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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۲۳/۰۲/۲۰۲۱          عبدالباري جهاني

 

 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلسات

 تصوف په شعر کي

 

 مثنوي معنوي مولوي
 هست قرآن در زبان پهلوي

 

ورځي پوري یې په زیارت کي دروېشان نڅیږي او که څوک مثنوي یې اوس هم مثنوي شریف بلل کیږي. او تر نني 
 د انتقاد ګوته ورته ونیسي هغه کافر او ګمراه ګڼل کیږي:

 
 عشق آمد و شد چوخونم اندر رګ و پوست

 تا کرد مرا خالي و پر کرد ز دوست
 اجزای وجودم همګي دوست ګرفت

 نامي است ز من برمن و باقی همه اوست.
 ********** 

 عاشقي بشنودماول که حدیث 
 جان و دل و دیده در رهش فرسودم

 ګفتم که مګر عاشق و معشوق دو اند
 خود هردو یکي بود من احول بودم.

 
دواړه یو تن دی  چې دی او د ده معشوق دوه تنه دي مګر وروسته متوجه سو چې په لومړي سر کي فکر کاوه موالنا

سترګو دوه لیدل. او تر دې ال په بله رباعي کي نور هم یو یې په  چې چپک ) احول ( وو موالنااو په حقیقت کي 
صراحت کوي؛ که څه هم دواړي رباعي په ماهیت کي توپیر نه سره لري او په دواړو کي نه یوازي د حق متعال له 

 یو څه نور صراحت هم کوي: موالناذات سره د یو کېدلو بلکه پخپله د حق کېدلو دعوه ده خو دلته ال 
 

 د قد میګردماز قد تو من بلن
 وز عشق تو من یکی به صد میګردم

 تا تو، تو بودی بګرد تو می ګشتم
 چون من ، تو شدم بګرد خود می ګردم.

 ********** 
 ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
 معشوق هم این جاست بیایید بیایید

 معشوق تو همسایهء دیوار به دیوار
 در بادیه سرګشته شما درچه هوایید

 صورت معشوق ببینیدګر صورت بی 
 هم خواجه و هم بنده و هم قبله شمایید.
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( لپاره کومه نوې خبره نه ده او مخکي موالناد منصور د انالحق، یا زه خدای یم، دعوه د ده ) چې ادعا کوي موالنا
انالحق دعوه ( په ازل کي هغه ناره پورته کړې او د  موالنامنصور په بغداد کي دا ناره پورته کړي، ده )  چې له هغه

 یې کړې وه:
 

 پیش ازآن کاندر جهان باغ رز و انګور بود
 ودباز شراب ال یزالی جان ما مخمور 

 ما به بغداد ازل الف اناالحق می زدیم
 پیش از آن کین دارو ګیر و نکتهء منصور بود.

 
ګمراهی او د څرګند  وروسته خو ال نه یوازي پخپله د خدایی دعوه کوي بلکه نور خلک هم دې الري یا بهتر ووایو

هرکله پخپله خدای یاست نو هسي بېځایه ولي د خدای تالښ کوی.  چې شرک دعوې ته رابولي. ټولو بنده ګانو ته وایي
تاسي موسی، عیسی، جبرییل، رسوالن، مهدي او هادي حتی د قرآن شریف تاء ویل او تنزیل  چې خلکو ته وایي

 ېچ سل ځله نعوذباهلل وویل سي. دی په هغه بیت کي وایی چې د دې غزل له وروستي بیت سره باید موالنایاست. د 
نه تاسي له چا څخه پیدا سوي او نه تاسي څوک زېږوی. تاسي پاک، قایم بالذات او تغییر نه منونکي یاست. دا ټول د 

 چې اخالص ترجمه ده. داسي ښکاري حق متعال صفتونه دي. نه له چا څخه زېږی او نه څوک زېږوی. دا د سورة
ه قرآن پ چې حتی په کفر کي هم څوک له ده سره سیالي وکړي. ځکه یې نو پخپله هغه صفتونه چې نه غوښتل موالنا

 کي د باري تعالی لپاره ذکر سوي دي اخیستي او ټول مخلوق یې په متصف کړی دی:
 

 آن ها که طلبګار خدایید خدایید
 شمایید بیرون ز شما نیست شمایید

 چیزی که نکردید ګم از بهر چه جویید
 و اندر طلب ګم نشده بهر چرایید

 اسمید و حروفید و کالمید و کتابید
 جبریل امینید و رسوالن سمایید

 هم موسی و هم معجزه و هم ید بیضا
 هم عیسی و رهبان و سماوات عالیید

 هم مهدی و هادی و بیانید و عیانید
 اییدتاءویل شمایید چو تنزیل خد

 در خانه نشینید و مګر دید بهر سوی
 زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید

 ذاتید و صفاتید ګهی عرش و ګهی فرش
 در عین بقایید و منزه ز فنایید

 آن کس که نزایید و نزاید ز شما کس
 پاکید و قیومید ز تغییر جدایید... 

 
په تصوف کي یې په نظم او نثر کتابونه لیکلي دي. په نثر کي یې د تذکرة االولیاء کتاب  چې شیخ فریدالدین عطار،

دلته موږ هم په متن کي، ډېره زیاته ګټه ورڅخه اخیستې ده، او په نظم کي یې د منطق الطیر  چې ډېر مشهور دی،
ول عطار په منطق الطیر کي ټد تصوف ټوله فلسفه او مفکوره یې پکښي بیان کړې ده، ډېر مشهور دی.  چې مثنوي،

کاینات د حق د عظیم وجود یوه برخه او هره ذره پخپله حق بولي. که د ده مثنوي ته په ځېر وکتل سي نو د ده په 
موږ یې وینو، په حقیقت کي، موجود نه، بلکه  چې عقیده باالخره خالق او مخلوق دواړه یو دي. د ده په فکر، هغه څه

 چې وحدة الوجود یا ټول هغه دی ) همه اوست( په شریعت کي مطلق مردوده ده ځکهزموږ وهم دی. دا مفکوره 
 قایل دی: شریعت خالق او مخلوق دواړو ته په مستقل وجود

 
 عرش و عالم جز طلسمی بیش نیست
 اوست پس این جمله اسمی بیش نیست

 درنګر کاین عالم و آن عالم اوست
 نیست غیر از او و ګر هست او هم اوست

 دریغا هیچ کس را نیست تابای 
 دیده ها کور و جهان پر آفتاب
 ګر ببینی این خرد را ګم کنی
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 جمله او بینی و خود را ګم کنی
 ای ز پیدایی خود بس نا پدید
 جملهء عالم تو و کس ناپدید

 جان نهان در جسم و تو در جان نهان
 ای نهان اندر نهان ای جان جان.

 *********** 
 تست ذره ذره در دوګیتی فهم

 هر چه را ګویی خدا این وهم تست
 عقل در سودای او حیران بماند

 جان ز عجز انګشت در دندان بماند
 نه اشارت میپذیرد نی نشان

 نی کسی زو علم دارد نی نشان
 تو مباش اصالً کمال است این و بس

 تو ز تو ګم شو وصال این است و بس
 در او ګم شو حلولی این بود تو

 ولی این بودهر چه این نبود فض
 در یکی رو وز دویی یک سوی باش
 یک دل و یک قبله و یک روی باش

 *********** 
عطار د حق ذات وهم او خیال بولي . د ده مطلب څه دی؟ دا الحاد او د حق متعال له وجود څخه انکار دی. عطار 

اکي څ چې بولي. دی وایی کله حق متعال د یوه لوی دریاب سره تشبیه کوي او دنیا او ما فیها د هغه څاڅکي یا قطرې
کل پخپله له جزء څخه جوړ دی.  چې له دریاب سره یو ځای سي نو پخپله ذره یا څاڅکی د کل ماهیت اخلي ځکه

 که څوک مېړه وي نو باید په ُکل پسي وګرځي او باالخره پخپله ُکل سي.  چې عطار باالخره توصیه کوي
 

 حضرت حق است دریای عظیم
 ت نعیمقطرهء خورد است جنا

 قطره باشد هر که را دریا بود
 هر چه جز دریا بود سودا بود
 چون به دریا میتواني راه یافت
 سوی یک شبنم چرا باید شتافت

 هر که داند ګفت با خورشید راز
 کی تواند ماند با یک ذّره باز

 هر که کل شد جزو را با او چکار
 وانکه جان شد عضو را با او چه کار

 ُکل، ُکل را ببینګر تو هستی مرد 
    ُکل طلب، ُکل باش شو ُکل، ُکل ګزین.

 ۱۲۰-۱۱۹ډاکټرقاسم غني، تاریخ تصوف در اسالم ص ص     
 

 شیخ نجم الدین کبرا هم د خدایي په دعوه کي تر نورو صوفیانو پاته نه راځي. هغه د عشق په دنیا کي دونه ورک دی
 ت سي او کله دوست شیخ سي:ځان او دوست یو ورته معلومیږي. کله دی پخپله دوس چې

 
 ماییم کنون ز عشق یکتا شده دوست
 بر هستي ما بهست پیدا شده دوست
 از بو قلمون عشق این ُطرفه نګر

 ګاهي شده دوست ما و ګه ما شده دوست.
 

ډېري زیاتی افساني ورته منسوبي دي، او په یوه بل فصل کي به یو څه تفصیل ورکړو،  چې شیخ ابوسعید ابوالخیر،
یا ده پخپله لیکلي او یا د هغه د ژوند د افسانو په څېر ورته منسوبي دي، د حسین بن  چې هغو رباعیاتو کي،په 

 منصور حالج دعوه تایید کړې او پخپله هم، په دعوه کي، تر هغه پاته نه دی:
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 منصور حالج آن نهنګ دریا
 کزپنبه تن دانهء جان کرد جدا

 روزی که اناالحق بزبان می آورد
 کجا بود خدا بود خدا منصور
 ********** 

 آن را که فنا شیوه و فقر ایین است
 نه کشف و یقین نه معرفت نه دین است

 رفت او ز میان همین خدا ماند خدا
 الفقر اذا تم هوهللا این است. 

 ********** 
 چشمم همه اشک ګشت و جسمم بګریست

 در عشق تو بی جسم همی باید زیست
 ګریه ز چیستاز من اثری نماند این 

 چون من همه معشوق شدم عاشق کیست
 *********** 

 از ما همه عجز و نیستی مطلوب است
 هستی و توابعش ز ما منکوب است
 این اوست پدید ګشته در صورت ما

 این قدرت و فعل ازان بما منسوب است
 *********** 

 ای با ُرخت انوار مه و خور همه هیچ
 یچبا لعل تو سلسبیل و کوثر همه ه

 بودم همه بین چو تیز بین شدم
 دیدم که همه تویی و دیګر همه هیچ

 *********** 
 مردان خدا ز خاکدان دګرند
 مرغان هوا از اشیان دګرند

 منګر تو ازین چشم بدیشان کایشان
 فارغ ز دوکون و در مکان دګرند

 *********** 
 رفتم بکلیسای ترسا و یهود

 ترسا و یهود جملګی رو بتو بود
 وصال تو به بتخانه شدمبر یاد 

 تسبیح بُتان زمزمه عشق تو بود
 *********** 

 زامیزش جان و تن تویی مقصودم
 وز مردن و زیستن تویی مقصودم

 تو دیر زی که برفتم ز میان
 ګرمن بګویم ز من تویی مقصودم

 *********** 
پخپله د خدای تعالی ږغ بولي. یعني شیخ نه یوازي د منصور د اناالحق ناره پر ځای او روا بولي بلکه د منصور ږغ 

د منصور ږغ پخپله د حق متعال ږغ وبولي نو بیا خو باید، په دې صورت  چې منصور حق متعال بولي. ځکه څوک
 »کي خدای د منصور په ځان کي حلول کړی وي. دا پخپله د منصور د اناالحق تر نارې ښکاره کفر دی. شیخ وایي 

کمال ته ورسیږي دا پخپله د هللا مقام ته رسېدل دی. تر دې به لوی کفر  چې یعني فقر «الفقراذا تّم هوهللا این است
 چیري وي؟

 
په ټولو ځایونو کي د حق متعال د ذات ذکر کېدی. دا د  چې شیخ وایی ترسا، یهود او حتی بتخانه ټول یو دي ځکه

که شیخ ابوسعید او که بل هر صوفي شیخ او  ،موالنااسالم له دین سره مخالفه نه بلکه متضاده خبره ده. دا خبره که 
په قرآن کریم کي یوازي د اسالم دین د حق دین بلل سوی او  چې مرشد کړې او یا یې کوي، مطلق کفر دی. ځکه

سورة آل عمران « اّن الدین عندهللا االسالم » حق متعال غوره کړی دی او غیر مسلمانان ټول کافران بلل سوي دي. 
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ټول مذهبونه یو شان وبولي. حتی اهل کتاب هم له مسلمانانو  چې ساب، دا حق هیچا ته حاصل نه دیپه دې ح .۱۹آیة 
دا په ځان کي خدای تعالی او د « چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ » سره برابر نه دي. یا مثال شیخ وایي

حالت کي وکړي هغه کفر او الحاد څوک په هر  چې هغه په ذات کي ځان لیدل دي. دا د خدایي دعوه ده او دا دعوه
 دی.
د صوفي  ېچ صوفیانو ته منسوبي افسانې لولو او کلهچې  د تصوف په باره کي لیکل سوي کتابونه لولو، کله چې کله

تصوف،  چې شاعرانو په دېوانونو کي د هغوی د بلند پروازی مسابقې ګورو نو یوې ټاکلي نتیجې ته رسیږو او هغه دا
ني خودخواهی اوج دی. صوفیان ځانونه تر ټولو انسانانو پرهېزګار، خدای تعالی ته صادق، پر په اصل کي، د انسا

سمه الره برابر، او د خلقت په اسرارو پوه بولي. په ساده برتري یې تسل نه کیږي او د خارق العاده قدرتونو، پر 
دا دعوه تر یوه ځایه ورسوي چې  او کلهجهان باندي د تسلط درلودلو او پاچهیو د بخښلواو نړولو د قدرت دعوه کوي 

نه خارق العاده قوت لري او نه پاچهی بخښالی او اخیستالی سي. نو د حق متعال په ذات کي د فنا  چې نو پوهیږي
 کېدلو او باالخره د خدای کېدلو دعوه کوي. کعبه یې مخي ته راوزي او کعبه طواف ورباندي کوي.

 چې له دې دعوې څخه تر پایه الس نه اخلي خو کله چې ان بولي؛ که څه همپه لومړي سر کي خو هر یو ځان مسلم
مسلمان باید د شهادت کلمه ووایي او د شهادت په کلمه کي د حق متعال پر وحدانیت باندي د شهادت ویلو  چې پوه سي

کوم مقام  څخه وروسته د حضرت رسول صلعم پر رسالت باندي شاهدي ورکوي؛ او که ده ته په دنیا او اخرت کي
 د چې حاصل دی نو هغه د مسلمانی له برکته دی. دلته یې نو زړه بغاوت ته کیږي او د خدای په ذات سوګند یادوي

 قیامت په ورځ به د ده بیرغونه د حضرت رسول تر بیرغونو زیات وي.
. په بازار کي یوه ورځ له مدرسې څخه کورته روان وو او په لس هاوو شاګردان ورپسې وه موالنا چې ویل کیږي

د محمد صلعم مقام لوړ وو او که د  چې یو دروېش مخي ته ورته ودرېدی او په لوړ آواز یې سوال ورڅخه وکړ
دې سوال ته حیران سو. ویل یې حضرت محمدصلعم د حق متعال پیغمبر وو او بایزید د هغه امتي وو؛  موالنابایزید. 

که داسي وي نو  چې تبرېز وو، په جواب کي ورته وویل شمس چې طبعاً د حضرت رسول مقام جګ دی. دروېش،
الزمه ده هغسي  چې لکه څرنګه چې ) سبحانک ما عرفناک ( یعني ستاینه دي وي تالره چې محمد صلعم ولي وویل

) سبحاني سبحاني ما اعظم شأنی ( ستاینه دي وي مالره زما څومره عظیم  چې مي نه یې پېژندلی. او بایزید وویل
 شان دی. 

د دروېش سوال ډېره زیاته  چې ، په داسي حال کيموالنااو د هغه شاګردان حیران کړل؛ خو  موالنادې پوښتني 
محمدصلعم دریانوش وو او بایزید یوې قطرې مست کړی وو  چې روحاني اغېزه ورباندي کړې وه، دروېش ته وویل

 ۱۰۶-۱۰۵او چیغه یې له خولې ووتله. زرین کوب، پله پله تامالقات خدا ص ص 
سم جواب یې نه دی ورکړی. او له هغې شېبې څخه وروسته یې له درس  چې په دې پوهېدی موالنا چې ویل کیږي

او تدریس سره عالقه کمه سوه او ټوله توجه یې د شمس تبرېز او له هغه سره پرله پسې او اوږدو لیدنو کتنو ته 
 واوښته.

د بایزید بسطامي د شخصیت او مقام لوړ ښودل نه وه بلکه  له دې سوال څخه، په حقیقت کي د شمس تبرېز هدف،
 ېچ که بایزید تر محمدصلعم لوړېدالی سي نو دا الره نورو ته، چې خپل ځان ته یې الره خالصوله او دا یې وښودله

ایي د دمطلب به یې حتماً خپل ځان وو، هم پرانیستې ده. البته صوفیان تر رسالت په لوړ مقام هم قانع نه سول او د خ
 تر هغه لوړ مقام وجود نه لري، مال وتړله. چې مقام دعوې ته یې،

 
 نوربیا
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