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 د تصوف ریښې
 برخه وسمهځپـن هنه

 

  Upanishad اوپانیشاد:
تصوفي اړخ دی چې اکثر د سترخالق او د خالق اوپانیشاد په ویدي ادبیاتو اړه لري او په اصل کي د ویدي ادبیاتو 

او بنده ترمنځ د ارتباط په اړه دی. په حقیقت کي د هندو صوفیزم زړه دی او ادبیات یې له اسالمي صوفیزم سره 
دونه نیژدې دي چې سړی نه سي ویالی چې پر اسالمي تصوف به یې اغېزه نه وي کړې. څرنګه چې اوپانیشاد له 

ل سوي متنونه دي نو سړی په یقین سره ویالی سي چې د اسالمي تصوف او اوپانیشاد ترمنځ میالد څخه مخکي لیک
 اغېزه متقابله نه بلکه یو طرفه ده یعني تصوف له اوپانیشاد څخه متأثر دی.

 Prof Maxاوپانیشاد ډېر ډولونه لري خو د ټولو هدف برهما یا خدای ته رسېدل دي. پروفیسرماکس میولر  
Muller انیشاد مهم متنونه انتخاب کړي او ما هم د هغه له ترجمو څخه استفاده کړې ده. د اوپ 
یوازي یو رودرا دی او دوهم نسته. هغه په خپل قدرت سره پر ټولي نړۍ باندي واک چلوي. هغه په » ... 

ی کي، هغه موجوداتو کي دننه اوسیږي. وروسته له هغه چې دا دنیا یې پیدا کړه نو د دې جهان ساتونکی، په پا
 بیرته ټولوي.

د دغه یوازیني خدای سترګي، مخ، السونه، پښې په هر ځای کي دي. کله چې اسمان او مځکه یې پیدا کړه نو په 
 خپلو السونو او وزرونو یې سره یو ځای کړل.

دی ځکه هغه د ټولو موجوداتو په مخونو، سرونو، غاړو او په زړونو کي دننه اوسیږي هغه په ټولو کي خپور شیوا 
 چې هغه بګوان دی.

هغه لوی خدای دی. د موجوداتو محرک دی. له هغه سره هغه خالص او صاف قدرت ورسره دی چې هرشي ته 
 رسیږي. دی نور دی او نه فاسدېدونکی دی.

دی تر بټي ګوتي لوی نه دی او د انسان په زړه کي اوسیږي. زړه، فکر او مغز یې پیژني. دوی پوهیږي چې هغه 
 ېدونکی دی.نه فناک

هغه زر سرونه لري، زر سترګي لري، زر پښې لري او پر نړۍ باندي له هري خوا را ګرځېدلی دی. له نړۍ څخه 
 بهر غځېدلی دی. په ټولو موجوداتو کي اوسیږي او د زړونو له دنني څخه لس ګوتي لیري نه وي. 

د ټولو پاچا دی او د هرچا پناه ګاه ده.  هغه حواس نه لري مګر ټولو حواسو ته نور ورکوي. هغه د ټولو خدای او
 ۶۵ص 
هغه هیڅ رنګ نه لري؛ خو د خپلي غوښتني سره سم، د خپل قدرت په وسیله بې شمېره رنګونه تولیدوي. په اول » 

کي دا ټول موجودات د هغه په ځان کي وه او په آخر کي به ټول سره پاشل کیږ. ګوندي هغه موږ ته ښه فکرونه را 
 وبخښي.
ې د اسماني موجوداتو خدای دی. هغه چې ټول کاینات یې په وجود کي دي. هغه چې پر ټولو دوه بولو او هغه چ

 څلور بولو باندي واکمني کوي. راځی چې هغه خدای ته قرباني وکړو.
چاچې هغه ذات پېژندلی وي چې د بحران په وخت کي تر باریک هم باریک دی، ټول شیان یې پیدا کړي دي؛ او 

شکلونه لري او پر ټولو شیانو باندي حاوي دی هغه به ډېر خوشاله وي او د تل لپاره به په آرامي کي  ډېر زیات
 ژوند کوي.

د ټولو شیانو خالق خدای، تر ټولو سترذات، هر وخت د انسان په زړه کي اوسیږي. هغه زړه ، روح او مغز ته د 
 پېژندلو دی. څوک چې هغه پېژني نو مرګ نه لري.

نور راپورته سي هلته نه ورځ سته نه شپه سته نه وجود سته نه عدم وجود سته. هلته یوازي هغه د  کله چې هغه
ستایني وړ ذات دی. هغه دایمي دی او هغه نور دی چې په لمر ښکلی سوی دی. له هغه څخه ټول عقل سرچینه 

 اخلي.
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 نه لري او د هغه نوم ستر عظمت دی.هغه هیچا نه پورته، نه مخامخ او نه په منځ کي لیدلی دی. هغه هیڅ شکل 
د هغه شکل څوک نه سي لیدالی، هیڅوک یې په سترګو درک کوالی نه سي. هغوی چې یې د زړه او مغز په زور 

 ۶۷-۶۶لیدالی سي او په زړونو کي یې ځای ورکړی وي نو هغوی لره مرګ نسته. هغه کتاب ص ص 
ي او هغه سیندونه چې د اباسین په څېر مخ پر لوېدیځ روان هغه سیندونه چې د ګنګا په څېر مخ پر ختیځ روان د

دي دوی له سمندر څخه سمندر ته ځي. له سمندر څخه وریځ اسمان ته پورته کیږي او بیرته یې د څاڅکو په څېر 
سمندر ته رالیږي. دوی په حقیقت کیږي بیرته په سمندر بدلیږي. کله چې دا سیندونه په سمندر ګډ سي نو هیڅ سیند 

 ان نه پېژني چې زه کوم یو یم. ځ
په همدغه توګه هغه ټول مخلوقات چې له یوه حقیقت څخه را بېل سوي دي په دې نه پوهیږي چې دوی ټول له یوه 
حقیقت څخه بېل سوي دي. دا تول واړه او لوی موجودات، که زمری دی، که لېوه دی، که مرغه او که حشرات دي 

 دا ټول بیا بیا زیږي. 
 ۱۹۱وجود کي د تولو موجوداتو وجود پټ دی. دا حقیقت دی. هغه کتاب ص د هغه په 

 Sahnkarد اتمي میالدي پېړۍ په وروستیو او د نهمي پېړي په لومړیو لسیزو کي، په هند کي د شنکراچاریا 
Acaria   خه څ ۷۸۸یا شنکره په نوم یوه فیلسوف ژوند کړی دی. که څه هم چې د هغه ژوند ډېر لنډ او یوازي د

کاله یې ژوند وکړ خو د هند په مذهبي تفکر کي یې انقالبي تغییر راووست. د هغه عقاید هم پر  ۳۲یعني  ۸۲۲تر 
اوپانیشاد باندي والړ دي. هغه یوه خدای ته عقیده درلوده، برهمن یا خدای یې بالکیف باله. برهمن یې په ټولو 

یعني د خدای او  Mokshaته ستنېدونکي بلل. شنکره موکشا  کایناتو کي خپور باله او باالخره یې ټول انسانان هغه
 د روح یو ځای کېدلو ته عقیده درلوده او دا یې معراج باله. 

شنکره په دې عقیده وو چې د ویدا د سرودونو مطالعه د انسان جهالت له منځه وړي. مګر مخکي له هغه چې دغه 
 ته تیار کړي.مطالعه پیل کړي انسان باید خپل ماغزه څلورو شیانو 

 

 : انسان باید د ظاهر او واقعیت ترمنځ توپیر وکړای سي یعني دنیا او برهمن.۱
 : سړی باید د ټولو خوندونو څخه الس پرسر سي.۲
 : یو سړی باید د اجتماع د ترک وهلو، صبر او د تمرکز کولو قوت په ځان کي وروزي.۳
 موکشا ډېره قوې آرزو موجوده وي. : له یوه سړي باید له برهمن سره د یوځای کېدلو یا۴
 

شنکره وایی کله چې سړی، د یوه داسي مرشد په مرسته چې واقعیت پیژني، د ویدا مطالعې ته تیار سو نو بیا درې 
 ګامونه په مخ کي لري.

 

 د مرشد هدایتونو ته به غوږ نیسي. ۱
ه نه سي او ځان ذهناً په حقیقت پوه د مرشد په تعلیماتو به ځان پوهوي تر څو چې په زړه کي یې هیڅ شک پات ۲

پرله پسې به ذکر کوي. سړی باید په دغه وخت کي وروستی ګام له نظره ونه غورځوي.  ۳کړي. او باالخره 
مفکورې او عقاید پرله پسې تغییر کوي او پر یوه حال نه پاتیږي. سړی باید خپله عقیده داسي پخه کړي چې د ژوند 

د اوپانیشاد پرله پسې ذکر وکړي نو سړی برهمن سي. سړی پخپله هم په دې پوه برخه یې وګرځي. کله چې سړی 
 سي چې زه برهمن یم او سړی د برهمن کارونه کوي.

شنکره په دې عقیده وو چې سړی په دغه اوسني ژوند کي کوالی سي برهمن په خپل وجود کي وویني. دغه حالت 
د کي آزادي ده. په مرحله کي که څه هم چې وجود خپل بلل کیږي او هغه په ژون Jivan Moktinجیون موکټي 

ژوند ته دوام ورکوي خو سړی نور په هغه نه غولیږي. په دې توګه نو موکشا یا د خدای په وجود کي جذبېدل 
داسي شی نه دی چې سړي ته باید له مرګه وروسته حاصل سي. دا د کمال یوه مرحله ده چې په ژوند کي 

 دي ده چې سړی یې په ژوند کي ویني.حاصلېدالی سي. داسي آزا
Jan. P McGreal. Great Thinkers of the Eastern World P 218. 

 

 شنکر اچاریا په دې اړه یو شعر لیکلی دی:
 

 هغه خزانه چې ما پیدا کړه هغه په الفاظو بیانېدالی نه سي.
 هغه داسي خزانه ده چې مغز یې درک کوالی نه سي.

 ان د شعور په هغه پراخه صحراکي ولوېدی.زما مغز لکه د ژلیو توپ
 یوه څاڅکي ته مي الس ورووړ، زه ویلي سوم او له مطلق سره یو سوم.

 او اوس که څه هم چې زه په بشري بڼه یم او بشري فکر کوم.
 زه هیڅ شی نه وینم، زه هیڅ شی نه اورم.

 زه پوهیږم چې هیڅ شی زما څخه توپیر نه لري.
Jonathan Star. Two Suns Rising. P 181. 
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بګهت کبیر تر شنکر اچاریا هم یو ګام مخته ځي او په دي عقیده دی چې خدای او روح یو شان دي او د قادرمطلق 
او د هغه د بنده ترمنځ توپیر نسته. بګهت کبیر د خدای او بنده ترمنځ اړیکي د سمندر او څپو او یخي او اوبو سره 

له خدای سره یو ځای کیږي او یا په دې پوهیږي چې  مقایسه کوي. دی په دې عقیده دی چې د بنده روح باالخره
باالخره له هغه سره یو ځای کېږم. دی وایي د روحاني تالښ الره اوږده او ستونزمنه ده مګر دونه سخته نه ده چې 
سړی ورته وارخطا سي. دغسي چې په خدای کي د محو کېدلو خواته مینه صوفیانه شکل اخلي داسي مستقیمه او 

له مېړه سره چې مېرمن مینه کوي؛ لکه زوم ته چې د ناوي تلوسه وي او دغسي هم له بادار سره د  ګرمه ده لکه
 یوه وفادار نوکر مینه وي. 

کبیر وایي خدای مطلق حقیقت دی او پر بتانو او د خدای د شکلونو پر بدلېدلو باندي عقیده یوه خرافي عقیده ده. بتان 
دی وایي زه ځکه دا خبره کوم چې ما هغوی ته په زوره زوره ور ږغ روح نه لري. دوی خبري نه سي کوالی. 

کړي دي. دی وایی هندو دي معبد ته ځي، مسلمان دي مسجد ته ځي؛ کبیر داسي ځای ته ځي چې هلته دواړه 
پېژندلي دي. کبیر وایي دا څرنګه کېدال سي چې هندوان دي هم یو خدای ولري او مسلمانان دي هم یو خدای ولري؟ 

تاسي وایاست چې زه هندو یم دا حقیقت نه لري او که مي مسلمان بولی نو زه خو مسلمان نه یم. مکه معبد دی که 
 او رام رحیم سوی دی. کبیر د عابد او معبود تر منځ د یوځای کېدلو په اړه په یوه نظم کي وایي:

 

 له اوبو څخه واوره جوړه سي
 او واوره بیرته ویلي سي اوبه سي

 ل شکلونه بد لويدا یوازۍ خپ
 اوس نور هیڅ ویل کېدالی نه سي. 

Kishori Saran Lal, Twilight of the Sultanate. P 292. 
 

محسن فاني، له برهمن سره، د هندوصوفیانو او عارفانو د یوځای کېدلو او د هغه په وجود کي د منحلېدلو او 
کوي چې د مسلمانو صوفیانو مقاماتو ته ډېر ورته ورکېدلو په الره کي د هغوی د مقاماتو په باره کي معلومات را

 دي:
کله چې عارف له جهان سره خپل عالیق وشلوي او ځان د جهان له بند او قیدونو څخه خالص کړي نو د اطالق » 

وایي. د دوی په عقیده مکت پر پنځه ډوله دی. لومړی یې هغه دی چې سالک « مکت»عالم ته رسیږي چې هغه ته 
ته د رسېدلو څخه وروسته د یوې فرشتې ښار ته رسیږي. په هغه ښار کي یوه فرشته اوسیږي چې د اطالق مرتبې 

وایي. « سالوکیم»ښار د هغې په نوم یادیږي لکه د برهما ښار، د بشن ښار او د مهادیو ښار او دغه ډول مکت ته 
ورته حاصل سي او دې دوهم ډول مکت دا دی چې سالک له فرشتو سره نیژدې سي او د مالیکو د صحبت فیض 

وایی . دریم ډول مکت هغه دی چې سالک پخپله د فرشتو په ډول سي، پرته له دې چې « سامي سپیم»ډول مکت ته 
« ساروپیم»د هغوی سره یوسي، یعني چې زړه یې وغواړي د هري فرشتې په ډول کېدالی سي او دې مقام ته 

یو ځای سي لکه اوبه له اوبو سره یعني د هري فرشتې وایی. څلورم ډول مکت هغه دی چی سالک له فرشتو سره 
« جیوآتما»وایي. پنځم مکت هغه دی چې سالک ته « سایو جم»له وجود سره مخلوط کېدالی سي او دې حالت ته 

ویل کیږي. نفس یې له لوی ذات سره، چې هغه پرم آتما ویل کیږي او حقیقي موجود بلل کیږي، ګډیږي. په دې 
 ۱۴۸وایي. محسن فاني دبستان مذاهب ص « کیولم»ویت له منځه ځي او دې ډول مکت ته وخت کي دویي یا ثن

اسالمي تصوف د هندي تصوف اکثریت عقاید خپل کړي وه او په خپلو شعرونو او نظمونو کي داسي ښودله چې 
یا هللا ج د ګواکي دا عقیده یوازي د مسلمانو صوفیانو ده. خو په خپلو شعرونو کي یې داسی اشارې کولې چې ګو

 ټولو خدای دی او ټول بنده ګان او حتی مذهبونه په واقعیت کي یوه الره تعقیبوي.
شیخ ابوسعید ابوالخیر، چې د کعبې پر ځای به یې د خپل شیخ بالفضل پر قبر طوافونه کول، په دې برخه کي ښه په 

لمانی په میدان کیآسونه ځغلولي دي او زغرده رباعیات ویلي دي، کفر او اسالم یې دواړه آزمېیلي دي. هم یې د مس
 هم یې یو څه وخت کافري کړه خو باالخره کفر ته پر اسالم باندي ترجېح ورکوي:

 

 یک چند در اسالم فرس تاخته ایم
 یک چند به کفر و کافری ساخته ایم

 چون قاعده عشق تو بشناخته ایم
 از کفر به اسالم نپرداخته ایم

*****          
 

 اسالم برون صحرایی استاز کفر و ز 
 مارا به میان آن فضا سودایي است
 عارف چو بدان رسید سر را بنهد

 نه کفر و نه اسالم و نه آنجا جایی است
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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
 

 رفتم به کلیسای ترسا و یهود
 ترسا ویهود جملګی رو بتو بود
 بر یاد وصال تو به بتخانه شدم

 تسبیح بتان زمزمه عشق تو بود
*****        

 له مولنا څخه هم، په مستی کی، خپل ځان او مذهب ورک دی:
 چه تدبیر ای مسلمانان که من خودرا نمیدانم

 نه ترسا نه یهودیم نه ګبرم نه مسلمانم
 نه شرقیم نه غربیم نه ُعلوی یم نه سفلی یم

 نه زرکان طبیعی ام نه از افالک ګردانم
 و سقسینمنه از هندم نه از چینم نه از بلغار 

 نه از ملک عراقینم نه از خاک خراسانم.
 

شیخ عطار هم تر نورو شاعرانو کم نه راځي او کله چې د رندانو خرابات ته ننوزي نو هلته دونه مستیږي چې 
شراب او پیاله نه سره پېژني او باالخره وایي چې پخوا خو ښه وو بت او بت پرست به یې سره پېژندل خو اوس په 

 ت او بت پرست ټول ورڅخه ورک سوي دي. خمخانه کي ب
 به هشیاري می از ساغر توانستم جدا کردن
 کنون از غایت مستی می از ساغر نمیدانم

 به مسجد بُتګر از بُت باز میدانستم و اکنون
 درین خمخانه رندان بُت از بُتګر نمیدانم

 دل عطار انګشت سیاه رو بود و این ساعت
 ر نمیدانم.ز برق عشق آن دلبر به بر اخګ

خوشحال خان خټک، چې صوفي هم نه وو، د تصوف د ادبیاتو تر اغېزې الندي راغلی دی او په یوه شعر کي ټول 
 مذاهب یو شان د خدای د تالښ الرویان بولي:

 څوک کعبې لره روان دي په هی هی
 څوک دېورې لره روان دي په جی جی

 عاشقان یې صدر هزار یوه محبوبه
 دي په پی پی په هر لوري ور پسې

 زه خوشحال چې د وحدت په میو مست شوم
 وایم دا چې کاووس کله وو کی کی؟

د اسالم په دین کي غیرمسلمانانو، په تېره بیا هندوانو ته د نفرت په سترګه کتل نو صوفیانو نه سوای کوالی چې په 
تبلیغاتو کي یې، کله په رمز او  خپلو حلقو کي هندوانو او نورو غیرمسلمانانو ته ځای ورکړي؛ خو په شعرونو او

 کله په زغرده، د هغوی حق ادا کاوه.
په هند کي وضع داسي نه وه. هندوانو له ښې ډیري مودې هم د مسلمانانو له وجود سره عادت نیولی وو، هم یې په 

لیدلي وه او وروسته کي د هغوی حکومتونه او فتوحات لیدلي وه او هم یې له ډېري پخوا څخه د مسلمانانو شیخان 
هم د شیخانو د تصوف مفکورې د دوی له وحدة الوجود له مفکورې سره نه سوازي تضاد نه درلود بلکه ال ورسره 
یو شان ه وه. هندوانو مسلمانان په خالصه غېږه ومنله او لږ وخت وروسته خلوتونو کی یو ځای سره کښېنستل. 

هندوستان خواته مخه کړه. د هندو دروېشانو او سادوګانو په څېر  ټنبلو مسلمانانو، د قلندرانو او دروېشانو په نوم د
یې کچکولونه، لکړي او تسپې واخیستلې؛ ږیري او سرونه یې ورته وخریل. په ښارونو او کلیو کي یې یو ځای 
ګدایي ورسره کوله او په ځنګلونو کي یې یو ځای عبادتونه ورسره کول. دغه راز هندوان هم د مسلمانو شیخانو 

واته ، په تېره بیا چشتیه شیخانو او پیرانو ته، چې ساز او نڅایې د خانقاه او روحاني مجلسونو عمد برخه وه، خ
ورمات سول. محسن فاني د ځینو هندو دروېشانو په باب ، چې له مسلمانانو سره یې په مجلسونو کي برخه اخیستله، 

 لیکي:
 

 نوربیا
 نه خوري. ستاسي د مذهب خلک له مسلمانانو سره ډوډۍ
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