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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جون ٢٨

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵۶  

  
 

 ه او عقلپوھ: وگورئ :    ظاھري پوھه - ١٢٠

تر عنوان الندي د ناسوت » عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     ظاھري عالم -١٢١    

 عالم 

تر عنوان الندي د ناسوت » عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     ُظلماني عالم -١٢٢         

  عالم 

   :  عاَلم او دھغه ډولونه - ١٢٣

نٻستۍ يا وجود او عدم عالم،  ت عاَلم، د الھوت عالم، د ھستۍ اود ناسوت عاَلم، د ملکوت عالَم، د جبرو

 عالم، د وحدت او کثرت عالم، بسيط او مرکب عالم، لوی او کوچنۍ يا کبير او  يا عليا او سفالعلوي او سفلي

  صغير عاَلم 

الِم يې د عاَلم  په لغت کي خلگو، دونيا، جھان، کايناتو او په ھغوکي نغښتو موجوداتو ته وايي، چي عو

په تصوف او عرفان کي د بٻالبٻلو عالمو په اړه خبري کيږي، چي ھر يو يې بٻلي ځانگړتياوي   .١ئجمعي حالت د

 په عاَلمود ډول ډول عرفاني  مخکي تر دې،  چي. ږي ٻکله کله بيايو عاَلم په جال جال نومو ياد. اوصفتونه لري 

 د صوفيانو او عارفانو له نظره ، د عاَلم په مانا او مفھوم ارهواردوچي ) وي( يي دابه ښه  باب لنډي خبري وکو،

   .و پوه کونهځان
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 دې د ترد کايناتو ھيڅ موجو. د عارفانو او صوفيانو په اند، عاَلم د جوھرو او اعراضو مجموعه ده   

وجود عاَلم او د ھستۍ يا   د : دوه عاَلمه لري ،کايناتو ھر موجودد عارفانو په باور د  . ئمجموعې دباندي نه د

د . بللي دي )  ثابت اعيان( او علميه انځورونه )  اعياندباندني( وری ٻځينو، عاَلم دوھم س .  ٢نٻستۍ يا عدم عاَلم

   . ٣خدای تعالی مخلوقات، اتلس زره عالمونه دي، چي په  ھغوکي دوه علوي او سفلي عالمونه دي

 کي داسالمي تصوف او ۍه لوړه عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، په خپل شاعرعارفاو زموږ فکور   

په اړه ژوري او بحث پارونکي خبري کړي دي، چي ځيني برخي يې د عرفاني مخکښانود عرفان د زياترو عالمو 

  :ٻرنو په روڼا کي تر بٻالبٻلو عنوانو الندي، له درنو لوستونکو سره شريکووگنظريو او ان

  

  :د ناسوت عاَلم ) الف  

د  .ناسوت يا  محسوساتو عاَلم او د َمَلُکوت عاَلم   د :اھستۍ عاَلم پر دوه ډوله بولي عارفان، د وجود ي

« ، د »طبيعت عالم  « ، د »ظاھري عالم  « ، »شھادت  عالم « د  ليکنو کيعرفاني ناسوت عالم  په بٻالبٻلو

ُظلماني عالم  « ، »خلگو عالم  « ، د »جسمو عالم  « ، د »مادي عالم  « ، »مْلک عالم  « ، د »مشاھداتو  عالم  

يت عالم  ؤکتلو يا ر« ، د »محسوساتو عاَلم  « ، د »حواسو عالم  « ، د »نفسو عالم  «  ، د»ناسوتي عالم  « ، »

 چي ټول خلگ ،ئد ځينو په نظر، ناسوت يا ظاھري عالم، ھغه جھان د . ۴ئ دئ ياد سوپه نامهاو داسي نورو » 

 حقيقت نه لري؛ )دنيا(د ھمدې ځانگړتيا له مخي، ظاھري دونيا.  ئ  عالم حقيقت ديې پٻژني؛ او د معقوالتو د

 ناتو اوکله چي تعيُ . ، چي ھم سته اوھم نسته ئپه بله  ژبه دا ھغه عالم د. ئ ھم نه د عاَلم خونٻست او معدوم 

   .  ۵ ھست مالوميږي؛ او په  کثرت کي ھست، نٻست برٻښي، نٻست نوته وکتل سي، جسمو

عاَلم  او حقيقي ې تلپات،عارفانو په عقيده، د ناسوت يا ظاھر عالم په لومړي او سرسري نظراسالمي د   

په دې عالم کي ټول نغښتي موجودات د کتني او حسولو وړ که څه ھم . ښکاري؛ خو په حقيقت کي داسي نه دئ 

 ټول مادي په بله وينا، . امخ ديگرده د نٻستۍ اونابودۍ له خطر سره مخ وکتل سي ورته دي؛ خو که په ځير سره 

ددې استدالل له مخي، د ناسوت .  ئ جسمونه په واقعيت کي د حق تعالی د ھمٻشنۍ او ريښتني ھستۍ سيوری د

  سره سره، ريښتينیوجودظاھري او مادي عالم، ھغه ھستي ډوله نٻستي ده، چي له  خپلي ظاھري او مادي 

و عرفان  ځينو مفکرانو دا نړۍ په ھينداره کي د مادي جسم له انځور د اسالمي تصوف ا.  وجود نه لري اوتلپاتی

اما سره له دې که څه ھم د ھر مادي جسم تصوير، له ورايه په ھينداره کي ښکاري؛ . لې ده ڼسره ورته گيا عکس 

لي، نه  عالم ته  د ھغه د کوچني وا عرفانيمتصوفين او عارفان دې. ھيڅ مادي وجود نه لري په ھينداره کي ھم 

 پايښت اوظلي صفت له امله په ټيټه سترگه گوري ؛ او د خپلو عرفاني الرو او پړاوو په تٻرولو سره، تل ھڅه 

  .ي ي چي ځانونه د بشپړتيا لوړو او لويو جھانو ته  ورس)کوي(کيي

عرفاني مقامو ارزښت  ته په پاملرني سره د ناسوت په جھان کي ډوب انسان، داسي   مخلص، د

  :تصويريي 

  ناسوتي د شريعت څښتن بـــاله شــــي           

   سالک د طريقت په رياضت ښـــهئ د

 د مخلص په يوه بله غزله کي ھغه چا ته د ناپوه او جاھل په سترگه کتل سوي دي، چي د الھوت تر لوړ

  :يې دناسوت ټيټ عالم غوره گڼلئ يي عاَلم 

  چي ناسوت مقام يې خوښ الھوت يې ترک که         
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   د احمق سړي تمثيل کيږي و خـــر ته

   طفـل         يشريعت مثال شوده نـاسوت

   دعـارف پر اورڼي بلښي پروت مادر ته  

  :په  بله غزله کي د ناسوتي او الھوتي انسان څرنگوالي د اسي پرتله کيي 

  ناسوتــي د الھوتـــي له حالــه څه زده            

   ھيــزهد مٻړه ُھنــر به څه غواړې له

په عقيده، )  ھـ ق٧٠٠ -  ۶٣٠(  شٻخ عزيزالدين بن محمد  نسفي - د مفکر عرفاني ليکوال او څٻړونکي  

د ناسوت  او ملکوت عالمونه ، مفصل کتابونه . ئ د ملک او ملکوت عالمونه، د جبروت د عالم نخښه او مظھر د

 ناسوت يا محسوساتو عالم، له خپل لوی والي د. ئ  دبحرداعالم د تيارې . جسم د ناسوت د عالم نخښه ده . دي 

حس .  په وړاندي کوچنی يي  بحر؛ لکه  يو څاڅکی، چي دئسره سره د ملکوت د عالم په وړاندي دونه کوچنی د

يا حسونه، انسان د محسوساتو عالم ته رسيي؛ عقل انسان د ملکوت عالم ته بيايي؛ خو مينه او عشق انسان د 

  . جبروت عالم ته رسيي 

په ھر سمندرکي څو زره . ئ د شٻخ نسفي له نظره  ناسوت، ملکوت او جبروت ھر يو بٻل سمندر د

په درو سرو ) ص( رسول هللا .  په ھره مرغلره يا جوھرکي څو ډوله حکمتونه يا پوھي نغښتي دي . مرغلري دي 

 . لهاو پلټنو په اندازه زياتٻدکي د خپلو غوټو دريابو کي غوټې وھلي دي؛ او پوھه يې وار په وار په دغو دريابو

دې جھان ته، په  . ۶له ھمدې مرتبې سره سم، د نزول پړاوونه تٻرول)  ص( دحضرت پٻغمبر  ھم سپٻڅلي قرآن

   .  ٧په نوموھم يادونه سوې ده» يوم البعث  «  او »  يوم الجمعه  «  ، » يوم القيامة  «  ځينو عرفاني آثاروکي د

  

  :ملکوت عاَلم  د) ب

« ، د »مانا عالم « ، د »غيب عالم « ، د »اروا عالم « کوت عالم، په عرفاني اوتصوفي آثاروکي د دمل  

، د »خيال عالم « ، د »مثال عالم « ، د »برزخ عالم « ، د »امر عالم « ، د »نوراني عالم «  ،  »معقوالتو عاَلم 

بې بنسټه عالم « ، »بقأ عالم « ، د »و عالم اسرار« ، د »مجرداتو عالم « ، د »باطن عالم « ، د »زړه عالم « 

خاوري « ، د»کالبوتو عالم « ، د »وحدت عالم « ، د »الھياتو عالم « ، د »راز عالم « ، د »پاک عالم « ، »

   . ٨ئ دئاو داسي نورو په  عرفاني نومو ياد سو» عالم 

روت پرعالمو سربٻره د ملکوت  کي د ناسوت او جب)  انسان الکامل(شٻخ نسفي، په خپل عرفاني شھکار   

د ده په اند، د ملکوت او ناسوت عالمونه د وني په څٻر .  د عالم په اړه ھم، خورا ژوري نظريې وړاندي کړي دي 

د .  او جبروت ُنطفه ده  ملکوت اروا په بله وينا، . ئ په شان د) ُتخم( دي؛ خو د جبروت عالم د زړي يا توخم 

د شھادت او ملکوت عالمونه، سره له خپل ټول ستروالي او لوی .  ا د ژوند اوبه  دي ملکوت عالم، د نور سمندر ي

، چي ھيڅ اندازه او مقدار نه لري ئ او مايه لري؛ مگر د جبروت عالم، د فطرت ھغه ناپايه عالم دهوالي، ټاکلې گچ

 او یپه څٻر لوبحر ، د لري حيثيت  کوچني څاڅکي، چي د يوهملکوت عالم، د ناسوت يا طبيعي عالم په وړاندي.  

په پر تله، او پراخوالي ، د جبروت د عالم د لوی والي سره له دې غټوالي او اَرتوالي؛ خو د ملکوت عالم ئپراخ  د

د ملک يا دونيا  په عالم کي د اور، اوبو، خاورو، سږکال، پروسږکال يا نن، پرون  . بڼه لريد يوه کوچني څاڅکي 

د عقلو، نفسواو طبيعتو نومونه او ملکوت په عالم کي نوم او نښان پيدا سو؛   ده؛ خو سواو سبا مفھومونه رامنځته
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په دې توگه، د مْلک يا ناسوت عالم د اضدادو عالم، ملکوت د سمون  يا ځای پر ځای کٻدو عالم او  . هڅرگند سو

   .٩ئجبروت د يووالي يا وحدت عالم د

پټ عالم  « ملکوت جھان ته د  ص، په يوه غزله کي دزموږ باريک بين عرفاني شاعر ،علي محمد مخل

  :په نومو اشاره کيي »  مثال  عالم  «  او د » غيب عالم  « ، د » اروا عالم «  ، د » 

  ئ               پټ عالم، عالم مثـال ارواح زيات پټ د

  چي يقين يې په غيب نه ايمان يـې نشته

            غيــب ليده نشــي      ئ  لطيف د،دا لطيف

  څو پرې کشف نه وي پټ غيب عرفان يې نشته

  غيب يې چيــري               ئ داپټ غيب عالم باقي د

  کثيف کثرت فاني امــان يې نشته         ئ د

حقيقت  د ؛ اوَلماعملکوت له  د اسالمي عقيدو اودودو پر بنسټ، د طريقت عرفاني مقام  د په بله غزله کي

  : تشبيه کيي  سرهلممقام د جبروت له عا

  ئ             طريقت د ملکوت مقام يــاد شو

  حقيقت د جبروت مقـام ُحـــريت ښــه

  

  : جبروت عاَلم  د) ج  

  کي)  تاريخ پيدايش تصوف و عرفان و سير تحول وتطور آن  ( اثر تحقيقيکريم نيرومند محقق، په خپل  

و صورت څخه د جال والي عالم او د الھي قدرت او عظمت د جبروت عالم د عقل عالم، د اروا عالم، له مادې ا

 کي د» فرھنگ لغات و تعبيرات عرفاني  «   ډاکټر سيد جعفر سجادي په خپل ؛ حال دا چي ١٠ ئعالم بللئ د

د ډاکټر سجادي داپٻژندنه له يوې  . ١١ ئجبروت عالم، د ملک او ملکوت تر منځ  بٻلونکې پوله يا سرحد بللئ د

ي او اَرتوالي ته حدود ټاکي، لوی واليې ت عالم ته ځانگړی او معين لوری ورکيي؛ او له بلي خوا خوا، د جبرو

په خپلو ژورو او په زړه پورو نظريو  سوونه کاله مخکي شٻخ نسفي .  چي دا په خپله د ھغه د محدودلو په مانا دئ

د جبروت «  : کړئ دئي  استدالل  تعريف پر خالف داسمخکنيکي د جبروت د عالم په باب د ښاغلي سجادي د 

ملکوت د  د جبروت عالم د شھادت او. ئ  دئملکوت د عالمو مبدأ، زړی او پيدا کوونک عالم، د ناسوت او

ماھيتو « ، د »ممکناتو عالم « ، د »نٻستۍ يا عدم عالم « د جبروت عالم ته د. عالموغوندي، بھرنی وجود نه لري 

« ، د »قوت عالم « ، د »فطرت عالم « ، د »استعداد عالم « ، د »ُکلياتو عالم « ، د»حقيقتو عالم « ، د »عالم 

 ناسوت، ملکوت او (دا درې سره عالمونه »   . ١٢ھم وايي» ليلة الجمعه « او » ليلة القدر « ، »اجمال عالم 

. په بل کي نغښتي دي  يو  په بله وينا دا درې سره عالمونه اړٻکي لري؛ او نه شلٻدونکيگ ټين، يوله بله)جبروت 

لنډ يا ، عاَلمد جبروت ړتياوو او مشخصاتو په اړه کاږي، چي گشٻخ نسفي وروسته د دې درو عالمو د نورو ځان

په دې مانا، . ؛ په داسي حال کي چي د ناسوت او ملکوت عالمونه، بشپړ او مفصل کتابونه دي ئکتاب دکوچنی 

او کوچني والي څخه  د بشپړتوب او تفصيل لور ته پرمختگ  ډيزچي د ملک او ملکوت په عالمو کي ھر څه له لن

 ھيڅ بڼه او شکل نه ؛ئد جبروت عالم، بې نوم و نښانه عالم د . هښکاره سورا ؛ له ذات څخه صفتونه کړئ دئ

په دې جھان کي شات او حنظل يو خوند لري؛ . د ذات مرتبه ھم داسي ده ؛ ھرڅه لري او ھيڅ نه لري . لري 

 او ابراھيم  د نمرود، ) ع( کيي؛ نور او تياره يو رنگ لري؛ د ابليس او آدم  سرهپسه په روغه کي ژوندشرمښ او 
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،  ناسوت د شٻخ نسفي د عرفاني نظريو پر بنسټ . ١٣ جگړه نسته او تر منځ دوښمني)ع(،  فرعون او موسا ) ع(

( د لوی عالم . ښکارندوی دي مظاھر يا ) جبروت(  په څٻر، د لوی عالم عاَلمواو ملکوت عالمونه، د کوچنييو 

د انسان  نطفه د جبروت   .  موندلئ دئکي انعکاس ) ناسوت اوملکوت(  ھر څه په کوچني يا صغير عالم) جبروت

؛ ځکه نطفه د جسم او روح بلل کيږي د ناسوت او ملکوت د عالمو نخښي  يې جسم او اروا؛ خود عالم نخښه ده

په دې ډول، نطفه . نه او گرده ځانگړتياوي په کالبوت او اروا کي څرگندي سوي دي د نطفې ټول صفتو.  مبدأ ده 

دواړه له  وجود او اروا حال دا چي ؛ ئنطفه  زړی يا توخم د. ئ لنډ کتاب؛ بدن او روح، بشپړ يا مفصل کتاب د

کي ليکي » الحقايق  زبدة «  شٻخ نسفي، په خپل بل عرفاني اثر  . ١۴ده) درخته (پيدا سوې ونهرا دې زړي څخه 

شٻخ نسفي د خپلو  ».  ١۵ جبروت د ھستۍ او نٻستۍ يا وجود او عدم  مبدأ ده. ئ جبروت يوازي وحدت د«  : 

؛ او پراخوالی يې د ھيچا په فکر او سوچ کي نه عاَلم دئژورو فلسفي نظريو په دوام ليکي، چي جبروت د فطرت 

د جبروت په جھان کي داسي انسانان ھم سته، چي نه پوھيږي د  .  تر دې عالم لوی او پراخ عالم نسته.  ځاييږي 

مځکه او اسمان سربٻره، نوري مځکي او اسمانونه ھم سته؛ او په ھغو مځکو او اسمانو کي له عامو  خپله دوي پر

د .  ھم اوسي ،چي د خدای تعالی د قدرتو په وړاندي د سرکښۍ جرأت کيي موجوداتخلگو پرته، ابليس اوداسي 

د محسوساتو، معقوالتو، مفرداتو، جوھرو او .  ھيڅ پيل او مبدأ نه لري   د ماھيتود عالم په توگهعاَلمبروت ج

   .١۶ډول د جبروت په عالم کي موجود وه) ليجزوي او کُ (  او بشپړ ي ماھيتونه په کوچناَعراضو

نو مين دي؛ او د داسي د شٻخ نسفي د عرفاني نړۍ ليد له مخي، د جبروت د عالم مخلوقات، پر خپلو ځا

 د جبروت د عالم له ي ھيندارود ځينو سالکانو د زړ. ھينداري غوښتنه کيي، چي خپل صفتونه پکښي وگوري 

د   پاکي او روښانه دي؛ خونھايت ھينداري ود زړجبروت د عاَلم د مخلوقاتو څښتنانو سره سمون نه لري؛ ځکه د 

د جبروت د عالم .  و اسماني نفسوسره د اړٻکو وړتيا پيدا کوالی سي  له عقلو ا ھم ھينداريوعرفاني سالکانو د زړ

   .  ١٧ د سالک زړه ته الر مومي بيانفسوکي پيداکيږي؛ او وروسته  لومړی په  سماوي عقلو او يا تصويرانځور

په نامه ياديي؛ »  جاِن جان « زموږ بينادل عارف، علي محمد مخلص، په يوه غزله کي د جبروت عالم د 

  : په توگه د باطن له دې پټه عاَلمه  بې خبره گڼي و د ظاھربين کسان ناسوتياو

  ناسوتي له جاِن جان ھــــــــيڅ                 ئ خبر نه د

  له نھان ھيڅئ  واقف نه دئظاھربين د

  ئ                جنبش گوري جنبنده ځني نھــــــــــان د

  له گويـــــان ھيڅئ گاه نه دآواز اروي آ

  د باطن سترگي يې نشته چي پټ گـوري               

  په پنــھان ھيڅئ ھر سترگي بينا نه د د

  

  :  عالم  يا ُعليا او سفالُعلوي او سفلي) د

په تصوفي او عرفاني اصطالح، لوړ يا علوي عالم د ملکوت او جبروت روحاني عالمو ته وايي، چي د 

سفلي عالم، لکه څنگه چي له نامه يې مالوميږي، د لوړ يا علوي .  ١٨کښته يا سفلي عالم په مقابل کي کاريږي

«  د .وايي  عاَلم  ته سفلي)دونيامادي ( عارفان په کنايې سره د ناسوت يا مْلک عالم .   کاريږي مقابل کيجھان په 

جبروت د  د علوي جھان په ډله کي يوازي د ملکوت او  ډاکټر سجادي،مؤلف،» فرھنگ لغات و تعبيرات عرفانی  

  . ئ  دڼلئعالمويادونه کيي؛ او د الھوت عالم يې له دې ډلي بيل گ
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  :الھوت عالم  د) ھـ

« ، د »تلپاتي عالم  « ،  د »ذات عالم  «  ، د »ربوبي عالم  «  د عرفاني آثاروځينو ليکوالو دا عالم د 

»   فرھنگ لغات و تعبيرات عرفانی « د  . ١٩ئدئ ياد کړھم په نومو » احديت  عالم  «  او د »  جانان  عالم  

 په بل   .٢٠ئدئ په نامه ياد کړ» الھياتو د عالم  «  د » ملکوت عالم  « مؤلف، په خپل قاموس کي يوځای د 

»  الھوت عالم  « ھم د »  قدس عالم  «  او د » جان يا روح عالم  « ، د »غيب عالم  «   د )کي يې( ځای کې

   . ٢١جدي  غور او تأمل وړ ديينو عرفاني  مخکښانو د نظريو له امله دد ځپه مانا ياد کړي دي، چي 

 علي محمد مخلص، په يوه غزله کي د الھوت لوړ  په تل کي غوټې وھونکی عرفاني شاعر،دريابود 

عارف ځانگړتيا بولي ، چي ځان او جھان يې د يار په ليونۍ مينه سرسپارلي  عالم ته رسٻدل، يوازي د ھغه عرفاني

  :وبند يي ھغه ظاھربين  ناسوتي، چي د دونيا په لوشو اوکيچړد  يي، نه ئٻر کړکي ھ

  ئ              دالھوت په صحرا سير د عـارف د

  ناسوتي سير پر ملک کاندي شــايعه

***                                       

  ئ            د ناسوت په تياره ځکه غافل خوښ د  

  ي مخ جالعهچي الھوت ورڅرگند نه و

د بلي غزلي په يوه شاه فرد کي د ناسوت، ملکوت، جبروت او الھوت عالمونه، په داسي ژور او ظريفانه   

  :انداز انځوريي 

  الھوت بٻخ، جبروت خاښ شه په درخت کښي               

  ملـکوت، نـاسوت يې گل، مٻوه ربيطه  

 ۶٣٨  - ۵۶٠( ی شٻخ محی الدين ابن عربي  لو - د اسالمي تصوف او عرفان ډٻر لوړ او وتلی الرښود 

خدای موږ «   : کاږيکي د حق تعالی د ذات پٻژندني په اړه داسي » فتوحات مکيه «  په خپل مشھور اثر ) ھـ ق

ته الرښوونه کړې ده، چي د ھغه د توحيد او يووالي په باب پوھه تر السه کو؛ لکه څنگه چي د محمد د سورې د 

؛ خوهللا تعالی، موږ د خپل ذات   » فاعلم انه ال اله اال هللا«  : په يوه برخه کي راغلي دي ) ١٩ : ۴٧( نونسم آيت 

په يوه برخه )  ٣٠ :٣(  لکه څنگه، چي يې د آل عمران د سورې د دٻرشم آيت .  کړي يوو منعهله پٻژندني څخه 

د ابن عربي په اند، خدای تعالی  .   کيي ياني خدای تاسي له ځانه منعه » . . .ويحذرکم هللا نفسه «  : کي ويلي دي 

ھغه د شورا .  ئ دئ  له فکر کولو څخه منعه کړباره کيھم د خپل ذات په ) ص (  حضرت محمد -  فخر العالمين

ھيڅ شی د  په کايناتو کي   ته اشاره کيي، چي )ليس کمثله شی  (يوې برخي ) ١١ : ۴٢( سورې د يوولسم آيت  د

ورته په داسي حال کي، چي دکايناتو ھيڅ شی : دی استدالل کيي  . ره ورته والی نه لريد خدای تعالی له ذات س

                                            . ٢٢څنگه ممکن دي  نو د حق تعالی د ذات په باب پوھه تر السه کول،والی نه ور سره لري،

په تعالی  داسي ھيڅ ذره نسته، چي خدای د شٻخ نسفي په عقيده، د ملک، ملکوت او جبروت په عالموکي

 »  ان هللا بکل شی محيط« ،  » الطيف الخبير وھو«  خپل ذات سره په ھغه خبر نه يي؛ ځکه د قرآني الرښوونو 

که څوک د ناسوت، ملکوت او جبروت له . ئ گرځٻدلئ  د له مخي د هللا تعالی ذات په ھر څه خبر او  پرھر څه را

سره له دې  . ئستونزمن دران او گ  ډٻر يېی د ذات پرتله کولو په باب پوښتنه وکي، جوابعالمو سره د حق تعال
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ھيڅ حداو نھايت نه ؛ ئ ضروري دي، چي د خدای تعالی ذات نامحدود او ناپايه ذات دروښانه کولدې خبري  دھم 

  .ئ  نه د وٻشلو او تجزيې وړ د؛ اولري

؛ تر ھغه الندي ئي د خدای ذات تر ټولو عالمولوړ د د شٻخ نسفي له نظره، داسي ھم نسو ويالی، چ

؛ ځکه داسي گومان او عبارت له يوې ئجبروت، تر جبروت الندي ملکوت او تر ملکوت الندي ملک يا ناسوت د

شٻخ نسفي د خدای تعالی له ذات سره د ناسوت،   .٢٣خوا پولي يا حدود؛ او له بلي خوا لوری يا جھت پيدا کيي

 د ملکوت نازک والی ،عالم لطافت د ملکوت له لطافت د ملک د« : وايي اړه  پرتله کولو په ملکوت او جبروت د

اوپه پای کي د جبروت  نازکي او لطافت د سپٻڅلي ذات له لطافت سره ھيڅ  ؛ او باريکي د جبروت له لطافت

خدای ذات، مطلق لطيف، د . ئ  تر حد، صفت او پوھٻدو پورته د .ئد هللا ذات ډٻر ډٻر لطيف د. تناسب نه لري 

ته  د قرآن کريم په بې شماره آيتوکي د هللا سبحانه و تعالی ذات اوصفتو » . ٢۴ئمطلق خبير او مطلق محيط د

 ه ژور ھمدا شاعر، علي محمد مخلص، د خدای تعالی د ذات اوصفتومتفکر او مبتکرزموږ  .اشاره سوې ده 

   :هپه يوه غزله کي داسي بيان کړې دعرفاني مسأله، 

  حق محيط په ذات، صفات له ھره څيــــزه        

  باتميـــــــــزهئ دی په ذات صفات واحد د

  د احد په ذات، صفات کښي بٻوره نشـته        

  دواحد پر ذات زايد صفات ناڅيــــــــــــــزه

  ئ        حق په ذات بينا، شنوا،عليم، گويـــا د

  ــاکيزهدااوبه په ذات لندې، سړې، پــــــــ

 کي و د وحدت الوجود د عرفاني او فلسفي نړۍ ليد پر بنسټ،  ټول کاينات او په ھغيپه بله غزله ک

  : موجودات د حق تعالی د ذات مظھر گڼي  مخلوقات اونغښتي

  نن د حال په ژبه وايم دا بيــــــــــــــــــــــان زه           

   په ھر څيز کښي يم بينا، شنوا، گويان زه

  ل اشيا زما مظھر دي په شپږ لــــــــــــورو            کُ 

  په ھر څه کښي يم بيناوته عيـــــــــــــــــان زه  

مسأله، په دې رساله کي تر بٻل سرليک الندې ژوره او پٻچلې عرفاني د خدای تعالی د ذات او صفتو 

  .  ي ورگقدرمن لوستونکي کوالی سي نور جزييات يې ھوري و . سپړل سوې ده

  

  :ھستۍ اونٻستۍ يا وجود اوعدم عالم  د) و

کي د وجود او عدم د عالمو په باره کي » انسان الکامل «  شٻخ نسفي، په خپل لوړ عرفاني او فلسفي اثر 

.  د ده په عقيده، ھستي او نٻستي يا وجود او عدم، دوه بٻل عالمونه دي .  په زړه پوري  بحثونه کړي دي  خوراھم

ه گاستو کي ھم بې شماره مخلوقات جھاند عدم په . د وجود په جھان کي ډٻر خلگ ژوند کيي : اږي دی وروسته ک

دغه راز، ھرھغه  . سته کي ھم عاَلمچي د ھستۍ په عالم کي ليدل کيږي، د ھغو ذات  د نٻستۍ په  ھر څه . لري

د  .  دئنغښتې ھم  په عالم کي  د وجود يې)سبب( ، علت يا َسَوب دئڅه چي د عدم په عالم کي نٻست يا معدوم 

   .٢۵تړلي ديه دا دواړه عالمونه، يوله بل. غټ  توپيرونه  نسته  عدم ترمنځ لويي الري او وجود او
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عدم ساده لوحه . ئ  دعاَلمھستي يا وجود د بشپړتيا يا تفصيل . ئ نٻستي يا عدم د لنډيز يا اجمال عالم د

ش و ِنگاره پاکه سي، بيا نودا لوحه د عدم قکه منقشه لوحه له ن. ه ده ډکه لوح) نقشونو( ده؛ خو وجود له نخشونو 

، که ساده لوحه په نخشونو ښکلې سي، ھغه مھال نو دا لوحه د وجود د جھان  بالعکس  .په عالم پوري اړه پيدا کيي

ه ھمدې ډول، د پ .  دي څخه د ھستۍ عالم ته، څوکاروانونه رھي عاَلمھره ورځ د نٻستۍ له . ي اوړيوه برخه په 

؛ او څه موده په ھغه ديڅو کاروانونه د سفر په حال کي   تهعاَلم څخه ھم ھره ورځ  د عدم  عالَم له يا ھستۍوجود

   .٢۶عالم کي پاتيږي

و څخه داسي برٻښي، چي د جبروت ي نظر نسبتاً متفاوتود ناسوت، ملکوت او جبروت په باب د عارفانو له

  . دي نه عالموبٻل ناسوت او ملکوت د و جود دوه  خو ؛ئعالم، ھمدا د نٻستۍ جھان د

بيرته ھغه عالم ته نه خو د شٻخ نسفي په اند، د مفرداتو ماھيتونه د جبروت له عالم څخه راغلي دي؛ 

له ھغه   راځي؛ اوعاَلمهد مرکباتو ماھيتونه ھم د جبروت له ؛ حال دا چي ٢٧ورځي؛ اود نٻستۍ په برخه نه اوړي

 سره يوځای دريابعدم يا نٻستۍ له   دھورې؛ اوستنيږيمه اغوندي؛ خو بيرته د جبروت عالم ته ځايه د وجود جا

له دې امله کله د موجود، کله د . ماھيت تر وجود او عدم دواړو عامه بڼه لري د شٻخ نسفي په باور، . کيږي 

کي د وجود او » زبدة الحقايق «  شٻخ نسفي په خپل بل عرفاني اثر .  معدوم او کله ھم د ممکن په بڼه څرگنديږي 

، ئد شيانو ھستي او نٻستي يا وجود او عدم په دې مانا د«  :   فلسفي مفھوم په باب داسي کاږي -عدم د عرفاني 

  »      . ٢٨چي له قوې څخه فعل ته ځي؛ او له فعل څخه قوې ته

و نٻستۍ په اړه د وحدت  د کي د ھستۍ ا» کشف الحقايق « شٻخ نسفي په خپل بل ارزښتناک عرفاني اثر 

دا دواړه يو د بل . د وجود او عدم تر منځ واسطه نسته «  :  د پلويانو نظريې داسي بيانيي مکتبعرفاني او فلسفي  

له دې امله، چي د ضدينو تر منځ يووالی او يوځای والی نسته؛ نو ھستي او نٻستي ھم په يوه وخت کي . ضد دي 

   .)واجب، ممکن او ممتنع:  دپاره وگورئ و مالوماتو او ممکن په باب د نورد وجود، عدم، ( » . ٢٩نه يي

علي محمد مخلص، په خپل پښتو ديوان کي  د ھستۍ او نٻستۍ يا وجود  زموږ فکور عرفاني شاعر،

په يوه غزله کي د ھستۍ اونٻستۍ د عالمو ژورعرفاني او . اوعدم په اړه ھم خورا لوړي نظريې وړاندي کړي دي 

  :مونه داسي راپٻژني وي مفھفلسف

  !         نور ھستي، ُظلمت نٻستي ده که باورکړې

  له ُظلمته شه ښکاره د جـــاِن جان مـخ

  !       ھستي پټه په نٻستۍ کښي ده يقيـــن کړه 

  له ُظلمته شه ښکاره د نور روښان مخ

ي، چي په يوه سرسري نظر د ھمدې غزلي په دوو نورو بيتوکي د خالق تعالی ذات د ھستۍ داسي عالم گڼ

؛ او د ټولو موجوداتو د ئنٻست  يا غير واقعي ښکاري؛ خو په حقيقت کي د ټولو ظاھري ھستييو زٻږوونکی د

  :  پرٻکړه ھم  يوازي دی کيي نٻستولو

  دا جھان گوره نٻستي موال ھستــي ده           

  له نٻستييه شه ظاھر د جـاِن جان مخ

  ئ         رگنــد شودا عالم ُکل له نٻستييه څ

  دا نٻستي عيِن ھستي وينم تابان مخ 

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  :د وحدت او کثرت عالم ) ز

د و حدت « : کي د وحدت او کثرت په باب داسي راغلي دي » فرھنگ لغات و تعبيرات عرفاني  «  په 

و مراتب  کثرتونه د ھغو اعتباري چار. ئ د حقيقي وحدت مقصد د حق تعالی وجود د. ياني يووالي او يگانگي 

د ھمدې فرھنگ په  »  . ٣٠، نمودي او ظاھري موجوديت لريپه وجهدي، چي د تعيناتو د رحماني فيض د نوښت 

، چي د ئ د غيب او شھود عاَلم واحد وجود د« :  داسي  کښل سوي دي اړهيوه بله برخه کي د وحدت او کثرت په 

ھغه څوک، چي د . ئ دئ ه ھر مظھر کي يې ظھور کړ؛ او پئتجلياتو د مراتبو له مخي د کثرتو په بڼه اوښتئ د

کشف او شھود پړاو ته نه يي رسٻدلئ؛  له وھم او خيال سره الس او گرٻوان يي؛ او د کامالنو له خوا نه يي منل 

 نه اعتباري؛او په پای کي د کثرتو د غيريت څرگنديدل وھم او ئ تل استدالل کيي چي د شيانو شمٻر حقيقي دئ؛سو

  »    .  .  .٣١ئخيال د

، چي باطن يې د خپل بشپړ وحدت پر بنسټ، له ھر ډول تفرقې ئد حق تعالی ھستي ھغه واحد حقيقت د

دا کثرتونه خيالي او ظاھري دي، نه ريښتني .  ؛ او ظاھر يې د کثرت د نندارې اصل او منشأ ده ئاو کثرته پاک د

په سطحي او . ، پديدې او پٻښي د څپو او کوبييو په شان دي ئ د اوبو په څٻر ددريابحقيقت د   .٣٢او حقيقي

سرسري نظر کي داسي برٻښي، چي څپې او کوبۍ بٻل حقيقتونه دي؛ خو په  ژوري او ھر اړخيزي کتني سره له 

نور ھرڅه د اوبو داسي جلوې او مظاھر دي، چي .  کي يوازي او يوازي اوبه دي دريابورايه ښکاري، چي په 

دا جلوې او نخښي په حقيقت کي، ھغه څه دي چي ځينو عرفاني صاحب نظرانود . ک وجود نه لري جال او خپلوا

   .٣٣ھستي ډوله نٻستۍ په نامه يادي کړي دي

) قديم او حادث(   ھغه کسان دي چي غواړي د دوو ھستييو يا دوو وجودو،د کثرت څښتنان په حقيقت کي

دا . دت څښتنان په ھر څه کي د يوه وجود د اثبات  ھڅه کيي   په داسي حال کي، چي د وح؛ ثابت کړيسته والی

وتلی او منلی عارف، شٻخ عزيزالدين نسفي، د وحدت د فلسفي اوعرفاني تيورۍ   .ئ وجود د حق تعالی وجود د

د وحدت پلويان ھغه څوک دي، چي د خدای تعالی پر ھستۍ او يووالي، په زړه «   : را پٻژنيپلويان په داسي بڼه 

دا ھغه ډله ده، چي تر ټولو پردو او حجابوتٻر سوي؛ او د خدای ديدار ته رسٻدلي . ق او په ژبه اقرار کيي تصدي

  ٣۴ خدای گڼيھر څهخدای گوري او  يوازي په ھر څه کي .  او نه څه پٻژني ؛دوی بې خدايه نه څه گوري.  دي 

 . «  

 د دوو اړخيزو اړٻکو په شنلو سره،  مفکرعارف، شٻخ نسفي، د توحيد او وحدت د لوړو مقامو ترمنځ 

د توحيد او اتحاد ترمنځ ھم خورا اوږده . تر توحيده، ډٻره اوږده الر ده ) ُکفره (  چي له ُکوْپره ،عقيده څرگنده کيي

 ډٻره  خورا مگر د اتحاد مقام ته په رسٻدو سره دا الر نه ختميږي؛ ځکه له اتحاده تر وحدته ھمي؛ته داپرواټنونه 

د شٻخ نسفي د عرفاني او فلسفي نړۍ ليد له . ئ وحدت د عرفاني سالکانو وروستی منزل د. مخکي ده الر په 

 سره سالک ورکٻدود کثرت په . يوازي په وحدت کي کثرت نسته .  ئ مخي، په توحيد او اتحاد کي کثرت نغښتی د

 ليري والی يا فراق او وصال له له منځه ځي؛  شرک له منځه ځي؛ ُحلول او اتحاد له منځه ځي؛ نيژدې والي او

  . او بس ئ د لوی څښتن ذات ديوازي ھغه څه چي پاتيږي، . منځه ځي 

د دوی له نظره، د .  ھم باور لري ه د وحدت پلويان د خدای تعالی په ھستۍ کي د ظاھراو باطن پرمسأل

 دا نور ؛ات له دې نوره ماالمال دي گرده کاين؛ دا نور د ټولوعالمو سا او اروا ده؛ئ  باطن نور د يا ھستۍدې وجود

 او ژواک، واک او اختيار، پوھه اوعقل له دې نوره  سرچينه اخلي زيست د ټولو موجوداتو ؛ئ پايه د بېبې سر و

 د موجوداتو طبيعت، ،لکه څنگه، چي د موجوداتو ليدل، کتل، ويل، جذابيت او ښکال د دې نور له برکته دي.  
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 د دې وجود ظاھر د دغه نور خوشبويي يا د دې نور د صفتو.  نور سره تړلي دي ځانگړتيا او فعل ھم له دې 

  .  ٣۵نخښي او مظاھر دي

د دوی په . حقيقي او خيالي وجود : د شٻخ نسفي په عقيده د تقليد د ډلي پلويان ھم وجود دوه ډوله بولي 

ر، فنا و عدم، بدلون و يخاو  ستي اول دا ھ.  عقيده ھم خدای نٻستي ډوله ھستي؛ او کاينات ھستي ډوله نٻستي ده 

عاَلم له خپل ټول غټوالي او پراخوالي سره مادي  ټول ؛ حال دا چياوښتون، شريک و مثال، مکان و جھت نه لري

د حقيقت په څٻر جلوه کيي؛ خو په  خيالي او نمايشي ھستي ده، چي د خدای تعالی د وجود له نورهداسي سره، 

   . ٣۶ئلي موجود دحقيقت کي يوازي عکسي او ظ

  :شٻخ نسفي، په خپلوعرفاني ډکټورينوکي د وحدت د دغو دوو ډولو يادونه کيي 

  .تر کثرت مخکي وحدت   -

  .تر کثرت وروسته وحدت   -

د ده په اند، سالک د وحدت وروستي ډول ته په رسٻدو سره له شرکه ژغورل کيږي؛ او د توحيد مقام ته 

   .٣٧بر دي؛ مگر له دوھم وحدته بې برخي ديحکيمان په لومړي وحدت خ. رسيږي 

 سره عقيده لري، چي که کثرت نه وای؛ نو کتوشٻخ نسفي، د وحدت او کثرت خپل منځي اړٻکو ته په 

:  د شيانو دا يوکٻدل پر دوه ډوله دي . کٻدای سي، خويو ھيڅکله نسي يوکٻدای  ډٻر يو. وحدت به ھم نه وای 

وحيد د څښتن نخښه داده که څه ھم نمرود له ابراھيم سره په جنگ اوجگړه کي د ت. علمي توحيد او عملي توحيد 

  . يږي را رسد توحيد تر پای ته رسٻدو وروسته د وحدت مقام . گوري، خو ھغه يو ويني 

ھر . ئ په څٻر د دښتو بيدياوو او د شٻخ نسفي له عرفاني نظريو سره سم، د وحدت مقام د خونخورو

 د موحد نوم ايښوول سمهنو دښتو په سالمتۍ او برياليتوب سره تٻر سو، پر ھغه  ناپايه  سترو اوڅوک، چي تر دې

د .  په بشپړتيا او کمال سره ونه وزي نيمگړی پاتيږي، چي تر دې دښتو اوم او ھغه څوک.  خبره ده او پر ځای

   . بٻره دهسرگردانۍ، گمراھۍ او حتا ھالکت د په ناپايه دښتوکي وحدت 

 کيږي، چي د ريښتيني موحد مقام ته رسٻدل، بې وحدته هه دې استدالل څخه دا نتيجه اخيستلد شٻخ نسفي ل

 يوازي د بٻالبٻلو خنډو او حجابو تر ليري کولو وروسته ُميسر  ھم؛ او د وحدت لوړعاَلم ته رسٻدلئ د کارناشونی

لو مقامو او منازلو تر تٻرولو او سلوک د ټو په بله ژبه، د وحدت ډٻر لوړعرفاني مقام ته يوازي د سير .  يد

ھغه څوک، چي . ئ د وحدت مقام د سالکانو د عرفاني حقيقت موندني وروستی منزل د . الر ھواريږي وروسته 

 په تش الس راغلئ يي؛ او  يو ځای تهدې مقام ته ونه رسيږي، په حقيقت کي له ھغه چا سره ورته والی لري، چي

  .   والړ سي  ځنيبيرته په تش الس

ه د پورتنييو عرفاني نظريو په روڼا کي د وحدت او کثرت عاَلمو ته يوه  لنډه کتنه وکو، ھر څه له خپلي ک

وحدت،  د سا او اروا په څٻر د کايناتو د  ټولو  موجوداتو اصل .  پٻچلتيا سره سره، ډٻر روښانه او څرگند برٻښي 

 نغښتي مخلوقات، د حق تعالی د  ابدي او ازلي،  ناپايه او گرده  عالمونه او په ھغو کي. او منشأ ، مبدأ او انتھا ده 

د ريښتني پوھي او ذکاوت خاوندان، د کايناتو په ھر موجود .  نامحدودي،  بې مثله او بې ساري ھستۍ زٻږنده دي 

د شھود په دونيا کي ټول مادي او ظاھري موجودات د ھمدې يوې ھستۍ د .  گوري  له ورايهکي دا واحده ھستي

د تصوف او .  وايي  »کثرت عاَلم« د بٻالبٻلي نخښي او مظھرونه دي، چي په فلسفي او عرفاني ژبه ورته د وجو

ھغه څه په څٻر موجوداتو يا  کي ټولو نغښتو موجوداتو ته د خيالي، عکسي او ظلي عاَلمعرفان سالکان د کثرت په 
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د وحدت له بې مثاله تل ستۍ او نٻستۍ  پرٻکړه يې د فنأ او بقأ يا ھ. خپلواکه او ھمٻشنۍ ھستي نه لري ، چي گوري

  . عاَلم څخه راځي 

.   په شان د وحدت مقام ته په خورا درنه او لوړه سترگه گوري الروروښانيان ھم د نورو عرفاني 

» وحدت الشھود «  او  »وحدت الوجود« د .ئ وحدت د روښاني  عرفاني طريقت له اتو مقامو څخه اووم مقام د

. د پير روښان او علي محمدمخلص ځيني فلسفي او عرفاني نظريې په لنډه توگه سپړلي دي مو  الندي تر سرليک

 بٻالبٻلو  ودلته کوښښ کوو، چي د مخلص په عارفانه کالم کي د وحدت او کثرت د پٻچلي فلسفي او عرفاني مسألې

  :عرفاني مفھومونه داسي  بيانيي مخلص، په يوه الفنامه کي د وحدت او کثرت  . اړخو ته يو ځغلنده نظر وکو

  تجـــــلی که         ئ يو وحدت د

  د ظھور نوم يې کثرت شه

***             

  ُمنتشر شه           ئ وحدت د و

   د کثرت په موی ببر شـه

  دی لطيف دريا بې حده             

  د کثرت په ځگ اغبر شـه

صورت ژوند او   او کالبوت  سره تشبيه کيي؛ او د په بله غزله کي د وحدت او کثرت جھانونه، له اروا

  :مړينه په اروا پوري تړلې گڼي 

  د وحدت دريا ارواح کثرت صورت شه          

   د صورت ونه په روح گورم گلبٻزه                

مخلص ھم د وحدت د فلسفي او عرفاني تيورۍ د نورو مخکښو صاحب نظرانو په څٻر، د ټولو کايناتو په 

 او ۍنٻستته د څه  ست او ژواک، پالنه او روزنه کي د يوې بې ساري ھستۍ الس ويني؛ او بې دې ھستۍ ھرزي

  :ي ور گهگۍ په سترنابود

  د وحدت په نو تازه د کثرت ونه           

  هبې اوبو شي سر ته پايه ونه وچ

***                

  دا وحدت مثـــال اوبه شه          

   چٻن پرې سٻراب د کـثرت

                           ***                                    

  غــوړولئ      ئ د يوه وحدت بساط د

   دي حيوان، نبات، جماد پر باندي کوټي 

  د وحدت په نو زرغون گلزار ليده شي     

  په دا باغ کښي که پتله وينې يا مــوټي

بيا ھم د وحدت جھان  له بې حدوحصره بحر اوکثرت له بل ځای د ښکلي انځور په وړاندي کولو سره  

 تل د بحروچي سره تشبيه کيي؛ او عرفاني سالکانو ته سال ورکيي، چي د خپل اصلي رسالت پر بنسټ د ھغه 

  :رسٻدو په ھيله غوټې ووھي، چي ټول عالَمونه يې په غٻږ کي نغښتي دي 
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  وحدت بحر کثـرت بر شه          

  !ړهته بحري بحر ماوا ک

  ئ         دی مکان د ھر مکان د

  !  ته د ال مکان ثنـــــا کړه

  :په بله غزله کي وحدت د پديدو ماھيت او کثرت د ھغو ظاھري بڼه بولي 

  دا وحدت مثال اوبه کثرت پر يـخ شه      

  ئ دغه يخ شه په څو رنگه په څو نام د

  دا وحدت په مثال بٻخ کثرت ښاخونه        

  ئ د بل خو خــام دد يوه مٻوه پخه

ساحل ته د نٻستۍ؛  د بحرو د اسالمي تصوف او عرفان علمبردارانو، په خپلو عرفاني او فلسفي ليکنو کي

 ، چي پر ساحلئدئ پلټونکو ته خبرداری ورکړ او څپو ته د ھستۍ په سترگه کتلي دي؛ او تل يې د پټو حقيقتو

له دې امله بايد د ناپايه او اليزاله ھستۍ  دپٻژندني او . دالی باندي د ځگو او کوبييو له نندارې څخه ھيڅ  نسي مون

زموږ ژور اندٻشه عارف، علي محمد مخلص .   په تل کي غوټې ووھي دريابوصال په ھيله د غواصو په شان د 

او ، ھم د ھمدي فلسفي او عرفاني دريځ په لرلو سره، په يوه غزله کي د وحدت ناپايه او بې مثله عاَلم له سمندر 

  :کثرت له ځگ سره تشبيه کيي 

  زه په څو کړم د بې حد درياب تعريف       

   دی بې چون و بې چگون، خبير، لطـيف

  د وحدت د دريا حد، نھايت نشـــــــته       

  درست کثرت ورباندي ځگ وينم کثيف

  چي نظر يې له کثيفه ځگه تٻر شـــه        

  د روښــان د يار حريفئ  دا عارف د

***                    

  ئ             اې مخلصه وحدت بحر، کثرت ځک د

   که عارف يې مشغول مه شه له ځـــگه 

دې لوړ او ستر عاَلم ته رسٻدل، يوازي . ئ څرگنده ده، چي د وحدت مقام ته رسٻدل د ھر عارف کار نه د

ري؛ او يوازي د معشوق په د ھغه عرفاني سالک د وس خبره ده، چي زړه د دونيا او عقبا له لومو وژغو

مخلص، د نورو عرفاني سالکانو په وړاندي، د موحد عارف دا منزلت په .  سوځونکې مينه ژوند او مستي وکړي 

  :دې ډول ښيي 

  ئ           د وحدت په ملک يکرنگ د! اې مخلصه

  د کثرت په ملک څرگند شه په څو سوانگه

وري په مجازي سمبولو کي ٻي مفھومونه، د لمر او سپه يوه څلوريځه کي د وحدت او کثرت ژور عرفان

  :بيانيي 

  ئ       د حق ذات لکه آفتـاب د

  ئمحمد تر ميان سحـاب د
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  وری       ٻدا کثرت د اورو س

  ئوری خراب دٻبې اورو س

   :ي گڼيھستي د وحدت د گل خوشبوي) ص ( په بله څلوريځه کي د حضرت محمد 

  دا کثرت مثال لبــاس شه          

  جھان گل حضرت يې باس شه 

  !         نور عاَلم لکه تن گــوره

  د احمد نور د تن راس شــه

د وحدت او کثرت د عالمو په بيان کي زموږ د نکته دان او بينادل شاعر، علي محمد مخلص، نظريې 

  ھغه، . خورا درنې او ژوري دي 

 بې ثباتۍ او ناکرارۍ ته داسي گوته اَلمعپه يوه غزله کي د وحدت د عاَلم بې مثاله سکون اود کثرت د 

  :نيولې ده 

  ئ        په کثرت کي شر و شــور د

  ئ دا وحدت د آرام کـــور د

  !         د وحدت حال مي روزي کړه

   لــوره چي يوځان وينم شپږ

مخلص، په يوه الفنامه کي د وحدت د ھغو شرابو په باب خبري کيي، چي عارفان يې په څښلود ابدي 

  :ند بې بديله نعمت ترالسه کيي ژو

  مست مــی د حق شراب دي         م

  چي يې وڅښي پې سٻراب دي

  چي يې نوش د وحدت می کړه        

  تر ابده دوی خـــراب دي

له  . ڼيسي مثنوي کي د کايناتو ټول موجودات د يوې ھستۍ يا يوه ُکل بٻالبٻلي برخي او ټوټې گړپه يوه پا

 د اوبو له لطافت څخه جال نه کي؛ له اسيته، چي يخی د کثافت ئ ھوښيار او عاقل ھغه څوک د د ده په نظردې امله

  :وري گه وگ ته د يوې مادې د بٻالبٻلو بڼو په ستر اوبواو ييوکوبو، ځگون

   عاقل بينا کسی بينی در جھــان              .  . . «

  که بديده آب و يخ ھردو عيـان 

  آب             آب را يخ داند و يخ عـين 

   آب وحدت بيند وکثرت ُحبــاب

  وحدت و کثرت دو نام است در جھان             

  چو ُحباب  و آب دو اسم است ھــــان 

   ای عزيز               است در ذات ھردو يک چيز

  ».  . . ٣٨شرک اينجا می نه گنجد ُکن تمـيز

 ُکل او جزء  ترمنځ  ھغو بدلونو ته اشاره کيي، چي مخلص، په يوه  پاړسي قطعه کي د لطا فت او کثافت،

  : عارف يې  په ځان کي گوري ئد وحدت لوړعرفاني مقام ته  رسٻدل
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  گاه بينم خويش را چون بحر پاک               « 

  گاه خورد يخ بدانم مــن ز آب

  نيست غيريت ميان آب و يـــخ                 

    »       ٣٩جز که نامش بشنو ای مــرد ثواب

عام، خاص او خاص ( توحيد او دھغه ډولونه :  دپاره وگورئ و مالوماتو د وحدت په باب د نور( 

  ).، وحدت الوجود او وحدت الشھود )الخاص توحيد 

  

  : بسيط او مرکب عالم  ) ح

الس خالصي،  پراخ، غوړولي، ساده، سپٻڅلي،  سخي، ، لږ ،يد بسيط عربي ټکی په لغت کي د کوچن

دا ټکی دعروضو په پوھه کي د يوه بحر  . ۴٠تکلُفه، بې غل وغشه، خالص او داسي نورو په ماناوو کاريږيبې 

د ُمرکب عربي ټکی له   . او پراخ استعمال لريا کي ھم د خالص يا نامرکب په مانا خورا ډٻر ي؛ او په کٻمئنوم د

ندسوي او داسي نورو په ماناوو راغلئ لغوي پلوه، د ترکيب سوي، گډسوي، تړل سوي، نصب سوي، جوړ سوي، ب

   .   ۴١ئد

په دې عالم کي ھر څه . بسيط عالم د اروا د عالم په مفھوم کاريږي  په تصوفي او عرفاني بحثو کي

 وروسته  پړاوو  بٻالبٻلوعالم ته د خپل نزول ترواروا د عالم ټول موجودات د کثرت  د.  او خالصه بڼه لري هسوچ

په بله ژبه، له اُلُطف او لطيف عالمو څخه راپيداسوي موجودات، د کثرت  .  بڼو څرگنديږي د کثافت او ترکيب په

د تصوف او عرفان مخکښ مفکران جماد، نبات او حيوان  د  .  اخليجھان ته تر رسٻدو وروسته دکثافت بڼه 

  .مرکب عالم په مانا کاريي 

 کي، بسيط او ۍپه ژوره  عارفانه شاعرزموږ د سترگه ور عرفاني او فلسفي شاعر، علي محمد مخلص، 

کثيف، لطيف او « د مو مسأله  دا.   زياتره د اُلطف ، لطيف او کثيف په عرفاني نوموبيان سوي دي ونهمرکب عالم

  .ران لوستونکي يې ھلته کتالی سيگ؛  سرليک الندي، په لنډه توگه څٻړلې ده جالتر» اُلُطف 

  

  :الم ع) کبير او صغير ( لوی او کوچنی ) ط

د اسالمي تصوف او عرفان په ځينو منظومو او منثور آثاروکي کله کله  له يوې عرفاني او فلسفي 

«  د . په نامه ياديږي »  لوی او کوچنی عالم  «  يا »  کبير او صغير عاَلم « اصطالح سره مخامخ کيږو، چي د 

عالی  په جوړو سوو عالمو کي ھغه ستر اصطالح، لکه څنگه چي له نامه څخه يې ښکاري، د حق ت» لوی عاَلم  

» نٻستۍ يا عدم عالم  «  ، د » جبروت  عاَلم  «  او ناپايه عاَلم ته اشاره ده ، چي  ځينو عرفاني  مخکښانو  يې د 

او داسي نورو په  نومو »  ُکلياتو عالم  «  ، د »حقيقتو عالم  « ، د »ماھياتو عالم  «  ، د »ممکناتو عالم  «  ، د 

د دې لوی او   النديتر عنوان» جبروت عاَلم  « د د ھمدې ليکني په مخکنۍ برخه کي مو( يادونه کړې ده ھم 

    .)پراخ عالَم په باب لنډي خبري کړي دي

بې ساري جوړښت خپل اصطالح  په حقيقت کي د انسان وجود ته اشاره ده، چي د »  عاَلم  يکوچن« د 

دد ) انسان( د دې  اريانونکي  موجود .    نغښتي دي په ځان کي انگړتياوي  ټولي ځ» لوی عاَلم  «   د  يېله امله

تو او ځانگړتياوو عرفاني او فلسفي ريښه،  په قرآني نصوصو او نبوي احاد يثو کي په ااسي  بې مثله صف

  .  ډٻروڅرگندو او روښانو ټکو بيان سوې ده 
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 په ناپايه مخلوقاتوکي تر ټولو ستر، غوره او بې د قرآني آيتو او نبوي حديثو له مخي، انسان د لوی څښتن

يکة انی جاعل  و اذ قال ربک للمال ()  ٣٠: ٢( د مثال په توگه، د بقرې دسورې  په دٻرشم آيت ؛ئ ساری مخلوق د

دبقرې د .  د انسان د خالفت مسألې ته اشاره سوې ده مخ  پر يمځکد  کي د حق تعالی له خوا )فی االرض خليفة

کي انسان ته د ټولو موجوداتو د نومو، ماھيتو او  » وعلم آدم االسمأ کلھا«  )  ٣١: ٢( ودٻرشم آيت سورې په ي

واذ قلنا للماليکة اسجدوا  (آيت   ) ٣٣: ٢( د بقرې دسورې په درودٻرشم . ئ ځانگړتياوو د ښوولو بيان راغلئ د

لھي فرمان يادونه سوې ده، چي د الھي مخلوقاتو  کي انسان ته د سجدې کولو په باب، د ھغه ا)آلدم فسجدو اآل ابليس

لقد   () ۴ : ٩۵( تين د سورې په  څلرم آيت  د. ئ د انسان د ستروالي او عظمت خورا لوی ثبوت د په ډله کي

( د بني اسراييل .  سوې ده وته نيول  کي د انسان  ظاھري او باطني فضيلتو ته گ)خلقنااالنسان فی احسن تقويم

: ټکو خبري سوي دي  داسي روښانه  اړهکي د انسان د شان او مقام په) ٧٠ : ١٧( م آيت ي په اوياد سورې) اسرأ 

په يوه .  ئ دئ ياني په ريشتيا سره موږ  د آدم بچيانو ته ډٻر عزت او وياړ ورکړ » . . .و لقد کرمنابنی آدم « 

ال اسع فی االرض و ال فی « : نه سوې ده  داسي يادوباره کيقدسي حديث کي د مؤمن انسان د زړه  د لويوالي  په 

کي  ځای نه سوم؛ خو د مؤمنانو په زړوو کي  مځکه او اسمانهياني زه پ  »  ولکن اسع فی القلوب المؤمنيناءالسم

«  :   ته داسي اشاره سوې ده يلوی والو مبارک حديث کي د مؤمن د زړه  په يوه)  ص( د رسول هللا  . ځای سوم 

دا .  ئ ياني د مؤمن زړه تر عرش غټ او تر کرسۍ پراخ د »   من العرش و اوسع من الکرسیقلب المؤمن اکبر

انسان د عرفاني تکامل او . ښکارندوی دي  روحاني او عرفاني  بشپړتيا دټول قرآني نصوص او احاديث د انسان 

 و يا نخښوو او صفتو د څرگندکوچني وجود سره سره د لوی عاَلم د نوم  ظاھراَ بشپړتيا په دې لوړ پراو کي له خپل

  انسان ته ناڅاپي نه ده، چي ځيني مفکر عرفاني مخکښانجھتهله دې .  ځلٻدونکي ھينداري  په توگه ظھور مومي 

« د  رسٻدو له پلوه   د، اود حق تعالی د خالفت لوړ او ستر مقام ته» عاَلم  يکوچن«  دد شکل او صورت له پلوه 

 ستريوځای والی، پخپله د ) لوی او کوچني(  د انسان په وجود کي د دوو عاَلمو .  وري گه گ په ستر»لوی عالم  

   .ئ  مصداق دئاو بې مثله څښتن د قدرت او عظمت تر ټولو روښانه ثبوت  او انکار نه منوونک

په خپل ) ھـ ق۶٧٢  -  ۶٠۴(  موالنا جالل الدين بلخي رومي  -د اسالمي عرفان وتلی او منلی الرښود  

  :  او لوی عرفاني عالم داسي بيانيي یکوچن انسان د وجود ھمدا کي د» مثنوي معنوي « رفاني شھکار ستر ع

   گفت پيغمــبر که حق فرموده است                 

  من نگنــــــــــجم ھيچ در بال و پست 

  در زمين و آسمان و عرش نـــــــــــــيز                 

  ای عزيزمی نگنــــجم اين يقين دان 

  در مؤمن بگنجم ای عــــــــــــــــــــجب                

   دلھاست طــلب  در آنئیگر مرا جو

  پس به صورت عاَلم اصـغر تـــــو يی                

  پس به معنی عاَلم اکبـــــر تويـــــــــی    

ژور په خپل ) ھـ ق ٧٠٠  -  ۶٣٠(  شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي  -صاحب نظر عرفاني مفکر 

کي له کوچني عاَلم څخه لوی عاَلم ته د عرفاني سالک د بشپړتيا او کمال په باب » انسان الکامل   «   اثرعرفاني

تٻريږي ) اواخالقو گرده  ظاھري مرتبې د صفتو( سالک، په خپل سلوک کي تر صغير يا کوچني عاَلم « : ليکي 

په دې مرحله کي د ده .  ي د خدای د نايب يا خليفه په توگه  ټاکل کيږي او لوی عاَلم ته رسيږي، چي په ھغه پړاوک
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 روڼا وايي؛ )لويه( لودې درجې يا مرتبې ته تجلی اعظم يا . خبره د خدای خبره؛ او د ده عمل د خدای عمل يي 

 په عاَلمو د ناسوت او ملکوت عالمونه، د کوچنييوپه دې پړاو کي . ځکه دلته اخالق او پوھه دواړه څرگنديږي 

ھر څه په ) جبروت(  د لوی عالمپه دې پړاو کي په بله ژبه،  . ندونه کييگڅر) جبروت( د لوی عالم ه، گتو

  .  ۴٢ موميکي انعکاس ) ناسوت اوملکوت ( و عالموکوچني

زموږ فکور شاعر ، علي محمد مخلص، په يوه  ژوره عرفاني او فلسفي  غزله کي د لوی او کوچنی عاَلم 

 جسم يا وجود  له داسيد ده په نظر، کاينات. په نامه ياده کړې ده »  صغير او کبير  انسان  « مسأله د عرفاني 

مخلص، په دې ظريف انځور کي د جسم، .  ئ  زړه ديېاروا او انسان يې ، چي حق تعالی سره ورته والی لري

   :راښييرفاني او فلسفي مانا داسي زړه او اروا نه شلٻدونکو اړٻکو ته په پام سره د لوی او کوچني عاَلم ع

  ئ          چي يې زړه د معرفت په نور ُمنـــير د

  ئ په ھستۍ د ھر اشيا عليــم، خبير د

   ھست ُکل اشيا گـــوري             ييهپه يوې ھست  

  ئپه جھان کښي چي موجود صغير، کبيرد

  کل جھان لکه صورت انســان يې زړه شي            

  ئراد محــيط زړه يې سرير دحق په ھر اف

  په صـــورت کښي           ئ روح داخل نه خارج ياد د

  ئ د حق ھسي رنگ ُکليــات سره  نظير د

  په درياب کښي            ئ روح درياب، صورت ماھی د

  ئھم پکښې ھم ترې چوپٻر د بحـــر نـير د

  دا محيط دريا ارواح، عاَلم صـورت شه          

  ئاح د جسم په تد بـيرد دا عظيم ارو

  دا صورت لکه قلم د روح په الس کښــي           

  ئحرکت، فعل يې واړه له دبــير د

  په خپل خواست يې کښٻنوي، ھم يــې والړ که           

  ئ  دا غريب صورت د روح په الس اسيــر د

  دا بې حد تر لويه لوري چي ليــــده شي            

  ئغوندي صغير د دا صورت عاَلم ذره 

  پر ھر لوري يې جارباسي بې اختيـــاره            

  ئ د صورت عاَلم بڼه، باد يې امـير د

  پر ھر لوري چي رضا ھورې يې بيــايي             

  ئُکل عاَلم مثال کودار، موال يې ھــير د

  ھر زنده يې د نفس په مھـار ونـيو              

  ئبعـير دښه موال مانند ساروان، زنده 

  د ساروان په الس مھار پر سمــه الر ځـــي             

  ئ په ساروان پسي روان د اوښ بھـير د
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  چي په ھره الر يې بيـــايي پسي درومـي           

  ئ دعاجز شتر ساروان پسي مصـير د

  !          څوک بھښت، ځيني دوزخ ته ځي مخـلصه 

  ئ  جمال، جالل صفت يې دستگـير د  د

 په يو ژور او ظريف  بيان کي د دوو داسي ال مکانه او بې مثله ھستييو د يووالی مسأله  ،خلصم

او بله يې د مؤمن د زړه  بې ساري )  لوی عاَلم(  انځوريي، چي يوه  يې د لوی څښتن ناپايه او بــــې مثله  ھستي 

 ښکارندوی» لوی عالم «  د  مانا کي ؛ خو په»کوچنی عاَلم  « او ستره ھستي ده، چي په صوري او شکلي لحاظ 

  :بلل کيږی 

  د مؤمن زړه المکان، مکـان يې نشته           

  المکان په المکان کښي ځان گنـجان کړ 

  بې جھت به په جھت کښي که استوگـــه          

  دې بې مثله په بې مثله کښي آستـان کړ

  د بې حد په بې حدييه کښي مـاوی شي          

  ن په بې چونۍ کښي ځان نھان کړھم بې چو

مقام ته رسٻدل يوازي ھغه مھال ممکن دي، و » لوی عاَلم  «  د مخلص د عرفاني نړۍ ليد له مخي، د 

ھورې  چي ،ځان ورسييھم  يا ځای ته چي عرفاني سالک پر  صغرا او کبرا برزخو سربٻره د فنأ او نٻستۍ مقام 

   :  ايسته کيږيول حجابونه  عاشق و معشوق تر منځ ټ اود عابد و معبود

  چي کامل د ھدايت آفــتاب څرگند که            

   شوپرک ځني گوښه نيسي د وختــه 

  ترکبرا برزخ به څرنگه تٻـــريږي          

   چي حيران وي د کامل صغرا برزخ تـــه 

  څو دا دواړه  بر زخ طی نه کړي د وړاندي           

  ــه ور به نشي د وليانو و شمـخ تـ

  د ھستۍ برزخ به چري ورڅرگند که            

       څو ور نشي د نٻستييه و دوزخ تـــه

  .برزخ، روح،  زړه، دونيا، عقبا او موال  :   دپاره و گورئ و مالوماتود نور

  

  لمنليکونه

                                            . Wehr 636 ؛١۶٩۵: ٣ عميد ١

  .                    ١٧٢ ملانسان الکا نسفی، ٢ 

   .  ٣٢٧  – ٣٢۶ سجادی ٣ 

   .٢٧نيرومند محقق   ؛ ١٧۴ انسان الکامل، ؛  نسفی٢٩٣ سجادی ۴

  .                                            ٢٠۵ رزمجو ۵

   .١٧۴ انسان الکامل نسفی، ۶  

  ٣۵  انسان الکامل نسفی، ٧  
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   .       ۴٨٣، ٢٩٣،  ٢٢٨  - ٢٢٧ سجادی ؛ ٢٧؛  نيرومند محقق  ١۶٣ انسان الکامل   نسفی،٨              

  .             ١٧٨ انسان الکامل  نسفی، ٩

   .٢٧ نيرومند محقق ١٠              

   .               ١۵١ سجادی ١١

    .٣۵٧ ، ٣۴٧ انسان الکامل نسفی، ١٢

  .                             ١٧٩ -١٧٨ ، ١۵٨ انسان الکامل نسفی، ١٣                     

   .١۵٨ انسان الکامل نسفی، ١۴         

  .    ٧٨زبدة الحقايق  نسفی، ١۵  

   .  ١۶١  - ١۶٠ انسان الکامل نسفی، ١۶  

    .  ١٧۴ انسان الکامل نسفی، ١٧    

    .    ٣٢٨ سجادی ١٨          

    . ٢٧ نيرومند محقق ١٩         

  .   ٣٢٨ سجادی ٢٠           

   .٣٢٨ سجادی ٢١           

   .٢١۵    ابن عربی٢٢                        

    .٣٧۶انسان الکامل نسفی، ٢٣ 

   .٣٨٢ انسان الکامل  نسفی، ٢۴              

   .   ١٧١ انسان الکامل نسفی، ٢۵               

   .      ١٧١ انسان الکامل نسفی، ٢۶                             

  . ١٧٠ انسان الکامل نسفی، ٢٧           

  . ۶۵  زبدة الحقايق نسفی،  ٢٨          

   .٣۴ کشف الحقايق نسفی، ٢٩                           

   .۴٨٣ سجادی ٣٠                    

   .  ۴٨۴ سجادی ٣١             

     .  ٣٨ تحقيقی در سيرتکاملی و اصول و مسايل تصوف: عرفان نظری  يثربی، ٣٢    

   .   ٣٩ - ٣٨  تحقيقی در سيرتکاملی و اصول و مسايل تصوف: عرفان نظری  يثربی،  ٣٣                          

   .   ۴۵ انسان الکامل  نسفی، ٣۴  

   .    ۴۶ انسان الکامل  نسفی، ٣۵          

   . ۴٢٣ انسان الکامل  نسفی، ٣۶               

    .   ١٧٩ انسان الکامل  نسفی، ٣٧    

   .   ٣۴۴ -  ٣۴١  حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ٣٨              

   .   ٢۶٨   حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ٣٩               

       .Wehr 58 ؛ ۴٢٠ : ١ عميد ۴٠                             

        .Wehr 357 ؛ ٢٢٢٣ : ٣  عميد ۴١                

   .            ٨۵ ،۵۵  - ۵۴ نسان الکاملا  نسفی، ۴٢                

  پاته لري     

  
 


