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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۸/1۹۱/۴۱1۲          جهاني عبدالباري
 

 خویشکی ارزاني
 دوهمه برخه

 :احد او احمد
 سپیني ټولو تر باب په ادبیاتو روښاني د دیوان ارزاني د نو سو تیر را چي څخه نواقصو د سیالبونو او قافیې د

 یوه. سي بلالی جنجالي مخي له شریعت اسالمي د یې سړی چي کوي اشاره ته یلومسا   داسي ځینی او کوي، خبري
 میم په یوازي یې توپیر او دی نوم یو عقیده په ارزاني د چي ده، لها  مس نومونو د احد او احمد د څخه مسایلو دغو له
 کي حال داسي په. دی حدیث دا ګویا چي ده کړې اشاره داسي کي دیوان خپل په لواڼي دولت ته خبري دې. دی کي
 :وایي لواڼی دولت خو. کړې ده نه ادعا پورته رسول او بنده تر وخت هیڅ (ص) کاینات   سرور حضرت چي

 

 میم بال احمد یم زه وې محمد
 څرګند میان در که میم مي محو
 هللا رای فقد راني من وې یې بیا
 څرګند نشان حق د محمد شه

 

 ویلي یې نه او یم احد یعني احمد میمه بیله زه! نعوذباهلل چي کړې ده نه ادعا دا وخت هیڅ هغه چي کي حال داسي په
 ارزاني راز دغه. دی سوی جوړ ځانه له او جعلي ټول حدیث دا. ولیدی یې (ج) هللا نو ولیدم زه چا هر که چي دي

 .دی احد میمه بیله احمد چي کوي اشاره ته خبري دې ځایه څو څو کي کلیات پخپل
 

 احمده له دی یو احد  شه احمد میم په احد دا
 عدده شو احده له  شو کثرت برخه میم د دا
 مده خاصه له توحید د کړه نوش السه له پیر د نن
 نمده له کاږه ویې  دی ارسی حق د دل تا د
 :لیکي ځای بل

 دی راس یو احمد احد چي  لوستی نجوم زړه ارزاني
 دی راس سر یې کالم دا  کړی دی بنده کنده پوست

 دی شناس شه یې عارف چي  پوهیږي هغه راس دا په
          ******** 
 دی لوالک د یې سر پر تاج وو بوخت یې تخت پر نبوت د

 دی ناک مخ د مرسلو د  که یاد احمد په احد دی
          ******** 
     کرلی تخم احد د  ځمکه پر میم د احمد د

 ویشتلی هدف خپل یې چي  وولي هغه به دار دغه
 ختلی دی بام خپل پر چي  کا خپل به مقام عرفان د

          ******** 
 شیدا وجود خپل په دی  ده خزینه پټه مولی
 جدا شه نور خپل ده له  شه غالب محبت یې چي
 پیدا شوه نوره دغې له  کونه دواړه په وو چي هر
 ردا شه یې میم یو هو  شه احمد میم په احد دا
 :دي راغلي کي پاڼي ۲۷۹ په برخي د رباعیاتو د

 میمه له محبت شه ستا  رحیمه لوی رحمانه ښه
  هیمه دې له میم احمد د  کښي کثرت په دی الف یو
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 5تر ۸ له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 نغړی احد میم احمد د  زڼی احمد د احد دی
 وړی دی میم زړی دغه  کوره له کنزا   کنت د
 

 :الوجود وحدت
 

 د الوجود وحدت د او علماوو د خو کله کله. ده لها  مس جنجالي ټولو تر کي تصوف اسالمی په الوجود وحدت
 مرګ د او کړي تورن کفر په یې طرفداران الوجود وحدت د چي دی سوی سخت دونه فاختال صوفیانو طرفدارو

 د اسالم د مقتول سهروردي الدین شهاب او مصري ذوالنون حالج، منصور بن حسین. ده غوښتې ورته یې سزا
 ته هغه ه،پیژندن (ج) تعالی حق د طرفداران مفکورې دې د. سول محکوم اعدام په او تورن کفر په خوا له علماوو

 د یوازي ویني؛ نه سترګو په شی هیڅ بل خدایه له پرته. رسوي ته سرحد افراط د مینه سره هغه له او کیدل دېږنی
 خپل باالخره ښکاري؛ ورته جلوه ذات د هغه د او مجازي کاینات ټول نور او بولي حقیقت او حق وجود خدای
 .بولي وجود خدای د او حق ځانونه
 به کي، مالیکو په یلئجبرا لکه لري مقام داسي کي منځ په صوفیانو زموږ وایی بغدادی جنید چي ،بسطامي ابویزید شیخ
 (1۳۱ ص) االولیا تذکرت. مطلوب زه او وو طالب هغه کتل ومي چي او ګرځیدلم پسي خدای په کاله دیرش چي ویل

 او معشوق عاشق، چي وکتل مي وروسته. ووزي پوسته له چي مار لکه ووتم را څخه بایزیدی له چي وایی ځای بل
 را او والړم ته خدای خدایه له چي وایي ځای بل ال او. وي یوشان ټول کي جهان په توحید د چي وم، زه ټوله عشق
 (1۱1 ص کتاب هغه).   وم رسیدلی ته مقام هللا فی فنا د یعني. زه! ته اې او ماته و څخه ما له چي کړه یې ږغ
 لره، ما وي دي ستاینه یعني. شاني اعظم ما سبحاني سبحاني یې ویل چي ده مشهوره رهډی خبره دا بسطامي بایزید د

 (۳۸۷ ص  المحجوب کشف). دی شان لوی څومره زما
 کي جواب په څخه خلوت له هغه سته؟ بایزید چي کړه ورږغ باندي د څخه خلوت له هغه د سړي یوه چي کله او

 (۳۳۸ ص کتاب هغه) ته؟س څوک بل پرته څخه حق له دلته چي وویل ورته
 قرباني نارو دغو خپلو د او وکړې نارې یم حق زه یا انالحق د خوله وازه په کي بازار په حالج منصور بن حسین
 چي ده مشهوره خبره دا پوري اوسه تر او ساتل پټ عقاید خپل هغوی خو وو، نظر صوفیانو ډیرو د ښایي دا. سو

 یې ورځ یوه چي کیږي ویل کي باره په العدویه رابعه صوفي مشهوري د .سو دار په یې سر وایه حال منصور وایی
 ږغ را ورته خلوته له بي بي. وګورې صنعت تعالی خدای د چي ووزه را خلوته له بي بي چي کړه ږغ ور مینځي
 (۷۸ ص االولیا تذکرت) .ووینې صانع پخپله چي راسه دننه ته چي کړه
 په مرید یوه بلیاني ابوعبدهللا شیخ د وایی: راوړو یوه توګه په مثال د یې ږمو چي دي کیسې عالم یو کي باره دې په

. وپړسیدی یې بدن ټول او وچیچی مار ونیسي، هغه چي غوښتل ده ورغی مار ته خلوت. کاوه ریاضت کي غره
 یليو ته موږ تا!  شیخه یا چي وویل ورته مرید. درلود غرض څه دي سره مار له چي وکړه ورڅخه پوښتنه شیخ
 خدای دي کله هر چي وویل ورته شیخ. وکړ خیال خدای د باندي مار هغه پر ما. نسته هیڅ بل خدایه له پرته چي دي

 .سې ګرفتار به حال دغسي په چي ورځه مه نیژدې او تښته ورڅخه نو ولیدی کي لباس په قهر د تعالی
 (۸۶1 ص  االنس نفحات)

 :وایي دی څخه طرفدارانو نګوټی له الوجود وحدت د چي ابوالخیر، ابوسعید
 

 مطلوبم تویی تن و جان میزش زا
 مقصودم تویی زیستن و مردن وز
 میان ز رفتم که زي دیر تو

 (۹۷ ص رباعیات)  مقصودم یی تو من ز بګویم ګرمن
 

 د او روښان د چي دی دا مطلب زموږ کوي، لیري څخه موضوع خپلي له موږ راوړل مثالونو ډیرو د باب دې په
 پښتو په البته. وه نه نوي کي اسالم په ګوري، ورته سترګه په ملحدینو د درویزه اخوند چي افکار، پیروانو د هغه
 :وایي خویشکی ارزاني. کړي ته میدان را وه نه چا ګي ساده او صراحت دغه په او ژبه
 
 نقاشه له دی یو دي نقش  یې نقش کاریګر دې د ته
 تراشه و ال په نقطه دا دی غین هسي دی عین لکه



  

 

 

 5تر ۳ له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 راشه ته واچوه   ته  زه     دی بار نه تا د ته زه دا
 فراشه اصلي صانع له    کا صفت واړه فرش و عرش

 دی پردی دی دی، خپل زه دا     دی دی  زه دویي دویی د
 دی خندی ده په عارف د     وایي پردی خپل دوبین که
 دی وجود دا په شناخت حق د    دی موجود حق په وجود واو
 دی مسجود یې خود ساجد خود     دی مسجد حق د وجود دا
 یې وحده شریکه ال      یې هو اال اله ال
 یې معه انا  معنا هو     مایې له ته تایم له زه
 دی اوست همه نشته غیري    دی پوست و ګوشت په محیط حق
 دی دوست که او دی دښمن که     کا ښیوه ده په اشیاء کل
 راوړه یقین دي یو واړه     رهواو او ږلۍ یخ اوبه
 خاوره اوبه شه باد و اور    دی نوم ډیر یې کښي کثرت په
 

 :وایي کي ترڅ په غزلي صوفیانه اوږدې یوې د
 

 دی یګانه معشوقه له     ستر ده د شوه دنیا دا
 دی مستانه په«انا» د     بیخوده منصور یګانه
 دی بهانه تشه ادم     کاندي کننده یو چاري

 دی فالنه هغه فالنه دا     نامه څو په شه احد یو
 دی خانه ده د جهان دا     کړی رغ دی یې قدرت په
 

 د او کړي بیان پښتو ساده او خوږه په هغه ارزاني منتهی دي؛ ماالمال څخه مفاهیمو راز دغه له ادبیات روښاني
 ټول پیروان هغه د او روښان بایزید پیر هغه د او هغه چي دي کړي مجبور ته دې یې مالیان شان په درویزه اخوند
 کي غزلو دیرو په او دي کړي بیان څه هر ژبه ساده په څیر په خویشکي ارزاني د هم لواڼی دولت. وبولي کافران

 .ده څرګنده لها  مس الوجود وحدت د یې
 

 شو غایب دی کړ څرګند سر خپل وتا ما
 شته ته زه څو که نه څرګند هومره به مخ
 دی دی واړه ووزو میانه له ته زه که
 شته هاله ویل انا ااّل  اله ال

 کښي څه هر په ده ده د جلوه ځای په ځای
 شته زه چي وایي نه هسي دي عارف هیڅ

 

 .دي تیر حساب تر اشعار او مفاهیم راز دغه دی تاریخ معتبر ټولو تر روښانیانو د چي کي، حالنامه په
 

 تو دران من من، در یې تو آب اندر هست ماهي چو
 سو هر خود ذات دارم که عبدي من سوی کن نظر
 من بسوی ګردد رخت ګردي بر که جانب هر به
 رو سو هر به ګرداني چو من ذات هست سو هر به
 :داچي یا او

 اوست همه همره و همنشین و همسایه
 اوست همه شه اطلس و ګدا دلق در
 جمع خانه نهان و فرق انجمن در
 (۶۷-۶۶ ص ص  حالنامه)  اوست ههم باهلل ثم اوس همه باهلل
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 د عقایدو او ژوند نوم، صوفي هیڅ د ښایی کي تاریخ په تصوف اسالمی د(۴۸۸-۲۱۷ ):حالج منصور بن حسین

 هغې د او ناره( یم خدای یا حق زه) انالحق د هغه د. کړې جوړه وي نه هنګامه څیر په حالج منصور بن حسین
 بن حسین چي ده دا خبره پوري زړه په. ده ژوندی پوري ورځي نن تر نیټې يهغ له پیښه کیدلو قرباني امله له نارې

 او افسانو ادبیاتو، په ورځي نن تر او دی، سوی بلل او مشهور نوم په پالر د بلکه نه نامه خپل په حالج منصور
 هغه د وه، نه هک او وه شریک کي عقایدو تصوفي په هغه د سره هغه له څوک که. کیږي بلل نامه دغه په کي متلونو

 حیث په سمبول یوه د کیدلو قرباني د جانان او عقیدې خپلي تر څخه نامه له هغه د یې وروسته څخه کیدلو وژل له
 زړه یې ته بغاوت چي مګر کړې، پورته ده نه چیغه انالحق د هیچا وروسته څخه نیټې هغې له. دی اخیستی کار
 خپلو د لپاره صوفیانو وروسته څخه هغه له منصور کي، قتحقی په. ده کړې یې ستاینه منصور د نو دی سوی
 اسالمي د ناره انالحق د او مناجاتونه عقاید، منصور د نو کنه. دی کړی غوره شکل پوښ یوه د اظهارولو د عقایدو
 چیغو منصور د طرفداران هغه د خو مني نه هغه شریعت ویل، منصور چي څه.دي کي ټکر په مخامخ سره شریعت

 وسیله په طرفداری د څخه نړۍ باطني د هغه د او ورکوي، رنګ میني لیونۍ د سره حق له او آواز د طنبا د ته
 :وایی ابوالخیر ابوسعید. څرګندوي مفکورې او عقاید الوجود وحدت د خپل

 

 دریا نهنګ آن حالج منصور
 جدا کرد جان دانه تن پنبه کز

 میاورد بزبان انالحق که روزی
 !خدا بود خدا بود کجا منصور

 

 عقیدې خپلي د او کړی خالي زړه خپل یې توګه دې په او دي لیکلي بیتونه زیات ډیر کي ستایلو په منصور د ارزاني
 شاعرانو، پیرو نورو دوو د مکتب روښاني د هم او ارزاني د هم چي څرنګه. دی اچولی چا بل پر یې لیتومسو  
 چي ده نه تصادفي نو ده څرګنده ورایه له عقیده الوجود وحدت د کي اشعارو په لواڼي، دولت او انصاري خان میرزا
 پاڼو نورو په یې راز دغه او دی، ورکړی فصل جال یو ته ستایلو منصور د کي رباعیاتو خپلو په خویشکي ارزاني

 د خصوصا او. دي کتلي ورته یې سترګه په مشال یوه د الري د حق د او کړې ستاینه هغه د ځای پر ځای هم کي
 .ستایي ناره انالحق د ههغ
 

 ویلی دی یې انالحق  ولوست قلم خپل منصور چي
 ویېدلی دی سبحاني شه مزید علم( بسطامي بایزید) بایزید د

 اوریدلی یې تراني لن   ووې ارني موسی چي
   ******** 
 ده ناره تشه خواب تش یا   ده ننداره کل دنیا دا
 ده همنار په منصور د   لوستې یې خطبه« انا »د
 وو صورت ده د« انا »چي  وو نصرت حق د منصور له

 وو ست هستیو کل د دی  ولوست یې صورت خپل چي
 که کوریم منصور انالحق په که دم صور لویی کښي منصور په چي
 که امم درست په لوی یې نوم  که اختیار دار شي دار دا په

 شه «انا »ګفت په ګویا دی   نشه سو بل له کور تر چي
 شه تنه خود ښاخه تیر خود  شه قمیص خود شه ییسر خود

 ورغست یې نامه انالحق   ولوست انالحق دم منصور
 ونوست وو په یې شریعت   کړ خوندي یې ُدر حقیقت
 ووت کوره له شریعت د   وکوت انالحق منصور چي
 وخوت ور دار  په پاس منصور   ده تیره توره شریعت د

 شه سیاه ایره وسه اور په  شه رسوا حق په منصور چي
 شه هللا نوم وکویښ اب په   شوه خوره آب په ایره چي
 شه قدم په مرغه نیک دم  شه دم د تښتن منصور چي
 شه رنګ یک سره اور دغ له   وسه اور په شه پتنګ چي



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

 

 شه خورې آب په ایرې لکه  شه ایرې وسه منصور چي
 شه ذرې هر له منصور د   آغاز کالم انالحق د

 شه سبق دا په ایرې چي   شه انالحق په رمنصو اول
 شه حق حقه له حق آب پر  شوې خورې آب په ایرې چي
 وو ورق په یې سبق دا   وو سبق ریښتیا منصور د
 وو انالحق د کالم هر   کښلی یې باندي ورق پر
 صور دوره تر نوم یې چي  نور هسي په رحمت خدای د
 نصورم تښتن انالحق د   وهلی دی نور ریښتیا په
 لیکه لویه په«انا»د   شریکه بې شه منصور دا
  ټیکه مخ په کا الف دا   وو الف یو کي «انا »په
 

 ده د څخه هغه له نه او وو برابر سره شریعت د دریځ حالج منصور بن حسین د نه چي پوهیږي دې په ارزاني
 :وایي کي پای په نو ځکه دی کار برابر سره شریعت د طرفداري

 

 څنګه له دوست له بیان کل   رنګه یک وینا ارزاني
 سنګه له مشت د ُمال د   ویریږي وینا ریښتیا په

 :هللا اخالق
 کي حقیقت په. منالی سي نه سره صوفیانو له توګه هیڅ په یې علماء شریعت د چي ده موضوع جنجالي بله یوه دا

 اجتماعي خاصو د ترمنځ انسانانو د صورت عمومي په او ټولنو بیلو بیلو په اخالق. دی صفت ندهب د اصال   اخالق
 هري د اساس په قراردادونو دغو او اخالق د دي؛ کړي ټینګي یې ریښې او راغلي منځته اساس په قراردادونو

 سلسله یوه کي مقابل په انسانیت د باالخره او ټولني د او بل یوه د انسانان صورت عمومي په او اوسیدونکي ټولني
 هغه د نو ځکه لري، نه لیتومسو   کي مقابل په هیچا د متعال حق. دي مکلف یې اجراکولو په چي لري لیتونهومسو  
 خالق یې دی چي ،څخه کایناتو د باالخره او انسانیت ټولنو، انساني له ذات حق د. سي نه راتلالی کلمه اخالق د سره
 د خو. ځاییږي نه کي چوکاټ په ممکناتو د خبره مقایسې د سره صفات او ذات له غهه د چي دی لوړ دونه دی،

 دا وي، اخیستې څخه کتابونو هغو له حتما   یې به مفکوره دا چي کي، ادبیاتو روښاني او کتابونو معتبرو په تصوف
 :کيلی باب دې په کي ځای یوه په کتاب خپل د ُسهروردي الدین شهاب شیخ. ده عامه څه یو طرح

 اوصافو په الوهیت د او اخالقو په ربوبیت د ذات خپل چي څو تر کوي، کوښښ لپاره بدلولو د اخالقو خپلو د عارف او»
 نیوي نهه په تعالی حق د سالک پوري څو تر چي ویل قوله له کرکاني ابولقاسم شیخ خپل د فارمدي ابوعلي. کړي مجهز
 تعالی حق د باید سالک یعني چي وویل رحمهه شیخ. کیدالی صلو سي نه سره عزت حضرت د سي، نه متصف نومونو

 باید سالک نو. وي کونکی رحمت باید دی: رحیم مثال  . کړي پیدا کي ځان خپل په پوري حده تر ممکن د څخه نوم هر له
 حق د چي مشایخ او ولري مهرباني او رحم باندي خلکو پر چي واخلي کار دونه څخه طاقت او وس ډیر د بشریت د

 فکر غیر څخه دغه له چي څوک هر او وي دغه یې مطلب نو کوي اشاره کي مورد دغه په ته صفاتو او نومونو تعالی
 (1/۷ ص المعارف عوارف) «دی ملحد او زندیق هغه نو اخلي هخورڅ مفهوم اتصال او حلول د او کوي
 کاشاني شیخ چي باب، په کتاب یوه د هغه د ته حافظ االسالم شیخ اعظم مولنا کاشي، عبدالرزاق الدین کمال شیخ چي کله

 متعال هللا باخالق تخلقوا د ترڅنګ القابو د والمسلمین االسالم غوث د کي هغه په نو استوي لیک یو لري، ورباندي انتقاد
 (۹۲۳ ص االنس نفحات.) ورکوي هم لقب
 مقام حق د پخپله ورسیږي ته حق لقبخُ  تخلق د چي وی، رسیدلی ته مقام سکونت د چي مسکین، هغه خو کي حالنامه په
 .رسیږي ته

 یار نور ببیند دل در او که هر
 کار مرد آن شود واحد عارف

 بود باطن در که باشد آن شاه
 بود ساکن شده مسکین عارف

 شود حق بُخلق تخلق او که هر
 (۱/۱ ص حالنامه)  شود الحق بدان مسکین و ساکن

 دوهمی برخې پاید 


