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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جوالی ٢٨

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵٩ 

 
  :) په پٻښ» ر « او » م « د (  او ُمُرَوت )په پٻښ » ت« او » ف « د  (   فُُتَوت- ١٢۶

 په لغت کي د مٻړنتوب،  زړورتيا،  ،مروت . ١ په لغت کي ځوانۍ، ځوانمردۍ او سخاوت  ته وايي،فتوت

د مٻړنتوب، سرښندني، ډه گپه فتوت او مروت   . ٢ئبھادرۍ، ځوانمردۍ، مھربانۍ او سپٻڅلتيا په ماناوو راغلئ د

  .سخاوت، ځوانۍ، وفا او صفا ډٻره لوړه  او ارزښتمنه مجموعه ده ځان تٻرٻدني، 

 بلکي ،په اسالمي تصوف او عرفان کي د فتوت او مروت مسألې ته نه يوازي په  درنه سترگه کتل کيږي

عارفان، د نورو عرفاني مسألو په څٻر  د فتوت او مروت . ځينو عارفانو د شٻخۍ او پيرۍ يو مھمه برخه گڼلې ده

کي په ) ٩ : ۵٩(  آيت نھم/ د حشر د سورې په  نم.  قرآن عظيم الشان او نبوي حديثوپه ُحکموکي لټيي  دھمريښې 

وال يجدون فی صدور ھم حاجة ممآ اوتوا و يؤ ثرون علی انفسھم و لو کان بھم «  : دې اړه داسي راغلي دي 

) رخه(ھغه شي له امله  تنگي  زړو کي دکه څه ھم اړ او محتاج يي، په خپلو ) انصار ( ياني  ھغوی   » خصاصه

  . يي ئ ته ور کړل سو) مھاجرو( نه کيي، چي 

لوړو انساني وپه احاديثوکي ھم د فتوت او مروت ) ص(  حضرت محمد - د اسالم  د ستر پٻشوا  

 گڼي،چي نهھغه څوک له خپلو پيروانو څخه )  ص( رسول هللا . په ډٻره درنه سترگه کتل سوي دي ته ارزښتو

  . يي  ناستپله  موړ يي؛ خوگاونډی يې وږیخ

هللا سبحانه و !  مقام را ښکاره کړه ) ص( له لوی څښتن څخه غوښتنه وکړه، چي  د محمد) ع(موسا 

 )چي يې( کله چې.  در وښيم )به يې( ې خو يوه درجه ب!  د ليدو  وس او ځواک يې نه لرې: تعالی ور ته وويل 

دا مقام !  خدايه: وويل ) ع( وروسته موسا .   يې بې سده سي هه نور او پرتملؤ، ھغه درجه ور وښووله؛ نيژدې 
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د عارفانو  . ٣ئدا مقام يې په ځان تٻرٻدني او ايثار سره تر السه ک: ورته و ويل هللا تعالی ؟   ئيې څنگه تر السه ک

زه پر ھيچا داسي  اغٻتورتم بالعکس د ږي؛ٻھيڅوک ھغه نورنه لري، چي د سخي په وجود کي ځلپه عقيده، 

،که څوک ديوه دروٻش دغه راز باور لريعرفاني شٻخان  .  لکه د بخيل په مخ  کي چي ښکاري زوروره نه يي،

تر ټولي شپې کار ؛ که څوک يوه گوله ډوډۍ ورکي، دا ئ دا کار ھغه ته تر سل رکعته لمانځه غوره د،خدمت وکي

دمؤمن لومړۍ .  نمردي د غښتلي ايمان نتيجه ده اوب او ځوسخاوت او ځان تٻرٻدنه، مٻړنت. ئ  ښه د ورتهلمانځه

   .          ۴ خلگوته د مال او شتمنۍ بخښل ؛اوکمال يې د حق تعالی په الر کي د زړه او اروا سپارل دي ودرجه

په ) ھـ ق٣٩۶  -۴٨١(  خواجه عبدهللا انصاري ھروي  - د اسالمي تصوف او عرفان لوړ مقامه  شٻخ  

کار په « : کي د فتوت او مروت د انساني او عرفاني فلسفې په باب داسي  يادونه کيي » اتنامه  مناج«  خپله 

ډٻر لمونځونه د زړو . ئ  دکي او نيازمندۍ زغم، تواضع بلکي په عاجزۍ، خاکسارۍ، ، نهه کيروژه او لمانځ

د ډوډوۍ ورکړه خو اره  ده؛ نيا نندو؛ تر فرضي روژو زياتي روژې نيول د ډوډوۍ سپما ده؛ حج د دئښځو کار د

(  شٻخ فريدالدين عطار نٻشابوري  -د اسالمي تصوف او عرفان  بل نامتوالرښود »  . ۵ئکار د مړنوغښتلو او د 

کي سړي ته ھغه وخت دغښتلي او مٻړه  په سترگه گوري، چي » فتوت نامه  «  په خپله )   ھـ ق۶١٨  -   ۵۴٠

  : ي؛ او د خپلي سرښندني د اثبات دپاره د ھر کس او ناکس له چوپړه  مخ وا نړيي ڼځان تر مٻږي کوچنی وگ

  تورا آنگه آيد مردی و زور            «   

  که بينی خويشتن را کمـتر از مور

  مراد نامردان را بــر آور           

   »      ۶که تا يابی مراد خويش يکـسر

  :نورو ځانگړتياوو  په اړه داسي وايي کي د فتوت د » فتوت نامه « شٻخ عطار په 

  کسی کورا جوانمردی است در تن                « 

   ببخشايد دلش بر دوست و دشمـن

  فتوت ای برادر بردبـاری است                 

  نه گرمـی ستيزه، بلـکه زاری است

  فتوت چيست داد خــلق دادن               

   »  ٧ ايستـادنیبه پای دستگير

په  ھم ) ھـ ق٩٨٠ - ٩٣١(  'انصاري'  اورمړ  بايزيد روښان  -ښتنو وتلي عرفاني او ولسي الرښود دپ

ھغه د بخيل  د غندني او ترټني . سخاوت او مٻړنتوب ته په ډٻره  لوړه سترگه گوري خپل عرفاني طريقت کي 

ياني بخيل که  »   و لو کان زاھداالبخيل عدو هللا« : ) کوي(دې  مبارک حد يث ته اشاره کيي) ع ( دپاره د رسول 

  .٨ئ  يي، د خدای دښمن دڅه ھم زاھد

 باريکييو خبر عارف، علي محمد  مخلص،  ھم په خپل  رمزو او د عرفاني خويو او ښٻگڼو په ټولو

په يوه غزله کي سخي  . لري عارفانه کالم کي د فتوت او مروت د بٻالبٻلو اړخو په باب  ژوري اوگټوري خبري

د سراښتوب او کنجوسۍ مال، تل د ټولونکي د .  له شنډي وني سره تشبيه کيي   يا اسيداره وني؛ او کنجوسله بار

  :خوارۍ  او د نورو د وړيا چړچو وسيله گڼي 

  که له حرصه سيم و زر ټول کړې په پنډه          

  عاقبت به په ځوړ و الړ شي لکه گونډه
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          ھر چي مال له ځانه وړاندي نه که ومري    

   د آرمان په تٻغ به زړه کــه خنډه خنډه

  ھر چي مال و ملک يې پاتو شي و بل ته           

  ھغــه نادان ملنډه  دانايان که پر

  !           د سخي مثال بارداره ونه گــوره 

   د بخيل مانند څرگنـد د وني شنډه

  :   رينه زٻور بولي  مروت د ايمان  ثمره او د نا،مخلص، په يوه پاړسي مثنوي کي

  آنکه دارد از مروت بھـري               «   

  را ثمـری   از سخا دانی او

  چون مروت نيست مردی را عزيز                  

  زن  به از آن مرد بشنو با تميـز

  زانکه زن را ناقص دين گفـته اند                  

  عقل کامل از سر شان رفته انـد

    امل در بشــر               آنکه دارد عقل ک  

   چون شود بی مروت ای پسـر

  از حيا دانی مروت در جھان                  

   آن حيا تو از ايمان خوانی جوان

  ھر که را نبود مروت در ضـمير              

   »٩ بھرۀ ايمان در و کمتر پـــذير

ي او تر ھر چا خوار او نيازمند يي؛ سراښد مخلص د عرفاني نړۍ ليد له مخي، سراښ او ترينگلی انسان 

له ھمدې امله حق تعالی تل د سخي نعمت ډٻريي؛ او دکنجوس کاسه  تشه .  ھيڅکله نه مړيږي  يې سترگيوږي

  :توره پرٻږدي 

   چي زړه خالي له کبــره ھم له آز شي          

   د رحمت در پر ھغه بانـدي فراز شي 

   کښي           تل د آز څښتن نيازمند وي په جھان

  دوو کونو بې نياز شي صاحب له   د بې آز 

***                                        

  غني دل سخي نعمت رازق دو چند که             

   د حريص لئيم اوگره ده تل نـروبه 

  

  

  

 لمنليکونه

      .١٨٠٧ : ٣ عميد ١
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    .  ٢٢٢۵ : ٣ عميد٢

   .٢۴۵ رزمجو ٣    

   .٢۴۵ رزمجو ۴

  .            ٢٧  مناجتنامه و نصايح خواجه عبدهللا انصاری، ۵

      .١٧٨ رزمجو ۶  

   .      ٣۶٧ -٣۶۶ ديوان عطار،  ٧             

       .١٧٣ حالنامۀ بايزيد روښانمخلص،   ٨     

                .۶٠٣ حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٩              

  پاته لري   

 
 


