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بازنویسی خالق
داستان های
مثنوی معنوی به نثر
و شرح داستانهای آن
به زبان امروزی
دکتر مهدی سیاح زاده
مولوی شناس و روانشناس
مر مرا تقلیدشان بر باد داد
داستان خر برفت و خر برفت

که دو صد لعنت بر این تقلید باد

داستان خر برفت و خر برفت
( دفتر دوم  -از بیت ) ٥١٤
یکی از صوفیان در راه خود به خانقاهی رسید و خر خود را در آخُوور بتوتک ک وی آ و لو
جلوی آن حیوان گذاشت و به خادم خانقاه سپرد و به ج ع صوفیان خانقاه پیوسوتک صووفیان کوه
بتیار فقیر و تنگدست بودند ،از دیدن این غریبوه و خور او بتویار خوشوشان شودند و بوی آن کوه
صوفی مه ان بویی ازماجرا ببرد ،خر او را فروختند و با آن پون ،غذایی فراهم کردندک سورره ای
گتتردند و به ه ه ی یاران خبر رساندند که امشب در خانقاه غذا و س اع استک به یکودیگر موی
گرتند تا کی کشکون به دست ،گدایی کنیم؟ آخر ما هم انتانیم و جان داریمک از بخوت خوو ،
امشب این مه ان به ما رسیده و مه ان نیز برای خانقاه ،مانند بخت و دولت ،خو
چند از این زنبیل؟ وین دریوزه چند؟

1

چند از این صبر و ،از این سه روزه چند؟
ما هم از خلقیم ،جان داریم ما
 -١زنبیل :کشکول .دریوزه :گدا .دریوزگی :گدایی.
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دولت ،امشب میه ان داریم ما
٥٢٣/٢
این صوفیان از آن جهت تخم این ل باطل را کاشتند که به اشتباه ،جان پاک انتوان را بوا جوان
حیوانی یکی می پنداشتندک
تخم باطل را از آن می کاشتند
کآن که آن جان نیتت ،جان پنداشتند
٥٢٥/٢
صوفیان به نشو شایتته ای به صوفی مه ان خدمت کردند و او نیز وقتی این ه وه نواز و نع وت را
دید ،از خود بی خود شد و با خود گرت :اگر امشب به طر و خوشی نپردازم ،پو

کوی موی-

توانم به این نوا برسم؟
خانقاه پور از صووفیان شود ،وقتوی خووردن پایوان یافوت ،سورره را برچیدنود و بوه کور و سو اع
پرداختندک پا کوفتند و دست افشانی کردندک گاه دست می زدند و گاهی بر زمین می افتادنود و در
حان خلته بر خاک سجده می کردندک
لوت  1خوردند و ،س اع آغاز کرد
خانقه تا سق

شد پُر دود و گَرد

دود مطبخ ،گَرد آن پاکوفتن
ز اشتیاق و وجد ،جان آشوفتن
گاه دست افشان قَدم می کوفتند
گه به سجده ،صُرّه 2را می روفتند
٥٢٩/٢
هنگامی که س اع ،نزدیک بود پایان بیابد ،مطر صوفیان ،ضر آهنگ سونگین و گویک کننوده
ی خود را آغاز کردک و با این ج له ی او ،ه وه دمم گرفتنود کوه« :خور برفوت و خور برفوت و خور
برفتککک» با این ضر آهنگ و گرتار ،تا سشر پای می کوفتند و می رقصیدندک
چون س اع آمد به اون تا کَران
 -۲لوت :غذا.
ُ -۳
صفّه :ایوان سقف دار.
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مُطر آغازید یک ضر گران
خر برفت و خر برفت آغاز کرد
زین حرارت ،1ج له را انباز کرد
زین حراره  2پایکوبان تا سشر
کَ

زنان ،خر رفت ،خر رفت ای پتر

٥٣٥/٢
صوفی بیچاره و بی خبر از ماجرا هم که از فرو

خر او آن مجل

رونق گرفته بود ،بوه تقلیود بوا

دیگران ،دمم گرفته بود که« :خر برفت و خر برفت و خر برفتککک»
از ره تقلید ،آن صوفی ه ین
خر برفت آغاز کرد اندر حمنین

3

٥٣٨/٢
وقتی صبح شد و حرارت س اع و شوق و وجد پایان یافت ،ه ه ی صوفیان از مه ان خداحافظی
کردند و رفتندک خانقاه خالی شد و صوفی مه ان نیز بوار و بنوه ی خور را برداشوت و بوا شوتا بوه
طویله رفت تا از کاروانی که شب قبل با آن آمده بود قوب ن انودک اموا در طویلوه از خور خبوری
نبودک با خود گرت :البد خادم خانقاه خر را بورای سویرا کوردن بوه کنوار رودخانوه بورده ،چوون
دیروز آ کافی ننوشیده بودک در ه ین وقت خادم بدون خرآمدک صوفی پرسید :خور کجاسوت؟
خادم به طعنه پاسخ داد :آیا با این ریش و مشاسن و این ه ه سن و سان ،شایتته است که اینطوور
با من حرف بزنی؟
صوفی گرت :من خر را به تو سپرده بودم که مواظبش باشی ،حان به من این جوا را موی دهویک
خر من کجاست؟ آنچه را که به تو سپردم هم اکنون موی خوواهم و گور نوه توو را بوه نوزد قاضوی
خواهم بردک
گرت :من خر را به تو بتپرده ام
من تو را بر خر موکَّل کرده ام
 -١حرارت :ترانه ،نغمه.
 -۲حراره  :ترانه
 -۳حَ نین :ناله کردن .اینجا به معنی آواز خواندن آمده است.
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بشث با توجیه کن ،حجت میار
آنچه بتپردم تو را واپ

سپارککک

ور نه یی از سرکشی راضی بدین
نک  1من و تو خانه ی قاضی ّ دین
٥٤٥/٢
خادم گرت :من مجبور به کاری شدم که هرگز مایل به انجامش نبوودمک دیشوب صووفیان بوه مون
هجوم آوردند و خر را از من گرفتند و بردند و فروختندک من هم از ترس جانم جرأت مخالرت بوا
آنان را نداشتمک
صوفی گرت :گیرم خر را به زور و سوتم از توو گرفتنود ،ن وی توانتوتی بیوایی و بوه مون متوکین
بگویی که :ای بیچاره و بینوا ،خرت را دارند می برند؟
گرت :گیرم کز تو ظُل اً  2بتتدند
قاصد خون من متکین شدند
تو نیایی و ،نگویی مر مرا
که خرت را می برند ای بی نوا؟
٥٥٣/٢
اگر مرا خبر کرده بودی ،خر را از هر ک

که بود می گرفتم؟ حان که ه ه رفتوه انود مورا خبور

می کنی؟ حاال من بیچواره چکوار کونم؟ ریوش چوه کتوی را بگیورم و ببورم پویش قاضوی و از او
شکایت کنم؟ چرا نیامدی و به مون بگوویی کوه حواسوم ج وع باشود و فریوب ایون دغلکواران را
نخورم؟ چرا نیامدی و نگرتی که ای مرد غریب ،این ستم و ظلوم هوراس انگیوز بور توو وارد شوده
است؟
خادم گرت :واهلل ،من بار ها آمدم که تو را از این ماجرا آگاه کنم اما دیدم توو از ه وه خوشوشان
تر و با وق تر می گرتی« :خر برفت و خر برفت و خر برفتککک» آن وقت پویش خوود گروتم :مورد
دانا و ارفی مثل تو حت ًا مواجرا را موی دانود و صووفیان بوه رضوای توو خور را از مون گرفتنود و
فروختندک
 -١نک :اینک
ُ -۲
ظلماً :به ظلم و زور.
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صوفی بینوا گرت :صوفیان این ج له ی «خر برفتکک» را آنقدر شیرین و دلپذیر می گرتند که مون
سر وق آمدم و با آنان دمم گرفتمک به راستی که مرا تقلید بر بواد داد« ،کوه دوصود لعنوت بور ایون
تقلید بادک»
گرت :آن را ج له می گرتند خَو
مر مرا هم وق آمد گرتنش
مر مرا تقلیدشان بر باد داد
که دو صد لعنت بر این تقلید باد
٥٦٢/٢
شرح مختصر نماد ها و رمز ها
در داستان پیش (داستان خاراندن پشت شیر) ،مولوی به بشث تقلید پرداخت و زیوان و گزنود آن
را شرح دادک در ادامه ی آن موضوع است که ه ین داستان طنز آمیز (خر برفت ککک) را نقول موی-
کند تا آفت تقلید را به روشنی بیان کند:
بشنو این قصه پی تهدید را
تا بدانی آفت تقلید را
٥١٣/٢
ه ان گونه که قطعاً حدس زده اید ،صوفی در این داستان ن اد انتان تقلیدپذیر است کوه قول و
درایت خود را به کار ن ی گیرد و از آنچه که «اکثریت» می پتندد و انجام می دهود ،پیوروی
می کندک
مولوی این نوع تقلید را یکی از بزرگترین آفات روان انتانی می داندک بویژه تقلید از کتوانی کوه
فاقد صالحیت برای راهن ایی هتتندک کتانی که از انتان برای پیشبرد کار های ناپتند خود بهوره
می برند ک
خاصه تقلید چنین بی حاصالن
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خشم ابراهیم با بر آفالن

1

٥٦٤/٢
با این حان برای هر کاری ،تقلید اصل اولیه ی کتب مهارت استک اما اگور کتوی بخواهود ت وام
دوران زندگی در مرحله ی تقلیود بواقی ب انود ،هیچگواه کامول نخواهود شودک در سویر و سولوک
رفانی نیز ه ین طور استک ابتدا ،نور وق و صرای صوفیان بور دن شوخم مونعک

موی شوودک

بتیاری کتان که برای اولین بار در ج ع س اع و کر صوفیان حضور موی یابنود ،حوان و احووان
خوشی در خود احتاس می کنندک مولوی می گوید اگر چنین حالی به تو دست داد ،مغرور نشوو
و گ ان نکن که به درجه ی ک ان رسیده ایک این حالوت را نوو ی تقلیود بودان و بودون غورور و
خودپتندی به حضورت درج ع یاران ادامه بدهک اگر چنین حان خو

و وق ،پیواپی در توو بوه

وجود آمد ،آن وقت است که به مرحله ی تشقیق رسیده ایک
ک  ،کاوّن 2زد ،تو آن تقلید دان
چون پیاپی شد ،شود تشقیق آن
٥٦٧/٢
با این حان ،تا به مرحله ی تشقیق دست نیافته ای ،بریدن از ج ع صوفیان کاری خطا اسوتک زیورا
مانند قطره آبی خواهی بود که پیش از مروارید شدن ،بخواهد از صدف خارج شودک
اما تقلیدی که انتان را به مرحله ی تشقیق می رساند ،ه ین تقلید امه نیتتک اغلوب موردم بورای
ارضای نر

از دیگری تقلید می کنندک چنین تقلیدی ،درهای چشم و گو

و قول انتوان را در

مقابل واقعیت و حقیقت می بندد ،شخم را مانند ه ین صوفی کور و کر می کندک این تقلیود بور

 -١خشم ابراهیم با بر آفالن :یعنی مانند خشم ابراهیم بر آفالن .افول :غروب کردن ،پنهان شدن ستاره.
آفالن :جمع آفل .اشاره است به داستان حضرت ابراهیم (ع) که وقتی نخستین بار ستاره را دید ،گفت
این خدای من است .اما هنگام سحر ،وقتی ستاره ناپدید شد (افول کرد) وخورشید نمایان گردید ،گفت:
خدای من این است .ولی هنگامی که شب شد و خورشید نیز غروب کرد ،گفت :این ها خدای من
نیستند .من آفالن (غروب کنندگان) را دوست ندارم .این کالم حضرت ابراهیم به عنوان خشم ابراهیم
برآفالن ذکر شده است .معنی مصراع :مانند ابراهیم بر این آفالن (بی حاصالن= انسان های بی ارزش
و فاقد فضیلت) خشم بگیر و آنان را از خود بران.
 -۲کاوّ ل :که اول.
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اساس ط ع ،حتی کر و س اع را آلوده به اموور دنیووی موی سوازد و کتوب آگواهی را از انتوان
سلب می کندک
زآن که آن تقلید صوفی از ط ع
قل او بر بتت از نور و لُ مع

1

ط ع لوت و ط ع آن وق و س اع
مانع آمد قل او را ز اطالع
٥٧٠/٢
این داستان می توانود گویوای یکوی از گرفتواری هوای ویرانگور اجت وا ی انتوان نیوز باشود و آن
اقتدار (اوتوریته) «اکثریت» است که به گواهی تاریخ بتیاری از نابتامانی های اجت ا ی را
در جهان سبب شده استک یعنی ناآگاه در متیر نظر «اکثریت» قرار گرفتن و خرد را از یاد بردن
و به دام شیادان اجت ا ی و سیاسی گرفتار آمدنک

 -١لُمَع  :روشنایی .درخشش نور.
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