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 قلندران او دروېشان
 برخه دیرشمه هدو

 

د هجرت له دریمي پېړۍ څخه وروسته خانقاه وي منځته راغلې او خانقاه وي، رباطونه او لنګرونه دونه زیات سول 
اکثرو خانقاه و کي کله نا کله ذکر له منځني ختیځ څخه تر مرکزي آسیا او هند پوري یې ټوله سیمه ونیوله. په  چې

کېدی نور نو ټول وخت په رقص او سماع تېرېدی او دې ته یې هم ذکر وایه. په رباط او خانقاه کي د وړیا ډوډۍ او 
موزیک او مستیو پرېماني وه. په رباطونو او خانقاه و کي ټنبل او بېکاره خلک را غونډ سول او له یوې خانقاه څخه 

نه یې کور کهول درلودی، نه  چېسفرونه کول. په خانقاه او رباط کي یوازي هغه مجردین اوسېدل تر بلي پوري یې 
یې کسب او کمال زده وو او نه یې د پاکو جامو د لرلو او اغوستلو امکانات درلودل. چټلي جامې او بدبویه ګودړۍ د 

خرقو فخر کاوه. ابوسلیمان داراني به ویل خانقاه او رباط کلتور وګرځېدی او حتی خلکو به په خپلو چټلو جامو او 
د جامو په نظافت پسي وګرځي بلکه باید د زړه په صفایي پسي وګرځي. شیخ احمد رفاعي به  چېفقیر ته نه ښایي 

ویل اهل فقر باید حمام ته والړ نه سي او د ټولو یارانو لپاره مي لوږه، فقر، خواري او مسکنت خوښ دی. زرین 
 1۵۹ وفیه صکوب، ارزش میراث ص

د انسان فضیلت یې له ټولو  چېپه نوم یو سړی پیدا سو  Antistheneد سقراط په شاګردانو کي د انتیس تینس 
جسماني او روحاني خوندونو څخه بېزاري بلله. انتیس تینس په دې برخه کي ډېره زیاته مبالغه وکړه او د کلبیونو په 

د کور پر ځای  چېدی  Diogeneاو ډېر مشهور سړی دیوجانس  د دې ډلی یو کامل مثالنوم یوې ډلي مشر سو. 
یې په یوه کوډل کي ژوند کول غوره کړل او په خپل ټول ژوند کي یې یوازي د اوبو د چښلو لپاره یوه کاسه درلوده. 

له ویالې څخه یې په لپه اوبه چښلې نو خپله د اوبو چښلو کاسه یې هم  چېیې یوه ورځ یو سړی ولیدی  چېکله 
 ېچخلکو له ښاره وایستی. کله  چېغورځوله. په خپلو خبرو کي یې له دونه توندی او سختی څخه کار اخیست و

څرنګه یې له ښاره وایستلې ده ورته وویل اشتباه مو کړې ده ما خلک په ښار کي پرېښودل.  چېپوښتنه ورڅخه وسوه 
لمر مخ یې ورڅخه بند کړ. سکندر ورته وویل  وایي یوه ورځ سکندرکبیر د ده مخي ته ودرېدی او د چېمشهوره ده 

لد جدا سایه دي زما له سره لیري کړې. سیرحکمت در اروپا  چېزما څخه یو څه وغواړه. ده ورته وویل غواړم  چې
 ۴۲اول ص 

نه ود انتیس تینس پیروانو یا کلبیونو د دنیا له نعمتونو څخه الس اخیستی وو او په الرو کوڅو کي به یې خلکو ته نصیحت
کول. د خلکو د اخالق په اصالح کولو کي یې کوښښونه کول. له هر څخه بېزاره ول مګر د هغوی د ګدایي او سوال 

د ټولني اصالح کول یې پر ځانونو باندي واجب  چېپه باره کي هیڅ نه دي لیکل سوي. دا په حقیقت کي یوه ډله وه 
په خانقاهو کي اوسېدونکو صوفیانو، د کلبیونو برعکس، کړي او له هیچا څخه یې د هیڅ شي غوښتنه نه کوله. خو 

 خپل مریدان په ښارونو او بازارونو کي ګدایي کولو ته تشویقول او ډېر ژر یې د ګدایانو پوځونه جوړ کړل.
د نفس د وژلو په منظور هغوی په ګدایي پسي لېږل  ، د دوی په اصطالح،شیخانو په خپلو مریدانو او مخلصانو کي

به یې ګدایي وکړه نو هغه به یې د خپل شیخ مخي ته ایښودل او شیخ د خپلو مریدانو کچکولونه د دروېشانو  چېاو کله 
ه؛ و ویل کیږي یو و خت د دماوند امیر وو او له وظیفې څخه یې استعفی کړې چېمخي ته ایښودل. ابوبکر شبلي، 

جنید بغدادي یو کال د ګوګړو خرڅولو ته شیخ سي، خپل پیر  چېیو وخت پخپله ډېر لوی شیخ سو. مخکي له هغه 
مجبور کړ. یو کال یې ګدایی ورباندي وکړه. یو کال یې د خانقاه خدمت ورباندي وکړ او وروسته یې پوښتنه ورڅخه 

خپل ځان تر ټولو بنده ګانو کښته راته معلومیږي. جنید ورته  چېابابکره څه حال لرې هغه ورته وویل  چېوکړه 
 13۷-13۶مان کامل سو. عطار دوهم جلد ص ص اوس دي ای چېوویل 

فقر تر هغه وخته پوري د فقیر لپاره نه  چېشیخ وویل اورېدلي مي دي د ابوعبدهللا صبیحي یوه ډله یاران وایي » 
نو بیا یو تازه مقام  یې خپله ټوله هستي له ځانه لیري کړه چېتر څو له ملکیته خالص سوی نه وي. او کله  چېښایي 
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یې خپل مقام او عزت له السه ورکړ نو د نفساني  چې. کله هغه د ټولو مقامونو ارزښت لري چېکیږي  ورته پیدا
کوالی سي هغه یارانو ته په خدمت او د هغوی لپاره د لوازمو په رانیولو ولګوي؛ تر  چېقوې اساس ورته پاتیږي 

 د فقیر د عنوان الیق وګرځي.  چېڅو 
قرمیسیني له یوه سید سره د رمله ښار ته والړ. په  رویل یې مظف چېورېدلي دي له ابو عبدهللا رودباري څخه مي ا

هیڅ  ېچهغه ښار کي یې په شته منو خلکو کي ډېر اعتبار او عزت درلود. خو دوی په دروېشانو دونه پیسې ولګولې 
ره دې ځای ته ورسېده خب چېشی ورته پاته نه سو. نور نو دوی ته چا هیڅ نه ورکول او حتی پور یې هم نه ورکاوه. 

 نو دوی د حال او والیت څښتنان سول.
د بغداد له صوفیانو څخه یوه تن پرته د ګدایی له ډوډۍ څخه بل هیڅ نه خوړل. د پیرانو له مشرانو څخه یو تن دغه 

ټول طاعات او عبادات یې پر ځای کول او پر خلکو باندي ګران  چېښار ته ورغی. هلته یې خپل یو مرید ولیدی 
تر څو پوري دي په کورونو کي ګدایي نه وي کړې او یوازي د ګدایي ډوډۍ ته نه  چېوو. خو پیر یې ورته وویل 

 په بل ډول ستا هیڅ نیکي ځای نه نیسي.یې کښېنستلی 
د صوفیانو یوه لوی مشر به تل روژه نیوله او د روژه مات لپاره یې پر کورونو  چېلوستي دي مي په یوه ځای کي 

به یې پیدا کړه په هغه به یې روژه مات کاوه او بیا به تر بل روژه مات پوري  چېه او یوه ګوله ډوډۍ ګدایي کول
 1۰۲اللمع فی التصوف ص « معطل وو.

و په لومړي سر کي مي د دروېشان چېیو وخت پخپله ډېر لوی شیخ ورڅخه جوړ سو نکل کوي  چېابوسعید ابوالخیر، 
زونه مي پاکول او چټلۍ مي دباندي غورځولې. وروسته مي د دروېشانو لپاره په خدمت ته مال وتړله او د هغوی مبر

ا به چ چېګدایي پیل وکړ. په لومړي سر کي به خلکو یو دینار راکاوه او په کرار کرار خبره دې ځای ته ورسېدله 
 3۲-31د ص ص هیڅ نه راکول او د دروېشانو د ډوډۍ لپاره به مي خپلي جامې او څپلۍ خرڅولې. اسرارالتوحی

م د ه د ټنبلو او تیارخورو ځوانانو لپاره چېاسالمي ټولنو ته د تصوف یو لوی تاوان د خانقاهو پر جوړولو برسېره، 
تیاري ډوډۍ او هم د رقص او موسیقۍ ځایونه سول، ګدایي ته د خلکو تشویقول وه. ټګانو د دروېشی د مقام د ښېګڼو 

یې بد ویل. شته مني یې د نفس اماره د قوي کېدلو او د انسان رګونو ته د شیطان او فضیلتونو تبلیغ کاوه. شته منو ته 
به  ېچد الري د پیدا کېدلو علت باله او په دې توګه یې له نسبتاً شته منو ځوانانو څخه پیسې او شته مني اخیستله. کله 

 د هغوی عزت چېشته مني به یې، یې هر څه ورڅخه واخیستل بیا به یې ګدایي په کوله او د ځوانانو هغه وروستۍ 
 نفس او حیثیت وو، ورڅخه واخیست.

صوفیانو د راټولېدلو او د یوه بل د لیدلو لپاره یو ځای جوړاوه او  چېکیایي نژاد د خانقاه د توصیف په باره کي وایی 
ورکړی وو او دا لکه د هلته به په فکر او ذکر او د ارشاد او هدایت په کارونو مشغول وه. دې ځای ته یې خانقاه نوم 

او بیا وروسته د صوفیانو د ټولیدلو ځای سو لومړی به یې له مسافرانو څخه هرکلی کاوه  چېمسیحیانو دیر داسي وو 
 1۴1مریدانو ته به یې رهنمایي پکښی کوله او ورو ورو یې پراختیا ومیندله. سیرعرفان ص  چې

په خانقاه کي مریدانو ته دوه ډوله تعلیم ورکول کېدی یو  چېلیکي کیایي نژاد وروسته د خانقاه د آدابو په باره کي 
پند او نصیحت وو او شیخ به خپلو مریدانو ته کاوه او مختلف هدایتونه به یې ورکول او بل عملي  چېي تعلیم وو هشفا

دغه راز نور په هغه کي راز راز ریاضتونه ورښودل کېدل لکه لمونځ، روژه، ذکر ، چله نشیني او  چېوه  تتعلیما
 1۴3-1۴۲تعلمیات لکه سماع، وجد و سفر اونور. هغه کتاب ص ص 

کیایی نژاد د خانقاه په برخه کي، په مشخصه توګه، د شیخ ابوسعید د خانقاه مثال  چېپه زړه پوري خبره دا ده 
اره کي معلومات جالل الدین رومي د خانقاهو په ب موالناد شیخ ابوسعید، شیخ نجم الدین کبرا او  چېورکوي. موږ 

له سهاره ترماښامه یې پر شته منو او  چېلرو هلته یوازي رقصونه او سازونه وه. اوشیخ ابوسعید خو پرته له دې 
قدرتمندانو باندي ګدایی کول او د ګدایی په پیسو یې په خانقاه کي ساز او نڅا کوله بل کار نه درلود. سړی نه پوهیږي 

هلته د تصوف درسونه ورکول کېدل. کشکي ده د شیخ ابوسعید له خانقاه پرته د  چېکیایی نژاد کومه خانقاه ښیي  چې
په خپل کتاب، احسن التقاسیم کي، اشاره  چېپه عمومي صورت، لکه مقدسي یوې بلي خانقاه مثال ورکړی وای. 

و ه مشري کوله اد خانقا چېورته کړې ده، په خانقاه کي یوازي ډوډۍ خوړل کېده او بېکاران پکښي ټولېدل. ځینو، 
د مشرتوب صالحیت او اهلیت نه درلود هغو همدغه وړیا ډوډۍ  چېلوی شیخان وه، هغو ته هر څه رسېده او ځینو 

 غنیمت بلله. 
کله کله به یې په  چېد ابوسعید او نورو خانقاهي مشرانو مقام او تختونه هر چا ته نه رسېدل. یوازي ابوسعید وو 

زر دیناره به یې په یوه مېلمستیا کي لګول. ټنبل او بېکاره خلک خانقاهو او لنګرونو  نه ورځ شمعي لګولي وې اویسپ
د یوې بلي لویي خانقاه او ښو خیراتونو، موسیقیو او نڅاوو آوازه به یې تر  چېته والړل. خیراتونو ته کښېنستل او 

. ه یوه ښاره تر بله ښاره پوري پیاده تللغوږ سوه نو پر هغه لوربه یې، کله یوازي او کله په ډله، سفرونه پیل کړل. ل
یوه رنګارنګ ګودړۍ، یو کچکول اویو لوی ډانګ به ورسره وو، د ښارونو کوڅې ډکي  چېد ملنګانو او دروېشانو، 

کړې. خلکو دروېشانو او ملنګانو ته د تقدس په سترګه کتل. د هر دروېش له دعا څخه یې د خیر تمه درلوده او د هر 
 ه ښرا څخه بېرېدل. ببر سري ملنګ ل

چا یې له السه یو سېب او یا  چېپه فوکلوري نکلونو کي له هغو دروېشانو او ملنګانو سره ډېر زیات مخامخ کیږو 
یوه خرما اخیستې او خوړلې یې ده نو نهه میاشتي وروسته خدای اوالد ورکړی دی. ملنګان هر وخت د شپې ګرځېدل. 
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هغوی د ورځي چیري  چېاو په دې هیڅوک نه پوهېدل  چاته یې د اوسېدلو ځای معلوم نه وو. چایې مخونه نه لیدل
دروېشان د شپې ګرځي د ورځي چیري  چېچاته دا نه وه معلومه . یې تقریباً هیچا نه وه لیدليوي. لمونځونه اودسونه 

 .؟والړ سي
ګر دروېشانو مملنګانو او دروېشانو که د بزرګي ادعا کوله او که یې نه کوله خو خلکو د بزرګانو په سترګه ورته کتل. 

تر دروېشانو یو څه خطرناک  چېمریدان نه درلودل او تقریباً یکړ ژوندی یې کاوه. خوپه دې منځ کي یوه بله ډله، 
ول، منځته راغله. دا ډله قلندران بلل کېدل. په لومړي سر کي یوازي څو تنه وه او په وروسته کي نه یوازي زیات 

تصوفي طریقه جوړه کړه. ږیري، برېتونه، سرونه او حتی ورځي یې  نوم یې خپله جال پهسول بلکه د قلندریه 
وخریلې. زرغونې چپني، ګودړۍ او خرقې یې واغوستلې او د خراسان په ښارونو اووروسته د سیمي په ټولو ښارونو 

په ظاهره د خدای دوستان ول خو ټولو چرس او بنګ وهل او د  چېکي تیت سول. د دې ډلي خطر په دې کي وو 
 ډول اخالقي فساد سبب کېدل. هر 

صوفیان نه دي او ځانونه یې په صوفیانو پوري تړلي دي اندېښنه ښیي او وایي  چېجامي له هغو کسانو څخه  موالنا
خو په هر صورت او که د صوفیانو تر نامه الندي غیر شرعي کارونه  دا کسان د شریعت اصول رعایت کړي که چې

 نه لري بلکه ځیني یې زندیقان دي. جامي د سهل بن عبدهللا تستري له قوله لیکي: نه یوازي په صوفیانو اړه وکوي ن
څوک حرکت  چېزما کارونه د حق متعال په اراده پوري اړه لري او زه لکه دروازه داسي یم  چېیو څوک وایي » 

و په صدیقانو رانه کړي زه حرکت نه کوم. دی وایي دغه ډول خلک که د شریعت له اصولو سره سم سلوک وکړي خ
دو او د شریعت خالف کارونو ته یوه پلمه جوړوي او خپلي ټولی بدی خدای بخپلو  چېکي دی او که داسي څوک وي 

 «ته حواله کوي دا نو له زندیقانو څخه دی. 
 چېپه عباداتو فخر نه کوي او اکثر کوښښ یې داوي  چېه په نوم یوه طایفه ده تیوایی د مالمجامي وایي  موالنا

ه بېغمي او او تازګي وي. دوی د زاهدانو او ړات او رسوم په ښه نیت تخریبوي او د دوی د حال سرمایه د زعاد
عابدانو په نوم تظاهر نه کوي او ډېر نفلونه او اضافه طاعتونه هم نه کوي او یوازۍ فرض اداکوي. دې خلکو ته 

ل مالمتیه نواف چېه دي او د دوی ترمنځ توپیر دا دی قلندران وایی او دا خلک د ریاء نه کولو له مخي مالمیته ته ورت
او فضایلو ته رجوع کوي خو د خلکو څخه یې پټوي مګر قلندریه د فرایضو له حدودو څخه نه تیریږي او که یې 

 څوک اعمالو ته بد وایی دوی یې پروا نه لري.
او د اسالم ټول قیودات یې مات کړي دي په دې اوس وختونو کي د قلندریه په نوم یادیږي  چېهغه طایفه جامي وایی 

او نه فرض کوي او نه په نفلو پسي ګرځي دوی ته دا نوم نه ښایي بلکه دا د اهل سنت او جماعت څخه نه شمېرل 
 1۵-1۴کیږي. نفحات االنس ص ص 
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