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 تصوف او اسالم
 لومړۍ برخه

 

 مقدمه:
م کال کي په ډهلي کي، د خپلي مرحومي مېرمني معصومې سره، د شیخ  ۲۰۰۳څه باندي اووه لس کاله مخکي، په 

نظام الدین اولیاء زیارت ته والړم. د شیخ د مقبرې د پښو خواته د هغه د ډېر نیژدې مرید او مشهور شاعر امیر 
لل ت زیارت ته، له معمول سره سم، خلک خسرو دهلوي قبر دی ، چي د شیخ له توصیې سره سم، هلته ښخ سوی دی.

او راتلل او په پټه خوله په ډېر ادب بیرته وتل. یو سړی مي ولیدی چي د امیر خسرو پښوته پر سجده پرېووت او 
وروسته یې د شیخ پر قبر باندي څو ځله طواف وکړ.زه د دې سړي جهالت او د حاضرو مسلمانانو چوپتیا ته حیران 

له زیارت څخه بهر شراب چښلي وای او یا یې روژه سوم. په زړه کي مي را وګرځېدل، چي که کوم سړي د شیخ 
خوړلې وای او یا له څپلیو سره جومات ته ننوتلی وای نو خلکو به څونه بد رد ورته ویلي او حتی ډبولی وای. په 
داسي حال کي چي دغه جاهل په اسالم کي تر ټولو لویی او نه بخښل کېدونکي ګناه، یعني شرک او کفر مرتکب سو 

ورته ونه ویل؛ حتی نصیحت قدر یې هم ورته ونه کړ. په دې کي شک نسته چي نظام الدین اولیاء د خو چا هیڅ 
اسالمي نړۍ، په تېره بیا هند، له تر ټولو لویو شخصیتونو او پرهېزګارانو څخه وو او د هغه مرید او خلیفه امیر 

امي پېژندونکي، موسیقي پوه او حتی نظخسرو دهلوي، د یوه لوی شاعر، صوفي، فیلسوف، تاریخ پوه، طبیب، ستورو 
 ستراتیژیست په حیث تر هیچا پاته نه وو، خو سجده یوازي حق تعالی ته رواده او تر هغه راالندي بل هر چا او هر

 شي ته سجده کول شرک او کفر او په قرآن شریف کي تر ټولو لویه او نه بخښل کېدونکې ګناه بلله سوې ده. 
وو چي پر زیارتونو او تصوف به یو څه لیکم، خو هر وخت به مي په زړه کي را تېرېدل زما له هغې ورځي خیال 

چي په یوویشتمه پېړۍ کي به پر دونه زړه موضوع لیکل څه ګټه ولري، او ښایی څوک یې په لوستلو و نه ارزوي. 
و انو او د هغوی د جاهلخو کله چي اوس هم په کمپیوټر کي، په ځینو ویډیو کلیپونو کي، د ټګمارو پیرانو او شیخ

مریدانو او مخلصانو د خندا او زړه سوي وړ حرکتونه وینم او بیا هم ګورم چي جاهالن د ځینو پیرانو قبرونو او د 
   ځینو ژوندیو پیرانو پښو ته پر سجدو ورځي، نو دا لیکنه بیا هم بې ګټي او بې وخته نه بولم.

تصوف که یو وخت یو فکري مکتب وو، په وروسته کي یې سیاسي شکل واخیست. صوفیانو به د تیمور په څېر 
مستبدینو ته پاچهی بخښلې او د هغوی تر توري الندي یې ، چي زیاتره به د مسلمانانو په ویني سرې سوي وي، د 

انو څخه تاجونه اخیستل او تاجونه یې بخښل. اسالم د دین عظمت او د عدالت د ټینګېدلو دعاوي کولې. هغوی له پاچاه
هغو خلیفه ګانو او سلطانانو چي شپې یې له ښایستو کنیزو او پی مخو غالمانو، آواز خوانانو، ښکلیو رقاصو او د 
شرابو له ډکو خمونو سره تېرېدلې د یوه صوفي یوه نصیحت یا یوه شعر ته دونه وژړل چي ږیري به یې په اوښکو 

مقابل کي پاچاهانو د مشهورو او مقتدرو صوفیانو لپاره لویي خانقاه وي جوړولې او سرمایه دارانو به لندې سوې. په 
هم، یا له وېري او یا له اخالصه، له هغوی سره مرستي کولې. خو په وروستیو پېړیو او کلونو کي یې د سیاست تر 

پیران او شیخان داسي کارونه کوي چي نه څنګ زیاتره تجارت ته مخه کړه او بشپړ تجارتي رنګ یې اخیستی دی. 
یوازي د اسالم له دین سره بشپړ مغایرت لري او حتی څرګند کفر بلل کیږي بلکه له هر مذهب او اخالقي اصولو 

 سره توپیر او اختالف لري. 
و وختون که څه هم چي له تصوفي عقایدو سره خو پخوا هم د اسالم د علماوو څرګند مخالفت موجود وو خو په اوسنیو

کي چي د اسالم خواته خاصه توجه اوښتې او اکثریت غیرمسلمانان ټروریزم او دهشت له اسالم سره تړلي بولي نو 
اعمالو ته توجه الزمه ده چي، په لوی الس، اسالم د جهالت مذهب معرفي کوي  د هغو کسانو، پیرانو او سپین بګړیو

انو او د اسالم د مذهب مخالفینو ته د دې مذهب د ریشخندولو زمینه او په خپلو لېونتوبونو سره اسالم د غیر مسلمان
 برابروي.

ډېر څېړونکي په دې عقیده دي چي تصوف د استبداد، نابرابریو او اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کي له عکس العمل 
چي، په لومړي سر کي، په زهد څخه پیل سوی دی. دا خبره ښایي تر یوه ځایه پوري حقیقت هم ولري؛ خو تصوف 

او تقوا کي په افراط پیل سوی وو، په اسالم کي د خوارجو، شیعه، معتزله، جبریه او پخپله په دې مختلفو مکتبونو او 
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الرو کي د بېلو بېلو عقایدو له منځته راتللو سره، پخپله یو فکري مکتب سو، او په وروسته کي یې د اسالم د دیني 
 یدو ټکر راغی. عالمانو سره د عقا

مالیانو د صوفیانو پر ځینو مشرانو باندي د کفر فتواوي صادري کړې او صوفیانو په مقابل کي مالیان ظاهر پرستان 
د وحدت الوجود طرفدارانو، چي په  وبلل چي د دین او په تېره بیا د قرآن له باطن څخه بې خبره دي. په دې ترڅ کي

ته عقیده لري، او نور ټول مخلوقات د حق تعالی د جود برخه او حتی پخپله  کایناتو کي یوازي د یوه خدای وجود
خدای تعالی بولي ؛ او لویو صوفیانو د خدایي دعوې وکړې، داسي عقاید منځته راوړل او په داسي اعمالو او تبلیغاتو 

حالج، ذوالنون یې الس پوري کړ چي د اسالم د دیني عالمانو د اعتراض سبب سول او حتی د حسین بن منصور 
 مصري، شهاب الدین سهروردي مقتول او نورو په څېر ډېرو مشهورو صوفیانو سرونه پکښی بایلودل.

ي، د په ادبیاتو ک حسین بن منصور حالج، چي تر وژل کېدلو وروسته په منصور مشهور سو، د صوفیانو او تصوف
ره کړ؛ او تقریبا داسي صوفي شاعر هیڅ نسته حق او حقیقت د تر ټولو مهم او مشهور قرباني د سمبول حیثیت غو

چي په خپلو شعرونو او لیکنو کي یې څو څو ځله د هغه یادونه او ستاینه نه وي کړې. حتی پیر هرات، خواجه عبدهللا 
انصاري، چي په څرګنده یې د منصور د انالحق یا زه حق یم د چیغي طرفداري نه ده کړې او ال یې ښایي مخالفت 

 ی وي په خپل یوه شعر کي وایي:هم ورسره کړ
 

 آنچه منصور ګفت من ګفتم
 ن نهفتمـرد مــکار کـاو آش

 څه چي منصور وویل ما وویل خو هغه په څرګنده وویل او ما هغه ویل پټ کړل.
 

 د صوفیانو اکثریت مشرانو په لومړي سر کي د دیني علومو زده کړي ته مخه کوله. د ښو استادانو او مالیانو د موندلو
لپاره به یې تر لېري لېري ځایونو او ښارونو پوري سفرونه کول. مختلف علوم به یې لوستل او د عمر په یوه پړاو 
کي به یې ځانونه داسي سمبال کړل چي د هر چا یې په محکومولو زور نه رسېدی. خو په وروسته وروسته کي چي 

و ته مذهبي زده کړ ر واخیست نو ډېرو زیاتو صوفیانود صوفیانو او مذهبي عالمانو ترمنځ ټکرونو او اختالفاتو زو
شا واړوله او حتی په څرګنده یې له مذهبي زده کړو او حتی علم سره، چي د دوی په اصطالح یې ظاهري پوهه بلله، 

 ضدیت پیل کړ.
ینو خو ځصوفیان، په لومړي سر کي، زیاتره افراطي پرهېزګاران ول. ځینو به یې په کال کي پنځه شپږمیاشتي او 

به یې تقریبا ټول کال روژه نیوله. هفتې او میاشتي به یې په تیاره خلوتونو کي تېرولې، له خلکو څخه ګوښه ژوند یې 
کاوه او چي کله به د خلکو په منځ کي ښکاره سول نو تل به یې د وروری، انصاف او عدالت تبلیغ کاوه. په ډېر لږ 

یکواالن، دیني عالمان او فیلسوفان ورکړل چي د علم او ادب په نړۍ وخت کي یې اسالمي نړۍ ته داسي شاعران، ل
کي یې انقالب راووست. صوفیانو د دې ترڅنګ د کراماتو او خارق العادګیو داسي کیسې خپرې کړې چي خلکو 
کوښښ کاوه د اخالص په ښودلو یې له دعا او برکت څخه ګټه پورته کړي او د ښرا او قهر څخه یې ځانونه وساتي. 
تصوف د اسالمي ټولني د کلتور یوه برخه سوه؛ او پیری او مریدی، چي د تصوف بنسټ دی، داسي ځای ونیوی چي 

 تر نن ورځي پوري یې په یوه او بل ډول دوام کړی دی. 
تصوف چي تر څو پوري د زهد او پرهېز په مرحله کي وو، که یې هر څومره په تقوا کي افراط کاوه او د همدغي 

که یې هر څومره تبلیغ کاوه نو د شریعت او د فقیهانو له مخالفت سره نه مخامخ کېدی. خو تصوف وروسته  تقوا لپاره
ورو، یا د خارجي عواملو او خارجي آثارو تر تاثیر الندي او یا په خپل داخل کي د تغییراتو په اثر، په یوه بېله  ورو

ف ترمنځ توپیر او په وروسته کي تصادم منځته راغی. مفکوره او وروسته په مفکورو بدل سو او د شریعت او تصو
لري. څرنګه چي شریعت، علما او مالیان په ټولنه کي  دې تصادم تر نني ورځي پوري دوام کړی دی او ال هم دوام

حاکم ول؛ او پاچاهانو، سردارانو او عوامو ټولو د هغوی پیروي کوله نو صوفیان مجبور سول چي خپلو عقایدو ته د 
او په شعر کي هم د رمز او اشارو جامه ور واغوندي. هري خبري او شعر ته یې د ظاهر او باطن او حقیقت شعر 

او مجاز رنګ ورکړ. صوفیانو په ویښه له خضر سره د مالقات کولو او په خوب کي د حضرت رسول ص د لیدلو 
ټولو امتیازاتو او نازونو او نعمتونو لوړ ادعاوي کولې ؛ او ځانونه یې تر ټولني، تر اجتماعي او سیاسی مقاماتو او 

او برتر بلل. صوفیانو د خدای تعالی د دوستی دعوه وکړه او وې ویل چي دوی هغه ته تر ټولو بندګانو نیژدې دي، 
 او څوک چي له خدای څخه بخښنه او جنت ته رسېدل غواړي نو د دوی لمن دي ونیسي. 

 
 می وحدت ز جام کثرت نوش

 جانا نـخـن سـاب ایـنیک دری
 قطره و بحر و موج و جو آبند
 هر چه خواهي بجو ولی ازما

 شاه نعمت هللا ولي ()   
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په دې دعوه کي دونه مخته والړل چي ځینو یې د خدایي دعوه وکړه او د دیني عالمانو له غضب سره مخامخ سول 
 او د کفر په نامه یې اعدام ته وسپارل. 

 
 احمق است آنکه ما و حق ګوید

 ید این حاشامرد عاشق نګو
 یک وجود است و صد هزار صفت

 به وجود است این دویي یکتا 
 ) شاه نعمت هللا ولي (   

 
نعمت هللا ولي په وازه خوله نارې وهي چي د ده او حق تر منځ توپیر او جالوالی نسته. په حقیقت کي دی پخپله خدای 

 حق توپیرنه کوي.  دی او څوک چي ځان د خدای په عاشقانو کي شمېري هغه هیڅ وخت د ځان او
صوفیانو په لومړي سر کي د شریعت سره سم سلوک غوره کړی وو. له نورو مسلمانانو سره یې هیڅ توپیر نه درلود. 
کسب او کار یې کاوه. له نومونو سره یې عطار، ُکالل، قصاب او ... ذکر سوي دي. له عادي مسلمانانو سره یې 

په ذکر کي په افراط کي وو. خو څرنګه چي د مشخص مکتب او فکر پیروي توپیر زیاتره په عباداتو او د حق متعال 
یې نه کوله او یوازینی هدف یې خدای پېژندل او باالخره خدای ته رسېدل ټاکلی وو او هغه هم د شیخ نجم الدین کبرا 

خپله الره  په قول چي خدای ته د انسانانو د نفسونو په اندازه الري ورغلي دي نو هري ډلي او حتی هر صوفي
واخیستله. د دوی الري کرار کرار د فکر او عمل له مخي له خلکو څخه ډیري بیلي سوې او ځینو خو یې نه یوازي 

 شریعت ته شا واړوله بلکه شریعت او شرعي احکام پر ځای کول یې بې معنی کارونه وبلل.
 

 بچشم عاشقان غیر از خدا هیچ
 زمین و آتش و آب و هوا هیچ

 اندر خدا بستبنزد آنکه دل 
 نماز و قبله و قبله نما هیچ 

 ) بوعلي قلندر (   
 

البته ټول صوفیان، لکه څرنګه چي د فکر له پلوه سره بېل ول، د شخصیتونو او اخالقو له پلوه یې هم توپیر درلود. 
ونه ري مشالځیني یې د شیخ نظام الدین اولیا په څېر د زهد، پرهېز ، درویشی ، نېکو اخالقو او د خلکو د خدمت د ال

په څېر د علم او عرفان ډېوې بلي کړې او په زرګونو شاګردان یې  او مثالونه ول. ځینو یې د مولناجالل الدین رومي
وروزل. او ځینو یې داسي الري او مفکورې غوره کړې چي اسالمي شریعت او ټولني په هیڅ توګه منالی نه سوای؛ 

کړې. او ځینو خو یې د پیرۍ او مرشدی له مقام څخه د پیسو د جمع او دیني علماوو یې ان د کفر فتواوي صادري 
 کولو لپاره د دام کار واخیست. 

اسالمي نړۍ کي، څه باندي دوولس سوه کاله دوام کړی دی او ال هم په بېلو بېلو رنګونو دوام لري؛ ځکه  تصوف، په
ه وکتل سي. تصوف که فکري مکتب وو نو نو باید چي هم د یوې تاریخي او هم د یوې معاصرې پدیدې په حیث ورت

اوس هم موجود دی او که اجتماعي ستونزه وه نو دا ستونزه اوس هم سته. او که لوی مرشدین او پیران موجود نه 
وي نو په میلیونونو انسانان اوس هم د دې مفکوري او فکري مکتب د کتابونو تر اغېزې الندي دي او حتی په ځینو 

 لي. ځایونو کي زور هم اخ
له بده مرغه چي په اوس عصر او زمانه کي، په اروپا او امریکا کي، تحصیل کړي او خارج لیدلي خلک، د دې 
مکتب یا مفکورې لپاره تبلیغ کوي، کتابونه ورباندي لیکي او ال نوي پیروان پیدا کوي. کلونه مخکي، په ویرجینیا 

، کله کله ورتلم. د دې محفل تقریبا ټولو حاضرینو عالي کي، د افغانانو یوې ټولني ته، چي شام عرفان بلل کېدله
تحصیالت درلودل او په میاشت کي به یو ځل غونډېدل. داسي شپه نه وه چي د مولنا شعرونه به نه ویل کېدل او داسي 

 ښکارېدله لکه حاضرین چي په معتاد سوي وي.
 د لیکچر ورکولو په ترڅ کي وویل چي هغه مبارک یوه شپه د محفل یوه تحصیل یافته سړي پر مولنا جالل الدین باندي

یوه ورځ یو لوی دېګ پر اور کښېښود او کله چي اوبه وایشېدلې نو مبارک پخپله دېګ ته ولوېدی. په دېګ کي یې 
 څه باندي اته څلوېښت ساعته تېر کړل او کله چي له دېګ څخه راووت نو دا مستانه غزل یې وویل:

 آن یار آمدمباز آمدم باز آمدم از پیش 
 درمن نګر درمن نګر بهر تو غمخوار آمدم

 شاد آمدم شاد آمدم از جمله آزاد آمدم
 چندین هزاران سال شد تا من بګفتار آمدم

 آنجا روم آنجا روم باال بدم باال روم
 بازم رهان بازم رهان کاینجا بزنهار آمدم
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 من مرغ الهوتي بدم دیدی که ناسوتي شدم
 وی به ګفتار آمدمدامش ندیدم ناګهان در 

 من نور پاکم ای پسر نه مشت خاکم مختصر
 آخر صدف من نیستم من در شهوار آمدم

 ما را به چشم سر مبین مارا به چشم دل ببین
 آنجا بیا مارا ببین کانجا سبکبار آمدم

 از چار مادر برترم وز هفت آبا نیزهم
 من ګوهر کانی بدم کاینجا بدیدار آمدم

 در کل عالم کی کنیای شمس تبریزی نظر 
 کندر بیابان فنا جان و دل افګار آمدم.

 
 بیاور ن
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