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 عشق په تصوف کي
 برخه ښتمهېڅلوڅلور

 

د ښکال ستایل او حتی پرستش کول باطن صفا کوي او د انسانیت د کمال سبب کیږي  چېصوفیان په دې عقیده وه 
یا حقیقت ته یې ورسوي نو په دې اساس ښکال کوالی سي زړه پاک او روښانه کړي او خدای  چېلکه موسیقي 

وسیله خپله  جمال د کمال شغله ده او سالک د هغه په چېدوستي پخپله له کمال سره د میني درلودلو نخښه ده ځکه 
الره پیدا کوي نو په دې اساس همدغه ظاهري عشق کله کله د حقیقي عشق ځینه او پُل سي او سالک د اصلي مقصود 

 ۱۸۰سرمنزل ته ورسوي او تلپاتي خوشبختي یې ورپه برخه کړي. عشق صوفیانه ص 
ته د رسېدلو په مقصد دلته د  جمالسالک حقیقي  چېوایی هسي نه  البته جامي دلته بیا هم د احتیاط خبره کوي او

جامي وایی پر شیخ احمد غزالي او اوحدالدین عراقي مجازي جمال په قید کي پاته سي او الره ورڅخه ورکه سي. 
هغوی د ښکلیو په مخونو کي د حق  چېد ښکلیو سره به یې مینه کوله، موږ ځکه بد ګومان نه کوو  چېباندي، 

د  چېه ظاهري مینه کي مقید نه وه.) دا شاهدي به هم شیخ جامي ورکوي ځکه او پسبحانه مطلق جمال مشاهده کاوه 
او که چیري ځینو لویانو پر هغوی باندي اعتراض کړی وي نو خبر وو(  چېغزالي او اوحدالدین په زړونو لکه 

تاوان ونه  هسي نه دا نور محجوبان هم د دغو عارفانو سلوک پلمه نه کړي او ځانونو ته دایمي چېمطلب یې دا وو 
 ۵۹۱رسوي. نفحات االنس ص 

لیلی او مجنون، شیرین او فرهاد او وامق او عذرا او... ته کوم شیخ د مجازي عشق کولو اجازه  چېدا نه ده معلومه 
ځانونه یې د خپل حقیقي عشق قرباني کړل  چېهغوی له دغه الري داسي حقیقي عشق ته ورسېدل  چېورکړې وه 

امي جد هغوی د شیخانو، پیرانو او تصوف په باره کي خو چا هیڅ نه دي لیکلي. او افسانې یې تر اوسه ژوندۍ دي. 
کیږي، ټول د لیلی او مجنون داستان ته ورکړی مخه  ۷۰تقریباً  چېد خپل منظوم اثر، هفت اورنګ، شپږم اورنګ، 

. خو په ټول داستان کي د پیر او مرشد موضوع ته اشاره قدر هم نسته. که حقیقي مینه بولي دی او د هغوی عشق
 مجنون او فرهاد ته د لیلی او شیریني په څېر ښایستو نجونو سره د میني اجازه وه نورو کسانو ته ولي اجازه نسته؟

خپل ځان دي رسوا کړ؛ خپل  چېښه ده یوه پاچا مجنون حاضر کړ او هغه ته یې وویل تاته څه درپې چېوایي  موالنا
تاته ښې  چېکور او کورنۍ دي پرېښودل او ځان دي آواره کړ. لیلی به څشي وي او هغه څه ښه والی لري. راسه 

ته یې نجوني ورته راوستلې؛ مجنون سر کښ چېن کړم او تاته یې وبحښم. کله باښکلي نجوني دروښیم او تر تا یې قر
سر راپورته کړه او نجونو ته وګوره. مجنون  چېته یې کتل. پاچا پوښتنه ورڅخه وکړه ځړولی وو او خپل ګرېوان 

که مي سر پورته کړ د لیلی عشق توره ایستلی والړ دی او سر به مي راڅخه پرې کړي. فیه ما فیه  چېویل بېرېږم 
 ۵۱ص 

جامي شیخانو  چېی. سره له هغه هم، د شیخ جامي په څېر، د لیلی او مجنون عشق ته په حقیقي معنی قایل د موالنا
شیخان یې د  چېته د میني کولو اجازه ورکړې او عادي خلک یې، د ګمراه کېدلو له وېري، له مجازي میني څخه، 

ادي یې په جنید بغد چېحقیقي میني پُل بولي، منع کړي دي؛ کله کله د شیخ بایزید بسطامي په څېر شیخانو باندي، 
 وماني پیدا سي. اولیاو کي جبریل بولي، بدګ

عطار او نورو صوفي لیکواالنو یې ډېر زیات صفتونه کړي دي، د فاطمې په نوم یوه ښایسته  چېاحمدخضرویه، 
هغه هم د ده په څېر پرهېزګاره وه. فاطمه د شیخ ابویزید یسطامي ډېره مخلصه وه او له هغه  چېمېرمن درلوده؛ 

زما  که ته چېیې مېړه احمدخضرویه اعتراض ورباندي وکړ نو دې ورته وویل  چېسره به لوڅ مخ کښېنستله. کله 
د طبیعت محرم یې بایزید مي د طریقت محرم دی. فاطمې به حتی د بایزید سره کله کله ټوکي هم کولې. یوه ورځ 

طمې ي دي. فافاطمې دا السونه دي څرنګه سره کړ چېفاطمې السونه په نیکریزو سره کړي وه او بایزید ورته وویل 
سره لیدل روا بلل مګر اوس ستا دي زما پر الس نیکریزي نه وي لیدلي نو ما  چېبایزیده تر اوسه  چېورته وویل 

 ۲۵۸دي زما نیکریزو ته توجه وکړه ستا سره زما لیدل حرام سوه. تذکرة االولیاء جلد اول ص  چې

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_tasawuf_au_islam44.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Jahani_b_tasawuf_au_islam44pdf


  

 
 4تر 2 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 

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

محترم پیر خواجه بهاءالدین نقشبند ته، په ډېره یو عاشق پېشه خپل » چېستاري د مقامات جامي په حواله لیکي 
د پی مخو ښایستو هلکانو له صحبت څخه پرهېز وکړم. د دې چاره به څه وي؟  چېزه نه سم کوالی  اندېښنه، وویل

اې هوښیار دروېشه! زما اویا کاله په توبه کي تېر سول ال هم ځان د هغوی له صحبت څخه نه  چېشیخ ورته وویل 
د « د بخت له دې غونچو او د ښکلي نسیم له لګېدلو څخه را وګرځوم. څوکی نو زه به څرنګه بل سم را ګرځوال

سړی په ښکلیو مخونو کي د حق حلول ویني عیب او عار نه  چېجمال پرستي، په دې معنی  چېدې مطلب دا دی 
 ۱۸۳ښکلیو ته په کوم نظر ګوري. عشق صوفیانه ص  چېدی. دا په سړي پوري اړه لري 

ي به د ښکلیو په مخونو ک چېد فضل هللا استرابادي پر یوه پیرو شاعر نسیمي باندي،  چېري وایي دغه علت دی ستا
کال هجري قمري  ۸۳۷وروسته یې په  چېیې د حق جمال مشاهده کاه، چا د بچه بازی تور ونه لګاوه. که څه هم 

 !!( هغه مخ کي په حلب کي ژوندی پوست کړ. ) دا یې ال تهمت نه ورباندي لګاوه
زه ترالسه اهغه خوند د ریاضت او یا د پیر په اج چېهر څوک » ستاري د شیخ احمد رومي د کتاب په حواله لیکي

کړي او یا له ریاضته پرته، د خدای له ورکړي سره سم، عاشق طلبه سي او په دغه وسیله یې روح د هللا بزم ته الر 
کلونه او قرنونه به د اصحاب کهف په څېر بېهوښه پروت وي او  نوپیدا کړي او ستوني ته یې یو څاڅکی ورسیږي، 

 هغه مخ« تن او روح به یې له عشق څخه قوت اخلي. تازه به پاته وي؛ نه به ورستیږي او نه به رژیږي.
جعل سوي احادیث په حواله یوه سلسله د کتاب جالل ستاري وروسته د روزبهان بقلي شیرازي د عبهرالعاشقین 

یو یې هم د احادیثو په معتبرو کتابونو کي نسته او پر حضرت رسول او حق متعال باندي ښکاره تهمتونه  چېراوړي 
او الهي جمال په ستایلو کي احادیث  مو مخکي وویل په اسالم کي د حسن او ښکال چېدي. ستاري لیکي لکه څرنګه 

کلي په شکل ولیدی. د معراج په شپه حق تعالی ښکلی دی او ښکلي یې خوښیږي. ما خپل رب د ښ» موجود دي لکه
مي خپل رب د یوه ښکلي هلک په شکل ولیدی ) نعوذباهلل( خیر په ښکلیو مخونو کي وپلټی، د حسن لیدل د سترګو 
قوت زیاتوي. شنو منظرو، ښکلیو مخونو او روانو اوبو ته وګوری. ښکلیو ښځو او شنو منظرو ته کتل د سترګو قوت 

 ۱۸۵نظرو او ښکلیو ته کتل خوښول. ستاري عشق صوفیانه ص زیاتوي. رسول هللا شنو م
، د صوفي په نوم هر څه چېتفاق موجود وو او نه یې کوم تنظیم درلود؛ هر چا ا په صوفیانو کي نه د فکر او عقایدو

کول، هغه یې باطن او خپلو جعلي احادیثو ته منسوبول. د جمال پرستانو په نوم یوه عجیبه ډله منځته راغله. د دې 
ډلي افکارو او اعمالو د عربو تر کنټرول الندي سیمو، په تېره بیا عربي سیمو کي، هیڅ ډول سابقه نه درلوده. د دې 

به هرځای کوم ښکلی هلک یا  چېوو او پیروان یې د ُحلمانیه په نوم یاد سول. ُحلمانیانو ډلي مشر ابوُحلمان دمشقي 
ښکلې ښځه لوڅ مخ ولیدله نو سمدستي به ورته پر سجده سول. ذوالنون مصري، ابوحمزه او ابوالحسین احمد بن 

 محمد نوري په دغه ډله کي ول او خدای یې د طبیعت په ښکالوو کي لیدی. 
شیخانو کي احمدغزالي، عین القضاة همداني، روزبهان بقلي، فخرالدین ابوعبدهللا محمدبن ابراهیم په پخوانیو 

جالل  ناموالعراقي د دغه اصل په پیروانو کي شمېرل کیږي.  ین، علي حریري، فخرالدفیرزآبادي، اوحدالدین کرماني
 ۱۸۷-۱۸۶انه، ص ص الدین محمد هم د جمالي صوفیانو په رهبرانو کي شمېرل کیږي. عشق صوفی

د کتاب په حواله، د جمال پرستی په باب د  په نوم« ارف مع» د پالر سلطان العلماء بهاءالدین ولد د  موالناستاري د 
د پالر د عقایدو په باره کي ډیر مختصر متن را اخیستی دی او دا مختصر متن یې له داسي کلماتو ډک دی  موالنا

ډېر رکیک او سپک کلمات یې استعمال کړي دي نو د  چېکي ایږدي او وایي ټ ، عباراتو ته،مترجم هر ځای چې
د پالر مستۍ ته ګوري نو تعجب  موالناد جمال پرستی په باره کي د  چېمي وانه خیستل. سړی  هخاطر لهلوستونکو 

 بهاءالدین رکیکه لیکنه باید پر موالناد شمس تبریز په عشق کي په زرهاوو غزلي لیکلي دي. د  موالنا چېنه کوي 
 والنامهر څه حق متعال ته منسوبوي. د خپلي چټلي میني د توجیه کولو لپاره چېبده ولګیږي  هر مسلمان باندي ځکه

 بهاءالدین لیکي:
 د چېټول اجزاء مست سي او داسي خوښ سي لکه د شهوت رانی په وخت کي  وجودد هللا په عشق کي زما د » 

 اجزاء خوشاله وي. سړي د بدن ټول
حق تعالی د لذت حاصل هر کونج ته وړی دی. یو څه یې د زمریانو د پوست په کونج کي، یو څه یې په بیزو کي،  

یو څه یې په حشراتو کي، یو څه یې په حیواناتو کي، یو څه یې په مرغانو کي، یو څه یې د مالیکو په نفسونو کي، 
ې د نارینه وو په ذکرونو کي ، یو څه مزه یې په سر، مخ، ورځو، سترګو یو څه یې د ښځو په فرجونو کي، یو څه ی

شفقت نوم یې ورباندي ایښی دی، یو څه یې په معقوالتو او  چېاو یو څه یې په کوناټو کي، یو څه یې په سینو کي، 
 ستې ده او په هرحسابونو، ډوډۍ او شرابو، سازونو، نباتاتو، حیواناتو کي. ګواکي هرچا د هللا څخه یوه برخه اخی

له خپلو مېړونو سره د مرغیو په دود چغیږي د  چېکونج کي له هغه سره صحبت کوي الحمد هلل. او هغه نجوني 
. هغه عشقي ورسي ریږدي. ګواکي په دغه وخت کي هم د هللا د مزې او خوند ُشکر پر ځای کوي چېبېګانه الس 

ما له خپل خوند څخه مه بې برخي کوه،  چېاویانو په څېر درته ژاړم لیکونه ټول د هللا ثنا وایي. زه وایم ای هللا د ن
 ۱۹۲عشق صوفیانه ص  ...«زه هیڅ څوک نه لرم. چې

د کتاب مدون او مفسر، مشهور لیکوال بدیع الزمان فروزانفر، ځینو ځایونو  موالناد  چېدا متن دوام لري. که څه هم 
الفاظ استعمال سوي دي؛ خو زه حتی د ټکو سره سره هم د دې متن د او سپک رکیک  چېته ټکي ایښي دي او وایی 

نه یې زه ترجمه کوالی سم او نه یې زما لوستونکي د هضم توان لري. دونه  چېنور دوام جرأت نه سم کوالی ځکه 
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ای؛ دلی وهم باید په شرمېجالل االدین  موالناتی ح چېونه بې ادبي کړې ده د د حق متعال په حق کي یې چېبه ووایم 
او انصافاً ما پخپله د مسلمانانو په بل هیڅ کتاب کي له حق متعال سره دونه بې ادبي او دونه څرګند کفرونه نه وه 

 لوستي.
سړی یې جنسي ناروغ بلالی سي.  چېی روم پالر، تر دې وروسته، د حق له ذات سره دومره بې ادبي کوي موالناد 

کله پر هللا باندي عاشق سي، کله معشوق سي. کله د جنت د حورو له جمال څخه مزې او خوندونه اخلي او کله پخپله 
 حق متعال.... حوره سي او نعوذباهلل

خاطر  لهد هغه  چېد آنحضرت هم دغه حال وو. محمدصلعم »  چېبهاءولد وروسته په ډېره بې شرمي لیکي  موالنا
و سوه، هره ورځ به د عایشې پښو ته ولوېدی. عایشې کبراوناز کاوه او محمدصلعم هم خوابدی  لوح او قلم خلق سوي

د عایشې څخه بخښنه وغواړه.  چېاو د عایشې په حجره کي یې وژړل. جبریل راغی او آنحضرت ته یې وویل 
 اې عایشې ته داسي فکر ونه کړې چېیې نو وویل  حضرت محمدصلعم به بیرته د عایشې پښو ته ولوېدی او بیا به

هغه له تا څخه ځلیږي. په حقیقت  چې زه دا خدمت ستا د غوښو او پوست په خاطر کوم بلکه د هللا خدمت کوم چې
پخپله له هللا څخه روح ته رسیږي نه د صورتونو او کي دغه د شهواني فعالیت مزه او د ښکلیو ښکال ته نظر کول 

  ۱۹۴هغه کتاب ص «  .اې هللا څونه ښه خوند چېاو د مزې په حال کي باید هللا ته نظر وکړي اشکالو څخه؛ 
دي سخته بان موالنانه یوازي یې پر  چېیل ذکر کړې صد بهاءولد خبري مي ځکه په تف» اري وروسته لیکي تجالل س

؛ بهاءولد هم د په غوږ کي نیولي وهمطالعه کړي او نصیحتونه پالر، له ډیري پخوا، د خپل موالنااغېزه کړې وه او 
عشق په باره کي ډېر له شوره ډک، خوږ او د خلکو فهم ته نیژدې کالم لري او د الهی عشق په باره کي داسي خبري 

ته به وایې د انساني عشق او شهوت په باره کي لګیا دی. او دا، ساده اوبې علمه خلکو ته، د عرفان د عالي  چېکوي 
ء ولد بها چېو د معرفي کولو لپاره ډېره ښه وسیله وه. پر دې برسېره، هغه اصطالحات او تعبیرات مفاهیمو او معناو

کار ورڅخه اخلي ټول نوي او پر زړه باندي کښیني او تر اوسه هم له تازګی او طراوت څخه نه دي لوېدلي او داسي 
ولد د انساني او الهي عشق ترمنځ  ویلي وي. بل مهم ټکی دا دی چی بهاء چېښکاري لکه د نن ورځي یوه شاعر 

رابطې او پیوند ته ډېر متوجه دی او په کلی توګه یې عشق د هستی او کایناتو مرکز او د حق متعال تر ټوله شریفه 
 ۱۹۵-۱۹۴تحفه بللې ده.... ستاري ص ص 

به، د حق متعال او ریشتیا هم، نه یوازي د عوامو په ژبه، بلکه په ډېره بازاري ژ موالناجالل ستاري پر حق دی. 
به  هغه چېریشتیا هم په دغه عقیده وو نو زه ویالی سم  موالنابنده ترمنځ د عشق پر رابطه باندي ږغېدلی دی. که 

 د بازاري اخالقو څښتن وو.
جالل ستاري، د بدیع الزمان فروزانفر او ځینو نورو ایراني لیکواالنو په څېر، د مولوي د پالر ډېر ټینګ مدافع او 

یوازي د توبې ایستلو تبلیغ وکړي؛ خلکو ته  چېبهاءولد له هغو واعظانو څخه نه دی موالنا چېمخلص دی او لیکي 
و لذتونو څخه ځانونه بې برخي کړی او له خلکو څخه ګوښه سماني خوندونو اجپه خلوتونو کي کښېنۍ، له  چېووایي 

وایی په محبت کي باید لکه اور داسي لمبې وکړې.  چېسی او د حق خواته متوجه سی بلکه دی په دې عقیده دی 
د ده خبري پر وچ مغزو زاهدانو باندي ښې نه لګیږي؛ خو هغه داسي اورنی او ګرم  چېستاري وایی دغه علت دی 

 ۱۹۵الزمه نه ده، نه دی پېژندلی. ص  چېتر اوسه پوري چا، لکه څرنګه  چېوی انسان دی عاشق او ل
ز ، لکه یوحنای صلیبي او ترد مسیحي عارفانو چېی روم د پالر د دې لیکني په دفاع کي وایي موالناجالل ستاري د 

ی وي. مثالً د ترزا اویالیي ق په ژبه لیکل سوي او یا عرفاني کالم او عشق پکښي ګډ سوشاویالیي رسالې هم د ع
 دغه عبارت:

څوکه یې لکه د اور سکروټه داسي وه.  چېد مسیح یا فرشتې څخه یوه اوږده طالیی نېزه ورسره ده  چېومي لیدل »
د دې نېزې څوکه مي څو ځله په زړه ننوتله او تر کوګل او کولمو مي ووتله او په هغه وخت  چېداسي فکر مي وکړ 

او له دې ټولو سره د  چیغي مي وهلې چېکي زه د حق له عشقه داسي سوځېدلم او ویلي کېدلم او درد دونه سخت وو 
درد جسماني نه دی، بلکه ما نه غوښتل له هغه څخه خالصه سم. مګر دا  چېهغه درد خوږوالی دونه زیات وو 

پر جسم باندي ډېر عذاب تیریږي. په واقعیت کي دا درد د خدای په الس د روح یو ډول  چېروحي دی. که څه هم 
فکر کوي زه دروغ وایم، وویني.  چېله خدایه غواړم مزه یې په ټولو هغو کسانو  چېخوږ نوازش دی. داسي خوږ 

 هغه کتاب هغه مخ« 
ر کوي او فکال په باره کي هیڅ معلومات نه لري نو د دې لیکني په مفهوم چنداني نه پوهیږي. د ټیریسا آوی چېڅوک 

د هغې په باره کي، د دې فصل په پای کي، ډېر لنډ معلومات  چېزه مجبور یم د پالر پر تللې ده.  موالناهغه هم د  چې
  ورکړم.

دیع ب چېبهاء ولد د سانسور سوي متن،  موالناپه یوویشتمه پېړۍ کي، زما په څېر یو لیکوال، د  چېزه نه پوهېږم 
الزمان فروزانفر یې، د سپکو او هرزه کلماتو د استعمال له کبله، ترجمې ته زړه نه سو ښه کوالی، د ترجمه کولو 

بهاءولد سانسور سوی متن د خالق  موالناجرأت ونه کړای سي دې ته به څرنګه لوی سړی وویل سي. ما ریشتیا هم د 
 چېهغه اصلي متن،  چېالی سي و. له دې څخه سړی اټکل کترجمه کوالی ایاو مخلوق څخه د حیاء له امله نه سو

 څه ډول وو؟ بهال سانسور سوی نه وو، هغه 
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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 

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

 شاهد:
که انو او ښکلیو ښځو ته ځد صوفیانو په عاشقانه شعرونو کي د شاهد کلمه ډېره زیاته راځي. صوفیان ښایستو هلک

د حق متعال د ښکال انعکاس او سیوری دی. شیخ نجم الدین کبرا،  ،پر مځکه باندي ،وایی دا ښکلي چېشاهد وایی 
کي خپل شاهد فی السماء، په آسمان کي د شعلې  شاهد په مخ او مینه د په شیخ ولي تراش مشهور وو، د مځکي چې

 چېوایی کبرا ضریږي. نجم الدین اهد یو دي او دواړه په یوه وخت کي ورته حپه ډول، ویني. دی وایی دا دواړه شا
وایي. نجم  Epiphanyق جلوه یا شهغه ته د آسماني ع چېآسماني شاهد ترمنځ یوه رابطه سته  د خاکي معشوق او د

. دی وایي په ماو د خوب او خوراک څخه پاته سو مالدین وایي په مصر کي پر یوې نجلۍ باندي ډېر سخت مین سو
له خولې څخه  ميبه  چېلمبه پورته کېدله او هر ځل  ميساه ایستله نو له خولې څخه به  چې ميدغه حالت کي به 

له خولې پورته  زمالمبه پورته سوه د آسمان څخه به هم لمبه پورته سوه او د مځکي خواته به راغله. په الره کي به 
دا دوې لمبې سره یوځای  چېپه هغه ځای کي  چېوخت نه پوهېدلم  سوي لمبې سره یو ځای سوه. شیخ وایي ډېر
 ۲۱۶هغه زما اسماني شاهد دی. عشق صوفیانه ص  چېکیږي هلته څوک دی. خو باالخره پوه سوم 

 

 نوربیا

 ...شیخ په مصر کي پر یوې نامحرمي نجلۍ باندي
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