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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۰۴/۰۴/۲۰۲۱             عبدالباري جهاني

 

 تصوف او اسالم
 شپږم فصل

 

 ظاهر او باطن
 برخه دیرشمه نهه

 

 خط سبز: عالم برزخ ته وایي.
 

 خط سیاه ) مشکین ( د غیب الغیب عالم ته وایي.
 ) عراقي (     

 هللا را ګویند. اال : جمال ال اله باړخو(خد )
  چهرهء نور محمد را ګویند.خد، 

 ۴۲فرهنګ نور بخش ص  ) لطیفهء غیبي (   
 

 سرو سروي زآنجا که قدت آید ناید 
 انجا که خدت آید ناید زماه ماهي 

 ) سنایی (   
 

ډاکټر جواد نوربخش وروسته د می، شراب، صهبا، مستي، ساقي ، میخانې او... لپاره الهوتي او اسماني مفاهیم 
 ه وایيهغه ذوق ت: » کېلی کېد می په باره  کېتراشي او یا یې د صوفیانو له کتابونو څخه نقلوي او په دې سلسله 

د حق د یاد په اثر پیدا سي او هغه سرمست کړي. دا نو د ذکر د نشې او د عشق د غلیان په  کېد صوفي په زړه  چې
 ۱۰۰جواد نوربخش ص « معنا هم راغلی دی.

یې تر بل هر چا حافظ شیرازي  کېد ډاکټرجواد نوربخش قهرمان معلوم دی. د فارسي په ټول ادب  کېپه دې برخه 
ورته کړې یې وای. جواد نوربخش وایي میکده د کاملو پیرانو باطن او د مرشدانو  چېد یده او با ته زیاته توجه کړې

 قرارګاه ته وایي:
 

 بر درمیکده راندان قلندر باشند
 که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی

 ***** 
 آن که جز کعبه مقامش نبود از یاد لبت

 بر در میکده دیدم که مقیم افتادست
 ***** 

 ام لیک وقت مستی بینګدای میکده 
 که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم

 ***** 
 بود آیا که در میکده ها بګشاید
 ګره از کار فروبسته ما بګشاید

***** 
 زاد راه حرم دوست نداریم مګر

 به ګدایی ز در میکده زادي طلبیم
 حافظ()   
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 وایي:او واصل مرشد زړه او د صوفیانو د پیر کورته میخانه: د کامل صوفي 
 

 بر در میخانه رفتن کار یکرنګان بود
 خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست

 در میخانه ببستند خدایا مپسند
 که در خانه تزوریر و ریا بکشایند
 خیز تا از درمیخانه ګشادی طلبیم

 بر در دوست نشینیم و مرادی طلبیم 
 ) حافظ (    

 

 راقي(میخانې ته عالم الهوت وایي. ) ع
 

ساغر او جام د هغه له جود او د هغی میخانې له الیزال او  چېت ذاتیه حضور ته وایی؛ دد الهوت مقام او د وح
مست او خراب پراته دي. )  کېماالمال دي. او د هغي میخانې می پرستان د فقر په خاورو همېشني شرابو څخه 

 مرآت عشاق (
 

 دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند
 بسرشتند و به پیمانه زدند. ِګل آدم 
 ۱۴۴-۱۴۳حافظ( فرهنګ نور بخش ص ص )   

 
بل څه نه ویني. د هغه ټوله ارزو د شرابو یو ډک جام دی. هغه د انسان د خلقت ټول هدف د شرابو  کېحافظ په دنیا 

وی جوړ سباید آدم ورڅخه  چېهغه خټي  چېولیدلې  کېتېره شپه یې مالی چېد پیمانې جوړېدل بولي. او نارې وهي 
 وای د پیمانې د جوړولو لپاره واخیستلې. او جواد نور بخش ورته ناست دی او باطن پکښي پلټي.

 
د عشق شراب خپلو عاشقانو ته  چېته اشاره ده  کې: مطلق محبوب او د طریقت پیر او د معنا د فیض رسوونساقي

 ورکوي.
 

 ساقی که جامت از می صافی تهی مباد
    کن چشم عنایتی بمن ُدرد نوش

 ۱۱۱ص  ) حافظ (   
 ګوري مګر ورپسې بیت وایي: کېجواد نوربحش خو دې بیت ته په عارفانه عینکو 

 
 سرمست در قبای زر افشان چو بګذری

 یک بوسه نذر حافظ پشمینه پوش کن
 

 ېکحافظ به دا وروستی مچه له چا څخه غوښتې وي. د طریقت له پیر او د معنی د فیض له رسوون چېدا نه ده معلومه 
 غوښتنه کوي؟ چېڅخه هم څوک د م

 ېچمطلب به یې بیا هم پیر طریقت وي او که به عادي خیالي مستي وي  چېاو یا د جامي دې څو بیتونو ته وګورو 
 ي او هر یوه خپله طبع پکښي آزمېیلې ده:د فارسي ژبي ټولو شاعرانو ځانونه په ستړي کړ

 
 بیا کز روی ساقی وقت ګل برقع بر اندازیم

 ز عکس روی آن ګل چهره ُګل در ساغر اندازیم
 چو ګیرد خواب مستی نرګس آن سرو ګل رخ را

 بالین نهیم، از فرش سبزه بستر اندازیم لز ګُ 
 ز بانګ چنګ و لحن ارغنون و نغمه بربط

 ګنید نیلو فر اندازیم.فغان در تارم این 
 

که جواد نوربخش او یا د جامي کوم بل مخلص له دې غزل څخه په وچ زور باطني معناوي اخلي او بیا هم هغه 
یې  ېکاو د ګل په څیر ښکلي مخ یې له مخه نقاب لیري کوي،  کېجامی یې ُګل چهره بولي او په مستي  چېساقي، 

 بیا نو موږ هم د ویلو څه نه لرو.ریقت بولي پیر طد خوب وړو نرګسي سترګو ستاینه کوي، 
 صعق: بېهوښ کېدلو ته وایي. 
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د فنا مرحلې ته صعق وایي.  کېد حق د تجلي په وخت کی په حق  چېد فنا مقام دی. او دغه راز وایی  کېپه حق 
یې یوازي د حق وجود ښکاري او سوځي. ) کشاف اصطالحات  کېد عظمت په انوار  چېاو هغه داسي حالت دی 

 تعریفات جرجاني ( –الفنون 
د عاشق سینه د وحدت د عظمت تر بار الندي تنګه سي نو بیهوښ کیږي. او دغه  چېشیخ روز بهان فرمایي: هرکله 

 ېکدي د حق تلپاته انوار کشف سي او په نور له بقا څخه خوشاله سي او پر هغه بان کېهرکله عاشق په حق  چېراز 
بې هوښه کیږي. هغسي لکه موسی علیه السالم  په نور متصف سي او د ازل د اسرارو صدمات ورته رسیږي نو هغه

د حق متعال د حضور لمر ورباندي وځلېدی او د حق صفت پر هغه باندي نور وځالوه  چېورپېښه سوه. کله  چېته 
 ۱۴۳آیة  ۷وویل: موسی بېهوښه سو. سورة  کېصف حق تعالی د موسی په و

د صفاتو د عجایبو او د دیدار له مستۍ څخه ده. او هري بېهوښۍ ته یو مقام دی بلکه د عاشق بېهوښي  حالج وایي:
روزبهان ص  –لومړي ته یې د فنا اراده او وروستي ته یې د بقا اراده وایي. ) مشرب االرواح  چېزر مقامه دي 

 ۱۴۴ش ص ( نوربخ ۲۰۰
خپل څونه قېمتي وخت، د صوفیانو د باطني تعبیراتو په مطالعه ضایع  چېجواد نور بخش په دې توګه، خدای خبر 

افظ حیې د فارسي تر ټولو شاعرانو پر  کېکړی وي څو د هري کلمې لپاره یې یو تعبیر پیدا کړي. په دې ضمن 
 ابات شعرونه زیات اخیستي دي. باندي زیاته پېرزوینه کړې ده او تر ټولو یې د هغه د خر

 
 به می عمارت کن که درجهان خراب

 بر آن سراست که از خاک ما بسازد خشت 
 ) حافظ (       

 
یې د میو او  کېپه ژوند  چېباطني معناوي به ولري. مګر هغه شاعر  چېحافظ ته به ډېر داسي کلمات منسوب وي 
ار یې ک کېخدای تعالی هر څه استعداد ورکړی وو په همدغه یوه ساحه  چېخرابات له ستایلو بل کار نه دی کړی او 

د سر  کېهر وخت یې قلم څرخېدلی دی د مستبدینو له ستایلو او د هغوی په دربار  چېورڅخه اخیستی دی. او 
افظ حبه باطن له کومه کیږي.  کېمخ نه دی اړولی دی؛ د هغه په شعر یې ټیټولو، مغزي کږولو او ګدایی کولو څخه 

عوامو کړی وای او هغه  کېباید د حافظ په برخه  چېته د باطن تعبیرونه ډېر وروسته جوړ سوي دي. خو هغه کار 
باید عوامو او ناپوه خلکو ورته درلودالی هغه کار د ایران تر ټولو پوهو او تکړه منورینو کړی دی.  چېعقیده 

منظور کتابونه ورباندي لیکلي دي؛ او حافظ ته یې په لوی  مستشرقینو د خلکو د اذهانو د غولولو او عوامفریبۍ په
د خراباتي ګریو لپاره  د حافظ چېنه د ډاکټر جواد نوربخش لپاره الزمه وه الس مینان او عاشقان پیدا کړي دي. 

ي نړۍ ند هغه پر باط چېباطني مفاهیم وتراشي او نه د ډاکټر قاسم غني په څېر عالمانو او منقدینو لپاره په کار وه 
د  مو د حافظ کېاو هغه صاحب حال او صوفي شاعر وبولي. د مستبدینو په دربارونو  کېباندي بشپړ کتاب ولی

 ېچیې ویلې او حقیقتاً  کېد شاه شجاع په مدح  چېورکړي دي او یوه بله غزل یې را اخلو  کېسرټیټۍ مثالونه مخ
 تېری یې کړی دی:

 
 کاخ ابداعبامدادان که ز خلوتګه 

 خاور فګند بر همه اطراف شعاعشمع 
 برکشید آیینه از جیب افق چرخ و درآن

 بنماید ُرخ ګیتی بهزاران انواع
 در زوایای طربخانهء جمشید فلک

 ارغنون ساز کند زهره بآهنګ سماع
 چنګ در غلغله آید کجاشد منکر
 جام در قهقهه آید که کجاشد منّاع

 عمر خسرو طلب ار نفع جهان میخواهی
 عطابخش کریم نفّاع که وجودیست

 مظهر لطف ازل روشنی چشم امل
 جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاع

 

 سن:حُ 
معشوق ستایلی دی؛ که یې د زلفو صفت کړی دی که یې سرې شونډی ستایلي  چېو صوفي لیکواالنو او شاعرانو کوم

هوسۍ په څېر غټو تورو سترګو زړه دي. که یې نرۍ مال ته توجه کړې ده او که یې د سروي په شان قد او که یې د 
او ظاهري میني سره اړه لري. ُمال او شریعت په دې  کېدی. که دا ښځینه او که نارینه معشوق دی؛ ټول له مځ یوړ
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ه د او خدای تعالی ت میني ته راجع کول، تېری دی کېي فلهیڅ استثنی نه مني. زلفي، شونډي او سترګ کېبرخه 
 لویه ګناه ده.پخپله محبوب او جانان خطاب کول  معشوق،

؛ له انساني میني او معشوق، محبوب، جانان، لیلی، وصال، هجران، غماز، رویبار او ... دا ټول ځمکني مفاهیم دي
تعالی له ذات او له هغه سره د میني کولو ته نسبت ورکول سړی  او د حق شهواني احساساتو له غلیان سره اړه لري.

 رسوي.  کفر ته
بنده خوري، اغوندي، مینه کوي، نفرت کوي، لوییږي، ځوانیږي، زړیږي، مري، خاندي ژاړي او دا ټول هغه  

نه لري او په دې توګه نو بنده  کېحق تعالي د بنده هیڅ صفت په ذات حق تعالی ورڅخه مبراء دی.  چېصفتونه دي 
ترک صفت نه سره لري بلکه هغه د دې ټولو کایناتو هم د حق تعالي هیڅ صفت نه سي درلودالی. نه یوازي هیڅ مش

ه لري. نهم خالق او بادار دی. بنده د دې کایناتو او بیا د هغو د خالق او بادار په تناسب د ترټولو کوچنۍ ذرې حیثیت 
 ،ل، او یا خالق او بنده دواړو ته یو مشخص صفت منسوبومنطق متقابله یا یو اړخیزه مینه کېپه دومره بې تناسبي 

له نامه  د رسول صلعم کېمنالی نه سي. د اسالم له نظره بنده بنده دی او بادار بادار دی. یوازي د شهادت په کلمه 
  ساده بنده ګان دي. انساناناتیږي. نور ټول سره د بنده تر څنګ د رسول کلمه زی

انسانانو او په تېره بیا صوفیانو  وجود نه درلود او انسانانو جوړ کړ دغسي هم باطن کېتصوف په اسالم  چېهغسي 
او د هغوی طرفدارو لیکواالنو، شاعرانو او مداحانو ورته جوړ کړی دی. کنه نو خط او خال، سرې شونډي او باړخو 

 نعوذباهلل له اسماني میني سره څه اړه لري؟
 

 روز آنست که ما خویش بر آن یار زنیم
 نظری سیر بر آن روی چو ګلنار زنیم

 زلف مه خود ګیریم مشتري وار سر
 فتنه و غلغله اندر همه بازار زنیم

 
د خپل زړه برق پر غرونو باندي اچوي او هغه ټوټې ټوټې کیږي.  چېباالخره دونه مستي کوي  کېمولنا په دې شعر 

کوه طور نه وای یاد کړی نو جواد نوربخش به تعبیر ورته پیدا کړی وای. مګر مولنا دونه  کې غزلکه یې په دې 
 خپل زور د حق متعال سره برابر بولي.  چېمست سوی دی 

 
 پاره پاره شود و زنده شود چون کوه طور

 که ز برق دل خود برُکه و ُکهسار زنیم.
 

ځان ور وښیي او  چېع له حق متعال څخه وغوښتل  حضرت موسی چېآیة ته اشاره ده  ۱۴۳دا د سورة اعراف 
پر غره باندي خپله جلوه وکړه ته ما نه سې لیدالی . د حضرت موسی د قناعت لپاره یې  چېورته وویل حق متعال 

او غر ټول خاوري سو او موسی ع له هیبته بېهوښه سو. مولنا، لکه نور صوفیان، په انساني مقاماتو نه قانع کیږي او 
د اوس به نو سړی او د خپل زړه په برق کوه طور ذرې ذرې کړي. ه باید له حق متعال سره سیالي وکړي. باالخر
 ؟کېته پرته له یوې ناروا سرکښی بل څه باطني مفهوم وټادې بشپړ غزل مولنا 

اهیم له ده مفډاکټر جواد نوربخش د ظاهري محبوب، ساقي او مستیو لپاره باطني مفاهیم پخپله نه دي تراشلي. بلکه دا 
د جوړ کړي دي. او جوالپاره  ، د خلکو د غولولو او د باطن شاته د ځانونو د پټولوصوفیانو کېڅخه سوونه کلونه مخ

 نوربخش هم ځای پر ځای د هغوی له قوامیسو څخه ګټه اخیستې او حوالې یې ورکړي دي.
 

 یابنور

 عشق په تصوف کي
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