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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ می ٢۵

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵٠ 

 
  : او د سلوک ارکان   ُسلُوک، سالک، د سلوک شرطونه- ١١٢

سلوک، په لغت کي يوځای ته د ننوتلو، د يوې الري د غوره کولو او پر ھغه الر د رھي کٻدو، په ماناوو 

   .٢سالک په لغت کي رھي، روان، الروی يا پر الري روان کس ته وايې . ١ئراغلئ د

ځينو  په اند، سلوک   د.  دي             صوفيانو او عارفانو د سلوک په باب ډول ډول نظريې وړاندي کړي

، چي عبادت، گوښه توب، رياضت، په  ئبشپړتيا او حقيقت ته درسٻدو دپاره د بٻالبيلو پړاوو د تٻرولو په مانا د

، چي د خپل پير ئسالک ھغه څوک د.  يې ځيني شرطونه دي  الندي کولشپه کي ويښ والی او د نوس او شھوت

 مزلونه  او؛ د نفس د پاکۍ  يا د سير او سلوک بٻالبٻل پړاوونه)وي( ييرھي او الرښود په مشرۍ، د خدای پر لور 

   .٣سالکانو ته د سلوک يا طريقت څښتنان ھم وايي له ھمدې کبله، . تٻريي 

  سلوک ډٻر ډولونه لري، چي په ھغو کي شرعي سلوک، زاھدانه سلوک، عقلي يا اشراقي سلوک، 

د سلوک دغه ډولونه، په تٻره بيا صوفيانه او عارفانه سلوک، . دي صوفيانه او عارفانه سلوک، زيات مشھور 

  .  ۴ځانته ځانگړي شرطونه، ُرکنونه، حاالت او مقامونه لري

په خپل نامتو )  ھـ ق ٧٠٠  -۶٣٠(  عزيزالدين بن محمد نسفي  -د عرفاني سير او ُسلُوک وتلي شٻخ  

دی . يقت او حقيقت د څښتنانو له نظره بيان کړې ده کي د ُسلوک تيوري د شريعت، طر» کشف الحقايق  « اثر 

دا تگ او حرکت . ئ  د شريعت، طريقت او حقيقت د څښتنانو په نظر، سلوک ځانگړی تگ او حرکت د، چيليکي

نٻکو اخالقو؛ او له خپلي ھستۍ څخه د خدای تعالی د ھستۍ پر د  اخالقو څخه وپوھي، له ناوړد له ناپوھۍ څخه 

، باورد طريقت د پلويانو په . ئ عت د پلويانو په عقيده، سالک ُمحصل او سلوک د پوھي تحصيل دد شري.  لور يي 
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 - ثابتونکئ؛ او سلوک نفي -کوونکئ   د حقيقت د پلويانو په نظر، سالک نفي.  سالک مجاھد؛ او سلوک مجاھده ده 

شٻخ نسفي، په خپل بل  . ۵ئ د)له اال هللالا (په بله ژبه، سلوک د ځان نفي کول؛ او د حق تعالی اثبات . ئ اثبات د

کي سلوک نه يوازي د خدای پر لور، بلکي د خدای په وجود کي، داسي سير » انسان الکامل  « عرفاني شھکار 

دده په عقيده، د . بولي   »  سير الی هللا او سير في هللا«  او سفر ته وايي، چي عارفان يې په خپله عرفاني  ژبه  

ھيڅکله پای » سير في هللا  « سفر، د پړاوو او مقامو تر بشپړٻدو وروسته  پای ته رسيږي؛ خو   » سير الی هللا« 

دی  زياتيي، چي کمال ته د رسٻدو دپاره بايد انسان لومړی زده کړه وکي؛ بيا کوښښونه او  . ۶اواخير نه لري

او خانقاوو ته ځي، ښايي تر خدايه  ته نه ځي؛ مگر د عارفانو غونډو ی چي مدرسې او ښوونځ څوکھغه. ذکرونه 

سالک، په   .ئڅخه بې برخي د  » سير في هللا«  ختم کي؛ خوله  ھمپړاوونه  »  سير الی هللا« ورسيږي؛ او د 

 څخه تٻريږي او لوی عاَلم يا) د صفتواواخالقو گرده  ظاھري مرتبې( خپل سلوک کي له صغير يا کوچني عاَلم 

په دې مرحله کي د ده . کي د خدای د نايب يا خليفه په توگه  ټاکل کيږي   په ھغه پړاو ته رسيږي، چيو کايناتناپايه

ڼا وايي؛ و ر)لويه(لودې درجې يا مرتبې ته تجلی اعظم يا .  دئ خبره د خدای خبره؛ او د ده عمل د خدای عمل

   .٧ځکه دلته اخالق او پوھه دواړه څرگنديږي

بھير پای ته   » سير الی هللا« په ُظُھور او بشپړتيا سره د   او مقامو  په دې ډول، د سلوک د ټولو پړاوو

سالک ته سال ورکيي، چي » سير الی هللا  « شٻخ نسفي، د . سفر پيل کيږي  » سير في هللا« رسيږي ؛ او د 

سره ، په او مجاھدو په بھير کي خاص مقام يا ځانگړي عرفاني منزل ته د رسٻدو ھيله او ا ھيڅکله د خپلو رياضتو

سر کښې نه باسي؛ ځکه ھر مقام او ھره مرتبه له خپلو صفتو او ځانگړتياوو سره، په خپله د عارف په زړه کي  

 مقام  يا انسانيتسالک بايد په خپل عرفاني سير او سلوک کي، يوازي دا نيت ولري، چي د سړيتوب. تجال مومي 

د دې مرتبو او درجو په پيدا کٻدو سره . مرتبې پيدا سي او درجې   بٻالبٻلي د انسانيتکېته ورسيږي؛ او په وجود 

   .    ٨پاکي، پوھه، معرفت، داسراروکشف او د انوارو ظھور، په خپله څرگنديږي

  : د سلوک شرطونه 

  :دغو شپږو شرطو يادونه کيي شٻخ نسفي، د عرفاني سلوک دپاره، د

  .و شوکت پرٻښوول  ن اقو او شد مال و دولت، بدو اخال:   ترک -١«                     

  .  شفقت او مينه کي ژوند ،چا سره په خوښۍ د خدای له گرده عاَلم سره سوله؛ له ھر:    سوله -٢

 .   گوښه توب -٣                         

  .)چوپتيا(چپتيا  صمت يا - ۴                        

  .  جوع يا لوږه -۵                     

  » . ٩  َسَھر يا ويښتوب-۶                       

  :د سلوک ارکان 

  : دغه شپږ بنسټونه يا ُرکنونه ولري ، د شٻخ نسفي په نظر بايد عارفانه سلوک                      

ھغه په دې مانا، چي سلوک بې ھادي يا الرښوونکي نه . ته والی وجود يا س  د ھادي - ١ «                       

  .ي ترالسه کيږ

  .  له پير يا الرښود سره مينه - ٢                      

سالک بايد په ټولو اعتقادي او عملي چارو کي د خپل الرښود پيروي :   متابعت يا پيروي - ٣                      

 .په بله ژبه، سالک بايد ځان  ناروغ  او ھادي طبيب وگڼي . وکي 
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بايد ھر څه د ھادي په الرښوونه وکي؛ او په دې : ي او غوښتني پرٻښوول    د خپلي راي-۴                     

  .توگه  تر خپلي غوښتني، رايي او سوچو تٻر سي 

بايد د پير پر ھيڅ وينا او عمل اعتراض و نه کي؛ ځکه :    د اعتراض او انکار پريښوول - ۵                     

 .وھيږي په ښو او بدو نه پد عرفاني سير او سلوک سالک 

کي بايد ھيڅکله  پرٻکون او ځنډ عرفاني مجاھدو او رياضتو د سالک په :    ثبات او دوام - ۶                   

  » . ١٠را نسي 

  

 او پاړسي د عرفاني سير او سلوک په رمز و راز خبر شاعر، علي محمد مخلص، د خپل پښتو ديوان

ونه، شرطونه او ارکان، د خپل عرفاني طريقت  پړاوونه او  په بٻالبيلو برخو کي د عرفاني سلوک مفھوماشعارو

مقامونه، د کامل او ناقص پير ځانگړتياوي؛ او د عرفاني سلوک په پراخه لمن کي کارٻدونکي اصطالحات او  

ځينو عامو  دي، چي موږ يې د دې ليکني په بٻالبٻلو برخوکي له  او سپړلينظريې په ژوره توگه بيان کړي

  .الندي څٻړو   تر جال جال سرليکو سره يو ځای اړخوتو او اساساتيوريکو

  

  

  

 لمنليکونه

  .   ١٣۶٨:  ١ عميد ١  

  .          ١٣۶٨: ١ عميد ٢             

  .     ١٣۶٨: ١  عميد ٣            

  .  ١٢-١٣  نيرومند محقق ۴             

  .      ١١٩  کشف الحقايق نسفی، ۵             

  .      ١٢ انسان الکامل،  نسفی۶         

   .    ٨۵ ؛ ۵۵  -  ۵۴ انسان الکامل نسفی، ٧     

   .                                     ٨٧ انسان الکاملنسفی،   ٨

  .     ٩۵ انسان الکامل نسفی، ٩             

   .  ٩٧ انسان الکامل نسفی، ١٠             

 پاته لري  
 

 


