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 بايزيد روښان او ارشاقي معرفت
حالنامـه کـې د بايزيـد روښـان پـه عرفـاين او »کلونه وړاندې چې مـا پـه 

ګسستترن نسخه د افغانسـتان د علومـو  ېکار کاوه، د حالنام ،اثر« فلسفي څېره
اکاډمۍ له خوا چمتو شوې وه. هغه مهـال مـې د بايزيـد روښـان او روښـاين 

کانديـد اسـتاد  لـهموجود اثار ولوستل. وخت په وخت مـې  هغورځنګ په اړ 
اکاډمييسن صديق روهي رسه مشوره هم کوله. په حالنامه کې د زياتو مسايلو 

فکـري او  ،سري و سلوک کې د هغه اروايـيعرفاين  پهڅنګ هامغه مهال  تر
ارشاقي مسايلو ته زما پام واوښت. رسه له دې چې ما په ياد اثـر کـې پـر هغـه 

 ځينې ټکو ته اشارې وکړې، خو هېڅکله بشپړې نه وې.  همهال په دې اړ 
له بلې خوا د افغانستان په سيايس فرهنګي او تيولوجيـ  فلسـفي تـاريخ 

خپله بايزيد روښان څومره چـې مسـتحق و او ته ورسېدم چې پایلې کې دې 
 ؛هيڅ پام ورته نه دى شـوى ،څومره چې يې په خپلو خلکو او اولسونو حق و

ان تر دې چې د هغـه او د روښـنايي دښـمنانو هڅـه کـړې، د روښـانيانو اثـار 
نابوده او له منځه يويس. هيله ده چې زما خربه بنسټپاله ونه بلل يش، خو بايد 

تـاريخي، فرهنګـي،  پـه يد روښان د سیمې د تاريخ پـه کهـهو وايم چې بايز
هـم د دې غورځنـګ  ،ديني او سيايس لحاظ بې بدیله شخصيت تېـر شـوى

تخم شيندىل او په خپـل ځـان « ځانخربۍ»د یې پښتون ولس کې په  ،مبارزو
يې د خپل حاکميت کولو مفکوره غځولې ده چې بيا نـورو تعقيـب کـړې او 

دې اسـاس اړينـه بـوې چـې د هغـه نامـه تـه منسـوب  تر ننه ل ژوندۍ ده. په
 غورځنګ باندې ژوري څېړين دوام وکړي. 

ماتـه د دې اثــر د ليکلـو انګېــزه هغــه وخـت ل ژونــدۍ شـوه چــې قــدرمن 



 

 ب
 

او ارشاقي معرفت انښرو  دیزیبا  

تتـو د څېړونکي استاد معصوم هوت  چې خپـل ژونـد يـې د پښـتني فرهنـګ 
لبيـان بشـپړه ګوټونو روښانه کولو ته وقف کړى دى، دوه بشپړ اثار يعنـې دخريا

چاپ کړل. د رصاط التوحيد اهميـت پـه دې کـې یې رصاط التوحيد   نسخه او
هم دى چې همدا اثر بايزيد روښان د خپل خليفه دولـت لـوا ي پـه لس اکـرب 

و. اکرب باچا هم چې په خپل وخت کې يې خاص تيولوجيـ   یباچا ته استول
ه نسـخه هـم چـې نظر درلـود، د دې اثـر اسـتقبال کـړی و. د خريالبيـان حـا  

ږي هغه بشپړه يوازينۍ نسخه وه. کله چې دا دواړه اثار چـاپ ېروښانه لوستل ک
شول ما دواړه راپيدا کړل. د رصاط التوحيد په لوستلو مې پيل وکړ او يوه مهمـه 

ارشاقـي »د  یفرهنګ کې چـا کـار نـه و کـړ  نيمسأله چې تر اوسه پرې په پښت
وبونو او له حرضت خرضـ رسه مالقاتونـه مسأله وه. زما پام د روښان خ« معرفت

چې په نـورو عرفـاين او صـوفيانه ښـوونځيو کـې يـې هـم يادونـه شـوې وه او 
همدارنګه الهامي اوازونه او هاتفي پيغامونو ته واوښت او پر ياده مسأله مې يـوه 
څېړنيزه مقاله وکښله. مقالـه مـې ښـاغيل هوتـ  تـه واسـتوله. هغـه لـه لوسـتلو 

دا کار بايد د يوې رسالې يا يو اثر تر بريده بشپړ يش. مـا  وروسته وهڅوې چې
عـيل ابـن سـينا،  يس ابـوئهم قوت واخيست او د دې کار لپاره مې د شـيخ الـر 

شيخ ارشاق شهاب الدين سهروردي، عطار نيشاپوري او نورو اثار ولوستل او د 
 فرهنګ کې نوو مسايلو ته ورسېدم. يهغو په ر ا کې په پښتن
ربې يادونه اړينه ده چې په پښتو ادب او فکري جريانونو کـې دلته د دې خ

د اسـتاد  اړه. تر مخه پـه دې یراسپړل يو نوى کار د يلأ د ارشاقي معرفت د مس
روهي له يوې مقالې پرته چې د رحامن بابا د ارشاق په باب يـې ليکلـې، نـورې 

 يا کېداى يش ما به نه وي لوستې.  يتر سرتګو شو  يما ته نه د
اقي معرفت مسأله د يو فکري جريان په توګه پـه ختـيځ فرهنـګ او د ارش 



 

 ج
 

او ارشاقي معرفت انښرو  دیزیبا  

په تېره زموږ په فرهنګ کې چې د يادې حوزې برخه يو موجـوده ده او بايـد  
روښانه يش. همدارنګه په پښتو ادبياتو په تېره شعري کالم کې زيـاتې وـونې 

 او مثالونه شته چې بايد راوسپړل يش. 
 ال بابا وايي: حخوش

 رس په سرتګو ګوتې کېږديعارفان د 
 متاشا کا يد خپل زړه په سرتګو ګور 

دا اثـر بشـپړ  «بايزيد روښان او د هغه ارشاقي معرفت»په دې اساس مې د 
کړ. بيا هـم د اسـتاد معصـوم هوتـ  مننـدوى يـم چـې لرښـوونې يـې ونـه 
سپمولې. همدارنګه د ځوان او ډېـر مسـتعد او خـالق شخصـيت عبـدالغفور 

شکريه ادا کوم چې هـم يـې اثـر  ېې او په زړه پورې ليکنلېوال د ښې مشور 
ولوست او هم يې پرې ليکنه وکړه. اوس دا دى اثر ستاسـو پـه وړانـدې دى. 

اتنوګرايف او نـورو د په فکري بهري کې په روښانيت باندې دا يو اثر دى. دلته 
د منت را سـپړنې پـه ميتـود چلنـد پرتليزه او  پهمسايلو شننه نه ده شوې، بلکې 

فکـرې  لـهفرهنـګ  يپښتن دشوى دى. کېداې يش، نيمګړتياوې ولري. دا به 
برخې رسه مرسته او پېرزوينه وي چې نيمګړتياوې يې روښانه او په ګوته يش 

د بياځيل کارونو لپاره لره هواره يش. زه به منندوى يـم چـې د لوسـتونکو  او
ــ ــرې ژورې مين ــې ډې ــړم او د خپل ــه ک ــوونې ترلس ــات او لرښ ــه نظري ې او پ
 روښانيت باندې د ژور اعتقاد له مخې نورو کارونو ته اوږه ورکړم.

 
 اکرب کرګر

 ۲۱۱۲ډسمرب،  – لندن
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 روښاين ختیځ
له ارشاق رسه د روښاين مسل  تړاو له همدې ځایه پیلېږي چې د 

بويل او خپل ټول عرفاين « روښان»قايض عبدهللا زوی بایزید انصاري ځان 
ریقه وايي. وروسته دی د پري روښان په نامه شهرت مومي، بهیر ته روښاين ط

د پښتو ادبیاتو د تاریخ یو پړاو روښاين ادبیات نوموو او د ده ټول پیروان 
  .روښانیان او خوځښت ته یې روښاين نهضت وایو

دا هېڅ تصاديف نه ده چې بایزید ځان روښان شوی ګڼي. د ارشاقي 
هغې روښانېدل او له تیارې څخه راوتل ظهور د « هستي»فېالسويف له نظره د 

« څه»دي. بشپړه یا مطلقه تیاره د نېستۍ نوم دی او همدا چې پر یو 
  .يش یعنې هست يش« روښان»نورالنوار څرګند يش، نو هغه 

نوموتی ارشاقي فېالسوف شیخ الرشاق شهاب الدین ابوالفتوح یحیی  
د ظهور د ازل »یکيل: هـ ق( ل ۵۲۷ــ  ۵۴۵بن حبش بن امیرک السهروردي )

په سهار او د وجود د لړۍ په رس کې نورالنوار دی، هغه له لذاتو رسه غني 
نور او مطلق قیوم چې د هر موجود وجود د هغه په اَتَم او اکمل وجود او د 
هر ظاهر ظهور د هغه په اعلی او ارشف ظهور او د هر حا  حضور د هغه 

 «.یپه اََشد و اَقهر حضور رسه ]منور[ د
باید د ُسهروردیه تصويف لرې له  –دغه شیخ الرشاق یا شیخ شهید 
هـ ق( رسه مغالطه نه  ۲۳۲ـــ  ۵۳۵بنسټوال شهاب الدین عمر سهروردي )

د هستۍ پیل د ارشاق له لومړنۍ وړانګې )شعاع( څخه بويل او د  –يش 
اق نورالنوار تر مخې د نور اقرب او نور قاهر حجابونه له مشاهدې او ارش 
رسه د علت و معلول اړیکه ګڼي. هرڅومره چې باطني بصیرت زیاتېږي، د 



 

 و
 

او ارشاقي معرفت انښرو  دیزیبا  

اصل « وجود»ر ا او وړانګو پردې یوه یوه پورته کېږي او په هامغه اندازه د 
  .روښانېږي

 :بويل« روښان»بایزید انصاري په همدې هڅه کې ځان 
 پاک روښان لکه چې دی، هسې به تل وي

 رت زوړ شهاو میرزا په ارواح ځوان په صو 
 میرزا خان انصاري

 :بل ځای
 عرش هللا و هسې زړونو ته ویل يش
 چې مدام د معرفت په نور جال

  ا:ی 
 د عارف چې د باطن سرتګې بینا شوې
 د معني له مخه لرې کل حجاب شه

اپالتون چې د ارشاقي فېالسويف پیلګر ګا ه يش، د )ُمثل( په متثیل کې 
م تصور د درک تر منځ د هد هغه د دو  په سمبولیکه بڼه د وجود د اصل او

نور حتمي وجود ته اشاره کوي. په مغاره کې ناست کسان د مغارې تیاره 
دېوال ته ګوري او تر سمڅې بهر خوځنده څيزونه د هغه اور په ر ا کې د 
سیورو په شان د مغارې پر دېوال ښکاري. دوی ګومان کوي، چې حقیقت 

ت تر مغارې بهر دی او د نور په دي، څه خرب چې حقیق« سیوري»همدغه 
 مومي؟ معناوسیله یې وجود 

د حقیقت په لټون پسې ګرځنده کس که ناڅاپه مخ راواړوي او په 
  څه دی؟« حقیقت»يش، نو ایله پوه يش چې « روښان»بهرنۍ ر ا 



 

 ز
 

وښاين ختیڅر   

ګانو په « ویدا»خو د ارشاق کیسه تر اپالتونه زړه ده، د لرغوين هند د  
وجود تر هر بل « واحد»باور واکمن و، د هغه یو زمانه کې چې د وحدانیت 

څه، ان تر هستي )اََست( او نېستي )َست( هم قدیم ګڼل کېده، د ویداګانو په 
رسه ګډ و، وروسته د ظهور ر ا « تیارې»و، خو زمان له « هغه یو، واحد»نظر 

اراده ظهور کوي. یجور « هغه یو»جلوه کوي او د هستۍ د جلوې لپاره د 
وره )تیاره ( ویدا هم وايي، په دې ویدا کې د تیارې له تور سمندر ویدا ته ت
 .راپاڅېږي او ظهور د نور یا نور د ظهور په بڼه هست کېږي« اوتانپد»څخه 

پر خپله هستۍ پوهه، څنګه د ادراکو او حواسو دنیا )درک و حس( ته 
علم »راځي؟ ښايي همدا د انسان لومړنۍ شهودي موندنه وي. دا پوهه د 

له ژورو او ورکو کومیو « روح»خورا لرغونې رسچینه ده چې د انسان د « نلد
)اعامقو( څخه د درک و حس برخې ته راځي. په نوې زمانه کې د ګډ 

  .لشعور او شعور اړیکه پر همدې بنسټ ولړه ده
دا باور له هندوستان څخه لوېدیځ خوا ته )مرص، بابل او یونان( ته ځي، 

ه ګډه بیا وروسته د مسلامنو حکیامنو په وسیله بېرته له یوناين فېالسويف رس 
ختیځ او ان هندوستان ته راځي چې یوه بډایه او رنګینه ګډوله یې د لویې 

  .وچې په عرفاين تفکر کې د اصيل تومنې په توګه زېرمه کېږي
بایزید روښان د ارشاقي فېالسويف د تګ راتګ د لرې پر رس 

او په ځانخربې یا ناځانخربې بڼه له خپلې  کې رس راپورته کوي« پښتونخوا»
  .قومي یا زړې ناخوداګاه څخه الهام اخيل

له مرشقي )ارشاقي( فېالسويف رسه په تړاو، د ابن سینا مشهوره رساله 
ولې په دې نامه یادېږي؟ کومې اشارې او کوم « هاتیالشارات و التنب»

زې د محسوس او تنبیهات؟ که ابن سینا د مشايي فېالسويف په پلوي یوا



 

 ح
 

او ارشاقي معرفت انښرو  دیزیبا  

عقالين علم پر محور راڅرخېدلی، نو د الهامي پوهې په موندنو به یې 
 .حساب نه کاوه، او ځان به یې پر مرشقي پوهه سنبال نه ګا ه

له اپالتون څخه یو روایت داسې هم شته چې وایي: معرفت د ویدو 
 مرغانو د یوه خېل په شان دی، چې زموږ په روان کې پر څانګو ناست دي،
خپل ځان ته د ورننوتلو په بهیر کې یوه یوه راویښېږي او الوځي، په هر چا 

لوړو پوړیو ته « معرفت و شناخت»کې چې ډېر مرغان راویښ يش، هغه د 
او د شیخ الرشاق سهروردي « منطق الطیر»ختلی يش. د نیشاپوري عطار د 

و ویدو کې د سرتګې تړيل باز متثیل څومره د اپالتون د دغ« سور عقل»په 
مرغانو له متثیل رسه اړیکه لري؟ بېل بحث دی، خو په ټولو کې متایل دې 
خوا ته ډېر دی چې پوهه د درک او حس جهان ته هم، زموږ په روح کې له 

  .کومې پټې سمڅې څخه د وړانګو په څېر راوځي
پیر بایزید روښان په خیرالبیان کې له کوم پټ غږ څخه الهام اخيل، دا 

لشعور کې زېرمه شوی دی، په خپله زمانه « نه ازيل»سبي قدیم غږ د ده په ن
کې او د خپلو مخاطبانو ذهنیتونو او باورونو ته په پام، بله لر نه مومي چې 
دغه الهامي پوهه د رسچینې له ښوولو پرته ورته ولېږدوي، مجبور دی هغه 

  .اسامين الهام وبويل
نځ د زړو پوهنو د لېږد نوې ارواپوهنه، د تحت الشعور او شعور تر م

رالېږد کشف ښايي دغو بحثونو ته نوی رنګ او تګلوری ورکړي، خو په زړه 
عرفاين زمینه کې د دې بحثونو څېړنه لهم د فېالسويف، عرفاين، اديب او 

  .دیني متونو په مرسته شونې ده
 



 

 ط
 

وښاين ختیڅر   

زما د قدرمن دوست ښاغيل اکرب کرګر دغه، ستاسو په لس کې، رساله  
لیکونو په اړه جالب او د پښتنو لوستونکو لپاره ګڼ نوي بحثونه د پورته رس 

لري؛ د مرشقي یا ارشاقي فېالسويف پېژندنه، په لوېدیځ او ختیځ کې د 
ارشاقي باورونو ورته والی او بېلښتونه، په پښتني ټولنه کې د یوه ارشاقي 

ارو او اثد عارف )پیر روښان بایزید انصاري( ظهور او په دغه زمینه کې د ده 
افکارو شننه هغه څه دي چې ل تر اوسه یې هم څنګه چې ښايي حق نه دی 

  .ادا شوی
تر اوسه موږ پیر روښان د یوه تاریخي شخصیت، ميل مبارز، د یوه 

عرفاين مکتب بنسټګر او د یوه سیايس خپلواکي غوښتونکي مرش په  –اديب 
م د یوه پیر او توګه ډېر پېژندلی دی. د عرفاين شخصیت په حیث هغه ل ه

وحدت الوجودي صويف په توګه څېړل شوی دی، تازه دا چې د وحدت 
الوجود خربه مو هم خورا رسرسي او د ډېرو ابتدايي متونو او رسچینو په 
مرسته شنلې ده. زموږ په فرهنګي حوزه کې ډېر بحث پر دې شوی چې پیر 
ي؟ روښان څنګه ویيل دي؟ پر دې مو لږ بحث کړی چې څه یې ویيل د

ولې یې ویيل دي او له کومه یې ویيل دي؟ د پیر روښان د عرفاين باورونو 
او افکارو رسچینه څه ده؟ د هغه اړیکي له اسالمي فېالسوفانو رسه کوم او د 

رومي( فېالسويف رسه یې څه تړاو شته که  –اپالتوين او نیو اپالتوين )یوناين 
 –يش؟ د دغو ټولو عرفاين  زاړه هندي عرفان رسه څه تړاو لرلی لهنه شته؟ 

فېالسويف افکارو ترویج او تبلیغ په پښتني ځانساتې ټولنه کې څه ستونزې 
شونو ېلري؟ په تېره بیا د مغويل واکمنۍ پرمهال چې پښتانه یې په لسګونو و 

په څېر « اخوند دروېزه»رسه بېل ساتيل وو. پر داسې سیايس ځمکه چې د 
  .ه دهقرشي مترشعینو دښمني هم ورپه غاړ 
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او ارشاقي معرفت انښرو  دیزیبا  

دا پوښتنې نوې علمي مایه و رسمایه غواړي. د دې بحثونو یوې برخې 
ته باید د ختیځې و لوېدیځې پوهې تلفیق ځواب ووایي او ځینې ربړې یې 
ښايي نوې ارواپوهنه او برشپېژندنه ورحل کړي. داسې بحثونوته ښايي پر 

ګر صاحب څېړنه و پلټنه َمین لیکوال اوږه ورکړي. له نېکه مرغه قدرمن کر 
له دغو ګڼو ځانګړنو او تواوندیو برخمن دی چې پر روښاين نهضت باندې 
یې د ګڼو کتابونو، رسالو او مقالو ترڅنګ دا دی له مرشقي یا ارشاقي 

دا رساله یو بل زړور او خورا په  اړهنو په و فېالسويف رسه د پیر روښان د تړاو 
 .زړه پورې ګام دی

رویانو، لوستونکو، پخپله کرګر دا ګام دې د دغې لرې ځوانو ل  
  .صاحب او موږ ټولو ته مبارک وي
 .او پرې د پښتو ژبې ل بډاینې په هیله ود داسې بحثونو د غځېد

  
 څېړنوال عبدالغفور لېوال

 ۲۲ملریز کال، د لیندۍ  ۱۳۵۷د 
 جامل مېنه –کابل 

 



 

 

 
 

 د کرگر صاحب نوی کتاب
لپاره له یوه لی  رسه  اکرب کرگر خپل دغه نوی کتاب د کتلو ښاغيل

یو څه پرې ولیکم. کتاب  ېیې راڅخه غوښتي دي چ ېراولېږه او په ترڅ ک
د ارشاقیت او تصوف د  ېیې د بایزید انصاري )پیر روښان( په آثارو ک

د علم په دغه اورشو کې ډېر زیات مبتدي یم  ېغامضو مسئلو پلټنه ده. زه چ
سوم. خو د کرگر صاحب  ېندرشتیا يس د څه لیکلو کار ته وارخطا غو  ېچ

ته د نه ځواب ورکول هم راته ناځواين ښکاره سوه. نو درواخلئ دا  ېغوښتن
 . ېوډ ېڅو گډ
دا کتاب ما له خپلو ورځنیو مرصوفیتو رسه رسه ژر ژر وکوت. د کتاب  

رسه  ېد ښاغيل مؤلف له غوښتن ېم ېد تألیف او تصنیف په ځینو برخو ک
 سم خپل نظر هم ونه سپاموه. 

کرگر په خپل دغه کتاب کي د ارشاقیت پر تصويف، عرفاين او  یښاغل
په  ېاو د خپيل څېړن یفلسفي مسائلو باندي په نسبتاً مفصله توگه ږغېدلی د

عيل سینا، ابو حامد محمد الغزايل، شیخ  یې د شیخ الرئیس ابو ېترڅ ک
 شهاب الدین سهروردي، شیخ محی الدین ابن عريب، شیخ فریدالدین عطار

د خپلو میرسو منابعو په استناد بیانونه کړي  ېاو نورو فاضالنو پر افکارو باند
ې د تصوف او عرفان د دغو مخکښانو افکار او آثار د بایزید یدي. وروسته 

روښان له عقیديت اصولو رسه پرتله کړي دي او ورپسې یې پر خپله څېړنه 
د دغه درانه کار ثقلت د استنتاج ما ۍ درولې ده. هغو کسانو ته د ده  ېباند

یې یو څو کمیسه زاړه کړي وي. د  ېپه دې لر ک ېښه ترا معلومېږي چ
د موافقې او  ېښاغيل مؤلف له ځینو څرگندونو څخه لوستونکی پوهېږي چ
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او ارشاقي معرفت انښرو  دیزیبا  

ې د لوستونکو حق د یوه اکاډمی  اصل په توگه محفوظ ینه موافقې په باب 
 .یپریښی د

قل قولونو د پوهېدلو له پاره یې د په کتاب کي د مطالبو د افادې او د ن
ته اړتیا لیدل کېږي، خو د دې ستونزې لمل باید  ېپاملرن ېلوستونکو ژور 

پخپله د فلسفي مفاهیمو په مغلق وايل کي ولټول يس. غامض فلسفي 
. د دې پر څنگ باید یبیانول ستونزمن کار د نوموضوعات په ساده عبارتو 

لعې پر وخت باید لوستونکي د فکر  چې د فلسفي مفاهیمو د مطايشوویل 
کړي.  ېکولو او قضاوت اورشو يو څه پراخه او د قیوداتو زندۍ له غاړي لر 

که دا کار ونه کړي، نو له مسلطو افکارو رسه د اصطکاک ستونزه به یې د 
 لر په ټپه وتړي. ېعلمي پوه
 ېلکه ښاغيل مؤلف چې هم څو ځایه دا خربه په څرگندو عبارتونو ک 
ه، زه هم په دې عقیده یم چې د روښان او روښانیانو څېړنه او سپړنه کړې د

خورا زیات کار ته اړتیا لري، خو دا بله خربه به هم پر زیاته کړم چې د 
د  ېاخوند دروېزه د آثارو او افکارو په باب هم زموږ پر خپلو قضاوتو باند
نه يس چې نورو څېړنو اړتیا د وخت او زمان غوښتنه ده. زه ډارېږم دايس 

د اخوند دروېزه د الزاماتو او تورونو  ېزموږ څېړونکي پر بایزید روښان باند
توگه پخپله د سیايس  ېپه ناخرب  ېد سیايس اړخ د روښانولو په کار ک
 دریځونو او برداشتونو ښکار يس. 

دا کتاب د کرگر صاحب د هغو نورو ابتکاري څېړنو ادامه ده چې د 
رانښلوي او په  ېو په باب یې له څو کلونو راهیسبایزید روښان او روښانیان

یې څو کتابه هم د پښتو پر علمي زېرمه زیات کړي دي. ما ته  ېنتیجه ک
ښکاري چې ښاغيل مؤلف د علمي فعالیت لپاره د نورو مسایلو پر  ېداس
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