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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اگست ٣١

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٣ 

  

  :   بې نومه منثوره  رساله -٣

د ھند د کتابخانو پښتو خطي نسخې  يا د ھند د  «ھيواد مل په ھغه کتاب کي، چي د ښاغلي زلمي د 

 نوميږي، د علي محمد ُمخلِص د يوې بې نومه منثوري رسالې يادونه ھم» کتابخانو د پښتو خطي نسخو فھرست

 ھـ ق ١٠٢٨ه مخي تر د نوو مالوماتو ل(مال ارزاني خٻشکي او ) انصاري(سوې ده، چي د ميرزا خان اورمړ 

ال اٻشياټيک د دې  رسالې اصلي خطي نسخه  اوس په بنګ.  د شعري ديوانو په پای کي راغلې ده ) پوري ژوندی

د زلمي ھيوادمل د ھمدې فھرست له مخي، د علي محمد ُمخلِص دا رساله د حق تعالی د . سوسايټۍ کي خوندي ده

ي؛ او ځای ځای يې د موضوع د ال روښانتيا دپاره، خپل تو او د روح دحقيقت په باب خبري کياذات او صف

  موالنا -دغه راز، په دې رساله کي پر نبوي حديثو سربٻره، د  وتلي او منلي عارف  . شعرونه ھم راوړي دي 

؛ اما ښاغلی ۵او ځينو روښاني شاعرانو ځيني بيتونه  ھم  راغلي دي)  ھـ ق۶٧٢  -۶٠۴(جالل الدين بلخي  رومي 

وادمل، د علي محمد ُمخلِص د دې بې نومه  رسالې د ټولومخو؛ او په ھغې کي د نورو څٻړل سوو زلمی ھي

ښه خو دا وه، چي د کتاب پٻژندني له عامو او منلو اصولو سره سم يې .  موضوعاتو په باب، ھيڅ يادونه  نه کيي 

  .د کتاب يا رسالې پر دغو اړخو ھم څه ناڅه روڼا اچولې وای 

ه، چي د زلمي ھيوادمل د ھند د کتابخانو د پښتو خطي نسخو په ھمدې فھرست کي د علي د يادوني وړ د

محمد ُمخلِص ددې رسالې د پينځلسم مخ پښتو بيتونه، په واقعيت کي له ھغي الفنامې څخه اخيستل سوي دي، چي د 
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 او پاړسي شاعري کي، نظريه پرداز عارف، علي محمد ُمخلِص، په خپله پښتو. ھغه په پښتو ديوان کي راغلې ده 

په د روح د عرفاني او فلسفي مفھوم، د ھغې دبٻالبٻلو ډولو او نورو مرموزوځانګړتياوو په اړه، خورا ژور ي او 

د روح په څٻر عرفاني او فلسفي موضوعاتو په اړه، د علي محمد ُمخلِص . زړه پوري نظريې وړاندي کړي دي

 غني او په زړه پوري ده، چي وروسته يې په دې ليکنه کي  ځيني پښتو او پاړسي شاعري، په ريشتيا سره  ډٻره

  .  بولګې وړاندي کيږي 

که څه ھم د علي محمد ُمخِلص  ژوره پښتو او پاړسي عرفاني شاعري او د پښتنو د ژوندانه د بٻالبٻلو 

ليقي او تحقيقي  آثارو په يوازيتوب سره د خورا ډٻرو تخ) النامهح(غه معتبر تاريخي او عرفاني اثر اړخوپه اړه د ھ

جواب وايي؛ خو سره له دې ھم زه ګومان کوم چي له علي محمد ُمخلِص څخه به ښايي ځيني نور منظوم يا منثور 

آثار ھم  پاته سوي يي، چي د زمانې د جفاوو او بې رحمييو په وجه يا بٻخي له منځه تللي دي؛ او يا متأسفانه تر 

    .اوسه پوري  زموږ له سترګو پټ دي 

په پای کي د التباس او مغالطې د ليري کولو دپاره، د دې خبري يادونه ضروري بولم، چي تر علي محمد 

په نامه دوه نور » ُمخلِص«  ادبياتو په پراخه لمن کي، د ُمخلِص  ډٻر اوږده کلونه وروسته، د پښتو د معاصرو

ارواښاد حاجي ولي (  ظريف او نقاد شاعرکندھاري شاعران ھم تٻر سوي دي، چي يو يې د پښتو صريح اللھجه ، 

» ُمخلِص«د . ؤ ) ھـ ش ١٣۴۶  -١٣٠١( ص ف ُمخلِ و ارواښاد عبدالرؤ-او بل يې د ھغه زوی ) ۶محمد ُمخلِص

په تخلص مشھور  دې دواړو شاعرانو، پر انتقادي نظريو، څو اړخيزي شاعرۍ  او ځانګړي  ظرافت سربٻره، په 

 زياتره  وختونه به يې ديارانو او انډيواالنو په بانډارو کي، خپل خواږه شعرونه د .موسيقۍ کي ھم بشپړ الس الره 

  .موسيقۍ په بٻالبٻلو مقاموکي وړاندي کول 

                                                         

  لمنليکونه

  

او خپل )  مخ١١١(کونو په لمن لي» پټي خزانې«يبي، د محمد ھوتک د   لوی استاد، عالمه عبدالحي حب١

مخ کي د  نامتو مغولي مؤرخ ) ١٨٠(په  يو سل و اتيايم )  تاريخ افغانستان در عصر گورگانی ھند(بل اثر 

، د اکبري دورې په تشکيالتو »شالکوټ«يا » شال«په ِاسِتناد ليکي، چي »  اکبري ينئآ« د ) ابوالفضل عالمي (

 ښار په  شاوخوا ه ګڼل کٻده؛ او له تاريخي پلوه ، د کوټي د اوسنيکي د کندھار د صوبې له ختيځو مربوطاتو څخ

 د پښتنو د ادب سيمه» شال«د . انه او بلوڅان پکښي اوسٻده ، چي کاسي پښتئنوم د)  قلعه(کي د ھغي کاله 

په مٻړانه ونيول ) بھادر خان(ه زمانه کي، د صدر اکابر دوران د پاچھۍ پ) شاه حسين ھوتک(پالونکي ټولواک 

د ډيورنډ ترکرغٻړني او ) اوسنۍ کوټه(تاريخي شال .  د ھوتکي سطنت تر واک الندي راغلهسوه؛ او د کندھار 

بلوچستان په نامنل سوي کرښي وروسته په برتانوي ھند؛ او له ھند څخه د انګرٻزانو تر وتلو وروسته، د پاکستان د 

په نامه يو ځای » شال«لوړ کونړ په ناوه کي ھم د ان د د يادوني وړ ده، چي د افغانست.  ايالت پوري و تړل سو

  .يا اوسنۍ کوټي سره ګډ نسي » شال«ه، چي بايد د پخواني کندھار له ست

د لقب  په ورکولو سره،  پراخي مځکي » نواب رشيد خان«ن  مغولي د ربار،  الھداد ته د  د ھندوستا٢

ي پښتنو دا غمخور مشر د خپلي واکمنۍ پر مھال  په په ھندوستان کي د روښان.  او لوړ حکومتي مقامونه  ورکړه 

وروسته  يې مړی د .  کي ومړ ؛ او ھورې د خپل کور په بڼ کي ښخ  سو» اورنګ آباد«کال، په  )  ھـ ق١٠۵٨(

کلي ته يوړل سو؛ او » رشيد آباد«څخه د ګنګا د سيند پر غاړه  د » اورنګ آباد«ه له خپلوانو او مريدانو په غوښتن
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په سيمه کي د ھمدې رشيد خان  له خوا جوړ » شمس آباد«دا کلی، چي د .  په بڼ کي ښخ سوھلته د خپل کور 

. ئ  په نامه ھم ياد سوئ د»مرشد آباد«د اخالص او ِارادت په بڼه د  سوئ ؤ، د ځينو روښاني مريدانو له خوا

 دکورنۍ په ګډون، په ھندوستان کي د روښاني پښتنو د استوګي په حقيقت کي د علي محمد ُمخِلص» رشيد آباد«

يې ھم په خپل ديوان کي يادونه کړې ده؛ او د )  دولت لواڼي(، چي د پښتنو وتلي عرفاني شاعر لومړنی ټاټوبی ؤ

  .   ئ د زوکړي ځای ھم د)   ھـ ق کي مړ١٠٧٢په  ( کريمداد روښاني - نامتو شاعر 

 لقب په تر السه کولو سره، د پير روښان د عرفاني طريقت د خالفت مقام ته د» فقير«  دولت لواڼی د ٣  

او نورو روښاني انډيواالنو سره،  د دکن په )  انصاري(کال له ميرزا خان اورمړ )  ھـ ق١٠۴٠(په . رسٻدلیء  ؤ 

يرني يا مرثيې جګړه کي ټپي سو؛ او په خپل  شعري ديوان کي يې، د علي محمد ُمخِلص په ياد، خورا سوزناکي و

  . ويلي دي 

د ھمدې اصلي نسخې د المارۍ » حالنامې«ړونکو په درو بٻلو کتابو کي، د   د افغاني ليکوالو او څٻ۴

ښايي په دې نومرو کي توپير، د . » ٣٧/ ٩٢٠ ، ٩٢٠/٣٧٠ ، ٣٨٠ ر٩٢٠«: نومرې په دې ډول ليکل سوي دي 

  ). لصوابوهللا و اعلم با(پي تٻروتنو له امله پٻښ سوئ يي چا

 د ھند د کتابخانو پښتو خطي نسخې يا د ھند د کتابخانو د پښتو خطي نسخو فھرست   زلمی ھيوادمل، ۵ 

  .٢١۵ -٢١۴) ١٣۶٣ي، پښتو ټولنه، د ژبو او ادبياتو مرکز، د افغانستان د علومو اکاډيم: کابل (

)  مخ١٢١٣(په دريم ټوک » اوسني ليکوال«ف بينوا، د خپل مشھوراثر و  فاضل استاد ارواښاد عبدالرؤ۶

) .   ھـ ق١٣٢١  -  ١٢۶٧: (کي، د حاجي ولي محمد خان ُمخلِص د زوکړي او مړيني تاريخونه داسي کښلي دي 

کي، دا تاريخونه په لږ توپير سره داسي ښوول  )  مخ۴۶۶(»  فرھنګ زبان و ادبيات پښتو«د زلمي ھيوادمل، په 

سي سند په واک کي نه لرم، چي له مخي يې سم او ناسم په ګوته دمګړی دا ) . ھـ ق١٣٣١  - ١٢۵٩: (سوي دي 

 .کړم 

  :   اَْبدال -٣

،  چي په لغت کي ِعوض، معاوضې، جبران، ئد بدل او بديل د جمعي حالت دد الف په ْزَور، ابدال، 

تانو ھغه ډله په تصوفي او عرفاني بحثو کي، ابدال د خدای تعالی د دوس . ١بدل،  پتمن،  نٻک او  صالح  ته وايي

  د شاه جھان زوی شھزاده -ليکوال  » سفينة االوليأ « د . ٢يا طبقه ده، چي شمٻر يې څلوٻښتو کسانو ته رسيږي

)  ئم کي په ډيلي کي وژل سو١۶۵٩/ ھـ ق١٠۶٩م کي زٻږٻدلئ؛  او په ١۶١۵/ ھـ ق١٠٢۴په ( محمد داراشکوه 

 فرھنگ ( فرھنگدرې جلدي  خو حسن عميد په خپل  ؛ئدې ډلي شمٻر څلوٻښت تنه ليکلئ د ھم د د وليانو د

   .  ٣ئکي د دې ډلې شمٻر له اوو څخه تر اوياوو کسانو پوري ښوولئ د )فارسی عميد

 تر  رجيونو او اخيارو د خدای تعالی دا نٻک بندگان، د وليانو په عمومي تشکيالتي جوړښت کي

عام خلک يې نه .  ا ھيڅکله له دوی څخه تشه نه ده نيود.  ۴برارو وروسته ځای لريمخکي او تر اَ ) سرھنگانو(

له ھغوی سره . پٻژني؛ خو  په عرفاني پوھه او باطني انوارو نوراني کسان يې، په ډٻري اسانۍسره پٻژندالی سي 

کله چي له ابدالو  څخه څوک، . خبري اود زړه خواله، د حقيقي پوھي او نورو برکتو د تر السه کولو سبب گرزي 

د عرفاني چي دې طبقې يا ډلي بل غړي ټاکل کيږي،  َلم ته رحلت وکړي، پر ځای يې دحق تعالی له خوا، دبقأ عا د

   .۵يياو روحاني واليت چاري سرته ورس

د واليت  مقام ته رسٻدلئ عارف، علي محمد ُمخلِص، په يوه څلوريځه کي د  ابدالو په گډون ټول اوليأ د 

  : گڼي نور ) ص( رحمت العالمين، حضرت محمد
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   د حضرت نــور دي              اء اولي

  دي  ځيني پټ ځيني مشھور

  ي قطب، اوتاد بـــولي              ــځين  

  ځيني غوث، ابدال مذکور دي

ُمخلِص په يوه پاړسي قطعه کي، دې حقيقت ته گوته نيسي، چي خدای خپلو ُمخِلصودوستانو ته  په 

  :  ي يژوندانه کي د وصال زٻری اوخبر ورک

  نه دور از خدا که ابدال و قطب را                « 

  ـت جزم خود پيشـــــد آگاه ز رحلــکن

  گام فرصــت                ـــند ھنــدی دھــا پنـکه ت

   »۶که وقت ھجر دلھــا ميشود ريش

 نبي او ،)عام، خاص او خاص الخاص توحيد(ھغه ډولونه   توحيد او د:پاره  وگورئ د دنور مالومات  

ولي، ولي او واليت، معجزه، کرامت او استدراج، کامل  شٻخ، کامل پير، کامل انسان، نمونه انسان ياکامل التمام، 

  . زاد، سرھنگان، ابرار، اوتاد، نقيبان،  قطب، قطب االقطاب، غوث يا صاحب الزمان آکامل او 

                                                                       
  لمنليکونه

                                           .Wehr 46   ؛ ٣٨۵ : ١ ،٨٧ : ١ عميد ١    

  .     ٢۶٩  او ھجويری ٢٣٠ رزمجو ٢  

  .      ٩  سفينة االوليأ  دارا شکوه، ٣                    

  .٩  سجادی ۴                    

  .                                                                                   ٨٧ : ١ عميد ۵                    

  .۶١٩  حالنامهء بايزيد روښان  ُمخلِص، ۶   
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