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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جنوری ٢۵

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٣۶ 

 

  :  رياضت - ١٠۵

په تٻره بيا ( بدني تمرين، ورزش، گرځٻدو، استراحت، ارام، ھوسايني، د بوده وو رياضت په لغت کي 

رياضت په تصوفي او عرفاني بحثوکي د نفس د پاکۍ، نٻکو  .  ١ارامولو او پر الر روږدولو  ته وايي)  بيھاڼ/بياڼ

و بڼو سره، د يو لړ اخالقو او الھي رضا د تر السه کولو دپاره  په  عبادت، تفکر، يوازيتوب  او داسي نور

  . کولو ته وايي عمليربړونکو کوښښو او ستونزمنو الرو چارو 

 د اسالمي تصوف او عرفان  ډٻري  تر عنوان النديد تصوفي او عرفاني مسألوځينو ليکوالو، د رياضت 

ل تحقيقی در سيرتکاملی و اصول و مساي: عرفان نظری «  نوري مسألې ھم رانغښتي دي؛ د مثال په توگه د

و ھوس سره  ليکوال ، ښاغلي  ډاکټر يثربي، له شھوتو او لذتو څخه سترگي اړول، له نفساني ھوا»  تصوف  

، د شان او شوکت پرٻښوول، تر نام و ننگ )ه سوې دهديثو کي د لوی جھاد په نامه ياداحاچي په نبوي ( جگړه 

کو څخه د باطن پاکول، د وسوسو او اندٻښنو له ٻړ ا عاليقو اوتٻرٻدل، د نورو درناوي او سپکاوي ته نه پاملرنه، له

منځه وړل، د حق تعالی درگاه ته د رسٻدو په ھيله د زرگونو نازکو او دقيقو ټکو عملي کول؛ او په يوه کالم کي له 

؛  او په غٻر طبيعي عاَلم کي د بيرته ژوندي کٻدو په  ]موت قبل ان تموت[ طبيعي نړۍ څخه  اختياري مړينه 

   .   ٢ي کړي ديستړي کٻدونکي ھڅي، ټول د رياضت په نامه يادخاطر نه 

د رياضت )  ھـ ق ۴٢٨  -٣٧٠(  شٻخ الرييس ابوعلي سينا  - دا سالم نامتو  فيلسوف  او وتلی حکيم   

  :مقصدونه داسي شمٻري 
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   .  پر اماره نفس باندي، د مطمينه نفس شعوري واکمني -

  .  ٣ پاکول د باطنمقصد  د ويښتوب او خبردارۍ په -

تصوفي او عرفاني د  سپٻڅلتيا، د رياضت د ارزښتناک او اساسي عنصر په توگه، )نفس ( د نوس

د تصوف او عرفان په کړييوکي کله کله داسي ھم ليدل .  ئ مخکښانو په زياترو  آثارو کي پراخ انعکاس موندلئ د

؛ او په دې توگه يې د ئو څخه مخ اړولئ دسوي دي، چي سالکانو د رياضت په نامه د خدای تعالی له حاللو نعمت

څخه مخ اړونه، شي د نوس د تزکيې او تھذيب په نامه له ھر حالل او روا  .اعتدال معقوله او عملي الر پريښې ده 

 د مثال په ډول، د قرآن کريم د مايدې د سورت په اووه اتيايم ؛ئدئ په اسالمي نصوصو کي، ناوړه عمل گڼل سو

يايھاالذين آمنوا التحرموا طيبت مآ احل هللا لکم و ال تعتدوا « : ئ دئ  په دې اړه داسي امر سوکي) ٨٧ : ۵( آيت 

ھغه څه پر ځان مه حراموئ، چي هللا ستاسي دپاره حالل کړي دي؛او ! ياني اې مؤمنانو»  ان هللا ال يحب المعتدين 

  .په ريشتيا سره، هللا تٻري کوونکي نه خوښيي .  تٻری مه کوئ 

 په دې باب داسي ،انساني خوی او فطرت ته په پام سره) ص (  حضرت محمد  -الم ستر پٻغمبرد اس

په دې توگه د روژې پر مھال روژه ونيسئ؛ او کوالی .   ځانو حق لرئ وتاسي پر خپل«  : )کوي( کيي الرښوونه

وب وکئ؛ ځکه زه د کوالی سئ د شپې له خوا، ھم ويښ اوسئ او ھم خ. سئ په نورو وختوکي روژه ونه نيسئ 

روژه ھم نيسم؛ خواړه ھم خورم؛ او له ښځو سره ھم ناسته والړه .  شپې له خوا ھم خوب کوم؛ او ھم ويښ اوسم 

نيا له ھر روا نعمت او لذت  څخه، د سترگي پټولو په ود زھد او رياضت په نامه، د د) ص( رسول هللا »  . کوم 

لذتونه پر ځان حرام ټول نيا و ځينو ښځه، خوراک، عطر، خوب او د دولي« :  بل ځای داسي  يادونه کيي باره کي

روژه، زما  پيروانو ته د گرځٻدني؛ او .  نيا پرٻږدئ وماھيڅکله تاسي ته الرښوونه نه ده کړې، چي د. کړي دي 

نورو په دې ډول گورو، چي د بود يزم، نصرانيت او ځينو »  . ۴ حيثيت لريلونيا پرٻښوووجھاد د رھبانيت او د

 پام سوئ  د انسان مادي او روحي اړتياوو ته  ډٻر،ديني او فکري الرو په پرتله، په اسالمي شريعت او عرفان کي

 د انسان له دا الر.  سوې ده  او سپارښتنهانسان ته د رياضت په پراخ ډگر کي د منځنۍ الري الرښوونه . دئ

فزيکي او رواني جوړښت؛ او په نتيجه کي له عقل او منطق سره  بشپړ سمون لري؛ ځکه تفريط او افراط دواړه له 

  .  انساني ځانگړتياوو سره برابري نه لري؛ او په پای کي د بې الرۍ، ناکامۍ او بدمرغۍ  اسباب را منځ ته کيي 

له ھمدې امله عرفاني سالکانو  . ئ ي  اړخو څخه درياضت، د عرفاني طريقت له لومړنييو او اساس

  . دي اخيستي  لور گامونه رزياتره، له  ُزْھد او رياضت څخه د حقيقت موندني او الھي ميني پ

د پښتنو عرفاني او سياسي . ئ دئ رياضت، په روښانيانو کي ھم لوړ او ارزښتناک صفت گڼل سو

دبستان «  په   .  ؤله کوچني والي څخه د رياضت او عرفان پتنگ )   ھـ ق٩٨٠ -٩٣١(   بايزيد روښان -الرښود 

، چي د خپل اکا د هپير روښان  غوښت« : کي د بايزيد روښان د رياضت په  باب داسي راغلي دي » مذاھب 

زوی، شٻخ اسماعيل،  په الس نيوني د سير او سلوک سفر پيل کړي؛ مگر پالر يې، قاضي عبدهللا، د دې کار خنډ 

 وروسته  بايزيد روښان له غيبه د رياضت پر لور گام اخلي؛ ا و د شريعت، طريقت، حقيقت، معرفت، . سو 

 . ۵، ځان د حق تعالی تلپاتي ھستۍ ته رسييوروستهتٻرولو تر قربت، وصلت، وحدت او سکونت د عرفاني مقامو 

د   پټو حقيقتوپه کشف او موندنه کي ژوند په باب دا بيان له ورايه جوتيي، چي رياضت د د عرفانيپير روښان د » 

ميا روښان د ليکوال کاږي، » حالنامې« ه چي د گلکه څن . ؤځواک  ھغه د عرفاني سير او سلوک  خوځونکی

پرله پسې  رياضتو او کوښښوپه مرسته  د ذات معرفت او د توحيد پوھه تر السه کړه؛ او په پای کي د وحدت او 

، چي  خدای بې ربړه نه تر السه الرهپير روښان،  په  ټينگه باور  .  ئسٻدلوړو عرفاني مقاموته  ورو سکونت 
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 څوک چي د الري  تکليفونه  او سختۍ تٻري نه کي؛  له ډبرو او زوزانو ډک  دښتونه  په پښو و نه وھي، ؛کيږي

اني طريقت د کي د روښ» صراط التوحيد «  پير روښان په خپل نامتو اثر   .۶د ُمراد کعبې ته نه رسيږيھيڅکله 

ئ سالکانو د اوو صفتو په لړ کي پر لږ خوړلو، لږو او نٻکو خبرو، لږ خوب، گوښه توب او پټ ذکر ټينگار گړ

  . ٧ئد

زموږ عارف شاعر، علي محمد مخلص،  ھم په خپل ديوان کي د نوس د بد ذاته ښامار په ِايل کولو کي 

د، د نوس سرکښ بياڼ، د رايض له رياضت سوارۍ د ده په ان. درياضت مسألې ته په خورا لوړه سترگه گوري 

  : پرته نه پر الر کيږي 

  ې نه کاندي بې کپه              باڼ کيږي تٻز ھنوس ناتٻز يې بي  

  د روزۍ کپ يې په خوله کړه چي په پراتــه نه که ترپه 

  ئ                الندي شوئ تر تٻز نه دئ يله آموختـه شو سر  

   که دپه يېي سوار کړه چي په ھر لورروح شھسوار پرې باند

 یپه بله غزله کي د اروا، نوس او زړه تر منځ د يوې په زړه پوري پرتلې په ترڅ کي ھغه څوک غښتل  

  :وترټي نوس او مٻړه گڼي، چي د اروا لوړ عاَلم ته د رسٻدو په ھيله، په ھر کار کي خپل سراښ او زبون 

                      ئ   چي تړلئ يې د نوس حريص خره منـځ د  

  ئ د روژې په رياضت يې نوسک ترنځ د

  زړه، ارواح به يې قوي شي په صورت کښي                          

  ئ چي يې نوس ډنگر د رياضت په  رنځ د

  په جھان کښي                        ئ روح پدر، نوس يې مادر د

  ئدا د روح، نوسک تر منځ دي زړه فرزند پ

  د بلـلو                      ئ شجاع ھغه دپھلوان، 

   ئشکنـځ دئ ھر چي نوس يې په درون کړ

***                   

      چي د نوس ھوا يې زٻر کړه په رښتــيا ده د مرد الپه           

   چي پر زړه يې نوس حـــــاکم وي ناروا ده د مرد الپه

  که                چي لښکر د نوس زبون که او مقھور شيطان مغبون 

 روح بادشاه په اندرون که  اوس زٻبا ده د مرد الپه 

نيا، عقبا او موال، عرفان او وتصوف، زھد او زاھد، عبادت او عابد، د: ئ پاره وگورد  و مالوماتود نور

  .معرفت 

  

  لمنليکونه

                   .Wher 367   ؛  ١٢٧٩: ٢ عميد ١

   .۴٢  تحقيقی در سيرتکاملی و اصول و مسايل تصوف: عرفان نظری يثربي،  ٢      

  .    ٢٧٣ تحليلی از اصول و مبانی و مسايل عرفان: فلسفۀ عرفان  يثربي، ٣

  .٢٣٢  تحليلی از اصول و مبانی و مسايل عرفان: فلسفۀ عرفان  يثربي،  ۴



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  .    ٢٨٠   اسفنديار۵

   .  ٢٠۵ حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ۶     

  .٣٣٩: ٢  د پښتو ادبياتو تاريخ حبيبي، ؛ ٨۴ صراط التوحيد روښان،  ٧            

 پاته لري  


