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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ اپريل ٢٨

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۴٧ 

  :   ژونداومړينه - ١٠٨

له خورا ژوري او ځانگړي ، مړيني  ارزښتناکي  مسألې ته، په اسالمي تصوف او عرفان کيد ژوند او 

دلته د دې  . زاويې څخه کتل کيږي، چي ښايي د نورو علومو  له دوديزو نظريو سره تر زياتي گچي توپير ولري  

  .موضوع پر ځينو عرفاني او فلسفي برخو روڼا اچوو 

، هللا سبحانه وتعالی په خپلو جمالي صفتو وسوهتر سرليک الندي يادونه  او جمال  لکه څنگه چي، د جالل  

سره د کايناتو په  ټولو موجوداتو او » ُکن فيکون « ځانگړي مقصد دپاره يې په خپل   ده؛کړ سره، کاينات پيدا

ل په څپو د وروسته يې يو يو د خپل  جال ؛کي د ژوند سا پو کړه ) جماد، نبات، حيوان، انس او جن(  مصنوعاتو

په . ئ   روان دبڼهپه ھمدې له ازله تر ابده، بھير  گنٻستې عالم ته ولٻږل؛ د موجوداتو او مخلوقاتو د ژوند او مر

د موجوداتو ژوند او پيدايښت ، د حق تعالی بې ساري  معجزه او بې بديله پٻرزوينه  اسالمي تصوف او عر فان کي

وي حديثوپه استناد، د انسان د پيدا يښت اصلي او اساسي ھدف، د عارفان، د قرآني نصوصو او نب. ڼل کيږي گ

وخت  ژوند ته د پوچ او بې مانا هله دې امله ناڅاپي نه د ه ، چي بې عرفان  . بوليعرفان او معرفت تر السه کول 

  . ؛ او بې معرفته  عبادت  ته د رسم او عادت په سترگه گوري  تٻرولو

مؤمن يا ( انسانان .  ر ژوندي موجود حتمي او نه بٻلٻدونکې برخه ده د ھھم د ژوندانه په څٻر مړينه 

 گ ھر يو جال جال، پر خپل ټاکلي وخت، د مر  شانھم د نورو ژوندييو موجوداتو په) منکر، پر ھٻز گار يا فاسق

 )١٨۵: ٣ ( تعرفاني او فلسفي مسأله د آل عمران د سورې د يوسلو پينځه اتيايم آي دا.   خوا ته رھي دي او نٻستې

ياني ھر نفس به د مړينه  » . . .کل نفس ذآئقة الموت « :  صراحت سره بيان سوې ده پورهپه يوه برخه کي په 

  ربړ او عذاب، تر مرگ وروسته د پرھٻزگارانو گوناوي بخښي؛ خو دمھالد مړيني پر . خوند وڅکي 
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وی د بدو عملو ربړونکي پای؛ او د حق تعالی د  د مړيني درد او تکليف، په ژوندانه کي د ھغ)کافرانو(کاپيرانو

فادخلو « : بيان سوې ده  داسي  کي )٢٩: ١۶(دا مسأله د نحل د سورې په نه ويشت آيت.  ئ ټاکل سوي جزا پيل د

 په )١۴۵: ٣ (  د آل عمران د سورې ديوسلو پينځه څلوٻښتم آيت» .ابواب جھنم خالدين فيھا فلبس مثوی المتکبرين

و ما « :  ده راغلې د بې نيازه خالق له خوا پر ټاکل سوي وخت، د ھر نفس د مړيني موضوع داسي يوه برخه کي

ياني ھيڅ نفس، بې د هللا تعالی له ليکل سوي امر او ټاکل سوي  » کان لنفس ان تموت اال باذن هللا کتبا مؤجال

  .   نه مري ،وخته

 ده؛ خو دا ايښت يا ازموينهازم دانه  په څٻر يوژونھغه د د اسالمي الرښونو له مخي، د انسان مړينه د 

د  کي کٻدای سي د مرگ دردونه او سختۍ په ځينو کسانو.  تر بلي ھري ازمويني ډٻره سخته او گرانه ده  ايښتازم

که  په  .  او پياوړی کيگال ټين ايمان او باور  يې  بر عکسايمان  د زيان او بطالن موجبات برابر کړي؛ يا 

 شٻبو کي ھم  دخپل اليزاله وښې پياوړي يي، ھغه د مرگ په شان ربړونکٻ خدای مينه او ايماني رانسان کي د

حق .  خوښۍ غاړه ايږدي ھم په ته  امتحان ي وروستې  دژوندانهڅښتن په وړاندي د اطاعت سر ټيټيي؛ او د 

الذين «  : )کوي(کييسي ُحکم کي دنٻکانو د مړيني په باب د ا) ٣٢ : ١۶( تعالی دنحل د سورې په دو دٻرشم آيت 

کسانو د اروا ) پرھٻزگارو( ياني پريشتې د  » تتوفھم الملئکة طيبين يقولون سلم عليکم ادخلو الجنة بما کنتم تعلمون

عملو له امله  )نٻکو( د خپلو ) په دونيا کي( ؛ )وي( يياخيستلو پر مھال ھغوی ته  وايي، پر تاسو ته دي سالم 

   . ١جنت ته ننوزئ

د انسان د مړيني د سختو او دردونکو شٻبو  په باب په يوه مبارک ) ص(  حضرت محمد- دالمرسلين سي

که څه ھم کٻدای سي په ځينو حاالتو کي . ی پړاو دئ مړينه ډٻر ځورونک« : حديث کي داسي الرښوونه کړي ده 

  » . څوک د درد او عذاب له ښکاره نخښو پرته سا ورکړي 

لکه .  ژونديې بې درده پای ته ورسيږي؛ خو په حقيقت کي داسي نه ده  ھر څوک دا ھيله لري، چي

و جآء ت سکرة الموت بالحق ذلک ما کنت « : څنگه چي د قاف د سورې  په نونسم او شلم آيت کي راغلي دي 

يې ي ياني په ريشتيا سره به د مړيني بې ھوښي او حيرانتيا درسي؛ او دا ھغه څه دي، چي ھيڅکله به د » منه تحيد

   .   ٢منلو ته غاړه نه ايښووله

 عرفان د انسان  د ژوند ، زموږ مفکر عارف، علي محمد مخلص، په خپله ژوره او نوښتگره شاعري کي  

عرفاني مقولې ته په پاملرنی سره، بې معرفته ژوند ته د بې  »  اول الدين معرفة« ھغه د .  يوازنۍ مقصد بولي 

په خپل ژور  مخلص،.   په سترگه گوري رسمته د يوه مردود او نامنلي مقصده عمر؛ او بې عرفانه عبادت 

  :  عارفانه کالم کي له قرآني ُحکمو او الرښوونو سره سم، د انسان د ژوند ستر رسالت داسي بيانيي 

  !          ته عرفان لره راغلئ يې باور کړه  

  که دي شک وي نظر وکړه و قـــرآن ته  

  !         ل گـــورهبې عرفانه عبادت ناقبو  

  ُکل سجده دي په باطن کي ده شيطان ته  

، چي په اورٻدو سره يې نه يوازي د عامو وگړو په وجود کي  ناپايه ئمړينه  په ريشتيا ھم ھغه گړی د

ھمدا خو ؛ ھم لړز ې او زلزلې راولي  او غښتلو کسانو پر زړوو بلکي  د ډٻرو زړور،بٻره او وحشت پيدا کيږي

خپلي ټولي بٻر ي او وحشت سره سره، د حق تعالی د ميني سوځٻدونکي عارف ته  ډٻر ښکلی، خوږ او مړينه له 

مړيني غوښتنه، په حقيقت کي له الھي ذات سره د عارفانو د ريښتيني ميني انکار نه  د .  ی بلل کيږيپرتمين گړ
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د دوی . او نٻستۍ په سترگه نه گوري عارفان او متصوفان، ھيڅکله مړيني ته د انسان د فنأ .  ئ منونکی  ثبوت د

په ) ص( نبي کريم د .  سفر پيالمه ده  ينود  له کښته مقام  څخه د لوی او لوړ مقام پر لور د عارف  مړينهپه اند، 

ياني   » الدنيا سجن المؤمن و جنة الکافر«  :  ده  سوېيوه مبارک حديث کي دې موضوع ته داسي گوته نيول

دغه راز، د مړيني لوړ عرفاني مقام ته  په اشارې سره،   . ٣ئاو د کاپير دپاره جنت د محبسدونيا د مؤمن دپاره 

ئ سوغات دبٻلک يا ياني مړينه د مؤمن   » الموت تحفة المؤمن« :  داسي راغلي دي ،په يوه بل  نبوي حديث کي

فانو د عرفاني سير او سلوک په دې توگه، مړينه د عار . ۴ بٻريږيڅخه مړيني  لهيوازي دوږخيان او بدکاران. 

ماتيږي؛ او د الھوت دلوړ عرفاني مقام  پکښي  يا مادي نړۍ د زندان ځنځيرونه ي عاَلم، چي د ناسوتئھغه پړاو د

     . ۵ليږييپر لور نوی سفر پ

  - ٣٩٨(   ابو معين  ناصر بن خسرو بلخي قبادياني - عرفاني شاعرسي ژبي د پينځمي پٻړۍ سترړد پا

ھغه، په خپلو عرفاني نظريو کي پر دې ټکي ټينگار .  ته اصالَ ژوند د مړيني په خاطر ارزښت لري )   ھـ ق۴٨١

   .  ۶کيي، چي  ژوند ھيڅکله  نغد مه گڼئ؛ او د مرگ  له پور ه الس مه اخلئ

په اسالمي تصوف او عرفان کي تر حقيقي او طبيعي مړيني مخکي د يوې بلي مړيني په باب ھم خبري  

د .    وايي   ھممړينه) معنوي( يا  مانوي » تر مرگ مخکي مړينه  «  ، » په ژوند مړينه  «  ھغه ته کيږي، چي 

دې عرفاني اصطالح له مخي، عارفان تر حقيقي مړيني مخکي خپل ټول بشري خويونه او ځانگړتياوي له منځه 

 په اور کي عشقه  د پتنگ په څٻر دپه بله ژبه، د ريښتيني  ميني لٻوني عارفان، په ژوندانه کي ځانون.  وړي  

؛ او د يوه څاڅکي په شان د و  او غوښتنو الس اخليبشري خويوله  په غوره کولو سره، د الھي صفاتوسوځي؛ 

 موت قبل ان موت« دې ډول مانوي مړيني ته د عرفاني سالکانو په ژبه .  کي محوه کيږي   دريابحدت  په ناپايه

  .  وايي  » 

  -  ٩٣١(  بايزيد روښان قدس سره  - د انسانانو د مړيني په باب، د خپل عرفاني پير علي محمد مخلص،  

  :څخه د ھغه دا څلوريځه راخيستې ده » صراط التوحيد «  له مشھور عرفاني اثر )  ھـ ق٩٨٠

  گر شدی سلطان عاَلم باز چيـست؟             « 

   گنج قارون جمع کردی باز چـيست؟ 

  دن الزم اسـت              چون يقين دانی که ُمر

    » ٧تا قيامت زنده مانی باز چيست؟

؛ خو د مؤمنانو »جسمي مړيني  «  د ي تهد کاپير انو مړين.  مخلص، مړينه د حق  تعالی استازی گڼي  

   :  وريگه گپه ستر» مانوي مړيني «  دي تهمړين

  !             مرگ آمد داعی از حق ای رفــيق . . .«   

  د مر تر ا سوی شفـيقتا رسان

  !             پيشتر از مرگ مير ای نيک خوی  

  !  تا بيابی دوست را ای دوست جـوی

  !                نه از مرگ بشر جــــان عـزيز ور  

  داری تمـيز می نيابی دوست گر

  رد بتـــن                    کافر و تر سا ھمی مي  

  ذوالمــنن کی رسد اين قوم جان با 
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  پس به مرگ معنوی مير ای جـــوان                     

   »٨  تا رسی به دوست  بشنو بی گمـان

بڼ کي د ښکلو گالنو بٻالبٻلو عشوه  زړه وړونکي مخلص، په يوه غزله کي له يوې خوا د دونيا په 

کل نفس ذآئقة « ) ١٨۵ : ٣(  آل عمران د سورې په يوسلو په پينځه اتيايم آيت گريو ته پام اړيي؛  او له بلي خوا د

 او نٻستۍ عرفاني فلسفې اد کايناتو د ھر ژوندي موجود د فن کي د بيان سوي  الھي ُحکم  له مخي،  ». . .الموت 

  : داسي کتنه کيي  ،ته

  ئ                د دنيا  ملک  د گلونو ښايسته بـــاغ د

  ئ  د ھر گل پر زړه يې ايښی  د مــــرگ داغ د

  !               جھان نشته که بــــاور کړېھيڅ زنده په

  ئچي په دا ژوندون يې زړه له مرگ فراغ د

  ھغه خوب بٻغم به څو ک که په دنيا کښي               

  ئچي دايم پسي پڅوه د مـــرگ سراغ د

 څٻړني او پٻژندني ژوريتر  او نٻستۍ  امادي عاَلم د فند عارفانو وايي، چي سي بيت کي ړپه يوه پا

  :  ه او نٻستې غوره کړه مړينځکه يې نو په ژوند کي  بې مړيني بله الر ونه ليدله؛ وروسته،

  گزيدند فرزانه گان دست فـــوت                  .  . .« 

  »     .  . .٩  که در طب نديدند داروی مــوت

 د دونيا ،غزله کيبله په يوه و په شان، ھم د عرفاني اندٻشمندانزموږ بينا دل عارف ،علي محمدمخلص، 

 دريښتيني  پوھي او عقل خاوندانو ،له دې امله.   نه لري ا ھغه ځای، چي ھيڅ دوام او بق-سرای اوجاړ ملک بولي

ته  سال ورکيي، چي دم غنيمت وگڼي؛ او د خپل  راتلونکي سفر دپاره، د عرفان او معرفت  ارزښتناکه توښه 

  :برابره کړي 

  !                 عافيت ډٻر ُشکر کړه گـــرزهپه صحت،

  څو صورت دي سالمت د مــرگ له داړي

  !              د مرگي د پيل له داړو به خــالص نشې

    که گرٻز کړې پر ُخشکې يا پر نـــواړي 

  !                د دنيا په اوجاړ سرای کښي  مقام مه کړه

   پر اوجـاړييھيڅ عاقل استوگه نه کړ

  د اجل ساعت به وړاندي وروستو نشـي                

   څو سړی له حلقه کښته کانــدي الړي 

  دا مرگی تبر په الس که غوڅوي يــې                

       د صورت وني پر ځـــای ورتــه والړي

***                    

  د دنيا په نابود ملک استوگه کمــه             

  اوجاړه ئ تاب کښي دځکه نوم يې په ک

  که محل په محکمۍ لوړ کړې تر غرونو           
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   عاقبت به شي خراب عمـارت واړه

په يوه بل ژور عرفاني او فلسفي بيان کي بيا ھم د انسان  او نور مادي عالَم  ويجاړتيا او بې ثباتۍ ته په 

ته خپلي ازادي اروا و ژوند نړۍ  ، د مادينپام اړولو سره يادونه کيي، چي د ريښتيني پوھي په زٻور سمبال عارفا

يي، چي د قيد او بند له پنجرو څخه د ازادۍ اسمان ته ھڅه او کوښښ کتل له دې اسيته قفس گڼي؛ زيندکی کوونکی 

جسم او مادي جھان په قفس کي  يوازي ھغه ناپوه او بې خبره  کسان دد ده له عرفاني نړۍ ليد سره سم، . والوزي 

 .  ونه لريوزرونه ني بولي، چي د بې وزره مرغه په څٻر په پراخ او ازاد اسمان  کي د الوتژ وندون  غوره

   : ورئ، په دې پاړسي مثنوي کي، د ده ژور عارفانه بيانگو

  آنکه از احوال جسم بيـقرار                «    

  شد خبر بشنو ز من ای نامـــدار

    پس قفس گردد بر تن بی ثبات                  

   مرغ روحش از قفس جويد نجــات

  آنکه پر دارند مرغی در قفـــس                  

  از قفس پرواز جويد ھر نفــــس

  مرغکی را چون نباشد پر وبال                  

  ».  . .١٠از قفس بيرون شدن بيند زوال

 قيد او شرط  پوري نه ده  دا عرفاني نظريه بيانيي، چي مړينه او نٻستي بې الھي امره په ھيڅ بل ځای

،   منالھيڅوک د رنگ او پوست، دين او مذھب،  ژبي او توکم، حسب او نسب، شأن او شوکت، مال او. تړلې 

پوھي او ھوښيارۍ،  زور او ځواک، ښايست او جمال،  روغتيا او ناروغتيا، جنس، عمر او داسي نورو عواملو او 

 د ،له دې امله بايد ھره شيبه د سفر توښه په الس. يده نسي ژغورالی  له مخي ځان د مرگ له بې رحمانه بريلودال

   : الر و څاريکاروان د مرگي 

  !               که دانا يې و سفر ته تيار اوسه

  !ھر زمان  و ھر َنَفس ته بيـدار اوسه

  ئ                  د سفر د تلوساعت معين نه د

  !اوسـه و فرمان ته د بادشاه انتظار 

***                  

  د اجــل ساعت به وړاندي وروستو نه که                   

  ئ په دنيا کښي که سلٻمان، سکندر، ھوشنگ د

***                

 د قضأ سواره بې ژر له آسه کــوز که                      

  ھر شجاع چي  برابر د ده په چنـگ شي 

***                  

  ٻوزي خالص به نــــشي                      ښس به کد مرگي په ال

  ئ ھر چي تښتي نن د دام له سخت نــــراغ د

  ھر چي ُعمر په دنيا کښي ډٻر اوږد غواړي                   
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   ئ کښي ھغه کس په مثال زاغ د١١اپه معن

 طبيعي مړيني پر زموږ متفکر عارف، علي محمد مخلص،  په خپله لوړه عرفاني شاعرۍ کي د فزيکي يا

ھغه ، د يار په  .  لريپه باب ھم  خورا ژوري خبري » مانوي مړيني « عام مفھوم سربٻره، د عارفانو د

سوځونکي او لٻونۍ مينه کي د ځان ھٻرول؛ او د ھستي ډوله حجابو ايسته کول، د ريښتيني محبوب د ليدو يوازنۍ 

  :  الر بولي 

           ! موتوا قبل ان تموت شه دوست وگوره  

     ستا ھستي، خودي حجاب شو و رعنا ته

دشيطان له شره ژغورنه او د » په ژوند مړينه  «  يا  » موتوا  قبل ان تموت«  په ځينو غزلو کي   

عرفاني سالکانو ته خبرداری  ورکيي، بې سده مخلص، د يار په مينه کي .  ي ڼمعشوق د وصال يوازنی شرط گ

تر مرگ که نه نو  کي؛ مينه ماته سره، د معشوق د وصال غورځولوساني جامې په چي په ژوندانه کي د خپلي ان

  : ئ  د کاروروسته د دې ھيلي پوره کول گران

  موتوا قبل ان تموت شه پٻش له مرگه                 

   په دنيا کښي حضوري کړه و سبحان ته 

  که دلې دي زړه اشنا نه وي له حــــــــــــقه                  

   په حشر حضوري گرانه و سلطـــــــــان ته  

                                                    ***  

  ئ           ھر ُمِحب چي صفات خپل گڼي فاصل د  

  خسيسهئ په مرآت کښي رنگ له کومه د

  !          موتوا قبل ان تموت شه صـــفات ورکړه

  په نٻستۍ کښي ايمني ده له ابلــيسه

د عارفانو په  لوړ عرفاني مقام ته په رسٻدو سره» بقأ با  «  او »  في هللا   فنأ«  په بله غزله کي د

مخلص، له خپلو سرسپارلو مينانو سره د لوی  . ژوندانه مړينه، پر دې نړۍ د لوی څښتن د ديدار ضامن گڼي

   : څښتن د ديدار دا وعده داسي بيانيي

  ھـــان کښي                    چي له مرگه پخوا و مري په ج

  خپل ديدار به ور څرگند په دې جھان کړم 

  چي په خپله ھستي نٻست، ھست په موال شي                      

  د ھغه به بقايي ور جــــاودان کړم 

، واصـــل شي                    چي فنأ     في هللا بقأ با

   دا واصل به يگانه عارف، سلطـان کړم

حق تعالی  بې  ته  د ابدي ژوندپه ورکولو سره، د) ع ( ادريس حضرت  ،سي بيت کيړلص، په يوه پامخ  

» مانوي مړيني « تر خپلي طبيعي او حقيقي مړيني مخکي، د ھغه لوړ پٻغمبر د په واقعيت کي پٻرزوينه، ې سار

  : نتيجه گڼي 

  بمير از پيش مردن گر خيال زندگـــی داری               «    

   »١٢  که ادريس از چنين مردن بھشتی گشت پيش ازما
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  د خپل کامل پير، بايزيد روښان، له ،د لوړ عرفاني مقام  په پوھٻدو سره» مانوي مړيني « مخلص، د   

  : برکته  د لوی څښتن حضور ته دوعا کيي، چي ھغه ته د ھمٻشني سکون او ارام مقام  ور په برخه کړي 

  ل بايزيد                گر ز طفـي! مخلصا.  . .« 

   کشف گرداندترا ملک مجـــيد

  دور نبود بشنو از من ای فـــــالن                   

  از خداوندرحيم و مھـــربان 

  بر مقام امن بنشاند تـــرا                  

   »١٣  از سجين و حبس برھانـــد ترا

عرفاني »  فوت « او » موت «  د نو له نظرهسي مثنوي کي د عرفاني صاحبدالړپابله مخلص، په يوه 

ان يې بې بٻري او گو او جھانه بٻلٻدنه ده، چي د خدای د الري پتنگله خل» موت « د ده په نظر. توپيرونه ښيي 

الل يې و گد خالق تعالی داسي بٻلتون او فراق دئ، چي » فوت « غواړي؛ خو او ْڅَوب  ه مينهپه  ډٻراندٻښنې، 

و او دونيا پر گله ھمدې کبله، عرفاني سالکانو ته سال ورکيي، چي د خل.  سخت او ربړوونکی دئ عارفانو ته ډٻر

ري دي؛ په داسي حال کي، چي خالق د ابدي گ او دونيا د څو ورځو ملگه کي؛ ځکه خلگځای د خالق لمن ټين

  :ری دئ گژوند مل

  فوت وقت از موت آمد سخت  تــــر                  « 

  وقت بشنو ای پـــــسرپيش صاحب 

  موت آمد فرقت از خلــق جھان                

  فوت آمد فرقت از خالق بــــدان

  خلق را بگذار خـــــالق را گزين                

   » . . .١۴زانکه از خالق شود کـارت مھين

تصوفي او  و ادب  دد عرفاني نظريې په بيان کي د پښت  » موتوا قبل ان تموت« بې ځايه نه ده، چي د    

 يوې ښکلي د) ھـ ق١١٢٨  - ١٠۴٢(  ُخوږ ژبي رحمان بابا- ستوري بې بديله د بل ستر او یعرفاني ښوونځ

برخه، پر ھمدې ځای   د ژوند او مړينيگ د عرفاني فرھن د علي محمد مخلصولو سره، را نقل په بيتو څوغزلي د 

  :و کبشپړه

  !           ېپه ژوند و مره چي د مرگ له غمه خالص ش  

  آسان کار دي کړ په ځان بانــدي سخت ولي 

  !             غير ي ميني دي په ځان باندي انبار  کـــړې  

  په کعبه کښي ننباسې بتـــان ولي

  !              زړه د نفس په پيروۍ در څخه والړ شـــه  

  دخبيث په الس دي ورکړ قـــرآن ولي 

، جمع تخلقو باخالق هللا ، ھستي او نٻستي ، فنأ او بقأ ، نفي او اثبات:  پاره  وگورئ د ومالوماتو د نور

  .او جمع الجمع 
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