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 نای رومي:شمس تبرېز او موال
جالل الدین رومي وي. د فارسي په ژبه  موالنایو به که د شعر او نظم په دنیا کي نوابغ موجود وي نو له هغو څخه 

کي به د هغه په کمیت او کیفیت او د موضوعاتو په کثرت چنداني چا شعر نه وي لیکلی. خو په هغه اندازه چي د 
په باره کي، تقریباً له هره پلوه، دقیق معلومات او اطالعات موجود دي په هغه اندازه د شمس تبرېز په باره  موالنا

عات زیاتره پر افسانو وال  دي. تتی د شمس تبرېز د پالر په باره کي هم د نظر اتفا  نه دی موجود. کي اطال
ایډوارډ براون، د مسلمانو متققینو او د رینالډ نیکلسن په تواله وایي چي شمس تبریز د جالل الدین نومسلمان زوی 

ً بېسواده پهوو. او وروسته د نیکلسن  وو مګر د هغه فو  العاده روتاني قوت چي  تواله لیکي چي شمس نسبتا
اساس یې د هغه دا عقیده وه چي دی د خدای آواز دی ټول هغه خلک تر تاءثیر الندي راوستل چي د ده د قدرت 

 Browne, Literary History of Persia Vol 2 pp 516-17تلقې ته به شامل سول. 
جالل ز باندي، د یوې لنډي مقدمې په ترڅ کي، لیکي چي مګر استاد بدیع الزمان فروزانفر پر کلیات شمس تبری

الدین تسن مشهور په نو مسلمان یوازي یو زوی درلود چي هغه عالءالدین متمد نومېدی. فروزانفر، کلیات شمس 
 تبریزي مقدمه ص یازده

ني ده چي هغه په نور نو د شمس تبریز په باب ټولي لیکني پر روایاتو او اټکلونو وال ي دي. یوازي دا خبره یقی
جالل الدین رومي سره کتلي، پر هغه یې اغېزه ک ې او زیات و کم پنځه لس میاشتي یې ورسره  موالناقونیه کي له 

څخه ورک سوی دی. یو ځل د لږي مودې لپاره او بل ځل د تل لپاره غیب سوی  موالناتیري ک ي دي. دوه ځله له 
زوی عالءالدین به یې قاتل او یا د وژلو  خپل  موالناي د دی؛ چي په غالب ګومان وژل سوی او فکر کیږي چ

 د خپل زوی په جنازه کي تاضر نه سو. موالنامترک وي. دغه علت دی چي 
له خپلو شاګردانو  موالنااو شمس د لوم ۍ ناڅاپي لیدني په باره کي دا یوه کیسه ډېره مشهوره ده چي وایی  موالناد 

څخه یې  موالناوان وو او په الره کي یو دروېش ورته ودرېدی او له مدرسې څخه کورته رله او مریدانو سره 
ورته وویل چي  موالنااکرم صلعم مقام لو ی دی او که د بایزید بسطامي.  سولسوال وک  چي د تضرت ر

د مقایسې کولو لپاره ځای نسته. خو تضرت رسول اکرم صلعم پیغمبر او خاتم االنبیین دی. د هغه او بایزید ترمنځ 
زید ورته وویل چي نو څرنګه تضرت رسول اکرم صلعم تق تعالی ته ویل چي سبتانک ما عرفناک ) یعني بای

ستاینه دي وي تا لره چي لکه څرنګه چي الزمه ده هغسي مي پېژندلی نه یې ( او بایزید ویل چي سبتاني ما اعظم 
رک  خو د دروېش سوال یې په ز ه جواب و موالناشاءني یعني ستاینه دي وي ما لره زما څومره عظیم شان دی. 

کي داسي اور بل ک  چي تر مرګه خاموش نه سو. له دغه ځایه څخه د دوا و ترمنځ د پیری او مریدی او د سوځنده 
 میني داستان، چي باالخره د شمس د وژل کېدلو سبب سو، پیل کیږي.

سیمه کي تیري ک ې، په ښار او  اوږدو خلوتونو، چي یو ځل خو یې درې میاشتي په خلوت کي موالناد شمس او 
او شمس په خلوت کي پرته له ساز او رقص څخه بل کار نه  موالناراز راز آوازې خپرې ک ې. ویل کېدله چي 

شاګردانو او نه په ښار کي د علماوو لپاره د منلو و  وه. د همدغو خلوتونو  موالنالري؛ او دا هغه څه وه چي نه د 
خپله ښکلې  موالناڅخه وغوښتل چي یوې ښایستې ښځي ته یې ز ه کیږي.  موالناپه ترڅ کي، یوه شپه شمس له 

خپل ښکلی  موالنامېرمن ورته راوستله. شمس ورته وویل چي که یو ښایسته هلک هم وای څومره به ښه وای. 
زوی ورته راووست. شمس ورته وویل چي که شراب هم وای نو ښه به وو. شمس د یهودانو له ناتیې څخه یو ُخم 

که د دې افسانې یوه برخه هم ریشتیا وي نو د تصوف په تاریخ کي بې  شراب پر اوږو را اخیستي ورته راو ل.
. د ي ک ينه د يساري پېښه ده. د تصوف په تاریخ کي هیڅ صوفي مرشد له خپل مرید څخه دغه راز ناروا غوښتن
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آزمېیی او که یې د هغه بې غیرتي  ایمان او عقیده و موالناشمس هدف څه وو؟ ده غوښتل چي په دې توګه د 
 آزمېیل.

د مثنوي او شمس تبریزي  موالنایو عمر یې د خاص مخلص دی او  موالناد ډاکټر عبدالتسین زرین کوب، چي 
په  دی  یو بشپ  کتاب لیکلییې  د دې دوو پیرانو د ا یکو په باباو نور آثار مطالعه ک ي دي،  موالنادیوان او د 

 یوه ځای کي وایي:
ی روم د خودی له قید څخه وژغوري موالناچي دغه تبریزي س ي کوښښ کاوه چي  ،خلوت په دې ورځو کي د» 
د عاداتو او رسومو له بند څخه یې خالص ک ي، شمس اکثر وختونه عجیبي او غریبي دعوې او داسي غوښتني او 

یر ک ي. او په دې توګه یې غافلګ موالناو نه وې او په دې توګه یې غوښتل چي  کولې چي په هیڅ صورت د منلو
 تنسته شلوله چي د علمیت او دیني پوهي جاه او جالل د ده پر وجود باندي غو ولې وه.هغه 

څخه د یوې ښکلي ښځي غوښتنه کوله، کله کله به یې یو ښایسته هلک  موالناپه دغو شپو کي به یې کله کله له 
هغه ته ارادت او  موالنابو د ُخم غوښتنه کوله. ورڅخه وغوښت او کله به یې د یهودانو له متلې څخه د شرا

اخالص درلود او د شمس د دې غوښتنو پوره کول ورته ګران کار نه وو. او په دې پوهېدی چي شمس غوا ي د 
، چي هسي د خلکو په نزد مقدس وه، څخه هغه زاهدانه غرور مات ک ي او دی د نوم او ناموس له خودخواهیو

 خالص ک ي....
، د مطالعې لپاره، را واخیست نو شمس به هغه ورڅخه لیري ک  او ورته کوم کتاب یا دیوان موالناله که به کله ک

 وبه یې ویل چي کتاب هم لکه وعظ او درس داسي تجاب دی چي انساني جوهر د خودی تر نقاب الندي پټوي....
سو، پرته له سپین ږیري صالح  په دې روتاني خلوت کي، چي کله کله به د نی او رباب په آواز او نغمه کي ډوب

به د نی او رباب په آواز او د  موالناالدین او ځوان تسام الدین څخه بل هیچا ته د برخي اخیستلو اجازه نه وه. 
صوفیانه رقص او وجد او د شمس له ویناوو څخه د بېخودی جهان ته وال  او هغه به یې د نور په سمندر کي ډوب 

پله پله تا « شمس ته د خپل مرشد، معشو  او خپل خدای په سترګه کتل. موالنا، ک ....په دې ټولو تاالتو کي
 ۱۲۲-۱۲۰مالقات خدا، ص ص 

اوشمس د پیری او مریدی او عاشقانه ا ېکو په تشریح او دفاع کي یو بشپ  کتاب  موالناعبدالتسین زرین کوب، د 
د یوه ښکلي شعر په څېر شرنګی کوی. مګر لیکلی دی. دا کتاب په دومره خواږه نثر لیکل سوی دی چي الفاظ یې 

هغه شعرونه دي چي  موالنادا یوازي کلمات او شاعرانه توصیفونه دي. ځکه چي د دې ا ېکو وروستی نتیجه د 
له شریعت سره په هیڅ توګه نه لګیږي او ډېر ځله هم پخپله د خدایی دعوه کوي او هم شیخ ته د خدایي په ځیني یې 

نظم او شعر لیکلو لپاره اسماني استعداد درلود. مګر د هغه په مثنوي کي، چي په ایران کي د  د موالنامقام قایلیږي. 
نتیجي راغلي دي چي س ي بناء سوي پهلوي ژبي قرآن بلل سوی دی، ډېر داسي داستانونه او پر داستانونو باندي 

د لوم ني شعر، چي د ده د ټول د خپل مثنوي  موالنا په باره کي سوال پیدا کوي. او عقیدې  د فکر موالناته د 
 اوری چي زما د ټول تال تقیقت دی.مثنوي جوهر دی، په پا کي وایي چي دوستانو اوس نو دغه داستان و

 
 بشنوید ای دوستان این داستان

 آنتقیقت نقد تال ماست  دخو
 

ي. دا د یوه ظالم وروسته خپل د مثنوي د لوم ي دفتر لوم نی داستان، چي دی یې د خپل تال تقیقت بولي، راو 
پاچا داستان دی چي پر یوې مظلومي ښایستې نجلۍ مین کیږي. له هغې سره واده کوي؛ خو وروسته متوجه کیږي 

پر یوه زر ګر د سمرقند په ښار کي،  ،چي هغه د ده په کور کي خوشاله نه ده او داسي ورته معلومیږي چي دا نجلۍ
باالخره  خو ؛ د هغې نجلۍ سره یې نکاح ت ي.یې راولي، نازوي یېباندي مینه ده. هغه زر ګر پیدا کوي. کورته 

داسي زهر ورکوي چي  کرار کرار ناروغ کیږي او بدرنګه کیږي او د نجلۍ خوا ورڅخه توریږي. هغه ځوان ته 
و ، د داستان په پای کي، د دغه ظالم پاچا په ګټه قضاوت کوي اموالناځوان باالخره مري او نجلۍ پاچا ته پاتیږي. 

او ال وایي چي دا د هللا تعالی الهام وو.  !تتی هغه ځوان چي پاچا په زهرو وژلی دی د پاچا د اتسان پورو ی بولي
پاچا دغه مظلوم ځوان د هللا په دا نه وایي چي ده ته څرنګه دا معلومه سوه چي  موالناپخپله د پاچا کار نه وو. البته 

اچا دغه ظالمانه قتل د الهام کار بولي بلکه پخپله هغه ظالم پاچا له شهوت نه یوازي د پ موالنااشاره او الهام وواژه. 
 او بده نیته هم پاک بولي.

 
 ر نبودي کارش الهام هللاگ

 ي بودی دراننده نه شاهگاو س
 پاک بود از شهوت و ترص و هوا

 نیک کرد او لیک، نیک بد نما
 اه بودگشاه بود و شاه بس آ

 خاص بود و خاصه هللا بود
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 را کش چنین شاهی کشد آنکسی
 سوی بخت و بهترین جاهی کشد
 نیم جان بستاند و صد جان دهد

 آنِک اندر وهم نیاید آن دهد
 یری و لیکگتو قیاس از خویش می 

 دور دور افتادهء بنګر تو نیک
 له مینځي سره د پاچا مینه         پښتو منظومه ترجمه() 

 پخوانیو زمانو کي یو پاچا وو
 نداره هم مالک د ښې دنیا ووهم دی

 یوه ورځ پاچا په ښکار پسي ووتللی
 له لښکر سره دښتونو ته وتلی

 مست له زوره مست له میو د قدرته
 بې پروا هم له دنیا هم له قیامته

 اورول یې هري خواته رسا غشي
 دا یې نه کتل چي څوک ولي یا څشي

 هري خواته چي هوسي منډه وهله
 وتله تر سینه یې د پاچا غشي

 په دې ترڅ کي چي پر مینځي یې نظر سو
 د اجل غشی یې ز ه ته برابر سو
 هغه دم سو لولپه په اور د میني

 د سلطان ز ه سو خبر په زور د میني
 له څښتنه یې سودا ک له نازکه

 پر خپل آس یې ک ه سپره لکه نانځکه
 په ترم کي سوه ساالره د بیبیانو

 ورته ودرېدې ډلي د مینځیانو
 
 پاچا پاته دربار ک  اور د مینيله 

 زیاتېدی یې ورځ تر بلي شور د میني
 خو نجلۍ له پټه درده رنځېدله
 هره شپه به لکه شمع ننېدله

 نه پروا به یې کېده په نعمتونو
 نه یې ز ه کراراوه ټولۍ د نجونو

 نه یې خواته ک ې نیژدې بدرۍ د زرو
 نه ال ونه د اصیلو مرغلرو

 ک ه ناکراره د پاچا یې شپه او ورځ
 د ژغورني سوه پر ټپه هره الره

 یو س ی وو خر یې وو خو ځل یې نه وو
 ځل پیدا سو خر یې و ی ترې لېوه وو

 کوزه وه مګر اوبه نه وې ورپاته
 اوبه یې ک ې پیدا کوزه سوه ماته چي

 پاچا وپوښتل ټولۍ د هوښیارانو
 د قاضیانو د سپین ږیرو وزیرانو

 ول نیګم يهوښیاران یې په چاره کي س
 د تیرت ګوته په غاښ د هر وګ ي

 چي په ښار کي طبیبان که تکیمان وه
 ټول ناکام سول په عالج پوري تیران وه

 نه دوا کاوه اثر د تکیمانو
 نه تاثیر کاوه ُدعا د درویشانو

 په جومات کي به یې تل کول نفلونه
 کرۍ شپه به یې کول خدای ته خواستونه
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 ئو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 په ژ ا وېدوا ي سترګي به یې تل سرې 
 پوهېدۍ چي ډېري سختي یې په خوا وې

 یوه شپه وو په متراب کي غځېدلی
 سترګاه ورته په خوب کي څوک راغلی
 ویل پورته سه د ز ه مراد دي تاصل سو

 چي په برخه دي تکیم طبیب کامل سو
 چي طبیب هر څه ویله ته هغه ک ه

 که د درد عالج کوې د ده په خوله ک ه
 پاڅېدی سهار سوپاچا ژر له خوبه 

 وزیران او قاضیان راغلل جو  دربار سو
 تکیم راغی چي په خوب کي یې لیدلی

 الس پرنام د پاچا مخ ته درېدلی
 پاچا پوه سو چي که وو دغه طبیب دی

 چي درمل د زخمي ز ونو دی تبیب دی
 الس نیولی یې تکیم روان ک  کورته

 د ناروغي متبوبا د پالنګ لور ته
 ونیوی په الس کيد نجلۍ نبض  یې 

 ښکارېدی چي تکیم هم سو په وسواس کي
 ویل غوا م له ناروغ سره تنها سم

 ګوندي پوه یې هم په رنځ هم په دوا سم
 چي طبیب له خپل ناروغ سره تنها سو
 د تکیم په دود ورو ورو ورته ګویا سو

 ورته یاد یې ک ل نومونه د ښارونو
 د نیژدې لیري ملکونو وطنونو

 ښي را یاد د سمرقند سوخو چي نوم پک
 د ناروغ په نبض او مخ کي ښکاره ژوند سو

 طبیب یاد ک له نومونه د کسبونو
 د دنیا د کمالونو هنرونو

 چي پر خوله باندي یې نوم د زرګر راغی
 د نجلۍ په نبض او مخ کي اثر راغی

 تکیم وښودل رقم رقم نومونه
 سمرقند کي چي څوک بولي اوالدونه

 متبوبا د یار پر خوله سوچي یې نوم د 
 هم پر نبض هم پر څېره یې اثر وسو

 په ژ  مخ کي یې پیدا ُسرخي د ژوند سوه
 لکه بیرته چي له ژوند سره پیوند سوه
 تکیم ورک  د زرګر اتوال پاچا ته
 چي را وغوا ه متبوب خپلي لیال ته
 که عالج له مرګه غوا ې د بیماري

 د درملو دي ت لي نوري الري
 ونیوی غوږ د تکیم پند تهپاچا هم 

 ژر یې واستول استازي سمرقند ته
 

 پر زرګر یې جو  باران ک  د مهرونو
 چي بېغمه ک لې خدای له عذابونو
 ژر راځه چي موږ پاچا یو رالېږلي
 ستا له السه ګاڼې غوا ي نازولي
 په نصیب دي د دنیا سول نعمتونه

 در په برخه سوې طالوي سره ُمهرونه
 راوستی خپل ځای ته زرګر راغی پاچا
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 په هغه شپه یې روان ک  ترمسرای ته
 په نکاح یې ک ه کنیزه خپل دلدار ته

 لکه ګل کنیزي وخندل بهار ته
 سره وصل چي نجلۍ سوه له زرګره

 درد له ز ه او غم یې کوچ وک  له سره
 په دامنځ کي هفتې میاشتي سولې تېري

 له نجلۍ سولې د رنځ خبري هېري
 غېږ کي غو ېدلهلکه ګل د نسیم 

 لکه زرکه په ترم کي ګرځېدله
 طبیب ورک له زرګر ته شربتونه

 په هډونو یې ورکښې ایستل رنځونه
 ننېدی به لکه شمع له رنځونو
 ک ېدی به د هډوکو له دردونو

 تاوېدی به لکه مار وي څوک چیچلی
 په څو ورځو کي سو م اوی ژ  زبېښلی

 له دردونو پر مال ک وپ سو لکه سکور سو
 د کنیزي یې له میني ز ګی تور سو
 هغه مینه چي له رنګ سره پیوند وي

 نه ریښې لري په ز ه کي نه یې خوند وي
 زرګر پوه سو چي اجل وو راوستلی

 د ښکاري دام ته پخپله وو راغلی
 د هوسیو په څېر بند سو په دامونو

 مشک یې وال ل تر بازار تر دوکانونو
 يد ګید ي په څېر پرېوتی په ښکار ک

 روح یې وال ی پوست یې خرڅ سو په بازار کي
 پیل تر هغه چي ز ېږي نو په کار وي
 عاقبت یې ویني توی عاج پر بازار وي

 چا چي م  ک مه د خپل مطلب لپاره
 خالص به نه سي زما د وینو له آزاره
 د دېوال سیوری که هر څونه اوږدېږي
 سیوری بیرته د دېوال لور ته ستنېږي

 عمل پکښي آواز دی جهان غر دی زموږ
 د آواز مو بیرته زموږ پر لور پرواز دی

 دا یې وویل سو م  ګورته روان سو
 مینځه بیرته ملکه سوه بیا دوران سو

 څوک له م و سره مینه نه سي ک الی
 ځکه م ي موږ ته نه سي ستنېدالی

 عشق په روح، مینه په سترګو کي پایېږي
 هر ګ ی لکه غوټۍ داسي غو ېږي

 هغه مینه چي باقي وي انتخاب ک ه
 هر ګ ی چي دي خپل روح لره ساقي وي

 دا زرګر چي په دوا تکیم وژلی
 نه انعام نه یې امید وو درلودلی

 نه په خوښه  د پاچا یې دی وهلی
 دا الهام وو د هللا له خوا راغلی
 د ماشوم ویني چي خضر بهولي
 عام وګ ي په ِسر نه دي پوهېدلي

 هللا نه ووکه په دې کار کي الهام د 
 نو بیا دی خرو ی سپی وو پاچا نه وو

 له شهوت له ترصه پاک له هري چاري
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 هغه داسي نېکي وک ه چي بد ښکاري
 که کښتۍ ک ه په دریاب کي خضر ماته

 په هغه عمل کي سل نېکۍ وې پاته
 چي موسی هغه عمل ته بدګومان سو
 بیرته پوه په تقیقت په هغه آن سو

 چښالیکه پاچا د مسلمان ویني  
 زه کافر وم که مي نوم هم اخیستالی

 عرش د بدو له صفت څخه ل زان سي
 پر هېزګار یې له صفته بدګومان سي
 هغه شاه وو او خبر په هر هنر وو

 خاص د خدای وو او هللا ته معتبر وو
 چي د داسي شاه له السه څوک په ګور سي

 بخت یې ویښ سي د فردوس جنت یې کور سي
 هلک ل زېږي د تجام له ستني وو 

 مهربانه مور دې غم ته خوشالېږي
 دا نیم روح درڅخه واخلي او سل درک ي

 در په برخه نعمتونه یو په زر ک ي
 ته قیاس کوې خو نه یې پوهېدلی

 چي له اصل څخه لیري یې لوېدلی.
 

 نوربیا
 

 ...نه یوازي د خپل داستان په پای کي موالنا
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