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 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلسشپاړ

 تصوف په شعر کي

 

 شیخ محمود شبستري یا شوشتري:
شیخ محمود شبستري، د اتمي هجري قمري په دوهمه لسیزه یا د څوارلسمي میالدي پېړۍ په دوهمه لسیزه کي د ګلشن 

 ېچ تر ډیرو زیاتو صوفیانو یې سپیني خبري کړي وي او ښایی دغه علت وي راز په نوم یو مثنوي ولیکی. ښایي
کالم یې تعبیرونو او تفسیرونو ته اړتیا پیدا کړه او ښې زیاتي لیکني ورباندي وسوې. صوفیانو د ده مثنوي ځکه 

هار کړې وه د دوی د زړه بیان یې کړی او د دوی مفکوره یې په سپینو کلماتو کي اظ چې مخامخ نه سوای ردوالی
شیخ د شریعت تر نقاب الندي د  چې او پرته له تفسیر او تعبیر څخه یې مخامخ د تاییدولو جرأت ځکه نه درلود

کله  چې شریعت په خالف خبري کړي وې. هغه په خپل مثنوي کي شریعت پوست او طریقت مغز وباله. شیخ وویل
وغورځوی. شیخ تر دې پولي هم تېر سوی او ټول مذهبونه لیري یې  چې مغز پوخ سي نو پوست ته اړتیا نسته او باید

وایی  ېچ یې یو شان بللي، حتی زنار او دیر ته یې تر مسجد برتري ورکړې ده. شیخ بُت پرستي ځکه ناروا نه بولي
بُت هم د حق متعال مخلوق دی او که څوک سجده او عبادت ورته کوي کومه لویه خبره نه ده. د تصوف د عمومي 

په برخه کي، شیخ یوه وجود ته قایل دی او نور هر څه، د یوې هستی، عکس او حتی تش خیال بولي. شیخ مفکورې 
 د شریعت او طریقت په باره کي وایي:

 
 ردد سراسر مغز بادام گتبه 

 رش از پوست بیرون آوري خامگ
  ولی چون پخته شد بی پوست نیکوست

 ر مغزش بر آری برکني پوستگا
 د حقیقت شریعت پوست، مغز آم

 میان این و آن باشد طریقت
 خلل در راه سالک نقص مغز است 

 چو مغزش پخته شد بې پوست نغز است
 چو عارف با یقین خویش پیوست 

 شت مغز و پوست بشکستگرسیده 
 وجودش اندرین عالم نپاید 

 ز نیایدگر هرگبرون رفت و د
 

البته، که  ېچ تنه کیږي نو شیخ خپله عقیده سپینه بیانوي،له شیخ څخه د بُت او بُت پرستی په باره کي پوښ چې او کله
هیڅ صوفي د هغه پر ضد د  چې د ټولو صوفیانو عقیده نه وي نو، د ډیرو زیاتو صوفیانو عقیده ده او دغه علت دی

ټوله  چې اعتراض ږغ نه دی پورته کړی. شیخ وایي بُت د خدای د عشق او وحدت ښکارندوی دی. وایی څرنګه
یقت په حق چې ری او اشکال دي نو بُت خو هم یوه هستي ده؛ له نورو شیانو سره یې توپیر څه دی؟ څرنګههستي سیو

که شیخانو په  چې هر څه پیدا کړي وي هغه ښه دي. دا هغه خبري دي چې کي د بُت خالق هم هللا تعالی دی نو هغه
ه؛ خو شیخ شبستري ټول ُکفر مخامخ وایي. نورو متونو کي کړي او لیکلي دي نو یو څه پرده یې ورته جوړه کړې د

هم د قرآن په ظاهر کي باطنونه ګوري خو شبستري شریعت د بادام پوست او طریقت یې مغز  موالنا چې که څه هم
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پوست لیري واچول سي یعني په اصل کي شریعت بې ضرورته  چې هر کله مغز پوخ سي نو باید چې بولي او وایی
 رستی په باره کي وایي:سي. او شیخ د بُت او بُت پ

 
  بُت اینجا مظهر عشق است و و حدت

 بود ُزنار بستن عقد خدمت
 چو کفر و دین بود قایم به هستي 

 شود توحید عین بُت پرستي
 چو اشیاهست هستي را مظاهر 
 ازاین جمله یکي بُت باشد آخر
 نکو اندیشه کن ای مرد عاقل

 که بُت از روی هستي نیست باطل
 تعالی خالق اوست بدان کایزد

 شت نیکوستگز نیکو هر چه صادر 
 وجود آنجا که باشد محض خیر است 

 ر شّری است در وی آن غیر استگو
 ر بدانستي که بُت چیست گمسلمان 

 بدانستی که دین در بُت پرستی است
  شتیگاه گر مشرک ز بُت آگو 

 شتیگمراه گکجا در دین خود 
 ندید او ازبُت ااّل خلق ظاهر 

 بدین علت شد اندر شرع کافر
 ر زو ببیني حق پنهان گتو هم 

 به شرع اندر نخوانندت مسلمان
 شت بیزار گز اسالم مجازی 

 که را کفرحقیقی شد پدیدار
 درون هر بُتی جانی است پنهان 

 به زیر کفر ایمانی است پنهان
  همیشه کفر در تسبیح حق است

 فت اینجا چی دق استگ« واِن ِمن شیء» 
 بُت را که آراست  بدان خوبی رخ

 شتی بت پرست؟ ار حق نمیخواستگکه 
 هم او کرد و هم او ګفت و هم او بود 

 نکو کرد و نیکو ګفت و نکو بود
 

دا نظم ډېر اوږد دی او شیخ د خپل مثنوي په دې برخه کي، د بت پرستی د توجیه کولو لپاره، خپل صوفیانه دالیل 
د شریعت له احکامو  چې لف او ضد دي. باالخره بیرته شریعت ته را ګرځي او واییټول د شریعت مخا چې راوړي؛

ه حقیقت پ چې او رعایت کولو څخه باید بې خبره نه سې خو ځان باید وساتې، مګر بیرته خپلي خبري ته ځي او وایی
ا بللو د بُت پرستی د روشیخ  چې کي ټول مذهبونه یو شان دي او د مسجد او کلیسا هیڅ توپیر نسته. سړی نه پوهیږي

وایی د شریعت حقوقو باید واستل سي مګر ځان ته دي هم باید پام  چې په صورت کي شریعت ته څه پرې ایښي دي
 وي. 

 ذار گحقوق شرع را زنهار م
 هدارگو لیکن خویشتن را هم ن

  زر و زن نیست ااّل مایه غم
 ذار چون عیسای مریمگبه جا ب

  هبحنیفي شو ز هر قید و مذا
 در آ در دیر دین مانند راهب

  تو را تا در نظر اغیار و غیر است
 اګر در مسجدی آن عین دیر است

 چو بر خیزد زه پیشت کسوت غیر 
 شود بهِر تو مسجد صورت دیر
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 نمی دانم؛ به هر حالی که هستی 
 خالف نفس کافر کن که رستي

 بت و زنار و ترسایی و ناقوس 
 اموساشارت شد همه با ترک ن

 به باطن نفس ما چون هست کافر 
 مشو راضي به این اسالم ظاهر

 ز نو هر لحظه ایمان تازه ګردان 
 مسلمان شو مسلمان شو مسلمان ...

 
د شیخ محمود شبستري د مثنوي ډېره زیاته برخه د خرابات، شراب او د خراباتیانو په محفل کي د شاهد یعني ښاسته 

ښایستو هلکانو د ښکلیو سترګو او سرو شونډو په باره کي یې ډېر زیات بیتونه لیکلي  هلک ستایلو ته وقف سوې ده. د
دي او باالخره هر څوک هغه خرابات ته ور بولي او شراب، بیخودي او له کفر او ایمانه بېغمه کېدل او بې پروا کېدل 

ي کي د شیخ د څرګند کفر او اخالقي په دې مثنو چې حق متعال ته د رسېدلو یوه الره بولي. په زړه پوري خبره دا ده
انحرافاتو او فساد څخه د دفاع او د هغه د دغه کفر او فساد د توجیه کولو لپاره کتابونه لیکل سوي دي. او دا سوونه 

 .د ګلشن راز مثنوي د صوفیانو په محفلونو کي، د یوه مقدس او آسماني کتاب په حیث، لوستل کیږي چې کلونه کیږي
اخیستل هم ذکر او عبادت بولي، ټول اخالقي  چې د ښکلیو هلکانو له سروشونډو څخه م چې فسق کي،شیخ، په دغه 

شیخ یې خرابات بولي، دعوتوي. عوام، جاهل  چې سرحدونه ماتوي او نور هم د دغو سرحدونو ماتولو او بېخودی ته،
ته د باطن په سترګه ګوري. په  شیخ هر کفر ویلی دی هغه چې او له دینه بې خبره خلک سرونه ورته ښوروي او

هر شیخ تر شبستري زیات کفر ویلی دی. او لویو  چې اصل کي عوام د دې نظمونو هرکلي کولو ته ځکه مجبور دي
 شبستري یې ښه بولي، عمالً هره شپه کول. چې شیخانو هغه کارونه

 
 نګر کز چشم شاهد چیست پیدا 

 رعایت کن لوازم را بدینجا 
 ي ومستی ز چشمش خاست بیمار

 ز لعلش ګشت پیدا عین هستي
 ز چشم اوست دلها مست و مخمور 

 ز لعل اوست جانها جمله مستور
 ز چشم او همه دلها جګر خوار 

 لب لعلش شفای جان بیمار
 ) شیخ محمود شبستري، ګلشن راز. تصحیح و مقابله: امیر حسین خنجي.(

 
 بیانور 

 
 شیخ عطار او مولوي: 
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