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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ جنوری ٠٨
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
٣١  

  

 تر عنوان الندي د ناسوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « دوگورئ :    د مشاھداتو عالم - ٨٩

  تر عنوان الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:    د معقوالتو عالم - ٩٠

  تر عنوان الندي د ناسوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     د َملک عالم - ٩١

   او د ھغه ډولونه وگورئ  عالم:     د ملکوت عاَلم - ٩٢

  تر عنوان الندي د جبروت عاَلم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     د ممکناتو عالم - ٩٣

  وگورئ عالم اود ھغه ډولونه :     د ناسوت عاَلم - ٩۴  

 تر عنوان الندي د ناسوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     د نفسو عالم - ٩۵

  

  :و موال نيا، عقبا او  د- ٩۶

د اسالمي تصوف او عرفان .  ډکي دي اتو، عقبا اوموال په اصطالح)دنيا(  اوڅٻړني د دونيا ليکنيعرفاني

 غلمانو او بې ، بلکي د جنت حورو،کو څخه کرکه کيږيٻپه بې ساري نړۍ کي نه يوازي له دونيا او دونيايي اړ

  . شماره نعمتو ته ھم په لوړه سترگه نه کتل کيږي 

ددې ميني په اور کي  غوندي گپتني تصوف او عرفان کي له ازلي او ابدي ذات سره مينه او په اسالم

ري ٻ، چي ددوږخو له بئعارف، د عابد په څٻر ھغه څوک نه د.   تر ټولو لوړه او اساسي مسأله ده ،لولپه کٻدل

 عارف د زاھد په شان، ھغه له بله پلوه، . )کوي( ييټول ُعمر روژې نيسي؛ شپه او ورځ  لمونځونه او ذکرونه  ک

، چي دجنت  ښو او ښادييو ته د رسٻدو په ھيله، د دونيا له گردو خوښييو، لذتو او اسانتياوو څخه الس ئڅوک نه د

خنډونه او د خپلي لوړي او واقعي ميني په وړاندي، غوښتنه  و عارفان د دونيا او عقبا دواړ بالعکس. پرٻولي 
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رفان يوازي د خالق تعالی له انوارو او ديدار سره مينه لري؛ او يوازي د ھغه بې عاپه بله ژبه، . حجابونه گڼي 

د جنت حور وغلمان يا شات او شربت ھيڅکله د عرفاني سالکانو مړې .  د ميني او عبادت وړ بولي ،نيازه ذات

 گچي له د اسالمي تصوف او عرفان دا نظريه تر ډٻري . )اړوي (ييسترگي او لوړي ارواوي ځان ته نه اړ

په قرآني آيتو او نبوي حديثوکي د آخرت په وړاندي د دونيا دسپکوالي او .   اخلي اسالمي  نصوصو څخه الھام 

قل متاع الدنيا قليل ( » ٧٧ : ۴«  د نسأ د سورې په اووه اويايم آيت . ټيټوالي په اړه، پراخي خبري سوي دي 

د دونيا پانگه يا گټه «  : ه سوې ده، چي خپل اُمت ته ووايي ته الرښوون) ص ( کي پٻغمبر ) واآلخرة خيرلمن اتقی

 . .« په يوه برخه ) ٣٨: ٩( د توبې د سورې د اته دٻرشم آيت »  . ئ آخرت د پرھٻزگارانو دپاره ښه د لږ ده؛ او

 لږ او بې کي بيا ھم د آخرت د سرمايې په وړاندي د دونيا پانگه » فما متاع الحيوة الدنيا فی االخرة اال قليل . 

يا قوم انما ھذه الحيوة الدنيا متاع و ان « ) ٣٩: ۴٠( د مؤمن د سورې په نه دٻرشم آيت .  ارزښته گڼله سوې ده 

د .  گڼله سوې ده ) ھمٻشنۍ( ؛ او د آخرت متاع پخه )قتيوم( د دونيا پانگه بې بنسټه  کي » اآلخرة ھی دارالقرار

» م من کان يريد حرث الدنيا نوته منھا وله فی اآلخرة من نصيب  ھ«  ) ٢٠ : ۴٢(  شورا د سورې په شلم آيت

د دې آيت د الرښوونو له . ، چي د دونيا په ملک او مال پسي غوټې وھي ئدئ کي د ھغه چا په اړه ُحکم سو

د .  ي، چي په آخرت کي د ھغوی ھيڅ برخه نسته يي؛ خو دا خبره ھم زياتيمخي، هللا تعالی خلگو ته دونيا ورک

په يوه برخه کي د دونيا په نعمتو پسي لٻونييو کسانو ته سخت خبرداری  ) ٢٠ : ۴۶( قاف د سورې د شلم آيت اح

ياني ھغه   »  ويوم يعرض الذين کفرواعلی الناراذھبتم طيبتکم«  : په دې آيت کي راغلي دي . ئ دئ ورکړل سو

اسي خپل ټول خوندونه او نعمتونه په دونيا ت: ورځ، چي کافران د دوږخ اور ته وړاندي سي، ورته وبه ويل سي 

  .  کي ختم کړي دي 

عارفان، د ھغې . له هللا تعالی سره لٻونۍ مينه، د اسالمي تصوف اوعرفان اصلي او محوري موضوع ده 

د محبوب « : وايي )  ھـ ق کي مړ ٢۴۵په ( مصری ذوالنون . د پٻژندني او پولو په باره کي ځانونه بې وسه گڼي 

  ».  ١ کي د يوه څاڅکي د اچولو په څٻر دهدرياب په يوه  لوی ، انه په پرتله د اور بٻرهد بٻلت

په اسالمي تصوف او عرفان کي د وحدت الوجود د عرفاني او فلسفي نظريې  نامتو  مخکښ؛ او د الھي 

 په حال کي د د دار ځړٻدو)   ھـ ق ٣٠٩ -  ٢٢۴(  ابومغيث يا ابوعبدهللا حسين ابن منصور حالج  - ميني شھيد

اوس د خپلو ارمانو او ھيلو !  خدايه« : وويل په حضور کي  يوې ډلي دغونډ سوو کسانو  ورخپلومريدانو او نورو

ې، چي ستا د ي له ھغو کسانو سره ھم مينه ک خوته!  الھي.  ستا عجايب وگورم ھورېمنزل ته رسٻږم، چي ھغه 

او تعدا له ظلم  دي گه مينه ونه کې، چي د ميني په الر کيرنزما سره به څنو  ،ييميني بې قدري اوبې عزتي ک

) م٩۴۶/  ھـ ق٣٣۴  – م ٨۶١/ ھـ ق٢۴٧(   شبلي -د الھي ميني بل زړه سوځلئ عاشق  »  .٢سره مخامخ يم

باور لري ، چي له خدای سره د يوې شٻبې پيوستون احساس، د دونيا له پيل څخه تر پايه، د ټولو انسانانو تر 

زما د ! اې خدايه « : ي يرابعه  د الھي ميني په اړه خپل احساسات داسي بيان  -  وتلې عارفه  . ٣ئدعبادت غوره 

اې !  بس يېما ته  ته يوازي ؛دې دونيا برخه، خپلو دښمنانو ته ورکه؛ او زما د آخرت برخه خپلو دوستانو ته ورکه

 ،د جنت په ھيله عبادت کومدي ځه؛ او که و نو په دوږخ کي مي وس،د دوږخ له بٻري عبادت کوم دي که ! خدايه

 ! ښکال څخه مي مه بې برخي کوهه نوله خپلي تلپات،لمانځمپه خاطر نوله جنت څخه مي وباسه؛ خوکه تا يوازي ستا 

۴«    

، چي ) ھـ ق ۶٣٨ -  ۵۶٠(   شٻخ اکبر محی الدين ابن عربي -د اسالمي تصوف اوعرفان  مفکر الرښود 

ھرڅوک چي مينه تعريف کړي، په حقيقت کي يې « : يمان گڼي، په دې باب داسي ليکي الھي مينه خپل دين او ا
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دغه . ھغه چا چي د عشق له جامه يو غوَړپ نه وي څښلئ، ھغه ھم عشق نه دی پٻژندلئ . ھغه نه ده پٻژندلې 

مينه داسي . لې راز، ھغه څوک چي ادعا لري، د ميني په پيالې يې تنده ماته سوې ده، ھغه ھم مينه نه ده پٻژند

ابن عربي باور لري، چي ھيڅ دين او مذھب د خدای تر ميني او »   . ۵شراب دي، چي د ھيچا تنده نه ماتوي

  – ۶٠۴( موالنا جالل الدين بلخي رومي  -  ید اسالمي تصوف اوعرفان  ځالنده ستور  . ۶ئعشق لوړ نه د

، خپل لمونځ د ييچي مي د زړه مخ ستا خوا ته نه  ، تر ھغه مھاله «: د الھي ميني په باب ليکي ) ھـ ق۶٧٢

 که نه نو لمونځ  او کعبه دواړه مي ،ئپاره ددکه مخ کعبې ته گرځوم، دا ټول ستا د ميني . لمانځه په شان نه گڼم 

  » . ٧پرٻښي دي

ه د ھمدې فلسفي نړی ليد ل. ئ عارفانو د لٻونۍ ميني، محور او بنسټ د د وحدت الوجود فلسفه د زياترو  

حق تعالی بل ھيڅ بٻله ؛ او په ھرڅه کي ڼيپه بشپړه توگه پردی گ مخي، عارف  ځان د ماسوای هللا له مفھوم څخه

، عارفان نه يوازي  له ھرچا او ھر شي سره دسولي اودوستۍ په فضا پر اساسدھمدې فلسفي ډکټورينو . نه گوري 

 د ،عارفان. ه د خپل دين او مذھب په سترگه گوري  تۍ بلکي له ټولو مخلوقاتو سره ميني او خپلو،ييکي ژوند ک

 ور سره  په کايناتوکي داسي څه نه مومي، چي مينه او خواخوږي ،ھمدې فلسفې نړی ليدپربنسټ وحدت الوجود د

 لري؛ او په ھغه کي د خپل محبوب تجالوي ونه ويني؛ ځکه د عارف خدای ، د ټولو عالمو او گردو موجوداتو   نهو

 ھـ ق ته ۶٠۶(   شٻخ سعدي شٻرازي عليه رحمه - المي تصوف او عرفان  نوميالي شخصيت د اس. ئ رب د

 بيت کي داسي  خواږه او ښکلي عرفاني مسأله په يوهھمدا)  ھــ ق ترمنځ مړ۶٩۵  - ۶٩١نيژدې زٻږٻدلئ؛ او د 

  :بيان کړې ده 

  به جھان ُخرم از آنم که جھان ُخرم ازوست          «    

    »٨لم که ھمه عالم ازاوستعاشقم برھمه عا

په ديوان )  ھـ ق کي مړ ٧٩١په (   د حافظ شيرازي  - شاعرارفعاو نوميالي ُخوږ ژبي  پاړسي ژبي دد

 په يوه غزله کي د جنت حور، قصور ،ھغه. کي ھم د الھي ميني ډٻر زړه وړونکي انځورونه  تصوير سوي دي 

  :ي ينه برابر ھم څې له خاورو او دوړو سرهاو  نور بې ساري نعمتونه د خپل يار د کو

  باغ بھشت و سايۀ طوبی و قصـــر حور            «    

   »٩ با خاک کوی دوســــت برابر نميکنـم

د سورې د ) بني اسراييل (   پير روښان  اورمړ د قرآن کريم د اسرأ -د پښتنو مفکر عرفاني الرښود 

له حکم سره سم، په »  ١٠ھذه اعمی فھو فی اآلخرة اعمی واضل سبيال  من کان فی «) ٧٢: ١٧( دواويايم  آيت 

دغه  راز، پير . دونيا کي د لوی څښتن د پٻژندني دپاره  ھڅه او کوښښ، په آخرت کي د ھغه د ليدو ضامن بولي 

 )کما تعيشون تموتون کما تموتون تبعثون کما تبعثون احشرون(دې مبارک حديث ) ص( روښان د حضرت پٻغمبر 

 ھغسي مري؛ او په ھغه ډول چي مري، په ييي، چي د ھغه پر بنسټ انسانان، لکه څنگه چي ژوندي يته اشاره ک

مياروښان، دغو  .  ١١ په ھغه بڼه چي ژوندي کيږي، په ھمغه بڼه په حشر کي اوسي او ژوندي کيږي؛ډولھمغه 

ي، چي انسان بايد په دونيا کي د نفس د ياگه کمعتبرو اسالمي نصوصو ته په پام اړولو سره يو پال بيا دا حقيقت په ډ

 که  نه  نو په ،يه او کوښښ وککمال او بشپړتيا الر غوره کي؛ او په خپل ټول وس د هللا تعالی په پٻژندنه کي ھڅ

  .   ي يآخرت کي به ھم د دونيا په شان ړوند 

ۍکي دين پر دونيا او په الھي مينه کي سوځلئ عارف، علي محمد مخلص، ھم  په خپله عارفانه شاعر

  :   موال پر دواړو غوره گڼي 
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  !         دبھښت بھا دنيا ده پرې يې ورکــړه

  ئ چي يې کړې دا سودا ھغه خوشحال د

  پس له مرگه به ارمان کړې سود به نه وي        

  ئ د بھښت د پٻرٻدولو وقت الحـال د

   وښندي قطعـي          ١٢دين، دنيا پر موال

  ئ  ٻدلئ تر کمال دچي يې عقل رس

  :ي يپرتله کانداز دا سي په زړه پوري په مينان ) ج ( په  بله غزله کي د دونيا، آخرت او هللا 

  !              که باورکړې ئ د دنياعاقل زيانکار د

  د عقبا عاقل ِايله وينم صغيـر ډٻر 

  ئ             د موال ُمِحب عاقل، کـامل، آزاد د

  اسير ډٻرئ ر څه نه د چي  بې خدايه پر نو

  :بولي مخلص، له قرآني نصوصوسره سم، عرفاني پانگه د دونيا او آخرت تر پانگوډٻره لوړه اوگټوره 

  د دنيا سرمايه مال سود يې گنـاه ده               

  سرمايه د آخرت طاعت بسيـاره

  بھتر سود يې د جنت حورو قصور دي             

  ـاره چي دايم يې مشغوال ده الشم

  د موال د سوداگر مايه عرفـان شه              

  له گلزارهئ د صاحب ديداريې سود د

 ځان د جبروت او الھوت ، ھغه .د مخلص عرفاني نړۍ ھيڅکله د آخرت په فضليتو کي نه نغښتل کيږي

ي دونياکي  په خپله عرفانمخلص،. د عالمو مرغه گڼي، چي اروا يې د جنت تر حورو او غلمانو ډٻره لوړه ده 

د ھغه چا د ميني غالم، چي په يوه ديدار کي يې د دونيا او عقبا تر . ئ عشق غالم ديا يوازي او يوازي د ميني 

مخلص، د الھي ميني مسأله، د ھونراو کمال په ډٻرو ښکلو انځورو کي بيان . ئ ټولو نعمتو زيات خوند نغښتی د

  : ميني ته داسي گوري په يوه غزله کي د دونيا، عقبا او موال.  کړې ده 

   دي          ١٣اڅوک په فکر د دنيا، څوک د عقبــ

  د ُمِحب په زړه کي فـکر د دلــدار شه

  ځيني دين، ځيني دنيا غواړي لــه خدايه         

   د عاشق خواست له معشوقه خپل ديدار  شه

په پيروۍ د ھغه چا » ١۴صاان هللا ال يقبل من العمل اال ما کان له خال« : مخلص، د دې نبوي حديث 

 داسي کسان د ،د مخلص په اند .  پسي ځغاستي کيي هدې يا ھغپه ي، چي بې الھي ميني يکاو کږنه سخته غندنه 

دده  . ييھغو معامله گرانو او مزدورانو حيثيت لري، چي خپل زھد يا عبادت د اُجرت يا گټي په بدل کي خرڅ

   :  عارفانه کالم دئ، چي وايي

   نور څه غـواړي               ه خدايه له خدايچي  بېھر

  کم ھمت، نادان، کم عقل ترحمـار شه

  ئ              پاره ښــه ددعبادت خاصه د خدای 
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  د جزا په اُميد ُکل د مزدور کــار شه 

  ئ               چي  له وٻري عبادت کاندي مــريی د

  بې رجأ وخوف طاعت عمل ديـارشه 

  تن د څيز دپارهي که د تښگچي بند

  ار شهگپه معنی کي د ھغه څيز خدمت

  چي  بې دوسته په دووکونوغرض نـه که                

  ھغه کس د عاشقييه ســـزاوار شه

د ھغه ازل او . ئ عرفاني پوھي له مخي د حق تعالی په ذات او صفتو ښه خبر دي عارف د خپل ژور 

 د ھغه ظاھر او باطن او د ھغه د ذات بې شماره صفتونه ټول ،ل د ھغه قدرت او صالبت، د ھغه جمال او جال،ابد

حب الدنيا حرام علی اھل اآلخرة واآلخرة « مخلص، د . ھغه څه دي، چي صوفي او عارف يې په مينه کي سوځي 

فضوح الدنيا اھون من فضوح اآلخرة من طلب الدنيا « او  » ١۵حرام علی اھل الدنيا و ھما حرامان علی اھل هللا

  من يعبد هللا الجل الجنة  فھوعبد الجنة  و «ديثو اود احاد نبوي  »  ١۶عمل اآلخرة فما له فی اآلخرة من نصيبب

سالک تر : ي يڼا کي استدالل کود عرفاني مقولې په ر» ١٧من يعبد هللا الجل الخوف النار فھو عبد النار ال عبدهللا

پل  زړه او اروا کي د دين او د دونيا پر ځای، د خدای ميني ھغه مھاله، د عرفان اسمان ته نسي ختالی، چي په خ

  : ي ريھمدا مسأله په يوه غزله کي داسي انځو. ته ځای ور نه کي 

  د عقبا په اھل ده دنيا حــــرامه              

  د موال په اھل دواړي ناروا شته

  که د حق په مينه دوه کونه ترک نه که               

   کښي دٻوال برپا شتهد طالب په الره

د څرگندي الرښووني له   »١٨والسبقون السبقون«  )  ١٠ : ۵۶( مخلص، د واقعې د سورې د لسم آيت 

نيا يې د دوو ومخي، په آخرت کي د ھغو عرفاني سالکانو د مخکي والي او لومړيتوب نظريه شني، چي پر دې د

  :ئ دئ ان لوړ او بې ساري  ثبوت وړاندي کړکو او غوښتنو په پرٻښوولو سره د ايمٻجھانو د ھر ډول اړ

  چي يې زړه خالص د دنيا له عـاليق شي         

  په سالکو کښي به دا سالک سابق شي

  د دوو کونو عاليق به له زړه پرې کــه         

  چي دھسي شھنشه پر مخ عاشق شي

  چي د دووکونو بار کوز کاندي لـه سره         

  ـق شيڅړه تگ سړی پر الره سواب

  ھر چي ُحب يې د کونينو له زړه ويـــوست         

   د موال په محبت کښي به صادق شي 

 عرفاني سفر، يوازنی  او اوږده خو لوړ او عظيمله حق تعالی سره سوځونکې مينه، د عارف د دردناک

، خواږه جام ته مخلص، په يوه غزله کي د زړه په نوراني کولوکي د الھي ميني.  ئ  ځواک دی طاقت اوخوځونک

   :يسيداسي گوته ن

  که د عشق پياله کړې نوشه دل افروزه            



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  د زړه ملک به دې روښان نور شي له روزه

  که څراغ د محبت دي پر زړه بـــــل شي             

 ر آفتاب زياته ھــنوزهپروښنايي يې 

هللا ،جمعيت او تفرقه، حضور او غيبت، د پوھه او عقل،  تخلقوا باخالق : ئ  دپاره وگورو مالوماتود نور

کايناتو او انسان د پيدايښت نظريه ، ذکر او فکر، عرفان او معرفت، مبدأ او معاد، موتوا قبل ان تموت  او داسي 

   .نور 
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