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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ می ١۶

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۴٩  

 
 عالم او د ھغه ډولونهوگورئ :    سفلي او علوي عالم - ١١٠

 

  : ُسکُوَنت  - ١١١

اسرھت،، ھوسايني،  / استراحتسکونت، په لغت کي مسکين توب، فقيرۍ، غريبۍ، نادارۍ، ارام، 

   .١ استوگني، اوسٻدني، اقامت او داسي نورو  ته وايي/کرارۍ، سکون، استوگي

د پښتنو وتلي . ئ ړ مقام دسکونت، د روښانيانو په عرفاني سير او سلوک کي تر ټولو وروستی او لو

«  په خپل نامتو اثر )   ھـ ق٩٨٠  - ٩٣١( 'انصاري'   پير روښان  اورمړ - عرفاني الرښود او زړور سياسي مشر

؛ او زموږ د عارف شاعر، علي محمد  کړئ دئاو ځينو نورو آثارو کي ځانته د مسکين خطاب» صراط التوحيد 

د ميا مسکين د عرفاني .  په نامه يادونه کړې ده »   ميا مسکين  « مخلص، په گډون يې نورو مريدانو ھم د 

 رياضت دمقام ته تر  رسٻدو پوري د جسمي »  مسکين  «  ډکټورينو له مخي، د حقيقتو پلټونکي سالکان د 

دا عرفاني .  بٻالبٻلو پړاوو پر تٻرولو سربٻره، په خپل عرفاني سفر کي ھم خورا اوږدې الري او مزلونه وھي 

د وروسته  وباسي؛اسالم ته واوړي؛ له گونا څخه توبه ) کفره(   له ُکوْپره انسان: ري او مزلونه په دې ډول دي ال

 نيژدې سي؛ نيژدې وصل سي؛ واصل يگانه سي؛ اوبينا خدای په ذکر الس پوري کي؛ په ذکر سره بينا سي، 

لوميږي، چي يوازي د يادو سوو صفتواو په ډاگه ماه د ميا روښان له دې بيان . ٢ يگانه مسکين سيباالخره

د پير روښان د عرفاني ډکټورينو له . ځانگړتياوو خاوند مسکين، د سکونت لوړ عرفاني مقام ته رسٻـــدالی سي 

سربٻره  د نٻکو خويو او نٻکو )  شريعت،  طريقت،  حقيقت او معرفت( مسکين  پر عرفاني پوھي مخي، 
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 ئنيا او عقبا له ھرحجابه  پرې کړو، چي بې الھي ميني يې زړه د د کيږيڼلعملوڅښتن؛ او داسي ازاد عارف گ

 عارف، په عرفاني اصطالح د کامل ازاد، ید حقيقت موندني او الھي ميني دې  لوړ مقام ته رسٻدل .  )وي( يي

  .  د سوئ دئ کامل اکمل، کامل مکمل، کامل تمام اوداسي نورو په  نومو ھم يا

، چي د اسالمي  شمٻرل کيږي سلوک له عرفاني اصطالحاتو او پړاونو څخه سير اويسکونت د روښان

. کيږي ليدل  له دغه راز صفتو او خصوصيتو سره نوم او نښان نه )کي يې(کې تصوف او عرفان په نورو طريقو

  «  ، »فنأ الفنأ«  زياترو تصوفي او عرفاني  مخکښانو د پير روښان د عرفاني طريقت  ددې لوړ مقام  پر ځای 

 او داسي نور  » جمع الجمع«  ،   »موتوا قبل ان تموت«  ،   »تخلقوا باخالق هللا«  ، »فنأ في هللا او بقأ با  

 منظومو  ھم د روښاني د ورې په ات اصطالح عرفانيکه څه ھم دا ټول.  کار کړي دي ات عرفاني اصطالح

  . سوي دي کثرت سره بيانآثاروکي په 

کي د توحيد او » حالنامه « ، علي محمد مخلص، په  خپل عرفاني او تاريخي اثرزموږ اندٻشمند شاعر

، چي يادونه يې دلته بې ئدئ سکونت د اثبات په باب، د امام جعفر صادق  يو ژور او دقيق عرفاني بيان راوړ

ياني  »  يد القرارمن عرف الفصل من الوصل و الحرکة من السکونة  فقد بلغ الی التوح«  : ھغه وايي .  گټي نه ده 

و داسي څوک د کرارۍ نو وپٻژني، په ريشتيا سره ۍ څخهھغه څوک، چي بٻلتون له وصاله او خوځښت له کرار

 سکونت نه يي رسٻدلئ دتوحيد ته و واصل عارف تر ھغه مھاله چي، په دې ډول. توحيد ياني سکونت ته رسيږي 

مخلص، د روښاني سير او سلوک له عرفاني اصولو او الرښوونو سره سم،   .  ٣ مقام ته ھم نسي رسٻدالیاو ارام

په خپل پښتو ديوان کي، د سکونت مقام د خپل عرفاني طريقت د معراج په توگه، په ډٻرو  ژورو نظريو او ښکلو 

چي د د ھغه رسٻدلي عارف په توگه انځوريي، » مسکين  «  ھغه، په يوه غزله کي  .ئ دئ تصويروکي بيان کړ

څښتن تعالی د غوره سوو خويو په تر السه کولو سره يې خپله ھستي ډوله نٻستي له منځه وړې يي؛ او د حق له بې 

  :د ابدي بقأ مقام  تر السه کړې يي مرسته يوځای کٻدو په د فنأ او بې انتھا ھستۍ سره يې 

  ئ           ، دی مسکين په سکونت دئمقام اتم د معرفت د

  کونت شه ساکن خالص شي له رحلته چي قرار پر س

  ئ           ، دی په صف د محمد دئد مسکين خوی د احد د

  ، دی واقف شه له عزلتـهئ له صورته گوښه شو

ته د د اسي موحد عارف په څٻر گوري، چي د توحيد په نور »  مسکين  «   مخلص، په  بله غزله کي 

د ده له نظره، د توحيد لمر د سکونت د مقام .   له مخي تښي يې د اغيارو او حجابوھر ډول سٻوری او تيــــاره

مخکښ وتلي او ته د فاضالنو په منځ کي د »  مسکين  «   پورته کيي؛ او واسمانوڅښتن،  د پوھي او عرفان  

  : مرتبه ورکيي 

    چي سايه  يې د توحيد په نمر شوه محوه        

   سرته پای يې د آفتاب په نور شاکل که 

  !       قراري حاصله شوه مخلـــصهچي يې

     دا مسکين يې په فاضلو کي فاضـل که    

بل ځای د خپل عرفاني سير او سلوک د معراج  په توگه، د حق تعالی ناپايه او اليزاله  ھستۍ ته د رسٻدو 

  :عارف  په خويو او صفتوپسي داسي ھڅه کيي »  مسکين «  په ھيله د 

  !          صهنن صفت د مخلص ونيسه مخلــ
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  چي يې خوی د مسکين ونيوه مسکين شي 

که څه ھم مخلص، په خپله عارفانه شاعرۍ کي، ھر ځای د الھي ميني په اور او لمبو کي سوځي؛ 

نيا د مال او منال  يا د جنت د حورو او غلمانو سرخوږی نه اخلي؛ خو په يوه غزله کي د آخرت وھيڅکله د د

  :د حق تعالی پٻروزينه گڼي  په حق کي»  کين  مس«  نعمتونه او شتنمنۍ،  د 

  ئ          دولت ھغه لره خدای کړ۴اد عقب

  چي لويي په دنيا نه غواړي مسکين شي 

مقام ته رسٻدلئ عارف، د عرفاني ارشاد او خالفت  » مسکين  «  مخلص، په يوه غزله کي، يوازي د 

  :وړ گڼي 

  د عارف چي سکونت يې تختــگاه شي           

   کښي به عارف مسکين بادشاه شي۵اپه معن 

  خالفت پر باندي ښايي که يې کاندي        

    چي د ھر مقام له پوھي دی آگـاه شي

   :بوليپه بل ځای کي د تمکين د څښتن په پرتله، د مسکين اروا ازاده؛ او په خدای خوی موصوفه 

  د تمکين څښتن طاعت که په تصـديعه           

   ساقط شي له مسکينه  د طاعت تکليف

  ئ             په صورت که عبـادت روح يې آزاد د

  د مسکين روح په خدايي صفت مــتينه

  ئ             د مسکين ارواح آزاد له تلو راتـــلو د

   ُکل د جسم صفت محوه له اميـــــنه

 کي د خالفت او  په  روښاني طريقتپه تٻره بياکي د مخلص ژوري غوټې؛ درياب د عرفان په ناپايه 

ارشاد مقام ته د ھغه رسٻدل، ټول د دې حقيقت  ښکارندوی دي، چي زموږ مفکر او روښان زړی عارف ، علي 

  .محمد مخلص، د سکونت پر گدی ناست  عرفاني الرښود ؤ 

فنأ او بقأ،  موتوا قبل ان   ، جمع او جمع الجمعتخلقوا باخالق هللا، : پاره وگورئ د و مالوماتود نور

  . ھستي او نٻستي ، وت،  نفي او اثباتتم

  

 لمنليکونه
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