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 تصوف او اسالم
 شپږم فصل

 

 ظاهر او باطن
 برخه دیرشمه هوا

 

ځکه د ده دا بیتونه په څرګنده دا وایي چي د بادام پوست تر هغه وخته مهم او ضروري دی چي د بادام مغز پخیږي 
  او کله چي مغز پوخ سو نو پوست ) شریعت ( باید لیري وغورځول سي.

 

 ظاهر او باطن په ادبیاتو کي:
شاعرانو د ښکلیو نجونو او ښځو او حتی د ښایستو او پی مخو هلکانو صفتونه کول. د هغوی توري زلفي، توري 
سترګي او سرې شونډي یې ستایلې او په حقیقت کي، یا لږترلږه په ظاهره، دا له نامحرمو ښځو سره د میني اظهار 

نو شاعرانو او یا د شعر مفسرینو، د دې ندول وه. او په تېره بیا له پی مخو هلکانو سره د ښکاره ناروا میني څرګ
را وایست. او په دې  لپاره چي دا ناروا ستایني او مینه یې په خلکو منلې وي، په شعر کي هم د ظاهر او باطن اصل

له دې مسلې څخه صوفي شاعرانو، چي له لویه سره یې د  شاعرانو ته د هر ډول شعر ویلو اجازه ورکړه. توګه یې
ره زیاته ګټه واخیستله. د ښکلیو نجونو او پی مخو هلکانو په ناروا ېمقابل کي باطن ته ارزښت ورکاوه، ډ ظاهر په

ستایلو یې خپل زړونه ساړه کړل او د هر بیت او هري کلمې لپاره یې باطني معنا را وایستله. کله کله د یوه نظم 
 سي الره نه ورته جوړیږي.ظاهري معنا دونه څرګنده وي چي هر ډول باطني رنګ ورته غوره 

 

 لیکه د تور خط د یار له مخ شوه را چاپېر
 غلبلې د کفر ګیر ړښهر د اسالم ک

 و نړاوه سد د سکندر ځو ځو ما ځوځو
 یار له مخه خال و خط شه را برسېریا د 

 (حمید ماشوخېل)    
 

تازه پیدا سوي یا شنه سوي د حمید ماشوخېل دا شعر په څرګنده د یوه پی مخي هلک صفت دی. د هغه پر مخ باندي 
 ؛ او په دې جګړه کي د کفر د غلبې له امله خواشینیتور وېښته یې د کفر او سپین مخ یې د اسالم سره تشبیه کړی دی

 په دې کي هیڅ ډول باطن او باطني نیت ځایېدالی نه سي. دی.
د منلو نه وه. په دې باب که شاعرانو ونه کول او دا مالیانو ته د ساقي، او میخانې صفتد ښکلیو مخونو او شاعرانو 

خو صوفیانو او صوفي شاعرانو هغوی ته باطني شرېلې  هر څه د باطن خبري کولې هغه د ُمال کتاب نه سوای منالی.
 جوړولې. 

 

 ګرداګرد یې پر خوله خط نه دی حنانه
 مورچګان سره ټول شوي دي شکر خوري

 د خط شپه د مخ په ورځ شوه هسي ګډه
 چي تر حشره به سحر شي.ګمان نه کړم 

 حنان بارکزی    
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په دې بیتونو کي نه حنان د باطن دعوه کړې ده او نه یې کوالی سي. ځکه چي د ښکلي هلک پر مخ باندي د وېښتو 
. کله وایي چي د خولې په کونج کي یې پر شکرو باندي د ټولو سویومورچه ګانو په څېر شنه کېدلو په غوسه کړی دی

 ی چي پر مخ یې داسي شپه راغله چي بیا سهار کېدالی نه سي.معلومیږي. او کله وای
د ظاهراو باطن ترمنځ اختالفات دونه زاړه دي چي ان خبره  ،کي ، په تېره بیا د ادب په ساحهکي  په اسالمي نړۍ

ټ پکه څه هم چي په باطن پوهېدل خو باید د خواصو او پوهانو کار وي؛ ځکه چي باطن یې تر دوولسو پېړیو اوړي. 
ده چي عوام او بېسواده  او مخفي دی او سپړل یې زیات غور او مطالعې ته ضرورت لري. خو په زړه پوري خبره دا

باطن ته زیاته عقیده لري. له شاعرانو، صوفیانو، پیرانو، لېونیانو او ټګانو څخه چي خلک، تر پوهانو او عالمانو، 
منصورحالج، د شریعت په اساس مطلق کافر وو، مګر  هر څه اوري او ویني پر باطن حواله ورکوي. حسین بن

عوام، په سلو کي سل، هغه ته اوس هم عقیده لري او تر اوسه پوري وایی چي منصور حال وایه سر یې په دار سو. 
 کولو جرأت کوالی سي چي منصور کوم حال ووایه چي په دار سو؟ ده کړې او نه یې حتی دنه هیچا دا پوښتنه 

او د هري کلمې لپاره د صوفیانو د باطني معنی سره سم  کالسیکو تصوفي متنونوباالخره ډاکټرجواد نوربخش د 
په نوم یو قاموس ترتیب کړ چي په هغه کي یې تصوفي اصطالحات په ظاهر او باطن کي « فرهنګ نوربخش»د

قې یا معشوق له هر اندام سره باطني تشرېح کړل. دا فرهنګ دوه جلده دی. په لومړي جلد کي د محبوبي یا معشو
مفهوم او مطلب تړلی دی. او دوهم جلد یې د ساقي، می، میخانه، زنار، صنم او نورو هغو مفاهیمو باطني توضېحات 

 دي، چي له هر یوه سره یې مال او شریعت جال جال ضدیت لري. 
نه یم خبر چي چاپ سوی دی. ځل، دوهم میالدي کي، په ایران کي،  ۱۹۸۷هجري شمسي یا  ۱۳۶۶دا فرهنګ په 

شاعرانو د  صوفي، ، په تېره بیاپه دې فرهنګ کي د پخوانیو مشهورو او لویو لومړی ځل به کله چاپ سوی وي.
شعرونو او ویناوو نمونې راغلي دي چي زیاتره یې، په ظاهري معنا، له شریعت سره نه لګیږي. جواد نوربخش د 

 دد دې لپاره چي د سیر او سلوک اسرار د نامحرمو خولو ته ونه لویږي او یوازي »خپل کتاب په مقدمه کي لیکي 
 « له نظره دا طریقه انتخاب سوې ده.د صوفیانو د خواصو له هغه څخه ګټه واخلي نو  اهل حال() حال څښتنان

ُمال او فقیه اسرار نه لري. هغوی چي څه په کتاب کي لیدلي او لوستلي دي هغه له خلکو سره شریکوي؛ او د هر 
خو حواله یې سوال په جواب چي پوهیږي هغه بیانوي او که نه پوهېدی نو تر خپل ځان له عالم څخه پوښتنه کوي. 

شاعران، په تېره بیا صوفي شاعران، هیڅ سوال ته سم جواب نه ورکوي والً پر معتبر کتاب او یا کتابونو وي. معم
او هر څه د حال او سیر او سلوک دنیا ته حواله کوي. مال هر څه په ډاګه وایی او هر څه یې، په اصطالح، ظاهر 

، بیا هم، د ُمال تر څرګندو خبرو، د صوفي دي. صوفي هیڅ نه وایی او هر څه یې پټ او باطني دي. خو عوام
او دا عقیده هم ځکه ورته لري چي نه په پوهیږي. په عقیده لري.  ، که څه هم نه به په پوهیږي،ناڅرګندو ویناوو ته

افغانستان او هند کي د میرزا عبدالقادر بیدل شعرونه د فارسي ژبي تر تقریباً ټولو شعرونو زیات محبوبیت لري او 
یې دا دی چي هغه پېچلي او مغلق عبارات او کلمات لري. څوک چي د بیدل په شعرونو پوهیږي او یا یې په  یو علت

 شعرونو د پوهېدلو ادعا کوي خلک ډېر زیات درناوی ورته لري او د ډېر هوښیار سړي په سترګه ورته ګور. 
نګ ترتیب کړی دی او د هپه منظور یو فرډاکټر جواد نوربخش د همدغو پېچلو کلماتو او د کلماتو د باطن د ښودلو 

ه د ورځو یا ابرو پ ، فرهنګ نوربخش،د مثال په ډولشاعرانو ټولو عشقي کلماتو ته یې باطني معنی پیدا کړې ده. 
 لکه څرنګه چي ورځي د حق د اشاراتو او کنایاتو ښکارندوی دی او سالک وحدت ته متوجه کوي.» باره کي لیکي: 

 اشارو ته عاشق رهنمایي کوي.  د سترګو او مخورځي د ظاهري معشوق 
 

 مان مالمت کشیده اندګبر ما بسی 
 تا کار خود ز ابروی جانان ګشاده ایم

 ) حافظ (     
 

 چشم اګر این است و ابرو این و نازو غمزه این
 الوداع ای زهد و تقوی الفراق ای عقل و دین

 ) کمال خجندي (     
 

د کمال ، سره خدای په اماني کول د دین د پرېښودلو معنی لري او ُمال له زهد، تقوی، او عقل، په تېره بیا له دین
د دا خبره په هیڅ صورت منالی نه سي. عوام، سره له هغه چي ددې بیت په معنا یې سر نه خالصیږي، خجندي 

 ؟ر لرياو کنه نو سترګي، ابرو، ناز او غمزه له باطن سره څه کا د باطن حواله ورکوي.صوفیانو له ادعا سره سم، 
حافظ د خپل ښکلي معشوق د کږو او ښایستو ورځو صفت کوي او له خلکو څخه یې شکایت له دې امله دی چي دی 

ته د سالک د توجه را اړول دي. ت یې په مینه مالمت کړی دی. ډاکټرنوربخش موږ ته وایي چي د حافظ مطلب وحد 
د خپلي معشوقې یا معشوق ورځي نه بلکه یو بېل لب طد حافظ د شعر لوستونکی به څرنګه متوجه سي چي د حافظ م

راز دی چي موږ هغه ته متوجه نه یو. خصوصاً چي صوفیان او سالکان ال کوښښ کوي چي خپل راز له نورو کسانو 
په دې هم سړی نه پوهیږي چي دوی ولي خپل اسرار پټ ساتي؛ ځکه چي که د سیر او  یا اغیارو څخه پټ وساتي.
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خدای تعالی پېژندل، هغه ته نیژدې کېدل او حتی، د دوی په اصطالح، هغه ته رسېدل وي  سلوک او عرفان هدف د
 نو دا فیض خو باید له ټولو بنده ګانو او مسلمانانو وروڼو او خویندو سره شریک سي. 

 راز مصلحت نیست که از پرده بیرون افتد
 نیست که نیست ورنه در مجلس رندان خبری

 ) حافظ (     
 

 سقف سبزو طاق مینا برکنند پیش ازاین کاین
 منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود 

 ) حافظ (     
 

دا چي د حافظ په زړه کي به څه وه. ځکه چي المعنی فی بطن شاعر. خو جواد نوربخش د دې بیت باطني معنا داسي 
او یو وخت،  یعني مخکي له هغه چي دغه جهان پیداسي زما نوم او نښان د حق په علم کي موجود وو.» تعبیروي. 

لکه ورځي چي د سترګو له اشارو سره مرسته کوي؛ دغسي د حق تعالی په صفاتو د سالک متصف کېدل، یعني د 
 خدای صفات اخیستل، سالک د الهي بصیرتونو او معنوي لیدنو خواته رهبري کوي. 

ورځي وي، وروسته نو ( په دوران کي لومړنی شی چي معلومیږي هغه مخ پټولو یا حجاب کولو جهانيد احتجاب )
سترګي او مخ وي. له دې امله ورځي، د سالک لپاره د سلوک په سر کي د ذات د تجلي په معنا تعبیروي او کله کله 

 ۱۰نوربخش ص « همدغه ابتدایي تجلیات د سالک د جذبې سبب کیږي.
د دې بیت د پوهېدلو لپاره د نوربخش که د حافظ کار دی خو  به له دې بیت څخه مطلب څه وو هغهدا چي د حافظ 

تفسیر معتبر وبولو نو ده خو حافظ په زور کافر کړی دی ځکه چي بنده څرنګه د خدای په صفاتو متصف کېدالی 
ي ځکه نه منشریعت یې ُمال او سي. دا هغه څخه دي چي په تصوفي ادبیاتو کي به شرېله ورته جوړېدالی سي مګر 

او خالق د صفاتو مقایسه کول یوازي د لېونیانو او یا ګمراهانو په قاموس کي جوړ راتلالی د بنده  چي کتاب یې نه مني.
 سي.

 

 شیدا ازآن شدم که نګارم چو ماه نو
 ابرو نمود و جلوه ګري کرد و رو به بست

 ) حافظ(      
 

 حافظ ځکه پر خپلي معشوقې باندي مین سوی دی چي هغې خپلي ورځي ورښکاره کړي او بیرته یې مخ پټ کړی
 دی. اوس نو له دې بیت څخه په وچ زور معنوي او باطني مفهوم اخیستل سړی کوم ځای ته رسوي؟ 

 

 می نماید هر زمان رویی ز ابروی دګر
 تا کشد هر دم ګریبان من از سوی دګر 

 ) مغربي (    
 

ې ري ب، له ډیي معشوقې، چي طبعا به خیالي وي، کله دلته کله هلته خپلي ورځي ورښکاره کړي او دی یېبد مغر
د ګرېوان څیرلو ته مجبور کړی دی. په دې کي هیڅ ډول باطني معنی نه ښکاري خو جواد نوربخش خبره  صبریه،

 معنوي عشق او معشوق ته وړي. 
 

 ابروی خفته:
د تقصیر له امله چي د سالک څخه سوی دی، له درجې او مقام څخه د هغه سقوط دی. ) ارشف االلحاظ فی کشف 

 (الفتيحسین  ۵۶االلفاظ ص 
 

 در عشق تو خفته همچو ابروی تو ام 
 زیرا که نه مرد، دست و بازوی تو ام

 در خشم شدي که ګفتمت تُرک مني 
 بګذاشتم این حدیث هندوی تو ام

 ۱۱نور بخش ص     ۳۵عبهرالعاشقین روزبهان ص    
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 چي شاهانو او لویانو به د ساقیانود دي نظم معنا ډېره څرګنده ده. د تُرک کلمه معموال د ښایستو ترکي غالمانو لپاره، 
او کله کله د صاحب منصبانو په څېر استخدامول، استعمال سوې ده او امیر خسرو دهلوي خو د تُرکي هلکانو په 
ستایلو خپل بشبړ دېوان ډک کړی دی. که د جواد نور بخش مطلب، له دې بیتونو څخه هم، باطني او اسماني مینه وي 

ز بهان ډېره لویه بې ادبي کړې ده. معشوق د تُرک په خطاب په غوسه کیږي او دی نو په دې صورت کي خو رو
 ورته وایي چي دا خبري پرېږده هندو دي یم.

 

 نوربیا

 کمان ابرو: 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

