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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ سپتمبر ٠٧

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶٣ 

  :)په ْزَور» ب « او د په پٻښ » ق « د  (   قُرَبت- ١٣٠

 په  والينيژدې والي،ځای يا مقام ته د نيژدې والي او خدای تعالی ته د نيژدې/ نژدېقربت، په لغت کي 

او مخلصانه عبادت له الري، له ) پټ او ښکاره(  قربت، په تصوفي او عرفاني اصطالح د ذکر  . ١ ئمانا د

  .يي ته وايسالک نيژدې والعرفاني پروردگار سره د 

په دې مقام کي د الھي انوارو او . ئ عرفاني طريقت په اتو مقاموکي پينځم مقام د قربت، د روښاني  

قريب په بله وينا،  . اوري/ نه اروي ږغ  بل ھيڅبې الھي اوازه په ټولو کايناتو کي ئحقيقي پوھي سينه چاک پلټونک

د ثنا او ستايني ) هللا سبحانه وتعالی( پرونکي  اواز خ نايي ياد يوهيوازي په ھر ږغ کي بحر عارف د بې مثله 

دا بې ساري  ږغونه او نغمې، د قربت مقام ته رسٻدلئ . ږي ٻپوھ) تسبيح( د ھر اواز په تسبې ؛ او نغمې اروي

، چي د بقا او ھستۍ ئد پام وړ ټکی داد. لور ھڅيي  سالک، نورھم د اوازونو د يوازني ھستونکي او خپرونکي پر

؛ ځکه ، نه د سر په غوږو ږغونه، يوازي د زړه په غوږو اروٻدل کيږينمونه او بې چگونهغلي دا بې له عاَلمه را

ھستۍ د بې مثله   ښکاري، چي دغونديڅښتنانو ته ھغه کسان کټ مټ دکڼو ود قربت د مقام ناڅاپي نه ده، چي نو 

   . دالی پٻژنسير نبحر ږغونه نسي اروٻدالی؛ او په ھغو کي د يوه خالق، د جالل  او تمجيد ذک

د ھغو کيسو يادونه کيږي،  او ځينو نورو پٻغمبرانو) ع(په اسالمي تصوف اوعرفان کي زيا تره د ُسليمان   

عاَلمو د يوازني خالق په بې شماره چي له مرغانو او نورو حيواناتوسره يې د حال په  ژبه خبري کړي دي؛ او د 

د اواز ) ع(ھمدغه راز د حضرت داوود. نونه اروٻدلي دي  د ھغوي ښايسته داستا)کي يې( کې ھمٻشني ذکر

  .معجزې په ټولو ابراھيمي اديانو او فرھنگي رواياتو کي ژوري ريښې ځغلولي دي 
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د )  ھـ ق۶٧٢  - ۶٠۴( موالنا جالل الدين بلخي رومي   -د اسالمي تصوف او عرفان  تلپاته ستوري 

، علي محمد  شاعر په مانا بولي، چي زموږ د عارفولوغورځقربت مقام  د عرفاني سالک د بشري جامې د 

 عرفاني او داسي نورو» موت قبل ان تموت  «  ، » تخلقوا ِباخالق هللا  «   کي د ژور عارفانه کالممخلص، په 

   : حضرت موالنا وايي .  ياد سوي دي په نوموتعبيرو

  قرب نه باال نه پستی جستن است        «  

  رستــن استقرب حق از حبس ھستی 

  نيست را چه جای باالی است و زيـــر        

  »  ٢نيست را نی زود و نه دور و نه ديـر

د اسالمي ) ع١٩۴۵  -١٨۶٨( نيکلسن . ا.   ر-د اسالمي تصوف او عرفان نامتو  انگريز پوھاند  

ل سي، د سر سترگي يې کله چي د عارف روحاني سترگي پرانيست« : ي يعارفانو له نظره، د قربت مقام داسي بيان

 حق تعالی ھر موجود ته د دې وس او « : پوھاند نيکلسن زياتيي »   . ٣بنديږي؛ او بې خدايه بل څه نه گوري

په دې ډول، د کايناتو ټول ږغونه په حقيقت کي له ھغه .  ، چي په خپله ژبه د ده ستاينه وکي ئدئ ځواک ورکړ

ھغه کسان، چي زړونه يې .  ) کوي(د ځان ثنا او ستاينه کيي، چي لوی څښتن په ھغه سره اخليږغه الھام 

د مؤذن د خواږه  اواز، په کوڅه . ي يي، ھر چيري د ده اواز اروي وپرانيستي يي؛ او په  روحاني پوھه نازول س

په د چيغو او نارو؛ د باد د سږھار، د پسو د رمباړو او د مرغانو د چڼھار ) ءسقا(کي د اوبه ورکوونکي  او بازار

  » . ۴ الندي راځيېاورٻدو سره، د وجد او بې سدۍ تر اغٻز

« : مقام  څښتن، له خدای تعالی سره په خپل راز و نياز کي وايي  د پروفيسر نيکلسن په اند، د قربت د  

، د سٻلييو سورھار، د تاالندي او برٻښنا و، د ونوسږھار، د اوبو شورھار، د مرغانو ترانواې خدايه زه د ژوو اواز

 نښانې  اوښيخ ستا د يووالي نردهگ، چي دا ورمگه گ ته تل په دې ستر ږغوونور داسي  او  او پړکھارغړمبھار

و مخ ته د خدای او بادار په نامه بولم؛ گله دې امله دي د خل.   نسته څوککايناتو کي ستا په شان ټولو دي؛ او په 

   »۵! اې زما گرانه : خو په زړه کي درته وايم 

د قرآني آيتو او ھم )  ھـ ق٩٨٠ - ٩٣١(   بايزيد روښان  -  نوميالي عرفاني او سياسي الرښودد پښتنو  

پير .  نبوي حديثوپر بنسټ،  د قربت د مقام په اړه خورا ژوري عرفاني  او فلسفي نظريې  وړاندي کړي دي 

ت اواتسبح له السم.  . .«  د يوې برخي ) ۴۴: ١٧( د سورت د څلورڅلوٻښتم آيت ) بني اسراييل( روښان، د اسرأ 

په استناد استدالل  » . .  .۶السبع و االرض و من فيھن و ان من شیء اال يسبيح بحمده و الکن ال يفقھون تسبيحھم

کيي، چي ھيڅ ږغ  بې ښورٻدو يا خوځښته نه پيدا کيږي؛ او ھيڅ شی بې الھي ځواک او قدرته  خوځښت نسي 

ميا روښان، ھيڅ موجود  د جليل رب له ھستۍ څخه جال نه ليده؛ .  ئ از حق دنو بايد پوه سو، چي ھر او.  کوالی 

   .٧ونه کړي  او ستاينهتسپې/ او داسي ھيڅ  ږغږ  يې  نه اروٻده، چي د حق تعالی تسبې

  ٨صم بکم عمی فھم ال يرجعون«  ) ١٨: ٢( پير  روښان، د سپٻڅلي قرآن د بقرې د سورت د اتلسم آيت 

کاڼه . مخي، ھغه کسان کاڼه، گونگي او ړانده بولي، چي  په ھر اواز کي د حق  ږغ  نه اروي د الرښووني  له » 

 چي د حق خبره نه کيي؛ او ړانده په دې مانا، چي حق ،په دې مانا، چي د حق اواز نه اروي؛ گونگي په دې مانا

   .٩وينيپه سترگو نه 

اواز د   مخلص ، په خپله عرفاني شاعرۍ کي د قربت د مقام او د ھرزموږ  مفکر عارف ، علي محمد  

اړخيزي خبري کړي دي ، چي د مانا او ښکال له اړخه يې د لوړو عرفاني    داسي  ژوري او ھراړهتسبو په 
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له ) ١۶ : ۵٠(  د سورې د شپاړسم آيت قھغه، د قرآن کريم د .  مخکښانو په  ليکنو کي ډٻر لږ ساری ليدل کيږي 

  : داسي بيانيي ،امر سره سم، انسان ته په خطاب کي د لوی څښتن د قربت عرفاني فلسفه

  ئ           حاظر نـــاظر دي رب د ح  

  ئ ته غايب شوې دا عجب د

  !           سترگي روڼي کړه  وگوره  

  ئ دی تر تا و تا اقـرب د

  نحن اقرب الـيـکه             

  ئدر نزدې تر رگ، عصـب د

و کي د نغښتي  الھي ذکر   ھستونکي، د اوازو د تنوع او په ټولو اوازو ايسته غزله کي د اوازو دپه يوه ښ

  :مسألې ته داسي گوري ژوري عرفاني 

  ديوه بحـــره غوټې يې څرگنــديږي            

  له يوه بحره آواز په څو انگاز شـي

  !         د زړه غوږ که دې شنوا شي و به واروې  

   د يوه نايي آواز شــي په ھر ني کښي

  چي آواز له غير نه آروي په غـــوږو           

  شــي وسازر  ھغه کس گورم مين په سو

  چي يې فھم په تسبيح د ھــر آ واز وي              

   و عارف ته ھر آواز بانگ نماز شــي 

***                                   

  ي            د نايي په دم آواز څرگنــد له نی ش

  ال يـــجوزه ئ بې نايي د نــی آواز د

  ئ          چي آواز د نايي نه گوري ړوند، کوڼ د

  له يوزه ئ  په تميز، عقل کښي ډٻر کم د

  : بلکي يوازي  د نبيانواو وليانومقام گڼي ،په بله غزله کي د قربت مقام، د ھر سالک مقام نه  

            چي په زمين يا په سمـا ده  أ ھر اشي  

   ُکل د حال په ژبه ذکر که گويـا ده

  ئ            د نبي او ولي غوږ پرې شنوا شــو  

    د منکر له غوږه پټه دا نـدا ده

، چي مخلص په يوه بله غزله کي، د معرفت پر غوره ئد قربت مقام ته د ھمدې لوړ ارزښت له امله د  

  :مقام د قربت، لوړوالی او ښه والی داسي بيانيي 

  ئ               د قربت مقـام باال ترمعرفت د

  نن په دا مقام حاصل شه نزدٻکت ښه 

  !              د آواز له معرفته به خبر شـې

   لــه تسبيحه به يې بيا مومې لذت ښه
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 يوه د مخلص د عرفاني ديد له مخي د قربت  لوړ مقام ته  يوازي ھغه عارف رسٻدالی سي، چي د

  : جھانو ته شا کي   دواړومحبوب په مينه کي

  !              که قربت غواړې تر دواړو کونو تٻر شه

    مقربو پرٻښوول کښي قربت بياموند

معجزه ناکه ) ته يې( وږغ تې ) ع(د مخلص په باور د اواز ھمدا الھوتي منبع ده، چي د حضرت داوود  

د مځکي پر مخ بٻالبٻلو ژوو له خپل ژوند )  يېبه( اثر ور بخښلئ ؤ؛ او د اروٻدو په مستۍ او بې ھوښۍ کي بې 

  :د ده په عارفانه بيان کي د اواز دې جادويي اثر ته داسي کتنه سوې ده . او ھستۍ سره بازۍ کولې 

  دلفرٻبـــه     ئ د آواز صفت به وکښم ښه اواز د

  آھو ځان کښٻږدي و تٻغ ته د احسن اصوات له زٻبـه

   له نيــازه       ئ کړدداؤد له  ښه آوازه  چي آغاز يې

  غرونو، ونو به ُجنبش که، حيوان ډٻر مړه  بې حسٻبـــه

  :په يوه پاړسي مثنوي کي له ټولو مخلوقاتو او موجوداتو سره د حق تعالی  قربت په يوه بڼه بولي 

  قربت حق به اسفل و اعلی يکيست          .  . .« 

    اول و آخر درين دريــا يکيست 

  ه يکسان بـــود           قربت حق با ھم

   ». .  .١٠ گر َمَلک يا ديو يا انــسان بود

بل ځای، دا عرفاني نظريه وړاندي کيي، چي د کايناتو پر مخ  ھر ږغ د حق تعالی د مھربانۍ يا غوسې 

؛ او يوازي ھغه څوک په دې رازو پوه گڼي، چي خپله ھستي ډوله نٻستي يې د نٻستي ډوله ھستۍ په ئښکارندوی د

  :مينه کي ھٻره کړې يي 

  ُجمله عاَلم چون نی و حق نايی است           .  . .« 

  اين بداند آنکه از خود فانـی است  

  ھر ندايی را که از حق بشنــوی            

  خالی از دو حال نبود ای قــوی  

  يا بود از رحم يا از قھـر آن             

  تو ز قھرش دور بگريز ای فـالن

  ی رحم رحمانی گــزين          آن ندا

   » . .  .١١  که از آن يابی ھدايت ھم يقـين

  شريعت، طريقت، حقيقت، معرفت، وصلت،  وحدت، سکونت ، سماع:   دپاره وگورئ و مالوماتو د نور

  .او وجد او داسي نور 

  

  لمنليکونه

   . ١٨٨٣ -١٨٨٢: ٣ عميد ١   

  .    ١٣١ ايقزبدة الحق»  تعليقات، «   وردی، ٢        

  3 Nicholson 7.      
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 4 Nicholson 64.                

 5 Nicholson 7 – 8. 

اووه  اسمانونه او مځکه او د اسمان او مځکي تر منځ  ھر موجود شی، د ده تسبې وايي .  . :  . ژباړه ۶ 

ي د ھغو په تسبو او ثناويلو نه پو په ريشتيا سره داسي شی نسته، چي د حق تعالی تسبې او ثنا ونه وايي؛ خو تاس.  

  .      .  . ھٻږئ

   .        ۴٩  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ٧  

        . گرزي را  نه  )څخه الرۍ بې له ( نو ،دي ړانده او گونگيان ڼه، کاھغوی:   ژبا ړه ٨            

   . ١٣٣ - ١٣٢ حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص،  ٩            

   .                ٣۵٠  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ١٠

   .٣۵١ - ٣۵٠  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ١١
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