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 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلس

 کې تصوف په عقایدو
 

 :حسین بن منصور الحالج
وژل کېدلو وروسته بیا تر نن ورځي پوري د دا چي په ژوند کي به چا په کوم نامه باله چنداني معلومه نه ده مګر تر 

منصور په نوم، چي په حقیقت کي د هغه د پالر نوم دی، یادیږي او حتی د حسین په نوم یې څوک نه پیژني. حالج 
ښایی د تصوف د تاریخ تر ټولو مشهوره څېره وي. که څه هم چي د تصوف د مسلک نور پیروان هم، د حالج په 

وژل سوي دي؛ خو حالج، په ټولو تصوفي ادبیاتو کي، د حق د الري د قربانی د سمبول شکل څېر، د علماوو په فتوا 
اخیستی دی. حتی هغه شیخان چي ځانونه متشرعین بولي او د منصور د عقیدې مخالف دي او په ژوند کي یې، د 

 فکر افتخار کوي.  هغه په څېر، څرګنده د خدایی دعوه نه ده کړې هم په خپلو اشعارو کي د حالج په نامه او
 آنچه منصور ګفت من ګفتم 

 او اشکار ګفت من نهفتم     )خواجه عبدهللا انصاري( 
مولنا جالل الدین رومي خو ښایي تر بل هر شاعر د منصور زیاته ستاینه کړې وي. هغه هم په مثنوي، هم په غزلیاتو 

و غیر صوفي شاعرانو په څېر یې د حق د او هم په رباعیاتو کي منصور ته ځای ورکړی دی؛ او د نورو صوفي ا
 الري د قربانۍ سمبول بللی دی. دا دوې رباعي د مولنا دي چي د منصور په باره کي یې ویلي دي:

 منصورحالجي که اناالحق میګفت 
 خاک همه ره به نوک مژګان میرفت  

 در قلزوم نیستي خود غوطه بخورد 
 آن ګه پس ازآن ُدر اناالحق میسفت

××××××××××××××××× 
 از یاد خدا مرد مطلق خیزد 

 بنګر که ز نور حق چه رونق خیزد  
 این باطن مردان که عجایب بحریست 

 چون موج زند از آن اناالحق خیزد 
دا چي حالج به ریشتیا هم د خدایی دعوه کړې وي کنه سړی څه نه سي ویالی خو هغه د اناالحق یا زه حق یم په 

مشهور دی او د همدغي نارې قرباني سوی دی. د هغه څخه راپاته شعرونه یا هغه ته منسوب شعرونه ډېر نعره 
 ښکلي دي. ډېر ژور دي؛ او چنداني د اناالحق  بوی نه ورڅخه راځي.

 زړه مي هیڅ پر کراره نه دی لیدلی» 
 کله چي یې زه د بدبختۍ لپاره پیدا کړی یم

 منو زه به څرنګه د زړه قرار ووین
 د غرور پر الره والړم نو اوس به پر دې خطرناکو الرو باندي

 له چا څخه د نجات غوښتنه وکړم؟
 لکه د څپو منځ ته چي لوېدلی یم

 څپې مي یوې او بلي خواته غورځوي 
 پورته او کښته مي وړي

 په زړه کي مي غم او په لړمانه کي مي اور دی
 اوښکي مي د درد شاهدي ورکوي
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 سترګو مي پوښتنه وکړی.که یې نه منۍ له 
×××××××××××× 

 جام، ستا له غمه ټول دردونه را باندي آسان کړل
 مینوشان چي پیالې اخلې مالمت نه دي
 داسي به یې وبولو چي زه بیمار نه یم 

 او هسي پلمې جوړومه 
 نو دا څرنګه کرۍ شپه په اغزیو کي پروت یم

 ا ځيد هجران غم مي دي سوځي او له وصاله دي خوښی نه ر
 دا اسمان ولي زما پر ضد ګرځي

 او چي اوښکي مي هر څه زیاتیږي
 په هغه اندازه مي نور هم ترټي

 لکه شمع غوندي ژاړم او تویېږم.
×××××××××××××××× 

 چي پر ما هرڅه راځي ټوله له ما دي
 کشکي زه یې وای له زه څخه اخیستی

 په مطلب چي مي خبر وې بیا دي څنګه
 درولیپر میدان د متحان یم 

 ماته ستا له غیره ګټه نه رسیږي
 ۸۰-۶۸۷۹امتحان مي کړه میدان ته یم راغلی. دنباله تاریخ طبري ص ص 

پخپله حسین بن منصور حالج یو واقعیت دی. هغه د عباسي خلیفه ګانو په وخت کي ژوند کړی دی. د خلیفه المعتز 
د محاکمې وړ وباله. د خلیفه وزیر، علي بن عیسی په وخت کي علماوو د هغه له عقایدو څخه شکایت وکړ او هغه یې 

هغه له مرګه وژغوری او د سلطان په قصر کي یې بندي کړ او اته کاله په بند کي پاته سو. مګر له المعتز څخه 
م  په دوره کي د هغه پر ضد یو ځل بیا د علماوو شکایت پورته سو. څرنګه چي ۹۳۱-۹۰۷وروسته د خلیفه المقتدر 

میالدي کي، د زندیق او کافر په نوم وواژه.  ۹۲۰علماء یې ټول مخالف ول نو حسین بن منصور یې، په  شیعه او سني
د هغه د وژل کېدلو په باره کي روایتونه دومره بېل دي چي له سړي څخه الره ورکوي؛ خو دونه ویالی سو چي له 

ډیرو شکنجو وروسته وژل سوی دی. منصور سره، لږترلږه د وژل کېدلو په وخت کي، ډېر سخت ظلم سوی او تر 
ویل کیږي چي یو ځل یې زر شالقي وواهه ) چي امکان نه لري ژوندی دي پاته سوی وي(. بیا یې السونه او وروسته 
پښې ورڅخه غوڅي کړې. سر یې ورڅخه پرې کړ او بیا یې نو وسوځاوه. او ځیني روایتونه وایی چي تر بندي کېدلو 

غړه کړ. یو سړی چي دومره افسانه سي چي د زرهاوو صوفیانو او غیر صوفیانو او وهل کېدلو وروسته یې غر
اشعارو او لیکنو ته الره پیدا کړي نو د هغه د وژل کېدلو په باره کي طبیعي خبره ده چي باید افسانې جوړي سي. خو 

ناره چي ورته منسوبه ده هم که د ده د افکارو او اعمالو په باره کي نوري کیسې افسانې وبولو نو دا یوه د اناالحق 
 یې د هغه د وژل کېدلو لپاره کفایت کاوه.

مشهور مورخ جریر طبري د منصور د شهرت او هنګامې او وژل کېدلو په وخت کي ژوندی وو. خو هغه څه کم 
 کاله وروسته یوه ۱۵۰لس کاله مخکي د خپل تاریخ لیکلو د ادامې څخه الس اخیستی وو؛ او له ده څخه زیات وکم 

بل عرب مورخ عریب بن سعد قرطبي د هغه د تاریخ څوارلسم ټوک، په څه کم دوه سوه مخه کي بشپړ کړ. قرطبي 
لیکي چي د منصور په باره کي یې یو بل بشپړ کتاب هم لیکلی دی؛ خو پخپله دغه ضمیمه کي یې هم د حسین بن 

 منصور حالج په باره کي یو څه تفصیل ورکړی دی. 
لیکلي دي هم تر افسانو بهتر نه دي. دی وایی منصور ته خلیفه المقتدر یو مړ طوطي واستاوه او  البته څه چي قرطبي

هغه ته یې د غالم په خوله پیغام ورکړ چي دا طوطي زما د زوی ابوالعباس دی او سخت باندي ګران وو. که دغه 
ل اطاق ته والړ او هلته یې میتیازي طوطي ژوندی کړې نو ته ریشتیا هم کرامت لرې. منصور د غالم په مخ کي یوه ب

وکړې. غالم ته یې وویل  څوک چي دغه کار کوي هغه مړي نه سي ژوندي کوالی. البته زه داسي څوک لرم چي 
 که هغه ته اشاره قدر وکړم دا طوطي ژوندی کوالی سي. 

ه هر څوک چي پېژنې له هغه غالم خلیفه ته والړ او ټوله کیسه یې ورته وکړه. خلیفه غالم ته وویل منصور ته ووای
څخه وغواړه چي طوطي ژوندی کړي. منصور طوطي په خپل لستوڼي دننه کړ او هغه یې ورته ژوندی کړ او غالم 

 ۶۸۷۴هغه ژوندی طوطي خلیفه ته یووړ. دنباله تاریخ طبري ص 
دی ژوندی سوی. او  دا خبره ځکه تشه افسانه ده چي لومړی خو چي حق متعال کاینات پیدا کړي دي مړی بیرته نه

که یې چیري داسي فرض کړو چي منصور مړ طوطي ژوندی کړی وو نو بیا خلیفه دونه احمق نه وو چي د دومره 
 لویو کراماتو څښتن یې په عذابونو واژه بلکه پر څلورو به یې تعظیم ته ورغلی وای. 
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البته هغه د خلیفه المقتدر نوم نه اخلي او  دا افسانه مولنا جامي په خپل مشهور کتاب نفحات االنس کي هم اخیستې ده
وایی چي حالج بهر ته ووت او د یوه سړي طوطي مړ سوی وو. حالج ورته وویل غواړې چي درته ژوندی یې کړم 

 ۱۵۴هغه وویل هو. حالج په ګوته اشاره ورته وکړه او طوطي ژوندی سو. جامي، نفحات االنس ص 
شهور محقق لویی مازینیون هم، د منصور په باب خپله رساله کي، دغه په زړه پوري خبره دا ده چي فرانسوی م

افسانه را اخیستې او داسي یې ښودلې ده چي ګواکي هغه یوه ریشتیا کیسه وي او وایي چي منصور حالج د خلیفه د 
 ۱۳زوی مړ طوطي ورته ژوندی کړ. مازینیون، قوس زندګي منصور الحالج ص 

پیدا سو چي په هغه کي یې لیکلي وه چي د نوح قوم ما غرق کړ او دا زه وم چي  قرطبي لیکي چي د حالج یو کتاب
 د عاد او ثمود قومونه مي تباه کړل. 

او یوه یار ته یې ویلي وه چي ته نوح یې. بل ته یې ویلي وه چي ته موسي یې او بل ته یې ویل چي ته محمدصلعم یې 
 ۶۸۸۹نباله تاریخ طبري ص او د هغوی ارواح ستاسي په وجود کي دي. قرطبي، د

د هیڅ صوفي په باره کي به د حسین بن منصور حالج په اندازه شعرونه نه وي لیکل سوي او هیڅ صوفي به په دغه 
اندازه نه وي ستایل سوی؛ خو د هغه د ژوند او اعمالو په باره کي اوس هم داسي دقیق او موثق اطالعات چي سړی 

ژل کېدلو طریقه یې ال سمه معلومه نه ده. قرطبي وایی چي السونه او پښې یې حساب ورباندي وکړي نسته. حتی د و
 ورڅخه پرې کړې، جسد یې وسوځاوه او سر یې خراسان ته واستاوه. 

شیخ فریدالدین عطار، چي پخپله هم یو صوفي شاعر او لیکوال وو او د صوفیانو د ژوند د حاالتو او عقایدو په باب 
وم کتاب تالیف کړ، وایی چي منصور یې سنګسارکړ او وروسته وایی چي هغه یې په دار کړ. یې د تذکرة االولیا په ن

یو سړی هم په دار ځړول او هم سنګسارول  دواړه چنداني احتمال نه لري. عطار هغه فی هللا او في سبیل هللا او د 
 ۱۱۴تحقیق د ګوښې زمری او پاک او ریښتونی عاشق بولي. عطار، دوهم جلد ص 

چي حسین بن منصور حالج د خپلو عقایدو او د اناالحق ویلو په تور محاکمه کېدی نو جنید بغدادي، چي پخپله هم کله 
صوفي وو او د تصوف خرقه یې اغوستې وه، د حالج په باره کي فتوا نه ورکوله. وروسته یې بګړۍ وتړله او چپنه 

بالظاهر یعني موږ د ظاهر په اساس حکم کوو. هغه یې واغوستله، مدرسې ته والړ او هلته یې وویل چي نحن یحکم 
 ۱۱۶کتاب ص 

د دې معنا دا ده چي حالج د شریعت په اساس محکوم وو؛ ځکه چي شریعت ظاهر مني او د چا له باطن سره کار نه 
لري. جنید هم صوفۍ او هم متشرع وو. هغه د تصوف په خرقه کي د حالج په برخه کي فیصله نه سوای کوالی ځکه 

 نو په بدله عادي جامه کي د هغه په باره کي د نورو دیني علماوو فتوا تایید کړه. یې 
د حالج د سفرونو په باره کي هم ډېري زیاتي لیکني سوي دي او یوه یې هم مستنده نه ده؛ خو دونه څرګنده ده چي 

رلودل. خپل شیخ او هغه له ډیري ځوانۍ څخه جنجالي شخصیت وو او په دیني علماوو کي یې هرځای مخالفین د
مرشد عمرو بن عثمان مکي ورسره مخالف سو. ابن جوزي لیکي چي عمرو بن عثمان مکي پر حالج باندي لعنت 
ویلی دی او ویلي یې دي چي که ما کوالی سوای واژه مي. چا پوښتنه ورڅخه وکړه چي ولي عمرو وویل ځکه چي 

الی سم دغه راز یو آیة جوړ کړم. ابن جوزي، تلبیس ابلیس  د قرآن یو آیة مي وایه منصور راته وویل چي زه هم کو
 ۲۰۳ص 

کله چي منصور مکې ته ورسېدی یعقوب نهرجوري هغه جادوګر وباله. له هغه ځایه اهواز، هندوستان، چین او  
اء االولیماوراءالنهر ته والړ. د هغه له افکارو سره چا موافقه نه درلوده او له پنځوسو ښارونو څخه وشړل سو. تذکرة 

 ۱۱۶دوهم جلد ص 
باالخره منصور د انالحق ناره پورته کړه. ډېر زیات خلک یې مخالف سول او خلیفه معتصم ته یې شکایت وکړ 

. (منصور د خلیفه معتصم په وخت کي نه وو بلکه د خلیفه معتز او خلیفه المقتدر په وخت کي یې خروج وکړ جهاني)
زندان په لومړۍ شپه چي ورته راغلل منصور یې ونه لیدی. ټول زندان یې  خلیفه هغه بندي کړ. ویل کیږي چي د

پسي ولټاوه پیدا یې نه کړ. دوهمه شپه یې نه دی ولیدی او نه یې زندان ولیدی. دریمه شپه یې په زندان کي ولیدی. 
لی وم ځکه کله چي یې پوښتنه ورڅخه وکړه چي ته چیري وې. ده وویل چي لومړۍ شپه زه د خدای حضور ته ورغ

په زندان کي نه وم. دوهمه شپه خدای پخپله زندان ته راغلی وو او موږ دواړه غایب وو. دریمه شپه یې زه، د شریعت 
د ساتلو لپاره، بیرته زندان ته راواستولم. اوس نو راسی خپل کار مو وکړۍ. ویل کیږي چي په زندان کی یې په هر 

ورڅخه وکړه چي ته خو وایې چي زه پخپله حق یم نو دا لمونځ چاته شواروز کي زر رکعته نفل کول. چا پوښتنه 
 ۱۲۰-۱۱۹کوې؟ ده وویل موږ پوهیږو اوخپل مو قدر. هغه کتاب ص ص 

عطار به هم دا کیسه له چا څخه اورېدلې او یا له کوم کتاب څخه نقل کړې وي. خدای تعالی د بنده زندان ته ورتلل 
ول دونه لوی کفر او تېری دی چي دا یوه خبره د هغه د قتلېدلو لپاره شرعي دلیل او له هغه سره په زندان کي شپه تېر

برابروي. او که د شریغت خبره سي نو پخپله عطار هم په دغه لیکنه ماءخوذ دی. دا چي عطار داکیسه لیکي او له 
چي دی او نور ده ته هغې سره هیڅ مخالفت نه کوي او حتی تبصره قدر نه ورباندي لیکي د دې معنی پخپله دا ده 

 ورته صوفیان له منصور سره په یوه عقیده وه.
د حسین بن منصور له وژل کېدلو څخه وروسته، د هغه په باره کي، راز راز افسانې جوړي سوې. چا ویل چي ما 

 رپه خپلو سترګو ژوندی ولیدی. چا ویل چي ټولي سزاوي یې د ده دښمن ته ورکړې او دی په مابین کي نه وو. عطا
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د هغه له هر پرې کړي اندام څخه د اناالحق ناره پورته کېدله. یوه ورځ وروسته وویل سوه چي دا فتنه » لیکي چي 
خو د هغه له مرګه وروسته اوس زیاته سوه. نو د هغه د بدن ټول غړي یې وسوځول او له ایرو څخه د اناالحق نارې 

ر څاڅکي څخه د هللا نوم ښکاره کېدی. دوی حیران سول پورته سوې. لکه چي د وژلو په وخت کي یې د وینو له ه
او د هغه ایري یې د دجلې سیند ته واچولې او د اوبو پر سر یې د اناالحق نارې وهلې. حسین بن منصور مخکي ویلي 
وه چي که یې زما ایرې د دجلې سیند واچولې نو دجله به توپاني سي ) ګواکي دی خبر وو چي له وژل کېدلو څخه 

ه یې سوځوي ( او بغداد به غرق سي، تاسي به زما خرقه اوبو ته ورښکاره کړی کنه نو اوبه به د بغداد ښار وروست
خراب کړي. کله چي د هغه خادم ولیدل چي د دجلې اوبه را پورته سوې نو د حسین خرقه یې د دجلې غاړي ته یووړه 

کړې.) ګواکي د دجلې په سیند کي د منصور ایري او سیند کرار سو. نو بیا یې د هغه ایرې راجمع کړې او ښخي یې 
 ځای پر ځای والړي وې او دوی هغه راټولي کړې او بیا یې ښخي کړې  جهاني(

عباس طوسي ویلي دي چي د قیامت په ورځ به منصور حالج په ځنځیرونو تړلی راولي ځکه چي که تړلی نه وي 
په مي تر سهاره تر هغه دار الندي لمونځونه کول او چي نو ټول قیامت به ګډوډ کړي. یوه بزرګ ویلي چي په هغه ش

ني یع«  اطلعنا علی ِسِرمن اسرارنا فافشي سرنا فهذا جزاء من یفشي سرالملوک» سبا سو نو هاتف ږغ کړل چي: 
 موږ ده ته خپل یو ِسر ووایه او ده هغه رسوا کړ. نو څوک چي د پاچاهانو ِسر افشاء کوي دغه یې سزا ده. 

شبلي وویل  د حسین منصور ګورته ورغلم او تر سهاره مي لمونځونه وکړل. د صبحدم پر وخت مي  نقل کا چي
مناجات وکړ او له خدایه څخه مي سوال وکړ چي دا خو ستا بنده وو. موءمن، عارف او موحد وو. له هغه سره دي 

غلبه راباندي وکړه او په ولي داسي وکړه او دا دونه مصیبت دي ولي ورباندي راووست؟ په دغه وخت کي خوب 
خوب کي مي ولیدل چي قیامت دی او د حق له خوا فرمان راغی او ویل یې دا مي ځکه ورسره وکړه چي زموږ ِسر 

 ۱۲۳-۱۲۲عطار هغه کتاب ص ص « یې بېګانه  ته ووایه.
نده سره دونه دا چي دا کیسې څونه افسانوي او حتی خندوونکي دي هغه خو په تبصره نه ارزي. خو له یوه عاجز ب

زور له کومه سو چي که په ځنځیرونو تړلی نه وي نو قیامت به ګډوډ کړي. یو سړی چي په قیامت کي د ګډوډیو 
جوړولو زور لري نو هغه د ځنځیرونو د شلولو زور هم لري. او بل دا چي دوه شیخان د منصور له مقتل سره نیژدې 

و اجرآتو په باره کي سوالونه کوي او هغه ذات ، قادرمطلق، د نفلونه کوي او له حق متعال څخه د هغه د عدالت ا
مسوول په مقام کي دروي او اعتراض ورباندي کوي او د باري تعالی ذات هم هغوی ته په جواب ویلو مجبور دی. 
دا پخپله د منصور تر کفر لوی کفر دی. له حق متعال څخه څوک دا پوښتنه څرنګه کوي چي دا یا هغه کار دي ولي 

کړ؟ البته دا مو باید په یاد وي چي دا د کوڅې او بازار خبري نه بلکه د عطار په څېر یوه لوی شیخ په کتاب کي و
 راغلي دي. 

حسین ین منصور حالج، په اسالمي نړۍ کي د افسانو لړۍ ته ولوېدی اوڅوک چي منصور پیژني او یا یې له نامه 
نارې کیسه کوي. څوک وایی هغه په دار سو او څوک وایی سنګسار  سره آشنا دي نو هغوی زیاتره د هغه د اناالحق د

سو. خو غربي محققینو او مستشرقینو، د اسالم د مذهب د نورو اړخونو ترڅنګ پر تصوف باندي خاصي لیکني کړي 
و یاو مشهور فرانسوي عالم او مستشرق لویي مازینیون د منصور د یوه کتاب په اساس د هغه پر ژوند او فکر باندي 

بشپړ کتاب لیکلی دی. دا کتاب ډاکټر عبدالغفور روان فرهادي ترجمه کړی او په ایران کي کافي زیاته استفاده ورڅخه 
د کتاب په اساس، چي د منصور په آثارو کي ډېر مشهور «  طاسین االزل» سوې ده. لویي مازینیون د منصور د 

لیکي:    M. Louis Massignonکی. لویي ماسینیونپه نامه یو کتاب ولی« منصور حالج د ژوند قوس» وو، د 
منصور حالج په دغه وخت کي کرار کرار له سرښندني او قربانۍ سره واصل کېدی. د هغه یوازینی هدف، د صفا » 

او حقیقت له الري، د خدای د عبادت د مختلفو الرو یو کول وه. مګر د هغه آرزو ځای ته ونه رسېده. ځکه چي د 
ده فکر ته چنداني توجه ونه کړه او د ده پیرو نه سول. باالخر منصور پخپله په ډېره مېړانه د دغي  هغه وخت خلکو د

اسماني سرچینې الره په مخکي واخیستله. د ده د لیکلي رسالې بشپړ عنوان ) طاس االزل وااللتباس في صحة الدعاوی 
لو دعوه، لکه اوس چي خلک ورته ګوري، بعکس المعاني( دی او مطلب یې داوو چي له خدای سره د یو ځای کېد

 لویي ماسینیون د منصور حالج د رسالې یو متن داسي را اخیستی دی:« سرچپه وکتله سي نو خبره سمیږي.
ا دتقدیر د شاهدی ویلو لپاره دوه تنه ټاکلي وه؛ څو شاهدي ورکړي چي رباني جوهر ته د انسان الس نه رسیږي. » 

دوه تنه یو ابلیس وو، چي په اسمان کي د فرشتو په مخ کي والړ وو او بل د اسالم پیغمبر وو چي پر مځکه باندي د 
انسانانو په مخ کي والړ وو. د ابلیس خوی د مالیکو دی او د رسول هللا خاصیت د انسانانو. دواړه په نیمه الر کي 

قد دي. دوی نه وایي چي د شهادت د کلمې له مطلب څخه باید پورته والړ دي. دواړه د الوهیت ساده مقام ته سخت معت
 «والړ سو. دوی نه وایي چي باید ځان د یوه خدای له وحدت بخښونکي ارادې سره ګډ کړو.

د پیمان په ورځ، ابلیس د دې خبري د منلو حوصله نه درلوده چي خدای دي د خاورو څخه د جوړ سوي عابد بنده » 
ړي. ځکه چي په دې صورت کي حق تعالی د زمان د ټاکلو د حاکمیت لومړنی اختیار آدم ته په ځان کي تجلي وک

بخښلی وو.  د معراج په شپه، پیغمبر د ربانی اور او الهي نور په درشل کي ودرېدی او دا جرأت یې نه درلود چي 
والړ دی او رسول هللا ته حالج، د خپل خیال په دنیا کي، په هغه ځای کي « پخپله د طورسینا زرغونه ونه سي.

 «مخته والړ سه، دې اور ته ننوزه، لکه پروانه قرباني سه څو مقصود ته ورسېږې !... » صوفیانه ډاډ ورکوي چي 
پیغمیر د خپل ځان لپاره د بیت هللا حج ټاکلی وو او آرزو یې درلوده چي مسلمانان پخپله د ) الیوم اکملت لکم دینکم ( 
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ً روحاني بیت » ا پوه سي او په خپل همت اوج ته ورسیږي. منصور وایی له مخي د اکمال په معن قبله باید روحا
المقدس ته راوړل سي او عمره په حج کي داخله سي، ځکه چي پیغمبر د رباني وصال شعله له خپل توان څخه وتلې 

آرزو ونه کړي. مګر وبلله او د هغې پر شاوخوا یې د شریعت قال را وګرځوله څو چي هیڅوک هغه ته د رسېدلو 
هغه دا کار یوازي د څو ورځو لپاره وکړ څو داسي ورځ را ورسیږي چي اولیاء د فرشتو په څېر جابنازي وکړي او 
تر دې دېوال وغورځي او له پروردګار سره د خبرو کولو جرأت پیدا کړي او د ټولو بنده ګانو د بخښني فرمان، د 

وخت دی چي د اسالم بشپړېدل خپل اوج ته رسیږي. او ابلیس ځکه په هغه له حضور څخه، تر السه کړي؛ دا هغه 
نیمایی الره کي پاته سو چي انسانان ګمراه کړي او پیغمبر ځکه په نیمه الره کي ودرېدی چي غوښتل یې د قیامت د 

 ورځي د ځنډېدلو فرمان ترالسه کړي.
دغه سرنګونی څخه معلومیږي چي انسان باید ابلیس داسي لعنتي سو چي هیڅ وخت به ونه بخښل سي او د هغه له » 

د هغه پر الره والړ نه سي او د عشق د پیدا کولو په الره کي له خپل استاد څخه مخکي نه سي. پیغمبر د دې لپاره د 
قیامت ورځ وځنډوله چي د فاني دنیا په دې څو ورځي مهلت کي به د حق اولیاء پیدا سي. ګواکي پیغمبر منتظر دی 

به راسي او تر هغه درشل به تېر سي. دا هغه درشل دی چي الهي روح هغه د عشق په تدبیر پاکانو ته چي اولیاء 
زین الدین کیایی نژاد، سیرعرفان « جوړ کړی دی چي له هغه څخه پرواز ورکوي. دا د فوق العاده عشق تدبیر دی....

 ۷۶-۲۷۵در اسالم ص ص 
ل اکرم صلعم ته درناوی ښیي خو د هغه متن څخه چي لویی که څه هم چي حسین منصور حالج خو په ظاهره رسو

مازینیون اخیستی دی په څرګنده ښکاري چي حالج غواړي دا ثابته کړي چي د حق له ذات سره د عشق او باالخره 
له هغه سره د وصلېدلو مقام د اولیاوو دی او پیغمبران دغه مقام ته د رسېدلو لپاره خلق سوي نه دي. لویی مازینیون 
په خپل کتاب کي کوښښ کړی دی وښیي چي مسلمانان د حسین بن منصور په عقیده پوه نه سول ځکه یې هغه وواژه. 
په داسي حال کي چي یوازي د اناالحق ناره، د اسالمي شریعت له مخي، د هغه د وژل کېدلو لپاره کافي وه. دغه علت 

کثرو له لیکنو څخه ښکاري چي حسین بن منصور دی چي نور صوفیان په ښکاره د اناالحق دعوه نه کوي خو د ا
 الحالج د بې عدالتی او د خلکو د ناپوهی قرباني بولي.

دا چي له یوولسمي میالدي پېړۍ څخه تر اته لسمي حتی نونسمي میالدي پېړۍ پوری، په منځني ختیځ کي، مورخینو 
هغه ځکه ډېره غیر عادي خبره نه ده چي او صوفي لیکواالنو د حسین بن منصور په باره کي څه افسانې لیکلي دي 

د نورو صوفیانو د ژوند او کراماتو په باب تر دې هم زیاتي مبالغې سوي دي خو دا چي په شلمه پېړۍ کي په پاریس 
کي  د پوهنتون یو لوی استاد او مشهورمستشرق لویي ماسینیون د تصوف، په تېره بیا حسین بن منصور الحالج د 

ه باب له خپلو شل کلنو تحقیقاتو څخه وروسته افسانو ته معتقد کیږي او د اسالمي شریعت په باره ژوند او کارنامو، پ
 کي د هغه د ادعاوو دفاع کوي سړی حیران پاتیږي.    

ماسینیون لیکي چي عارف له جدایي، انفراد او تکثر څخه رنځ وړي. د خپل عشق او جوش په برکت ځان له ټولو 
بېغمه کوي او معشوق ته موجه کیږي. پخپله حالج ویلي دي چي په زړه کي هوسونه تیت اهدافو او اغراضو څخه 

او پاشلي وه او کله چي مي ستا دیدار په نصیب سو نو ټول سره یو سول او بس. مازینیون وایی په دې توګه عارف 
ه روح سره یو ځای له خپل معشوق سره یو ځای کیږي؛ له خپلي هستی څخه را وزي او عالم له کل یا د جهان ل

ټول « هغوی والی» او « هغه والی» کل اختیاره سي. یا په بل عبارت « هغه » له منځه ووزي او « زه»کیږي. نو 
 ۱۳-۱۲څخه بل شی نه پاتیږي. ماسینیون، قوس زندګي حالج ص ص « زه او زه والي » له منځه ځي او پرته له 

هغه څه چي زه یې په زړه کي لرم، که یې یوه ذره د نړۍ پر  ماسینیون د منصور حالج هغه شعر راوړي چي وایی
 ۲۳غرونو باندي ولوېږي ټول به ویلي سي. هغه کتاب ص 

دا په حقیقت کي د قرآن شریف له هغه آیة سره سیالي ده چي وایي که موږ دغه قرآن پر غره باندي نازل کړی وای 
لو انزلنا هذالقرآن علی جبل الرأیته خشعاً » ذره سوی وای. او غره لیدلی وای نو د حق متعال له وېري  څخه به ذره 

 ۲۱سورة حشر آیة « متصدًعا من خشیة هللا اآلیة . 
 ابلیس او آدم ع:

لویي ماسینیون آدم ته د سجدې کولو له امر څخه د ابلیس د سرغړوني په باب، د منصور د عقیدې په باره کي، د هغه 
د خلقت په ورځ، خدای تعالی ټولو ته وویل چي د هغه د » خلي او لیکي: د کتاب خالصه را ا« طا س االزل» د 

تجلي په مقام کي آدم ته پر سحده سي. ابلیس ونه منله او په دې عقیده کي، چي یوازي باید خدای ته سجده وکړي خو 
اندي ټینګ پرستش بهغه ته رسېدالی نه سي، پر خپله خبره ټینګ ودرېدی. ابلیس په دې توګه په پټه خوله د خدای پر 

ودرېدی او الوهیت ته معتقد پاته سو. ځکه چي د ابلیس دا نه وه خوښه چي آدم دي د یوازیني خدای له تجلي څخه 
وروسته د خدای په بڼه او شکل سي او له خپل ټول عجز سره دي دې مرتبې او مقام ته ورسیږي. ابلیس وایی خدایه! 

ه نو علت یې دا وو چي غیر له تا مي بل څوک په پاکي نه پېژندی. اوس که مي ستا له فرمان څخه سرغړونه کړې د
 چي دا آدم له تا پرته بل څوک نه دی نو ابلیس ته په دې کور کي څه حاجت دی؟

 جحودی فیک تقدیس
 و عقلی فیک تهویس

 و ما آدم االا ک
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 و من فی البیت! ابلیس؟
ابلیس، چي مخلوق یې له خالق څخه جال غوښتی. ګواکي حق متعال غوښتل چي په خپل مخلوق، آدم کي تجلي وکړي. 

دا یې د خدای په شان کي تناقض باله او لعنت ورباندي وویل سو. هغه چي په عرش کي د مالیکو استاد وو پر مځکه 
باندي د انسانانو ګمراه کوونکی سو. ابلیس په دې غیورانه  او له کبره ډکه عشق بازي کي رقیب نه سوای منالی، له 

 غه سره یې حسادت وکړ ځکه چي په دې کي یې د حق د ذات دوګانګي ولیده.ه
ځکه نو ابلیس د بشریت سره په زړه کي دښمني را واخیستله چي هغه یې د جهان د بادار په مقام کي ولیدی؛ نو د 

 او پوهېږم چيګمراه کولو په برخه کي آدم ته وایي چي زه له خدای سره ځکه مینه لرم چي پر ما یې لعنت ویلی دی 
هغه په خپل علم قدیم کي خیر او شر اندازه کړي دي او نور د چا پروا نه لري. ګواکي ابلیس یو عجیب مخلوق دی. 
کله چي خاص مومن وو او د یوه خدای پرستش یې کاوه د خدای له جالل او عظمت سره یې مینه کوله مګر دا یې 

 الر کي یې ځان ملعون کړ.ویل چي هغه ته څوک رسېدالی نه سي او په همدغه 
خالصه وه. ایا حالج غوښتل چي د اسالم د شریعت په اساس کافرسي او هغه د ابلیس الره « طس االزل » دا د 

 ماسینیون  ص« واخلي؟ هیڅکله نه. حالج تر مرګه پوري فرایض پر ځای کول او د اسالمي اخالق پیروي یې کوله.
 ۴۲-۴۱ص 

د کتاب په حواله یو متن راوړي چي « تمهیدات عین القضاة» د عین القضاة همداني د لویي ماسینیون، په دې ارتباط 
 سړی د صوفیانو د عقایدو په برخه کي په حیرت کي اچوي.

پرده دار دی چي ته یې ابلیس بولې. چي « اال هللا» های های ته څه پوهېږې چي د حبش پاچا څوک دی؟ هغه د » 
تِک الُغِویَنَُّهم اجمعین» سب دی او لعنت د هغه غذا ده. ځکه ابلیس وویل د خلکو ګمراه کول او غولول یې ک  «قال فبِعزَّ

زما دي ستا په عزت قسم وي چي ټول به ګمراه کړم ( څه وایې چي بې زلفو شاهد ښکال لري؟ )  ۸۲آیة ۳۸سورة 
ته ورسیږي چي دوه حالته به که بې خد و خاله او بې له زلفو شاهد څرګند سي نو هغه ته ورتلونکی به داسي مقام 

وي او دوه نوره به یې مخي ته راسي. چي یو یې خال او بل یې زلفي دي. یو د مصطفی نور دی او بل د ابلیس نور 
 ۴۲هغه کتاب ص « دی. او سالک تر ابده له دې دوو مقامونو سره مشغول دی.

راز پېچلو عباراتو څخه ډک وي چي اصالً یې د صوفیانو آثار اکثر د دغه راز مبهمو کلماتو ترکیب دی او له دغه 
دوی پخپله هم په منطق او معنا نه پوهیږي خو عوامو ته ځکه په زړه پوري وي چي عقل یې نه په رسیږي او د 
کلماتو شرنګ یې غیبي الهام ورته ښکاري. عین القضاة همداني د خپلو دغه راز ُکفري عقایدو قرباني سو او هغه 

ه له نامه او عقایدو سره بلد دي هغوی یې ټول زندیق بولي مګر د عین القضاة له وژل کېدلو دیني علماء چي د هغ
 څخه وروسته ټولو صوفیانو د هغه ستاینه کړې ده.

د حسین بن منصور حالج ژوند، عقاید، محکومېدل او وژل کېدل د اسالم د تاریخ یو فصل دی. اکثریت مسلمانان د 
بر هم نه دي؛ یعني که د تاریخ فصل دی هم یو هېر سوی فصل دی. مګر غربیان، تر هغه په ژوند او عقایدو حتی خ

اوسه پوري، پر هغه باندي په دونه آب و تاب لیکني کوي لکه مسلمانانو چي د عیسویت یو لوی قهرمان او مذهبي 
 مبلغ وژلی وي. پروفیسر لویي ماسینیون د حالج د وژل کېدلو په باره کي لیکي:

ې کړی سر ولوېدی. د هغه تن یې په نفتو ککړ کړ او اور یې ور واچاوه. د هغه د وجود ایرې یې له د حالج پر» 
یوې منارې څخه د دجلې په سیند کي واچولې. وروسته د هغې صحنې د شاهدانو له قوله وویل سوه چي کله یې د 

اې خدایه که هغه خلک چي  »منصور څخه اندامونه پرې کول او هغه ته یې شکنجې ورکولې نو ده ږغ کړه چي 
تاته آزار در رسوي پر تا ګران وي نو څرنګه به هغه کسان درباندي ګران نه وي چي ستا په الره کي آزار ویني. د 

واجد لره دا بس دي چي له واحد سره » شهادت د کلمې د ویلو په ترڅ کي یې خپله وینا په دې خبري بشپړه کړه چي
 ۴۹ماسینیون ص « یو سي. 

په نوم کتاب باندي د پروفیسر لویي ماسینیون لیکنه یو تحقیقي اثر نه بلکه، په « طس االزل» ن بن منصور د د حسی
حقیقت کي، د منصور او د هغه د افکارو دفاعیه ده. ماسینیون لکه څرنګه چي د منصور مخالفینو ته په غوسه دی په 

ابن عطا د حالج ډېره زیاته طرفداري وکړه. » ی لیکی: هغه اندازه یې له طرفدارانو او پیروانو څخه خوشاله دی. د
دا هغه سړی وو چي حنبلیان یې د منصور حالج طرفداری ته وهڅول او پخپله یې، په منتهی مړانه او زړه ورتوب، 
په محکمه کي وویل چي زه د حالج په څېر له خپل واحد خدای سره صوفیانه وصال ته رسېدلی یم او دا د هر ډول 

کارندوی دی. وزیر د ده دې وینا په غوسه کړ او د هغه ساتونکو ابن عطا دونه وډباوه چي په وهلو کي یې کرامت ښ
ساه ورکړه. ابن عطا یې له منصور حالج څخه پنځه لس ورځي مخکي وواژه. د ابن عطا دغه ټینګار او سرسختي 

لګرتوب د منصور د مخالفینو د ښایي د حسین منصور شکنجې زیاتي کړي وي؛ ځکه چي له منصور سره د هغه م
 ۵۸هغه کتاب ص « غضب اور ته نور هم زور ورکړ او د هغوی تبر ته یې الستی ورکړ.

ماسینیون د حسین بن منصور حالج د یوه بل طرفدار صوفي، ابوبکرشبلي په باره کي لیکي چي هغه د ترکانو د 
ه پرېښودل او تصوف ته یې مخه کړه. دی لیکي لویانو له کورنۍ څخه وو او شته من سړی وو خو وروسته یې هر څ

چي شبلي په بغداد کي د حسین منصور شعرونه واورېدل او پر هغه باندي عاشق سو ځکه چي د هغه په شعرونو کي 
یې خدایي جالل او عظمت ولیدی. په هغو کي یې داسي نور ولیدی چي آثار یې د هغه پر څېره او آواز باندي 

نو او د ارادې د خاوندانو په مقابل کي داسي کارونه کول چي هغوی لېونی باله. داسي څرګندېدل. شبلي د پوها
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ښکارېدله چي هغه یو ډول لېونتوب لري مګر د هغه لېونتوب آګاهانه او دایمي وو. په داسي حال کي چي د ابن عطا 
 ه.جنون ناآګاهانه او موقتي وو. ځکه نو خلکو شبلي لېونی وباله و ګناهکار یې نه بال

کله چي منصور حالج محاکمه کېدی شبلي د هغه نیمایی عقاید رد کړل؛ خو د هغه د شهادت او د » ماسینیون لیکي: 
اندامونو د غوڅولو په ورځ، په پرېشانه زړه او له سوي سینې سره، د هغه لیدلو ته ورغی. د هغي ډلي خلکو منځته 

 به کي د منصور خواته د ګلونو یوه ښاخله وغورځوله.ورغی چي حالج یې سنګساراوه. وایي چي شبلي په هغه شې
دا کار د شبلي د میني او د ریښتوني ورورګلوۍ نښه ده. ګواکي منصورحالج ته یې ویل: پر تا دي آفرین وي چي د 
صوفیانه سرښندني په الره کي تر ما زړه ور او نېکبخته یې.! البته شبلي له منصور سره د یو ځای وژل کېدلو اراده 

درلوده؛ بلکه دا یې هیله وه چي پوه سي چي پسله مرګه به د منصور حال څرنګه وي. شبلي د حالج له مرګ څخه  نه
وروسته د هغه د عاشقانه سرښندني د راز د پوهېدلو لپاره تفکر ته مال وتړله او د تصوف د الري نویو مریدانو ته 

السه کول آسان کار نه دی باید چي د هغه قدر یې وویل: د منصور حالج شهادت داسي ګوهر دی چي د هغه تر 
 ۵۹-۵۸هغه کتاب ص ص « وکړو او په سینه کي ځای ورکړو، نه دا چي هغه هر کس او ناکس ته وسپارو.

لویي ماسینیون له دې څخه وروسته د حالج نور پیروان معرفي کوي او د هره یوه په باره کي دغه ډول احساساتي 
 لیکنه کوي او وروسته لیکي:

د منصور حالج له مرګ څخه وروسته، د خلیفه په حرم کي هم د سکوت او خاموشی فضا حاکمه سوه. ځکه د » 
هغي حوضچې څنګ ته چي له قلعي څخه جوړه سوې وه، په هغه باغ کي چي شاوخوا دېوالونه ورباندي راګرځېدلي 

ر شغب ژوند کاوه. د خلیفه مور اصالً وه، د خرما په جګو او ښکلیو ونو کي یو قصر وو چي په هغه کي د خلیفه مو
رومي وه او په هغه قصر کي ناسته وه او زړه یې ژور خپګان او غوسې الندي کړی وو. د خلیفه مور د منصور 
حالج سر، چي باید تر خراسان پوري ناحیه په ناحیه وګرځول سي، د کنزالرووس په قصر کي وساتی او دغه راز 

، له قبر سره  نیژدې، د علج نومي سړي په همکاري، یوه مځکه وقف کړه څو چي یې د خپل ورورغریب الحال امیر
 ۶۰هغه کتاب ص « خلک د منصور حالج قتل ګاه ته د زیارت کولو لپاره ورسي.

د ماسینیون دا لیکنه ډېره اوږده ده او کلمات یې په داسي تودو احساساتو اوډلي دي چي سړی یې په لیکنه کي اوس 
ي. حسین منصور، په دغه شکل چي افسانې ور پوري جوړي سوي دي یا واقعیت وو او یا نه وو هم اوښکي احساسو

او په هر صورت ظلم ورسره سوی دی، خو  یوغربي لیکوال او پروفیسر د حسین منصور، د هغه له افکارو او وژل 
ی ماسینیون په څېر نورو کېدلو سره دونه خواخوږي له کومه کوي. خو کله چي د نورو صوفیانو په باره کي د لوی

مستشرقینو لیکني لولو نو ماسینیون باید هم د مسابقې په دې میدان کي تر نورو پاته نه وای راغلی. دا لیکني، په 
هرصورت، له غرضه ډکي دي خو زموږ منورین، پرته له دې چي د حالج او په عمومي صورت د تصوف په باره 

 کتابونه یې په شوق لولي.کي اطالعات ولري سرونه ورته ښوروي او 
 منصور حالج په خپلو شعرونو کي وایي:

 
 نوربیا

 

 وایي: کې منصور حالج په خپلو شعرونو
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