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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ جنوری ١۵
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
٣٣ 

  

  :   ِذکر او فکر- ١٠١

د .  اسالمي تصوف او عرفان کي د هللا تعالی يادولو؛ او بې له ده د نور ھر څه ھٻرولو ته وايي ذکر، په

په خپل )  م ١٩۴۵ -١٨۶٨( اسالمي تصوف  لـــوی او مشھور انګرٻز څٻړونکي  ــ پروفيسر نيــکلسن 

ٻرول دي؛ او لومړی پړاو د ځان ھ«  : کي د ذکر په اړه داسي ليکي » د اسالم صوفيان « مشھور اثر 

د معبود په وجود کي داسي ډوبٻدل، چي بيرته خپل لومړني . وروستی پړاو يې په عبادت کي د عابد فنأ ده 

   ١». حالت ته نسي ور ګرځيدالی 

مؤلف ــ ښاغلي کريم نيرومند محقق ، »  تاريخ پيدايش تصوف و عرفان و سير تحول وتطور آن «  د    

د ده په . ئ دئ  ته دتٻرٻدو؛ او په مقيد جزء کي د مطلق ُکل د ليدلو په مانا راوړفکر له ُمقيد او باطل څخه و حق

اند،  فکر کوونکی ء سالک ګام په ګام داسي ځای ته رسيږي، چي د کايناتو ټوله څيزونه او موجودات، د يوه ذات 

     ٢.او يوه وجود د مظاھرو په توګه ګوري 

ٻلٻدونکې او خورا ارزښتناکه برخه ده، چي ريښې يې د ذکر او فکر د اسالمي تصوف او عرفان  نه ب

زياترو عرفاني مسألو په څٻر،  په قرآني  نصوصو، نبوي حديثونو او نورو معتبرو اسالمي  سرچينو کي پرتي دي 

په يوه برخه او د جمعې د  ) ۴۵ : ٨( د مثال په  توګه،  د قرآن کريم د انفال د سورې د پينځه څلوٻښتم آيت .  

واذکروهللا ... « : په يوه برخه کي، د خدای عزوجل د ذکر په باب  راغلي دي  ) ١٠ : ۶٢(  د لسم آيت سورې

د رعد د سورې !  ياني خدای تعالی په ډٻرښت سره ياد کړئ، ښايي تاسي وژغورل سئ »  کثيرا لعلکم تفلحون  

 هللا سبحانه و تعالی ذکر ته، داسي کنته اډ او ُسودې په مقصد، د کي، د زړه د ډ ) ٢٨: ١٣( په  اته ويشتم آيت 
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ياني ھغو کسانو چي ايمان يې »  الذين آمنو و تطمئن قلوبھم بذکر هللا اال بذکر هللا تطمئن القلوب  «  : سوې ده 

؛ واورئ، چي د هللا په ذکر سره زړونه ُسوَده ئدئ ؛ او د هللا په ذکر سره يې خپلو زړونو ته ډاډ ورکړئدئ راوړ

کي، سپٻڅلي قرآن ته د الھي ذکر په توګه اشاره سوې ده  ) ٩ : ١۵(  د حجر د سورې په نم آيت ٣.مومي او ارام 

ياني په ريشتيا سره »  انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون  «  : ئ دئ په دې مبارک آيت کي، داسي امر سو.  

«  ، » يعلمون  «   سپٻڅلي قرآن کي، د په.  ؛ او موږ د ھغه ساتونکي يوو ئدئ نازل کړ) قرآن ( موږ ذکر 

ټکي ټول د لوی څښتن د ابدي او ازلي،  ناپايه او بې مثله ھستۍ د ذکر او فکر »  يتذکرون  «  او » يتفکرون  

دغه راز، په زياتو نبوي حديثونو کي ھم، د ذکر او فکر موضوع ته جدی پاملرنه سوې ده . مسألې ته اشاره کوي 

ياني خدای تعالی ته ستاسي تر »   افضل العباد عندهللا من يذکر هللا کثيرا « : يث کي راغلي دي په يوه نبوي حد.   

  .، چي د هللا تعالی ډٻر ذکر کوي ئګردو ښه  بنده ھغه څوک د

په يوه حديث کي د ھر ھغه څه د حرمت په باب الرښوونه ) ص ( د سيدالمرسلين  ــ حضرت محمد   

» فھکم عن ذکر هللا تعالی فھو حرام  « : ر په وړاندي خنډونه او بنديزونه پٻدا کړي سوې ده، چي الھي ذکر او فک

   ۴.، چي تاسي د خدای تعالی له ذکره وګرزوي ئياني ھر ھغه څه حرام د

په يوه بل مبارک حديث کي، د لوی پروردګار د تلپاتي ھستۍ او خپلي نٻستۍ په باب ) ص ( د رسول هللا 

ياني يو »   فکر ساعة خير من عبادة سبعين سنة «  : الي او درنه سترګه کتل سوي دي تفکر ته په داسي لوړو

دلته د ھر چا په ذھن کي دا پوښتنه پيدا کيږي، چي څه ډول فکر تر اوويا .  ئ ګړی فکر تر اوويا کالوعبادت ښه د

ا څه ورو ګرزي؛ خو د ؟  ښايي د ھر چا په مغز کي د دې پوښتني د جواب له پاره، څه نئکالوعبادت غوره د

عارفانو او متصوفينو له نظره، دا فکر د لوی څښتن د اليزاله ذات د بٻالبٻلو صفتونو؛ او د خپل ځان د نٻستۍ په 

په بله ژبه، د نس، شھوت، اوالد، دولت، شھرت، شان ، شوکت، ظاھري تجمل، شيطاني اندٻښنو .  ئ باب سوچ د

. ئ چونو، نه يوازي د عبادت مقام نه لري؛  بلکي د  زړه او اروا عذاب داو د نوس  د بٻالبٻلو وسوسو په باب سو

  : عارفان، د حق تعالی د ھستۍ او خپلي نٻستۍ  په باب  تفکر په داسي  ژورتوب سره  انځوروي 

  !     تا روی تو را بديدم ای شمع طراز«    

   نه کار کنم نه روزه دارم نه نمـاز    

  مله نمـاز      چون با تو بوم مجاز من ج  

  ۵»چون بی تو بوم نماز من ھمه مجاز  

عارف، بايد تر ھغه مھاله د حق تعالی په ذکر بوخت وي، چي د ھغه له ھستۍ پرته يې نور ھر څه له 

اذکر هللا بنسيان « او »  و اذکرو ربک اذنسيت « :زړه او اروا ووزي؛ لکه څنګه چي ځينو عارفانو ويلي دي 

  ». ماسوا

  .خفي يا پټ ذکر او جلي يا په لوړ اواز ذکر . ئ ل له مخي پر دوه ډوله دذکر د شک  

د . تصوفي او عرفاني مخکښانو، ددغو دوو بڼو د ښه والي په اړه  بٻالبٻلي نظريې وړاندي کړي  دي   

مثال په توګه،  په چشتييه او قادريه  طريقو کي  جلي ذکر؛ خو د عرفاني سير او سلوک په يو شمٻر نورو 

دپښتنو د صاحب نظر عـــــــــرفاني او سيـــــــــــــاسي پٻشوا ــ  .  ئ دئ روکي، پټ يا خفي ذکر غوره ګڼل سوال

په عرفاني طريقت کي، د قرآن کريم د اعراف د سورت د دوه ) ھـ ق ٩٨٠  ــ ٩٣١( بـــــايزيد روښان اورمــــــړ 

رعا و خفية و دون الجھر من القول بالغدو و االصال و و اذکر ربک فی نفسک تض«  ) ٢٠۵: ٧( سوه پينځم آيت 

منل  سوي دي؛ مګر پټ يا خفي )  خفي او جلي (   د الرښوونو له مخي د ذکر دواړي بڼي ۶»ال تکن من الغافلين 
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ئ دئ  په استناد  تر جلي ذکر افضل  بلل سو٧»خيرالذکر الخفی و خير الرزق ما يکفی « ذکر  د دې نبوي حديث 

 ميا روښان په عرفاني سٻر او سلوک کي، پټ ذکر په ھر مھال او جلي ذکر د سھار پر مھال غوره ګڼل   د ٨. 

  . ئ دئ سو

د پښتنواندٻشمند عرفاني الرښوود،  مياروښان، په خپلو عرفاني ډوکټورينو کي د بدن، اندام، ژبي،  زړه 

، چي تن ئد تن ذکر ھغه د«  : ظريو له مخي د ده د ن. او سا د ذکر په باب، جال جال تعريفونه وړاندي کړي دي 

و قولو اللناس حسنا بيان . د اندام ذکر ھغه، چي کتاب تسبيح يې لولي، وايي ښه کالم .  و جارباسي له واړه حرام 

، چي کښٻباسي او وباسي ځما په ياد ھر ه سه، ھر حال په ھر ځای چي وي ئد زړه ذکر ھغه د. په قرآن ئ د

  ٩». ذاکران ادميان 

زموږ متفکر عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، د پير روښان او د ھغه  د کورنۍ د ژوند او مغولي ضد 

کي، د پير روښان د تفکر په باب خورا په زړه پوري » حالنامه « مبارزو په باب، په خپل بل ارزښتناک  اثر 

دا ټول جھان په سترګو ليدل کيږي؛ پير روښان په څلور کلنۍ کي فکر کاوه، چي «  : دی ليکي . کيسه راوړې ده 

و ھرڅه ته ټاکلې ګچه او نوم سته؛  لکه څنګه  چي مځکي او اسمان، شپې او ورځي، ونو او انسانانو، ژوو او 

مرغانو، مٻوو، پروړو، َغَلو، اور، اوبو، وريځو او باران  ټولو ته مخلوقات وايي؛ خوھغه څه چي د خدای په نامه 

خلک د خدای، ! اکاجانه: ؟   دغه راز به يې خپل اکا، شٻخ خداداد، ته ويل ئيري دياديږي څه شی، څوک او چ

    ١٠»؟  ئمګر دا خدای څوک او چيري د. خدای نارې وھي

  :د ذکرانو مرتبې  

د ذاکرانو )   ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠(د اسالمي تصوف او عرفان وتلي شٻخ  ــ عزيزالدين بن محمد نسفي 

  : ي مرتبې په دې ډول شمٻرلي د

  : ــ  د ميل يا غوښتني مرتبه ١  

ً په خلوتځي کي وي؛ پر ژبه ذکر کوي؛ خو روح او زړه يې تل په بازارکي  د دې مرتبې ذاکر جسما

ذاکر د ذکر له لوړ او سپٻڅلي  ؛ ځکه ئدا ذکر له ګټي خالي نه د.  ګرزي ؛ او د مادي دنيا په سود او سود لګيا وي 

  .دې ډول ذاکرانو په ذکر کي روحاني او عرفاني اغٻزه  لږ وي چاپٻر سره اشنا کيږي ؛ مګر د 

  : ــ  د ارادت مرتبه ٢ 

په دې پړاو کي، ذاکر په خوله ذکر کوي؛ خو زړه يې د غيبت په لور ځغلي؛ په تکليف او خوارۍ سره 

کر سره ملګرتيا نه ذاکر زړه له ذ  په ھغه مرتبه کي، د .  دا مرتبه  د غوښتني تر درجې پورته ده . زړه ورټولوي 

  .  کوله؛ خو په دې مرتبه کي د ذاکر زړه او اروا کله نا کله، د يار له کوره د اغيار کورته ځغلي

  :  ــ  د ميني يا محبت مرتبه  ٣ 

ذکره  ذاکر د خپلي ميني له امله، ځان له . د ميني په مرتبه کي، ذکر د ذاکرانو پر زړونو برالسی مومي 

  ولګې په د ب.  نسي خالصوالی 

توګه، که د کم ضروري او سمالسي کار له پاره، له خپل خلوتځي څخه چيري د وتلو ھوډ کوي، په خپل ټول سفر 

  .کي، زړه په اسانۍ سره  له ذکره  نسي ژغورالی  

په دې ډول ګورو،  چي د محبت مرتبه، د ارادت د مرتبې پر خالف ده؛ ځکه د ارادت په مرتبه کي، 

.  خوارۍ سره زړه  حاضروي؛ خو د ميني يا محبت په مرتبه کي، په سختۍ سره زړه غايبوي ذاکر په تکليف او 
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غواړي ھر وخت د خپل محبوب ستاينه .په دې مانا چي، د ذاکر زړه اصالً د يار له ذکره،  بلي خواته نه ځي 

  ١١. وکړي؛ او له دې ستايني خوند واخلي 

  : ــ  د عشق مرتبه ۴

ه مرتبه کي، د معشوق د نامه پر ځای، په خپله معشوق  د سالک پر زړه واکمني د زياتي ميني يا عشق پ

عاشق د معشوق په سوځونکې او لٻونۍ مينه کي دونه بې سده کيږي، چي بې معشوقه نور ھر څه ھٻروي . مومي 

کله چي  مينه پاکه او خالصه سي؛ نومؤمن د مخلص مقام ته ورسيږي؛  . ئعشق د بنده ګۍ او اخالص معراج د.  

    .  په ھر عمل کي يې يوازي د خالق رضا او ُمراد وي، نه د ثواب تمه يا له الھي ترټني او ايداد بٻره 

د ده  له عرفاني نړۍ ليد سره سم،  د انسان . شٻخ نسفي، د خدای مينه او عشق د ګردو مقامانو پای بولي 

په آخرت کي د انسانانو درجه .  کمال او بشپړتيا په دې کي ده، چي د خدای مينه يې پر زړه  او اروا غلبه ومومي 

ھر څوک به د خپلي ميني او . او مقام، نعمتونه اوھوسايي، له خدای  عزوعال سره  د دوستۍ په تناسب دي 

، چي تر ئيچا ايمان تر ھغه مھاله سم او بشپړ نه دد ھ« : وايي ) ص ( رسول هللا .  اخالص په اندازه برخه اخلي 

که . د خدای مينه د ھغه په پٻژندني سره  پيدا کيږي . ھر څه له خدای اود ھغه له  رسول سره مينه ونه لري 

که معرفت نيمګړی او کمزوری وي، له خدای او رسول سره . معرفت بشپړ وي، له خدای سره مينه ھم بشپړه وي 

       ١٢». ې تناسب نيمګړې او کمزورې وي مينه ھم په ھمد

ھغه څه چي عقل په پينځوسو کلونو کي ترالسه .  ئ  د شٻخ نسفي په اند، لٻونۍ مينه د سالکانو براق د

د روحاني عبادت څلوٻښت ورځنی [ سالک په سلو څلوٻښتييو . کړي وي؛ عشق په يوه شٻبه کي ھغو ته اور اچوي 

و خوځښت نسي کوالی لکه عاشق چي يې د سترګو په رپ کي کوي؛ ځکه عاقل  کي دونه عرفاني سير ا] دوره 

د .  ؛ او عاشق تر جھانونو لوړ، د خپل محبوب د ديدار او وصال په خوبونو کي الوتني کوي ئپه دنيا کي ډوب د

لوريځه  شٻخ نسفي،  دعشق مرتبه په دې څ١٣. بٻچاره عاقل ځغاسته، ھيڅکله د عاشق په ګام پسې نسي رسٻدالی 

  :کي بيان کړې ده 

  عشق آمد وشد چو خونم اندر رګ وپوست          « 

   تاکرد مرا تھی و پر ساخت ز دوســـت

  اجزای وجود من ھمـه دوست ګرفـت          

   ناميست زمن برمن و باقی ھــمه اوست 

   :په يوه بل ځای کي يې، د زړه او عشق تر منځ نه شلٻدونکي اړٻکي داسي بيان کړي دي

  ګر دل نبود کجا وطن سازد عشق             

  ١۴»ورعشق نباشد به چه کارآيد دل  

په .  د عشق اور په پای کي د وجود ټولو برخو ته رسيږي؛ او د عاشق زړه د ھينداري په شان ځلوي 

غم له دې مرتبه کي، د عاشق زړه د نازک والي او لطافت داسي پړاو ته رسيږي، چي د معشوق د ليدو وس او ز

په بله ژبه، په دې پړاو کي دا بٻره پيدا کيږي، چي عاشق د خپل زړه د نازک والي او لطافت  له . السه ورکوي 

  .امله، د معشوق په وړانګو و نه سوځي 

د عشق په دې مرتبه کي و، چي له هللا سبحانه و تعالی څخه ) ع ( د شٻخ نسفي په عقيده، حضرت موسا 

لن « :   حق تعالی په جواب کي ورته وويل ١۵»... قال رب ارنی انظر اليک ... «  : يې د ديدار غوښتنه وکړه
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له ھمدې امله، عاشق په دې پړاو کي، بٻلتون پر وصال غوره ګڼي؛ او ټوله !  ياني ما به و نه ګورې ١۶»ترانی  

  .ُعمر له معشوق سره په رازو نياز بوخت وي 

لې په توګه، زموږ د ذاکر او  مفکر شاعر، علي محمد ذکر او فکر، د يوې محوري او اساسي مسأ  

ھغه په يوه غزله کي، ھمٻشنی ذکر د ذاکرانو د خوښۍ .  مخلص، په عرفاني دنيا کي ھم خورا لوړ ځای لري 

  :سرچينه بولي 

  غافالن دي په غفلت کښي خوښ له ځــانه              

   په دايم ذکر کښي ګــورم ذاکران خوښ 

غزله کي، له شيطاني اندٻښنو څخه د زړه د ھينداري په پاکولو کي، د پټ ذکر ارزښت ته په يوه ښايسته 

  :په  داسي لوړه سترګه ګوري 

  که په ھره شپه بيدار اوسې سحــر ته         

  روښنايي به د زړه بيا مومې اکــثر ته 

  !        په خفي ذکر مشغول اوسه خوب مه کــړه 

   ته د فقير خبر و ازميــه داور

***                                     

  که د زړه آرسۍ روښانه کړې په ذکـــر          

   د يار مخ به پکښي ووينې اظھـر ته 

  !         زړه آرسۍ، اندٻښنې زنګ دي که باورکړې   

  د پټ ذکر په صيقل يې کړه مظـــھر ته

ي، چي په نور يې نه يوازي دواړه جھانونه د ھمدې غزلي په يوه بل ځای کي، الھي ذکر ھغه ډٻوه ګڼ

روښانه کيږي؛ بلکي د ھغه بې ساري  سمندر د پٻژندني الره پرانيستل کيږي، چي ټول عالمونه د ځکونو او 

  :کوبييو په شان، د ھغه په  ناپايه او تلپاتې غٻږ کي ډوب دي 

  چه  د زړه آينه صفا، کدورت ورک شي        

   انور تهدواړه کون به پکښي و ګورې

  زړه بې حد لطيف دريا ګوره بې مثـله       

  دواړه کونه يو ُحباب وينه اصـغر ته

  : بله غزله کي، ذکر او فکر د اروا پياوړتيا او د زړه څراغ بولي   

  ئ         ذکر فکر عبادت د نور طعـام د  

  په دا قوت ارواقوي شي دٻو پسه

     ئ        مدام ذکر معرفـت د زړه څــــراغ د  

  دغفلت تــاريکي زياته ده له نســه 

د مخلص په عارفانه ديوان کي، دې خبري ته ډٻره پاملرنه اړول سوې ده ، چي ذکر او فکر د ارواوو د 

  : ئ تجال او د سالکانو پر مخ  د معرفت د تړلي ور د پرانيستلو ضامن د

    !         که د ذکر په صيقل زړه مصفــا کړې 

  !ه يې جــال کړې د غفلت له توره زنګ
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  تجلی به د ارواح درباندي وشــي          

  !  بسته در د معرفت به پر مخ وا کړې 

***                   

  !        که ته يو زمان په فکر د صفــات شې 

  !په صفات کښي به بينا د حق په ذات شې 

په تفسير »   من عبادة سبعين سنة فکر ساعة خير«  بل ځای، د تفکر د مقام په اړه ، د دې نبوي حديث 

  : او بيان کي وايي 

  يو ساعت فکر تر ډٻر عبادت ِبه شه             

  ئمعرفت پيدا د فـــــــکر د اوراد د

***                                   

  ئ              يو زمان فکر تر ډٻر عبـادت ِبه د  

  د فکرت په نور به بيامومې  زراطه

  ه عبادته حاصل کـيږي               کرامت ل  

  معرفت زٻږي له فـکره په افراطه

  : مخلص، فکر د ټولو حقيقتونو د پوھٻدو؛ او له ھر ډول تيارو څخه د ژغورني وسيله ګڼي 

  ئ              يو زمان فکر تر ډٻر عبـــادت ِبه د

  !په ښه فکر به دانا په ُکل ُکليات شې

  ـد شي             حقيقت به د اشيا درته څرګن

  !خبردار به د ايمان له اُمــھات شـې

  فکر په خاطـر کښي          ئ دباطن څراغ د

  !د څراغ په نور به خالص له ُظلُمات شې 

مخلص، په خپل وخت کي د ھند د مغولي تاړاکګرو پر ضدد پښتنو خپلواکۍ بخښوونکو مبارزو د 

 احداد په مشرۍ د ځينو روښانيانو د پټ ذکر يوه په زړه پوري کيسه نوميالي اتل او د ھغوی د عرفاني الرښوود ــ

په دې کيسه کي راغلي دي، چي يوه ورځ احداد په ماجيت  يا ماجت . راوړې ده، چي يادونه يې دلته بې ګټي نه ده 

 پښتون د د بلي سيمي يوه.  له ھغه سره به تل لږ تر لږه دوه ــ درې سوه کسه کښٻنستل .  کي ناست و) مسجد ( 

ايا احداد په جومات :  جومات له ساتونکي يا دروازه وان څخه ، چي د کمي اړتيا له پاره  چيري ته، پوښتنه وکړه 

تر دروازې مخکي ) مسجد ( ھغه سړی د ماجيت  . ئ ھو په جومات کي د: که نه ؟ ساتونکي وويل ئ کي د

وروسته يې باور . ته کيږي؛ يو ګړی ھلته ودرٻدورغئ؛ ويې ليدل چي له ماجيت څخه د خلکو ھيڅ  ږغ  نه پور

په . وکړ، که احداد په ماجت کي ناست وای، نو ھرومرو به د ناستوخلکود  ږغونو ګڼه ګوڼه اورٻدل سوي وای 

وروسته ھمدا سړی بيا په الر کي تٻرٻده ؛ او د ماجيت له . ئ دې ډول سړي ګومان وکړ، چي احداد کورته تللیء د

دروازه وان ورته وويل ! ئولي دي درواغ وويل، چي  احداد په جومات کي د: يې پوښتنه وکړه دروازه وان څخه 

کله چي ماجيت ته . ھغه سړی له دروازه وان سره والړ . ؛ راسه چي وګوروئاوس د احداد  د تلو وخت نه د: 

ه خدای سره په داسي راز ننوتل ويې ليدل، چي لږ و ډٻر درې  ــ  څلور سوه کسه په ماجت کي ناست دي؛ ھر يو ل
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ھغه بيديانی سړی د دې صحنې په ليدو سره  ھک پک سو، . ئ و نياز اخته دی، چي په ځان او جھان خبر نه د

  ١٧». ځکه ګومان يې کاوه ھر چيري چي د پښتنو مير او پير ناست وي، ھورې به ږوږ او نارې وي 

و بقأ، حضور او غيبت،  پوھه او عقل،  زړه،  ھستي او نٻستي، فنأ ا:  د نور مالومات له پاره و ګورئ 
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