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 تصوف او اسالم
 اووم فصل

 

 عشق په تصوف کي
 برخه ښتمهېڅلودو

 

 «ماکان ِلنبِّی والذین آمنوا أن یستغفرو للمشرکین و لوکانوا اوِلی القُربی من بعد ما تبیَّن لهم اِنَُّهم اصحاب الجحیم.»
 چېلپاره، که څه هم د مشرکینو  چېمان یې راوړی وي دا نه ښایي یا چې) نبي او هغو کسانو ته  ۱۱۳آیة  ۹سورة 

 هغوی دوږخیان دي.( چېدا ورته معلومه سوې وي  چېخپلوان یې وي، د بخښني غوښتنه وکړي؛ وروسته له هغه 
که چیري حضرت رسول صلعم د حق متعال معشوق وي نو یو عاشق خپل معشوق ته په دغه لهجه خطاب کوي؟ د 

 دلو په باره کي یې کړی دی، نسي اخیستالی؟د خپلي ګراني مور د بخښل کې چېخپل معشوق دغه یو ناز، 
 اآلیة «و ما محمٌد اّّل رسوٌل قد خلت من قبله الُرُسل.» حق متعال پخپله د حضرت رسول صلعم په باره کي وایي: 

محمد صلعم پرته له رسول څخه بل څه نه دی. له ده څخه مخکي نور رسوّلن هم راغلي او تللي ) ۵۶آیة  ۵۱سورة 
 (دي.

پیداکوو او له ده څخه کله معشوق او کله  معشوقته هغه ذات ال له دومره صراحت سره سره موږ څرنګه د حق متع
حق متعال ته خپل افکار او نیتونه منسوبول پر هغه ستر ذات باندي تهمت دی. د دې تهمت اجازه نه عاشق جوړوو؟ 

تعریف سي نو سړی، په دغه راز بېځایه وینا خواجه عباهلل انصار او نه کوم بل څوک لري. او که ُکفر او ضاللت سم 
 او تهمت، کفر او ګمراهی ته هم رسیږي.

تصوف ته ډیرو سترو شاعرانو او د ښایستو کلماتو جادوګرو لیکواّلنو کار کړی دی. هغوی داسي کلمات او الفاظ 
مقاصد او افکار په  سړی فکر کوي دا به څومره عمیق او علمي مفاهیم وي. په حقیقت کي هغوی خپل چېاوډلي دي 

ره وجود یې له لمر سره یو ځای سوی او ذ چېکلماتو کي دا نه سي ویالی  څرګنده ویالی نه سي. هغوی په څرګندو
او اوس پخپله سمندر دی. ځیني یې دونه ځان لمر ورته ښکاري او یایې څاڅکی وجود له سمندر سره یو ځای سوی 

او خواجه  موّلناد  چېته کړي او د خپل بغاوت قرباني سي او ځیني په ښکاره د اناالحق ناره پور چېمستان سي 
هوښیاران وي هغوی همدغه ناره په خلوت کي کوي او د خپلو ښایستو اشعارو او یو څه عبدهللا انصاري په څېر 

 کلماتو شاته پټیږي.
ې مفهومه کلماتو باو ضمناً جالل ستاري د عین القضاة همداني له قوله د عاشق او معشوق مفهوم د هغوی په ښایستو 

د ازل له ځالګۍ څخه پرواز  چېځالګۍ یې ازل دی او مرغه  چېعشق یو مرغه دی » ... را اخیستی دی او لیکي: 
ه یعني دی ل« یحبونهم » که  چېدا خبره ومنو  چېوکړي نو یوازي د ابد پر ښاخ کښېنستالی سي. نو مجبور یو 

له هغه سره مینه لري مخکي نه وای نو هیچا به دا جرأت نه وای  «دوی» یا « یحبونه»هغوی سره مینه لري؛ پر 
دی او وجود یې له هغه څخه « یحبهم»اساس « یحبونه » د محبت ّلپي یې کړي وای. په حقیقت کي د  چېکړی 

 «قوت اخلي.
ر نه دی. ښځي کاپه دې عجایبو کي ګام اخیستل د هر مخنث یعني نر» عین القضاة د خپلي دې خبري په تعقیب وایي 

ه حقیقت ته متوج چېزه له هغه سره مینه لرم؛ خو کله  چېووایي اویا کاله مي فکر کاوه  چېدې ته بایزد په کار دی 
موږ یې په حقیقت خبرولو نه دا زموږ د  چېهغه زما سره مینه درلوده. دا یوازي د بایزید په څېر چاکر وو سوم 

 ۴۶-۴۵عشق صوفیانه ص ص « زمانې خامبازان
 «ومي کتل هغه طالب وو او زه مطلوب چېدېرش کاله په خدای پسي ګرځېدلم » چېبایزید یو ځل دا کفر هم ویلی دی 

  ۱۳۵تذکرة اّلولیاء جلد اول ص 
زهر یې ټول شات دي  چېهغه شراب » ... جالل ستاري د عشق په باره کي د خواجه عبدهللا انصاري له قوله وایی 

زل کي وهل سوی او د خاوري یې ټول مشک او عبیر دي هغه مینه ده؛ د میني قلم په ا ېچهغه مینه ده؛ هغه ّلر 
پخپله  چېپه مینه کي دومره مست سوی دی  چېخواجه هغه دوه بیتونه راوړي د وروسته نو « دی  میني داغ ابدي
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ی، یوازي خپل د دی. او یوازي ځان ویني. یوازي دئ د معشوق د وجود برخه ګرځېدلی دی او ټول وجود یې هغه
 خبري کوي. چېدی  ږغ اوري او یوازي دئ

 

 فتم گبی بود شما یحبهم من 
 هم ُدّر یحبون شما من سفتم
 تمگفچون من دګری نبود شنیدم 
 فتم.گمن بودم و من شنیدم و من 

 ۴۶هغه کتاب ص     
د هغه باري  چېی سي انسان په ذره وجود، محدود عقل، محدود علم، محدود قدرت او محدود تصور څرنګه کوّل

 د دی، د میني اظهار او حتی نه یې علم اونه قدرت ته انتها سته او نه یې چاته د وجود کیفیت څرګند چېتعالی سره، 
دا خبري یوازي په شعر  معشوق وبولي؟ستر خالق او کبریا ځان د هغه  چېدومره مست سي ادعا وکړي او ّل  میني

هللا  »هللا ج د خپل ذات په باره کي وایی  ېونیانو او بنګیانو څخه اورېدلي کیږي.کي راتلالی سي او کله کله هم له ل
له نور سره به د انسان د خاکي  (هللا د اسمانونو او مځکي نور دی.) ۳۵آیة  ۲۴اآلیة سورة « نورالسموات واّلرض

 او ذره په شان وړوکي او عاجز وجود د میني څه تناسب موجود وي؟
 رابعه العدویه:

د تصوف په نړۍ کي، د عشق، عاشق او معشوق په مفاهیمو او له خالق سره د عاشقانه اړېکو د درلودلو په بعه را
پخپله د رابعې څخه لیکلی متن او یا شعر پاته نه دی او  چېکه څه هم  مسله کي تقریباً تر ټولو صوفیانو مخکي وه.

فیانو، هر یوه په خپل وار، د هغې لپاره کیسې تراشلي د هغې ټول ژوند د افسانو په ګردو غبار کي ورک دی؛ خو صو
خدای زړه ورکړي نو بیرته یې خدای  چېله خدای څخه زړه وغواړي. کله  چېدي. وایي رابعې ویل عارف هغه دی 

 ۷۳ص  ، تذکرة اّلولیاءد هغه په اختیار کي به ښه ساتلی وي. عطار چېته ورکړي ځکه 
دوږخ زما څخه  چېما د قیامت په ورځ دوږخ ته واستوې نو داسي ِسر به ووایم اې خدایه! که  چېوایی رابعې وویل 

  ۷۶ص هغه کتاب د زرو کالو ّلري په اندازه وتښتي. 
سړی فکر  چېدا خبري په لومړي ځل اورېدلو، پر غوږونو ښې لګیږي او ډېر شاعرانه شرنګ لري مګر وروسته 

د یوه عاجز خاکي بنده سره موجود دی او که یې ووایی  چېوي دا به څه ِسر  چېوکړي نو سوال ورته پیدا کیږي 
 دا فقط د صوفیانو ّلپي او لېونتوب دی. ؟به د زرو کالو په اندازه ورڅخه وتښتي.نو دوږخ 

له هغه  چېاې خدایه! که ما دوږخ ته واستوي نو زه به هلته نارې کړم  چېرابعې په یوه مناجات کي ویل  چېوایي 
اې رابعې! پر موږ باندي  چېده او هغه له دوستانو سره دغه راز سلوک کوي. هاتف ږغ کړه سره مي مینه درلو
ار، عطکړې. موږ به تا د خپلو دوستانو څنګ ته کښېنوو څو زموږ سره زموږ په ژبه خبري و چېبدګوماني مه کوه 

 ۷۷ص 
دة الوجود دی یعني ستا آواز خبري مطلب وح لومړی خو حق متعال خپل دوستان ولي دوږخ ته استوي؟ او د دوهمي

 چېوجود یو. لومړی خو دا خبره ده موجود بلکه دواړه به یو  به نه وي «ته»او  «موږ»او یا  به زموږ آواز وي.
 کله دوږخ ته وّلړه سي نو چېرابعه ولي دوږخ ته ځي؟ حتما یې باید ګناه کړې وي او د خپلي ګناه سزا به ویني. او 

پر دونه لوی ذات باندي ّل د ظلم کولو تهمت هم ووایی. د دغه راز ټولو خبرو  چېمه سو له هغې سره دا زور له کو
صوفیانو خپل خالق سم پېژندلی نه دی. له هغوی ټولو څخه ّلري ورکي دي او باّلخره  چېیوه معنی راوزي هغه دا 

  له دغو چټیاتو ته مخه کړي.خپل پیروان هم ګمراه کوي. او یا یوازي د ځان ستایلو او انتهایي خودخواهی له ام
ډېره عقیده لري او دې له حق سره د رابعې د میني او عشق مسلې ته  چېجالل ستاري یو له هغو کسانو څخه دی 

بیخي طبیعي رنګ ورکوي. دی وایی رابعه ښځه وه او ښځه، د خپل عاطفي طبیعت په اساس، د حق د رابطي ته 
کار کي تر نارینه زیات توان لري. او ځکه نو رابعه ولیة هللا هغه ممتازه  جمال په پوهېدلو او هغه ته د رسېدلو په

له محبت او مطلق عشق څخه پیل سو او وروسته یې د  چېد سیر او سلوک هغه اساس یې کښېښود  چېښځه سوه 
بقا عقیدې خدای او انسان ترمنځ د عاشقی او معشوقی رنګ واخیست؛ او باّلخره یې خبره وحدة الوجود او د فنا او 

پیل وسو او کرار کرار د عشق او  په لومړي سر کي یې له خدای څخه له ویري چېته ورسېده. دا داسي ّلره وه 
 ۹۵خالص محبت په سمندر کي ډوبه سوه. عشق صوفیانه ص 

 ېچ قصداً او یا له ناپوهی، په دغه عبارت کي،حق متعال ته د نارینه خطاب کوي. په داسي حال کيیا  ،جالل ستاري
موږ د حق متعال د جنس د تعینولو په باره کي د نظر له څرګندولو څخه منع یو او په دې برخه کي مو د نظر هر 

په سورة اخالص کي د خپل ذات په باره کي بیان کړی دی، هغه کافي دی او  چېډول څرګندول کفر دی. حق متعال 
زه دی. نه له چا څخه زېږېدلی او نه څوک زېږوي حق یو او بې نیا چېله هغه څخه هر څه څرګند دی. هغه وایي 

 او نه له هغه سره سیال سته. په دې صورت کي به موږ هغه ته څرنګه د نارینه په توګه اشاره وکړای سو؟
ې په اساس مینه ستا سره د دوه ډوله عالق» وایي  چېجالل ستاري د رابعې یوه رباعي او د هغې ترجمه را اخلي 

ستا سره  چېت زړه یې پر چا بایللی وي او بل هغه محب چېهغه د داسي چا مینه ده  چېب دی لرم. یو د دوستی حُ 
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له هر چا یې پردۍ کړې او ستا سره یې مشغوله کړې یم. خو هغه مینه  چېب هغه محبت دی ښایي. زما د دوستی حُ 
محبت کي  زه نه په هغه لومړي ینم. له دې املهلیري کوې او زه ستا مخ و حجابونه چېدا ده ستا سره ښایي هغه  چې

ه کتاب هغ« د ستایلو وړ یې. چېد ستایني وړیم او نه په دوهم ډول محبت کي. بلکه په دواړه رنګه مینه کي دا ته یې 
 ۹۷ص 

مستشرقین، د تصوف مسلې، په تېره بیا وحدة الوجود او له خالق سره د میني مسلې ته،  چېپه زړه پوري خبره دا ده 
انو زیات متوجه دي او زیات تفسیرونه یې ورباندي لیکلي دي. د اسالمي تصوف، یو له تر ټولو تر اسالمي پوه

پر حسین بن منصور حالج او بایزید بسطامي یې ډیري  چېمشهورو مستشرقینو څخه فرانسوی لویي مازینیون دی 
په دې دوه ډولو  چېکړی  رابعې جرأت نه دی چېزیاتي لیکني کړي دي. د رابعې د دغي رباعي په باره کي وایي 
د بسطامي او حسین بن منصور حالج پای یبایز چېعشقونو کي یوه ته پر بل باندي برتري ورکړي. دا هغه کار دی 

 هغوی د مذکور مینه د ذاکر تر میني لوړه او افضله وبلله. هغه کتاب هغه مخ چېته ورساوه. ځکه 
بنده پر خدای دونه مین  چېمنصور دا وښودله یا ادعا یې وکړه  بایزید بسطامي او چېینیون مطلب دا دی سد لویی ما

  پر بنده مین دی. چېنه دی لکه خالق 
 »لحسن علي بن محمد دیلمي د رسالې اد تصوفي ادبیاتو او افکاروله عاشقانو څخه دی، د ابو چېجالل ستاري، 

 ېچباره کي داسي شیان وایي  الهي عشق په په حواله، د رابعه العدویه د« عطف اّللف المألوف علی الالم المعطوف 
 عادي لوستونکي یې ښایي له شعرونو او افکارو څخه بیخي مخ واړوي. چېرابعه العدویه داسي سپکوي 

 ېچرابعې د کنیزی په وخت کي تل عبادت کاوه او ځیني وایي  چېرسالې په حواله لیکي نوموړي جالل ستاري د 
سته ساز او مطربی ته مخه کړه او بیا یې توبه وکړه او په یوه خرابه کي یې ځای هغې د کنیزی څخه له آزادېدلو ورو

البته ستاري باید د ځینو پر ځای د عطار نوم یاد کړی وای ځکه دا خبره د هغه ده او د ستاري په قول ونیوی. 
یسته ښځه وه او د رابعه به حتماً ښا » چېعبدالرحمن بدوي د عطار له دې یوې خبري څخه دا نتیجه اخیستې ده 

په  ېچډوډۍ د پیدا کولو لپاره به یې نڅا او سندرو ویلو ته ّلس اچولی وي. نو حتما به یې داسي ژوند تېر کړی وي 
رابعه مخکي د ګناه په تاریکیو کي  چېپرته له دې ګناه او زناکارۍ به لړلې وه؛ خو وروسته به یې توبه کړې وي. 

ه دنیا او مادیاتو سره له عشق څخه سرشار سوی نه وي نو د هغې لپاره دا ممکنه ډوبه سوې نه وي او ټول وجود یې ل
په دغه اندازه په ایمان او له حق تعالی سره په عشق کي مخ ته وّلړه سي. په دې اساس نو د رابعې لپاره  چېوه نه 

د عشق له  چېکاره ښځه عشق یوه اشنا خبره وه او هر وخت یې د هغې د روح له تل څخه لمبې وهلې او دا تجربه 
جسماني تجربه درلوده عاشقانه یې د خدای خواته پناه یووړه. البته که یې مخکي له عشق یې ګرمۍ او حرارت څخه 

څخه تجربه نه درلودّلی او عشق یې پر خپل جسم تجربه کړی نه وای نو د خدای سره له عشق څخه یې خبري نه 
ستاري وایي د عبدالرحمن بدوي  «څخه پورته سوې او پر زړه کښیني.سوای کوّلی. ځکه یې نو هره خبره له زړه 

تر څو پوري ګناه نه وي توبه نسته او پر ګناهونو پښېماني  چېدا نتیجه ګیري د روحیاتو د علم پر دې حقیقت وّلړه ده 
 ۱۰۱د حق خواته ّلره پرانیزي. هغه کتاب ص 

تقدیروي. له یوې خوا د رابعې د خدایی عشق او د هغه  جالل ستاري رابعه سپکوي او که یې چېسړی نه پوهیږي 
عشق د جذبې له زوره د لېونتوب خبري کوي او له بلي خوا د یوې ښځي په باره کي خپل ټول قضاوت د یوه سړي 

 لپاره د روحیاتو د علم په اساس دّلیل تراشي. فرضیې د توجیه کولو فرضیې بناء کوي او بیا د هغه د عندي پر 
 الدین ُسهروردي د رابعه بلخي یوه رباعي، یا هغې ته منسوبه رباعی، راوړي: شیخ شهاب

 

 اِنّی جعلتک فی الفواد محدثی 
 و اَبَحُت جسمی من اراد جلوسی

 فالجسم ِمنّی للیجلس ُموانس
 و حبیب قلبی فی الفواد انیسی

 
ره کښیني مباح کړی دی. نو تن زما س چېیعني تاته مي په خپل زړه کي دننه ځای درکړی دی؛ او تن مي هغه چاته 

زما سره کښیني او د زړه معشوق مي په زړه کي دننه ځای لري. عوارف المعارف  چېمي له هغو کسانو سره دی 
 ۸۹ص 

رابعې، د مسیحي قدیسه  چېجالل ستاري پر دې رباعي باندي یوه عجیبه نتیجه بناء کړې ده او وایی عجیبه دا ده 
روحاً له حق متعال سره د مېرمني او میړه پیوند ټینګ کړی  بحث ورباندي وکړو( وروسته به چې) ترزا په ډول،

ړل د نکاح ت چېهغې د دریو تنو مرکې رد کړې او هغوی ته یې وویل  چېیکي بیا د تذکرة اّلولیاء په حواله ل اووو. 
زه د هغه یم او د هغه د  پر وجود باندي وارد وي. دلته وجود چیري دی؟ ځکه زه د خپل ځان په اختیار کي نه یم؛

 ۱۰۲-۱۰۱. خطبه باید له هغه څخه وغواړی. عشق صوفیانه ص ص حکم په سیوري کي اوسېږم
رابعې له خدای څخه د شخصي خدای مفهوم  چېجالل ستاري لیکي له دې ټولو خبرو څخه موږ دې نتیجې ته رسیږو 

 چېبطه ټینګه کړې وه. هغه داسي رابطه وه اخیستی او ځانته یې جال خدای درلود او له هغه سره یې شخصي را
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

طاعت او د هغه  چېته » څخه پوښتنه وکړه کله یې له رابعې  چېاو بېځایه نه ده  معشوق یې له عاشق سره لري
که مي نه لیدّلی نو به مي طاعت نه ورته کوّلی.  چېدې په جواب کي ورته وویل  «پرستش کوې نو هغه وینې؟
 چېپل خدای د زړه په سترګو لیدی او له هغه سره یې دوستي دې اندازې ته ورسېده جالل ستاري وایي رابعې خ

 ۱۰۲یوازي یې د هغه خبري کولې او له هغه پرته یې بل هیڅ نه لیدل. هغه کتاب ص 
دې صوفیانه عقایدو او افسانو ته غربي پوهانو تر مسلمانانو زیاته توجه کړې او زیاته  چېپه زړه پوري خبره دا ده 

بشپړ دېوانونه د صوفیانو  چېله صوفیانو سره د هغوی دونه زیات اخالص ته ګوري  چېسړی  ا یې ورکړې ده.هو
مثنوي یې ترجمه کاوه او تفسیراوه نو ولي نه مسلمانان کېدل؟ د اسالمي تصوف په باره کي مشهور لیکوال  موّلنااو د 

وه مشهور ی»  توبې څخه د رابعې د درک په باره کي لیکي رینالډ نیکلسن د توبې او لهپېژندونکی  موّلنااو  او محقق
صوفي اویا ځله توبه وکړه او اویا ځله یې توبه ماته کړه او باّلخره پر خپله وروستۍ توبه باندي ټینګ سو... د 

ه یو صوفیانو د عقیدې په اساس توبه د خدای یوه عطا ده. هغه له خدایه څخه بنده ته راځي نه له بنده څخه خدای ته.
ما ډیر زیات ګناهونه کړي دي؛ که زه توبه وباسم نو خدای به پر ما باندي  چېسړي له رابعې څخه پوښتنه وکړه 

جه د توستا  چېخبره سرچپه ده. هغه باید ستا خواته توجه وکړي  چېرحم وکړي؟ هغې په جواب کي ورته وویل 
  «هغه خواته واوړي.
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اې خدایه! هغه نعمتونه » جالل ستري او نورو لدیکواّلنو هم نقل کړي دي وایي  چېلو مناجاتونو کي، رابعه په خپ

دي په آخرت کي زما په  چېپه دې دنیا کي دي زما په برخه کړي دي هغه دي خپلو دښمنانو ته ورکړه. او څه  چې
 ه بس یې.زما لپاره یوازي ت چېقسمت کړي دي هغه دي خپلو دوستانو ته ورکړه ځکه 

په خاطر بنده او که به دې د جنت اې خدایه! که به زه د دوږخ له ویري ستا بنده ګي کوم نو ما په دوږخ کي وسوځه؛ 
ګي کوم نو ما له جنت څخه محرومه کړه. زه ستا بنده ګي یوازي ستا په خاطر کوم. زما څخه خپل تل پاته ښایست 

 ۷۶تذکرة اّلولیاء جلد اول ص مه درېغوه. 
 

 نور بیا

 وفیانه عشق لپاره صوفیانه ّلر:د ص
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