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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١  سپتمبر٠۴

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۴ 

  : ) د الف په ْزَور( برار  اَ -۵

په ؛ او ١ وايي»بر  « ته يې يا مفرد چي يوه  ھم د ابدال په څٻر د جمعي حالت دئ، د ابرار عربي ټکی

 ابرار په تصوفي او عرفاني اصطالح، د هللا تعالی له . ئدراغلئ و په مانا گلغت کي د نٻکانو، صالحانويا ښو خل

د   صوفيانو د تشکيالتي جوړښت له مخي د. ٢ئدگڼل سوئ   کسهھغو نٻکو دوستانو څخه دي، چي شمٻر يې اووه

  . ځای لري کښته ،خو د اوتادو، نقيبانواو امامانو تر ډلو او ابدالو لوړ؛ ابرارو ډله تر رجيونو، سرھنگانو يا اخيارو

د ابرارو ھر غړی د خپلو عرفاني او روحاني دندو تر بريالي سرته رسولو وروسته، د اوتادو څلور 

 غړی، ددې ډلي غړيتوب تر ئدغه راز، د ابرارو په رحلت سره د ابدالو د ډلي يو وتل. کسيزي ډلي ته لوړيږي 

 رحمت په تر السه کولو يد وليانو دا طبقه ھم دھغود نورو طبقو په شان، تل دهللا په فکراو ذکر، د الھ. ي يالسه ک

  .  و په عرفاني او روحاني روزنه بوخته ده گخلد او 

ان کي مي دا عرفاني اصطالح تر سترگو نه سوه؛ خو له نورو ورته عرفاني د علي محمد ُمخلِص په د يو

  .اصطالحاتو او ټکو سره مي د ھغه د نيژدې  اړٻکي په وجه، دلته په لنډه بڼه تشريح کړه 

 ابدال، اوتاد، اخيار يا سرھنگان ، کامل  شٻخ، کامل پير يا کامل انسان ، :پاره  وگورئ ددنور مالومات 

د ،  قطب، قطب االقطاب ، غوث، غوث االعظم، غوث زمان  يا صاحب الزمان ،  معجزه، کرامت او کامل او ازا

  .ولي او واليت  استدراج ،  نبي او ولي ، نقيبان ،
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  لمنليکونه

  لومړي ټوکپه)  فارسی عميدفرھنگ ( فرھنگدرې جلدي خپل  د عميد استاد حسن  . ٨٨ : ١ عميد ١  

راوړئ دئ؛ په داسي حال کي، چي   په سکون» ر« د په پٻښ او» ب«د) بر(کي د اَبرار مفرد حالت )  مخ٣٨٨(

فرھنگ يې دا  د ھانس وٻر د اوسنۍ عربي په معتبر د عالمه دھخدا په لغتنامه، د ډاکټر معين په فارسی فرھنگ او

                       .ضبط کړئ دئ   په سکون» ر«په فتحه او د» ب«ټکی د 

  .٢٣٠    رزمجو؛ ٢۶٩ ھجويري  ٢ 

 

  : تحاد او ُحلُول   اِ -۶

 او ُحلُول )په زٻر» ت«او » الف«د (حاد تِ د اسالمي تصوف او عرفان په بٻالبٻلو آثاروکي، ډٻر ځله د اِ 

  عرفانيزموږ د اندٻشمند. و کيږي  فلسفي اصطالح گاني تر سترگ-  عرفاني )په پٻښ» ل«او لومړي » ح«د (

ه کالم کي د دې نظريو تر شنلو مخکي، لومړی په لنډه توگاو فلسفي عارفانه ژور شاعر،  علي محمد مخلص،  په 

  .تو لغوي او عرفاني ماناوي بيانوو ددې ا اصطالحا

  : حادتِ اِ ) الف

د اتحاد عربي ټکی له لغوي اړخه د يووالي، يوکولو، يوموټي کولو، غونډولو او يو ځای کولو په مانا 

ياني ټول شيان په . ئ د وجود شھود د)  حق تعالی(په اسالمي تصوف او عرفان کي، اتحاد د مطلق واحد . ١ئد

 دې ټکي ته په پاملرني سره، چي بې خدايه بل   .٢واحد وجود سره موجود؛ او په خپل ځان کي نٻست او معدوم دي

په دې  .  ٣او پلويانو ته يې اتحاديه  وايي شی حقيقي وجود نه لري، له موجوداتو سره د خدای يو گڼلو ته اتحاد

  .  موجوداتو او مطلق واحد تر منځ  د يووالي او اتحاد مسأله بيانوي  ډول، د اتحاد نظريه د

د وحدت د عرفاني او ) ھـ ق ٧٠٠  -  ۶٣٠(خ عزيزالدين بن محمد نسفي   شٻ-فکر وتلي عرفاني  مُ 

  . د نور او نار ډلي : دوو ډولو وٻشي  فلسفي نظريې پلويان پر

ځي د نظريو په کي د وحدت د فلسفي ښوون» زبدة الحقايق«او » کشف الحقايق«شٻخ نسفي، په خپلو عرفاني آثارو 

 دي، چي يوه ډله يې وجود يو گڼي؛ او بله ډله يې وجود پر حقيقي او د وحدت څښتنان دوې ډلي«: تفسيرکي ليکي 

  خدای ته د نٻست ډوله ھستۍ،په بله ژبه.  ؛ او کاينات خيالي وجودخدای حقيقي وجود  بولي:  وٻشي] ډلو[خيالي 

 گوريپه سترگه ] يا ھغي ھستۍ[  او موجوداتو ته د ھستي ډوله نٻستۍ]ا ھغه ھستۍ چي په ظاھره نه ښکاريي[

د دې فکر خاوندان ځانونه د وحدت .] چي ظاھراً په سترگو ليدل کيږي؛ خو په حقيقت کي ھستي او بقاء نه لري [

د وحدت دا ډله په معاصرو «: شيخ نسفي زياتيي »  . ۴نور يې د سوفسطائيه په نامه يادويمگر ډله بولي؛ 

 د شٻخ نسفي په نظر، که څوک له مومو سل ».يږي  په نامه ھم ياد»وحدت الشھود« عرفاني او فلسفي آثارو کي د 

انسان  او سل نومونه پيدا سي، عاقل شکلونهشيان جوړ کړي؛ او د ھغو له  جوړٻدو څخه د اړتيا له مخي سل 

په بله وينا، . د مومو نومونه دي  په حقيقت کي پوھٻږي، چي بې مومو بل څه نسته؛ او دا ټول پيدا سوي نومونه 

 . ۵ن په حقيقت کي  موم دي، چي په بٻالبٻلو بڼو، اضافاتو او اعتباراتو سره وړاندي سوي ديجوړ سوي سل شيا

،که عقيدهد ده په . ي ي؛ او د کايناتو مخلوقات له ھيندارو سره تشبيه ک)شمعي (بل ځای د خدای تعالی نور له شمي

ده، شمه  ھمدا يوه )شمع ( يقت کي شمه په حق خوڅه ھم په بٻالبٻلو ھينداروکي، بٻلي بٻلي  شمي تر سترگو کيږي؛

   .  ۶ييچي په ټولو ھيندارو کي جلوې ک
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 ھغه پلويان، چي شٻخ نسفي په خپلو آثارو کي، د نور د څښتنانو په نامه ياد کړي »وحدت الوجود« د              

 چي ھم د ،تر ھغه مھاله  :ي يھغوی استدالل ک. د اتحاد  نظريه  ناسمه بولي ) حقيقي او خيالي(ييو دي، د دووھست

؛ او ھم د خپل وجود د اثبات ئپه حقيقت کي ھم د خدای وجود ثابتو ي؛يي؛ او ھم ستاسي نوم پاته يخدای نوم پاته 

.  له وحدت څخه ليري، د شرک په مقام کي ياست په دې وجه،.  اوھم ځان  ئپاره ھڅه کوئ؛ ھم خدای پٻژند

پلويان په پای کي نتيجه » وحدت الوجود«د .  ٧ بل څه نه ده،ومان او غرورهستاسي دا معرفت او پٻژندنه بې گ

د ھغه په وجود کي دوه گون والی او څووالی . ئ ھرڅه چي موجود دي، ټول په گډه د خدای وجود د:  اخلي 

  .  .   .٨؛ او بې خدايه بل وجود نستهئوجود يوازي د خدای وجود د.  ئ ناممکن د

ازلي او ابدي، حقيقي (د هللا تعالی   د فکري ښوونځي پلويان»وحدت الوجود«نگه چي گورو، د لکه څ              

 په بشپړه توگه ناروا او ،تر منځ  اتحاد) خيالي، عکسي او ظلي ھستۍ(او د ھغه د موجوداتو ) او بې مثله  ھستۍ

  . ناسم گڼي 

شاعري کي د اتحاد نظريه رد کړې  زموږ اندٻشه پرداز عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، ھم په خپله 

ناپايه او بې مثله د دې .  او بس گوري»وحدت بحر«ھغه په يوه ښکلې غزله کي په ټولو کايناتو کي، يوازي د . ده 

 د )خدای تعالی(  ټول د يوې بې ساري ھستۍ موجوداتبحر پر مخ څپانده موجونه، اوبه، يخ،  ځک او داسي نور

بې دې ژوندي او . ئ  د گردو موجوداتو مبدأ او معاد د»محيط بحر« له نظره، دا د ده . وجود ظاھري نخښي دي 

  : ، چي وايي ئعارفانه کالم دلوړ د ده . نسته شی  په کايناتو کي نور ھيڅ دريابه،ابدي 

  ئغـــوړولئ ساط دـــدت بــوه وحـــد ي

  دي حيوان، نبات، جماد پر باندي کوټي

  ه شيدت په نو زرغون گلزار ليدـد وح

  اغ کښي که پتــله وينې يا موټيــپه دا ب

  :ھستي داسي انځوروي  او بې ساري بې مثله  په يوه بله غزله کي، ھمدا

  دا وحدت مثال اوبه کثرت پر يـــخ شه

  ئدغه يخ شه په څو رنگه په څو نام د

   کثرت ښاخونه،دا وحدت په مثال بٻخ

  ئخه د بل خو خــام دــوه پــوه مٻــد ي

ټوله  عرفاني او فلسفي  شاعري،  په حقيقت کي د ھمدې يوه  وجود  د لومړيتوب او ابديت،  د مخلص 

د ده  په عرفاني نړۍ کي، نه يوازي ھيڅ . ئ ھونرمندانه بيان دژور او قدرت او عظمت،  لوی والي او بې مثلۍ، 

لکه څنگه چي  . ي لرالی، وجود نس بلکي ھيڅ شی اصالَ تر دې ھستۍ دباندي،ئشي تر دې ھستۍ دباندي نه د

  :  وايي 

  يو وجود گورم کثيف، لطيف، الطــف شه             

  خاښ و پاڼي، گل، مٻوه شي له محيــطه

  الھوت بٻخ، جبروت خاښ شه په درخت کښي               

  ملکوت، ناسوت يې گل، مٻوه ربيــطه

  : ي يوړاندي ک دا ښکلی انځور »وحدت الوجود« په رد کي د »اتحاد« بل ځای، د 

  نن  مي وليده په ھر څه کښي عيــان يو                
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  رنگ په رنگ جامې يې واغوستې تابان يو

  په لباس کښي نه پټيږي له عـارفه               

  ھر وجود سره  موجود ويني جــانان يو

  جانان يو آينې ډٻري په جھـان کښي                

  ــــــان يوپه زرگونو آينو کښي شه رخش

   ليـــده شي                ٩يھر اشيا احد مظھر کړه چ

  په مظھرو کښي ليده شي تل عريـان يو 

  

  : ُحلُول  )ب

ُحلُول په لغت کي راتگ، پيل، ظھور، پٻښٻدلو، تم کٻدو، درٻدو، نزول او په يوه بدن کي د بل چا د اروا 

الح، ُحلُول په شيانوکي، دخدای تعالی د ذات ننوتلو ته وايي د اسالمي تصوف او عرفان په اصط. ١٠ننوتلو ته وايي

ډله په اسالمي تصوف او عرفان » يهُحلُول«. په نامه ياديږي »  يهُحلُول«ظريه مني، د ھغه کسان چي د ُحلُول ن . 

د حسين . ئ  دئ، نورو پٻغمبرانو او پيرکي ُحلُول کړ)ع ( کي ھغه ډله وه، چي ويل يې، د خدای تعالی اروا په آدم 

، خدای الره ؤ، چي باور يې ئنوم  ورکړل سو» يهُحلُول«پلويانو ته ھم  د )  ھـ ق٣٠٩ -  ٢٢۴(بن منصور حالج 

 په دې ،په شيعه مذھب کي ھم  ځينو غلو کوونکي.  ئ  دئکي د خوږوالي په شان ُحلُول کړ) خرما( په خورما

  .                 ١١ئ طالب کي ُحلُول کړی دعقيده دي، چي د خدای تعالی روح، په حضرت علي بن ابې 

د اسالمي تصوف او عرفان زياترو وتلو عارفانو او صوفيانو د ُحلُول نظريه نه يوازي ناسمه او باطله؛ 

  شٻخ -د فلسفي مکتب وتلي الرښوود » لوجودوحدت ا«د . او بې الرۍ نظريه گڼلې ده )  کفر(کوپر بلکي د

کي » لشن رازگ«په خپل مشھور عرفاني اثر )  مړ ھـ ق کي  ٧٢٠په (  يم  شبستري سعدالدين محمود بن عبدالکر

   : ه کړې ده ياد داسيد اتحاد او ُحلُول نظريه د گمراھۍ په توگه

  ُحلُول و اتحاد اينجا محالست« 

   »١٢  که در وحدت دويی عين ضاللست

ن کي د ُحلُول  له  نظريې سره عارف شاعر، علي محمد مخلص، په خپل عارفانه ديوابارک بين زموږ 

مخلص، د . ھغه په يوه غزله کي، د کامل پير په الرښوونه د توحيد زده کړي ته گوته نيسي . ھوکړه نه لري 

  :ي بولُحلُول په ردولو سره،  د ذات پٻژندنه او د توحيد پوھه، خپل ريښتيني خالق ته د رسٻدو يوازنی ضامن 

  شده            د توحيد د ِعْلم زده کـړه له مر

   مونده نشي نه له فقي، له اصـوله

  !             اې مخلصه شک دي ټول له ميانه واخله 

   له موال به يگانه شې بې ُحلُولـه

  

  

   

  لمنليکونه                                                                                 

               .Wehr 1055   ؛  ٩٧ : ١ عميد١



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

   .            ٢۶ صفحه  حاکمی  حاشيهء؛  ١٣ سجادی ٢    

 .١٢٣ زبدة الحقايق»  تعليقات، «   وردی، ٣   

   .                        ٨٢ زبدة الحقايق  نسفی، ۴  

  .                                 ١۶١  کشف الحقايق نسفی، ۵  

  .     ٢٢کشف الحقايق  نسفی، ۶   

 . ١۶٠  کشف الحقايق نسفی، ٧                                    

  :اخيار   -  ٧

  .سرھنگان:  وگورئ 

 

  

  .   ١۵٩ کشف الحقايق نسفی، ٨  


