
عرفان او ادب   

 پوهیالی سراج احمد ژواک: لیکوال

  لنډیز
د داسې خبرو د څرګندولو غوره وسیله چې څرګندول یې د ویناوال پر وړاندې ستوونزې     

را والړوي شعر دی؛ پر همدې اساس صوفیانو او عارفانو ته چې ډېری خبرې یې د استودالل  
سالک چې په .  او منطق پر تول پوره نه  خېژي، شعر د خپلو افکارو د څرګندولو ښه وسیله ده

سلوک کې د کومو مشاهدو او تجربو سره مخامخ کېږي، د شعر په مرسوه یې په اسانۍ سره له    
ځکه شعر د زمان او مکان په قید کې نه وي؛ هغه خبرې چتې اوس    .  نورو سره شریکولی شي

او په یوه ځای کې یې ویل ناشوني وي، ښایي په راتلونکې کې او بل ځای یې په ستهه ستینه    
 .  خلک واوري

د صوفیانو او عارفانو د مشاهدو او تجربو انځورول هم نورو ته چې ال تر اوسه یې داسې    
کوم څه نه وي لیدلي، د دوی پر وړاندې یوه ننګونه ده؛ خو د شعر په مرسوه چې د مخاطت        
خیال پرې پارېږي، کوالی شي چې هغوی هم د ځانونو سره د خیال پر مټ په دې مشاهدو او 

 . ځکه خیال د نالیدلو څيزونو د لیدلو لپاره غوره وسیله ده. تجربو کې شریک کهي
 . شعر، سمبول، تصوف، عرفان، سماع او وجد: بنسټیز ویونه



 سریزه
که څه هم له ډېرو کلونو را هیسې تصوف او ادب او په تېره بیا د ادب یو جز شعر او تصوف یو       

له بل سره غاړه غهۍ شوي دي؛ خو د دې غاړه غهۍ کېدو د الملونو په اړه یې ال تر اوسته پتورې د     
هغه هم په داسې حال کې چې زموږ او سواسو د پتتوو او     .  ځینو څېهونکو سره پوښونې موجودې دي

دري ژبو د ادبیاتو ډېره بډایه برخه عرفاني او تصوفي ادبیات دي، ښايي د دې یو المل دا هم وي چې   
پالونکی او په دین مین خلک دي؛ نو ځکه به یې د ادبیاتو ډېتره برخته    (  ج)افغانان له لویه سره خدای

( ج)هم د نورو اولسونو پر خالف چې هغوی یوازې د روحي تسکین وسیله ترې جوړه کهې؛ ختدای    
 . پالنې او لمانځنې ته ځانګهې شوې وي

نو اوس د هغو څېهونکو سره چې د عرفان او ادب د پیوند د الملونو په اړه ورسره ال تر اوسته      
پورې ځینې پوښونې موجودې دي، وپوېیل شوه چې د هغوی دې ډول پوښونو ته پته دې ماالته کتې           

 . ځواب ورکهل شي
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تصوف په عشق او ریاضت نفسي تزکیه ده، د هر مذه  او فرقې په خلکتو کتې د هغتوی پته              
د پتونو پته خټته کتې        »:  ټولنیزو رنګونو کې رنګ دی، خو هغه د تاویم الحق کاکاخیل مرحوم خبره

اختلشوی دی، د ارزاني او دولت نه واخله تر حمزه شینواري پورې د پتتوو شتاعرۍ هیتو دور د               
 ( ۱۷: ۴)  «.تصوف نه خالي نه دی پاتې شوی

هم همدا حال دی، بلکې په ډېر وثوق سره سړی ویالی شي،    «فارسي»د پتوو د ګاونډۍ ژبې    
ځکته د   .  چې تر پتوو نه یې دا ډول ادبیات ډېر بارز او د هغې په پرتله یې قلمرو ډېر وېه او پراخ دی

غزنوي سنایي نه واخلئ، چې د لومهي ځل لپاره یې په ډېره اسوادۍ او مهتارت عرفتاني افکتار پتر           
، شتیخ فریدالدیتن     انتصاري ، حکیم سنایی غزنتوی،   تر رودکي(   ۰۳۳:  ۵.)  فارسي شاعرۍ ورګډ کهل

او نوورو پووری یوې نو ټدی  و وو             میرزا عبدالاادر بیدلموالنای روم، حافظ، سعدي، جامي،   عطار،
 . عرفاني او تصوفي شاعري کهې ده

خو خبره اوس دا ده چې دا دومره ډېر عرفاني ادبیات ولې وپنځول شتول اوعرفتان او تتصوف            
 چې له لویه سره خدای پالنه او د نفس تزکیه ده، له هنر او ادب سره څه تهاو لري؟ 

د دې پوښونې په ځواب کې لومهۍ باید ووایو چې تصوف او عرفان هغه وخت ادب تته مخته             
کهه، چې د تصوف د بغدادي ښوونځي پلویانو ته، چې ماورا الماده او میوافزیک مسایل یې پر منبرونتو  
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نو د دې   .  بیانول، د مرګ ګواښونه وشول او حوی ځینې هغوی خو یې  په کې آن تر کومي هم ورسېدل
ښوونځي پر خالف او د هغې په لمن کې د روزل شوي خراساني ښوونځي پلویانو پر خپلتې تګتالرې    

ځکه په دې الر    .  تر غور وروسوه وپوېیله چې د قلم او کوابت له الرې خپلو موخو ته ځانونه ورسوي  
کې سمبول، چې په مجازي معنا سربېره حایاي معنا هم لېږدوي، د یوې ښې وسیلې پته توګته د دوی      

 . سره د خپلو اندونو په څرګنداوي کې مرسوه کوالی شوای
ځکه د مسوایمې ژبې کلمې یوازې یوه معنا رسوي؛ خو په مجازي ژبه کې کلمې څتو معنتاوې          

لري او هر اورېدونکی یا لوسوونکی ترې بېله معنا اخلي؛ نو مجازي ژبه د رواني غوښونو غوره انځتور   
په مجتازي ژبته    .  وړاندې کوای شي او د شاعر پر وړاندې کهې معنا سربېره نورې معناوې هم لېږدوي

نه کېږي، بلکې کلمې نورې معنتاوې اخلتي او دا معنتاوې پته           (  ۴=    ۲+۲)کې د حایاي ژبې غوندې 
 : کاروان وایي. ساینسي منطق نه، په هنري منطق تلل کېږي

 شاعر په هوش کې نه ؤ د غاټول په باب یې دا وې 
 ستتتره وینتته د هتتوسیو له پرهتتتتاره ښویېدلې 

یوازی په هنري محک معلومېدای شي، چې    «سره وینه د هوسیو له پرهاره ښویېدلې»دا مسره    
لوسوونکي پوهېږي، چې غاټول یا الله ته د غاټول پر   .  ادب دا چاره د بدیعي صنعوونو په مټ ترسروي

شتاعر د خپتل احتساس او        .  هسې نه ده ویل شووی    «دهوسیو له پرهاره ښويېدلې سره وینه»ځای 
 . حالت د لېږد هڅه کهې، ځکه پر مجازي الر را تاو شوی دی

د احساساتو په دقیاه انځورونه کې یوازې د مجازي معناوو څتون الفاظ نه لري، بلکې د شتعر         
د کلمو موزونه اوډنه، د یو رنګ آوازونو تکرار او حوی د   .  وزن او داخلي موسیاي هم لوی رول لوبوي

وزن د  .  د یوه کیفیت په دقیاه انځورونه کې له شاعر سره الس کوالی شتي (  تلفظ)ځینو آوازونو وینګ
د شعر موسیایت د لوسوونکي یا آورېدونکي پر احساستاتو ژور   . پاسني شعر خوند دوه ګرایه کهی دی

 . اغېز کوي
دا .  تصوفي تجربې اشراقي او شتهودي وي   .  ښايي په تصوف کې د شعر پر ارزښت پوه شوي یئ   

د تصوف علمتي نومونتې    .  کیفیوونه د مسوایمې ژبې یا د علمي اسودالل له الرې نه شي وړاندې کېدای
همدا هڅه ده، چې تر سمې معنا یې ورانپوهاوي ډېر ټوکولي دي؛ نو صوفیان خپلې دغه   (  اصطالحات)

 ( ۱۷، ۱۳: ۶. )پېچلې نا څرګندې رواني او قلبي تجربې په شعر کې را نغتوې
عرفاني او تصوفي تجربې چې شهودي او اشراقي تجربې دي، د عال او شعور په ژبه یې د بیان       
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فاني او باقي   .  او وحدت خبرې کېږي(  ګډون)په دغه الشعوري تجربو د اضدادو د اجوماع.  امکان نشوه
پر دې سربېره د ځینو کیفیوونو لپاره چې په مادي نهۍ کې نشوه، موږ د متادي څیزونتو     .  یو بلل کېږي

نومونه د سمبولونو په توګه کاروو، د ځینو خوبونو تعبیر هم د سمبولونو له الرې کوو؛ ځکه چې زموږ    
له الشعوره راوتي شیان کله نا کله هیو منطق نه مني او خوبونه د دغو الشعوري غوښونو د فتوران او      

 . راخوټېدو غوره الر ده
موږ په عادي ژبه کې معمواًل هغه خبره کوو، چې ورباندې پوهېدلی یو؛ شاعران هتم کلته کلته           

مثاًل کله چې خپله معشوقه سروه بولتي، د     .  هغه خبره کوي چې په ذهن کې یې معنا ورته څرګنده وي
مګر کله کلته شتاعر یتو ګونتګ           .  شاعر په ذهن کې دا معلومه وي چې هغه دنګه نجلۍ یې منظور ده

دغه ګونګ او ژور احساس چې ممکن د بنیتادم د الشتعور پیغامونته پته کتې وي، د              .  احساس لري
 . خوبونو غوندې سمبولیکې ژبې ته محواج دی

که یو صوفي خپل دغه اشراقي او     .  پر دې سربېره راز پټونه د تصوف په بنسټي آرونو کې راځي   
له خپل حایاي معشوق سره د پیوسوون رازونه اوڅار کهي؛ نو ښايي معتشوقه یتې لته خپتل دربتاره          

ما وپوښول، چې د منصور غوندې نژدې ملګری او خپل لېونی میتن دې    ...  »:د شبلي خبره ده.  وشهي
ولې په داسې مرګ وواژه؟ ځواب یې راکه، چې منصور زما راز په بازارونو ګډ که او اغیار یې راخبتر      

 : غني خان وايي( ۱۵: ۶)«....کهل
 منصور یو لېونی ؤ، د جانان آداب یې هتتېر کهل
 منصور یو لېونی ؤ د مسوۍ شراب یې ډېر کتتهل 
 وې مستوي دا زما نه ده د جانان د سورګو نور دی 
 زما د ختتتتتولې خبرې هم تورات او هم زبور دی 
 دا رنګ زما د سورګو نه دی رنګ دی د جتتتتتتانان 
 دا شرنګ زما سینه کې د ښپو شرنګ دی د جانان 

                                                                                  (۱ :۴۶۶) 
یارانو ته وص ت کوم چې کله درته په باطو    »:په یوه بل ځای کې بیا د راز د پټولو المل ښيي    

کې د معنا ناوې مخ ونمایي او اسرار درته معلوم شي، نو احویاط کوئ، چې اغیار درخبر نته کتهئ او       
تاته که یو شاهد یا معتشوقه  ...  حال ورته ونه وایاست او زما دا خبره چې آورئ، هر چاته یې مه کوئ

درشي او سوا په کور کې پټه شي او درته ووایي، زه سوا یم، ما چاته مه ورښيیه؛ نو آیا دا به ستمه وي   
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او مناسبه به وي، چې په بازارونو کې یې وګرځوئ او هر چاته ووایې، راشته دا ښتکلې ووینته؟ آیتا         
 ( ۱۶: ۶) «چېرې به هم معشوقه په دې کار خوشحاله شي؟

 : عبدالاادر خټک وایي
 شبتتنم وصل د ګل بیا مونده ختتاموش شو
 تتتترې محرومه شوه، چې شور کاندي بلبله
 ښه چې ژبه دې قلم شوه په مجتتتتتلس کې
 شمتتتتتتعې تا چې د خپل سوز قصتته ویله

                                                                       (۰ :۰۴ ) 
ځینې پوهان بیا په سمبولونو کې د خبرې د نغتویا المل د فاهي علماوو او واکمنو ارزښوونو وېتره    

څرنګته  .  بولي، ځکه ځینې صوفیان په داسې خبرو ت لکه منصور ت وژل شوي او ځتورول شتوي دي     
چې د زیاترو صوفیانو موخه د اسالم تبلیغ ؤ، عامو وګهیو ښايي په داسې خبرو له دوی کرکته کتهې          

. ځینې خو ال داسې هم شوه، چې له وګهیو د ګوښه توب لپاره یتې دا رنګته ختبرې کتهې دي            .  وای
بایزید چې منورې مدینې ته، ته او په ځان پسې یې د خپلو عایتدتمنو لتوی لتتکر ولیتد د ځتان د             
خالصي لپاره یې ورته کهه، چې زه خو خدای یم، دا خلک هسې زما لمانځنه نه کوي، پته دې ستره          

 . ترې خلک خواره شوي وو
صوفیانو ته څرګنده وه، چې په دې خبرو چې د شریعت له ظاهري اړخ سره ډېر اړخ نته لګتوي،      
عوام نه پوهېږي او په ښکاره کولو یې د ولس ترمنځ ګډوډي پیدا کېږي او دا ګډوډي ښايي تتصوف د     

لته دې ستوونزو ستره ستره         .  دا خبرې یواځې د خواصو ترمخ کېدای شي   . خپرېدو پر ځای وننګوي
تصوفي اسرار او احساسات چې د وتو الر لټوي، صوفیان اړ باسي، چتې پته ستمبولونو کتې یتې را             
ونغاړي، ځکه د انسان فطرت دی، چې دردمن یا خوښ وي، نو خپل درد او خوښتي پتر زړه دننته               

 : لکه خوشحال بابا وایي(  ۱۱: ۶.)ایساروالی نه شي او یو چاته یې وايي
 د خوشحال خټک له عشاه ګفوتتتتګوی شي
 چې په لوښي کې څه وي هغه تر توي شي

                                                                            (۲ :۷۱ ) 
نوموي اثور      «عرفان او د پتوو ادب په لرغونې دوره کې یې څرکونه  »اسواد فضل ولي ناګار په    

 : کې د عرفاني ادبیاتو او عرفاني غورځنګ د تهل کېدو یو بل المل هم را په ګوته کوي او وايي
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ته د رسېدو لپاره چې د الهي رحمت نزول یې ګڼي، پته ډېتر لتوړ           (  حال)عارفان او صوفیان »   
ارزښت قایل دي؛ نو دا حیرانوونکې نه ده، چې په صوفیانه مجالسو کې لته هماغته ړومبیتو څخته د         

ډېتر ژر جوتته شتوه،       .  داسې وسایلو لټون په ډېر شدت سره روان ؤ، چې د حال انګېزه رامنځوه کهي
چې ډېره ګټوره وسیله یې له آواز او ترنم سره موسیاي ده؛ د مشایخو یوې ډلې دغه نتوا او نغمته لته          

 (  ۷۷: ۸)«.کېتود( سماع)ادابو او رسومو سره وګڼله او هنري نوم یې ورته 
د نوموړي له پورته بحث څخه دا پایله اخیسول کېدای شي، چتې لته ادب ستره د عرفتان او                

تصوف تهل کېدل د عارفانه سماع او وجد په خاطر وو، ځکه سماع پرته له شعر نته ناشتونې وي او           
 .وجد هم پرته له سماع شونویا نه لري

د اسواد دا خبره به هم تر یوه ځایه سمه وي، خو د عرفان او ادب د پیوسوون تتر ټولتو قتوي            
المل هماغه دی، چې عارفان او صوفیان د خپلو ناویلو خبرو د ویلو لپاره د داسې وسایلو په لټه کتې     
وو، چې هم خواصو ته د دوی موخه ښه جوته کهي او هم عتوام د دوی لته ختبرو څخته د خپلتو               
اسوعدادونو سره اړوند معنا او مفهوم ترې واخیسولی شي، نو دا وسیله له سمبول پرته بله هغه نته شتي     

په همدې استاس صتوفیانو     .  کېدای او د سمبولونو تر ټولو ښې سرچینې یوازې په هنر او ادب کې وې
 . هنر او ادب ته مخه کهه

له دې پرته شاعران څوک په خپلو ادعاوو او خبرو هم نه شي محکومولی، ځکه په قران عظیم       
و انهم یقو وو      »:الشان کې په واضحو الفاظو اهلل سبحانه و تعالی د شاعرانو په باب ذکر کهي دي چې

یعنې شاعران هغه خلک دي، چې دوی څه وایي، خو پلتي     (  آیت ۲۲۶/  سورت شعراء)  «ما الیفعلون
اوس نو که چېرې کوم عارف او صوفي شاعر په خپل شعر کې ماورا الماده او میوافزیتک     .  کوي یې نه

مسایل او یا داسې خبرې چې ظاهرًا له شریعت سره اړخ نه لګوي، بیان کهي خلک یې د محکومولتو    
حق نه لري، ځکه د ډېری موصوفو شاعرانو د شعر معنا مجازي او حایاي دواړه اړخونته لتري، عتوام      
ترې د خپل ذوق او اسوعداد اړوند معنا او مفهوم اخیسوی شي او خواص ترې د خپل ذوق او استوعداد    

 . اړوند
نو ځکه به ډېری صوفیانو او عارفانو حوی په وعظونو کې شعرونه ویل؛ لکته د متشهور شتیخ            

له ژوند څخه ښکاري چې د خراستان د صتوفیانو دغته پیتاوړي                 ( هت۴۴۲ت ۰۵۱)ابوسعید ابو الخیر
پته  .  اسوازي به په وعظ کې څلوریزې ویلې، چې لکه د پتوو ټپې کټ مټ ولسي زېرمه او بنسټ لري  

څلورمه هجري پېهۍ کې د نیشاپور د مشایخو له تاریخي مطالعې څخه هم  څرګندېږي چې د ټاکلتي    
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داسې غونډې به پر تالوت پیل کېدې، بیتا بته      .  لپاره وخت ټاکل کېده(  سماع)مهالوېش پر بنسټ به د 
 . مرشد پر منبر وعظ کاوه او تر هغې وروسوه به ترانې او ترنم پیلېده

موخو ته د رسېدو لپاره عاشاانه شعرونو او ترانتو اړتیتا     (  سماع)وایي چې د (  رح)امام غزالي      
ده، خو دا خبرداری هم ورکوي، چې د نفساني هوسونو له راپتاروونکو شتعرونو بایتد ډډه او پرهیتز            

 . وشي
نو مشایخ باید داسې اشعار انوخاب کهي، چې اسوعاري تفسیر یې وشتي، لکته چتې دویمته                  

نو پر همدې بنسټ پرېکهه کولی شتو،  .  د همدغسې اشعارو بېلګې  ري «رابعه بصري»هجري پېهۍ د 
 ( ۷۴: ۸.)چې د تصوف له پیله د عرفاني اشعارو اړتیا پيدا شوې وه، چې اسوعاري شکل یې درلود

یو د صوفي خپلې مشاهدې او تجربې وي، چتې ادب        :  تصوفي ادب له لویه سره دوه ډوله دی    
ته یې را اړوي او یو هغه صوفیانه شاعري ده، چې د صوفیانو د اثارو او فلسفیانه انتداز پایلته وي، د         
دواړو توپیر جوت دی، صوفي له معلومه ځایه ابهام ته ځي او دویمه ډله له ابهامه معلوم ته د تلو هڅه   

 ( ۱۷: ۴. )دا که فلسفه نه وي، نظري عرفان یې ضرور بللی شو. کوي
کله کله خو په ادب کې د دې دواړو ډلو ترمنځ د بریدونو کرښې هم دومره سره توې او حوی ړنګې   
شي، چې څېهونکي په دې ننګوي، چې دا د شاعر خپلې تجربې او مشاهدې دي او که هتسې یتې د          

 نورو موصوفو او عارفو شاعرانو تر اغېز الندې تصوفي او عرفاني شاعري کهې ده؟ 
 پایله 

د پایلې په توګه په ډېر وثوق سره ویالی شو، چې تصوف او عرفان کته څته هتم پته عتشق او              
ریاضت د نفس تزکیه ده، خو له ادب سره هم ډېرې نېږدې اړیکې لري، ځکه ادب د انتسان د ذهنتي       

او تصوف چې له آره یتوه ګروهته ده او د هترې            .  نهۍ د انځورولو تر بلې هرې هغې غوره وسیله ده
پر دې اساس هر ګروهمن ناچاره وي چې تر نتورو پتورې بویته           .  ګروهې سرچینه د انسان ذهن وي

 . نو ځکه عرفان او ادب یو له بل سره پیوند شول. خپل اندونه ورسوي
دا چاره هغه مهال وشوه چې کله په دویمه هجري پېهۍ کې د بغدادي عرفاني ښوونځي پل یونو ته   
په دې پار چې ځینې ماوراء الماده او میوافزیک مسایل یې پر منبرونو بیانول د مرګ ګواښونو وشتول      
او ځینې هغوی خو یې په کې آن تر کومي هم ورسېدل، نو پر خالف یې د خراساني ښوونځي پلویانتو  
هنر او ادب ته چې له دوی سره یې د هغوی سمبولونو د خپلو افکارو په څرګندولو کتې ښته مرستوه       

 . کوالی شوای مخه کهه

 عرفان او ادب



هنر او ادب له صوفیانو سره د حال او وجد، چې دوی یې د الهي رحمت د نزول سب  ګتڼي، پته       
رامنځوه کولو کې هم مرسوه وکهه، ځکه حال او وجد پرته له سماع څخه نه شوای ورته میسر کېتدای     

 . او سماع هم پرته له شعر څخه شونویا نه درلوده
 اخځلیکونه

 ت قرانکریم ۷
د یارمحمتد مغمتوم خټتک، تحایتق، ستمونه او            .  دسوارنامه(.  ۲۳۳۵. )ت خټک، خوشحال خان۲
 .یونیورسټي ُبک اېجینسي: پېتور. حاشې
پتتوو اکېډمتي    :  پېتتور .  د پروفیسور جهانزې  نیاز څېهنته      .دېوان(.  ۲۳۳۲.)عبدالاادر  ت خټک،۰

 . پېتور پوهنوون
 .دانش خپرندویه ټولنه. دویم چاپ: پېتور(. کره کونه) منشور(. ۲۳۷۰. )ت سالک، مصطفی۴
. پ هتشوم  چتا :  تهتران .  مادمه ای بر مبانی عرفان و تتصوف    (.  ۷۰۱۱. )ضیاء الدین ،سجادی ت۵

 (.سمت)دانگاهها سازمان مطالعه و تدوین ُکو  علوم انسانی 
 . مومند خپرندویه ټولنه: ننګرهار. تصوف او ادب(. ۷۰۱۴. )ت ښکلی، اجمل۶
 . یونیورسټي ُبک اېجینسي. څلورم چاپ: پېتور. لټون(. ۲۳۷۲. )ت غني خان۱
: ننګرهتار (.  او د پتوو ادب په لرغونې دوره کې یې څرکونه )  عرفان(.  ۷۰۱۷. )ت ناګار، فضل ولي۸

 . ناګار خپرندویه ټولنه. دویم چاپ
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