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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ جنوری ٠۴
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
٣٠ 

  
 لم اود ھغه ډولونه  وگورئ عا:    د  الھوت عالم - ٨٢

  تر عنوان الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ  د:    د مانا عالم - ٨٣

  تر سرليک الندي د جبروت عاَلم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ  د:    د ماھياتو عالم - ٨۴

  دي د ملکوت عالمتر عنوان الن» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:    د مثال عالم - ٨۵

  ترسرليک  الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:   د مجرداتو عالم - ٨۶

  ترسرليک  الندي د ناسوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ  د:    د محسوساتو عاَلم - ٨٧

 

  : محيط بحر    د- ٨٨

و آثارو په څٻر زموږ د مفکر او باريک بين د اسالمي تصوف او عرفان د زياترو منثورو او منظوم

  - عرفاني » بحر محيط  «  يا »  محيط بحر « عارف،  علي محمد مخلص، په عارفانه  شاعرۍ کي ھم  د 

» بحر محيط  « کي د » فرھنگ لغات و تعبيرات عرفانی «  په .  فلسفي اصطالح  خورا ډٻره تر سترگو کيږي 

هللا :  لکه څنگه چي وايي ،په کنايې سره د ناپايه نور يادونه ده« : راغلي دي داسي  ړه د عرفاني اصطالح په ا

برخه کي دې اوله په ) ٣۵ : ٢۴( ريشتيا ھم د نور د سورې د پينځه دٻرشم آيت  » . .  .١نور السموات و االرض

ک يا څښتن په مانا ھم ځينو د نور ټکی د مال. ئ خبري ته اشاره سوې ده، چي  هللا تعالی داسمانو او مځکي نور د

د ھمدې مبارک آيت په پاته برخه کي د دې نور د ځينوځانگړتياوو په باب  يادوني سوي دي ؛ .  ئ دئ تفسير کړ

څٻړنه سر نــــــه   شسننه او ليکوال ، ډاکټر سجادي، د دې مسألې په » فرھنگ لغات و تعبيرات عرفانی   «  خو د

 بلل کيږي ؟ د »محيط بحر «  يا »بحر محيط « يقي او بې مثله نور،  ولي ، چي داسمانو او مځکي دا حقييخوږ 
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نور د سورې پر دغه آيت سربٻره، د سپٻڅلي قرآن  په نورو مبارکو آيتوکي ھم  دکايناتو پر ټولو شيانو باندي  د 

د   په ډول، د نسآء د مثال.  رب العالمين د راگرځٻدو او چاپٻرتيا مسأله  په دقيقه او بشپړه توگه بيان سوې ده 

و  ما فی السموت و ما فی االرض وکان « : کي داسي راغلي دي  ) ١٢۶ : ۴( سورې په يوسلو شپږ ويشتم آيت 

هللا ياني ټول ھغه څه  په خدای تعالی اړه لري،  چي په اسمانو او مځکه کي نغښتي دي؛ او  » هللا بکل شئ محيطا

  . ئ د پر ټولو شيانو چاپٻر سبحانه و تعالی

 عرفاني  فلسفي اوھم په خپلو ژورو)  ھـ ق ٩٨٠  -٩٣١ (  بايزيد روښان  - د پښتنو عرفاني الرښود

، پير له مخي روايت د» حالنامې « د . په اړه  خورا په زړه پوري بيانونه کړي دي » محيط بحر « نظريوکي د 

 ټول عاَلم  د ماھي يا کب په څٻر په يوه خپل ځان  او روښان د خپلو عرفاني کوښښو او رياضتو په يوه پړاو کي

، چي ماھی په اوبوکي او اوبه  په لهده  دزړه په سترگو  ليد .  ئکي ډوب  ليد) محيط بحر(درياب ستر او ناپايه 

ننوزي؛ اوکله چي سا باسي  ور په درياب کي سا ننباسي، د درياب اوبه يې وجود ته ماھی کله چي . ماھي کي دي 

 د درياب له  اوبو کي را ايستلوھري سا په ننه ايستلو او  ماھی د.   وزي  څخه له وجود بيرتهېد درياب اوبه ي

د پير . په  ھمدې توگه پايښت مومي تل ترتله سا ايستلو او پوکلو دا بھير  د ماھي د .  )وي( ييسره يو ځای روان 

ھم د ھمدې ماھي په شان  له محيط بحره روښان له عرفاني ډکټورينو سره سم د موجوداتو د ژوند او ژواک اوبه 

محيط « د .  او ناپايه سمندر سره يوځای کيږي ه، بې ساري تلپات ھمغه ترڅه مودې وروسته بيرته  له اوراځي؛

اوبه بيادکايناتو په بٻالبٻلو موجوداتو کي د ژوند او قيام  سا پوکي؛ او د ژوندانه تر ټاکلي مودې وروسته »  بحر 

 بيان کي د  او فلسفي خو ژور عارفانه،د پير روښان په دې لنډ  . ٢اصل او منشأ سره يو ځای کيږيبيرته له خپل  

  . سوې ده بيانسره ظرافت کايناتو د فنأ او بقأ ټوله پٻچلي مسأله، په خورا دقت او 

الھام  د روايت له مخي،  هللا سبحانه وتعالی و بايزيد روښان قدس سره ته ددې قدسي حديث » حالنامې « د

ته په ما کي يې؛ او زه ! ياني اې زما بنده» يا عبدی انت فی وانا فيک کمافی السمک و السمک فی المأ «  : ئوک

 پير روښان څلور کاله  ھمدا عرفاني حالت . ئ  په اوبو کي دماھی او ماھي لکه څنگه چي اوبه په ،په ته کي يم

حق تعالی له ھستۍ پرته، بل ھيڅ  ، چي دئواجد عارف مقام د دا د «: څښتن وروسته کاږي » حالنامې « د. الره 

   » .٣شی موجود نه گڼي

، چي ئھغي ھستۍ نوم د په مجازي او کنايي ډول د» محيط بحر « د ھمدې خبرو او استدالل پر بنسټ    

يدا او په دې د کايناتو گرده موجودات او مخلوقات د دې ھستۍ  پ. اول او آخر، سر او پای، ساری او مثال نه لري 

له ھمدې کبله ځينو عرفاني مخکښانو د .  ھستۍ پايي؛ د ژوند او مړيني  پرٻکړه يې د ھمدې ھستۍ له خوا کيږي 

که څه ھم د نور د . ئ دا ھستي د هللا سبحانه و تعالی ذات د  .  ئ دئھم ويل» ھستۍ بحر « ته  د » محيط بحر « 

ت ته د اسمانو او مځکي د نور په توگه گوته نيول سوې ده؛ خو د سورې په پينځه دٻرشم آيت کي د حق تعالی ذا

سورې د يوولسم آيت د ُحکم له  مخي د کايناتو ھيڅ  شی له دې ھستۍ سره ورته والی او مشابھت نه لري د شورا 

ذات په هللا تعالی د  ځينو د. بٻالبٻلي نظريې وړاندي کړي دي  باره کي عارفانو د پروردگار د ذات او صفتوپه . 

 او هذوالجالل ذات د ستر او ناپايه،  تلپات څخه ډډه کړې ده؛ ځينو نورو د  او مفکورې بيانولوباب له ھر ډول نظريې

مشکاة « تفسير کي  د امام غزالي د  د قرآن مجيد په مشھور عبدهللا يوسف علي .  ئ بې مثله نور په شان گڼلئ د

د ده له نتيجه اخيستني سره سم، هللا .   پراخي خبري کړي دي ه کيشننپه تشريح او په استناد ددې نور » االنوار 

دا .  ي ي نور، چي  زموږ ټولو ارواي روښانه که داسي  ستر، بې حده او تلپات - ئتعالی د اسمانواو مځکي نور د
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 نسي ې او پلوشېھم  بې پردې  وړانگيې  ُمکَدر جسمونه اوپرٻړ حتا، چي ئاو تٻز د) خالص( نور دونه نگه 

         . .  .۴زغمالی

محيط  « زموږ متفکر شاعر،  علي محمد مخلص، ھم په خپلو ژورو عارفانه  افکارو او نظريو کي د 

عرفاني او فلسفي » محيط بحر «  په يوه ښکلې غزله کي د ،ھغه .  په باب ډٻرکره  بيانونه کړي دي » بحر 

 :راپٻژني مفھوم په داسي څرگندو او ژوندييو ټکو 

  ئ          حق ذات بې مثله بحر بې پايـــان دد

  ئ په شپږ لوري يې حد نشته بٻکران د

  په شپږ لوري         ئ له ھر چا سره محيط د

  ئھم پکښې ھم تر چوپٻر بحر حيوان د

  ئ         مـــوجود ديچئ د ھر چا ژوندون په  ده د

  ئ  دا محيط دريا د ھر څيز جاِن جـــان د

سره د  » بحرمحيط « کي پر ټولو کايناتو باندي د حق تعالی د چاپٻر والي حقيقت اوله   غزله  بلهپه يوه

  : ٻکو موضوع داسي تصويريي بٻساري اړدانسان او کايناتو 

  ل جھان لکه صورت انســان يې زړه شي          کُ 

  ئ حق په ھر افراد محيط زړه يې سرير د

   په درياب کښي     ئ روح درياب، صورت ماھی د

  ئھم پکښې ھم ترې چوپٻرد بحــرنـير د

  دا محيط دريا ارواح، عاَلم صـورت شه      

  ئ دا عظيم ارواح د جسم په تدبـيرد

  دا صورت لکه قلم د روح په الس کښي       

  ئ حرکت، فعل يې واړه له دبـير د

  په خپل خواست يې کښٻنوي ھم يـې والړ که     

  ئ ر د  دا غريب صورت د روح په الس اسي

باب په څٻر بولي؛ او دې بې مثله ھستۍ ته   کي د کوبييو يا حُ ۍ کاينات دحق تعالی په ناپايه ھستيوبل ځای

کي ( کېپه سترگه گوري، چي په يوه څپه کي  ھر څه ته د ژوند سا بخښي؛ او په بله څپه » محيط بحر « ھغه  د

  :  د مرگ او نابودۍ په کاروان کښٻباسي )يې

  ئ        ُحباب دُجمله عاَلم ج

  ئ ذات و بود يې په درياب د

د کايناتو په ټولو موجوداتو کي د ھر ږغ او ھرخوځښت مبدأ او منشأ گڼي » محيط بحر  « ھمدامخلص، 

:  

  له يوه بحره غوټې يې څرگنـديږي          

  له يوه بحره آواز په څو انــــگاز شي

  !      د زړه غوږ که دي شنوا شي وبه واروې

  په ھر ني کښي د يوه نايي آواز شي
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لوړعرفاني مقام  ته په رسٻدو   » تخلقوا باخالق هللا« ي، چي د يد ھغه عارف څرنگوالی بيان بل  ځای

 ھستۍ په وجود کي گوري هي؛ او ځان د يوې ستري، ناپايه او  تلپاتوبيسره، خپل نٻست وجود د بقأ په سمندر کي ډ

 :  

  ې حده        ځان به بحر بې پايان گوري ب

  چي يې څاڅکی له دريابه سره ضم شي 

***                  

  بحر ھر يک موج زن بينـی             «  

   چون رسيد ھر يکی به بحر محيط

  خويش را پيش او چو جو بيــــــند             

   »۵  بلکه يک قطره ز نھر محــــــيط

عرفاني » محيط بحر «  کي ھم د ۍسي شاعرړله پازموږ  بينا دل عارف، علي محمد مخلص، په خپ

 د خپل کامل پير، يپه يوه غزله ک.  مسأله دخورا دقيقو او ظريفو  انځورونو په  وړاندي کولو سره بيان  کړې ده 

بايزيد روښان، له عرفاني نظريو سره سم، د هللا تعالی د ھستۍ په  ناپايه  بحر کي د انسان د وجود فلسفه؛ او د ھغه 

ار گپر اړتيا ټيند دې  پټو واقعيتو د پوھٻدو دپاره د جان بينو يا باطني سترگو ؛ خو  ژوند  بٻالبٻل اړخونه څٻړيد

   : ي، چي يوازي د عارفانو په برخه دکيي

  جسم جويست اين آب است انـــــدر وی روان              «   

  بر نگردد بار ديگر چون شود بر جوی روان

  د در ھر نفـس               آب ديگر آيد و بگذر

  روز و شب جاريست اين بحــر روان 

  عين در بحــری و آب اندر جوی تــست              

  حوت اندر بحر بين وبــحر اندر حوت دان

  حوت چون در بحـر گردد روی او باشــد به آب             

   آدمی ھر سو که گردد ســوی حق گردد بدان

  ويش را در قعر بحــر             حوت نابينا نبيند خ

   الجــرم پرســـان آب ازاين و آن

  چون نظر ماھی کند اول نظر افـتد بر آب              

   ليک از روی شفافش در نمی يابد عـنان 

  ھمچنين انسان که بيندھر طرف حق حاضر است           

  زانکه از بھر لطافت ھست از چشمش نھان

  بينا برين بحر حيـاط            غير مرشد چون شوی 

   بې دليل کی بيابی تو نشان از بی نـشان

  ای علی محمد ز بحر ديدن اين بحر لطـيف             

    »         ۶چشم جان بين بايد و نی ناظر چشم جھان
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 د اروا په بل ځای بيا ھم پر انسان او نورو موجوداتو باندي د لوی څښتن د چاپٻروالي؛ او د ټولو کايناتو

 په دې ژور عارفانه بيان کي دا فلسفي او ،مخلص.  ي  يڅٻر د حق تعــــــالی د ھستۍ ښکلی تصوير وړاندي ک

څخه واکمنۍعرفاني خبره شني، چي انسان او نور مخلوقات په ھيڅ حال کي د هللا سبحانه و تعالی له ھستۍ او 

 بيا د دې مسألې په سپړنه او بيان کي. ات سره مخامخ دي   ھر لور او ھر مکان د ده له ذردباندي  نسي وتالی؛ پ

ماھی  په ھر ځای او ھر زمان کي بې اوبو ژوند نسي کوالی؛ . ي  يھم د ماھي او اوبو روښانه مثال ته اشاره ک

ستۍ پايه ھ نا په څٻر  له دې اليزاله اوماھيانسان او نور مخلوقات ھم  د. ژوند او مړينه يې په ھمدې اوبو کي ده 

دا مسأله د بقرې . دحق تعالی  ذات  گوري  يوازي او ھر ي خواته   لري ؛او پيوستون کي ٻسره نه شلٻدونکي اړ

.  .  . فاينما تولو افثم وجه هللا.  .  .«:په يوه برخه کي داسي راغلې ده ) ١١۵ : ٢( د سورې ديوسلو پينځلسم آيت 

 د خپل عرفاني او فلسفي شعر په ،مخلص!   هللا مخ گورې لوري ته ده، ھغيېياني ھري خوا ته چي مخ واړ» 

  :   ښکلي جامه کي دا مسأله داسي بيان کړې ده 

  تويی در من و من اندر تو            «   

   چو مـاھی ھست انــــدر آب

  نظر کن سوی من عــــــــبدی                

  کــه دارم ذات خــــود ھر سو

  ــردی              به ھر جانب که بـــــر گــ  

   رخــت کرد و بــــــه سوی من

  به ھر سوھست ذات مــــــــن                 

   »              ٧چو گردانی به ھر سو رو

؛ ځکه ه ښييگپه توذات او جوھر د د ټولو موجوداتو » محيط بحر «  په يوه بله پاړسي مثنوي کيمخلص

  :  ځانگړتياوي او صفتونه نغښتي دي ھر موجود ټولي په ذات  او جوھر کي د

  ھست قايم به ارض سنگ و نبات                 .  . .« 

   و ز درياست جسم حوت حيات

  ھم زنار ست جسم دود پــديد                

  ھم ز بحر محيط نفخه دمــيد

  ھست بحر محيط ذات ھمـه                  

  » .  .   .٨ ھست اين بحر را صفات ھمــــه

«  په ليري کولوسره ځانونه د ې، چي  د انساني جام  را څرخي مقامرفانيعسالکانو پر بل ځای، د ھغو 

 بې مثله  ناپايه  اوه،ي؛ او په دې توگه د تلپاتډوبيپه ستر او بې ساري درياب  کي » بحر محيط 

  :ي ځنه بٻلٻدونکې برخه گر٩درياب

                هللا بقأبا شــوی   یچون فنأ ف . . .« 

  گر مسی از من شنو طـال شوی

  قطرۀ باران که در بحر عظــيم               

    افتد گردد چنان بحر کــريـم

   چون محودر درياشــود               يیقطره 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

   بحر گردد قطره ناپيــدا شـــود

  بحر گويد کف منم امواج ھــم                 

  کی شود از موج آبم بيش وکم

  خويش را ھم بحر بينم ھم حــباب                

  ل شدم ھم تار گشتم ھـم ربـاب کُ 

  بحر ذکر ُکل کند ھر دم مـدام                

  ».  .  .١٠که لطيفم ھم کثيف ھم پخته خام

  .فتونه، د حيوان بحر صھستي او نٻستي، ذات او :  دپاره و گورئ و مالوماتو د نور

  

  لمنليکونه

  

   .       ٩۶ سجادی ١                                           

   .    ۴۶ حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٢                

   .    ۶۶ حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ٣               
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    .   ٣۴۵  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ۵                

  .  ۴٧ -۴۶ حالنامۀ بايزيد روښانلص،  مخ۶               

   .    ۶۶ حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٧   

    . ٨۴ - ٨٣  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٨        

ټکی استعمال سوئ دئ، چي په واقعيت کي » درياب « دپاره د » بحر«  د پښتو په لرغوني او منځني ادب کي تل د عربي ٩   

د تصغير عالمې ) کي يې( ھندي کليمه، چي دا دئ په دې وروستييو کلو کې » سمندر« د. فغنه يا پښتو بڼه ده م» دريا« پاړسي / د پھلوي

زموږ په .  استعمال نه لري ھيڅ يا چندانھم ځني جوړ کړئ دئ، زموږ په لرغوني او منځني ادب کي » سمندرگی « په ور زياتولو سره 

 شرمښکۍ يا سوسمار په مانا راغلئ دئ، چي په انگرٻزي کې /ټکی د شرموښکۍ» سمندر« لرغوني يا منځني ادب کي تقريباً ھر ځای د 

له دې لنډي يادوني څخه مي اساسي .   بولي؛ او ويل کيږي چي په اور او اوبو دواړو کي ژوند کوالی سي (salamander)َسلَمندر 

له کارَوني څخه، چي زموږ په ژبه او ادب » درياب « گو د ھدف دا دئ، چي د پښتو ژبي  متعصبو او پٻښه گرو سوچه پالو په پټو ستر

د » دباندي « .  ته الر ھواره کړې ده» سمندرگي « او » سمندر« کي اوږدې ريښې لري، مخ  اړولئ دئ؛ او پر ځای يې د ھندي ژبي و

بھر « سفانه دا ټکی ھم په پټو سترگوپه متأ. پښتو سوچه او سپٻڅلې کليمه ده، چي د دې ژبي په لوٻديځه لھجه کي خورا په  پٻخرکاريږي 

نن ټول پٻښه گر مطبوعاتيان دد باندنييو يا خارجه چارو وزارت پر . څخه اخيستل سوئ دئ » باھر «  اليش کړل سو، چي له ھندي » 

اريانونکې . ی کيږي د داسي ټکو شمٻر تر انده پاس دئ، چي په را غونډولو او بيانولو يې سړی ستړ. ځای د بھرنييو چارو وزارت وايي 

اما په واقعيت کي خبر نه دي، چي د !  نوم ورکيي» سوچه  کولو« دغه راز چپه او راسته غوبلو ته د پښتو دو خو دا ده، چي دا ښاغلي 

بې پلي اولسي خټي او تومني  خپالر او نٻکه سپٻڅلې، اسانه او خوږه ژبه د ناپوھۍ او تعصب له  مخي د ھري ورځي په تٻرٻدو سره له

  !خدای دې ور وښيي. برخي کيي 

    .        ٣۵٣ حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ١٠   

 پاته لري


