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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جون ٠۶

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵٢ 

  :    شريعت - ١١۴

المانو له نظره، ھغه حقوق، قاعدې، اصول او الري چاري دي، چي د يوې اسالمي  د اسالمي ع،شريعت

قرآني ُحکمونه، نبوي ُسنت د اسالمي عالمانو ِاجِتھاد او  .  )کوي(کيي  ژوند اداره )معنوي(مانوي ټولني مادي او 

  .قياس داسالمي شريعت اصلي سرچيني دي 

 موسا، حضرت عيسا او د اسالم وروستی حضرت  آدم، حضرت  نوح، حضرت  ابراھيم،  حضرت 

ددې پٻغمبرانو له ډلي څخه  حضرت نوح ، . خاوندان دي   حضرت محمد عليھم السالم د ځانگړو  شريعتو- پٻغمبر 

حضرت ابراھيم، حضرت موسا، حضرت عيسا او حضرت محمد عليھم السالم د اوالعزمو پٻغمبرانو په نامه 

پر ځای يې نوي خاوندان دي؛ مخکني شريعتونه يې منسوخ کړي؛ او ياديږي، چي د وحي، معجزې او کتاب 

  .  ١ديوړي شريعتونه منځ ته را

ځيني صوفيان .  ئ  دئ ډولو تعريف سونسبتاً بٻلود اسالمي تصوف او عرفان په کړييو کي شريعت په   

 او دين واقعيتونه د د دوي په اند، د ايمان. ي يعقيده لري، چي شريعت د انسان ظاھري يا بھرنۍ سلوک تنظيم

 يوازي د سير او سلوک له الري ځان رسول داسي حقيقتوته ؛ له دې املهشريعت تر پولو او چوکاټ دباندي دي

د دوی  . ٢ سره ورته  والی لري)بوسو(پروړوپه بله  ژبه شريعت بې حقيقته، له بې مغزه ھډوکي يا .  ممکن دي 

ځينو عرفاني مخکښانو استدالل .  ئ  حقيقت څخه ليري پروت د، چي له مغز يائله نظره ، شريعت ھغه پوښ د

 دنده او اجرا کولو، چي ھغوی يوازي د معرفت مقام ته تر رسٻدو پوري د شرعي ُحکمواو وجيبو د ئدئ کړ

، چي حقيقت نه پٻژني يا د ھغه د ئد دوی په عقيده، شريعت د عامو خلگو ياھغو کسانو دپاره د.  مکلفيت لري 

  .  ٣س نه لريپٻژندلو و
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شريعت )   ھـ ق٧٠٠  -  ۶٣٠( عزيزالدين بن محمد نسفي -داسالمي تصوف او عرفان  مخکښ الرښود   

   . ۴قولي او دوھم احوالي بڼه لرييې د انبياوو وينا او حقيقت د ھغوی ديد گڼي، چي لومړی 

او حقيقت سره د مانا، درجو او پړاوو او له طريقت د ځينو تصوفي او عرفاني صاحب نظرو د شريعت 

، د شارع له عربي ټکي څخه ئشريعت، چي د الري په مانا د«  : کو په باب داسي يادونه کړې ده ٻھغه اړ

دريمه د . دوھمه باطني مرتبه . لومړۍ ظاھري مرتبه : چي د ادارک له پلوه درې مرتبې لري  ،ئ دئاخيستل سو

د . کي دي  پړاواوله مرتبه يا  لومړي  د شريعت په عوام .  مرتبهباطن باطني مرتبه يا په باطن کي باطني 

پر سلوک کي دسالکانو د پرمختگ او استعداد سير ودا مرتبه د پوھي او په . ئ شريعت دوھمه مرتبه طريقت د

»  . ۵ئدريمه مرتبه د حقيقت مرحله ده، چي د خاص الخاصو سالکانو پړاو د. ئ  د خاصو خلگو پړاو داساس،

گڼلئ   بشپړتيا لومړنی پړاوعرفاني سير اود سالک د ،  هللا تعالی ته د رسٻدو په مقصد ويعت ځينو متصوفينو، شر

سره د سالک تر يو ځای کٻدو تعالی و؛ او له حق ل باور لري ، چي د بشپړ شھود پړاو ته په رسٻددوی. ئ د

   .۶ليري کيږيھم وروسته، شرعي تکليفونه او وجيبې 

 اوږدو کي، له پٻړييو پٻړييو راھيسي، د شريعت او حقيقت  يا  ظاھر او   داسالمي تصوف او عرفان  په  

دا توپيرونه او تضادونه کله کله پر صوفيانو  . وهباطن د پلويانو تر منځ  ژور فکري او عقيدوي اختالفونه  موجود 

فيانو؛ لکه په المجدد الف ځينو وتلو متشرع صو.  ھم رسٻدلي دي پولواو ِالحاد تر ) ُکفر ( او عارفانو باندي د کوپر 

او ترده  وروسته نامتو محدث، شاه ولي هللا دھلوي، )  ھـ ق١٠٣۴  - ٩٧١( ثاني ملقب، شٻخ احمد کابلي سرھندي 

عالمانو د شريعت او طريقت د اختالفو په ليري کولو کي متصوفو نورو صاحب نظره ځينو شاه عبدالعزيز او 

سالکان . د، طريقت او سلوک له شريعت سره ھيڅ توپير او اختالف نه لري د دوی په ان. ارزښتناکه ونډه واخيسته 

خپل ، چي د مجدد الف ثانيشٻخ   .٧بايد له کتاب او ُسنت څخه د يوه ويښته په اندازه تٻری او انحراف و نه کي

و پلويانو  له ډٻرو سر سپارلی د عرفاني او فلسفي ښوونځ»وحدت الوجود« کي د  تصوفي ژوند په لومړييو پړاوو

 د نظريې  »وحدت الشھود«  اغٻزې له امله، په عرفاني نړۍ ليدکي د نفوذ او؛ خو وروسته يې د شريعت د ؤڅخه 

 لس واره ډٻر ، چي لوی صوفيان اوعارفان تر نوو يا تازه کاره سالکانولهپر لور بدلون را منځ ته سو، عقيده لر

مي تصوف او عرفان کي د سالکانو پرمختگ، له شريعت سره د د ده له نظره ، په اسال .  ٨عبادت ته اړتيا لري

   .  تړلئ دئھغوی په بشپړ سمون او برابرۍ پوري 

د دې عرفاني الري .  ئ شريعت، د روښاني سير او سلوک له اتو عرفاني مقامو څخه لومړی مقام د

کي » خير البيان  «  مشھور اثرپه  خپل )   ھـ ق ٩٨٠ -   ٩٣١( ' انصاري' بايزيد روښان اورمړ  - مفکر الرښود 

 » . . . ٩شريعت وينا او طريقت چار د پٻغامبران ده«: د شريعت او طريقت  اړٻکي په داسي ټکو بيان کړي دي 

کي د شريعت او طريقت تر منځ نه شلٻدونکو، نازکو او » صراط التوحيد «  پير روښان  په خپل بل عرفاني اثر 

نو .  شريعت د مسلمانۍ پينځه بناوي او د پٻغبرانو عليھم السالم  ويناوي دي « : حساسو اړٻکو ته داسي گوري 

الري دا دوه  ميا روښان، شريعت د طريقت الر بولي؛ او د »  . ١٠بايد شريعت د پٻغمبرانو په څٻرگران وگڼل سي

عی اسي  ټينگار د شر، په دړيگعام وکي پاچيان او » صراط التوحيد «  ھغه  په . ي يمنزلونه ھيڅکله نه سره بٻل

زما خبره واروئ؛ او په شريعت کي ثابت سئ؛ او نورو وگړو ته ھم «  : عملي کولو ته وربولي احکامو و

  ». وواياست، چي په ھغه کي ثابت سي 

ځينو بې خبرو او مغرضو ليکوالو، په خپلو آثارو کي ادعا کړې ده، چي گوندي  پير روښان په خپل 

 داسي اصولو ته وربلل، چي  له ھغو څخه يو د اسالم سپٻڅلي شريعت ته، نه مغولي ضد غورځنگ کي خلگ 
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 پير روښان او د زموږ د  -  عرفاني الرښود ۍ بخښوونکي سياسي اودا ډول تورونه د پښتنو د ازاد.  پاملرنه وه 

رزاني عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، په گډون د روښاني غورځنگ د ټولو صاحب نظرو  مشرانو؛ لکه مال ا

 ھـ ق کال، د ١٠۴٠په ( ، ميرزا خان انصاري )ھـ ق  پوري ژوند ی١٠٢٨د نوو مالوماتو له مخي تر ( خٻشکي

په نورو د لوړو عرفاني شھکارو داسي او ) ھـ ق پوري ژوندی١٠۶٩تر( ، دولت لواڼي )مړدکن په جنگ کي 

د سيد علي  ت دا ډول  ناروا تورونه په حقيقت کيد تاريخ په شھاد .، په بشپړه توگه درواغ ا و بې بنسټه دي ِاسِتناد

  - د ھغه د سر سپارلي مريد ، ) ھـ ق کي په بونير کي مړ٩٩١ھـ ق وروسته زٻږٻدلئ او په ٩٠٠تر (ترمذي 

، چي  وه جوړ سوي خوا سياسي کسانو له - مذھبياو داسي نورو) ھـ ق١٠٢٨  -٩٣٩( اخونددروٻزه ننگرھاري 

ھره بيه د يرغلگرو مغولو پر ضد د پير روښان او د ھغه د کورنۍ د نورو غړو په غوښتل يې په ھر نامه او 

  . بخښوونکي  مبارزې او اتلوالي سر ښندني له ناکامۍ سره مخامخ کړي خپلواکۍمشرۍ د پښتنو ا

د پير روښان د عرفاني او سياسي  ورۍ په زور او زرو رانيول سوو مزدورانوتد گورگاني امپرادا چي 

ځکه ھغوی د خپلو سياسي ده ؛ نه خبره څه د اريانتيا وه، تورونه او درواغونه جوړ کړي ډول ډول  باب نظريو په

د پير روښان د سياسي . و دغه راز بې بنسټه درواغو او تورو ته سخته اړتيا لرله   ټو د خوندي ساتلو دپارهگ

او د حقپالو زموږ مبارزو او عرفاني نړۍ ليد پر خالف د دوښمنانو دا ډول زھرجن تبليغات اوخاينانه توطيې 

شينۍ او تعجب  په ارزښتناکو اثارو کي په پوره تفصيل او وضاحت سره رد سوي دي؛ خو د خوامحققو مؤرخانو

  افغان، افغانستان (اثرتاريخي پياوړي او نامتو مؤرخ ھم  په خپل  غوندي چي پوھاند ډاکټر حسن کاکړ ځای دئ، 

د پير روښان د کي ) ١١ومختصری از کوششھای افغانھا برای تشکيل دولت در ھندوستان، فارس وافغانستان 

 .R. C «تر سرليک الندي د ښاغلي »   ھایورگان گیسياست قبايل«  د سياسي او عرفاني نظريو په باب 

Verma  «ښه خو دا وه، چي استاد کاکړ په خپله د پير روښان په . ئ بې بنسټه او له تورو ډک  نظر را خيستئ د

دې او نورو کي د » حالنامه  «  ، »مقصود المؤمنين  «  ، » صراط التوحيد «  ، » خيرالبيان «  آثارو؛ لکه 

خپلواکۍ مينو  پښتنو د دغه ستر او وای؛ او يا يې د زړورو ې مسأله څٻړلي يا کږواليسموال د جعل سوي نظر

کي د دغه  راز جعلياتو او تورونو  ڼاوليکنو په  ر سياسي او عرفاني پٻشوا د مخکښو پيروانو د منظومو او منثورو

  .  وای ې په ډاگه کړتٻروتنه

سير او  ډکټورينو سره سم، شريعت د خپل عرفاني و که پيرروښان د اسالمي تصوف اوعرفان له منل

ي؛ دا ي؛ يا شريعت له شپې اومعرفت له لمر سره تشبيه کمقام ټاکلئ دئ یلومړی اوسکونت د ھغه  وروستسلوک 

په ھيڅ ډول ه چي ځينو بې خبره مؤرخانو ھم د ھغه د مغرضو دوښمنانو په حواله  نقل کړې ده، گلکه څنخبره خو 

د پوھاند کاکړ صاحب په  ھمدغه اثر .  د نه پاملرني په مانا نه ده ، د ده  د شريعت لوړ مقام ته  ، عنواناو ھيڅ

اخيستل ا له ليکني څخه دا ر »   D. Bhanu « تر عنوان الندي د »  تحريک روشانی وگورگانی ھا «  کي د 

ئ  ډلي پوري تړليهنو په اسماعيلد شيعه گا يې سوې خبره ھم له ھر ډول حقيقت څخه ليري ده، چي بايزيد روښان 

ھر څه يې د دغه   ځکه مياروښان په خپلو ټولو آثارو کي د حنفي مذھب د پيروۍ خبره کړې ده، او؛ ١٢ئ دبللئ

د پير روښان د پياوړو ملگرو او مخلصو مريدانو په آثاروکي . مذھب له اصولو سره سم څٻړلي او بيان کړي دي 

   .  ئ انه دھم دا واقعيت د لمر په څٻر روښ

د روښاني طريقت د خليفه او د پير روښان ھم زموږ  عالِم او فاضل عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، 

؛ او د خاتم النبيين  ئد ډير وفادار مريد په توگه په خپل پښتو د يوان کي په ډاگه ناري وھي، چي حنفي مذھبه ُسني د

  . ته ټينگه وفاداري لري د څلورو يارانو وياړلو ميراثو)  ص( حضرت محمد   -
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  چي په چھار يار کښي به يو علي قبول که

  ڼه ثلوثهگھغه مردکوس مثال ناقه 

 مغولي لهپه مشرۍ  ، بايزيد روښان، وتلي عرفاني پٻشواپښتنو د ھم د ان گ شيعه که توري او بنگښ

ه ده؛ ځکه  پښتانه د ُسني او  عجبه او اريانونکې خبره نڅه دا والړ وه،مورچل کي ډ  په گسره د مبارزېاستعمار 

کي سرښندني   اواز د خپلواکۍ په الره او يوه وجود؛ گردو په يوئسره سره، يوه وينه او يو ټبر د شيعه له توپيرو

 پير روښان  نديږي، چيگه څرگد روښاني پٻر له سياسي او عرفاني ادبياتو څخه په ډاسربٻره پر دې ، . کړي دي 

لکه څنگه چي يې مريدانو په خپلو شعري ديوانو کي کښلي دي، پير .  ؤني الرښود عرفامفکر او د نظر خاوند 

د ده عرفاني نړۍ ليد، تر ھر څه مخکي  له  . ؤ کامل پير ئد واليت لوړ عرفاني او روحاني مقام ته رسٻدلروښان 

دودو پولو کي نه  بٻله شکه ھغه څوک د مذاھبو په تنگو او مح.قرآني نصوصو او نبوي ُسنت څخه الھام اخلي 

    . يياسرارو خزانهاو د پټو د الھي انوارو ھينداره ځاييږي، چي زړه يې 

عرفاني  شاعر، علي محمد مخلص، ھم په خپلي شاعرۍ کي د شريعت او طريقت دوه لوړ مقامه زموږ 

 له کي د خپلھغه، په يوه غز.  بٻل، خو سره تړلي جھانونه په خورا نازک خيالۍ او ژورتيا سره بيان کړي دي 

يې  کالم ، چيڼاکي شريعت د انبياوو وينا بولي؛ ا و له امله وياړيوکامل پير، بايزيد روښان، دعرفاني نظريو په ر

   :ښکلی سوئ دئشريعت په  زٻور د 

  شريعت ثابت کالم دپٻغمبر شه         

  ئ د روښان يار په ثابت کالم بلنـد د

     تل د عرش، کرسۍ په ملک به سير کاندي    

  ئ ترالندي تل د زړه براق سمنـد ديچ

  :په يوه غزله کي بې پاخه شرعي تاداوه، د عرفاني ماڼۍ جوړولو ته د شک او بيري په سترگه گوري   

  چي  ُبنياد د شريعت يې محکـم نه وي          

  ئ د عرفان د عمارت باندي ھراس د

  عمارت دي باندي پورته کړه بې وٻــري           

  ئيې پر زمين ايښئ اساس دچي  محکم 

کي ھغه کسان د شيطان  په لومو او تور » حالنامه « مخلص، په خپل ارزښتناک تاريخي او عرفاني اثر

؛ او د خپلي دې ادعا ڼلگازاد  او الرښوونو اوامرو شرعي له ځانونه  به يېسرهتٻروتني کي بند گڼلي دي، چي په 

په دې مبارک آيت . استناد کاوه ) ٩٩ : ١۵( سورې په نه نيوييم آيت يې، د قرآن کريم د حجر د  به د ثبوت دپاره

ياني  ترھغه مھاله د خپل رب عبادت کوه، چي تاته   » واعبد ربک حتی ياتيک اليقين«  : ئ کي داسي امر سوی د

 مړينه مخلص، د دغه راز کسانو دا استدالل  ناسم بولي؛ ځکه په دې مبارک آيت کي، د يقين مانا.  يقين راسي 

د قرآن .  ئ دئ کي د يقين يا باور ټکی د مرگ په مفھوم تفسير کړ اوسنييو مفسرينو ھم په خپلو تفسيرو . ١٣ده

ټکی د  کي ھم د يقين ) ۴٧ -  ۴۶ : ٧۴(  څلوٻښتم آيت  څلوٻښتم او اووه مجيد مفسرانو د مدثر د سورې په شپږ

  - شاعر د وتلي او منلي عرفاني دپارهد پياوړتيا او مالتړ د خپل استدالل  مخلص. ئ دئ مړيني په مانا تفسير کړ

  : ئ دئ ميرزا خان انصاري دا بيت راوړ

  ئ        عبادت په نابينا په مشقت د« 

  »  دانايان مي خپله چارکا بې تصديعه  
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مخلص،  پټوحقيقتو ته د رسٻدو ديوازنۍالري په توگه، شريعت د طريقت او حقيقت له مقامو سره  داسي 

  :ي يپرتله ک

              شريعت مثال د شپې طريقت ستــوری          

  و قمـــر تهئ  حقيقت مثال څرگند د

  شريعت مثال شوده  ناسوتي طفـــل           

  د عارف په اورڼي بَلښي پروت مـادر ته

و ھونرمندۍ  په داسي  ښايست ایپه بله غزله کي د شريعت او معرفت تر منڅ ژور او نه شلٻدونکي اړٻک

  :ي يسره انځور

  دا شجر و بر يو لُخت وينم په پوست کي          

  ئ معرفت د وني بر شريعـت پــټ د

، چي د اسالمي عرفان  لوړو پوړييو ته رسٻدل، يوازي د  ټينگو او پخوشرعي بنسټونو گوروپه دې ډول 

له .  وس نه لري  او موندلو د څرگندولو شريعت ھم په يوازي سر د حقيقتو او پټو اسرارو؛ خوله الري ممکن دي

شريعت بې عرفاني .  لري ارتباط شريعت او طريقت يا ظاھري او باطني پوھه، يوله بله نه شلٻدونکي  َسَوبهدې

   . گڼله کيږي پوھي نامکمل او عرفاني پوھه بې شرعي اساسه لړزٻدونکې
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