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 تصوف او اسالم
 

 دوهم فصل
 برخه شپږمه

 

 تصوف، موسیقي او رقص:
دوستانو  زموږ له چي په اسرارالتوحید کي، چي د شیخ ابی سعید ابوالخیر د کراماتو په باب لیکل سوی دی، راغلي دي

څخه یو تن پر یوه ښایسته هلک باندي عاشق سو. د معشوق نوم یې احمدک وو. دی چي به له هر چا سره مخامخ سو 
نو د احمدک کیسې به یې ورته کولې. او که به یې د کیسو د اورېدلو څوک پیدا نه کړ نو په بازار کي به یې له یوه 

ي څو ګټي؟ هغه به ورته وویل چي درې درهمه او درې وخته ډوډۍ. مزدورکار څخه پوښتنه وکړه چي د ورځ
مزدورکار به یې کورته بوت او ورته وبه یې ویل چي ته ماته غوږ ونیسه او زه د احمدک کیسه درته کوم. هغه ته 

  ۲۵۴به یې ډوډۍ ورکړه او درې درهمه به یې ورکړه او ورته ویل به یې چي زه کیسه کوم ته سر راته ښوروه. ص 
شیخ بوعلي د اسماعیلک په نوم یوه ښایسته هلک باندي مین وو. له یوه دوست څخه یې غوښتنه وکړه چي یوه مېلمستیا 
وکړي، قواالن را وغواړي او اسماعیلک ته هم بلنه ورکړي چي زه د هغه مخته ګورم او له مستۍ یو څو چیغي 

 نو شیخ یې بې آبه کړ او خرقه یې ورڅیري کړه.ووهم. دوست یې همداسي وکړه. کله چي استاد امام خبر سو 
شیخ ابی سعید خبر سو. بله مېلسمتیا یې جوړه کړه. استاد امام یې هم را وغوښت. دروېش بوعلي ته یې هم بلنه 
ورکړه. د ابی سعید په خانقاه کي یو ښایسته ځلمی وو چي بوطاهر یې باله او لکه شمع پر دسترخوان باندي ګرځېدی 

کاوه. شیخ ابي سعید بوطاهر ته امر وکړ چي دا شیریني واخله نیمی پخپله په خوله کوه او نیمی د هغه  او خدمت یې
دروېش په خوله ورکوه. بوطاهر همداسي وکړه. هغه دروېش چیغه کړه، خرقه یې پر ځان څیري کړه او لبیک لبیک 

ي د هغه لکړه او کچکول ورپسي واخله او نارې یې وهلې او له خانقاه څخه ووت. شیخ ابی سعید بوطاهر ته وویل چ
تعقیب یې کړه. بوعلي چي تر شا وکتل ویې لیدل چي بوطاهر ورپسې دی. بیرته وګرځېدی او له ابي سعید څخه یې 
وغوښتل چي دا هلک راڅخه وګرځوه؛ او په خپله مخه والړ. ابي سعید استاد امام ته وویل چي کله یو دروېش په نیمه 

 ۸۳ -۸۲یستالی سې نو خرقه یې ولي ورڅیرې؟ اسرارالتوحید ص ص شیریني له ښاره ا
په اسرارالتوحید کي راغلي دي چي وایی یوه ورځ زموږ شیخ په میهنه کي مجلس درلودی. حمزه ازجاهي چي زموږ 
د شیخ ابوسعید مرید وو. او شیخ د هغه په برخه کي خاص نظر درلودی. هره ورځ چي به د شیخ مجلس وو هغه به 

ازجاه څخه راغی او چي مجلس به تمان سو نو حمزه به بیرته ازجاه ته والړ. په دغه ورځ حمزه ناوخته را له 
ورسېدی او شیخ ډېر بېتابه وو. حمزه ډېر ښه دروېش او سخت ښکلی وو. د مجلس په مابین کي حمزه را ورسېدی. 

 ، حمزه راځه! او دا بیتونه یې وویل:شیخ د هغه خواته مخ واړاوه او ږغ یې کړه چي حمزه راځه! حمزه راځه 
 

 ازچهره همه خانه منقش کردي
 وز باده رخاِن ما چو آتش کردي

 شادی ونشاط ما یکي شش کردي 
 عیشت خوش باد که عیش ما خوش کردي

 
 ۲۲۴ص  د شیخ له مجلس څخه فریاد پورته سو او د ټولو حال بدل سو.

رید شیخ مجدالدین بغدادي ډېر ښایسته وو او حتی د سلطان عالءالدین ویل کیږي چي د شیخ نجم الدین کبرا یو مشهور م
خوارزمشاه مور، چي بې اندازې ښکلې ښځه وه، پر شیخ باندي مینه وه او د ده د وعظ پر مجلسونو برسېره به یې 

یند په س کورته هم ورتله. دا کیسه کوڅې او بازار ته ووتله او سلطان حکم وکړ چي شیخ مجدالدین بغدادي د دجلې
 کي ډوب کړي. 
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همدغه شیخ مجدالدین بغدادي په ځواني کي، چي ښکلی او د اسرارالتوحید په قول ګرم رو وو، د شیخ نجم الدین کبرا 
په مجلس کي نڅېدی او یو بل دروېش یې په څټ کي ورسپور سو او د مجدالدین په مخ یې داسي خوله ولګوله چي د 

 ۴۲۷ -۴۲۶په مخ کي پاته وو. جامي، نفحات االنس ص ص  غاښونو ټپ یې د شیخ تر مرګه پوري
ویل کیږي چي شبلي یوه ورځ په قبة الشعرا کي په جامع منصور کي ناست وو او څو تنه » ابن جوزي لیکي: 

ورباندي را ګرځېدلي ول. په دغه وخت کي یو ډېرښایسته ځوانکی هلک دوی ته نیژدې ودرېدی. شبلي ورته وویل 
وږ څخه لیري سه. هغه هلک تېر نه سو. شبلي بل ځل ورباندي ږغ کړه چي اې شیطانه زموږ چي اې شیطانه زم

څحخه لیري سه. هغه هلک بیا هم حرکت ونه کړ. شبلي ورته وویل ځه کنه په خدای مي دي قسم وي چي کالي دي 
شبلي دا شعر ووایه ټول درباندي څیري کړم. هغه هلک ډېر قېمتي کالي اغوستي وه او روان سو. په دغه وخت کي 

غوښي یې د ښکاري مرغانو مخي ته اچولي وي او چي زما په څېر یو څوک بې اخیتاره حمله ورباندي کوي بیا »
نو مالمتي هم ورباندي وایي. که یې غوښتالی چي موږ صالح پاته سو نو ستا ښایسته مخ به یې زموږ څخه پټ کړی 

 ۴۵-۳۴۴ابن جوزي ص ص « ستا له خوا ده. وای. اې خدایه! که ریشتیا ووایم فتنه ټوله 
د شبلي نعماني په اندازه یو لوی شیخ د ښکلي هلک له لیدلو سره دونه بې طاقته کیږي چي غواړي حمله ورباندي 
وکړي او جامې یې ورباندي څیري کړي. ناست کسان، چي طبعاً به د شیخ مریدان ول، هم شیخ نه مالمتوي. شیخ ال 

 یی او د خپلي دې کمزوری او اخالقي انحراف مالمتي پر حق متعال باندي اچوي.وروسته شعرونه هم وا
 د شیخانو په احواالتو او کتابونو کي دې ته ورته کیسې تر حد زیاتي دي.

 
 تد رازـرون افـرده بـه از پـحت نیست کـصلـم

 ورنه در مجلس رندان خبری نیست که نیست
 ) حافظ (      
 

که څه هم چي د تصوفي ادبیاتو په نثرونو کي د پی مخو هلکانو سره د میني مثالونه کم نه دي خو په کالسیکو تصوفي 
 ادبیاتو کي یې ښه روښانه مثالونه لرو. 

هغه مولنا عبدالرحمن جامي، چي ځان د فنا او حتی بقا مقام ته رسېدلی بولي؛ د حق تعالی په ذات کي دونه ورک دی 
 او حق تعالی وجود یو ورته ښکاري:چي د ځان 

 
 لشن همه اوگل و گجانانه که آمد 

 لشن جان سنبل و سوسن همه اوگدر 
 انه پندار دوییبرداشته از می

 شته و هم من همه اوگهم او همه من 
 

ه پ کله چي د نوخطو سره د میني مسله رامنځته کیږي نو بیا په دې میدان کي ځان تر هیچا کښته نه بولي؛ خو سړی
څرګنده پوهیږي چي د مولنا جامي نارینه معشوق او ښایسته نوخطه هلک پر مځکه ژوند کوي او له اسمان سره هیڅ 

 اړه نه لري.
 

 وشتگل آورده خط بنا گزهی به نسخ 
 رد چشمهء نوشتگدمیده سبزه تر 

  وش حلقه سنبل زلفگتُرک چو زد به بنا
 وشتگبنفشه شد ز غالمان حلقه در 

  شایي من از میان برومگب چو تو کمر
 ر کشم در آغوشتگمرا چه طاقت آن 

  ونه سحن داشت از ُرخت جاميگهزار 
 نهاد برلب او ُمهر لعل خاموشت

 
شیخ جامي به د تصوف په مقاماتو کي ډیرو لوړو درجو ته رسېدلی وو او ډیري لویی دعوې به یې درلودلې او حتی 

د ښکلیو نوخطانو خبره منځته راځي نو دی یې  ېورک سو، مګر کله چ کله کله به ځان د خدای په ذات کي ورڅخه
پر سرو شونډو باندي نوي شنه سوي وېښته د آب حیات پر چینه باندي د سبزې په ډول ویني اوپه ستایلو کي یې دونه 

ال په له حاله وزي چي کله کله خو د کفر او ایمان خبره ورڅخه ګډه سي. د پی مخو هلکانو د سرو شونډو او ښک
ستاینه کي د شیخ جامي ځیني شعرونه دومره له چوکاټه وتلي وي چي د بچه بازی د اخالقي انحراف د تبلیغ رنګ 

 یې اخیستی وي. 
************ 
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 رفتگر گحسنت از خط رونق دی

 رفتگشیوهء عاشق ُکشي از سر 
  خلعت حسنت ز زیور ساده بود

 رفتگاز طراز عنبرین زیور 
  مشکین حلقه زدرد رویت جعد گ

 رفتگشاخ سنبل الله را در بر
  سبزهء نو از لب لعلت دمید

 رفتگتوتي آمد طعمه از شکر 
  تا شود مشکین شمامه غبغبت

 رفتگسیب سیمین در عبیر تر 
  جامی از خط و رخت رمزی نوشت

 رفتگصفحه کافور در عنبر 
************ 

 رامان میرود آن شوخ و سد بیدل ز دنبالشخ
 بخون غلتان ز ناوکهای چشم مست قتالش

 جوان و شوخ و خودکام است و باد خوبیش در سر
 کجا در دل کند پند پیران کهن سالش

 خطش نورسته ریحانیست ګرد چشمه حیوان
 نشاید تخم آن ریحان به غیر از دانهء خالش

************ 
 رخت کز خط مشکین شد مزین صفحهء سیمش

 نوشتی لوح تعلیمشهمانا در جفاکاری 
 رد میانت ګر شود چون میم خود حلقهگکمر 

 بود آن حلقه در تنګی فزون از حلقه میمش
 لبت ُمهر سلیمان است و بر وی اسم اعظم خط

 اجازت ده خدا را تا به بوسم بهر تعظیمش
 نهادی پا به کوی عاشقی جامی ز سر بګذر

 نه مرد معرکه است آنکس که از کشتن بود بیمش
 

سرودهلوي، چي د نظام الدین اولیاء مرید وو او اوس یې قبر د هغه له پښو سره جوړ دی، او خلک سجدې امیر خ
ورته کوي، د پی مخو تُرکوهلکانو، چي د ډهلي د پاچاهانو په دربارونو کي به هم د عسکرو او هم د ښایستو ساقیانو 

ښایسته هلک پر مخ باندي د نویو شنه سویو وېښتو،  په توګه استخدامېدل، په سل هاوو غزلونه لیکلي دي او د خط یا د
 چي شاعران یې سبزه بولي، په ستاینه یې ځان ستړی کړی دی.

 
 یخته مه راگای خط خوش از مشک تر ان
 نه راگبر دفتر طاعت رقمی رانده 

 افګنده دل ما همه در چاه زنخدان 
 اه بپوشید به سبزه سر چه راگوان

 یرگجهانهر چند که زلف تو سپاهیست 
 هر روز پریشان نتوان کرد سپه را

************ 
میر خسرو د خپل جانان پر شونډو باندي د وېښتو را شنه کېدل د مېږیانو لښکر بولي او نه غواړي چي پر هغو ا

خوږو شونډو باندي یو مچ هم کښیني. دی له خپل شاهد ) پی مخي ( سره خوشاله دی او موءذن په جومات کي خدای 
 ه د طاعت کولو لپاره رخصتوي. او په دې مینه کي دونه له حاله وزي چي ښایسته هلک ته سجده کول روا بولي.ت
 

 رچه سپه موران مرکبگشکرت را شد ا
 سی نیز نخواهم که کند سایه بر آن لبگم

 منم و قامت شاهد، برو ای خوجه مأذن
 تو در مسجد خود زن و الی ربِِّک فارغب
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 از تاج سالطینسر درویش بدارد خبر 
 به رهی کان پسر آید سر ما و سم مرکب

 مکن ای شیخ نصیحت که مکن سجده بتان را
 چو بود مذهب ما این نتوان ګشت ز مذهب

************ 
 وشت بالی خط که سر بر می کندگربناب

 جزو جزو عاشق بیچاره ابتر می کند
 سرو کز باالی خود در سر کند باد آن مبین

 پیشت خاک بر سر میکندر کش باد گآن ن
 ویی پیشت آیم، وه که چون تو یوسفیگچند 

 سر کجا در خانه تاریک ما در می کند
 

شیخ سعدي خو د شاهد بازیو دونه اشعار لري چي د هغه لپاره یو بشپړ فصل په کار دی. هغه پخپله په خپلو نظمونو 
ه ه د تحسین او آفرین الیق یې بولي. تر دې حدکي پر بچه بازی باندي اعتراف کوي؛ نه یوازي عیب یې نه بولي بلک

له حاله وزي چي بچه بازي، د یوه شیخ په حیث، خپل دین او مذهب بولي. او داسي ښکاری چي دی په ښار کي د 
 بچه باز په نوم مشهور کېدلو څخه ښه خبر وي:

 نام سعدي همه جه رفت به شاهد بازي 
 وین نه عیبیست که در ملت ما تحسینیست

 ر و ګبرو مسلمان و نماز و من وعشق کاف
 هر کسی را که تو بیني بسر خود دینیست

************ 
ه نوخطانو سره په مینه افتخار کوي او هغوی چي شاهد بازي نه خوښوي سعدي د حیوانانو په سترګه ورته ګوري. ل

 طبیعت بولي.د هلک شونډي د حلوایی کاسه بولي او دی لکه مچ ورباندي ګرځي او دا خپل 
 همه دا نند که من سبزه خط دارم دوست 

 نه چو دیګر حیوان سبزه صحرایی را
 ګر برانی نه رود ور برود باز آید 
 نا ګزیرست مګس دکهء حلوایی را

************ 
 نه آدمی که اګر آهنین بود شخصی 

 در آفتاب جمالت چو موم بګدازد
 چنین پسر که تویی راحت روان پدر 

 که مادر ګیتی بروی او نازدسزد 
 کدام ګل که بروی تو ماند اندر باغ 

 کدام سرو که با قامتت سر افرازد 
شیخ ابی سعید ابوالخیر، چي د هغه د کراماتو په باره کي بشپړ کتاب لیکل سوی او په دې مشهور دی چي هر انسان 

 بازی په باره کي رباعیات لري.ته به یې نظر وکړ د زړه ټول حاالت به یې ورته څرګند سول؛ د شاهد 
 ګویند دل آیینه آیین عجب است 

 در وی ُرخ شاهدان خود بین عجب است 
 در آیینه روی شاهدان نیست عجب 

 خود شاهد و خود آیینه ای این عجب است 
************ 

 ای چارده ساله مه که در حسن و جمال 
 همچون مه چارده رسیدی به کمال

 یب زوال یارب نرسد بحسنت آس
 در چارده سالګی بمانی صد سال. 

 توکل او له مادي دنیا څخه مخ اړول:
 

 بیا نور 
 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

