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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جون ٢٢

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵۵  

  :  طريقت - ١١٨

په شان، د طريقت اصطالح ھم په اتو  عرفاني اصطالحوان مشرانو، د زياترداسالمي تصوف او عرف

، چي د شرعي احکامو په بشپړ ئځينو طريقت، د  زړه او باطن داسي پاکوالی گڼلئ د .بٻالبٻلو ډولو بيان کړې ده 

 عارفانو ته د ، صوفيانو او اسيتهله ھمدې. تر السه کيږي  نٻست کولو تطبيق او له زړه څخه د  ماسوا هللا په 

   .١طريقت خاوندان وايي، چي د شريعت او باطني پاکۍ پر الر روان دي 

انسان «  په خپل لوړ عرفاني اثر )   ھـ ق٧٠٠  - ۶٣٠( شٻخ عزيزالدين نسفي  - عرفاني مفکر  وتلی

 کاريي، چي د عرفاني اصطالح د ھغه چا دپاره» کامل انسان  « کي طريقت د انبياوو کړنه بولې؛ او د » الکامل  

ځينو طريقت ھغه پوھه گڼلې ده، چي موخه يا ھدف يې د نفس  . ٢ ييسمبالشريعت، طريقت او حقيقت په گاڼو 

دوی په  د. ئ  پرمختگ، د ښو خويو او اخالقو روزنه او په پای کي د زړه پاکوالی داتوبشپړتيا، د روحانی صف

 . ٣، نه د منطق او استدالل له الريٻدای سي ترالسه کنظر، دا ډول پوھه، يوازي د مشاھدې او تجربې له الري

 چي د ،ئکي تر شريعت وروسته، دوھم پړاو گڼلئ د ځينو نورو، طريقت د عرفاني سير او سلوک په اوږده الر 

  . ۴له مخي د خاصو يا ځانگړو خلگو مرتبه دهمجاھدو عرفاني پوھي او 

په خپل )   ھـ ق٩٨٨  -  ٩٣٢ ( 'انصاري' ورمړ  بايزيد روښان ا- دپښتنو عرفاني او سياسي الرښود 

ه  بلهد ھمدې اثر په يو . ۵کي طريقت د پٻغمبرانو کار او د پريښتو خوی بولي» صراط التوحيد «  عرفاني اثر 

د طريقت اداکول دادي، چي د شريعت له عبادت سره بل « :  کي د طريقت د ادا کولو په اړه داسي  ليکي برخه

له لمانځه سره د نفل لمونځ يو ځاي کړي؛ له روژې سره نفلي روژه ملگرې کړي؛ له زکات عبادت يو ځای کړي؛ 

لکه څنگه چي »   . ۶سره سخاوت مل کړي؛ له حج کولو سره کامل پير يو ځای کړي، تر څو عبادت ډٻر سي
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 په عرفاني  طريقت د ميا روښان،)کوي(کي اشاره کيي» د بستان مذاھب  « مؤبد کيخسرو اسفنديار ھم په خپل 

    .٧ئطواف، له نوس سره ھمٻشنۍ جگړه او د ماليکو اطاعت د) زړه (  ډکټورينو کي د جليل د کور 

په خپل ھم عارف ، علي محمد مخلص، ئ ته رسٻدل) سکونت( د عرفاني طريقت تر ټولو لوړ مقام   

 په نظريو، د عرفاني  روښاناخپل کامل پير ، مياصولو او د و عارفانه کالم کي د اسالمي تصوف او عرفان د منل

  :؛ او له ستوري سره يې تشبيه کييسترگه گوري په خورا درنه ، طريقت تهروڼا کي

  شريعت مثال د شپې طريقت ستوری       

  و قمرتهئ حقيقت مثال څرگند د

 ڼا کېور؛ او د پوھي ھغه سرچينه يې بولي، چي په کييپه بله غزله کي طريقت د ملکوت له لوړ مقام سره پر تله 

  : پټ حقيقتونه روښانه کيږي )کي يې( 

  ښته خر له نشسته سړيه ِبه دئ گ

    شه له ناسته، رِونده د طريقت ښه

  ئ      طريقت د ملـــــکوت مقام ياد شو

  ريت ښهحُ حقيقت د جبروت مقام 

  ئ     لوی دانش په طريقت د خواطر د  

  شه څرگند له طريقته حقيقت ښه 

، مقام او سکونت، شريعت ، حقيقت، معرفت ، قربت، وصلت، وحدت: ه وگورئ پارد و مالوماتو د نور

   .حال

  

  

  لمنليکونه

   .   ١۶٧٠  – ١۶۶٩ : ٣ عميد ١  

   .     ٣ انسان الکامل نسفی، ٢             

   .    ۶٠  نيرومند محقق ٣             

   .   ١٢۵ زبدة الحقايق» تعليقات، «   وردی،  ۴              

   .٣٣۴ : ٢  پښتوادبياتوتاريخ د حبيبي، ؛٨۶ صراط التوحيد بايزيد روښان،  ۵

  . ١٠٠ صراط التوحيد بايزيد  روښان،  ۶  

   .٢٨٢  اسفنديار ٧              

  

  

  :  ظاھر او باطن - ١١٩

ډٻرو خورا ظاھر او باطن د ھغو عرفاني مسألوپه ډله کي دي، چي د اسالمي تصوف او عرفان د 

  فلسفي مسأله د قرآن مجيد د -عارفان د ظاھر او باطن  عرفاني  اسالمي  .  يې اړولئ دئانو پاممتفکرو عارف

 پر بنسټ»  .  .  . ھواالول و اآلخر وھو الظاھر والباطن«  د يوې برخي ) ۵٧:٣( حديد د سورت د دريم آيت 

لومړی او وروستی،  ظاھر او د دې مبارک آيت د څرگندي الرښووني  له مخي، هللا سبحانه و تعالی . سپړي 

  . ئ باطن د
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، نه يوازي په ھغو کي نغښتي جولېد تصوف اوعرفان مخکښان استدالل کيي، چي  د شيانو ظاھري 

له .   بلکي کله کله پلټونکي د تٻرايستني، انحراف او گمراھۍ خواته ھم بيايي ،حقايق په بشپړه توگه  نه څرگنديي

 څه د باطن په ديد يا د زړه په سترگو وکتل سي؛ او له ظواھرو څخه  د حقايقو و دې امله عقيده لري، چي  بايد ھر

ھر موجود سره  کوالی سي د مرسته باطني پوھي په د عارفان ادعا کيي، چي . اصل، منشأ او ريښې ته پام  وسي 

حقيقتو له پټو   د اسرارو او د دوی په باور،په داسي حال کي، چي. ھري پديدې  سر، منځ او اخير وگوري او 

  .   خوا، ھيڅ نسي کتالی  آنډو او سربٻرنو واقعيتوم بر ترپوھي بې برخي کسان

په اسالمي تصوف او عرفان کي، د ظاھر او باطن عرفاني مسألې ته، د يوې سيکې د دوو مخو په سترگه 

په  پديدې نه بٻلٻدونکي برخي دي؛ د ھر موجود او ھريد دې خبري مانا داده ، چي ظاھر او باطن د . کتل کيږي 

  .ھره  برخه يو بل ته  الزم او ملزوم ده بله وينا 

 د روښانيانو په گډون، د اسالمي تصوف او عرفان په پراخ ډگر کي، د ظاھر او باطن په باب گرده 

 مخلص، زموږ باريک بين عرفاني شاعر،  علي محمد .نظريات له ياد سوي قرآني نص څخه الھام مومي عرفاني 

ھم د ظاھر او باطن ژوره  فلسفه د اسالمي عرفان او روښاني طريقت د نطريو په څٻر د قرآني اصولو پر پاخه  

  فلسفي مسألې ټول اړخونه، په ډٻري - د ظاھر او باطن د عرفاني ېتاداو درولې ده؛ او په خپلو ژورو نظريو ک

د ظاھر او باطن   ڼا کيوکمو په ري د سپٻڅلي قرآن د حُ په يوه غزله ک. ښکال او نازک خيالۍ سره بيان کړي دي 

  :کي داسي انځوريي ٻ اړ) ډيالکټيکي(نه شلٻدونکي خپلمنځي

  ئدا عاَلم ظاھر، باطن مخ و استـــر د

  په ارواح گوره باطن په تن عـيان مخ       

  حق اول، آخر، ظاھر، باطن موجود شه           

  وعارف ته يې څرگند که پټ اعالن مخ

په بله ښکلې غزله کي د ظاھر او باطن فلسفه د وحدت او کثرت له فلسفي عالمو سره  په تړاو کي 

څٻړي؛ ظاھر او باطن د اضدادو په څٻر ښيي؛ باطن د ټولو ظواھرو مور بولي؛ او ظواھر گرده  د باطني وجود د 

  :تجال نخښي گڼي 

  !       که باور کړېئ ُکل ظاھر د باطن ضد د

  څرگند بيـنا، خـبير ته ئ د ضد له ضده 

  باطن پټ و په ظاھر پوري معلوم شـــه        

  شپه له روځي شوه څرگنده دل ُمـنير ته

  ُکل ظاھر دي له باطنه موجود شـــوي         

   باطن توري ظاھر کښل ښکاره فقير ته

  ظاھر يخ باطن اوبه دي بې گمانــــه            

  ـير تهکثرت يخ وحدت اوبه ظاھر و پــ

  د باطن، ظاھر تمثيل گوره د غـــوړو          

   د ظاھر کثرت مانند کيږي و شيــر ته

مخلص، په يوه بله غزله کي دا خبره شني، چي د عرفان لمر، عارف ته د باطن سترگي ورکيي؛ عارف 

ومان او يقين تر سر لکه څنگه چي مو د گ. د دغو باطني سترگو په مرسته ھر حقيقت د باطن او باور په ديد ويني 
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عنوان الندي يادونه کړې ده، يوازي د يقين په سترگو د پيښو او موجوداتو کتنه، د ھر ډول  تٻر وتني، بې الرۍ او 

  :، چي وايي ئد مخلص کالم د . )کوي(  کيي په خپله ريښتينې بڼه جلوې ھر څهانحراف خطر له منځه وړي؛ او

      که آفتاب د معرفت دي په زړه وخوت     

  پټ، څرگند په عالم گوره د جانان مخ

  !       ھر ظاھر به د باطن په سترگــو گورې

  د يقين په ديد به وينې پټ پنھـــان مخ

 د ھري پيښي او ھر موجود په ظاھر او  تلپه يوه بيت کي دا عرفاني او فلسفي مسأله بيانيي، چي عارف

ُ د .  ق تعالی ناپايه او الزواله ھستي ده باطن کي يوازي يو حقيقت گوري؛ او ھغه حقيقت  د ح مي او عارف له ا

 په ھره پاڼه کي د  يا درختيعارف د وني.  مځکه او اسمان توپير لري ې،نظره، د موجوداتو او حقايقو ظاھري بڼ

ُ  ويني؛ خو لوی داستانونهپروردگار د معرفت لوی   هگسترمي ھغې ته د يوې کوچنۍ او بې ارزښته پاڼي په بٻچاره ا

  :مخلص دا عرفاني نظريه داسي  بيانيي .  گوري 

  ته ظاھر تر ظاھر يې و عارف ته       

  او باطن د ھر باطن  جاِن جانان ته

  :گوته نيسي داسي بل ځای، د باطن په وړا ندي د ظاھر کمزورۍ او بې وسۍ ته 

  په ظاھر کي د باطن ننداره څه شي؟    

   آروه  له قــــبوزه  آواز د بې مثله

 ارزښت په ي حقايقو پر خالف، په  باطني کشف او مشاھده کي د ظاھري استداللپه بله غزله کي د مخکن

ن  ا د اثبات ھڅه کيي، چي بې کثرته  د وحدت؛ او بې ظاھره د باطن  ننداره گرانه او خبريگوته کيي؛ او د دې 

  :ناممکنه ده 

  تر ظاھر پوري څرگند د باطن ملک شه       

   ښکـــاره شه لوړ له کوزهو بيناو ته

نيا په ظاھربينو خلگو کې غوښتونکي ډٻر ومخلص، عرفان د داسي باطني شتمنۍ په توگه ښيي، چي د د

  :لږ دي 

  ئ         د باطن دولت عرفان طالب يې کم د

  د دنيا طالبـــان ډٻر دي زر اندوزه

سترگی پرانيزي؛ او د ھغه بې ساري په يوه ښکلې غزله کي عرفاني سالکانو ته بلنه ورکيي، چي د  زړه 

ر، بدلون او اوښتون  نه يخا؛ سر او پای، اول او ئ دئ ننداره وکي،  چي پر ټولو کايناتو را چاپٻر سودريابلطيف 

د مخلص . لري؛ د ھر باطن،  باطن ؛ د ھر ظاھر، ظاھر ؛  او د ھر موجود د  ژوند او ژواک  سرچينه  ده 

  : ورئ گي وعرفاني ژورتيا په دې بيتو ک

  په پټ کښي        ئ دی باطن د ھر باطن پټ د

   په باطن به پټ عرفـــان وينې لطيف 

   کښي     ١اپه معنئ په ظاھر سترگو ظاھر د

  ُکل باطن به حق يــــزدان وينې لطيف
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د ده په . مخلص، د کامل په وجود کي د ظاھر او باطن د يووالي مسألې ته په ډٻره لوړه سترگه گوري 

  :، چي وايي ئد ده رسا بيان د.   په وجود کي د ظاھر او باطن دواړو بشپړتيا ضروري ده پيرر، د کامل  نظ

  رسيده کامل ھغه بلــــلئ  بــــــــويه           

   چي ظاھر، باطن يې دواړه استــــوا

  چي ظاھر يې آراسته باطن يــې خوار وي       

  په قيــامت به شي رسوائ منافق د

  اطن يې سره جوړ ظاھر يې وران وي          چي ب

   ديوانه، احمق څرگــــند وي بې پروا

  ئ       د ارشاد لياقت نه لري مجـــــذوب د

  د ارشاد چار په کامـــل باندي روا    

  چي ظاھر يې له عاَلم باطــــن له خدايه     

   دا عمل د رسيده کامل پٻشـــوا        

  

  .عالم او د ھغه ډولونه :  وگورئ پارهو د مالوماتود نور

  

  

  لمنليک

  .معنی :  اصل ١

 پاته لري  

 


