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مر مرا تقلیدشان بر باد داد
که دو صد لعنت بر این تقلید باد
٥٦٣/٢

داستان خر برفت و خر برفت
( دفتر دوم  -از بیت ) ٥١٤

یکی از صوفیان در راه خود به خانقاهی رسیید و خیر
خود را در آخُور بست .کمی آب و علی

للیوآ آن وییوان

گذاشت و به لمع صوفیان خانقاه پیوست .صیوفیان کیه بسییار
فقیر و تنگدسیت بودنیدا از دییدن ایین هری یه و خیر او بسییار
خوشحال شدند و بی آن که صوفی مهمان بویی ازمالرا ب یردا
خر او را فروختند و با آن پولا هذایی فراهم کردند .سفره اآ
گستردند و به همه آ یاران خ ر رساندند که امشی

در خانقیاه

هذا و سماع است .به یکدیگر می گفتنید تیا کیی کشیکول بیه
دستا گدایی کنیم؟ آخر ما هم انسانیم و لان داریم .از بخت
خوشا امش

این مهمان به ما رسیده و مهمان نیز براآ خانقاها

مانند بخت و دولتا خوش اق ال است.
چند از این زن یل؟ وین دریوزه چند؟
 -١زن یل :کشکول .دریوزه :گدا .دریوزگی :گدایی.
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چند از این ص ر وا از این سه روزه چند؟
ما هم از خلقیما لان داریم ما
دولتا امش

میهمان داریم ما

٥٢٣/٢
اییین صییوفیان از آن لهییت تخییم اییین عمییل با ییل را
کاشتند که به اشت اها لان پاک انسان را با لیان وییوانی یکیی
می پنداشتند.
تخم با ل را از آن می کاشتند
کآن که آن لان نیستا لان پنداشتند
٥٢٥/٢
صوفیان به نحو شایسته اآ به صوفی مهمان خیدمت
کردند و او نیز وقتی این همه ناز و نعمت را دیدا از خیود بیی
خییود شیید و بییا خییود گفییت :اگییر امشی

بییه ییرب و خوشییی

نپردازما پس کی می توانم به این نوا برسم؟
خانقاه پر از صوفیان شدا وقتی خیوردن پاییان یافیتا
سفره را برچی دنید و بیه رکیر و سیماع پرداختنید .پیا کوفتنید و
دست افشانی کردند .گاه دست می زدند و گاهی بر زمین میی
افتادند و در وال خلسه بر خاک سجده می کردند.
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لوت  1خوردند وا سماع آهاز کرد
خانقه تا سق

شد پُر دود و گَرد

دود مط خا گَرد آن پاکوفتن
ز اشتیاق و ولدا لان آشوفتن
گاه دست افشان قَدم می کوفتند
گه به سجدها صُفّه 2را می روفتند
٥٢٩/٢
هنگامی که سماعا نزدیی

بیود پاییان بیابیدا مطیرب

صوفیانا ضرب آهنگ سنگین و گیج کننده آ خیود را آهیاز
کرد .و با این لمله آ اوا همه دَم گرفتند که« :خر برفت و خر
برفت و خر برفت »...با این ضرب آهنگ و گفتارا تا سحر پاآ
می کوفتند و می رقصیدند.
چون سماع آمد به اول تا کَران
مُطرب آهازید ی

ضرب گران

خر برفت و خر برفت آهاز کرد
زین ورارت3ا لمله را ان از کرد
 -١لوت :هذا.
 -٢صُفّه :ایوان سق دار.
 -٣ورارت :ترانها نغمه.
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زین وراره  1پایکوبان تا سحر
کَ

زنانا خر رفتا خر رفت اآ پسر

٥٣٥/٢
صوفی بیچاره و بی خ ر از مالرا هم که از فروش خر
او آن مجلس رونق گرفته بودا به تقلیید بیا دیگیرانا دَم گرفتیه
بود که« :خر برفت و خر برفت و خر برفت»...
از ره تقلیدا آن صوفی همین
خر برفت آهاز کرد اندر وَنین

2

٥٣٨/٢
وقتی ص ح شد و ورارت سماع و شوق و ولد پاییان
یافتا همه آ صوفیان از مهمیان خیداوافظی کردنید و رفتنید.
خانقاه خالی شد و صوفی مهمان نیز بار و بنه آ خر را برداشت
و با شتاب به ویله رفت تا از کاروانی که ش ق ل با آن آمده
بود عق

نماند .اما در ویله از خر خ رآ ن ود .با خود گفیت:

البد خادم خانقاه خر را براآ سیراب کردن بیه کنیار رودخانیه
بردها چون دیروز آب کافی ننوشیده بود .در همین وقت خادم
 -١وراره  :ترانه
 -٢وَنین :ناله کردن .اینجا به معنی آواز خواندن آمده است.
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بدون خرآمد .صوفی پرسید :خر کجاست؟ خادم به عنه پاسخ
داد :آیا با این ریش و محاسن و این همه سین و سیالا شایسیته
است که اینطور با من ورف بزنی؟
صوفی گفت :من خر را به تو سپرده بودم که مواظ ش
باشیا وال به من این لواب را می دهیی .خیر مین کجاسیت؟
آنچه را که به تو سپردم هم اکنون می خواهم و گر نه تو را بیه
نزد قاضی خواهم برد.
گفت :من خر را به تو بسپرده ام
من تو را بر خر موکَّل کرده ام
بحث با تولیه کنا وجت میار
آنچه بسپردم تو را واپس سپار...
ور نه یی از سرکشی راضی بدین
ن

 1من و تو خانه آ قاضی ّ دین

٥٤٥/٢
خادم گفت :من مج ور به کارآ شدم که هرگز ماییل
به انجامش ن ودم .دیش

 -١ن

 :این

صوفیان به من هجوم آوردند و خر را
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از من گرفتند و بردند و فروختند .من هم از ترس لانم لیرتت
مخالفت با آنان را نداشتم.
صوفی گفت :گیرم خر را به زور و ستم از تو گرفتندا
نمی توانستی بیایی و به من مسیکین بگیویی کیه :اآ بیچیاره و
بینواا خرت را دارند می برند؟
گفت :گیرم کز تو ظُلماً  1بستدند
قاصد خون من مسکین شدند
تو نیایی وا نگویی مر مرا
که خرت را می برند اآ بی نوا؟
٥٥٣/٢
اگر مرا خ ر کرده بودآا خر را از هیر کیس کیه بیود
می گرفتم؟ وال که همه رفته اند مرا خ ر می کنی؟ ویاال مین
بیچاره چکار کنم؟ ریش چه کسی را بگیرم و ب رم پیش قاضی
و از او شکایت کنم؟ چرا نیامدآ و به من بگویی کیه وواسیم
لمع باشد و فری

ایین دهلکیاران را نخیورم؟ چیرا نیامیدآ و

نگفتی که اآ مرد هری ا این ستم و ظلم هیراس انگییز بیر تیو
وارد شده است؟
 -١ظُلماً :به ظلم و زور.
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خادم گفت :واهللا من بار هیا آمیدم کیه تیو را از ایین
مالرا آگاه کنم اما دیدم تو از همه خوشیحال تیر و بیاروق تیر
می گفتی« :خر برفت و خر برفت و خر برفت »...آن وقت پیش
خود گفتم :مرد دانا و عارفی مثل تو وتماً مالرا را می دانید و
صوفیان به رضاآ تو خر را از من گرفتند و فروختند.
صوفی بینوا گفت :صوفیان این لمله آ «خر برفت»..
را آنقدر شیرین و دلپذیر می گفتند که من سر روق آمدم و بیا
آنان دَم گرفتم .به راستی که مرا تقلید بر بیاد دادا «کیه دوصید
لعنت بر این تقلید باد».
گفت :آن را لمله می گفتند خَوش
مر مرا هم روق آمد گفتنش
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)ا مولیوآ
به بحیث تقلیید پرداخیت و زییان و گزنید آن را شیر داد .در
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ادامه آ آن موضوع اسیت کیه همیین داسیتان نیز آمییز (خیر
برفت  )...را نقل می کند تا آفت تقلید را به روشنی بیان کند:
بشنو این قصه پی تهدید را
تا بدانی آفت تقلید را
٥١٣/٢
همانگونه کیه قطعیاً ویدس زده اییدا صیوفی در ایین
داستان نماد انسان تقلیدپذیر است کیه عقیل و دراییت خیود را
به کار نمی گیرد و از آنچه که «اکثریت» میی پسیندد و انجیام
می دهدا پیروآ می کند.
مولوآ تقلید را یکی از بزرگترین آفات روان انسیانی
مییی دانیید .بییوییه تقلییید از کسییانی کییه فاقیید ص ی ویت بییراآ
راهنمایی هستند .کسانی که از انسیان بیراآ پیشی رد کیار هیاآ
ناپسند خود بهره می برند .
خاصه تقلید چنین بی واص ن
خشم ابراهیم با بر آف ن

1

 -١خشم ابراهیم با بر آف ن :یعنی مانند خشم ابراهیم بر آف ن .افول :هروب
کردنا پنهان شدن ستاره .آفل :لمع افول است به معنی چیز هایی که هروب
می کنند .ستارگانی که پنهان می شوند .آف ن :لمع آفل .اشاره است به داستان
وضرت ابراهیم (ع) که وقتی نخستین بار ستاره را دیدا گفت این خداآ من
است .اما هنگام سحرا وقتی ستاره ناپدید شد (افول کرد) وخورشید نمایان
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٥٦٤/٢
با این وال براآ هر کارآا تقلید اصل اولیه آ کسی
مهارت است .اما اگیر کسیی بخواهید تمیام دوران زنیدگی در
مروله آ تقلید باقی بماندا هیچگاه کامل نخواهد شد .در سییر
و سلوک عرفانی نیز همین ور است .ابتداا نور روق و صیفاآ
صوفیان بر دل شخص منعکس میی شیود .بسییارآ کسیان کیه
براآ اولین بار در لمع سماع و رکر صوفیان وضور می یابنیدا
وال و اووال خوشی در خیود ویس میی کننید .مولیوآ میی
گوید اگر چنین والی به تیو دسیت دادا مغیرور نشیو و گمیان
نکن که به درله آ کمال رسیده اآ .این والت را نوعی تقلید
بدان و بدون هرور و خودپسندآ به وضیورت درلمیع ییاران
ادامه بده .اگر چنین وال خوش و روقا پیاپی در تو به ولود
آمدا آن وقت است که به مروله آ تحقیق رسیده اآ.

گردیدا گفت :خداآ من این است .ولی هنگامی که ش شد و خورشید نیز
هروب کردا گفت :این ها خداآ من نیستند .من آف ن (هروب کنندگان) را
دوست ندارم .این ک م وضرت ابراهیم به عنوان خشم ابراهیم برآف ن رکر
شده است .معنی مصراع :مانند ابراهیم بر این آف ن (بی واص ن= انسان هاآ
بی ارزش و فاقد فضیلت) خشم بگیر و آنان را از خود بران.
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عکسا کاوّل 1زدا تو آن تقلید دان
چون پیاپی شدا شود تحقیق آن
٥٦٧/٢
با این والا تا بیه مرولیه آ تحقییق دسیت نیافتیه اآا
بریدن از لمع صوفیان کارآ خطا اسیت .زییرا ماننید قطیره آ
آبی خواهی بود که پیش از مروارید شدنا بخواهید از صیدف
خارج شود.
اما تقلیدآ که انسان را به مروله آ تحقیق می رساندا
میردم بیراآ ارضیاآ نفیس از

همین تقلید عامیه نیسیت .اهلی

دیگرآ تقلید می کنند .چنین تقلیدآا درهاآ چشم و گوش و
عقل انسان را در مقابل واقعیت و وقیقت می بنیددا شیخص را
مانند همین صوفی کور و کر میی کنید .ایین تقلیید بیر اسیاس
معا وتی رکر و سماع را آلوده به امیور دنییوآ میی سیازد و
کس آگاهی را از انسان سل

می کند.

زآن که آن تقلید صوفی از مع
عقل او بر بست از نور و لُمَع
 -١کاوّل :که اول.
 -٢لُمَع  :روشنایی  .درخشش نور .
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مع لوت و مع آن روق و سماع
مانع آمد عقل او را ز ا
٥٧٠/٢
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