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 باشد ینم نین آناللزوماً نظر افغان جرم سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۲۸/۰۳/۲۰۲۱             عبدالباري جهاني

 

 تصوف او اسالم
 شپږم فصل

 

 ظاهر او باطن
 برخه دیرشمه شپږ

 

ره ښه معلومیږي. شرع هاهري بڼه یې مه غولېږه. په ظاظظاهر یعني ښکاره، روښان، عیان، واضح، څرګند. په 
 ظاهر مني. 

 

 قناعت مي تر خرقې الندي اطلس دی
 اهر ګدایمـان پاچا ظـپټ د درست جه

 ) رحمان بابا (    
 

. په ظاهره ښه ښکاري په باطن یې خدای د ظاهر خالف، د زړه خبريدننه، مخفي، په مقابل کي باطن یعني پټ، 
 خبر دی. 

 

 عار و شعر تو شعر است لیکن باطنش پر عیب
 رم بسیاري بود در باطن ُدّر ثمینک

 ) منوچهري (     
 

 که ظاهر ښکلی زېبا لیده شي څه شو
 په باطن توره بال ده دا دنیا 

 ) حمید ماشوخېل (    
 

 په باطن سره مرغه د ال مکان وي
 په ظاهر دي محبت وه له کتابه 

 ) خواجه محمدبنګښ (    
 

په ټولنیز ژوند کي د ښه سړیتوب یو لوی معیار د ظاهر او باطن یووالی دی. څوک چي په ظاهر یو ډول او په باطن 
په دوه هغه سړي ته دو رنګه او دوه مخی ویل کیږي. دوه مخي دونه لوی عیب دی چي یا په زړه کي بل رنګ وي 

ان مسلمان بولي او کلمه نه وایي یا یې له نه کوي. شرع هم ظاهر مني. که یو څوک ځ دامهیڅوک اعتمخي سړي 
ویلو څخه انکار وکړي د هغه اسالم د منلو نه دی. هیڅوک نه سي ویالی چي زه په زړه کي لمونځ کوم او یا په 
 ظاهره روژه خورم خو مطلب مي بل څه دی. څوک چي خدای ته شریک ونیسي هغه کافربلل کیږي او باطن ته یې

ته سپکاوی وکړي او یا یې له خبرو او بیان څخه سپکاوی ښکاره سي هغه ته کافر او  نه کتل کیږي. څوک چي دین
و انو اصوفیځینو مرتد ویل کیږي. د ُمالیانو او صوفیانو له عمده اختالفاتو څخه یو هم د ظاهر او باطن مسله ده. 

شاعرانو، د باطن تر نامه الندي، ډېر داسي څه ویل چي مالیانو ته د منلو نه وه. او که به شاعرانو هر څه پر  صوفي
خپل قضاوت معیار قرآن  او که، د مسلمانانو په حیث، دخپله مسلماني باندي ټینګار کاوه، مالیانو ورسره نه منل. 

ګورو چي ُمالیان او دیني عالمان، په سلو کي سل پر حق  وټاکو نوکول  جعهاشریف او د هغه مبارکو آیتونو ته مر
 دي. 
 رومي ه. موالناډېر زیات اهمیت ورکاوترظاهر صوفیه مخصوصاً د قرآن ظاهر او باطن ته قایل وه او باطن ته یې » 

ته الی فی روایان و اِّن للقرآن ظهراً وبطناً و لبطنه بطناً الی سبعته ابط حدیث ته اشاره کوي: یوه په خپل مثنوي کي
 ۲۴قاسم غني تاریخ تصوف در اسالم ص جلد دوم ص « سبعین بطناً. 
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معنا یې دا ده چي قرآن ظاهر او باطن لري  او نه مي له بل چا څخه اورېدلی دی خوما پخپله دا حدیث نه دی لیدلی 
 وري.او باطن یې بل باطن لري تر اوو باطنو پوري او یو روایت خو وایي چي تر اویا باطنو پ

 نا له مثنوي څخه یو څو بیتونه را اخیستي دي:ډاکټر قاسم غني، په دې ارتباط، د موال
 

 حرف قرآن را مدان که ظاهر است 
 زیر ظاهر باطنی هم قاهر است

 کي بطن دګر زیر آن باطن ی
 خیره ګردد اندر او فکر و نظر

 یکي بطن سوم زیر آن باطن 
 مگرد ها جمله که در او ګردد خ

 بطن چهارم از نبی خود کس ندید 
 جز خدای بینظیر بی ندید

 همچنین تا هفت بطن ای بوالکرم 
 میشمر تو زین حدیث معتصم

 تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین 
 دیو آدم را نبیند غیرطین 

 ظاهر قرآن چو شخص ادمی است 
 که نقوشش ظاهر و جانش خفی است

 

باید د قرآن ظاهري معنی ته ونه ګوري بلکه باطن ته متوجه سي او خبره ا د ټول نظم مفهوم دا دی چي سړی ند موال
نا وایي تر دریم باطن پوري د خلکو سد په رسیږي او په څلورم باطن یې یوازي حضرت رسول خو ال دا ده چي موال

 صلعم پوهیږي او تر هغه وروسته یوازي د خدای تعالی د علم کار دی.
وو خو که د قرآن شریف د ظاهر او باطن په  ډېر پوه سړیعادي شاعر نه بلکه نا یو په دې کي شک نسته چي موال

بیتونه پخپله د قرآن شریف سره ښکاره تضاد ولري نو بیا خو وروستي مثنوي ، د پورته ذکر سوي، برخه کي د هغه 
 .شریعت او ُمال پر حق ديطبعاً چي 

الکتب واَُخُر ُمتشبهٌت فاَّمالذین فی قلوبهم زیٌغ فیتّبعون ما تشابهَ  نه ایٌت محکمٌت ُهنَّ اُم  ُهوالّذی انزل علیک الکتاب م»
نا و ما یَذَّکُر بِه ُکٌل من عند رب منهُ ابتغاَء الفتنتِه و ابتغاَء تاویلِه و ما یعلُم تاویلهُ ااّلهلل والراسخون فی العلم یقولونه امنا

 ۷آیة  ۳سورة  «اولوااللباب االّ 
. په هللا هغه ذات دی چي پر تا باندي یې قرآن نازل کړی دی» دی او حق متعال فرمایي: اووم آیت دا د آل عمران 

نا یې ) چي معدي او هغه د کتاب اصل دی او ځیني نور متشابهات  معنا یې څرګنده ده () چي دي دې کي محکمات 
وی متشابه آیتونو ته مراجعه کوي او . نو هغه کسان چي په زړونو کي یې کوږوالی دی هغڅرګنده او معینه نه ده (

څخه پرته بل  چي د هغوی په تاءویل له هللا غواړي د هغوی له تاءویل څخه فتنې جوړي کړي. په داسي حال کي
او څوک چي ټینګه عقیده ولري هغوی وایی چي موږ پر ټول قران باندي ایمان راوړی دی او  هیڅوک نه پوهیږي.

 «لري. دا عقیده یوازي د عقل خاوندان
فصل کي د هغه په باره کي یو څه په  دوهمه پابن جوزي، چي د اسالم له سترو علماوو څخه دی، او موږ عالمه 
دوی ته ځکه دا نوم ورکړه سوی دی چي وایي د قرآن او  » ، د باطنیانو په باره کي لیکي چيږغېدلي یوتفصیل 

رموز، اشارات وست لري. ناپوهان ظاهر ویني او پوهان او دانایان پحدیث ظواهر، ځانته باطن لري؛ لکه مغز چي 
او پټ اسرار ویني. هرڅوک چي په ظواهرو کي بند پاته سي نو د شرعي تکالیفو ځنځیر یې په غاړه کي پاته سي او 

ن اب« رنځ او عذاب څخه بېغمه سي. له هغه څوک چي پوهي ته ارتقا وکړي له هغوی څخه دا تکلیف لیري سي او 
 ۱۲۵تلبیس ابلیس ص جوزي، 

اوس به نو سړی د قرآن شریف د آیتونو مستقیمي ترجمې ته اهمیت ورکوي او که به د مولنا مثنوي ته؟ طبیعي خبره 
قرآن شریف په ټول صراحت حکم کوي چي ده چي د یوه مسلمان لپاره تر ټولو معتبره مرجع پخپله قرآن شریف دی. 

په دې محکماتو ته توجه وکړی؛ ځکه چي هغه د قرآن اصل دی. ندو معناوو او ګرپه متشابهاتو پسي مه ځی او څ
حتی د قرآن شریف د ایتونو په باره کي تفاسیر هم له سړي څخه کله کله الره صورت کي خبره بالکل حل ده. 

پلو عقایدو ؛ ځکه چي ټول مسلمانان خو پر یوه الره نه دي او د هري ډلي او فرقې ُمالیانو قرآن شریف، د خورکوي
او الرو سره سم، تعبیر کړی، تفسیر کړی او تاءویل کړی دی. کله چي پخپله قران شریف د ظاهر د منلو حکم کوي 

 سرګردانه کوو.په باطن پسي نو بیا موږ په لوی الس ځانونه ولي 
نو او همدغه تعبیرود آیتونو د تفسیر، په تېره بیا د تاءویل په برخه کي، د تفاسیرو ترمنځ اختالف موجود دی او 

تفسیرونو له خلکو څخه الره ورکه کړې، مختلفي مذهبي فرقې یې منځته راوړي او د مذهبي جنګونو او د مسلمانانو 
 په باره کي، چي معنا یې ډېره څرګنده ةد خپل منځي اختالفاتو، دښمینو او وینو تویولو سبب سوي دي. که د همدغه آی
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یږو چي ک ه متشابهاتو پسي مه ګرځی د شیعه فرقې یو معتبر تفسیر را واخلو متوجهده او پخپله حق تعالی وایی چي پ
 په برخه کي خپل تعبیر لري او خپله استفاده کوي. ةهغه فرقه د یاد سوي آی

تفسیر نمونه، چي په اووه ویشت جلده او درې جلده ملحقاتو یعني دېرش جلده کي ترتیب سوی او د ایران ډیرو زیاتو 
ار ورباندي کاوو یې په ترتیبولو کي برخه اخیستې او د ایت هللا ناصر مکارم شیرازي تر رهبری الندي یې جیّدو علم

 ځي بصرو تهډېره ښه ترجمه کوي. خو کله چي د متشابه کلماتو او متشابهاتو په برخه کي ت کړی دی. د همدغه آیت
 نو بیرته خپله سورنا شروع کوي. 

د متشابه په ذکر کي وجود لري او د اهل بیت ) علیهم السالم( اخبار یې هم تاییدوي  ــ بل ټکی چي په قرآن کيد » 
دا دی چي په قران کي د دغه راز آیتونو وجود دا ښیي چي خلک د هغوی د پوهېدلو لپاره الهي پیشوایانو، پیغمبر ) 

ک د علمي احتیاج لپاره په . او د دې سبب کیږي چي خللريوصیانو ته ضرورت  صلی هللا علیه و آله ( او د هغه
کي او د هغوی له او د نورو علومو په زده کړه  په رسمیت وپېژني هغوی پسي والړ سي او د هغوی رهبري عمالً 

علم مدرسونو کي چي د ځینو مسایلو شرح،  څخه استفاده وکړي. دا داسي مثال لري لکه د ښوونځیو په ځینورهنمایی 
ردان له هغوی سره خپله رابطه ونه شلوي. او په حقیقت کي قرآن د پیغمبر ) او استاد ته پاتیږي، تر څو چي شاګ

ما تاسي ته دوه ارزښتمن شیان در پرېښودل چي یو د خدای » صلی هللا علیه وآله ( د هغه وصیت ثبوت دی چي وایي 
ثر پر غاړه ماته کوبیلیږي تر څو چي په قیامت کي د او دا هیڅکله له یوه بل څخه نه  کتاب او بل زما خاندان دی

 ۵۱۰تفسیر نمونه ص « راورسیږي 
وېش معلوم دی او نه آیتونه نمبر لري او سورتونه د د صفحې ذکر مي ځکه کړی دی چي په تفسیر نمونه کي نه 

پیدا کوي نو بیخي ډېره خواري ورڅخه غواړي. ما تفسیر نمونه ښه ډېر  آیتمطلوب سړی  یو امی ،رزما په څې ،چي
کتلی دی. زه ویالی سم چي د قرآن شریف په سلو کي د پنځوس ایتونو په تفسیر کي د اهل بیت خبره ورزیاتوي. په 

ي ریف وایموږ ته پخپله قران ش داسي حال کي چي په قرآن شریف کي یو ځل هم اهل بیت ته اشاره قدر نه ده سوې.
چي ظاهري معنی او محکمات ومنی او په متشابهاتو پسي مه ګرځی او په تفسیر نمونه کي هم دغه راز ترجمه سوې 

حضرت رسول صلعم، چي د اسالم ده؛ نو بیا موږ د متشابهاتو د تشریح او پوهېدلو لپاره امامانو ته څه ضرورت لر؟ 
ه ژوند کي ځانته د یوه متشابه آیت د تر ټولو لوی الرښود وو، پد دین موسس او د خدای پیغمبر او د اسالم د دین 

 ؟متشابهات به تفسیرويو امامان او اهل بیت به څوک وي چي تفسیرولو صالحیت ورنه کړ ن
دغه راز که د نورو آیتونو د تفسیر او تاءویل لپاره هر څونه زیاتو تفاسیرو ته مراجعه کوو په هغه اندازه الره راڅخه 

ره دا ده چي تهنو بحتی د سنیانو خپل تفسیرونه او د شیعه ګانو خپل تفسیرونه یو له بله اختالف سره لري. ورکیږي. 
ه چي محکمات یا واضح ایتونه د قرآن اساس چي وایی ظاهري او څرګنده معنا یې واخلی ځک ،پخپله د قرآن په آیت

 ترجمه وګورو.سمه دی، عمل وکړو او یوازي 
شوستري، په ګلشن راز کي، د ظاهراو باطن په باره کي ډیري څرګندي خبري کوي. هغه شبستري یا شیخ محمود 

شریعت ته د بادام پوست او طریقت ته مغز وایي او په دې عقیده دی چي کله عارف له خپل یقین سره وصل سي، 
ا دی چي عارف د شریعت نو هغه ته مغز په الس ورسي او پوست مات سي او مطلب یې د یعني کمال ته ورسیږي،

 له ظاهري تکالیفو څخه بېغمه سي.
 

 تبه ګردد سراسر مغز بادام 
 ګرش از پوست بیرون آوري خام

 ولی چون پخته شد بې پوست نیکوست
 اګر مغزش برآری برکني پوست

 « حقیقت » پوست، مغز آمد « شریعت»
 «طریقت » میان این و آن باشد 

  خلل در راه سالک نقص مغز است
 بې پوست نغز است دچو مغزش پخته ش

 چو عارف با یقین خویش پیوست 
 رسیده ګشت مغز و پوست بشکست

  وجودش اندراین عالم نپاید
 برون رفت و دګر هر ګز نیاید
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