
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ سپتمبر ٣٠

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١١  
 

  :  تصوف - ٢٣  

د ځينو  . ١رھي کٻدلو ته وايي کي د وړينو جامو اغوستلو، دروٻشۍ او د حق پر الرتصوف،  په لغت   

عرفاني مسألو په شان، د تصوف په باب ھم د داسي تعريف موندنه څه نا څه گرانه ده، چي د دې پراخي او  نورو

 ته د منلو وړ د ټولو عرفاني طريقو، مفکرو مخکښانو  ټول اړخونه په ځان کي ونغاړي؛ اواصطالحھراړخيزي 

   . )وي(يي 

په عامه اصطالح کي، صوفي ھغه چا ته وايي، چي ځان له نفساني غوښتنو څخه پاک کړي؛ او کاينات د 

 الر ده، چي پيروان يې عقيده لري، )معنوي( انوي دا  په حقيقت کي،  ھغه م. حق تعالی د مظھر په توگه وپٻژني 

دا مسلک د خپل عملي سلوک او روحاني .  ي يه الھي انوار تجال کد نفس اوباطن په پاکولو سره، د سالک پر زړ

  :تمرينو پربنسټ، د منفي او مثبت تصوف پر دوو بٻلو برخو وٻشل کيږي 

کو د پرٻښوولو، قناعت او زيږو  ٻله دنيا څخه د مخ اړولو، رياضت، د مادي اړ :    منفي تصوف -  

  .وړينو کالو اغوستلو ته وايي 

د الھي عشق مقام ته د رسٻدو په ھيله د اخالص، سرښندني، خلکو ته د خدمت، د  :    مثبت تصوف -  

نيا او پوھي وتصوف له تاريخي پلوه، له د .د محبت او معرفت په شان پړاوو تٻرولو ته وايي   او نفس د روزني

نيا له ود د.  م پوھه نيا طغيان لري اوھو د ځينوصوفيانو په اند، ھم دؤ؛ ځکهڅخه د نامٻنده کسانو د پناه ځای 
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 له سرکښييه ژغورنه،  يوازي په زھد سره ۍد مال او شتمنخو سرکښۍ څخه ژغورنه، د عبادت په مرسته کيږي؛ 

   .٢کيږي

د » تصوف  « د تصوف اوعرفان  لوړو صاحب نظرانو، د خپلو عرفاني او فلسفي ډکټورينو له مخي، د 

  :ړي دي، چي له ھغو څخه ځيني په دې ډول دي تعريفونه وړاندي ک ډٻر زر و اصطالح په اړه لږ

  .ئ   تصوف په اجتماع سره ذکر؛ په استماع سره خوښي؛ او په اتباع سره عمل د-

  .ئ نياز د و   تصوف د اسرارو صفأ؛ د خدای له رضأ سره سم عمل او له خالق سره بې اختياره راز-

  . عين عبوديت مضمحل سي ، چي په ھغه کي عين ربوبيت څرگند؛ اوئ  تصوف ھغه حالت د-

  .نيا سره دښمني؛ او له موال سره دوستي ده و  تصوف له د-

  .ئ پرٻکول؛ د خاليقو پرٻښوول؛ او له خالق سره يووالی يا وصال داو تعلقاتو کو ٻ  تصوف د اړ-

د تصوف [ ، چي څښتن تعالی ستا وجود په تا کي مړ؛ او په خپل ځان يې ژوندی کړي ئ  تصوف داد-

، تخلقوا ِباخالق هللا  مقام وايياوعرف   ] .ان په ژبه دې مقام ته د فنا في هللا او بقأ با

    .٣  تصوف، حق تعالی ته د ځان بشپړ سپارل دي، تر څو ھغه ذات يې په خپله خوښه اداره کړي-

ف تصو« :  وايي  اړهد تصوف په) م کي مړ ٩٠٧/ ھـ ق٢٩۵په (  ياابوالحسن  نامتو صوفي، ابوالحسين

  .ئ ، نه پوھه؛ بلکي فضيلت او نٻک خوی دئنه دود د

تصوف او عرفان د فلسفې او دين ھغه گډه الر ده، چي  : وروستييو صوفيانو، د تصوف داسي پٻژندگلوي کړې ده

اليزاله ھستۍ ته د دوی په باور، د هللا سبحانه و تعالی و.  ي يصوفي يا عارف د حق تعالی تر ھستۍ پوري رس

د دې الري پيروانو ته صوفي، عارف يا د کشف او طريقت خاوندان وايي . ي له دې الري ممکن دي رسٻدل، يواز

  .ئ  لور، د عقل، دين او الرښووني يو گډ يون درپه دې ډول، تصوف د نفساني بشپړتيا پ. 

  :تصوف په خاصه يا ځانگړې مانا

پاره ؛ او له ھغه چلند سره د  دندنيتصوف په خاصه يا ځانگړې مانا، د قرآني وحيو د مغز او باطن  پٻژ

بٻلتون او پرٻکون په الرکي ھڅه ده، چي د ھري پوښتني د جوابولو په مقصد يوازي رسمي او ظاھري علوموته 

، چي غواړي بشري وجدان ته د توحيد د ئپه بل عبارت، تصوف په دې مانا، ھغه ھڅه او کوښښ د.  مخ اړوي 

  حاالتو او 

 لري، نه دھغه له بھرني یکٻ تصوف ھغه الر ده، چي د انسان له اروا سره اړ؛ ياه وکيشرايطو پر لور الرښوون

  . ۴سلوک سره 

 ځينو باطني احساساتو؛ لکه بيري، پرتم او ميني؛ ؛ فضيلتو؛  لکه  صبر، يقين او اخالص ځينوتصوف  له

، ذکر، فکر او ويښتوب  سره ژور  لکه  لوږي؛ځينو فکري ډولونو لکه  تقوا، چپتيا او گوښه توب، او ځينو تمرينو

وتلئ او منلئ عرفاني . دا گرده  صفتونه او حالتونه د انسان اروا د بشپړتيا اوکمال پر لور بيايي . کي لري ٻاړ

 ۍتصوف د تعريف يا پٻژندگلو« :  عقيده لري )  ھـ ق۶٧٢  -  ٧٠۴ ( موالنا جالل الدين بلخي رومي  -الرښوود 

ي، چي ي کي د ھغه پيل کيسه بيان)مثنوي معنوي ( لوی شھکار عرفاني او ادبي شھکار   په خپله،ھغه. ئ وړ نه د

 ور ټول سوي ګپاره ډٻر خلدد دې پيل د ليدو . ؤ ئ ځينو ھندوانو په يوه تاريکه خونه کي نندارې ته وړاندي کړ

پيل د پٻژندني  کړه، چي دله دې کبله چي خونه تاريکه وه،  چا څه په سترگو نسوای ليدالی؛ نو ھرچا ھڅه و.  هو

 چي دا حيوان د اوبو د ،يوه د ھغه پر شونډک الس تٻرکړ؛ او ويې ويل.   کارواخلي  څخه السو خپلو لهپه خاطر

بل چا دھغه پښه حس . شان ؤ بل چا د ھغه غوږ لمس کړ؛ او ويې ويل چي پيل د لويې پکې په .  ؤيوه نل په څٻر 
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 ويل چي ځکه يې نود بل چا الس د پيل پر شا و لگٻده؛ . دئ  ستون په شان ، چي پيل د يوهکاوهکړه؛ او فکريې 

کوښښ ھڅه او ي، په حقيقت کي يھغه څوک چي د تصوف پٻژندنه ک. ئ پيل د يوه غټ او پراخ تخت په څٻر د

د ين د  داسي فارمول او قاعده  نسته، چي په ھغه کي د. کړي دي  ي، ھغه څه بيان کړي، چي دوی لمسيک

د موالنا جالل الدين بلخي په اند، صوفي په حقيقت کي ھغه څوک  . ی يي او فردي احساساتوھر اړخ نغښتشخصي

 موالنا  . ۶يوازي د وړينو کالو اغوستل، د صوفي توب  نخښه نه ده.  ي  ي او صفوت په لټه کي ۍ، چي د پاکئد

چي د خدای الر يې پرې ايښې؛ اود ي، يرومي،  پرھغو  صوفي ډوله  دروغجنانو او ټگمارانو  سخت گوزار ک

  : کار اخلي  په مقصد دروٻشانو په ژبه له  تصوف  څخه خلگو ته د نيژدې والي او نورو ھدفو

  ی ابليس آدم روی ھستــچون بس«

  ھر دستی نشايـــد داد  دسته پس ب

  ان بدزدد مــــرد دونــحرف درويش

  ـمی زان  فسونــــخواند بر سليــتا ب

  نندــمين از برای َکــد کـــۀ پشـــجام

  ندــــب احمــد کنـــلم را لقـســـومـــب

  دزديـــده بسیــان بـــرف درويشــح

  مان آيد که ھست او خــود کسیــگتا

  خن بر بــايزيدـرد در ســـرده گيــخ

  دــزيـــــگ دارد از درون او يـــنـن

  ر که داند مر او را چون بايــزيدـــھ

  شر گردد بايـــزيدـــشر حـــروز مح

  مــانـــوان آســان و خـــنوا از نـــبي

  نداخت حق يک استخوانــش او نـپي

  ھـاده امــوان بنـــدا کرده که خــاو ن

   »٧.  . .نايب حقم خلــــيفه زاده ام 

په خپل مشھور )   ھـ ق٧٠٠  -۶٣٠  (  شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي - بل  مفکر عرفاني  الرښود

ځينو « : کي د تصوف په اړه ، د ځينو عارفانو او صوفيانو دا نظريې راوړي دي » کشف الحقايق  « اثر عرفاني 

 تصوف ،ځينو ويلي دي. ئ ځينو ويلي دي، تصوف ادب او عزت د.  تصوف تقوا او پرھٻزگاري ده ،ويلي دي

تصوف له نورو ځينو .  منامي ده د ځينو له نظره تصوف انزوا،  له خلگو ليري والی او گ. نٻکي او کم ازاري ده 

  »      .  ٨ ئځانه د انصاف غوښتني او د نورو په وړاندي د بخښني او زغم په مانا گڼلئ د

ھم په خپل ) م ١٩۴۵  - ١٨۶٨( نيکلسن .   رينالد ا-د اسالمي تصوف او عرفان پياوړی انگرٻز پوھاند 

«  : ھغه ليکي . و صوفيانو نظريې بيان کړي دي  ځين د کي د تصوف په باب» د اسالم صوفيان «مشھور اثر 

زياتره صوفيان باور لري، چي د صوفي .   خدای تعالی حق؛ او ځانونه د حق څښتنان گڼي ،اسالمي متصوفين

ځينو اروپايي پوھانود صوفي . ي ي، چي زړه يې پاک او سپٻڅلی ئټکی عربي ريښه لري؛ او د ھغه چا په مانا د

په دې ]  د اسالمي تصوف بل اروپايي څٻړونکی [ ؛ خو نولډيک ئريښې څخه  بللئ دله » سوفس  «  ټکی د 

پاره د؛ او په پٻل کي د ھغو کسانو ئدئ له ټکي څخه اخيستل سو»  صوف  «  ، چي د صوفي ټکی د ئباور د
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تصوف «  : ي يپروفيسر نيکلسن  زيات . ٩هکارٻده، چي د مسيحي راھبانو په پيروي به يې زيږه وړين کالي اغوست

، چي ھدف يې  د نفس  پاکي،  ؤپه پيل کي د زھد په بڼه رامنځ ته سو؛ او له ھغه  ربړونکي کوښښ پرته بل څه نه 

.  ؤنيا پرٻښوول وله گونا پرھٻز ، د آخرت بٻره ؛ او د شيطاني وسواس د نه ختمٻدونکي سرچيني په توگه  د د

نو تر منځ ھيڅ توپير نال کي د صوفي او نورو مسلمايپه پ.  ئ تصوف  په پای کي د وحدت الوجود پړاو ته ورسٻد

بې ساري ارزښت کتل، چي نور مسلمانان ھم په ډٻر لوړ او صوفيانو د قرآن شريف  ځينو آيتو ته  . ښکارٻدهنه 

 ؤ؛   ئد صوفيانو د زھد او گوښه توب د افکر له مسيحي ارمانو څخه الھام اخيست.  ھغو ته په درنه سترگه گوري 

د اسالم پٻغمبر  . الرهځکه چي زھد او گوښه والي د اسالم له فعالي اوخوند خوښونکي  روحيې سره توپير 

( ؛ او خپلو پيروانو ته يې بلنه ورکړې ده، چي د کاپيرانو ئد راھبانو گوښه توب غندلئ د) ص( حضرت محمد 

  »  . ١٠خبري کړي ديھم نه کي ھغه، دغه راز د واده په ستاي. پر ضد جھاد کي برخه واخلي )  کافرانو

د پروفيسر نيکلسن د استدالل له مخي، په جھاد کي برخه اخيستنه او واده کول، ټول ھغه څه دي چي د 

 اسالمي  اصالً له دې امله دا نتيجه اخلي، چي گوندي تصوف او عرفان.  تصوف له روحيې سره سمون نه لري 

؛ ځکه په اسالمي تصوف او عرفان کي جھاد، ئر او پاملرني وړ ددا استدالل د ډٻر غو.  ريښه او منشأ نه لري 

 نه  ،واده او د ژوندانه  نور اړخونه،  په انسان کي د خدای تعالی مينه، د نفس پاکي او نور عرفاني ارزښتونه

 مسحيي راھبانو وگرځنده  ، چيييپوھاند  نيکلسن،  په خپل ياد سوي کتاب کي ھمدغه راز ادعا ک.  ي يزيانم

 الرښووني او سالوي ورکړي دي؛ او موږ گورو د وړييو ]د تصوف په اړه [ مسلمانو  زاھدانو او گوښه نشينانو ته

په خلوت کي د .    ،  په اصل کي مسيحي ريښه لريئدئ ھغه جامې،  چي د صوفي ټکی ځني اخيستل سو

 »   . ١١ي منشأ او ريښه ولريصوفيانو کښٻنستل، ذکرونه، د  زھد او گوښه توب  نور دودونه ھم ښايي مسحي

،  پروفيسر نيکلسن، د اسالمي تصوف او عرفان په پيدايښت کي د نصراني رھبانيت ژوري ښکاريلکه څنگه چي 

په داسي حال کي چي، داسالمي تصوف او عرفان مخکښان په خپلو عرفاني ډکټورينو کي، يوازي .  ريښي گوري 

  . عارفانه دودونو تصوفي او ، نه د مسيحي راھبانو په ييپه قرآني نصوصو او نبوي سنتو استناد ک

زموږ صاحب نظر عارف، علي محمد مخلص، ھم د اسالمي تصوف او عرفان د نورو مخکښو 

د ملخص د عرفاني نړۍ ليد له مخي،  .  الرښوونکو په څٻر، تصوف د زړه  سپٻڅلتيا او مانوي روښنايي گڼي 

ي؛ بلکي ريښتينی صوفي،  په حقيقت کي يوړيني جامې يې اغوستي ،  چي زيږې ئصوفي يوازي ھغه څوک نه د

د ده . يي کو  ژغورلئ ٻ، چي زړه  يې د حق تعالی  په  ذکر او فکر سره، له ھر ډول حجابو او اړئھغه څوک د

ونه  ټول پټ حقيقت يېڼا کيوځالنده ھينداره ده، چي په رداسي د الھي انوارو نو په ريشتيا سره په اند، داسي زړه 

  :  ښکاري 

  ئوال څرگنـــــد دـه د زړه احـــنادل و تـــبي

  که اغوستی يې ورٻښمين وي يا زيږ صوف

علي محمد مخلص، په خپل  پښتو او پارسي عارفانه کالم  کي له څو گوتو په شمٻر ځايونو پرته، د   

تره د عرفان او معرفت د ھغه په شعر او شاعرۍ کي،  زيا. تصوف او صوفي پر اصطالحاتو ډٻر نه را څرخي 

، چي موږ يې د ځينو تصوفي او ئدئ اصطالح گاني کارسوي دي؛ او ھغه چا ته د عارف په نامه خطاب سو

، ئد  مخلص په نظر،  صوفي ھغه مھال عارف د.  عرفاني مخکښانو د آثارو له مخي د  صوفي په نامه پٻژنو 

د ده په عقيده، لکه څنگه چي مخکي ھم . ي يتو خبر چي د معرفت او عرفان په ټولو اسرارو، مقامونو او حاال

ھغه څه چي په دې پراخ  عاَلم کي د . ئ يادونه وسوه،  ورٻښمين اطلس يا زيږ وړين کوسی د تصوف معيار نه د
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ذات پٻژندنه  او د هللا تعالی د لې او بې غرضه مينه، د څ، د انسان پاکي، د ھغه رياضت، د ھغه سپٻئپام  وړ د

  . اپايه ھستۍ سره د يو ځای والي په ھيله اوږدې ھڅي او کوښښونه دي ھغه له ن

  . عرفان او معرفت ، د عارف او صوفي توپير : ئ پاره وگوردد نور مالومات 
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