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 عشق په تصوف کي
 برخه څلویښتمه

 

له خپلوی او یا نورو عالیقو څخه سرچشمه  چېیوه چاته  زورور تمایل،   Loveپه انګلیسي ډیکشنریو کي عشق یا
او معشوق ترمنځ میالن علت یې جنسي آرزو وي او یا هم د عاشق  چېاخلي، ویل کیږي. یا هغه میالن ته ویل کیږي 

ته عشق ویل کیږي. په فرهنګ عمید کي عشق دوست لرلو، د افراط تر سرحده مین کېدلو او یا له یوه شي یا یوه چا 
  سره ډیري زیاتي او افراطي عالقې ته وایي.

ظر کړی نمفکرینو، پېړۍ پېړۍ مخکي، د عشق مسلې ته، د قاموسونو پر لنډ تعریف برسېره، یو څه ژور او تفصیلي 
دی. عشق یې د انسانانو، د انسانانو او طبیعت او د انسانانو او حق متعال ترمنځ په ارتباط کي په تفصیل څېړلی دی. 

د انسان روح دنیا ته له داخلېدلو څخه مخکي، د مجرداتو په جهان کي، د ښایست حقیقت اومطلق » افالطون وایي: 
ني ، نسبي او مجازي ښایست ویپه دې دنیا کي ظاهري چېدی. نو کله  ښایست یعني خیر بې پردې او بې حجابه لیدلی

مخکي یې لیدلی دی. ده ته د بېلتون غم ورپیدا کیږي او له هغه سره عشق  چېهغه مطلق ښایست یادونه کوي  نو د
د هغه مطلق ښایست خواته  چېپه قفس کي وي غواړي  چېکوي او د هغه پر جمال باندی عاشقیږي او لکه مرغۍ 

والوزي. د میني او محبت احساس ټول د هغه حق د دیدار شوق دی. مګر جسماني عشق لکه ظاهري ښکال مجازي 
مجازي عشق له جسم  چېاو لکه څرنګه  د هوښیار یا حکیم سر ته لوېږي چېدی. او حقیقي عشق داسي سودا ده 

راز حقیقي عشق هم روح او عقل له  څخه خارجیږي او د اوالد د زېږېدلو او د بشر د نوع د بقاء سبب کیږي دغه
شنډ حالت څخه را باسي او د کشف د قوې سبب کیږي او جاوداني ژوند او د حقیقي جمال پېژندلو او د مطلق خیر او 

له حق سره واصل او د هغه د جمال  چېمتوجه کیږي. تر څو  ،د انسان کمال دی چې ،روحاني ژوند پیدا کولو ته
فروغي، سیرحکمت  «په دې توګه د عالم او معلوم او عاقل او معقول اتحاد منځته راسي. مشاهده کولو ته ورسیږي او

 ۲۰در اروپا جلد اول ص 
، که د عشق د مسلې په برخه کي د افالطون سره شباهت لري نو د فکر او نتیجې اخیستلو په د اسالمي تصوف افکار

رته وتر اغېزې الندي یا لږترلږه هغه ته ې ژوند کاوه، په دریمه میالدي پېړۍ کي ی چېزیاتره د فلوطین، برخه کي 
د ذوق خاوندان او د هنر څښتنان د ښایست په محسوسو تجلیاتو او حقیقت پسي ځي مګر  چېدي. فلوطین وایي 

د ښایست معقول اړخ دی او درک کول یې  چېوړانګه یا نور دی  ،د حقیقي ښایست ،محسوس یعني جسماني ښایست
د ښایست اصل او حقیقت صورت دی. د بدن ښایست له نفس یا روح څخه دی او د نفس  چېکه ځد عقل کار دی. 

د ذوق خاوندان  چېښایست له عقل څخه دی او عقل پخپله ښایست یعني مطلق صورت دی. نو هغه وجد او مستي 
 کمال له مشاهدېیې له جسماني ښایست څخه مشاهده کوي د معنا خاوندانو ته د معقول ښایست یعني فضیلتونو او 

 د اولیاوو د سیر او سلوک په دوهمه مرحله کي حاصلیږي. چېڅخه ترالسه کیږي. او دا هغه عشق دی 
 د ښایست او صورت چېفلوطین وایي په دغه مرحله کي هم عشق بشپړ سوی نه دی او بشپړ عشق یا حکمت هغه دی 

او د ټولو موجوداتو د  ست او نېکیو سرچینه دهد ټول ښای چېڅخه هاخواته متوجه وي یعني هغه څه ته متوجه وي 
د انسان نفس د ښایست او محسوسو  چېاشکالو مصدر دی او تر ټولو لوړ او د ټولو تولیدونکی دی. فلوطین وایي 

د ده حقیقي مطلوب دی هغه خیر یا وحدت  چېصورتونو او اشکالو مشاهده غواړي مګر په قانع کیږي نه او هغه 
زموږ  چېدلو هم نه قاع کیږي بلکه له هغه سره د وصال او وحدت په تالښ کي وي. دوی وایي دی او د هغه په لی

اصلي وطن وحدت دی. زموږ آرزو هغه وطن ته بیرته ګرځېدل دي او هغه وطن ته په روڼو سترګو ورتلل نه ترالسه 
یې  موږ چېهغه څه  چې کیږي. د سرسترګي باید وتړل سي او د زړه سترګي باید خالصي سي؛ هلته نو معلومیږي

هغه د بېخودی  چېداسي یو حالت دی غواړو لیري نه دی بلکه هغه په موږ کي دننه دی او دا وصال یا حق ته رسېدل 
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مقام دی. په هغه وخت کي نو انسان له هر شي څخه بېګانه وي. له جسم او روح څخه بېخبر او له زمان او مکان 
 ۵۵ارغ وي. هغه کتاب ص فڅخه 

د هغه د ټول مثنوي روح بلل کیږي، مستقیماً د فلوطین له دغه  چېجالل الدین بلخي د مثنوي لومړی نظم،  د مولنا
فکر څخه متأثر دی. او که له مولنا څخه مخکي نورو صوفیانو، د عشق په باره کي، دغه ډول یا دغه ته ورته فکر 

 وړاندي کړی دی نو هم د فلوطین د فکر اثر پکښي لیده کیږي. 
 

 نیستان تا مرا ببریده اندکز 
 وز نفیرم مرد و زن نالدیه اند

 سینه خواهم شرح شرح ازفراق
 تا نمایم شرح درد اشتیاق

 هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
 باز جوید روزګاری وصل خویش

 پرې کړي له نی زاره یې زما ولي چې)
 پر فریاد مي نر او ښځي ژړېدلي

 سینه غواړم څیري څیري له بېلتونه
 ښکاره د اشتیاق مي کړم دردونه چې
 یوهر څوک دی له خپل اصله را بېل س چې

 (په تالښ یې د وصال بیرته وتلی
 

د ابن عربي په عقیده، د تصوف وروستنی هدف عشق دی او د عشق هدف د عاشق او معشوق یوځای کېدل دي. این 
ږي نو اطاعت ته ورسیږي. دی وایی وایی هرکله عشق خپل وروستني سرحد ته ورسی چېعربي په دې عقیده دی 

له یوه شي سره د سړي عشق موجود نه وي د هغه طاعت او بنده ګي کوالی نه سي. دی وایی عشق داسي  چېتر څو 
د هغه په وسیله یې ټول موجودات سره تړلي دي. دی وایي عمومي عشق او عمومي طاعت  چېیو خدایی اصل دی 

حدای ته د معشوق په سترګه ګوري؛ په هر شي کي د خدای  چېه صوفي دی وایی هغ د یوې مسلې دوه اړخه دي.
 طاعت کوي. این عربي په یوه شعر کي وایي:

 

 زه د عشق په ریښتینتوب باندي سوګند یادوم
 عشق د ټول عشق اصلي علت دی چې

 که په زړه کي د عشق اور نه وای
 نو د خدای طاعت به نه وای

 
طاعت یې د خپل ځان په خاطر کیږي.  چېستر هدف دی. دا یوازنی شی دی ابن عربي وایی عشق د طاعت تر ټولو 

 A History of Muslim Philosophy Vol 1 PP 414-415د هر څه د طاعت کولو علت همدغه عشق دی. 
مقدمه یې د حق متعال د پېژندګلوی سره اړه لري خو په پای کي هغه خپلي د میني  چېدغه راز په یوه بل شعر کي، 

 ته راګرځي، وایي:خبري 
 

 د نړۍ وګړو هر چا خدای په بېل رنګ پېژندلی
 خالق یې یو بللی چېزه د ټولو په مذهب یم 

 زړه مي پراخ لکه جهان دی هر شي ځای پکښي نیولی
 د هوسیو شنه بېدیا ده په خلوت کي راهب غلی

 هم معبد دی د بتانو هم کعبه ده د حاجیانو
 سپین سپېڅلیهم حکمونه د تورات دي هم قرآن دی 

 پر هره الر مي بیایي چېزه د میني په مذهب یم 
 بس همدغه مي مذهب دی ما همدغه دین منلی.

 د جهاني منظومه ترجمه.     
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صوفیان، په تېره بیا صوفي شاعران، ډېره زیاته توجه ورته کوي او کتابونه یې ورڅخه   چېهمدغه د عشق مسله ده 
په  ،افالطون او فلوطین اشاره ورته کوي چېپه هغه ډول  ،ړېکو مفاهیمپه اسالم کي د عشق او عاشقانه اډک دي. 

هغه صراحت او وضاحت نه سي مطرح کېدالی. په اسالم کي مینه او عشق یوازي د انسانانو ترمنځ مطرح ده او که 
د  چېعلت یې دا دی  له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. کيخپلو کلماتو په  چېڅوک له دې ساحې څخه وزي باید 

پر وجود او څرنګه والي یې بحث  چېد فلسفي افکارو، قیاسونو او نتیجه ګیریو محصول نه دی هللا( اسالم خدای )
وسي. بلکه زموږ مسلمانانو خالق په مطلق ډول مذهبي، مقدس او آسماني خدای دی. موږ خپل خالق هغسي پیژنو 

دي راوړی دی. له هغه ذات سره د هر ډول رابطې په قرآن کي را ښودل سوی دی او موږ په غیب ایمان وربان چې
ټینګول او په تېره بیا د میني کول اصالً مطرح کېدالی نه سي. موږ ته خپل خالق په سورة اخالص کي معرفي سوی 

 نسړي یو ځل پر دغه آیة باندي ایما چېکله « قل هوهللا احد. هللا صمد. لم یلد و لم یولد. و لم یکن لهُ کفواً احد.» دی. 
راووړ او حق یې په دغو صفاتو وپېژاند بیا نو له هغه سره د میني د رابطې ټینګول او د مجازي او حقیقي میني طرح 

 کول بیخي له منځه وزي او بحث ورباندي کېدالی نه سي.
شق ع د انسانانو ترمنځ مینه او چېکه د عشق مسله د انسانانو ترمنځ وي نو چنداني بحث ورباندي الزم نه دی؛ ځکه 

یوه طبیعي پدیده او حتی د ژوند یوه الزمي برخه ده. دغه راز د عشق او میني مسله باید په مختلفو ځایونو کي، د 
مختلفو انسانانو ترمنځ په نظر کي ونیسو او بیا اطالق ورباندي وکړو؛ کنه نه نو الره راڅخه ورکیږي. د مثال په 

د هغوی لپاره تر خپل ژوند تیریږي؛ مګر له هغوی سره عشق  چېډول: میندي له خپلو زامنو سره دونه مینه لري 
د وروڼو ترمنځ، د نیژدې ملګرو ترمنځ او د خویندو نه لري او عشق او عاشقانه اړیکي د اوالدونو له پالر سره ساتي. 

ري. ل سرهیا مېرمني څوک یې له خپلي معشوقې  چېاو وروڼو ترمنځ مینه له هغي میني سره ډېر زیات توپیر لري 
باالخره یې د حق او بنده ګانو ترمنځ  چېخو صوفیانو په قرآن شریف کي د ُحب او یُِحب کلمات دونه پرله اړولي دي 

نه د قران شریف له آیتونو سره  چېعاشقانه روابط ورڅخه جوړ کړي دي. او دا مسله یې داسي سرحد ته رسولې ده 
 لګیږي او نه مذهب اجازه ورکوالی سي.

ه پعلم خاوندان چنداني د محبت د  چې، د ایران د یوه مشهور صوفي شیخ روزبهان بقلي له قوله وایي جالل ستاري
محبت د حق تعالی قدیم صفت دی او هغه له ازله تر ابده په دغه صفت یادیږي.  چېنه پوهیږي. روزبهان وایی  مسله
حق په ازلي محبت موصوف دی  چېیل حق تعالی په خپل کتاب کي د خپل ذات او صفاتو په باره کي وو چېځکه 

 ۷۹او په دې توګه یې خپلو محبانو ته خپل نفس په محبت وستایه. عشق صوفیانه ص « یُِحبهم و یحبونهُ » 
صوفیانو پر دې یوې کلمې باندي کتابونه لیکلي دي؛ او د عشق او میني او د حق متعال سره یې د بنده د میني د اړیکو 

 ځایونو کي څرګند کفر ته رسېدلي دي. په داسي اکثرویرونه ورباندي بناء کړي دي او په درلودلو تعبیرونه او تفس
حق متعال له خپلو  چېپه څرګنده ښکاري  که یو څه په بشپړ شکل راوړل سي،  چې، آیة څخههغه له  چېحال کي 

یوه  دسره ه ده، نه له سیاالنو بنده ګانو سره د یوه بادار په حیث مینه څرګندوي او هغه له رعیت سره د یوه پاچا مین
   «یآیهالذین آمنوا من یَرتدَّ منکم عن دینِه فسوف یاتی هللا بقوٍم یُِحبُّهم و یُِحبُّونهُ اآلیة» سیال مینه. په آیة کي راغلي دي: 

ایمان مو راوړی دی که چیري ستاسي څخه ځیني کسان له خپل دین څخه  چېاې هغو کسانو ) ۵۴آیة  ۵سورة 
 (پر ده به هغوی ګران وي او پر هغوی به هللا ګران وي. چېنو هللا به ډېر ژر بل داسي قوم پیدا کړي  وګرځي

حق متعال له خپلو هغو بنده ګانو  چېد ُحب کلمه راغلې ده له هغه څخه په څرګنده ښکاري  چېپه یوه بل آیة کي 
قُل اِن کنتم تحبون هللا فاتبعوني یحببکم » : د ده اطاعت کوي نو ځکه یې دی هم ګناهونه وربخښي چېسره مینه لري 

ورته ووایه که تاسي له هللا سره مینه لری نو زما پیروي ) ۳۱آیة  ۳سورة  «هللا و یغفرلکم ذنوبکم وهللا غفور رحیم.
وکړی. هللا به ستاسي سره مینه ولري او ستاسي ګناهونه به درته معاف کړي. هللا بخښونکی او مهربان دی( له دې 

د بنده ګانو د اطاعت کولو هغه  چېبادار مینه ده ځکه  سترمینه د یوه حق متعال د  چېیة څخه په څرګنده ښکاري آ
. دا په هیڅ د ده د اوامرو اطاعت کوي چې ، او له هغو بنده ګانو سره مینه لريپه مقابل کي د هغوی ګناهونه بخښي

 او بادار ترمنځ مینه ده. بنده  یاصورت د دوو مینانو ترمنځ مینه نه ده؛ بلکه د غالم 
صوفیانو ګټه ورڅخه اخیستې ده. بلکه هغه په  چېپه قرآن شریف کي د ُحب کلمه د میني په هغه معنی نه ده راغلې 

په ) ۱۰۸آیة  ۹... فیه رجاٌل یُِحبُّون ان یتطهروا وهللا یُِحّب المتطهرین. سورة »ډېره عامه معنی استعمال سوې ده. 
ځانونه پاکوي یا پاک  چېله پاکی سره مینه لري او هللا له هغو کسانو سره مینه لري  چېکسان دي  هغه کي داسي

 ساتي.(
.؟ خلک د خپلو ځانونو صوفیان یې ورڅخه اخلي را وباسي چېپه دې آیة کي به څوک د ُحب له کلمې څخه هغه معنی 

 ېچا را باسو؟ او حق متعال هم له هغو خلکو سره له پاکولو سره مینه لري. له دې میني څخه به څرنګه عاشقانه معن
ځانونه پاکوي یا پاک ساتي مینه لري. په دي کي به د صوفیانو عاشقانه مفهوم چیري ځای سي؟ صوفیان به حتماً دا 

ځانونه پاک ساتي او  چېحق متعال پر هغو کسانو باندي نعوذباهلل عاشق دی  چېیاد سوی آیة هم داسي ترجمه کوي 
 فیانو په اصطالح مینه ورسره کوي.یا د صو

له حق متعال سره د میني پر مسله باندي د صوفیانو په سل هاوو کتابونه او په زرګونو شعرونه ځکه بې اساسه دي 
سړي لیدلی وي او یا  چېمینه معموالً د خپل هم جنس سره کیږي او یا لږترلږه له داسي شي او چا سره کیږي  چې

 د حق متعال ذات له هیڅ شي سره نه برابر او نه د مقایسې وړ دی: چېداسي حال کي یې مقایسه کړای سي. په 
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

اوري او  هرڅهشی نسته او هغه  د هغه په ډول هیڅ)۱۱آیة  ۴۲سورة  «لیس کمثله شی ٍء و هو السمیع البصیر» 
  (ویني. هرڅه

په نتیجه کي جنت او د سرکښۍ په  هغه ذات زموږ څخه یوازي د بنده ګی او اطاعت غوښتنه کوي او د ښې بنده ګی
ذات یې له هیڅ شي سره د مقایسې وړ نه دی؛ یا د هیڅ  چېاو هغه موږ ته وایي صورت کي د دوږخ سزا راکوي. 

په دې برخه کي د لویی مازینیون، ژان شوالیه،  دلته به نو د میني رابطه څرنګه ټینګه سي؟شي په رنګ نه دی. 
له تصوف څخه یې مالتړ کړی او هغه یې د قرآن له آیتونو، حکمونو  چېینو نظریات، رینالډ نیکلسن او نورو مستشرق

 بحث ډیر پراخیږي. چېځکه  او عمومي روحیې سره مطابق بللی دی، موږ له موضوع څخه لیري کوي
 

 بیانور 
 ...د مستشرقینو او پخپله د صوفیانو د دې عقیدې په خالف
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