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داستان اندرز گفتن صوفی به خادم خانقاه
( دفتر دوم  -از بیت ) ١٥٦

یکی از صوفیان 1که پیوسته در سفر بود و سیر آفاق و
اَنفُس می کرد ،در راه خود به خانقاهی رسید .خری داشت که
آن را در آخُور بست و به دیگر دراویش پیوست و به گفتگو و
مراقبه 2نشست.
وقتی کار وجد و طرب صوفیان به آخرر رسرید .بررای
میهمان سفره گستردند ،در این زمان بود که صوفی به یراد خرر
خود افتاد که بدون آب و غراا در طویهره بسرته برود .بره خرادم
خانقاه گفت :به طویهه برو و برای آن حیوان بیچاره کاه و جرو
بگاار .خادم گفت :این چه حرفی است که می زنی ،کرار مرن
 -١صوفی :برای صوفی معانی مختهف شده است که یکی از رایج ترین معانی
این است که صوفی از «صوف» به معنی «پشم» گرفته شده و از آنجا که
درگاشته اغهب دراویش لباس پشمین می پوشیدند ،این است که آنان را
«پشمینه پوش» و یا «صوفی» می نامیدند.
 -٢مراقبه :یکی از «حال» های صوفیان در سیر سهوک است .که در آن «حال» به
یاد خدا می گارانند.
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همین است و سال ها است که من به عنوان خرادم ایرن خانقراه
مشغول به کار هستم و وظیفه ی خود را خوب می دانم.
صوفی گفت :برای او جو بگاار و کمری هرم آب بره
آن بزن که تَر شود ،چون خر مرن پیرر و دنردان هرایش سسرت
است و قادر به جویدن جوی سفت نیست .خادم گفت :پناه برر
خدا ،ای مرد بزرگوار ،چه می گویی؟ من به کار خودم واردم
و دیگران در این کار هرا از مرن مری آموزنرد .صروفی دوبراره
توصیه کرد :لطفاً پاالنش را زمین بگاار و بر روی زخم پشتش
که از پاالن پدید آمده ،مرهمی بمال.
خادم دوباره پناه به خدا برد و گفت :ای مرد ،تا کنون
صد ها نفر به این خانقراه ،میهمران آمرده انرد و از خردمت مرن
راضی بوده اند .میهمان مانند جان برای ما عزیز است .بار دیگر
صوفی گفت :به حیوان زبان بسته آب بده اما مواظب باش کره
آب سرررد نباشررد ،چررون بیمررار مرری شررود .آب وولررَم جهرروی او
بگاار .خادم که به تدریج خشمگین می شد گفت :خدایا به تو
پناه می برم .مرد ،از این سخنان شرم کن .صوفی توصیه هایش
را ادامه داد :بهتر است در جو کمی کاه بریزی تا برای او گوارا
باشد .خادم پرخاش کنان گفت :مرد ،سخن کوتاه کن .صوفی
دوباره توصیه کرد :جایش را از سرن
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جارو کن و اگر نمناک است ،روی آن خاک خشک بریز که
حیوان بیچاره راحت باشد .خادم گفت :پردر جران ،ترو چقردر
حرف می زنی .مخصوصاً با من که در این کار خبره ام .صوفی
رهایش نمی کرد و مدام سفارش های خرود را ادامره مری داد
که :تن و پشت او را قشو بکن و بخاران .خادم دیگر به راسرتی
از کوره در رفت و گفت :مرد ،خجالت بکش ،چقردر توصریه
می کنی .من همه ی این ها را می دانم و نیازی به این سرفارش
ها نیست و آنگاه با غضب گفت :اول بروم برای این زبان بسرته
کاه و جو بیاورم .این را گفت و به راه افتاد .اما بجای این کار،
نررزد اوباشرران و ولگررردان رفررت و برره شررب زنررده داری خررود
پرداخت و به همه ی توصیه های صوفی می خندید.
خادم این گفت و میان بر بَست چُست
گفت :رفتم کاه و جو آرم نَخُست
رفت ،وز آخُر نکرد او هیچ یاد
خواب خرگوشی بدان صوفی بداد
رفت خادم جانب اوباش چند
کرد بر اندرز صوفی ریشخند
٢١٧/٢
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وقترری او رفررت ،صرروفی هررم برره خیررال ایررن کرره تمررام
سفارش هرای او انجرام خواهرد شرد ،سرر بره برالین گااشرت و
خوابید .اما در خواب گرفتار رویای آشفته ای شد .می دید که
خرش در چن

گرگان اسیر و پشت و ران هایش دریده شده

است .صوفی از خواب پرید و باخود گفت :پناه برر خردا ،ایرن
رویا چه بود دیدم؟ چررا بره صرداقت آن خرادم مهربران شرک
کردم؟
وقتی دوباره به خواب رفت ،در رویایش دید که خر،
گاهی در چاه می افتد و گاه به گودالی عمیق .هر بار بیدار مری
شد ،با خود می گفت :نکند خادم به خر نرسیده ،او را به امران
خدا رها کرده باشد؟ یکبار خواست بهند شود برود به خرر سرر
بزند ،اما دید یاران دیشب رفته اند و در خانقاه را هم بسته انرد.
آن وقت به خود دلداری داد که ممکن نیست آن خادم کره برا
من نان و نمک خورده به من خیانت کند .اصالً هر دشمنی باید
دلیهی داشته باشد .من که با او مهربانی کردم ،پس دلیهی نردارد
که او در حق من چنین جفایی بکند.
صوفی که دیگر خواب زده شده بود و فکر و خیال از
او دست نمی کشید ،با خود گفت :نره ،مگرر حضرر آدم بره
شیطان چه کرده بود که او این همه جور و جفا به بنی آدم مری
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کند؟ انسان به مار و کژدم چه بدی کرده که هرجا آدم را مری
بینند ،قصد جرانش را مری کننرد؟ خاصریت و سرشرت گرر
دریدن است .مردم هم می توانند بدخو و بد سرشت باشند .براز
با خود گفت :یک چنرین گمران برد در حرق بررادری ماننرد او
خطایی نابخشودنی است .چررا بایرد بره او ایرن چنرین بردگمان
باشم؟
اما لحظه ای نگاشت که با خود گفت :احتیاط ،شرط
دور ماندن از گزند است .و سوءظن و بدگمانی باعث می شود
که انسان احتیاط کند و کمتر آسیب ببیند.
صوفی در این اندیشه ها بود و آن خر بیچاره با پراالن
کج شده و بدن نزار ،در خاک و سن

 ،گرسنه و تشنه عرااب

می کشید .ناله و زاری می کرد اما کسی به فریادش نمی رسید.
سرررانجام بررا همرران پرراالن برره پههررو غهطیررد و تمررام شررب را در
گرسنگی و تشنگی طاقت فرسا به صبح آورد.
وقتی روز شد .خادم اول صبح به طویهه آمد .با شتاب
پاالن خر را راست کرد ،مانند خرفروشان ،چند سیخ بره او زد.
بیچاره حیوان ،می جهید و زبانی نداشت که حرال زار خرود را
بگوید.
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صوفی آمد ،بر آن سوار شد و راه افتراد .حیروان زبران
بسته هر لحظه از فرط ضعف و ناتوانی ،به زمین می افتاد .و با
هر افتادن ،مردم جمع می شدند و به گمان این که بیمرار اسرت
بهندش می کردند .یکی گوشش را نگراه مری کررد و دیگرری
زیر زبانش را می دید شاید عهت بیماری او را بفهمرد .کسرانی
نعهش را نگاه می کردند که شاید سن

در آن فرو رفته باشرد.

به صوفی اعتراض می کردند که چرا به این حیوان زبران بسرته
نرسیده است .کسانی که روز قبل او را دیده بودند ،می گفتند:
دیروز خر خیهی قوی و چاالک بود ،چرا به این حال و روز
افتاده؟
صوفی که ماجرای خادم خانقاه را فهمیده بود ،پاسرخ
می داد :این خر من دیشب فقط «پناه بر خدا» خورده و هرکس
بجای غاا« ،الحَول» بخورد ،حال و روزی بهتر از این نخواهرد
داشت .خری که به جای کاه و جو  ،سراسر شب «پناه بر خردا»
بشنود  ،طبیعی است که روز مانند این بینوا به سجده کردن می
افتد .
چون که قُو ِ خر ،به شب الحَول بود
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شب مُسَبّح بود و روز اندر سُجُود

1

٢٥٠/٢
***
شرح مختصر نماد ها و رمز ها

مولوی میان داستان پیش «عیسی وشخص نادان» همین
حکایت (اندرز گفتن صوفی )...و سه قصره ی کوتراه دیگرر را
نقل می کند  ،که انشراا بره ترتیرب خواهرد آمرد .در داسرتان
پیش ،همانطور که خوانده اید ،مررد ابههری از عیسری خواسرت
استخوانی را که بر راه دیده بود ،زنده کند و عیسی به خدا پناه
برد که این چه سری است که این نادان چنین درخواستی دارد.
او وجود مرده ی خود را که نه صفا دارد و نه نروری از حیرا
حقیقی ،نمی بیند و حراال در پری زنرده کرردن مررده ای دیگرر
است.
خداوند پاسخ داد کره ایرن مردمران بردبخت و دور از
نعمت معنوی ،مانند خاری هستند که کنار گل روییده اند .این
ها حتی اگر گُهی به دست بگیرند ،خار می شود .این ها به هیچ
چیز ،جز پروار کردن نفس خود توجه ندارند .پرمدعا ،ولری از
 -١مُسَبّح :در حال تسبیح و نیایش به درگاه خدا  .سجود :در حال سجده.
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درون خررالی انررد .مرردام از محاسررن خررود ،از نیررک خررواهی و
انسانیت خود حرف می زننرد ،امرا عمرل شران خرالف ایرن هرا
است .بسیار بدخو و بی مسروولیت هسرتند .کیمیرای وجودشران
زهر است .هر چیز خوب را تبدیل به زهر مار

می کننرد کره

کشنده اسرت و مسرموم کننرده .بررخالف نیکران و پاکران کره
خاک بی ارزش در دست آنان زر می شود.

1

کیمیای زَهر و مارست آن شَقی
بر خالف کیمیای مُتَّقی

2

١٥٥/٢
ظاهراً اینجرا مولروی پریش از بره پایران برردن داسرتان
«عیسی و نادان» همین داسرتان «انردرز گفرتن صروفی  »...را بره
خاطر می آورد که خادم خانقاه نیز از این قماش مردمران برود.
در این داستان صوفی نماد انسان ساده دلی است که در همه ی
جوامع بشری به وفور هسرتند و برا آن کره گراهی بره راسرتی و
 -١در دفتر اول مفنوی ،همین مضمون را در یک بیت ،به زیبایی بیان کرده
است.
کامهی گر خاک گیرد  ،زَر شود  /ناقص ار زَر بُرد  ،خاکستر شود
١٦٠٩/١
 -٢شقی :بدبخت .متقی :پارسا .پرهیزگار.
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درستی فریبکاران شک می کنند (همین شکی کره صروفی در
خواب به صور رویا دید) اما اغهب فریب ایرن دغهکراران را
مررری خورنرررد .خرررادم خانقررراه سرررمبل همررره ی فریبکررراران و
ناجوانمردانی است که در دنیا کم نیستند .انگیزه ی ریاکاری و
خدعه آنان همان نفس اماره است که جز خود ،به هیچ کس و
هیچ چیز رحم ندارند .این است که مولوی در پایان این داستان
می گوید:
خانه ی دیو است دل های همه
کم پایر از دیو مردم ،دَمدَمه

1

از دَم دیو آن که او الحَول خَورد
هم چو آن خر در سر آید در نبرد

2

٢٥١/٢
***

 -١دیو مردم :مردم شیطان صفت .دَمدَمه :حرف های فریبنده .دل های مردم
خانه ی شیطان است ،از این مردم شیطان صفت کمتر فریب بخور.
٢
 آنکس که از نفس ابهیس تغایه شد (الحول خورد  -یعنی از حرف هایفریبنده ی ناکسان گمراه شد) مانند همین خر صوفی با سر به زمین خواهد
خور د .این چند بیت ظاهراً نشان می دهد که ً مولوی از برخی ازمردم زمانه
خود سخت آزرده خاطر بوده است.
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