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 تصوف او اسالم
 

 دریم فصل
 برخه مهلسنو

 تصوف په شعر کي

 

 خواجه حافظ شیرازي:
په صوفي شاعرانو کي ډېر زیات مشهور دی او تقریبا هر څوک یې صاحب حال او صاحب اسرار  چې یو سړی

بولي هغه خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازي دی. د حافظ د تصوفي شعرونو، تصوف او په مجاز کي د 
اریخ عصر ت»حقیقت په باره کي کتابونه لیکل سوي دي. له هغې جملې څخه ډاکټرقاسم غني پر هغه باندي د 

د حضرت بی نیاز د رازونو » په نوم یو بشپړ کتاب لیکلی او د هغه د کالم او شخصیت په باره کي لیکي: « حافظ
 کالم داسي حاالت لري د زمان د نوادرو او د جهان له عجایبو څخه وو او د هغه چې د محرم خواجه حافظ شیراز،

الم د غیب له الهاماتو څخه ډک او د فقر نښي لري او لویانو د بشري طاقت په حوزه کي نه سي راتلالی. د ده ک چې
هغه ته لسان الغیب لقب ورکړی دی. د هغه کالم ساده او سلیس دی مګر په حقایقو او معارفو کي یې مفاهیم ادا 
کړي دي او د هغه فضل او کمال بې نهایت دی. شاعري د هغه د مرتبې یوه کښته برخه ده. په علم قرآن کي یې 

حافظ ته عقیده  هللا ِسّره ی نه درلود او په ظاهر او باطن کي د حقایقو او اسرارو خزانه وه. سید قاسم انوار قدسسار
درلوده او د حافظ دېوان به یې تل وایه او لویان او محققان د حافظ کالم ته بې اندازې زیات اخالص او ارادت 

 ۵۰ص  قاسم غني، تاریخ عضر حافظ« لري... 
کلماتو او ستاینو سره  د حافظ په باره کي لوستل کوو نو د هغه او د هغه د غزلیاتو په باره کي له دغه ډول چې کله

حافظ د فارسي ژبي له ترټولو ښو شاعرانو څخه وو؛ خو زما په  چې ډېر زیات مخامخ کیږو. په دې کي شک نسته
یوازي د هغه د شاعری او د کالم د ښایست په  چې عقیده، که د حافظ په باره کي لیکنه کیږي نو بهتره به دا وي

لیکواالن هغه د حق متعال د رازونو محرم بولي او د هغه د شعرونو په مجاز کي حقیقت  چې باره کي وږغیږو. دا
د حافظ په اشعارو  چې تبلیغاتو محصول دی. ځکه د حافظ له وفات څخه ډېر وروسته چې پلټي هغه، زه یقین لرم،

نې له ستایلو پرته چنداني بل څه نه لیده کیږي او که یې د غزلو په منځ کي یو نیم بیت پر تصوفي کي د می او میخا
افکارو برابر لیکلی وي هغه به حتماً د وخت د صوفیانو افکارو او اشعارو تر اغېزې الندي راغلی وي. ځکه هغو 

ي، مدحي، غالمي او بندګي نه کوله؛ او که د تصوف او فقر ادعا یې کوله د تاجدارانو او مستبدینو ستاین چې کسانو
یې کوله نو عام او خاص یې په ځان نه خبرول او نارې یې نه وهلې. د آل مظفر د سلسلې تر ټولو د مقتدر پاچا شاه 

خپل پالر امیر مبارزالدین یې په سترګو ړوند او وروسته وواژه؛ او ټول عمر یې له خپلو  چې شجاع په باره کي،
رونو سره په جنګونو کي تېر کړ. او د دې جنګونو په جریان کي به طبعاً په زرګونو بې ګناه انسانان وروڼو او ورې

دا نوی سلطان، د امیرمبارزالدین په  چې وژل سوي او په زرګونو به بې کوره سوي وي. خو حافظ ته معلومه وه
 له حافظ سره پیالې پورته کوي وایي:څېر، له شرابو، میخانو او فسق و فساد سره غرض نه لري، بلکه پخپله به 

 
 سحر ز هاتف غیبم رسید مژده بګوش
 که دور شاه شجاعست می دلیر بنوش

 محل نور تجلیست رای انور شاه
 چو قرب او طلبی در صفات نیت کوش

 بجز ثنای جاللش مساز ورد ضمیر
 که هست ګوش دلش محرم پیام سروش

 ********** 
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 هاتفی از ګوشه میخانه دوش
 ببخشد ګنه می بنوش ګفت

 رندی حافظ نه ګناهیست صعب
 با کرم پادشه عیب پوش

 داور دین شاه شجاع آنکه کرد
 روح قدس حلقهء امرش بګوش

 ای ملک عرش مرادش بده
 وز خطر چشم بدش دار ګوش 

 ) ګوښه، لیري (
********** 

د شاه شجاع په جاه و جالل قسم یادوي. دغه صوفي او، د ډاکټر قاسم غني په  چې وروسته خو دونه له حاله وزي
له  چې قول، د حق د اسرارو محرم، د مستبد شاه شجاع په دربار کي سجده کوي او له خدای تعالی څخه هیله کوي

 د ده په نصیب رسېدلې ده، بې برخي نه کړي:چې  دغي غالمی څخه یې،
 

 شاه شجاعقسم به حشمت و جاه و جالل 
 که نیست با کسم از بهر مال و جاه نزاع

 بعاشقان نظری کن بشکر این نعمت
 که من غالم مطیعم تو پادشاه مطاع

 جبین و چهره حافظ خدا جدا نکند
 ز خاک بارګه کبریای شاه شجاع

********** 
د شاه شجاع دوران پای ته رسیږي او په څو کالو کي د آل مظفر د سلسلې عمر هم ، د کورنیو جنګونو له  چې کله

السه، ختمیږي نو حافظ ، په دغه لنډه موده کي هم، د خپل جېب د ډکولو لپاره، د هر موقتي سلطان دربار ته ورځي 
جال وړاندي کوي. او په ډېر ټیټ مغزي ګدایي او خپله عالي شعري طبع او رنګین کالم د هر مستبد خدمت ته جال 

د شاه شجاع وراره، د شاه مظفر زوی شاه یحیی، د شاه شجاع له وفات څخه وروسته یو څو ورځي  چې کوي. کله
 قدرت ته رسیږي حافظ ورته لیکي:

 
 دارای جهان نصرت دین خسرو کامل

 یحیی بن مظفر ملک عالم عادل
 ای درګه اسالم پناه تو ګشاده

 روی زمین روزنه جان و در دلبر 
 تعظیم تو بر جان و خرد واجب و الزم
 انعام تو برکون و مکان فایض و شامل

 حافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است
 از بهر معیشت مکن اندیشهء باطل

 
د یوه پاچا د صفت کولو  چې د هیڅ صوفي په شعر کي په دغه اندازه طمع، حرص او سپین سترګي نه لیده کیږي؛

هغه رزق ورکوي نو  چې خپل رزق په هغه پوري وتړي او چې تر څنګ ال د هغه پر مقام باندي دونه تکیه وکړي
 دی باید اندېښنه ونه کړي.

د شاه شجاع بل وراره، د شاه یحیی ورور، شاه منصور قدرت ته رسیږي نو حافظ د هغه درګاه ته ګدایي  چې کله
د شاه شجاع په دربار کي یې کوله په هغه ټیټ مغزي د شاه منصور دربار ته هم  چې ي او ګداییکوي. هغه درویش

ورځي. دا ځل نه یوازي د شاه په دربار کي ګدایي کوي بلکه صوفیانو ته هم پیغور ورکوي. صوفي ته دّجال وایی. 
ته ولي دونه په غوسه دی.  دا صاحب حال شاعر صوفي چې هغه ته حتی د ملحد په سترګه ګوري. نه ده معلومه

ښایي د شرابو له چښلو څخه یې منع کړی او یا یې د حافظ په دود د شاه منصور په دربار کي په ټیټ مغزي ګدایي 
 ناوړه کار بللی وي. او شاه منصور ته د مهدي لقب ورکوي.

 
 بیا که رایت منصور پادشاه رسید

 نوید فتح و بشارت بمهر و ماه رسید
 ی ظفر نقاب انداختجمال بخت ز رو

 کمال عدل بفریاد دادخواه رسید

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
 

 سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد
 جهان بکام دل اکنون رسد که شاه رسید

 کجاست صوفی دّجال فعل ملحد شکل
 بګو بسوز که مهدي دین پناه رسید

 زشوق روی تو شاها بدین اسیر فراق
 همان رسید کز اتش ببرګ کاه رسید

 حافظ به بارګاه قبولمرو بخواب که 
 ز ورد نیم شب و درس صبحګاه رسید

 
ستا قدرت او سلطنت مي هغه آرزو  چې یو ځل شاه منصور ته په څومره عاجزي سر ټیټوي. شاه منصور ته وایي

له هغه سره یې مینه اوسنۍ نه  چې کچکول وروړي نو دا هم ورته وایي چې په زړه کي مي روزله. او کله چې وه
لست) ازل ( له ورځي یې له ده سره وعده کړې ده او پر خپله هغه وعده به والړ وي. له شاه منصور ده بلکه د ا

 که یې د فضل او کمال درجه عرش ته ورسیږي هم به د هغه د درګاه غالم او مملوک وي. چې سره ژمنه کوي
 

 جوزا سحر نهاد حمایل برابرم
 یعنی غالم شاهم و سوګند میخورم

 دد بخت کار سازساقی بیا که از م
 کامي که خواستم ز خدا شد میسرم

 جامی بده که باز به شادی روی شاه
 پیرانه سر هوای جوانیست در سرم

 راهم مزن به وصف زالل خضر که من
 از جام شاه جرعه کش حوض کوثرم
 شاها اګر بعرش رسانم سریر فضل
 مملوک این جنابم و مسکین این درم
 سال من جرعه نوش بزم تو بودم هزار
 کی ترک آبخورد کند طبع خو ګرم

 ګر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر
 آن مهر بر که افګنم آن دل کجا برم

 منصور بن مظفر غازیست حرز من
 وزاین خجسته نام بر اعدا مظفرم

 عهد الست من همه با عشق شاه بود
 وز شاهراه عمر بدین عهد بګذرم

 شاهین صفت چو طعمه چشیدم ز دست شاه
 کی باشد التفات بصید کبوترم

 ای شاه شیر ګیر چه کم ګردد ار شود
 در سایهء تو ملک فراغت میسرم

 بوی تو می شنیدم و بریاد روی تو
 دادند ساقیان طرب یکدو ساغرم

 ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر
 من کی رسم بوصل تو کز ذره کمترم

 برمن فتاد سایه خورشید سلطنت
 شید خاورم.واکنون فراغتست ز خور

 
د حافظ مداحی په دې څو غزلونو او قصیدو نه ختمیږي. هغه یوازي د شاه شجاع په مدح کي زیات و کم شل غزلي 

له هر دربار او درګاه څخه د یو څه خیر طمع  چې لیکلي دي. وزیرانو او دولتمندانو ته یې سر ټیټ کړی دی او
ل ښایسته شعر یې په خدمت کي ورته ټیټ کړی دی. دا کېدالی سوای حافظ کچکول په څنګ ور روان سوی او خپ

نور په سل ګونو شاعرانو هم کړی دی خو نورو مداحو شاعرانو د صوفي صاحب حال او لسان الغیب القاب نه 
 درلودل .

حافظ په دغه چاپلوسیو او ګدایی ګریو څرنګه د یوه صوفي صافي دل او د کراماتو د څښتن  چې سړی نه پوهیږي
ټوله هیله یې د خدای په دربار پوري تړلې او د هغه کبریا له  چې دی. هغه د اکثرو صوفیانو په خالف، مقام ګټلی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
 

دربار څخه هم د مادي امتیازاتو غوښتنه نه کوي بلکه یوازي د هغه د لیدلو او له هغه سره د وصال تالښ کوي، 
یوه بل عادي ګدا او دروېش په څېر، کچکول ټوله توجه د شاهانو او قدرتمندانو دربارونو ته اړولې ده. هغه، د 

د ده په زمانه  چې حافظ داسي قلم لري چې څنګ ته اچولی دی. او له عادي ګدایانو او ملنګانو سره یې توپیر دا وو
په شلمه پېړۍ کي، د ډاکټر قاسم غني په څېر  چې کي د ډیرو لږو کسانو په الس کي وو. خو د حیرانتیا خبره داده

ه د خدای دوست او صاحب حال بللی دی؛ او د هغه شعرونو ته په تقدس قایل دي. زما، له بده مرغه، د محققینو، هغ
وایم هسي نه د  چې ویل یې زه ځکه د حافظ کتاب تر نورو کتابونو الندي نه ایږدم چې هغه مستشرق نوم هېر دی

حافظ د شعرونو په باره کي، د یوه مستشرق حافظ د شعر له تاوه پر هغه باندي برسېره کتابونه اور وانه خلي. دا د 
 فکر نه کوم په فارسي ژبه او ایران کي به هم چا کړې وي. چې دونه مبالغه او ضمناً بې مفهومه خبره ده له خوا،

هغه په ایران کي ژوند  چې فکر نه کوم اویا کاله مخکي چې د ایران مشهور مورخ او مبارز لیکوال احمد کسروي،
کاوه په دومره صراحت پر صوفیګري باندي چا د انتقاد او حملې کولو جرأت کړی وي، د شعر او تصوف په باره 

صوفیانو د ژوند هري برخي ته الس واچاوه او هره برخه یې جال  چې یو په زړه پوري ټکی دا دی» کي لیکي: 
د پېژندنه، خدای پېژندنه او د روح روزنه، عقل او د هغه پیروي، جال په خپلو زهرو ولړله. هغوی د نړۍ او ژون

درس ویل او په علم پسي ګرځېدل، کسب اوکار، د ښارونو او د مځکي آبادي، کورنۍ او مړوښي، هره برخه یې په 
 زهرو ولړله.

واچاوه او د  شعر په ایران کي ډېر رواج درلود. صوفیانو هغه ته الس چې تر دې هم بدتر وو هغه دا چې یو شی
 ځان یې کړ. په شعر کي یې خپل زیان رسونکي افکار خپاره کړل او له دغي الري یې په مغزونو کي نفوذ وکړ. 

په دې زرو کالو کي په ایران کي ډېر لوی قافیه جوړوونکي منځته راغلل. سنایي، ابوسعید، عطار او مولوي، 
نوي، غزل او دوبیتی څخه په هر قالب کي شعرونه وویل هر یوه یې له مث چې اوحدي، جامي او شبستري او نور،

 او په نثر یې کتابونه ولیکل.
په مضمون پسي ګرځېدل هغوی هم د صوفیانو له دې بدآموزی څخه  چې نور شاعران چې تر دې بدتره ال دا وه

ګټه واخیستله. د صوفیانو د مشرانو شبلي، بایزید، سعري، ابراهیم ادهم او نورو کیسې یې السته راوړې او پر 
 هغوی باندي شعرونه ولیکل.

عامي سوې او نه یوازي د صوفیانو زهر لرونکي الرښووني په خلکو کي  چې د دې شعرونو تاوان په دې کي وو
صوفیانو او د هغوی پیروانو بلکه نورو خلکو ته یې هم دا زهر ورسول. نن ورځ په ایران کي ډېر زیات خلک 

 وپوهیږي او یا وغواړي د صوفیانو دغو بدآموزیو ته یې په مغزونو کي ځای ورکړی دی. چې پرته له دې
 چې شرق پېژندونکي، چې دلو یو عامل دی. تاسي ګوریصوفیګري د دغو خلکو د بدبخته کې چې ځکه نو زه وایم

دغه دستګاه له کاره ونه لویږي او پر صوفیګری باندي کتابونه لیکي او د  چې د شرق دښمنان دي کوښښ کوي
د  چې د ایران د فرهنګ وزارت، چې صوفیانو په آثارو او د هغوی د ژوند په تاریخونو پسي ګرځي. تاسي ګوری

« ده د صوفیګری لپاره کار کوي او د صوفیانو د آثارو چاپولو او خپرولو ته یې مال تړلې ده.خلکو دښمنه موسسه 
 ۱۵احمد کسروي، صوفیګري ص 

یوازي د نس غم  چې ډېرو داسي کسانو چې ډاکټر زین الدین کیایي نژاد د ریاکارو صوفیانو په باره کي لیکي
صوفیانو په صفوفو کي یې ځای ونیوی او د هغوی د بدنا ورسره وو؛ ظاهرساز او چم بازه خلک ول او د ریښتونو 

پخپله یو مشهور عارف وو، د دغو صوفیانو په باره  چې ستر شاعر حافظ، چې مولو سبب کېدل. کیایی نژاد وایی
 ۷۷-۱۷۶کي شعرونه لیکلي او هغوی یې رسوا کړي دي. سیرعرفان در اسالم ص ص 

خپلو شعرونو کي، داسي ټکي را اخیستي دي او د هغوی داسي عیبونو  البته حافظ د دغو صوفیانو په باره کي، په
 په ده کي پخپله موجود ول: چې ته یې ګوته نیولې ده

 
 صوفی نهاد دام و سرحقه باز کرد

 بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد
 بازی چرخ بشکندش بیضه درکاله

 زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد
 صوفیانساقي بیا که شاهد رعنای 

 دیګر بجلوه آمد و آغاز ناز کرد
 فردا که پیشګاه حقیقت شود پدید

 شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد
 ای کبک خوشخرام که خوش میروی بناز

 غره مشو که ګربه زاهد نماز کرد
 حافظ مکن مالمت رندان که در ازل
 ما را خدا ز زهد ریا بی نیاز کرد.
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه 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
 

حافظ په خپل  چې ټول هغه عیبونه« ل عیب د ولي منځ او د بل عیب د کلي منځخپ» وایی  چې په پښتو کي متل دی
دغه غزل او په نورو غزلونو کي اشاره ورته کړې او پر ریاکارو زاهدانو یې تاوان کړي دي هغه پخپله په حافظ 

غزي ګدایی کي موجود ول. حافظ د یوې ګولې ډوډۍ لپاره د هر چا دروازه ټکولې او پر هر دربار یې په ټیت م
کړې ده. هغه هیڅ وخت عارف نه وو. هغه هیڅ وخت، د ایراني محققینو د ادعا په خالف، صاحب حال صوفي نه 

په شعرونو کي یې د شرابو ویالې بهیږي، عمالً یو شرابي وو او د زهد او حال صفتونه  چې وو. هغه، لکه څرنګه
 یکي:وروسته ورکړه سوي دي. احمد کسروي د حافظ په باره کي ل

بلې حافظ ریاکارو صوفیانو ته بد وایی مګر پخپله خلک جبري ګري ته رابولي، هغوی مستې او رندۍ ته » 
حافظ « رابولي، ساده بازی او بېناموسۍ ته یې رابولي. او دا ټول کارونه د ریاکارو صوفیانو تر پیروی بدتر دی...

 ۲۱چه میګوید ص 
ني صوفیانه مفاهیم راوړي وي او دا د هغه وخت تقاضا او د فارسي غزل حافظ به، په خپلو غزلونو کي، کله کله ځی

رنګ وو. د حافظ د غزلونو مطلق اکثریت په هیڅ توګه صوفیانه رنګ نه لري بلکه شراب، خرابات، شاهد او د 
کي په فارسي ژبه  چې خیام د ځینو مفاهیمو تکرار دی. د حافظ غزل د شکل او کلماتو له مخي دونه رنګیني لري

 ډېر لږ شاعران د هغه سیالي کوالی سي. مګر د مضمون له پلوه په هغه اندازه غریب او کله کله مضر دی.
حافظ صوفي صافي ضمیر بولي، له صوفیانو سره یې د حافظ اختالف نه دی لوستی او که په لوی الس  چې هغوی

 سترګي ورباندي پټوي؟ 
 

 صوفي بیا که خر قه سالوس برکشیم
 را خط بطالن بسر کشیم وین نقش زرق

 نذر و فتوح صومعه در وجه می نهیم
 دلق ریا بآب خرابات برکشیم

 فردا اګر نه روضه رضوان بما دهند
 غلمان ز روضه حور ز جنت بدر کشیم
 بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان

 غارت کنیم باده و شاهد ببر کشیم
 عشرت کنیم ورنه به حسرت کشند مان

 بجهانی دګر کشیم...روزی که رخت جان 
 

هغه دغه غزل د ریاکارو صوفیانو په مقابل کي لیکلې او هغوی یې رسوا کړي  چې ښایي د حافظ مخلصان ووایي
له خلوت او خانقاه څخه را ووزي او خرابات ته  چې دي. خو خبره دونه ساده نه ده. حافظ صوفي ته بلنه ورکوي

به په غېږ کي ونیسو. د دې  ی شراب به غالکړو او شاهد ) هلک (وای چې ورسره والړ سي او تر دې ال بدتره دا
موږ د حافظ په باره کي کیسې اورېدلي او هغه ته مو په  چې غزل تصوف او حال په کوم ځای کي دی؟ پرته له دې

خپله  چې الپي یې کړي دي او وایی چې وچ زور د صوفي صافي ضمیر نوم ورکړی دی بل هیڅ ثبوت نسته. و
د خرابات په اوبو )شرابو( پرې مینځو او که یې سبا، زموږ د دغه عمل سره سره، جنت نه راکاوه نو خرقه به 

 غلمان او حوري به په زور واخلو. 
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