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 تصوف او اسالم
 اووم فصل

 

 عشق په تصوف کي
 برخه ښتمهېڅلوه ځپن

 

 هغې نجلۍ ته به یې ډېر کتلي او چېشیخ په مصر کي پر یوې نامحرمي نجلۍ باندي مین سوی دی. طبیعي خبره ده 
دا کار په شرع کي ناروا دی. د شیخ له خولې څخه، د میني له زوره، لمبې پورته کیږي؛  چېپر عاشق سوی به وي؛ 

زما د اسماني شاهد وې. اسماني شاهد خو پرته له خدایه او له اسمانه هم لمبې ورته راځي، شیخ وایی دا اسماني لمبې 
له یوې مصرۍ نجلۍ سره د ده ناروا میني  چېبل څوک کېدالی نه سي او شیخ هم دا خبره نه پټوي. شیخ دا نه وایی 

ول عظمت متوجه سو او د ده د میني له جوش سره به یې خپل ټهغې ته خدای تعالی، په خپل  چېڅه امتیاز درلود 
 بې ادبي وبولي بلد شیخ کبرا د حق متعال له ذات سره  دا ټوله کیسهسړی  چېورته راواستاوه. پرته له دې جوش 

 هیڅ مفهوم نه لري.
 ی نو په یادولو نه ارزېده. شیخاکه د نجم الدین په څېر لوی شیخ خبره نه و چېشیخ تر دې ال یوه بله عجایبه کوي 

ه د طه د سورة څو آیتونه څرګند سول. دا آیتونه له غرقېدلو څخه د موسی وایي په دغه وخت کي په اسمان کي؟؟ مات
د دې آیتونو معنا په هغي آشنا ښځي پوري  چې... ما هغه آیتونه تالوت کړل او ماته الهام وسو د نجات په هکله وه.

د هغې نوم، د حس او محسوس په مافوق عالم کي،  چې( په داسي حال کي سبحان هللانوم یې بنفشه ده ) چېاړه لري 
 استفطین وو. هغه مخ 

ورته ظاهریږي؟ دا آیتونه د موسي علیه السالم  چېشیخ اسمان ته تللی دی!! د طه د سورة آیتونه په ده څه اړه لري 
ي، د مطلوبي ښځ چې د شیخ له میني سره یې معنا په هیڅ توګه اړه نه لري. خو ده ته الهام کیږي چېپه باره کي دي، 

دا د یوه لېوني خبري  چېعایشه ده. خو هغه استفطین نومېدله. سړی نه پوهیږي نوم شیخ ورباندي مین دی،  چې
اوو شیخ کبرا د دیني علم د کیسې هیڅ ځای سر نه سره خوري. چېوبولي او که یې تشي بې معنا الپي وبولي. ځکه 

بری دعوه نه سي کوالی. کنه نو اسمان ته تلل او هلته د طه سورة ورته او عامو مسلمانانو له ویري، مخامخ، د پیغم
اصالً استفطین ده، عایشه ایښودل به، پرته له پیغمبری، بله  چېظاهرېدل او پر هغه برسېره ال د ده د معشوقې نوم، 

 څه معنی ولري؟
ده ګي او الپي ښکاري خو د شیخ کبرا له خوا د دې خاص سورة انتخابول، په لومړي سر کي، د شیخ عادي سا

 ۲۴اُذهب الی فرعون ا نَّهُ طغی  ۲۳من آیتناالُکبرا  نُریکل    په دې سورة کيسړی ورته متوجه سي نو  چېوروسته 
د کبرا نوم ذکر سوی دی. ځکه ده دا ټول سورة د ځان لپاره انتخاب کړی دی. کنه نو د فرعون په دیرویشتم آیة کي 

هغه بغاوت او د هغه په مقابل کي د حضرت موسی لېږل کېدل له شیخ سره بله څه اړه سرکښي او د حق له حکمه د 
ده د حضرت رسول صلعم  چې. شیخ په وازه خوله دا نه سي ویالی او شیخ ته ولي د آیة ښکاره سي درلودالی سي؟

ه کیږي او په ټولو ځای نیولی دی. مګر په زړه کي یې همدغه خبره ده ځکه نو د طه د سورة څو ایتونه ورته ښکار
 د حضرت رسول صلعم تر ټولو ګرانه مېرمن وه. چېزنانه نومونو کي عایشه ورته انتخابیږي 

ي عل کړل او یا یې، لکه مخکجلویو صوفیانو له اسالم سره د خپلو منحرفو عقایدو د تطبیقولو په غرض یا احادیث 
ده ن عربي یا شیخ اکبر په دې عقیبشیخ روزبهان او ا مو څو ځایه وښودل، د آیتونو ترجمه او تعبیر تحریف کړل. چې
سړی تر څو پوري یو شی ونه پیژني له هغه سره مینه نه سي کوالی. ) له دوی څخه څوک څرنګه پوښتنه  چېدي 

 «( او پرته له عشق درلودلو یې پېژندالی نه سي.له حق متعال سره په نه شناخت کي څرنګه مینه کوي؟ چېوکړي 
 چېویې نه پېژنې عشق ورسره کوالی نه سې او  چې؟ د دې معنا څه دهدې معمایي منطق ته وګوره(  ) ته نو اوس

موږ خدای د احساس او حواسو له  چېڅرنګه » شیخ االکبر وایي  عشق ورسره ونه کړې هغه پېژندالی نه سې.
حقیقي معشوق یوازي  چېهرمعشوق د عاشق په څېر ظاهریږي. څرنګه  چېنو دغه ځای دی  الري پیدا کوالی سو

له هغه  ،په معشوق کي د حق د ذات له تصور او تجسم څخه پرته ،سړی دي چېحق دی نو ځکه دا ممکنه نه ده 
 سره مینه ولري. په دې اساس نو په انساني عشق کي هر عاشق په حقیقت کي پر خالق باندي عاشق دی....
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نکی یې جمال دی، یوازي یو محبوب او حقیقي معشوق انګېزه او پیداکوو چېعشق  چېپه دې اساس نو ویالی سو 
وي. او پر ځان باندي د تجلي ښپخپله ښکال خو چېخدای د مطلق ښایست ذات دی  چېهغه خدای دی. ځکه  چېلري 

یُحب بکم  »کولو او د خپل ځان د مشاهده کولو لپاره یې دنیا پیدا کړې ده څو په خپله آیینه کي خپله ښکال وویني او د 
 ۲۵۰-۲۴۹هغه په تاسي کي له خپل ځان سره مینه لري. عشق صوفیانه ص ص  چېمعنا دا ده «  هللا
 چېدا ټوله فرضیه یوه سلسله مجمل کلمات دي او له سره ترپایه د معما شکل لري هغه په هر صورت خو دا  چېدا 

پلي خوښي سره تعبیر کړې ده؛ م آیة څخه یې یوازي یوه کلمه را اخیستې او هغه یې له خ۳۱د آل عمران د سورة له 
 ؟ آیة په بشپړ شکل داسي دی: ۳۱سورة  ۳دا عمل کفر ته رسیږي. د آل عمران 

بُّون هللاَ فاتبعوني یُحب بُکُم هللاُ و یغفر لکم ذنوبکم وهللا غفوٌر ّرحیم»   .قُل ا ن ُکنتُم تُح 
 به ستاسي سره مینه ولري او ستاسي ګناهونه که تاسي له هللا سره مینه لری نو زما متابعت وکړی. هللا چېورته ووایه 

 هللا بخښونکی او مهربان دی. چېبه معاف کړي. ځکه 
باندي به خپل بنده خدای پر په آیة مبارک کي د عاشق او معشوق مسله بیخي طرح نه ده بلکه  چېدلته موږ ګورو 

 چېځکه  ؛ګناهونه ور وبخښيخدای بیا یې نو هغوی د رسول صلعم متابعت وکړي او  چې ګان هغه وخت ګران وي
نه د  ،ده دا د یوه مهربان پاچا او د هغه د رعیت یا د بادار او غالم ترمنځ عالقههللا بخښونکی او ډېر مهربان دی. 
معنا له کومه ځایه راځي؟ دا د  «خدای په تاسي کي له خپل ځان سره مینه لري»عاشق او معشوق ترمنځ. دلته نو 

په لوی الس یې د قرآن  چېځکه  دواړو ځانونه کافران کړي دي. چېان خبري او تعبیردی؛ شیخ اکبر او روزبه
ة په دې ذکر سوي آی شریف د آیة په څرګنده معنا کي الس وهنه کړې او د خپل خیالي عشق سره یې برابر کړی دی.

 لري؟ حق متعال په تاسي کي له خپل ځان سره مینه چېمبارک کي دا تعبیر له کومه راغلی دی 
په اسالمي نړۍ کي، د تقریبا څه باندي  چېد صوفیانو لویو شیخانو او له هغې جملې څخه محی الدین ابن عربي، 

سړی یې په لوستلو  چېزرو کالو راهیسي، په شیخ االکبر مشهور دی، د عشق په باره کي داسي څه لیکلي دي 
مریدانو  . اوږيشیخ االکبر یا ستر شیخ ویل کې پوري،، تراوسه دغه سړي ته څرنګه چېشرمیږي او حیران پاتیږي 

کم په حواله لیکي:  یې څرنګه تر اوسه پوري پیروي کړې ده. جالل ستاري د شیخ د مشهور کتاب فصوص الح 
په عشق کي د  چېیو سړی له یوې ښځي سره مینه ولري نو له هغې سره د جماع کولو غوښتونکی وي  چېکله » 

کېدلو کاملترین شکل دی... د جنسي معاملې په وخت کي شهوت د بدن ټولي برخي ونیسي او  نیژدې کېدلو او یوځای
د اسالم مقدس شریعت له دغه امله پر انسان باندي غسل واجب کړی دی. طهارت او پاکي باید بشپړه وي لکه نارینه 

 ېچنا کیږي. نو حق تعالی له ښځي څخه د جنسي معاملې او انزال په وخت کي په ښځي کي، په بشپړه توګه، ف چې
له خپل خالق څخه پرته له بل چا  چېبنده یې داسي خطا وکړي  چېد خپل بنده په حق کي حسود دی او نه غواړي 

سل په کولو سره پاک سي څو په باطني شکل غنارینه باید د  چېڅخه خوند واخلي نو له دغه امله یې امر کړی دی 
؛ ځکه په حقیقت کي بله خبره نسته. هغه کتاب ی په هغه کي فاني سوی دپه حقیقت کي  چېهغه چاته مخ وګرځوي 

 ۲۶۹ص 
د همدغي لیکني په اساس د صوفیه فنا او بقا داسي تعبیر کړې ده: له قوله  L. Evolaد یوه مستشرق جالل ستاري 

ورپسې بقا باهلل راځي، تعبیرېدالی سي. په دې عرفاني او الهوتي تجربه  چېپه ښځه کي ویلېدل په فنا فی هللا سره، »
څنګه  کي د نارینه جسماني لذت په ظاهره حسي ښکاري مګر په باطن کي د حق له جمال څخه خوند اخیستل دي.

یقت دی قپه نهایت کي ښکال د غیبي صورت آیینه داره ده او د ښکال نشه په اوبو او خټو کي نسته بلکه داسي ح چې
په ښه مخ کي یې جلوه کړې ده. په دې اساس نو د ښځي یا نارینه ښکال د حق او خلق ترمنځ واسطه ده او اصلي  چې

 ۲۷۰-۲۶۹هغه کتاب ص ص  «مقصود ته د سالک د رسولو الرښوونکی دی.
 دی، د عشقد شمس تبریز په عشق او فراق کي یې، د فارسي ژبي یو لوی شهکار منځته راوړی  چېی روم، موالنا

اولیاوو ډیري خواری وکښلې څو د حقیقت الره یې پیدا  : »په مسله کي تر نورو صوفیانو پاته نه راځي. دی وایی
دا دنیا فاني ده موږ ستاسو لپاره ډېر ښه ځای کشف کړی دی. خو  چېکړه. وروسته یې نو خلکو ته نصیحتونه وکړل 

سرار جمع سوي وه او ما ته د اوږدو الرو د پی کولو حاجت نه خپل زړه ته وکتل په هغه کي ټول ا چېدی وایی ما
 وو. نه د یابو او پاالني ضرورت وو او نه په الره کي د غلو وېره وه.

 
 با دل ګفتم که ای دل از ناداني
 محروم ز خدمت کیی می داني
 دل ګفت مراخته غلط میخوانی
 من الزم خدمتم تو سرګردانی

 
دي محبت  چېاو عاشق و اوسې. او کله  محب چېیې کوښښ وکړه  چېیې او په هر حال کي  چېنو هر چیري 

 او تر ګوره، تر حشره، تر جنته او تر ابده پوري. ملکیت سو ته به همېشه محب او عاشق یې
 لم یې را واخیست او دا بیت یې ولیکی:قمجنون غوښتل لیلی ته خط ولیکي. 
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 خیالک فی عینی و اسمک فی فمی
 کتباذکرک فی قلبی الی این و 
 

و ړه په تل کي اوسي نزکر مي د ذځای ونیوی او په خوله کي مي تل ستا نوم وي. ستا کي ستا خیال مي په سترګو 
، ی روميموالنا «لم مي مات سو او کاغذ څیري سو.قته په دې ټولو ځایونو کي ګرځې  چېخط چاته ولیکم؟ څرنګه 

 ۱۶۹-۱۶۸فیه ما فیه ص ص 
حق تعالی انسان په خپل صورت  چېد انسان جمال شاهد دی او څرنګه  چېصوفیان په دې عقیده دي یا داسي وایي 

نو خدای پر موږ باندي ظاهر سوی دی یعني ځان یې په هغه شکل راښودلی دی. ځکه نو انسان هغه  جوړ کړی دی
وری وي او سیوری له خپل صاحب هر انسان د خدای سی چېله خدای سره مشابه وي. ځکه  چېوخت ښکلی وي 

خدای خپل روح په انسان کي پو کړی دی نو د هر انسان خدای د هغه په دننه کي  چېسره مشابه وي. او څرنګه 
 ۲۵۱دی. عشق صوفیانه ص 

د دیارلسمي پېړۍ له نیمایی څخه د څورالسمي پېړي د دوهمي لسیزي د پیل تر کلونو پوري  چېامیر خسرو دهلوي 
 سرو. امیر خڅخه وواو د چشتیه طریقې له رهبرانو ژوند کړی دی. د شیخ نظام الدین اولیاء له خلفاوو او عاشقانو یې 

له دغه ځایه څخه بل هیڅ ځای ته نه رسیږي. هغه فقط عشق د  چېد عشق په باره کي داسي سپیني خبري کوي 
انسان سره الزم بولي او وایی که خبره یوازي د زړه درلودلو وي نو دا زړه خو خر هم لري. د ده په نظر د حیوان 

 او انسان توپیر د عشق په درلودلو سره کیږي. د زړه په باره کي له یوې اوږدې مقدمې څخه وروسته وایي:
 
 ه نه انست که جانی دراوستزند

 اوست که از عشق نشانی در اوست
 جان که نه عشقش بود آن بازي است
 عشق نه باز است که جان بازي است

 مرد که در عشق بجان فرد نیست
 ر بشکند مرد نیست....فګر صف کا

 ماه وسیمبرانی که توبیني چ
 قرب جان اند ز زلف سیاهع

 طرهء شان دزد والیت زن است
 ان آهوی شیر افګن استنرګس ش

 افت تقوا لب می نوششان
 بالی به بناګوششانزلف 

 چون خط شان سرمه دهد در شراب
 کیست کزان باده نګردد خراب

 
 ل استمُ دل شده ګان را رخ زیبا 

 مستي بلبل نه زُمل کز ګل است
 ګر نبود دیده شهوت ګرای

 چیست به از دیدن صنع خدای
 دیده خوبان است به شهوت وبال

 چو می ګشت نباشد حالل قند
 ګر نګری پاک رخ الله فام

 نیست ګل و الله به دیدن حرام
 آنکه ز حق پاکی چشمش عطاست

 منع ز رخسار بتانش خطاست
 شد که نظر نیستشادیده نب

 بصر نیستش که کور چه باشد
 هرصنمی را که نمک بیشتر

 خسته دالن را دل ازو ریش تر....
 هستی این طایفه سرتا قدم

 و معشوق شد و عشق همعاشق 
 آنکه دماغ بشر این بوی یافت
 قابل آن بود ازان روی یافت
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 سوخته را دل بود از صبر دور
 اشد صبوربآتش سوزنده ن

 دل که به سوی رخ دلکش بود
 هست چو مومی که بر آتش بود
 ای که زجانان کنی افسانه ای
 کم نتوان بود ز پروانه ای.

 نجم عشق.، بخش پمطلع االنوارامیرخسرو،   
 

ی روم د پالر بهاء موالناهغوی کله کله د  چېد عشق په موضوع کي سړی د صوفیانو په هدف ځکه سم نه پوهیږي 
 سړی چېاو سرترپایه له شهوت پرته بل څه نه ورڅخه فهمول کیږي  چېولد په څېر دومره څرګندي خبري کوي 

سړی نه پوهیږي د شاعر یا  چېیې هره جمله سپړي کفر ته رسیږي. یا د عشق په باره کي دونه عامي خبري کوي 
لیکوال، له دونه عامو خبرو او کلماتو څخه هدف څه دی. جامي د خپل مشهور کتاب هفت اورنګ د پنځم اورنګ په 

 څلورم فصل کي د عشق د فضیلت په باره کي وایي:
 

 رد عشق دل نیستدل فارغ ز د
 تن بی درد دل جز آب و ګل نیست

 در غم عشقآور ز عالم روی 
 که باشد عالمی خوش عالم عشق

 غم عشق از دل کس کم مباد
 دل بی عشق در عالم مباد

 فلک سرګشته از سودای عشق است
 جهان پر فتنه از غوغای عشق است
 اګر مجنون نه می زین جام خوردي

 دی؟که اورا در دو عالم نام بر
 به حمدهللا که تا بودم درین دیر
 به راه عاشقی بودم سبک سیر
 چو دایه مشک من بی نافه دیده

 به تیغ عاشقی نافم بریده
 چو مادر بر لبم پستان نهاده ست

 ز خونخواری عشقم شیر داده ست
 اګر چه موی من اکنون چو شیرست
 هنوز آن ذوق شیرم در ضمیرست 
 به پیري و جوانی نیست چون عشق
 دمد بر من دمادم این فسون عشق

 چون شدی در عاشقی پیر« جامي»که 
 سبک روحی کن و درعاشقی میر!.....

 
د  نوازیاتره یې د شاعر چېد دې فصل تر پایه د عشق خبري کوي او وروسته د یوسف او زلیخا کیسه پیل کوي؛ 

یو  ا د مینيخبس د زلی شریف کي راغلې ده. او ذوق محصول ده او نه په توراة او نه په قرآن ونو، خیالونوفکر وخپل
 هر شاعر او صوفي لیکوال له خپل ذوق سره سم یو څه جوش پکښي زیات کړی دی. چې؛ عاشقانه داستان دی

دا یو طرفه مینه وه او یوسف ع پر هغې  چېاوس نو که د جامي دغه پنځم اورنګ د زلیخا په مینه پوري اړه ولري، 
که زلیخا له یوسف ع سره هرڅونه د زړه مینه لرالی یخا خو لږترلږه مسلمانه هم نه وه. باندي عاشق نه وو. نو زل

موږ یا شاعر د هغې له هغه یوه بُت پرسته ښځه وه.  چېاو یا لرلې وي نو هغه خو اسمان ته نه سي رسېدالی ځکه 
او حتمي بولي، هغه خو ی روم یې مقدس موالناجامي او  موالنا چې؟ ځکه هغه عشق ومیني سره څه دلچسپي لر

د حق او بنده ترمنځ میني او حتی وصال ته  باالخره آسماني عشق ته رسیږي او، د صوفیانو په اصطالح، خبره یې
په اصطالح عاشق  موالنارسیږي. عاشق په معشوق کي ورک سي. عاشق معشوق سي او معشوق عاشق سي. او د 

طبیعي خبره ده دواړه به  چې ،و د فرهاد او شیریني له میني څخهاې زه! دلته به ن چېوه بل ته ووایي یاو معشوق 
یوه مصرۍ بُت پرسته وه،  چېاو یا لږترلږه فرهاد خو زردشتي او آتش پرست وو، او د زلیخا مینه،  ،زردشتیان وه

ه یو سر هغه یوه بُت پرسته او هغه بل آتش پرسته به څرنګه د حق له جمالله صوفیانه عشق سره څرنګه جوړیږي؟ 
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که دا وروستی خبره صحیح وي نو بیا خو دیني علماء  ؟او که په عشق کي کفر او اسالم توپیر نه لريځای کیږي؟ 
  پر صوفیانو باندي د اعتراض حق لري.

 د چېکیسه راوړې نه وای. ځکه جامي باید، د یوه لوی دیني عالم په حیث، له لویه سره، د یوسف او زلیخا موالنا
او  ؛قرآني کیسه ده او په قرآن شریف کي هغې ته احسن القصص یا بهترینه قصه ویل سوې دهیوه  یوسف سورة

. په دې قصه کي نه د زلیخا نوم سته ۳آیة  ۱۲سورة ته تراوسه په خبر نه وې.  چېحضرت رسول صلعم ته وایي 
د مصر د پاچا  چېلي دي او نه له یوسف ع سره د هغې د میني یادونه سوې ده. په قرآن شریف کي یوازي دونه راغ

مېرمني غوښتل یوسف ع زنا ته تشویق کړي. حق متعال یوسف ع منع کړ. د مصر د پاچا مېرمني پر هغه باندي د 
جنسي تېري تور ولګاوه. له دې څخه وروسته د مصر د پاچا د مېرمني او د یوسف ع ترمنځ میني ته بیخي اشاره نه 

 ، جامي، عطار او نورو صوفیانو خوموالنانو یني هیڅ دوام نه دی کړی. م ، یو طرفه او ضمنا ناروا،دېده سوې. 
په قرآن شریف پوري اضافه کیسه ولي  چېد اسالم د دین د علماوو په حیث، دې ټکي ته پام کړی وای  چې، باید 

 نوري عاشقانه کیسې نه وې؟ وتړي؟
مېرمني لپاره به د زلیخا نوم کله اختراع سوی  د مصر د پاچا یا عزیز د چېزه په دې باره کي نور معلومات نه لرم 

او له یوسف ع سره به د هغې د سوځنده میني داستان کله جوړ سوی وي. خو صوفیانو دې قصې ته ډېره زیاته هوا 
 له خپلي خوښي سره سم، تر ټولو ښکلې بهترینه قصه ده، عنی یېم چېورکړې ده او حتی د احسن القصص کلمه یې، 

 او بیا یې نو د زلیخا میني ته اسماني دا پخپله د قرآن شریف د متن تحریف دی او دا ستره ګناه ده. چې، قصه بللې ده
 قرآن شریف چېدا د صوفي شاعرانو، په تېره بیا هغو صوفي شاعرانو لپاره  چېرنګ ورکړی دی. زه ګومان کوم 

زلیخا نه په قرآن شریف او نه په تورات  ټول په مرتکب سوي دي. چېیې څو څو ځله لوستی وو، یوه لویه ګناه ده، 
 کي موجوده ده او یوازي یو فوکلوري نوم دی.

 

 نوربیا

 ، او صوفیانه عشق:مثنوي موالناد 
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