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 تصوف او اسالم
 

 څلورم فصل
 تصوف څشي دی؟

 برخه شمهردی یو
 

 چېد کرامتونو او الهي شوق او جذبې خبري کوي. پوښتنه دا ده  موالنادې کیسو ته هم خلک سرونه ښوروي او د 
له پالره یې هیڅ په میراث نه وه وړي او ټول ابرومندانه  چېد یوه غریب زرګر،  چېسترګي نه درلودې  موالنا

متوسط ژوند یې د خپل الس په خواریو برابر کړی وو، د ژوند ټوله هستي د خپلي مستۍ قرباني کړي او هغه غریب 
 يفقر ته اړ کړي. او بیا یې نو هم د شریعت او هم د ټولني د رواجونو په خالف جنازه په ډول او سرنا تر قبر پور

که د خپلو مستیو او نڅاوو لپاره خپلي پیسې نه درلودلې نو د یوه غریب ژوند یې هم باید د خپل ساز  موالناورسوي. 
او شیخ ابوسعید دواړو ته یوازي خپلي مستۍ او نڅاوي مهمي وې او د نورو  موالنااو نڅا لپاره برباد کړی نه وای. 
د پایکوبونو شرنګ تراوسه هم روان دی. تر اوسه هم  موالنا د چېله بده مرغه  په خواري کي یې ری نه واهه.

تجارت ورباندي کیږي. تر اوسه هم خلک سرونه ورته ښوروي او تر اوسه هم کتابونه ورباندي لیکل کیږي. او ال 
  څومره به دوام کوي. چېهم معلومه نه ده 

ګلیسي ي ژبي شاعر وو، او د مولوي مثنوي یې په انپخپله د انګلیس چېلویدیځو لیکواالنو، په تېره بیا رینالډ نیکلسن، 
ترجمه کړ او څو څو ځله چاپ سو، نه یوازي پر مولوي بلکه پر ټولو صوفي شاعرانو او مفکرینو باندي داسي لیکني 

مسلمانان یې په حیرت کي واچول. هغوی د مولوي شعرونه په داسي رنګینو او شاعرانه کلماتو تعبیر او  چېوکړې 
ایي لیکوال او محقق جوناتن سټار اصلي مولوي یې پټ کړ او بل مولوي یې ښکاره کړ. امریک چېل تفسیر کړ

Jonathan Star  ،د هغه څو منتخب شعرونه په انګلیسي ترجمه کړل خو له  ،د رومي له مخلصانو څخه دی چې
ی او له کومه ځایه اخیستل دا د مولوي کوم شعر د چېریفرنس یې نه دی ورکړی او سړی نه پوهیږي  چېبده مرغه 
او یا د مولوي د نظمونو په متن کي  .کوم کلمات د مولوي او کوم د ده خپل دي چېاو سړی نه پوهیږي . سوی دی

د  رومي» د مولوي د نظم ټکي په ټکي ترجماني ده. جوناتن سټار خپل کتاب د دا دی او که  سویتغییر راوستل 
 او د مقدمې په پیل کي لیکي: چاپ کړتر عنوان الندي « محبوب په غېږ کي

تل ټولي نړۍ ته خپله نغمه ږغوي.  چېتل اورېدل کیږي. داسي آواز دی  چېزموږ ټولو په وجود کي یو آواز دی » 
 Rainerد روح پټي خزاني لوڅوي. جرمني شاعر رېنر ماریا رایلک  چېدا د حقیقت او یقین آواز دی. هغه آواز دی 

Maria Rilke  د یو عالم الهاماتو سره واورېدی او درې ورځي پرله پسې یې په داسي شوق لیکنه ورباندي  دغه آواز
او د هغه الهام او غیبي آوز بشپړ اطاعت یې وکړ او هیڅ تغییر ورته رسېدلی الهام یې ګام په ګام تعقیب کړ  چېوکړه 

 یې پکښي رانه ووست.
نیزي، موږ یې د خپل ژوند په یوه خاص حالت کي یوه څړیکه د کایناتو په روح کي الري پرا چېد الهام دغه حالت 

د هغوی په هره کلمه کي  چېصوفي اولیاء یې تل ویني. دغه علت دی  چېاو نښه وینو؛ خو هغه داسي حالت دی 
کیږي. د هغوی شاعري د هغوی د خپل مکمل حالت انعکاس دی. جالل الدین رومي  هخلوص او د خدای ځال لیدل

 چېاده کړل فاعر وو. هغه په خپله دېرش کلنه شاعري کي په دومره کمال او مهارت خپل کلمات ادغه ډول ولي ش
خدای په هغې کي  چېدی د حق د موسیقی یوه آله وه. هغه شپېلۍ وه سړی فکر نه کوي دا به د یوه بشر الفاظ وي. 

 رباعي کي وایي:ال او پرته له هیڅ غلطۍ ږغوله. رومي په خپله یوه مخپله نغمه په بشپړ ک
 

 څه کوم؟ چېتاسي فکر کوی زه پوهېږم 
 زما له خولې به کوم شعر راووزي. چېزه د یوې یا نیمي شېبې لپاره پوهېږم 

 څرخوي.لیکوال مي  چېنور نو زه یو قلم یم 
 «د هاکي په ډنډه یوې او بلي خواته وهل کېږم. چېزه یو توپ) بال( یم 

 د زوی سلطان ولد یو شعر راوړي: موالناکي د سټار د خپلي شاعرانه مقدمې په پای 
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 زما پالر شپه او ورځ په جذبه او بېهوښۍ کي ونڅېدی» 
 پر مځکه باندي د څرخېدونکي اسمان په څېر وڅرخېدی

 د ده خندا به د اسمان په زړه کي وغځېدله
 او د هري څنډي او سیمي اوسېدونکو به واورېدله

 ورکړلده هنرمندانو ته سره او سپین زر 
 هر څه یې په الس ورتلل هغه یې ټول ولګول چې

 زړه یې هیڅ وخت له سندرو خالي نه سو
 هیڅ وخت یې آرام ونه کړ

 په ښار کي یو بغاوت جوړ سو
 نه نه بلکه په ټوله نړۍ کي د بغاوت چیغه پورته سوه

 څرنګه د اسالم یو لوی ستون او قهرمان
 دی ایلیپه دواړو جهانونو کي ست چې

 اپالتي وایی چېپه داسي یوه لېوني تبدیلیږي 
 د ده شعرونه یې لوستل چېهغو کسانو 

 اوس یې له هنرمندانو سره سندري ویلې
 او له موزیک سره یوې او بلي خواته څرخېدل

 هغوی په کورونو او بازارونو کي نڅېدل
 خلک د وچو متونو او خالي عباداتو څخه را وګرځېدل

 

   Rumi in the Arms of the Beloved, Introduction«سول.او ټول د میني لېونیان 
ق لیکل سوی وي. مګر باالخره ذوپه فارسي کي به تر دې په څوچنده خوند او  چېدا یو شعر دی. او زه یقین لرم 

یعني څشي؟ مینه له چا سره؟ نڅا د چا لپاره؟ دې نڅا او لېونتوب او په بازارونو کي رقص او رسوایي چاته څشي 
دان یې روزل. باالخره د شمس په نوم رق وایه او په سل ګونو شاګبپه مدرسه کي خپلو شاګردانو ته س موالناورکول؟ 

څخه یې  موالناله  چېکه واقعیت ولري، لېونی سو. د شمس له هغه لومړني سوال څخه یوه لېوني او مجذوب سره، 
یشتیا تصوف، ر موالناد حضرت رسول صلعم او بایزید بسطامي په باره کي کړی وو، د هغه لېونتوب ثابت وو. که د 

  دی. هم، له شمس سره د دې لومړي مشهور مالقات څخه پیل سوی وي؛ نو دا خوکمال نه بلکه سقوط
خلک ورڅخه را  موالناوایی  چېعباداتو څخه مطلب څه دی خالي د زوی له وچو او خالي متونو او  موالناد 

  «فیه مافیه» پالر یې د  چېله وچو متونو څخه یې مطلب د فقهی کتابونه دي ، وګرځول. د هغه مطلب واضح دی. 
کي  هم په ژوند موالناپخپله  چېنځ، روژه او حج دی؛ په کتاب کي  له چټلواوبو سره یو شان بللي دي. مطلب یې لمو

 یو ځل نه والړ او خلک یې ال هم له حج څخه را ګرځول:
 

 ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
 معشوقه دراینجاست بیایید بیایید

 

ده ته  چېپه عام بازار کي په نڅېدلو سره هم ځان او مریدان سپک کړل او هم یې علم او ټول هغه اولس ته  موالنا
یې په حیرت حیرت کتل سپکاوی وکړ. او باآلخره یې د خپل دې لېونتوب او د شهرت د شهوت د سړولو لپاره خپل 

  یو غریب مرید فقر ته محتاج کړ.
سره، دومره عالقه ښیي. د دغو په اصطالح مستشرقینو  موالناغربیان له تصوف، په تېره بیا له  چېعجیبه نه ده 

نو زنګولو او غولولو لپاره ډېره ښه وسیله ده او دوی هم تر دغه بویانو د تېرایستلو، په خوږو خولپاره، تصوف د شرق
 ګړیه پوري هم ښه کار ورڅخه اخیستی دی او ال هم کار ورڅخه اخلي.

ن تاباندي عاشقان دي او پر لیکنو یې د افغانس موالنارینالډ نیکلسن، جوناتن سټار او نور غربي محققین پر  چېهغسي 
او ایران منورین شخوندونه وهي په هغه اندازه او ال حتی زیات لویي ماسینیون پر حسین بن منصور حالج باندي 

د تحقیق لپاره موضوع انتخابوي او لویی ماسینیون پر حالج  چېمین دی. البته دا د یوه استاد او محقق خپل حق دی 
ه د تحقیق د اصولو په خالف یې ټولي هغ چېپه دې کي ده  باندي تحقیق کړی دی. خو د ماسینیون د تحقیق نیمګړتیا

د منصور د افکارو، ژوند او وژل کېدلو په باب پاته سوي دي، د تاریخي واقعیتونو په څېر  چېافسانې او نکلونه، 
ږه  لقیماً کفر او یا لږتریا مست چېمنلي دي. ماسینیون د منصور عقاید او د هغه شعرونه یا هغه ته منسوب شعرونه، 

حسین منصور د هغو عقایدو د لرلو په ګناه محکوم کړی  چېماوو ته د منلو وړ نه دي را اخیستي دي او چا دیني عل
 قپه اسالم کي د زندی چېماسینیون باید دا حقیقت منلی وای  چېاو وژلی دی هغه یې غندلي دي. په داسي حال کي 

علماء له شریعت سره ډېر لږ مخالفت هم نه زغمي نو د خدایي دعوه یا اناالحق خو  د زغملو لپاره ځای نسته. دینی
پخپله ماسینیون یې مني نو بیا خو د هغه  چېبیخي نه سي زغمالی. یعني که منصور په ریشتیا هم دا ناره کړې وي 

 محکومېدل او وژل کېدل بیخي طبیعي پېښه ده. 
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خپلو افراطي افکارو او اشعارو په ګناه وژل سوي دي مګر د هیچا له د تصوف په تاریخ کي ډېر نور کسان هم د 
 ېچمنسوبي دي کیسې ژوند او مرګ سره د حسین بن منصور حالج په څېر افساني نه دي تړلي سوي. هغه ته داسي 

ګه رماسینیون هغه ټولي اخیستي او د تاریخي پیښوپه ست چېهغه د هوښیار سړي عمل کېدالی نه سي او ضرور نه ده 
منصور له دریم ځل حج څخه راغی نو حال یې بدل سوی وو او نارې یې وهلې  چېیې ورته کتلي وای. وایي کله 

اې مسلمانانو له خدای څخه زما دفاع وکړی. نه  چېاې مسلمانانو ما ژر مړ کړی. َ په بازار کي یې نارې وهلې  چې
 .له هغه څخه بېغمه سم چېنه مي له نفس څخه بېلوي له هغه سره زړه وتړم.  چېمي روح دونه هوسایي ته پرېږدي 

 3۲-31زه نور د دې ناز او نزاکت تاب نه لرم. ماسینیون ، قوس زندګي منصور حالج ص ص 
یو څوک خپل ځان د خدایی مقام ته رسېدلی وبولي، دا رسوایي ده. حالج غوښتل  چېدا » ماسینیون وروسته لیکي: 

اې مسلمانانو ما مړ  چېي او څوک پسي ونه ګرځي نو یې په بازار کي ناره کړه دا سوال پر همدغه ځای پاته س چې
پروردګار زما ویني تاسي ته حاللي کړي دي. ما مړ کړی چی هغه تاسي ته د نېکی  چېکړی. ویل یې پوه سی 

 اتو کي راغليعوض درکړي او زه آرام سم. په جهان کي مسلمانانو ته زما تر وژلو بهتر کار نسته. او په ځینو روای
زما وژل به د صلیب ددین په  چېاو ما شهید کړی.... یا به یې ویل  منصور ویل ځانونه مجاهدین کړی چېدي 

مطلب دي څه دی؛ ده به خپل ځان ته اشاره کوله او ویل به یې  چېبه یې پوښتنه ورڅخه وکړه  چېطریقه وي. کله 
 3۲هغه کتاب ص « یعني دا ملعون مړ کړی. چې

 وو، چېدا د یوه لېوني عبارات دي. که منصور ته منسوب شعرونه او لیکني د هغه وبولو نو هغه خو، په هر فکر 
 چېدا ملعون مړ کړی. ماسینیون ته په کار وه  چېهوښیار سړی وو. هوښیار سړی څرنګه په بازار کي نارې وهي 

هغه د یوه مدافع وکیل حیثیت یې نه وای غوره منصور ته دغه منسوبي افسانې یې ډیري جدي نه وای اخیستي او د 
 کړی.

په فرانسه کي د پروفیسر ماسینیون شاګرد وو او دا کتاب یې د هغه په غوښتنه  چېډاکټر عبدالغفور روان فرهادي، 
 ېترجمه کړی دی، په ترجمه بېحده زیات زحمت ایستلی او د حسین منصور د یوه نظم د منظومي ترجمې څخه ی

 د ده منظومه ترجمه راوړم: چېدې کتاب یې په ډېر اخالص کار کړی دی. الزمه یې بولم پر  چېښکاري 
 

 س دقیقیاال ای ِسر سر از ب
 ندګان را مخفی از پیشزتویی مر 

 نهان و آشکاري در تجلی
 به هر چیزی ز هر چیزی تو یې بیش

 نه نادانم که پوزش خواهم از تو
 نه از شک و نه از خامی در اندیش

 هرچیز و جز من نیستی توتو یی 
 چرا پوزش بخواهم خویش از خویش. 

 33هغه کتاب ص     
 

سین بن منصور د خدایی دعوه وکړه او د اناالخق ناره یې پورته کړه. نو که دا وروستی نظم ریشتیا هم د ح چېوایي 
ا ست چېه یم منصوروي دا خو په ښکاره د یوه لېوني تر چیغي ډېر صراحت لري. منصور وایي زه داسي نا پوه ن

ته هر څه یې خو که زه نه یم ته څخه بخښنه وغواړم او نه په خپل فکر کي خام یم بلکه هر څه مي سم سنجولي دي. 
 به نه یې. نو بیا له خپل ځان څخه بخښنه ولي وغواړم؟ 

منصور حالج، پوره یوولس سوه کاله مخکي، په یوه اسالمي ټولنه کي ژوند کاوه. موږ څرنګه دا انتظار درلودالی 
دیني علماوو دي هغه ته حوصله کړې وای. حسین منصور په وازه خوله د حق هستي د ځان له هستی سره  چېسو 

 ېچبولي او ماسینیون بیا هم دا انتظار لري  تړلې بولي او له خدایه څخه  دبخښني غوښتل له خپل ځان څخه بخښنه
حق نه ورکوم او نه هم د فتوا کولو هغه ژوندی پاته سوی وای. زه د هغې زمانې د پیښو په باب ځانته د قضاوت 

صادرولو صالحیت لرم. خو که دا شعرونه د منصور وي او منصور ریشتیا هم وژل سوی وي نو دا خو په هیڅ 
 صورت عجیبه نه ده. 

... زمانه د صوفیانو او دیني علماوو ترمنځ د فکري او عقیدوي ذوالنون مصري، عثمان مکی، شبلي، جنید بغدادي اود 
و په خلوتونو او خانقاه چېد شیخ ابوسعید ابوالخیر په څېر شیخانو زمانه پیل سوه جنګونو وخت وو. خو وروسته 

ف په تصوسرونه ورسره خوځول او  و جاهلو مریدانو یې اښامه مستۍ کولې او ټنبلو اه ترمله سهار کي یې پیرانو
 د اجتماعي، عقیدوي او اخالقي فساد دوره پیل سوه.کي 
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