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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اگست ٢٣

  

 د
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  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
1  

 

 

 د لوی څښتن په نامه

  ري   لومړنۍخب-١

څو کاله مخکي مي، د خپلو څٻرڼو او پلټنو په لړ کي، د پښتو د عرفاني ادب  پر يوه ډٻره ښکلې او نفيسه 

خطي نسخه سترګي ولګٻدې، چي خورا اوږده موده د بٻالبٻلو دليلونو له مخي د شاعرانو، ليکوالو، او څٻړونکو له 

 ډٻر لوړ او پياوړي عارف شاعر، علي دا خطي نسخه د پښتو او پاړسي ژبي د.  نظره ليري پرته وه 

مخو کي  پر پنډ، کلک، )  ۴٠۴(محمدمخلص، د شعرونو ھغه ديوان ؤ،  چي د منځنۍ ګچي  په څلور سوو څلورو 

  .  خړبخونه کاغذ، په پاخه نستعليق خط  کښل سوئ ؤ

ند يتوب په ، په بريټيش موزيم کي ددې خطي ديوان د خوياتو ځينو مؤرخانو څو لسيزي مخکيد پښتو ادب

اړه  يادوني کړي وې؛ خو له بده  مرغه د پښتو ادبياتو، په تٻره بيا د پښتو د لوړ عرفاني ادب دا بې ساری  شھکار 

تردې وروستييو کلو پوري د کتابونو په المارييو کي تر خاورو او دوړو الندي پروت ؤ؛ او  له څو ګوتو په شمٻر 

په زړه پوري خبره خو ال .  وړو افکارو ته الر نه وه  موندلې او لکسانو پرته، چا د مخلص ژوري عرفاني نړۍ

داده، چي د ترالسه سوو مالوماتو له مخي، ددې ارزښتناک ديوان بله خطي نسخه،  تر اوسه پوري د نړۍ په ھيڅ 

نو د د پښت له دې امله، په علمي او تحقيقي بڼه، د دې يوازنۍ خطي نسخې چاپول،.  ګوټ  کي نه ده  پيدا سوې 
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د ساتني او رواجولو په الر کي، له ھغو مھمو او ضروري کاروڅخه ګڼل کيده، چي   علمي او فرھنګي  ميراثو

  .  ١ډٻر اوږده  وختونه له پامه لوٻدلئ  ؤ

 په دې نفيس او غني شعري ديوان کي،  زموږ د متفکر عارف، علي محمد مخلص،  ژورو عرفاني او 

وري عارفانه بيان، د ديوان  ژبنييو ځانګړتياوو، ستري  لغوي پانګي او ډٻرو فلسفي بحثونو، د ھغه په  زړه  پ

  .نورو ارزښتونو دا عاجز دې ته اړکړ، چي، د خطي نسخې د اکاډيميک متن برابرولو ته  مالوتړي 

د متن تر سمولو اوبيا اوډلو وروسته مي، د دې عالِم او فاضل عارف د ال ښه پٻژندلو له پاره  د ډٻرو 

  :ي آثارو په رڼا کي، د ھغه  د ژوند او شاعرۍ  پر دغو برخو ھم ھر اړخيزي خبري وکښې باور

  .  د علي محمد مخلص د ديوان د خطي نسخې په باب څو لنډي خبري -

  .او ژبنۍ ځانګړتياوي ) رسم الخط (  د مخلص د ديوان ليکدود -

  .  د مخلص پٻژندنه -

  .  د مخلص د زوکړي ځای او نٻټه -

  .خلص کورنۍ، نسب او ټبر  د م-

  .    مخلص او معاصران -

  . د مخلص علمي او ادبي استفاضه -

  .  د مخلص د ژوندانه سياسي حاالت -

  .   د مخلص د ژوندانه تاريخي او کلتوري حاالت -

  .  د مخلص په شعر کي د سياسي او تاريخي پٻښو بيان -

  .  د مخلص عرفاني نړۍ ليد -

  .علي محمد مخلص عرفاني الرښوود   د -   بايزيد روښان -

  .  د مخلص استوګه، مړينه او مزار -

  .  د مخلص د شعر مضمون او بڼه  -

  .  د مخلص  په  شعر کي د موسيقۍ، ھونر او ښکال اړخونه -

  .  د مخلص په ديوان کي عرفاني اصطالحات او لغوي زٻرمه -

  .   د مخلص آثار -

 زياتي اسانتيا دپاره، پر پخوانييو نابابه پښتو ټکو سربٻره،  د ځينو په خطي نسخه کي مو، د لوستونکو دال

کليمو اوږده لغتنامه ھم وکښه، چي د ) ترکي(نامأنوسو پاړسي، عربي ، ھندي، پنجابي، سنسکريت او تورکي 

 بډايتوب کي لوستونکو د اړتياوو پر ليري کولو سربٻره به، انشأهللا  د پښتو ژبي د راتلونکو قاموسو په بشپړتيا او

په ديوان کي ټول  راغلي قرآني آيتونه، نبوي حديثونه، عرفاني مقولې او پاړسي متنونه .  ھم ګټوره  برخه واخلي 

لکه څنګه چي پوھٻږو،  . مو ھم د باوري منابعو له مخي، په روانه او ساده پښتو ، په حاشيو يا لمنو کي ترجمه کړه

 ھر غزله او ھر  شعر کي،  د اسالمي تصوف او عرفان ډٻري حساسي او د علــــــــي محمد مخلص  د ديوان په

له دې امله مو  د لوستونکو د اسانۍ په ھيله،  د کتاب په پيل کي، د  ټولو شعرونو . ړل سوي دي ژوري مسألې څٻ

موضوعي فھرست وړاندي کړ ؛ او  د کتاب په وروستی برخه کي مو د د يوان په بٻالبٻلو شعروکي، د استناد سوو 

د مخلص  په شعرو کي  د راغلو  .  قرآني آيتو، نبوي حديثو او عرفاني مقولو عمومي فھرست  ته  ھم ځای  ورکړ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

تاريخي، اسالمي او عرفاني شخصيتو د پٻژندني په اړه لنډي خبري، ھغه بله ضميمه ده، چي د  لوستونکو د 

  .  الزيات مالومات او دلچسپۍ په مقصد، د کتاب په پای کي ځای پر ځای سوې ده 

کي؛ او په ھره غزله کي يې د اسالمي د علي محمد مخلص دديوان په ھر بيت کي د پوھي او عقل  ژور ټ

ې اصل له مخي د ھغه د عارفانه کالم  دا بې ساري مجموعه پر ډٻرو د ھمد. لوی کتابونه بيان سوي دي عرفان 

درنو .  خزانه ګڼله کيږي ) لويه(نورو ښٻګڼو سربٻره،  په پښتو ادب کي د اسالمي تصوف او عرفان ډٻره  لو

سالمي تصوف او عرفان د يوې جال او ځانګړي پوھي په توګه،  له بٻالبٻلو اصولو،  لوستونکو ته څرګنده ده، چي ا

عرفاني مفکرين، شاعران او ليکوال ھم د رياضي، کيميا او  . نظريو، اصطالحاتو او تعبيرو سره  سروکار  لري 

فاني او فلسفي پوھي د بې عر). کوي (فزيک د کارپوھانو په څٻر زياتره د سمبولو او اشارو  په مرسته خبري کيي 

ھمدې واقعيت ته په پام کولو سره  . ئ عارفانه کالم  روح او مانا ته رسٻدل، ډٻر ستونزمن او حتا ناممکن کار د

  -مو، د ځينو ټکو د روښانولو دپاره د کتاب  په لمنو کي لنډ مالومات وړاندي کړل؛ او د ھغه ستونزمني عرفاني

خه کي، د پراخو نظايرو او مثالو په وړاندي کولو سره، د قرآني نصوصو، نبوي فلسفي مسألې مود تعليقاتو په بر

د پښتو د تصوفي او  حديثو او منلو عرفاني ډکټورينو په  روڼا کي، په روانه او ساده  ژبه  وڅٻړلې؛  تر څو

سربٻره د مندان  زموږ د مفکر شاعر، علي محمد مخلص، پر عارفانه  نړۍ ليد ه عرفاني ادب مينان او عالق

  .شنا سي آاسالمي تصوف او عرفان له ځينو نظريو، اصطالحاتو او تعبيرو سره 

د علي محمد مخلص ددې خطي نسخې په سمون، تدوين، لمنليکو، تعليقاتواونورو څٻړنو کي اوږدونه 

غوره وګڼله، وختونه تٻرسوه؛ او ښايې د ھغه د ټايپ او چاپ په چارو کي نور وختونه ھم تٻر سي؛  له دې امله مو 

چي د کتاب د تعليقاتو برخه، د الفبا د تورو په ترتيب  تر جالسرليک الندي د بشپړ د يوان تر چاپ مخکي، مينه 

  . والو ته وړاندي کړو 

په دې تعليقاتو کي، زياتره  ھغه موضوعات، اصطالحات او تعبيرونه را غونډ سوي دي، چي د علي 

سربٻره  پر دې مو ، دلته ځينو .  و په بٻالبٻلو برخو کي بيان سوي دي محمد مخلص د پښتوديوان يا پارسي شعر

، چي د مخلص په پښتو يا پاړسي شعروکي يې يادونه  نه ده  سوې؛ خو د ئدئ  داسي مطالبو ته  ھم ځای ورکړ

  . ھغه په ديوان کي له بيان سووعرفاني مسألو سره نيژدې او نه شلٻدونکي  اړٻکي لري 

ښتو او پاړسي اشعارو ترڅنګ، له  نړۍ ليد په شننه او څٻړنه کي مو د ھغه د پد مخلص د عرفاني

په خواشينۍ سره مو د تعليقاتو په ليکنه کي، د . څخه ھم ځيني ګټوري او خوږي کيسې راخيستي دي »  حالنامې«

بايزيد روښان   -پښتو نورو عرفاني آثارو ته د نه الس رسي له کبله، يوازي د مفکر عرفاني او ولسي الرښوود

  .  ، د ځينو نظريو په  راوړلو بسنه کړې ده )انصاري(اورمړ 

ھيله من يم دا څو کرښي د  پښتو د بينادل عارف، علي محمد مخلص، د ژورو عرفاني افکارو او خالقانه  

نکو  شعري  انځورو پر شننه سربٻره د پښتو او پاړسي د نورو عرفاني شاعرانو د کالم په پوھٻدوکي، له لوستو

  . سره  مرسته وکړي 

د اسالمي تصوف او عرفان  ټولو صاحب نظرو ليکوالو او څٻړونکو ته د زړه  له کومي بلنه ورکوم، 

چي په ګټورو انتقادي نظريو سره، ددې ليکني د ھر راز تٻروتنو او نيګړتياوو په له منځه وړولو کي، خپله مرسته 

  . او ھمکاري و نه سپميي 

  عيمحمدھارون خپل شعش

   ع کال٢٠٠۵لندن،  
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  لمنليک

  

  سر محقق عبدهللا خدمتګار بختاني له - د خپلو څٻړنو او ليکنو په  ورستييو پړاوو کي، د درانه استاد ١  

په دې نيژدې    ښاغلي ډاکټر پروٻز مھجور خٻشکي ھم ،-الري خبر سوم، چي د روښاني ادب تکړه څٻړونکي 

 نسخې د مايکروفيلم له مخي، د پٻښور  په پښتو اکٻډٻمۍ کي،  د علي کلو کي، د برټيش کتابتون د ھمدې خطي

، چي وروسته يې په ډٻري مھربانۍ سره يو ټوک د ځينو نورو ضروري موادو ئمحمد مخلص ديوان چاپ کړئ د

  !عمر دې ډٻر او قلم دې غښتلی يي. په ملتيا ماته ھم راولٻږه 

  


