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 تصوف او اسالم
 اووم فصل

 

 عشق په تصوف کي
 برخه ښتمهېڅلو شپږ

 

 ، او صوفیانه عشق:مثنوي موالناد 
د مثنوي په څېر هنګامه جوړه کړې وي. یوازي  موالناد د تصوف په تاریخ او په تصوف کي ډیرو لږو کتابونو به 

 ېچکتابونه ورباندي ونه لیکل سول بلکه په اروپا کي مستشرقینو دونه توجه ورته وکړه  ژبو په فارسي او عربي
ښایي پخپله د تصوف مسلې ته یې هم په دغه اندازه توجه نه وي کړې. رینالډ نیکلسن نه یوازي دا کتاب په ډېره 

 ه جوړیږي. یو بشپړ کتاب ورڅخ چېباندي ولیکلې ورخوږه انګلیسي ترجمه کړ بلکه دونه تبصرې یې 
له مجلسونو او محفلونو څخه  موالنادې سرچینه پخپله د  آن وایی درځیني ایرانیان هغه ته د پهلوي ژبي ق چېدا 

د هغه مریدانو به، د مثنوي په مجلسونو کي، دا کتاب د عجم یا فارسي قرآن باله او هغه یې د قرآن معنا » راغلې ده. 
 پخپله هم د خپلو مریدانو پر دې ویناوو نه یوازي اعتراض نه کاوه بلکه خوند یې ورکاوه.  موالنابلله. 

د  ېچپه څېر یې د مثنوي په باب مبالغه کوله، یوه شپه پیغمبرصلعم په خوب کي ولیدی  موالناد  چېحسام الدین، 
د مثنوي  ناموالبه شیخ حسام الدین د  ېچمثنوي یې په الس کي نیولی او په ډېره خوښي یې ورته کتل. کله کله  موالنا

و اغیبیان یا آسماني خلک را روان دي؛ توري ورسره دي  چېغی نو لیدل به یې اوق او وجد رذپه مجلسونو کي پر 
به هم د خپل مرید شیخ حسام الدین د  موالناد منکرانو ریښې کاږي او په کشولو یې دوږخ ته بیا یی. له مثنوي څخه 

 ۶۵-۲۶۴زرین کوب، پله پله تا مالقات خدا ص ص « نوکیسې په خوند خوند اورېدلې.خوبونو او چرتو
د مثنوي اصل او فرع په تا اړه لري او تا دا  چېخپل ټول مثنوي حسام الدین ته اهداء کوي  موالنا چېدغه علت دی 

د مثنوي له الفاظو څخه مي مطلب ته یې او د هغه له لیکلو څخه مي مطلب  چې، حسام الدین ته وایي موالنامنلې ده. 
 ستا آواز د خدای آواز دی: چېوایی حسام الدین ته کفر کوي او  چېستا آواز دی. او باالخره دونه له حاله وزي 

 
 همچنین مقصود ازین مثنوي

 ای ضیاءالدین حسام الدین تویي
 مثنوي اندر فروع و در اصول

 تست و کردستی قبولجمله آن 
 قصدم از الفاظ او راز تواست
 قصدم از انشاش آواز تواست
 پیش من آوازت آواز خداست

  عاشق از معشوق حاشا کی جداست
 (۷۵۹تا  ۷۵۴دفترچهارم )    

 
پر باطني عشق باندي، له یوې اوږدې او شاعرانه تبصرې څخه وروسته،  موالناپر عشق او خصوصاً د زرین کوب 

شپه سوه نو خلک به ورڅخه تېرېدل او چا به یوه شېبه  چېیوه شپه په بازار کي وعظ کاوه. کله  موالنا»  چېلیکي 
یران ح موالناد ښار پر څلور الري باندي یوازي پاته سو.  موالناغوږ ورته ونیوی او خپله الره به یې واخیستله. آخر 

په آواز کي یو  موالناپه د بازار د سپیو سږموته د څه وکړي او خپل د عشق حال چاته ووایي. مګر په هغه ش چېوو 
په کومه روحاني شامه دا احساس  موالنا، په هغه روحاني شپه، چېډول آشنا بوی ورغی. هیڅوک په دې نه پوهیږي 

مخ سپیو ته واړاوه او هغوی ته  موالناسپیو د اصحاف کهف په ژبه له ده سره د زړه خواله پیل کړې ده.  چېکړه 
موعظې ته یې غوږ ونیوی او هیڅ یوه حرکت  موالناه پیل کړه. ټولو سپیو سرونه پر څپړو کښېښودل او د یې موعظ
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ۍ به او خپلي لکڅه ږغونه وکړل  نه کاوه او پر خپلو ځایونو باندي خاموش پاته سول. بس کله کله به یې په آرامه یو
ې، تر ناوخته پوري، د ښار په څلور الري کي، ظله عشقه ډکي موع موالنایې له خوشالیه ښورولې. په دې توګه د 

 «سپی پر آرامه پر خپلو ځایونو باندي کرار کښېنول.
باندي، د یوه ډنډ پرغاړه، له خپلو څو تنو مریدانو سره ناست وو او د عشق په باره  ، له ښار څخه دموالنابله ورځ » 

هغوی هم تسبیح وایي او  چېپوهېدی  موالناو کي یې خبري کولې. په دې وخت کي د چونګښو آوازونه پورته سول ا
خبري  موالناد  چېمریدان په عذاب کړل ځکه  موالناد ده د خبرو په عشق کي ډوبي دي. خو د چونګښو ږغونو د 

چونګښي هم له دغه عشقه څخه په خروښ او جذبه کي دي. خو وروسته یې د  چېپو هېدی  موالنایې نه اورېدلې. 
ره له دې ږغ س موالناکه یې تاسي تر موږ ښه وایاست نو موږ به کرار سو. د  چېرباندي وکړ مریدانو له سببه ږغ و

 ۲۸۴-۲۸۳هغه کتاب ص ص  «چونګښي خاموشه سوې.
حسین د ډاکټرعبدال چېکه موږ دا کیسې د یوه عادي او بېسواده سړي له خولې اورېدالی خو چنداني خبره نه وه مګر کله 

م خوندور دی، د عادي الرویانو او جاهالنو په ظد نثر د کلماتو شرنګ یې تر ن چېزرین کوب په سطح یو عالم، 
مثنوي ته د قرآن په  موالناولي د  چېڅېر وینا کوي نو سړی هک پک سي او نور له چا څخه ګیله نه سي کوالی 

 سترګه ګوری.
و کي لیدی ځکه یې د عالم له ټول پخپله پکښي ډوب وو د عالم په ټولو ذراتو چېهغه عشق موالنا» زرین کوب لیکي: 

لیدله. په دغو یې د عالم په ټولو ذراتو کي جلوه ده مینه کوله د هغه  چېذراتو سره عشق کاوه او له هغه څه سره 
سړي توصیفوالی نه سوای. هغه به تل په تن خوار او کمزوری وو او د هر  چېوختونو کي د هغه حال داسي وو 

 «په مقابل کي به یې مقاومت ښود.... یاو ګرم یږو، تندو او هر ډول یخنډول سختیو او تکلیفونو، لو
د ده په ژبه خبري کوي پخپله هغه نه دی. دا هغه روحاني تجربه  چېکاوه هغه څوک  داسي احساسکله کله  موالنا» 
ګرځېدلی وو. سبب بایزید او وروسته منصور حالج ته حاصله سوې وه او له هغوی سره د خلکو د مخالفت  چېوه 

تر ممکنه حده پوري د هغه حالت د اظهارولو په برخه کي له احتیاط څخه کار اخیست. مګر هغه عشق  موالنامګر 
دي یې د وصل او اتحاد طالب کړی وو ورځ په ورځ زیاتېدی او هر ګړی دوه چنده کېدی او د ده تنده د سړېدلو  چې

ده نه غوښتل  چېاو دا هغه ِسر وو  د دویي لپاره ځای نه پرېښود نه وه. د ده لپاره د عاشق او معشوق تر منځ عشق
 ۲۸۵-۲۸۴پله پله تامالقات خدا ص ص «هر ځای یې ووایی.

ډیري  کي ،دا خبري په الفاظو، په تېره بیا د زرین کوب په څېر یوه تکړه عالم او لیکوال په ښکلیو او شاعرانه کلماتو
ی پر موهومو او بې معن چېول نس، هیڅ شی نسته. یوازي تش نتایج دي ښې لګیږي؛ مګر په محتوا کي یې، لکه د ډ

چرتونو بناء سوي دي. د معشوق درک هیچا ته معلوم نه دی. څوک یې په تورو خلوتونو کي په یاد کي لوږي او 
تندي تېروي. څوک ځانونو په پښو ځړوي، څوک پایکوبونه او مستۍ کوي، څوک څوڼي غورځوي، څوک له سهاره 

 له هر یوه څخه د معشوق تعریف وپوښتل سي ټول ګونګي دي. چېخو ښامه پر کتاب پراته وي ترما
په جامي څخه یې زیات وکم دوه سوه کاله مخکي ژوند کړی دی،  موالناد  چېجالل الدین بلخي یا رومي،  موالنا

ی رومي، د خپل مثنوي موالناګوري. جامي اشاره کوي  چېته په هغه شکل  د عشق داستاند زلیخا  خپل مثنوي کي،
هم، سره  هد تقریبٍا ټولي محتوی سره سم، له یوسف سره د زلیخا سوځنده میني ته د حقیقي عشق په سترګه ګوري او د

 دپه قرآن شریف کي د یوسف او زلیخا مینه نسته،  چې دیاو په دې پوهی، وود قرآن شریف په متن خبر  چېله هغه 
 ۳۳۰۴څخه تر  ۳۳۰۱د مثنوي د پنځم دفتر د د زلیخا د میني داستان را اخیستی دی. فوکلوري افسانو په پیروي، 

 بیتونو پوري:
 

 صورت یوسف چو جامی بود خوب
 زآن پدر می خورد صد باده طروب

 باز اخوان را از آن زهر آب بود
 کان دریشان خشم و کینه میفزود

 باز از وی مر زلیخا را شکر
 می کشید از عشق افیونی دګر

 غیر آنچه بود مر یعقوب را
 بود از یوسف غذا آن خوب را

 
ایی و چېبیتونو پوري د زلیخا او یوسف ع هغه فوکلوري کیسې ته اشاره کوي  ۳۸۷۵څخه تر  ۳۸۷۳د پنځم دفتر له 
د زلیخا په څېر یوې  چېزنا ته تشویقاوه او هغه د زمري په څېر ځان ورڅخه وژغوره. ځکه  ع زلیخا، یوسف

 مني څخه هر چا ځان نه سوای خالصوالی او د هغې پر حسن باندي چا سترګي نه سوای پټوالی.ښایستې مېر
 

 هیچ کس را با زنان محرم مدار
 که مثال این دو پنبه ست و شرار
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 آتشی باید بشسته زآب حق
 همچو یوسف معتصم اندر رهق

 کز زلیخای لطیف سرو قد
 همچو شیران خویشتن را واکشد

 
م، ه موالنابیرته ځوانېدلو قصې ته اشاره کوي. ګواکي د  د زلیخابیت پوري  ۱۲۹۳څخه تر  ۱۲۹۰د شپږم دفتر له 

 ېچزلیخا د یوسف په فراق کي ړنده سوې او زړه سوې وه او کله  چېد فوکلوري کیسې په تعقیب، په دې عقیده دی 
 سره ځوانه او ښکلې سوه.ه قصه خبر سو او توجه یې ورته وکړه نو هغه له پیې یوسف 

م بیت څخه د زلیخا د عشق په باره کي شل دوه ویشت بیتونه لري او په دې کي یې مطلب دا ۴۰۲۷د شپږم دفتر له 
 څوک په ریښتوني عشق کي ډوب سي هغه له خپل معشوق څخه پرته بل نه پیژني. چېدی 

 
 آن زلیخا از سپندان تا بعود

 نام جمله چیز یوسف کرده بود
 و در نامها مکتوم کردنام ا

 محرمانرا ِسّر ان معلوم کرد
 چون بګفتي موم ز اتش نرم شد

 این بدي کان یار با ما ګرم شد ......
 ګر ستودي اعتناق او بُدی
 ور نکوهیدي فراق او بُدی

 صد هزاران نام ګر برهم زدي
 قصد او و خواه او یوسف بُدی

 ګفتي نام او چېګرسنه بودي 
 مست جام اومی شدی او سیر و 

 تشنګیش از نام او ساکن شدی
 نام یوسف شربت باطن شدي
 ور بُدی در دیش رآن نام بلند

 درد او در حال ګشتی سود مند
 وقت سرما بودي اورا پوستین

 این کند در عشق نام دوست این.....
 

زلیخا یوسف لیدلی او  چېد زلیخا فوکلوري داستان ته که هر څومره هوا ورکړو نو لږترلږه دا خو راته معلومیږي 
، جامي، بایزید، جنید او نورو صوفیانو د داسي ذات سره د میني په پلمه پر موالنا زړه یې ورباندي بایللی وو. خو

او نه د هغه له ذات سره مینه روا نه یې په سترګو لیدلی، نه یې لیدالی سي  چېمځکه باندي شاهد بازي پیل کړې ده 
 ده.

 والنامد  چېسماني مفهوم قایل وو. عجیبه نه ده آلنون مصري او خپل پالر په څېر عشق ته په د ابن عربي، ذوا موالنا
 مجنونف سوي دي. وق ته؛ او تقریباً یونیم زر بیتونه ورزیات یاد سوی دیځله  ۳۵۰تر په مثنوي کي د مجنون نوم 

صوفیان ولي د خدای په ټوله دنیا کي تر هر څه د عشق  چېلپاره د عشق سمبول دی. سړی نه پوهیږي  موالناد 
ستاینه کوي. صوفیانو د همدغه مفهوم لپاره د قرآن شریف آیتونه تحریف کړي دي، احادیث یې جعل کړي دي، قصې 

د عشق، معشوق او عاشق لپاره هر څونه خواږه او ښکلي کلمات استعمالېدالی سي نو  چېیې جوړي کړي دي او 
، ایاز، یوسف او زلیخا او په عمومي صورت د مجنون، منصور ، په مثنوي کي،کهدی درېغولی.  خپل وس یې نه

د مثنوي زیاتره برخه د عشق مسلې ته وقف سوې  چېعشق په باره کي بحثونو او بیتونو ته وګورو نو ویالی سو 
 ده. 

خپل  ناموال چېي ژبه لیکلې ده، ښکاري پخپله پر مثنوي باندي په عرب موالنا چېپه هغه لنډه، یو نیم مخ، مقدمه کي 
د قرآن شریف سره په مساوي  بیخي چېمثنوي ته په ډېر زیات اهمیت قایل دی او باالخره دونه مبالغه ورڅخه کیږي 

دا آیة شریف د قرآن  ۷۹آیة  ۵۶ال یمسهُ اال المطهرون. سورة  چېیا مشابه اهمیت ورته قایل دی. او په څرګنده وایي 
 موالناخو الس نه وروړی. قرآن ته به پاک نه یاست  چېعظیم الشان په حق کي نازل سوی دی او مطلب یې دا دی 

ولي. ب مثنوي د پهلوي ژبي قرآن موالناایرانیان د  چېعجیبه نه ده د خپل مثنوي په برخه کي عین تقدس ته قایل دی. 
 او یو شاعر خو وایي:

 ګویم وصف آن عالیجنابه من چ
 نیست پیغمبر ولی دارد کتاب
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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
 

 او یا:
 مثنوي معنوي مولوی

 هست قرآن در زبان پهلوي
 

مثنوي هم د الفاظو او کلماتو د ښایست او هم د موضوعاتو د کثرت له مخي ډېر  موالناد  چېپه دې کي شک نسته 
ف د خپل کتاب په توصی موالنا چې. خو هغومره شهکار بلالی سویو لوی سي ژبي ارغني کتاب دی او په حقه یې د ف

ر تر حوصلې وتلی کا لد مثنوي د مضامینو او قصو په باب مفصل بحث د دې فصکي مبالغه کوي هغسي هم نه ده. 
یږي ستلو شرمسړی یې، بل چاته، په لو چېپه مثنوي کي ځیني داسي کیسې هم راغلي دي  چېدی خو دونه به ووایو 

اکثریت خلک یې مثنوي شریف بولي، دونه سپکي کیسې هم راغلي  چېپه مثنوي کي،  چېاو څوک باور نه کوي 
پخپله  ېچخو ځیني داسي کیسې هم پکښي سته ، او له دومره سپکو کلماتو څخه به کار پکښي اخیستل سوی وي. وي

ې د یوې کیسې په شکل را اخیستې ده. د مثال په ډول: د یې هم ښایی ډېر په مفهوم نه وي پوه سوی او هسي ی موالنا
حق تعالی له عزراییل څخه پوښتنه م بیت پوري د عزراییل کیسه ده. ۴۸۲۰څخه تر  ۴۸۰۳مثنوي د شپږم دفتر د 

هر وخت  چېی دی؟ عزراییل ورته وایی لد دې دونه خلکو روحونه دي اخیستي دي کله دي زړه هم سوځېد چېکوي 
کشکي مي حق تعالی د هغه ځوان پر ځای چی زه  چېی او هر وخت په زړه کي را ګرځېدلي دي مي زړه سوی د

کله  چېنا فرماني ونه سي. خوخدای تعالی بیا هم سوال ورڅخه کوي  چېیې روح اخلم قرباني کړي؛ خو بیا وېرېږم 
تا په سمندر کي د یوې کښتۍ د ډوبولو امر راته وکړ او  چېدي ډېر زړه سوځېدلی دی؟ عزراییل وایي هغه وخت 

له یوې ښځي او د هغې د ماشوم څخه پرته نور د ټولو روحونه واخله. کښتۍ ډوبه سوه او هغه  چېراته ودي ویل 
د هغي ښځي روح هم واخله او هغه  چېښځه او ماشوم یې پر یوه تخته باندي پاته سول. تا وروسته امر راته وکړ 

پر مابه څه حال راغلی وي. له هغه  چېمي له مور څخه هغه ماشوم بېالوه نو ته پوهېږې  چېپرېږده. کله  ماشوم
 څخه وروسته مي ډېر ماتمونه لیدلي دي مګر د هغه ماشوم د پیښی ترخه خاطره مي له یاده نه وزي. 

یې په هغه ګوښه کي له باران، هغه ماشوم یوې ګوښې ته ورسوي. هغه  چېوروسته نو حق د سمندر څپو ته امر وکړ 
بادونو، سړو او توپان څخه وساتی او هغه ته یې په هغه سیمه کي ښه ژوند برابر کړ..... دا کیسه دلته ختمیږي او 

 موالناد دې کیسې څخه مطلب څه وو؟ لومړی خو  چېژوندی وای نو سړي به پوښتنه ورڅخه کړې وای  موالناکه 
سان حساب کړی دی. عزراییل خو فرشته ده او د هغه وظیفه د ارواح قبضول دي اونوم پر عزراییل باندي هم د یوه ان

هغه زړه سوی نه لري او زړه سوی کوالی نه یې ملک الموت دی. هغه د انسان په ډول زړه او احساسات نه لري. 
رشتې د روباټ هغه د نافرمانی فکر کوالی نه سي. هغه او نوري ټولي فپه زړه سوي پوهیږي نه.  چېسي، ځکه 

Robot  .په ډول کار کوي 
ده په دې کیسه کي د خالق پر عمل او اقدام باندي اعتراض کړی دی؛ او هغه یې  چېنه دی متوجه سوی  موالنا

د عزراییل په زړه کي هغه عمل مکروه او د نه کولو وو. ماشوم په هغه ځنګله یا ټاپو  چېظالمانه بللی دی؛ ځکه 
 هدف څه وو؟ موالناد  چېسه پای ته رسیږي. سړی نه پوهیږي کي یوازي پاتیږي او کی

 والنامتر دې به ښه کتاب لیکل سوی وي.  چېخپل مثنوي ته ډېر خامتما دی او هیڅ فکر نه کوي  موالناخو پخپله 
داسي  نور یې چېخپل مثنوي یقین ته د رسېدلو د اسرارو د کشفولو په الره کي د دین اصلي اصول بولي. او وایي 

) مثل نورِه کمشکات فیها خپریږي لکه د دېوال په منځ کي له جوړ سوي ځایه ) مشکواة( څخه د څراغ وړانګه. 
آیة کي د خپل ځان په باره کي  ۳۵په  ۲۴حق متعال د قرآن شریف د سورة نور  چېالبته دا هغه څه دي مصباح . 
لپاره د خپل یوه عادي مثنوي په  موالناد  «شکواة فیها مصباح.هللا نورالسموات واالرض مثل نورِه کم» ویلي دي. 

نوي ته خپل مثخپل مثنوي یې د هللا له ذات سره برابر کړی دی. برخه کي دونه لویه مبالغه تر حد څرګند تېری دی. 
ر امشک آنست که خود ببوید نه آنکه عط»  چېسړی دې خبري ته مجبوروي  چېپه هغو صفتونو او ښېګڼو قایل دی 

 یې د خپل چې موالناپه اسالمي نړۍ کي به د هیڅ کتاب دونه صفت سوی وي لکه  چېزه ګومان نه کوم « بګوید 
، له شمس تبرېز او صالح الدین زرکوب څخه وروسته، خپل دغه کتاب کوي. او باالخره دا له ټولو صفاتو ډک کتاب

یو عادي سړی وو، دومره القاب  چېي له نامه سره، دریم معشوق، حسام الدین چلبي ته تقدیموي. د حسام الدین چلب
 او له ده سره تر ډیرو نورو لوړو مقاماتو سره هم نه ښایي.  موالناپخپله له  چېذکروي 

 
 نوربیا

 ...وایي په دې کتاب کي عجایب او غرایب راغلي دي موالنا
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