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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ سپتمبر ١٩

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٨ 

 
  : پوھه او عقل   - ١٨

د پوھي او عقل د .  ئ سره اشنا دمو عقل له مفھو پوھي او کي، د ژوندانه  په بٻالبٻلو ډگروانسان، د 

؛ خو په اسالمي عرفان کي، پوھي سوي ديښٻگڼو په باب په زياترو دينونو او فکري ښوونځييوکي پراخي خبري 

تر ډٻره ي مخکښانو نظريې،  د پوھي او عقل په اړه د عرفان.  او عقل ته له يوه ځانگړي زوايې څخه کتنه کيږي 

  .قرآني نصوصو او نبوي حديثو څخه الھام اخلي  له بريده 

 ي  ډٻراړه کي، د پوھي د فضليت،  د ناپوھۍ او جاھالنو د غندني په  په قرآني او نبوي حديثو

( م آيت   د مثال په ډول د عظيم  شان قرآن د اعراف د سورت په يوسلو نه نيويي؛ارزښتناکي الرښووني سوي دي

د بخښني  ! ) اې محمده( ياني   »  ھليناخذو وامر بالمعروف و اعرض عن الج« : کي راغلي دي ) ١٩٩ : ٧

د سورت په نه اتيايم ) نصر ( د يونس .  خوی غوره کړه، د نٻکو کارو امر  وکړه؛ او له ناپوھانو څخه مخ واړوه 

وال تتبعآن سبيل «  : ئ دئ  داسي ُحکم سوباره کيپه کي د ناپوھو کسانو د متابعت نه کولو  ) ٨٩ : ١٠( آيت 

د بني .  ) وي (ييږدئ، چي د توحيد د پوھي الر يې زده نه ايياني د ھغوکسانو پر پله پل مه  »  الذين ال تعلمون

ومن کان فی ھذه اعمی فھو فی اآلخرة اعمی و اضل «   ) ٧٢ : ١٧( اويايم آيت  د سورت په دو) اسرأ ( اسراييل 

.  ي ينيا کي بې خبره او ړوند وکي ، ھغه چا ته ھم په آخرت کي د ړانده په سترگه کتل سوي دي، چي په  د»يالسب

 نٻک، په وروستۍ برخه کي، له ناپوھانو څخه الر بٻلول ) ۵۵ : ٢٨( د قصص د سورت د پينځه پينځوسم آيت 

ي، چي د ناپوھو کسانو يي پر تاسي دي سالمتي يان  »  سالم عليکم ال نبتغی الجاھلين.  . .« : کار گڼل سوئ دئ 
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او د ھود  دسورې په شپږ  ) ٣۵ : ۶( انعام دسورت  په پينځه دٻر شم آيت  ھمدغه راز،  د.  نه ځئ  پر الر

  . . .  پناه غوښتل سوې ده ،کي د ناپوھۍ له  بده شره ) ۴۶ : ١١( څلوٻښتم آيت 

په احاديثو کي ھم  ډٻري ) ص ( د رسول اکر م د پوھي ښٻگڼي اوله ناپوھۍ څخه دکرکي په باب، 

 کي، د پوھي زده )طلب العلم فريضة علی کل مسلم و مسلمة( په يوه مبارک حديث . ارزښتناکي خبري راغلي دي 

په يوه بل حديث کي، د عربو له ټاپو وزمي .  فرض گڼل سوې ده ، پر ھر مسلمان سړي او مسلماني ښځي،کړه

طلب العلم و « :   داسي ويل سوي دي ، په پاملرني سره د پوھي د تر السه کولو په اړهڅخه د چين ليري والي ته

په يوه بل حديث کي، د ھغه چا خبرو ته .  ي ي ھم په چين کي  څهکه! ياني  پوھه تر السه کړه»  لوکان فی صين

 حضرت - صيت، چي  د پوھي او ھوښيارۍ د ډگر  د بې ساري شخي دي  د شيطان پيروي گڼل سولغوږ نيو

من اتبع الذين ان لم يعلم من علم النبی «  : په  دې حديث  کي داسي لولو . په پوھه نه پوھيږي  ) ص( محمد 

ياني ھغه څوک، چي د نبي په ِعلم نه پوھيږي، د ھغه  »  فکانما يتبع الشيطان  و من يتبع الشيطان فماواه فی النار

دغه .  ي ي، چي د شيطان پيروي کئ ي؛ اود ھغه چا ځای اور دي، چي د شيطان پيروي يې کړې ئچا په شان د

العقل غريزی مميز بين خير الخيرين و «  : حديث شريف کي د عقل په اړه  داسي ويل سوي دي  بل يوه   په ،راز

  .  ١ياني عقل د دوو خيرونو  او دوو بدييو تر منځ توپير کوونکې غريزه  ده  » بين شر الشرين

او عرفان  مخکښان باور لري،  چي د هللا تعالی ذات  د پوھي او کمال يوازنۍ سرچينه د اسالمي تصوف 

ښي په باب بشپړه پوھه، يوازي د رب العالمين په ذات او ھستۍ کي نغښتې ٻدکايناتو د ھر موجود او ھري پ.  ده 

چاته :  ي کياری نعمت ورلوی څښتن له خپلي  ارادې او غوښتني سره سم، بندگانو ته  دپوھي اوعقل  بې س.  ده 

د پوھي اوعقل وٻش ھم د نورو برخو په څٻر ازلي منشأ لري؛ ھر څه  د حق تعالی  .  ډٻر، چاته لږ او چاته ھيڅ  

 داسي  اړهکي، په دې  ) ٢۶٩ : ٢( لکه څنگه چي د بقرې د سورې په دوه سوه نه شپٻتم آيت . په واک کي دي 

د آل عمران د سورې په  »٢ . . . من يؤت الحکمة  فقداوتی خيرا کثيرايؤتی الحکمة من يشاء و« : راغلي دي 

( ، د مائدې د سورې  په څلور پينځوسم  » ٣.  . .الفضل بيدهللا توءتيه من يشآء  . . .« ) ٧٣: ٣( درو اوياٻم آيت 

سألې ته څرگنده اشاره او ډٻرو نورو قرآني آيتو کي دې م» ۴... فضل هللا يوء تيه من يشآء   . . .«  آيت ) ۵۴ : ۵

  .          سوې ده 

 له تيارو څخه را) کفر ( ڼا گڼله کيږي، چي انسان دُکوپر وپه اسالمي تصوف او عرفان کي، پوھه ھغه ر

گومان، بې خبرۍ او جھالت له تيارو ډک ،د ناپوھه  زړه  د شک.   د حقيقت و ايمان لوري ته يې بيايي  اوباسي؛

 په ،پوھه. ي؛ د حق او باطل تر منځ  د توپير کولو وس نه لري ير دړندو په څٻر سرته رس ھر کا،له دې امله. ي ي

پوھه د عمل الرښوونکې؛ او له حق تعالی  سره د ميني او . نيا او آخرت کي د نٻکمرغۍ  الر او وسيله ده ود

پوھي او ھوښيارۍ له ستر ي، چي د يابليس او د ھغه لښکر يوازي  پرھغو کسانو بريد ک. نيژدٻوالي  نخښه  ده  

  : په اسالمي تصوف او عرفان کي، پوھه پر دوو  ډولو وٻشي  . ۵يينعمت څخه بې برخي 

  .سبي پوھه   ظاھري  يا کَ -

 .  باطني يا ذوقي پوھـــه  -

نيوي اړخو په اړه، ھغه رسمي او رواجي پوھه ده، چي له وپوھه، د ژوندانه د مادي او ديا َکسبي ظاھري 

د عرفاني صاحب .   تر السه کيږي ،دفتر، ښوونځي او مدرسې، معلم او مال څخه د زده کړي له الريکتاب او 

نظرانو د باور له مخي، ظاھري پوھه، له خپل ټول ارزښت سره سره، د خالق تعالی د ذات ، د انسان او کايناتو د 

شماره پټو واقعيتو د کشف او پٻژندني کو په باب د بې ٻپيدايښت؛ او  د دوی تر منځ د نه شلٻدونکو خپلمنځي اړ
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   د تصوف او عرفان په نړۍ کي تل د حقيقي يا باطني پوھي پر انکار نه منونکي اړتيا،له دې امله. وس نه لري 

. باطني ِعلم د ظاھر ي پوھي پر خالف، د رياضت او عرفاني کوښښو له الري تر السه کيږي  .  ټينگار کيږي  

 پټ حقيقتونه  ښيي؛ د ھر شي او ھري پيښي تړاوځان، جھان او خالق تعالی د ھستۍ په   دباطني پوھه، سالکانو ته

داپوھه يوازي  دخدای .  ي ي پټ واقعيتونه برمال ک ھمپر ظاھري اړخوسربٻره  د ھغو د باطن او ماھيت په باب

  .   ۶نازولو دوستانو ته ځانگړې سوې ده

وھه چي د هللا تعالی د يوې بې ساري پٻروزيني په توگه، د اسالمي تصوف او عرفان په اصطالح،  ھغه پ

ال، بې پريشتې او پٻغمبره، نٻغ په نٻغه په کشفي او بې کتاب او قلمه، بې ښوونځي او مدرسې، بې ښوونکي او مُ 

په نامه »  لدني پوھي « سر سپارلو دوستانو پر زړو القأ کيږي، د ھغه د الھامي بڼه د پروردگار له خوا د 

 د) ع ( کي د حضرت خضر  ) ۶۵ : ١٨(  د عظيم الشان قرآن  دکھف  دسورت په پينځه شپٻتم آيت  . ٧يياديږ

) ع (  حضرت موسا  -يادونه سوې ده، چي دھغه په برکت يې د خدای د اوالعزمه پٻغمبر اړه لدني پوھي په 

تينه رحمة من عندنا و علمنه من لدنا فوجدا عبدا من عبادنا ا« : په دې کريمه آيت کي راغلي دي .  الرښوونه کوله 

 او په خپله ؛ؤئ ياني دوی دواړو زموږ له بندگانو څخه يو بنده وموند، چي ھغه ته مو خپل رحمت ورکړ »  علما

کي، حضرت  ) ١٢ : ٣١( د لقمان د سورې په دولسم آيت .   او ځانگړې پوھه ښوولې وه )لويه(  لومو ھغه ته

يوازي دخدای تعالی د لٻونۍ او سوځونکي ميني پتنگان د  .  سوې دهي د ورکړي يادونه لقمان ته د عقلمندۍ او پوھ

پاره نه کتاب لوستلو ته اړ دي؛ او دھغوی ددې پوھي د تر السه کولو .  د بې ساري  پوھي وياړ لري   » لدون « 

دا باره کي نو د حقيقت په دپيښو او شيالکه څنگه چي مخکي ھم اشاره وسوه، .  نه ھم د چا لوست او شاگردۍ ته 

  .  مخامخ عطأ کيږي ،پوھه ھغوی ته  دحق تعالی له خوا

په اسالمي تصوف او عرفان کي، عقل ته د هللا تعالی د ډٻري لويي او ارښتناکي پٻرزويني په سترگه کتل 

 » ل الة العبوديةالعق« : د عقل په اړه  ويلي دي )  ھـ ق ۴۴٠  -٣۵٧(  ابوسعيد ابوالخير  - نامتو صوفي. کيږي  

  :  عقل پر دوه ډوله وٻشي ،په اسالمي تصوف او عرفان کي. ياني عقل د عبادت وسيله ده 

انسان  د دې  عقل په مرسته د خپل .  ئ    د ژوند عقل يا کوچنی عقل، چي مرکز يې د انسان سر د-

ي، دا عقل  انسان ته د پټو حقيقتو نامه څخه يې ښکارد له څنگه چي .  نيوي ژوندانه ستونزي اواروي  ومادي او د

  . ښو په برخه کي ھيڅ الرښوونه  نسي کوالی ٻاو پ

. ئ د دې  عقل مرکز  زړه د.  عقل يا د عقلونو دعقل په نامه ھم ياديږي     د ايمان عقل ، چي د معاد د-

قتونه پٻژني؛ او له خپل ي؛ پټ حقيي لوړوالی ترالسه ک)معنوي(مانوي انسان ددې عقل په مشرۍ نفساني بشپړتيا او 

يا » عقل عقل  «  کبله، عرفاني سالکان   د ھمدېله. ي ي الرښوونه ک،پارهدسره د يو ځای والی  يا مبدا يې اصل 

کوچني « يا »  ژوندانه عقل « د دې پر خالف د .   الھي پٻرزوينه گڼي  او ارزښتناکه  ډٻره ستره »ايماني عقل« 

 .  را ولي  )آفت ( تاپد دوی په اند، داعقل زيان او .  وري ته په لوړه سترگه نه گ» عقل 

د پينځمي ھجري پيړۍ د دوھمي (   حکيم سنايي غزنوي -  سي ژبي د عرفاني ادب علمبردارړ  د پا

)  ئ  ھـ ق کلو تر منځ مړ سو۵۴۵  - ۵٢۵نيمايي په لومړييو يا منځنييو کلونوکي، په غزني کي  زٻږٻدلئ؛ او د 

  :فاني مانا، په خورا ښه بڼه بيان کړې ده دعقل  ھمدا عر

  عقل سلطان قادر خوشخوست           « 

   خدا اش گــويند اوستۀآن که ساي                           

  سايه با ذات آشنـا باشد             
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   سايه از ذات کـی جدا بـاشد                              

           در مصالح مدبر جـان اوست      

   در ممــالک دبير يزدان اوست                         

  عقل ُکل مر تو را رھــاند زود                

  دود آتش و و از قرينـــی ديو                           

  ھر که با عقــل آشنا باشد              

                    » ٨ از ھمه عيبھا جـــدا باشد                           

  :په بل ځای کي، عقل دانساني بشپړتيا نخښه او حق ته د انسان د رسٻدو يوازنۍ دليل گڼي 

  عقل ھم گوھر ست ھم کانست               « 

  ھم رسولست و ھم نگھبانــست                             

  عقل در منـــــزل اول ز اول              

    آخرش اولست ھمـــچو ازل                             

  عقل در راه حق دليـل تو بس               

    »٩عقل ھر جايگه خليـل تو بس                               

سي ژبي د لوی عرفاني مخکښ، حکيم سنايي، له حکيمانه بيانو ړ، د پااړهدپوھي د ښٻگڼي او ارزښت په 

ه، د اسالمي تصوف او عرفان  الرويان په دې باور دي، چي د انسان پوھه او او نورو معتبرو نصوصو سره سر

ھر څوک چي گومان وکړي، په خپله د دوی په عقيده، .  خدای پٻژندني وس نه لري  عقل په يوازيتوب سره د

ٻروتلئ ھغه  په نومو او صفتو ت ، په حقيقت کي دئخدای ذات  په بشپړه توگه پٻژندلئ د پوھه او عقل سره يې د

مخلوقات ھيڅکله له خپل خالق سره برابري او  .  ئ دئ؛ ځکه د انسان فکر  او عقل  د خدای له خوا پيدا سوئد

 خدای تعالی په باندي؛ تر موجوداتو دھم ؛ او نه ئخدای تعالی نه په موجوداتوکي د . ١٠ورته  والی نه لري

 نه ځاييږي؛ ځکه  گرسره  د څنگه او ولي پوښتنه ؛ د وجود په باره کي يېئفکر بھر دانساني  تر واقعيت کي

                          . ١١ دئعلت د معلول په څٻر نه 

 ھـ ۶٧٢ - ۶٠۴(  موالنا جالل الدين بلخي رومي  -  الرښوودئ او منلئداسالمي تصوف او عرفان وتل

ا ژور او په زړه پوري انځور  کي د ظاھري او باطني پوھي خور) مثنوي معنوي(په خپل لوړ عرفاني اثر ) ق

  : ي يوړاندي ک

  ھای ِعــلم ھندسه               ی خرده کار« 

   يا نجوم و علم طب و فلسـفه                                 

  که تعلق با ھمـين دنيستش                

   ره به ھفتم آسمــان برنيستش                                

  است               » لم بنـای آخور عِ « اين ھمه 

   که عماد بود گــاو و شتر است                                

  بھر استبقای حيـوان چند روز                 

   نام آن کردند اين گيــجان رمـوز                             

  »                ِعلــــم منزلش « و » ِعلم راه حق « 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

                  »١٢صاحب دل داند آن را بـا دلــش                           

 گڼي؛ او باطني پوھي ته  د ژوند یبل ځای کي ظاھري پوھه، د انسان پر اوږو  پٻټ يوه ، په  صابموالنا

  : او بقأ د ملگري په توگه گوري 

  لم                 خاتم ملک سليمان است عِ « 

  جمله عاَلم صورت و جان است ِعلم                              

  لم درياست بې حدو کــنار               عِ 

    طالب ِعلم است غواص بحـار                                  

    ِعلم چون بر دل زند يـاري شود            

   »١٣  ِعلم چون بر تن زند بــاری شود                               

دخدای  په يوازيتوب سره  عقل ،موالناجالل الدين بلخي رومي، په عقيده، لوی او نامي عارفاسالم د د 

نور له تيارې او خوښي له .  پوري اړه لري ېو مقابللې اپٻژندني وس نه لري؛ ځکه ھره پوھه د ضدينو په پرت

، چي ستهھيڅ شی ن؛ داسي ئالی ُکلي وجود دخدای تع. له الري پٻژندل کيږي مقايسې او مقابلې خواشينۍ سره، د 

  : د ده عارفانه بيان دئ، چي وايي  . ١۴سره په مقابله او پرتله کي وپٻژندل سيده له 

  پس نھانيھا به ضد پيـــدا شود             « 

  چونکه حق را نيست ضد، پنھان بود                               

               تـــو نور  یپس به ضد نور دانست

  ضد را ضد می نمايد در صـدور                                   

  نور حق را نيست ضدی در وجــود               

        »تا به ضد اورا توان پيــدا نمود                                       

، په حقيقت کي ئپٻژندلئ د مانا په بشپړهي، خدای يې يھر څوک چي گومان کد ھمدې استدالل له مخي، 

؛ او مخلوق ھيڅکله له خپل ئدا د مخلوق فکر د.  ئ د ھغه په نومو او صفتوغولٻدلئ د.  ئ  دلئيې ځان غولو

  : موالنا وايي . خالق سره يو شان والی نه لري 

   حق بود، حق آفتاب                 ۀعقل ساي« 

   »  ١۵با آفتاب او چه تاب ؟  سايه را                                

تر ِعلم ، په نظر) ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠ (  شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي - د  وتلي عرفاني الرښوود 

او ) طمعي( ؛ځکه تر ِعلم  مخکي ناپوھي د تمي ئ  وروسته ناپوھي جنت دِعلم ؛ او تر ئمخکي ناپوھي دوږخ د

  . ١۶  دهنخښهھي د رضا او قناعت سراښوالي سرچينه ده؛ او تر ِعلم وروسته ناپو

په خدای )  م١٩۴۵  -  ١٨۶٨(   پوھاند نيکلسن -د اسالمي تصوف او عرفان ستر انگرٻز څٻړونکي 

  په » خدای پٻژني؟رنگهانسان څ« : ي يپه باب دا سي پوښتنه وړاندي ک د اھميت پٻژندنه کي د پوھي او عقل 

؛ ځکه ھغه سي پٻژندالیھم ن يې په عقل سره  . لري وجود نه  يې نسي پٻژندالی؛ ځکه ھغه مادي خوحواسو سره

فلسفه ھم له تضادو سره الس او .  منطق تر مالومو پولو ھا خواڅه نه پٻژني . ئ تر دايرې وتلئ داو عقل د فکر 

 يي غوړيي ؛ او د حقيقت پر مخ د  تشو خبرو اوريځيځانونه غولھم خوشي د کتاب او حکمت پلويان .  گرٻوان ده 

پروفيسر »  . ١٧د الھي تجالوو، وحي او الھام له الري تر السه کيږيځکه نو د خدای پٻژندني پوھه يوازي .

 توپير په دې ښکلو او په زړه پورو ټکو کي را  او عرفاني پوھي تر منځ )ظاھري پوھي ( نيکلسن، د قيل وقال
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 چي صوفيانو او عارفانو ته ځانگړې ده، د عادي پوھه د ِعلم په نامه ياديږي؛ خو ھغه باطني پوھه«  : نغاړي

د ده .  ييپروفيسر نيکلسن ، د معرفت او عرفان ترمنځ  توپير ته ھم اشاره ک» . معرفت يا عرفان په نامه ياديږي 

روښانه په سمه او دقيقه بڼه پاره داسي بٻل ټکي کار سي، چي د ھر يوه مانا دپه فکر، بايد د دې توپير د پوھٻدو 

په بشپړه د داسي پوھي موندل،  نتيجه نه ده؛ بلکي کوښښو او فعاليتوني پوھه د انسان د ذھني او مانوي باط. کړي 

د صوفيانو معرفت داسي روحاني پوھه ده، چي مخامخ .  اړه لري  پوريپه اراده او پٻرزوينيتعالی توگه د خدای 

عارف پر زړه څراغ په شان د دا پوھه د  . ي له خدايه تر السه کيږي؛ او له وحي، الھام او کشف څخه سرچينه اخل

  » . ١٨نوراني کيږي شغلو او پلوشو د ھغه په بې ساري يې ږي؛ او د وجود ھره برخه ٻبل

د )   ھـ ق٩٨٠  - ٩٣١(  انصاري   بايزيد روښان اورمړ-د پښتنو مفکر او اندٻشمند عرفاني الرښود 

په زړه پوري نظريې ژوري او ړ سمون  په باب، خورا بشپ عرفاني پوھي د اړتيا اوله پوھي سره  د عمل د

... « د يوې برخي ) ١٧٩ : ٧( ، د قرآن کريم د اعراف د سورې د يوسلونه اويايم آيت دی. وړاندي کړي دي 

ستناد، جاھلو او بې خبره کسانو ته  دحيواناتو په سترگه په اِ  »  اولئک کااالنعام بل ھم اضل اولئک ھم الغفلون

   :راوړي او غضب خبره قھرياروښان، د دغو درو ډلو په حق کي د خدای تعالی د م. گوري  

  .             ي ير ک چي په خپلي پوھي لويي او تکبُ ،  لومړی ھغه کسان-  

  . ي  ي چي په خپل عمل غره ،   دوھم ھغه کسان-

  . ١٩ي ي   دريم ھغه کسان، چي د پوھي مخالف -

تاسي ددې زمانې «  :  ناوړو صفتوپه باب وايي ه رازوکي د دغگوښان، په خل                    بايزيد ر

کليمه وايي؛ ځانونه مسلمانان بولي؛ خو د نوس  د ککړتيا او ) ع( پاچھانوته وگورئ، ھغوی د محمد رسول هللا 

ي تويوي او بې گونا ي؛ ويني ک ھمله بله دښمني او بدي  بلکي يو،يينيا پالني له امله نه يوازي ھيڅ نٻک کار نه کود

دغه راز ځينو ھغو کسانو ته وگورئ، چي قرآن او نور کتابونه لولي؛ ځانونه مسلمانان او د .   . .مسلمانان وژني 

ځيني په قضاوت، ځيني په مفتي . ي ي تر السه کۍ او شتمنونهنبي د پوھي طالبان بولي؛ خو په خپلي پوھي سره مال

 په حج کولو، بعضي د چپنو په اغوستلو، ځيني په دروٻشۍ او بعضي امامت، ويلو، بعضي پهو گرۍ، ځيني په خطب

بايزيد .  ي ي پيدا کۍنيا او شتمنو، د)چي دا ټول د دين کارونه دي ( سره او مرشدۍ  نورپه پيرۍ ځينيقلندرۍ او 

 له )رة من نصيب   من طلب الدنيا بعمل اآلخرة فما له فی اآلخ(روښان، د رسول عليه السالم  د دې مبارک حديث 

   .٢٠نيا تر السه کړيوبې برخي گڼي، چي د دين په کار سره ده مخي، ھغه کسان د جنت له نعمت

ي، چي د قرآني آيتو او نبوي حديثو په مانا پوھيږي؛ يبايزيد روښان، ھغوکسانو ته د منافقينو خطاب ک

( ې معرفته پير د بې چته خوني په شان گڼي له يوې خوا بد پښتنو دا مفکر او عارف پٻشوا . ٢١ييک خوعمل نه په

(  او له بلي خوا بې عمله پير ته  د بې نوره څراغ په سترگه گوري  )  . . .الشيخ  بال معرفة کالبيت بال سقف .  . .

  - دغه راز، پير روښان ، د ِعلم او عمل د برابرۍ په باب د سيدالمرسلين . )٢٢ خ بالعمل کالسراج بال نورهيالش

 من طلب العلم الجل الدنيا فھو کافر ومن طلب العلم «: ي يحديث استناد کمبارک په دې ) ص( ت محمد حضر 

نيا و، چي د دئد) کافر( ياني ھغه څوک کاپير  » الاجل حجة فھو منافق  و من طلب العلم الاجل العمل فھو مسلم

، چي دعمل ئ اوھغه څوک مسلمان دپاره پوھه غواړي؛دجت ، چي د حُ ئپاره پوھه غواړي؛ ھغه څوک منافق دد

   .       ٢٣پاره پوھه غواړيد

 نصيرالدين ھمايون  -  د ھند د گورگاني واکمن(   حکيم ميرزا -بايزيد روښان ، دکابل د مغولي واکمن 

 خپله ،پر مھال پوښتنو او جوابو له لوی قاضي، قاضي خان، سره د)  ميرٻزی ورور -زوی؛ او د جالل الدين اکبر
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دغه عالِم قاضي  له پير روښان سره تر اوږدې مناظرې وروسته، د شريعت، .  ي پوھه، لدني پوھه بولي عرفان

دا نعمتونه «  : ھغه لوړ مقام ته په اشاره کولو سره، داسي پوښتنه وکړه  د طريقت، حقيقت او معرفت په علوموکي

دې کبله چي زموږ طريقه ويسيه طريقه ه ل: دي له چا او کمي کورنۍ څخه تر السه کړي دي؟  پير دستگير وويل 

ئ لدن له پوھي يې برخمن کړ ده؛ نو حق تعالی د حضرت رسالت پناه له برکته، په خپله پٻرزوينه کړې ده؛ او د

  .       ٢۴ې ده القأ کړ را زړه پر ھغو امر و نھي يې  اوډنه او د مقاموعرفاني د او يم؛ د قرآن مانا يې را ښوولې ده؛ 

مؤمن زړه د باطني پوھي   پوھي په بې ساري پسول سمبال عارف، علي محمد مخلص، دد عرفاني

 د خپلو عرفاني کوښښو او رياضتوپه اوږدو او سپړونکی حقيقتو پلټونکی پټو کله چي د . ي ڼھينداره او مرکز گ

اطني پوھي سرچينه بد نداره او يزړه د الھي انوارو د ځلٻدو ھبيا يې نو  عشق مقام ته ورسيږي؛ ياکي د ميني 

، چي ئ له عرفاني نړۍ ليد سره سم ، د پروردگار ذات په باطن کي د زړه  ښوونکی او استاد د ُمخلصد.  گرزي 

خلص، په يوه غزله کي زړه له  پاچا، عقل له  وزير او لس گوني حواس له  مُ . لسوحسو له الري ھغه پٻژني  د

  :    ي ييوه مقام داسي بياني؛ او د ھر يلويو پوځي واکمنانو سره تشبيه ک

  زړه گويا خبره وايي په څو بــابه                 

  گنـج له کتـابه في دی دانا شه  د مخ                                      

  علم حق،  دانا دی د عـاَلم که                   مُ 

  ي له خـــوابه  اوده پاڅوي لکه ويښ چ                                   

  !                   زړه گويا له دانايي شه بـاور وکړه

   دانايي د زړه حاصله له دې بـابه                                         

  پنج بيرون، پينځه درون گوره لـس واړه                    

  باصره، شامه وسامعه البــابه                                              

  ذايقه، المسه دا پينځه ظـاھر دي                    

  خيال وھم زود يـابهئ  د باطن حس د                                     

  حافظه، مفکره، مذکره شـوه                     

  پينځه اربابهد باطن د پوھي دا                                             

  ھر ھر يو له خپل عاَلمه خـــبر راوړي                    

  و وزير ته يې ظاھر که بې حجـــابه                                     

  زړه بادشاه، عقل وزير، حواس  سرھنگ دي                     

   که له ځـوابه دا وزير  بادشاه خبر                                        

  حق له لسو بابو ِعلم پر نـازل که                     

  ھر بـابهئ دئ ځکه زړه يې دانا کړ                                       

  : داسي وايي باره کيزړه  د باطني فضيلتو او ښٻگڼو په  په يوه پارسي مثنوي کي د

       ھمين دل بود لوح اُم الکتاب       .  . .« 

   ازين دل بيــابی جواب صـــــواب                                 

  ھمين دل بود باب شھـــر علوم             

  ھمين دل بود نھر بھر علـوم                                      
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  ھمين دل بود کان ِعلم وھــنر            

  ل بود صاحب خير وشــرھمين د                                  

  ھمين دل بود شاه اندر وجــود              

   بخــل وجــودۀھمين دل بود ماد                                   

  ھمين دل بود داعی و رھنـمــا                

  ھمين دل فراخ ز زمين وسمـا                                     

  آسـمان                نه گنجد حق در زمين و 

   » ٢۵.  . .بگنجد در دل چنين گفت ھـان                            

د پوھي او عقل عرفاني مفھومونه ھم زموږ د فکور شاعر، علي محمد مخلص، په ژورکالم کي خورا 

  :ي يول انځورپه يوه غزله کي د ظاھري او باطني پوھي تر منځ باريک توپيرونه، په داسي ډ.  مھم ځای لري

  !                  په ظاھر ِعلم که ھر څو رسيــده شې

  په باطن خپسر تور بت گورې بې مخه                               

  ئ                 شريعت مثال شجر حقيقت نـــم د

  بې له نوه ونه وچه شــي بې زخه                                     

  ه پرې گډه نـه که                  څو د حقيقت ماي

  خام شوده د شريعت شي آخـر تخه                                    

  که                     ظاھري ِعلم برسٻره مخ صــفا

  باطني ِعلم زايل که لـــه زړه رخه                                   

ظاھري او  تقليدي  پوھه غره کسان ، ھيڅکله ريښتيني محبوب ي، چي په يبل ځای، دا عرفاني نظريه بيان

  :ته نسي  رسٻدالی  

  !            په دا ِعلم، معرفت څه له نــازٻږې

  په تقليد به روزي نه کړې ياِر غـار ته                                   

  !            بې ليده د زړه يقين نشي باور کـــړه

  په دنيا کښي نن حاصل کړه د شه يار ته                                 

  په جھان  کښي د حق ديد د زړه په سترگو            

  پس له مرگه به دوست ووينې اظـھار ته                                 

ل سي مثنوي کي، باطني پوھه  د حق تعالی نور بولي، چي د ھغه په وړانگو کي ټوړمخلص، په يوه پا

  :ښکاري له ورايه حجابونه او خنډونه ليري کيږي؛ او د ھر شي ماھيت 

  !                   بود نور حق ای عزيـــــــــــز فراست«  

  کند حق و باطل از آن جور تمــــــــــيز                                      

    کسی را که نور خدا شد چــــــــــــراغ                  

  از آن نــــــور بشناخت طوطی ز زاغ                                       

  بدانست نوری ز ناری ز ھــــــــــــــــــم                   

   از آن نــــــــور ديده وجــــــــــــود عدم                                      
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  ــن                   از آن نور بشناخت جان را ز تـــــــــ

   از نـــــــــور دانست خار از سمـــــــــن                                    

  از آن نور بينا شود چــــــــــــــــــشم دل                     

   ببيند ماھيــــــــــــــــت آب و گـــــــــــل                                    

   کماھی تھی جـــــــــــسم و جان                      بداند

  که آن ھــــــــــــــــست ماھيت ايـن و آن                                     

  عوالم عوارض بر آن مــــــــــــــــاھــيت                   

   ز آن مــــاھيت      خبر گيـــــــــر جويـــنده                                   

   مـــــــــــــــــــــــال                      یببينی خدا را سياھ

   »  ٢۶.  . . عوالم حروف اند ز آن بر کمال                                  

  : بل ځای بيا ھم، د غيب او باطن پوھه، د مؤمن د ايماني نور نيتجه بولي 

  ــور حق بيند                 زانکه مؤمن به ن.  . .« 

  نيــک و بد را ورق ورق بيـــند                                       

  غيب و باطن به پيش او ظاھــــر                  

    »٢٧.  . . ھمچو خور بر سحاب بود باھر                        

په يوه ھغه . ُمخلص عارفانه بيانونه خالصٻده نه لري د ظاھري او باطني پوھي د بٻالبٻلو اړخو په اړه د 

نيا، څوک د عقبااو څوک دريښتني ميني وڅوک د د. اسير گڼي و کيغزله کي، ھر څوک د تقدير په الس

  :د ده ښکلي بيان ته پام وکئ  . او واقعي معبود په مينه کي ډوب گوري

  ئ                 د طالب په خپل مطلوب پسي تالش د

  ئدا وينا پر خاصو، عامو باندي فاش د                                  

   ځيني عقل د معاد غواړي له خـــدايه                  

  ئ  مطلوب عقل  مـعــاش د،دچا ُحب محبوب                            

  يو تالش که دبھښت په حاصـــلولو                   

  ئدچا مينه له دنيا پسي اوبـاش د                                          

مخلص، په يوه بله غزله کي دھغه واصل  عارف  ځيني ځانگړتياوي ښيي، چي زړه يې د الھي انوارو 

  :   ي يئ لدون د پوھي په څٻر د ټولو علومو او ھنرو په زٻور ښکلی سو ي؛ او ديځالنده ھينداره 

          دی مظھر د ُکل عـــلوم شه     

  ئ ترې څرگند جمله ھـــنر د                        

  تل د زړه په تخته کښل کا              

  ئحق کاتب زړه يې دفـتر د                         

   دايم و زړه ته گــــــوري              يچ

  ئِعلم اظـــــھر د»لدون «  پرې                   
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دگوناوو  نوبيا  فاعل مختار په څٻر ومنل سي؛  دپه عرفاني تيوري کي، انسانکه د جبر او اختيار 

مخلص، په دې .  ئ په سرته رسولو کي د انسان  ناپوھۍ او بې خبري تر ټولو ستر او ټاکوونکی عامل دواوتقصير

  : گڼي  مبداءاء او؛ بلکي  د ټولو گوناوو منش او تورتمسي شعر کي، ناپوھي او بې  خبري  نه يوازي تيارهړپا

  جھل تاريکی بود در ملک ديـن            .  . .« 

  غافالنند جاھالن  ذوالعيـــن                                            

  غفلت است سرچشمهء جمله گــناه             

   » ٢٨غافالن و جاھالن اند دل سياه                                  

  :را ښيي  ارزښتناک توپير داسي  يو بلو باطني پوھي تر منځمخلص، د ظاھري ا

  په ظاھر ِعلم که ځان گورې راسخـه              

  نن حاصل کړه پټ علوم له مشـايخه                                 

  !             په ظاھر ِعلم که ھر څو رسيده شې

  بت گورې بې مخهبې باطن خپسر تور                              

  نغښتئبل ځای، پر حيواناتو باندي د انسان ښه والی، يوازي د ھغه په  نوراني عقل يا ھغه ځواک کي

  :    ييبولي، چي د ھغه په مرسته خپل  ځان او خالق پٻژني؛ حق او باطل يو له بله بٻل

  نيست در عقل  معـــاش ای نــامور                     «  

   آدمی را فضل بر حيـــوان نگر                                       

  زانکه اورا نيز ھست عقل معـاش                     

  نيست او را عقل  نور ای مـر د واش                                 

   عقل   نور آن را بود در سر جـوان                    

    آنکه دارد ُحب موال در جـان                                        

  آنکه او را نيست ُحب لم يـــزال                  

  ن رجـالآ عقل نورانی ندارد                                           

  عقل نور است در سر انسان بـدان                    

  د زان نور ھـانفرق حق باطل کن                                      

  غير حق باطل بود يار عزيــــز                    

   » ٢٩ميل باطل چون کند صاحب تمـيز                                

دناپوھۍ عقل، د زيانکارۍ عقل، (  مخلص، د عقل تر عام وٻش وروسته، د انساني عقل څلور ډولونه  

   : ي يبيانداسي )نيمگړی عقل او بشپړ عقل 

  عقل شد بر چــھار انواع در بشر               ... « 

  ! باتو گويم بشنو از مــن ای پسر                                      

  عقل جھل است نفس را در اندر بــدن                

  عقل خسران است شيـــطان را بتن                                    

  نـــاس زود               عقل ناقص قلب را بش

  زيرا که او بھر جنـــان کرده سجود                                     
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  عقل کامل روح را در تن بـــدان               

  »٣٠...  روی اين عقل شو ای نو جوان   پس                         

  : يتونه  په جال جال توگه داسي را پٻژني وروسته، د دغو څلورو عقلو ښٻگڼي او بدۍ، موخي اومأمور

  در پی دنيا گمارد عقل جھـل                «  

   در پی جاھل مرو اورا ِبھـِل                                 

  ھر که جاھل را کند او پـيشـوا                 

  عاقبت در چاه فتد او از ِغــــوا                              

   که را ھادی بود عقل زيـــان                   ھر

  ميل او گردد سوی عصـيان بدان                             

  عقل ناقص ھر که را رھبـــر شود                 

   سوی جنت ميل او اکـــثر شود                               

  ھر که را رھبر بود عقل کمــال                 

   ُحب او افزون شود با ذوالجــالل                            

   گر شوی مايل به ذات حق جــوان                 

   » ٣١.  . .   عقل کامل پيشوا ُکن در جھان                

سي مثنوي کي، بشپړ عقل ھغه نورگڼي، چي له برکته  يې ھر ه خوا روښانه؛ او د ھر پټ او ړپه يوه پا

  :ي يله دې امله ھغه ته پر دې نړۍ د پاچا خطاب ک. کاره له مخه پردې ليري کيږي ښ

  عقل ُکل را از کرامات  گفـــته اند                 « 

  درين معنی پيـــــــــــــــغمبر سفته اند                                   

  عقل ُکل نور است رويش ھر طـــرف                

  پيش و پس روشــــن کند از شــــــرف                                  

  پيش و پس بيناست رويش ھر طرف             

  ــــــن يقين او مخاطب است حـق را کُ                                    

  زو بپرسد حق تعالی خيــــــــــــــر وشر              

  زانکه از دنيا و عقـــــــــــــــبی شد خبر                                

  و آشـــــــــــــــــکار               پيش او ظاھر نھان 

  پس چنين دانا بپرسد کــــــــــــــردگار                                  

  عقل شاه است اندرين عاَلــــــم جھان              

  »٣٢.  . .معمار اين جھان عـقل است ھان                             

خبرو سره سره،  د حق تعالی نور ته د  ژورو عارفانه مخلص، د عقل او حواسو د ارزښت په باب له دې

   : گوريته داسياو کمزورۍ  بې وسۍ د ھغوکي،  رسٻدو په الر

  څو د حق نور دي دليـــــــل نشي د الري             

  دحواس په نور به نه رسې دلبــر ته                                           

  ئ             دا حواس مثال څراغ، عقل کوکب د
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  دحق نور مثال آفتاب گوره نظر ته                                             

 کي بولي مخلص، د عرفاني الري معراج ته رسٻدل، يوازي د پوھي او عمل په يوموټي توب او پيوستون

 :  

  ِعلم چشم است و عمل در وی نظر                  .  . .« 

  بې نظر چشم است کور و بې بصـــــــــر                                          

  گر بدانی راه و منزل کعــــــــــــــــــــبه را                    

   مراحل کی رسی تو قبـــــــــــــــــله را بی                                        

  لم بايد ھم عمـــــــــــــــــــــــل در راه دين                     عِ 

         »٣٣.  . .آنگھي گردد مسلمان شاه ديـــن                                         

 ته داسي و ناپوھۍ، ھوښيار او جاھل تر منځ توپيرو غزله کي، د پوھي ا پښتوښکلېبله                  په يوه 

  : گوته نيسي 

  په جھان تر دانايي نشته دولــــــت ِبه                  

  عزت ِبهئ  د دانا په دواړو کـــــونو د                                             

        تر دانا درجه نشته دچـــــــــــــــــــا لوړه            

  په دنيا ھم په  قيامت ِبهئ دانا کس د                                               

  دلــــــــــته                    ! نادان فرق و گوره د دانا د

  د عالِم خوب د جاھل تر عبـــــــادت ِبه                                            

***                   

  !                    معرفت به د دانا په صحبت مومې

  خلــــــوت ِبهئ  د جاھلو له صحبته د                              

   نادان دانا شـــــــي                      ،د داناپه نزدٻکت

    په دنيا کښي د دانا کس نزديکت ِبه                                

جاھالنو پر زړو  د ملھم او د سانوکالم ته  په داسي سترگه گوري، چي  پرخوږ زړومخلص، د پوھوک

حديث ثابته بولي، د نبوي نص او قرآني په داسي حال کي، چي خپله عارفانه وينا په  .  ښنديدخنجر په څٻر اغٻزه 

   :  ښييښمنۍ او مخالفته ھيڅ بٻره او اندٻښنه نه وجاھالنو له د

   د خوږو زړونو            د دانا کالم ملـــھم

   د نادان پر زړه تٻره بلوسي تر خرصـه                               

  ئ              جاھل ځني منکر شي څه يې باک ديچ

  د مخلص وينا په نص، حديث ده رصه                                 

وي سره سره، ھغه ھوښيار تر حيوان مخلص، د پوھي او ھوښيارۍ لوړ  فضيلت ته له خپل ژور درنا

  :ي  ئ يغالمۍ په ځنځيرو تړل ، چي د نوس دگڼيکښته 

  ئ              که سړی عاقل، ھوښيار حيوان نادان د

   چي د نوس په نغوته چار کاندي ھوښيار ِکه                                         
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 او ھوښيارۍ خاوند خاصه پوھه او ځانگړي د مخلص د عرفاني ډکټورينو  له مخي، بايد  د پوھي

، چي د شريعت، طريقت، حقيقت او معرفت په علومو پوه وي؛ د ئد ده په اند، عالِم ھغه څوک د. صفتونه  ولري  

ي؛ د نبوت او واليت پر يھر مقام امر او نھي وپٻژني؛ د وحي او الھام، غيبي ږغ او ماليکو پوھه يې موندلې 

ان سي مثنوي کي داښايسته انځور داسي بيړھغه په يوه ښکلي پا . مالوم يي او ولي مقام   ور حقيقت سربٻره  د نبي

    :کړئ دئ

  وصف دانشمند بشنو ای مشـفق                « 

   تا بدانی زين صفت دانا رفيـــــــــق                                

     علم شرع را بايد بداند او مـــــــدام            

   ھم طريقت را بداند ال کــــــــــــــالم                               

  مر حقيقت رابداند مو بـــــــــــــــــــمو                 

   آب دريا را ببيند در ســــــــــــــــــــــبو                           

           دانش عرفان حق حاصـــــــــل بــــــود         

  پيش چشم غير حق باطل بــــــــــــــود                              

  ذات حق بحر محيـــــــــــــــط                  او بيند 

    در گرفته ھم مرکب ھم بسيـــــــــــط                             

        امر و نھی اين مقام و سير ھــــــــــــــا             

  پيش او روشن چو خور اندر سمــــا                                

  وحی الھامش کند او ھم جــــــــــــــدا                   

  او بداند مر صدا را از نـــــــــــــــــــــدا                            

            وسوسه و الھام را دارد تميــــــــــــــــز          

 .  . . در ميان صورتھا آرد تمــــــــــــــــــيز                             

***                    

 چون بشد اين ِعلـــمھا مکشوف او                  

  » ٣۴نام دانشمند شد ثابت بــــــر او                                   

بياھم  د هللا سبحانه و تعالی د بې مثله ذات او د ھغه  ڼو ته په پاملرني سرهمخلص، د عقل  بې سارو ښٻگ

ي؛ او يکي د عقل بې وسۍ او کمزورۍ ته اشاره ک کي د بې شماره رازو د کشف او موندني په الر په ناپايه کايناتو

 ي او اخالص الر،  يوازي د مينپه مقصدي، چي د حق تعالی ھستۍ ته د رسٻدو يعرفاني سالکانو ته سال ورک

  :  غوره کړي 

   عرض را جوھر کند حق در زمان                  . . .« 

  باش اندر کار حق جان بی گمـــــــــان                                         

  عقل را آنجا نباشد رھگــــــــــــــــــــذر               

  عقل را بگذار در قدرت نگــــــــــــــر                                         

  عقل اندر کار حق کور است و کـــــــر                

  مانده است در راه چون در راه خـــــــر                                       
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  امنا شو آنچه گويد رھبــــــــــــــــــــران               

  »٣۵.  . . عقل و تأويالت بيفگن از ميان                                       

د پښتو په ارته او بډايه عرفاني .  کي خورا ژوري ريښې لري ۍد عقل او ميني مسأله، په عرفاني شاعر

زموږ تر .  شاعري کي ھم د عقل او عشق تر منځ حساسو اړيکو ته په بٻالبٻلو ډولو اشارې سوي دي 

 لږ و ډٻر نيمه پٻړۍ وروسته، د پښتو د ،عارف شاعر، علي محمد مخلصسترگه ور او نظريه پرداز 

ھم په يوه )  ھـ ق پوري په باوري توگه ژوندی١١۴٨تر (  حميدبابا  - نوښتگر او انځور شعر سرالري

د .  کيسه بيان کړې ده ناتوانۍښکلې او زړه وړونکې غزله کي، د عشق په وړاندي د عقل دکمزورۍ او 

اف حميد بابا د غزلي په گ کي د پوھي او عقل دا برخه، د نکته دان او موشگي فرھنُمخلص په عرفان

   :  دغو بيتو سره را نغاړو 

  که ھر څو تر حيوان ِبه بولي ځان عقل« 

  عاقبت د عشق په کار شه حيران عقل                                         

  د عشق رنځ ويلئ بويه  ومجنون ته

  دلته نه چليږي ھيڅ د لُقمان عقل                                               

  د ُعشاقو په جرگه پوښتٻده نشي

  که ھزار ځله شي خان و ُسلطان عقل                                         

  د مجنون تر سادگييه صدقه شه

  » ٣۶.  . .زيرکي د افالطون په روښان عقل                                

  .روح، زړه،  عرفان او معرفت : پاره و گورئ دد نور ما لومات 

  

  

  

  لمنليکونه

   .   ١۶٠ حالنامهء پير روښان مخلص، ١                                      

ي؛او ھغه چاته چي حکمت يپه خپلي ارادې سره چا ته حکمت ورک)  تعالیهللا : (  ژباړه ٢                  

  .   سو، په حقيقت کي ھغه ته ډٻر خير ورکړل سو ورکړل 

فضل او حکمت د حق تعالی په الس کي دي، ھغه چا ته يې  :   ژباړه ٣                                      

  .  ي، چي اراده يې وکړي يورک

  .          اراده يې وکړي چي،يي، ھغه چاته يې  ورکئد هللا فضل د:   ژباړه ۴                                     

   .٢۴٢ رزمجو ۵                                     

    . ٣٣٩سجادی  ۶                                     

   .   ٣۴١  -  ٣۴٠  سجادی ٧                                     

  .٢٩٨  - ٢٩٧ سنايی غزنوی  ٨    

  .   ٢٩۶ -٢٩۵ سنايی غزنوی  ٩                                    

   . ١٣١ رزمجو ١٠       
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   .   ١٣۶ رزمجو ١١  

  . ٣۶١  مثنوی معنوی  بلخی، ١٢    

   .۵١ دورهء کامل مثنوی معنوی  بلخی،  ١٣  

  .     ١۵٢  -  ١۵١  عبدالحکيم ١۴                                     

  . ١۵٢ -١۵١   عبدالحکيم١۵   

 .١٠۵   لحقايقکشف ا نسفی، ١۶   

17 Nicholson 69 -70.   

  18 Nicholson 71.         

   .    ١۶۴  حالنامهء پير روښان مخلص، ١٩                       

   .    ١۶۵ -١۶۴   پير روښانۀحالنام مخلص، ٢٠   

  .      ١۶۴   پير روښانۀحالنام مخلص، ٢١   

   .       ١۶١   پير روښانۀحالنام مخلص، ٢٢   

  .  ١٩٩   پير روښانۀحالنام مخلص، ٢٣  

    .   ٣۴٠ - ٣٣٩   پير روښانۀحالنام مخلص، ٢۴  

   .             ۵٧٩   پير روښانۀحالنام مخلص، ٢۵  

    .                                                                      ۵٧٩ - ۵٧٨  پير روښانۀحالنام مخلص، ٢۶   

 .  ۶٧٣  پير روښانۀحالنام مخلص، ٢٧                                     

   .           ٣٧۶   پير روښانۀحالنام مخلص، ٢٨   

   .    ۶۵۶  پير روښانۀحالنام مخلص، ٢٩    

  .   ۶٩۵  پير روښانۀحالنام  مخلص، ٣٠                                    

  .  ۶٩۵   پير روښانۀحالنام  مخلص، ٣١    

    .   ۵٨٢   پير روښانۀحالنا  مخلص، ٣٢    

   .    ٢۴۵  پير روښانۀحالنام  مخلص، ٣٣     

    .   ٣٣٧ -  ٣٣۶   پير روښانۀحالنام  مخلص، ٣ ۴    

  .٧٢۴   پير روښانۀحالنام  مخلص، ٣۵    

  .١٨٢ مومند، ماشوخٻل  ٣۶     

  پاته لري                                    

  

  

  


