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 ۰۲/۰۴/۲۰۲۱             عبدالباري جهاني

 

 تصوف او اسالم
 شپږم فصل

 

 ظاهر او باطن
 برخه دیرشمه اته

 

 کمان ابرو: 
چې کله سالک د کوم تقصیر جواد نوربخش، د مشهور صوفي شاعر عراقي له قوله د کمان ابرو په تعبیر کي وایي 

له امله له خپلي درجې او مقام څخه سقوط وکړي او بیرته غواړي چې د جذبې او عنایت په برکت هغه خپل پخواني 
 ۱۴مقام ته ورسیږي. نوربخش ص 

 

 کمان ابرویت را ګو بزن تیر
 که پیش دست و بازویت بمیرم 

 )حافظ(
 

 دل که از ناوک مژګان تو درخون می ګشت
 باز مشتاق کمانخانهء ابروی توبود 

 )حافظ(
 

ُمال او شریعت به دا خبره څرنګه ومني چې د بڼو له غشي څخه زخمي سوی او په وینو کي لژند زړه دي له معنوي 
او الهوتي میني سره اړه ولري. حافظ خپله شاعري کوي او پر خپل زخمي زړه باندي د بڼو د نورو غشیو وارونو 

 ړې ده او نوربخش د خپلي خوښی سره سم په وچ زور تعبیرونه ورته جوړوي.ته یې سینه سپر ک
 

 آغوش یا غېږ:
جواد نوربخش د آغوش په تعبیر کي وایي چې دا د حق د صفاتو میدان او فضا ته ویل کیږي او دا هغه وخت دی چې 

ي ې له کثرت څخه تېښتسالک په صفاتو کي فاني سي او د حق په غېږ کي ځای ونیسي. او دغه راز کېدالی سي چ
او وحدت ته پناه وړلو ته هم وویل سي. لکه یو ماشوم چې د مادي جهان څخه ستړی سي او د مور غیږي ته پناه 

 ۱۵وروړي. فرهنګ نور بخش ص 

دا چې جواد نوربخش غواړي څشي ثابت کړي هغه د ده خپل کار دی خو هغه مثالونه چې دی یې راوړي په وچ 
باندي د کفر فتوا صادروي. ځکه چې دا الندني بیتونه مجازي مینه ده او په هیڅ توګه نه د سلوک زور پر شاعرانو 

 او نه د پناه بوی ورڅخه راځي.
 

 مجال من همین باشد که پنهان مهر او ورزم
 کنار و بوس و آغوشش چګویم چون نخواهد شد 

 )حافظ(

 المنته هلل که میان ګل و ګلزار
 ګرفتم دلدار در آغوش دګر بار 

 )عراقي(
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د حافظ بوس او کنار او او د خپل معشوق غېږ ته لوېدل او له هغه څخه مچې اخیستل او په ګل او ګلزار کي د عراقي 
د دلدار په غېږ کي نیول ښایی جواد نوربخش ته باطني مفاهیم ولري کنه نو د دې بیتونو به له باطن سره څه کار 

او په غېږ کي نیولو څخه د حق د صفاتو میدان او فضا وه؟ که ډاکټرجواد  افظ مطلب د دلدار کنار وبوسحوي.؟ د 
 نوربخش په ریشتیا هم په دغه عقیده وو نو سړی به یې له شعر څخه پر سم درک باندي شکمن سي.

 رخسار:

د هویت له ښکاره کېدلو څخه عبارت دی، چې د هغه په وجود د هرچا وجود څرګند دی او هغه غیبي شاهد دی چې 
 ۴۹سالک یې له عالم غیب څخه غواړي. نوربخش ص 

تر دې ځایه خو د فرهنګ خبره سمه ده. سړی به د رخسار معنی او تعبیر ورسره ومني. خو کله چې د حافظ د شعر 

مثال راوړي نو له سړي څخه الر ورکه سي. دا چې حافظ به دا بیت په څه معنی ویلی وي هغه یوازي خدای تعالی 
 مه ده خو له هغه تعبیرسره چې جواد نوربخش کړی دی، په هیڅ صورت، نه لګیږي.او حافظ ته معلو

 

 یارب به که شاید ګفت این نکته که درعالم
 رخسار به کس ننمود آن شاهد هرجایي
 )حافظ(

 

 ماهی که ز رخسارش فتنه است به چین اندر
 وز طرهء طرارش رخنه است به دین اندر

 تا به رخسار تو نګه کردم
 خویشتن تبه کردمعیش بر 

 )سنایي(
 

که جواد نوربخش غوښتي وي چې دې بیتونو ته، په هر صورت چې کیږي، باطني رنګ ورکړي او هغه د الهوتي 
میني په جذباتو افاده کړي هغه د ده کار دی. دا د ډیرو پخو شاعرانو، چې په تصوف او صوفي ګري هم مشهور دي، 

 بلي خواته بوزي. ښایسته بیتونه دي او سړی کوالی سي چې د خپلي خوښی سره یې یوې او 
جواد نوربخش، د معشوق د ټولو اندامونو د ستایلو لپاره، تعریفونه پیدا کړي او پر کتابونو یې حوالې ورکړي دي. 
موږ د ټولو او یا زیاتو د یادولو او مثال راوړلو لپاره دلته ځای نه لرو ځکه چې ده د پای، پیشاني، جبین، جعد )کاکل(، 

خماري، چشم مخمور او داسي نورو، هر هغه څه چې، د ښایست د ستایلو لپاره، په جسد، چشم، چشم مست، چشم 
 اشعارو کي اشاره ورته کیږي، خپل تعریفونه او یا د کتابونو په حواله تعریفونه را اخیستي دي.

 

 چشم آهوانه:
هغه  زمان کي سالک لهله غیر سالک څخه د سالک د تقصیراتو د پټولو لپاره الهي ستر ته ویل کیږي. مګر په عین 

تقصیر څخه چې کړی یې دی خبروي او له هغه تقصیر څخه یې خبروي چې له غیر سالکانو څخه پټ دی. دا په 

حقیقت کي د مهربانی انتها ده چې سالک له خپل تقصیر څخه را ګرځېدلی او د خپل تقصیر په جبرانولو پسي وګرځي 
 )عراقي(

الهي ستر ته وایی او دا د سالک په شان کي د حق د مهربانی انتهی ده چې له غیر سالک څخه د سالک د تقصیراتو 

 د سالک د ترقی سبب کیږي. )مرآت عشاق(
د سالک الهي تنبیه ) ترټلو ( ته وایي چې عاشق هغه لږتقصیر ته چې ورڅخه صادر سوی دی متوجه کوي، د امر 

 ( ۵۸په توګه ) رشف االلحاظ فی کشف االلفاظ ــ حسین الفتي ص 
 

 رستخیز آری کلمح بالبصر 
 از خدنګ چشم چون آهوی تست 

 ) عطار (

 شیرمردان را شکار آموختن 
 از خیال چشم آهوی تو بس 

 ۲۸-۲۷)عطار( نوربخش ص ص 
 

عطار وایي په یوه نظر قیامت جوړوې او دا ستا د هوسی سترګو د تېغونو کمال دی. اویا دا چې دا ستا د هوسیو 

 مردانو ته ښکار ورښیي. سترګو خیال دی چې شیر
په دې کي هیڅ شک نسته چې شیخ فریدالدین عطار ډېر لوی شاعر وو؛ او داسي یې په سلهاوو نور ښکلي بیتونه 
لیکلي دي. خو د هوسۍ سترګو د ستایلو، چې ډیرو زیاتو شاعرانو ځانونه ورباندي ستړي کړي دي، او د سالک د 
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ځ ارتباط تعبیر یوازي د جواد نوربخش په څېر عالمانو څخه وو. زه یقین تقصیراتو په پټولو کي د الهي عنایت ترمن
 لرم چې که عطار ژوندی وای او دغه تعبیرورته وړاندي سوی وای نو هغه به پخپله هم حیران سوی وای.

له دې څخه وروسته، جواد نوربخش د چشم شهال، چشم تُرک، چشم نرګس، چشم شوخ، چشم فتنه جوی، چشم جادو، 
بیمار، چشم سیاه، چشم میګون او... لپاره داسي تعبیرونه جوړوي اویا پر لویو لویو تصوفي کتابونو حواله چشم 

ورکوي چې سړی حیران پاتیږي چې ډاکټر جواد نوربخش له خپلي ټولي ډاکټری سره دغه ډول تعبیراتو ته څرنګه 

 کړی دی. عقیده درلودلې او څرنګه یې وخت ورته پیدا کړی او یا ورباندي ضایع
 

 خط:
 جناب کبریایي ته وایي. ) نعوذ باهلل جهاني (

 ۵۵۲خط په روحاني مظاهرو کي د حق تعالی د جلوې ښکاره کېدلو ته اشارت دی. ) شرح ګلشن راز الهیجي ص 
 ) 
 

 زآن خط که تو بر عارض ګلنار کشیدي
 ابدال جهان را همه در کارکشیدي 

 ۳۹) سنایی ( جواد نوربخش ص 

 
وایی هغه وېښته چې ستا پر سره باړخو باندي راشنه سوي دي داسي ښکلي ایسي چې د جهان ټول اولیاء دي سنایي 

 په لګیا کړي دي.
اوس نو دا بیت له جناب کبریایی) نعوذباهلل( سره او یا په روحاني مظاهرو کي د حق تعالی د جلوې له ښکاره کېدلو 

 سره څه اړه پیدا کوالی سي.؟
څرګنده او په صراحت سره وایي چې پر ښکلي مخ باندي د وېښتو له شنه کېدلو څخه په دې پوه سه دا چې حافظ په 

 چې د ښکلیو له باړخو ګانو سره مینه مزه کوي.

 

 ز خط یار بیاموز مهر با رخ خوب 
 که ګرد عارض خوبان خوشست ګردیدن

 
خدایه څخه یې له هغه سره د مالقات حافظ پخپله نارې وهي چې پر نوي ځوان سوي هلک باندي عاشق دی او له 

کولو غوښتني کولې. بیا به نو دې بیتونو ته څرنګه د باطن رنګ ورکړو. ځکه چې په رمز کي هیڅ نه دي ویل سوي 

 او هر څه ښکاره دي.
 

 عاشق روی جوانی خوش نوخاسته ام 
 وز خدا صحبت او را بدعا خواسته ام

 عاشق و رند و نظر بازم و میګویم فاش 
 بداني که بچندین هنر آراسته امتا 
 

یا به د حمید ماشوخېل په دې الندي بیتونو کي موږ څرنګه د معنویت او باطن څرک باسو؟ د حافظ او د حمید ماشوخېل 

بیتونه چې هري خواته کشوې نتیجه یې یوه ده. د نو خطو د حسن ستایل دي، مجازي مینه ده او زه خوا وایم چې خط 
سقوط دی؛ او هغه ته باطني الري جوړول د وخت ضایع کول او په لوی الس د ځان کافر کول  په ادب کي یواخالقي

 دي. 

 

 منت بار دي یم د ږیري د آغاز 
 چې یې کم کا ستا د حسن کبر و ناز
 چې غریب شه په وطن د نوخطۍ 

 ګوندي اوس شي په کرم غریب نواز 
 ) حمید (

پر مخ ږیره راغله او هغه د لغړي زني ناز او نخرې یې ورکمي  حمید په وازه خوله نارې وهي چې ښه سو د هلک

کړي. اوس به نو که خدای کول حمید ته هم توجه وکړي. حمید له دغه امله د هلک د ږیري څخه مننه کوي. دلته به 
 د باطن خبره څرنګه مطرح کوو؟
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 جهان خطی است که در ګرد عذار او بدمید
 خطی خوش است که ګرد عذار پیدا شد 

 ) مغربي (
 

 از خطت یافت باغ سرسبزي 
 وز قدت یافت سر و باالیی 

 ) مغربی (
 

که د خط په باره کي د، مشهور صوفي او عارف، مولنا جامي ځیني بیتونه را واخلو، زه ګومان نه کوم چې حتی 
ي ښکاره ویلي دجواد نوربخش به هم له ښکاره بچه بازی څخه پرته بل تعبیر ورته پیدا کي. ځکه چې هغه هرڅه په 

 او دا یې هېر کړي دي چې ده ته خلک د عارف او صوفي په سترګه ګوري:

 

 حسنت از خط رونق دیګر ګرفت
 شیوه عاشق کشي از سر ګرفت
 خلعت حسنت ز زیور ساده بود
 از طراز عنبرین زیور ګرفت

 ګرد رویت جعد مشکین حلقه زد
 شاخ سنبل الله را در برګرفت

 

باندي نویو راغلو تورو وېښتو ته د سنبل او د هغه سره مخ ته د الله په سترګه ګوري. دلته به جامي د هلک پر مخ 
 نو د خط صوفیانه تعبیر چیري وي؟

 

 تو طفل خوردسالی و ما پیر سال خورد
 با ما به بین که عشق تو پیرانه سرچه کرد

 چشم سیاه سرخ چه سازی بخون من
 موی سفید من نګر ای جان و روی زرد

 نقشی نکوتر از خط زنګاریت نیست
 کلک فضا که زد رقم این لوح الژورد

 

جامي په سپینه ږیره پر یوه نوي ځوان سوی هلک مین دی او پخپله ورته وایي چې ته وړوکی هلک یې او ستا سره 
و په زما غوندي یوه سپین ږیري مینه عجیبه ښکاري او څه یې راسره وکړه. د جامي په دیوان کي د خط د ستایل

 ارتباط د عارفانه بچه بازی مثالونه، یو هم، د جواد نوربخش د صوفیانه تعریفونو سره نه لګیږي.
 

شاعرانو په ادب کي د خط د بدرنګي کلمې د استعمالولو او په ادب کي د دغه اخالقي فساد بنسټ نه دی ایښی. 

حرمونه یې له ښایستو نجونو او مېرمنو  پاچاهانو اوواکمنانو، چې د عیش او نوش ټول سرحدونه یې مات کړي ول.
ډک ول. لعل او جواهر پرېمانه وه. د شرابو ویالې ورته بهېدلې. نور هر څه ورته تکرارسول او د ښایستو او پی 
مخو هلکانو سره میني ته یې مخه کړه. د عباسیانو په دربارونو کي یې اساس کښېښودل سو او تر وروستیو پاچاهانو 

ړ. ښایسته هلکان په سرو، زمردي، ژړو او رنګارنګ جامو کي، سینګار کړي، محفلونو ته راتلل پوري یې دوام وک
او د شرابو جامونه یې وېشل. شاعرانو د یوې ګولې ډوډۍ او انعامونو لپاره د هلکانو ستایلو ته مخه کړه. او د تصوف 

کړل، چې ځیني خو یې ښکاره کفر دی. د  د عقایدو او تاریخ په باره کي لیکواالنو هغو ته الهوتي مفهومونه جوړ

خط د ستایلو او په فارسي او پښتو ادب کي د هغه د رواجېدلو باره کي ما یوه بېله رساله لیکلې ده چې دوستان کوالی 
 سي هغې ته مراجعه وکړي.

ریب عجیب او غجواد نور بخش، د صوفیانو د معتبرو آثارو په حواله، د ښکال د ستایلو دې انحرافي رنګ ته یو ډول 

 کلمات او تعریفونه تراشلي دي. چې ځیني یې د خندا وړ دي.
 

 نور بیا

 خط سبز: عالم برزخ ته وایي.
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