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 تصوف او اسالم
 اووم فصل

 

 عشق په تصوف کي
 برخه ښتمهېڅلورید

 

 صوفیانه الر:د صوفیانه عشق لپاره 
صله لوستونکو تر حو د عشق په باره کي د صوفیانو ټول نظریات او حتی اکثر نظریات رواړل کتابونه غواړي او د

ره یوه پُل ته ضرورت احساسوي. صوفیان په عمومي صورت، له حق سره د میني او د حق د دیدار لپاوتلی کار دی. 
حق د اسمانونو او مځکي نور دی او دا نور په عادي سترګو  چېستاري د عین القضاة همداني له قوله لیکي  جالل
له حضرت رسول صلعم سره مینه ولرو څو له هغه سره د میني له الري  چېنه سي نو لومړی باید  کېدالی لیدل

ازل ښکاري د مجنون لپاره د دام یوه د  چېد حق د دیدار تاب ولري. لکه د لیلی جمال  چېسترګي دونه پخې سي 
جنون م چېبیا یې نو د مجنون په دننه کي د لیلی له عشق څخه یو مرکب یا د انتقال وسیله جوړه کړه. څو دانه کړه. 

 11۳د لیلی په عشق کي پوخ سي او بیا نو د هللا سره د عشق د بار وړلو توان پیدا کړي. عشق صوفیانه ص 
 چېکي ځي او وایي اې ګرانه زموږ شاهد څوک دی او موږ د چا شاهدان یو.... مګر کله عین القضاة تر دې هم مخ

د شاهد او مشهود عشق سره یو سي؛ شاهد مشهود سي او مشهود شاهد سي. ته به دغه سلوک حلول بولې مګر دا 
 ب نسته. حلول نه دی؛ دا د یورنګی او اتحاد انتهی ده او د محققانو په مذهب کي له دغه پرته بل مذه

شاهد څوک دی. د شاهد باړخو، خال، زلفو او ورځو ته غوږ ونیسه. د معشوق باړخو او خال د  چېوادي ورېدل » 
. که دي زړه ورک باړخو او خال سو محمدرسوهللا له مخه پرته بل څه مه بوله.... د احمد نور د احد پر جمال باندي

شاهد د باړخو او خال ترمنځ معشوق له عاشق سره څه اسرار  د دغه چېنو به دي زړه درته ویلي وای کړی نه وي 
له دغسي باړخو، خال، زلفو او ورځو سره شاهد وویني او د حسین په څېر  چېلري. د هغه چا پر حال افسوس دی 

 11۴هغه کتاب ص د اناالحق ناره ونه کړي. 
د احد په برخه کي  چېاحد د حق متعال نوم دی او پرته له هغه بل اجد وجود نه لري. دا یوازي عین القضاة نه دی 
 د احد او احمد په چېدونه بې ادبي کوي بلکه ډېر نور صوفیان هم ځیني په رمز او ځیني په څرګندو الفاظو وایي 

احد د  چېترمنځ یو میم راغلی دی. په داسي حال کي  د احد او احمد چېیو خال دی. ځیني صوفیان وایی منځ کي 
د حق متعال بنده او رسول دی. دغه ډول ادعا او دغه ته ورته  چېحق متعال نوم دی او احمد د هغه د پیغمبر نوم دی 

 ادعا څرګند شرک او کفر دی.
فس پرستي د انسان او ب یا نحُ طبیعي  چېد تصوف د دنیا شیخ االکبر، ابن عربي تر دې هم مخکي ځي او وایي 

 لپاره مینه کوي او محبوب ه خپل محبوب سره فقط د نفساني خوندحیوان ترمنځ مشترکه ده. په دې مرحله کي محب ل
د خپل نفس د خوښۍ لپاره غواړي. وروسته نو د دوو ضدینو ترمنځ د جمع مرحله پیل کیږي یعني د عاشق او د 

د عاشق  چېمعشوق د غوښتني د برتری مرحله راځي؛ په دې معنا  معشوق د غوښتنو مرحله ده. تر دې وروسته د
مطلب او اراده د معشوق په مطلب او ارده کي فاني سي او دغه ډول عاشق ته نه غرض پاتیږي او نه اراده. په دې 
وخت کي عاشق د معشوق یو ارماني او ذهني تصویر جوړوي او د معشوق له خیال او څېرې سره عشق کوي. په 

په خیال او تصور کي د اصلي معشوق  چېحله کي معشوق عیني او واقعي نه وي بلکه داسي معشوق وي دې مر
ي او په خیالي سترګو کي د خپل خیالي معشوق سترګو ته ورځي. په دغه سبب عاشق تر معشوق د هغه له ممثل و

 1۲1-1۲۰ه کتاب ص ص خیال سره زیات خوشاله وي او له هغه خیال یا د معشوق له یاد سره مینه کوي. هغ
ه کول او مین پخپله یو لوی صوفي وو، له ښایستو ښځو او ښکلیو مخونو سره چېالبته شیخ شهاب الدین سهروردي، 

دغه راز مینه د  چېنظر اچوي، ناروا بولي او وایي ګواکي د حق سبحانه قدرت ته  چېهغوی ته په دې نیت کتل 
له دغه راز کسانو سره د ناستي والړي څخه باید پرهېز  چېحق تعالی سره د نیژدې کېدلو مخه نیسي او شیخ وایي 

 ۹۰-۸۹وسي. عوارف المعارف ص ص 
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د وحدة الوجود د پیروانو څخه وو، د عشق په مسله کي هم د ابن عربي او نورو وجودیانو الره تعقیبوي  چېجامي، 
 او دغهد خپل جمال خواته یې په مجموعي او تفصیلي ډول کوي.  چېمحبت د حقیقي جمیل هغه میل دی  چېاو وایي 

میرمایه یا تومنه ده. جامي وایي دا ټولي ښکالوي او کمالونه محبتونو خ میل او طلب د ټولو عشقونو سرچینه او د ټولو
جمیل و یُِحب الجمال  اِّن هللا چېمال په دې اساس ذوالجالل والج چېد هغه جمال نور او شغلې دي. دی وایي څرنګه 

نو محبت او کمال د هغه ذاتي صفت دی او انسان یې د هغه وینا په اساس  ) هللا ښایسته دی او له جمال سره مینه لري(
ې د خلق هللا آدم بصورتِِه ) حق تعالی آدم په خپل شکل پیدا کړ ( او هغه ته یې خپل صفات ورانتقال کړل نو په چې

یوه  چېاساس د فضل او کمال خواته د هغه باطني میالن د هغه ذاتي خصلت دی. د خلقت په هره مرحله کي یې 
او له هغه سره اړیکي ټینګ کړي. جامي وایي په دې کي شک نسته  ښکال په نظر ورسي نو زړه ورپوري وتړي

اساس نو تر ټولو عالي محبت ذاتي محبت دی د عاشقانو درجې د محبوبانو د طبقو په اندازه توپیر لري. په دې  چې
انه عشق صوفیپه هغه کي محب ته له حق سره مینه او عاشقۍ پیدا سي او په باطن کي یې یوازي یو مطلوب وي.  چې
 1۳۴ص 

که  پخپله وایي چېابن عربي، روزبهان، عین القضات او نور داسي عقاید لري لکه جامي البته نوې خبره نه کوي او 
یې اظهار کړي خلک به د کفر حکم ورباندي وکړي. خو که ښه ځېر سو نود جامي وینا هم تر کفر په کمه نه ده بلکه 

 بالکل یو زندیق دی. 
لومړی خو حق متعال ته د ښکلي خطاب کول له هغه ذات سره بې ادبي او د هغه په مقابل کي له حد څخه تېری دی. 

ه له حضرت رسول صلعم څخ چې. کله اټکل یې یوازي په لیدلو کېدالی سي چېښایست یو معیاري شی دی  چېځکه 
همدغه پوښتنه ورڅخه  چېما یو نور ولیدی. او بل ځل  چېتا خدای تعالی لیدلی دی ده ورته وویل  چېپوښتنه وسوه 

 حق متعال چا لیدلی نه وي چېم؟ کله هغه نور دی. زه نور څرنګه لیدالی س چېوسوه ده په جواب کي ورته وویل 
 ېچهغه څرنګه ښکلی بولي؟ له جمال او ښکال سره مینه د بنده ګانو صفت دی. حق متعال قدیم دی. د هغه صفات، 

هغه له خپل ځان سره هیڅ وخت د جمیل صفت او له جمال سره مینه . قدیم ديپه قرآن کریم کي ذکر سوي دي، ټول 
حق نه  چېباندي تهمت دی. مینه د انسان حیواني، ذاتي او جبلي خصلت دی. چا متعال نه ده ذکر کړې. دا پر حق 

ل خپ چېغوښتي دي  چېدی. او چا او تراشلی دی پېژندلی نو یې د هغه په باره کي د جمیل او ښکلي فکر کړی 
زیاتره جاهل  چېشهواني او ناروا تمایالت پټ کړي نو هغو ته یې روحاني رنګ ورکړی دی. د شیخانو مریدانو، 

یه ادعاوو د شیخانو بېځا ساتل سوي ول، د خپل شیخ په پیروي او د خپلو ناروا شهواني نیتونو او عملونو د پټولو لپاره
 ته زور ورکړی دی.

 دیدوی پخپله ایجاد کړی  چېد صوفیانو د دې اخالقي او عقیدوي انحراف یو علت او اساس هغه جعلي حدیث دی 
ه رصورت که هرڅوم چېل انسان په خپل صورت پیدا کړ. دې ټکي ته هغوی توجه نه ده کړې حق متعا چېاو وایي 

وایي بنده ګانو ته تر ښارګ نیژدې دی او هغه  چېود مکان ایجابوي. هغه ذات لوی سي بیا هم محدود دی او محد
یې څلورم نه وي او  دی چېدی یې دریم نه وي او نه به درې وي  چېوایی هیڅ داسي دوه تنه به نه وي  چېذات 

په آن واحد کي په  چېدی یې پنځم نه وي. په محدود صورت او جسم څرنګه کوالی سي  چېنه به څلور وي 
میلیارډونو ځایونو کي حاضر سي. حق تعالی ته محدود مکان ټاکل او یا هغه د انسان په شکل جوړول د هغو بېخبرو 

 ، تمایالت،نسانیت په حدودو کي محصور وو. هغوی خپل احساساتعقل یې یوازي د ا چېکسانو ایجاد او اختراع ده 
نه خوري، نه  چېهغه ذات  چېته ور انتقالول. هغوی هیڅ وخت دا فکر نه دی کړی  افکار او غوښتني حق متعال

اغوندي، نه خوب کوي او نه مشخص ځای لري، نه له چا زېږېدلی او نه څوک ورڅخه زېږېدلی دی؛ له ذره وجود 
 ره د کومي مشترکي وجهي په اساس مینه کوي او دا مینه څرنګه اظهاروي؟انسان س

د صوفیانه عشق  چېپه کتاب کي راغلی نه وو. څرنګه  چېدیني علماوو صوفیانه عشق ته ځکه عقیده نه درلوده 
انتهی پخپله وحدة الوجود وو او په شریعت کي هغه ته څرګند کفر ویل کېدی او حسین بن منصور حالج، عین القضات 

او شیخ بایزید دي؛ قرباني سوي عقیدې همداني، ذوالنون مصري، شهاب الدین سهروردي مقتول او نور د همدغي 
وو. علماوو عشق یوازي د شهوت انتهی باله او په حقیقت کي څرنګه ژوندی ورڅخه پاته سوی  چېبسطامي ګوره 

د وجودي شیخانو له لویو پیرانو او رهبرانو څخه وو، د  چېبل څه ورڅخه جوړیږي هم نه. شیخ فریدالدین عطار، 
 عشق په تعریف کي پخپله ورک دی او په الهي نامه کي لیکي:

 

 ز شهوة نیست خلوة هیچ مطلوب
 معیوبکسی کین سر ندارد هست 

 ولیکن چون رسد شهوة به غایت
 ز شهوة عشق زاید بی نهایت

 دد سخت بسیارولی چون عشق ګر
 محبت از میان آید پدیدار

 بت چون به حد خود رسد نیزحم
 شود جان تو در محبوب ناچیز

 1۳۷ص  ستاري   
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ا راواخیستل سي نو خبره له هري خو چېعطار په خپله لیکنه او شعر نه دی پوه سوی. د ده شعر  چېزه یقین لرم 
عشق  چېتر خپل حد زیات سي نو بې نهایته عشق ورڅخه جوړ سي او  چېیې له شهوت څخه پیل کیږي. شهوة 

محبت خپلي انتهی ته ورسیږي نو بیا محب په محبوب کي ورک سي.  چېزیات سي نو محبت ورڅخه جوړ سي. او 
شهوة زیات  چېوة مطلب شهوة نه دی؛ په هر صورت. خو عطار وایي له شهوة څخه خلوة مطلوب نه دی او یا د خل

هم خپل شهواني احساس  چې عطار غوښتل داسي څه ووایی چېسي له هغه څخه عشق جوړ سي. زه ګومان کوم 
 طلب ترالسه کېدالی نه سي.مځکه د ده له دې بیتونو څخه بل صوفیان خوشاله کړي.  سوړ او هم

او نورو لویو صوفیانو له کالم او تعبیراتو  موالناد حق متعال د ذات او له هغه ذات سره د عشق په باره کي، دعطار، 
څخه هیڅ شی نه روښانیږي بلکه موضوع نوره هم پېچلې کوي. صوفیان د خپل مقصد د افاده کولو او توجیه کولو 

 . یا آیتونه نیمی راوړي او یا داستناد وکړي شریف په آیتونو د نورو مسلمانانو په څېر، د قرآن چېلپاره، مجبور دي 
یوازي د دوی قولونه نورو کسانو په  چېکه ځادیث جوړ کړي. او یا له ځان څخه اح آیتونو یوازي یوه کلمه راوړي
 تېره بیا عوامو ته د منلو نه وه.

مکې معظمې ته تللی  چېب ولیدی تړون څخه مخکي، حضرت رسول اکرم خو مکې له کفارو سره، د ُحدیبیه له د
حضرت رسول صلعم او د هغه ورسره اصحاب د مکې د ښار حدودو ته ورسېدل؛ د  چېدی او هلته حج کوي. کله 

مکې کفارو هغوی ته د حج کولو اجازه ورنه کړه. په دغه مناسبت یو آیة نازل سو او حق متعال، حضرت رسول 
ستا خوب به ریشتیا کیږي او بل کال به تاسي مسجد الحرام ته راسی. هیڅوک به ستاسي  چېصلعم ته وعده ورکړه 

 ښتان لنډ کړي وي، انشاءهللا...سرونه به مو خریلي او یا به مو وېغرض نه کوي. احرامونه به مو تړلي وي، سره 
ویا بالحق لتدخلن  »  منیَن ُمحِلقیَن ُرُءوسکم و مقصرین ال تخافون المسجد الحرام اِن شاءهللا َء اِ  لقدصدق هللا رسولهُ الرُّ

 ( ۲۷آیة  ۴۸فعلم ... اآلیة ) سورة 
هیڅ ډول ابهام پکښي نسته، په وچ الس تحریفوي او د خپل مطلب سره سم  چېهمدغه آیة، جالل الدین بلخي  موالنا

 د ده د عشق له فلسفې او مفکورې سره برابر سي. چېیې داسي تعبیروي 
کعبې ته به ننوزو. ځیني وایی انشاءهللا ) ځینو نه دي ویلي. پخپله حق متعال ویلي دي. جهاني (  چېټول وایي » 

عاشق خپل ځان په کار کي مختار نه بولي بلکه  چېاستثناء کوي هغوی عاشقان دي؛ ځکه  چېوربه سو. هغه کسان 
. اوس نو مسجد حرام، د اهل نظر که معشوق ووایی کعبې ته به ننوزو چېاختیار یې له معشوق څخه وي. نو وایي 

خلک ورځي مګر د عاشقانو او خاصانو په نظر مسجدالحرام د حق وصال دی. نو دوی  چېپه عقیده، هغه کعبه ده 
 چېمعشوق ووایي  چېکه حق وغواړي هغه ته وررسیږو او په دیدار به یې مشرف سو؛ مګر کله  چېځکه وایي 

حکایت دی. غریب باید د غریب حکایت واوري او د اورېدلو توان یې ولري. انشاءهللا هغه نادره خبره ده او غریب 
د عاشقانو  چېهغوی معشوق او محبوب دي او حق تعالی د هغوی طالب دی. او  چېخدای تعالی داسي بندګان لري 

ق ي حانشاءهللا وبه رسیږو. په عوض ک چېووایی  چېوظیفه ده هغه یې ورته اجراء کوي او داسي ښیي لکه عاشق 
که په دې باره کي نوره تشریح ورکوم نو له واصلو اولیاوو څخه به د خبري الره تعالی د هغوی لپاره انشاءهللا وایي. 

دلته را ورسېدی سر یې مات سو.  چېورکه سي. نو ټول اسرار او احوال به سړی خلکو ته څرنګه ووایی. قلم 
 1۰۰، فیه ما فیه ص موالنا« یوسړی له منارې څخه اوښ نه ویني نو د اوښ په خوله کي به تار څرنګه وویني.... 

هم نه پوهېدی  موالنا چېوایی که نور هم مخته والړ سي له خلکو څخه به الره ورکه سي. زه یقین لرم  موالنا چېدا 
تقریبا ټول تفاسیر یې په شان نزول کي اتفاق  چېد داسي آیة په باره کي له ځانه خبري کوي  موالناڅه ووایي.  چې

لري. دا کیسه د ُحدیبیه د تړون ده. دلته د عاشق او معشوق خبره چیري ده؟ حضرت رسول اکرم د ُحدیبیې د تړون 
راستون سو. هیچا له هغه  وعده ورسره سوې وه، مکې ته چېد السلیک کولو څخه یو کال وروسته، لکه څرنګه 

وعده ورسره سوې وه د حج مراسم یې سرته  چېسره د غرض کولو توان په ځان کي نه درلود او لکه څرنګه 
او د  ، په لوی الس یې د آیة په ترجمه کي الس وواههچېڅه ضرورت درلود  موالنا چېورسول. سړی نه پوهېږی 

رآن شریف له آیتونو څخه نه د صوفیانو لومړنی او نه وروستی البته دا د ق ؟عاشق او معشوق خبره یې طرح کړه
هر ځای د قرآن د آیتونو د تحریفولو زمینه پیدا کړې ده نو وس یې نه دی سپمولی. او کنه  چېغلط تعبیر دی. هغوی 

 نو له ځانه یې یو څه تراشلي دي.
هر څه یې وویل هغه ته د حقیقت پلمه  چېاستفاده کوي سي شیخان د مجازي او حقیقي عشق له مفاهیمو څخه دا

حقیقي عشق ته د رسېدلو پُل یې بولي، هم یوازي د رسېدلو  چېمجازي عشق،  چېجوړوي او عجیبه خو دا ده 
او پوهه هسي بېځایه تالښونه بولي؛ بلکه د صوفیانو امتیاز بولي. شیخ بهایي یوازي عشق ته قایل دی او نور علوم 

زړه د ښکلیو له میني څخه خالي وي هغوی ته دومره په سپکه ګوري  چېد چا  نه یې بولي.ابلیس تېرایستني او چالو
 او افسار په کار دی:یا پاالنه په زړه کي مینه نه لري وایی هغوی ته ځل  چېزړونه یې د حیض لتې بولي او  چې
 

 علم نبود غیر علم عاشقي
 مابقي تلبیس ابلیس شقي

 هر که نبود مبتالی ماه رو
 از لوح انساني بشو نام او
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه 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
 

 دل که فارغ شد از مهر بُتان
 لته حیضی به خون آغشته دان

 سینه فارغ ز مهر ګلرخان
 کهنه انبانیست پر از استخوان

 ود عشق یارکه نبیعني آنکس را 
 بهر او پاالن و افساری بیار

 1۷۵عشق صوفیانه ص    
 

دوی وایی مجاز او حقیقت  چېالبته صوفیان هر چاته د ګلرخانو سره د میني یا د مجازي میني اجازه نه ورکوي ځکه 
په دې ِسر پوهېدلی نه وي هغه ګمراه کیږي. ځکه نو جامي وایی  چېه مځکه او اسمان دونه سره لیري دي. څوک کل

طلق جمال د دنیا په ظاهري ښکالوو کي مشاهده د حق سبحانه م چېد اهل توحید په نزد کامل هغه څوک دی » 
ې یښکلي وویني نو دا سي  چېعارف  حقیقت په مشاهده کوالی سي. چېکړي. او دا کسان باید هغه سترګي ولري 

څوک عارف نه وي او دغه  چېله آسمانه مځکي ته راکښته سوی دی. او  چېهغه د حق جمال وبولي  چېوویني 
نفحات « ښکلیو ته ونه ګوري څو د آخرت په عذاب اخته نه سي.  چېډول سترګي او نظر ونه لري نو هغه باید 

 ۹1-۵۹۰االنس ص ص 
 

 وایي: چېیا لکه ابوسعید ابوالخیر 
 ای در دل من وصل تمنا همه تو
 وی در سر من مایه سودا همه تو
 هر چند بروز ګار درو می نګرم

 روز همه تویي و فردا همه تو.ام
 رباعیات ابوسعید ابوالخیر   

 
څوک هغه مقام ته  چېسړی دا تشخیص کړای سي  چېالبته د دې خبري کول مشکل او دا قید ایښودل ګران کار دی 

المجاز قنطرة  چېشیخان له یوې خوا وایي  ؟د ښکلیو په مخونو کي د حق د جمال څرک وویني. چېرسېدلی دی 
ني مجاز د حقیقت پُل دی او له بلي خوا پر مجازي میني باندي قیدونه ایږدي او یوازي یې د عارفانو حق الحقیقة یع

 ېچد مجازي میني اجازه هم په پیر او مرشد اړه لري ځکه یوازي پیر په دې پوهېدالی سي  چېبولي. داسي ښکاري 
 د ښکلیو په مخونو او ښکال کي د حق جمال وویني. چېدغه یا هغه مرید یې هغه مقام ته رسېدلی دی 

 
 نور بیا

 ...چېصوفیان په دې عقیده وه 
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