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 تصوف او اسالم
 پنځم فصل

 

 قلندران او دروېشان
 برخه دیرشمه څلور

 

شپې  ښتېابوبکر صفاهاني، له ښار څخه بهر په قبرستان کي څلوجالل درګزیني، جمال ساوي، شیخ محمدعثمان او 
زه نور طاقت نه سم کوالی  چېاو ورځي د وښو په خوړلو ګوزاره وکړه. ابوبکر صفاهاني باالخره ملګرو ته وویل 

 رته تالی سې خو موږ دلته ناست یو او خپل ذکر کوو. ابوبک چېاو باید یو څه ډوډۍ وخورم. ملګرو یې ورته وویل 
ما ستاسي  چېله بل چا څخه ګدایي وکړي، د ښار خلکو ته یې وویل  چېښار خواته والړی. پرته له دې دمشق د د 

ستا سره  چېیو نیم لوڅ سړی راغلی دی او غواړي  چېپاچا ته احوال ورسېدی  چېد پاچا دربار ته بوزی. کله 
لکو او ماشومانو هغه په وهلو او د ډبرو په ویشتلو عسکرو، د ښار خله ښاره یې وباسی.  چېوویني. نو پاچا امر وکړ 

 له ښاره وایستی. د ابوبکر د ښرا له زوره، پاچا په هغه شپه ناروغ او مړ سو:
 رفتگه پادشه را باد بگشبان

 جهان از باد او فریاد بګرفت
 اهگهمی غلطید تا وقت سحر
 نیارامید هیچ از ناله و آه

 اهی بر آمد جانش از تنگسحر
 باز خاک تیره مسکن شد اورا

 چو پیدا شد نشان صبح صادق
 بیا مد او بدید آن پیر عاشق

 خروش تعزیت از شهر برخاست
 فغان از مردمان دهر برخاست

 روهی مردمان جانهای غمناکگ
  ورستان بدر بردند در خاک....گبه 

و ښایي یو علت یې د مسلمانانقلندریه طریقې په عراق او خراسان کي ډېر زیات انکشاف ونه کړ.  چېمخکي مو وویل 
د دوی دې نوې طریقې، په تېره بیا د ټولو وېښتانو خریلو، نیم بربنډ ګرځېدلو او د بنګو چښلو  چېعام مخالفت وو، 

دوی هندوستان ته ورسیږي  چېاو چرس څکولو حوصله یې نه درلوده. قلندران هندوستان ته والړل. مخکي له هغه 
سنیاسیان او جوګیان ورته ویل کېدل. د دوی په څېر  چېوی ته ورته خلک موجود ول څخه دهلته، له سوونو کلونو 

یې په ګدایی او په تجرد کي ژوند کاوه او د هیڅ مذهب او مذهبي طریقې سره یې مخالفت نه ښود. قلندران او دروېشان 
هغوی ځیني عقاید ورسره  هم له دې ډلو سره ملګري سول. هم یې هغوی ته خپل عقاید ور انتقال کړل او هم یې د

 ومنل.
محسن فاني په هند کي د قلندرانو او دروېشانو د بېلو بېلو ډلو نومونه یادوي او موږ ته د هغوی له عاداتو څخه اطالع 

په ځینو طریقو کي د ځانونه صوفي مسلمان بولي او  چېراکوي. دی وایی په دې هندو دروېشانو کي یوه ډله ده 
اره تر ماښامه بنګ وهي او ههغوی په خپلو منځونو کي لوڅ کښېني او له س چېدی وایی  صوفیانو سره شریک دي.

ر بنګ وچښل هغه په ټولو کي معتبر دی. په دوی کي د مداریانو ډله ډېره مشهوره ده. د دې خلکو ېهر چا ډ چې
اني وایی فنځیرونه پېچلي وي. وېښتان بې نظمه، بدنونه یې د هندو سنیاسیانو په څېر په ایرو لړلي او پر ځانونو یې ځ

نه په رسیږي او نبي یې د کمال پایې ته نه  زورد پیغمبر هم  چېوایي داسي عارفان سته  چېدوی په دې عقیده دي 
هلته  چېراووت او داسي ځای ته ورسېدل یوه ورځ رسول صلعم د جبرییل په هدایت  چېرسیږي. دوی نکل کوي 

جازه وغواړه او کور ته ورسه. پیغمبر هم اجازه وغوښته او اجازه ورکړه سوه. شور ماشور وو. جبرییل ورته وویل ا
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څلوېښت تنه لوڅ ناست دي او یو څو تنه د نورو خدمت کوي.  چېدوی هغه کورته ورننوتل هلته یې ولیدل  چېکله 
د بنګ وخت  چېده ته هم د یوه کار او خدمت امر وکړي هغوی ونه منله. تر څو  چېپیغمبر له هغوی څخه وغوښتل 

 عم خپله بګړۍ ورکړه اولیې بنګ وزدوول نو د صافولو لپاره یې ټوکر نه درلودی. رسول ص چېکله . را ورسېدی
دوی بنګ پکښي صاف کړل او له هغه وخته د بنی هاشم لباس زرغون دی. پیغمبر صلعم ته یې هم یو غوړپ بنګ 

 ۹۰-۱۸۹ه اسرارو خبر سو. دبستان مذاهب ص ص هغه یو غوړپ یې وکړ نو د ملک او ملکوت پ چېورکړل او 
کله د اسالم پیغمبر معراج ته والړ او هلته ګرځېدی  چېسره کښېني نو تل دا کیسه کوي  چېدوی محسن فاني وایي 

غمبر ننوزه. پی چېنو د جنت دروازې ته ورسېدی. د جنت دروازه د ستني د سپم په څېر تنګه وه. جبرییل ورته وویل 
غمبر پی چېووایه. کله « دم مدار»  چېزه به څرنګه تر دې تنګ سوري تېر سم. جبرییل ورته وویل  چېورته وویل 

 دم مدار ږغ وکړ نو تر هغه تنګ سوري ور تېر سو. 
مدار نومېدی او د جوګیانو یوې ډلي ته یې د خپل کرامت په ښکاره محسن فاني وایی د دوی لوی مرشد بدیع الزمان 

ه مکن پور کښېښود. مداریان پکولو سره ټول وتښتول. مدار د هغو جوګیانو پر ځای کښېنستی او د هغه ځای نوم یې 
هلته شل او ړوند جوړیږي. محسن فاني څو ځله د هندوانو او مسلمانانو  چېکال کي یو ځل مکن پورته راځي او وایی 

په هغوی کي مذهبي تعصب بیخي وجود نه لري؛ بلکه یوه  چېد ګډ انجمن په باره کي ږغیږي او داسي ښکاري 
 ۱۹۱-۱۹۰ص ص  هغه کتاب خاصه طریقه ده. 

میالدي کي زېږېدلی وو، هم  ۱۳۱۵په  چېد شاه مدار پالر او نیکونه یهودان ول او پخپله شاه مدار،  چېویل کیږي 
مکې او  ،، په لومړۍ ځواني کيیې په یهودي مذهب کي روزل سوی وو. د پالر او مور له مړیني څخه وروسته

څخه هورمز او له هغه ځایه ګجرات ته والړ. د هغه له مدینې ته سفر وکړ او په مدینه کي مسلمان سو. له عربستان 
د مغول شاه جهان زموږ د عالقې وړ نه دي.  چېژوند سره، د نورو پیرانو په څېر، ډیري زیاتي افسانې تړلي دي 

پوري د شاه مدار طریقې بشپړ تغییر کړی وو او د هغه مریدان هم د هندو جوګیانو په څېر لوڅ  ۱۶۵۸ـ ۱۶۲۸
مداریان ټول چرس څکوي او بنګ چښي. په دوی کي لوی مداري هغه انونه به یې په ایرو لړلي ول. ګرځېدل او ځ

 ډېر بنګ چښالی سي او په خپلو افتخاراتو کي هم د زیات بنګ چښل حسابي. چېدی 
ه قبر ته ورځي او د شاه د ُعرس په موسم کي هندوان او مسلمانان دواړه پ شاه مدار هر کال په زرګونو خلک د 

مراسمو کي برخه اخلي. مداري دروېشان د دم مدار نارې وهي او پر سکروټو باندي قدم وهي. شاه مدار د هندو او 
 لوبوي.یا ایږان مسلمانو شعبده بازانو ګډ پیر دی. او د ده پیروان زیاتره بیزو وانان دي او خرسان 

Rizvi, A History of Sufism in India Vol 1 PP 318-320  
د سیدجالل بخاري مریدان دي او دوی شیعه ګان دي. لکه  چېوایی په دوی کي د جاللیانو په نوم یوه ډله ده  فاني

لمونځ او روژه نه پیژني او د مداریانو په څېر لوڅ ګرځي. ماران او لړمان ځانونه سنیان بولي. جاللیان  چېمداریان 
 خوري.

ابراهیم کاک نومېدی او د جهانګیر مغول په زمانه کي یې ژوند کاوه. مشر یې  چېر کاکان دي، ییوه ډله یې د کشم
به هر چاته وکتل نو هغه که به هندو او که به مسلمان وو په ده به پسې سو. ابراهیم  چېابراهیم کاک  چېویل کیږي 

دوی نه د انبیاء او  .اوهکاک نه هندو د کلمې ویلو او سنتولو ته مجبوراوه او نه یې مسلمان ُزنار او قشقې ته مجبور
او وحدت وجود ته عقیده لري.  نه د هندوانو د اوتارانو نومونه پر خوله راوړي بلکه د رام، هللا او خدای ستاینه کوي.

 ۱۹۲-۱۹۱ص ص  دبستان مذاهب
او  ود تصوف په غېږ کي د راز راز طریقو او په وروسته کي د خانقاه، رباط، لنګر او تکیه خانو په نتیجه کي د ټنبل

بېکارو دروېشانو ډلو ښارونه او کلي پر سر واخیستل. قلندران، دروېشان، مداریان او ټګان یې منځته راوړل. طبیعي 
د لوڅو او مجردو ګرځېدلو او په ځنګلونو کي د اوسېدلو په نتیجه کي باید هم اخالقي انحرافات اوج ته  چېخبره ده 

 پر هیڅ مذهب او اصولو برابري نه وې.  چېوړي وای رسېدلي او هم یې داسي مذهبي طریقې منځته را
 لدروېشان او ملنګان ښایي په دې ډلو کي تر ټولو زیانمن او خطرناک خلک ول. هغوی د دیني مناسکو پای بند نه و

 امل ول. ود انتقال ع ونوعادت ود خطرناکچښلو او بنګ څکولو او د دې ترڅنګ د چرس 
د افغانستان په بېلو بېلو برخو کي ګرځېدلی او خپل خاطرات یې  چېستانی، نوم یو هندو هپ MR. Durieد ډوری 

اني په غزني کي د یوه هندوست چېالفینسټون ته ویلي دي، د ملنګانو په تکیو کي د چرسو د څکولو شاهد دی او وایی 
وو،  ېر کړیجګ زوړ سړی وو، په ترکستان او چین کي ګرځېدلی او ډېر زیات وخت یې په غزني کي ت چېملنګ، 

ډوری په دغه   ډېر مهربانه او با ادبه سړی وو او تکیې ته یې ډېر خلک د تنباکو او چرسو د څکولو لپاره راتلل.
 وروسته له یوه کاروان سره روان سوی دی. چېتکیه کي د یوه ګوډ هندوستاني ملنګ یادونه هم کوي، 

Mountstuart Elphinstone, An Account of the Kingdom of Kabul Vo2 P 359 
ډوری د شاه شجاع د پاچهی په وروستي او د شاه محمود د پاچا کېدلو په لومړي کال، د ژمي په موسم کي، په کندهار 

 رتهکوکي هم پاته سوی دی. په کندهار کي یې شپې په یوه زاړه جومات کي تیري کړي او د ورځي به د یوه نانوای 
ري ډوری وایي فقیرانو به کله کله خوږې سنده او څو تنه فقیران هم کښېناستل. زاددکي یو اخون کورته ورتلی. په دغه 

دی وایی نانوای چنداني لمونځ نه کاوه خو اخوندزاده او فقیرانو نه لومنځ ویلې او یوه سړي به ډېر خوږ رباب ږغاوه. 
 ۳۶۵کاوه او نه یې روژه نیوله. هغه کتاب ص 
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اونولسمه پېړۍ کي، د افغانستان په بېلو بېلو سیمو کي هندوستاني فقیران او  ، په اته لسمهچېپه زړه پوري خبره ده 
د هندوستاني ملنګانو او د سیمي د دروېشانو تر منځ  چېملنګان ګرځي او خپلي تکیې ال هم لري. د دې معنی دا ده 

 دلې.څخه تګ راتګ شروع وو؛ او د فقیرانو طریقې هم د دوی پر الس انتقالې له ښې پخوا زمانې 
د نونسمي پېړۍ په وروستی او د شلمي پېړۍ په لومړۍ لسیزه کي په هندوستان کي وو، د  چېبرټانوی ډاکټر پینل، 

مسلمانو فقیرانو او هندو سادوګانو، په باره کي نسبتاً مفصل معلومات ورکوي. ډاکټر پینل، د دغو اطالعاتو د ترالسه 
ر پینل ، ډاکټکي دغو خلکو ته ورغلی او وخت یې ورسره تېر کړی دی کلو لپاره، یو وخت پخپله د دروېشانو په جامه

 لیکي:
و د هندو سادوګان چېد افغانستان مرتاضان یا زاهدان تقریباً ټول مسلمانان دي نو زه به یې ځکه فقیران وبولم، » 

او  نسبت یې ډیري بیليمعادل دی. دغو فقیرانو خپل ژوند بالکل له یوه جال اړخه پیل کړی دی او هندو سادوګانو په 
جال تجربې کړي دي. مګر د دواړو وروستی هدف، له ډیرو الرو سره ورته دی. د هندو مرتاضانو او د وحدةالوجود 

 مفکورې پر دوی هم باندي ژوره اغېزه کړې ده.
ستې اخییې سرچینه څخه مرکزي اسیا، بخارا او بغداد  له چېپه اسالمي فقیرانو کي بې شمېره طریقې موجودي دي 

 ده. په دې کي د بغداد ونډه تر ټولو زیاته ده. هره طریقه د ذکر او عبادت او د لباس خپل طرز او خصوصیات لري.
فقیران او دروېشان، له هنده پرته په نورو سیمو کي، چنداني د هندو سادوګانو نارنجي جامې نه اغوندي. د فقیرانو تر 

د خپلو سفرونو په  چېفقیران  ز راز ټوکرانو څخه جوړه سوې وي.له را چېټولو مشخص لباس د هغوی خرقه ده 
هر څونه رنګونه زیات او  چېالره کي پر هر رنګه ټوکر باندي پیښیږي هغه په خپله خرقه پوري ګنډي. د خرقې 

 هرڅونه زړه وي هغومره یې ارزښت زیات وي او یو فقیر به په هیڅ قېمت هغه له السه ورنه کړي.
ی کچکول او یو لوی لرګ وافغانستان کي ملنګان یا ګرځنده دروېشان بلل کیږي. دوی یوه خرقه، ی دغه ډله خلک په

ورسره لري او په ټول هیواد کي فقر کوي. دوی تقریباً ټول مطلق بېسواده دي او د قرآن څخه یې یو څو سورې یا 
و خلک له دوی څخه ډېره وېره لري آیتونه زده کړي وي. مګر دوی د بدو ویلو او ښراوو یوه عجیبه ذخیره لري ا

 وایی که چیري څوک ملنګان آزار کړي نو یوه لویه بال او غم به ورباندي نازل سي.... چې
واری څخه یې بد راځي او د فقر او ګدایی وړیا خ له کار او چېد افغانستان اکثر فقیران هغه ټنبل او بېکاره خلک دي 

هر انسان ضرورت ورته  چېي او دروېشي کي هغه څه ترالسه کوي ډوډۍ یې خوښه وي. پر دې برسېره په ملنګ
غه دد افغانستان په ُخرافي او ساده خلکو کي دوی ته ډېر تر السه کیږي.  چېلري او هغه د خلکو قدر او عزت دی 

په چلم  ېفقیران، لکه هندو سادوګان، له نشه یې توکو، په تیره بیا چرس او بنګ سره ډېر بلد دي او له تنباکو سره ی
دوی ته هر څه د  چېدوی ښه نشه سي نو دوی ته مستان ویل کیږي او ساده خلک فکر کوي  چېکي څکوي. کله 

دوی معجزې لرې او د دوی د غوښتنو د پوره کولو لپاره له اسمان  چېخدای له خوا ویل کیږي. خلک فکر کوي 
 څخه مرسته تر السه کوالی سي. 

وندی ژ چېنو هغه په یوه تر ټولو څرګند ځای کي ښخوي او په قبر کي یې تر هغه دغه ډول یو فقیر مړ سي  چېکله 
غواړي د ده له زیارت څخه یو څه فیض او برکت ترالسه کړي نو یو خاورین  چېوو زیات قدر کیږي. هغه کسان 

وم د خپل ک چېلوښی یې له تېلو ډک کړی وي او په هغه کي یې د نخي ټوکر یوه ټوټه اچولې وي او لکه عیسویان 
پیر او ولي پر قبر باندي شمعي لګوي دوی هم تېلي څراغونه روښانوي. د دې لپاره تر ټولو مناسبه شپه پنجشنبې ده. 
په دغه ماښام نو د اکثرو پیرانو پر زیارتونو باندي واړه تېلي څراغونه لګیږي او د شپې تر ناوخته پوري ځلیږي. په 

 پخپله هم فقیران وي خیراتونه او صدقې ورکولي کیږي. چېته همدغه وخت کي د زیارتونو مجاورانو 
د چینار پر یوه وچه سوې ونه جوړ سوی وو. دا چینار ټول وچ سوی او  چېپه دغو زیارتونو کي زه یوه ته ورغلم 

دې زرغوني څانګي پر هغه قبر باندي سیوری کړی وو. دغه  چېیوه څانګه یې زرغونه پاته سوې وه. خلکو ویل 
غه ه ، د خلکو په عقیده،پر یوه قبر یې سیوری اچولی وو او چېځکه له وچېدلو او لوېدلو راګرځول سوې وه  څانګه

 پاڼي له ځانونوڅود لیري ځایونو څخه خلک ورته راتلل؛ د وني څخه به یې یو د یوه بزرګ سړي وو. حتماً قبر به 
 « به اوالد ورکړي. ګوندي خدای چېسره واخیستلې او هغه یې په خپلو مېرمنو خوړلې 
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مسلمانان او هندو جوګیان په هندوستان کي ګډ  چېد محسن فاني، تاورنیه او فرانسوا برنیه له معلوماتو څخه ښکاري 

رانو هندو پی چېګرځېدل او یوه بل ته نیژدې اوسېدل او ځیني عادتونه یې سره نیژدې وه. محسن فاني موږ ته وایي 
سلمانو قلندرانو له ډیري مودې په هندوستان کي له جوګیانو م چېمسلمان مریدان درلودل. له دې لیکنو څخه ښکاري 

سره ګډ ژوند کاوه او پر یوه بل باندي یې اغېزه کړې وه. د مغول جهانګیر له زمانې څخه ډېر مخکي د سلطان سکندر 
مسلمان هم یې هندو او هم یې  چېپه زمانه کي مشهور هندو صوفي بهګت کبیر ژوند کړی دی  ۱۵۱۷-۱۴۸۸لودي 

کله مړ سو نو د مسلمانانو او هندوانو یې پر مړي دعوه وه. مسلمانانو  چېیدان درلودل. او مشهور روایت دی مر
د هغه په شعر کي، په څرګنده، د اسالمي تصوف ویې وسوځوي.  چېښخ یې کړي او هندوانو غوښتل  چېغوښتل 

 ښکاریږي: ذد خدای څرکرنګ او له خالق څخه د مسلمانانو 
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