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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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ اپريل ٢١

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۴۶ 

 

  :  زړه - ١٠٧

و عرفاني نظريو له مخي د مؤمن زړه يوازي د غوښو ھغه ټوټه نه ده، چي د ژوو په د اسالمي زده کړو ا

 .په اسالمي تصوف او عرفان کي د مؤمن زړه د عرفان او .  )رسوي(رسييڅٻر د بدن نورو برخو ته وينه 

 څښتن د ميني  ھينداره، د وحي او الھام مرکز، د خدای تعالی حرم او د لویتجالمعرفت سرچينه، د الھي انوارو د 

  .ئ  د، ستر او اَرت لوی،، چي د مځکي او اسمانو په گډون، د هللا سبحانه وتعالی  تر ټولو عالموئھغه ستر مقام د

په ) م١٩۴۵  - ١٨۶٨( نيکلسن . ا. د اسالمي عرفان نوميالی انگرٻز ليکوال او څٻړونکی  ــ  پوھاند  ر

، چي د اسالمي تصوف او عرفان له منلو يپٻژنټکو را داسي ه  پکي  زړه » د اسالم صوفيان  «   اثرخپل مشھور

دی کاږي، که څه ھم قلب يا زړه ، په ټټر يا ځيگر کي د غوښو له زړه سره په .  بشپړ سمون لري  ډکټورينو سره

دا زړه،  په انگريزي  ژبه کي د زړه . ئ لري؛ خو  په حقيقت کي د غوښو او وينو زړه نه دی کٻمرموز ډول اړ

(heart)  په داسي حال کي، چي  ذھن او عقل په .  او عاطفي  ماھيت لري ) معنوي( د ټکي پر خالف ، مانوي

کله چي زړه د ايمان  . ريښتني ډول خدای نسي  پٻژندالی ، زړه  ددې وس لري، چي د ټولو شيانو جوھر و پٻژني 

دغه راز، پروفيسر نيکلسن د اسالمي  . ١نييعقل ټولي ځانگړتياوي بيا د الھيبيا نو او پوھي په نور روښانه سي، 

« : دی ليکي . تصوف او عرفان له نظره، له الھي ھستۍ سره د راز و نياز  درو بٻالبٻلو غړو ته اشاره  کيي 

.  قلب يا  زړه ، چي خدای پٻژني : کو درو غړو ته د توپير او جالوالي په سترگه گوري ٻصوفي دروحاني اړ

  ». ٢ينه کيي؛ او د اروا دننه برخه يا راز، چي د ده په باب فکر کييروح، چي له خدای سره م
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د کايناتو . دسپٻڅلي قرآن له الرښوونو سره سم، د هللا تعالی ذات او ھستي پر ټولو کايناتو راگرځٻدلې ده 

ود ژوند د ھر موج.  گرده موجودات، په ھمدې  بې پايه او بې زواله، بې مثله او بې نظيره  ھستۍ کي نغښتي دي 

 ھستي د ھغه چا په )لويه(  لو ستره اوا د؛ سره له دې ھم ھستۍ پوري اړه لرييپه دغھم او مرگ  ټول پړاونه 

 پوره باور ولري؛ او په ھر څه کي د ده قدرت او عظمت پر ذات او صفاتو، چي د ده نيسيزړه کي ځان 

:  اړه، په يوه قدسي حديث کي داسي راغلي دي د مؤمن د زړه د لويوالي او غټوالي په .ويني  ځلٻدونکي پلوشې و

ياني زه پر مځکه او اسمان ځای نه سوم؛   »  ولکن اسع فی القلوب المؤمنيناءال اسع فی االرض و ال فی السم« 

په يوه مبارک حديث کي د مؤمن د ) ص( حضرت محمد  -فخر العالمين   . ٣خو د مؤمنانو په زړو کي ځای سوم

 »  قلب المؤمن اکبر من العرش و اوسع من الکرسی« : ئ دئ سترتوب په باب داسي بيان کړ او يلوی والد زړه 

په خپل بل مبارک حديث کي د مؤمن ) ص( رسول هللا   . ۴ئياني د مؤمن زړه تر عرش غټ او تر کرسۍ پراخ د

زي څخه وژغورل سي ، چي بايد د ھر ډول اغيارو له دوستۍ او  اغٻئدئ کړياد زړه د حق تعالی د حرم په توگه 

؛ ئياني د مؤمن زړه د څښتن تعالی حرم د »  هللا ان يولج فيه غير هللا قلب المؤمن حرم هللا وحرام علی حرم« : 

  .دې حرم ته د بل چا ننيستل، حرام دي 

د  مغولي تاړاکگرو پر ضد د پښتنو د خپلواکۍ بخښوونکو مبارزو مړني مشر؛ او  د عرفاني طريقت 

د غوښو ھغه زړه ته، چي  پر انسان سربٻره د ھر سخنودر او )  ھـ ق٩٨٠ -   ٩٣١(  پير روښان  - مفکر الرښود 

ھغه د خپل وخت له يوه .  ، د اصلي او ريښتني زړه په سترگه نه گوري ئوزگړي په  وجود کي ھم پروت د

 د مؤمن د زړه په اړه، کيشکاک ديني عالِم،  موالنا زکريا، سره د خپلي اوږدي علمي او عرفاني مناظرې په ترڅ 

؛ چي له ړئ دئمانوي مفھوم  استناد کھغه  هپه  ھمدې قدسي او نبوي حديثو کي د بيان سوو ُحکمو او الرښوونو پ

  . ئ د مؤمن زړه تر کايناتو لوی او پراخ ديې مخي 

و او  ، د مؤمن زړه ته په خورا لپر اساسد طريقت او سلوک ټول مخکښان، د ياد سوو اسالمي نصوصو 

 ،ځيني مفکرعرفاني پٻشوايان د ھمدې ستر ارزښت پر بنسټ  د مؤمن زړه د جليل کعبه گڼي. لوړه سترگه گوري 

سره د ھيڅ  ډول مقايسې  ورپه الس  جوړه  سوې کعبه، حضرت ابراھيم خليل هللا  ، چي  د تو حيد د ستر ساالر

 په خپله جوړې کړې ده؛ دا کعبه د خټو او خښتو ھغه  هللا سبحانه و تعالی، کعبهد زړهاو برابرۍ وړ نه ده؛ ځکه 

؛ د جليل کعبه د رب العالمين  داسي  بې طواف کييکوچنۍخونه نه ده ، چي د توحيد الرويان يې پر شاوخوا 

  .ئ ؛ او تر کرسۍ او عرش  لوی دړ سوئ دئ، چي  له الھي انوارو څخه جوئساري حرم د

ھـ ١٣۵٧ -م  ١٨٧۶/ ھـ ق١٢٩۴(  عالمه اقبال الھوري  - رزموږ د زمانې وتلي او منلي عرفاني شاع

  :ئ دئ په يوه شعر کي د مؤمن د زړه خورا ښکلی تصوير وړاندي کړ) م١٩٣٨/ ق

  من اول آدم بی رنگ و بــو يم            «  

   و ايرانيم منیپس آنگه ھنــد

  قلب ما از ھند و روم و شام نيست               

   اسالم نيستمرز و بوم ما بـــجز

   دل به اقليمی مبــند             یمسلم است

   گم مشو اندر جھــان چون و چنـد

  می نگنجد مسلم اندر مـــرز و بوم               

  در دل او يـــاوه گردد شام و روم
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  دل بدست آور که در پھنـای دل               

  » ۵می شود گم اين سرای آب و گل

 بين عارف شاعر، علي محمد مخلص، ھم د اسالمي زده کړو، په تٻره بيا د زموږ دراک او باريک

ھغه د .   خبري کړي دي دقيقيڼا کي د زړه په باب ډٻري ژوري او وروښاني طريقت د عرفاني ډکتورينو په ر

 دسي حديث په استناد د مؤمن زړه د لوی پروردگار حرمقُ مخکي ياد سوي د  خپل پښتو ديوان په يوه غزله کي

له دې .   د سختي ترټني او کرکي وړ بولي ،گڼي؛ او په داسي سپٻڅلي ځای کي د ماسوای هللا ننيستل او مٻشت کول

امله، مخلص د تصوف او عرفان سالکانو ته خبرداری ورکيي، چي د حقيقي مؤمنانو په توگه خپل زړونه له ھر 

  :  که څنگه چي وايي ل. ډول اغيارو، حجابو او تعلقاتو څخه په بشپړه توگه پاک کي 

  په عالَم کښي لون لون حــيوانات دي           

  د سړي په دود گويا بل حيوان کم شي

  حقاني بادشاه ھاله ورشي په زړه کښي         

  چي يې پاک له غيرهللا د زړه حــــرم شي

  چي د حق په حرم غير ننبــاسي            

  ھغه کس به په څلور مذھــــــبه گرم شي

  په حديث کښي           ئ زړه حرم د موال ياد د

   ھر عـــارف چي په حرم د حق محرم شي

په مبارک حديث ) ص(  د حضرت محمد ، او ستروالي په بابي د مؤمن د زړه د لويوال،په بله غزله کي

  : داسي بيانيي ،وړاندي سوې عرفاني نظريه کي

  ئ       د مؤمن زړه  مي تر عرش، کرسۍ وسيع د

  ئ مؤمن په زړه کښي ځای بصير، سميع دد 

  د حق ذات په آسمان، ځمکه کي ځای نه شه        

    ئد مؤمن په زړه کښي ځای شه دا بــديع د

د دووال مکانه او بې مثله ھستييو د معجزه ډوله يووالی او  په يوه ژور او ښکلي عرفاني بيان کي

له . د مؤمن د زړه  بې ساري ھستي ده  لق ھستي او بله يېپيوستون انځور وړاندي کيي، چي يوه يې د عالمود خا

انسان د جسم او وجود له پلوه  د عاَلم صغير يا کوچنی عاَلم؛ او د مانا په لحاظ د  ، په اسالمي عرفان کي کبلهھمدې

  :مخلص، په يوه وجود کي دا دوه عاَلمونه داسي تصويريي .  عاَلم کبير يا لوی عاَلم په توگه ياديږي 

   مؤمن زړه المکان، مکـان يې نشته         د

  المکان په المکان کښي ځان گنـجان کړ 

  بې جھت به په جھت کښي که استوگـه            

  دې بې مثله په بې مثله کښي آستـان کړ

   شي            ۶اد بې حد په بې حدييه کښي مـاو

  ھم بې چون په بې چونۍ کښي ځان نھان کړ

 کي د مؤمن زړه  له جام جم، اُم الکتاب، لوح محفوظ او د لوی څښتن له عرش سره په بل ښکلي انځور

  :تشبيه کيي 
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  جام جم و زړه تـــــه وايي         

  ئ دی د ُکل عاَلم مظھر د

  ھم اُم الکتاب محــفوظ شه         

  ئدھمه ِعــلم مــادر د 

  !         له زړه و غــواړه  ٧ال فتوکُ 

  ئشر د و دی مفتي د خير 

  ُکل پر زړه دي نازل شـــوي           

  ئ له آيات، حديث خبـر د

  عرش هللا د مؤمن زړه شــه          

  ئ دی له غيرو ُمطــھر د

  پر يې لوړ مقام گڼي، چي د نوس وسوسې او شيطاني اندٻښنې داسيمخلص، زړه د الھي پيغامو او تلقينو

  : جوړيي ونه پرھاروجود

  ئ         ځــای دزړه د وحي، الھام 

  وسوســـه ځني وتـراشه

  وسوسه پر زړه پرھـــار کـه        

   په بد فکر يې مه خراشه

  : ږي ٻ د حق تعالی انوار پکښي ځل تلبل ځای، زړه ھغه بې ساري ھينداره بولي، چي

   شه          ٨زړه بې مثله آينه ده، دی مظھر د تجال

  ا که دی زٻبامنظر رعنحق دايم پرې تجال

د مخلص دعرفاني او فلسفي نظريو له مخي، زړه او اروا يوازي ھغه مھال د لوی څښتن د حرم مقام تر 

د الھي حرم پر  زړهد ، په يوه ښکلي بيان کي مخلص.  السه کيي، چي د الھي معرفت  په نور  روښانه سي 

  :    معرفت د بې مثله وړانگو اغٻزه داسي انځوريي 

   د ذات له نوره         ھغه زړه چي شي روښـــان

   د صورت قفس به مات که له سروره 

  چي آفتاب د معرفت باندي و خــيژي          

  د زمين مخ به آزاد کــــه له بدوره

 بايزيدروښان  -، چي د ده عرفاني پيريپٻژننه را  زړوه اووھغه  توګه جال جالپه په يوه بله غزله کي 

کي » مقصود المؤمنين  «  وصو پر بنسټ، په خپل ارزښتناک  عرفاني اثرقدس سره،  د قرآني او اسالمي نص

ترسنده زړه  «  ، »مريض زړه  «  ، »ُمرده زړه  «  : دا اووه  زړونه په دې ډول ياد سوي دي . بيان کړي دي 

اب داسي د دې غزلي په يوه بيت کي د دغو زړو په ب»  . سليم زړه «  او » شھيد زړه  «  ، »منيب زړه  «  ، »

  :راغلي دي 

  دا اووه  زړونه  وگوره په قران کښي مرقوم شوي             

  مرده زړه د کــافرانو له امواته دی محسوب 
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زړه ديوې ارزښتناکي مسألې په توگه، په خورا نوښتگرو ھونري  د مخلص په عارفانه شاعرۍ کي

، چي بې مثله زړه يوازي د ھغو ړلې دهې دا عرفاني مسأله سپپه يوه غزله ک. ئ دئ انځورو کي بيان سو

صاحبدالنو روزي ده، چي د زړه ھينداره يې د دونيا او عقبا له ھر زنگه پاکه يي؛ او د زړه په حرم کې يوازي د 

بې مثله زړه حق تعالی د اُم الکتاب، لوح محفوظ او جام جام په څٻر د ده په باور، . ږي ٻځلوالھي ميني وړانگي 

  : رفانو ته عطا کيي يوازي صاحبدلو عا

  صاحبدل دلداران لږ دي په جھان کښي         

  حق يگان يگان د زړه د َمْلـک ارباب که

  چي بې مثله  زړه حاصل که صاحبدل شي          

  صاحبدل ته گشاده د حکـمت باب که

  تر دا لويه مرتبه په جھـان نشته         

  چي يې زړه لوح المحفوظ، اُم اْلکـــتاب که

  : ئ ل ځای، عام خلگ د ناپوھۍ په رنځ اخته بولي، چي  پټ ذکر يې دوا؛ اوکامل پير يې طبيب  دب

  د غافل زړگی مجروح عالج يې نه زده             

   په صــبوحهئ خفي ذکر يې دارو د

  ئ            پيرکامل د زړه طبيب عامي بيمار د

  له وسواسه يو زمان يې ده رکوحه

، عرفاني سالکانو کتو سره کي د زړه ډٻرلوړ او بې ساري  مقام ته په نظريواني  مخلص، په خپلو عرف

  : ته خبرداری ورکيي، چي ھيڅکله د زړه په ساتنه کي د غفلت او بې پروايي الر غوره کړي 

  !       که سالک يې د خپل زړه نگھبــان اوسه

  ! دخپل دل تر قلعه گرزه پاســبان اوسه

  ږده په زړه کښي         شيطاني اندٻښنه مه پرٻ

  ! ھمٻشه د زړه د ښھر دربــان اوسه

  !          د زړه غٻلي له شيــــطانه گرگه ژغوره

  !شب و روز د خپلو غٻلو چوپــان اوسه

بايد تل د دين او ؛ ځکه نو  عنقا په دود د المکان  د ناپايه عاَلم ښکار بولي دپه بله غزله  کي د مؤمن زړه

  :يي ورلئ؛ او دالھي معرفت په ښکلې گاڼه سينگار دونيا له خزې  ژغ

  !          زړه نخجير د المکان،  له خزې ژغوره 

   دين، دنيا د زړه خزه ده له زحمـته

             ئد زړه ميدان د مــــعرفت عرش د موال

   دې مخلص که پاکيزه له نجاسته

  : په سترگه گوري مخلص، د دونيا ميني او ْڅَوب ته، د زړه د درد او خواشينۍ

  ھغه زړه چي د دنيا په ُحب شيدا شي            

  په ډٻرغم، اندوه گرفتار بٻگا صبا شي

  په تمام مراد حاصله د چــا نشي              



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

  زړه له دې درده ھمـٻش په واويال شي

ن بحر، د اسمانونه، ستوري، کرسۍ او عرش، جام جم، روح،  د حيوا: پاره وگورئ د و مالوماتو د نور

  .محيط بحر  او لوح  محفوظ 

  

  لمنليکونه

1 Nicholson 68.   

2 Nicholson 68.      

                                                                                                

  .  ٢٠٣ حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ٣  

 .        ٢٠٣ زيد روښانحالنامۀ بايمخلص،   ؛٢٨١   اسفنديار ۴  

   .٩۶  شادروان ۵    

  .ماوی :    اصل ۶    

  .فتوی :    اصل ٧    

  .تجلی :    اصل ٨   

 پاته لري 

 


