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 تصوف او اسالم
 مه برخهیرد

 
سفیان ثوري ورته ولیکل چي له دې وروسته زه ستا سره خپله دوستي پای ته رسوم؛ ځکه چي تا پخپله لیکلي دي 

پکښي لرې، پیسې او چي د خلکو پر بیت المال دي هجوم ور وړی دی او خلکو ته له هغه ځایه، چي ته هیڅ حق نه 
تحفې ورکوې. تا پخپله پر خپل ځان شاهدي ویلې او هغه کسان چي ستا د لیک متن یې زما په مخ کي واورېدی هم 
پر تا شاهدان دي. ته به د خدای په حضور کي د خپل دې کار جواب وایې. اې هارونه! د مسلمانانو پر خزانه دي 

 ړې ده...؟ولي هجوم وروړی دی؛ تاته دا اجازه چا درک
یا یتمیانو آیا هغو کسانو چي د خدای په الره کي توري وهي اجازه درکړې ده؟ آآیا دربدرو خلکو اجازه درکړې ده؟ 

او کونډیانو اجازه درکړې ده؟ آیا قاریانو او هغو کسانو چي په قرآن عمل کوي اجازه درکړي ده؟ آیا د مالیاتو ټولولو 
کسانو چي باید د دې مالونو له الري یې زړنه ترالسه سي اجازه درکړې ده؟ آیا مامورینو اجازه درکړې ده؟ آیا هغو 

 ۳۴۱هغو خلکو چي ستا رعیت دي اجازه درکړې ده؟ زیدان ص 
په زغرده د دونه څرګند حقیقت د ویلو جرأت کړی وي کنه سړی څه نه سي  داچي هارون ته به نورو کسانو هم

انو، چي ځانونو ته یې امیرالمومنین ویل، او نه د هغوی وزیرانو، والیانو او ویالی خو نه هارون او نه نورو خلیفه ګ
 حاکمانو د بیت المال د پیسو د بېځایه لګولو او په عیش او نوش کي له افراط کولو څخه الس واخیست. 

درهمه ګټل، هارون  چي خلکو، له سهاره ترماښامه، د تندي په خولو او د زړه په وینو، ایله یو یا دوه په داسي حال کي
یوه ورځ خپل وزیر یحیی برمکي ته امر وکړ چي د هغه لپاره یوه ښایسته کنیزه په یو نیم میلیون درهمه واخلي. هغه 

 ۲۴۰کتاب ص 
که د خلیفه هارون الرشید د دربار د یوه نازولي عالم او امیر، فضل بن یحیی برمکي هغه تعریف ته وګورو چي د 

اره کي یې کړی دی نو سړی ویالی سي چي خلیفه ګانو او امیرانو له اولسونو سره هر ډول هغه وخت د طبقاتو په ب
 ناروا د ځانونو حق بلله. هغه وایي چي خلک څلور طبقې دي:

 لومړی پاچاهان دي چي د خپل خدای ورکړي لیاقت له امله تر ټولو مقدم دي.
 پیدا کړې ده. دوهم وزیران دي چي د خپلي پوهي له امله یې تر نورو برتري

 دریم لویان او اشراف دي چي د خپلو شته منیو له امله یې پرمختګ کړی دی.
 څلورم منځنۍ طبقه ده چي د خپلي پوهي او لیاقت په زور یې ځانونه لویانو ته نیژدې کړي دي.

. حیثیت لري او پنځم هغه کسان دي چي په دې طبقو پوري اړه نه لري؛ هغوی د سیند د ځګ او د سېل د خټینو اوبو
 ۳۷۷دا احمقان او ناپوهان دي؛ نه شته لري او نه فکر لري او یوازي خوراک کوي او ویدیږی. زیدان ص 

د مسلمانانو کلي اوښارونه د خلیفه ګانو، سپه ساالرانو او لویانو ترمنځ په خپل منځي جنګونو کي، چي د عثمان له 
ېدل او خلکو به د سرکار د ظالمانه مالیاتو او کورونو د چور او وژل کېدلو څخه وروسته یې قرنونه دوام وکړ، تباه ک

تاالن کېدلو له امله د خوړلو لپاره ډوډۍ او د شپې تېرولو لپاره سرپناه نه درلوده؛ مګرخلیفه ګانو او د هغوی والیانو 
 ان وو. تصور قدر ګراو حاکمانو په عیش او بېځایه لګښتونو او بخششونو کي دونه افراط کاوه چي د خلکو لپاره یې 
ه وې. د هیچا په یاد ن عباسي خلیفه جعفرمتوکل د قصرونو په جوړولو دونه پیسې ولګولې چي تر دغه تاریخ پوري

هغه یوازي د هاروني قصر او جعفري قصر په جوړولو څه باندي سل میلیونه درهمه ولګول . ویل کېږي چي څلور 
 ۵۳۰ره یې نزدېکت کاوه. مسعودي، مروج الذهب دوهم جلد ص زره ښایستې کنیزي یې درلودلې اوله ټولو س

د جعفر متوکل په وخت کي د خراسان والي عبدهللا بن طاهر هغه ته د نورو سوغاتونو ترڅنګ دوه سوه غالمان او 
یوه کنیزه وه چي هم یې شعر لیکی، هم یې د  دوه سوه ښایستې کنیزي واستولې چي په هغوی کي د محبوبه په نوم

یقی لپاره آهنګونه کمپوزول او هم یې عود واهه. متوکل، چي هر وخت به د شرابو په نشه کي ډوب وو، د هغې موس
 ۵۳۲شعرونو او آهنګونو ته به یې غوږ نیولی وو. هغه کتاب ص 

ه سبا پ هارون الرشید یوه کنیزه په سل زره دیناره او بله یې په شپېته زره دیناره رانیوله. یوه شپه ورسره ویده سو او
یې فضل ته وبخښله. د هارون زوی امین الرشید له جعفر بن هادي څخه د بذل په نوم یوې کنیزي د رانیولو غوښتنه 
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وکړه؛ هغه ونه منله. امین د هغې کنیزي د اخیستلو لپاره دونه قېمت ورکړ چي جعفر هیڅ نه سو ویالی. امین یو قایق 
بذل ورواستوله. که دا بیه صحیح وي نو په تاریخ کي بله هیڅ کنیزه په یا وړه کښتۍ په طال بار ور ولېږله او هغه 

  ۹۸۷دغه بیه نه ده اخیستل سوې. زیدان ص 
په داسي حال کي چي یوه ماهر کسبګر په هفته کي یو دینار نه سو ګټالی او د یوه مزدور د ټولي ورځي د خواری 

ځکه چي د فضل بن یحیی په قول نادان او بې عقالن ول، د خلیفه  هم نه کېدله نتیجه ایله یو درهم یا د یوه دینار لسمه
ګانو لویو امیرانو دونه شته منې درلودلې چي طبقاتي امتیاز یې له مځکي څخه تر اسمانه پوري رساوه. د مصر د 

ت زره ښمملوکو سلطانانو د یوه امیر سیف الدین تنګز شوشتري څخه نولس سوه مثقاله زمرد او یاقوت، دوه سوه څلوې
میلیونه دیناره پاته سول. د هارون الرشید د یوه آوازخوان  ۱۲مثقاله سره زر، شپږ صندوقه جواهرات او الماس او 

 ۹۷۰ابراهیم موصلي څخه څلېرویشت میلیونه درهمه یوازي نغدي پیسې پاته سوې. هغه کتاب ص 
 او غیرمنقول شته مني پاته سوه. هغه کتاب ص میلیونو دینارو په ارزښت منقول له عباسي خلیفه المکتفي څخه د سلو

۹۶۹ 
خلیفه ګانو د بیت المال له پیسو څخه په خالص الس استفادې کولې او هر څه یې خپل حق بلل او له هر یوه څخه 
دومره شخصي شته مني پاته کېدله چي مامورین به یې میاشتي میاشتي په حساب ستړي سول. د خلیفه ګانو دغه راز 

د حاکمانو او امیرانو ظلم او استبداد، طبقاتي امتیازاتو او تر اندازې زیات اداري فساد هم د اجتماعي خپل سریو، 
 ارزښتونو، هم د سیاسي قدرت او هم د مذهبي اصولو او عقایدو په برخه کي اختالفات را منځته کول.

بېزاره خلک ، چي ُزهاد یې بلالی سو، په دې سلسله کي د اسالم په صدر کي پرهېزګاران او د دنیا له کاروبار څخه  
منځته راغلل؛ او دا پخپله، په اسالمي نړۍ کي، د دونه افراطي امتیازاتو او له هغه سره د تړلي اداري او اخالقي 
فساد په مقابل کي عکس العمل وو. خو ډېره موده تېره نه سوه چي ُزهد، زیاتره د خارجي افکارو تر اغېزې الندي، 

سو او پخپله تصوف، په خپل وار، پر بېلو بېلو فرقو ووېشل سو. تصوف د اسالمي ټولني د فکر او  په تصوف تبدیل
عمل پرهره برخه باندي اغېزه وکړه او دا اغېز یې تر نن ورځي پوري دوام لري. تصوف له خپل ځان سره د راز 

و او زرهاوو کتابونه، د کراماتو افسانې، راز نویو عقایدو کتابونه او آثار، د خوږو او زړه کښونکو شعرونو په سل هاو
خلوتونه، خانقاه وي، موسیقي، رقص او نڅا او د لویو صوفیانو او اولیاوو زیارتونه ورسره راوړل. دې هري برخي 

 جالجال مثبت او منفي تأثیرات درلودل او دا تأثیرات یې تر نني ورځي پوري محسوس دي.
د زهد په باره کي په شیرینو کیسو او داسي نویو افکارو پیل سو چي له تصوف په لومړي سر کي په خوږو افکارو، 

شریعت سره یې چنداني تناقض نه درلود؛ خو وروسته یې، یا د خارجي افکارو تر اغېزې الندي او یا په خپل بطن 
لود ضاد درکي د انکشاف په وجه، داسي افکار، اشعار او عقاید منځته راوړل چي د اسالمي شریعت سره یې څرګند ت

 او دیني عالمانو یې د زغملو حوصله نه درلوده او د طریقت او شریعت تر منځ پر سپین میدان جګړه پیل سوه. 
تصوف، چي اساس یې طریقت او حقیقت دی او پیروان یې ځانونه تر ټولو ټینګ مسلمانان بولي، په ذات او اساس 

هدف د حق متعال د ذات پېژندل، هغه ته نیژدې کېدل او  کي له شریعت څخه بېل دی. د تصوف او د هغه د پیروانو
باالخره له هغه سره وصال دی. خو د شریعت او د اسالمي علماوو الره د، قرآن په اساس، په پټو سترګو، د حق 
متعال د ټولو احکامو پیروي او له ټولو نواهیو څخه پر هېز دی. شریعت د قرآن ظاهري معنی ته ګوري او طریقت 

 زي باطن ته ګوري بلکه په باطن کي بل باطن پلټي. شریعت پوست بولي او طریقت مغز.نه یوا
دا افکار وروسته هغه وخت د مسلمانانو، په تېره بیا عوامو، د اذهانو د تخدیر او انحراف سبب سول چي تصوف په 

یاتره څ سر نه خوړ او زافسانو تبدیل سو. صوفیانو او پیرانو ته داسي کیسې منسوبي سوې چي له عقل سره یې هی
به له شریعت سره مخالفي وې. پیران د خلکو په زړونو خبر سول. پیرانو حتی مړي ژوندي کول. پیران  وختونه

الوتل او په دعا یې خلکو ته پاچهی بخښلې او په ښرا یې ښارونه تباه کول. ټګانو او بېکاره خلکو د پیرانو د مریدانو 
ته مخه کړه. کچکولونه یې څنګ ته واچول او له یوه ښاره تربل ښاره او یوې کلتوري او مخلصانو په نوم بازارونو 

حوزې تر بلي پوري یې د پیرانو او شیخانو د افسانو په نقلولو کي ډېر مهم رول ولوباوه. پر پیرانو باندي، د شریعت 
منسوبېدلې چي په ژوند کي د د څرګندو احکامو په خالف، زیارتونه جوړ سول او پسله مرګه داسي کارنامې ورته 

هیڅ بنیادم په وس او قدرت کي نه وې. باالخره کتابونه او منبرونه د دروغو له داسي کیسو ډک سول چي له هیڅ 
 کتاب او متن سره یې سر نه خوړ.

د تصوف په باب لیکنه ښایي، په اوسنیو شرایطو او یوویشتمه پېړۍ کي، بې وخته او بې ضرورته ښکاره سي خو 
چي سړی ګوري چي که یو وخت تصوف د یوې مفکورې شکل درلود. که یو وخت د همدغو افکارو په اساس  کله

ټولني ته نوي دېوانونه، غني شعرونه او کتابونه وړاندي کېدل اوس په دغه نامه داسي ټګۍ او کوډګرۍ او سوداګرۍ 
په ټلوېزیونونو او خپرونو کي وینو چي رواني دي چي د عوامو ذهنیت ورځ په ورځ د سقوط خواته بیایي. هره ورځ 

عوام او کله کله د ُمالیانو او سپین بګړیو په جامو کي خلک د څو نا اهلو ټګانو پښو ته ورځي او حتی سجدې ورته 
 کوي؛ نو په دې باره کي یوه لیکنه څه چي ډیري لیکني الزمي بولم او باید چي ال زیات لیکواالن توجه ورته وکړي. 

کال کي، په پښتنو کي د  ۱۹۹۱په  Kenneth P. Lizzioقق او لیکوال پروفیسر کینیت پي لیزیو امریکایي مح
معاصر تصوف په باب تحقیق لپاره، پېښور ته سفر وکړ او د باړې په عالقه کي، چي قبایلي سیمه ده، د نقشبندیه 

 افغان پیر لنګر ته ورغلی، وروستهطریقې د یوه پیر سیف الرحمن په نوم، چي مریدانو یې مبارک صاحب باله، یوه 
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ی. او په نقشبندیه طریقه کي یې ځان شامل کړی د یې د حبیب الرحمن په نوم یو بل پیر، چي پیر پیران یې باله لیدلی
لیزیو ظاهراً مسلمان سوی او د مسلمانی نوم یې احمد دی. هغه یو کال په سیمه کي پاته سوی او د خپلو سترګو د 

په نوم یو کتاب ولیکی. لیزیو د پیر سیف الرحمن په خانقاه کي  Embattled Saints  باره کي یې لیدلو حاالتو په
یوه فرانسوي خلیفه، د خالد په نوم یوه جرمني خلیفه او د احسان په نوم یوه سویسي ډاکټر خلیفه نومونه اخلي او وایي 

ډېر یې خلیفه ګان ول او مریدان یې روزل. لیزیو چي د مبارک صاحب په خانقاه کي ډېر زیات اروپاییان اوسېدل چي 
د اکبر په نوم یوه جرمني خلیفه نوم اخلي چي له خپلي مېرمني او اوالدونو سره د خانقاه په څنګ کي یوه کور کي 
اوسیږي. د اکبر له قوله وایي چي دلته نور اروپایي خلیفه ګان هم سته. څه وخت مخکي یو جرمنی راغی او چي 

یر ولیدی نو جذبه پر راغله او دونه یې وژړل چي ګرېوان یې لوند سو. په څو هفتو کي خلیفه سو او پیر څرنګه یې پ
په جرمني کي د یوه بل سړي، چي ده باید دایمي ارتباط ورسره قایم کړی وای، آدرس ورکړ. لیزیو وایي د یوه 

پخواني وختونه څومره ښه وه چي ښځو خارجي خلیفه دې تبصرې زه بیخي حیران او په غوسه کړم چي ویل یې هغه 
 خپل ځای پېژندی، په کورونو کي اوسېدلې او اوالدونه یې روزل او د کور غمخوري یې کوله. 

لیزیو د پیر سره د لومړي ځل کتلو په باره کي لیکي چي کله زه ورغلم نو د ماپښین مهال وو او پیر ویده وو او د 
څه چي پېښه سوه زه یې بیخي هک پک کړم. ما انتظار درلود چي » یي مازیګر پر مهال پیر راښکاره سو. دی وا

مریدان به په ارامه د لمانځه لپاره ترتیب ونیسي. خو کله چي پیر را ورسېدی نو هغه کسان چي ما لږ مخکي خبري 
مرید  لورسره کولې په ژړا سول، چیغي یې پیل کړې او داسي رېږدېدل چي ځانونه یې کنټرولوالی نه سوای. یوه ب

د پیر الس ونیوی، کوږ سو او داسي چیغي یې وهلې لکه یو داغ شی چي یې په الس کي نیولی وي. یو بل تن، د پیر 
په لیدلو سره، پر مځکه ولوېدی؛ پر مځکه باندي یې ځان د شیخ په پښو کي وغورځاوه. نورو والړو کسانو نارې او 

ه کراره اوښکي تویولې. پر پیر باندي دې حرکاتو هیڅ اغېزه نه انګوالوي شروع کړې او ځینو د پیر له لیدلو سره پ
کول او په ارامه روان وو او د ټولو سالمونو ته یې جوابونه ویل. کله چي یې زه ولیدم نو په سر یې اشاره راته وکړه 

 ۱۱ص « او په خپل لنګر کي د یوه خارجي لیدلو هیڅ حیران نه کړ.
و ډلو مجاهدین راغلل چي له ټولو سره وسلې ورسره وي. دی وایي زما په اټکل لیزیو وایي یو ګړی وروسته په ډل 

د اتو بجو په شاوخوا کي یوه سړي زه تر الس ونیولم » د څلور سوه تنو په شاوخوا کي به وه. لیزیو وروسته لیکي: 
دان و، چي شاوخوا مریاو یوې خوني ته یې بوتلم چي د لنګر کتابخانه وه. په دې لویه خونه کي یو بل شیخ ناست و

ورباندي راګرځېدلي وه. دا شیخ حبیب الرحمن نومېدی او مریدانو یې پیر پیران باله. شنې ځالنده سترګي یې وې او 
له شیطانته ډکه موسکا یې کوله. زما سره یې په لومړي لیدلو عالقه پیدا سوه. ما شیخ ته وویل چي زه راغلی یم د 

ما په دې باره کي ښه ډېره مطالعه هم کړې ده. وروسته مي د صوفي شاعرانو یو تصوف په باره کي تحقیق وکړم. 
 څو شعرونه ورته وویل او یوه مرید ناره کړه چي دا خو زموږ له ډلي دی.... 

سهار پیرپیران راغی او د خوني په بر سر کي کښېنستی. ما او پیر د تیري شپې په تعقیب خپل بحث پیل کړ؛ او د 
ین رومي د شمس تبرېز له کتاب څخه مي یو څو بیتونه ورته وویل. په دغه وخت کي یوه ځوان، چي مولنا جالل الد

زما څنګ ته ناست وو، په مجلس کي مداخله وکړه او غوښتل یې ماته یو څه ووایي. پیر د هغه خواته وکتل او نور 
ه رېږدېدلو سو، ځان یې له واکه ووت او یې هیڅ ورته ونه ویل خو دا کاته یې پخپله معنا داره وه او ځوان سمدستي پ

پر مځکه اوږد وغځېدی. ما شاوخوا کتل او پیر ته مي داسي وکتل لکه سوال چي لرم. مګر د ده تندی په موسکا کي 
ستي دي. تا فقط کتابونه لو تریو سو. ماته یې په فارسي وویل صوفیزم! ته د صوفیزم په باره کي په څشي پوهېږې؟

 ۱۳-۱۲هغه کتاب ص ص « ید ته یې اشاره کوله او په بریالیتوب یې وویل. دغه دی صوفیزم! پر مځکه پروت مر
څرنګه چي اوس هم دا کیسې او افسانې جوړیږي او ال هم د بېخبرو عوامو اذهان غولوي نو ، که تاثیر وکړي او که 

 یې ونه کړي، یو څه لیکل الزم دي.
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