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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ جوالی ١۵

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵٨ 

   :)په زٻر» ر « په ْزَور او د » م « د  ( ت او َمعِرفَ )په زٻر» ع  « د  ( فان  ِعرْ - ١٢۵

عربي ټکی په لغت کي پوھي، پٻژندني، تصور، منني، تصديق، احسان او خدای پٻژندني ته  دعرفان

، موندني، کشفولو، ليدلو، منلو، تصديق کولو، ِعلم او ۍ اشنايلوۍگ پٻژندمعرفت  له لغوي اړخه د پٻژندني، . ١وايي

  .     ٢ئا دپوھي په مان

نيا او په ھغې کي نغښتي موضوعگاني، په بٻالبٻلو ود اسالمي تصوف او عرفان تيوريسنانو، عرفاني د

 اختالفونه تر  او ظاھريھم شکلي کله ؛ او کلهيفيکله کله په دغو تعريفو کي ماھوي او ک. بڼو بيان کړي دي 

 باطن يې  خپلھغه څوک عارف گڼي،چي)  ھـ ق ۴٢٨  - ٣٧٠( يس حجة الحق ابن سينايشٻخ الر.  سترگو کيږي 

   .  ٣)وي (سپٻڅلي عاَلم ته اړولئ ييو د جبروت  يېد الھي تجلياتو د ھمٻشنۍ ځال په مقصد؛ اوره ساتلئيله غ

د حق تعالی پٻژندنه «   :عرفان داسي پيژندنه سوې ده  کي د»  فرھنگ لغات و تعبيرات عرفاني «  په 

د  » . ۴ھغه د نومواوصفتو پٻژندنه ده د ، چي موضوع يې د خدای اوئي پوھي نوم داو له الھي علومو څخه د ھغ

د دوی په اند، عرفان په . ئ دئ عرفاني آثاروځينو ليکوالو او مصنفينو د عرفان ټکی په عامه او خاصه مانا کارکړ

رفان په خاصه يا ځانگړې مانا  ع؛ خوعامه مانا، د يوه شي د ژورتيا او پټو حقيقتو په باب پوھي او خبرتيا ته وايي

ځينو عرفان يا تصوف د الھي  . ۵ندني په مانا کارٻږيو مد کشف او شھود له الري د شيانو پٻژندني اوحقيقت

کو او ٻ، چي موضوع  يې د کايناتو له خالق سره د مخلوقاتو د اړئدئ پوھي يا حقيقتو د پوھي په نامه ياد کړ

پوھه گڼلې ده، چي  عرفان ھغه الر يا بيا ځينو نورو. لق د اړٻکو پٻژندنه ده بالعکس له مخلوقاتو سره د مطلق خا

 بلکي پر ميني، شوق، اشراق او له حقيقت سره پر ،دکايناتو پټو حقيقتو ته د رسٻدو دپاره، نه پر عقل او استدالل

د خالق . افي نه ده لکه څنگه چي مالوميږي، په عرفان کي يوازي د حقيقت موندني پوھه ک.  ۶يووالي والړه ده
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 اړتيا  ھمتعالی په بٻالبٻلو او پراخو عالموکي پټو حقيقتو ته رسٻدل، پر پوھي او بصيرت سربٻره، عرفاني عمل ته

  .د عرفاني عمل نتيجه ده ،  په واقعيت کي،عرفاني پوھه. لري 

ھم ) ق کي مړ ھـ ۴۶۵په ( سيد ابوالحسن علي ھجويري   - د اسالمي تصوف او عرفان نوميالي مخکښ 

کي معرفت ھغه پوھه او الر گڼلې ده، چي په ھغې کي حال او » کشف المحجوب « په خپل مشھور عرفاني اثر 

   .  ٧ديعمل دواړه  شامل 

 د ځينو منزلو او پړاوو د تٻرولو اړتيا، اسالمي عرفان پر دوومقصد د عرفاني پوھي د تر السه کولو په 

عملي عرفان، توحيد او فنأ ته د رسٻدو دپاره د ډول ډول حالونو او . ئ  دوٻشلئ) عملي او نظري(  برخو بٻلو

ول دي، چي په عرفاني اصطالح د سير او سلوک بٻ پر مخاړخيزي او سختي کړنالري  يوې ھر مقامو په گډون د

   .  ٨يا طريقت په نامه ياديږي

)  ھـ ق٧٠٠  -  ۶٣٠( نسفي  شٻخ  عزيزالدين بن محمد - د اسالمي تصوف او عرفان وتلي نظريه پرداز

کي نٻک معارف د کامل انسان له څلورو صفتو څخه يو صفت گڼي، » انسان الکامل  «  په خپل لوړ عرفاني اثر 

شٻخ نسفي،  .  ٩ئنيا معرفت، د آخرت معرفت، د ځان معرفت او د پروردگار معرفت شامل دوچي په ھغه کي د د

فت، د خدای معرفت، د دونيا معرفت، د آخرت معرفت، د مرگ ځان معر د خپل کتاب په يوه بله برخه کي د

 نٻکو معارفو له مھمو ډولو يا معرفت، د شيطان معرفت، د ماليکو معرفت، د نبي معرفت اود ولي معرفت د 

که وواياست، چي د معرفت دپاره د «  :  زياتيي د معرفت د بٻالبٻلو  برخو په اړهدی وروسته. برخو څخه بولي 

مسألو ته ) نھو( که داسي و انگٻرئ، چي د معرفت دپاره نو . انو زده کړه ضروري ده، ھم سمه خبره ده اتلسو شي

خبره ده؛ اوکه دا ټولي برخي سره گډي کړئ او وواياست، چي د معرفت ) صحيح (  پاملرنه په کار ده، ھم سھي 

ھم نه ياست بيا  مھمه او ضروري ده، زده کړه)  حق تعالی ( تر السه کولو په خاطر، د يوه شي يا يوه حقيقت 

عين اليقين سره په  مسأله داده، چي سالک بايد دا شی يا شيان  ناکهد ده  په عقيده، تر ټولو ارزښت.  تٻروتلي

   .١٠وپٻژني

 د عارفانو د تعبيرو او پوھي اړهنظري عرفان، له  شھودي موندونو څخه د کايناتو او انسان د حقيقت په 

زړه په سترگو ليدلي  ، چي عارفانودئتو بيان دښو او حاالٻداپوھه د عقل په ژبه، د ھغو پ . ې ته واييمجموع

 په  يا مضمون د يوې بٻلي پوھياتو اسالمي عرفان د خاص نړۍ ليد او ځانگړو موضوع ويل کيږي، چي .١١ئد

. ١٢له خوا رامنځته سو)   ھـ ق۶٣٨ -۵۶٠( محی الدين ابوبکر محمد بن عربي حاتمي طايي   - شٻخ لوی توگه د 

د صوفيانو له دودونوسره سم د حقيقت موندني په باب ھر راز پوھي ته د  ځينو عارفانو په خپلوعرفاني آثاروکي

  .  ١٣عرفان پر ځای د معرفت اصطالح کار کړې ده

په اوسنييو عرفاني آثاروکي د عرفان اصطالح د نومو، صفتو او نخښو له پلوه د حضرت حق سبحانه 

 د يوځای والی ايقوسره د دغو حق) هللا تعالی ذات (لی ، د کايناتو د مبدأ او معاد د حقايقو، له يوه مطلق حقيقت وتعا

يت له قيد و بند څخه د نفس د ژغورني او له خپلي مبدأ يمعرفت د جز. په اړه، ھر اړخيزي  پوھي ته ويل کيږي 

 په عامه اصطالح عرفان او معرفت . ١۴و ته وايياو ُکليت سره د يوځای کٻدو په خاطر،  مجاھدو او کوښښ

  .زياتره د دوو مترادفو ټکو په بڼه استعماليږي 

معرفت د خپل عرفاني طريقت )  ھـ ق٩٨٠  -   ٩٣١( بايزيد روښان   - مفکر عرفاني الرښود د پښتنو 

 په خپل دی . ؛ او د ھغه د ارزښت په باب يې خورا ژوري او په زړه پوري خبري کړي ديلئڅلرم مقام گڼ

 عاقالن  :  يادونه کيي داسيکي له عقل سره د معرفت د اړٻکو په باب»صراط التوحيد «  ارښتناک عرفاني اثر 
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و بدي غوښتني او د پٻغمبرانو، مؤمنانو، ا امر و نھي، حالل و حرام، نٻکي چيبايد خپل عقلونه ويښ کي، 

ميا روښان، د قرآن کريم د اعراف د سورې د يوسلونه . ٻژني  او منافقانو خويونه  وپ)کافرانو(رانوپيمخلصانو، کا

په استناد، ھغه کسان له حيواناتو ) ١۵اولئک کااالنعام بل ھم اضل اولئک ھم الغفلون.  . . (اويايم آيت د يوې برخي

  .سره ورته بولي، چي خپل ځان او خدای نه پيژني 

سره د ) شريعت، طريقت او حقيقت( و درو مقامو لومړيي له بايزيد روښان، د خپل عرفاني سير او سلوک 

الشريعة کمثل اليل والطريقة کمثل النجوم و الحقيقة کمثل القمر و معرفة کمثل «   : داسي پرتله کيي  مقاممعرفت

ياني شريعت د شپې، طريقت د ستوري، حقيقت د سپوږمۍ او معرفت د لمر  » ١۶الشمس و ليس فوق الشمس شی

د ميا روښان له دې عرفاني نظريې څخه داسي برٻښي، چي معرفت .   شی تر لمر پورته نسته ؛ او ھيڅئپه شان د

ھيڅ پورته  ) معرفت( ځکه ھغه په څرگنده وايي، چي تر لمر . ئ د روحاني اوعرفاني کوښښو تر ټولو لوړ مقام د

 )صلت، وحدت او سکونتقربت، و (  د روښاني سير او سلوک له څلورو وروستييو مقاموله بلي خوا . شی نسته

عرفاني پوھه ؛ ځکه  سره  پای ته نه رسيږيرسٻدوته په مقام د سالکانو عرفاني سفر د معرفت چي څخه ښکاري، 

لوړ عرفاني مقام » فنأفي هللا او بقأ با « د .  نه رسيي نزله تر اصلي مد سير او سلوک الرويانپه يوازيتوب سره 

 لري  اړتيا ته ھم بريالي تيرولو و )قربت، وصلت، وحدت او سکونت( و منزلو پړاوو اعرفاني ته رسٻدل د نورو 

.  

/ ھـ ق ٣٩۶(  خواجه عبدهللا انصاري  -پير روښان، د خدای پٻژندني په باب د ھرات د نامي عارف 

 فی معرفة هللا فی الدنيا بذر لقأ هللا«  : د ې وينا ته اشاره  کيي، چي وايي ) ع١٠٨٨/ ھـ ق۴٨١  – ع ١٠٠۶

 . ١٧ئد) تخم ( ياني پر دې دونيا د حق تعالی پٻژندنه، په آخرت کي د ھغه ذات د ليدو زړی يا توخم   »  اآلخرة

الشيخ  بال معرفة کالبيت بال .  . .«  :  ميا روښان دغه راز،  بې معرفته پير ته د بې چته خوني په څٻر گوري

د مبارک حديث پر بنسټ  باور لري، چي څښتن ) ص(  د روښاني طريقت مخکښان، د رسول هللا» .  .  .١٨سقف

   . ١٩تعالی، په زر کاله ھم د چا بې معرفته عبادت نه قبليي

. عارفانو، د قرآني آيتو اونبوي حديثو په روڼا کي د خدای پٻژندني په باب، خورا اوږدې خبري کړي دي 

 نوروددې ټولو گډون او يووالی، د ځينوو کرم او ځينو عقل، ځينو استدالل، ځينو ايمان او يقين، ځينو الھي فضل ا

  .٢٠ هللا تعالی د پٻژندني يا معرفت کيلي گڼلې ده

د اسالمي تصوف اوعرفان په نړۍ کي د سپٻڅلي قرآن د ډيرو نورو آيتو تر څنگ، د ذاريات د سورې 

 په دې مبارک آيت کي . د عرفان د اصلي او اساسي ھدف په توگه وړاندي کيږي ) ۵۶ : ۵١( شپږ پينځوسم آيت 

ياني ما پيريان او انسانان د دې دپاره پيدا کړل، چي زما  » وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون« : راغلي دي 

 دې قرآني نص څخه په ډاگه څرگنديږي، د خدای تعالی عبادت د انسان د لهلکه څنگه چي . عبادت وکړي 

 يوازي ھغه مھال ترسره کيدای سي،  او مسووليترسالت دا لوړ بٻله شکه. ئ پيدايښت او ژوندانه يوازنۍ ھدف د

و يا بې عرفانه عبادت، شيطان ته سجده گاڼه سمبال يي؛ ځکه عارفان په پټو سترگپه عرفان يا معرفت د چي انسان 

مي عرفان دې خبرو ته په پام سره د عارفانو په عقيده، خدای پٻژندنه، ځان پٻژندنه او کاينات پٻژندنه د اسال. ڼي گ

  .ھدف دئ ه، د انسان د پيدايښت لومړنی او اساسي گد اساسي موضوع په تو

و نحن اقرب اليه .  . .« :  کيي  داسي ُحکمکي) ١۶ : ۵٠(  د سورې په شپاړسم آيت قخدای تعالی د 

قت نه بې معرفته انسان په دې حقي؛ خو نيژدې يم  ورياني زه و انسان ته د ھغه تر ښارگ »  من حبل الوريد

  .    واخلي  سي د لوی څښتن د قدرتو او صفتو د پٻژندني پر لورگام سرهانسان په ذکر او فکر کوالی. پوھيږي 
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د ځان پٻژندنه، د حق تعالی پٻژندنه   » من عرفه النفس فقد عرفه«  په يوه حديث کي ) ص ( رسول هللا 

 ځکه د کايناتو ھر ؛ او ژوره فلسفه پرته ده)لويه( ولپه دې لنډ او کوچني حديث کي په ريشتيا سره  ډٻره . بولي 

خپلي برتري او افضليت له  انسان د مخلوقاتو په ډله کي د. موجود د هللا تعالی د نومو او صفتو څرگنده نخښه ده 

د عقل خاوندان د عارفانو له  لوړو نظريو سره . ئ امله، د لوی پروردگار د ستري ھستۍ تر ټولو روښانه ثبوت د

ه، چي شٻخ گلکه څن . ، د وني ھره پاڼه د بې شانه او بې ساري څښتن د پٻژندني څرگند او مفصل کتاب بوليسم

  :وايي )  ھـ ق۶٩١  -  ۶٠۶( سعدی عليه الرحمه 

   درختان سبز در نظر ھوشيار  گبر

  ارگھرورقش دفتری است معرفت کرد

 عارفانه کالم کي د اسالمي عرفان او  شاعر، علي محمد مخلص، ھم په خپلفکور او نظريه پرداززموږ   

عرفان او معرفت د دې روښانفکره او بينادل شاعر . معرفت په باب خورا ژوري او کره نظريې وړاندي کړي دي 

 چي د مخلص ديوان سر تر پايه د عرفان او معرفت په بيان کي ،که ووايو.  ده موضوعد ديوان اصلي او محوري 

 که د پښتو ژبي د ځينو شاعرانو په  کالم کي د تصوف او عرفان. ه مو نه يي کړې ، بې ځايه خبره بئ دئويل سو

سي  شاعرۍ په تاروپودکي بې تصوف او ړ، د مخلص د پښتو او پاو کيږيگې تر سترگنخښي او بول خال خال

د . ح ده  په بله وينا، معرفت او عرفان د مخلص د ټولي شاعرۍ زړه او رو. څه نه ليدل کيږي ھيڅ  بل ،عرفانه

 په ژوره او ظريفانه بڼه مسألېکي د اسالمي عرفان  زياتره علمي او فلسفي  نظمومخلص په پښتو ديوان او پاړسي 

» معرفت  «  او » عرفان  «  د د علي محمد مخلص په پښتو او پاړسي کالم کيالبته،  . څٻړل سوي دي

دلته له بٻالبٻلو اړخو څخه د . ه بڼه کار سوي دي اصطالحات د زياترو مخکښو عرفاني مفکرانو په څٻر په مترادف

  . څو مثالونه وړاندي کوو » معرفت  «  او »  عرفان  «  دې ځٻرک او باريک بين عارف په شاعرۍ کي د 

 د لوی ،د الرښووني له مخي  » طلب هللا تعالی فرض قبل الکل فريضة«  مخلص، ددې نبوي حديث   

ھغه، په يوه غزله کي د اسالمي عرفان  زړه او .  د لومړيتوب حق ورکيي ھر بل  فرض  تر،څښتن پٻژندني ته

  :اروا، مغز او زړی په داسي  خونده وره او ساده ژبه  بيانيي 

  ئ            د خپل ځان پٻژندگلي د حق عرفان د  

   د خپل ځان په دانستن کړه احتـــياطه

  که خبر شې چي زه څه په څه موجود يم               

  عرفان کونجي دي بيامونده شطاطهد 

  :په  بله غزله کي، معرفت  او د ھغه مٻوه  داسي انځوريي   

  معرفت په مثال ُتخم بر لقـأ شه            

    بٻله ُتخمه به حاصل نه کړې ھيڅ بار ته

 بل ځای، د قرآني آيت او نبوي حديث په روڼا کي، عرفان او معرفت  د انسان د پيدايښت يوازنۍ عامل

گڼي؛ او له دې امله انسان ته خبرداری ورکيي، چي نه په پټو سترگو؛ بلکي د خدای د ذات او صفتو په پٻژندلو 

   :   ته مال وتړي د ھغه عبادت ،سره

  فرض آمد معرفت  بر آدمــی               «  

   زانکه او مخـلوق بھـر آن سنی 

  ما خلقت الجن و االنس ای عــزيز               
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  ز خدا بشنو اگر داری تمـيز ا

  کنت کنزاً  گفت حق اندر زبـور             

   بھر عرفان خلق را کردم ظــھور

  زين سبب فرمود آن ھادی رســول              

   که ای عبادت نيست بی عرفان قبـول

  اول معبود خود بايد شنـاخت              

  ».   . . ٢١   بعده در طاعتش بايد شتافت

 او خپل عرفاني پير ، بايزيد روښان،  له الرښوونو سره سم، معرفت  ته د) ص ( ص، د رسول هللا مخل

  : لمر په شان گوري 

  معرفت مثال د نمر شه په جھان کښي             

  ظاھر سوی و سرور ته ئ  دامثــال د

  : ره تړي ړی مقام د ھغه له ځان او جھان پٻژندني سگپه بله غزله کي د انسان لوړ او ځان

   ، جھان در ښکاره نه وي ٢٢څو ھستي د ځان  

  د انسان صفت دي نشته بې نموده

  :  په تر السه کولو کي بولي معرفته د په بل ځای کي د آخرت توښ

  !         معرفت که يې حاصل کړېئ ښه مقصود د  

  !  چي  فردا په حشر نشې شرمسـار ته

  : وا د گاڼې او پسول په توگه ستايي  ځان پٻژندنه د ار په يوه غزله کيمخلص،  

  روح قيمت د معرفت په سبب مومي          

   نن له خپله ځانه خبر بيــا موند يېچي

  :په بله غزله کي د معرفت اوايمان تر منځ اړٻکو ته په دې نظر گوري 

  چي  د معرفت مٻوه پرې پوري نـــــه وي         

   يې د ايمـان ونه ده ټونډه اپه معن   

  چي يې زړه الر د عرفان موندلې نه وي          

  د ايمان کالم يې بـــــاد پر ژبه، شونډه 

  :معرفت پټه خزانه خپله ازلي برخه گڼې  په يوه غزله کي د  

          ٢٣ٻوزيښچي پټ گنج دمعرفت يې په الس ک  

   په ازل وه د مخلص بخره فٻــروزه 

   چي جلوه د معرفت پر بـاندي وشوه           

   دعارف زړه ښايسته شه له نــوروزه

په يوه غزله . مخلص، په خپله عرفاني شاعرۍ کي د معرفت او عرفان ھيڅ اړخ تاريک نه دئ پريښئ 

د له دې امله . ڼي گه  په باطن کي شيطان ته سجدهکي بې عرفانه عبادت بې گټي دود او رواج؛ او بې عرفانه سجد

نت څخه ښکاره يي، چي دا کار زموږ د سپٻڅلي پٻغمبر له الري او سُ  ته خبرداری ورکحق د الري ھر الروي

  :سرغړونه ده 
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  ئ           بې عرفانه عبادت رسم، عادت د  

  ته پر الري د عادت په سرعت مه ځه

  ئ        بې عرفانه عبادت ُکل نا قبـول د  

  د سرور نبي له امره غلـت مه ځه

***                                   

  !       بې عرفانه عبادت ناقبــول گوره   

  ُکل سجده دي په باطن ده و شيطان ته 

  !       دصـــفات په معرفت مه ھوسٻږه   

  څود ځان عرفان دي نه وي وجانـان ته 

  :د اصطالح  په کارولو سره داسي بيانيي » معرفت  « مفھوم د  په نورو غزلو کي ھمدا

             ئعبادت بې معرفت لکه ســــراب د  

  په سراب د تږي چري حلقوم تر شي

  ئ          عبادت بې معرفته رسم، عادت د  

   دعادت په عبادت غره اکثر شي

  ئ         عبادت بې معرفته ناقبـول د  

  په حشر به يې ُکل خيـــر واړه شر شي 

 داسياو زاھد ته د مخلص، د خپل عرفاني الرښود، پير روښان، له نظريو سره سم  رسمي عالِم، عابد   

  :  ي ناخبره دي نماشومانو په سترگه گوري، چي له ذات  پٻژندني او  توحيد پوھ

  عالِم و عابد و زاھد ھمه طفالن رھند          «   

   » ٢۴  مرد گر ھست بجز عالِم ربانی نيست

 ريا زاھد پهشک نسته، چي زموږ موحد عارف، علي محمد مخلص، د دين د عالِم، ريښتيني عابد او بې   

ي پرته، وچ ِعلم، وچ عبادت ن، چي د ذات له عرفان او توحيد پوھئ؛ خو د ده استدالل دادئ مقام ډٻر ښه خبر دلوړ

  . حق تعالی حضور ته نسي رسوالی داو وچ زھد په يوازي سر، څوک 

 ضامن  د عرفاني پوھي د تر السه کولو او الرښوونهمخلص، په ډٻرو غزلو کي د کامل پير الس نيوی

  :گڼي 

  !       که عرفان غواړې کامــــــــل لره ور درومه   

   شب وروز کړه د کامل صحبت اختيار ته 

***                                       

  د عرفان نور به حاصل کړې په دنيا کښي          

  !که په نغوته کښي ثابت د رھنمـــــــا ځې 

***                                       

  څو صحبت د پير کامل دي حاصل نشي

   به خبر نشې له وجوده٢۵په نمانځه 

  ! ٢۶عبادت د اسالم رسم، ترک يې مکړه 
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  نتيجه به جنت بيا مومې خلوده

  ! ٢٧معرفت به بې کامله حاصل نه کړې

  مونده نشي له قيام، رکوع، سجوده

   وشي٢٨که نظر د پير کامل در باندي

    ساجد مسجودهد جمله ٢٩و به گورې

***                                      

  که په رسم، عادت لغړ کړې زنگنونه                  

   بې کامله به ورنشې و عرفـان ته

په بله غزله کي دا عرفاني نظريه وړاندي کيي، چي  د هللا سبحانه و تعالی په نظر، له پوھي او عرفانه   

  :ئ ناپوھۍتر ډٻر عمل غوره دو پټو سترگو اسره  لږ عمل، د 

  لږ عمل له علمه حق په ډٻر قبول که           

  ئ ډٻر عمل بې علمه لږ ياد په قــرآن د

د مخلص په عارفانه کالم کي د معرفت او عرفان په پٻژندنه او ستاينه کي ژور او په زړه پوري بيانونه 

  .راغلي دي 

رف او صوفي توپير، شريعت، طريقت، حقيقت،  قربت،  تصوف، د عا:   دپاره وگورئ و مالوماتود نور  

  .وصلت،  وحدت، سکونت، پوھه او عقل  
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د علي محمد مخلص په ديوان کي د ځينو ټکو دغه راز ليکدود له ورايه  د کاتب تصرف او السوھنه . کيوزی :  اصل ٢٣
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