
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٩

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۵  

  :  ِاسِم  اَعظم  -  ٨

عرفان په منظومو او منثورو آثارو کي ھم، ډٻر  علومو پر نورو څانگو سربٻره، د تصوف اود اسالمي 

اسم اعظم، لکه څنگه چي له نامه څخه يې ښکاري، د لوی څښتن . اصطالح تر سترگو کيږي »  اسم اعظم«ځله د 

  .ئ په مبارکو نومو يا اسمأالحسنی کي، تر ټولو ستر او لوړ نوم د

. په باب، يو شان نظر نه لري » اسم اعظم  «  ول پوھان او ُمجتھدان، دخدای تعالی د د اسالمي ُعلومو ټ  

 د  يېپٻژندنه؛ او ؛ ھر څوک نه په پوھيږيئاصالً  له خلکو پټ د» اسم اعظم «د ځينو په اند، د خدای لوی نوم يا 

 عقيده، د خدای ټول اسمأ الحسنی ، د ځينو نورو اسالمي پوھانو په. انسانانو په سپٻڅلتيا او اخالص پوري اړه لري 

)  ٩٩( د اسالمي عالمانو يوې ډلي، د هللا سبحانه و تعالی له نه نيوي . نومونه ديلوی يا ستر) ج(د حق تعالی 

نومونه »  الرحمن او الرحيم«نومونه ، ځينو نورو د » الحی او القيوم  «  د ځينونوم، » صمد«نومو څخه د 

   .١ ئپه توگه ياد کړی د» اسم اعظم«وم د لوی څښتن د ن» ھو«اوځينو نورو بيا د 

  يد اسالمي علومو او عرفانباره کي د پٻژندني په » اسم اعظم« د پروردگار ددا خبره څرگنده ده، چي    

ارزښت  ستر د» ظماسم اع«د سره له ھغه ھم خو  اختالفونه مالوميږی؛ناڅه مخکښانو تر منځ، د نظر څه 

داسالمي تصوف او عرفان په ټولو طريقو او داسالمي علومو په گردو .  په يوه خوله دي اواغٻزې په باب گرده

ھمٻشنۍ ذکر، د اپتو او بالوو د » اسم اعظم«د ) ج(څانگو کي، د نظر خاوندان په دې عقيده دي، چي د لوی خدای 

   . له منځه وړلو، د بې ساري روحاني خوښۍ د ترالسه کولو او الھي نيژدې والي کيلي ده
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)  ھـ ق کي مړ ٧٩٢په (    خواجه شمس الدين محمد حافظ شٻرازي  - د پارسي عرفاني ادب وتلي شاعر   

  :د جادويي تأثير په اړه  داسي وايي » اسم اعظم « کي د  شنډولو د  شيطان د دسيسواو فتنو په 

  خاتم جــام را بشارت ده  بحســــــن خاتمة« 

   »٢يمنکاسم اعظم کرد ازو کوتاه دست اھر

 بايزيد روښان   - کي د خپل عرفاني پير  » حالنامه«په زموږ رسٻدلي عارف شاعر، علي محمد ُمخلِص،  

پړاوو د بيانولو په ترڅ کي ليکي، چي حق بٻالبٻلو د روحاني بشپړتيا د )  ھـ ق٩٨٠  -٩٣١( '  انصاري'اورمړ

روښان پر زړه القأ کړ؛ خو ميا روښان د سپٻڅلي ھم د پير » اسم اعظم «  تعالی  د قربت د ذکر په عطاکولو سره 

» اسم اعظم«له مانا سره سم د »  ٣انا سنلقی عليک قوال ثقيال «  )  ۵: ٧٣(قرآن د ُمزمل د سورت د پينځم آيت 

 روښان دغه راز عقيده بايزيد.  د ده په فکر،  دا نوم تر دواړو عالمو دروند ؤ   . ۴دروندوالي ته غاړه نه ايښووله 

، تر څو  ذاکر د ئذکر تر ھغه وخته نا شونی د) حق تعالی(؛ او د مذکور ئمذکور نوم د» اسم اعظم«له، چي لر

وښان له عرفاني نړۍ ليد سره سم د پير ر. ډوب او محوه نسي  مذکور صفت غوره نه کړي؛ ياني په مذکور کي 

» تخلقو باخالق هللا« سي،  چي ذاکر د ؛ او بايد ھغه وخت پيلئد وجود او ھستۍ پرٻښوونکي نوم د» اسم اعظم «

له دې امله ھغه تر يوولسو کالو عرفاني رياضتو او کوښښو .  ي ي ئپړاو ته رسٻدل» او بقأ بافنأ في هللا «يا 

له ذکر پرته، »  اسم اعظم«وروسته، ھغه مھال چي د وصلت  لوړ عرفاني  مقام ته ورسٻد، دا خبره ومنله چي د 

تر پيل کولو مخکي له رباب، سرندې، څلور تاره » اسم اعظم «پير روښان د . سي رسٻدالی وروستي مقصود ته ن

 ئاوريد» اسم اعظم«، شپٻلۍ، نغارې، سرنا، ژرندي، دوکان، مځکي، اسمان، ونو، السو، پښو او نورو غړو څخه 

اغٻزه » اسم اعظم « عالی د  ميا روښان په ځينو پارسي بيتوکي د عارف د ځان او اروا په سپٻڅلتيا کي د هللا ت.۵

 له برکته»  اسم اعظم«د په خپل عرفاني سير او سفر کي د حالنامې د روايت له مخي، پير روښان . بيان کړې ده 

   .۶ د موحد عارف ھغه  مقام ته ورسٻد، چي ھلته د جلي او خفي شرک ھيڅ نښه نښانه نه پاتيږيباالخره

د اغٻزمنتيا په » اسم اعظم «  ذکر او فکر کي د څښتن تعالی د علي محمد ُمخِلص، د عرفاني سالکانو په  

  :باره کي، داسي وايي 

  م اعظم ذکر په ھــــر دم شيــــ يې اسيچ

  پل ذکر مستحکم شيـــــين يې په خــاو يق

  درست جھان به واړه ځان گوري بې شکه

                            په ھر چا به مھربان، رحيم، اکــــرم شي
  لمنليکونه

  

   .  ١٩۵ : ١ عميد ١

   .      ٢۶۴ حافظ شيرازي ٢

  . اچوو ) عظيم الشانقرآن ( دروند پٻټی !)  اې محمده( موږ  ژر پر تا باندي :    ژباړه ٣

   .       ۵٣ - ۵٢   بايزيد روښان ۀامحالن   ُمخِلص، ۴

   .  ۶٩    بايزيد روښان ۀحالنام  ُمخلِص، ۵

   .٨٢  - ٨١    بايزيد روښان ۀ حالنام  ُمخلِص،۶            
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  :  اسمانونه، ستوري، ُکرسۍ او ْعْرش -٩

و کي ھم، د نورو اسالمي علومو، فلسفې او حکمت په څٻر، د اسالمي تصوف او عرفان په بٻالبٻلو آثار

 ھڅه کوو، په دې بحث کي.  پراخي خبري او بحثونه کيږي اړه زياتره د اسمانانو، ستورو، عرش او کرسۍ په 

  .  عرفاني مفھومونه په لنډه توگه  څرگند کړو،چي دد غو نومو او اصطالحاتو

قدرت، د ژوند، پوھه، اراده، .  د شريعت پلويان وايي، چي اسمانونه او ستوري  جامد جسمونه  دي 

د .  ي يبلکي د خاصيت له مخي اغٻزه ک، پرکايناتو باندي، د ارادې له مخي نه.  اورٻدلو او کتلو وس  نه لري 

حکمت پلويان وايي، چي اسمانونه او ستوري ژوندي موجودات دي؛ پوھه، اراده او واک لري؛ اورٻدل او کتل 

  .  ه ارادي سره ھم  تأثير لري کوالی سي؛ او پر دې کايناتو باندي سربٻره  پر خاصيت، پ

آيت، د فُصيلت د سورې په )  ٢٩ : ٢(  ويشتم )نھه ( بقرې د سورې په نهقرآن کريم د که څه ھم د 

او ) ٣ : ۶٧( ، د ملک د سورې په دريم آيت )١٢ : ۶۵( ، د طالق د سورې په دولسم آيت )١٢ : ۴١( دولسم آيت 

کي، په څرگند ډول  د اوو اسمانانو خبره سوې ده؛ خو په عرفاني ) ١۵ : ٧١( د نوح د سورې په پينځلسم آيت  

د دغو . په توگه ياد سوي دي  ليکنو او څٻړنو کي، پر اوو اسمانانو سربٻره، عرش او کرسۍ ھم د دوو بٻلو اسمانو

د سپوږمۍ اسمان يا لومړی اسمان، د عطارد اسمان يا دوھم اسمان، د زھرې  :  ه دې ډول دي اسمانونو نومونه پ

اسمان يا دريم اسمان ، د لمر اسمان يا څلرم اسمان، د مريخ اسمان يا پينځم اسمان، د مشتري اسمان يا شپږم 

دا اسمان  د (   اسمان  )نھم( نم  يا اسمان، د زحل اسمان يا اووم اسمان، فلک البروج  يا اتم اسمان،  فلک اال فالک

  .)ئاطلس د اسمان يا ُکلي نفس په نومو ھم ياد سوی د

 ته عرش دې اسمان. کي ھيڅ ستوری نسته ؛ او په ھغه ئدئ  نم اسمان پر ټول جسماني عاَلم راگرځٻدل

اسمان وروسته، چي د سپوږمۍ تر . اتم اسمان يا فلک البروج ته د ثواب  اسمان يا کرسۍھم وايي .  ھم وايي 

د دې خبري مانا داده، .  ١، په وار سره  اور، ھوا، اوبه او خاوري پرتې ديئمځکي ته تر ټولو نيژدې اسمان د

چي مځکي ته په  نيژدې کٻدو سره ، د کثافت درجه ډٻره او د لطافت درجه  کميږي؛ او د دې پر خالف  اسمانو ته 

په بله ژبه مځکه تر ټولو کثيفه؛ او عرش تر .  د کثافت درجه لږ يږي په نيژدې کٻدو سره د لطافت درجه ډٻره او

  . ئ ټولو لطيف اسمان د

د عرش او کرسۍ د ماناوو په اړه ، د اسالمي علومو او اسالمي عرفان په کړييو کي، يو نظر او يوه 

او )  ن او  ستنه، چت، ماڼۍ، ودانۍ، د يوه شي رکۍتخت، خيمه، چتر( ځينو اسالمي ډلو عرش . رايه  نسته 

پاره  له دې لغوي تعبير دځينو ډلو د عرش او کرسۍ . په لغوي ماناوو کار کړي دي ) تخت او چوکۍ ( کرسۍ 

د ځينو پخوانييو فيلسوفانو .  ئ ؛او نھم اسمان يا فلک االفالک يې د عرش په نامه ياد کړی دئ سره مخالفت کړی د

   .٢عارفانو په اند، د امر او نھي موضع؛ او د ځينو ئپه عقيده کرسۍ د ثواب  ځای د

« په خپل عرفاني اثر )  ھـ ق٧٠٠  -  ۶٣٠(   شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي - مفکر عرفاني الرښوود 

جسم کثيف «  : کي د جسمو، ستورو ، اسمانو، کرسۍ او عرش د پيدايښت په باب داسي ليکي » زبدة الحقايق  

له زبدې او عصارې . هللا تعالی ھغه ظلماني جوھر ته وکتل .  ئ  وړ د؛ له دې امله د وٻش اوتجزيېئجوھر د

عرش، کرسۍ، اووم اسمان، شپږم اسمان، پينځم اسمان، څلرم : څخه يې په  وار سره دغه جسمونه پيدا سوه 

اسمان، دريم اسمان، دوھم اسمان، لومړی اسمان، وروسته د ھغه له شيرې او ُعصارې څخه په وار سره  اور، 

په دې ډول، د شھادت او ملکوت اته ويشت مفردات بشپړ سوه ؛ له دوی سره درې .  ا، اوبه  او خاوره پيدا سوه ھو

، فعل او تورو مرکبونه رامنځ ته )اسم( نامه  اته ويشت توري او د اءکان، نبات او حيوان پيداسوه؛ د الفب: مرکبونه 
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کو په باب ھم، خورا ژور او ٻش سره د انساني ارواوو د اړشٻخ نسفي، له بٻالبٻلو اسمانو، کرسۍ او عر» . ٣سوه

، کرسۍ د اولوالعزمه پٻغمبرانو، اووم اسمان د اءد ده په اند، عرش د خاتم االنبي. په زړه پوري بيانونه لري 

انو، رسوالنو، شپږم اسمان د انبياوو، پينځم اسمان د اولياوو، څلرم اسمان د معرفت د څښتنانو، دريم اسمان د زاھد

په دې .  ئ دوھم اسمان د عابدانو، اول اسمان د مؤمنانو مقام ؛ او څلور گوني طبيعتونه د څلورو عناصرو ځای  د

  .توگه، تر ټولو لوړ مقام عرش او تر ټولو کښته ځای خاوره ده 

د اسالمي عرفان  په  ژورو  رمزونو خبر عارف  شاعر، علي محمد ُمخِلص، په يوه غزله کي د څرگندو 

ي؛ اود گردو د پيدايښت حکمت د يقرآني حکمو له مخي،  د کايناتو  پر مخ  د اوو مځکو او  اسمانونو خبره ک

  :د لوالک  له مسألې  سره تړي ) ص(  حضرت محمد  -اسالم د ستر پٻغمبر 

  ئ تاج لوالک دئ پر سر باندي  يې ايښيچ

  ئ  په سبب يې اووه ځمکي، ھفت افالک د

نه کالم کي، څو ځايه  عرش او کرسۍ په مجازي او کنايي ډول،  د ناپايه لوړ او بې  د ُمخِلص په عارفا  

مسأله څٻړي، چي د يا وعدې په يوه غزله کي، د حق تعالی د ھغه  ژمني . انتھا عظيم مقام  په مانا کار سوي دي 

   : به ور وبخښي مرتهزړه په ديد د ده د ذات  ليدونکي ته تر عرش او کرسۍ لوړ

  ړه په ديد زما و ذات ته گــوريچي د ز

  په باطن به يې تر عرش، کرسۍ کالن کړم

عرش او کرسۍ د ُمخلِص په عرفاني نړۍ ليد کي تر ټولو کايناتو لوی او لوړ مقامونه دي؛ خو څه ھم که 

و د د قدسي حديث ا » ۴ال اسع فی االرض و ال فی السمأ ولکن اسع فی القلوب المؤمنين«  سره  له دې ھم ھغه د 

د مبارک نبوي حديث الرښوونو ته په پام کولو سره ، د  » ۵قلب المؤمن اکبر من العرش و اوسع من الکرسی«  

   : د ده عارفانه کالم دئ، چي وايي .  ھم  پورته  او عظيم گڼيومؤمن  زړه  تر دې  مقام

  ئ         د مؤمن زړه مي تر عرش، کرسۍ وسيع د

  ئ  سميع دد مؤمن  په  زړه کي ځای بصير،

  :                                   بل ځای وايي 

  ير کاندي          تل د عرش، کرسۍ په َمْلــک به سَ 

  ئ چي تر الندي تل د زړه براق سمـند د

                                     په يوه بله غزله کي تر عرش او کرسۍ اََرت زړه ، د ھغه چا په برخه گڼي، چي د 

  :عرفت په پوھه نازول سوئ يي م

  چي د معرفت له ِعــلمه بـــھره ور شي           

  ئ په باطن يې زړه تر عرش، کرسۍ فراخ د

 د رسٻدو ، د حق تعالی ھمٻشنۍ ذکر او فکر د عرش لوړ او ستر مقام ته،ُمخلِص، په يوه  بله غزله کي

    :ضامن بولي 

             ئ    که د عرش و لوړ ميدان و ته دي ھوش د

  ته پرې مه ږده يو زمان د  َنَفس تاگه

  په يوه َنَفس به و رســې تر عــــرشه                 

  الگه د عرش په لنگرئ دغه مزی د
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له ُحکم سره سم، د عرش رفيع او )  ١٧ : ۵٣( ُمخلِص، د قرآن کريم د نجم د سورې د اوولسم آيت 

رسٻدل، د ده  په بې ساري عرفاني )  ص (  حضرت محمد  - شخصيت  وسيع مقام  ته د د واړو جھانو د وياړلي 

، د بې الھي ديداره) ص(  ھمدې لوړ عرفاني مقام له امله، رسول هللا  ده د استدالل له مخي، دد. مرتبه کي گوري 

 په برخه د ُمخلِص له نظره، د خاصانو دا ستر مقام يوازي د ھغو عارفانو.  نور ھرڅه ھٻر کړي وه کايناتو پر مخ

  : له منځه يوسي  يا ِحجابونه ټولي پردې،، چي د حق تعالی او خپل ځان تر منځئد

  ھر چي مازاغ البصر و ماطغـی  شه                  

  ٻناست مربعښپاس پر عرش د قربت ک

   د خاصانو پر قـــــطار به داخل نشي                 

  څو د دوو کونو جامــــه نه کــه اخلـع

د کايناتو او انسان د پيدايښت نظريه، عرفان او معرفت، مبدأ او معاد او : ئ پاره وگوردمالومات د نور 

  .داسي نور 

  

  لمنليکونه

  .        ١٢۴زبدة الحقايق»  تعليقات، «  وردی،  ١

  .     ١٣٠ زبدة الحقايق»  تعليقات، «  وردی،  ٢

   .                ۵٧ انسان الکامل  نسفی، ٣

  .     پر مځکه او اسمان ځای نه سوم؛ خو د مؤمنانو په زړو کي ځای سوم   زه ۴  

  .ئ  د مؤمن زړه تر عرش غټ او تر کرسۍ پراخ د ۵                    

  نوربيا


