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 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلسیو

 کې تصوف په عقایدو
 

 :ج په خپلو شعرونو کې وایيمنصور حال
له خاص مشک سره ګډ سي. بل ځای لیکي: ستا روح مي  چې ستا روح مي له روح سره داسي مخلوط سو لکه عنبر

څوک تامسح کړي زما وجود مسح  چې له زاللو اوبو سره مخلوط سي. چې له روح سره داسي ګډ سو لکه شراب
 په هرحال کي زه یې. چې کوي لکه ته

ماسینیون وایي ټولو صوفیانو د منصور له دې احساساتي ویناو څخه خوند اخیست. مګر هغه یې یوازي په خلوتونو 
. په هغه وخت کي صوفیانو، د راز ونیاز په کي یادولې؛ او د خلکو په مخ کي یې هغه د روژې پرېښودل ناروا بلل

 ۲۳-۲۲ص ص  وخت کي، د خپلو خلوتونو کي دروازي بندولې او خپل اسرار یې ساتل. ماسینیون
یږي لیکل ک چې شعر د حسین حالج ټولي خبري، د تصوف په اصطالح، ُسکر او مستی ته نه سو حواله کوالی. ځکه

 ښیاری او سم حالت ته ضرورت لري. حالج په یوه شعر کي وایي:او په هغه کي د فکر اظهار کیږي نو دا هو
اې زما د اسرارو دقیق ِسّره! ته له ټولو ژوندیو څخه له قدیمه پټ یې. په هر څه کي تر هر څه، ستا جلوه په پټه او 

یم. ته هر  ستا څخه بخښنه وغواړم او نه له شک او خامی څخه په اندېښنه کي چې ښکاره څرګنده ده. نه زه ناپوه یم
 ۳۴-۳۳زه نه یم ته نه یې. نو زه له خپل ځان څخه ولي بخښنه وغواړم. هغه کتاب ص ص  چې څه یې او

کله حالج د سلطان په قصر کي بندي سو نو هلته یې عادي بندیانو ته د وعظ کولو اجازه ترالسه  چې ماسینیون لیکي
هجري قمري کي د خلیفه د سختي تبي عالج وکړ  ۳۰۳ج په کړه او له هغه ځایه څخه یې خلیفه ته الره پیدا کړه. حال

هغه دغه کارونه د دې  کال کي یې د ولیعهد راضي بن المقتدر، عماني طوطي ورته ژوندی کړ؛ او د ۳۰۵او په 
 ۴۷معتزله له هغه سره کین او حسد پیدا کړ... ص  چې سبب سول

مشهور مستشرق څرنګه د حالج د طوطي د ژوندي په پاریس کي د یوه پوهنتون پروفیسر او چې  سړی حیران سي
حالج د خلیفه د سختي تبي عالج وکړ؛  چې کولو کرامت مني او څرنګه یې په لیکلو ارزوي او له څه درکه وایي

منصور خو هیڅ وخت د طبابت ادعا نه وه کړې او بل چا هم څه نه دي ورباندي لیکلي. دلته نو سړی دا  چې ځکه
غربیانو په لوی الس د شرقیانو، په تېره بیا د مسلمانانو د غولولو او افسانو ته د معتقد کولو  ېچ یوه خبره کوالی سي

 دا لیکني کړي دي.  لپاره
پخپله هم وحدةالوجود ته قایل دی، د حسین بن منصور او دغه راز د هغه د  چې مولنا جالل الدین بلخي یا رومي،

د »یوازي په سفسطه او قصدي کج بحثی کي جوړ راځي.  چې یل وایيفکر په باب هم په زړه پوري او هم داسی دال
م د دوستی عال چې د دښمنی له عالم څخه د دې لپاره تېښته کیږي چې دښمنی عالم د دوستی تر عالم تنګ دی؛ ځکه

و ادوستي او دښمني له هغه څخه پیدا کیږي. او دوستي  چې ته ورسیږي. او د دوستی عالم هم تر هغه عالم تنګ دی
غه له ه چې که کفر انکار دی او منکر باید داسي څوک ولري چې دښمني او کفر او ایمان د دویي سبب کیږي. ځکه

دی پر هغه باندي اقرار کوي. نو  چې څخه منکر سوی وي او دغه راز ُمِقر یا اقرارکوونکی باید داسي څوک ولري
غه عالم له کفر، ایمان، دوستۍ او دښمنۍ څخه برتر یګانګي او بېګانګي د دویي علتونه دي. او ه چې څرګنده سوه

 ېچ هلته دویي نسته او مطلقه یګانګي ده. نو کله چې دوستي د دویي علت دی او داسي عالم سته چې دی. او څرنګه
په هغه کي دویي او عشق دی هغه تر هغه  چې سړی هلته ورسیږي له دوستی او دښمنی څخه راووزي. نو هغه عالم

له حق سره د منصور  چې ېر ټیټ دی. او سالکان هغه عالم نه غواړي او دښمن یې بولي. لکه څرنګهبرتر عالم ډ
دوستي نهایت ته ورسېده نو د خپل ځان دښمن سو او ځان یې نیست کړ او اناالحق ناره یې وکړه. یعني زه فنا سوم 

یوازي هغه موجود دی.  چې دې معنی دا دهاو حق پاته سو او بس. او دا نهایت تواضع ده او د بندګی انتها ده او د 
سړی ووایي ته خدای یې زه بنده یم. په دې صورت کي به دي خپله هستي هم ثابته  چې دعوه او تکبر هغه وخت دی
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تر څو پوري  چې ُهوالحق دا هم دویي ده ځکه چې کړې وي او په دې صورت کي دویی منځته راځي. او که ووایې
پرته له هغه موجود نه  چې اناالحق ځکه چې موجودېدالی نه سي. نو په حقه یې وویل« هغه » نه وي هلته « زه » 

 ۱۹۳مولنا، فیه ما فیه ص « . وو او منصور فنا سوی وو
ځان له منصور سره د اناالحق او خدایی په دعوه کي شریک  چې مولنا له دې لیکني څخه څشي جوړوي؟ پرته له دې

ته مولنا په خپلو شعرونو کي هم په غزل او هم په مثنوي کي پخپله هم دا دعوه کړي بل څه نه ورڅخه جوړیږي. الب
که څوک خالق او هللا ته بادار او ځانته بنده ووایی؛ مولنا دغه اقرار تکبر بولي. او که سړی د مولنا دا لیکنه  کړې ده.

عال له بنده او په تېره بیا حق مت چې جدي ونیسي نو هغه د قرآن شریف د هر آیة په اساس مطلق کافر دی. ځکه
مسلمانانو څخه د بنده ګی غوښتنه کوي. په اصل کي بنده ګي او د خالق ارادې ته تسلیمېدل د ټول اسالمیت اساس 
دی. مولنا، له خپل ټول علمیت سره، سرجپه منطق وایي او د منصور د اناالحق ناره نه یوازي د یوه عاجز بنده 

 بلکه هغه د تواضع کمال او نهایت بولي.سرکښي او د خدایی دعونه بولي 
که منصور د اناالحق ناره، د صوفیانو په اصطالح، د ُسکر او مستی په حال کي کړې وي او هغه معاف بولي نو 

ید کړې ده او رباعیات یې په صحو او هوښیار حالت کي ئخواجه عبدهللا انصاري همدغه ناره په خپلو رباعیاتو کي تا
 رباعي لیکلو په وخت کي په ُسکر کي وو نو د کتاب د ترتیبولو په وخت کي خو به هوښیار وو: لیکلي دي؛ او که د

 
 ویدگمرِد رِه حق سخن محقق 

 ویدگاز هر که جز اوست ترک مطلق 
 ر دوباره پاره کنندگدر راه حقش ا

 ویدگهر پاره ازو دوصد اناالحق 
 ۴۵خواجه عبدهللا انصاري، مقاالت ص     

 
 دې هم زوروره او له شرک او ُکفره ډکه ناره کوي:او بل ځای تر 

 
 ه شنويگخواهی که سخن ز جان آ

 اسرار درونی ز شهنشه شنوي
 کم ګرد ز خویش تا که از هستی خویش

 ي اِنّی اناهللا شنوی. گبیخود هم
 ۳۹هغه کتاب ص      

 
په  چې ټول هغه دی ( مفکوره، نور صوفیان هم ورته معتقد ول او هماغه د وحدة الوجود ) چې هغه وحدة الوجود

... اعدام سول؛ هغه مفکوره له خواجه عبدهللا انصار سره هم ده. دا ګناه یې شهاب الدین مقتول او ذوالنون مصري او
په اسالم کي مردوده او حتی الحاد بلل سوی دی مګر پیر هرات تر اوسه هم په خپله ټوله  چې مفکوره که څه هم

 بزرګي پاته دی:
 

 ه عیان تو بودي و من غافلدر دید
 در سینه نهان تو بودي و من غافل

 از جمله جهان ترا عیان میجستم
 خود جمله جهان تو بودي و من غافل.

 ۱۳هغه کتاب ص      
 او ال بل ځای لیکي:

 
 ای زاهد خود بین که نه ای محرم راز

 چندین به نماز و روزه خویش مناز
 شاید نه نمازگکارت ز ناز می

 بو نماز بی صدق و نیاز باآن چه
 

نماز کردن کار پیره زنان است و روزه افزون داشتن صرفه نان است و حج نمودن تماشای جهان است. نان دادن 
 ۸۰کار مردان است. هغه کتاب ص 

 
څوک دی. هغه نه ادم زاد دی او نه سړی دی. زاهد په جنت نازیږي او عارف په  چې له صوفي به څه درته ووایم»

همېشه بې نومه  چې ژوند څه دی. هغه څوک چې ټول هغه دی. پوهېږې چې له صوفي به څه درته ووایم دوست.
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دی او پر زړه یې د حق پیغام دی او په زړه کي یې تل د دوست ذکر دی. دنیا د هغه لپاره دام دی او عقبی د هغه 
 ۷۸هغه کتاب ص  «لپاره دانه ده؛ او دی نه په دام کي بند دی او نه په دانه مشغول دی. 

 
هم بایزید بسطامي، د مولنا په  چې خواجه وایی صوفي ټول هغه دی یعني ټول خدای دی. او دا هغه زړه دعوه ده

 قول، په ُسکر کي کړې ده او هم یې منصور دار ته پورته کړ.
 د محبت چې یې حسین منصور دار ته پورته کاوه نو یوه ډله خلک ورغلل او پوښتنه یې ورڅخه وکړه چې کله» 

لومړی ګام یې تناو دی او دوهم یې قتل یعني دار  چې د دې میدان مېړه څوک دی. ده ورته وویل حقیقت څه دی او
 ۴۴هغه کتاب ص « دی.

ید او په خپلو متونو کي راوړل ئخواجه پخپله د اناالحق ناره پورته کړي. پخپله د همدغي نارې تا چې ضروري نه ده
 ه.او تحسینول همدغه ناره د

 
 نور بیا 

 
 رابعه العدویه:
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