
 
 

 
 4تر 1 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
 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۱۸/۰۵/۲۰۲۱             عبدالباري جهاني

 

 تصوف او اسالم
 نهم فصل

 

 د تصوف ریښې
 برخه وسمهځپـن شپږ

 
سابقه نه ده درلودلې. او د  چندانيد عربو په سیمه کي، چي د اسالم مبارک دین له هغه ځایه پیل سوی دی، تصوف 

یې هم ناوړه Asceticism  یا مرتاضیتبلکه په زهد کي افراط نسته اسالم په دین کي هم نه یوازي د تصوف څرک 
 بللی دی. 

ا یاهلیت په دوره کي عربان معموالً بت پرستان ول، اکثریت یې د آخرت او د انسانانو د بیرته را ژوندي کېدلو د ج
ول ا واستره چي انسان دي د حق متعال له خوا، د انسانانو لپاره، د رسول په حیث منلنه بعثت څخه منکر ول او دا یې 

 ږي نو هغه فرشتې ته وظیفه ورکوي نه یوه عادي انسان ته. سي بلکه دوی په دې عقیده وه چي که خدای رسول رالی
په همدغه وخت کي ځیني داسي مفکرین او شاعران موجودول چي هم یوه خدای او هم یې پسله مرګه ژوند او آخرت 

 ته عقیده درلوده.
اهیم په دین زین بن عمرو بن نفیل یوه ورځ خلکو ته وویل چي زما خواته راسی ځکه چي نن ورځ یوازي زه د ابر

 یم. او د امیة بن ابی الصلت دا شعر یې ووایه:
 زور « دین الحنیفة»  کل دین یوم القیامة عندهللا

 د قیامت په ورځ به پرته له حنیفي دین څخه ټول د هللا په نزد افتراء او زور شمېرل کیږي. ترجمه:
 او دا هم د زید له ویناوو څخه ده:

 
 فلن تکون لنفِس ِمنک وافیة  

 م الحساب اذا ما یجمع البشریو
 له عذابه ونه ساتالی سي.څوک به  شر په ورځ را غونډ سي؛ هیڅ سړیحترجمه: په هغه ورځ چي ټول انسانان د 

او له هغو کسانو څخه چي یوه خدای او د قیامت ورځي ته یې عقیده درلوده، یو هم قُس بن ساعده وو. قُس بن ساعده 
هغه چي تباه سوي دي بیرته را ویل چي د کعبې په خدای مي دۍی قسم وي چي لکو ته خپه خپلو نصیحتونو کي 

هغه څخه یو نظم پاته دی، چي پر دواړو خبرو باندي شاهدي  و څوک چي والړ سي بیرته راګرځي. لهستنیږي ا
 ورکوي:

 
 لیس بمولود وال والد  کال بل هوهللا الهُ واحد

 و الیه المآب غدا   اعاد و ابدی
څوک له دې څخه انکار وکړي چي هللا واحد ذات دی. نه له چا زېږېدلی او نه څوک زېږوي. هغه وو چي توبه چي ) 

 (لومړی یې مخلوقات پیدا کړل او سبا به ټول هغه ته ستنیږي.
قُس بن ساعده له مرګه وروسته ژوند په باره کي یو اوږد نظم لري او مطلب یې دا دی چي اې هغه څوکه چي پر 

ړې. په داسي حال کي چي مړي په ګور کي آرام پراته دي او پر بدنونو باندي یې د کالیو ټوټې پارچې مړي باندي ژا
 پاته دي.

دوی پرېږده ځکه چي هغوی ته یوه ورځ په مخکي ده چي یوه لویه چیغه به ورباندي وسي او د مرګ له خوب څخه 
دوی به هغه حال وویني چي په دنیا کي یې  .به راپاڅي. لکه څوک چي په خوب کي له خپلو ساندو څخه را ویښیږي

 سول. ... خلک والړل او په دوی پسي نور پیدا نه وو لیدلی.
دغه راز عامربن ظرب ُعدواني، چي د عربو له فیلسوفانو او خطیبانو څخه وو، یو اوږد وصیت کړی دی او په پای 

ې پخپله پیدا کړي وي مګر ټولو صانع او کي وایی چي ما په مخلوقاتو کي داسي څوک نه دي لیدلي چي ځانونه ی
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جوړوونکی درلودلی دی. او هیڅوک مي نه دي لیدلي چي راسي او بیرته په مخه والړ سي. او که خلک د دردونو 
 له السه مري نو دوا یې ژوندي کوي.

یي. پوښتنه یې عامر د خپلو خبرو په ترڅ کي وویل: زه د چارو په دوو حاالتو پوهیږم چي هغه ته شتّی او حتّی وا
ورڅخه وکړه چي د حتّی معنا څه ده. ده وویل د دې معنی له مرګه وروسته ژوند دی. او نه شی به په شی تبدیل سي. 

ص ص جلد دوم  شهرستاني، توضیح المللاو ویل یې وای! دا یو پند وو کشکي یو څوک وای چي منلی یې وای. 
۳۹۹-۴۰۲ 

عامر  ندي زنا او شراب حرام کړل او په دې باره کي یې شعرونه وویل.پر ځانونو باتنو نورو سره، وعامر، له څ
هغه کتاب ښځي له ځوانانو څخه هغه څه چي دوی یې باید ولري وړي.  يوویل چي سندري ویونکي او ساز ږغوونک

 ۴۰۲ص 
 

ه ریې ت، چي سوو. ورقه بن نوفل، چي وروسته عیسوی سو. زید بن عمرله اسالم څخه مخکي څلور تنه موحدین ول
والړ له هغه ځایه څخه چي راغی د عیسویت تبلیغ یې پیل کړ. د هغه کاکا، د عمر بن خطاب پالر، الخطاب بن نفیل 
د مکې له ښاره څخه وایستی او وروسته د هغه په تحریک ووژل سو. عثمان بن الحویریث هم عیسوی سو او وروسته 

عبیدهللا بن جحش له مسلمانانو سره حبشې ته هجرت وکړ. هلته  بیزانتیم ته والړ او لوړ دولتي مقام یې ترالسه کړ.
  عیسوی سو.

 او حضرت کړ دغه راز ابوعامر بُت پرستي پرېښودله؛ مسیحي او وروسته راهب سو. په مدینه کي یې جومات جوړ
رسول اکرم ص ته یې بلنه ورکړه چي په هغه جومات کي لمونځ وکړي خو د حق متعال له لوري حضرت رسول 

 اکرم ص ته وحی راغلې چي په هغه جومات کي له لمانځه کولو څخه ځان وساتي:
 
والَّذین اتخذو مسجداً ِضراراً و ُکفراً و تفریقاً بین المونین و ِارصاداً لمن حارَب هللاُ و رسولهُ من قبُل َولَیَحِلفُنَّ اِن » 

 ۱۰۷ آیة ۹اِنَُّهم لکذبون. سورة  اََردنا ااّل الحسنی وهللا یشُهدُ 
) او داسي کسان هم دي چي هغوی د تاوان رسولو کفر او بې اتفاقی اچولو لپاره مسجد جوړ کړی دی. او د هغو 
کسانو په انتظار دي چي مخکي یې د هللا او د هغه د رسول سره جنګ کړی دی. دوی سوګندونه یادوي چي دوی له 

 څخه. له تفسیرکابليغجن دي.( ترجمه خیر څخه پرته بل نیت نه لري. مګر هللا شاهد دی چي دوی درو
 

 . وروسته شام ته والړ او هلته وفات سو.په مدینه کي د مسلمانانو له قوي کېدلو سره، ابوعامر مکې ته وتښتېدی
موږ ګورو چي د اسالم د دین له ظهور او د قرآن شریف د نازلېدلو څخه مخکي په عربستان او شاوخوا سیمو کي 

د بُت پرستی غندل، روژه، صدقه، قرباني، حج، روژه او ټول هغه ه مرګه ژوند ته عقیده، پسلوحدانیت ته عقیده، 
. عربانو پیریان، دېو، جادو او کوډو ته عقیده درلوده. شیان چي وروسته یې په قرآن کي ذکر وسو، خلکو ته آشناوه

ټولو خلکو د وحدانیت د په په قرآن شریف کي ِجن، عفریت، سحر او کوډي ذکر سوي وې. په دې صورت کي نو 
منلو او د حنیفي مذهب د ټینګولو او پراخولو لپاره یوه پیغمبر، آسماني کتاب او د حضرت رسول اکرم ص په څېر 

ډېر ژر د عربي قبایلو د  د اسالم دینهم ډکه سوه.  خالاو د هغه له بعثت سره دا ته اړتیا وه.  تیوه قوي شخصی
 خت کي له افریقا څخه تر اروپا او اسیا تر زړه پوري پراخ سو.مشرانو مقاومت ختم کړ او په لږ و

لکه ال یې رهبانیت ته ښه هم بنه یوازي د تصوف د مسلک د حمایې لپاره کوم آیة موجود نه وو کي قرآن شریف  په
 په باره کي چيد رد  انوم له لومړي سره د اعتدال دین وو. حق متعال د هغو عیسوینه وه ویلي، ځکه چي اسال

 رهبانیت یا د دنیا ترک وهل یې غوره کړي وه دا آیة مبارک نازل کړ.
و رهبانیةً ابتدعوها ما کتبنها علیهم ااّلابتغاَء ِرضوان هللا فما رعوها حقَّ رعایتها فآتینا الذین اجرهم و کثیر  منهم 

 ۲۷آیة  ۵۷فاسقون. 
ستی. موږ هغوی ته نه وو ټاکلی او یوازي موږ او د نیا ترک وهل) رهبانیت ( هغوی له خپله ځانه را وایترجمه: 

ورته ویلي وه چي د خپل خدای رضاییت ترالسه کړي. مګر لکه څرنګه چي پر دوی باندي حق وو هغسي یې ونه 
 ګناه کاران دي.  د دوی اکثریتکړه. نو موږ د دوی د اعمالو بدل هغو کسانو ته ورکړ چي ایمان یې راوړی وو او 

 یتوحدانبان چي عیسویان سوي ول نه یوازي چا د رهبانیت د تبلیغ اجازه ورنه کړه بلکه د د مکې شریفي هغه عر
. که په اسالمي نړۍ کي ریاضتونه، ځان شکنجه کول، رهبانیت، تصوف او د وحدة الوجود تبلیغ ته هم پاته نه سول

 ي نه لري. د مفکورې روا جېدل ګورو نو ټول بهرني عوامل لري او له اسالم سره چنداني خپلو
 Edward Browne  ایډوارډ براون، چي د فارسي پر ادبیاتو باندي یې ډېر زیات او دقیق کار کړی دی، په دې

عقیده دی چي اسالمي تصوف پخپله د اسالمي ټولني د شرایطو محصول دی او په مستقله توګه منځته راغلی او وده 
، د البیروني د تحقیقاتو د خپرېدلو څخه وروسته له هندي یې کړې ده. براون وایي چي مسلمانان ایله، په هند کي

 ا سول؛ خو اسالمي تصوف تر دې ډېر مخکي وجود درلود. نتصوف سره آش
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براون ورسته ادعا کوي چي د ټولنو مشابه شرایط کله کله مشابه افکار منځته راوړي. دی وایی که د ځینواروپایي 
 ړو، چي په مشابه شرایطو کي واقع سوي وه، ډېر سره ورته دي.صوفیانو افکار له مسلمانانو سره مقایسه ک

 Literary History of Persia vol 1 P 241 
پر ځای ده مګر موږ ګورو چي په  ، چي وایی مشابه شرایط کله کله مشابه افکار منځته راوړي،ن دا خبرهاود بر

ې وحدةالوجود، د اسالم له ظهور څخه څه اروپا، په تېره بیا یونان کي د تصوف افکارو او د تصوف مرکزي عقید
باندي زر کاله مخکي، وجود درلود او کتابونه ورباندي لیکل سوي او خپاره سوي وه. دغه راز په هند کي، له اسالم 

 مسلمانانو لپارههغو څخه څه باندي دوه زره کاله مخکي، د وحدةالوجود فلسفه موجوده وه. په دې صورت کي نو د 
دا ډېره اسانه وه چي د هغوی د آثارو د ترجمه کولو له الري هغه عقاید خپل کړي او  ه کاوهچي تصوف یې غور

وفیانو د مسلمانو ص ،طبعاً خپل ورباندي زیات کړي. که چیري دا عقاید، حتی په مثالونو کي، سره ورته وي بیا خو نو
لي خوا که، له اسالم څخه مخکي، د عربو له ب د عاریت اخیستلو په مسله کي چنداني د شک ځای نه پاتیږي.له خوا، 

په افکارو او هغوی ته څېرمه د زردشت په مذهب او لیکنو کي د تصوف، چي اساس یې وحدةالوجود دی، څرک نه 
وي. په قرآن شریف کي د تصوف څرک نه وي او حتی رهبانیت یې بد بللی وي نو بیا خو دا مفکوره باید له بهر 

ا او هند کي د تصوف د افکارو تیار مواد موجود وه او کله چي ترجمه سول او یا څخه وارده سوې وي. په اروپ
 مسلمانان مستقیماً ورسره په تماس کي سول هر څه یې ورڅخه واخیستل.

 

 وحدةالوجود:
اظهار په خالف، چي وایی تصوف اصلي اسالم دی، د تصوف اصلي  براون او نورو مستشرقینو د دې ،د صوفیانو

والړه ده، مستقیم تضاد لري. په قرآن شریف شریف ن آالوجود دی، له اسالمي عقیدې سره، چي پر قرهسته، چي وحدة
ه چي موسی علیه السالم په کو لمستقل ذات دی. مخکي مو وویبېل او کي حق متعال له انسانانو او ټولو کایناتو څخه 

سې لیدالی. څرنګه چي چي ته ما نه  طور کي د حق متعال څخه د دیدار غوښتنه وکړه خو حق متعال ورته وویل
پخپله وایي چي هللا د  نه دی په نصیب کړی او پیغمبر وو، دیدار ، موسی علیه السالم ته، چي اولوالعزمحق متعال

نور دی نو د هغه لیدل موږ ته ممکن نه دي او له هغه ذات سره مینه کول او ورسره یو ځای اسمانونو او مځکي 
 ه ده.کېدل خو بیخي بېله خبر

صوفیان په دې عقیده وه چي انسان د حق تجلي لیدالی سي او یوازي د انسان زړه صافېدلو او د حق متعال او بنده 
ترمنځ د نفس د حجابونو لیري کېدلو ته اړتیا ده. صوفیان په دې عقیده وه چي حقیقت یو دی او احدیت د وجود د ټولو 

 رته بل هیڅ شی وجود نه لري او دا ټول کاینات د هغه سیوری دی.مراتبو منشاء ده. دوی ویل چي د حق له ذاته پ
 که یکی هست و هیچ نیست جز او

 وحدهُ ال اله ااّل هُو
علق تد دې افکارو نتیجه باالخره دا سوه چي ابوسعید خراز وویل: کله چي بنده خدای ته رجوع کوي او له خدای سره 

ېر سي نو که ده ته ووایي س او هم له هللا پرته ټول شیان ورڅخه هپیدا کړي او د هغه سره نیژدې سي نو هم خپل نف
 کوم ځای یې او څه غواړې نو دی به یوازي دا یو جواب ورکړي چي هللا.  چي ته د

بایزید بسطامي ناره کړه چي انا هللا ال اله ااّل انا فاعبدوني. ) زه په تحقیق سره هللا یم. پرته له ما بل هللا نسته زما 
وکړی.( او یا لیس فی جبتي سواءهللا ) په چپنه کي مي له خدایه پرته بل څه نسته ( نو پر هغه باندي د کفر بندګي 

 ۱۱۷حکم وسو. کیایي نژاد، سیرعرفان ص 
الوجود مفکوره مطرح سي؛ په اروپا  ةمخکي له هغه چي په اسالمي ادب، په تېره بیا فارسي او عربي، کي د وحد

ندي زرکاله مخکي او په هند کي څه باندي دوه زره کاله مخکي کتابونه ورباندی لیکل سوي څه با ، له اسالم څخهکي
ته څخه وروس وه. د ایډوارډ براون د دې نظر په خالف چي وایی اسالمي نړۍ ایله، په هند کي، د البیروني د تحقیقاتو

خه تجارتي او په وروسته کي علمي ، د هند، اروپا او منځني ختیځ ترمنځ له ډیري پخوا څله تصوف سره آشنا سوه
 تماسونه ټبنګ سوي وه. 

مه لسیزه کي، د هند مذهبي او فلسفي افکار، عربي ته ترجمه دریایله د یوولسمي پېړۍ په  ۱۰۵۰-۹۷۳البیروني 
کړل. په داسي حال کي چي له ده څخه څه باندي دوه سوه کاله مخکي ابویوسف یعقوب ابن اسحق الکندي د یونان 

آثار، د عباسي خلیفه ګانو المامون او المعتصم په تشویق، عربي ته ترجمه کړي وه. په حقیقت کي دا د الکندي فلسفي 
دا ریشتیا  .فیلسوف بللی دی. پخوانیو عرب مورخینو هغه د عربو برکت وو چي اسالمي نړۍ له فلسفې سره اشنا سوه

ل مګر ده هغه افکار د اسالم د دین له اصولو سره یو ده چي ده خپل افکار له نیوپالتونیزم او ارسطو څخه واخیست
 ځای کړل او د یوې نوي فلسفې اساس یې کښېښود.

 M.M Sharif, A History of Muslim PhilosophyVol 1 P 423 
البیروني څخه بیا هم څه کم سل کاله مخکي وو، د له ، چي  ۹۵۰-۸۷۲له الکندي څخه وروسته ابونصر الفارابي 

وناني فالسفه وو پر آثارو داسي علمي تبصرې ولیکلې چي د ابن سینا په سطح پوهانو ګټه ورڅخه سطو او یرا
واخیستله. او دا هم څوک نه سي ویالی چي له البیروني څخه مخکي به د یونان او د هند افکار او عقاید اسالمي نړۍ 

ه لومړۍ لسیزه کي سند فتح کړ او له د اتمي میالدي پېړۍ پ ۷۱۵ -۶۹۵محمدبن قاسم ته نه وه رسېدلي. ځکه چي 
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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
 

ً له هند او د هندو کلتور، مذهب او افکارو سره په تماس کي سوه. په دې  هغه څخه وروسته اسالمي نړۍ مستقیما
د مسلمانو صوفیانو په افکارو کي د هندو اساس نو د رینالډ نیکلسن او ایدوارډ براون دا نظر د تاء مل وړ دی چي 

او فکر کوي چي اسالمي تصوف پخپله د  سفې اغېزې نه مني او یا د شک په سترګه ورته ګوريمذهب او یونان د فل
 اسالم د مذهب په دننه کي زېږېدلی او انکشاف یې کړی دی.

 
 نوربیا

  :فلوطین
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