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 يو څو خبري

 

په لسمه هجري پېړۍ کي پښتونخوادروښانیانو په نامه ديوه 

دغه خوځښت په ملي، . پراخ او دوامداره خوځښت شاهده وه

سیاسي اومذهبي استقامتوکي فعالیت درلوداو دسر سړی ئې يو 

. وو( ع۹۵۹۱ـ  ۹۵۱۴)ورمړ نابغه پښتون بايزيد روښان ا

دبايزيدروښان کورنۍ په پښتنوکي کومه ورکه اوناپېژندلې 

پالرئې عبداهلل دقضا دنده درلوده اونیکه ئې شیخ . کورنۍنه وه

روښاني خوځښت له بايزيده و . محمددخپل وخت سوداگر وو

زامنو ته اوله زامنوئې و لمسیوته وغځېد او زيات وکم اويا کاله 

، سیاسي اومذهبي عقايدو په دفاع کي سرونه ئې دخپلو ملي

کښېښوول ،حماسې ئې جوړي کړې اوپرپښتنوئې سیاسي 

 .اومذهبي اغېزه وساتله

ځانته ئې . روښاني خوځښت په ټوله معنايومنسجم حرکت وو

منظمه او مرتبه کړنالره درلوده، ځانته ئې منظم تشکیالت 

ره کي ئې په کړنال. درلودل اوځانته ئې منظمه رهبري درلوده

دې خوځښت . عقیدوي، ټولنیز اوسیاسي اصالحات شامل ول

ژبه او ادب هم له پامه نه وو ايستلی اودپښتو 

ادبیاتومنظم،معلوم اوله خرخښې وتلی پیل هم دهمدې خوځښت 

ددې خوځښت الرويانو .د الرويانوراپاته سوی ادبي میراث دئ

چلوله، که که سیاست کاوه، که ئې ادبي هڅي کولې، که ئې توره 

قلم ــ ټول ئې ديوه ټاکلي سیاسي ــ مذهبي تفکراوعقیدوي 



 
 
 

 

 

زموږځیني محققین دروښاني .کړنالري له مخي سرته رسول

خوځښت پرسیاسي توب باندي ناگاره دي او يوازي ئې مذهبي 

خوځښت بولي، خوزه فکر کوم چي دروښاني تاريخچې حالنامې 

له پاره نه  دغه الندي روايت به ددغه خوځښت دسیاسي توب

 :ردېدونکی دلیل وي 

چهارپشت خاندان پیردستگیرقدس سره درقبايل افغانان " 

حاکمی کرد و هفتادسال کم وبیش بامردم پادشاهی عداوت 

: وگ ...." )وحرب داشت وگاه غالب وگاهی مغلوب بوده اند

 (هـ ش چاپ، کابل۹۳۰۰مخ ــ  ۵۴۹ حالنامه ــ

ژبه څومدوّن دېوانونه اوپه ددې خوځښت له برکته موږته په پښتو

ارزاني . پارسي اوعربي ژبوڅوکتابونه په میراث رسېدلي دي

خېشکی، دولت لواڼی، واصل ، علي محمدمخلص او میرزاخان 

انصاري،راته بشپړمدوّن دېوانونه پرې ايښي دي، علي 

محمدمخلص کندهاري راته ددغه خوځښت رسمي تاريخچه هم 

راته په څلوروژبوخیرالبیان،په  لیکلې ده اوپخپله له بايزيدڅخه

عربي ژبه مقصودالمؤمنین اوپه پارسي ژبه صراط التوحید پاته 

 .دي

دخیرالبیان اودروښانیانو دنورو لیکلوآثارو ترکشف 

اونشردمخه د دغه خوځښت په باب لیکني اوڅېړني دهغو 

محدودومعلوماتوله مخي کېدلې چي زياتره ئې دخوځښت 

دروښان خپل آثار اودهغه دپیروانو  کله چي.مخالفینو لیکلي ول

دېوانونه دتحقیق ډگرته راووتل، نوزموږ 

څېړونکوپرټولوهغوڅېړنوباندي له سره کتنه وکړه چي پخوا 
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څرنگه چي .ددغو آثارو دنه شتون پروخت خپرې سوي وې

دروښاني خوځښت دالرښوداودهغه دپیروانو له خوالیکل سوي 

وتصوفي اړخ په آثاراودېوانونه ددغه خوځښت دعرفاني ا

روڼاکي لیکل سوي اوويل سوي ول، دهغو دالزياتي پوهېدني له 

 آثارو او پاره ځینوعالمانو اوددغه مسلک الرويانوددغو دېوانو

تشريح اوتوضیح اړتیا احساس کړه او توضیحي حاشیې  د

دغه توضیحي کار دحالنامې . اومستقلي لیکني ئې پرولیکلې

خوحالنامه . اونښالوهلیکوال علي محمدمخلص کندهاري ر

ترلیکني ښه ډېره زمانه وروسته په بشپړه توگه دتحقیق ډگرته 

راووتله اوکمپیوټري چاپي متن خوئې پنځه کاله دمخه له کابله 

البته تردغه چاپ پنځه ويشت کاله پخوائې گستتنري . خپورسو

چاپ هم په محدود تېراژ دافغانستان دعلومواکاډيمۍ له 

امې ترنشر پنځه نوي کاله دمخه دکندهار دحالن. خوانشرسوی وو

يوه عالم مالعبدالغفارهوتک د میرزاخان انصاري دېوان پرځینو 

دېوان : وگ ) باندي حاشیې کښلي وې  مطالبو حل غوښتونکو

 (.هـ ق۹۳۳۴میرزاهدافغاني محشي ، چاپ 

لوستونکوته معلومه ده چي په اولنیوپوهانوکي پرعلمي، 

. یو لیکلو دود اوږده سابقه لريتصوفي اوفلسفي آثارو دحاش

ځیني حاشیې خو ال دمستقلورسالو او کتابوپه بڼه لیکل سوي 

په پښتواوپارسي ژبوکي ددغه رازحاشیومثالونه خورازيات . دي

) دروښاني خوځښت دستر مخالف اخونددروېزه ننگرهاري . دي

پرمخزن االسالم باندي شرحه دعبداهلل خېشکي ( ع۹۶۳۰ــ ۹۵۳۳

ل سوې ده اوښې پرېمانه خطي نسخې ئې موندل په قلم لیک



 
 
 

 

 

) دپارسي ژبي د نامتوشاعر نورالدين عبدالرحمان جامي .کېږي

دخپل ( ع وفات۹۵۰۶)شاگرد عبدالغفورالري ( ع۹۴۱۱ــ ۹۴۹۴

. نومي کتاب مبسوطه حاشیه کښلې ده" نفحات االنس" استاد پر

ـ ـ ۹۹۶۴)پخپله جامي علیه الرحمه دشیخ محی الدين ابن عربي 

" پر ( ع۹۱۹۴ــ ۹۱۹۰) د شاگردشیخ صدرالدين قونوي ( ع۹۱۴۰

. په نامه کتاب کښلی دئ" نقدالفصوص" باندي د" الفصوص

دغه راز حاشیې دسختو او مغلقو متونوپه تشريح کي 

خوراگټوري تمامي سوي دي اوله همدې اسیته دئ چي 

 :حمیدمومندوايي 

 ځکه زه کوم اسره د يار و خط ته

 ل متن په حاشیوانیږي مشکــاس

 

دحاشیولیکلو لرغونی دود نن ورځ دنووپوهنو په روڼاکي الپرمخ 

داحاضرکتاب چي دښاغلي .تللی او متکامل سوی دئ

اکبرکرگرپه قلم لیکل سوی دئ، دروښاني افکارواوعقايدو 

لړۍ  د استنتاجو نوو او څېړنو نوو دڅېړني اوسپړني په الرکي د

روښانیانو  ه کتاب دمخه هم دښاغلي کرگر تردغ. يوه نوې کړۍ ده

پرعرفاني او فلسفي افکارو يوڅېړنیزاثر لیکلی اودوهم چاپ ئې 

ع کال ۱۰۰۶افغانستان دکلتوري ودې ټولني له خوا په  د

په حالنامه کي دبايزيدروښان عرفاني )خپورسوی دئ چي 

ددې کتاب يوه ځانگړتیاداده چي د .نومېږي ( اوفلسفي څېره

باب ئې يوازي تذکره وشمه څېړنه نه ده میرزا خان انصاري په 

کړې، بلکي زيارئې ايستلی دئ چي دمیرزاخان فلسفي افکار 
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دده له خپلي خولې وڅېړي اودنوو منابعوپه روڼاکي ئې دعرفان 

ددې اثرڅېړنیزه برخه له .اوتصوف له اوږده تاريخ سره ونښلوي

هغوبرداشتوڅخه تريوې اندازې اغېزمنه ده چي لويديځو 

ددغه . .دعرفان او تصوف په باب اخیستي دي محققینو

حاضرکتاب پرمسوده باندي مايو مرور کړی دئ اوپه ځینو 

برخوکي مي ښاغلي کرگرته الزمي يادوني کړي دي او زماپه فکر 

ښاغلي کرگردپښتوعرفاني آثارودسپړني اوڅېړني نوې الره 

دنوو منابعوپه روڼا کي رااخیستې ده اوپه دې ډول ئې گويا يو 

ی باب پرانیستی دئ اودنوروڅېړنوله پاره ئې الرخالصه کړې نو

ده چي همدا ئې دکتاب په ارزښتونوکي شمېرل کېږي زمايقین 

دئ چي دا کتاب به دمیرزاخان انصاري دفلسفي اوتصوفي 

عقايدوپه توضیح کي ډېره مرسته وکړي اونورڅېړونکي به هم 

ښنايي وهڅوي چي دروښان او روښانیانو پرآثارو نوره هم رو

 .واچوي

زه ښاغلي کرگرته ددغه مغزن کتاب دلیکلوله اسیته مبارکي 

وايم او هیله من يم چي گوتي ئې دنورودغه شان آثاروپه 

 .لیکلوکي ستړيا احساس نه کړي

 

 محمدمعصوم هوتک

 

 آشاوا ــ انټاريو ــ کاناډا

  ع۱۰۹۵/ جنوري /  ۱۵



 
 
 

 

 

 يو ښه اثر او څو عادي ټکي

 

د اکبر کرګر د فکر او نظر خاوند زما په پوهه ښاغلی محم

فرهنګي شخصیت دی، دده خپل لیکلی هنري آثار دي او که يې د 

له با يزيد روښان . ادبیاتو په باب تحقیقات، ټول فکري تومنه لري

او روښانی آثارو سره دده عالقمندي هم له ( هـ ق ۱۰۳ – ۶۱۶) 

 .همدې طرز فکره ناشی ښکاري

ښاغلی کرګر د روښانی نهضت د  شاوخوا پنځه ويشت کاله دمخه

سرالری با يزيد روښان د فکری او عرفاني مسیر د څېړنې په 

( په حالنامه کې د با يزيد روښان عرفاني او فلسفي څېره) منظور 

په دې اثر کې (. هـ ش ۹۳۶۰لومړی چاپ ) په نامه کتاب وکېښ 

 .ښاغلی مؤلف قضايا له يوه نوي ديده کتلي دي

مطالعې په سلسله کې دا ځل ده د موحد شاعر، د روښاني آثارو د 

د روښان د عرفاني مفکورو د شارح او د ځینو روښاني شاعرانو د 

 .مطالعه کړې ده( هـ ق مړ ۹۰۴۰) استاد مرزاخان روښاني 

دلته ددې خبرې يادونه ضروري ده چې مرزا خان انصاري يو له 

خونو، هغو روښاني شاعرانو څخه دی چې د ژوند پېښو د ځینو اړ

سیرت او صورت، پوهې او شاعرۍ خبرو يې پر ژوند کتابونو ته 

الره پیدا کړې ده؛ کله چې غربیانو د پښتو ژبې او ادب څېړنه پیل 

کړه، ان د نولسمې پېړۍ په اوايلو کې د مرزا نوم د هغوی کتابونو 

 .ته هم الر پیدا کړه

په يوولسمه هجري پېړۍ کې روښاني شاعرانو او د تاريخي 

غانستان نورو پښتنو شاعرانو ته د مرزا شعرونه رسیدلي وو اف
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له . او دده پر شاعرۍ او شعري صالحیتونو يې قضاوتونه کړي وو

روښانیانو نیولی تر خوشحاله، دده ځینو زامنو او ان تر 

ديارلسمې پېړۍ پورې ډېرو شاعرانو هر چا دده له شعره دخپل 

رګند کړی دی او د برداشت، سلیقې او سويې سره سم خپل نظر څ

چې  -غوندې متصلف شاعر ( هـ ق۹۹۰۶ – ۹۰۴۴) اشرف خان هجري 

 :د مرزا خان د شعر په باب ويلي دي  -څوک هم خپل سیال نه بولي 

 اعران د پښتنو ګويا څېره ديــــش

 د مرزا شعر شمله، بلکه افسر دی

 

د پښتو کومو شاعرانو چې د مرزا پر شاعرۍ خبره کړې ده، په 

 ې ماته د دولت ټولو ک

 .نظر ډېر مناسب ښکاري( هـ ق حدود ژوندی ۹۰۹۰) 

 :دولت ويلي دي 

 د مرزا د نورالدين صـفت بـه څـو کـړم    

 میا روښان د پوهې ښهر دی يـې درو 

هـې  افغــان ده غونـدې شــعر کـړی نــه    

 دی

پــه خپــل وخــت کــې دی تــر هــر شــاعر   

ــر و  بهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

یر دولت د ښوولو په باب د فق د مرزا د فکري او شعري استعداد

خبرې زما په پوهه له واقعیتونو سره سمې دي او د وروستي نیم 

بیتي مفاهیم يې د ډېر تفصیل وړتیا لري او د يو پرمختللي نظر 



 
 
 

 

 

ځېنې ادبپوهان په دې عقیده دي چې شاعران . ښکارندويی کوي

د خپل هنري او فکري استعداد د تبارز په جريان د عروج يوې 

ې د کمال وروستی حد وي تر هغه لوړې نقطې ته رسي او دا ي

وروسته ورور ورو نزولی سیر طی کوي، ددې خبرو مانا داده چې 

ډېر ښه د عالي استعداد او لوړو خیالونو پالونکي شاعران هم هر 

دولت . وخت ښه شاعران نه وي، بلکه د خپل وخت ښه شاعر وي

کابو درې، درې نیم سوه کاله دمخه د معاصرو ځینو ادبپوهانو 

ته ورته نظر بیان کړی او مرزا غوندې د روښانیانو استاد  نظر

 .شاعر يې د خپل وخت بهتر شاعر بللی دی

کله چې د پښتنو په معاصرو فرهنګي حلقو کې د پښتنو د زړو 

ادبیاتو د څېړنې په لړ کې پر مرزا او دده په آثارو څېړنې پیل 

بېال شوې او ديوان يې هم پنځه ځله چاپ شو، نو د شعر او فکر 

ددې سلسلې وروستی لیکل . بېل تحلیلونه يې وړاندې شول

فلسفي  –د مرزا خان انصاری عرفاني ) شوی اثر، د ښاغلی کرګر 

نومی اثر دی، چې تحلیلونه، تفسیرونه او له مسالې ( لیدتوګه

سره د برخورد شیوې يې ددې لړۍ له پخوانیو څېړنو ښکاره فرق 

ږي زه دا اثر پر مرزا خان لري او څرګند نويوالی پکې لیدل کې

روښاني شويو څېړنو کې يو ښه اثر بولم او ښاغلی مؤلف ته د 

 .زياتو نورو برياوو غوښتنه کوم

 

 په درناوي

 

 سرمحقق زلمی هېواد مل
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 د لیکوال خبرې

دافغانستان معاصر فیلسوف او شهید استاد پوهانددوکتور سید 

بت شکن  پیام صوفي ))مجروح په خپله يوه رساله کې چې  بهاءوالدين

((به بت پرستان قرن بیست 
1
 : نومیږي لیکي  

داسالمي تمدن تاريخ ددوه فکري اوفرهنگي جريانونو شاهد دی چې 

استاد دا مساله واضح کوي چې · يو يې فلسفه اوبل يې تصوف دي 

داسالمي نړۍ فالسفه وو دواقعي مسايلو څخه سترگې پټي کړي دي 

وند داسرارو په باب فکر وکړي زيات اوددې پر ځای چې دهستۍ اوژ

وخت يې په دې تېر کړی دی چې دافالطون اوارسطو دا يا هغه متن 

هغوۍ له پېله په يوه مجرده اوله واقعیت نه لیرې · دپوهیدنې وړ کړي 

دې اساسي ټکي ته يې هی  پام نه دی کړی چې · ساحه کې واقع وو 

· و مولود ول پخپله ديو ډول دوران اوشرايط افالطون اوارسطو

دهغوی افکار اواثار په خپل وخت کې دژوند اوهستۍ په اړوند 

استاد داسې نتیجه اخلي چې په اسالمي · پوښتني مطرح کړې وې 

تمدن کې فلسفه دانساني اوزماني مسايلو اوواقعي نړۍ څخه لېرې 

فیلسوف لکه دوريښمو چنجی دخپلو ترشحاتو اوتارونو · پاتې شوه 

په دې اساس فلسفي  ه بند پاتي اوساه يې ورکړهپه غوزه کې همالت

يا داچې فیلسوف ·زموږ زمان اوانسان ته هی  پیغام وړاندې نه کړ 

· اساسي مسايل مطرح نه کړل بلکې صوفي وو چې دا کار يې وکړ 

صوفي په بشپړ صداقت اواخالص سره ستونزمنه الره غوره 

فقیه ظواهرو فیلسوف دافالطون اوارسطو په خبرو تکیه وکړه ،·کړه

اودينې ارشاداتو ته پناه يوړه يوازې صوفي وو چې ځان ته يې مراجعه 

                                                           
ادب )·شهید دوکتور بهاوالدين مجروح·پیام صوفي بت شکن به بت پرستان قرن بیستم 1

 ۹۳۵۵:کابل پوهنتون (مجله 



 
 
 

 

 

 ·وکړه اودشخصي تجربي الره يې ونیوله 

داستاد په باور داخالص اوصداقت په بنسټ دا تجربه عمده ځانگړني 

له يوې خوا بشپړ واقعیت ته پوره پاملرنه اوله لفاظیو لیری والی : لري

· نظر لفاظي دبت پرستۍ ډير ناوړه شکل دی  دا ځکه چې دصوفي په·

دصوفي ·له دې امله دتصوف کالم دزمان پر اثر له منځه والړ نه شو 

اخالص اوصداقت دصادق کالم پوری · ژوندی دی  پیغام تر اوسه

اودټینگ واقعیت اوشخصې تجربي له مخی هغه څه وايي · مښتی دی 

 ·چې دنن ورځې علمي اوفلسفي تفکر پرې تکیه کوي 

له بلې خوا ديو شرقي فرهنگ په توگه زموږ نړۍ يا دشرقیانو دونیا 

ددې له پاره چې له ماضي سره په تړا وکې پاتي شو · دمعنويت دونیا ده 

اوريښې مو ونه شلیږي اړه ده چې کله ناکله شاته هم مخ واړوو اوبیا پر 

 ·مخ الړ شو 

 همدېد· را سپړي  پورتنې ټکې ددې هڅې دترسره کیدنې انگیزه

يو المل دا هم دی  شننې له مخې دمیرزا خان داثارو اوافکارو څېړنې

  ·چې زه يې وهڅولم چې وې لولم او دهغه له نړۍ لید سره ځان اشنا کړم 

په حالنامه کې دبايزيد روښان عرفاني اوفلسفي څیرې داثر له څیړنې 

 پخپله. وروسته دپښتنو په فرهنگ کې ډېرو اهمو ټکیو ته متوجه شوم 

خیرا لبیان اودبايزيد روښان ژوند لیک ،کارنامي افکار اودهغه 

علمي فضیلت زما سترگې روښانه اوذهن يې راته نور هم وهڅاوه چې 

. دسیمې دنورو متفکرينو سره په پرتلنه کې دهغه دافکارو څیړنه وکړم 

· په دې لړ کې څوکاله دمخه مې دمیرزا خان انصاري ديوان ولوست 

يوې داسې خزاني ته ورته وموندل چې په هغه  ات مېداشعارو دغه کلی

لوستنې راته عرفاني  شعر ونو په وار وار دهغه· کې هر څه شته

دځینو تعاريفو اومسايلو ·اوصوفیانه سترې نمونې را مخ ته کړې 

 . ولولم دڅیړلو له پاره اړ شوم چې ورته فلسفي اوعرفاني ادبیات هم
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په دې مانا کله · پیښ شول نډونهخو له بده مرغه چې په دې کار کې ځ

نو يادښتونه اوماخذونه به  په افغانستان کې ووم چې ددوه کالو له پاره

نو دلیکلو اوڅیړنې په · په لندن کې په کور کې پاتې ول اويا بالعکس 

له بلې خوا دافغاني چاپیريال  ·کار کې يو ډول گډوډي هم رامنځ ته شوه 

کې له با  دنظر خاوندانو اوپه دې باره په څیر شرايط هم برابر نه ول چې

 . صالحیته کسانو مشوره اوسال واخلم 

کال تر مخه مې هیواد مل صیب ته ځینې برخې وسپارلې خو داسې 

چې ما ته . مالومیده چې هغه هم دزياتو بوختیاوو په وجه وزگار نه وو

 ·الر ښوونکی نظر راکړي 

ي اشاره کړي اودقدر لکه څنگه چې استاد هیواد مل په خپل يادښت ک

وړ څیړونکي معصوم هوتک صیب هم يادونه کړي زما دا څیړنه 

دعرفان اوصوفیانه اثارو بر سیره دلويديځې فلسفي نړۍ لید ته ځینې 

 . دا کار نوی والی ولري  کیدای شي چې په څیړنه کې·اشارې هم لري 

 : لري  دااثر په عمده توگه په درې اساسي مسالو خبرې

ې دمیرزاخان انصاري ژوند لیک اودهغه پوري اړوند يوه برخه ي

 . مسايل اودمیرزاخان انصاري په باره کې د دنورو پوهانو نظريات دي 

ددې .  دويمه برخه يې دمیرزاخان انصاري ددېوان دالفنامې توضیح ده

له پاره الزمه وگڼل شوه چې په اسالمي فرهنگ کې دالفنامې فلسفي 

 . ارزښت ته کتنه وشي 

ر دريمه برخه دمیرزا خان په افکارو کې ځینې عمده اواساسي داث

عرفاني اوفلسفي مسايل دي لکه میرزا اوانسان ، عرفان اومعرفت 

، نفي اواثبات ، وحدت اوکثرت  دمیرزا له نظره ، اشراقیت اومعنويت

چې په کتاب کې  ، نفساني غوښتني اوتمايالت اوځیني نور مسايل

گ اوعرفان په رڼا کې اودمیرزا خان څیړل شوې دي داسالمي فرهن

 . دافکارو په بنیاد يې شننه شوې ده



 
 
 

 

 

همدارنگه دکتاب په پای کې دپښتنو دهويت اودصوفیانه جريان په 

اړه هم خبري شوي دي اودپښتنو په فرهنگ کې دتصوف مشخصاتو ته 

توپیر له نورو  ددغه تصوفي جريانونو. ضمني اشارې شوې دې 

وف دينامیزم اوخوځنده ځانگړنه تشريح اوهمدارنگه دپښتني تص

 . شوې ده 

خو بیا هم لکه چې دمخه مو ووېل دمیرزا خان ديوان دباارزښته افکارو 

نورو زياتو څیړنو . له دې خزاني موږ ډير لږڅه را اخیستی دي · خزانه ده

اوددې په څنگ کې کیدای شي اوکیدوني هم ده چې داثر . ته اړه ده 

له .ډېرې نیمگړتیاوي موجودي اوڅرگندې شي دلوستلو په جريان کې 

گرانو لوستونکو څخه په پښتنې مینه اودخپل فرهنگ سره دزړه له 

چې ددغه نیمگړتیاوو په راښودلو  کومې عشق له مخې غوښتنه کیږي

  .کې مرسته وکړي چې که وکوالی شم په راتلونکې يې سمې کړم 

 

 اکبر کر گر

 

 کا ل دمارچ اتمه ۱۰۹۵د لندن
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میرزا خان  په پښتون فرهنگ کې د

 انصاري

 دريځ عرفاني فلسفي او

 

 میرز اخان انصاري څوک و؟

. میرزاخان انصاري دنورالدين زوی اودبايزيد روښان لمسی وو

دمیرزا خان مور زلیخا اومیرمن . دزيږيدو نیټه يې مالومه نه ده

لدين لور الچې دمیرزا خان انصاري دتره ج يې نور خاتون نومیده

بې بې بصري . ه چې دهغه دلومړنۍ میرمنې بې بې بصرې لور وهو

دنور خاتون نه دمیرزا خان . ل لور وهېدملک قاسم بنگښ حاجي خ

خو داسې جوتیږي چې دنور خاتون . دری زامن اودوه لورگانې وې

نه عالوه هم دمیرزا خان کومه بله ښځه يا ښځې وې چې دهغې يا 

حالنامې ددې . رگانې ويهغوۍ نه يې هم درې زامن اودرې لو

 . ټکې يادونه نه ده کړې

له روښانیانو سره دوخت دمذهبي توندالرو اوحاکمو چارواکو له 

تعصبه ډک سلوک ددې سبب شوی چې ددې غورځنگ په باب 

 .يش ېزيات شمیر اثار يا له منځه والړ شي اويا الدرکه پات

اهب، دمیرزاخان انصاري يادونې په قديمو اثارو لکه دبستان مذ

کتابونو، دروښاني شاعرانو اودنورو  ځینو قديمو تاريخي

دژوند میرزا خان خو د. پښتنو شاعرانو په ديوانونو کې شوي دي

يادونو  دددې کتاب چې حاالتو په باب عمده ماخذ حالنامه ده د



 
 
 

 

 

په باب جالبې نکتې تر السه  دژوندپیښو دمیرزا خان له مخې

څیړونکو الس ته نه ه وخته دخو داچې حالنامه تر ډير. والي شوک

الندې نه وه، نو ځکه دده په باب اودگټي اخیستنې  وه ورغلې

زياتره دمستشرقانو په لیکنو اوهم دپخوانیو پښتنو  څیړونکو

 2. شاعرانو پر يادونو اتکا کوله

-۱۱۱) لدين دخالفت ل ادمیرزا خان مور زلیخا دجال

د له مور بی بی هجري قمري په دوران کې له احداد اوداحدا(۹۰۹۱

حالنامې . بسۍ سره مغولو ته ديرغمل په توگه ورکړل شوي وې

داپیښه په تفصیل سره راوړې ده اوپه دې ارتباط يې يو ځای 

 . لیکلي دي

حالتی که جاللدين ( در) وزلیخا چون ازاين حال اگاهي يافت )) 

لدين جیو ل اجیو با مردم افريدي نشسته بود رفته درپهلوی جال

لحاح نموده که به دست خود اسیر کرده دربند مغالنم نشست وا

 3. ((مده که پسرم میرزا خان بسیار خورد است

میرزا خان په ډير کوچنیوالي کې  دحالنامي له يادونو ښکاري چې

 . دی یدپالر له سیور ي محروم شو

میرزا خان انصاري دروښاني تحريک يو ډير برجسته شخصیت و 

ولیدتوگه يې په بشپړه توگه اوپه دبايزيد روښان افکار ا چې

میرزا دخپل تره زوی . تفصیل سره په خپل کالم کې ياده کړې ده

مشرۍ الندی دمغلو خالف ځینو تراحداد چې دشیخ عمر زوی و 

                                                           
2
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خو وروستو بیا څه وخت دده يو بل  ،جنگونو کې هم شامل و

( چې په رشید خان مشهور وو )تربور او هم اوخښی اهلل داد 

 واومیرزا خان دواړ( رشید خان ) نو اهلل داد . پريښودتحريک يې 

خو احداد بیا وروسته دلواغر . حکومت سره کار پیل کړله دوخت 

 .په جنگ کې ووژل شو 

څیړنې جوتوي چې میرزا خان دپالر اومور له بیلتانه وروسته له 

لدين سره پاتې شو اوداحداد اورشید خان دمخالفتونو په ل اجال

له مغلو سره درشید خان درزم .د خان ملگری وو دوران کې درشی

دين له زوی رشید خان لا اوپخالينې په ټولو جريانونو کې دجالل

دمهابت خان دصوبه دارۍ په وخت کې دتیرا . سره يو ځای وو

 . ېمیرزا خان ته ورسپارل شوې و چارې هم دسیمي پوځي

 -۹۰۱۰) ددوهم ځل تگ ( رشید خان ) هندوستان ته دالهداد 

نه وروسته دحالنامې په روايت ( هق حدود ۹۰۱۱قمري يا  يهجر

هورې  اويو وخت. الرې ملتان ته والړ دسرواني له ښاره دډيرو له

اودباچا خدمت ،واوسید اوبیا له ملتانه وخوځید اوالهورته الړ

  .ته حاضر شو

اوپه دې برخه کې دمیرزا  له حکومت سره دمیرزاخان همکاري

ه زړه پوري ده په دې مانا چې ددې همکارۍ خان دژوند کیسه هم پ

اوگډ کار جريان هغه ديو جنگیالي اوقوماندان په توگه برجسته 

فکري اومعنوي  دحال دا چې زموږ زيات کاري تمرکز دهغه . کوي

  :په دې ډول یارزښتونو په هستولو کې د

هجري په وروستیو کې کله چې دخان جهان لودي  ۹۰۳۱دکال 

خان . داختالفاتو له مخې شخړه پیدا شوه اوشاه جهان ترمنځ



 
 
 

 

 

دشاه جهان په ډير ټینگار ددکن حاکم . جهان لودي دکن ته والړ

نظام الملک هغه بادشاه ته حواله نه کړو نو نتیجه يې ددکن جنگ 

په دې اړوند دمنتخب االلباب لیکوال . په شکل رامنځ ته شوه

  :لیکي

جهان لودي دولت ددکن داطالعاتو څخه مالومه شوه چې خان )) 

خواجه . اباد کې نظام الملک ته په رسیدلو کې کامیاب شوی دی

دبکالنه . ابوالحسن اونور امیران چې دده په تعاقب کې تللي وو

ددکن )ره شوی و اوله دکنیانو دېدزمیندارو په مرسته دهغو سره 

سره يې دبادشاه له درباره د معتوب ملزم دوی ( له اوسیدونکو 

کولو يا له خپله ځايه شړلیو په باره کې دمراسالتو ته په حواله 

په دغه اطالع بادشاهي غضب په ........هی  نتیجه راونه وتله 

جوش کې راغلو اوخپله بادشاه په غره ربیع االخر ي سن يو زرو 

 4((. اراده وکړه( تللود) ته يوکم څلويښت کې جنوب 

له چې ددې مخالفت په نتیجه کې دجنگ له پیل نه وړاندې ک

میرزا خان . ډير لږ وو مقابل کېبادشاهي پوځ ددوښمن په 

انصاري خپل قوماندان بهادر خان روهیله ته چې دارادت خان 

ددوښمن . تر مشرۍ الندې وو دجنگ له پاره ټاکلی و سپه ساالر

په يوه زړه کالکې ته دزورور قوت سره دمخامخ کیدو پر ځای هغه 

خو بهادرخان روهیله اوځینې . دځای پر ځاې کیدو مشوره ورکړه

بهادر خان اونور و  ،نورو ځوانانو دمیرزا خان دا مشوره ونه منله

  :ځوانانو وويل
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 5. ((چیست اهل دکن که با ايشان جنگ نتوانیم کرد)) 

رضای شما دوست را پندی : )) میرزا خان په ځواب کي وويل 

 6. ((واگر نشنود دعا

بورانو میا داد، اهلل داد میرزاخان په همدې جنگ کې دخپلو تر

دبهادرخان روهیله سره اوخپل يو زوی عبدالحکیم ( رشید خان )

دغه جنگ کې میرزا خان انصاري . وحکم الندې وجنگیدلتر 

بهادر خان .دخپل زوی عبدالحکیم اوتربور میا داد سره ووژل شو

زوی دروهیله اواهلل داد په کې ژوبل شول، میرزا خان دهغه 

خو يو کال شول هم هلته خاورو ته وسپارل مړي ړو اوتربره دريوا

 . وروسته ددريواړو مړي له هغه ځايه شمس ابادته يو وړل شول

ازين عالم سفر  هجري(۹۰۴۰) الفدرسنه اربعین ))  :حالنامه لیکې

نمود مزارش درشمس اباد واقع وشب جمعه اکثر مردم به زيارتش 

 . (( می يابند وبقدر يقین خود از حق تعالی مقصود. می رود

شمس اباد داوسنې هندوستان داتراپرديش دايالت دفرخ اباد 

کې يوکلې دی چې سلطان التمش  ۍسیمې په قايم گنج ولسوال

په وخت ( رشید خان ) داهلل داد . دگنگا درياب په غاړه اباد کړی و

 . اکثر ابادي په کې دروښانیانو پښتنو وه

ی بی نور خاتون له خولي حالنامه دمیرزا خان اودهغه دمیرمنې ب

چې کله ددکن په جنگ کې میرزا خان وټاکل شو اودسفر  :لیکي

له پاره يې اړين سامان راغونډولو اودغه وخت يې نور خاتون 

 : زهیره اوخپه ولیده نومخ يې ورواړولو اوورته يې وويل

                                                           
مخ۵۵۵ ·حالنامه نوی چاپ 
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زه جنگیالی نه يم اونه دبادشاه نه دمجرايي اومنصب ! نوري )) 

خو څه وخت چې . ر دخلکو وژلو اراده لرمزياتولو په خاط

نو خفه کیږه مه اوکه نه . بادشاهي پوځ دفتحې اوبري خبر واوري

ځکه چې ما . بیا که غمیږي نو ښاېې. دغلیم دفتحې خبر واورې

 7. ((تراوسه غلیم ته شاه کړې نه ده اونه به يې انشا ء هلل وکړم

په جنگ کې په جنگ کې رالوی شوی او سره له دې چې میرزا خان

تر هغه څه ډېره زياته ده  خود هغه فکري پانگه اوهستونه. مړ دی

داصلي اوفکري بحث ته دننوتلوله پاره به دا . چې تصور يې کیږي

  .غوره وي چې يو څه نور هم دهغه دژوند په حاالتو غور وکړو
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 میرزا دروښاني غورځنگ متفکر اوايديو لوگ شاعر  :ب

هغومره چې بايد دتفکر اولیاقت په تناسب  په پښتو څیړنو کې

دپوهې اومعرفت په اندازه دمیرزا پیژندگلوي په  اودمیرزا خان

په وروستیو کلونو کې په . نه ده شوي، بار بار شوي وای

حبیبي، دوست  افغانستان کې خدای بخښلي لوی استاد

رز اخان یدم زلمي هیواد مل، حبیب اهلل رفیع، شینواري،

دهیوادمل د هند . کړي دي ه برخه کې څیړنېدپیژندگلوي پ

کتابتونونو کې دپښتو دقلمي نسخو پلټنو اثر کې په دې برخه 

  .کار دزياتې پاملرنې وړدی کې

دپښتو عالمي ادب کې دارزاني خويشکي نه پس تراوسه ))

دی دچا کالم  دمعلوماتو له مخه میرزا خان انصاري هغه شاعر

دده شاعري . ه شوی دیترالس چې په مکمل ډول اوس زموږ

دبايزيد روښان دعقايدو، تعلیماتو اوپښتونخوا کې په اول ځل 

اوهم په ډير زور اوشور تصوف کې دوحدت الوجود دنظريي 

ترجماني کوي اودا حقیقت موږ ته دولت لواڼي داسې په گوته 

 . کړی دی

 هادي په زړه چې پټ وو په ډير کاله د

 8 .((یرزا خوله دهغه علم مظهر وه ــم د

 

دمیرزا دکالم  په بهرنیو پښتو پوهانو کې هم ډيرو لږو پوهانو

 . يادونه کړې ده

ارمستتر هم پر ډچې په مستشرقانو کې جیمز  همدا علت دی
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ده لیکلي  .وروستیو شاعرانو باندې دمیرزا داثراتو يادونه کوي

دبايزيد انصاري لمسی میرزا خان انصاري وو ، چې شعر ))  :دي

دی، دده دشعر لوری عرفاني دي له دې کبله يې په  يې ډير منلی

 9((  .راوروسته شاعرانو لويه اغیزه درلوده

ختیځ پوهان دمیرزا  ۍدزلمي هیوادمل په قول، دنولسمی پیړ

 . خان له نامه سره اشنا دي

په خريستوماتي کې گرده الفنامه ( ۹۰۰۹-۹۰۰۵)  پرفیسور ډورن

بیانه راووځي چې په  هغه وايي له دې. غزلي چاپ کړي دي ۳۹

 لاولسمه پیړۍ کې میرزا داروپا داستشراق په حلقو کې پیژند

 . شوی و

میرزا دپښتو اول شاعر دی چې مکمل )) داسې معروفه وه چې 

 10 .((ديوان يې پاتی شويدی اوشعر يې میدان ته راوتلي دی 

 په پښتو شاعرانو کې له هغه څخه په راوروسته ټولو شاعرانو

ځینې خو په دې باور دې چې میرزا لومړنې  .شته دمیرزا اغیز

نو دا خو سمه ده  ديوان لرونکی شاعر دی، خو که دا سمه نه وي

چې میرزا دپښتو ژبې لومړنی شاعر دی، چې غزل اومثنوي 

 له پارهدبیان اوقصیده يې دخپلو فلسفي اوعرفاني افکارو 

 . ده کارولې

پس خپل خیاالت بايزيد روښان دډير عبادت او رياضت نه ))  

دکالم الهی اواحاديث نبوي په رڼا کې پیش کړه اودنجات له پاره 

دغه ضمن کې میرز . و يې ديو کامل پیر په ضرورت زور راوړی

اخان دکامل پیر دتلقین نتیجه اوبې رهبره ژوند انجام په دغو 
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 :الفاظو بیانوي

  پیــر کامــل بــه وتــا هســې تلقــین درکــړي  

ــ   ا وړي چـــې پـــه هـــر نفـــس ددو کونـــو بهـ

 

  گمان لـه تـاريکۍ بـه دې خـالص کـړي      د

 وبــاور تــه کــه تــه مینــه پــه رښــتیا وړې       

 

  دکامـل دصــحبت هســې رنــگ تــاثیر دی 

 چـــــې دلـــــې شـــــې دهغـــــه جهـــــان خبـــــر  

  ای میــرزا قـــدم دپیـــر پــه قـــدم کښـــیږده  

 11 ((پر غلط الرې به سود نـه وي بـې ټاپـه   

 

دشاعر له میرزا خان نه راوروسته شاعرانو هر يو په خپل وار سره 

دولت لواڼی چې دروښانیه . کالم لوستی اوهغه يې نقد کړی دی

فرقې يو پیرو دی، دمیرزا خان نه ډير متاثر دی اوځای ځای 

 . دمیرزا اودهغه دکالم يادونه کوي

  :دولت لواڼی ويلي دي

ــي      ــه خپــل کــور وښــو غن میــرزا گــنج رات

ــوم  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــړم    ــا کـ ــور چـ ــي دنـ ــه ولـ ــت بـ ــوده منـ  بیهـ

 

 کــړي نــه شــي يــو صــفت بــه يــې اليــق راو  
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 کــــه ثنــــا پــــه تمــــام عمــــر دمیــــرزا کــــړم 

 

ــوف و   ــان دتصــــ ــدتی کــــ ــق وحــــ  محقــــ

ــړم       ــا ک ــالم دان ــه ع ــه هم ــې پ ــوز ي ــه رم  12 پ

 

دولت په دقیق ډول هغه څه رابرسیره کوي اودراتلونکو څیړنو له 

لید جوتوي چې دمیرزا لیدتوگه څرنگه  پاره يو الرښودونکی

 الرې هغه نوموړی میرزا دروښانې.اوپه څه ډول بشپړه شوې ده 

 دمعرفت کیلي(( روښاني ښار د)) کومه چې يا الره بولي(( ور))

داداسې ښار دی چې په رموزو اوماهیت باندې يې . ورسره ده

 . پوهیدنه ژور معرفت اوپوهې اودقت ته اړه ده

  :دولت لواڼی وايي

 

  میـــرزا نورالـــدين صـــفت بـــه څـــو کـــړم  د

 ووور  میــا روښــان دپــوهې ښــهر دی يــې 

 

دونو نه مراد حضرت پیغمبر ته هغه منسوبه وينا ده ددې څرگن)

  (انا مدينه العلم وعلی بابها  :چې وايي

ــه     ــر کال ــه ډي   دهــادي پــه زړه چــې پــټ و پ

 دمیــــرزا خولـــــه دهغــــه علـــــم مظهـــــر و   

 

  هی  افغـان ده غونـدې شـعر کـړی نـه دی     
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ــر هــر شــاعر بهتــر و     دی پــه خپــل زمــان ت

 

ــه      ــه کــ ــر نــ ــت تکبــ ــې محبــ ــا يــ ــه دنیــ   پــ

 ینه جامـــه کـــې قلنـــدرو   پـــه ظـــاهر ســـپ  

 

ددکـــن پـــه جنـــگ شـــهید شـــه خوشـــنود 

ــه   اوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پــــه تــــاريخ دزر څلويښــــت دده گــــذرو    

 

خپلواکۍ او دپښتنو دخود راديت  لوی خوشحال چې دپښتنو د

توري وهلي  دژوندې کولو اودپښتنو ديو والي له پاره

اوهمدارنگه دپښتون فرهنگ مشال يې دروښان پیر په څیر 

دمیرزا خان دشعر . اوروښانه ساتلياودهغه په پله بل کړی 

 .دقیق نظر وړاندې کوي  اوشاعرۍ په باب

  :خوشال ويلي دي

لـه چانـه پـه پښـتو کـې مـا میـزان لیـدلی         

  دی

 یِل ـ ل میرزا په دازبان کې ويـل کـړي دي ت   

 

 

  :اشرف خان هجري

  امیــــران دشــــعر ډيــــر دي پــــه دا دور 

ــرزا شــعر تــر همــه وو دمیــرزا دی       می



 
 
 

 

 

 

  گويــــا څیــــره ديشـــاعران دپښــــتنو  

 سر دی ـبلکـه افـ  ،میرزا شعر شـمله   د

 

دمیرزا په نوی چاپ شوي ديوان باندې پښتون څیړونکي 

کله )) :پروفیسور راج ولي شاه خټک په خپله سريزه کې کښلي دي

چې دارزاني ديوان ترالسه شوی نه و نو په شلمه صدۍ کې هم تر 

وړومبی ډېره وخته میرزا خان انصاري ادبي مورخینو دپښتو 

که ارزاني دشاعر اصحاب ديوان شاعر  .صاحب ديوان شاعر گڼلو

دولت، مخلص، .په حیث په روښاني شاعرانو کې اولیت لري 

ولي . واصل اوځینې نور شاعران يې هم دستر معیار شاعران دي

دغه واړه روښاني شاعرانو کې دخپل اسلوب انداز اونادر 

ان انصاري دخپل شعر فکر په سبب میرزا خ فلسفیانه اوصوفیانه

خو ددې خبرې يادونه اړينه ده  .(( زړه راښکون ډير خور کړی دی 

چې دپیاوري اومشهور څیړونکي استاد معصوم هوتک په قول 

 · ارزاني خويشکی لومړنی ديوان لرونکی شاعر وو

په پښتو شعري فرهنگ باندې له بده مرغه دنقد اوڅېړني بهیر يو 

ډيره لږه دشاعر نړۍ لید  .ه درلودهبڼ اوبې الر ښودنې ډول وچه

که موږ دمیرزا ديوان . اودهغه فلسفي پوهې ته پاملرنه شويده

ديو فکري سیستم نماينده  راواخلو نو گورو چې سر تر پايه هغه

دا سیستم دروښاني فکري الري په اسلوب ايجاد شوي . گي کوي

  :راج ولي شاه صیب زياتوي. دي

دهغه په اسلوب په –فن فنې خوبیو  دمیرزا خان انصاري شعر په)) 
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تصوف اوپه تصوف کې دمخصوص طرز فکر په باره کې ډير څه 

په دې چې دا . لیکلي کیدی شي اوشايد چې لیکل په کار هم دي

صوفي شاعر تر اوسه بیا هم هغه رنگ نه دی پیژندل شوی لکه 

څومره چې يې حق دی اويا دروښاني فلسفې هغه باريک نکات 

 شعر کې بیان کړي دي تر ډيره تشريح طلب پاتيچې میرزا په 

 13. (( شوي دي

چي  هم په دې باور دی پښتو څیړونکی اوفرهنگ پوه هیوادمل

دمیرزا پر کالم پوهیدنه دهر چا له سويي اوسطحې اوچته خبره 

 هغه څوک په دې کالم پوهیدای شي چې لومړی خو دروښاني. ده

بره داده چې داسالمي الرې پر ټولو تعلیماتو پوه وي اودوهمه خ

لکه وحدت وجود اووحدت ،تصوف دځینو خاصو ښوونځیو

الشهود په ټولو رموزو اگاه وي، دتصوف له اصطالحاتو 

 .اوتعبیراتو سره اشنا وي 

 چې معنی يې په څو بابه  دمیرزا کالم رموز دی

میرزا خان په پښتو کې دتصوفي افکارو لومړنی : ))وايي چې

و اسنادو اوپښتو اثارو په را برسیره کیدو دا خبره دنوي. مروج دی

عرفاني افکارپه پښتو ادب کې ترمیرزا . سره اوس دمنلو نه ده

دمخه په روښاني غورځنگ کې خپله روښان اوارزاني بیان کړي 

اوبیا تردوی دمخه په نورو ډيرو متفرقو پښتو اثارو کې يې  دي

فاني انعکاس موندلی دی، اوس موږ دومره ويالی شو چې په عر

الره کې عرفاني افکار په يوه ځانگړي چوکاټ کې دځینو خاصو 
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 14( تمايالتو سره روښان پیر اودده پیروانو له خوا بیان شويدي

دشعر دفن او ښکال پیژندنې له اړخه هم دمیرزا شعر اوغزل 

حمزه بابا دپښتو غزل . داوسنې دور دپښتو غزل سره سیالي کوي

 . ته عقیدت لري بابا اوبیا خوشالپالر تر هر چا زيات میرزا خان 

پښتو غزل : ))پروفیسور افضل رضا دپښتو غزل کې لیکلي دي

دوينا  .ته دعشق تصوف رموز په جدا ډول میرزا خان وښوول

دفکري اوفني لوړتیاله  .سبک يې دنورو شاعرانو نه ځانته دی

. (( کبله میرزا خان په زړو شاعرانو کې بیل امتیازي مقام لري
15
 

اوپه هغه کې په غزل  څیړو ې دپښتو ادب تکاملي بهیرکله چ

تمرکز کوو، نو په ديوان لرونکو شاعرانو کې میرزا خان که 

نه وي لومړنی شاعر دی، چی غزل يې هم تغزل لري اوهم  مبالغه

ديوې مفکورې اوعقیدې دتبلیغ اواظهار له پاره وسیله شوی دی 

م کې اراېه کړي سخت فلسفي عرفاني مطالب دغزل په فور میرزا .

چې په فارسې متصوفو  نوموړي هماغه مفاهیم او کلمات. دي

دهیوادمل داخبره زېاته  .شاعرانو کارولي دي دقیق کارولي دي

دپروفیسور رضا نظريه دمیرزا دغزل  :دپاملرنې وړده چې وايي

مل وړ ده ځکه ءدخصوصیاتوپه باب په مطلق ډول يوڅه دتا

ه دمیرزا په غزل کې نور افکار دتصوف له اسرارو، رموزو سربیر

اوموضوعات هم بیان شويدي اوکله کله تغزل هم په خپل غزل کې 

 16. (( روزي

تصوف اوتغزل سربیره، دهندې فلسفي  په کې ديوان دمیرزا په

                                                           
  14 مخ ۴۱۰ هماغه اثر·زلمی هيوادمل
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په فکري لحاظ . افکارو، نیو افالطوني اوعلم کالم هم وينو

شرقي ) دمیرزا شاعر ې له محتوا اومانا ډکه اودفلسفي افکارو 

 . دڅیړلوله پاره عمده ماخذ دی( فلسفې افکارو

دمیرزا په ديوان کې غزلي، قصیدې، اومخمس پیدا کولي شو 

 پردې سربیره (۹۰۱) روښان ياد ) ده ۱۵۱چې دپاړکو شمیره يې 

دموالنا په څیر تمثیل هم شته  دمیرزا په ديوان پای برخه کې

 . اوځینې حکايتونه په تمثیلي توگه راغلي دي

میرزا خان نه يوازې )) :وادمل دعبدالرحیم منانف له قوله لیکيهی

بلکې په ،دخپل نیکه افکار په شعر کې په هنري ډول ښکاره کړل

هغه دتصوف لوی بحر ته . يوه خاصه مانا يې انکشاف هم ورکړ

رجوع وکړه اومخصوص دپارسي تصوفي ادب په اصطالح گانو 

 ...((، اشکالو اوسمبولونو يې تکیه وکړه

تکرار  په عمده توگه دمیرزا په شعر کې داډول تغزلي مفاهیم

 شويدي، چې په نورو ژبو تصوفي ادبیاتو کې هم دصوفي

  :لکه. اوعارف دمراد اوهدف ترې خپل مقصود دی

  ددې مستې شـهال زلفـې تـار پـه تـار دي     

 غوړيدلی، لکـه سـیوری پـه رخسـار دی     

 

ــد   هـــر ويښـــته يـــې گوښـــې گوښـــې کمنـ

ــواړې   غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دزخمــې زړونــو پــه ښــکار  خــورې شــوې 

 دي 

 



 
 
 

 

 

ــراری وي     ــگ قـ ــه څرنـ ــو بـ ــو زړنـ ــر هغـ   پـ

 چــې څکــولي يــې دمینــې پــه مهــار دي      

 

  چــې لــه هســی خپلــه ځايــه شــو بــې ځايــه   

داستوگنې ملک يـې کـوم دی چـې قـرار     

 دی 

 

  چــې ددې محبــوب پــه مینــه ديوانــه شــوه

ــار دی     ــه زنـ ــبیح اولـ ــه تسـ ــی لـ  اوس وتلـ

 

  واړه چــارې خپلــه مینــه شــوه دوړانــدې    

 ې له مینې له جمله کـارو بـې کـار دی    اوب

 

  په خلوت په میخانه کې يې ځای نـه شـي  

ــار دی      ــه دکفــ ــلم نــ ــه دمســ ــه مینــ ــه پــ  نــ

 

 

ــه دې مســتې هســتې څنگــه احتیــاطي     ل

ــړم   کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چـــې کاتـــه يـــې وويشـــتو وتـــه تیـــار دی  

 

ــړه     ــډن ک ــه دچن ــې ون   ښايســته صــورت ي

ــار دی   ــه مـ  دا گیســـو تـــرې پريـــوتلی لکـ
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  کـړي  چې داهسې رنگ ديدن وته هـوس 

 دجهـــــان غمونـــــه واړه پـــــرې انبـــــار دي 

 

  همیشــــه دعاشــــق زړه بانــــدې ورتیــــږې

 دمحبوب کاته لمبـې سـترگې انگـار دی    

 

ــه     ــوه کــړه بل ــا دخپــل جمــال ډي ــې بی ــن ي   ن

ــارو زار دي      ــر چ ــگ ت  عاشــقان لکــه پتن

 

  عنـــــــدلیب دعاشـــــــقۍ نامـــــــه ويلـــــــې

ــه  ــیقار دي    پـ ــر زړونـــه موسـ ــا يـــې خبـ  ثنـ

 

ــه ســترگې يــې کنــول ســترگې بــو       را دغ

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 اوکاته لکـه هسـتي صـاحب اختیـار دي      

 

  باڼه يـې غشـي   ۍدواړه وروځي يې لیند 

ــوذار دي       ــه گـ ــولی پـ ــې نیـ ــه يـ ــنا تـ  واشـ

 

ــا   ــه دواړه کونــــو ازاري کــ   مخلصــــان پــ

 دمحبــوب وښـــه ديـــدن وتـــه حصـــار دي   

 



 
 
 

 

 

  تردغه خوښـۍ بـه زياتـه خوښـي څـه وي      

ــار دي      ــه انتظـ ــر تـ ــې ونظـ ــر دم يـ ــې هـ  چـ

 

دت بانــدې ارهــټ  دا کثــرت يــې پــه وحــ  

  دی

 اوراتلــه ورتــه دهــر چــا پــه خپــل وار دي    

 

  وهــر چاوتـــه يـــې خپلــه پوهـــه کیښـــوده   

 دهــــر چــــا لیــــده دفهــــم پــــه مقــــدار دي   

 

ــه   ــترگې وينـ ــې سـ ــه دا ماللـ ــرزا تـ  ای میـ

 17.چــې مــدام ديــار لــه مینــې پــه خمــار دي  

 

ځینې کسانو ته ممکن شک پیدا شې چې دا غزل يا قصیده 

په پورتني . هیڅکله داسې نه ده! خو نه  .يوازې تغزلي بڼه لري

غزل کې له ورايه موږ له لومړي بیت څخه دکثرت اووحدت 

مفکوره وينو چې دزلفو په څیر کاينات تار په تار دي اوپه رخسار 

 . لکه سیوري غوړيدلي دي

هر ويښته يې گوښې گوښې وصل اووصال غواړي، ددوی ښکار 

 . فت پیدا کړيدادی چی سالک په زخمي زړه په هغه معر

  ددې مستې شـهال زلفـې تـار پـه تـار دي     

 . غوړيدلی، لکه سـیوری پـه رخسـار دی   

                                                           
  17 مخ۴۱۱هيوادمل
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ــد   هـــر ويښـــته يـــې گوښـــې گوښـــې کمنـ

ــواړې   غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خــورې شــوې دزخمــې زړونــو پــه ښــکار   

 دي

 

مطلب دادی چې پورتنې غزل هیڅکله کوم عاشقانه اودمعشوقي 

توصیف اوستاينه نه ده بلکې دکايناتو اودوحدت تشريح 

ر دفلسفې تفکر ژورتیا اوپه لوړ تخییل سره دهغو اودشاع

دصوفیانه ادب اوهنر يو ډير په زړه پورې . توصیف اوتمثیل دی

بحث هم دادی چې څرنگه د دمطالبو اوافکارو دتشريح له پاره 

دسیده اومستقیمو مفاهیمو پر ځای استعاره اوکنايه اوسمبول 

رول  لویکاروي اوهم دې کار ادبیاتو په وده اوپرمختگ کې 

 . درلودلی دی

دشعر دمعنوي اقسامو څخه موږ دده په ديوان کې يوه بشپړه 

که څه هم الفنامه تر ده دمخه دارزاني په کلیاتو کې . الفنامه وينو

هم ځان ښکاره کوي خو دهغه الفنامې دشکلي لحاظه يوه 

درباعیاتو اوبله گرده ديوقصیده ډوله نظم په چوکاټ کې ويل 

چې ده الفنامه ديوې  دالفنامې خصوصیت دادیدمیرزا . شوي ده

 ېد الفنام. غزلو کې بشپړه کړې ده ۳۹مقدماتې غزلي په شمول په 

چې دالفبا هر  دیدخپلو فکري ارزښتونو تر څنگه بل نوښت دا

دغزلو په کالب کې . توری يې په بشپړه غزله کې تشريح کړی دی

ادب کې ويل شوې الفنامه ترمیرزا دمخه سمالسې موږپه پښتو 

په عام ډول اوپه هند کې په ايجاد شويوادبیاتو کې په خاص ډول 



 
 
 

 

 

دمیرزا الفنامه هم په دې سیمه کې دايجاد شويو پښتو . نه لرو

ادبیاتو دشعري انواعو په لړۍ کې دانکشاف يو څرک په الس 

 . راکوي

يوه مرکزي  چې دمیرزا شعر په فکري لحاظ دوی الرې تعقیبوي

دمیرزا دشاعرۍ روح اومرکزي . الره ده الره اوبله هم فرعي

مفکوره دروښاني طريقې تبلیغ، انعکاس او هغې ته پراختیا 

  :میرزا ويلي دي. اوپرمختیا ورکول دي

 دروښان بې مثلـه زړه يـم    دمیرزا په خوله ويیږم

هر چې وايي میا روښـان   دمیرزا گمان فاني شه

 دی

 دروښــان لــه برکتــه    دمیــرزا کــالم شــیرين شــه   

 

نو تشريح دهر روښاني شاعر دکالم وني طريقي د مقامدروښا

اساس جوړوي اومیرزا خان دغه مقامات اودهغو شرح په دې ډول 

 . کړيده

 تر وسړي لره بايده دي

 کا چې طلب دهدايت

 ...قصیده تر پايه

 

میرزا خان هم په خپل کالم کې څو ځايه دا خبره کړې د چې دده 

تفسیر ته اړه لري چې دا  کالم رموز دی اومعنی يې دقت اوزيات

  :تفسیر دهر چا کار نه دی

 یرزا کالم دقیق دیــــم د
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 ته يې فهم په تفسیر کړه

 

 میرزا په شعر کې فکري استقامتونه د

په دې برخه کې مخکې له دې چې دمیرزا دفکري هستونو 

اړه ده چې لږ څه دتصوفي فرهنگ  اوخالقیتونو ته داخل شو

  :داغیزو په باب څه ووايو 

اوشعرو  .جوته ده چې تصوف هم دذوق اوالهام سره تړاو لري

صوفیانو په لومړي سر  ·شاعري هم له دې احساسه راپورته کیږي 

يو مشهور صوفي  ·کي دشعر وشاعري سره دومره مینه نه ښوده 

يوسف بن حسین رازي دسماع له شعر نه دومره نه اغیزمن کیده 

  ·اد اوزنديق تومتي وپه الح نوموړی.لکه دقران له سماع نه 

دصوفیانو هغه شعرونه چې دمناجاتو اوموعظي په ډول دي 

خو دصوفیانو دشعرونو نموني بايد په هغه  دومره صوفیانه نه دي

چې هغه هم په  اشعارو کې چې حالج ته منسوب دي ولیدل شي

  .زنديق اوالحاد تورن دی

ټ په حقیقت کې صوفیانو توبه اورياضت دمعرفت اوطريقت بنس

دهغو پخوانیو په  ·گڼلو اودشريعت له حدودو تېری يې روانه باله 

دابراهیم ادهم اودذوالنون  ·زهد اورياضت کې راسخ باور درلود

 ·مصري دتجرد کیسې دزهد اوتجرد پړاوونه بیانوي 

هغو کسانو چې  په هر حال دخراسان صوفیانو په پیل کې

هغو چې  نه تر مخهله رواج پیروان وو ،مالمتیه اوقلندريه فرقو د

سماع يې مناسبه نه  ،صوفي باله هغه يې  په شريعت تکیه کوله

دهغو له لیدلو  ·رقص اودپښو وهل يې غیر اصلي کار باله  ·بلله 



 
 
 

 

 

په داسې حال کې چې دبغداد اوعراق صوفیان  .يې هم ډډه کوله

احمد غزالي په نويو پیښو  ·دومره په ظواهرو باندي مقید نه ول 

ل پلټلو اوعین القضات دمنصور حالج په څیر کې دحق جما

  ·دعوې درلودې 

په خراسان کې چې ددرې ژبې  ېدپنځمې پیړۍ تر اوايلو پور

تصوف اکثرا دشريعت تابع اوله هغه سره يې  .اصلي ټاټوبی دی 

همدا سبب وو چې صوفیانو داهل سنت په  جوړ جاړی پیدا کړ ،

ه اسالم کې دشعر په واقعیت کې پ ·پیروۍ له شعر نه بد وړل 

چې په  ووشاعري برخالف څه ښکاره خبرې نشته خو ځیني کسان

اواحاديثو باندې زيات ټینگار کاوه شعر يې نو اياتو په ظاهر کې 

ډلې له شعر نه ډډه کوله په همدې سبب دخراسان  ېد·نه خوښاوه 

ټینگار په سبب دشعر وشاعري پسی دريعت باندې و په شصوفیان

  ·نه گرځیدل 

م محمد غزالي دهمدغه ډول اسنادو اوتاويالتو پر اساس په اما

سماع : )) هغه لیکي ·ځینو مواردو کې سماع روا اوالزمه بلله 

مانند سرود  .مگر انکه جهتی از حرمت دراو باشد  ،مباح است 

وهجايا طعن دين چون شعر روا فض که درصحابه گويند  محس

ومستغرق  اما صوفیان وکسانی را که بدوستي حق مشغول

 ((:باشند وسماع بران کنند اين گونه ابیات زيان ندارد

  گفتم بشمارم سر يک حلقه ی زلفـش 

 تــا بــو کــه بتفصــیل ســر جملــه بــر ارم    

  بمن بر سـر زلفینـک مشـگین    دخندي

يـــک پـــیي بـــه پیچـــد وغلـــط کـــرد      
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 18 ((شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمارم
 

دابو سعید په ظهور اودهغه دشهرت په سبب ورو ورو دفقیهانو 

رخالف دصوفیانو دسماع مجلسونو کرار کرار اومتشرعه وو ب

ددوی په غونډو کې هغه څه چې دصوفیانو  .رونق پیدا کړ 

صوفیانو دا  .هغه لطیف اوعاشقانه شعرونه وو  دخوښې وړ وو

ډول شعرونه له ظاهري مانا گانو تاءويل کول چې له مخالفانو سره 

کې  خهبر دې ابو سعید پهوايي چې .يې ډغره اوشخړه پیدا نه شي 

چې په يوه مجلس کې يو  روايت دی.ځانگړي قريحه اوذوق درلود 

 : چا داسې شعر وويلو چې مطلع يې ده 

 در غزل خويش نهان خواهم گشتنـان

 تا بر لب تو بوسه زنم چونش بخواني

 

چا شعر دی؟ يو تن وويل دادعماره  د بوسعید وويل دا

ارت ته چې دعماره زي ئصوفیانو ته يې وويل پاڅ .نیشاپوري

په اسرار التوحید کې دا نکل له شعر سره دهغه مینه  ·والړ شو 

  ·جوتوي 

نوموړي داسې  .عین القضات په شعر کې ډېر تند اوتیز والړ 

اشعار ويل چې په ظاهر کې يې له شريعت سره په اختالف کې وو 

لکه دا رباعي ېي يوه  ·ويل پرده هم نه پرې اچوله ءيې دتاکله  کله.

 :نمونه ده

  اتش زنم وبسوزم اين مذهب وکـیش 

  عشــقت بــنهم بجــای مــذهب درپــیش 

                                                           
 ۱۰ص ۴۳۳۱تهران ·ازچيزهای ديگر ·عبدالحسين٬زرين کوب 18

 



 
 
 

 

 

 

  مقصود تويي مرا نه جانسـت ونـه دل  

 19تاکی دارم غمت نهان دردل خـويش   

 

کې دجوماتونو په په سر دپنځمي پیړۍ په پای اودشپږمې پیړۍ 

دې غونډو کې  په ·خوا کې دصوفیانو مجلسونه رواج شول 

چې له سماع  غزلي ويل کیدلې شعرونه لکه رباعیات اوعشقانه

 .دسنايي غزلیاتو ډېر شور اوهیجان راپارولو  .سره مناسبې وې

خو له هغه وروسته موالنا اوعطار نیشاپوري دغو اشعارو ته 

عطار په خپلو اشعارو کې ځانگړې الره  ·ځانگړی رنگ ورکړ 

غوره کړه چې شارحان اوناقدان دهغه دشعرونو په تاءويل کې له 

 ·مخامخ کیدل  کړاو سره

  مسلمانان من ان گبـرم کـه بتخانـه بنـا کـردم     

  شـدم بـر بـام بتخانـه دريـن عـالم صـدا کـردم        

 

  صــالی کفــر دردادم شــما را ای مســلمانان   

 که من ان کهنـه بتهـا را دگـر بـاره جـال کـردم       

 

ــدم      ــاره شـ ــر بـ ــن زادم دگـ ــه مـ ــادر کـ از ان مـ

  جفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتش

 از انم گبر می خوانند کـه بـا مـادر زنـا کـردم      

 

                                                           
 مخ۱۱همدا اثر  19
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بکـــــــــرې زادم از مـــــــــادر ازان عیســـــــــیم ب

  میخواننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 که من اين شیر مادر را دگر بـاره غـذا کـردم    

 

  اگر عطار مسکین را درين گبری بسوزانند

گــواه باشــید ای مــردان کــه مــن خــودرا فــدا  

 کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردم 

 

دعطار دغه ډول اشعار چې په څرگنده توگه دشريعت سره مخالف 

له چاپ نه حذف  دي ځینو دديوان چاپوونکو ان دا ډول اشعار

دغه ډول شعرونه  .شرح کړي دي  هډول شعرون ايې د وکړي اوځین

 .دشور اوجذبې له مخې ويل شوي دي 

دسنايي اوبیا عطار زياتره شعرونو کې صوفیانه مقامات شرح 

شريعت توضیح يې هدف دادی چې دشعر له الري  .شوي دي 

 ارنگهللې اوهمداومبدا ء ب لاصيې طريقت او دی اوتاءويل کړي

خوکله چې .ولي وسیله بمجاهدت اوعمل عین الیقین ته درسیدو 

 میرزا خان اغیز په دې برخه کې په پښتو ادب باندې گورو نود

 يداثر د لیکوال اوڅیړونک Roshania literatureدروښاني ادب 

  :دا نظر ډېر دپام وړ دی چې واېې 

رته ددې وړټیا لري چې دهنر اوتفکر شاعر و هواقعا چې هغ))

نه يوازې  .نوموړی ډېر ستر شاعر اوله عالي پوهي برخمن و.ووايو

دروښانیانو په منځ کې بلکې له شک پرته چي ددې وړتیا لري 

 کیدای شي. چې دپښتو دلومړي درجې په شاعرانو کې وگڼل شي 



 
 
 

 

 

مشکل سره څلور هغه شاعران چې له میرزا  په چې امکان و نه لري

عقیدت نه وي  میرزا شعر ته يېخان نه را وروسته راغلي دي د

 :خوشال دمیرزا دشعر په اړوند وايي  .وړاندی کړی 

 له چا نه په پښتو کې ما میزان لیدلی نه دی

 20 میــرزا پــه دا زبــان کــې ويــل کــړي دي تللــي

 

نوموړی نه يوازې له دې امله چې په پښتو :))څیړونکی زياتوي  

ې له دې امله شعر کې ستر اوژور افکار لري پیژندل شوی دی بلک

پښتو شعر کې يې معیاري اودخاص  هم پیژندل شوی چې په

اوپه پراخه پیمانه . سبک خاوند دی  هفصاحت وبالغت اوشاعران

 . کې يې دا کار کړی دی 

هغه لومړنی پښتو شاعر دی چې پښتو شعر ته يې ځانگړی 

 21 . ((عروضي ښکال وربخښلي ده 

لي محرک وجودي څیر دمیرزا داثارو اص دنورو شاعرانو په

دنوموړي اشعار دالوهیت يا رباني عشق نه ماالمال . وحدت دی 

اشعارو کې يو  دنورو روښاني شاعرانو په څیر دده په. دي

دمیرزا خان په احساساتو کې دا  .صداقت اورښتیواله لیدلی شو

چې دنورروښاني شاعرانو په پرتله دا دده په وينا . يو امتیاز دی 

 . کال دهکې يو ډيره ستره ښ

دنوموړي داحساساتو را برسیره کیدل دنورو روښاني شاعرانو 

                                                           
 

20.Pr.Dr.YarMohammad Maghmoom Khattak.THE ROSHANITES&Pashto 

Literature.PASHTO ACADEMYUNIVERSITY OF PESHAWAR.2005.PAGE 

256-25721.page 258 
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په پرتله ستونزمن دي دا ځکه چې دده په اشعارو کې نوره ډيره 

 ·اغیز ه اواثر شته دی

. دمیرزا دشعر بنسټیزه منځپانگه دهغه فکري اوعقیدتي هغه ده

میرزا له هغو گوتو په شمار شاعرانو څخه گڼلی شو چې شعر 

د . يې دخپلو افکارو دڅرگندولو له پاره وقف کړی دی اوکالم

ځیني پوهان میرزا وحدت  تصوفي اوعرفاني لیدتوگو په بنسټ

دا په فلسفه . الشهودي اوځینې يې وحدت الوجودي شاعر بولي

اوعرفان کې يو ژوربحث دی چی په را وروسته تشريحاتو کی 

په هکله  خو دلته يوازې څو نظريي دمیرزا. پری رڼا اچول کیږي

 . راوړل غواړو

دشهودي ( روښانیان)دوی )) :لیکي لوی استادعالمه حبیبي

توحید پر الر ځي مگر کله کله دروښانیانو په کالم کې دوحدت 

وجود تجلی هم سته مگر داسې ښکاري چې دغسې افکار کله 

ته ( سکر )کله اولږ لږ پر دوی غالبیږي اوکله چې دصحو څخه 

په ډول کالم هم لري اودمتصوفانو په والړ سي نو دوجوديانو 

 22 .((اصطالح شطحیات وايي اوبلند پروازي کوي

بايزيد دوحدت الوجود په سلسله کې دا : ))قلند رمومند واېي

خبره هم هیرول نه دي په کار چې دهغه وحدت الوجود داسې نه وو 

قلندر مومند ددې ادعا له پاره دحالنامې . لکه چې گڼلی شويدی

 : تن تکیه کويپه الندې م

يوه ورځ يوه سړي له پیر دستگیر څخه پوښتنه  :حالنامه وايي

وکړه، چې ستا حال له خدای سره څنگه دی ؟ وی فرمايل چې کله 
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يعنې کله عروج وکړم، اودلطافت مرتبې ته . هغه اوکله له هغه

اوکله نزول وکړم اودکثافت مرتبې ته راشم، يعنې کله . ورسیږم

بالکل په . ه له دريابه خپله پستي گڼمځان درياب گڼم اوکل

تکتیکي طور باندې داوحدت الوجود نه، بلکې وحدت الشهود 

 23 -(( مقوله دشهوديانو ده، ( همه اوست )دی، ځکه چې د

دصراط التوحید له ځینو ځايو ))  :ارواښاد پوهاند رښتین لیکي 

څخه دوحدت الوجود مساله څه ناڅه څرگنديږي، لکه دحقیقت 

ه برخه کي دې خبرې ته اشاره شوې ده اوهی  شی دخدای دمقام پ

. ((گڼل کیږي له وجوده جال نه
24

 

دا يوه لنډه يادونه ده ددې نظرياتو دڅیړنې له پاره به دا ښه وي 

چې دوحدت الوجود دستر مفکر شیخ محی الدين عربي دافکارو 

خو مخکې تر دې چې دغه بحث ته ورسیږو  .په باب لږڅه تم شو

 و چې بايد وواي

دمیرزا په کالم کې داسالمي افکارو اوعقايدو تشريح 

. اخالقي درسونه وړاندي شويدي. اوالرښوونه په کراتو شويده

 . اسالمي ارزښتونه دخیر اوشر مسايل په ښه توگه واضح شويدي

په خوا کې په ډير ه ژورتیا سره  همدارنگه داسالمي ارزښتونو

 . عرفاني مسلکي مسايل څیړلي دي

شک نشته چې میرزا خان ژوند په هند کې ديوه هی   دې کې

جاگیردار اوددولت ديوه امتیاز لرونکي شخص ژوند وو، دهغه 

خو په هر حال . ددغه لوري اثر اواغیز هم شته په شعرونو باندې
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موږ دهغه دشخصیت دنورو ابعادو پسې نه گرزو بلکې غواړو 

 . يوازې دهغه په فکري اوعقیدتي مسايلو متمرکز شو

 

  



 
 
 

 

 

 

 دويم څپرکی 

 

 يمیرزا خان انصاري په فکر د

 په موخه د سفر کې نړۍ

 

 تصوف او اسالم ،عرفان

ماکس هورتن اونور ،ځینې څیړونکي لکه ريخارد هارتمان 

بولي  ريښې اوسرچینه د هندې فرهنگ په منابعو کې دتصوف

دهارتمان په باور سره . فلسفې پورې اړه لري 25چې دبودايي ودانتا

منځنۍ  زم اوبودايیزم دمخامخ کیدو يا تالقي سیمهدزرتشتی

له منځنۍ اسیا څخه دهندې عرفان نفوذ . ه ده هغسیا اوشاوخوا آ

روسي . ريايانو له الري په اسالم کې نفوذ کړی دیآاوعملي زهد د

 خو دانظريه يوازې. پوه اگاردلوسکې هم ددې نظر مالتړ کړی دی

دواقعیت اومدارکو له وه چې هیڅکله  يو ه فرضیه اوداسې انده

سره له دې چې ځینې څیړونکي دا ډول لید  .الري ثابته شوي نه ده

يو عکس العمل بولي چې  په وړاندې داريايانو دعربي نژاد توگه

تصوفي فرهنگ داريايانو اويا هندو اريايي فرهنگ  غواړي

 ماکس هورتن خو دپطروشوفسکي په قول. وبولي  پورې اړونده

                                                           
داخير يا مقصد په مانا چې داوپانيشادونو په زده کړو والړ او  (VEDANTA) يا ويدانت: ودانتا25

دا ښوونځې هڅه کو ي ثابته کړي چې داوپانيشادونو ټول عبارات که ·دوحدت وجود په باب بحث کوي 

دا دهندي فلسفي دشپږ گونو ښوونځيو نه يو مهم  ·ر شي نو دوحدت وجود يو اصل توجيه کوي سم تفسي

 ·مکتب دی 
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 26.نفوذ اودودانتا مقدم شکل بولي  تصوف دبودايي کیت

درې  په عمده ډول دتصوف اوعرفان دمنشا اوپیالمې په هکله

مسیحي يا نو )چې کوالی شود مسیحیت ،  نظره رامنځ ته شوي

 . يادونه وکړو او اريايي او هندي سرچیني سرچینه( افالطوني 

فون کرمر دتصوف دتکاملي سیر په باره کې يوه پیچلې نظر يه 

چې وايي تصوف له دوه منابعو څخه سرچینه . ي کويوړاند

 : فون کرمر وايي. اخیستی ده

نظريي دځان کړي  داسې مالومیږي چې تصوف دوه بیالبیلې))

مسیحي زهد څخه عبارت  متقدم عنصر دی چې له يوهغه. دي 

دی، چې داسالم له پیدايښت راهیسې يې سخت اغیز 

ې له عنصر سره تړاو وروسته بیا د هماغه بودايي مشاهد،درلود

زياتیدونکي نفوذ  چې په اسالم کې داريايانو دورځ په ورځ لري

 27((چې تصوف ته يې الره پیدا کړي ده  څخه عبارت دی

همدارنگه پطروشوفسکي ديو بل ختیز پیژندونکی اواسالم پوه 

  :دنظرياتو يادونه کوي وايي

ديز کوي گولدتسهر په لږ بدلون سره دکرمر نظر مني اووړان. ای))

اوبل (( زهد ))يو  :چې دتصوف له پاره دوه عنصره بايد ومنو

دگولدتسهر په وينا دتصوف زاهدانه . په خاص ډول(( عرفان ))

يوازې اسالم ته نږدی دی اودهغه سرچینه دشرقي  عنصر

حال دا چې عرفاني تصوف په ،مسیحیانو درهبانیت نفوذ و 

په نو  ومړي سر کېيعنې په ل. دی عقلي فلسفه اواستنتاج والړ

                                                           
  26مخ ۳۳۱.پطروشوفسکي .اسالم درايران 
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 28.((افالطوني فلسفه اوله هغه وروسته په بودايي فلسفه متکي و 

 دتصوف په باره کې نوي نظريه چې دشلمې پیړې په لومړۍ

نیمايي کې دنیولد نیکلسون اولوي ماسینیون له خوا رامنځ ته 

اسالم  ۍتالیفات زيات دمخکین داده چې ديادشويو پوهانو شوه

. اخو اوزياتو منابعو اومتونو استناد کويپیژندنې، په نورو پر

تصوف له هغو الرو چارو څخه چې له بهر  شويو څیړونکو ياد

اړوند نه بولي ،راوړل شويدي اوله اسالم سره يې پیوند خوړلی 

بلکې بر عکس بیله پديده يې بولي چې په اسالم کې را منځ ته 

ور لري چې نیکلسون با. ر. نو دا نظريه بايد اسالمي وبولو. شويده

تمايالتو طبیعي اوتکاملي بهیر و چې په لومړۍ  عرفان دزاهدانه

نیکلسون دمسیحي . هجري پیړۍ کې په اسالم کې رامنځ ته شو

. ډير کم اغیز هم نه درلودمسیحي زهدزهد نه منکر دی وايي چې 

خو په دې باور لري چې صوفیانه زهد په کلي توگه او هغه عرفان 

را پیدا شوي داسې پديده ده چې اسالمي  صوفیانه زهد نهچې له 

 ونیه فلسفېطو افالیاستنتاج دن ياوعقلي فلسفه اوتصوف

نیو افالطونیه چې  ،نتیجه کې رامنځ ته شوی دی  پهداغیزو

همدارنگه . بدلون موندلی دی اغېز الندېتردمسیحیت پخپله 

پوه په دې باور لري چې د افراطي متصوفینو وحدت وجودي  ياد

وروسته يې  رامنځ ته شول چې ندوانو دنفوذ له املهافکار ده

 . عملي جنبه پیدا اوتکامل يې وکړ داريايانو په وسیله

دتصوف په باره کې دصوفیانو خپله نظريه له افسانو سره گډه 

( ع)اوعلي ( ص)محمد )صوفي مولفان نه يوازې . شويده
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صوفیان بولي ، بلکې داسالم څخه دمخه پیغمبران لکه 

هم دصوفیانو په ډله کې ( ع)اوعیسی( ع)، موسی(ع)ابراهیم

يو تمام عیار شیخ اوصوفي اودتقلید ( ع)غزالي عیسی. شماري

په خاص ډول حضرت خضر پیغمبر چی غالبا . نمونه بولي ډيره وړ

. يو گڼي، صوفي يې بولي دواړه( خضر الیاس)دالیاس نبې 

  .درناوی ډير رواج دی(( خضر)) اودصوفیانو په منځ کې د

 له تاريخي پلوه ويلې شو. له افسانې تیر شو اوتاريخ ته راشو که

رسیږي نو  چې تصوف په تقريبي توگه دقدامت له لحاظه اسالم ته

ازې دځینو په ظاهر کې نه يو زاهدي روحیي .زيات مو نه دي ويلي

بلکې . وجود درلود په افکارو کې (هريره)اصحابو لکه ابو 

په هر لحاظ دلومړې . م لیدل کیږيهمدارنگه دقران په متن کې ه

هجرۍ پیړۍ په پای کې تصوف يو خاص جريان وو چې 

 .دمسلمانانو په منځ کې پرې خبرې کیدالی شي 

ستر الرښود اوعالم شیخ محی  کې دتصوف ډير ۍپه اسالمي نړ

چې موږ پرې وروسته خبرې کول غواړو  ،الدين اکبر تیر شوی دی

. 

زياتره مستشرقین يا ختیز دپورتنیو نظرياتو په رڼا کې  

پیژندونکي په دې باور دي چې په اسالمي تصوف کې دوه عمده 

يو له بله سره مخامخ کیږي او امتزاج پیداکوي چې يو  جريانونه

شرقي جريان يې . جريان دی(( غربي))اوبل يې (( شرقي))يې 

 . هماغه دهندي اوزرتشتي مدنیت دافکارو دتالقي يو سنتیز دی

 اونیو افالطوني فلسفې ريان کې زيات مسیحي زهدپه لويديځ ج

. دسنتیز په نتیجه کې اسالمي تصوف اوعرفان ته الر پیداکړې ده



 
 
 

 

 

 تعلیماتو يې چې يو هغه النجه من شخصیت دی(( شیخ اکبر))

دځینو مفکريونو . تصوف ته نور هم عمق اوژور والی ورکړی دی

راهب سره  عیسوي(( مايستر اکهارت ))د(( شیخ اکبر)) په باور

ورته اوپرتله کوي، اودواړه دفلسفې تعلیماتو څخه زېات 

 . اغیزمن بولي

دنوموړي دتفکر · مايستر اکهارت مشهور مسیحي عارف وو 

ډيرغوره اړخ دهغه عرفان اوبل داچې دهغه دژوند په حاضر زمان 

کې دلويديځې نړۍ پوهانو دعرفان اړتیا احساسوله چې 

 29·ه نماينده گي کوله دمايستر اکهارت افکارو يې ښ

دمتصوفینو دژوند طرز اوژوند توگه په الندې  په مجموع کې

  :مفاهیمو کې جوتولی شو

 

 رياضت  زهداو

له دې امله چې هغه کوچني .دی  زهدپه لغت کې له شیانو اعراض

  :ددې گړنې په تعريف کې لیکي بولي سجادي

رک کول ځینې وايي درهم ودينار دي چې زهد ددرهم اودينارو ت))

خو ځیني وايي مطعم اومشرب دي چې زهد دمطعم ،دي 

 . اومشربو ترک کول دي

يعنې له ((  تْر خِا الْا و ی نْلدُاّ تِم عْنِ ک رْت  د هْز لْا )) اوځیني وايي چې 

                                                           
ميالدي کلونو په  ۴۱۱۰ددي پوه اوعارف له ژونده داسې بريښي چې نوموړی د: مايستر اکهارت 29

کې دهو خهايم په نوم دالمان په يوه کلي کي زيږيدلي لومړنۍ زده کړې يې په التين ادبياتو شاوخوا 

 ·اوهنر په برخه کې کړي اوپه پنځه لس کلنۍ کې ددومينيکن ښوونځي ته تللي دی چې په کولن کې وو 
تللي بيا دنورو زده کړو له پاره پاريس ته  ·هلته په لږ وخت کې دالبرت کبير سره اشنا شوی دی 

نوموړی په عيسويت کې ستر عارف  ·اوهلته يې په الهياتو کې له توماس اکويناس نه زده کړه کړې ده 

 ·پيژندل شوی اودشيخ اکبر سره پرتله کيږي 
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يعني اوويل شويدي چې زهد . دونیا اواخرت سره بې رغبته کیدل

اوپه اخبار کې  ·دا چې زاهد ددونیا مالوفاتو ته پاملرنه ونه کړي 

دي چې له دونیا ځان وژغورۍ چې زړه يې دالهی نور  راغلي

زهد دادی چې له ملک نه يې  :جنید وايي.دتجلیاتو محل وگرځي 

 30 .(( الس اوله تبع يې زړه خالي وي

 

 :رياضت

رياضت بل هغه مفهوم دی چې دمتصوفینو له پاره دتصوفي )) 

قو تهذيب گڼلی رياضت دنفسیه اخال. يو اصل گڼلی شي الري

خو په شي اوپه لغت کې د اسونو له اهلي کولو څخه عبارت دي 

چې سالک او صوفي بايد دخپل  تصوف کې ترې مراد دادی

مقصود په طلب کې دنفساني سختیو له گاللو څخه دريغ ونه کړي 

 .اوهر څومره چې کولي شي خپل نفس ته زجر اوکړاو ورکړي 

رک کړي اونفس ته داسي تمرين هر څه چې له طبع سره موافق دي ت

 .ورکړي چې مخالف چاري تحمل کړي 

جمله خالف کردن نفس اما رياضت ومجاهدت  :هجويري وايي 

ندهد ويرا سود است وتا کسی نفسش را رياضت ومجاهدت 

ندارد وهر چه نفس را گوشمال زيادت گردد سراوباحق راست 

 31. (( گردد

 

 :توحید

سي مفهوم چې يو بنیادي هغه دی دمتصوفینو له پاره يو بل اسا 

                                                           
  30مخ ۱۲۲.دکتر سيد جعفر سجادي .فرهنگ علوم عقلي 

  ۱۲۳31 همدا اثر



 
 
 

 

 

 . له توحید څخه عبارت دی

اودتوحید  .توحید په لغت کې يو کول اوله پردي والی ساتل دي

علم هغه څه دي چې توحید پرې پېژندل کیږي چې غیر له خدايه 

له حدثان او نور څه حقیقي وجود نه لري اوشیان دهغه مظاهر دي

په ذات اوصفاتو سره دخدای تنزيه ده اوباالخره اوشريک نه 

 32.((حکم کول دي دخدای په يو والي

لنډه داچې ذاتي توحید يعنې چې ذات يگانه وبولي اوصفات يې 

 ودِجُو ی الْفِ رْوث مُال :)) عین ذات وبولې، اوهغه افعال چې گويا

پرته دپرستش وړ ونه غیر اوله هغه چې  يعنېاوايمان  ((الهللاِ

 .  له باطن څخه وي بولې اوپر دې پوهه چې دا دعلم

صفات له مخې خپل  چې دې ته علم يقین وايي اوبنده دذاتي علم

دهغه  هر ذاتکړنې دهغه په ذات کې ورک اومحوه وبولي ،وا

 33 .((  وبولي فرعدذات درڼا 

 

 :توکل فقر پالنه او ،فنا

دفنا اوبقا بحث هم په اسالمي فلسفه اوعلم کالم کې ډير اوږود 

 ی چې دلته په دې برخه کې يوازې هغهاوپه زړه پورې بحث د

 ·تعريف ته چې په فرهنگونو کې راغلي بسنه کوو

دفنا مفکوره ديوولسمې پیړۍ په دويمه نیمايي کې يعنې په 

ځیني اسالم  ·پنځمه هجري پیړۍ کې رابرسیره شويده 

پیژندونکي لکه گلدتسهر اوان نیکلسون فنا دبودايي نیروانا 

ومه نه ده چې دهغه مهال صوفیان له خو دا مال ·بدل شکل بولي 

                                                           
  ۴۲۰32همدا اثر

  ۴۲۰33همدا اثر
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دنیروانا اوفنا ترمنځ ورته والي · خبر ولهندي فلسفي نه څومره 

په واقعیت کې فنا دنیروانا سره هی   ·دومره ژور اودقیق نه دی 

چې له  فنا يعني له خدای سره فکري رابطه ·ورته والی نه لري 

دواحد  حال داچې بوديزم .انساني روح نه نه جال کیدونکي ده

  .مسايل څیړي ذات نه لیرې اوجال 

په اسالمي فرهنگ کې فنا يعني نیستي اودصوفیانو په فکر په 

په  ·باطن باندې دحق په ظهور سره دسالک دشعور زوال دی 

  ·ونیستي مترادف کلمات گڼل شويدي ااسالمي فلسفه کې فنا 

 همدارنگه دصوفیانو په افکارو کې دفقر پالنې اوتوکل گړنې هم

 ·کارول کیږي 

) په همدې اساس دفقر پرستۍ کیت ديو مطلوب کمال په توگه ))  

رامنځ ته شويدي، ان په تصوف کې (( چې دروح نجات تامینوي 

يوه ځانگړنه دزهد پیشه صوفیانو دتصوف په لومړي دوران کې 

 (( الس وينځل له دونیا)) . هو مفکورهاصل دغه دتبلیغ دهم

اوپه اختیاري  وونیا الس په سر کیدلکیداې شي الس وينځل له د

عربي  ))هم اوپه دې اړوند دتوکل اصل  و په مانا ويتوگه دفقر منل

( به کسی امید داشتن  ))از وکل به معنی (( به معنې امید واري 

 .هرامنځ ته شو (

عبارت دی، چې يو شخص کامال په له دې څخه  دتوکل اصل

رځ پوښتنه کوي دا يوه و. خدای امید ولري رزق مقسوم نه وي

گڼل  داصل نقض ((توکل ))دځکه چې دپیسو پس انداز يا اذوقه 

دا خبره دپام وړ ده چې )) گولد تسهر وايي .. ٬ای . . کیږي

چې کلمات داسې دصوفیانو په زاهدانه خبرو کې غالبا دانجیل 



 
 
 

 

 

په  خوکوي اونه  وْدهوا مرغان چې نه کشت کوي اونه ل وايي 

نه هغوۍ پالدواسماني پالر خخیره کوي ذڅه شی انبارونو کې 

  .کړې ده تقريبا کلمه په کلمه را نقل،ياوروزنه کو

 34 .((توکل په دې برخه کې ډير مهم مقام نیسي چې 

خو اوس ددې له پاره چې په اسالمي فرهنگ کې دتصوف 

لومړيو صوفیانو ته مراجعه  اوعرفان ريښې اوسرچینې را وسپړو

 .توگه دشیخ اکبر په باب خبرې کوو په مفصلهلږ څه کوو اوبیا 

 عرفان فلسفي بنیاد  او تصوف په اسالمي نړۍ کې د :ب

په دې برخه کې اړينه بريښي چې په اسالمي تصوف کې فلسفي 

دې باور دي چې په  لويديځ څیړونکي په. لږه اشاره وکړو اغیز ته

اسالمي مدنیت کې کوم ځانگړي فلسفي پوهه نشته بلکې هغه 

چې . هغه ديوناني فلسفي پوهنو اغیز دی اج شويديڅه چې رو

يوناني . ديوناني فلسفي اثارو دژباړي له الري دود شويدي

. فالسفه په تیره ارسطو دلومړي ښوونکي په نوم مشهور دي

خو کله ناکله . اوزياتره اسالمي عالمانو دهغه اثار شرح کړيدي

فرهنگ کې په اسالمي . علم کالم ته هم فلسفي پوهه ويلي شويده

بیالبیلي هغه ډلي چې دمتکلمینو پوري يې اړه درلوده لکه 

جبريه، صفاتیه، معتزله، باطنیه اواشعريه هم ددي فلسفي تگ 

 . الري پیروان بلل شويد

فلسفه چې اسالمي  ۍدفلسفي له تاريخ نه جوتیږي چې هغه لومړن

چې په هغه . وني فلسفه دهطو افالین عالمان ورسره اشنا شول

دې فلسفي ددين . په شام کې دسريانیانو په منځ کې رواج وهمهال 

                                                           
  ۳۳۱34 پطروشوفسکي
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 . خاص استعداد درلود اومذهب سره دسازش اوانطباق

یانو يو مهم اثر هغه لیکني دي چې په ناسمه توگه نوطو افالیدن

خو . شويدي ديونیزيوس ته چې دبولس رسول شاگرد دی منسوبې

کار دي چې افالطوني الري ديو پیرو  يپه واقعیت کې هغه دنو

نومیږي اوپه پنځمه میالدي پیړۍ کې  استفن بارسودايلي سوري

 . معروف اومشهور وو

داستفن کتاب پنځه برخې لري چې په هغه کې راغلي دي چې 

نه صادره شوې ده اوبیا مقامات تشريح کوي  دونیا دخالص خیر

چې دانسان عقل اوذهن بايد له هغه تیر شي چې له خداې سره 

. مقام ته رسیږي(( الکل فې الکل ))خره انسان وصل شي اوباال

دکتاب بله محتوا داده چې په ابتدا کې محض اوخالص وجود 

يعنې صرف هستي وه چې دونیا، روح اوماده ټول له هغه صادر 

 . شويدي

داکتاب چې په التین ژباړل شوی په لويديځ کې په منځنیو پیړيو 

کې هم نفوذ  دتصوف اوعرفان اساس وو اوبیا يي په شرق کې

 . وکړ

ونیزم يا داسکندريي افالطوني فلسفي ښوونځي طالافو ین

اسالمي تصوف ته هماغه رنگ ورکړ چې دمخه يې مسیحیت ته 

وروسته هغه کسانو چې په اسالمي فلسفه کې يې . ورکړي وو

اخوان ))يا پټ ډوله جماعت وو چې په  يِرّدرلود يو سِ زيات اغیز

نیمايي کې يې په  په ۍهجري پیړ دڅلورمېياديدل او(( الصفا 

 . بصره کې مرکز درلود

هغوې ادعا کوله چې غواړي شريعت دجهالت اوضاللت نه پاک 



 
 
 

 

 

 عقیده درلوده چې کله يوناني فسلفهاخوان الصفا . کړي

 . شريعت سره گډ شي نو کمال به ترې تر السه شي اواسالمي

ز وبلل په دې لړ کې بايد اسکندريه ددين اوفلسفي دامتزاج مرک

. داځکه چې هلته شرق اوغرب له يوه بله سره تماس پیدا کړ.شي 

يوناني روح دذکاء اودقت .يوناني روح دشرق روح سره گډ شو 

اوحسن نظر اوروښانه قريحې اوله شرقي روح سره چې فطرتا 

اوپه  يو ځای شو،دماوراء شهود عالم اومشاهدې ته مايل دي 

ذهبونه اودافالطون دحکمت نتیجه کې دنويو افالطونیانو نوي م

اويهودې ديانت امتزاج رامنځ ته شو چې ديهودي فیلون طريقې 

 35 .په نوم طريقه يې رامنځ ته کړه

چې شرقي فرهنگ اومدنیت فطرتادمعنويت  پاتې دې نه وي

عالم غیب اوخارق العاده عادات چې طبعا دتصوف  ،تللې پسې

په . نه درلودهپه شرق کې يې ژوره زمی ،سره سر خوري  اوديانت

داسي حال کې چې دلرغوني يونان دژورو بحثونو له الري 

دحقیقت په لټه کې دی اوهی  ډول د پټو سترگو دتقلید تابع نه 

يعنې شرق داحساساتو اويوناني تفکر . دی اونه ورته مقید دی

په نو افالطونیه فلسفه کې دا دواړه . دمنطقي تحلیل تابع دي

کې په اسکندريه کې  ۍمیالدي پیړ شیان گډ شويدي اوپه لومړي

 36. يو ډول خاص تفکر رامنځ ته شو ددغه فکري امتزاج له امله

اوغربي جريان ديو ځاې کیدو  دغه فکري جريان چې دشرقي

وني فلسفي دوه طو افالیننو  دتمايل په نتیجه کې رامنځ ته شو

. په نتیجه کې دوه ډلي رامنځ ته شوې.بیالبیل رنگونه پیدا کړل 

                                                           
  35مخ  ۴۰۴قاسم غني  ايرانتاريخ تصوف در

  36 مخ ۴۰۴قاسم غني  تاريخ تصوف درايران
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يوې ډلې دتصوف اوعرفان رنگ غالب اوپه بله ډله کې دعلمي په 

په دې مانا چې په يوه ډله کې دين اصل . غالب وو بحث رنگ

 . اوفلسفه فرع وه اوپه بله کې بر عکس وو

. بله ډيره مهمه خبره دفلوطین په تگ الره کې وجودي وحدت دی

حقیقت يو دی .: چې کیدای شي په دې عبارت تعبیر شي چې وايي

اودوجود منشا هماغه واحد حقیقت دی ټول موجودات هغه 

دتجلي،  .تراوش يا زيږنده ده چې داحديت له مبدا ترسره کیږي

له الري صادريږي اوټول شیان ( استولو )فیضان اوانبعاث

 . درجوع په طريق هماغه مبدا ته ورگرځي

په مسلمانا نو کې دفلوطین دافکارو خپريدل اودنو افالطوني 

دايښت له هر څه زيات په تصوف اوعرفان کې اغیزمن فلسفي پی

چې له هغه په دې مانا چې تصوف تر هغه وخته عملي زهد وو . وو

 . پیدا کړ نظري اوعلمي اساس وروسته يې

و افالطوني افکار گورو وينو چې زاهد صوفي له پاره یکله چې ن

نو زړه ترې شلوي  ،فاني دې هغه چې له دونیا اوهرڅه چې دي

اوهغه څه چې ابدي دي نو زړه ورپورې  الس پر سر کیږي اوترې

په دې اساس دفلوطین فلسفي ته ډير خوشباوره دی خو په . تړي

 . نهايت کې دهغه په افکارو کې خپلې هیلي گوري

و افالطوني افکارو کې له هر څه زيات ین دوحدت وجود مساله په

ل دصوفیانو دعالقي وړ مساله ده داځکه چې وجودي وحدت ټو

 داسې يوه باور پهدهغو ېنه بولي اوهر موجود آکاينات دقدرت 

دي  ېاهر اوښکارندودا ټول ظ .ينه ده چې خدای په کې ځلیږي آ

انسان بايد هڅه . اومطلقه هستی اوحقیقي وجود خدای دی



 
 
 

 

 

وکړي چې پردې وشلوي اوځان دحقیقي جمال بشپړه جلوه 

ق په سالک بايد دعش. وگرځوي اوابدي سعادت ته ورسیږي

وزرو ځان ازاد کړي اوپه خدای کې چې حقیقي وجود دی ځان 

 .فاني اومحو کړي 

يو ډير مهم عنصر چې تصوف دنو افالطوني فسلفي څخه را 

هغه دخدای . اوپه هغه کې يې زيات بحث کړی دی اخیستی دی

صوفي دا عشق دخپل ټول جدو جهد مدار . سره دعشق مساله ده

کر، اورياضت اومقامات ددې ذ،اونور شیان لکه زهد . بولي

 . بنسټ تابع گڼي 

په دې . صوفي غواړي دعشق په وزرو خدای ته ځان ورسوي

دا ځکه چی دفلسفي  ،اساس تصوف له فلسفي لوړ اوبرتره بولي

نهايي هدف اودحکمت کمال مطلوب دادی چې انسان خدای ته 

حال کې چې تصوف  ورته اودخیر کمال اوجمال وگرځي په داسې

محو اوفاني شي اوپه دې فنا  نسان په خپل الهي ذات کېغواړي ا

 . کې خدای شي

په تصوف کې ددې ډول افکارو پیدايښت په سیده توگه 

نو صوفیه دتکفیر موجب  ځکه.داسالمي توحید سره مخالفت دی

 له يوې خوا يې دقران.گرځیدلي دي اوژوند پرې سخت شويدی 

په رمز يې وا تفسیر اوتاويل ته الس اچولي دی اوله بلي خ

تکیه کړې اوځان يې دعرفاني حقايقو په  اواسرارو باندې

په دې مانا چې په . مقید کړی دی څرگندولو اوتعبیراتو باندې

پرده کې خبري کوي اوکلمات په مجازي مانا اويا په لیرې مجاز 

 . مانا کاروي اوصوفیان پټې خولي ساتلو ته رابوليي 
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  :داسالمي عرفان اوتصوف پیالمه

رامنځ ته  داسمه ده چې اسالمي تصوف په عربي چاپیريال کې

 بلکې په شو، خو په عربستان کې چې داسالم دظهور مرکز دی نه

 . وده وکړه عراق اومصر کی يې ،سوريه

چې ديو شمیر زاهدو ( هجري  ۹۳۵متوفي په کال )رابعه عدويه 

مسلمانو میرمنو مشرتوب يې درلود په بصره کې يې ژوند کاوه 

چې لوی خدای ته په خطاب  دعاشقانه اشعارو په هستولو وا

اوودې سبب  دتصوفي اوعرفاني افکارو دپیالمې مشهور ول

په . ))په خاص ډول دا الندې کلمات هغې ته منسوب دي. شول

خو دې هیجان اوحرارت په . ((خدای چې دعشق اور زړه سیزي

 37 .((نارينه وو کې هم ډير پلويان پیدا کړل 

حاالتو کې زياتره فقیهانو دزهد اوعرفان سره سخته  په همدغه

دزهد ضد روحیه په خاصه توگه په . دښمني اومخالفت کاوه

لومړيو اسالمي پیړيو کې دامويانو ددستگاه په چارواکو کې 

ستر ثروت په باب چې  دهغه المنس.ا  گولد تسهر او. ی.ا. رواج وه

الري ترالسه له اوبرخې اخیستنې په جهاد کې د گډون اعرابو 

فتوحات اودغنیمت په نوم  داعرابو ستر.خبرې کړي دي ،کړي وو 

 د اخالقي اساساتو له مخې دسترو جنگي غنايمو تر السه کولو

چې دثروت  څرگنده ده.دثروت ټولولومفکوره رامنځ ته کړه 

دتوجیه مفکوره له ديني پلوه دهغه عرب لويانو له خو ا مالتړ 

خو ان د عادي . داالنو بدلیدل کرار کرار په فیو چې کیده
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مجاهدانو په منځ کې هم دغه تگ الره دديني اساساتو له مخې 

دجنگي غنايمو دترالسه کولو اودثروت دراټولولو سره مخالفت 

دقران دتقديس  همدارنگه .نه کیده بلکې رواعمل بلل کیده

) دا چاره ددې سبب شوه چې د .اوتصديق له الرې هم روا بلل کیده

له مخې ددوی په منځ کې په يو شمیر کسانو کې (وره اتمه س

زاهد پیشه مسلمانانو ددې روش په . دزهد روحیه پیاوړي شي 

په خاطر  چې خدای هغه کسان چې ددنیوي جیرې ځواب کې وويل

 ېبلکې هغه کسان ورته نږد. په جهاد کې گډون کوي نه خوښوي

کې  يې چې داخیرت دژوندانه له پاره په جهاد دي اوخوښوي

 . گډون کوي

صوفیانو  ددويمي اودريمو هجري پیړيو په جريان کې ددوه تنو

 ۹۶۰په  متوفی) –يو ابراهیم ادهم بلخي . نومونه ډير مشهور دي

چې اصال  (حافي غربي، يا پای لوڅ ) فی  حااوبل بشرال( هجري 

خو ددی دواړه ( هجري  ۱۹۱نه تر  ۹۵۰) دمروه اوسیدونکی وو 

په دې مانا چې . څخه بهر وه دمنځنئ اسیا کسانو دعمل دايره

اوپه دې . لومړنی په سوريه کې اودويم په بغدادکې فعالیت کاوه

ترڅ کې ددواړو په باره کې يوازې ځینې خیالي کیسې موږ ته 

 .رارسیدلي دي 

په دريمه اوڅلورمه هجري پیړۍ کې تصوف په ايران کې رواج  

دصوفیگرۍ يو اصلي يوه برخه يا خراسان  وموند، دافغانستان

 . مرکز وو

له يوې خوا په صوفیانو کې دصوفیانه زهد ډلې اعمال ))  

له ((. ديادوني اويادونو په مانا و))اوتشريحات دذکر په شکل 
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دا . يادولو نه مطلب په اصطالحي مانا دخدای يادول وو يا ذکر

يو ځای اوپه جگ اواز . په مشخصو اوټاکلو کلماتو سره ېادونه

دوعا په بڼه تر سره  په زړه کې د خاصې،ا په ورو سرهاوي سره

چې دنو افالطوني  خوا په دې کې شک نه وو اوله بلې. کیدله 

فلسفې عناصر چې وروستیو ناقالنو رانقل کړي وو اوهدف يې 

دمسیحیت له روح سره عیاره کړي  نو افالطوني فلسفه دا وو چې

و لږو ډير د ددې ډلې صوفیان. لیدل کیږي  اغیز يې هم په کې

اوهغه يې په عرفاني صورت  وحدت داصل په لور تمايل درلود

تعالیمو  د تدوين شويو اومنظمواوبشپړو درک کړل چې تر اوسه

 38 .((په بڼه منځ ته نه دي راغلي 

په ترتیب سره  ددويمي اوڅلورمې هجرې پیړېو په دوران کې

وو زهد اوعرفان اخته  ،منفرد صوفیان چي په تمرين اومراقبه

 ۍکسب گر ۍاوپه عین حال کې دخپلو دايمي مشاغلو لکه کوچن

رامنځ ،پر سر نه وو الس څخه ېورکړ ېاوراکړ واوکوچنۍ معامل

 ډوله (خیرات ټولوونکو )دحرفه يي اوگدا همدارنگه. ته شول

کې چې  هغه وخت په دې مانا چې په.صوفیانو يادونه هم شويده 

ې دبیوزلي په مانا دي عربي ک) زموږ دوخت په څیر دوی دفقیر 

اوله فقر چې دبیوزلي په مانا ده اوپه مترادف لغت سره په فارسي 

)) درويش په خاص اومحدود ه مانا . کې ددرويش په نوم ياديږي

 چې خصوصي ملکیت سوالگر ته هم وايي هغه(( عارف ،زاهد 

وي اويا په خانقاه کې اوددرويشانوپه کنج  ونه لري، کډوال

په پښتو ادبیاتو اوفرهنگ کې هم فقیر .د کوي کې ژون(زاويه )
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 . کارول کیږي اودملنگ کلیمه هم په دې مانا راوړل کیږي

 اوفقیر کلمات په پراخه مانا دصوفي سره مترادف خو ددرويش

 . استعمال شوې ده

پسرلی  :شیخ سري السقطی صوفیانو ته په خطاب کې وويل))

پیل  د دنړۍ په سیلتاسو باي. اوونو دپاڼو جامه واغوستله راغی

کامال مشروع اوان  نده درويشانو خیرات ټولولځگر. ((! )) ئکړ

چې  چې الزمه وه داځکه)  گټه ور بلل دروح دنمو اوعلو له پاره

په دې  (غرور او ځان غوښتنه په خپل نهاد اوبطن کې ووژني 

خو . شرط چې يوازې داړتیا په اندازه يوازې يوه ورځ سوال وکړي

یشتي چارو عامل حق درلود چې ددرويشانو له پاره دخانقاه دمع

کور کې ژوند کولو کې دراتلونکي له  د صوفیانو په هغه شريک

 39 ·((اواذوقه اودسوخت مواد ذخیره کړي . پاره هم صدقه وغواړي

هغه څه چې دمسیحیانو يعنې په خانقاه ووکې هم دتن  ودرويشان

په څیر روح  تنفر ډولههد ازددصومعې اودبودايانو  په نسبت

 روايت دی چې بايزيد بسطامي.اومعنويت ته ارزښت ورکولو 

ای ! ه، ای دټولو بديو ظرفه ،ننه :خپل تن ته په خطاب کې ويل

بايد دهغه  پلیده تنه ديرش کاله تیر شول اوته پاک نه شوې اوسبا

 . ظاهر شې( خدای )  څه په وړاندې چې پاک اوسپیڅلي دي

لو الرو دټولو درويشانو گډه عقیده تصوف په بیالبی په هر حال

 چې درويشې شیخ ابوالحسن خرقاني ددې سوال په ځواب کې. وه

ددرې چینو يو سیند دی يو پرهیز، دوم سخاوت،  :څه ده وويل

دخدای له خلکو بې نیازه )) د .دريم دخدای له خلکو بې نیازي
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داوه چې  ((خلکو له خدای د)) هغه په نظر مفهوم د(( والي 

 له چا سره له زړه نه تړون ولري نه بايد په انسانانو کېصوفي 

دا ځکه دهغه زړه بايد ديو عشق نه ډک وي، . اومینه پیداکړي

يعنې خدای ( يار،دوست ) يواځیني دوست . دخدای سره عشق

 40(.(عزوجل 

 يدمختلفو مراحلو اصلسره په بیالبیلو طريقو تصوف )) 

په عربې . رته ويل کیږيغالبا مقامات و دی چې(( روحاني کمال))

چې لغوي مانا يې داقامت ځای  ژبه کې مقامات دمقام جمع ده

داقامت  اواصطالحاً .محل دیاودپاتې کیدو اودريدلو  وضع،

دپاڅیدلو په (( قام)) دعرفان په طريق کې( مرحله )ځای يا منزل 

مقاماتو . تکامل وموند..  په توگه کول اونورو ډولونو مانا اقدام

خپلې کړې بیالبیلي ماناوې  کې په بیالبیلو طريقو کې تصوف په

 .دڅلورو پړاوونو يا مقامونو يادونه کوي چې په عمده توگه. 

  (( حقیقت. ۴معرفت، . ۳طريقت، . ۱شريعت، .۹

له  میالدې پیړۍ چې دفنا فکر د يولسمې مالومیږي له څیړنو

و ځین. رامنځ ته شو کې پیړۍ( هجري  پنځمې)دويمي نیمايي يا 

فنا  ډول گولدتسهر اوان نیکلسون په خاص) اسالم پیژندونکو 

لکه چې دمخه هم ورته يوبديل شکل بولي،  ((نیروانا))دبودايي 

دوران څخه ډير لږ  له دې پرته صوفي مولفان د هغه .اشاره وشوه 

خبر دي اودهندي فلسفې اوپه خاص ډول له بودايي کیش څخه 

دنیروانا اوفنا  په قول خو دپطروشوفسکي.پوره واقف نه دي 

ترمنځ ورته والی سطحي دی، په واقعیت کې فنا هی  دنیروانا 
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داسمه ده خو ديو انساني فکر په توگه  .سره گډې وجهې نه لري

چې دانسانانو له خوا ددوې په ټولنیز اوفرهنگي ژوند کې رامنځ 

اودگډو . ته شوی دی، په عامه سطحه کې مشترک وجوهات لري

 . کار نه شي کیدالیټکو نه يې ان

سره له دې چې فنا دصوفیانو په بیالبیلو طريقو کې بیالبیل 

ته اشاره  ډولونو اواصلي دوه کلي خو کولی شو چې. مفاهیم لري

اړه  صوفیانو پورې يو توحیدي صورت چې دمنځ مهاله: وکړو

لري اوبل وحدت وجودي صورت دی چې دافراطي صوفیانو نظر 

کلمه دداسې يو حالت څرگندوی (( فنا))په لومړي مورد کې د. دی

هغه کې روح دمحسوساتو دعالم په درک باندی خپل  ده چې په

له . وس له السه ورکوي اوپه دې ترتیب کولي شي خدای وپیژني

دهجويري په قول روح په دې برخه کې . هغه سره مربوط شي

 يوازې خپل صفات له السه ورکوي يعني خپل تجربي وجود يې

خپل شخصیت له السه نه . و خپل جوهر ساتيخ نشت کیږي

. دلوی ذات سره دامتزاج مانا نه لري له خدای سره ارتباط. ورکوي

 . داځکه چې دانسان طبیعت نه شي کولي په الهی طبېعت بدل شي

په (( حال ))له خدای سره دارتباط اووصل فکر د)) همدا راز 

يوه عربي کلمه اشراق . )) اصل رامنځ ته کړ(( اشراق )) حالت کې د

چې يوه  څخه(( شرق)) له . دي(( ځلیدل ))ده چې لغوي مانا يې 

دغه اصل ځینو اشراقي حکیمانو له هغه . دي(( ځلیدل)) مانا يې

کال کې  ۵۰۹چې په  يا شیخ اشراق جملې شیخ يحیی سهروردي

تدوين شوی ؛په لقب ياد شو(( مقتول))د او دارتداد په تور اعدام

ماسینیون مطالعه کړې ده اوشطح . ده چې لهغه رواني پدي. دی
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عربي کلمه . نومیږي(( يعنې دخپل من څخه خارجیدل ) نومیږي 

 ۰)په لغوي مانا يعني بهر کیدل اودخپل من څخه دخروج مانا او ده

(( تلل، الره غلطول )) دشطح مانا  .لري مانا هم (( وبیهوشه کیدل

په دې حالت کې  .پورې اړه لري(( اواشراق )) په حال کې داصل 

 تعارف اوپیژندنه(( من))وي اودخپل  کله چې صوفي په حال کې

سره دنده (( دوست  ))يا خدای  يعنې چې له. له السه ورکوي

چې شیخ بايزيد  :دهغه له خوا خبري کوي مثال روايت دی،بدلوي 

په کور کې دی )) بسطامي هغه کسانو ته چې له هغه به يې پوښتل 

. ددې سقف الندې له خدای پرته بل څوک نشته :يې  ويل(( اوکنه 

)) يې  په حالت کې(( حال ))چې د منصور حالج په دې تورن وو(( 

 . (( اوله دې امله ووژل شو( زه حق يم ))يعنې (( ) وويل  قْح ا الْنّا 

 

  



 
 
 

 

 

 شیخ محی الدين ابن عربي

 

 مشهور په شیخ اکبر

 گې دپیژندلو لهدبايزيد روښان اويا دروښانیانو دفکرې لیدتو

پاره به دا بې ځايه نه وي چې دتصوف اوعرفان ديو کالسیک 

 . شخصیت يوڅه پیژندگلوي اودهغه دفکري نړۍ پیژندنه وشي

ابن  په اسالمي نړۍ کې يو هغه مسهور اوجنجالي شخصیت

شیخ محی الدين عربي . عربي دي چې تل دبحث موضوع وه اوده

تصوفي افکارو له يو  داسالمي چې په شیخ اکبر هم مشهور دی

يا . هغه سترو سر الرو څخه دی چې تل پرې خبر ې اواستناد کیږي

په بل عبارت کله چې په تصوف اوعرفان خبري کیږي، امکان نه 

ياد پوه اوعالم  .لري چې دشیخ اکبر په باب خبرې راوالړې نه شي

. په اسالمي تصوف اوفلسفه کې دډيرو وتلو اثارو څښتن دی

. دمفکوري نسبت په واقعیت کې همده ته کیږي دوحدت الوجود

چې د پښتنوفرهنگ کې د عرفان  زموږ دبحث له موضوع

پر دغه فکري بهیر نو  اواسالمي فلسفي افکارو څرک لگوو

  .باندې دشیخ اکبر سیوري مالومیږي 

 

د  کال ۹۹۶۵يعنې د  نیټه۹۹دروژي په  هجري کال ۵۶۰ابن عربي په 

کې کې چی داسپانیا په جنوب شرق دمرسیه په ښار  ۱۰ جون په

دهغه نسبت دحاتم طايي سره دا . دونیا ته راغلی دی ،واقع دی 

په ( طی ) چې سرهڅرگندوي چې نوموړی دپخوانۍ عربې قبیلي 

دا هم په  واقعیت همدغه تاريخي .نوم مشهور و، نسبت درلود
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دځینو څیړونکو دگومان برخالف اسالمي عرفان  چې گوته کوي

هغه دداسې کورنۍ پورې . ده مفکوره نه ايي يا ايرانېيوازې اري

دهغه پالر اودوه ترونه  .هو همربوط و چې په زهد اوتقوی مشهور

  .هم مشهور صوفیان ول

. س اومراکش ته سفر وکړرکال کې يې مدينه فا ۹۹۱۴يا  ۵۱۰په))

کال ديعقوب بن يوسف  ۹۹۱۳يا ۵۰۱کې يې يعنې په ۍکلن ۳۰په 

 په دوران کې،افريقا اواندلس سلطان ووبن عبدالمومن چې د

خو . کې خو دهغه نیت حج و په ظاهره. وکړ دشرق په لور حرکت

کیدای شي چې دهغه اصلي هدف داوو چې داسې ځای 

چې له مغرب څخه ډير  اواستوگنځای دځان له پاره غوره کړي

 سخته داځکه چې په دغه وخت کې په مغرب کې. وي  لیرې

هغه ځاې ديني اوسیاسي چاپیريال ډير د. وړو دوړ گډوډي اوا

تنگ نظرو فقیهانو اومستبدو حاکمانو داسې . خفه کوونکی و

 41 .کسانو لکه ابن عربي ته په شک کتل

کې دمخالفو رايو اونظرياتو په  له بلې خوا په شرقي اسالمي نړۍ

وړاندې يوڅه سهولت اواسانۍ وې اودنويو افکارو اونهضتونو 

پر دې سربیره . چمتووالی موجود وودمنلو په وړاندې زيات 

دا ځکه کله . بیاهم نه شوويالې چې ټول شرق دا ځانگړنه درلوده

کې مصر ته والړ، دهغه ځای خلکو  ۹۱۰۹يا  ۵۱۰چې ابن عربي په 

 . اوان دوژلو نیت يې ورته کړې وو. ورسره ښه چلند ونه کړ

داسې بل مثال ډير لږ لیدل شوی دی  په ټول اسالمي تاريخ کې

. دې تردی حده دخبرو اترو موضوع گرزيدلي وي  چې دهغه ايمان
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دابن عربي دديانت پر سر مجادله تر ډيره وخته روانه وه اوپیړۍ 

پیړۍ يې دمسلمانانو ذهنونه مشغول کړي و، ان تر دې چې 

. ويالی شو چې ددغه مجادالتو اثار اوس هم تر سترگو کیږي

ف اوعرفان ته دومره اسالمي عالمانو په تیر وخت کې دهغه تصو

دې په پاملرنه زياتره  ددغه پوهانو.زياته عالقه نه ښکاره کوله

متمرکزه وه چې دهغه رای اونظريات او عرفاني عقايد تر کومه 

ددې پر . حده داسالمي اصولو سره موافق او يا منافي ثابت کړي

توگه دهغه رای اونظريات دپام الندې  ځای چې په دقیق اوعادالنه

  .ونیسي

پوهان ابن عربې ستر اسالمي شخصیت او يو ستر مولف  ځینې

. اوستر عارف بولي اويو شمیر نور بیا هغه يو مبتدع اوشیادبولي

دهغه داثاروخاص سبک وي، دهغه  ددې کار سبب به ښاېې

دکلماتو ابهام دافکارو تعقید دهغه نظريات په خاصه  داثارو

ي سره بلدتیا ونه داثارو دپیچلوال هغه کسان چې دنوموړي توگه

 42·((گڼل کیږي  سخت اوتقريبا غیر قابل قبول هغو ته لري

پخوانو مستشرقینو په ډيرو داليلو سره ))  :ويلیم چیتک لیکي

چې دهغه اثار . ابن عربي سترگې پټولي يو مهم دلیل دا هم وو په

چې که يو چا به دا  ودومره ستر حجم درلود اوډير پیچلي وو

 . مطالعه کړي نو څو کاله وخت به يې نیولو تمايل درلود چې هغه

دويم دلیل داوو چې زياتره مستشرقینو بشپړ باور درلود چې 

نوی علمي متودونو دهر څه په باب هغه ته ډير عالې پوهه ورکړې 
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 (43(واهمه )دې اساس ځان په حقه بولي چې هرڅه چې له  نو په. ده

افي په نوم يي سره جوړښت ونه لري نو دبې ترتیبه اوناوړه اوخر

سازش اوجوړ  يوې خواته ږدي اوابن عربي هم هیڅکله دغه ډول

 44(.(نه درلود  جاړي له هغو سره

په ظاهر کې دابن عربی دعقايدو په باب بحث اوجدل هغه مهال 

پیل شوچې يو شخص دجمال الدين ابن الخیاط يمنی له اسالمي 

کې چې عالمانو سر ه يو ځاي شو چې هغوۍ دابن عربې په باره 

دفیروز ابادي په روايت هغه يې په بدعت اودامت داجماع پر 

هغه عکس العمل چې . فتوی ورکړي. تورن کړی و کړنېپه خالف 

عالمانو دغه فتوی اوشرعي حکم ته وښوده ډير توپیر درلود 

ځینو عالمانو ابن عربې په صراحت سره محکوم کړ اونور عالمان 

سره دهغه نه په دفاع کې  په ډير شور اوخاص اشتیاق اواړتیا

  .شول

دهغه سرسخته دوښمن ابن فارض اوډير بې شرمه مخالف برهان 

چې دوه بشپړ کتابونه يې دده ( ۰۵۰)  ۰الدين ابراهیم البقاعي 

دعقايدو درد له پاره ولیکل اوان دنوموړي په شخصې ځانگړنو 

په يوه کتاب کې چې تنبیه البغی علی تکفیر . يې هم صرفه ونه کړه

  :کې داسې وايي( بن عربی ا

تظاهر کولو سره ټولومومنانو ته  په ايمان باندې په ینوموړ))

اوورور ورو يې . اودخپل ايمان په ځمکه ودريد .ورکړه  دوکه

په . يوې داسې الري ته برابر کړل چې تیريدل ترې سخت وو هغوۍ

 ورته چل اودوکې سره يې هغه ځای ته چې مسالي سختیږي نو
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هغه دخلکو په گمراه .پر دغه کمین برابروي خلک اوکمین نیسي 

سم نبوي احاديث روايت کوي اوبیا . کولو کې ستر هنرمند دی

په دې اساس هغه تیروتی  .هغه په عجیب اومرموز ډول سره پیچي

. برابروي ،خپل هدف ته چې دهر ډول دين سرچپه کول دي مريدان

دشريعت  ځانونهددغه ډول عقايدو باوري کسان په ظاهر کې 

دوې په خرقه کې زاهدان . شاته پټوي دظواهرولکه لمونځ اوروژه

زنديق اودبدعت پلويان ،او راهبان دي خو په حقیقت کې ملحد 

  ((خو دصوفي نوم يې پر ځان ايښی دی.دي 

څه چې پورته وويل شول دابن عربي ديوه مخالف يو نظر دی خو 

  :خپله ابن عربي څه وايي

غه کنايه ده، اوپه هره الره چې ژړا پیل کوم هر نوم چې اخلم ده))

هغه څه چې په دې کتاب کې مې په نظم  ٬٬. دهغه الره اوکوڅه ده

راوړي دي، دالهی وارداتو اوروحاني منزالتو اوعلوي اړيکو ته 

د  ددې ديوان لوستونکي. شوي دي اشاره ده، چې زما پر زړه نازل

شريفو کسانو چی  مخکینیو چارو په باره کې له پوهیدو څخه

اودعالي همت څښتنانو چې په علوي چارو يې پام دی، ددې وړ 

  45 (( .چې دا په يادو يادکړي نه دي

( ص)په هغو کې حضرت رسول  هغه داسې پیښې هم رانقلوي چې

 )).ورکړ اوداسې يې وفرمايل لکه فصوص الحکمهغه ته يو کتاب 

دا واخله اوخلکو ته يې ((. ه بِن  عوُتفِينِ اسْن الْ الیِه بِ ج ر خْا ه و ذ خ ا 

چې گټه ترې واخلي، نوموړي دا پیښه الهی وحی اوالهام  وښايه

په دی ډول هغه  اورباني القا بولي اومدعي دی چې زياتره کتابونه
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  . ((ته القا شويدي

نوموړی وايي هر څه چې زه په خپلو تصانیفو کې لیکم دفکر 

سې روح له وجهې دي يت له مخې نه دي، بلکې ددااانديشی اورو

اوپه يو بل  .کې پوه کړي دي زماپه زړه اوسر پرښتېچې دالهام 

هر هغه څه چې ما کښلي اولیکم يې الهی امال  :ځای کې وايي

روحاني نفخه ده چې زما په کیاني زړه  يا داسې .اورباني القا ده

دا هر څه دخپل نبوی میراث په حکم دي، نه  .کې ايجاد شوي ده

 .ل په حکمدفکري استقال

کشف اووحی دانسان فعالیت دی، کله چې  عقیده دابن عربي په

دهغه ټولې روحانې قواوي اماده شي اودمطلوب رامنځ ته کیدو 

وحی اوکشف له دې وروسته ديو خارجي فاعل . ته متوجه شي

نه  شیاويا دانسان دذهن دفعالیت حاصل زموږ په نزد دپوهي وړ 

په ډول په  ((بیروني متعلق)) ديو په دې اساس هغه څه چې. دی

په حقیقت .عیانو خاوندانو ته القا کوي انودکشف اود نظر راځي

 پرته بل څه نه څخهديو ډول ذات دالقا ته کې پخپله دکشف خاوند 

  .دي

دسلیمان الوداع په نوم يو پوه دابن عربي په اړوند وايي چې هغه 

 به يې اوپه خلوت کې. به هر وخت په ذکر اوعبادت مشغول وو

نوموړي باور درلود چې يوازې دکشف اوالهام له الرې . فکر کاوه

 .تر السه شې  هالهي حقايقو باندې پوهپه کیدای شي 

  :حواله لیکي په (نوم دی  ثردا)نوموړی دابن عربي دفتوحاتو

. کورته په الر کې ديو سړي سره چې نه مې پیژانده مخامخ شوم)) 

ای  :يې سالم راکړ وويل ۍننوموړي پس له هغه چې په مهربا



 
 
 

 

 

اوزما دبحث . دشیخ عريني خبره په دې مساله کې ومنه !محمد ه

زه دهغه په مقصد پوه شوم اوبې له . وړ شیخ نوم يې واخیست

اوډير ژر دمطلب داظهار له پاره !ځنډه مې ورته وويل په سترگو 

ای محمده  :هغه وويل،کله چې هغه ته ورسیدم . شیخ ته والړم

کیږي چې زه يوه مساله تاته ووايم اوته يې ونه مني تر داسې نه 

کیږي اودا  داسې نه ،هغو چې حضرت خضر تاته خبرداري درکړي

له شیخ .)امکان نه لري چې ټول مسايل حضرت خضر تاته ووايي 

نه مې بخښنه وغوښته اوداسي پوه شوم چې هماغه سړی خضر 

 46.(وو

یر روښان دحضرت گورو چې روښانیان هم په دی باور لري چې پ

خضر په الرښوونه دخلکو الرښوونه پیل کړه اوپه حالنامه کې دا 

 .بحث په تفصیل سره راغلی دی 

وايي چې ابن عربي په موصل کې ديو سړي سره چې مقري نومیده 

ابن عربي . نوموړي دقران حافظ او حنفي مذهب وو مخامخ شو

مقري ماته )) :ابن عربي په يو بل ځای کې لیکي .يې استاد باله

چې پیغمبر يې په خوب کې لیدلي دی اوپیغمبر دخوب په  وويل

حالت کې هغه ته ويلي دي چې دسطرنج لوبه اوموسیقي اوريدل 

 47.(دي  مباح

 . په دې اساس گورو چې ابن عربي له سماع سره مخالف وو 

خو روښانیانو يوه ستره ځانگړنه اولويه الس ته راوړنه داوه چې  

فظه کاره ټولنه کې يې دموسیقی ودې ته تفسیر دپښتنو په محا

 :لکه حالنامه چې وايي. اوتوجیه پیدا کړه اووده يې ورکړه
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آمدن بر سر سخن گنج دوم که مذکور شده بود وآن !ای عزيز من ٬٬ 

گنج عالم موسیقي است که از طفیل حاجي محمد خلیفه میرفضل 

رغنجکین نمود،زيرا که درافغانان ب اهلل ولی برافغانان کشف

ستار می انداختند ومی نواختند وبرباب پنج تار ( غیچک )

دوتار می نواختند ودوتار میگفتند (سرنده)يعني سرمده 

وازتعلیم وطفیل حاجي محمد سازنده های ايشان تارهای بسیار 

بر سازها انداختند ونغمه های نو نو اخراج مینمودند اما اکثرا 

چون ان سازنده ها ·ند نغمه های رقص وغیر ماليم می نواخت

درخدمت پیر دستگیر قدس سره رسیدند واز برکت وصحبت 

طفیل پیر دستگیر سرود ،سلوک ونغمه های ماليم نواختند 

وشش مقام بستند يکی ناسري ودوم پنج پرده ،سوم چهار پرده 

،چهارم سه پرده ،پنجم پرده جنگ که دروقت جنگ می 

مها بسیار بند ها نوازند،ششم مقام شهادت است ودراين مقا

ونغمه ها نواخته میشود وديگر بیشتر درافغانان از دوسه بیت 

پیر دستگیر قدس سره به زبان افغانی قصیده ها ·شعرزياد نبود 

وغزلهاورباعي ها وقطعه ومثنوي ها ساختندوازطفیل پیر 

ر های دستگیر قدس سره فرزندان ومريدانش ديوانها گفتند و دُ

 48 ٬٬···تند حقايق ومعاني دران سف

سرود، اووروسته ع ،دحالنامي له تفصیالتو جوتیږي چې سما

دنڅاه اوموسیقي رواج په روښانیانو کې څه تصادفي اواتفاقي 

کار نه بلکي ديو مسلک په څیر ورته پاملرنه شوي ده اوانکشاف 

دحالنامي بشپړوونکي موسیقي اوشعري . ورته ورکړل شوی دی
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ې روښان وکوالی شول پښتنو ته ادب دوه هغه پټې خزاني بولي چ

روښان اودهغه مريدانو اوپیروانو په پښتنو  .کړيې يې څرگند

په هغه کې يې ريفورم ،کې موسیقۍ ته پراختیا ورکړه

حات راوستي اوخپل فرقه يې روح يې په کې ځای کړی اواصال

ابن عربي سره مخامخ شو  چې يو څوک له:همدارنگه وايي . دي

له لوري رااستول  خدایستازی دی چې داااوورته وې ويل چې د

دهمدغه خبرو اترو له . اوله د ه سره خبري اتري کوي. شوی دی 

الري ده چې ځینې مسايل لکه اتحاد دخدای له خوا نوموړي ته 

 . چې هدف يې وحدت الوجود دی الهام کیږي

ښه پوه شه چې خیر : ابن عربي ددغه استازي خبرې دا ډول يادوي 

يعني نیکي په هستۍ اوپلیدې . ه نیستۍ کې دیپه وجود اوشر پ

هغه انسان په خپل لطف اومهربانی خلق کړ . په نیستۍ کې ده

يې په خپلو  هغه. اوهغه يې دهستۍ سره په تضاد کې ودراوه

نومونو اوصفاتو سره ولیده په دې ډول تاسو اصل ته بیا 

ده اوتاسو ياست چې نیستې  ورگرځۍ نو هغه دی چې هستي

 49 .(( ياست

چې حضرت  :ابن عربي دفصوص الحکم په سريزه کې لیکي

يې په خوب کې ولیده اودا کتاب يې په هماغه شکل ( ص )محمد 

په واقعیت کې هغه . چې حضرت محمد فرمايلي وو کښلی دی

اوله خپله ځانه . فصوص ټکي په ټکي له پیغمبر څخه اخیستی دی

ښت اوله هر ډول کم. يې څه شی پرې نه دي ورزيات کړي

دا وينا دابن . اوزياتونو پرته يې ې مسلمانانو ته وړاندې کړی دی
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عربي دپلويانو اوپیروانو له خوا منل شوي ده اودې کتاب ته 

ابن عربي په خپلو لیکلو اثارو کې . زياته پاملرنه له همدې کبله ده

ددې يادونه هم کوي چې دکتاب مطالب الهامونه دي چې دخدای 

نو په دې اساس دفصوص محتوی . وي ديله خوا پر هغه وارد ش

. چې دابن عربي دلیدتوگي اصلي مطالب لري .ته پاملرنه په کار ده

)). 50 

دفصوص الحکم يوه څرگنده ځانگړنه داده چې دهغه دنورو 

کتابونو په تناسب دوحدت وجود زده کړي دي په نورو کتابونو 

په خو په دی اثر کې . کې دا مطالب په لفافه کې بیان شويدي

همدارنگه هغه په دې اثر کې دخاصو . څرگند ډول مطرح کیږي

پر . اوکلیدې گړنو څخه کار اخلي اوځانگړي گړنې کاروي

اسالمي گړنو سر بیره دبیالبیلو پوهنو اصطالحات لکه دنو 

اسماعلییه )افالطوني، مسیحیت، گنوستیسیزم، باطنیت 

ه دغه اصطالحات اوتعبیرات له هغ. اونور څخه کار اخلي(

وروسته نورو پوهانو عارفانو اوشاعرانو کارولي اونور يې هم 

 . غني کړي دي

سره له دې چې دابن عربي اوبايزيد روښان پرتلنه به دلته بی ځايه 

له خدای . خو دا چې په شیخ اکبر هم دکفر تور پورې شوی دی. وي

له . سره يې په خوب کې خبري کړي دي( ص)اويا له حضرت محمد 

دالهام اوغیبي اوازونه يې . ه مخامخ شوی دیحضرت خضر سر

خو په . دروښان په حالت کې هم دا مسايل لیدلي شو. اوريدلي دي

 څخهدخپل قوم  يوه مساله داده چی روښان هیڅکله. لږ توپیر سره
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بل داچې دروښان ټول اثار واضح ،روښانه .گوښی اوجال نه وو

ور اثار خو دشیخ اکبر فصوص الحکم اون.اودپوهیدنې وړ دي 

ددواړو په دعرفاني اوتصوفي عقايدو له اړخه  . ډېر پیچلي دي

تصوفي افکار و په تعالیمو کې زيات گډ ټکي شته اودمیرزا خان 

هم موږ  دعقايدو په څیرنورو عارفانو اوصوفیانو  دکې لکه 

 .فکري خط لیدلي شو دشیخ اکبر
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 :م څپرکییدرې

 

 دوي الرهیعق روښاني فکري او

 خان پنځونه زامیر د او

 

 :روښاني فکري اوعقېدوي الره

اوافکارو  دبايزيد روښان داسطوره يي شخصېت دعقايدو

بیالبېلو پښتنو اوغېر پښتنو ختیځ پوهانو خپلې  دڅیړنې له پاره

يا خو  دغه فرضیې زياتره. نظرېې اوعقیدې وړاندې کړې دي

دروښان په اثارو اويا دهغه دمخالف اخوند دروېزه داثارو 

په (( دبستان مذاهب))کله ناکله د·دي ويناوو په بنېادوالړې او

هغه څېړنې اوفرضیې چې دروښان . اثر هم استناد شوی دی

دمخالف اونورو مخالفېنو په نظريو والړې وې په هغو کې 

په دغو اثارو . دروښان په باب ښې پوره بدې ردې وېل شوي دي

االبرار  ۃذکرت))او(( مخزن))اثار لکه (( اخوند دروېزه))کې د

 خو دروښان په خپلو اثارو کې چې له هغه.ډېر مهم دي (( واالشرار

استنادي  څخه عبارت دي خیرالبیان اومقصود المومنین جملې

په وروستیو . بیاهم دمغالطې او مبالغې وېره ترې شته. بڼه لري

کلونو کې دروښان دحالنامې پېداېښت اودافغانستان دعلومو 

له يو لړ گونگو او تتو (( گستتنر ))چاپ  اکاديمي له خوا دهغه

پردې سربېره دروښاني غورځنگ په  .مساېلو هم پرده پورته کړه 

اړوند يو لړ تعبیرات هم شته چې ديو غورځنگ اودمغلي حکامو 



 
 
 

 

 

ددې تعبیراتو له . سره مخالفت هم ډول ډول تعبیر شوی دی

ه خو ښه چلند ب. سموالې اوناسموالي څخه سترگې نه شو پټولی

هماغه اکاديمیک هغه وي چې مسايل دحقايقو اواسنادو په رڼا 

 . کې وڅېړل شي

په هر حال کله چې دروښان پیر خپلو اثارو اوافکارو ته راځو نو 

په دې کې بیا ستونزه داده چې . خبرې کوي دهغه اثار په خپله

څیړونکو بیا هم دالسبرې مذهبي محافظه کارۍ له مخې څه نه 

خو  ،زغرده څه ووايي په چې ړه نه دی کړیدي ويلي اويايې ز

(( دخیرالبیان تنقیدي مطالعه )) د مومند په کار کې چې دقلندر

يو څه زړورتیا شته اوځینې ټکي په کې  نومي اثر څخه عبارت دی

 . بشپړه اوکره کوي ترېوحده چې دروښان پیر عقاېدو شننه شته

ده اوڅېړڼیزه اوږ قلندر مومند دخېرالبیان دغه اثر چې يوه بشپړه

داخبره روښانه کړې ده چې دخېرالبیان  په هغه کې يې سرېزه لري

نوموړی . دانسخه دکابل اوپیښور دچاپ نسخو نه توپیر لري

چې دکابل اوپېښور  خپل داليل وړاندې کوي اوپه دې باور دی

نسخې دبايزيد پیروانو کښلي اوپه هغو کې يې ايات اواحاديث 

هغه له مرگه وروسته کښل شويدي بله داچې د.ورزيات کړي دي

دنوموړی په باور دخېرالبیان په .)) نو زياتونې په کې شوې دي 

باب عامه عقېده چې دخېرالبیان له ځینو حصو اودحالنامې 

اوداخوند دروېزه له الزاماتو ثابتیږي داده چې دباېزېد روښان 

دالهامي . اودهغه دمنونکیو په خیال دا يو الهامي کتاب دی

کېدو تقاضا داده چې ټول ((اهلل  بْانِج  نْدمِ))دعظمت اوکتاب 

 کتاب له خداېه 
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وگڼلی شي ولې دپېښور اوکابل چاپي نسخو کې داحاديثو 

( باېزېد روښان )دارشاداتو دهادي دبیان ( رض)دحضرت علي ،

دويناگانو دعبدالقادر جېالني اومحمد الدينوري دحوالو 

یږي اوځکه ددې خبرې دموجودگۍ په وجه يې دا حیثیت مجروح

چې يو خو اد ې يو کتاب دخدای له طرفه  ډېر اعتبار نه شي کېدی

وگڼلی شي اوبل خوا دې خدای دخپلې خبرې ددلیل دپاره دبنده 

 51 . ((گانو دمقولو محتاج وي

بايد وويل شي چې دقلندر مومند دغه وينا دپښتنو دسترو 

ودقیق دژور ا· اومشهورو څیړونکو له خوا منل شوې نه ده 

په دې برخه  :څیړونکي استاد معصوم هوتک په قول چې وايې 

 · تاءمل نه کار واخیستل شي  کې بايد له

مولېنا  دپېښور چاپ دخیرالبیان دنسخې په مقدمه کې

 :دی عبدالقدوس صاحب ددبستان مذاهب دا عبارت را نقل کړی

. دبايزيد تصنیفات په عربۍ فارسۍ هندۍ اوپښتو کې ډېر دي))

وايي چې خدای پاک به ورسره  ،دالمومنین په عربۍ دیمقصو

دده يو کتاب . خبرې کولېپرته بې دجبرايیل دواسطې نه 

يو په عربۍ بل په فارسۍ . خیرالبیان دی چې په څلورو ژبو دی

هم يو مطلب يې په څلورو ژبو  ،دريم په هندۍ اوڅلورم په پښتو

( روشنیان .)  داکتاب داهلل تعالی خطاب دی بايزيد ته. وېلی دی

 52((دا کتاب دخدای کتاب گڼي 

کوم ترتیب چې دانسخه لري : )) قلندرمومندپه دې هکله زياتوي

هغه ددبستان مذاهب دبیان سره سم دی يعنې دخدای له خوا 
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خطاب چې دجبرايیل يا دبل کوم ولي په واسطه نه بلکې براه 

اوځکه زه دا دعوی کولي شم چې زموږ دانسخه . راست شوي دی

بابا اوددبستان مذاهب  هغه نسخه ده چې داخوند درويزه خوشال

 ۰53((ۃتلک عشرت کامل ،دلیکونکي له نظره تېره شوې وه

. الکتاب هغه ده ۃدخېرالبیان اثر يوه ډېره مهمه برخه دبداي 

څېړنو په رڼا کې دقلندر  دمعاصرې فلسفي اوسايکالوژيکو

اودکتاب . ومومند دويناوو بر عالوه ډېرې خبرې را سپړلی ش

  .اودلیکوال اويا مصنف رابطه قايمولی شو

مبارکې (( بک ر  مِسْاِا ءبِر قْاِ))دخېرالبیان په لومړۍ برخه کې د

 خو په دې کې ډېر ستر پیغام دادی پېل کېږي سورې په پېروۍ

چې . چې په ديالوگ کې بايزيد ته څو مهمې الرښوونې کیږي

 سمبولونو وضع کولو نو،دلیکلو اوفونیمو( پښتو ژبې )دژبې 

 . دغو څخه ده الرښوونه يو له

 

وکښه هغه حرفونه چې په هره ژبه سازيږي دفايدې –!اوبايزيده )) 

ما نه زده بیرون حرفونو  ته دانايې له هره څیزه،دپاره دادمیانو 

 . ((دقران اوسبحان

 یبل مهم ټک اودحرفونو دايجاد له الرښونې وروسته ېژب د

چې بايزيد ته الر ښوونه  دای ستاينه دهدخدای دوحدانیت اودخ

 . کیږي

خوښي مې پېداشي چې .زما ډېر ستر صفت وکښه ! اوباېزيده ))

گوره زما تسبیح وايي چې زما په .زما ډېر ستر صفت وايي ادمیان 
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نشته هی  بېرون چې زما تسبیح . په اسمان( يا )مزکه کې دي 

 . وايي ته باور کړه په دابیان

 .م په څه ستا صفت وکښم اوسبحان زه عامي مېړه ي-

 54. (( تمام.دخپلې پوهې په اټکل يې وکښه ! اوباېزېده 

دلته په ډاگه کیږي چې دخدای اوروښان پیرخبرې بې واسطه 

 . اودروښان پېروانو هم دا ډول باور درلود. اوسېده خبرې دي

 همدارنگه بايزيد ته دکتاب يا خیرالبیان دکښلو الرښوونه کیږي

  :لپه دې ډو

په خاتم دانبیاءچې محمد دی اوپه  ۃوکښه په دا کتاب صلو.))۹

ومې کهه رحمت اوبرکت . واړه پیغمبرانو چې ددوی دي پس روان

په تا اوستا په پس روانو په محبانو چې وې نغوږه په دا زمانه په 

 55 (. (تادې وې سالم

چې خدای  همدارنگه بايزېد روښان ته دا ډاډ ورکول کیږي: ۱

ا اوستا ياران اومحبان که چېرې توبه وباسې بخښل تعالی ت

. خو له دې وروسته دې تن له گناهونو اوناوړه چارو ژغوري. کیږي

بايزېد ته الرښوونه کیږي چې ديو پېر اوهادي په توگه خپل 

 . پېروان له بدو کارو نو منع کړه اوسمې الرې ته يې راوبوله

ديو هادي اومرشد په موږ دبايزېد په ټولو اثارو کې گورو چې : ۳

خو نوموړی په . توگه هیڅکله دکوم شخص اومخالف نوم نه اخلي

دغه ديالوگ کې له تواضع کار اخلي اووايي چې زما لیکل 

اوزما . اولوستل ښه نه زده اوکه زه ولیکم کېدای شي غلطي وکړم

بايزېد دعامه . پر ما پورې مسخرې اوملنډې وکړيبه مخالفین 
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خو . فینو عکس العمل ته انعکاس ورکويذهنیت اودخپلو مخال

. بايزېد ته ډاډ ورکول کیږي په دغه ديالوگ کې نوموړي يعنې

  .اودډاډ له پاره ورته دتېرو انبیاو مثالونه راوړل کیږي

شرم دې نشته چې درپورې مسخرې کا يا درپورې ! اوبايزيده ))

گوره هسې يې مسخرې کړې اوخندل . خاندې اونه نقصان دايمان

زما په پیغمبرانو په اولیاء گانو پورې له تا وړاندې ځنې يې 

وتا مې عقل درکړه ودې لیده ودې پیژانده !اوبايزيده  ،ادمیانو

ترو مې ننويست . دده په رڼا رښتیا دروغ، امر نهی، حالل اوحرام

. په هغه بهنه دې کړه چار داسالم. ستا په زړه کې ډار امیدواري

ترو حکمت مې درکهه . ونده اوهر مقامدچارې په بهنه دې بیا الر م

وهر چا لره چې مې حکمت ورکه وهغه مې . اواجتهاد اونور دالهام

 56. (( ډېر ښیگړه کړه ورعیان

ددې خبرو اترو په ترڅ کې په  :دخیرالبیان دکښلو الرښوونه.۴

باېزېد ته رسالت ورکول کیږي چې دخپلو خلکو دروښنايي  ډاگه

. اره اړينه ده چې کتاب وکښېاوسمې الرې ته درابللو له پ

په دې مانا چې . نوموړي ته دکتاب محتويات هم په ډاگه کیږي

کوم شیان چې خلک ورته اړتیالري اوخلک اودهغو په ژوند کې 

  .دبدلون جوگه کېدای شي

وکښه ، که زما خوښي غواړې اوډيره ښېگړه!اوبايزيده )) 

برې ددنیا اوهر خیرالبیان زه اورم په دا زمانه له ځنې ادمیانو خ

چې پکې دي خبرې دکرلې دسود اوبازرگانۍ اودځناورانو 

اوبیهوده خبرې اودروغ دکېنې دغیرت دمیرڅۍ يا نور نور 
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رنگارنگ خبرې سخنان دبهشت خبرې اوهر چې پکې وي نعمت 

درنگارنگ طاعت يا ددوزخ خبرې اوهر چې په کې دي عذاب يې 

  57. .. .(( په بهنه درنگارنگ گناهان 

یرالبیان له بیان سره سم او د ياد شوي ديالوگ پر اساس لوی دخ

دبايزېد . ذات بايزيد ته دا الرښوونه کوي چې خیرالبیان وکښه

خو کله . دقناعت له پاره دنورو پیغمبرانو مثالونه هم راوړل کېږي

! اوبايزيده .))  چې دخدای امرپرې وشو کتابونه پرې نازل شول

ان، نه يې کښل پیغامبرانو اولیاگانو وکښه زما په عنايت خیرالبی

کتابونه له تا وړاندې اونه يې کړه بنده گي چار دښیگړې بي 

 .(( عنايته بې توفیقه په تا دې وي اعالم 

 :دبايزيد دکتاب دکښلو دستور اوادب الر ښوونې غوښتنه

بايزيد روښان ته ددې خبرې هم الهامې وضاحت کیږي چې څرنگه 

 . وی به څه ويکتاب ولیکي اودهغه محت

هغه دی چې يې وکښه  اوبايزيده دستور اوادب دکتابو دکښلو)) 

زما په توفیق په ښکلي توگه په ورکولو دانديښنې اودزړه په 

حضورۍ اوپه نه نغته دنوس دهوس اودشیطان اودفايدې دپاره 

 58. (( دادمیان

په کښلو تاکید يوه هغه مساله ده چې  دخپل قام په ژبه دکتاب.۵

دا هغه څه دې که څوک وايي چې . ته يې ابديت ورکړی دیروښان 

روښان اودهغه پیروانو ماتې خوړلې ده اودهغو الره نه ده بريالۍ 

شوې نو دپښتو ژبې غوړيدا اووده اوپه دې ژبه دروښان دپیروانو 
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په لسگونه اثار اوديوانونو کښل ددې خبرې هغه مثال دی چې څو 

ځینې کسان دا . وندی ويوي، روښان به ورسره ژ ۍپښتو ژوند

هم وايي چې دپښتو له پاره خو دهغه مخالف اخوند درويزه هم 

خو دا بايد ورسره غبرگه کړو چې داسمه ده چې . کار کړی دی

ددې له پاره چې روښان .اخوند دروېزه خو دا کار کړی دی 

خو روښان پښتو دمذهب ژبه . پروړاندې تبلیغ وکړي اوهغه ورټي

ه وخت کې مذهب داوس مهال دتکنالوجۍ گرځولي ده اوپه هغ

 . سره سیالي کوي

  :روښان ته الهام کیږي چې

گوره ما کتابونه له تا وړاندې پیغامبرانو وته استولي وو چې ))

پکښې وه بیان درښتیا ددروغو دکړو دنکړو دحاللو دحرامو په 

زه به دروښیم وتاوته په خپل قدرت په څلور ژبې .ژبه دخپل قام 

څه شو که ته له دغو وړاندې بې خبره وې له خیرالبیان . خیرالبیان

، رښتیا دی کالم، زما اوزما (ع)گوره زما اوزما دانبیاء واولیاء

 59.(( کالم می کړی دی خیرالبیان  (ع)دانبیاء داولیا

 

  :رښتینې الره.۶

روښان ديو ډول ټولنیز ريفورم اوپه ټولنه کې دشیطانې وسوسو 

لو اوسمې الرې ته دانسانانو دسیخولو اوشرارتونو دله منځه وړ

الرښود هم دی اودا کار له مذهبې الرښوونې اوله دغه زاويي پرته 

رښتینې الر دانبیاء ! اوبايزيده )) :هغه ته ويل کیږي. ناشونی وو

 . (( دانبیاء الرهغه ده چې زما وپیژندگلوی وته بولي ادمیان. ده
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د لوړې درجې ته بايزېد روښان په خپلو تعلیماتو کې داعتقا

چې  رسیږي اوهغه دا تلقین تر السه کوي چې هغه په دې قادر دی

اوخلکو ته الرښوونه . کولی شي خلک سمې الرې ته راوبولي

  :چې وايي وکړي دهغه داثر دا ايت

نشته په دونیا کې تل دتله ،مرگ به ورشي وسړې وته ننگهان 

 . مقام

سان دې ته رابولي ان اوپه رواني لحاظ. دالرې يو بنسټ جوړوي

چې له تاءمل اوغور نه کار واخلي چې دڅه له پاره راغلی اودڅه له 

  :خیرالبیان دا ا لهامې عبارت لري چې وايي. پاره دلته دی

نشته په دا زمانه پیر تمام بیرون له تا چې وارث دانبیاء يې .))

درښتینې الرې څښتن يې ته باور وکړه په دا کالم وايه وسړي وته 

ه رښتینې پیژندگلئ وپیژني دا جهان چې کړی مې دی سرای چې پ

هر . اوسرای دورانۍ عیان ۍدفتنې دزيان اوده چارچوبۍ دتاريک

چې محبت دبال دفتنې له زيان کارۍ سره کا مبتال به يې کړم په 

په ړندوالي  سختۍ په بال په فتنه، په اندوه په غم اوپه تاريکۍ

 60. (( عیان ترو به زما له پیژندگلوۍ دروند شي

بايزيد انصاري پیر روښان  میرزاخان اودپیر روښان نور پیروان

ديو هادي اوپیر کامل په توگه بولي اويادونه يې کوي اوپه 

 . تعلیماتو يې عمل کول ځان اونور مکلف بولي

 

  :تصوفي تعلیمات

دنويو څیړنو اونويو مدارکو په ترالسه کېدو سره دا هم اړينه ده 
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په .ان په عقايدو اوافکارو باندې نوی نظر وشي چې دبايزيد روښ

دپیر  دې اړوند دبايزيد روښان دتصوفي زده کړو کې مراحل

کامل اهمیت، اودمعرفت درجې ته رسیدل اودتصوف اوشريعت 

ترمنځ داتصال کړۍ جوړول اوهمدارنگه له هغه وروسته دهغه 

 .ده قوت سره روزنه شامله  دپیروانو په اثارو کې ددې زده کړو په

دحالنامې له دې قوله جوتیږي چې روښانیت دپیر په پیروۍ 

دانسان له پاره په خدای باندې په  یتاکید کوي او له هغه الس نیو

  :اعتقاد کې اساسي شرط بولي

سره نشسته  پیر دستگیر قدس! ای عزيزمن ))  :حالنامه وايي

دوپسر دارم ! بودزنی پیرزالی از دردرامد وگفت يا بايزيد 

شان مرده است، وهر دو فرزند بمزدوری حالل مشغول اند پدر

وهمیشه با درويشان همصحبت اند ودرکار شريعت مستقیم اند، 

 .اما پیر ندارند

طلب پیر مکن، !ای زال بشنو .بعده پیر دستگیر قدس سره فرمود

وچنانچه رسول علیه السالم فرموده ،هرکه پیر ندارد دين ندارد 

 61 (( هُل  یخ شِ ال  نْم لِ هُل  ن يِدِال ))  :لسالمقا ل النبی علیه ا :است

  :محمد کمال صاحب وايي(( خلیفه اول )) دبايزيد انصاري 

پیر که از چهار مقام واز چهار سیر واقف باشدومريد خود خبر )) 

 62 ۰..(( گرداند اگر مريد او باز گردد مرتد ومردود باشد

اگر از ... خبر نباشد  وهر که از چهار مقام وچهار سیر :ييبیا وا

بلکه الزم بود اورا که از . چنین پیر باز گردد مرتد ومردود نه شود
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 ۰63(ان پیر باز گردد

په حالنامه کې ځای ځای ددې يادونه شوېده چې بايزيد په دې 

اوخپل . ټینگار کوي چې زه دنبې علیه السالم الره خلکو ته ښايم

ره دشريعت، طريقت پالر ته هم په يو ځاې کې وايي چې دنبې ال

دحالنامي په قول يو  بايزيد روښان. حقیقت اومعرفت الره ده،

شريعت لکه دشپې ) :حديث بیانوي چې ترجمه يې په دې ډول ده

ده  ۍدی، اوطريقت لکه دستورويو دی اوحقیقت لکه سپوږم

ددې ) اومعرفت لکه دنمر دی اودنمر دپا سه هی  شی نشته 

لیس فوق ))لنامې مصنف د حديث په فارسۍ ترجمه کې دحا

 ((نیست چیزی روشن تر از افتاب)معنی کوي (( الشمس شیاء

 64. (( نشته ييانيعنې دنمر دپاسه څه روښ

له پاره شريعت باندې  هغه دخپلې الرې دښوولو او توضیح

دخپلو دوښمنانو  دا مساله واضح کوي چې هغه. ټینگار کوي

رځولي اوغواړي په پروپیگندې هم له پامه نه دې غو اومخالفینو

 . پوره احتیاط گام پورته کړي

دټولې مسلمانۍ دتعريف په سلسله کې بايزيد انصاري سره دا ))

تمام مسلماني شريعت وطريقت وحقیقت ))  قول هم منسوب دی

 (( ومعرفت است

 

  :مقامات

دبايزيد انصاري د تعلیماتو اودهغه دتصوفي زده کړو په باره کې 

دتصوف په باره  دبايزيد روښان.شوې دي رواج  هم يو لړ ناسمۍ
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کې تراوسه زيات څېړونکي په دې خبره اتفاق لري چې بايزيد 

داتو مقاماتو  دنورو صوفیانو برخالف دڅلورومقامونو پر ځای

 . قايل و

وصلت .۶.قربت .۵.معرفت .۴.حقیقت .۳.طريقت .۱.شريعت .۹

دبايزيد دخپلو لیکنو اودهغه . سکونت ياديږي۰.وحدت .۹

دا ناسمۍ  تحريک دځینو شاعرانو اوپیروانو له شعرونو څخهد

دخیرالبیان اړونده برخې که په دقت اوغور  خو.تقويه کیږي 

نو دا ترې څرگنديږي چې دا وروستی ذکر شوي  ولوستلی شي

 . دبايزيد دبیان کړي معرفت مدارج دي( څلور مقامه )

  :په خیرالبیان کې دغه مقامات په دې ډول تعريف شوي دي

دشريعت دطريقت دحقیقت دمعرفت ديگانگۍ  !اوبايزيده)) 

 (( .پوهه مې دپیغمبرانو کړې دي علیهم السالم

 

  :شريعت دی بیان د

بايزيد روښان په خیرالبیان کې دشريعت اوږود بحث لري 

تر سرلیک پورې ټول فرايض اوواجبات چې انسان ته  اودطريقت

په دې اصولو . ح کويتشري اړين دي اودپیغمبرانو الرښوونې دي

 پیژندگلوې کې ديو کامل مسلمان له پاره د حاللو او حرامو

اونورو  ۃاوهمدارنگه دلمانځه اواوداسه په ارکانو، دعشر اوزکو

کوي  اوله هغه وروسته بیا دطريقت بیان اصولو بحث اوخبرې دي

. 

دشريعت ورمندن گفتار دپیغامبرانو ! گوره :)) خیرالبیان وايي

پنځه بنیاددمسلمانۍ ده په ادمیان اوگناه دشريعت دی اوچار د
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نه نغته دشريعت ده اونغته دنوس اودشیطان چې لیږي يې اوبی 

چې پکښې قرار دی هغه  لیوه دی شريعت وته اوبې شريعت لکه

 65 .((هسې دی لکه ځناوران

 

  :طريقت بیان د

زده له دطريقت زده اوچار وکښه ؛زده اوچار دطريقت دشريعت لِ))

 ((دمیان آه ده پر بِچار 

راوښیه وماوته زده اوچار دطريقت په خپل فرمان  :روښان وايي

شريعت وينا اوطريقت چار دپیغمبرانو ده ! اوبايزيده ! اوسبحان 

نه نغوته دنفس اودشیطان اونغته .زما رحمت په دوی اوسالم 

 66. ((دروح چار دپیغمبرانو ده عیان٬دزړه 

 

  :حقیقت دې بیان د

اوکښه زده اوچار ! اوبايزيده : ))یان کې راغلي دي په خیرالب

ه له زده اوله چار بِ دطريقت،دحقیقت ؛ گوره زده اوچار دحقیقت 

قل رب زدنې علما په قران کی دی بیان الخیر ال )) ده په ادمیان

 .((يوخر نبی ويلي دي علیه السالم 

 ! راوښیه وماوته زده اوچار دحقیقت په خپل فرمان اوسبحان 

حقیقت دی حال دپیغمبرانو اوچار يې پټ يادوي او ! بايزيده او

 67((فکر مدام
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  :معرفت دی بیان د

زده اوچار دمعرفت ! وکښه اوچار دمعرفت، گوره ! اوبايزيده 

 .دحقیقت له زده اوله چار ی به ده په ادمیان 

  :اولږ وروسته روښان وايي

قام راوښیه وماوته زده اوچار دمعرفت اوهر چه پکې دي م

 ،دعارف، طاعت اوگناه يې په خپل فرمان اوسبحان

دمعرفت زده ديگانگۍ زده اوچار يې هغه ده چې هر ! اوبايزيده 

 .چار زما په حضوري کا ادمیان 

په معرفت کې مقام دقربت دوصلت دوحدت دسکونت دی ! گوره 

په تادې وي اعالم، اوعارف واجد مقرب واصل موحد مسکین 

 68. (( دی عیان

  :ت په بیان کې داوضاحت راځيدمعرف

دوحدت دسکونت  په معرفت کې مقام دقربت دوصلت! گوره)) 

 ،موحد،واصل ،مقرب،دی په تادي وي اعالم اوعارف واجد

 69 (( .مسکین وي عیان

وحدت اوسکونت دمعرفت ،قربت، وصلت له دې جوتیږي چې

 . مقامونه نه دي اوجال جال. اودمعرفت پورې اړه لري مقامونه دي

قلندر مومند هم په دې خبره ټینگار کوي اوهغه را پورته کوي  

  :اولیکي

دواړو کې دبايزيد روښان دمصروفیاتو په باره کې دحالنامي 

  :مصنف لیکي

اوعارف واحد به يې دقربت دسیر خواته عارف توب دی به يې )) 
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صل به يې دوحدت دسیر په طرف ادوصلت دسیر په طرف عارف و

سکونت دسیر په طرف اودتخلقو ابااخالق عارف موحد به يې د

: ) همدارنگه لږ وروسته زياتوي چې 70((.کولاهلل مرتبې ته راغب 

شريعت زما خبرې، طريقت زما کردار، حقیقت زما حال اومعرفت 

  71. ((زما رازونه دي

له دې خبرو اترو اوبحثونو جوتیږي چې روښان دخپل توحید علم 

لي چې دنورو تصوفي طريقو کې له پاره دغه څلور منزله الزم بو

اودقربت، وصلت، وحدت اوسکونت سیرونه دمعرفت  .هم شته

 . مراتب گڼي

دوړومبیو دريو منازلو نه پس دسکونت  چې په دې منازلو کې

اودبايزيد روښان په باره کې . درجه صرف کامل پیر ته حاصلیږي

دااخرني څلور مقامات دجدا منازلو په طور دهغه دځنې مريدانو 

په ناسمه توگه دمخالفینو دپروپیگندو په وجه پیدا شوي  له خوا

الره دنورو  ښايي هدف به يې داوو چې بايزيد روښان دي چې

سره له دې چې په ځینو . اوجال وښودل شي  هصوفیانو له الرې بیل

تصوفي الرو دا منازل اوسیر وسفرونه زيات اوکم ښودل شوي 

يد خپله طريقه لرله اوځان يې بايز اوتوپیر لري خو دا جوته ده چې

اکې يو کامل پیر گڼلو ځکه نو دې مخالفانه پرپیگڼډو 

 .اواعتراضاتو ته زيات څیلمه وه 

چې دپیر  په صراط التوحید اوخیرالبیان کې داخبره څرگنده ده

اوکه  کامل په الرښوونه مريد دحقیقت تر مقامه پورې رسیږي

اتي نو دمعرفت دخپل پیر له خوا ورښودل شوی ذکر جاري وس

                                                           
  70مخ ۱۱همدغه 

  71مخ ۱۱همدغه 



 
 
 

 

 

ذاکر  چې په هغه کې دا بیا هغه مقام دی. ته پورته کیدای شي مقام

دعارف واجد مقام ته رسیږي اوله هغه نه وروسته چې نور هم 

دې . عارف مقرب بدلیږي  نو دا عارف واجد په پرمختگ کوي

پړاو ته په روښاني فرهنگ کې عارف سامع هم وايي ځکه چې 

له دې پړاو . ونوي اوازونه اوريدلی شيکیږي ا پرده يې لري دغوږ

 (عارف سامع ) عارف مقرب  نه وروسته چې کله پرمختگ کوي

وصلت مقام ته رسیږي او عارف واصل شي اودعارف واصل 

په نتیجه کې دعارف موحد مرتبې ته  کیدو نه پس دنورې ترقۍ

ترسره شي چې موحد  هغه وخت اوبیا ددې تعالي وروستی پړاو

 . بدل شي  مسکینپه عارف  عارف

چې دروښان  نوکله چې خپلې خبرې راټولوو دې پايلو ته رسیږو

 .دهغه دخپلو اثارو له الرې زيات دقت اوتاءمل غواړي. الره

هغه  چې کې دا جوتیږي يا فکري لیدتوگه دروښان اعتقادي

خو دخیرالبیان دمتن له مخې هغه داسې  دنبوت دعوه نه کوي

له واسطې اومنځگړې پرته شخصیت دی چې دلوی خدای سره 

 . سوال اوځواب کوي

دشريعت له  هغه يو عارف اومتصوف دی خود هغه دپړاوونو پیل

دتصوف  په داسې حال کې چې په فلسفي لحاظ. مقامه کیږي

کیدای شي دوخت . اودشريعت دالرو په يووالي کې تناقض شته

 متصوفینو ځکه دا غوره بللې وي چې دټولنیزې مواخذې څخه

 .ښی وساتي ځان گو

عرفاني الره کومه تجريدي اوله دنیوي فعالیتونو  دپیر بايزيد 

 څخه پردۍ اويوازې رواني اوروحې سفرونو کې ډوبیدل نه بلکې



 
 

 

www.samsoor.com د میرزا خان انصاري فلسفي او عرفاني نړۍ لید 

 

 

ددروغو  په دې مانا چې. پاملرنه هم لري يوه ټولنیزه اصالحي

ساتل، دسوداگرۍ اوکرکېلې  اومنکراتو څخه دخلکو لیرې

دای الره تعقیبول، اودوحدانیت کاروبار ته پاملرنه کول اودخ

  .دي په مخ کې نیول الره يا توحید

په فرهنگي لحاظ دپښتنو دفرهنگ اومعنويت دغوړيدو 

په دې مانا چې له . اوخبرتیا له پاره هم يې ډير څه پښتنو ته ورکړل

چې په پښتو ژبه کې يې بشپړ ديوانونه  ده وروسته دده پیروان وو

دد  اوس موږ .اواثار رامنځ ته شولدپښتو ژبې لیکل . ايجاد کړل

ې ټکو په رڼا کې دمیرزا خان تعلیمات کتلی شو اولیدلی شو چې 

 میرزا خان په څومره اندازه دغه تعلیمات پاللي اوروزلي او

 .څومره له دې تعلیماتو څخه ترمخه تللی دی

 

  



 
 
 

 

 

 

 :څلورم څپرکی

 

فلسفي  الفنامې د میرزا خان په ديوان کې

 کتنهارزښتونو ته يوه 

 

 مدخل په توگه  د :الف

په يو اړخ نظر  ٬٬روښانیت دفلسفي تفکر٬٬کې د برخهپه دې 

اچوو، دمطلب دښې روښانتیا له پاره اړه وينو چې دروښان پیرد 

 .ته هم ځغلند پام وکړو لید توگې عمومي اړخونو

وکښه ! اوبايزيده : )) روښان پیردخیرالبیان په اول مخ کې لیکي

زه نه ورکوم . ښو درستو حرفونو بسم اهلل تمام په اغاز دکتاب په

مزدوري دهیغو کسانوچې کښي، بیايي ورانوي يو حرف يا ټکی 

 72.(( بیايي کښي چې درستیږي بیان

وکښه هغه حرفونه چې په هره ژبه سازيږي !اوبايزيده : ))بیا وايي

ته دانايي له هره څیزه، مانه زده بیرون ،دفايدې دپاره دادمیانو

 (( ،قران اوسبحانحرفونو د

  :اوپه همدې ديالوگ کې دحرفونو دراز اوښوولو په باب وايي

دحرفونو کښل په تادي دحرفونو څرگندول ونمون وښوول په )) 

وکښه زما په فرمان په مانند دحرفونو دقران اوکیږده په . مادي
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ژر به . ځنې حرفونو ټکي يا غړوندي يا نورې نښانې بې له حرفونو

ځنې حرفونه څلور څلور وکښه عیان ژر به يي زده . وپیژني ادمیان

.(( کا چې لولي ساه ورسره باسي له دوه وستری حرفو سره ادمیان 

73 

اوبل  دوه شیان په ډاگه کوي، دحرفونوکښل پورتني احکام

  ·څرگندول اوښوول

ديالوگ کې گورو چې لومړي شخص اودويم شخص څوک دي 

سماني آيو ډول  ۰یدا کوي له يو ډول اشراقي ځانگړنه پءدلته مسا

په دې برخه کې  ۰الرښوونې په توگه جوتیږي اوتقدس مومي 

دا په لوی الس دپښتو ژبې . زياتې توضیح اوسپړنې ته اړه نشته

 دانکشاف اوديوې لیک لوستې ژبې په توگه دهغې درواجولو له

دا دپیر  په ټولنیز فرهنگي لحاظ. پاره دالهی الري پرانیسته ده

چې په داسې چاپیر يال . هور اوناپايه زړورتوب ښۍروښان يو ت

خو  ،کې چې پښتون اولس دهر زورگیر سره پنجه ورکړې

زورگیرو حاکمانو اودرباريانو ددې له پاره چې دغه اولس له هر 

ډول فرهنگي خبرتیا څخه نا خبره وساتي ددوی ژبې ته يې 

ددې . دبنې اسرايیلو پورې وتړل پښتانه يې. وويله ))دوزخ ژبه((د

. يو علت داهم و چې په پښتنو کې سواد اوزده کړه ډيره کمه وه

خو . کسانو له مانا سره لوستلی شو ډيرو لږون پاک آقر

دبدلون  سیاسي ژوند کې، دپښتنو په فرهنگي ظهور دروښانیانو

 . په توگه را څرگند شو يټکيو د

 ،دلته زموږ هدف دژبپوهنې کوم مسلکي اوتخنیکي بحث نه دي

                                                           
  73، ۴۱۱يا  پورتنى اثر دويم مخ



 
 
 

 

 

خو  ،پښتو کې دپښتوژبې داوازونو ترسیم اوکښل وڅیړو چې په

يو شې ته زموږ پام رااړوي هغه داچې روښان اودهغه پیروانو 

ژبې ته ((دوزخ ))سره د اوپلويانو په څومره مهارت اوزيرکۍ

جوړه اودهغې عامولو ته يې الره ( (روښاني الفبا ))الفبا

 . پرانیستله

ه خبره داهم ده چې وايي حسن دپښتو ژبې دالفبا له پاره يو ه بل)

وزير ددې ژبې الفبا جوړه کړې  میمندې دسلطان محمود غزنوي

 ( (.وه 

مرحوم قلندرمومند دخیرالبیان تنقیدې مطالعه په سريزه کې 

دبايزيد انصاري اودهغه خاندان دپښتو ژبې دپاره ))  .:کښلي دي

خدمت هم دروښنايي تحريک دملي شعور په ثبوت کې پیش 

دې حقیقت نه هیڅوک انکار نه شي کولی چې دپښتو د. کیږي

ادب په وده اوترقۍ کې دبايزيد اودهغه دتحريک ډير الس دی 

خو دپښتو دا خدمت دروښنايي تحريک لوی دښمن اخوند 

هسې دديو دواړو خپلو کې دمخالفو ...  درويزه هم کړی دی

قوتونو پښتو ته مخه کم از کم دا خبره ثابتوي چې دهغه وخت 

و کې يا کم از کم خوانده پښتنو کې دپښتو سره دمینې يوه پښتن

دې کې شک نشته چې په دې  74...((جذبه خامخا پیدا شوې وه

کبله ډير پرمختگ شوی  وخت کې په پښتنو کې دلیک لوست له

دا ډول پرمختگ دملي خبرتیا دراوالړيدو سره په موازاتو  ۰دی 

پاره کار  ختیا لهملې خبرتیا دملي ژبې دپرم۰کې رامنځ ته کیږي 

  ·دملي هويت داعتال سره اړيکي لري
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دقلندر صیب دا څرگندونې ددې له پاره دي چې دروښاني 

اويايي کم  غورځنگ دملي کرکتر داعیه په شک کې واچوي

کچه کې  له دې بحث نه نور هم په بله خو زموږ مقصد. رنگه کړي

په  .فکري اوفلسفي بنسټ دی اوهغه ددغه فرهنگي هلو ځلو.دی 

يوه  وانودې مانا چې څرنگه يوې مفکوري ته روښان اودهغه پیر

 . فکري اودقبلیدو وړ زمینه برابروي اوله کومې الري ؟

څرگنده خبره ده چې په هغه وخت کې چې کومه خبره دقران 

اواحاديثو په استناد دمنلو وړ کیدله په هسې نورو ډولونو 

 . اونصیحتونو نه کیدله استدالل

دخیرالبیان ته په څلورو ژبو ))  :درمومند صیب په قولبیاهم دقلن

ويلي شوي دي چې دا نتیجه ((اغاز کتاب))بدايته الکتاب ))کې 

يعنې دا . (( ترې راووځي چې دخیرالبیان ابتدا له دغه ځايه کیږي

دخیرالبیان پیل هم يو ه  ۰خبرې دخیرالبیان په پیل کې راغلي دي 

دې عبارت سره تکراريږي پیاوړي فلسفې تومنه لري، چې په 

مرگ به ورشي وسړي وته ننگهان، نشته په دونیا کې دسړي تل ))

 (( ۰ترتله مقام 

خو دا ترې جوتیږي  روښان که داوازونو خبره کوي اوکه دحروفو

چې دغه غورځنگ دپښتو دبیا سمون اورغون له پاره يو مخکښ 

ر غورځنگ دې اوله هر ډول کلتوري يا فرهنگي هلو ځلو پرته ه

  ۰له پښو لويدونکی دی  غورځنگ

همدا راز که له يوې خوا دحروفو ترويج اوپه پښتو ژبه کښلو 

اولیکلو ته بايزيد روښان يو مذهبې اوخدايي الره پرانیزي، دا 

نه دی کړي، کیدای شي دبايزيد  (مال درويزه )کار دهغه مخالف



 
 
 

 

 

يعنې  اقدام يو قصدي اوعمدې وگڼل شي اود هغه دمخالف

. رويزه عمل ددې له پاره وي چې دبايزيد مخه ډب کړياخوند د

نومیالي استاد عبدالشکور رشاد هم داخوند  لکه چې همدا خبره

 .چې دکتاب په بله برخه کې به ياده شي  درويزه له قوله کړي ده

الف )) په يوازې دمیرزا خان انصاري دديوان خو اوس دلته 

اودقران . مه دهدادمیرزا خان دديوان پیال. خبرې کوو(( نامه

دالفبا توري په ترتیب سره داسې تفسیر اوتوجیه شويدي چې يو 

 . فکري سیستم ترې جوتیږي

دا الفنامه دهغو ترتیبونو څخه جال ده، کومه چې دځینو ديوانونو 

په چاپ يا کښلو کې لومړی توري برجسته کښل شوی اوبیا شعر 

کې نیول  دلته يو مسلکي تشخص په پام. ته دوام ورکړل شويدي

او په هغه کې هر تورې اوهر اواز ته يو ارزښت اومانا . شوی دی

 . ورکول شويده

همدارنگه په اسالمي نړۍ کې اوپه ځانگړې توگه په اسالمي 

. فرهنگ کې دحروفو اوارقامو راز اوږود فلسفي بنیاد لري

روښانیانو په تیره دخیرالبیان دپورته څرگندونو دارزاني مال له 

شو چې  ییرز اخان له ديوانه څخه په ډاگه پوهیدلديوان اودم

له پوهي اومالوماتو څخه (( شرقي فرهنگ))دوې داسالمي اوهم 

 . وو په ژوره توگه برخمن

 

 

 : رنو ارزښتېشم او په اسالمي فرهنگ کې دحروفو :ب 

داتمې هجري پیړۍ په پای کې په منځنۍ اسیا کې په خاص ډول 
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يوه فرقه رامنځ ته شوه چې په  په ترکیه اواذربايجان کې داسې

مذهبي اواجتماعي فرقې عقیده ـ دې فلسفي . ياديده((حروفیه ))

همد اشان دحروفو په رمز اوراز . درلوده چې کلیمه مقدسه ده

اودهغو پیدايښت باندې تیموري دولت اودستگاه شک کاوه 

 . ځپلواوله دې امله يې ددې فرقې پیروان سخت 

یمې تقدس اودحروفو راز په اسالمي فرهنگ کې دکل

اوسموبولونه اونښو نښانوباندې داسې باور و چې ځینې کلمات 

له ابتدا څخه دخدای اوپیغمبر  .((میمِْ مْال  لفْا )) اومقطعات لکه

چې عادي خلک دهغو له درک اوپوهي نه . کیده تر منځ راز بلل

 .عاجز دي 

ت باندې په نورو اديانو اومذاهبو کې دکلیماتو په تقدس اواصال

قاباله –قباله )  په يهودې عرفان کې دکاباال. هم عقیده موجوده ده

دحروفو اواعدادو ارزښت اوتقدس دومره لوړو چې مقدس ( 

په مسیحیت کې هم دکلیمې تقدس زيات . نصوص يې بولي

په سر کې کلیمه ))په انجیل کې راغلي دي  لکه چې. اهمیت لري

 75 . ((مه خدای واوکلی. خدايه سره وه وه اوکلیمه له

همدارنگه يو بله گړنه چې دغه فکري بهیر ښه جوتوي هغه  

 . دکاباال مفهوم دی

دکاباال کلمه يوه زړه عربي کلمه ده چې دروايت اوسنت په مانا ))

ترکه )يې ژباړلی شو، احتمال لري چې دعربي ژبي هیره شوی 

نه يهودي پوه دکابال پوهنه يوه له اسرارو ډکه ·ريښه ولري( شوي

ده چې دحروفو اواعدادو دنقش پورې اړه لري چې دهغو دفیض 
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عبارت  اوپیدايښت منابع ديهودي اساطیروڅخه

گنوستیسیزم دفیثاغورثیانو اودنیو افالطونیانو ،دهلنیزم.دي

دغه زده کړو دخپلو احکامو . زده کړې اونورو پورې اړه لري

يي اهمیت په تورات کې دمندرجو احکامو پوري لوړاوه اوهغه 

شمعون بريحي په ارامي ژبه . دسپیڅلو نصوصو په توگه بللو

يا ځال  ٬٬زهر  ٬٬دکاباال دزده کړو په باب خپل عمده اثر چې 

اوموسې لیون چې داسپانیا له يهوديانو څخه . نومیږي کښلی دی

يو بل اثر . و دديارلسمي پیړۍ په پای کې هغه خپور کړی دی

سفر تکوين، چې په عربي ژبه په سفر په نوم ياديږي يا  ٬٬يزيره ٬٬د

اودهغه مجهول مولف . شپږمه اواومه پیړۍ کې تصنیف شوی دی

عددونو (۱۱)اودوه ويشت ( ۹)په دې باور و چې خلقت د اوه گونو

 76. (( پر اساس رامنځ ته شوی دی

ددغه متفکرينو په نزد په حروفو باندې عقیده يوه داسې هڅه وه 

اومسايل توضیح  ېپديد ،وليې گويا کولی ش الري چې له دغه

له دې امله حروفو ته په يو باطني ارزښت باندي  ۰اوتشريح کړي

نو له دې امله دهغو تشريح، توضیح، تبلیغ اوپه خاص . قايل شول

مهدويت، پیغمبرۍ يا ، ډول دراز اورمز په باب دعوی دکراماتو

 . الوهیت دمدعیانو له پاره شرعي اودمنلو وړ وگرځید لې

 هجري پیړۍ په پای کې فضل اهلل وس په قول داتمېدمیر فطر 

ادعا وکړه چې نوموړي ته دحروفو باطني اوواقعي  77ستراباديآ

اوالوهیت دهغه په  مانا اودقران دحروفو راز څرگند شويدي

                                                           
. چاپ چهارم. جنبش هاى اجتماعى درايران برخى بررسيها درباره ء جهانبيني ها. طبري ،احسان76

 مخ-۱۱۰(. انتشارات ح،ت ،ا)۴۳۲۳
كله چې رشد ته ورسيد دغه حرفه دحروفيه طريقي موسس ، بن دمحم تبريزي(سيد نعيمي :)فضل هللا آسترابادي  77

  كې يې خپل عقايد تبليغ كړل حجاز٬ايران ،عراق ·سفرونه يې وكړل ·(هجري۳۲۲) يې دخپل ژوند وسيله كړه 



 
 

 

www.samsoor.com د میرزا خان انصاري فلسفي او عرفاني نړۍ لید 

 

 

په دې خبره هم استناد کاوه چې  نوموړي. ظهور سره څر گند شو

نگه همدار۰دهغه نوم څو څو واري په قران کې ذکر شويدی 

لومړی کلیمه وه اوکلیمه ))دانجیل ددې وينا څخه چې ويل يي 

 . سخت تر اغیز الندي و(( خدای وه 

پر مانا باندې تقدم  چې لفظ کوله نوموړي دا سې نتیجه گیري

نوموړي په دې باور هم و چې دقران . . لري اوله لفظ پرته مانا نشته

 .کیلي ده دوه ديرش توري يا حروف دخدای اودانسان دپیژندنې 

له بلي خوا دنوموړي په باور سره دغه ټول دوه ديرش توري حروف 

اسم اعظم ( آدم)حروفیان . په کلیمه کې تجلي کوي ٬٬آدم ٬٬د

اوپه دې ډول يې . جامع بولي و اوخواصو اوصفاتو۽اودټولو اسما

حروفیان انسان ته دخدايي . بولي( بْا کتِالْ تُحْاتِيا ف  ابْت کِالْ مْاُ)

 78. لوهیت مقام باندي قايل دي اوهغه ته يې لوړوييا ا

په ختیزه نړۍکې، په ځانگړې توگه په اسالمي نړۍ کې داسې 

حرکتونه موجود و چې چې په خپلو زده کړواوتعالیمو کې يې 

ددې لويه وجه دا . فلسفي اونويو عقلي علومو ته پناه وړې ده

ياتی ستم اوزورز گڼلی شي چې کله تیموراودهغه دپاتې شونو

اوج ته ورسید نو ځینو مفکرينو ديووالي، دهمنوع سره مینه 

ورته داساسي مطالبو  معنوي ارامش اودمعنويت په لټه کیدل،

نقطويه اوبکتاشیه ،دغه حرکتونه په حروفیه. مطرح شول په توگه

 . اونورو نومو نو ياديدل

پوهیږو چې  شیخ سعدالدين محمود شبستري له يو شعر څخه

  :وايي
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 رياست هستی نطق ساحليکی د

ــش دل     ــرف وجــواهر دان  صــدف ح

 

  وجود علم ازان دريای ژرف است

غــــالف دراو از صــــوت وحــــرف   

ــت   اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تــــن تــــو ســــاحل وهســــتی چــــو     

  درياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــم   ــاران علـــ ــیض وبـــ ــارش فـــ بخـــ

ــت   اسماســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  خــرد غــواص ان بحــر عظــیم اســت

  که اورا صد جواهر درگلـیم اسـت  

  دل امــد علــم را ماننــد يــک ظــرف

صوتســـت يـــا  صـــدف بـــرعلم دل  

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف 

 

صـــــدف بشـــــکن بـــــرون کـــــن در  

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهوار

 مغــز نغــز بــردار ،بیــافکن پوســت 

 

  لغــت بــا اشــتقاق ونحــو بــا صــرف 
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ــرف    ــردرمن حـ ــرددهم پیـ ــی گـ   همـ
 

  ((گلشن راز شبستري ))

 

بش په تايخ کې کومه ناڅاپي پديده نه ده، له دې نحروفیه ج 

. ته ورته جنبشونه موجود و جنبش څخه دمخه اووروسته دوی

باطنیانو اويا اسماعیلي عقايدو سره له ال دحروفیه اړيکې مث

توگه داسرارو دپټولو باندې  په ځانگړې اويا داهل حق دفرقي

باور، اوپه هره دوره  دتاکید له پلوه ددورو په موجوديت باندې

کې دالهی مظاهرو ظهور اود علي ابن ابی طالب په شخصیت 

یه کې يې زيات نفوذ باندې باور اويا بکتاشیه فرقه چې په ترک

درلود، اويا نقطويه جنبش چې دشاه عباس صفوې په دوران کې 

يې پراختیا ومونده، اودبابیه جنبش چې په قاجاري دور کې ډير 

رامنځ 79. روښانه دی، ټول اوټول ددې فکرې حرکت ښه مثالونه دي

دغه جنبشونو اوحرکتونو په خپلو وختونو کې په ټول . ته شول

دې کې شک نشته چې دتش تحجر . نفوذ پیدا کړلوی خراسان کې 

 . اودوگماتیزم په وړاندې مفکرينو تل بیال بیلي الرې پلټلي دي

له منطقي فکر کولو له دوران څخه ترمخه بشريت دهر څه له پاره 

هر څه تر مخه  دغه هڅه له. په يو ډول سري اوپټو ځانگړنو قايل و

 . دهافکارو اواثارو کې جوته شوي دفیثاغورث په

فیثاغورثیانو اعداد اوشمیرې په خطي اوسطحي په مکعب )) 

اومتوازي االضالع اودري بعدي ويشي، اوټول ذوات اومفاهیم 

متناهي اوالمتناهي، جفت . ددې اعدادو پوري مربوط گڼي
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ساکن  ،نر اوماده ،کیڼ اوښی ،اوطاق واحد اومتعدد

 خېر اوشر، مربع ،سم اوکوږ، روښنايي اوتورتم،اومتحرک

اومستطیل، داسې ضدين دي چې دفیثاغورثیانو له نظره نړۍ له 

دفیثاغورثیانو دښوونځي يو بنسټ  ·هغو جوړه شوې ده

ايښودونکی چې دفیلوالی په نوم ياديږي ان اوازونو ته په سري 

 80 . ((مفهوم قايل و

په اسالمي افکارو کې هغه فرقي اوښوونځي چې ديوناني اونیو 

دفیثاغورثیانواغیز هم په  غیزمنې ديافالطوني مکتبونو څخه ا

 . کې لیدل کیږي

په  اواسماعیلیه فرقې افکار داخوان الصفا دغه فیثاغورثي

الفاظو ، حرفونه. نظرياتو اوعقايدو کې زيات اغیز درلود

 اواسمونو ته دداډول ځانگړنو انتساب په دغو جرياناتو کې

هم د ځینې نورو پوهنو اوفنونو نومونه  .اوږده ماضي لري

هم له دې سره تړاو لري  اخیستل کیږي لکه دکابالستیک پوهنه

)) دغه راز دغريبه علومو لکه . چې دمخه مو ورته اشاره وکړه

(( )) علم اسما ))،(( سیمیا ))  ،((جفر جامعه )) ،((مانسريک

کې  يادونه هم په دې برخه(( اودجمل حساب (( حساب ابجد 

 .اړينه ده 

 :په اړوند روايت داسې دی چې وايي  د جفر طلسم ډوله پوهنې 

يا سیرلکي په پوټکي ولیکه اوحضرت  داعلم پیغمبر داوزگوړي

دا  ·ته يې ورکړ، اوله همدې امله دجفر په نوم ياديږي( رض )علي 

  .ځکه چې په عربي کې اوزگوړی ته جفر وايي

                                                           
 مخ۱۳۱هماغه اثر  80
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شیخ اکبر له نظره اسما او الهي  د ابن العربي دچیتک په قول

د پیژندنې اوهم دمعرفت پیژندنې له پلوه  صفات هم دوجو

دالهي اسما  ·ترمنځ اړيکي څرگندوي دڅرگند او ناڅرگند عالم

هی  څوک نه  ·وو پرته چې دوحي په متونو کې يې يادونه شويده

 ·شي کوالی دوجود په ډولونو باندې بشپړ معرفت تر السه کړي

 اسما دعیني واقعیت حکايه کوي اوپه دې ډول دهغه اشکالو

ياتو يعني دعالم آاواطوارو ترسیم کوونکي دي چې وجود د

  ·داشیاو له الري څرگنديږي

يوازې خدای تعالې په بشپړه توگه )) دشیخ اکبر په باور سره

اراده اوحقیقي ،ژوندپوهه . اوحقیقي ډول دصفاتو خاوند دی

قدرت يوازې په هغه پورې اړه لري خو ټول شیان له دې امله چې 

او دخدای دقدرت  ېدل شويدي دژوند، علم ارادمین ېک ۍپه نړ

خو دهغو حیات حقیقي حیات نه . ځانگړې خواوې را برسیره کوي

په . دی دا ځکه چې حقیقي حیات يوازې دخدای پورې اړه لري

نو نه به يې علم  ،عین حال کې که دهغو حیات کامال غیر حقیقي و

 81 . ((درک پوهه او درلود اونه به يې

شیخ په غالب گومان دخدای نهه نوي نومونو ته سره له دې چې 

اشاره کوي اوداسنادو په جواز سره دوجود هر صفت، دهغه 

په بنیاد سره په وحیاني متونو باندې تاکید  اسنادو د اهمیت

دخداې نومونه نه شو کوالی  کوي، له بلې خوا دا څرگندوي چې

ود دا ځکه چې هر عیني موج ·چې وشمیرو يا په ياد کې وسپارو

په نتیجه کې په وجود داللت کوي . دوجود دحکم څرگندونه کوي

                                                           
  81مخ  ٬۳۱قاسم كاكايي . .  واختالف اديانعوالم خيال ابن العربي .ويليام چيتك 



 
 
 

 

 

نو هر څه کوالی شو دخدای نوم . اودهغه تسمیه کوونکی دی

په هماغه اندازه چې دخدای دعلم متعلقات اليتناهي دي . وبولو

 82 .نو دخدای نومونه هم بي نهايت دي

الحسنې چې خدای په  ۽په پوهنه کې په خاص ډول اسما ۽داسماو

 ٬٬ملک  ٬٬اوپه قران کې يې يادونه شويده لکه  یهمدې نومونو د

يو . اونور و په اړوند خبرې کیږي ٬٬مصور  ٬٬ ٬٬باري ٬٬ ٬٬قدوس ٬٬

له هغو نومونو چې په تصوفي متونو اوڅیړنو کې يې زياته 

دهغه يادونه  يادونه شويده اودحالنامي له قوله چې روښان پیر هم

سې دی چې که څوک له هغه خبر شي باور دا. کوي اسم اعظم دی

 . پوره کړي خپل ټول مرادونه کولی شي

په اسالمي فرهنگ کې له هغو فالسفه و څخه چې فکر کیږي چې 

دحروفو په راز اوارزښتونو يې زيات بحثونه کړي اوديونانې 

 . فلسفې سره هم اشنا و، ابن سینای بلخي دی

په متکلمینو کې بلکې په اسالمي فالسفه و کې  ،خو داسې نه ده

بحث په بیالبیلو اسالمي فرقو کې  دې. دا کار اوږده ماضي لري

ډول په اشاعره وکې دنفايس الفنون په قول  دمثال په. رواج درلود

درلود او خدای يې دلغاتو  په دې باور(( مذهب اهل توقیع ))

اوحروفو واضع باله، اوپه دې باور و چې خداې په خپله اصوات 

يا خلق کړل چې انسانانو  و په جسم کې ځای کړلاوحروف داجسام

هغه واوريدل چې ددې الفاظو واضع دمعانیو له مخې وضع کړ 

لیکوالو هم ډيرې  اوپر اشاعره و سربیره داخوان الصفا فرقې

عقیده يې  دحروفو په رمز باندېچې مشهورې رسالې 
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 . کښلي دي،درلودله

اتو داصلي موجود٬٬اصوال دمتصوفینو په منځ کې حروف د)) 

عقیده  حروفو دوی په عالي.په توگه تعريف کیږي  ٬٬واقعیت 

(( ن ذاتیه موجود درغیب الغیوب ۽شو))  درلوده چې هغې ته يې

کې په ذاتي ډول (( زړي ))په (( ونه ))ويل ، هماغه ډول چې 

غیب ا )) نو ټول موجودات په عالیه حروفو کې په ،موجوده ده

دعلم الحروف له معتقدينو ....لعربي ابن ا. کې موجود و(( لغیوب 

 83. څخه وو

يوه په  (يا بدايت الکتاب) دخیرالبیان په سر کې دهغه ديالوگ

  .زړه پورې خبره هم داده

خو په پښتو ادب اوفرهنگ کې چې کله پلټنه کوو، نو دلیکنې 

دا کار بايزيد . کیږي تعبیر اوتفسیر دحرفونو يو ډول عرفاني

لکه چې موږ ورته تر مخه اشاره . پیلوي روښان په همدغو کلماتو

بیا دهغه پلويان ارزاني خويشکې چی دخپل دور يو بې . وکړه

. یپیل کړي اومیرزا خان هم ورته دوام ورکړی د. مثاله استعداد و

دا کار دوی پیل کړې خو دومره موثر اواغیزمن کار و چې ان 

داخوند ددوی مخالفینو هم ورته اوږه ورکړې اودکريمداد په نوم 

  .درويزه زوې هم په دې اړوند کښلي دي

موږ په دې څیړنه کې يوازې دمیرزا خان انصاري په ديوان اوشعر 

 اوپه لومړي سر کې دالفنامې فلسفي اساسات. خبرې کوو

رې خبراسپړو اوپه الفنامه کې داب ت يا دحرفونو په ارزښت 

 : خو ترمخه تردې دا ټکې دپام وړ دی چې وايي. کوو
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رفونو کښل په تادي دحرفونو څرگندول ونمون وښوول په دح)) 

وکښه زما په فرمان په مانند دحرفونو دقران اوکیږده په  مادي

ځنې حرفونو ټکي يا غړوندي يا نورې نښانې بې له حرفونو ژر به 

ځنې حرفونه څلور څلور وکښه عیان ژر به يي زده .وپیژني ادمیان 

 ((وستری حرفو سره ادمیانکا چې لولي ساه ورسره باسي له دوه 

نو له بلې دحروفو کښل اودهغو غږونه يوه خبره ده، له يوې خوا که 

مانا داچې . اسماني پوهه غواړي ومانا اوښوولپر دهغو خوا 

  ·دهغو تعبیر اوتفسیر دلوی ذات سره دی

اوعربې ژبې په پښتنې  بل داچې دروښان په دور کې فارسې

. په دغه دواړو ژبو کیدل تهر څه لیک لوس. فرهنگ حاکمې وې

ددين  ((دوزخ ژبه))خو روښان اودهغه پیروانو دچا خبره د

اوپه خپل زړورتوب اوايثار سره يې دا وښوده . اومذهب ژبه کړه

اوهم .چې پښتو هم دلیکنې دعلم ددين اوفلسفې ژبه کېدای شې

  .پښتانه له همدې ژبې سره جنت ته تللی شي 

اواصواتو اوارقامو ژبه اوارزښتونه له بلې خوا دحروفو اوکلماتو 

چې په  اوقیمتونه دفلسفې اوعرفان يو گډ اومشترک بحث دی

پښتو کې روښانیانو پیل کړی دی خو په اسالمي فرهنگ کې له 

چې ښه . پخوا موجود و اوپه دې اړوند اوږده بحثونه موجود دي

لي دښې روښانتیا اودمیرزا خان دفلسفې لید توگې ءبه وي دمسا

 . دغه زمینه باندې لږه څه رڼا واچووپر ړلو له پاره دراسپ

 

 فلسفي مفاهیم  تصوفي او هغې د میرزا خان الف نامه او د :ج

په روښانیانو کي دالفنامې په کښلو کې مال ارزاني دروښان 
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دډيرو تکړه اوبا استعداده پیروانوڅخه او مخکښ شخصیت 

دفکر له پلوه  ردهغه ديوان حجیم اودمیرزا خان دديوان په څی. دی

خو دمیرزا خان الفنامه دهمدغه مکتب . سیستماتیک اثر دی

شو چې  یپه کې لیدل. دفکري بنسټ له پاره دڅراغ حیثیت لري

څومره دوخت دمتداوله علومو اومعلوماتو ټول اوذخېره په کې 

 . بیان شويده راټوله شويده اودلومړي ځل له پاره په پښتوژبه

په پښتو ادب کې دالفنامي ))  :قول داستاد محمد اصف صمیم په

لومړنی ديوان وال شاعر چې ، پیل په لسم هجري قرن کې وشو

الفنامه يې نظم کړه ارزاني خويشکی دی، چې دوی الفنامې يې 

 84 (( .نظم کړي دي

خو دمیرزا خان الفنامه چې دديوان په سر کې راغلی ده دغزل په 

. ه کې شويدیحروفو تشريح اوتفسیر پ ۳۹اود. چوکاټ کې ده

ددې الفنامې يوازې تغزلي مفهوم مهم نه بلکي فلسفي اوعرفاني 

 . اړخ يې خورا مهم دی

دمیرزا خان الفنامه دقران پاک په جزيیاتو اوجوړښت پیل کیږي 

قران دتوحید دعلم په  ۰حمد اوثنا وايي په حروفو خبرې کوي ۰

علم په دې څرگندونو کې دتوحید  ۰توگه اونور يې اشارات بولي 

  ۰په حروفو کې څرگند شوی دی 

دا په ايمان کې لومړی شرط . دتوحید علم يو ويل اويو کول دي

ددې خبري تصديق دی چې خدای يو . چې دمعرفت مبدا ده. دی

چې دايمان څخه  دويمه مانا يې داده چې دمعرفت کمال دی. دی

په دي مانا هر کله چې مومن په دې باور . وروسته حاصل کیږي
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په وجود کې دخداي اودهغه له فیضه پرته بل څه نشته شي چې 

نه دی نو خپل نظر له کثرت نه  اودهغه فیض هم په منفرد ډول کې

 85 .اړوي هر څه يو بولي اوهر څه واحد ويني

په الف کې وحدت په کثرت کې تعبیر شوی اوالف  :الف

 :دسمبول په توگه يادشوی دی ۍديگانگ

ــدت دی  ــړه وحـــ   اول څـــ

 کثـرت دی  نن راغلي پر 

 

پـــر ســـړي بانـــدې يـــې     

  ايښـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

 . دا خپل علم امانت دی 

 

ده ، دعارفانو په باور سره دحقیقي  وحدت يووالي اويگانگي

يعني واحد (( وحدت وجود )) وحدت مراد دحق وجود دی، 

وجود دحق تجلي ده داشیاو  وجود، حقیقي واحد دی، اوداشیاو

 86 .ي اعتباري چارې د،اوکثرات مراتب . په ډول باندې

څرنگه چې وحدت اويووالی، دمیرزا خان دديوان اساسی فکري 

دانگلیسي . لید لوری دي نو غواړو لږ څه په دې خبره تمرکز وکړو

وحد ت الوجود داسې فلسفه ده چې  :فیلسوف استیس په قول

 : يعنې. ددواړو قضاياوو جامع اوتايیدونکي ده

 .دی ( يو . ) جهان له خدای سره يو ډول دی.۹
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. يعني له ذات مقدس سره يو شان نه ده. نړۍ له خدايه جال ده .۱

چې په وحدت الوجود شوي  استیس په دې ډول ځینو نیوکو ته

خو دا وينا سمالسي بله پوښتنه په ذهن کې را . ځواب ورکوي

 .يعنې ورته والی اونه ورته والی. والړوي

شیخ اکبر چې په اسالمي فرهنگ کې ددې الرې لوی پیشوا 

يعنې ) متهم دی  کر دی هغه په فلسفي لحاظ په پانته يیزماومف

دوحدت الوجود په فلسفي اعتقاد چې مونیزم يا يگانگي هم ترې 

ددې مفکوري په اساس يوازې يو واقعیت موجود دی ( مراد ده 

په دې تفسیر سره چې خدای يعنې دټولو . اوهغه خدای تعالی دی

 (Sum of all things) اشیاوو اوموجوداتو ټول دی

. هی  موجود اوهی  عیني له خدايه بهر نه دی) :ابن عربي وايي

بلکې هر صفت چې په عالم کې ظاهريږي په حضرت حق کې 

له  ددې دلیل دادی چې دهی  شي وجود به ٬٬عینیت لري  ديووالي

ځکه که دکوم شې وجود له هغه بهر وي نو په هغه  .هغه بهر نه وی

په 87 . ((وپه هغه به حاکم نه ويا. شي کې به حکم ونه شي کړای

پښتو ادبیاتو کې کله هم دغه دوه گړني سره په غلط ډول کارول 

 . دقت سره کارول کیږي کیږي اوان کله په نه

چې دشاعرانه خیال په لړ کې  باور دي يو شمیر متفکرين په دې

ددې له پاره چې وحدت الوجود عارفانه حقیقت وښۍ نو دوحدت 

بې ځايه ،بولي اودوجودي وحدت تعبیرالشهود مساله اصله 

شبلي . تفسیر يا شاعرانه يا تجربي عارفانه تلقي اوانگیرنه بولي

  :يا وحدت وجود په نظر داسې وايي(( همه اوست))نعماني د
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دا خیال په لومړي سر کې له حقیقي عشق نه پیدا شوی دی،  ۰))

يعنې کله چې دمحبت نشه دعرفان اوشهود په خاوندانو غلبه 

نه ( صانع کل ) ړې په هغه وخت کې يې دحقیقي معشوق پرته ک

هم دا حالت مجسم ( تصوف )شعروشاعرۍ . پرته بل هی  نه لیدل

چې دې ته شهود وايي خو همدا . کړ ی دی اوزموږ له نظره تیريږي

خیال په کرار کرار پر مخ تللی اووحدت الوجود ته رسیدلی، 

ياداسې . ره نور څه نشتهداسې چې له خدايه پرته له اوله تر اخی

 88. وايي هغه څه چې په عالم کې په نظر راځي بس خدای دی اوبس

وحدت يعنې يووالی، يگانگي، واحد صفت دی دعارفانو په نظر 

يعنې ((وحدت وجود . ))دحقیقي وحدت نه مراد دحق وجود دی

اوداشیاو وجود دشیانو په صورت کې . واحد وجود حقیقت دی

 دحق تجلي ده 

 89.انو کثرت اعتبار نه لري اودشی

په توگه بلل شوې اوپه دې حرف کې  دباور اوعقیدت دراز :ب

 دپه دې مانا چې هدف يې  ۰دسالک دباور پړاو تشريح کیږي 

دی اوپر هغه باندې باور اوداغیار ونفي  تايید اوتصديق وحدت

پر (( ايت ب ر قْا  نُحْن دن آقر))نوموړي د.دی  اوترک کول کول

همدارنگه ددې حرف دتوجیه اوتعبیر په  ۰توجیه کوي بنسټ دغه 

کارغه دنفس اماره ۰ترڅ کې دکارغه اوتوتي دسمبول يادونه کوي 

په درس هم (( فنا))همدارنگه د ۰ سمبول بوليۍاوتوتي دپاک

  ۰سرمنزل بولي ابديت اوفنا د ۰ټینگار کوي 
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ــړه   ــالم کـ ــه دا کـ ــاور پـ   ب بـ

 تـــه دويـــم فکـــر حـــرام کـــړه  

 

  کـې ووينـي   چې کلیات پـه 

 نــن طلــب دهغــه جــام کــړه      

 

ــه   ــرب الیـــــــ ــن اقـــــــ   نحـــــــ

 تــه يــې فهــم پــر پیغــام کــړه   

 

لکه چې پوهیږو عرفاني پوهه اوتصوفي سیر سلوک يو ډول 

يا مرشد (( کامل انسان))انسان يا . ارواپوهنیزه تجربه هم ده

اوصوفي ددې تجربې له الرې له بیلو بېلو پړاوونو تیريږي 

 . اوکمال ته رسیږي

ال په توگه نفس په صوفیانه ادبیاتو کې عبارت دي، دخالصه دمث

 چې حیواني څخهله ترکیب اودبدن د اجزاو لطايفو له ټول څخه

 اوهغه نور چې پر دوی باندې. اوطبیعي روح هم ورته وايي

چې ددغه نور په وسیله  هغه علوي انساني روح دی ،ځلیږي

ه، لوامه نفس امار. يځفجور اوتقوی مورد گر،انسان دالهام

رواني اوانفسي پړاوونو  اومطمینه ټول هغه نومونه دي چې په

عتال په لور له کښته څخه احالتونه بیانوي اود کې بیالبیل

  .دخالصون اوپاکۍ مدارج ښۍ دروحپه لور پورته د

 : ت

( عجله ) دتادۍ درس ۰دغه راز دت په حرف کې درس ورکوي 



 
 
 

 

 

اوددې کار له پاره . ياودوخت په نه ضايع کیدلوباندې ټینگار کو

  :نوموړی وايي ۰سمبول بلل شوی دی 

دا شها څه مانا لري نوموړي دکرشمه لفظ  ۰دوحدت شها راغله 

  .هم کاروي

  تلوار کـړه پـه دامرسـته    ت 

نـــن طلـــب وکـــړه دقســــته     

ــده)   (قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــت دې دادی  د ــلو وقـ   حاصـ

 څـو اختیـار دي دی دالســه    

 

وي اوپه دې ټینگار دث په توري کې نوموړی په ثنا تاکید ک :ث

کوي چې خدای ته چې دشاه سمبول اوکلیمه کاروي اوبیا هم په 

دې ټینگار کوي چې هغه ذات انسان ته له شاهرگ څخه نږدی دی 

۰  

ــده  ــړه دتوحیــــ ــا کــــ   ث ثنــــ

ــده    ــه دې خري ــر شــه ل ــن خب  ن

ــانزدې وتا   ــر تــ ــاه تــ ــشــ   هتــ

ــه بعیـــده   ــه درومـ  بـــل رخ مـ

 

 :ج

ف په دې راز پوهیږي ښکال توصیف دی يوازې عار جمال او د: ج

هغه څو ځايه په تمثیلي  ۰اوغافل کس دهغه له لیدو بې برخې دی 

قدرت  خدای شاعر د. پاره کاروي توگه دشاه سمبول دخدای له



 
 

 

www.samsoor.com د میرزا خان انصاري فلسفي او عرفاني نړۍ لید 

 

 

گیاه ته ورسیږي نو  چې کله دغه نم يادوي په مثال دنم اورطوبت

  ۰ژوند ورکوي 

  ج جمــال يــې صــبح گــاه دی 

ــاه دی   ــه پن ــف پ ــو زل   ددې ي

 

ــه ــو پــ ــا هرلــ ــي کــ   رې تجلــ

 دغافـــل دلیــــل کوتــــاه دی  

 

 :ح

دح لفظ دخدای دحضور تعبیر دی چې هر کس ته دهغه له کمیسه  

شاه له انسان  ۰هغه عارف ته داور اولمر مثال لري  .هم نږدی دی

 .سره يو دی

 ح حاضر دی کـه يـې گـورې   

  درنــزدی دی پـــه تـــا پـــورې 

 

 .خودي ده –خ 

غه په وحدت کې ه. داسې خودي چې شک کول په کې زيان دی 

له کثرته متاثر دی اودهغه مکان دسړي په تن اووجود کی  ·دی

  ۰دی 

  خ خــودي دې خپــل گومــان دی

پــه گومــان کــې دې خپــل زيــان 

 دی 

  حــد پايــان يــې مونــده نــه شــي  



 
 
 

 

 

  پـــه ســـړي کـــې يـــې مکـــان دی

 

خودي يا خودخواهي يا ځان غوښتنه ځان ته کتل چې له خدای 

دسلوک له . و سره مغايرت لريلیدلو اوپه دې باب له فکر کول

ځان ته مه گوره چې ځان . ادابو يو دادی چې ځان ته به نه گورې

په ځان فکر مه کوه چې ځان ته پام اوځان په . غوښتنه مخ نه لري

غوره مه بوله چې د ځان  ځان. باب فکر کولو په باب اجازه نه شته

 دورباش از صحبت خودپرور. ))غوره کولو له پاره شرط نشته

عادت پرست بوسه بر خاک کف پای ز خود بیزار زن خودرا منگار 

 90. ((که حق تورا مینگارد

 دلیل  -د

بايد داليل پخپله ومومي اوددې له پاره دپیغمبر دداليلو 

  ۰تعقیبول، له عقل نه کار اخیستل اوله شیطان نه ځان ژغورل دي 

 د دلیل دې خپل رفیق کړه

 نن طلب ددې شفیق کړه

 

ده په ذکر  ذکر دحقیقت موندنې پیالمه ۰عبیر دی دذکر ت -ذ

کله چې سجده کوي نو .مشغولیدل لکه داور اورکي سوځیدل دي

دمحمود اواياز مشابهت يادوي  ۰دخپل وجود نه الس پرې منځه 

  ۰ته دمسکین نواز خطاب کوي  ځان مسکین بولي اوهغه خدای ۰

مدا راز ه. دمحمود اواياز دعشق افسانه دلته تصوفي تمثیل دی

مسکین، اومسکین نواز هم په عرفاني ادبیاتو کې يو ه زړه 

                                                           
  90مخ ۳۳۱ فرهنگ اصطالحات عرفاني



 
 

 

www.samsoor.com د میرزا خان انصاري فلسفي او عرفاني نړۍ لید 

 

 

چې ان په روښاني . گړنه ده( منل شوې ) اولرغوني کالسیکه 

 . ادبیاتو کې ډير ځله کارول کیږي

 زړه راز دی ر دـذ ذک

 حقیقت اغاز دی د دا

 

))  :کې لیکينومي اثر ايران  هپطروشفسکي په خپل اسالم پ

ددې په خوا کې منفرد  هجرې پیړيو تر منځددويمي اوڅلورمي 

اومراقبه زهد اوعرفان باندې مشغول  ((تمرين ))صوفیان چې په 

کوچني )و اوپه عین حا ل کې يې دايمي کسبونه لکه کاسبي 

څخه الس نه اخیست، ځینې حرفه يي ( کسبونه سوداگري اونور 

صوفیان چې گدا پیشه و هم ياديدل، په هغه وخت کې يې زموږ 

چې له فقر يا (( مستمند )) وخت په څیر هغو ته فقیر يا بیوزلي د

مستمند کیدلو څخه اخیستل شوي اويا دفارسي مترادف لغت 

خاصه اومحدوده مانا درويش په .ورته ويل کیدل (( درويش ))

يا سوالگر ته ويل کیږي چې خصوصي ملکیت (( عارف–زاهد ))

ا کنج کې ددرويشانو يا په خانقاه اوي· ونه لري اوخانه بدوش وي

ناست وي خو ددرويش اوفقیر کلمات په وسیع مانا دصوفي سره 

  91.(( مترادف دي 

په پښتو عرفاني ادبیاتو کې هم دا گړنې په عین مانا اومفهوم 

ددرويشانو په نوم شعر ونه لري،  رحمان بابا. استعمال شويدي

 .((مالیدلی دی رفتار ددرويشانو ))

ينه، فقیر، زاهد اوداسې نور ډير دغه راز مسکین ويلي د

                                                           
مخ . ۴۱۱۲چاپ . نشر نيما المان :چاپ( ترجمه كريم كشاورز .)اسالم درايران . طروشفسكېپ 91

۳۱۱ 



 
 
 

 

 

 . اصطالحات په کرات کارول شويدي

دشها هغه يود  ۰رويت دی اوديدار دهغه په فکر سپیڅلی دی  -ر

هغه يې دمعشوقي سره پرتله  ۰پاره رڼايي ده  دملکونو له رڼاڅرک

خدای په خاورو مهرباني وکړه چې ادم يې ترې جوړ کړ  ۰کوي 

حق له شاهرگه هم  ۰ته رسیدلی دی اورسول هم چې دلوالک درجې 

  ۰نږدی دی 

 هاپاک دیـــــش ر رويت د

 له هر چا سره امساک دی

 

انسان ته په خطاب تعبیر شوي چې په اوبو اوهوا ژوندی دی -ز

پاره يوازې بدگماني ددې  دانسان له. طلب کې دی هخو دسمندر پ

 . له کې واقع شيصله معرفت څخه په واټن اوفا سبب شوې چې

 ده په هوا اب يیــــــزنز 

 په طلب ددې درياب يې

 

 خطاب کوي چې سالک شه اوپه اخالص دغه سلوک غوره: س

ته په . بايد پوه شي چې دغه سلوک په سختۍ حاصلیږي. کړه

سربازۍ اختیار شه، کله چې دعشق ډيوه بله شي نو دپتنگ 

 . غوندې ترې ځارشه

  الک پر دغه الرشهــــــس س 

 ب گار شه په اخالص يې طل

 

شها دی چې تاته له هر څه نږدې دی، بې پروا دی دسالک  :ش

خدای له خرقه .خو هغه درويزه کړي . خزانه دهغه په کور کې ده
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 . پوشو ويزار دی اودزړه بوڼ يې له استینه

 ها وتا قرينهـش ش

 بې پراو ده نازنینه

 

خو منزل يې له ويرې اوترهې ډک دی په .صراط المستقیم دی : ص

غلیم  (نفس)الر کې شیطان شته اوله هغه هم ډير بد تر نوس دې

په دغه سیده اومستقیمه الر کې هوا اوهوس بد حال اوبد . دی

نام اوننگ ددود اودستور اوپه دونیا کې هغه ،اوالد مال ،تعلیم 

خو چې انسان په دې سیده · نه مړيږي  ،څوک چې دشیطان اوري

ي نو هغه کامل اوقلوب سلیم الر کې له ټولو موانعو په برې تیر ش

 . دی

 راط الستقیم دیــــــص ص

 اومنزل يې په ډير بیم دی

 

ضالل يا روښنايي دتورتم ده اودا روښنايي داب حیات  :ض

ددې روښنايي په اثر درڼا شغله پاتې شوه اودا داوبو . حیثیت لري

ديخ دماتولو حیثیت لري په وحدت کې يگانگي له تشويش 

 . جات الره دهاوانديښنو څخه دن

 مات دیـــض ضالل دظل

 اوظلمات اب حیات دی

 

دطلب مفهوم افاده کوي په طلب اوغوښتنې شها خپلیږي که : ط

په دې اوږده الره کې که دديدن اوديدار پړاو ته ونه رسیږي نو 

دطلب په افاده کې ويل کیږي چې . ټوله بنده گي بې مانا ده



 
 
 

 

 

له تاڅخه وتاته نږدې دگومان تعقیب په کار نه دی ځکه چې حق 

ډيره نوې خبره داده چې عرش ته خپل عارفان ويني اوعرش . دی

په پای کې وايي هر کله چې ته . عرش دمومن زړه دی.چیرته دی 

 . خپله هستي فاني کړي نو له شاه سره به واصل شې

 ايلهــــــط طلب وکړه س

 په طلب کړه شها خپله

 

ظالم نفس دانسان سره ظ کې ظالم نفس تشريح کیږي دغه  په: ظ

بخیل دی اوهر هغه څوک چې ددغه نفس له خوا الندې شوي وي 

هغه څوک چې ددغه . اووژل شوي وي له عذاب نه به خالص نه شي

 . ن په الس کښیووزي نو سزا يې دوزخ دیانفس اوددغه شیط

 ظ ظالم نفس دې دخیل دی

 یل دیــــــسره بخ دی له تا

 

گومان .طلب په کې څیړل شوی دی دعیب افاده لري اويا دام :ع

غت اخاطر جمعي اورواني فر. کول اوگومان لرل لوی عیب دی

هیڅکله هغه چاته په الس نه ورځي چې په هی  پسې پريشان دي 

هغه څوک چې گومان اوشک کوي دبې بارانه وريځې په مثال .

خو دپرست يوازې دځان په فکر کې وي دا په مثال دظاهر ادم  .دی

په داسې وجود کې ديوسف . کې دحیوان مثال لرياوپه باطن 

مثال لري چې روح يوسف اوصورت يې زندان دی دايوه رواني 

 . تجربهتجربه ده دروح اوتن په اړوند

 بد گومان دی عیب د ع دا
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 ومان عالم حیران دیـپه گ

 

حرف کې دبیگانه اوغیر خويو دتغییر اوبدلون  پهغ  د: غ

دروح  .ادشاه اوعقل وزير کړهالرښوونه کوي اووايي چې روح ب

دعقل خالف دی (نفس)نوس  :خاص نظر لري باب اوعقل په

په . اوددې مقابله په دانش اوفهم وکړه دشیطان مکرونه ډير دي

دا پنځه غله ټول . ستا په کور کې پنځه غله دي،دې بند کې وايي

 . بنديان کړه

 د مجاز خوي خدای ياد باندې تحرير کړه خناس د ،توکل طمع

  حقیقت تعبیر

ــالص تــــه نــــږدې شــــه      اخــ

 دتزويـــر لبـــاس لیـــرې کـــړه  

  غ داغیرې خوی تغیېر کـړه 

 روح بادشاه عقل وزير کـړه  

 

څه چې بې وفادي هغه رسم عادت . فنا يا دتن صفت خامخا دی: ف

وله عزت په ډدخدای څو . يدوجود دغه فنا وغواړ ېانسان د. دی

له څه ويني،  هر څه اوري اوهر. علم لدني لري. هغه کې شته

اودادهغه ټول ارادت دی چې ته له حق نه . مخلوقاتو مستغني دی

انسان ته اوه ډولونه يي . ناخبره يي نو په ژوند کې معصیت دی

کړي نو دامستقیم  که ته صورت فاني. امانت ورکړل شوی دی

 . معرفت دی

 ف فاني دتن صفت دی



 
 
 

 

 

 ې وفا رسم عادت دیـب

 

. فاني ادب کې داساسي هغو څخه دهگړنه يا لغت په عر(( فنا)) د

په دې برخه . فنا يعنې له ځانه تیريدل اوله خدايه سره يو کیدل دي

بلکې . کې خبره دخدای سره رابطه اويا له خدايه سره قرب نه دی

اويوازې دسالک اوعارف . يوازې له خدای سره د يووالی خبره ده

چې تل  شناخت دی(( خودي))په دې اساس دهغه . خبره هم نه ده

دعارف امتیاز . هغه چې هیڅکله نه وه اوتل فاني وه. باقي وه

ددغه ذوق اوفنا اوبقا په درک کې دادی چې لومړی بايد ددغه 

اوبقا  ، هدف روښانه شي چې دفنا(فاني او باقي (( )خوديو))دوه 

 . شي مانا په ډاگه

ولو چار اوقدرت اووس لري اودټول عالم اختیار دهغه سره ټد: ق

هغه په وحدت کې يگانه اوپه کثرت . خدای صفت بیانويدی د

دهغه په وس کې ده چې ديوه درياب له نوه . کې بې شمیره دی

 .هم گل ټوکوي هم خار (څاڅکي )

 لوت کې يک نما دیــپه خ

 .هم په شهر هم په بازار کې

 

 او په کنشت کې کفار لمانپه کعبه کې مس هغه

 .کردار ځلوير څه اوهر چا کې خپل ــــــــــپه ه

 

 ادر په خپله چار دیـــــــق ق

 په هر څه کې يې اختیار دی
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خپلو اخالقو په هغه څوک چې . هم دخدای نوم اوصفت دی :ک

هغه دخدای الره نیسي داسې ساقي دی چې ټول رندان . کريم شي

له غافلو بې پروا . دهغه شهرت په افاق کې دی. پرې اتفاق لري

ول ټپه دې بند کې دمجاز ي عشق اوپه نیازمندو مهربان دی 

خو هغه څوک چې ورته په فکر کې نه دی گمان . مفاهیم کاروي

 . په واقعیت کې دهغه خونه دانسان په زړه کې ده. لري

 ک کريم په خپل اخالق دی

 دستور يې له میثاق دی دا

 

دپیغمبر اهل بیت کمیني . داهل پیغمبر په باب ستاينه ده :ل

قارون دظلم .معنوي لحاظ منور شول  هو پاوتواضع اختیار کړه ن

دخپل گوهر به گدا شي که هغه . یسمبول د ۍاودنیا دار

باور ته او لیري کړي هغه څوک چې له زړه شک. ساتونکي شي

. نه به دفردوس په فکر وي اوهم به له سقر نه بې پروا وي. ورسیږي

په هغه صورت . حل دی ېرضا حصول دستونزو اومسالديوازې 

ورته (( يگانگي)) يووالی  اوسالک په بحروبر محیط کې چې 

 . حاصله شي

 ه اهله به خبر شېــــل ل

 که پس رو دپیغمبر شې

 

 دمهدي اخیرالزمان توصیف دی : م

 دي روح االمین دیــمه



 
 
 

 

 

 خود راغلی مرسلین دی

 

انه دی په ښدمهدي دصورت سیوری نشته خو دلمر غوندې رو

 . پروا دي وحدت کې يگانه اوله کفر ودينه بې

 په هر څه کې ځای لري

 اسرافیل چې شپیلۍ پوه کا

 نوبیا ځای اربعین دی

 

هغه څوک چې پخوامړه شوي بیا راژوندي کیږي اوهغه څوک چې 

 . پرې دگومان اوشک له مرحلې ووځي ځای اومقام يې علیین دی

 دايهـــروح اصل له خ د دا

 میرزا صورت کمین دی د

 

اده چې خپل گومان نفي کوي هغه دلذت برکت اوالرښوونه د :ن

نخبه اووتلی ددوه کونو سلطان . ورته حیران يې چې ته گومان

 يعنې په دوگانگۍ کې غرق وي بدحجاب مبتال په هجران له· وي

الهوته مستغني کښیوتلی په زندان دغفلت نیشه اوسرگردان په 

په پای کې گومان لیرې کړي نو که . ډيرو انديښنو کې پريشان

 . واسمان لوي ييدځمکې ا

 يې پل گومانــــن نفی په خ

 ته په خپل گومان حیران يې

 

ارواح . چې ټول اشیا ددغه ذات صفات دي. دوحدت تعبیر دی: و
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يوازې امین روح ابدي  ·ډول ډول دی اود قران په اياتو کې دي–

 . دي اوتل ژوندی دی

 څلور ډوله ارواح موجود. امین روح له تاسره په هر حالت کې دی

په حیوان کې گنگ په ونو کې حسي  سړي کې گوينده هپ .دي

 . جمادات

 و وحدت بې مثله ذات دی

 یا دده صفات دیـــکل اش

 

اودهغه ضمیر جام جم . هغه دجهان میر دی دهادي ستاينه ده :ه

. پورته تر کښته اوله اعلی تر اسفله، په هر څه پوه دی له. دی

که .ه درويشانو ارادت لري په فقیر رحم لري ل٬قناعت دهغه خزانه 

هر څوک وي که بادشاه اوکه وزير ددواړو جهانونو له متاع يې 

 . دهغه تجلې پر هر لورې ده لکه لمر. عنايت زيات دی

 هادې دجهان میر دی هه

 ام جم دده ضمیر دیــج

 

هغه چې له حق نه غافل دی په کړاو اخته  ·دال يا نفي تعبیر دی :ل

 ·له لیدلو بینوا دی او ،لیدو نه عاجز  هغه دحقیقي اصل له. دی

دې ډول ظالم اوله جنته را بهر  هدهوا اوهوس يې واوريدل اوپ

دظالم ((طورې ته اشاره ده سپه دې برخه کې دخلقت ا)) . شوی دی

 . اوجاهل نومونه ورکړل شول اودامانت برده شوی دی

 

 ي نفې صورت يیــل واي



 
 
 

 

 

 چې له حقه په غفلت يې

 

هم باطن اوهم ظاهر دی هر . هم اخیر دی ف هم اول اودا ال (۽) :الف

هغه په ټولو غوږونو . يڅه په رضا کوي اوپه هر کار قدرت لر

هغه چې له وحدته يې را کوچ وکه نن يې . شنوا اوپه خوله ذاکر دی

هغه چې له اصل نه خبر نه وي خوی يې دقچر . مهندر دی زړه په

 اوحیوان وي اوامانت دخدای ورکړه 

 اول هم اخر دی( همزه )الف 

 اطن اوهم ظاهر دیـــــهم ب

 

کالیو کې  دايو پادشاه دی، په هر لوري دهغه رڼا ده دکثرت په :ی

يو نخاس يې سرانجام هم دالل دی اوهم .دیڅو ډوله را څرگند 

 . متاع په عجب سرود کې اينگ په سماع کې دی

ــې   د د ــاس يــــ ــرت لبــــ کثــــ

  واغوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 انـواع دی   څرگند په څو ر ا

  وس له عشقه هم پیاله شها

 تـــــوبې رفیــــــق وداع دی  د

  

 الفنامې ځانگړنې د :د

(۹) 

اوس که دمیرزا خان په ديوان کې دحروفو تعبیر اوتفسیر ته وگور 

 . دڅو ټکو يادونه کوالی شو،و 
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کوم حرکت نوم نه اخلي اونه ورته دمیرزا خان دحروفیه په نوم : يو

دپښتو  خالف میرزا خاندنورو حروفیه پیروانو بر خو. معتقد دی

اودپښتو . تعبیر اوتشريح کړي دي اصطالحات ژبې متداول

اصطالحاتو پر بنیاد يې دخپل فکري سیستم يعنې وحدت 

 دمثال په توگه . الوجود الره تشريح کړې ده

ث ثنا، ج جمال، ح دخدای حضور، د دلیل، ذ ذکر س  (تادې ) تـ 

فنا، ق قدرت، و  ،طلب، ظ ظالم، غ غیر اوبیگانه، ف ،ط سالک

  ···وحدت، اونور

سره له دې چې دغه اصطالحاتو زياتره يې په فارسي اوممکن په 

دا ځکه چې تصوفي ادبیات ان . عربي ژبو کې هم دا مانا ورکړي

دعربي په نسبت زيات په فارسي کې رواج شوې اوله بلې خوا 

فارسې ژبه په هند کې دمغلي دربار ژبه هم وه نو دې کې اشکال 

خو دمیرزا خان انصاري نوښت په دې کې دی چې هغه په . تهنش

 . پښتو شعر دغه اصطالحات تشريح کړي د

داچې په دې اصطالحاتو کې تر کومه ځايه چې حروف  :دويمه

کوالی شي، دوحدت الوجود دفلسفې اساسي ارکان اواجزا 

 . تشريح کوي اوپه يو فکري قالب کې يې اچوي

حاتو سربیره، په حروفو کې يو لړ دريمه دا چې له تصوفي اصطال

زيات رواج دي،  ېسمبولونه اومفاهیم چې دشعر اوتغزل په ژبه ک

 ،شک، شها  لکه. میرزا خان هم راوړي دي اوکارولي يې دي

 .نور ېداس جمال، کارغه، طوطي او،عشق 

 

(۱) 



 
 
 

 

 

وحدت الوجود يوه داسې لید توگه ده چې له عرفان څخه سرچینه 

ه پرله پسې توگه ديو ډول وحدت يا مونیزم په عرفان کې پ. نیسي

دوحدت دشهود له  عارف داسې څوک دی چې ·سره مخامخ يو

په همدې اساس دوحدت الوجود . درجې برخورداره و ي

 . اودعرفان تاريخ سره نه بیلیدونکي دي

له بلې خوا دې ټکي ته توجه الزمه ده چې عارف يوازې دژبنیو 

کاشفات اوعرفاني تجربي تعبیراتو له مخې کولي شي خپل م

نو په وحدت الوجود کې له دوه مسالو سره . نورو ته انتقال کړي

تجربه اوتعبیر، شهود اوتجربه دهر عارف له پاره  :مخامخ يو

شننو غوښتنه  کامال يو شخصي کار دی، چې دڅیړنو اوتاريخي

اودښکارندو  سره له دې چې کیداې شي دارواه پوهنې. نه کوي

له  نو ،بحثونو پورې وتړل شيد پیژندنېداهرو يا ظو پیژندنېد

 . تاريخ نه خبري نه کوي

خو کله چې همدا شخصي تجربي تعبیر ته داخلیږي له تاريخ سره 

پیوند پیدا کوي دعارف دفرهنگ اوټولنیز چاپیريال څخه اغیز 

وپه خپل وار سره دعارف په فرهنگ اوچاپیريال هم ن. من کیږي

 . بیان اوفرهنگ خاصه تاريخچه لري ،دا ځکه چې ژبه. اغیزه کوي

دوحدت الوجود لوي پیشوا شیخ محی الدين اکبر په خپلو اثارو 

عارف کولي . اونه يادونه کوي ،کې دوحدت الوجود نوم نه اخلي

شې له نورو نه زيات تعبیرات اواصطالحات واخلي اويا داچې 

کولي شي په خپل وار سره نوي تمثیالت اوتعبیرات 

خو په دې ټولو مواردو کې . اواصطالحات په ژبه کې داخل کړي

عارف ددغه اصطالحاتو په منلو اوجعل کې دهماغه شهودو 
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 . اوتجربې تابع کېدای شي

دوحدت الوجود په بحث کې دوه مسالي مهمي بريښي يوه تجربه 

اوبل تعبیر دی اوکیدای شي چی دواحدې تجربې څخه بیالبیل 

  .تعبیرونه وشي

هغه څه چې دوحدت الوجود په فلسفه کې مهم دي هغه خدای ته 

قرب خدا ۰)چې په اسالم کې ورته . دنږدې کیدلو الره يا طريقه ده

ادب کې هر  په عرفاني .حضور خدا بولياوپه مسیحیت کې يې ( 

مومن ددغه قرب مختلفي درجې لري خو اخرينه درجه کومه ده ؟ 

مسیحیان دې بهیر ته دخدای سره اتحاد وايي اوبااالخره عرفاني 

اصطالح کارول  ((فنا)) خو په اسالم کې د. بلل کیږياتحاد 

په اسالم کې عرفاني تجربه دقرب له احساس نه پیل . کیږي

هم ورته  ((فنا))الي اووحدت پای ته رسیږي چې په يو ودشهود او

 . وايي

 ·په اسالم اومسیحیت دواړو کې دمحبت اومعرفت يادونه کیږي 

دمحبت  دعرفان په ټول تاريخ کې هی  داسې عارف نشته چې

 . اومعرفت څخه برخورداره نه وي

انسان چې . بله مساله داده چې انسان دمسالي مرکزي پديده ده

مقام ته  برتیا پیدا کوي، شعور پیدا کوي ديگانگۍ اووصلتخ

 . گڼلی شي(( حق)) رسیدلي شي او

دالفنامې يوه ځانگړنه داده چې دتصوف ډير پیچلي  میرزا خان د

داددې له . مفاهیم يې په ډيره ساده ژبه بیان کړي دي مسايل او

پاره چې دصوفیانو په کړيو کې لومړی يا په لومړي سر کې 

يوازې په لوړه کچه مطرح وو چې دنورو له پاره دپوهیدنې مسايل 



 
 
 

 

 

شرعیت نه په انکار اوپه  له دې امله و چې يو شمیر يې د. وړ نه و

صوفیانو هڅه  ·خو وروسته دا رسم بدل شو. کفر تومتي شول

 وکړه چې دمعرفت کړۍ پراخه کړي، په دې ډول تصوفي او

 .پیدا کړه عرفاني پوهنو يو ډول تعلیمي اودزده کړې جنبه
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 :پنځم څپرکی

 

  عرفاني فلسفي او خان انصاري د میرزا د

  تفکر بنسټیز مسايل

 

 انسان  میرزا او: لومړی

اوهمدارنگه دمیرزا خان په  په عرفاني انسان پیژندنهانسان 

کې يو  باورونو اوپه ځانگړې توگه دهغه دمکتب په فکري دايره

فت په رموزو اواسرارو معراومرکزي اصل دی ـ يا داچې عرفان 

حکم کوي چې لومړي يو موجود  څه چې مطرح دي پوهه اوهر هغه

ۍ د کمال پړاو تاوهستي شته چې دخپل معرفت له الري دهس

 ·وهي 

عرفاني انسان پیژندنه دانسان پیژندنې يوه خاصه اوځانگړې الره 

ظاهر ي څیره نه بلکې  ده ـ چې ددغه لیدتوگې له مخې دانسان

تجربه  ېدمطلق ·پیژندلو تمرکز کوي  نني جوړښتدهغه په دن

دهغه حقیقت  ·کولو په تعقیب انسان په خپل حقیقت پوهیږي 

اوهغه څه چې دا پیوند ممکنوي  دمطلق ذات سره دهغه اړيکه ده

اودهغه دوجود سیال والی اوخوځنده  هماغه دانسان ناټاکلي

چې  پر بنسټ لکه يا نامعینو حدودوټاکلو ادغه ند ·دی  توب

وويل شول انسان کولي شي دشتون دبیال بیلو ډولونو حقیقت 

 جوت کړي ـ 



 
 
 

 

 

په  ۍپه حقیقت کې انسان اوعرفاني انسان پیژندنه ددين دالسبر

دوران کې يوازي دمطلق سره په يو والي اوپیوند کې مانا پیدا 

په  ·په نورو ډولونو اومثالونو برتری لري· اوحقیقت مومي کوي

 ن کولي شي له نړی اوهر هغه څه چېدې اساس ده چې انسا

دانسان جزء د ي مستقل اوخپلواک اوپه دې ډول په يو جوهر بدل 

يا په داسي جهان بدل شي  په ځان متکي اومطلق ډوله شي· شي

 ·نه لري  چې له بیروني څخه څه کمي

 دانا نصیحت هسې رنـگ دارو دی   د

چې ضعیف مزاج يې وجارويست له  

 تاپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

ــب  ــي غیـ ــت دولـ ــت دی  معرفـ  وکرامـ

  92دا ښــیوه نــه پــه ريــا شــي نــه پــر الپــه   

 

دويلیام چیتک په قول دانسان يو بل اړخ دادی چې خدای يوازې 

په همده کې ده  ·له الرې خپل ټول اوصاف ظاهروي ( انسان )دهغه 

هی  مخلوق له  ·چې وجود واقعا بشپړ تابه اوکمال ته رسیږي 

دښکاره کولو الزم  کامل انسان څخه پرته دخدای دټولو اوصافو

که وجود په خپل باطن ذات کې په بشپړه توگه نا .استعداد نه لري 

څرگند دی نو په بشپړه توگه څرگندتیا يوازې په کامل انسان کې 

همغږۍ  په( اسماءالحسنی)چې ټول الهی نومونه ترالسه کوي 
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 ·اواعتدال سره ظاهروي 

وي او دخپل سیر وسلوک په پړاو کې انسان مخاطب ک میرزا

 : وايي. دهغه دوحدت اويو والي دلیل په دې ډول هم وړاندې کوي

  تــه بادشــاه دواليــت يــې

 لـــي مـــزدوره هلـــک کُ د

 

  نســب پوښــتنه نشــته   د

چـــــې اواز وشـــــي لـــــه   

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره 

 

کامـــل کاشـــف االرواح 

  دی

ــوره    ــه قب ــر دی ل ــم خب   93 ه

 

دلته میرزا خان دوه گړني کاروي يوه دعرش اهلل اوبله کاشف 

 ·  االرواح ده

له عرش اهلل نه دابن عربي هدفونه دوه دي يا په دوه مانا وو يې 

عرش اهلل دخدای عام ملک دی چې هرڅه يعنې  :کاروي يو داچې

 بله داچې دعر ش اهلل مفهوم. ماسوی اهلل په کې شامل دي ټول

انسان ته اختصاص ورکړل شوی دی يا په انسان پورې اړه لري دا 

امع اهلل دنومونو په ياد کې ځکه چې همغه يعني انسان دج

                                                           
پښتو اکيديمي پيښور .ی داکتر پرويز مهجور خويشک.دميرزاخان ديوان ، سمونه اوڅيړنه  93ـ

  مخ ۱۳ کال ۱۰۰۱چاپ : يونيورستي



 
 
 

 

 

  94·ساتونکی دی

 عرش اهلل وهسې زړونو ته ويل شي

 95 ې مدام دمعرفت په نور جالــچ

 

کاشف االرواح هم هغه څوک دی چی دارواحو دکشف اودرک 

پیر اومرشد دی ، چې . واک اووس لري چې هغه هم انسان دی

 دانسان اوخدای واټن دصفر ترحده رسوي چې په الندې شعر کې

  :يې ښه ترا بیانوي

 يو باقي ژوندون بـه مـومي   

 فنــــا دخونــــد پــــه څکــــه    د

 

ــه   کـــه دې دا لـــذت تـــر خولـ

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ځای دې پاس دی لـه فلکـه  

 

 

  خلیفــــه دکــــل عــــالم يــــې   

 چــې معــراج دی نهــه فلکــه   

 

ــده شــي    ــا لی ــه ت ــان پ   دا جه

  دوو عینـــــــو مردمکـــــــه  د
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 مخ۱۳۲ ايران

  95مخ  ۱۱.دميرزا خان ديوان 
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  پښــــــتو ســــــاده خبــــــرې د

خونـــد يـــې زيـــات دی لـــه    

ــه    96نمکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

دېو عارف ستر  په قول زامريکايي فیلسوفدويلیام جیم

چی دفرد اومطلق ترمنځ په ټولو موانعو  بريالیتوب په دې کې دی

هندي عارف  په دې مانا چې هم. اوخنډونو باندې بريالي کیږي

 اوهم مسیحي عارف هم مسلمان عارف اوهم نو افالطوني پوه

 له مطلق اړوند عارف 97( Whitmanisme) اوان حتی دوايتمنسیم

دا . اودهغو له اتحاد يا وحدت نه خبرتیا پیدا کوي. سر ه يو کیږي

دديني اواقلیمي  يو مشترک دود اوسنت دی اوپه ډيره سختۍ

  98. (( توپیرونو له مخې بدلیږي

 دپورتنیو خبرو مصداق دمیرزا په دې الندې نظم او دانسان په

  :هم لیدلی شو چې وايي رواني سیر وسولوک کې

ــد دمحبـــت    پـــه ښـــه بنیـــاد يـــم    زه څرگنـ

 لـــه نیســـتیه هـــم پـــه دا هســـتۍ ابـــاد يـــم 

 

  پـــــه ازل مـــــې داقــــــرار پـــــه ژبــــــه ووې   

ــم     ــاد يـ ــل میعـ ــه خپـ ــادار پـ ــده وفـ ــر ابـ   تـ

  امانت چـې اسـمان ځمکـې وړلـی نـه شـه      

                                                           
ښور پي٬پښتو اکيديمي .داکتر پرويز مهجور خويشکی : سمونه اوڅيړنه.ديوان  دميرزا خان انصاري96

 مخ۱۱کال  ۱۰۰۱. يونيورستي
 .په اړوند نظريات دي  ته منسوب ادبي مکتب امريکايي شاعراوژورنالست والت وايتمن. واتمنيزم97
 ۱۰۴۰ :چاپ دوم سال.سويدن : نشر باران .عرفاني –انديشيدن فلسفي وانديشيدن الهی .دمحم رضا 98

  مخ ۱۰ (عرفان الهي۴۳۲۱)



 
 
 

 

 

  اوس يې زه په دا عاجز صورت عمـاد يـم  

 

  پــه اختیــار مــې هســې ظلــم پــه ځــان وکــه 

ــاد يــم       ــه ي ــول پــه نام ــه دې قصــده دجه  ل

 

ــ   ــل ب ــه دجه ــه ســره    ک ــرې شــي ل   ار مــې لی

 بـــــــې گمانـــــــه دصـــــــفي ادم اوالد يـــــــم  

 

  امانـــت کـــه پـــه امـــان وتښـــتن ورکـــړم     

 ترو امین لـه نیـک نیتیـه نیـک نهـاد يـم        

 

ــولې     ــخ نیـ ــه مـ ــان پـ ــې دگمـ ــه مـ ــل توبـ   تـ

 اوس پـــه صـــلح جـــاروتلی لـــه فســـاد يـــم  

 

  په اختیار مې لـه کـل نهـی الس وکښـلی    

 پــــه اختیــــار ددواړو امــــرو انقیــــاد يــــم 

 

  گهــی ســالک گهــی ذاکــر شــم گــه طالــب 

 گــه عــارف پــه معرفــت بانــدې اشــهاد يــم  

 

  گهــی قطــب قــراري کــړم پــه ځــای اوســم   

 99 گهی غوث گهـی ابـدال گهـې اوتـاد يـم     

                                                           
په سلوك كې دخدای  ته وايي جمع يې اوتاد ه عربي كې ميخ يا موږيپ وتد: اوتاد· اوتاد اوابدال 99

يا هغه څلور . کې ديوې خاصی درجې خاوند دی دهجويرې په قول په وليانو·ددوستانو يوه ډله ده 
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  پـــه گمـــان کـــې دگمـــان اهـــل بنـــدي شـــه 

 پـــه بـــاور کـــې دجملـــه چـــارو گشـــاد يـــم  

 

  په خپل قصد بـه ددې قیـده وتـی نـه شـي     

 کـــه پـــر مـــا دې نظـــر وشـــي ان يکـــاد يـــم  

 

  اشــنا مــې کســې پــه لیمــه کــې   داشــیرين

 دی بــه کســې کــې لیــده زه يــې مــداد يــم    

 

  پــه ظــاهر صــورت ديــار لــه يــارۍ گوښــی

ــم     ــاد يـ ــه اعتقـ ــو پـ ــاره يـ ــه يـ ــاطن لـ ــه بـ   پـ

 

ــنم   ــر کـــې واړه ويـ   کـــل عـــالم يـــې پـــه نظـ

ــم    ــاد يـ ــه ديـــدن ښـ ــنا پـ ــر چـــرې داشـ  اوهـ

 

چــې څښــتن مــې دخــدمت حلقــه پــه غــوږ  

  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــړه

 پـــه ښـــادۍ کـــې لـــه جملـــه غمـــه ازاد يـــم 

 

  پـه بنـده گـۍ کــې عنايـت را بانـدې وشــه     

                                                                                                                    
اوددې څلور وکسانو ه وسيله . يا دعالم څلور ارکان دي.کسان چې دنړۍ په څلورو کونجونو کې دي 

 پاتې په بل مخ  (سجادي  فرهنگ. )وتاد واييخدای نړې ساتي ،دوی ته ا

په تصوف کې ابدال دخدای ددوستانو يوه ډله ده چې دمحبت،كشف ،مشاهدې اوحضور څښتنان :ابدال

موالنا نورالدين جامي  ددوی په بركت له ملكونو او اوكسانو څخه افتونه اوفسادونه ايسته كيږي· دي 

وه اقليمه اوهر اقليم يو متصرف لري چې ابدال نومېږي يې څلويښت تنه خو شيخ اكبر وايي چې نړی ا

· 



 
 
 

 

 

 100لــه دې مهــره دمیــرزا پــه نامــه يــاد يــم       

 
 

ځمکې ته دبابا ادم  په پورتني غزل کې په سمبولیکه توگه اشاره

حافظ شیرازي همدغه . راتلل اودهغه په اوږو دامانت ايښودل دي

  :مفکوره په دې الندې غزل کې داسې بیان کړې ده

 ت کشیدمان بار امانت نتوانســـاس

 به نام من ديوانه زدند فال قرعه ای

 

دمیرزا په عقیده انسان دمحبت اوعشق  دعرفان پوهنې له مخې

پر بنیاد رامنځ ته شوی اوخلق شويدی دغه امانت دهغه اراده 

په دې ښه ترا  دده مرتبه اومنزلت. دي  اوپريکړه کول اواختیار

وړلی جوت اوڅرگند دی چې هغه امانت چې ځمکې اواسمانونو 

که دجاهل انتساب کیږي  انسان ته.نه شو نو انسان ته وسپارل شو 

په جهان يا له شر نه ډک جهان کې ځان غريب احساس کوي  نو

اودا دانسان دمعرفت يو پړاو دی چی پرځان باندې خبرتیا پیدا 

خوله همدې بهیر نه تیريږي اوځان دمطلق سره وصال ته  کوي

 .رسوی

الش کې دی چې دجهالت بار له اوږو هڅه کوي اوپه دې ت انسان

کله چې هغه · لیرې کړي دا ځکه چې دصفي ادم اوالد دی

نو له اشتباهاتو سره مخامخ  دوسوسی اوشیطان سره مخامخ شو

هغه دگناه اوشرم له احساس نه تیر . شو اوبیا دې نړۍ ته راغي

معرفت دهغه اختیار اوازادي وه يا يې هغه ته اختیار . شوی دی

                                                           
  100مخ ۴۳۳ ديوان ميرزا خان
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اونهی نه ځان فارغ کړي، اوپه امرو انقیاد باندې  دگمان ورکړ چې

 .پايبند شي 

کله چې انسان دمعرفت په لو ر گام اخلي هغه له بیالبیلو پړاوونو 

کله طالب وي اوکله سالک وي اوکله يې سترگې بینا . تیريږي

کله قطب کیږي اوکله . کیږي اوپه معرفت باندي شهادت ورکوي

 ابدال اواوتاد درجې ته رسیږيهم په دې لړ کې غوث اود

انسان په لومري قدم  چې عارفان په مجموع کې په دې باور دي

دمیرزا له پاره هم دمولوي په څیر انسان  .کې يو ناطق حیوان دی 

کوم مشخص اوټاکلي ماهیت نه لري اودهغه ماهیت هغه څه چې 

يعني په انسان کې قوه په فعل . په فعل کې دی له هغه زيات دی

دا برتري انسان ته ددې مجال ورکوي . دې السبرې اوزياته دهبان

دعارف له پاره . چې دلوړ اومتعالي ذات سره پیوند ټینگ کړي

 .دی  دغه متعالي مطلق ذات

دانسان په باب دمیرزا لید يو عرفاني لکه چې وويل شول 

دمیرزاپه څرگندونو کې له انسان څخه هدف .اوتصوفي لید دی 

انسان دهغه په . سره په رابطه کې لیدل کیږي دمطلق اوواحد ذات

هغه څه چې عرفاني انسان . اومشخص ماهیت نه لريی باور ټاکل

پیژندنه دانسان په باب وايي ديوې خاصې تجربې نه حکايت 

کوي چې ديو اټکل شوې معرفت دمتعالي خصلت اوحقیقت سره 

 سر ه له دې چې. په پیوند اورابطه کې يو ډول وړاند ويینه ده

دعرفاني تجاربو سره تړاو لري خو زموږ دمعمول تجربو اوخبرتیا 

ددې تجربو له مخې . وو څخه لیرې نه اوله هغو څه نه کمیږي

انسان مخکي له دې چې خاص ماهیت ولري دمطلق سره يو ډول 



 
 
 

 

 

اويوازې له دې الرې ده چې کوالی شو چې دهغه  رابطه پیدا کوي

 . دوجود تعريف وکړو

 دکامل انسان څخه دصوفیانو هدف اومراد) ) :نیکلسون وايي

. سره له دی چې دتصوف په قدامت اوپس منظر کې نغښتی دی

 داچې کامل. خو دلومړي وار له پاره ابن عربي تشريح کړی دی

خو که . له بیالبیلو زاويو ورته ځواب ويلی شو انسان څه شی دی ؟

 کلې ځواب پلټو نو ويلی شو چې کامل انسان خپل ذاتي وحدت

. تحقق ورکوي ،له خدای سره چې دهغه په صورت هست شوی وي

 ))101 

میرزا خان تر هر څه دمخه دخپل پیر يعنې بايزيد روښان دروښانې 

هغه نه يوازې دروښانیت .الرې ثابت قدم اومتفکر پیرو دی

بلکې ددې الرې تیوريکي اونظرياتي عالم  ،داصولو مبلغ دی

الفاظو اوکوټلو عباراتو میرزا خان په ټینگو . اوفلسفي هم دی

هغه . څرگنده کړې ده تشريح کړې او ې،دپیر روښان الره را سپړل

تر هر څه دمخه دپیروښان مقامات اواصول په نظم راوړي دي 

اوددې په خو اکې يې روښاني الرې ته يو فلسفي بنسټ هم ايښی 

په دې اساس دمیرزا په نزد روښان يو کامل پیر اوکامل  .دی

 .انسان دی

  :رزا په دې شعر کې واييمی

  ابتــدا شــوه پــه پښــتو د حــق ثنــا     

 ښـــــه ثنـــــا پـــــه عنايـــــت د ربنـــــا    

 

                                                           
بررسي ( ازتاءمالت عرفاني مولوي تا عناصر عرفاني درطريق تفکر هايدگر )عرفان وتفکر 101

 مخ۴۳۲ ، ۴۳ تهران نگاه معاصر، سال :نشر.انتقادي .تحليلي 
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ــوه    الم الــف دواړه خلقــو هســتي ي

 ده

 بیـــا دا يـــو يګانـــه نـــون شـــه د لنـــا

 

ــا د ملکــه وېښ   ــاني چــې د فن   دا ف

ــا    ــاقي شــو د فــاني معنــی ان  تــرو ب

 

ــل     ــت پراهـ ــې درحمـ ــاران يـ ــه بـ ښـ

  اوري

  رســیده عقــل برښــنا دعشــق ثنـــا    

 

  شیا دده له ذوقـه شـو رقاصـه   کل ا

  102 پــه هــر لــورې يــو اواز دتــن تنــا     
 

  :يا داچې

  دعارف زړگـی پـه مثـل ايینـه شـه     

ــفا    ــه رنگـــه مصـ ــان لـ  ددې بـــد گمـ

 

ــايي ده    ــه ريــ ــل برخــ ــاق داهــ   دنفــ

  103 . داخالص اهل ښـیگڼه کـا اخفـا   

ــا کښــې جــاري      ــر چ ــه ه ــر پ دده ام

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوی
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پـــه محـــیط دريـــاب کښـــې ذوق    

ــنا  ــابې شـــــــــــــــــــــــــ  کـــــــــــــــــــــــــ

 

  ورغــی تــر فخــر دا د فقــر حــال يــې

ــا    ــرق دی د ثن ــې ب ــه تمــام عــالم ي   پ

 

میرزا په خپل کالم کې رمز اودکلماتو اوحروفو راز اوارزښت 

دهغه په باور حروف اوکلمات . اوپر هغو باندې تاءويل نه هیروي

نوموړی ددې له پاره چې په ډاگه ووايي . خاص ارزښتونه لري

 . اوپه حروفو تکیه کوي دپیچلتیا الره نیسي

تصوفي اصطالحاتو يا مراءت عشاق کې داسې  اوپه عرفاني  الم

اودکثیف اوشريف عالم  دا دتعريف توری دی)) :تعريف شوی دی

 104 ...((ترمنځ دوصل اويو ځای کیدو نښانه اوهغو ته اشاره ده

عبارت نه  ((انت انا انا انت و)) همدارنگه په تصوفي ادب کې د

ا ورکوي په داسې هدف دمعشوق په هستۍ کې دعاشق دفنا مان

 .((ډول چې له معشوق نه پرته ان خپل نفس ونه ويني

دغه حرف دجمع اشاره ده : واېې له قوله خواجهمراءت العشاق د

ظاهري اسماع يا اوريدنه ددې . دهر اوريدونکي مناسب نه دی

اودصورت سترگې ددې معانې په . اوريدو توان اووس نه لري

يو  ،و چې بايد عین عشق هغه سړی. نه پوهیږي مانا اومفهوم

ترهغې پورې چې ددې عبارت جمال پرې . وه وخت مطلقه کیمیا

سړی په دې . په زړه سره درک کړيبیان وځلیږي اوددي حقیقت 
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  105.کلیمه کې فرق نه ويني اودعدد شمیرنه هم په کې نشته 

  :داچې میرزا خان وايي

 فنا له ملکه ويښ فاني چې د دا

 عنې انافاني م باقي شوه د و تر

 

توضیح له مخې دفاني مانا دلويي هستۍ سره يا  ۍپورتن د

دمطلقه ذات سره يو ځای کیدل دي اوپه معشوق کې هستیدل 

ټول موجودات دعارف اوصوفي دذوق نه په  :دا چې وايي. دي

رقص اووجد راغلل اوپر هر لورې يې دتن تنا يا ساز اواواز يا 

چې له بد گمان څخه  دعارف زړه داسې هنداره شوه. نغمي اوري

کلیمه دملک (( نون )) همدارنگه د .فارغه اوخالصه ده

ن  همدا ډول.څرگندو حقايقوسمبول دی داوملکوت په عالم کې 

يې په ن والقلم وما يسطرون کې واضح دی چې قدامت اوالويت 

  106 .دقلم مخلوقات دي  حال داچې لومړی،پیدا کړی

ورو شاعرانو میرزا خان دعطار نیشاپوري اونورو مشه

چې په پښتو کې يې مال چرگک ) دد هُاومتفکرينو په څیر دهُ

  :مفهوم له ياده نه باسي بلکي پرې ټینگار کوي (بولي 

هغه مشهور مارغه دی چې په کالسیکو اثارو کې  دد هُهُ

په عرفاني ادب کې دبیالبیلو . دسلیمان دمرغه په نوم هم ياديږي

په منطق الطیر کې له سیرو  دعطار. معناوو کنايه اوسمبول دی

الرښود دی، چې دمارغانو سلوک اوهم دارنگه په سلوک کې 
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 . دسیمرغ په لور الوزي

 ادي شدهـــد هد هُمرحبا ای هُ

 درحقیقت پیک هر وادي شده

 

 ای به سرحد سبا سیر تو خوش

 با سلیمان منطق الطیر تو خوش

 

ه منځ کې پ (جغد )په بومانو  دد هُکله چې هُ))سهروردي وايي 

هد په  ده.ولويده دالرې په اوږدو کې دهغو پر ځای ورښکته شو 

اوبوم يا گونگی يا جغد دورځې . ډير قوي بصیرت مشهور دی

مشهوره ده په الغربته الغربیه په  دا کیسه په عربي کې. ړوند وي

 107. داستان کې دالهام کنايه ده

په اصطال  .دهبا مفهوم له قران الکريم څخه اخستل شوی دی :هباء

ح داسې ماده ده چې دعالم له اجسامو مصوره شوی اوهر څه ترې 

 فالسفه. چې دا دعنقا رمز دی عارفان باور لري. ديي پیدا شو

هبا ددونیا دبې وفايي اوبې باورۍ مانا . اوحکما يې هیوال بولي

 108.هم لري 

خو دمیرزا خان دديوان دپیښور چاپ په لغتنامي کې دناڅاپه 

 . کي په مانا کارول شوي دي يا مانا شوی دیښکاره کیدون

ددواړو يعنې دخالق اوهستۍ  دمیرزا په باور الم اوالف

خو يوازې نون يواځینې ذات دی چې . اوکايناتو يو مفهوم دی

ترهغو چې . انسان په هستۍ کې فاني دی. شريک اومثل نه لري
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دده قرب حاصل نه وي اويواځیني ذات سره دعشق اومحبت له 

اودا فنا هغه . نو دفاني جهان برخه ده اويو شوی نه وي واصلالري 

وخت را برسیره اوڅرگنده ده چې کله خودي اوځان لیدنه اوځان 

 . ستاينه پرې غالبه شي

. هغه پر هر څه کې دی،هغه څه چې ستر حکم اوامر پکې جاري دي

کاينات اوشته اوهستي دهغه .په ټولوکايناتو کې موجود دی 

خو سالک، فقیر . نس اوجنس دهغه امر جاري دیپه ا. مظهر ده

اوعارف چې دعشق اوخپلې فنا له الرې يې قرب حاصل کړی وي 

 . په دې ناپايه سمندر کې بې المبو وهلو المبو زن دی

ــ  ــا هُـ ــدا گويـ ــ  د هُـ ــه س ـ ــی لـ ــې راغـ   اب د چـ

ــا    ــه هبــــ ــې ووی لــــ ــه يــــ ــتاق تــــ   ءومشــــ

 

ــه   ــواب ورکـ ــه ځـ ــه ژبـ ــال پـ   ده عجـــب دحـ

 حبـــــــا مر راشـــــــه راشـــــــه بلـــــــی بلـــــــې  

 

ــوی     ــدا شــ ــه پیــ ــه محبتــ ــان لــ ــل جهــ   کــ

 دا رښــــتینی عشــــق دکــــل جهــــان ابــــا     

 

  دغــــافلو نــــاپوهي تــــوره تیــــاره شــــوه    

ــبا   ــه صــــ ــپین لکــــ ــم ســــ ــارفو فهــــ   دعــــ

 

  دعـارف چــې دبـاطن ســترگې بینـا شــوې   

 په هر څه کـې تـل محبـوب وينـي پـر گټـه       



 
 
 

 

 

 

 بـــازار يـــې روغ کـــه لونـــه لونـــه   دکثـــرت

 109 کـــل ســـودايي دعـــارف دزړه لـــه هټـــه    

 

چې صوفیان عقیده لري چې دخلقت نه هدف دانسان  لکه څنگه

هر هغه څه چې وجودي دي ټول اوټول له دواړو . دوجود تخلیق دی

نړيو څخه دانسان دوجود تابع دي اوپه مجموع کې ټول وجود 

 دانسان له وجود څخه هدف دذات معرفت دی. انسان دی

د قراني تاويل له مخې لوی . اودخداوندي صفاتو مظهر هم دی

ات ددې له پاره چې په کايناتو اوموجوداتو ځان وپیژني نو ذ

ځکه نو انسان هم خلیفه دی اوهم نبي دی اوهم . انسان يې پیدا کړ

سره له دې . ددې وس لري چې دمعرفت لوړو پوړيو ته ورجگ شي

چې ملک اوجن دانسان سره په تعبد کې شريک ول خو يوازې 

يې په اوږو واخیست  انسان وو چې دحافظ خبره د دې امانت بار

له . اوپه دې ډول له ټولو موجوداتو نه ممتاز اواشرف وگڼل شو 

اسمان نه هدف داسمان اهل يعنې ماليکي اوله ځمکې نه هدف 

حیوانات اوشیاطین اوله غره اوځنگله نه هدف وحش 

خو له دې ټولو نه يو هم سم ونه خوت چې دا . دي اوالوتونکي

بلکې له دې ټولو وتلی . و يوسيامانت دغه دروند بار په اوږ

انسان وو چې استعداد يې درلود اوکمال ته ورسید اودحق ټول 

 . کې موجود وو هغه په صفات

چې عرفاني انسان پیژندنه د  دپورتنیو خبرو په اړوند وېلي شو
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فلسفي، تاريخي، ټولنپوهنیزې، وگړ پوهنیزې انسان پیژندنې 

ندنه دانسان پیژندنې يوه عرفاني انسان پیژبلکې . په څیر نه ده

په خاصه اوځانگړې الره ده ـ چې ددغه لیدتوگې له مخې دانسان 

 اړوند د بلکې دهغه پهلري نه سرو کار ه ې سرظاهر ي څیر دننی

پیژندلو تمرکز کوي ـ دمطلق تجربه کولو په  او جوړښتانسان په 

تعقیب انسان په خپل حقیقت پوهیږي ـ دهغه حقیقت دمطلق ذات 

اوهغه څه چې دا پیوند ممکنوي هماغه  هغه اړيکه دهسره د

دی ـ  اودهغه دوجود سیال والی اوخوځنده توب دانسان ناټاکلي

چې وويل شول  پر بنسټ لکه يا نامعینو حدودوټاکلو ادغه ند

 شي دشتون دبیال بیلو ډولونو حقیقت جوت کړي ـ  یانسان کول

ن دالسبري په په حقیقت کې انسان اوعرفاني انسان پیژندنه ددي

دوران کې يوازي دمطلق سره په يو والي اوپیوند کې مانا پیدا 

اوحقیقت مومي ـپه نورو ډولونو اومثالونو برتری لري په  کوی

 دې اساس ده چې انسان کولي شي له نړی اوهر هغه څه چې

اوپه دې ډول په يو جوهر  وي دانسان جزء د ي مستقل اوخپلواک

جهان بدل  ېيا په داس لق ډوله شيپه ځان متکي اومط.بدل شي 

 نه لري ـ شي چې له بیرون څخه څه کمي

 

 معرفت  اشراقیت او :دويم

په منظم  يوې خوا له که دمیرزا خان انصاري نړۍ لید

قامات اوتصوفي ، ماوسیستماتیک ډول دبايزيد روښان الره

په خپلو اشعارو کې زيات هغه  همدې بنیاد نو پهافکار بیانوي 

 ي په خپلو اشعارو کېنوموړ. اصولومعتقد دی په عرفانې



 
 
 

 

 

 . زياته يادونه کوي دعرفان اوعارف 

يا خدای ، عرفان يعنې دحق تعالی پیژندنه دابن عربي په باور

اوپه الهی  په اصطالح کې ترې هدف دحق پیژندنه.ده پیژندنه 

ددې علم دپیژندنې اوڅیړنې موضوع .علومو کې ديو علم نوم دی 

باالجمله . مونو اونومونو اودصفاتو پیژندنه دهاودهغه داس دحق

اوطريقه ده چې اهل اهلل دحق دپیژندنې له پاره  داسې تگ الره

 . غوره کړې ده

اودحق پیژندنه په دوه ډوله عارفان پهدې باور دي چې معرفت 

غیر څخه يا له  ،يو داستدالل اوبل دباطني تصفیي :ترالسه کیږي

يعنې دصداقت )تحلي دخالصون اولیرې کولو اودروح د

ل په دې باور لرچې له الري (  واوروحانیت په لباس ملبس کیدل

. اولیاو اوعارفانو دمعرفت الره ده ءاودانبیاو الرهچې دا اړين دي

میرزا خان انصاري په خپل فکري بهیر کې دعلم لدن يادونه هم 

  :هغه وايي. کوي چې په يو نه يو ډول دعرفان سره تړاو لري

ــورته  ــه صـ ــړه   لـ ــر کـ ــه نظـ ــې وتـ   ومعنـ

 دســـــید مرتبـــــه راغلـــــه تـــــر حبشـــــه  

 

  چې تل بحث دلدن په کـی جـارووځي  

 دديـــو هســـې مدرســـیو مدرســـه شـــه 

 

  پـــه ســـاده جامـــه بیشـــکه قلنـــدر يـــې

  110 دريـــا خرقـــه دې واچـــوه څـــړه شـــه     
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ني په ځینو فرهنگونو کې دانبیاءو اواولیاوء په علم دُيا ل  نْدُعلم ل 

هنه ده چې ددرس اوزده کړي له الري داهغه پو. باندې هم ياديږي

دا الهام شوې پوهه يا داسي ))  :يا په بل عبارت .نه تر السه کیږي

پوهه ده چي دخدای له خو ا ورکول کیږي يعني له روحاني چارو 

چې دمخامخ کیدنې اوبخښنې په وسیله تر السه کیږي  څخه

 111عرفاني الس ته راوړنه ده 

چې په اروپايي ژبو کې  م ياديږيغريبه علوم هم دعلم لدني په نو

چې . له لغتونو څخه مشتق شوي ده( Magiea)يا  (Magie)يې 

داسي . له کلیمي څخه جوړه شوې ده( مغ ))پخپله دغه کلیمه د

بريښي چې يونانیانو دمغان حکمت ته ماجیک ويلي اوپه هغو 

)) زيات شامل وو نو د(  Occultisme) غیبي اوغريبه يا  کې يې

 . په مربوطه علومو باندې اطالق شوه گړنه(( ماژي 

په توگه تنظیم (( علومو )) له لرغونو زمانو څخه تر اوسه جادو د

له استرونومي )شوي ده لکه اسطرالب، نجوم، استرولوژي چې 

داعدادو علم، دنقاطو اوحروفو ( پرته دستور پیژندنې مانا لري 

همدارنگه  ·علم داسماء و علم جفر، رمل، سیمیا، کیمیا اونور

داورادو اوذکر کارول اودبیالبیلو داروگانو، دوعاگاني، اوان 

دجادو اوجادوگرانو  ديو شمیر طبیعي پديدو نه گټه اخیستنه

 .دکار وسايل دي 

له ډيرو پخوا زمانو راهیسې ان بابلي ،مصري کاهنان، ايراني 

مغان، مغولي شمنان اوتبتي مرغزان هندي جوکیان اوسور 

پورې او ان  پلويانو ن اوتورپوټکي ترسپريتیزمپوټکي جادوگرا
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په علمي  جادو گرۍ معاصر ازوتريک علوم چې هڅه کوي زړې

اوعقلي استداللونو سره سمبال او وپسولوي ،ټول په دې مرکزي 

(  Exoterique)نقطه کې سره شريک دي چې نړۍ داسې يو نمود 

وراء دباطني نړۍ يا ما· ښکارنده ده چې موږ ورته طبعیت وايو 

اوبشر په دې قادر دی چې دهغه ماوراء جهان  الطبیعي جهان تابع

ورداخل اوپه طبیعې نړۍ کې يو خرق عادت  اړيکه کې سره په پټه

چې دباطن اوظاهر مفاهیم  له همدې امله ده. يا معجزه وکړي

ظواهرو باندې زړه نه تړل خپل اعتبار له السه  په· رامنځ ته کیږي 

شف دمذهبي تاءويل داحکامو پلويانو دباطني چارو ک·ورکوي 

 112 ·په منځ کې رامنځ ته کیږي 

اوعالم اواشیا دحق  خو تصوف دنفساني غوښتنو ځان پاکول

له ناپاکیو .تصوف دزړه تصفیه ده  :مظهر گڼل دي وايي چې

اودطبیعي اخالقو اونفساني ادعاوو څخه لیری والی 

رلو څخه اودروحاني صفاتو خپلول اودحقیقي علوموسره تړاو ل

 . دي عبارت

له ناوړه شیانو توبه اوپه  :ډېر مهم دي په تصوف کې څلور اصله

او شبهاتو کې  غوښتنو کې صدق اورښتینواله اودتوحید په فن

 نهايی اووروستی پړاو دی دايې چې( تقوی اوپرهیزگاري ) ورع 

وجود اوصفاتو کې  ،چې يو سالک دحق تعالي دعظمت په شهود 

 . وينيخلق او ټول ځان و

تا يعني توبه، صاد يعني صدق، واو يعني ورع يا  :يا په بل عبارت

 . پرهیز گاري، فا يعنې فنا

                                                           
  112 مخ۲۳ برخي بر رسيها



 
 

 

www.samsoor.com د میرزا خان انصاري فلسفي او عرفاني نړۍ لید 

 

 

دي  ه الهی اخالقو باندې گروهیدلپ دابن عربي په نظر تصوف

يو څوک په هغه حالت کې  داسې چې. چې پخپله دتقوی ثمره ده

پاکه  غیر له خیريدپرې پوهیږي چې دزړه ښیښه يې دپرديو يا 

په وړاندې ( پټو شیانو ) دمعقوالتو اومغییاتو  ·اتکا وکړي ،وي

 113 ·مانع اوپردې لیرې کړي

 معرفـت دذات بـی حـده لـوی دريــاب دی     

ــی اوازه      ــه شــي ب ــې لیــدی ن  چــې نشــان ي

 

 دانشـــمندو يـــې پايـــان مونـــدلی نـــه دی  

ــه اغــــازه      ــه دي لــ ــر نــ ــې خبــ ــان يــ  عالمــ

 

 چې هر موج يې بې حسابه خون ريزې کـا  

ــې گ  ــه ي ــدازه    اوڅپ  وښــې گوښــې جــان گ

 

ــي دی    ــه قیمتـ ــه خويـ ــه خپلـ ــارې لـ  دا همـ

ــازه      ــه بــ ــي لــ ــه اخلــ ــه څــ ــیم بــ  دازاد تعلــ

 

 دې محمود په صورت ډېـره کمینـي کـړه    

ــه ايــازه       ــت کــړه ل  چــې حاصــل يــې معرف

 

 کــم دلیــل چـــې دجلیــل طـــواف ونــه کـــه     

 بـــې ديدنــــه بیارتــــه راغــــی لــــه حجــــازه  
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 که مقصود يـې دخپـل مـخ ننـداره نـه وي      

 مـــه يـــې څـــه لـــره کـــړه ســـازه  دانســـان جا

 

درســـت کلیـــات بـــه دبـــاطن پـــه ســـترگو  

 وينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  114 چــې خبـــر شـــې لــه دې حقیقـــي پـــروازه  

 

له دې توضیحاتو پوهیږو چې تصوف دمعرفت دحصول له پاره 

داسې پوهه ده چې  عرفاني پوهه. ديوې الرې اوپل حیثیت لري

اوتامل باندې  دانسان په تجربو نه بلکې په دروني اوذاتي تفکر

میرزا دا خبره جوتوي چې دانسان جامه ديوه هدف . رالسه کیږيت

دادی چی لوی ذات دخپل مخ  له پاره جوړه شوې اوهغه هدف

 . ننداره وکي

  :رز ا دا شعر لولو چې واييیدم

  کـــــه پـــــه ځیـــــر ومعنـــــا وتـــــه وگـــــورې 

ــا       ــیل کـ ــه تحصـ ــو علمـ ــه څـ ــوه الفـ ــه يـ  لـ

 

ــورو   ــر دارو دی درنځـــــ ــي ذکـــــ   دا خفـــــ

 کــــا علیــــل    دذاکــــر لــــه زړه بــــه لیــــرې   

 

  داديـــدن دمعرفـــت بـــه يـــې روزي شـــي    
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 دريــا قمــیس کــه غــرق پــه رود نېــل کــا       

 

  چې نه رنگ نه يې پايان شته اونه لـوری 

 پــــه بــــاطن بــــه ننــــداره ددې جمیــــل کــــا 

 

ــوه شــي       ــه پ ــه ژب ــه دهــر چــا پ ــو ب ــه ي ــو پ   ي

ــا     ــل کـ ــم دزيـ ــاپر بـ ــق ثنـ ــنا دحـ ــې اشـ   115چـ

 

ني زده ويلیام جیمز په يوه مشهوره مقاله کې دتصوف اوعرفا

له پاره څلور ځانگړني غوره بولي چي له سور ريالیزم سره سر  کړې

 . خوري

له دې گړنې څخه هدف دادی  ( Linffabilite)دنه ستاينې وړتیا .۹

چې صوفي په داسې حاالتو کې وي چې ژبه دهغه ستاينه نه شي 

داسې حالت دی چې دانتقال وړ نه دی بلکې بايد تجربه .کولي 

نو کله . چې زياتره دناخوداگاه پورې اړه لري په خاص ډول. شي

چې له بهر نه په دغو حاالتو باندي قضاوت کوو يا په عقلي توگه 

 . ارزوني کوو چې عقل په کې هی  دخالت نه لري نو اشتباه کوو

سره له دې  .اړخ دی(  notique)  دوم اړخ يې دتصوف معرفتي.۱

فتي چی دا حالت يو اغیزمن اوحسي حالت دی خو معر

داځکه چې دحقايقو په ژورو باندې غور  پیژندونکی حالت هم دی

 . کوي چې عقل له هغه نه زيات نه دی ازمويلی

دنه ثبات حالت  ( nature transtoive. )دنه ثبات حالت دی. ۳

اوغالبا له پای وروسته حافظه . ځانگړنه جوتوي چې دوام نه لري
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 . دهغه له وصف نه بې وسې ده

کله (  Lapassivite. )نه يې انفعالي حالت دیوروستۍ ځانگړ۴

چې دا حالت را منځ ته شي دحالت لرونکی احساس کوي چې 

خپله اراده يې له السه ورکړې اوبندي دی اويا ديو ې برترې قوې 

دا حالت . په پنجو کې دي چي نه شي کولي پر هغو بريالي شي

کنو ته ځینې ځانگړې حالتونه لکه نبوت ،جذبه ،يا پخپله سره لی

 116. نږدې والی لري 

له دې مسايلو چې تیر شو میرزا خان په يو ډول اشراقیت هم 

اشراق اواشراقیت په تصوفي افکارو کې ډېر ځله .باوري دی

کارول کیږي اودادپوهې اومعرفت دحصول اوترالسه کولو يوه 

 . الره ده

په اصطالح کې . اشراقیت دروښانه کیدو اودلمر دراختو مانا لري

په کشف  غه حکمت اوپوهه اطالق کیږي چې دهغه پر بنسټپه ه

پر عکس چې دهغه  حکمت اوپوهې دمشا ءيي. اوذوق والړ دی 

. اشراقي حکمت په دوه بنسټونو والړ دی. اصول استدالل دی

اوپه هغه باندې پوهیدنه ددې غوښتنه . يعنې استدالل اوذوق

 وقکوي چې له يوې خوا مشايي حکمت اوله بلې خوا فطري ذ

 .اودروني پاکي اوسپیڅلتیا لرل دي 

داشراقي حکمت پیروان په دې باور لري چې دنړۍ دموجوديت په 

حقايقو پوهیدنه رياضت اوتزکیي اودنفس اوباالجمله دحقیقت 

دا کار دمنطقي استدال ل . ځلیدل چې په زړه وځلیږي ترالسه کیږي

 . له مخې نه کیږي
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دين . اشارات کړي دي میرزا په خپلو ويناوو کې ډېر ځله دغه

اوفلسفه هر وخت دبشريت دکمال له پاره چې ددينوي اواخروي 

ددوه قواو په بشپړيدو کې سره  سعادت ته رسیدل يې هدف دی

تر السه  کې دمعرفت په مبدا اومیعاد باندي په ټوله متفق دي چې

يو داهل نظر اواستدالل طريقه ده اوبله داهل رياضت . کیږي

 .ه اومجاهدت طريقه د

لکه چې دمخه وويل شول دلومړۍ الرې پیروان چې که ديوې 

فرقي يا دين پیروان وي متکلم يې بولي اوکه چیرې دمذهب 

که . يا فالسفه يې بولي اودين پسی والړ نه شي نو دمشاء حکیمان

ددوېمي طريقي سالکان له شريعت سره موافق وي هغو ته 

ق نه وي يعني متشرعه صوفیان وايي اوکه له شريعت سره مواف

دعلمي بحث طريقه له شريعت نه جال وگڼي نو هغو ته اشراقي 

 . حکما ء وايي

دمشرق فلسفه هماغه داشراق فلسفه )) :عالمه قطب الدين وايي

ده يعنې دختیزې نړی اودفارس دحکماوو ترمنځ رواجي حکمت 

چې شیخ شهاب الدين يې احیا ء کوونکی دی هماغه داشراق 

ايښودني وجه يې هم دختیزي نړۍ دفلسفې فلسفه ده چې دنوم 

  117. (( پوری تړلې ده

عرفاني –دځینو نورو فلسفي په لرغونو فلسفي افکارو کې 

يا گنوستیسیزم فلسفه هم دشرقي (( ادريه ))افکارو په څیر 

چې په لومړۍ میالدي  یديا سنتیز اويوناني افکارو يوه گډوله 

په تدريج سره په کې  .پیړۍ کې دمسیحیت سره يو ځای پر مخ تلله
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په مسلمانانو کې . لږ بدلون راغی اومذهبې صبغه يې خپله کړه

 . دې ډول تفکر دعلم کالم حکم اوحیثیت درلود

چې انسان کولي شي بشپړ  ډول افکار اوعقايد څرگندوي اد

معرفت اوپوهه حاصله کړي اوکله چې انسان اتصال ته رسیږي 

ددې تفکر پیروان  ټولي ستونزې حلولي شي، په همدې اساس

بولي اوفلسفي تفکر ته (( ادريون ))ژباړونکي اوعرب پوهان 

(( گنوستیک ))ادريه وايي دا ځکه چې په اروپايي ژبو کې 

)) اوحکمت ته يې گنوستي سیزم وايي په يوناني کې گنوس د

مانا لري په دې اساس گنوستي سیزم يعني دمعرفت (( پوهیږم 

 . دمدعیانو طريقه ده

و پوهانو په باور سره په دې کلیمه کې ځینې خو دځین

نیمگړتیاوي اوسهوی هم رامنځ ته شوي دي دا ځکه چي غالبا 

تصور کیږي چې گنوس دپوهیږم په مانا ده اودا فرقه  ېداس

دپوهي اودانش داصولو اودمنطق اوعلم داصولو تابع ده په 

داسي حال کې چې ادريه حکماوو يعنې دمیالدي پیړۍ عارفانو 

ې دبشپړ حقیقت دوصول الره يوازې الهام، وحی اوکشف يواز

باله چې په دې ډول دبابلي اواريايي مانوي اوېوناني فلسفې 

سره له دې چې . عقیدو يو عجیب وغريب ترکیب وو ياوهند

ادريون په بیالبیلو ډلو ويشل شوي دي خو اساسي اواصلي 

  :مساله يې داده چې وايي

  ((.در دی خدای ازلي اوابدي اودخیر مص))

ماده هم ازلي اوپه خپل ذات قايمه ده خو ماده دعارفانو په باور 

ماده کې دخدای اغیز مستقیم نه دی بلکې ديو .دشر مصدر ده 
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شمیر قواعدو په واسطه چې دهغه اودمادې ترمنځ واسطه ده 

په . دې چې په کلیمه تعبیر کیږي(( زوی )) اوډير ه سترقوه يې 

اليکو تعبیر شوي اوافالطون دغه قوې تورات کې دغه قوې په م

فضیلت دهغه چا سره دی چی په دې ٬ثل وايي ددوی په فکر مُته 

اوزيږنده مبارزه کې بريالی شي يعنې ماده اوجسم دروح مقهور 

 . وبولي

ددې عقیدې . دفضیلت دتر السه کولو له پاره ښه وسیله زهد دی

دايه سره يو دپیروانو په فکر کله چې روح له بدنه جال شي له خ

دخوب اوويښتیا )ځای کیږي اوپه دې دونیا کي کله هم دخلسې

 ( ترمنځ يو حالت چې صوفي په کې نويو کشفیاتو ته رسیږي

له خدايه سره موقتي وصال مومي  اوکله دبې خودۍ په حالت کې

دپیروانو مهم اصول دادي چې مسیح يعنې کلیمه را  ېعقید ېدد.

يې ځینې خطا کاری ماليکي  څرگنده شوه چې دځان په قربانی

شوی  ېساقط په بشري جسامتونو کې اوچې گناه ترې شوي وه 

په دې فرقه کې اوراد، اسما ء اورموز . نجات ورکړي ،ورتهوي

خاص اوراد شته چې دشیطان اوشريره ارواحو .ډير اهمیت لري

یږي اويو اسم يې اسم اعظم دی چې کسره دمبارزې له پاره کارول 

  .و پر هغو قابو درلودهځینې اولیا ءو

ددي تفکر دپیروانو په عقیده انسان په خپل بدن کې بندي دی 

اودهغه اودخدای ترمنځ يوه لويه پرده بدن يا جسد دی نو دصوفي 

پردې . لوی همت دادی چې هغه اسماني جوهر له بدنه ازاد کړي

. حقیقت مطلق سره متصل کړي هغه له وشلوي اوله همدې بدن نه

ځه وړلو نه دی بلکې هغه بايد تصفیه اوتلطیف کړي بدن دله من



 
 
 

 

 

 . اوروحاني يې وگرځوي

ــو    ــر شـ ــه خبـ ــال ځبلـ ــه حـ ــان دزړه پـ   عارفـ

ــل کــړه څــو چراغــه       ــې ب ــوې ي ــوې ډې ــه ي  ل

ــه    ــدې بلـ ــوه بانـ ــت شـ ــوه دمعرفـ ــې ډيـ   چـ

ــه زاغــه    د ــې گوښــې کړل   118 همــای اصــل ي

 

معرفت اوعرفان دتصوف اوصوفیانو له پاره يوه هغه اساسي 

. دټول فکري بهیر محراق اومحور گرځي ۍچې دهغو. مساله ده

دصوفیانو په عقیده دحیواناتو په نسبت دانسان شرافت 

 ددې وس اواستعداد لري چې اوانسان اوفضیلت په دې کې دی

دمعرفت په برخه کې صوفیان څلور .ی معرفت حاصل کړي يخدا

مفهومه ډير اساسي اوغوره بولي چې له زړه، روح، نفس اوعقل 

يو ډول تیر ته اويا خپلې مبدا ته  چې دا ټول بهیر .بارت ديڅخه ع

لکه چې په معاصره اروا پوهنه کې يې دانسان . بیا ورگرځیدنه ده

 . دفیزيکي موجوديت په بنسټ تشريح کوي

دعرفان په پرتله په معاصره اروا پوهنه کې مبدا ته دورستنیدو 

یزيکي دف مفکوره په بديل ډول دغیر معنوي يا روحي برخالف

 ·شوې ده  موجوديت له مخې تعبیر

يونگ دفرويد په څیر په دې باوري دي چې له مور سره زموږ مینه 

په لمس وړ  تېر ته د بیا ورستنیدنې رغبت موږته او په ژوند کې

خود اگاهۍ )په ځان خبرتیا  امکان دی چې دټولني توگه يو داسې

  .کې ځای نیسي( 

                                                           
  118 مخ ۴۰۱ ميرزاخان
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یدنه ننې مبدااومنشا ته ورستپاره چې دا مساله يع يونگ ددې له

روښانه کړي اساطیرو ته مراجعه کوي ـ لکه څنگه چې دخلقت په 

ديونگ په باور په لومړي باب بېالبېلي اسطورې موجودې دي نو 

وحدت يو ډول  کېسر کې ددغو اسطورو دپیدايښت اوايجاد 

 چې خپله کوي ړی دمصريانو هغه اسماني مارته اشارهوشته ـ نوم

 ۍدلومړّۍدنړ ·يې باله( اوروبوس)وه  لېویخوله کې ن يې په ۍّلک

يا دوه جنسي اونور کیمیا گران  ،توگه فالسفه  په یدنېهستّ

 پوموجود وو يا دهندوانو  تر مخه نه تاريخله چې  يددات موجو

يوه هندي اسطور ده چې دخلقت اسطوره  )يا پوراشای  راشات

طون يادافال (· ··او  اوبیا دهغه نه پس ټولنیز نطام تشريح کوي

 ·وزيږيده  ۍکیڼې پښت لومړی انسان يا ادم وحوا چې حوا يې له

يو مشهور روانپوه داساطیرې پوهنو په رڼا کې دانسان ابديت 

 . اوجاودانگي داسې تشريح کوي

ه فزيکي سطح کې داسې غريزه ده چې پدل یمبدا ته ورستنيا پیل  

ه روان پوهنه کې پ· پیښه کې هم انعکاس کوي غريزه اوپه دمرگ 

· يې تعبیر اوتفسیر کیږيارکي تايپ کې  زړبیلگه يا دمرگ په

دا ·کیږي  هتجزي ي توگهدريجپه تمرگ په غريزه کې وجود د

ده چې دفرديت  ارکي تايپ کې داسې هڅهزړبیلگه يا مرگ په د

کې ورگډيږي ـ دغه  رسمند لوې خوداگاهي دجمعي نا خود اگاه په

 هپدژوند نه جالکیدونکی برخې دي اورواني اوفزيکي بهیرونه 

دمړو شو يو  خاورو ته سمبولیکو شکلونو سره وده کوي ـ

يونس چې دنهنگ په گیډه کي ))لکه يا  سپارل يا ښخولکسانو

دغسل تعمید په مهال داوبو جريان يا او ((وو اوهلته پاتي کیدل



 
 
 

 

 

مفکوره يا دخپل ځان يوه توټه  119((مانداال ))يا د رته لويدل اونو

نوم هم دخپل کلیت زهدان ته بیرته ورستنیدلو مانا  وجوديت پهم

 يّنا خود اگاه کې هر ډول ډوبیدل دهر ډول افسردگ جمعي په ·لري 

  ·الندي را تلل دي وړانگو اودمن تر 

کې يو ځای کیږي يو  يوه نقطه مطلب داچې دژوند پیل اوپای په

ي دنشتوال که له يوې خوا داسې چې ·پر بل کي ځای نیسي

هیله  په عین حال کي دابديت اوبیا زيږيدنېشته  اونابودی هیله

له همدې امله ده چې انسانان دې دواړو ته پیوند ورکوي ·شته هم 

 دمور دگیډې په هځمکۍ و غاوخپل مړي خاورو ته سپاري اوه

 نړۍ تهاوبیا شي ژوندیشوی ژر  لی يا مړهچې تل·بوليڅیر 

ه دې ډول خاورو ته پدډبرو توږلوپه دوران کې  ·راگرځي 

دمور دانسانانو سپارل دې ته ورته تعبیر کیدل چې لکه انسان 

  ·کیږي  زهدان ته سپارل

  :بل مثال

ــې غږيــــږي      ــه گیــــاهونو کــ ــه نــــم پــ   لکــ

 په دادود سـړی هلـک و پسـی شـاب شـه      

 

  عارف چـې دبـاطن سـترگې بینـا شـوې      د

ــل حجــاب شــه       د  ــري ک ــه مخــه ل ــې ل  معن

 

  ازي دهوحــدت پــه ځــان لــه ځانــه ســرب      د

                                                           
اومراقبي مانا چې په هندي اوبودايي اديانو كې دځاني تمركز  په سانسكريت كې ددايرې په مانا ده 119

 هم وركوي اويونگ يې دزړبيلگي په توگه يادونه كوي 
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 120کثرت نوم يې ارهټ که ياگرداب شـه   د

 

که ددې برخې اړوند خپلې خبرې راټولې کړو نو پوهیدای شو چې 

عرفاني انسان پیژندنه دانسان پیژندنې يو ډول دی چې داشراقي 

که له · پوهې اودانسان له دروني اوباطني تاءمالتو سره تړاو لري 

ي تعلیماتو ته راجع يوې خوا ددې پیژندنې بنسټ تیولوژي اودين

کیږي نو له بلې خوا ارواه پوهنې اواسطوره پوهني سره هم اړيکي 

 · لري 

دتصوف  دسوريي يو فلسفي عالم ادونیس يا علي احمد سعید

 : اوسوريالیزم په اثر کې هم داسې ټینگار کوي او لیکي 

مهمه خبره داده چې وجود دصوفیانو له نظره دخارجي عالم پورې 

چې دبیروني وسايلو لکه عقل اومنطق له مخې  مربوط نه دی

له وجود سره نږديوالي دمنطقي اوتحلیل کوونکي · وپیژندل شي 

عقل په وسیله انسان ته له حیراني اوبې الرې توب نه بل سوغات 

نه راوړي بلکې هغه په عین حال کې له خپل ذات اوخپل وجود نه 

لکه سترگې  دصوفیانو په نظر دغه معرفتي وسايل· لیرې باسي 

چې لمر ته گوري ،هغه ويني خو دلمر رڼا لیدونکی ړندوي 

 · اودهغه دزيات جهل اوناپوهۍ سبب کیږي 

 

 عشقعرفاني :میدرې

يو ډير مهم شی چې تصوف دنو افالطوني فلسفي څخه را 

متصوفینو . هغه دعشق مفهوم دی ،اخیستی اوخپل کړی يې دی
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دټولو هڅو  قسره عشواجب الوجود عشق يا له اوعارفانو 

 . اوتالشونو محور گرځولی دی

 ملها ېدله . وزرو خدای ته ورسیږي رصوفي غواړي دعشق پ

توپیر يې . ورکوي یتصوف ته په فلسفې پوهه باندې غوره وال

ساده دی دا ځکه چې په فلسفي کیسو اوداستانونو کې انسان 

. چې دخیر اوکمال اوجمال مثال دی خدای ته ورته بلل شوی دی

انسان په الهي ذات کې  په بنیادتصوف چې داسې حال کې په د

په . ته تقرب پیدا کوي مطلق فناپه لړۍ کې ېاودد محوه کیږي

اسالمي تصوف کې ددې ډول افکارو پیدايښت چې دتوحید له 

سخته ستونزه ايجاد يې  صوفیانو ته سره اختالف لري ېعقید

تل صوفیانو چې نه غوښ. کړه اودتکفیر حکمونه پرې وشول

ويل الس ءووځي نو له يوې خوا يې دقران په تا ېداسالم له داير

. تکیه وکړه کړ اوله بلي خوا يي په اسرارو اورموزو باندې ېپور

برخه کې صوفیانو قران داسې تعبیر اوتفسیر کړ چې  ۍپه لومړ

برخه کې يې غوره  اوپه دويمه. لريمطابقت  له تصوف سرهگويا 

کلمات يې په مجازې اويا کله  .وکړي ېوبلله چې په پرده کې خبر

دا کار په مجموع کې ددې سبب . کارولوناکله په لیرې مجاز کی 

اوغنا کې رول  په وده شو چې په ادب کې الره پیدا کړي ا ودادب

میرزا خان انصاري په ادبې کار اوديوان کې دعشق . ولوبوي

  :اوان تر دې چې وايي  یمفهوم ډير ځله راغل

 محبته پېدا شوی هان لهـــکل ج

 دا رښتینی عشق د کل جهان ابا

 



 
 

 

www.samsoor.com د میرزا خان انصاري فلسفي او عرفاني نړۍ لید 

 

 

دعشق مانا په افراطي توگه ديو څه خوښول اوله هغه سره مینه 

يوه عاطفه ده چې دجسماني تمايالتو، دښکال . دي  درلودل

النفس اونورو څخه مرکب  عزت ،دحس، ټولنیز احساس، تعجب

چې کله عالقمندي اوان نا معقوله غوښتنه ده  دا ډيره مفرطه. دی

البته دشهواتو په برخه کې صدق  .نا کله دکدورت سبب هم کیږي

خو دصوفیانو په . چې په پاې کې به په دې اړخ خبرې وکړو  کوي

هغه .باور سره دهستۍ دجهان بنیاد اوبنسټ په عشق والړ دی 

دعشق له جوش اوخروش چې ټول وجود يې تر اغیز الندي وي 

 . عشق کې وپلټل شينو واقعي کمال بايد په . امله وي

  :موالنا جالال لدين بلخي وايي

  گعشق جويـد بحـر را ماننـد ديـ    

  گعشــق ســايد کــوه را ماننــد ريــ

عشـــق بشــــکافد ملــــک را صــــد  

ــکاف   شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد زمــین را از گــزاف      عشــق لرزان

ــاک را  ــق پــ ــر عشــ   گرنبــــودي بحــ

 121کــی وجــود ی دادمــی افــالک را   

 

رکن دی  دصوفیانو اوعارفانو په باور سره عشق دطريقت مهم

مراتب اوکمال  عالياودا مقام يوازې کامل انسان ته چې دت

دکمال په پړاو کې عاشق . وړ دی  يدنپیژن،دوي پړاوونه يې وهلي

داسې حالت لري چې له ځانه پردی اونا خبره وي، اودزمان 

                                                           
  121مخ  ۱۱۳ فرهنگ جامع اصطالحات عرفاني ابن عربي



 
 
 

 

 

 . اومکان نه فارغ اودمحبوب له فراق نه سوزي

وم، دعشق زه دعشق له مذهب نه پیروي ک)) :ابن عربي وايي

. سپاهیان هر لور تاختونه کوي، عشق زما ايمان اوزما عقیده ده

داسې مذهب له هی  داسې مذهب اوطريقت  :اوبیا زياتوي..

له اوطريقت نه پورته نه دی چې پايه اواساس يې په عشق او

والړ  ،چې زه يې پرستش کوم اوپرې باور لرمپه شوق معشوق سره 

 122 . ((وينه 

کې ځای ځای دخپل طريقت سره اودخپلې الرې دمیرزا په ديوان 

اوپیر اومرشد سره مینه اوعشق څرگند شوی اودعشق په اړوند 

  :ډير رومانتیک اوسمبولیک غزلیات لري

  چـــــې کامـــــل محبـــــت ورشـــــي تـــــر قلوبـــــه

 پــه محــب کښــې خپلــه مینــه شــي محبوبــه      

 

ــي   ــه يوسـ ــار ورڅخـ ــر اختیـ ــي اثـ ــر وړومبـ   پـ

 شــي مغلوبــه هچــې د عشــق پــه زور يــې پوهــ

 

  تـــــــــرو پخپلـــــــــه مـــــــــدعايې ګرځوينـــــــــه

ــه    هــــر راکــــب چــــې قــــوت رانیولــــه مرکوبــ

 

ــي    ــر شـ ــوهې تېـ ــر پـ ــت تـ ــذاب او د راحـ  د عـ

 123 تــرو طاعــت ګنــاه ســاقط شــي لــه مجذوبــه  
 

 : غزل يا دا
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ــه  ــهيگانــ ــه    محبوبــ ــور کــ ــر تــ ــې دی ســ   ولــ

ــه   ــور کــــــــ ــق دې واړه شراشــــــــ  دآرام خلــــــــ

 

  لکــه تــا چــې غنچــه زلفــې کــړې پريشــانې      

ــه  دعاشـــق خـــاطر دې هســـې پســـی خـــور   کـ

 

ــول درســره ويوســت     دښايســت لښــکر دې ټ

ــه     ــور کـ ــه کـ ــق دزړه پـ ــت دې دعاشـ  اول تاخـ

 

  پـــــه اختیـــــار دمالمـــــت دې جهـــــان ونیـــــو

 دا تمــام حســن دې خپــل دی کــه دې پــور کــه  

 

  پــــر هغــــو بانــــدې بــــه څرنــــگ قــــراري وي  

ــه     ــې اور ک ــې مین ــوري دې دخپل ــرې پ  چــې پ

 

  وړانــــــدې چــــــې دنــــــاز پلــــــو دې ونیــــــوو 

 بــــت زور کــــه   پــــه عاشــــق دې دوبــــاره مح   

 

  وعـــالم دې ښايســـت ورکـــه ولونـــه ولونـــه    

بیا دې خپل ښايسـت دکـل ښايسـت انځـور     

ــه   کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  يــو عجـــب حکمــت دې دلـــې تــه لیـــده شـــې   

 چـې هــر رنــگ لــه يــوه رنگــه نــوم دې نــور کــه  

 

ــه   ــترگې دې وينـــــې بـــــې جهتـــ ــا ســـ   دا بینـــ



 
 
 

 

 

ــه     ــور کـ ــوه لـ ــر يـ ــل پـ ــوت دې کـ ــالم قـ   124داسـ
 

  :يا په دې اوږده غزل کې

ــها ز  ــتې شـ ــار دي  ددې مسـ ــه تـ ــار پـ ــې تـ   لفـ

 غوړيـــدلې لکـــه ســـیوری پـــه رخســـار دی     

 

 هر ويښته يې گوښې گوښـې کمنـد روغ کـړ   

 خــورې شــوې دزخمــي زړونــو پــه ښــکار دي  

 

ــه څرنــــگ قــــراري وي   ــو بــ ــر هغــــو زړونــ  پــ

 چــــې څکــــولي يــــې دمینــــې پــــه مهــــار وي  

 

  چـــې لـــه هســـې خپلـــه ځايـــه شـــو بـــې ځايـــه  

 داستوگنې ملک يې کوم دی چـې قـرار دی    

 

ــې ددې  ــو   چـ ــه شـ ــه ديوانـ ــه مینـ ــوب پـ  محبـ

ــار دی    ــه زنـــ ــبیح ولـــ ــه تســـ ــی لـــ  اوس وتلـــ

 

ــه مینــــه شــــوه دوړانــــدې   واړه چــــارې خپلــ

 اوبــــې مینــــې لــــه جملــــه کــــارو بیمــــار دی  

 

 پــه خلــوت پــه میخانــه کــې يــې ځــای نــه شــي

 نـــــه پـــــه مینـــــه دمســـــلم نـــــه دکفـــــار دی      
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 لــه دې هســې مســتې څنگــه احتیــاطي کــړم  

ــار دي     ــه تیــ ــتو وتــ ــې وويشــ ــه يــ ــې کاتــ  چــ

 

 

 ه صــــورت يــــې ونــــه دچنــــدڼ کــــړهښايســـت 

ــوتلې لکــــه مــــار دی      ــو تــــرې پريــ  دا گیســ

 

 چــې دا هســې رنــگ ديــدن وتــه هــوس کــړې  

 جهـــــــان غمونـــــــه واړه پـــــــر انبـــــــار دي     د

 

 همیشـــــه دعاشــــــق زړه بانــــــدې ورتیــــــږي 

 دمحبـــوب کاتـــه لمبـــې ســـترگې انگـــار دي 

 

ــه     ــړه بلـ ــوه کـ ــال ډيـ ــل جمـ ــا دخپـ ــې بیـ ــن يـ  نـ

ــارو زار دي   ــر چــ ــه پتنــــگ تــ ــقان لکــ  عاشــ

 

 عاشــــــــقۍ نامــــــــه ويلــــــــې  عنــــــــدلیب د

 پـــــه ثنـــــايي خبـــــر زړونـــــه خـــــوارو زار دي 

 

 دغــه ســترگی يــې کنــول پســې بــورا شــول      

ــار دی   ــاحب اختیـ ــتې صـ ــه هسـ ــه لکـ  اوکاتـ

 



 
 
 

 

 

ــه يــې غــ    ــې لینــدۍ باڼ  شيـدواړه وروځــي ي

 واشـــــنا تـــــه يـــــې نیـــــولي پـــــه گـــــوزار دي  

 

 مخلصــــــان پــــــه دواړو کونــــــو ازاري کــــــا

ــار دي    ــه حصــ ــدن وتــ ــه ديــ ــوب وښــ  دمحبــ

 

 ه خوښــي څــه وي تــر دغــه خوښــۍ بــه زياتــ    

 ونظـــــر تـــــه انتظـــــار دي  چـــــې هـــــر دم يـــــې

 دا کثرت يې پـه وحـدت بانـدې ارهـټ کـړي     

ــا پـــه خپـــل وار دي       ــه ورتـــه دهـــر چـ  اوراتلـ

 

ــه کیښـــوده      ــه پوهـ ــې خپلـ ــه يـ ــاو تـ ــر چـ  وهـ

ــدار دي    د ــه مقـــ ــم پـــ ــده دفهـــ ــا لیـــ ــر چـــ  هـــ

 

 ای میــــرزا تــــه دا ماللــــي ســــترگې وينــــه      

ــار دي    ــه خمـ ــې پـ ــه مینـ ــار لـ ــدام ديـ ــې مـ  125چـ

 

پر محور نور مسايل په تصوف کې ددې سبب عشق او دعشق 

. شوې چې شعر اوادبیات له ريښې له يو بدلون سره مخامخ شي

غزل دتصوف له پاره اورباعي اومثنوي دتصوفي افکارو دبیان 

دا پیښه په فارسي کالسیک ادب کې ډيره . ښه بستر وگرځید

 . زياته جوته ده 
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، مغ ومغ په غزل کې د شراب، می خانې، خرابات،دېر مغان

شرابو اومستۍ اثر،  د( په فارسي ادب کې) بچه،پیر مغان

بېخودي اونور عارفانه مسايلو ته اشاره ده چې په يو ډول کارول 

البته دغیر متصوف شاعرانو له خمرېه شعر ونو سره · شوې دي 

 . هی  ورته والی نه لري

الرې يو نوښتگر  په پښتو ادب کې هم میرزا خان انصاري ددې

دهغه پورتني اوږود غزل يا قصیده، په · الری شاعر دیاوسر 

هغه په واقعیت . همداسې تغزلي کلماتو اومفاهیمو پیل کیږي

کې ديوې معشوقي انځور کاږي اوددغه انځور په باب خبرې 

  :هغه په ټول غزل کې دا کلمات لکه. کوي

مسته شها، تار په تار زلفې، په رخسار سیوری، له خپله ځايه بې 

دهستوگنې ملک، بې له مینې له جمله کارو بیمار، نه په  ځايه،

 مینه دمسلم نه دکفار دی، 

 ښايسته صورت ونه دچندړ يا چندڼ

 ·ې گیسوی لکه مار پرې راوتلیــــــچ

 

يا نن يې بیا دجمال ډيوه، عندلیب نامه يې عاشقي، دواړه 

وروځي يې لیندۍ باڼه يې غشي، کثرت په وحدت باندې ارهټ 

دتغزل مفاهیم اوعبارات دي چې . سي نور زيات مفاهیمدی، اودا

موږ يوازې دمثال په توگه څو عبارتونه يا مفاهیم دتصوفي 

 . اصطالحاتو دفرهنگ له مخې بیانوو

زلفې په تصوفي فرهنگ کې جمالي اوجاللي تجلیاتو ته  :زلف

دمثال په . چې دمطلق جمال دوحدت دپټیدو سبب کیږي. وايي



 
 
 

 

 

  :دې بیت کې

 که به رقص ايد ذرات جهان با توخواهی

 126 در رقص بر افشان ان زلف چلیپا را

 

 دسالک دکماالتو اومقاماتو څرگندونې ته وايي :شهال سترگې

الره  چې ځان اوله ځانه غیر چی طالب يا غوښتونکې وکوالی شي

 127. پیدا کړي

دسالک دتقصیر دپټولو مانا لري چې دکمال : خماري سترگې

 . صور څرگند نه شيخاوندانو ته دهغه ق

د دلربايي اوځان ښودني له الري دانصاف له مخې  :جمال

 128 ·دمعشوق دښکال دکمال څرگنديدل دي 

مانا  چې زنار داطاعت او دنفس دمطاوعت په :تسبیح اوزنار

لنډه دا چې داسې ټول اصطالحات اومفاهیم چې په .کارول کیږي 

په . لت کويظاهر ي او عیني توگه په يو عیني شې اوپیښي دال

تصوفي اوعرفاني فرهنگ کې استعاري اوسمولیک اورمزي 

 .مانالري چې میرزا خان په خپل کالم کې ډېر زيات کارولي دي

  :پخپله هم په يوه ځای کې وايي

 وز دیــــــمیرزا کالم رم د

 129چې معنی يې په څو بابه 

 

 غرايز او ېاني غوښتننفس :څلورم
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نساني اوديني اخالقي تصوفي اوعرفاني فرهنگ ديو لړ ا

. هستونې اوتعالې جوگه هم دی ودې، ټینگښت، ارزښتونو د

عارف دبیروني نړۍ په نسبت تر زياته  لکه څنگه چې صوفي او

حده په خپل ځان اوخپل تن تمرکز کوي نو يو ډول ارواپوهنېزو 

يا په بل عبارت عرفاني .هم الره هواروي  بهیر ونو اوجريانونو ته

رغاوني  دی چې داصالح او فسې اورواني جريانتفکر يو ډول ان

بهیر له يو تن اويو روح نه پیلوي اوپه تدريج سره دداسې درسونو 

الرښوونو سبب کیږي چې خپل پیروان دنفس دتزکیي دزړ ه  او

 . ته را بولي هوا اوهوس نفی دسپیڅلتیا او د

لرغونو فالسفه وو اوحکیمانو په باور نفس هغه جوهر دی چې  د

خپلواک اوپه فعل کې مادې ته اړتیا لري يا داجسادو  ذاتا

يا هغه جوهر دی چی په خپل ذات کې . اواجسامو سره تړاو لري

 . قايم اومستقل دی

دځینو پوهانو په عقیده نفس يعنې اور يعنې هوا ،ځمکه، اوبه، 

دم .غريزي حرارت دی .بخاري جسم، له عناصرو مرکب عدد دی 

 . داسې نور اومزاج دی او

 . ابن رشد په قول دنفس حد اوتعريف امکان نه لري د

جوهری است بسیط وروحانی وزنده  نفس ((نا صر خسرو وايي 

بذات ودانااست بقوت وفاعل بطبع واوصورتی است از 

کې دا خبره (( جامع الحکمتین )) په . ((صورتهای عقل فعال 

غیب نفس ل نفس اعلی لکه چې دمخه وويل شو واضح کوي چې 

ډوله دی چې يو يې نفس څلور په دې جهان ملکوت دی چې د

ي اوکار يې اييو نفس اعلی چې هغه ته اسرافیل و. اعلی دی 



 
 
 

 

 

  130.جسامو ته روان ورکول دی ادروح اچول او

په اسالمي فلسفه اوعرفان پوهنه کې دنفس دپیژندني له پاره ډېر 

 . چې دلته يې په لنډ ډول يادونه کوو اصطالحات کارول شوي دي

. څخه دی اوډيرو ټیټو تمايالتو هدف ترې دپستوچې نفس اماره  

چې دهوا اوهوس تابع وي اود دمهلکه دستوراتو په اساس 

باندې انساني روح په اوبا االخره . هڅوي ناوړه کارونو تهانسان 

 . بولينفس اماره  له امله يېدحیوانیت دغلبې 

 هې تندازدنفس االمر کلیمه يعني دهر شي دذات ا :نفس االمر

عقل اول چې مرتبه ده  اوځیني وايي هدف تري د فعال عقل وايي

يعني هغه عالم چې روح . اوکلیه نفس ته هم نفس االمر وايي

 . اوداجسامو دعالم حقیقت دی نفس االمر يې بولي

لکه  .جال نه دی نه انساني نفس له حیواني هغه :انساني نفس

دانسان انسانیت  ·دیڅنگه چې سړيتوب له ځناورتوب نه جال نه 

له دي .جال شو نه په تدريج سره  ځناورتوباو نورو حیواناتو  له

وهمي اوخیالي ادراک په  دهم  ېامله ده چې دحیواني نفس مرتب

 131 ( .پرمختگ کړی دی قوت اوهم دفعل په قوت کې

شهواني قوت  ترېهدف نفس چې بهیمي  :ځینې نور تعريفونه لکه

 . يا نفس شهواني دی

هدف ي حیواني نفس دی چې دحس اوحرکت منشا  :سينفس ح

 .اوداسې نور  .دی

لکه څنگه چې انساني  :صدرالدين وايي په اړوند نفس رحمانيد

 هنفس دبیالبیلو اصواتو اواشکالو دپیدايښت سبب شو اوخاص
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دعالم موجودات په چې حرفونه دي  ۱۰منشا يي هماغه .پیښه وه 

له عالم الغیوب نه  رهخواصو اواطوارو اومختلفو ډولونو س

 . دفیض حق په وسیله په بیالبیلو شکلونو را منځ ته شوی دی

میرزا خان انصاري ځای ځای په خپلو اشعارو کې دنورو 

هم دزړه يادونه نفس هوا اوهوس په خوا کې  و په څیرینمتصوف

  :کوي وايي

دې کې شک نشته چې دانسان اوحیوان يو مهم غړی له زړه نه 

حیوان اوانسان دحیاتي فعالیت مرکز ،دژوند  چې. عبارت دی

لومړی غړی چې  ؛له دې امله ده چې طبیعي پوهانو ويلي دي ·دی

اوځیني وايي . دی نه عبارت زړه له په انسان کې مسکون شوی

 . کبد دی اوځیني وايي حیواني روح دی

دزړه کلیمه په بیالبیلو دورو اوبیالبیلو افرادو اوطبقاتو په فکر 

. او بې شمیره مانا وي لري يو شمیر فالسفه وو ويلي دي بیالبیلي

زړه هغه روحاني رباني لطیفه ده چې دجسماني صنوبر الشکل 

 . پوري اړه لري

دانسان روح په دې باور سره چې ددوه خواو يا  :عارفان وايي

وجهو ترمنځ په تحول کی دی يو داچې يلی الحق دی اوله حق نه 

 . ي النفس ده زړه ورته واييفیض اخلي اوهغه وجهه چې يل

هغه چې حکیمان ورته نفس مجرد نا طقه وايي اهل  :قیصري واي

  132 ·اهلل يې قلب بولي

 عرش اهلل وهسې زړونو ته ويل شي

 133جال  چې مدام د معرفت په نور
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په عرفان پوهنه کې کله چې دنفس کلیمه په خوله راوړو نو طبعا 

هارولو په صورت کې هغه چې دم. چې هدف ترې انساني نفس دی

دنه مهارولو په حالت ·صیقل کیږي اودتعالي په لور حرکت کوي

. کې په حیواني اوغريزوی بڼه دحقارت، پستۍ اوزوال په لور ځي

لومړی منشا . انساني نفس درې سرچېنې اومنشا وی لري

. دطبعیت حسي شکلونه چې دهغه مظهر پنځه گوني حواس دې

اودحواسو غايبې بڼې دي چې  دويمه منشاء يې اشباح اوسیوري

مظهر يې باطني حواس دي چې عالم غیب اواخرت هم ورته وايي 

میرزا . اودريمه منشاء يې عقلي ده چې مظهر يې عاقله قوت دی

خان په خپلو تعلیماتو اودخپل سیروسلوک په بهیر کې دنفس، 

اساسات له ياده نه باسي بلکې په کرات اوپه ( قلب )هوا، اوزړه 

  :يې يادونه کوي وار وار

 په هر تن کې چې امیره شوه هوا

 وا اسیر له عقله بې نواــــــه د
2
 

 

چې  په څرگنده توگه جوتیږي دشاعر له کالمه دهغه فکري سیر

دمهارولو اوکنترول وس له  باور لري په کوم انسان کې چې پر ځان

هوا اوهوس اونفساني . السه ځي، هوا اوهوس پرې غالبیږي

اويا . ې امارت کوي، تعقل اوپوهه زوال موميغوښتني په ک

 . خاوند له عقله بی نوا اوبیوزلي کیږي

 ورت شيـص تزکیه چې يې حاصله د

                                                                                                                    
 مخ  ۳۱همدا اثر  2
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 ترودې غیر انديښنې دزړه للون کا

 

میرزا خان په يوه ځای کې دانساني نفس دتزکیي اوپاکۍله پاره 

 :روحاني سفر اړين بولي اوسالک ته الرښوونه کوي

  وتاتــهشــاه تــر تــا نــزدي  

بـــل رخ مـــه درومـــه بـــې  

 راتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  بـــاقې مینـــه حقیقـــي ده

ــه    ــړه لــ ــه کــ ــحبت مــ صــ

 امواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

دحـرص څانگونــه مــات  

ــړه   کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  134 مخــالف شــه وهــوا تــه 

 

خو هغه کسان چې رياضت ته پناه وړې اوپه دې فکر کي کیږي 

چې څرنگه دهوا اوهوس اونفساني غوښتنو څخه ځان وژغوري 

 . ومينو له نورو افکارو اوانديښنو نجات م

لوی ذات  :نوموړې دقرآن دمبارک ايت تفسیر بیانوي چې وايي

انسان ته دهغه له شاه رگ څخه هم نږدې دې چې پخپله داسالمي 

عارف نصیحت اوالرښوونه . تصوف يو عمده بنیاد گڼلي شي

بلکې ابديت . کوي چې حقیقي مینه کې دمرگ اوفنا خبره نه شته

حرص اوطمع نه السونه په داسی حالت کې عارف بايد چې د. دی
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 .اودهوا اوهوس په وړاندې دريځ ولري. پرې منځي

دهوا اوهوس اونفساني  دمذهبي اوعرفاني متونو بر سیره

 دمعاصري ارواپوهني يوه مهمه غوښتنو اوغرايزو مساله

  ·موضوع هم ده 

غريزه دارواپوهني اړوند عوامل دي چې دانسان دټولنیز نا خبر يا 

له :توماس ريد دغرايزو په باب وايي· لري ناخوداگاه سره تړاو

غرايزو هدف هغه طبیعي ټکان دی چې دخاصو اعمالو دترسره 

کولو په استقامت کې پرته له دې چې غرض يا حساب وکتاب 

اويا ان هغه څه چې کیږي دهغه اړوند تصور موجود وي ،ترسره 

غرايز داسې فعالیتونه دي چې په هره برخه کې چې دعمل · شي 

س العمل سره مخامخ کیږو يوه بڼه لري اوپه يوه قاعده اوعک

موږ له داسې غرايزو سره سروکار لرو ·اواساس رامنځ ته کیږي 

چې مهمه اواړينه نه ده که هغه هوښیار محرک ولري اوکه نه 

لومړني غرايز اوس هم په انسان : يونگ دا خبره نه هیروي وايي ·

نون له الرې ورته قیزه اوقوي دي چې که داقتدار اوقا کې پیاوړي

هغه · وانه چول شي په چټکۍ سره فرد اوټولنه له منځه وړي 

زياتوي انسان سره له دې چې په ظاهر کې متمدن دی خو په باطن 

 135· کې ال تراوسه بدوي دی 

يونگ دانسان غريزي عملونه دهغه په نا خود اگاه کې پټ 

مخې را اونغښتي بولي چې په بشر کې دهغه ددروني اړتیا له 

لکه لوږه،جنسي تمايل، عمل اوفعالیت · برسیره کیږي 

،انعکاس اوهستونه چې عقل اوحواس يې غريزې ته محتوا 

                                                           
كال   ۴۳۲۲:تهران·نشر نی (ترجمه عليرضا طيب )· يونگ وسياست ·والديميروالتراوداينيك135
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دا روښانه ده چې دغرايزو سرکوب نه يوازې · اوموضوع ورکوي 

 دنیچه· داچې امکان نه لري بلکې درواني گډوډۍ سبب هم کیږي 

ړوونکي کار کې وړانديز دادی چې له غرايزو نه په مثبت اوجو

خو پوهه اومعرفت دی چې دانساني روح دتعالي  گټه واخلو

دټول حیواني او نفساني غوښتنو · اوصیقل سبب کیږي 

پر هغه پښه ږدې اونه يوازې ديو عالي · اوغرايزو کنترول اخلي 

له همدې امله ده چې  ·انسان اوعارف په توگه رامنځ ته کیږي 

عرفت کې گوري اوانسان الره میرزا په م ددې ستونزو دحل

  :اوپه يوه اوږده غزل کې وايي · عرفاني الرې ته را بولي 

ــه   ــوږه ای کســـ ــرې ونغـــ ــر خبـــ   دفقیـــ

 تـــه پـــه دا حیـــات خبـــر شـــه لـــه نفســـه 

 

 کــه لــه دی شــیرينه دمــه خبــر دار شــي  

 دژوندون لذت بـه مـومې يـو پـه لسـه      

 

 کــه مــدام دې لــه دايمــه ســريکار شــي 

 هـــم دغـــه فايـــده دې تـــل ترتلـــه بســـه 

 

 که په دا حیات لـه ذاتـه خبـر نـه شـوې      

 په معنی کې تـه يـې کـم لـه کمـه خسـه       

 

 هر نعمت به دې بیشکه په زړه درشي 

 کــه يــې ژغــورې لــه میږيــو لــه مگســه  



 
 
 

 

 

 

 

 قناعــت بــه دې هالــه پــه زړه قــرار شــي 

 که يک لختـه حـرص رانسـې لـه نسـه      

 

خپل زړگی دی عجب باغ په میوه پـر  

 دی 

دې تـــه يـــې خـــالص کـــړه لـــه دغـــه نـــږ 

 گرگســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

 حق ترتا وتا نیزدې دی که بـاور کـړې   

ــې کســه      ــوره ب ــی وگ ــه معن ــه دا خپل  ت

 

 دصـــورت پـــه صـــفت ولـــې غلطیـــږي 

 لــــه اولــــه مــــراد اواز دی لــــه جرســــه  

 

 دهــوا څانگونــه مــات کــړه لــه پــروازه  

ــه وسوســه      هــم وزړه تــه پیــر دار شــه ل

 

 تـه گومــان دمحبـت پــر لمبـه کښــیږده    

 ســه پــه دا خــوی بــه يگانــه شــې لــه ققن

 

 دا رضـــا کـــه درضـــا ومقـــام ور يــــې     
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 سـتا انـدوه بـه هالـه ورشـي تـر هوسـه        

 

 کل جهان به ستا له مخه مرغزار شـي  

ــه      ــد وسـ ــې دهنـ ــت يـ ــار دواليـ ــه بهـ  تـ

 

چـــې عـــارف لـــه نیزديکیـــه مقصـــود  

ــد   بیامونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه لیــرې نــه ځــې لــه جوســه      پــه يقــین ب

ــې لـــه      ــین شـ ــې همنشـ ــدای چـ ــر گـ هـ

ــکینه   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه اطلســه      ــرو پیرودل ــې گ ــه شــړۍ ي  پ

 

ــه دي ويلــي    ــه هــی  ن  دې میــرزا پخپل

ــه قفســه     .دوحــدت طــوطي اواز کــا ل

 

میرزا سالک ته الرښوونه کوي چې دژوند په پړاو کې که له دايم 

يعني ابدي ذات سره سرو کار ولري نو ترتله دې گټه پورته کړه 

که دا زړه له · اوکه له دې راز نه خبر نه شوې نو هسې خس يې 

که · رې نو دنعماتو څښتن به شي میږيانو اومچانو نه وژغو

دحرص اوطمع وسواس لیرې کړې نو ستا استغنا به ستا زړگی له 

 · میوو ډک وويني 

دا ځکه چې په  میرزا وايي چې دصورت په ستاينه غلط نه شي

ابتدا کې چې دجرس اواز شوی دی هغه ابدې اوتلپاتې اونه 

يد ماتې دهوا اوهوس وزرې با·هر څه مالوم دي · بدلیدونکی دی 



 
 
 

 

 

دا میرزا نه دی · کړې اودوسواس په وړاندې دزړه پیره دار اوسه 

وايي بلکې دا دوحدت طوطي دی چې ددې خاورين تن له  چې

  ·پنجرې نه دا اواز کوي 

چې محبوب له انسان نه لیري نه دی،بلکې دهغه دتن  هغه وايي

نوموړې . درک اووپیژني. اووجود اودحواسو په مرسته کولي شي

هیروي وايي چې کله دعارف سترگې دحق په لیدو بینا شوې  دا نه

دا دتصوف اوعرفان يو . نو په هر څه کې خپل محبوب لیدای شې 

 .کلي بیان هم دی

 : میرزا وايي 

 ارف خبرې واړه نصیحت دیـــــــع د

 که دزړه په غوږ يې واورې حق شناسه

 :اويا داچې 

اوس له نفسه سره جنگ درلره بـه  

 دی

ــې بر  ــه چـ ــي   نـ ــوارې شـ ــه دې خـ خـ

ــه  جاودانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــې زوالــه بادشــاهي بــه دې روزي 

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 که دا هسې بری يو سې له میدانه 

 

ــه لــره ســرفه       ــه داهســې غلــیم څ پ

ــړې   کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چــې پــه ورکــه يــې ديــار مینــه شــي 
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ــه   ودانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه پــوهیږي     ــه معنــی هغ ــرې پ   دخب

  136 چې يې فهـم رسـیدلی تـر نروانـه    

 

مبارزه میرزا خان په دې پورته شعر کې له نفس سره جنگ او

اوهغه څوک دې پوهې ته .دمتعالي پوهي اودرک معراج بولي 

. چې تر نروانا پوري يې پوهه ورسیږي الس رسی پیدا کوالی شي

مفهوم په ډيره ښه اوانطباقي  137نوموړي دهندې فلسفي دنیروانا

نیروانا دپوهي اومعرفت لوړ اوعالي پړاو دې چې  .توگه کاروي

گورو چې . سه کیدای شيپه فکري تمرکز اوتامالتو تر ال

داسالمي تصوف اوهندې فلسفي پوهي ترمنځ واټن دلته کمیږي 

 : لکه دا غزل. اومفهوم واحد شکل اوبڼه غوره کوي

 

ــدا دي   ــه جــ ــزدې ځیلــ ــه نــ ــد وبلــ   نیکوبــ

ــه     ــري کرکڼـــ ــزې لـــ ــره اغـــ ــوې ســـ  د میـــ

                                                           
  136مخ  ۳۱همدا 

دې کې شک ))  :ماکس مولر ددې مفهوم اړوند ليکي. نيروانا په لغت کې داور مړه کيدلو ته وايي 137

خو . نشته چې وروستيو بودايي حکيمانو دوجود عالي هدف اودخاکي ژوند پايي نيستې يا عدم بللی دې

 (. (طريق اودرهبانيت لومړۍ عقيده بل ډول وه دبودا اصلي

مساله داده هغه رڼا چې دتيلي ! ای زما شاگردانو ))  :بودا خپلو شاگردانو ته دژوند دپای په باب وايي

وانه  اوکه څوک په الزم وخت کې په څراغ کي غوړي يا تېل. نو روښانه وي غوړيو سوزي څراغ په

 . دلوښي سر پاک نه کړي په نتيجه کې دسونگ موادپای ته رسيږي.چوي 

همدې  په!.نو زما زده کوونکو . په څراغ کې غوړي وانه چول شي، نو خاموشه کيږي خو كه له سره

لړۍ خبرتيا پيدا کوي اوپه دې  ډول دهغه چا په وجود کې چې دهستئ دټول جهان دسپنجي کيدلو له

دهر ډول رنځ سلطه اوعذاب له  په نتيجه كې. نو دژوند غوښتنې له منځه ځي.خبرتيا ټينگ والړ وي 

 .(( منځه ځي 

 .۱۲و  ۱۳ صفحات. ۴۳۱۲.سال .چاپ تهران .جلد نخست . دکتر تاراچند.دمحمداراشکوه 

 



 
 
 

 

 

 

  دغــه لــوی نــوم يــې دهــر نامــه مصــدر کــه 

 چې هی  نـوم يـې بیـرون نـه دی لـه انگڼـه       

 

ــه وي  ای میــرز   ا کــه يــې دخــوی بهتــرې ن

ــه   ــه بامبڼــ ــه دې لــ   138 ۰دســــید تفــــاوت څــ

 

 :درې مفهومه توضیح ته اړه لري

 .خوی خصلت بامبڼ او سید،

 چې دخوی اوخصلت صیقل کیدل اورغول جوته خبره ده

سید . دحصول په بنیادتر سره کیږي دمثبتواخالقي ارزښتونو

اوبامبڼ يعني داسالمي فرهنگ دوتلي اوسپیڅلي نسل 

سره له دې چې دواړه . اودهندو هغه ترمنځ توپیر په همدې کې دی

خو میرزا دلته سید ته په .په خپل ځای کې تقدس لري  مفهومونه

 . ارجحیت قايل دی

میرزا خان په خپلو فلسفي تاءمالتو کې دنیکۍ اوبدۍ، دخیر 

ددې دواړو مفاهیمو تړاو . اوشر مفهوم په ژوره مانا بیانوي

اودخلقت له . دهغو ترمنځ منطقي اړيکي بیانوياونږدې والي او 

 :دمثال په توگه. اسطورې نه په گټې اخیستو سره ورته اشاره کوي

 دغه لوی نوم يې دهر نامه مصدر که)

 (چې هی  نوم يې بیرون نه دی له انگڼه

اوقلب،  په معاصرو فلسفي ښوونځیو کې هم دهوا اوهوس، نفس

                                                           
  138 مخ۴۱۲ ميرزا خان ديوان د
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البیلو زاويو څخه څیړل داسې نورې مسالي له بی خیر اوشر او

نیچه يو له هغو فالسفه وو څخه دی چې تر هر چا زيات : شوېدي

. په انسان اودهغه په عظمت متمرکز اوهم دانسان جدی نقاد دی

. دمنځ ته راتلو په ځواب کې خپل دريځ روښانه کوي دداروينیزم

ددې تیوري په وړاندې چې دانسان اشرافیت په کې د شادويا 

داسې فلسفي ښوونځي بنسټ ږدي . را کښته کیږي بیزو حالت ته

دداستايوسکي دا خبره را  هغه. چې انسان له توهماتو ژغوري

(. نه وي نو هر څه مجاز دي که واجب الوجود) :نقلوي چې وايي

داستايوسکي دواجب الوجود له مفهومه خاص اخالقي )البته 

ه سره په دې مانا چې انسان دخدای مخلوق اوله هغ(  برداشت لري

اوکه دغه خدايي رڼا له هغه سلب شي نو يو . په رابطه کې دی

 . اوهر څه ورته مجاز دي حیوان دی چې ښه اوبد نه پیژني

نیچه دشعور په اهرم سره نه يوازې انسان ته تعالي وربخښي 

 بلکې دهغه دننی انسانیت هم نه منعکسوي بلکې غواړي هغه څه

 يعنې برتر انسان ؛ :چې کولی شي

دنیچه په . غواړي له مخلوق انسان نه خالق انسان جوړ کړي نیچه

نظر دانسان هدف دمسیحییت پر خالف بايد ژوند ته مثبت 

 · نه داچې هغه رد اوله هغه نه انکار وشي . ځواب وي

. په انسان کې خالق اومخلوق دواړه يو ځای شوي دي :نیچه وايي

په تن کې  ؟ددې له پاره چې ستاسو ايا ددې تضاد مفهوم څه دی

مخلوق په خالق بدل شي نو بايد هغه مات کړئ هغه وځپۍ 

 .(( اوله سره ورته شکل ورکړ ئ اواگاه يې کړئ  وسیزۍ. اوورټۍ

دنیچه په عقیده ددې له پاره چې وکړای شو خپل درون لکه څنگه 



 
 
 

 

 

اوسپنیز . چې غواړو بدلون ورکړو نو درې شیانو ته اړتیالرو

 .ل انظباط، سنت شکني، اونوی کو

لکه چې دمخه بحثونو کې وويل شول، په تصوف کې يو اساسي 

چې ډېر لوړ اوعالي مثال يې په . مفهوم دکامل انسان هغه دی 

) د قرآني داستان دتاءويل له مخې دآدم . خاص انسان کې ځلیږي 

) اوسر گذشت کې دازړبېلگه  پیدايښت دهغه په برخلیک( ع

اهمیت دادم دهستۍ ددغه تاءويل . پلټل کیږي ( ارکی تايپ

اوله لومړۍ گناه څخه وروسته دهغه په نقش کی دی  اودمخکینۍ

تصوف چې په اصل کې دزهد اورياضت اوله خدای څخه دوېرې . 

ددې تاءويل له مخې بل پړاو ته  اوترهې په بنسټ را منځ ته شو

ددې تاءويل له مخې دازلي گناه ماجرا اوپه هغه کې . داخلیږي 

له درگاه څخه دهغه شړل يا له جنته  دخدای قهر اودخدای

راويستل يوه داسې ظاهري پیښه وه چې درقیبانو اومدعیانو 

دفلسفي عرفاني . څخه اصلي خبره پټه ساتلي، بلل شوی ده 

پټه اوازلي طرح له هغه ښکال نه عبارت ده  تعبیراتو په اساس دغه

دادم يا لومړني انسان اساسي . چې ادم دغه تقاضا پوره کړه 

 ددې تاويل له مخې دتجلي دطرح يو( نفس اووسوسه )زوري کم

په دې اساس په نظر کې داسې بدلون رامنځ . گڼل کیږي  ضرورت

ته شو چې گواکې غواړي له وېرې،عشق،رنځ اوزاهدانه رياضت 

له مخې بیا جنت ته ورستون شي اوله ناپايه نعمتونو نه برخمن او 

ومړڼی گناه له مخې چې دپرښتو په څیر بي گناه وبلل او د هغه ل

 حقیر بلل شوی وو ،وژغورل شي او ځان له هوا اوهوس نه پاک

دهستۍ ددغه  عارف ځان ددې جوگه بولي چې په دې لړ کې· کړي 
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امانت په منلو پوهیږي اودا پوهه هغه ته ددې انگیزه ورکوي چې 

دواړه عالمه يې ·نو دواړو عالمو ته گوري · ځان لوړ احساس کړي 

ک اوحقیر راځي دا ځکه چې يوازې دخپل دوست په نظر سپ

اودلدار دښکلي مخ لیدل اوله هغه سره له وصل پرته بله هیله نه 

 . لري 

چې لومړې انسان چې  داساطیرو له مطالعې اوڅیړني هم جوتیږي

کله ديو مشکل سره مخامخ شو، ورته امر وشو چې دمعرفت 

خې دا خوهغه دشیطان اووسوسي له م. دونې میوه ونه خورې

دلومړي ځل له پاره . چاره ترسره کړه نو له عذاب سره مخامخ شو

نو دژوند . ورته دشرم احساس پیدا شو اوچې کله ځمکې ته راغې

 . دخیر اوشر سره مخامخ شو. پیټې دهغه په اوږو پريووت

په انسان کې غرايز اونفساني غوښتني دهغه دکړنو او اعمالو 

دی قابو ومونده چې له کله چې انسان په . محرکه قوت دی

نفساني اوحیواني غرايزو الس واخلي اويا هغه کنترول کړي نو 

په تصوف کې دا الره دزهد اوتقوی اوتفکر له لیارې دخپل نفس 

دتزکیي په لټه کې کیږي انسان متعالي خصلت پیدا کوي اوله 

 . اعمالو اوکړنو څخه ځان ژغوري  حیواني اوټیتو

 

 مرشد پیر او :پنځم

سالک بايد ديو پیر اويا مرشد الس اصول حکم کوي چې  صوفیه

 وپه بېالبیلو کلیماتو اونوموندپیر اومرشد مفهوم . کړي نیوی و

داداسې . لکه پیر، ولي، شیخ اوقطب اودالرې دلیل . ياديږې

صال ودشخص دی چې پوره علم اوتجربه لري اوپه خپله دحق سره 



 
 
 

 

 

نس کې دولي په باب جامې عبدالرحمان په نفخات اال. دعوه کوي 

واليت ،واليت له ولي نه مشتق دی اوپه دوه ډوله دی))  :وايي

 منځ ترعامه واليت دټولو مسلمانانو . عامه اوواليت خاصه

شريک دی اوخاصه واليت دواصالنو پورې مخصوص دی 

دسلک دخاوندانو فناعبارت ده دسیر اهلل له نیابت نه اوبقا .

ه چې سیر اهلل هغه وخت انتها ته عبارت ده دسیر اهلل له هدايت ن

رسیږي چې دتن باديه دصدق په قدم يو وار قطع کړي اوسیر اهلل 

له وجودي اوذاتي مطلقې فنا نه  هغه وخت تحقق مومي چې بنده

پاک شي چې الهی اوصافو اورباني  وروسته دهر ډول لوث نه

 . اخالقو ته ترقي وکړي

ولي اوپیر مقام تصوف کې دپه ددې له پاره چې  :هغه زياتوي

اواهمیت روښانه شي نو ډيره ښه وسیله دصوفیه لويانو څخه 

  139 .((استشهاد دی 

وازې دخپل يپیر په دې نړۍ کې دتصوفي عقايدو پر بنیاد 

محبوب اومعشوق سره دوصل له پاره په خپله فنا اوامحا کې فقر 

نو ځکه خو اوس دهغه ثنا  .هدرويشې يې غوره کړ. غوره کړ

 . برښنا په څیر په ټول عالم پرته دهدرڼا وااوستاينه 

کمال په اومیرزا خان په يوه لويه قصیده کې دعارف رواني حالت 

. ژبه بیان کړی دی ښکلي خپلو غزلیاتو اوقصايدو کې په

روښانه توگه دشاعر فکري اډانه اوفکري  دنوموړې له کالم نه په

قل دروح له صی. شاعر دتزکیي څخه پیل کوي. سیستم جوتیږي

دهر ډول دنیوي چارو په اړوند فکر اوانديښنه  .کولو پیل کوي
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له هغه پرته ټولي . روح يوازې دخپل پیر اومرشد سره تړي. پريږدي

دنور څه په باب هډو . نورې وسوسې اوانديښنې له زړه لیرې کوي

 .فکري تمرکز په يوه مفهوم ايجادوي . فکر نه کوي

  وايـــــم عالمـــــه لـــــه هغـــــو جـــــاهلو څـــــه 

ــن  ــې دن ــرون کــا      چ ــه پ ــده پ ــه گان ــاره پ  چ

 

ــي نـــه حاصـــله      ــفیه بـــه يـــې دزړه شـ   تصـ

چې څراغ پرې باندې بل دخپـل ژونـدون   

ــا   کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه    ــر قافــ ــه دی تــ ــه قافــ ــر لــ ــارف نظــ   دعــ

 په محیط درياب به گډ دغه جیحون کـا   

 

  عجــب زيــب دمعرفــت دزړه پــه ســترگو    

 چــې بــې مثلــه ننــداره ددې بیچــون کــا       

 

ه لړ کې جوتوي چې وخت میرزا دخپلو عارفانه الرښوونو پ

اوزمان ددی علت اوسبب نه دی چې عارف اوسالک په کې ځنډ 

يوازې جهال اوناپوهان دي چې دنن چاره دپرون په معیار . وکي

چې تر هغه دهغو کسانو دزړه تصفیه حاصلیدی نه شي . سنجوي

 ژوندددخپل ژوندون دڅراغ په رڼا کې چاري گوري يا داچې 

 . ورکويدوام ته لومړيتوب صوري 

. دعارف نظر له قاف نه تر قاف پوري دی :خو عارف څه وايي



 
 
 

 

 

دقادر ذات دقدرت  اودويم قاف يعني قادر يعني لومړی قاف

 . تجلي چې په کثرت کې بې شمار دی

  :دمثال په توگه وايي

 په هر څه کې يې اختیار دی ق قادر په خپله چار دی

 140په کثرت کې بې شمار دی په وحدت کې يگانه شه

 

دادوه قافونه په الفنامه کې هم تشريح شوي دي اوپه ذوالمعنین 

چې ځانگړي تصوفي اوعرفاني سمبولیکه . توگه کار ول شويدي

 عارف چې له قاف نه ترقافه نظر کوي نو په ناپايابه. مانا لری

کولی  .احاطه کړ ي دي يېسمندر کې چې هر څه يا ټول کاينات 

رابر کا اوله هغه سره يو شي چې خپل سیند په دغه سمندر ورب

 . ځاې شي

داسي ښکال چې ددې . میرزا دمعرفت دزړه په سترگو ښکال ويني

 . بې چون اودبې څرنگوالي بې مثاله ننداره کوي

  الالـــه نفـــی شـــو هذاکــران چـــې نـــن پـــ 

 هـــم داال اهلل پـــه کـــوت کـــې فـــا يضـــه  

 

انديښــنې ځنــې فــانې     نــورې غیــرې  

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوې

چــې دذکــر فــیض يــې بیــا مونــد لــه       

 ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فاي

 

                                                           
  140(۴۳ص .)ـدميرزا ديوان 
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  عـــاقالن چـــې بـــې مرشـــده قـــدم ږدې

 اط شـي لـه ناقضـه   یپه بار بار يې احت

141 

 

 په باب دمیرزا عقیده هماغه دکامل انسان نظريه دهپیر کامل د

 .چې ځای ځای يې ورته اشاره کړې ده

 

  چـــــې دا فهـــــم ومحبـــــت وبلـــــه ورشـــــي

ــه       ــه تالیف ــا ورځ شــې ل ــې رڼ ــوره شــپه ي  ت

 

  دروښـــــان ثنـــــا پـــــه کومـــــه ژبـــــه وايـــــم

ــر او ــ هــ ــه تعريفــ ــې داللــــت دی لــ   142ه از يــ

 

  :په اړوند وايي میرزا دپیر کامل اووحدت

ــره  ــه ځیـ ــه يـــې ووينـــي پـ   گـ

ــره   ــو میـــــ  داددواړو کونـــــ

 

ــه دی     پــه وحــدت کــې يگان

ــره    ــې نظیــ ــريکه بــ ــې شــ   بــ

 

  کثرتي لښـکر يـې جـوړ کـړ    

ــره   گــه بادشــاهي گهــي وزي

                                                           
  141مخ ۴۰۴ ـدميرزا ديوان

  142 مخ۴۴۴دميرزا ديوان



 
 
 

 

 

 

  دا ژغرويـــه دهـــر کښـــت ده

ــوان ا    ــر حیــ ــم دهــ ــره هــ  هیــ

 

  ب شهچې نظر يې په محبو

  زړه مــــې ووت لــــه تــــدبیره

 

  نــور عـــالم پخپلــه الر ځـــي  

 زه يــې بیــل کــړم لــه بهیــره     

  داســـتاد کـــالم رښـــتیا دی

ــاثیره   ــې ت ــه دی ب   صــحبت ن

 

چـــــې دعشـــــق پـــــه لومـــــه  

ــوت   کښیښــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنــــد يــــې ســــخت دی لــــه    

ــره   زنځیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا   ــې ازادي کـ ــد کـ ــه دابنـ   پـ

 دخــود بــین خــودي تغییــره  

 

ــه  ــدان شـــ ــت دده زنـــ   محبـــ

  هزړه يــې لــوی کــه لــه ســرير 
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  څو ځوانـان يـې رسـیده کـړ    

  کــل ځــوانۍ دې ده لــه پیــره

 

  خلــق طمـــع لـــه بادشـــاه کـــا 

بادشــــاه خواســــت کــــا لــــه 

ــره   فقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــد     میــرزا امــن هغــو بیامون

  143 چــې هــوا يــې کــړه اســیره   

 

له دې  مکتب کې دپیر اومرشد مفکوره دخیرالبیان په روښاني

مرگ به ورشي وسړي وته )) :عبارت نه پیل کیږي چې وايي

که دې ! اوبايزيده . نشته په دونیا کې دسړي تر تله مقام.ان ننگه

چې زما وپیژندگلوي ته وبولي ادمیان ترودې بويه ( ۹۰۴)رضا وي 

ترودې بويه چې . چې دپیغمبرانو والرې وته يې بولي ادمیان

اوکه . والسال م دپیغمبرانو والرې وته يې بولې علیهم الصالت

وته يې بولي ادمیان ترودې دې رضا وي چې دپیغمبرانو والرې 

 (۹۰۵. )بويه چې يې بولي و هغه وته چې پیر وې تمام

نشته په دا زمانه پیر تمام بیرون له تا چې ))  :همدارنگه بیا وايي

ته باوروکړه په دا .وارث دانبیاء يې درښتیني الرې څښتن يې 

وايه وسړي وته چې په رښتیني پیژندگلۍ وپیژني دا (۹۰۶)کالم 

کړی مې دې سری دفتني دزيان اوده چارچوبۍ جهان چې 

                                                           
  143 مخ ۱۰۴ مخ پېر کامل۳۱رزا ديوان دمي



 
 
 

 

 

  144 ((دتاريکۍ اوسرای دورانۍ عیان 

دپیر اومرشد مفکوره په اسالمي تصوف کي دالرښود هادې په 

خو په ځینو اسالمي فرقو لکه . هتوگه يو له اساسي اصولو څخه د

. مهدې ظهور بیا يو بله الره دهدپه اسماعیلیه کې دامام زمان يا 

 . البیان داعبارت ورسره سر خوريچې دلته دخیر

حالنامه دعبداهلل اويعقوب اونورو عزيزانو ددعوت کولو په برخه 

  :کې وايي

پس به تحقیق معلوم شد که شناختن حق تعالي پیش از جمله )) 

فريضه ها بربنده فرض عین است وشناختن حق تعالی بی پیر 

ددلیل  دحالنامې لیکوال په دې لړ کې.(( کامل حاصل نمی شود 

 .له پاره دا يادونه کوي 

يعنې نیست  ۰)ال دين لمن ال شیخ له  :قال النبی علیه السالم

ال جرم فرمود ان خاتم النبین وسید .مرکسی را که نباشد مر اورا 

المرسلین که طلب پیر کامل بکند وازمعرفت حق وعلم النبی 

اگر چه ان کامل به سرحد زمین چین وماچین باشد . حاصل کنید

اطلبو العلم ولو با  :چنانچه میشنوی قال النبی علیه السالم 

  145 ((لصین 

اوټینگو پیروانو  میرزا خان دروښاني الري يو له هغو ثابت قدمو

څخه گڼل کیږي چې په فکرې لحاظ دروښاني مکتب يو مفکر 

هغه په خپلو اشعارو کې څو ځايه دپیر اومرشد . اوايديولوگ دی

  :ېمفکوره ياده کړي ده واې

                                                           
  144 مخ ۴۱قلندر مومند . ـدخيرالبيان تنقيدي مطالعه
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 ۴۱۱ص  (مصحح فضل الرحمان فاضل )
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 کامـــل بـــه وده هســـې تلقـــین ورکـــا  پیـــر

 چې به خـالص شـي د غفلتـو لـه امراضـه     

 

ــه    ــه شـ ــالم پـــه رســـم غلـــط مـ  د نـــاقص عـ

 کـــه امېـــد کـــړې د کامـــل لـــه فوايضـــه     

 

 عـــاقالن چـــې بـــې مرشـــده قـــدم نـــه ږدي

ــه ناقضــه     ــاط شــي ل ــې احتی ــار ي ــه بارب  پ

 

ای مېــرزا کــه ځــان د پیــر پــه امــر نېســت   

ــړې  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 146 ه وعظدغه نېست به ځان همه کاندي پ

 

په دی  سره له دې چې روښان دحالنامې له روا ياتو جوتیږي چې

برخه کې ديولړ ستونزو سره مخامخ دی اودا نیوکه پرې کیږي چې 

دين نه لري  څوک چې شیخ نه لري وايي ؟څوک دي. گويا دهغه پیر

خو روښان دخپل ځان اوخپل . يا څوک چې پیر نه لري دين نه لري

چې ماته الهام کیږي او له خدای راته دا وايي  مرتبت په اړوند

خو په . دپیغمبر الره وښايم ،الهام کیږي چې خلکو ته سمه الر ه

وروستو تعلیماتو کې دپیر اومرشد په اصالت باندې ټینگار 

چی  ځای ځای ددې يادونه کوي کوي اودهغه مريدان ا وپیروان

پیرو روښان لکه لمر داسې دی، خو میرزا خان انصاري له بل هر 
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زيات په دې مساله ټینگار کوي اوهغه روښان هسې لمر بولي چې 

 :تیارې رڼا کوي

 

 اک روښان لکه چې دی هسې به تل ويــــپ

 147 اومیرزا په ارواح ځوان په صورت زوړ شه

 

دنفي اواثبات  .په پورتني شعر کې دروښان پیر ابديت ته اشاره ده

ت تر السه کړي کې کله چې کامل پیر کامل اومطلق معرف په لړۍ

که له يوې خوا ځان محوه  اودخپل معشوق سره وصال ومومي

 . نو له بلي خوا ابديت اوجاودانگۍ ته رسیږي کوي

  :يا داچې وايي

  ددې هسې بې بها حاصل لـه پـاره  

دکامــل دپښــو تلــی دطالــب ســره   

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

ــه نفســـه حیـــات    ډيـــر مـــرده يـــې لـ

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي

ــگ    ددرويــش دصــحبت هســې رن

  اثـــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــــــــــه

 

ــ   ــق زمـــ ــه عشـــ ــه لکـــ ــر شـــ   ا رهبـــ

ــه    ــفر شـ ــې سـ ــورې مـ ــه لـ ــتا پـ   148 سـ

                                                           
  147(۱۳) صفحه  :چاپ کال پيښور پښتو اکيديمي. خويشکي. ـدميرزا ديوان
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چې ال يې پیر اوروښاني  په پورتني شعر کې مرده هغه کسان دې

الري ته مراجعه نه ده کړي خو کله چې مراجعه وکړي اوددې الري 

پیرو شي نو دمرگ نه خالص شي اودمرگ نه يعني دتاريک 

دوصال په دې لويه .دابدي ژوند مانا لري  فکرۍ نه خالصون

. عشق رهبر دی  تیريږي تره الر کې چې دموانعو اوخنډونو نهاوس

 . چې طالب وصال ته رسوي عشق الرښود دی، دا عشق دی

  :يا داچې

ــاقي     ــا ســـ ــنم زمـــ ــل ويـــ زه دې تـــ

  دلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه 

چــې دشــپې رڼــا دی زياتــه کــړه لــه  

 روزه 

 

اوښ وری دخپـــل همـــت پـــه قـــدر 

ــي   اخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخوراک قوت يې قیـاس بويـه لـه    

 ځــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزه 

 

ړو کونـو پهلـوان   لوی کامل ددوا

  دی

ــوزه     پــه مــدد دې قافلــه تــر ځايــه ب

 

                                                                                                                    
 



 
 
 

 

 

که صراط پر کم دلیلـو تـوره شـپه    

  دی

ــروزه     ــه اف ــوه گڼ ــل ډي  دمرشــد دلی

 

عنايـــت دلـــوی بادشـــاه رابانـــدې  

  وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــارف پـــه خـــاطر نـــوی شـــوې      دعـ

  149 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوروزه 

 

په پورتني غزل کې په خالص اوسوچه توگه دپیر اومرشد عرفاني  

چې  .ن بوليامل پیر ددواړو کونو پهلوکا چې لوی. اصالت بیانوي

دکم دلیلو . دهغه په مرسته اومدد اوالرښونه قافله تر منزله رسي

دهغه له پاره . ډيوه اوڅراغ دی له پاره دمرشد الرښوونه اوداليل

 چې دپیر اوعارف په الرښوونه هغه بادشاه دهغه پیر اومرشد دی

لکه کال چې په اودهغه ژوند بدلیږي  دروني خبرتیا تر السه کوي

 . نورو ز بدلیږي

فراغـت   کښـې و خـوښ پـه حیـوانۍ    ه څپ

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــې

 خــدای دې واخلــه د پنجــاب نادانــه جټــه 

ــر پســې وغــواړه     دا پیــنځم اصــل دې هی

 دا صـــورت يـــوه جامـــه پـــه څلـــور پټـــه     
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 روحاني محبوب که غواړې لـرې مـه ځـه   

 پـــه طلـــب ددې څلـــور عنصـــر لـــه ګټـــه      

 

ــدې    ــادر دالنــ ــور څــ ــر دا څلــ ــه تــ  همېشــ

ــ ــه يګانـــه محبـ ــار ســـره لـــټ پټـ  وب لـــه يـ

 

 د عارف چې د بـاطن سـترګې بینـا شـوې    

 په هرڅه کښې تل محبـوب وينـې پرګټـه   

 

 د کثـــرت بـــازار يـــې روغ کـــه لونـــه لونـــه

  150( کــل ســودا يــې د عــارف د زړه لــه هټــه  

 

مثال په توگه هغه  د. میرزا خان دځینو مفاهیمو يادونه هم کوي

په تصوفي  څلور عنصره. دڅلور عنصرو مفهوم ته اشاره کوي

هم اورې څخه ،خاوبه او،اور،افکارو کې له يوې خوا دهوا

چې البته عبارت دي چې په هندې فلسفه کې هم ريښې لري 

په روښان . (چارواک )دهندي مادې فلسفي تفکر پورې اړه لري 

چې روښان  باندې داخوند درويزه له خوا هم تور لگول شوی

ې چې دا څلور عنصره اودس اوغسل ته اعتبار نه ورکاوه اوويل ي

 . له مطهراتو څخه دي

نظر دوم ))  :په دبستان مذاهب کې هم راغلي دي چې وايي

دربعضې ازاحوال حضرت میا روشن بايزيد واو خودرا نبي 

دانستي ومردم را به رياضت فرمودي ونماز بگذاردي اما جهت 
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غسل با .فاينما تولو فثم واحداهلل فرمود . تعین را ازمیان برداشت

اب حاجت نیست چه همین که باد رسید تن پاک میشود چه چهار 

 151. (( عنصر از مطهرات است

ــر دا وڼ     ــا د ســـ ــنا زمـــ ــیرين آشـــ  دا شـــ

ــوه وه دده ســیوره     ــدې ډي ــا بان ــر م  چــې پ

 

 اوس بـــــه څـــــه د بېګـــــانو ســـــنتي کـــــړم

 د خپل يار پـه مینـه مسـت ومـه هـر ګـوره      

 

ــته وم  ــه مینــــه ښائســ  زه مــــدام د يــــار پــ

 ه يــم بــې انڅــوره اوس نــیم ګــړی کښــېید

 

ــوت    ــره پريــ ــه ســ ــا لــ ــر زمــ ــوراني چتــ  نــ

 په ويران ښهر کښې پاتې شوم سـر تـوره  

 

چې په پورتني شعر کي دمیرزا اشاره روښان ته  په اغلب گومان

که له يوې خوا دمکتب اوالرې له مخې دپیر اومرشد پر . ده

پوړنې )دسر داوڼ اصالت تاکید کوي نو له بلي خوا اپخپله روښان

دسر سیوری بولي خو دا سیورې دمیرزا په باور رڼا لري  يا. بولي( 

يار په مینه ځان مست د هغه. چې ډيوه يې پر هغه سیوري کوي چې

هغه دونیا . چې دهغه په نشت کې ځان نیم گړی احساسوي بولي

نه بې برخی نوراني چتر له چې دهغه  بولي داسې ويران ښارويران 
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 وحدت اوکثرت :شپږم

مفکوره له اسالم څخه دمخه په فلسفي کثرت او  وحدت د

په پښتو ادب اوفرهنگ کې . اوعرفاني افکارو کی موجوده وه

فلسفي افکار هم له شرق اوهم له غربي  صوفیانه اوعارفانه

په دې مانا چې که له يوې خوا  تصوفي جريان څخه متاثر دي

دهندې فلسفي افکارو اغیز دبوديزم او برهمنیزم له الرې دمخه 

وجود وو نو له لويديځه پلوه هم ځینو افکارو چې په اسالمي م

مدنیت کې ورگډ شوې وو په پښتو ادب اوفرهنگ کې يې اغیز 

دوحدت اوکثرت مفکوره چې کله په تصوفي  .ښندلی دی

 اوعرفاني اساساتو کې را سپړو نواړيو چې اسالمي تصوف او له

  :افالطوني افکارو ته پام وکړو هغه دمخه نويو

عقیده شته هم داسې افالطونیانو دمکتب په اړوند  يودنوبته ال 

 . چې فلوطین دهندې افکارو څخه اغیزمن وو

دپیدايښت يوه  دځینو څیړونکو په باور سره دوحدت دمفکورې

(( پانته يیزم))يا په بل عبارت د. ډيره لرغونې سیمه هند هم دی

مشهور دي هم (( رب کْر ا سّ))ِشادونه چې په یاوپان. ټاټوبی دی

 ((ودانتا))د. اوترجمه شويدي اودمحمد داراشکوه له خوا راټول

(( سانکارا))يعنې  افکار دحکمت اساسي متون دي چې فلسفي

په دغه افکارو کې . عمدتا پر هغه والړ دي152((رامانوجا))او
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 .لري 



 
 
 

 

 

دخدای اوجهان يو والی اووحدت ته قايل دي داوپانیشادونو 

  :اصلي اواز دادی

چې هغه په بشپړه توگه  دی( برهمن )عالي وجود يوازې يو مت)) 

اوچت دی يوازې ( افالطوني واحد په څیر )دانساني مفهوم څخه 

 . دنفی يا سلب له الرې کیدای شي دهغه په اړوند خبرې وشي

هر هغه څه . هغه په خپله عین نړۍ ده: )) په ودايي افکارو کې لولو

هر څه چې دي  :يماندوکیا اوپانیشاد واي. اووي به. دي چې وو

 153. ((برهمن دی

دمیرزا خان په ديوان کې ددې مفکورې اوباور ډير داسی مثالونه 

 . چې دوحدت اوکثرت يادونه اوتشريح کوي شته

 : میرزا خان وايي

 دت له هر وجوده روانېږمــــپه وح

 154زه هر دم له خپل وجوده روانېږم

 

هر وجود په يعني .پورتني شعر کې عین مفکوره بیانوي  میرزا په

دخپل وجود سره چې يو جزء اويوه . واقعیت کې يوه هستي ده

 .برخه ده خو دواحد وجود تمثیل کوي 

وني مکتب په طافال يون. اوس بیرته خپلو خبرو ته ورگرځو

اسکندريه کې دافالطون اونورو فالسفه وو دزده کړو په اثر 

 امونیاس ساکاس))ددې مکتب بنسټ ايښودونکی . رامنځ ته شو

کې ژوند ۱۰۴-۱۹۰)فلوطین له اصلی دودوونکی يې چې وو (( 
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 . څخه عبارت و( کاوه

دفلوطین شاگردانو فورفوريوس دخپل استاد درسونه په شپږو 

کتابونو کې چې هر اثر يې له نهو برخو څخه جوړ وو په نهه گونو 

له  ددغه اثارو يا تساعیاتو.ترتیب کړل  ،يا تساعیاتو مشهور وو

اودهغه پیروانو اوشاگردانو افکار وپه اسالمي  دفلوطینالرې 

 .اومسیحي فلسفه اوعرفان باندې څرگند ه اغیزه درلوده 

په مسیحي نړۍ کې دفلوطین افکار په خاص ډول همدارنگه 

له خوا مسیحې فلسفه کې (( ديانوزيوس))او(( پروکلوس))د

ستر عارف لکه اگوستین هم دفلوطین له افکارو . ځای ونیو

اکهارت هم دفلوطین پروکلوس اوپه خاص ډول . واغیزمن و

افالطونیانو له نظرياتو څخه  يودديانوزيوس اويا لږ تر لږه دنو

 . ديو ډول نظري عرفان دطرحې له پاره گټه اخیستې ده

دعرفان په فلسفي کولو کې دفلوطین اهمیت بیخې زيات دی 

  :وايي چې پوهانو په باور ځینېد

ډير مهم شی ديونان دستر عارف مسیحي عرفان له پاره  د))

دذاتي ( henosis)اتحاد په هغو کې فلوطین افکار دي چې 

 اصلي محور بللاوتعلیماتو وحدت اوتجلي په توگه دزده کړو 

ارسطويي مفهوم دخالص  يفلوطین دعقلي وحدت نو. ی دیشو

کې په عقايدو (  nouse)  محض مفکورې اووجودسوچه يا  او

  155.((جذب کړ 

له ټولو ژبه  انونو افالطونیدل مسیحي عارفانو په هر حا

 دپیژندلو له پاره مناسبه دمسیحي حقايقوسره تناقضاتو سره 
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 . وکړل ويل اولیکل اوپه ټینگار سره يې په نو افالطوني ژبه وگڼله

داثو لوجیا اثر چې دفورفوريوس دفلوطین دتسوعاتو په ټولگه 

ې په عربي ژبه ک ق ۱۱۶م يا  ۰۴۰باندې شرح اوتفسیر دی په 

لومړي ښوونکي دوژباړل شو اوله هغه وروسته په غلطۍ سره 

دزيات شمیر اسالمي . ته منسوب شوامه ن دالهیاتو( ارسطو )

 دابه مشکله وي چې .فالسفه وو له خوا ترې گټه واخیستل شوه 

ووايو صوفیان دفلوطین له نظرياتو اغیزمن دي په مطلقه توگه 

هغه تعابیر اواصطالحات چې چې خو په نسبې توگه ويلی شو 

 وروستیو عارفانو داسالمي فالسفه وو څخه خپل کړي په يو ډول

 . دفلوطین له نظرياتو اغیزمن دي نه يو ډول

  :فلوطین پخپله يو عارف دی چې دعارفانو په باب وايي

سره بلکې په ( کیدلو )هغوۍ ټول شیان نه په صیرورت )) 

هر . اوځان په بل کې مومي کې ويني(  ول يا شتون )کینونیت 

خپل بطن کې لري لذا هر څه پر ځای ه موجود ټول معقول جهان پ

  .((دي هر څه په هر څه کې اوهر شی په هر شي کې دی

په زړه پورې خبره داده چې ځینې غربي مفکرين په دې باور دي 

سره ورته والی چې فلوطین دغه ډول تعبیرونه چې دهندي عرفان 

ددې . یاغیزمن د ،شرقي مفکوره ده هيو ت کېلري اوپه خپل ذا

  :چې خبرې يو شرح نزول دا هم کیدای شي

يو شمیر . وايي هغه مهال چې فلوطین په اسکندريه کې وو

فلوطین له هند سره ډېره مینه درلوده اودعمر . هنديان هم هلته ول

سره له  ته سفر وکړي په وروستیو کې يې پريکړه کړې وه چې هند

ابته نه ده خو احتمال لري چې هغه هندي تامالت په دا ثدې چې 
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 .ډو ل تنظیم کړ ي وي  غربي

فلسفي عرفاني مکتب ديو پیرو په توگه ددې  مهممیرزا هم ديو 

دهندي فرهنگ  له الرې اوهم هم داسالمي تعلیماتوافکارو څخه 

يا په بل عبارت روښانې مکتب ته . متاثر اواغیزمن دیله الرې 

میرزا . فلسفي عرفاني بنسټ جوړ کړی دی ال پسی زياتيې 

  :وايي

  له وحدتـه د کثـرت پـه ننـداره شـه     

 محبــت يــې تــر میــان راوړه مــاجرا

 

  د ناسوت په بازار غږ د چـون چـرا  

عجب تـن پـه تـن يـې خپلـه تماشـه       

 156ده 

 

دغه اصل هم . وحدت وجود يو له مهمو فلسفي مسايلو څخه دی  

ۍ چې جهان اوکاينات فرض کړ. فلسفي اوهم عرفاني بنسټ لري

يعني غیر معادنو اومفارقاتو ،حیواناتو،نباتاتو،دجماداتو 

فلکیات ټول يو وجود دی چې په مادي يا روحاني موجودات او

 ه سطحه کېلوړه مرتبه کې يې يعني ډير پیاوړی اوډېر اوچت

قرب اوبیا لومړۍ  اونور موجودات دمراتبو او. دخدای وجود دی

ځیني يې . لريدی ،له هغو سره توپیر  لورپه  مبدا ته چې دمتعال

يو  لري چېوجود دوه خواوي .شديد اوځینې يې کمزوري دي 

  :وايي لورته واجب الوجود اوبل خواته يې هیولی
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دنچرالستانو له نظره دوحدت وجود مساله په يو بل ډول بیان 

هغوۍ هم موجودات اوعالم يو له بله سره په تړاو . شويده

په . اودهغو ترکیب کوونکي اجزا ماده بولي. يکې بولاويووالي 

دهغو په باور يو دطبعیت جهان دی اوطبعیت اوماده  دې ډول

خو خبره داده چې داالهیونو اوطبعیونو . اوشیان سره يو دي

عالم دخدای دمعتقدينو په نزد تر . وحدت وجود سره توپیر لري

م نه بهر منځ هم هر يو خپله الره لري ځینې دعالمیانو خدای دعال

ډېر په نهايت کې . اوځینې يې دعالم دوجود يوه برخه بولي. بولي

په لرغونو فالسفه وو . پیژندل کیږي په مراتبو کې ډير لوړوي اوق

هم کې اکسینو فانس اوپارمینیا رواقیان اوفلوطین پیروان 

 . 157وحدت وجودي وول

وتعبیرات  له عرفاني پلوه دوحدت مفهوم په فرهنگ اصطالحات

يو والی، يو گوني، واحد : ·کې دا ډول توضیح شوی دی انيعرف

دعارفانو په باور دحقیقي وحدت نه مراد دحق وجود . صفت دی

. حقیقي واحد دی(( وجود ))يعنې دا چې (( وحدت وجود . ))دی

همدارنگه . دحق تجلي دهکې اودشیانو وجود دشیانو په رنگ 

درحماني  دتجدد هدف·کثرات اودامورو مرتبې اعتباري دي 

همدارنگه وحدت په . تعیناتو نمود لري( وجودي )فیض داکوني 

 .وجودي وحدت يو فرع ده))  :کثرت کې په دې ډول تشريح کوي

چې دتجلیاتو . ت يو وجود دیدعالم غیب اوشها :عارفان وايي

دمراتبو پر بنسټ دکثراتو په ډول ظاهر شوی اوپه هر مظهر کې په 

هغه څو ک چې دشهود مرتبې ته  .خاص ظهور سره ظاهر شوې دی
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په داسې حال کې چې نمود . نه وي رسیدلي تعدد حقیقي بولي

 158(( .غیريت اوکثرت يو وهم وخیال دی،

دا روح  .ه د(  مطلقه ايديا )دهگل په فلسفه کې دنړۍ منشا روح يا 

څرنگه چې ژوندی دی نو دحرکت اوتحول  ·عقل اوخرد دی،

دهغه حرکت اوبدلون په . دی يعنې له فکر نه جوړ  لرونکی دی

په دغه ديالکتیکي بهیر کې ټول عالم رامنځ .ديالکتیکي ډول دی

په  دا ثر هگل دمنطق. دیذات دا روح هماغه مطلق . ته شوی دی

موږ کوالی شو چې ددې کتاب مضمون ))  :سريزه کې لیکي

وبولو، لکه څنگه چې ابدي ذات دطبیعیت  مظهر مطلقې ايدييد

تر مخه دی اولکه څنگه چې دطبعیت پیدايښت  له پیدايښت څخه

  159 . ((دی(انسان روح )يا د روحمحدود يو څخه تر مخه روح

دهگل . عقل په ټولو واقعیتونو باندی احاطه لري مطلقه-

اوعالمانه موجوديت شرح  ېايديالیستي فلسفه دهغه دپوه

دطبعیت له خلقت په باور سره مطلق هغه  د.اوجوړښت دی 

په دې اساس دهغه . دیان څخه ترمخه موجود اودزمان اومک

حرکت اوتحول په اصل کې يو منطقي خصلت لري نه مکاني 

دهگل په فلسفه کې دعالم ټول شیان دحرکت په حال کې . اوزماني

هستي  مطلقېهی  داسې ثابته هستي نشته چې ان د. دي

دديالکتیکي حرکت اوتر مخه  څخهدطبیعت له هست کیدو

. يوازې دديالکتیک قوانین ثابت دي. وياوتحول څخه ترمخه 

 . حرکت دی مطلقاودجهان مدور اوابدې حرکت هماغه د

په اسالمي متونو اونورو زياترو اثارو کې ابن عربې دوحدت 
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خو دغه تعبیر  الوجود دمفکورې وضع کوونکی اوطراح بولي

 ددې گړنې غوراوی نه يوازې دهغه په. اثارو کې نه شته په دهغه

شته اويا نه بريښي بلکي تر زياته حده دهغه اثارو کې ن

دشاگردانو سلیقه اوعالقمندي ددې سبب شوې چې دا گړنه ورته 

دوحدت وجود ))دويلیام چیتک په قول شیخ عربي . نسبت شي

تعبیر نه کاروي خو غالبا دځینو توضیحاتو اومثالونو ((

 له دې. چې له دې سره ورته والي لري دوړاندې کولو نه کار اخلي

امله دهغه ځینې توضیحات ددې سبب شوې دي چې دوحدت 

دوجود کلیمه په انگريزي ژبه . وجود اودوجود پیژندنه تايید کړي

په مانا ترجمه شوې ده اودا امر په (  existence or being)کې د

فلسفه اواسالمي کالم کې توجیه کیږي خو لومړۍ مانا يې 

هی  سترگې نه پټوي  دې مانا عربي هم په.موندنه اويا موندل دي

. 

په اسالمي متونو کې سره له دې چې وجود په بیالبیلو ماناوو 

فرضا که ووايو وجود واحد دی نو دوجود .کارول کیږي 

ددې گړنې . داصطالح له پاره په يوه اساسي مانا قايل کیږو

بیالبیل ډول کارونه په دې پورې اړه لري چې په مختلفو ډولونو 

وجود په متعالي اولوړه کچه . داللت کوي دواحد وجود په حقیقت

واجب ) چې هغه نا محدوده مطلقه ايديه. کې له مطلق واقعیت

 . لري ،څخه عبارت دی چې بې له شکه وجود( الوجود 

دعربي په اثارو کې دوجود کلیمه په دوه ماناو کارول کیږي،يو 

داچې دخدای ذات يا ذات حق مشخص کوي، داسې حقیقت چې 

مرتبه کې وجود بنیادي  له بله پلوه په ټیټه. حق دی له هره پلوه



 
 

 

www.samsoor.com د میرزا خان انصاري فلسفي او عرفاني نړۍ لید 

 

 

نو په دويمه مانا کې وجود لکه . جوهر يا ماسوی اهلل ځای لري

چې ټول عالم ته اشاره ده يعنې هر  اختصاري عالمه کارول کیږي

 . څه چي شته اوهم هر يو شی هستۍ ته وجود وويل شي

بنیاد دی  دحقیقي ذات دوجود مانا داده چې هغه دنه تعريف وړ

هر څه دي اوپه ټولو ډولونو اوشکلونو · چې دپیژندنې وړنه دی 

په دې مانا کې دوجود . امکان ولري حاضر دی(( کیدلو ))چې د

دعربي په عقیده رڼا چې . کلیمه دنور يا رڼا سره مترادفه ده

ني نوم دی مادي نور يو واقعیت دی يو واحد اودنه دخدای يو قرا 

خو ټول رنگونه شکلونه اوشیان دهغه په . بدلیدو وړ واحد دی

دالهی نور په نامه وجود په خاصو ځانگړنو . وسیله پیژندل کیږي

په دې اعتراض چې نور د . سره له مادي نور سره اشتراک لري

کوالی شو داسې ځواب ورکړو چې .او لیدل کیدای شي  لیدلو وړ

ت فې نفسه رڼا نامريي ده اويوازې هغه وخت چې دتورتم اوظلم

 . سره گډيږي ، يو ځاې کیږي نو درويت اولیدلو وړ کیږي

دعربې په عقیده خالص اومحض نور به نړۍ له منځه يوسي 

له پردې پرته يا لمر ته وگورو څه  همدارنگه که دهوا اوجوی حالت

 .که داپرده اوواټن له منځه والړ شي نو سمالسي به موږ ړانده کړي

خو هی  شی دوجود . ي دیپه همدې ترتیب فې نفسه وجود نامري

له منځگړيتوب پرته نه شو لیدلي بلکې موږيوازې وجود وينو 

چې په حجابونو سره چې هماغه مخلوقات دي تیت پرک 

 . اودلیدلو وړ شوي اوغیر وجود نه وينو

خو کله چې دکثرت مسالي ته راځو په سیده توگه دوحدت يا 

دحق له ذاته هر شی  :شیخ عربي وايي. توحید هغه سره تړاو لري



 
 
 

 

 

. دچټک يا ورو بدلون په پړا وکې موقعیت لري. پرته بل څه نه دي

نو هر څه دحق له ذات پرته يو خیال دی چې بدلیږي اويا داسې 

ترا بده پورې له يوه صورته بل .سیوری دی چې له منځه ځي 

خیال له دې پرته بل څه نه دي نو عالم .صورت باندې بدلیږي 

 . يږي يوازې په خیال کې ظاهر

له دې امله ويلي شو چې دځینو صوفیانو اوعارفانو په باور 

يو دواجب . وجود په وحدت اوکثرت کې دوه ډوله کمال مومي 

دذات په سپیڅلتیا اوله هر ډول االيش اوعیبونو پاک  الوجود

 په. بیانیږي اوبل دواجب الوجود دنومونو په تشبیه کې بیانیږي

يو دهغو ذاتي . ډوله کمال لريهمدې ډول کامل انسانان هم دوه 

دصورت په عنوان اوبل دهغو عرضی  حقیقت چې واجب الوجود

چې دهغو په وسیله په خاصو تاريخي (  هستي يا مادي)صور 

 .شرايطو کې دمطلق شاته نومونه ځلوي اومنعکسوي 

لنډه داچې وجود له اشیاوو نه بې اندازې متعالي دی اوهم په هغو 

پاکۍ کې دمطلق وحدت سره يو دی خو په وجود په خپله . کې دی

مشابهت اوورته والي کې په نړۍ کې دکثرت په قالب کې درک 

 ( Nonphenomenal )غیب . اوپیژندل کیږي اوځان ظاهروي

همیشه پاک پاتي کیږي خو دهغه رحمت په واسطه چې ټولې 

) چارې دوجود استعداد لري ارتباط نیسي او دشهادت عالم 

Phenomenal  )کامل انسان په صعودي قوس کې . نځ ته کويرام

غیب ته رسیږي اوپه دې ډول خپل اصل ته داعیان ثابته په عنوان 

دخپلې ذاتي نیستۍ سره په تحقق کې داسې مقام . تحقق ورکوي

ته رسیږي چې دخپل وجود کلیت ښۍ دا ځکه چې دهغو معدومه 
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اعیان دخدای په صورت جوړ شوی چې هماغه دوجود  يا پټ

له هغه  په عین حال کې ټول مقامونه دي( بې مقامي. )دیصورت 

 ناپايه اوال يتناهي وحدت دانساني کماالتو په غیر دي چې دخپل

  .کثرت کې ښۍ

 : میرزا خان وايي

  د وحدت په يګانګۍ کښې شماره چړې

د کثرت پـه حسـاب تېـر تـر لـک وکـر وړ       

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

  د عـــارف نظـــر تـــر دواړو کونـــو وخـــوت 

ــاه    ــر کوتـ ــین نظـ ــه دوړ شـــه د دوبـ    ځکـ

 

پــاک روښــان لکــه چــې دی هســې بــه تــل   

  وي

او مېرزا په ارواح ځوان پـه صـورت زوړ   

 160شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

 په پورتني شعر کې میرزا په څرگند اوروښانه توگه داسالمي

 اشارهه ې تدوحدت او کثرت مسال فلسفي اوعرفان مطابق

دهغه فلسفي نظر دوحدت اوکثرت په اړوند . اوتشريح کوي يې

  .مي فالسفه وو نظر دیهماغه داسال

کالم اوعرفان په مجموع کې دوحدت اوکثرت ،اسالمي فلسفه
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  :په باب داسې باور دی چې وايي

عالم غیب اوشهادت واحد وجود دی چې دمرتبو پراساس يې 

دکثراتو په ډول تجلیات کړي دي اوپه هر مظهر کې په خاص 

نگه لجمله واحد وجود دی اوهمدارابا.ظهور سره را څرگنديږي 

موجودات اونمودات په کثراتو سره دي چې ټول دحقیقی اواحد 

 161. امر دی  يظاهر وحقیقت تجلیات

 . تشريح کوي ايت په ښه توگه بْر قْا  نُحْمیرزا په دی شعر کې دن 

  حقیقــت تــه پــه هــې  رنــ  رســېدی شــي  

ــه لــ  لګــه     ــه عقــل کــم دی ل  کــم دلیــل پ

 

ــه دی     ــرې ن ــه هیچــا ل ــرزا محــیط ل   ای مې

ــه  ــر چاوتـ ــه   وهـ ــهر ګـ ــه ښـ ــز دې دی لـ  162نیـ

 

هماغه وجود دی چې ټول ظواهر اوپنومینال  دمیرزا محیط

په کې ځای لري اودهغه دمتعالي وجود تجلي  ( ښکارنده)

 .اوانعکاس دی 

دا خــود رايــي فلــک د چــا پــه رضــانه  

  دی

 لــږ پــه مــراد رځنــو ورشــي کلــه کلــه      

 

  آفـــرين د دروېشـــانو پـــه دلیـــل شـــه    
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 دنیــــا يــــې دروغجنــــه وبللــــه    چــــې  

 

ــد شــي     ــه څرګن ــا وت ــه و دان ــت ب   حقیق

 چـــې پـــه زړه يـــې د حـــق مینـــه وکرلـــه 

 

هغه کس چې لـه کامـل چـراغ روښـان     

ــه   کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د روښـــان روښـــنايي ورغلـــه تردلـــه   

 

  ای مېــرزا پخپــل مقــدار خبــرې وايــه 

 163ښــه وېنــا د شــپې ډيــوه د روځــې تلــه  
 

میرزا په پورتني شعر کې ددروغجني دونیا، په زړه کې دحق 

 اودروښان روښنايي تردله ورتلل غ روښانولمینه، له کامل څرا

دونیا درويشان فاني . دمیرزا دعرفاني قلمرو روښنايي ده. بولي

بولي جهان اوکاينات حقیقي نه بولي بلکي اصلي حقیقت هغه 

دروښان روښنايي . .دانای کل دی چی مبدا اوهستوونکی دی

 څخه مطلب دروښانیت دالري څرگنديدل اوپه دې الر باندې باور

 . انسان نیروانا ته ورسیږي چېاواعتقاد ددې سبب کیږي 

دا حباب چې د درياب په مخ کښې مات 

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 رن  او نوم يې لـه دريابـه سـره سـم کـړم      

 

                                                           
پيښور .پښتو اکيديمي .داکتر پرويز مهجور خويشکی  سمونه اوڅيړنه.خان ديوان ۴دميرز  163

  ۴۱۱مخ.يونيورستي 



 
 
 

 

 

  عام و خاص پـه هسـې حـال راخبـر نـه دي     

 چې په کومه لخته کښل په کوم قلم کـړم 

 

  په نیستۍ کښې له هسـتېیه تعجـب دی  

 کـړم چې دا څاڅکی له محیطه سـره ضـم   

 

  د کثـــــرت پـــــه عـــــددونو قطـــــرات دي   

چې فاني خوي يې فاني شـي نـوم يـې يـم     

ــړم  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  د ګمــان لــه بېګــا نګېیــه بــه فــارغ شــي       

هــر مخلــص چــې پــه دا هســې حــال محــرم 

ــړم  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــي    ــالم وينــ ــه واړه عــ ــر بــ ــا نظــ ــه يکتــ   پــ

 164مکــل اشــیا بــه ورتــه جــام لکــه د جــم کــړ   

 

ده چې  گورو چې دمیرزا فلسفي عرفاني پوهه له هغه څه ډېره ژوره

له يوې خوا هغه په خپل کالم کې درمز .موږ يې تصور کولي شو 

اوله بلې  اوسمبول ژبه کارولي ده چې يو ډول تاءويل ته اړه لري

خوا يې دوحدت اوکثرت اسالمي عرفاني مفکوره چې په نورو 

نړيوالو مدنیتونو اوفلسفي ښوونځیو کې ورته اشاره شويد ه 
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قصايدو اوغزلیاتو کې څرگنده  ،په خپلو اويا يې توضیح شويده

دلته بايد دا مغالطه ونه شي چې گواکي موږ دمیرزا خان . کړي ده

چې  هدف دادی.نه . په افکارو کې هندي اوبودايي افکار گورو

اوهغه څه چې نوموړي په . هغه په ډېره ځوانۍ کې هند ته تللی دی

 دژوند دچاپیريال په فرهنگ اسالمي تعلیماتو کې تر السه کړي

يو مثال يې نیروانا دی چې په خپل شعر کې . کې يې هم لیدلي دي

 . ته ورته اندونه يا پانته يیزم. يې يادونه کوي

 

 اثبات نفي او :مواو

میرزا خان په خپل کالم کې لکه دنورو سترو عارفانو اوصوفیانو 

دمهمو اوډيرو ژورو فلسفي مفاهیمو په تشريح کولو سره په څېر 

يو له هغو مهمو اوعمده .کويروښانه ورونه خپله مفکوره اوبا

مفاهیمو چې هم په معاصره فلسفه اوهم په علم کالم اوعرفان کې 

  ·مفاهیم دي ( عدم )پرې خبري کیږي دنفي ،اثبات اونشتون 

نفې  په معاصره فلسفه کې دهست اونیست يا دشتون اونه شتون

مفاهیم  اواثبات مفاهیم جال مانا لري خو په عرفان پوهنه کې دا

  ·دعارف روحاني سفر اودهغه دطريقت الرې ته ځانگړي شوي دي 

ديالکتیکي  پاره دهگل متود جوته ده چې دمعرفت اوپیژندنې له

. چې دهگل دفلسفې اساسې اصل گڼل کیږي  هغه دی

کلي توگه دفصل نفي  دديالکتیک متود په کشف والړ دی چې په

ه صور خپل ضد پباور کیدای شي هرت دهگل په.کوونکی نه دی 

خپل ځان کې خوندي کړي وي اوکیدای شي دا ضد له تصور نه 

په توگه گټه واخلو يا حقیقت دفصل  استنتاج کړو اوله هغه نه بهر



 
 
 

 

 

 . 

داچې وايي هستي نیستي ده يا هستي اونیستي دواړه يو دي 

دمثال په توگه دا کتاب چې  لکه.  مانايې پوچه اوبې مفهومه نه ده

دی دخپل نشتون اونیستۍ سره توپیر نه لري يا په مخ کې پروت 

دهستۍ مقوله يو . وږي ته دخوراک شتون اونه شتون يو شی دی 

 مجرد تصور دی حال داچې دغه کتاب يا خواړه هغه ذات نه دی

  .لريوځانگړنې  ېټاکل ېچې په هستۍ برسیره خاص

دي يودبل په بطن کې  یدهگل په نظر هستي اونیستي يو ش

منځ کې ځای لري اوپر عکس  هپستۍ دنیستۍ ه.حرکت کوي 

دا ځکه چې دنیستۍ مفکوره دېوې .نیستي دهستۍ په بطن کې 

يا تشې اوخال له مفکوري عبارت ده اودا خال هماغه محض 

يا انحال ههغ خو په يوه مقوله کې ديوې بلې.هستي ده سوچه 

دريمه ايديه يا مفکوره را منځ ته کوي چې دې  منحل کیدل

 . ي يوا ((کیدل)) مفکورې ته

پارمنید ال ډير پخوا ويلي وو چې دا مفکوره دوه بڼې لري يعنې له 

 هستۍ ته تیريدنگ اودهستی نه نیستۍ ته تیريدنگ نیستۍ نه

لومړی بڼه يې پیدايښت اوهست کیدل دي اودويم شکل يې . دی 

پای ته رسیدل اودرېدل دي يا له منځه تلل دي نو موږ له درې 

لومړی هستي چې بیا ترې نیستي زيږي .خ يو مقولو سره مخام

اوددې مانا ددواړو تر منځ اړيکو څخه دکیدلو نتیجه ترالسه 

 .دادهگل درې لومړنۍ اواساسي مقولي دي . کیږي 

هگل په دې باور دی چې هستي خپل ځان نفي کوي يا خپل نفي 

اوکله چې  يکوونکی په خپل بطن کې لري يا له نیستۍ سره گډد
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 . زيږي  ((کیدل))ستۍ مفکوره گډوو نو بیا دنیستۍ اوه

اثبات ،دنفي خو په عرفاني ادبیاتو اويا عرفاني پوهنه کې چې

دروح دتعالي پړاوونه ·اونیستۍ يا عدم مفاهیم مطرح دي 

سره له دې چې هگل روح ته ډير ارزښت ورکوي  .توضیح کوي 

دازه پر هره ان)) :وايي . وسیله انسان دهر څه وړ بولي  اودروح په

چې هغه په خپل تفکر کې پورته والړ شي ،هیڅکله نه شي کوالی 

دهغه دايمان په وړاندې هی  شې · دخپل روح پر عظمت پوه شي 

دهستیو · داسې مخالفت نه شي کوالی چې خپل مخ ترې پټ کړي 

ذات چې په ابتدا ء کې پټ اوپوښلی وو،داسې څوک نه وو چې 

لري اودپټو رازونو و(جراءت )دهغه ددرک اوپیژندنې زړه 

 165(( ·اوخزانو دروازې دې زړورتوب ته پرانیزې 

عرفاني مفاهیم هم هر يو په خپل ځای کې خاص بهیر اوحالت 

دمیرزا په  موږ.دروح دهڅو اوتالش سره اړه لر ي چې  توجیه کوي

ديوان کې دنفي اواثبات يادونه زياته وينو چې دا هماغه دهستۍ 

عرفاني –واقعیت کې دا فلسفي په  ·اونیستۍ يادونه هم ده 

ته هم ( عدم )يادونه ده، همدا ډول ځای ځای نیستي يا نشتون 

  ·اشاره کوي 

 : میرزا خان وايي 

ــې حاصــله د صــورت شــي     ــې ي ــه چ  تزکی

 ترو دې غېرې انديښـنې لـه زړه للـون کـا    

 

 دا مجـــاز بـــه يـــې بـــدل پـــه حقیقـــت شـــي 
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 ص چهارده  ۴۳۲۰سال .



 
 
 

 

 

 چــې دا يــم يــوازې يــو بانــدې زرغــون کــا 

 

ــي ــر  مرکـــــب دې د نفـــ ــا ذکـــ ــات کـــ  اثبـــ

 د مادم دې نـو شـانوش دغـه معجـون کـا     

 

ــات شــي     ــات اثب ــي نفــي اثب ــي ، نف ــه نف  پ

 مسیحا په مرده هسې رن  افسوس کـا 

 

 

 لـــــه هغـــــو جـــــاهلو څـــــه وايـــــم عالمـــــه 

ــا       ــرون ک ــه پ ــده پ ــه ګان ــن چــاره ب  چــې د ن

 

ــله    ــینه حاصــ ــې د زړه شــ ــه يــ ــفیه بــ  تصــ

چې چراغ پرې باندې بل د خپل ژونـدون  

ــا  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه قا  ــر لــ ــه د عــــارف نظــ ــر قافــ ــه دی تــ  فــ

 په محیط درياب به ګډ دغه جېجـون کـا  

 

 عجــب زېــب د معرفــت د زړه پــه ســترګو  

 چـــې بـــې مثلـــه ننـــداره ددې بېچـــون کـــا

 

 زور ور لــــــه شـــــــش جهتـــــــه منـــــــزه دی 
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 د بېچون تعريف بـه څـه رنګـه چګـون کـا     

 

ــته   ــت نشــــ ــادګۍ نهايــــ ــی د ســــ  د لیلــــ

د ښائست صفت به يې څه رنګـه مجنـون   

ــا  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 پــوه شــو ســامعان يــې درمــوز پــه معنــی  

 چــې اشــیا د حــق ثنــا پــه خپــل قــانون کــا   

 

ــه لـــرې   ــه اروي لـ ــالم يـــې نـ  کـــم د لیـــل عـ

ــا    ــرون کـ ــه مقـ ــرې واړه پـ ــل راز خبـ  د خپـ

 

 تــر دغــې ښــادۍ بــه زياتــه ښــادي څــه وي 

ــا    ــتون کـ ــې اراده د پېوسـ ــب يـ ــې قريـ  چـ

 د صـــورت خـــودي دې لـــرې کـــا يکبـــاره 

ــا       ــډون ک ــی ســره ګ ــه معن ــه ل ــی ت ــه معن  پ

 

ــي   ــه دوحــــدت وربانــــدې وشــ  تجلــــی بــ

چې له هسـتې بنـده خـالص دغـه مرهـون      

ــا  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 دا يقـــین بـــه يـــې دېـــوال د عمـــارت شـــي 

 پــه اخــالص بــه يــې بلنــد لکــه ســتون کــا  



 
 
 

 

 

 

ــام شــي     ــرې تم ــه واړه پ ــت ب ــان راح  د جه

 چــې قــرار پــه قــرارۍ بانــدې ســکون کــا   

 

 کــه نــور نــور عــالم هــوس کالونــه لونــه      

 مسکینان به په دا خپل صفت ممنون کـا 

 

ــاره روغ    ــادت دپـ ــورت د عبـ ــه صـ  دی ښـ

ــا    ــن فیکــون ک ــل رضــا ک  او دا روح دې ت

 

ــي     ــرې وايـ ــدار خبـ ــل مقـ ــرزا پخپـ  دا مېـ

په کـالي کښـې چـې څـه وي ځنـې رېـژون       

ــا  کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا  ــه مکــ ــه دروغژنــ  ه کــــارچــــې امیــــد پــ

 پــه دا هــې  هنــر بــه هــر څــوک انګــاره کــا  

 

ــادان ــل  ود نـــــ ــرفهم وعقـــــ ــاداني تـــــ  نـــــ

ــا  ــاړ واورو منـ  ه کـــارچـــې پـــه ســـخت اهـ

ــږي    ــرې زهیريــ ــقت پــ ــې مشــ ــي يــ  ودانــ

 ې نـــوی غـــم پـــرې دوبـــاره کـــاوېرانـــي يـــ

 

 غــواړي هــر ســړی چــې لــه دنیــا وفــايې     
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 بــې عقلــي بــه يــې ډېــر غمونــه اجــاره کــا   

 

ــي     ــورې تړلـ ــرده پـ ــه کـ ــس پـ ــعد و نحـ  سـ

 کـــم دلیـــل د چـــار قیـــاس پـــه ســـتاره کـــا

 

ــه    ــم دغــه هســې رنــ  عــالم ت  زه عجــب ي

 چــــې امیــــديې د حبــــاب پــــه نــــواره کــــا

 

 يـــوه ورځ بـــه دريـــاب مـــوج وهـــي پربلـــه  

 اب جامــه پــاره کــا  پــه تعجیــل بــه د حبــ   

 

 ســــالکان چــــې دا روانــــې اوبــــه ګــــوري

 پــه دا تلــه کښــې د خپــل عمــر ننــداره کــا  

 

ــدار شــي       ــه بې ــواږه خوب ــه خ ــه ل  مســافر ب

 چـې ســحر جــرس دتلــو پــه وخــت نــاره کــا 

 

 دا نايــان د خپــل مطلــب پــه طلــب کــوږي 

 زېرمـــه د نماســـتې دچـــاره کـــا  حیوانـــان

 

 ذاکـران چــې د غفلــت لــه خوبــه ويښ شــو 

ــس وچل ــا  دوي د نفــ ــاره کــ ــه نظــ ــده تــ  ېــ

ــه      ــه کتابــ ــازه لــ ــه ســ ــي لــ ــر خوښــ  دفقیــ



 
 
 

 

 

 امــــرا بــــه يــــې پــــه تــــوغ پــــه نغــــاره کــــا 

 

 خللـــه نـــه خالصـــیږي ههغـــه ملـــک بـــه لـــ

 مــــاره کــــااچــــې لښــــکر يــــې لوامــــه او 

 

ــوږي    ــرې نغــ ــنا خبــ ــا آشــ ــنا د نــ ــه آشــ  کــ

ــا    ــارې آواره کــ ــې چــ ــه خپلــ ــنايان بــ  اشــ

 

 چــــې فرمــــان د زورور وربانــــدې وشــــي

ــه چــاره کــا      ــه کومــه څ ــرزا قــوت ل  166 د مې

 

چې  سره څرگند دی کې دا بهیر په صراحت قصیدهپه پورتني 

عارف اوسالک څرنگه دخپل تن دنفي پړاو په وهلو ځان هستۍ 

دا بهیر دې ته ورته بولي لکه . يا لوی هستي يا اثبات ته رسوي 

هغه څوک چې دخپل وجود . کوي  چې معجزه دمسیحا افسون

تصفیه حاصلولي څراغ بلوي اوځان سیځلو ته ورکوي هغه دزړه 

 . شي 

په نفي،نفی نفی اثبات اثبات ) ): میرزا په دې بیت کې چې وايي

يوه فلسفي لړۍ تشريح کوي چې هم يې په عرفاني اصولو . ((شي

نفي  ۍلومړ. فلسفې پوهنو کې پرې بحث کیږي واوهم په معاصر

اوددې نفی نفی  هغه نفی ده چې په بنده اومخلوق اطالق کیږي

دعالم کل يا ذات کل يا ايده مطلق سره په  کول اومحوه کول
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واقعیت کې دعارف اوصوفي هغه څه کې ځان ثابتوي اوخپل 

 .وجوديت په لوی ذات کل کې ابدي کوي مثبات او

دمیرزا په باور سره هغه کسان چې خودي اوځان غوښتنې لري 

. دهغه دزړه تصفیه نه حاصلیږي. اودخپل ژوند په فکر کې وي

ورې دهغه مطلب دکثرت نه دوحدت اوقادر دقاف نه تر قاف پ

 . دی يوناليزال په لور

 ٬٬مطلقه نیستي٬٬يا عدم يا  ٬٬نشتون ٬٬بیا خو دعارفانو په باور

کله هم  ·ه ده موجود کېصفاتو په اودهغه  په واجب الوجود

کله هم خپل حالت  ·دخدای لطف اوله هغه سره ناپايه مینه ده 

قدرت له نشتون څخه تر  تصحیح کوي اودخپل رحمت اودالهي

 ٬٬نشتون٬٬کله نا کله  ·مخه يا وروسته خپل نشتون ځايوي 

 سره په تقابل اودهغه په وړاندې توجیه کیږي واجب الوجودد

  ·يو بولي  اوکله هم نشتون دمطلقه ذات سره

که  ·دټولو موجوداتو سر پیل دی ( عدم )دعارفانو په نظر نشتون 

ه دشهوت ،عشق ،مینه اونور نفساني اوروحاني حاالت دي لک

دبها ء ولد په قول رنگونه  دي چې اويا دهغو شیانو عوارض

دبها ء ولد په عقیده نشتون  ·دي څخه عبارت  ې،اجرام اوځمک

سره له دې چې دغه ·دټولو موجوداتو منشا اوسر چینه گڼل کیږي 

خو هغو ته دظهور  يو ډول نه ديشان هی   پهموجودات 

سربیره پر دې هغه څه چې  ·رکولي کیږي اوڅرگنديدني مجال و

يو پراخ ډگر  يا عدم ته دعالم اوکايناتو دنشتون يا هستۍ شتو

 پرانیزي هغه مطلق ذات دی چې له نشتون څخه اخوا دی

اونشتون دهغه له موجوديت اويا شتون څخه را ټیټ اوپه الندې 



 
 
 

 

 

داسې يو ډگر دی چې يا عدم  ٬٬نشتون٬٬. سطحه کې واقع دی 

کې که نفساني اوروحاني دي اويا هستۍ او موجوداتوه مطلق پ

دا مساله له  ·سره را منځ ته کوي  التفزيکي اومادي وي په دخ

  ·پیدايښت سره هم مطابقت پیدا کوي  دنیستۍ نه دهستۍ 

روښانتیا له پاره به بده نه وي چې دبها ء ولد له  دمسالي د ال ښي

فهوم ښه ترا توضیح چې دنشتون م قطعاتو يوه برخه را نقل کړو

 :کوي 

چون از پوست کالبد بیرون امدم، هر صورتې که مرا مي شد ))

خودرا از بیرون می کشیدم ودرعالم اهلل وبیچوني میرفتم 

 ·ا رستم هودرصفات اهلل می رفتم خودرا بر افراشته که از همه رنج

ناگاه اهلل را ديدم از پس عدم ايستاده وعدم را حاوي همه چیز ها 

حاصل  ·نیده وچیز ها از عدم بیرون می اورد ومن میديدم گردا

باز به صفات اهلل باز رفتم وبه اثار سبزه واب روان وشاهدان حور 

گفتم تا اين همه خوشیهای خوشی را به يکديگر اندرگشايم وهر ·

چه صورت است می شکنم ومی اندازم ومزهء معانی بي کیفیت 

چنانکه اهلل است که هیي می گیرم ،چنانکه حقیقت روح است ويا 

اکنون اهلل اين عدم نا متناهي را معشوقه  ·چگونگي ندارد 

گردانیده است وصد هزار جمال وشهوت وعشق ومحبت ورای 

وتدبیر واختیارات وعاشق گشتن وعاشق نواختن وقوتهای 

وسها هگوناگون وانواع حیات وگربز يها وحیله ها وکنار ها و

 · بر چهره ء عدم کشیده است ومجالس خوش ،اين همه را اهلل

کسی بايد که درعدم می نگرد ودرعشق اوقطرات بر رخساره می 

جهت  بارد واين چنین عدم حاوي، گرد اجزای من است از شش
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بها ولد )مونس وتنها باشد ؟  ،اخرين اين اجزای من چگونه بې

:۹۱۳۵۱،۹۱۰ )167 

گورو چې دبهاء ولد په قطعاتو کې دنشتون،هستۍ اونیستۍ  

 مساله په څه ډول اوپه کومه اړيکه مطرح کیږي هغه هر څه

کاغذونه ،کتابونه ، اوهر څه چې دهغه زړه ته ورځي د نشتون له 

 · سمندر څخه را زيږيدلي اوراټوکیدلي بولي چې را پورته کیږي

  ·دهغه په نظر پاملرنه ټولو پديدو اوله نشتون څخه زيږون ته ده 

چې مې زړه ته راتلل له هغې  هغه په يوه ځای کې وايي هر څه

سره له دې چې داهلل رحمت اوقدرت ياد ته . وړاندې مې ستايل

راتللو خو ټول مې دنشتون له سمندر نه لیدل چې تلل اواهلل مې له 

 ·هغو نه وړاندې ستايلو 

 : میرزا هم دې ته ورته مساله طرح کوي 

ــه    ــم وچاتـــ ــه وايـــ ــه څـــ ــه حالـــ ــه دې خپلـــ  لـــ

ــا ده    ــه چــ ــه لــ ــې د زړه مینــ ــه چــ ــا زياتــ  پرچــ

 

 دا زمــــــا محبــــــت واړه پخپــــــل يــــــار شــــــه

ــه  ــاروت وماتــــ ــت وجــــ ــار محبــــ  اوس د يــــ

 لــه دې خپلــې رضــا هســې رنــ  فــاني شــوم  

ــر اثباتــــه      ــې راوړه تــ ــي معنــــی مــ ــې نفــ  چــ

 

 کـــــل ذرې مـــــې ونظرتـــــه آهینـــــې شـــــوې    

 پـــه هرڅـــه کښـــې يـــو آشـــنا ويـــنم مـــخ راتـــه 
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ــړې     ــه راکــ ــې اوبــ ــا هســ ــر ومــ ــر خضــ  مهتــ

 د ســـــکندر ملکونـــــه ويـــــنم بـــــې مـــــر آتـــــه

 

 ګمــــان د کــــوه طــــور پــــه لمبــــه وســــه  چــــې 

ــه   ــې اروم و موســــــی تــــ ــاره يــــ  و آرنــــــی نــــ

 

 پـــه هســـتۍ کښـــې د نېســـتیه معنـــې ويـــنم 

ــا تـــه       ــد کـــه و فنـ ــخ يـــې څرګنـ ــو بـــاقي مـ  يـ

 

ــه    ــم شـ ــه د جـ ــام لکـ ــې جـ ــه زړه مـ ــې مثلـ  دا بـ

 پکښـــــې ويـــــنم اووه زمکـــــې ســـــما واتـــــه

 

 د ګمـــان دوېـــي مـــې لــــرې کـــړه لـــه میانــــه     

ــه   ــم وبقاتــــــ ــه راغلــــــ ــاني منزلــــــ ــه فــــــ  لــــــ

 

ــ  ــه خــوي کښــې   کــل صــفات م ې د صــفات پ

 پرېښـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

ــه   ــی ترذاتــــ ــې ورغــــ ــل مــــ  168 او د ذات اصــــ

 

روحاني سیر وسفر ته اشاره کوي  میرزا په دې وينا کې دعارف

چې کله دهغه نفساني تزکیه اوپاکي حاصله شي، نو هر څه چې 
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سالک يو ډول فکري  همدارنگه. غیر دي هغه به له زړه نه باسي

ي چاري له زړه باسي او چې نور هر څه دنیو. تمرکز ته رابولي

دهغه . متمرکز کیږي ېديو ذات مطلق په ذکر اويادون يوازې

مجاز هغه مهال په حقیقت بدلیدای شي چې تل اوهمیشه په 

هغه وايي . مطلقه ذات يا احد باندې وپايیږي اوپه هغه فکر وکا

چې سالک بايد همیشه دنفی له مخې داثبات ذکر وکړي اوتل دې 

داداسې حالت دې چې په . شی حالت ولريهمدغه دسکر اوبیهو

 . لوړه سطحه معرفت په کې تر السه کیږي

  تزکیــــه چــــې يــــې حاصــــله د صــــورت شــــي

ــون کــا       ــرو دې غېــرې انديښــنې لــه زړه لل  ت

 

  دا مجــــاز بــــه يــــې بــــدل پــــه حقیقــــت شــــي 

ــ    اچـــې دا يـــم يـــوازې يـــو بانـــدې زرغـــون کـ

 

  مرکــــــب دې د نفــــــي اثبــــــات کــــــا ذکــــــر    

  جـــون کـــاد مـــادم دې نـــو شـــانوش دغـــه مع

 

عارف موحد په دغه روحاني سفر اوسیر کې دنفې،نفی اواثبات 

هره لحظه اوهره شیبه همدا فکر اوانديښنه په . اثبات يادونه کوي

 . خپل تن اوروان کې پالي

قدرت اووس لري اودټول عالم اختیار  وولو چارټدقادر متعال 

ه هغه په وحدت کې يگانه اوپ. دهغه سره دی دخدای صفت بیانوي

دهغه په وس کې ده چې ديوه درياب له . کثرت کې بې شمیره دی



 
 
 

 

 

 .هم خار او نوه هم گل ټوکوي

ــا دی   ــه خلــــوت کــــې يــــک نمــ   پــ

 . هـــم پـــه شـــهر هـــم پـــه بـــازار کـــې  
 

په هر څه اوهر چا ،او په کنشت کې کفار  لمانپه کعبه کې مس هغه

 . کې خپل کردار ځلوي

 له چار دیـــــــق قادر په خپ

 ې اختیار دیپه هر څه کې ي

 

قصیده کې څو ځايه دبیچون  پورتهپه تیره په  ،میرزا په ديوان د

دبې چون مانا په عرفاني . اوچگون مفاهیم کارول شوي دي

عدم ٬٬ دچې  .ادبیاتو کې دهماغه بېکیفیتۍ اوعدم مانا ورکوي

 مفهوم چگوند. ه راجع کیږيواجب الوجود تبیا هم  مفهوم٬٬مطلق

په ديالکتیکي لحاظ دا بېچون له . کیږي دکیفیت په مانا کارول

مانا يې بیا هم هماغه  همرادف. ید مفهوم عدم سره يو ډول اوورته

. وجود دی اوصورت يې دمطلقه تعیناتو څخه عبارت دی همطلق

له ځانه پارادوکسي يا متناقض ډول په خپل وجود کې په صورت 

هماغه اودا نسبت دصورت دمانا  څرگنده اوهم پټه مانا لريسره 

 ·قرب اوبعد دی 

دنفي اواثبات موضوع له هغه مسايلو څخه ده چې په عرفان 

میرزا خان انصاري هم ځای ځای . ې زياته کارول کیږي اوفلسفه ک

 . کړي دي ېپخپلو غزلیاتو اوقصايدو کې ياد گړنې

نفي داثبات مقابل اوپه فلسفه کې دسلب معادل مفهوم دی، 

دعارفانو په نظر دنفي . کې ده په تقابل دايجاب له مفهوم سره
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مفهوم دبشريت نفي ده چې دحقیقت دسلطان داثبات اراده يې 

. وه نفي دکليا دا ځکه چې محو يا فنا کلي عدم اوزوال او.کړې ده 

عارفان عقیده لري چې له نفي څخه هدف دبنده داختیار نفي ده 

 . چې دحق ثبوت اختیاروي

وسلب مقابل لورې بولي په فرهنگ علوم عقلي کې اثبات دنفي ا

وايي چې ځیني کسان فکر کوي چي نفي اواثبات يو شی اويو 

په داسې حال کې چې دا خبره سمه نه ده بلکې اثبات  مفهوم دی

دابن عربي په باور دنفي نفي مانا . ))دنفی مقابل اوضد دی

نفي باندې دې اساس په  په. دی لومړيتوبدانسان له پاره دوجود 

 اوپه دې پوهیږو چې. پیدا کوي اړيکهسره  بلومړيتوپوهیدا د

شیان له خپل وجود نه  يعنې. دنفي اولیت په موږ کې معلوم دی

روښانه مثال يې له . اونابود کیږي په موږ کې له السه ځي وروسته

له يو ځای نه بل ځای ته اوله يو فکر نه بل  ،يو حالت نه بل حالت

نو دنفي په حقیقت اوهر څوک چې فکر وکړي . فکر ته انتقال دی

 169.(( اواولیه حقیقت باندې پوهیږي

 : میرزا هم په دې قصیده کې وايي

 له دې خپلې رضا هسې رنگ فاني شوم

 ا مي راوړه تر اثباتهــــــــــــچې نفي مان

 

په څرگنده توگه دواړه مفاهیم لکه څنگه چې په فرهنگ کې 

 :وايي امیرز. توضیح شوي دنفي مانا دانسان يا بشريت صفت دی

چې په خپل رواني اوانفسې سیر کې داثبات مانا پیدا کوي يا 
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 . دحق اثبات تر سره کیږي

اوستر  دعارف نفي ساده نفي اوسلب نه دی بلکې په لويه هستۍ

کله چې معرفت کامل شي نو . حقیقت کې دهغه محوه کیدل دي

په پنځه . دهغه معرفت ددې سبب کیږي چې سترگې يې بینا شي

سکند ر جام جم په څیر ټول ملکونه ويني اوهم په دو گونو حواس

نوموړی په همدې . اوريوکوه طور باندې موسی ته دارني ناره 

په . سیر وسفر کې دهستۍ اونیستۍ مساله هم مطرح کوي

. هستی کې دنیستۍ مانا ويني چې يو باقي مخ فنا ته څرگندوي

کې دا هماغه عارف دی چې دمعرفت په پوړيو خیژي چي اوه ځم

  .اواوه اسمانونه ويني

ددې کار يا ددې بهیر يو اساسې منزل دگومان اوشک لیري کول 

. نو له فنا څخه بقا ته را لیږدي. له ذهنه ويستل دي دوه گوني. دي

دهستۍ اونیستۍ درک دی چې کله ځان نیست  دلته بقا هماغه

 . بولي نو په لويه هستۍ، کې دوصال په موجب خپل ابديت گوري

ه وروستي بیت کې شاعر وايي چې ټول صفات ترک دشعر پ

دغه امحا په . کوي، انساني اوبشري صفات اوځان محوه کوي

 . لوی ذات کې دوصال اودذات اصل لوی ذات ته ورځي

  :دا الندې شعر پورتني توضیح ال پسې روښانه کوي

  ته فـاني خپلـه هسـتي کـړ ه    

 صفات ورک گڼـه بـې ذاتـه     

 

  يــو وحــدت دی تجلــي کـــا   
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ــه ــه  کـ ــه قناتـ ــي لـ   170 .را ووځـ

 

بله برخه کې دپښتون تصوف  هددې اثر په يو سره له دې چې 

خو دلته دېوي مسالي يادول . اشاره شويده  اوعرفان ځانگړنو ته

اوهغه دا چې تصوف لکه څنگه چې رنگ پوست ،  اړين بريښي

تمرکز او دقت يې يوازې  ټول·ژبه او نور قومي ځانگړني نه پیژني

خو میرزا خان  ديخدای سره دهغه په اړيکه کې په انسان اود

تنبل اوفارغ کس ته هم دحیوان اوهم دپنجاب دجټ  انصاري هغه

بی  کس لهاحت سره دهغه ضخطاب کوي اودشاعر هدف ترې په و

هغه انسان اويا مخاطب خپل ځان ته په پاملرنه . معرفتۍ نه دی 

  ·يادونه کوي  واصل وڅلور ته د غههرابولي او

مخکیني بحث کې مو هم دې ته اشاره وکړه چې نړۍ له  په يوه

دا رکان · څلورو عناصرو جوړه ده چې دارکان اربعه په نوم ياديږي 

ځیني · اربعه له خاورې،اوبو ، اور اوهوا څخه عبارت دي 

صوفیان په دې باور دي چې دهغو لطايفو نه چې مادي اومعنوي 

چې  س لطیفي ديجوړيږي ل انسانڅخه يا ظاهري اوباطني وجود 

له هغو څخه پنځه دخلق عالم دي يعني څلور يې څلور گوني 

عناصر اوپنځم يې نفس دی اوپنځه نور يې له زړه ،روح ،سر 

 ·اوخفي اواخفي دي 

په فرهنگ جامع اصطالحات عرفاني شیخ اکبر کې هم په تفصیل 

په فرهنگ کې اربعه عناصر داصل · سره ورته اشاره شوی ده 

· الح کې يې داسي تشريح کوي صطخو په ا· ا کاروي اوبیخ په مان
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باديا هوا دلوامه نفس څخه · چې اور دنفس اماره څخه عبارت دی 

اوبه دملهمه نفس اوخاوره دمطمینه نفس نماينده · عبارت دی 

 ·اودهر يو له پاره لس ځانگړني ټاکل شوي دي  گي کوي

روحاني محبوب ته رسیدنگ دهمدې څلورو  میرزا خان هم

ې دهمدې چید کوي ياوپه دې تا کیدونی بولي عنصرو په وسیله

څلورو عنصرو تر څادر الندې يگانه محبوب له عاشق سره وصال 

مطلب دا چې دا يواځینی  .کیږياو له هغه سره يو ځای  مومي

 . نه لیري ،محبوب دانسان په تن اوروان کې دی

و خـوښ پـه حیـوانۍ کښـې فراغـت      ه څپ

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــې

 نجــاب نادانــه جټــه خــدای دې واخلــه د پ

 

ــر پســې وغــواړه     دا پیــنځم اصــل دې هی

 دا صـــورت يـــوه جامـــه پـــه څلـــور پټـــه     

 

 روحاني محبوب که غواړې لـرې مـه ځـه   

ــ    ــب ددې څلـــور عنصـ ــه طلـ ــه ګټـــه ـپـ  ر لـ

 

ــدې    ــادر دالنــ ــور څــ ــر دا څلــ ــه تــ  همېشــ

ــه   ــار ســـره لـــټ پټـ  يګانـــه محبـــوب لـــه يـ

 

 

 د عارف چې د بـاطن سـترګې بینـا شـوې    
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 نـې پرګټـه  په هرڅه کښې تل محبـوب وي 

 

 د کثـــرت بـــازار يـــې روغ کـــه لونـــه لونـــه

 171 کــل ســودا يــې د عــارف د زړه لــه هټــه     

 

دعرفاني  په عرفاني فرهنگونو کې دوحدت اوکثرت مفکوره

واجب  دپوهي يوه عمده اصل تشريح کوي چې دهغې په بنیاد 

کثرت دزياتیدلو ،ډيرښت  لوری تفسیرویالوجود د پیژندنې 

کله چې امکاني مراتبو · یږي ،زياتوالي په مانا کارول ک

نو واومظاهرو کې حق تعالي تجلي وکړي نو دنومونو اوصفت

ابن عربي دکثرت گړنه  غونديدڅرگندولو له پاره دکثرت لباس ا

خو دقابلیتونو  الهی کثرت واحد دی: په خاصه مانا تفسیروي 

اواستعدادونو له مخې په متنوع ډول دي اوبیالبیل شکلونه 

ظهور  دعالمدکثرت په توگه اکبر په باور  دشیخ·غوره کوي 

 ·يعني تنوع لري · دحق مثال دی  اوتجلي

 اقل دیــــهر سړی چې ددنیا په چار ع

 چې سړی پرې سړې کیږي عقل بل دی

 

. يادونه کوي چې دهغه کالم رموز دی  خپلو اشعارو کې په میرزا

و په تمامه مانا لکه څنگه چې دنور وصوفیان. له اسرارو ډک دی 

بول ،کنايي اواستعاري اورمز ورزا نه ډکه ماوعارفانو ژبه هم دس

 .میرزا هم په پوره کمال سره دا کار کړيدي . ده 
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پیچلي فسلفي مسايل اومفاهیم په خپل  زموږ دبحث وړ شاعر

دهغه فکر اوانديشه په . اندي کړي دي ړکالم کې ځای کړي اوو

 يهغه دفارس .خپل وخت کې بې مثاله اوبې ساری پوهه جوتوي 

څخه کم نه  نوااوعارف واو فلسفیان ،ژبي دډيرو مشهورو شاعرانو

 . دی 

دپښتو ادب .که لږ څه دقت اوپام دهغه دشعر منځ پانگي ته وشي 

ډيرو لږو شاعرانو او متفکرانو ان له میرزا خان وروسته دنفي  کې

میرزا . ، هستۍ نشتون ، اثبات مفاهیم اوتعبیرات کارولي دي 

مطرح دی اوله وجود نه پیل کوي هستي را سپړي اوبیا  ته وجود

نیستۍ ته ځي دعدم اونشتون مساله جوتوي اوبیا دواجب 

 حرو يدانسان. الوجود اويا مطلق اوانسان تر منځ تړاو بیانوي 

دا هغه څه دي چې په لويديځ مدنیت کې ديکارت .تعالي بیانوي 

اوهايدگر،  اوډېر وروسته مشهورو فالسفه وو لکه کیرکه گارد

ورسره دخپلې مفکورې مطابق تماس نیولی اويو فلسفي بنسټ 

 میرزا په خپل کالم اوفکري سیر کې·يې ورته جوړ کړی دی 

دشعر  دې ډول اوپه دانسان دروح صیقل کیدل اوپاکیدل بیانوي

 . يوه داسې زينه ږدي چې ال تر اوسه پرې لږ کسان ختلي دي 
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 : شپږم څپرکی

 

 ي عرفاني جريانپه پښتني تصوف

 ټولنیز هويت مساله د کې

 

له ځینو خالصو تصوفي اوعرفاني ښوونځیو اوفکري الرو له 

څیړنو جوتیږي چې تصوف اوعرفان په تیوريک لحاظ نه خو له 

جغرافیوي  له دې امله ،ژبې اونه له قومیت سره تړاو لري 

ددې ډول تصوفي افکارو دسر  ·چاپیريال هم ورته مطرح نه دی 

اوسترو متفکرينو څخه يو هم شیخ محی الدين عربي يا شیخ  الرو

چې هغه په کامله توگه يو خالص اوناب عرفاني  ·اکبر دی 

هغه په دې فکر کی دی چې  ته قايل دی اوتصوفي لید لوري

 ·طريقت اوسلوک هی  ډول حد اوسر حد نه پیژني

خپل افکار په انسان اودهغه په  عربي او نور وتلي صوفیان

متمرکز کوي اودمعرفت اصلي اساسي ټکې هم حق بولي  معرفت

·  

په مجموع کې صوفیان په دې باور دي چې د ټول خلقت هدف 

هر هغه څه چې دواړو عالمونو کې  ·اولنډيز دانسان وجود دی 

دانسان دوجود نه هدف  ·وجود ي دي دانسان دوجود تابع دي 

ان پرته حقیقي معرفت له انس·ي صفاتو اودذات معرفت دیيدخدا

ک اوجن سره له دې چې په تعبد ل دا ځکه چې م  ·دحصول وړ نه دی 



 
 
 

 

 

خو انسان دمعرفت دامانت دبار  کې دانسان سره شريک ول

))  :قراني ايت فرمايي  کړاوپه منلو کې له ټولو کايناتو ممتاز دي

علی السموات واالرض فابین ان يحملنها وحملها  ۃعرضنا االمان

  172(( ( ۹۱.احزاب ) االنسان

 ·يعني ما له کړاو نه ډک امانت اسمانونو اوځمکي ته وړاندې کړ 

ټولو ددغه امانت دقبلولو نه اوږه خالي کړه خو انسان هغه ته اوږه 

داسمان له خاليقو نه مراد ماليکي دي اودځمکې له  ·ورکړه 

اجنه اوشیاطین دي اوله غرونو نه  خاليقو نه مراد حیوانات

دوی يو هم هی  . حش اوالوتونکي دي ودغرونو موجودات يعني 

ونه شول کړای چې دامانت بار ته اوږه ورکړ ي خو انسان دا کار 

دا ځکه چې دانسان نفس دخلقت له جملې دحضرت الوهیت  وکړ

نو که دانسان نفس چې دهندارې په څیر ·دښکال پوره هنداره ده 

دحق  ،استعداد اوظرفیت لري وروزل شي اوکمال ته ورسیږي

نفس بايد ځان وپیژني  ·صفاتو ظهور په کې مشاهده کیږي  دټولو

بیا پوهیږي چې څوک دی  ·چې دڅه له پاره هست شوی دی 

  ·اودکوم راز او سُر ، کرامت اوفضیلت يې موندلی دی 

بل  دانسان په وړاندې تصوف سربیره ېلید توگ ۍپورتن خو په

 :چې له څو زاويو پرې رڼا اچوو تر سره کړی دی رسالت هم

دصوفیانو اوصوفیانو ضد اثر څیړونکي په نظر پورتنی نصب -۹

العین يعنې دانسان دنفس تزکیه اودهغه روزل دصوفیانو له پاره 

ته جهاداکبر وايي خو  دجهاد اکبر حیثیت لري اودې مبارزې

نوموړی څیړونکي چې داسالمي نړۍ دزيات شمیر تصوفي 
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 :وايي چېاوطريقتي جريانو نو په برخه کې يې څیړنې کړي 

يا بل  ،فرهنگيسیاسي،دتصوفي جريانونو له پاره په ټولنیز

عبارت عیني ژوندانه کې يو لړ اهداف هم مطرح شوي دي چې 

 :هغه دجهاد اصغر په نوم يادوي

 په اسالمي نړۍ کې داروپايي استعمار چیانو په وړاندې))

ان تر دې چې .لومړی عکس العمل دصوفیانو له خوا څرگند شو 

هیوادو نو کې دهغو دپوځي ځواکونو په وړاندې همدا  په ځینو

. چې دمقاومت دځواکونو لومړۍ لیکه يې جوړوله  صوفیان وو

دوښمن په ( بی دينه)همدوې ددين له زاويي دکافر او اته يیست 

دغه وسله والې مبارزې ته . وړاندې وسله وال جهاد پیل کړ 

داسي حال کې ويل کیده په ( اصغر جهاد )دصوفیانو په منځ کې 

اودبي . چې اکبر جهاد ماناداوه چې نفس ته روحانیت وروبخښي 

دنفس په وړاندې مبارزه  ·ارزښته نفس په وړاندې مبارزه وکړي 

دنني مبارزه  هغه دخپل نفس اودننیو تمايالتو په وړاندې دهغوۍ

 173. (( نه دبیروني دوښمن پر ضد جگړه  وه

و داستعماري السبرۍ دايادونه چې داتلسمې اونولسمې پیړي -

نور افريقايي هیوادونو پیښو ته اشاره ده–په وړاندې داسیايي 

  ·زيات مثالونه هم لري 

زموږ په فرهنگي سیمه اوپه تېره دپښتنو په فرهنگ ـ همدارنگه ۱

رژيمونو اودپرديو  ٬٬ياسیايي ډوله استبداد٬٬اوتاريخ کې د

گاهانه ااونا ( خودبخودي )خپل ځاني  يرغلگرو په وړاندې

توگه جريانونه لیدلی شو چې ددين تر پردې الندې ( ناخبره )
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موږ په تاريخ کې دوه مفهومه  ·دعرفان اوتصوف په رنگ کې وو 

په ډېر صراحت اوڅرگنده توگه وينو اوهغه په وروسته پاتې ټولنو 

کې داستبدادونو نارواوو اوبې عدالتیو په وړاندې خپل سری 

 ·دي  راتلل هومنځ تجريانون( نا خبري )انا اگاهانه ي( خودبخودي )

چې خپله  داسې مقوالت اوټولنیزو څیړنو کې ځینې په تاريخي

  : همدارنگه.لیرې ويستلی  پامه نه شو لري له افاده اوتعبیر

له يوې خوا خپلسري يعنې دتاريخي پروسو عیني تکاملي سیر 

 خو اوله بلې·دنسج مطابق تر سره کیږي  چی دټولنیزو قوانینو

دټولنیز تکامل پر قوانینو دانسانانو  اواگاهانه يا باخبره 

اړينو بدلونونو په دتکامل دبهیر دچټکوالي او ده چېخبرتیا

 . عبارت ده ه یدنې څخله پوهباندې 

چې دروښاني غورځنگ په  يوه تیوري هم اقتصادي هغه ده -۳

په اړوند ددې تیوري له مخې پرروښانې  څیر دنورو غورځنگونو

 انگلس· اوهغه دانگلس تیوري ده .گ هم شننه کیږي غورځن

دمنځنیو پیړيو اودمدرنې صنعتې ټولني دمخه بدلونونو 

مذهبي  شپاړسمې پیړۍ په اصطالح د د)) :دځانگړنو په اړه وايي

جنگونو په وخت کې اصلي مساله دپوره مادي اوطبقاتي گټو په 

رنیو دفرانسې اوانگلستان دوروستیو کو ·خاطر را مخ ته وه 

که چېرې په هغه  ·بحرانونو بنسټ پر طبقاتي گټو باندې والړ وو 

وخت کې دغه طبقاتي مبارزو مذهبي رنگ درلودی اوکه چیرې 

نو دا  تر مذهبي پوښ الندې دمختلفو طبقاتو گټی را مخ ته دی

مساله دجنگونو څرنگوالی ته تغییر نه ورکوي اوکوالی سو چې 

 ·يې څرنگوالی روښانه کو  دهغه وخت دشرايطو دشننې له مخه
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ښکاره خبره ده چې دفیودالیزم اوکلیسا پر ضد دمبارزې په 

سیاسي اواجتماعي ايديالوجیو ،صورت کې بايد ټولو انقالبي

چې پر اجتماعي اړيکو  اوددې له پاره ·مذهبې رنگ درلودی 

باندې حمله ممکنه سوی وای لومړی بايد له هغه څخه دتقدس 

 174( .(پوش لیری سوی وای 

انگلس په دې باور دی چې په منځنیو پیړيو کې مذهبي الحاد  

دمخالفت  دفیودالي رژيم په وړاندې( صوفیگري )اوعرفان 

خو په مشخصه توگه کله چې  ·اواپوزيسیون يو ه مظاهره اوبڼه وه 

دځینو پوهانو په  دروښاني فکري جريان په باب خبرې کوو

 : کیږو نظرياتو تم

دروښان جهانبیني اوفکري نوښتونو (( مرحوم استاد روهي-۹

اوريالیستیکه توگه دهغه ټولو  هر اړخیزه نومې اثر کې په))

. نظرياتو چې دروښاني نهضت په اړوند ويل شوي شننه کړې ده 

 دا نظر را( روښان دمغلو تاريکیان )هغه دعبداالکبر خان اکبر د

دپیر روښان اوروښانیانو برخالف مذهبي )) :اخلي چې وايي

هغوۍ  لزامونو مخالفت کې لوی الس دمغلو بادشاهانو ووا

وپه دې وجهه دهغوۍ سیاسي  بادشاهي دپښتنو نه اخیستې وه

. اولوديان کمزوري شوي اووهلي شوي وو دوښمنان پښتانه

په يوه مرکز را . دسرحد اوغرونو پښتانه يو لوې طاقت وو ازاد وو

ې دبايزيد جمع کیدل يعنې دکاڼي گرم نه تر سوات،باجوړ پور

دمريدانو پیدا کیدل اوبیا لیوني مريدان چې په هی  اړ نه وو، 

ددې وجهي هغه دشاهنشاهیت . داداکبر دپاره لويه خطره وه 
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نه کارواخیست چې قوم کې ډله پره پیدا کړه ډلې  دهغې غټ گُر

بغیر ددې نه دبايزيد دمذهبي . ډلې يې کړه بیا پرې حکومت کوه 

تصانیفو کې داسې هی  خبره نشته چې  عقیدې تعلیم اودهغه په

  175.((په هغې دکفر اوبې ديني الزام پري ولگول شي 

هغه دعبداالکبر خان له قوله وايي چي سید علي دکورگانیانو -۱

خوريي وو اودروحانیت تر نقاب الندې يې دخپلو ماماگانو 

 . خدمت کاوه 

يوسف زايي پټان کتاب چې په اردو کښل شوی ،روښاني .۳

دازادي غوښتني تحريک بولي اهلل بخش يوسفي دمحمد  نهضت

عبدالشکور له قوله وايي چې بايزيد انصاري يو صحیح 

مبلغ،رهنما اواديب وو خو اخون درويزه دمذهبي تعصب،ذاتي 

 . عناد اودسیاسي اختالفاتو په وجه ده ته ملحد اوزنديق وويل 

ريک اهلل بخش يوسفي يو بل دلیل هم راوړي چې که روښاني تح

داسالمي تعلیماتو مخالف وای نو جالل الدين اکبر به دمخالفت 

پر ځای له هغه سره مرسته کړي واي دا ځکه چې ده هم ددين الهی 

 . په نوم يو نوی دين راويستلی وو 

 څیړونکي دا هم وايي که اخون درويزه يوازې دديني-۴

ه احساساتو له مخې دروښانیانو سره مقابله کوله نو بايد چې دد

دمبارزې تیره څوکه دجاللدين اکبر ته متوجه شوي وای ځکه چې 

 .مغلي پاچا دنوي دين دخپرولو له پاره هلي ځلې کولي 

پیړيو  ۹۹او ۹۶دپخواني شوروي څیړونکي لکه اسالنوف هم په-۵

کې دروښانیانو مبارزه په دوه استقامتونو کې توجیه کوي يو 
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و پر ضد اودې ته دبابري دولت پر ضد اوبل دفیودالي مالکان

 . بزگري قیام وايي 

پروفیسور دوريانکوف دا نهضت دمغلي امپراتورۍ دالسبري پر 

. ضد اودخپلو فیوداالنو پر خالف داولسونو دازادۍ مبارزه بولي 

اکثريت افغان لیکواالن اوڅیړونکي روښاني نهضت دپرديو 

  .دالسبرې پر ضد يو جريان بولي

خان سره په مناظره کې بريالي  کله چې بايزيد روښان دقاضي-۶

نو دکابل حکمران میرزا حکیم دځینو با  اخلي کیږي اوبراٌت

نفوذه کسانو له پريکړو اوقهره ډار لري دهغو په وړاندې ځان نا 

له روښان نه غوښتنه کوي چې له هغه سره يو  چاره احساس کوي

  :ځای شي

  :حالنامه لیکي

شي که اين طايفه ای اند که يا شیخ تو درمیان اين قوم چرا میبا))

تو چه  از قدر تو چه دانند ؟و،جنابت را نمی دانند،طهارت وغسل

چون پیر دستگیر قدس سره از زبان میرزا حکیم چنین ·نفع گیرند

فرمود که حق تعالی تولدمن درين زمره گردانیده وبر ،شنیدند

علیه السالم الزم وامر است که بی راه  تعالمي که وارث نبي اس

اگر چه هدايت وضاللت  ·راه نمايد وجاهل را عالم گردانید  را

چنانچه میشنوی قوله تعالی ·بدست قدرت حق تعالی است 

امانبی ووارث نبی مامور (( يضل من يشاء ويهدی من يشا))

  176 ۰ ((است به رسانیدن امر ونهی ما علی السول االلبالغ 

اوجالل لټه هغه دمال،جاه  گورو چې بايزيد روښان تعهد لري_ ۹
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نه کوي،بلکې هر څه دخلکو اوخپل اولس سره په نږديوالي کې 

 . کوم هدف چې يې ټاکلي هغه تر هر څه غوره بولي . ويني 

په پښتو ادبیاتو  :دپورتنیو توضیحاتو له مخې ويلې شو چې 

اوتصوفي فرهنگ کې دا مساله هغه ډول نه ده کوم چې دفکري 

پیر چې دروښانیه فرقي بنسټ روښان ·بنیاد پر بنسټ دعوه کیږي 

خپلو اثارو کې زيات ټینگار  له دې چې په ايښودونکي دی سره

چې دخپل طريقت اومقاماتو له الری خپله الره له هر ډول حد  کوي

هغه انسان اودانسان معرفت دخپلې  ·ومرز دپیژندلو پرته وښايي 

اوخوداراديت په  خو دازادۍالرې اصلي اوبنسټیز عنصر بولي 

کې مبارزه هغه عنصر بللی شو چې دټول اولس دقومي ال الر 

شعور له الري په خبره اونا خبره توگه دروښان په مبارزه کې 

 .انعکاس کوي 

له بلې خوا دژبې په هکله دخیرالبیان په بدايته البیان کې _۰

دمذهبي اوالهوتې احکامو په رڼا کې دخپلې ژبې ته دهغه پاملرنه 

 ته يو ديني اومذهبي لوری ورکوي روښان دې مسالي·جوتیږي 

وکښه  ! اوبايزيده: )اودخدای تعالې دالر ښووني يادونه کوي

ته دانايي .سازيږي دفايدې دپاره دادمیانو  حرفونه چې په هره ژبه

  177(( مانه زده بیرون حرفونو دقران اوسبحان .له هره څیزه 

  :قلندر مومند لیکي

دپښتو ژبې دپاره خدمت دبايزيد انصاري اودهغه دخاندان )) _۱

ددې  ·هم دروښاني تحريک دملي شعور په ثبوت کې پیش کیږي 

حقیقت نه هیڅوک انکار نه شي کولي چې دپښتو ادب په وده 

                                                           
  177 مخ قلندر مومند ۱ ·دخيرا لبيان تنقيدي مطالعه 
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خو  ·اوترقۍ کې دبايزيد اودهغه دتحريک ډېر لوی الس دی 

دپښتو دا خدمت خو دروښاني تحريک لوی دوښمن اخون 

روښاني تحريک ته ملي  صرف په دې درويزه هم کړی دی نو که

تحريک  ((تحريک ووايو نو بیا به داخون درويزه د ضدبايزيد 

هسی دديو دواړو خپلو کې دمخالفو قوتونو  هم ملي تحريک گڼو

پښتو ته مخه کم از کم دا خبره ثابتوي چې دهغه وخت پښتنو کې 

يا کم از کم خوانده پښتنوکې دپښتنو سره دمینې يوه جذبه 

  178((···وهخامخا پیدا شوې 

قلندر مومند سره له دې چې دنورو افغاني څیړونکو له نظر سره 

ډېر موافقت نه ښايي خو يوه خبره جوتوي چې دا مهال په لیک 

لوستو پښتنو کې دځان پیژندنې خبرتیا اوشعور پیدا شوی دي 

چې دتاريخي واقعاتو پر بنا يې انگیزه پلټلی شو اوڅرگنده 

و دحاکمیت له منځه تلل اودپرديو کې دپښتن انگیزه يې په ماضي

ژبه دلته اهمیت پیدا کوي اونه  ·په وړاندې پاڅون کیدای شي 

يوازې دمکالمي اووسیلې په توگه بلکې دملي اوقومي شتون 

–له پاره يو ضروري عنصر دی چې دتاريخي اوټولنیز  اوتشخص

اقتصادي اوفرهنگي تکامل په لړ کې له باالقوه حالت نه باالفعل 

 .راپورته کوي ته سر

کیدای شي اخون درويزه هم ديو شخص په توگه ددې اړتیا 

احساس کړي وي چې دتذکرت االبرار واالشرار په خوا کې مخزن 

خو دروښانیانو دنهضت دټولو نوم وتلو . په پښتو ولیکي 

 پیروانو په تناسب دا کار دومره دحب اوعشق له مخي نه وو
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زيات ديوانونه هست کړل  داځکه چې روښانیانو په باخبره توگه

ددوی داثارو له کمیت نه هم جوتیږي چې روښانیانو ديني ·

 . اوسیاسي خبرتیا زياته وه 

همدارنگه مرحوم استاد اکاديمیسین پوهاند عبد الشکور رشاد 

دکابل چاپ خیرالبیان په سريزه کې يو بل ډېر ښه ټکي ته اشاره 

ه سريزې را خلي کوي اوداخوند درويزه دا قول دمخزن افغاني ل

 : چې وايي 

بايزيد  دا کتاب ما ددې له پاره کښلی دی چې په پښتنو کې د))

تبلیغي اغیزه کمه کړم ،بايزيد پیر تاريک پښتو  (پیر تاريک)

علم اوماليانو ( ؟)شعرونه ويل په هغو کې به يې دشريعتونو 

ما دده ·غندنې کولي ،بي معنی شعرونه به يې پښتنو ته ورښوول 

دپښتو شاعري پیل کړه ،په نظموکې مې دکافرانو پرضد 

،زنديقانو ،معتزله وو ،روافضو غندنې وکړلي،دديني عقايدو 

په باب می عربي خبرې په پښتو نظم کړی ، اوپښتنو ته مې 

وروښوولی ،زه په شاعرۍ کې ترده وړاندې سوم، ډېر خلک مې 

  179((·دده له پیروۍ را وگرزول

شخصیت میرزا خان  فکري وريزموږ بحث ددې الري په يو مح

دمیرزا خان په ديوان کې ځای ځای دهغه  ·انصاري په اړوند دي 

دعرفاني اوتصوفي افکارو په ترڅ کې دخپل اصلي ټاټوبي 

 .  هم شوې ده اوژبي يادونه

عرفاني بنسټ –میرزا خان چې دهمدې الرې يو پیاوړی فلسفي 

ړاندې کولو له گر دی په خپل ديوان کې هم دهنر اوفلسفي بیان دو
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زاويي اوهم دپښتو ژبې سره دمینې اوعشق دڅرگندونو له مخې 

جوتوي چې هغه دخپل فرهنگ اوخپلې ژبې سره بې توپیره نه دی 

·  

  :خو میرزا پښتو اوعرفان يوله بله سره نغاړي واېې

  يو فاني ژوندون بـه مـومي  

  دفنــــا دخونــــد پــــه څکــــه   

 

ــه   کـــه دې دا لـــذت تـــر خولـ

  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 له ملکـه   ځای دې پاس دی

 

  خلیفــــه دکــــل عــــالم يــــې   

 چــې معــراج دی نهــه فلکــه   

 

ــده شــي    ــا لی ــه ت ــان پ   دا جه

ــه   ددوو عینــــــــو مردمکــــــ

 

ــرې  ــاده خبــــ ــتو ســــ   دپښــــ

خونـــد يـــې زيـــات دی لـــه    

 نمکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

ــدم ږده   ــخ قـ ــه مـ ــرزا پـ   دمیـ

  180 ای دحقیقـــــــت عینکـــــــه 
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  :يا په بل ځای کې

  پــــه پښــــتو ژبــــه عجــــب دي دا خبــــري    

ــوب حاضـــري      ــفت ديگانـــه محبـ ــه صـ  پـ

 

 کــه لونــه لونــه    ړکثــرت بــازار يــې جــو   د

ــازيگرې     ــه دبــ ــې تماشــ ــه کــ ــر څــ ــه هــ  پــ

ــدې       ــا بانـ ــر چـ ــه هـ ــې پـ ــوم يـ ــفات نـ دصـ

 یښـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ښک

 اودذات دا يگــــــــانگۍ يــــــــې زور ورې 

 

ــې    ــا مونـــد گوښـ ــه ازل يـــې قســـمت بیـ پـ

ــې   گوښـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اوس لیده شي چیري ويـر چـرې سـندري   

 

ــاديیه      ــه دښـ ــل کـ ــې پـ ــاطر يـ ــق خـ  دعاشـ

ــم پیــری       ــه دغ ــرې ځین ــی پ ــی گه ــا گه  بی

 

 ايي مـــې پـــه مثـــال زهـــر قاتـــل شـــوه جـــد

 دديــــدن شــــیريني زياتــــه تــــر شــــکرې     

 

 دهجــران نــاوکی هســې رنــگ تېــره وي     

 چې عالج يې نه په سپر شي نه په زغـرې  
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ــږي      ــه تیريـ ــر څرنگـ ــه عمـ ــور بـ ــه مهجـ  پـ

 چــې نیــزدې لیــدلی يارشــي ځینــې لیــري  

 

 هوســــناک يــــې لــــه هوســــه تماشــــه کــــه  

 دخـــــــزان دونـــــــې اور ځـــــــي ترهتـــــــرې  

 

 زيــب دســترگو گــوره   دفــراق پــه ســرخۍ 

ــه چــې زانگــي مرغلــرې        ــا پــه تــور باڼ  بی

 

 ای میـــرزا دصــــبر اجـــر دې دېــــدار شــــه   

 181 چـــې دا هســـی دهجـــران غمونـــه نغـــرې
 

تردې مهاله يعنې دشاعر تر وخته په پښتو ژبه دداسې مسايلو 

پر هرڅه باندې (( کثرت بازار د))يواځیني ذات  مطرح کول چې د

ی چې ژور عرفاني فلسفي مفاهیم ذات يو وال د او (صفاتو نوم)) د

دا په فرهنگي پر . دي دلومړي وار له پاره په پښتو ژبه بیانیږي 

 .مختیا کې لوی اوښتون دی

 

 میرزا او دزيږيدنې د ټاټوبي پښتونخوا ياد 

له پورتني بحث نه پوهیږو چې روښاني غورځنگ دپښتنو 

 ۍخپلواک،دتاريخ په يوه خاصه زماني مقطع کې دپښتنو دازادۍ

 جريان وو( خودبخودي )يو خپل سری  اوملي هويت دڅرگنديدو

فرهنگي ودې پر –له يوې خوا دټولنې داقتصادي ټولنیز  چې

د غورځنگ  ·دمذهب اوعرفان په پوښښ کې راپورته شو  بستر
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سر الرو هڅه دا وه چې دپښتون اولس دفرهنگي هويت دتثبیت د

په ، پام وکړيپاره ژبې اوددوې سیاسي اومذهبي يووالي ته  له

راتورۍ په وړاندې پال شعوري توگه يې دمغلو دامشعوري يا 

میرزا خان انصاري چې ددغه غورځنگ  ·مبارزو ته دوام ورکړ 

ديوه متصوف اوعارف سر الري اوپیرو په توگه دوطن سره پردی 

دهغه له ·نه بلکې په وار وار يې په خپل ديوان کې يادونه کړي ده 

زا خان چې په ډېره ځوانۍ کې له میر · جوتیږيهم شعره 

سره  په ډير افسوس ·پښتونخوا څخه هند ته کډوال شوی دی 

  ·دخپل ټاټوبي يادونه کوي 

 میرزا چې پوهیږو موږ ·کډوالي اوجال وطني رواني درد زيږوي 

 شوی مهاجر وطنه خپل اوله عالقي خپلې له کې زلمیتوب په خان

  :وايي هغه ·ې امله هم دی دهغه په اشعارو کې يو ژور درد له د دی

 پــر باڼــه مــې دي لــوې لــوې اوښــې والړې

ــه     ــور تارونـ ــه تـ ــي پـ ــې و پېیـ ــه در چـ  لکـ

 

 ماوې زه به په زړه کوټ د صـبر روغ کـړم  

 ګرمو اوښیو مـې رامـات کـړه حصـارونه    

ــرې وکــړې      ــه نع ــه فراق ــې ل  چــې جــرس م

 182 پـــــر د ېســـــیو زلمیـــــو وتـــــړل بارونـــــه 

 

له مخې هند ته کډوال دمجبوريت  چې له کالم نه جوتیږي میرزاد

اوخپله روهه چې په رنتبور کې بندي بابا اولکه دخوشال  ·کیږي 

 دخپل وطن چېيا داشرف خان هجري په څیر.يا پښتونخوا يادوي 
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سره له دې چې يو عارف میرزا  · ياد کوي نه دلیرې والي اوغربت

انسان باندې متمرکز دی  عقیده اوباور يې په،اوصوفي دي کالم 

 ·سره بې پروا نه دی  ه له هیواد اودزيږيدني له ټاټوبيخو هیڅکل

متل دهغه دباورونو ((  ·هر چاته خپل وطن کشمیر دی )

میرزا خان په اشعارو کې  زموږ دشاعر اوعارف ·څرگندويه ده 

کیدل اومطرح  ېرا وړاند ېجدي مسال ېدوطن انعکاس دېو

 په مهاجرت کې دوطن مفهوم دې اوپهدغه مساله  ·کیدل دي 

دازادۍ او خپل واک لرلو  هیواد اويا په خپل قلمرو کې شتون

مطرح دشاعر په کالم کې دا ديو عیني اړتیا په توگه  ·مفهوم دی 

دي نو ځکه يې دهغه په عرفاني لید توگه کې ديو ضرورت له 

  ·مخې انعکاس کړی دی 

 پـــه دا هســـې ســـفر تلـــه شـــي لـــه ضـــروره

 عاقبــت د هــر چــا خپــل وطــن کشــمیر دی

 

ــ ــه بـــــې بهـــ ــا شـــ ــه بهـــ  ا دده ديـــــدن   پـــ

 مشــتري يــې پــه دا پــټ عېبــو نــوځیر دی 

 

 دا پتنــ  چــې وبــل اورتــه هوســي کــړي  

 په هردم يې په خندا کښې د ځان وير دی

 

ــه دوکــه    ــه ومــري ســتا ل  دا فقیــر مېــرزا ب

 183 بیــا بــه وايــې لــه قســمته يــې تقــدير دی 
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لکه په خپلو نورو اشعارو کې ژور فلسفي  پښتون فلسفي شاعر

له هیواده تلل دېوي . روي دلته هم هم داسې چلند کوي مفاهیم کا

هر چا ته خپل وطن  اړتیا له مخې مطرح کوي خو دا خبره چې

کشمیر که څه هم ښکلي سیمه ده په پښتو . کشمیر دی نه هیروي

هر پښتون چې له خپل ټاټوبي . ادب کې ان له پخوا يا دشوی دی 

 . کاروي  سره مینه څرگندوي نو دتمثیل له پاره دا متل

هغه وايي ديو شي پټ عیبونه اونیمگړتیاوې يوازې 

له شاعر ·نه بل څوک· اخیستونکي يا مشتري په ډاگه کوالی شي 

میرزا په خپل · سره ددې کمال شته چې په ارزښتونو وپوهیږي 

شعر کې ځای ځای دتمثیل له صنعت نه هم کار اخلي چې که 

اوپه خپله خندا  پتنگ داور هوس کوي نو خپل مرگ په کې ويني

شاعر دزمان ناخوالو ته وايي چې اخیر به ستا . کې دځان وير کوي 

خو بیا به تقدير  دا جبر به ستا له السه وي ومرم له غمه اودوکه

 .اوسرنوشت مالمته کیږي 

شاعر په پورته شعر کې په ډير مهارت سره دخلقت اسطورې ته 

دتوبې دروازه  اشاره کوي چې که ادم يا ابولبشر سهوه وکړه نو

خو دا . ورته خالصه پاتې شوه اودسهوې توبه منل کیدای شي 

خبره نه پټوي چې که په ويره اوډار سره يم دډار سبب دادی چې 

هغه دی چې انسان له سمې . دانسان سره شیطان ملگری دی 

 . لیارې کږوي اوپه ناسمه يې برابروي 

دبیا لیدلو ن دوطهغه  ·میرزا په يوه بل غزل کې دوطن ياد کوي

له وطن څخه دلیرې والې نستالژيا دهغه پر روح  · لیوال دی
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هغه ددې پنډونو اوبارونو .لکه دغرونو لړۍ پرته ده اوروان 

ځانگړي سوز اودرد الندې ستمی وهي خو دهغه شعر ته يې 

  :چې وايي ·دانعکاس قوت ورکړی دی او

 ښــه ديــدن لکــه بــاران پــرې تــازه کېـــږم      

 لګینــــه پــــه مــــا جــــدايي پــــه مثــــال اور

 

 پـټ پنهــان مــې دا خـراب خــاطر ورتیــږي  

ــوځینه    ــه وسـ ــالم بـ ــر عـ ــړم ډېـ ــه آه کـ  اوکـ

 

 محبـــــت خبـــــرې ګرمـــــې تـــــر لمبـــــو دي

 کاتبــان بــه يــې پــه کومــو ګوتــو کښــوينه 

 

ــوغړن شــي     ــه کښــې ل ــه دا لمب ــم پ  چــې قل

 ترو باريک کاغذ به يې څشـکله سـهینه  

 

ــاڅي    ــو پــ ــه خلقــ ــراري لــ ــه قــ ــاره بــ  يکبــ

 ره شــــینهکــــه د زړه شــــغله تــــر ژبــــې تیــــ 

 

 د عشق اور مې يو په يو تر عـالم پرېـوت  

 پــه محفــل بــه يــې څــوک څــه حصــاروينه  

 

 هغه راز چې پـه خلـوت کښـې پوشـیده      

ــه     ــرې کړينــ ــه خبــ ــالم دغــ ــازار عــ ــه بــ  پــ

 

 او قســـمت يـــې د هـــر چـــا جـــدا جـــدا کـــه

 الس وپښې پخپل مقصود پسـې وهینـه  



 
 
 

 

 

 

 دا مېرزا په برهـان پـور کښـې ننـداره کـا     

ــا  ــه لـــه اصـــلي وطنـــه راغـــی بیـ ــه ځینـ  184بـ
 

هجران،جدايي اولیری والی يوه هغه مساله ده چې دمیرزا خاطر 

هغه په دې اعتراف کوي چې دعشق اومینې .يې زمول کړی دی 

خبرې سور اوردی چې کاتب يې نه شي کښلی اوکله چې قلم 

هغه دخپلې مینې . وسوځي نو پر کاغذ به څرنگه کښل وکا

ټولو په خوله څرخي اوعشق مساله رسوا ويني چې په عالم کې د

تقدير اوقسمت دهر چا جال بولي خو دمیرزا په برخه کې برهان .

رسیدلی دی چې له خپله هیواده يې جال کړی اوهلته يې  پور

 . ايسار کړی دی 

ــې    ــازي اوښـ ــران غمـ  د هجـ

 چــې پــر مــخ بانــدې بهیــږي 

 

 دا د راز ډيـــــوه شـــــوه بلـــــه

 په محفـل کښـې نـه پټیـږي    

 

د عشــق درد څــه هســې نــه    

 دی

 حکـیم پـرې وپـوهیږي   چې 

 

 نه عالج نه يې درمـان شـته  
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ــږي   ــه رغیــ ــه نــ ــه دارو بــ  پــ

 

ــه   ــې مجالـ ــوه بـ ــان شـ  طبیبـ

ش کانــــــدي یڅــــــو کوشــــــ

ــږي  تبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــوټ    ــرو ګـ ــون د زهـ دا بیلتـ

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــږي   ــق تېري ــر حل  د رنځــور ت

 

 

 په تقدير مې دا ساعت دی

 چــې خپــل يارلــه مــابیلیږي

 

 هــــــــره بخــــــــره ازلــــــــي ده 

ــه ورســـیږي    ــر قســـمت بـ  پـ

 

 نــــن مېــــرزا تیــــاري وکــــړه

ــن  ــه ووطــــ  185روانیــــــږيتــــ

 

له پورتني بحث نه پوهیدای شو چې په پښتنو کې چې کوم 

تصوفي اوعرفاني جريان را منځ ته شويدي ، هغه نه يوازې 

الره نیولي ده بلکې دعارفانو په اصطالح (( اکبر جهاد))د

                                                           
  ۴۱۲185 دا اثرهم



 
 
 

 

 

دعارفانو په ·الرې نیولو ته هم اړ شوي دي ((اصغر جهاد))د

ي ژوند کې مطرح شوې ده اصطالح داصغر جهاد الره په عمل

صوفي اوعارف نه شول کوالی دمطرح شويو اوموجوده اړتیا وو ·

دلته په استعاري توگه زموږ هدف له  ·څخه سر غړونه وکړي 

خاصه زماني  چې اولسونو ته دتاريخ په اصغر جهاد څخه دادی

دهويت اوخپلواکۍ مساله مطرح وي يا دازادي مقطع کې 

نو  مخالفت مسايل را وړاندي شيغوښتنې اوداجنبیانو سره د

تصوف اوعرفان دمذهب سره په نږديوالي کې هغه الره اوروش 

وو چې دهغه په سیوري کې يې ملې مبارزو ته لورې اواستقامت 

په يو مرکز  خپلواکۍ دلته دخپلو خلکو دازادۍ ·ورکړی دې 

دراټولیدو له پاره هڅې دژبې اوفرهنگي ارتقا له پاره هڅه 

 · هپه خپل وخت کې کړی د چې روښانیانو اومبارزه ده

په پښتنو سیمو کې داسې ډير صوفیان اوعارفان وو چې کله يې 

دهیواد اوازادی په وړاندې دوسله والي مبارزې اړتیا احساس 

الس کړی دی اوخپله خانقاه يې  کړې ده سم دواره يې وسلې ته

ي ډېر څرگند مثال يې دوزيرستان فقیر میرزا عل ·پرې ايښې ده 

 .يادولی شو يا ايپي فقیر خان 

 

 : فقیر ای پي میرزا علیخان 

 نوروکه دخپلو خبرو په راټولولو فکر وکړو نو دتیرو پیړيو په دوه 

له دغه دوه سرالرو څخه يو هم · سر الرو هم غور کول اړين بريښي 

اوبل هم حمزه شینواری · میرزا علي خان مشهور په فقیر ايپي دې 

 · دی 

 په هماغه ییت تیر شوصيو صوفي اودرويش شخ فقیر ای پي
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ماحول کې چیرته چې بايزيد روښان را څرگند شوی وو سر 

میرزا علي خان په ډيره تنکۍ ځوانۍ کې له خپله ·راپورته کړ 

پالره ديني کتابونه زده کړل ديو څو کلونو کورنۍ زده کړې 

 دوخت له عالمانو يې زده کړي·شو  لورورسته هغه بنو ته واستو

 · وکړې 

 په توگه دينې زده الچې هغه دمکله داکتر ببريگل وزير لیکلي دي 

نو يې دخوشحال خان خټک ،رحمان بابا  ېکړې ترسره کول

تاريخ اودبرتانوي  ک،اوپیروښان کتابونه اوهم دبريتانوي نیوا

نوموړی  کاوهسر کار سره دافغانانو دجنگونو په هکله لوست 

سره سره په  ژبېعلي خان له پښتوزياتوي چې فقیر ای پي میرزا 

 ړدمشهور مورخ استاد حسن کاک· اردو اوعربي ژبو هم پوهیده 

چې کله قومونو خپل مشر  په قول فقیر ای پي هغه شخصیت وو

وټاکه نو پاسیف صوفیانه ژوند يې پريښود ،خانقاه يې بنده کړه 

پاره يې  لونو لهزياتو کې پورته کړه اودياودازادۍ غوښتنې جنډه 

دانگريزي استعمار په وړاندي وسله دخپلو خلیفه گانو په ملتیا 

ابتوي چې په ثدعا اږ داودافکتور زم· واله بريالۍ مبارزه وکړه 

پښتنو کې را پورته شوی صوفیزم اوعرفان کوم منزوی اوپاسیف 

ان مثالونه په نړۍ کې يددې جر· يا منفعل صوفیزم نه وو اونه دی 

-۹۹۰۶)يا (ق ۹۱۱۹ – ۹۱۰۰)په : وگه دمثال په ت· هم لیدلی شو 

کې داحمد بريلوي تحريک هم يو اصالح غوښتونکي ( م ۹۰۳۹

يا په لويديځه افريقا کې داوسومان دن · اومتحرک هغه وو 

دملي چې يو تصوفي نهضت وو خو ( ق۹۱۳۱-۹۹۶۹)فوديو 

دتیجانیه جنبش هم يو اصالح · مبارزه کوله  يې له پاره ۍخپلواک



 
 
 

 

 

کې را منځ ته  ځاولويدي لوه چې دافريقا په شما غوښتونکي فرقه

-۹۱۵۱)همدارنگه په سودان کې دمحمد احمد سوداني ·شوه 

تصوفي جنبش دملې ازادۍ له پاره مبارزه پیل (م ۹۰۰۹()ق۹۳۰۵

اسیا کې دروسیي پر  ۍهمداراز دقفقاز په شمال اومنځن .کړه 

ږ زمو· جريانونه وو چې د تصوف په خم کې رنگ وو  ېضد داس

هدف دادی چې تصوفي جريان يو منفعل اوپاسیف حرکت نه 

بلکې دهرې ټولنې اړتیاوې يې منعکسې کړي اوکله چې ټولنه 

دسیاسی اواگاهانه حرکتونو نه بې برخې وه نو ځای يې دغه 

صوفیانه حرکتونو ډک کړی او داکبر جهاد په څنگ کې يې اصغر 

 . کړی دی  جهاد هم

سره له دې چې په هې  · ل متفکر دې په پښتنو کې حمزه بابا يو ب

په دولتي ادارو کې يې هم کار سیاسي جريان کې شامل نه وو،

خو دهغه شعر اولیکنو همیشه له ځانه سره يو عرفاني .کړی دی 

خپل شعر اوغزل کې له پښتانه په هغه · وفي پیغام درلود صاوت

دفلسفي باريکۍ هم کې تصوف په دحمزه · ړه کسره مینه ځای 

خاوند دی  کحمزه که يو پښتون عارف اودسلو شوي دي بیان

 : خپل شعر کې په زغرده وايي  پهخو

ــوم دی   د ــردار واړه معلــ ــت و کــ ــومن ګفــ  مــ

 غشـــی وايـــه کـــوم دی   ېدســـپوږمی دچـــړ 

 

ستا په نوم می چی خپل نـوم او نښـان ورک   

ــړ  کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هــر يــو نــوم تــه ګــورم زمــا نــوم دی   ېاوس چــ
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ــه   ســــــتا دزلفــــــو دورک شــــــوو درک چرتــــ

شـپه کـی معـدوم     ېوری هم په دمی سی ېچ

 دی

 

 

ــو   ــه مینـــــ ــوره پـــــ ــک ګـــــ ــقاوت دفلـــــ  شـــــ

ــاره شــوم دی      ــه پ ــا ل ــم زم ــی ه  چــی ګــردش ي

 

ــل   ــل يمــــه دعقــ ــه شــــوی زه قتیــ ــقه څــ  عشــ

 چـــی جهـــان راتـــه موجـــود کلـــه موهـــوم دی 

 

 نــــه کــــړم ېســــتا يــــادونو هــــم اشــــنا يــــواز

ــوم دی   ــوم و ال هجــــ ــی هجــــ ــو چــــ  دغمونــــ

 

ــاريږی چــی موجــود وی      ــه ک ــه پ  اضــداد هل

ــود او   ــه وجـ ــزوم دی   پـ ــه لـ ــی څـ ــدم کـ ــه عـ  پـ

 

ــ  ــه پخـ ــ ېکـ ــر ېپخـ ــړ ېخبـ ــقه  ېکـ ــی عشـ  بـ

ــه د ــ ېالره کــــــ ېپــــ  وګڼــــــه ال اوم دی ېيــــ

 

ــ   ــه چــ ــزه هغــ ــرم وه   ېحمــ ــی دمحــ ــوه يــ  دعــ

 وروکتـــل محـــروم دی  ېپـــه غـــور مـــ   ېچـــ

 



 
 
 

 

 

دا خبره هم په . خو ددې په خواکې چې هغه يو صوفي اوعارف دی

 : جهر کوي واي 

 زمــا ســر نــه ټیټیــده کــړهمــا ټیــټ ورتــه لیمــه 

چې په الفت کې هم افغان پاتې کیـدم  شايد 

. 

 

 : يا داچې 

 وی نــو هــم دحجــازحمــزه ســفر کــه 

 ســـره ځـــم ېقـــافللـــه زه دپښـــتون 
 

 :همدارنگه په بل غزل کې وايي

ستا دمـخ پـه ننـداره     ېپه هر مخ ک

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

يـی نـا پديـد     ېپیداي ېچی له ډير

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 :چې وايي يا دا بیت

ــتو   ــهتـــه اســـالم پښـ ــم ګڼـ  خـــو زه وايـ

 سان وی نو پښتون بـه خدای که هم ان

 وو

 

 داسی راته ښکاری چـی پخـال بـه وو   

 تـه غـږ وکـړ راسـتون بـه وو     ما چـی ور 

 

دپښتنو په ملي  هغه ولې دا خبره په زغرده کوي؟ ددې له پاره چې
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خود اگاهي اوهمدارنگه په ټولنیز تحت الشعور کې يو څه ورک 

اونیمگړي دي اوهغه ددوې خپلواکي استقاللیت اوخود 

همدغه ټکې چې يو څه تفصیل ته اړه لري هغه يې  ·مرکزيت دی

چې دخپل قوم دالشعور خبره وکړي ديونگ  دی ته اړ کړی دی

يوازې شاعران زما په خبرو : ))خبره دلته صدق کوي وايي

 ((...پوهیدای شي

دحمزه په شاعرۍ کې دبنیادي : يساغلي اصف صمیم لیک

سره مذهبي اوبنسټي ټکیو په توگه دعشق اوعرفان له شتون سره 

اوملي جذبه دواړه په ډېر فطري اواستادانه هنر غاړه غوټۍ شوې 

دي اوددې فطري حقیقت چې دين اوملیت نه يواځې ټکر خور نه 

ه شرط پنډول ساتني اخو داعتدال او· دي بلکې مالتړ هم دي 

حمزه ددې حقیقت منلو ته ښايسته ډېر پلويان اوالروي پیدا کړي 

م ته يې ديوه ادبي سیاست رنگ ورکړی ان چې خپل دې پیغا· دي 

 ·186دی 

دپښتنو په ژوند کې لکه دهر بل شرقي اولس په ژوند کې دوه 

اوبل فکري  سیاسي ټولنیز چې يو. ډوله جريانونه را منځ ته شوی

که تیر تاريخ ته پام وکو نو دخوشحال خان ايمل خان · عرفاني 

 تر سره کړ پلوه خپل رسالت سیاسي مبارزو که له وبیا پاچا خان

بیا دفقیر صیب اونورو  نو دبايزيد روښان ، اودهغه دپیروانو

فکري اومعنوي هڅې دپښتنو دخبرتیا اوشعورې بیدارۍ بل 

 .موازي جريان دی

 

                                                           
  ۴۳۲۳:كابل افغانستان ·نگ وزارت داطالعاتو اوفره·محد اصف صميم ·حمزه شينواري كليات 186
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 :ماخذونه

 -انتشارات ·فلسفه هگل·ابو القاسم،داکتر ذاکر زاده

 ۹۳۰۰:الهام،تهران

 - د الدين ترجمه دکتر مج)صوفیان وضد صوفیان·الیزابت سريه

 ۹۳۵۰:چاپ مرکز،تهران·(کیواني

 چاپ مرکز (ترجمه داوود وفايي ) ابن عربي·الوداع،سلیمان

 کال۹۳۰۴: تهران

  ترجمه حبیباهلل )·تصوف وسوريالیزم·(علي احمد سعید)ادونیس

 ۹۳۰۵:ايران ،تهران· دوم،گلرنگ يکتا چاپ·عباسي

 دکتر گل  ترجمه ،توضیح.)درخت هستي.ابن عربي،محی الدين

 ۹۳۰۹:تهران،زوار(ا سعیدي باب

 چاپ نشر · اسالم درايران·( ترجمه کريم کشاورز)پطروشوفسکي

 ۹۱۱۰: نیما المان 

 (پیام صوفي بت شکن به بت پرستان قرن بیستم) پوهاند

  ۹۳۵۵:ادب مجله ،کابل پوهنتون·دوکتورسید بهاوءالدين مجروح

 داطالعاتو اوفرهنگ ·دمحد اصف صمیم ·مزه شینواري کلیات ح

 ۹۳۰۹:کابل افغانستان ·ارت وز

  میرزا خان انصاري اودهغه شاعري ( ترجمه .)خلیل ،همیش

 کال ۱۰۰۱:جدون پرنتنگ پريس پیښور.

  ،چاپ کال · دعبدالشکور رشاد سريزه . (چاپ  کابل)خیرالبیان

:۹۳۵۳ 

 دبايزيد روښان دنړيوال سیمینار دمقالو مجموعه ·دروښان ياد

  ۹۳۵۵:تو ټولنه پښ·دحبیب اهلل رفیع په اهتمام·

 دروښان جهانبیني ·روهي،کانديد کاديمیسین محمد صديق

 ۱۰۰۹:دافغانستان دکلتوري ودې ټولنه کابل: چاپ اوفکري نوښتونه،



 
 
 

 

 

 کال 

 ۹۳۹۱:تهران ·ازچیزهای ديگر·زرين کوب،عبدالحسین 

 ترجمه سعید )· فرهنگ اصطالحات فلسفه اسالمي·سعید ،شیخ

 ۹۳۱۰:،چاپ تهران ،مرکز(رحیمیان

 انجمن اسالمي · فرهنگ علوم عقلي·جادې،دکتر سید جعفر س

 ۹۳۶۹:ايران ،تهران·فرهنگ وحکمت وفلسفه 

 فرهنگ اصطالحات وتعبیرات ·سجادي،دکتر سید جعفر سجادي

انتشارات طهوري،زبان وفرهنگ ايران ،تهران،چاپ · عرفاني

 ۹۳۰۹·ششم

  پیښور چاپ (ټولونه اوڅیړنه )·پښتو نامې ·صمیم،محمد اصف،

 ۱۰۰۹کال ·نش خپرندويه ټولنه دا·

 جنبش های  برخی بررسیها درباره ء جهانبیني ها. طبري ،احسان

  ۹۳۰۹(. انتشارات ح،ت ،ا. )چاپ چهارم. اجتماعی درايران

 ،چاپ (جلد اول ودوم )تاريخ تصوف درايران  ·قاسم دکتر غني

 ۹۳۰۱:ايران ،تهران· يازدهم ،خاشع

 عرفاني ابن  طالحاتفرهنگ جامع اص·سعیدي ،دکتر گل بابا

 ۹۳۰۹:تهران،زوار· عربي

 - انديشیدن فلسفي ،انديشیدن الهی ·فشاهي،محمد رضا

 (۹۳۰۱)۱۰۹۰:چاپ دوم سال ·سويدن:نشر باران·عرفاني

 ترجمه .)شرح قیصريبرفصوص الحکمابن عربي.قیصري،داوود

 ۹۳۰۹:تهران،مولی( دردوجلد)،( محمد خواجوی 

  ت ابن عربي ومايستر وحدت وجود به رواي-.کاکايي ،قاسم

 . ۹۳۰۵.چاپ سوم : انتشارات هرمس ،تهران. اکهارت

 په حالنامه کې دبايزيد روښان عرفاني ·کرگر،محمد اکبر

· دافغانستان دکلتوري ودې ټولنه ،جرمني:چاپ دوم ·اوفلسفي څیره 
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 کال  ۱۰۰۶

  درده جلد .)شرح اصطالحات تصوف .گوهريان ،دکتر سید صادق

 ۹۳۰۰:تهران،شرکت قلم( 

 - چاپ وزارت ·حالنامه ·مخلص،علي محمد کندهاری شینواری

 ۹۳۰۰:،کابل(تصحیح فضل الرحمان فاضل )·اطالعات وفرهنگ

 - چاپ تهران · اوپانیشادها·(دکتر تاراچند)·محمد داراشکوه

:۹۳۵۰ 

 -،متن کال )اصطالحات صوفېا ·(متن وتصحیح)مرضیه سلیماني

 ۹۳۰۰:چاپ تهران (رساله مراءت عشاق

 -دمیرزا خان (سمونه اوڅیړنه)ر خويشکی،داکتر پرويزمهجو

 ۱۰۰۴: پښتو اکیديمي ،پیښور ،پیښور يونیورستي کال ·ديوان

 - پیښور ،چاپ ·دخیرالبیان تنقیدي مطالعه ·مومند ،قلندر

:۹۱۰۰ 

 - چاپ تهران نشر ·ج اول ·تاريخ فلسفه دراسالم·محمد شريف

 ۹۳۶۱( :درسه جلد)دانشگاهي 

 - درنقد کتاب ،کتابشناسي )گفتار  هفت·میر فطروس،علي

 ۱۰۰۹:نشر فرهنگ:چاپ ( ···گفتگو 

 ترجمه علیرضا طیب )· يونگ وسیاست ·والديمیروالتراوداينیک

 ۹۳۰۰:تهران·نشر نی (
  

 عوالم خیال ابن عربي .(ترجمه ای قاسم کاکا يي ). يلیام چیتکو

  تهران .ومساله اختالف اديان

  مه يا پشگفتار مترجم مقد·ج اول ·فلسفه هگل ·ستیس · و،ت

  ۹۳۰۰: چاپ سپهر ،تهران(د عنايت یحم)

  ترجمه جواد ( متن کامل )تاريخ فلسفه اسالمي ·هانري کوربن،

 ۹۳۹۳(:فرانسه  انجمن ايرانشناسي)طباطبايي ،ايران ،تهران ،کوير



 
 
 

 

 

 ازتاءمالت عرفاني مولوي تا عناصر )عرفان وتفکر·همداني ،امید

تهران  :نشر.انتقادي ،بررسي تحلیلي  ( عرفاني درطريق تفکر هايدگر

  ۹۳ ۰۹:نگاه معاصر

  په هند کې دپښتو ژبې اوادبیاتو دايجاداوودې .هیوادمل ،زلمی

 ۹۳۹۳: الهور، چاپ شرکت پرنتنگ پريس. پړاوونه
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