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 تصوف او اسالم
 پنځم فصل

 

 قلندران او دروېشان
 برخه دیرشمه دري

 

 قلندران:
ي معموال خپله قلندرانو هم، چد قلندرانو د طریقې یا قلندریه د پیدا کېدلو او سرچینې په باب چنداني معلومات نسته او پ

به له یوه ښاره تر بل پوري تلل، او عمر یې په سیاحت کي تېرېدی چنداني آثار نه دي پرې ایښي. په عراق، ایران 
او خراسان کي، د تصوف د مسلک په اوج کي، چنداني د قلندرانو له نوم او مسلک سره نه مخامخ کیږو؛ او داسي 

 یمه اړه ونه لري. خو د خراسان او افغانستان په ختیځ کي، د هند په نیمه وچه کي هندوښکاري چي دا پدیده په هغه س
له یوه ځایه تر بل پوري تلل او یقیني خبره  ،فقیران، چي مسلمانان هم ورسره یو ځای سوي ول، له ډیري پخوا زمانې

 ل به یې اغېزه کړې وي. ده چي د خراسان له صوفیانو او خانقاهیانو سره به هم مخامخ سوي او پر یوه ب
چي تر موږ پوري را رسېدلی دی، سیرت جمال الدین ساوجي یا یو لیکلی کتاب، د لومړیو قلندرانو د ژوند په باب 

م( په وخت کي یې ژوند کړی او له بسطامي سره  ۸۷۴ساوي دی، چي د قلندرنامې په قول د بایزید بسطامي ) وفات 
دی. دا کتاب هم د جمال الدین ساوي له زمانې څخه تقریباً څلور سوه کاله یې لیدلي او فیض یې ورڅخه اخیستی 

وروسته ترتیب سوی دی. په قلندرنامه کي د جمال الدین ساوجي، جالل الدین درګزیني، شیخ عثمان او محمد بلخي د 
لورو شیخانو د ژوند په باب، چي ټول قلندران ول، معلومات ورکول کیږي او وروسته وایي چي د قلندرانو یا د څ

 پیروانو شمېر سل هاوو ته ورسېدی. 
قلندران نور هیڅ کمال نه لري؛ د علم او پوهي او طریقت درک یې نسته. د قلندرنامې له متن څخه ښکاري چي هغوی 

د هغوی د لویو مرشدینو، جالل الدین خپل ملګري ریاضت ته تشویقوي، شپه او ورځ وږي او په تن لوڅ وي. 
ال الدین ساوي یا ساوجي کمال په دې کي وو چي خپلو پیروانو ته به یې الس ورووړ د هغوی ږیري، درګزیني او جم

برېتونه او ټول وېښتان به توی سول او نور به نو د قلندرانو په ډله کي حساب سو. د قلندرنامې له ځینو بیتونو څخه 
سلمانانو ته وایي چي که کفار په ریاضت ښکاري چي هغوی خپل ریاضت د هندو مرتاضانو په پیروي پیل کړی او م

 . قلندر نامه وایي چي ریاضت دایستلو مقاماتو ته رسېدالی سي نو مسلمانان خو باید تر هغوی وروسته پاته نه سي
هرچا کار نه دی او دا یوازي له قلندرانو سره ښایي. دوی وایی چي قلندر له پنځو تورو څخه جوړ دی چي قناعت، 

. او په همدغه برخه کي د هندوستان د هندو مرتاضانو یا سالکانو صفت کوي. یانت او ریاضت دیلطافت، ندامت، د
قلندرنامه وایی سره له هغه چي هغوی کافران او جاهل دي مګر کله چي یې د خوراک څخه الس اخیستی او ریاضت 

دلې ده چي د خلکو د زړونو نو د زړه صفا یې داسي ځای ته رسېته یې مخه کړې ده نو داسي ځای ته رسېدلي دي 
په احوال خبر دي او په هوا ګرځېدالی سي. قلندرنامه وایي چي که هندوان په ریاضت کولو دونه مقامونه تر السه 

 کوالی سي نو مسلمانان خو باید چي ریاضت وکړي:
 

 ریاضت بود درِد ان جماعت
 نبودندی به غفلت نیم ساعت

 هر آن مردی که در ُملک جهانست
 او عیانست مدینی که ناهر آن 

 به هندوستان نظر کن هندوان را
 که چون بګذاشتند ایشان جهان را

 اګرچه کافران بودند و جاهل
 که بنهادند برترک غذا دل
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 صفای روح ایشان تا بحدیست
 که راز دیګران زیشان نهان نیست

 همی ګویند از نادیده هرچیز
 همی پرند بر روی هوا تیز

 آوری هستریاضت را چو درکف 
 دارند ازآن دست امسلمانان چر

 ولی چون هست کارسخت و دشوار
 نیارد هر کسی طاقت در آن کار

 همه کس را ریاشت نیست درخور
 ولی فرضست بر مرد قلندر

 ین پنج است آیینهمقلندر را 
 که کردستیم از بهر تو تعیین

 قناعت، پس لطافت، پس ندامت
 دیانت، پس ریاضت در سالمت

 ۴۲-۴۱مه ص ص قلندر نا   
 

عجیبه نه ده چي د قلندرانو شمېر په عراق او خراسان کي ډېر زیات نه سو خو ډېر ژر یې په هندوستان کي، چي له 
مرتاضانو او قلندرانو سره یو ځای  يډېرو پخوانیو زمانو څخه یې د دروېشانو او مرتاضانو ډلي درلودلې، له هند

 سول.
یې بلل. څوک چي په دې ډله کي Bhiksuka کا طایفه موجوده وه چي بیکشونو ورته د ګدایاپه هند کي قلندرانو ته 

شاملېدل باید چي له دریو شیانو څخه یې الس اخیستی وای. خوند، دولت او قدرت. دې خلکو له سهاره ترماښامه ذکر 
زیات نه وای پاته سوي او په  ېشپ ېکاوه او له هر ډول بد کار څخه توبه ګاره وه. دوی باید په یوه کلي کي تر یو

یوه ځل یې په یوه ښار کي تر پنځه شپې زیاتي نه وای تیري کړي. دوی د ژوند لپاره د دریو لومړیو طبقو خلکو 
کورونو ته د ګدایی لپاره ورتلل او ګدایی یې هم یوازي هغه وخت کوله چي د هغوی د کورونو اورونه به مړه سول 

غو خلکو چي دوی ګدایي ورباندي کوله خپله ډوډۍ خوړلې ده. دغو ګدایانو د هیڅ او دوی به یقین حاصل کړ چي ه
 A Classicalشي د ملکیت دعوه نه کوله او په خپلو ځانونو کي یې آرزو، قهر، غرور او حرص وژلی وو. 

Dictionary of India  
عثمان ته وایي چي راځه دواړه  ین ساوي خپل ملګري قلندر شیخالدپه قلندر نامه کي هم د دې طریقې موسس جمال 

 سیاحت دبه په دنیا کي وګرځو. په سیاحت کي ډیري ګټي دي او دا د عیسی علیه السالم څخه راپاته میراث دی. 
سالکانو کار دی او په هغه کي معنی پرته ده. څرنګه چي پر مځکه باندي د خالق مخلوقات لیدل کیږي نو ځکه پر 

 سالک باندي سیاحت فرض سوی دی.
 

 چو سیاحان و پیران ماتقدم
 قدم را در سفر داریم محکم

 شیمبابیا تا هردو با هم یار 
 ز ذوق عشق بر خوردار باشیم

 چو صنع حق بسی در روی ارض است
 استفرض سیاحت عارفان را فرض 

 ۴۴لندر نامه ص ق    
 

په وروستیو او د اورنګزېب  چي د مغول شاه جهان د پاچهی Jean-Baptiste Tavernierجین باټیسټ ټاورنیه  
 ۸۰۰،۰۰۰د پاچهی په لومړیو کلونو کي په هندوستان کي ګرځېدلی وو د دغو فقیرانو په باره کي لیکي چي یه هند کي 

ته رسیږي. دا ټول ایله ګرده او ټنبالن دي او خلک یې  ۱،۲۰۰،۰۰۰مسلمانان فقیران سته او د هندو فقیرانو شمېر  
 وزي هغه غیبي آوازونه او خبري دي. څهوی تر خوله چي هرپه دې غولولي دي چي د د

لی لکه بُت پرستان تقریباً لوڅ ګرځي، د اوسېدلو ټاکټاورنیه وایي په هند کي مسلمان فقیران پر اقسامو دي. ځیني یې 
 ځای نه لري او پرته له دې چي شرم او حیاء دي وکړي هر ډول بد کارونه کوي. دوی عادي او بېخبرو خلکو ته

 وایي چي فقیران د هر ډول بدو کارونو اجازه لري او دا د هغوی په ګناهونو کي نه شمېرل کیږي.
ټاورنیه وایی یوه بله ډله فقیران دي چي داسي جامې یې په تن کي وي چي د راز راز ټوکرانو څخه جوړي سوي وي 

 Travels inه یې یو مشر لري: او سړی نه پوهیږي چي اصلي رنګ یې کوم یو دی. دوی په ډلو ګرځي او هره ډل
India Vol 2 PP 139-140 
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داسي ښکاري چي لوڅ ګرځېدل یا لږترلږه لوڅ کښېناستل د قلندرانو د مشرانو یو اصل وي. ځکه کله چي سید جمال 
ساوي بایزید بسطامي ته ورغی او هغه ورته وویل چي ستا د ناقراره روح عالج  یوازي شیخ جالل درګزیني کوالی 

، باالخره یوه ورځ په یوه متروکه هدیره وروسته  مال ساوي، په خراسان کي له ډیرو زیاتو سرګردانیو څخهسي. ج
. جالل درګزیني تقریباً لوڅ ناست وو او خپل عورت یې په کي د یوه زاړه قبر څنګ ته جالل الدین درګزیني ولیدی

 شنو وښو پټ کړی وو:
 

 ز بهر ستر پوشي چند ګیاها
 اطراف و صحرابګرد آورده از 

 بهم پیوسته و پوشیده عورت
 جز آن چیزی نبودش مال و نعمت

 نبودش کار جز خلوت نشینی
 لقب بودش جالل درګزینی

 ۵۷قلندر نامه ص    
 

برنیه، چي هغه هم د شاه جهان په وروستیو او اورنګزیب په لومړیو کلونو کي په هندوستان کي وو، او د  کویفران
ترمنځ د ډیرو خونړیو جنګونو او پیښو شاهد وو، د قلندرانو او دروېشانو په باره کي د  و زامنوشاه جهان د څلور

یادوي چي وایی زما ډېر نفرت ورڅخه کېدی. دی وایی دغه دروېش  مبحث په ترڅ کي د سرمت په نوم یوه قلندر نو
د اورنګزیب په تهدیدونو کي ری  به داسي لوڅ ګرځېدی لکه په لومړۍ ورځ چي دنیا ته راغلی وو. دغه دروېش نه

وواهه او نه یې د هغه وعدې ومنلې او باالخره اورنګزیب هم سر ورڅخه پرې کړ. برنیه وایی نور هم ډېر فقیران 
ول چي اوږده سیاحتونه به یې کول. نه یوازي به لوڅ ول بلکه ال به یې درانه ځنځیرونه پر ځانونو باندي پېچلي وه. 

ه یوازي، دوی بولیدل چي تر یوې هفتې پوري به والړ وه او نه به پرېوتل او نه به کښېنستل. برنیه وایی ځیني مي 
په شپه کي یو څو ساعته یوه تناو ته، چي شاته به یې بند کړی وو، د یو څه وخت لپاره تکیه کوله. پښې به یې د 

وې او پر السونو به والړ وه.  به څو ساعته پښې پورته نیولي وبرنیه وایي ځین .ورنونو په شان پړسېدلي وې
Francois Bernier, Travels in the Mogul Empire P 317 

جوګیان او قلندران معموالً یو ځای سره ګرځېدل. اکثر وختونه به مسلمانو قلندرانو هندو مریدان او هندو جوګیانو به  
مسلمان مریدان درلودل. د اورنګزیب تر زمانې پوري لوڅو ګرځېدونکو قلندرانو او جوګیانو ته چا څه نه ویل او 

ع سول. د لوڅو جوګیانو په ارتباط یوه تاریخي کیسه، که څه وروسته تر ډېره وخته پوري له لوڅو ګرځېدلو څخه من
توزیک »په خپلو خاطراتو  ۱۶۰۲۷ـ ۱۶۰۵هم د اخالق له چوکاټ څخه بهر ده، په یادولو ارزي. نورالدین جهانګیر 

 کي لیکي چي د ده د پاچهی په پنځم کال یې په عام دربار کي د ده پړانګ د یوه لوی غوایي سره د جنګ «جهانګیري
غه پړانګ د همیدان ته راووست. جهانګیر لیکي چي له پړانګ سره جوګیان ملګري ول چي یو پکښي لوڅ لپړ وو. 

خواته ورغی او جوګي هم ورته پرېووت او پړانګ جنسي معامله ورسره وکړه، او دغه ډول تماشه ما په ژوند کي 
 Tuzuk-I-Jahangiri Vol 1 P 157نه وه لیدلې. دا عمل څو ورځي تکرار سو. 

له دې پیښي څخه، چي جهانګیر پخپله لیکلې ده، هم د جوګیانو او دروېشانو اخالقي سقوط او هم د هند د یوه لوی 
سلطان اخالقي کمزوري او فساد څرګندیږي. سړی تعجب کوي چي جهانګیر، په عام دربارکي، دغه راز یوه قبیح 

 عمل ته څرنګه څو ورځي پرله پسې اجازه ورکوالی سوای. 
برنیه دواړو په قول، اکثر لوڅ ګرځېدل او یوه هم واده نه درلود نو  فرانکویدروېشان او جوګیان، چي د ټاورنیه او 

طبیعي خبره ده چي د هر ډول اخالقي سقوط احتمال موجود وو او لکه ټاورنیه چي وایي له هیڅ ډول شرموونکي 
 عمل څخه یې مخ نه ګرځاوه. 

و او مسلمانو صوفیانو او قلندرانو ترمنځ د یو ځای ګرځېدلو کښېنستلو او ګرځېدلو لپاره، د هندو جوګیانو او سنیاسیان
. شیخ ابره کړهرلولې، زمینه بغتر ډېره ځایه پوري، چشتیه طریقې، چي ډېر ژر یې د هند په هره برخه کي ریښې وځ

ه مجلسونو کي، چي د چشتیه طریقې په خپلو خانقاهو، په تېره بیا د رقص او سماع پ ۱۲۶۵-۱۱۷۵فریدالدین شکرګنج 
د پیروانو له ټولېدلو او ذکر سره حتمي وه، الره ورکړه. د شیخ د سماع په مجلسونو کي به قواالنو هندو شعرونه ویل 

ته اشارې پکښی سوي وې. دې کلتور تر « راما اوکریشنا »او « ویشنو » چي په هغوی کي به د هندوانو خدای 
پوري دونه ریښې ځغلولي وې چي له هغه سره مقابله هم د شیخ مجدد الف ثاني پېړیو میالدي اووه لسمي او اته لسمي 

 Abbas Rizvi, Shah Wali-Allhah and Hisد شاه ولی هللا په څېر مشرانو لپاره غیرممکنه وه. هم او 
Times P 242 

د هندو صوفي بهګت کبیر او خپل مقدس کتاب ګرنت کي هم عجیبه نه ده چي د سیکه مذهب موءسس ګورونانک په 
د دې ادعا ثابتول به یو څه ګران وي چي سړی ووایي چشتیه طریقه د هندو  هم د شیخ فرید شعرونه اخیستي دي.

جوګیانو او مسلمانوفقیرانو او دروېشانو د یو ځای ګرځېدلو عامل وو؛ ځکه چي مسلمانانو او هندوانو دواړو، په 
ېناستلو څخه نفرت درلود او یوه بل ته یې د نجس په سترګه کتل. خو قلندران عمومي صورت، له یوه بل سره له کښ

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ 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
 

تنه ښیي، هغه ټنبل خلک ول چي د خپلو نسونو د مړولو لپاره یې له  ۸۰۰،۰۰۰او دروېشان، چي ټاورنیه یې شمېر 
هندوانو سره عمل څخه مخ نه اړاوه. هغوی د خپل مذهب له ټولو اصولو سره خدای په اماني کړې وه او له هیڅ 

ګډېدلو چنداني ستونزه نه ورته پېښوله. هغوی سرونه، ږیري او حتی ورځي خریلي وې. ځانونه یې د جوګیانو په 
 څېر جوړ کړي ول. لمونځ او روژه یې نه پېژندل، او هرڅه یې جوګیانو ته ورته وه.

لو تلل؛ نه یې کور درلودی او نه یې د قلندرانو او دروېشانو په ګدایي ګوزاره کوله، له یوه ښاره تر بل پوري په ډ
ناستي ځای معلوم وو. او د ټاورنیه په قول یې هر ډول شرموونکي کارونه کول مګر په دغه حال کي یې د لویو 

په قلندرنامه کي د سید جمال ساوي د کراماتو په سلسله کي کراماتو دعوې کولې او خلک یې له ښرا څخه بېرېدل. 
جمال ساوي باندي اعتراض وکړ چي ولي دي سنت ترک وهلي او قاضي پر شق د ښار د دمکله چي راغلي دي: 

سر وېښتان راغلي هم د ري او د ږیې ږیره دي خریلې ده؟ سیدجمال سر کښته وځړاوه او چي سر یې را پورته کړ هم 
 وه او قاضي ورته حیران سو.

 ۱۰۲قلندرنامه ص   
 

 نوربیا

 جالل درګزیني، جمال ساوي، شیخ محمدعثمان او
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