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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١٢ اگست ٢٢

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶١  

  

   :اء او بقاء  فن- ١٢٨

 عرفاني دليل دې په . ئ د اسالمي تصوف او عرفان تر ټولو لوړ پړاو يا مقام د)فنا او بقا( ء ا او بقءفنا

د فنا او بقا په اړه د متصوفينو او عارفانو .  کړي دي  پرمخکښانو په خپلو آثارو کي خورا اوږده  او ژور بحثونه

( توگه  د نحل د سورې د شپږ نيوييم آيت  د مثال په ؛ له قرآني نصوصو څخه الھام اخلياندازېنظريي تر زياتي 

ياني ھغه څه له   » ما عندکم ينفد و ما عند هللا باق«  :  په باب داسي راغلي دي اپه يوه برخه کي د فن) ٩۶: ١۶

دغه راز، د رحمان  د سورې په . دي څخه  دي ؛ او ھغه څه پاتيږي، چي له هللا تعالی څخهمنځه ځي، چي ستاسي 

  »  کل من عليھا فان«  : مسألې ته داسي اشاره سوې ده   فلسفي - و عرفاني کي د فنا ) ٢۶: ۵۵( ويشتم آيت  شپږ

کي د بقا مسأله په دې ډول ) ٢٧: ۵۵( د ھمدې سورې په اووه ويشتم آيت .  ياني د مځکي پر مخ ھر څه فنا کيږي 

د اعال د سورې په .  تله پاتيږي ياني ستاسي د پرودگار ذات تل تر  »  و يبقی وجه ربک«  : بيان سوې ده 

 »  واآلخرة خيروابقی«  : کي د آخرت و ښه والي او بقا ته داسي گوته نيول سوې ده ) ١٧: ٨٧( اوولسم آيت 

  . ئ  دئياني آخرت ښه او پاتٻدونک

د فنا او بقا )  ھـ ق۴۴٠  -٣۵٧( په اسالمي تصوف او عرفان کي، ابو سعيد ابوالخير ويل کيږي، چي   

 د خدای او په ھغه کي، چي ئد ده له نظره، فنا او بقا د عرفان ھغه مقام د. ئ ۍ له مخکښو طراحانو څخه دتيور

  .بنده، د اسمان او مځکي، عرش او کرسۍ تر منځ ھيڅ پرده نسته  

 ھـ ۴٨١ -٣٩۶( حضرت خواجه عبدهللا انصاري ھروي  -  اسالمي تصوف او عرفان ځالنده ستوری د 

د يوې برخي په استناد، فنا بې خدايه د ھرشي ) ٨٨: ٢٨(  قصص د سورې د اته اتيايم آيت د قرآن کريم د) ق
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کل شی .  . .«  : ئ دئ په دې مبارک آيت کي د فنا مفھوم داسي څرگند سو.   ته وايي پوپنا کٻدونٻست کٻدو او 

؛ يوازي د ده امر چليږي؛ ئ دپوپنا کٻدونکئياني بې حق تعالی، ھرشی »  ھالک وجھه له الحکم واليه ترجعون  

دعارفانو عارف ،خواجه انصاري، فنا د عرفاني سالک د حقيقت موندني له سلو مقامو څخه، . او ټول ده ته ورځي 

ميدان  يا وروستی )١٠٠(د شٻخ  انصاري له نظره، بقا د عرفاني سيراو سلوک سلم . ١ مقام بولي)٩٩ (نه نيوييم

 پرې کيږي؛ اسباب او وسايل مضمحل کيږي؛ رسوم او دودونه باطليږي؛ ، چي په ھغه کي اړٻکي او عاليقئد

پولي او حدود له منځه ځي؛ تاريخ  نابوديږي؛ اشارات پای ته رسيږي؛ عبادات ليري کيږي؛ او يوازي د لوی 

   .٢ږيٻڅښتن ذات پات

په خپل    ھم) ھـ ق کي مړ۴۶۵په ( شٻخ ابوالحسن علي ھجويري   -نامتو او مخکښ عرفاني الرښود 

د ده په . لري په زړه پوري  يادوني ، کي د عارفانو د فنا او بقا په اړه» کشف المحجوب « ارزښتناک عرفاني اثر 

 عارف او صوفي د مجاھدې له تکليف څخه ازاد؛ او د ورېنظر، فنا او بقاد وليانو د کمال ھغه درجې دي، چي  ھ

يري په اند، فنا او بقا د عرفاني سالک د سير او سلوک وروستی د شٻخ ھجو . ٣حاالتو او مقامو تر بدلون  لوړيږي

  . ئ منزل د

 - ۶٠۴(موالنا جالل الدين بلخي رومي  -د  اسالمي تصوف اوعرفان تر ټولو وتلی او منلی نظريه پرداز 

چي دخدای حضور ته رسٻدل ، له فنا راوړي، کي » مثنوی معنوی  « شھکارپه خپل مشھور عرفاني ) ھـ ق۶٧٢

موالنا، فنا يا نٻستي د حضرت له دې امله، .  بقا ته د رسٻدو يوازنۍ الر ده ا وپه بل عبارت، فن. ته  ناممکن دي پر

  :رومي، په يوه ښکلي بيان کي د فنا او بقا مقامونه، داسي انځور کړي دي بلخي موالنا .  عارف معراج بولي 

  ھيچ کس را تا نگردد او فنا      

  ــاه کبريا  نيست راه در بارگـ

  ست        ااندر بقا گرچه آن وصلت بق

  ست ا اندر فـنا ليک در اول فن

  چيست معراج فلک اين نيستی         

   عاشقان را مذھب و دين نـيسی 

  !          نيستی ھستت کند ای مرد راه

   نيست ھست شو تا ھست گردی از اله

 کي د شٻخ علي ھجويري د دې نظريې مالتړ »کشف المحجوب  « شوشستري، په  .  ا. م . پوھاند  ا

 ئ، د بشري ذات او صفتو د له منځه وړلو يا نٻست کولو په مانا نه داو مقصد، چي وايي د فنا موخه ئدئ کړ

ھمدا ډول  د بقا مقصد ھم، له بنده سره د خدای تعالی د يو ځای . بلکي په خدايې نور سره د ځان روښانول دي 

ځينو عارفانو، فنا او بقا د عرفاني سالک په  . ۴ ديممکنځکه دا دواړه حالتونه  محال او نا؛ ئکٻدو په مفھوم نه د

له ، چي په ھغه کي عارف ئ دا داړخد مقام يو ا او بقا د فن. سير او سلوک کي د يوه مقام دوه مخونه گڼلي دي 

 له يېبل . وھي او ھستۍ تٻريږي ؛ خپل صفتونه او ځانگړيتاوي پرٻږدي؛ ترخپلي پاختياره الس اخليخپل ھوډ او 

 د ھغه په ذات کي دنٻست کٻدو؛ د ھغه له ارادې سره د يوځای کٻدو؛ او په پای کي د ھغه ي،حق تعالی سره د يووال

، محوه، نٻستي، اضمحالل، غيبه او بې ا، چي لومړي حالت ته يې فندئ اړخله ھستۍ او صفتو سره د گډٻدو 

په دې ډول،  . ۵ئدئ په نومو ياد کړ] او وحدت [ ې د جمعي، اتحاد ، توحيدھوښي  ويلي دي؛ او دوھم حالت ي

په دې .  ئ نتيجه اخلو چي فنا ريښتني معبود ته د رسٻدو په الر کي د عرفاني سالک د سير او سلوک معراج د
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( کييمضمحل لوړعرفاني مقام کي عارف خپل ذات، صفتونه اوعملونه د هللا تعالی په ذات، صفتو او فعلوکي 

ھرڅه . له خوا په ھوا سوي يي او توپان په څٻر انگٻري، چي د باد پاڼي په  بله  ژبه، عارف ځان د داسي . ) کوي

په گردو کايناتو کي يوازي د حق تعالی نور او ھستي ويني؛ او خپل ځان ھم . يې تر سترگو نٻست او نابود برٻښي 

وځای کٻدو وروسته، د عرفاني سالک ټول مزلونه او له دې ھستۍ سره تر ي.   ھستۍ يوه برخه گڼي ېد ھغ

 البته، د يوې ھستۍ په مينه کي د دووکونو تر ټولو موانعو، تعلقاتو او حجابو تٻرتٻدل .کوښښونه پای ته رسيږي 

  .څه اسانه او ساده کار نه دئ 

ليک الندي په تر سر» سند د صوفيانو «   سر ريچرډ برټن د- د اسالمي تصوف او عرفان انگرٻز پوھاند

  کې، چي په ھغوبيان راوړئ دئته تر رسٻدو پوري د شلو حضورو يا پړاوو »  فنا في هللا  «  خپله مقاله کي 

 د مثال په توگه، لومړی حضور د فنا في افعال پړاو ه ده؛ ارزښتناکه په زړه پوري اوډٻريادونه ځيني د  )کي يې(

پينځم حضور ته د فنا في شٻخ نوم ورکيي، چي په ھغه کي .  ي دوھم حضور، د فنا في صفات مرحله بول.  گڼي 

 ه چي له نامه يې برٻښي،گ لکه څنپه دې حضور کي،. سالک خپله ھستي د عرفاني پير په ھستۍ کي فاني کيي 

نھم  حضور کي د عرفاني سير او / نمپه . واکمني مومي  او چارو شٻخ يا مرشد د ُمريد د ژوندانه پر ټولو برخو 

ک الروی د حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسا، حضرت عيسا او حضرت محمد عليھم السالم  په شان سلو

، چي د عرفاني طريقت ئدولسم حضور د فنا في رسول پړاو د.  لعزمه پٻغمبرانو په فضيلتو کي فنا کيږي لوااو

فنا «  شلم يا وروستی حضور د .  پر ھستۍ ښندي ) ص(   حضرت محمد -الروی، خپل ھر څه د خاتم النبيين  

په دې مقام کي عارف ھغي ستري او بې ساري ھستۍ ته رسيږي، چي د کايناتو  ټول . ئ پړاو د»  في هللا  

   . ۶ھستي نستهاو ستره  ھيڅ لوړه  دباندي نغښتي دي ؛ او تر دې ھستۍکښېموجودات پ

 په ا،په فنا کي فنيا»  ء الفناءفنا« لوړ او وروستی  پړاو، د ليکوال د فنا تر ټولو » کشف المحجوب  « د 

، چي انسان ھلته خپل نوم ئھغه پړاو د» اء  الفناءفن« د شٻخ ھجويري له عرفاني ډکټورينو سره سم، .  نامه ياديي 

 نوم جاري د هللا يې او نښان له منځه وړي؛ او کله چي له عارف څخه د ھغه د نامه په باب وپوښتل سي، نو پر ژبه

په ھغې ھستۍ وروسته، عارف د حق تعالی د ھستۍ په يوه برخه اوړي؛ او په دې ډول » اء  الفناءفن« تر  . ٧سي

  .وايي »  با  اءبق«  يا  » اءبق« دې حالت ته په اسالمي تصوف او عرفان کي . ږي  پاتٻباقي تل تر تله  کي

مقام ته تر رسٻدو پوري  د ناسوت، ملکوت، جبروت او  »   با اءبق«   او  » في هللاءفن« عارفان، د 

له  په عروجي قوس سره.  الھوت د عالمو تر منځ د عروجي او نزولي قوسو په څٻر الري او منزلونه  وھي 

 پورته کيي؛ او په نزولي قوس سره له الھوت عاَلم ونهناسوت عالم يا مادي نړۍ څخه د الھوت عاَلم پر لور گام

    .نزول کيي  پر لور عاَلموت څخه د ناس

د )  ع١٩۴۵  - ١٨۶٨( نيکلسن . ا.  پوھاند  ر - د اسالمي تصوف او عرفان د وتلي انگرٻز څٻړونکي 

 مکتبخپلو څٻړنو په لړ کي له يوې خوا ادعا کيي، چي  د اسالمي صوفيانو د فنا او نٻستۍ سوچ، د ھندي فکر ي 

 دې خبري بيا د؛ خو له بلي خوا ئ  دئ فلسفې څخه الھام اخيستد وحدت الوجود له » Vedanta«  ويدانتا  -

پرخالف استدالل کيي، چي د اسالمي تصوف فنا له ھغه حالت يا مقام سره يوشان  نسو گڼالی، چي په بوديزم او 

انتا ھندي ويد(  مکتبوکه څه ھم  فنا په دواړو فکري . په نامه ياديږي »   Nirvana «ھندي ويدانتا کي د نيروانا 

د دواړو ترمنځ خو ؛ د ورک کولواو پوپنا کولو په مانا دهکي د بشري خويو او ځانگړتياوو ) او اسالمي عرفان 

پرخالف په » نيروانا  «  يوازي منفي فنا ده؛ په داسي حال کي چي د »  نيروانا «  ، چي ئتوپير په دې کي د

پروفيسر .   ٨  ژوند سره ملگرې دهي کي له تلپات کي فنا له بقا يا د خدای په ھستۍ او عرفاناسالمي تصوف
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صوفي په دې پړاو کي د «  : نيکلسن، د اسالمي تصوف او عرفان د فنا او بقا د نورو ځا نگړتياوو په باب ليکي 

ياني په بشپړه توگه د ځان ھيرول ) اء الفناءفن( د فنا وروستی پړاو . الھي ذات په اړه په خپل تفکر کي ډوب يي 

د دريمي ھجري .  له منځه ځي واسپه فنا کي ح.  د افنا د خدای په ھستۍ کي د استوگي يا بقا پيالمه  ده .  دي 

 که د: د عرفاني سالک ددغه پړاو په باب وايي )  ھـ ق کي مړ٢۵٧په (   شٻخ سري السقطي  -پٻړۍ نامتو صوفي 

تر فنا وروسته، دبقا مقام . حساس نه کي دغه مقام څښتن په توري سره پر مخ ووھل سي، ھغه به د توري واری ا

 بلکي له څوگانگۍ څخه خدای او له ،کامل نه يوازي د خدای پرلور رھي يي.  ته رسٻدل دکامل انسان نخښه ده 

   »    . ٩ھغه  سره  يووالي ته رسيږي

يادونه، نه ده روښانيانو د خپل عرفاني سير او سلوک په اتو مقاموکي د فنا او بقا په نامه د ځانگړي مقام 

په روښاني طريقت کي د فنا او بقا ژوره فلسفي او عرفاني مسأله، د وصلت، وحدت او سکونت ترعنوانو .  کړې 

  -مفکر عرفاني الرښود. الندي بيان سوې ده، چي د پير روښان د عرفاني  الري درې وروستي مقامونه دي 

 کي د فنا او بقا د ۍ او سکونت د مقامو په پٻژندگلود وصلت، وحدت)  ھـ ق٩٨٠ - ٩٣١( بايزيد روښان  اورمړ 

د ده د عرفاني نظريو له مخي د واک او .  دقت او ژورتيا سره  بيان کړي دي  خورامقام ځيني ځانگړتياوي په

؛ او د وصال پٻژنده د ل له ليري والي الس اخيست؛ د پروردگار په ھستۍ سره د ھر کار کول؛اختيار پرٻښوول

 له اََحد سره ؛ په مطلق باقي کي د ځان بيرته ژوندی کول؛په مطلق حق کي د ځان فاني کول. ئ وصلت فعل د

ی ، د مطلق حق د خويو غوره کول؛ اوله خپل خوکونتس.  ئ  د توحيد فعل دپرٻوللموحد کٻدل؛ او له شره الس 

  .  ١٠تر سکونت لوړ مقام نسته.  ئ ، د سکونت فعل داو خصلته الس اخيستل

 فلسفي مسأله، زموږ د فکور عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، د پښتو  - بقا ژوره  عرفاني د فنا او

 په يوه غزله کي د دې مقام د ،ھغه.  بيان سوې ده ې بڼهديوان په خورا زياتو غزلو کي ھم په  ډٻر مھارت  او ښکل

  :لوړوالي او تر السه کولو په باب  داسي وايي 

   که         دانايانو د دووکونو لذت تـرک

  و دانـا تهئ د ديدن لذت لذيذ د

  ، جھان يې د خپل يار په مينه بايلو       ١١ ځان

  و فنا تهئ له ھستييه ډٻر مايـل د

  د صورت په فنايي کي بقــايي ده          

  د ھستۍ له تيارې تښتي و رڼـــا ته 

  !        موتوا قبل ان تموت شه دوست وگوره

  شو و رعنــا تهستا ھستي خودي حجاب 

«  بل ځای، ھر عرفاني الرښود تر ھغه مھاله  د خاص الخاصو د توحيد له مقامه بې برخي بولي، چي د 

په بله ژبه، د فنا او بقا مقام ته رسٻدل، د مخلص په .  مقام ته  نه  يي رسٻدلئ »  با اءبق« او »  في هللا اءفن

نه بٻلٻدونکو اړتياوو او شرطو څخه شمٻرل کيږي؛ لکه څنگه چي عرفاني او فلسفي ډکټورينوکي د کامل پير له 

  :وايي 

  چي فنا في هللا  بقا با شي قطعــي        

  موحد به په قطار د خاص الخاص شي

  چي په ھر لوري خپل مخ گوري په سترگو       
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  موحد به له ھوسه په رقـــاص شي 

نې گڼي، چي د لٻونۍ ي ھيله، يوازي  ھغه وخت ريښتالھي ديدار لوړه  کي د مخلص، د عارفانو په زړو

  :  او نٻستي تر ُپل صراط تٻر سي اکي سوځٻدونکی عارف، په بري سره د فن ميني په اور

   چي ځان که په ال نٻست جانان يې وکوت      

   گرد، ُغبار شي بر طرف عيــان يې وکوت

  ه اول د اسرافــيل ده       حال نفي نف

    ځان، جھان سلطان يې وکوتچي يې نٻست که 

   گمان چي يې نفي کــه         ،ري غ،ځان، جھان

   په دوو کونو کښي موجود ديــان يې وکوت 

  مان شوه له زړه لريگچي پرده د بد 

  پر ھر لوري يار ظاھر عريان يې وکوت

،  وحدت الوجود ثباتان تموت، نفي او اموتوا قبل ، تخلقوا باخالق هللا:  دپاره وگورئ و مالوماتو  د نور

  .ھستي او نٻستي او وحدت الشھود، 

  

 لمنليکونه

   .  ۴۴ تحليلی از اصول و مبانی و مسايل عرفان: فلسفۀ عرفان  يثربی،  ١

: فلسفۀ عرفان يثربی،  ؛  ٢۶١ ، با تصحيح و ترتيب عالمه عبدالحی حبيبی  صد ميدان، ی  انصار٢

   .۴۴ تحليلی از اصول و مبانی و مسايل عرفان

   .۴۶٨  ھجويری ٣

   . Shushtery 86 - 87 ؛۴٧٠  ھجويری ۴

5 Ansari 36.                   

6 Burton 155 -157.   

                                                                .۴٧۵ ھجويری ٧           

 8 Nicholson 17 - 18.     

  9 Nicholson 3, 61.                                 

  .٢٨٢  اسفنديار ١٠         

د افادې دپاره له څو بٻلو » ځ « د علي محمد مخلص د ديوان په خطي نسخه کي د . ذان :  اصل ١١  

څخه » ذ« د ټرانسکريپشن دپاره له عربي » ځ « په دغه غزله کي ھر ځای د . نخښو څخه کار اخيستل سوئ دئ 
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