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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٨

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١٠  
 

  :  تسليم -٢١

ي د  سپارلو، ځان سپارلو، غاړه ايښوولو، درود ويلو، سالم کولو، منلو، اعتراف کولو، تسليم، په لغت ک

تسليم، په تصوفي او عرفاني اصطالح، د قضأ ھرکلي؛ او الھي .  ١ئاسترداد او داسي نورو په ماناوو راغلئ د

ظره، د تسليم مقام د رضا او د متصوفينو او عارفانو له ن . ٢ئمقدراتو ته د بې قيد و شرطه ځان سپارلو په مانا د

هللا تعالی ته سپاري؛  په بله ژبه لوی څښتن خپل وکيل  ؛ ځکه په توکل کي، سالک خپل کارئتوکل تر مقامو لوړ د

په رضا کي، سالک د حق تعالی له ھري پرٻکړي او ھري  .  )کوي(  کييگڼي؛ اود ھغه په وکالت زړه خوشاله

ي؛  له خپلي يکو او تعلقاتو څخه پرٻکون کٻيم کي، سالک له ھر ډول اړپٻښي سره خپله خوښي ښيي؛ خو په تسل

خپل ھرڅه د لوی پروردگار د خوښۍ او وصال په .  خوښۍ، ھوډ، واک او انتخاب څخه په بشپړه توگه الس اخلي 

اني نوم په دې لوړعرفاني مقام کي، د صوفيانو اوعارفانو په اصطالح، سالک ته يوازي انس.  ھيله، ھغه ته سپاري 

. گرده له منځه ځي يې  بشري او انساني خويونه ؛ټوله د معشوق او معبود په مينه ډکيږييې پاتيږي؛  زړه او اروا 

«  او » فنأ « ځينوعرفـاني  انديشه  پردازانو، دا مقام د. ږي خالصيکو له بنده ٻسالک د خودۍ او ظاھري اړ

   .ئدئ په نومو ھم ياد کړ»  تخلقوا با خالق هللا  

)  م ١٩۴۵  -١٨۶٨( نيکلسن . ا.   ر-نکي  ود اسالمي تصوف او عرفان وتلي انگرٻز ليکوال اوکره کتو

عبرتناکه  کي، د تسليم د مقام  په اړه د اسالمي تصوف او عرفان دا» د اسالم صوفيان  «  په خپل مشھور اثر 

  چا وليد، چي المبو يې نه ده زده؛ او اوبه يېيو . ئ سيند ته ولوٻد٣يو دروٻش ناببره د دجلې«  : کيسه راوړې ده 
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ورته چا ته ووايم، چي له اوبو دي راوباسي؟  دروٻش !   دروٻشه او : هنو يې ور ږغ کړ؛ يي ډوبشٻبه په شٻبه

؛ نو هسړي بيا ور ږغ کړ.  غبرګه کړه دروٻش ور يا؛ !غواړې، چي ډوب سې نو :  سړي ورته وويل؛ نه: وويل 

په »  . ۴ په جواب کي ورته وويل  دروٻش؛بله ھيڅ غوښتنه نه لرم؛ د خدای اراده عملي کړمڅه غواړې؟  غواړم 

دې توگه گورو ، چي دروٻش د ژوند او مړيني په باب،  د خپل خالق ھري پرٻکړي ته ځان سپارلئ ؤ؛ او په 

   .هيو شان و ورته ډوبٻدل  او ژغورل دواړه ؤ؛ ورين تندي د ھغې منلو ته تيار 

ژور بين عارف، علي محمد مخلص، ھم  په خپل ديوان کي، د تسليم ستره  عرفاني مرتبه په َغَور زموږ    

  يېھغه، په يوه غزله کي د تسليم مقام، د اسالم د ريښتيني مفھوم څرگندوی بولي؛ او عرفاني اړخ. سره څٻړلې ده 

  :ي يپه دې ډول بيان

   تسليم يې که خپل ذات، صـفات و حق ته         يچ  

  ئد عذاب، راحــت له ْمْلکَه تللئ پٻش د

  !         که پوھــٻږېئ د اسالم معنی تسليم د  

  ئ د تسليم صـاحب د شاه نبي پرکٻش د

  !           کـه باور کړېئ د تسليم څښتن خالص شو  

  ئپه جھان کښي د شيطان، نوسک له رٻش د

ي او عرفاني مانا،  په خورا ژورتيا او مخلص، د ھمدې غزلي په څو نورو بيتو کي، د ُمسلمانۍ فلسف  

  :ي يښکال سره  انځور

  دا نٻستي، حق پرستي ُمسلمـاني شوه              

  ئدا ھستي، خود پرستي تر ُکفر بٻش د

  !            د موال په عنايت په ځني خالص شـې  

  ئ لٻش دئد ھستۍ د کفر بد نيــوون

  مخلص، يوازي د ھغو کسانو د اسالم او مسلمانۍ دعوه  ، چي په عرفاني اسرارو واقفوينوپه دې ډول   

ريشتيا بولي، چي ځانونه يې د خالق په سوځونکې مينه کي، د دې دروغجني او موھومي ھستۍ له قيده ژغورلي 

 د د ې خبري مانا دا ده، چي د مادي دونيا په ناولي ډنډ کي ډوب کسان ھيڅکله د ريښتيني مسلمانۍ او تسليم .ي ي

  .ه نسي رسٻدالی مقام ت

د ځينو مخکښو عارفانو له نظره د اسالمي تصوف او عرفان نور : د نور مالومات  دپاره وگورئ 

نيا، عقبا او و، زھد، ُشکر، صبر،  فقر، قناعت، دضأمقامونه؛ لکه  توبه،  توکل،  خوف او رجأ،  ذکر او فکر ،  ر

  .موال او داسي نور 

  لمنليکونه

       . Wehr 426 ؛  ۶٨۴: ١ عميد ١    

   .  ١٢٧ سجادي ٢            

بين . ، چي له بغداد څخه تيريږي ئنوم د)سيند(   ُدجله، په عراق کي، د ھغه پخواني او مشھور  رود٣            

  . تر منځ پرته ده   او فرات رودودجلېالنھرين د بشري تمدن ھغه لرغونې سيمه ده، چي د 

  

                    4 Nicholson 39.   
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  :  تشبيه او تنزيه  - ٢٢  

تشبيه البته، .  ١تشبيه، په لغت کي يوله بله  ورته کولو، مقايسه کولو، پر تله کولو او داسي نور و ته وايي

دلته يې له  . لرياو مثالونه په ادبياتو کي د بديع د پوھي ډٻره مشھوره اصطالح ده، چي خورا زيات ډولونه 

د تنزيې عربي مصدر، له عيبو، نيمگړتياوو او بدييو  .  په وجه، له يادوني ډډه کووموضوع څخه د ليري والي

د تشبيه او تنزيې عربي کليمې، زموږ د عالم او عارف   . ٢ئڅخه د پاکولو، خوندي کولو او ليري کولو په مانا د

رو او مھمو شاعر،  علي محمد مخلص، پر عرفاني شاعرۍ سربٻره، د اسالمي تصوف او عرفان له  مشھو

« : کي، تشبيه او تنزيه داسي بيان سوي دي  » یفرھنگ لغات و تعبيرات عرفان«  په . اصطالح گانو څخه دي 

تعينات له يوې خوا عين . حق په تعيناتو کي ظھور مومي . تشبيه  د کولو په څٻر ده؛ او تنزيه د ھغې پر خالف ده 

و بل څه نه دي ؛ نو بايد ھغه د تشبيه او تنزيې تر منځ  وپٻژندل  بې اعتباري چار،غير. دي ؛ او له بلي خوا غير 

ډاکټر سجادي په دې  د »  . ٣نه د عين پړاو؛ ځکه په عين کي ټول عين ديئ دا د پوھي يا ِعلم پړاو د.  سي 

 ې د. لوستو کسانو سربٻره، ډٻر لوستي او پوه کسان ھم و نه پو ھيږي   لږ  نالوستو اوپٻژندگلوۍ خو ښايې پر

 په داسي مسلکي او اختصاصي ټکو کي نغښتي او مروړلي اتښاغلي ليکوال د تشبيې او تنزيې عرفاني اصطالح

   . ) وي (ييته ھضم ډٻر گران او آن ناشونی  چاھر  پرته يې بل هدي، چي ښايې له د

  نو تشبيه او تنزيه څه ته وايي ؟ 

وو او مشخصاتو سره،  د هللا تعالی د ذات  ورته  که په ساده او اسانو ټکو و وايو، له انساني ځانگړتيا

 « والی د تصوف او عرفان په اصطالح،  تشبيه بلل کيږي، چي په انگرٻزي ژبه  ورته 

Anthropomorphization « څخه، د لوی  خصوصيتو  له ځينو صفتو او،تنزيه، د تشبيې پر خالف. وايي 

  .  پروردگار د پاکوالي او سپٻڅلتيا په مانا ده 

رشيد په بيان کي راغلي دي، په شريعت کي،  د بې ساري او اليزاله پروردگار . لکه څنگه چي  د ډاکټر ا

له . ئ  خي بٻل او جال دٻد ھغه ذات له مخلوقاتو څخه ب. ھستي، ھيڅکله  له خپلو مخلوقاتو سره نسي پرتله کٻدای 

ک يوه بڼه او له تکفير  رْ د انسان ورته کول ، د شِ له حق تعالی سره بالعکس انسان سره د حق تعالی تشبيه کول؛ يا 

د تصوف او عرفان الرويان، په تٻره بيا د وحدت الوجود د عرفاني او فلسفي  . ۴ئدئ سره مترادف عمل گڼل سو

د صوفيانو او .  ي  ي پلويان  په دې باور دي، چي د حق تعالی ذات په ھر موجود کي، له ورايه جلوې کمکتب

) بٻالبٻلو عالمو( ناتو يُ عَ د تنزالتو او تَ  د، د هللا تعالی ذات د شھودي عالم په ټولو شيانو او حوادثو کي،عارفانو په ان

د الھوت، جبروت، ملکوت، ناسوت، ھستۍ او نٻستۍ ، وحدت او کثرت . [  تر  ټولو پړاوو وروسته ښکاره کيږي 

انوار يا اره کړې ده، چي د لوی څښتن د وجود او داسي نورو عالمونو تر سر ليک الندي مو په لنډه توگه  اش

تنزالتو او تعيانو تر تٻرولو وروسته، د مادي عالم په ھر موجود او ھره پٻښه کي ) کومو (  څنگه او دکمو ېوړانگ

  .]ظھور مومي 

سره له دې چي د هللا تعالی ذات، په ھر مادي جسم او ھره پٻښه کي، د بٻالبٻلو صفتو او نومو، تعيانو او 

 ليس کمثله شی ءً ( ږي؛ خو بيا ھم د سپٻڅلي قرآن د شورا د سورت د يوولسم آيت ٻتنزالتو په بڼه، د لمر په څٻر ځل

 له ھغه ابدي او ازلي، لوی او ناپايه، ثابت او بې بدلونه  ذات سره د ورته ی له ارشاد سره سم، د کايناتو ھيڅ ش)

ته  تر عنوان الندي، د لوی پروردگار د ذات  صفتو  او صفتولکه څنگه چي مو د ذات. ئ والي او پرتلې وړ نه د

تصوف او عرفان په ژبه، تنزيه اسالمي  او نه گډون د ی، بٻلوالیاشاره کړې ده، د رب جليل د ذات دا يوازي وال
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 او گڼله کيږي؛  د مثال په توگه  الحی، القيوم، سامع، بصير، خبير، ويوونکی، عليم ، قادر  او داسي نور  يوازي

ھر چا او ھر څه ته د دې ذاتي صفتو مخالف او متضاد صفتونه .  يوازي د باري تعالی د ذات صفتونه  دي 

 سو ؛ خو ھيڅکله د څښتن تعالی ذات ته د دې صفتو په ضد يا مخالف صفت سره نسبت او يادونه  نسو یکاروال

 او داسي نور و صفتونه استعمال کړو، ھيڅ که انسان ته د مړه، ړانده ،کاڼه، گونگي، ناپوه، بې وزلي  . یکوال

تعالی بې مثله خدای د ] العياذبا [  مگر نغښتي دي؛ نسته؛ ځکه دا گرده صفتونه په انسان کي  او پٻچومهستونزه

  .  ي ي گونا را منځ ته ک) لويه( لورک، د توحيد ټول بنسټونه له منځه وړي؛ او  د شِ ڼلگمتصف  داسي صفتو  پهذات

د پينځمي ھجري پيړۍ د دوھمي نيمايي په (   حکيم سنايي غزنوي-  ادب مخکښ الرښوودد عرفاني

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

  :يي کي د حق تعالی په تنزيه کي داسي وا» حديقة الحقيقة و شريعة الطريقة  « ستر عرفاني اثر 

  حادث او ز کھـنه و نو نيست            . . .« 

  اوست کز ھستھا بـجز او نيست 

  بنھايت نه ملک او مــعروف               

  ببدايت نه ذات او موصـوف

  زرق و تلبيس و مخرقه نـخرد             

   سوی توحــيد و صدق به نگرد

  ديدۀ  عقل بين گزيد حــق              

  بين نبيند حـق ديدۀ رنگ 

  باطل است آنچي ديده آرايـد             

   حق در اوھـام آب و گل نـايد

***                

که له بشري خويو او جامو څخه را : حکيم سنايي، عرفاني سالکانو ته په روښانه ټکو زٻری ورکيي 

 :د ده عارفانه بيان دئ . ووزئ، ھر ځای به د خدای ننداره وکئ 

  مدی ز جــان و جای                چون برون آ

  پس ببينی خدای بخــدای

  بار توحيد ھرکسي نکشد               

   »۵.  . . طعم توحيد ھر خسی نچـــشد

په عرفاني اسرارو واقف عارف،علي محمد مخلص، په خپل ديوان کي  د لوی څښتن  د تشبيه او تنزيې 

  :صفتو ته داسي رنگينه جامه ور اغوندي 

  !            ې حد، بې چون، عظيم محيط دريا يې ته ب

  ! گويــا يې  توانا، درست  دانا، بينا، شنوا،

  !             څړه نور يې د عارف پر زړه برٻښــنا کړې 

  ! يو وجود يې په څو اسمه مسمـا يې 

***                    

    په ُکل صفت يې و ليده مخلــص شه               يچ
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  !ه، تنزيه موصوف کامل خدا يې په تشبي

ي؛ او يپه يوه بله غزله کي، د خالق تعالی د تشبيې او تنزيې د صفتو پر يووالي او پيوستون ټينگار ک

   :بيانييسالکانو ته د دواړو د ثبوت الرښوونه 

  حق په ُکل صفت موصوف شه         

  ئکه تشبيه، تـــنزيه اودس د

     که تشبيه تنھا ثابــت کړي       

  ئُمقيد و کړه تـه پس د

  که صفات په تنـزيه کړي          

  ئحد، حدود يې څرگند بس د

  ھر چي  دواړه يې ثابت کــړه          

  ئدی بيـنا يگــانه بس د

مخلص، د خپل .  بل ځای، د تشبيه او تنزيې عرفاني تيوري، د ظاھر او باطن په فلسفي نړۍ کي سپړي 

؛ خو د ھغو پيدا ويني، چي موجودات وريگه گستر د ړندو په و ته کسانو، ھغدې عرفاني نړۍ ليد له مخي

، چي په ئرسٻدلئ او کامل عارف ھغه څوک د، د ده په نظر .  نه مالوميږي  يې تر سترگوئکوونکی او فنا کوونک

  :    خالق روښانه وجود وگوري خپل ھر شي کي، د 

       د حق په ذات کښي غرق ويني ځانونه          ي چ

  عارفان په پاک درياب کښي مطــھر شوه

   درياب پټ وي                ،چي ماھی يې په نظر کښي

  د باطن په ديد ړانــده دغه بشر شوه

   ماھی ځني غايب وي              ،چي درياب گوري

  عاشقان د زړه په سترگو ديــده ور شوه

    چي ماھی، درياب يې دواړه په نـــظر کښي           

  دا ليدوني عاقالن، صــاحب نظر شوه

  چي تنزيه، تشبيه يې دواړه ثــابت کـړي               

  په دانش، بينش تر دواړو گروھو بر شوه

تر سرليک الندي بٻالبٻل عرفاني » عالم او د ھغه ډولونه  «  د : پاره و گورئ  دد نور مالومات 

  .عالمونه، ذات او صفتونه 

  لمنليکونه
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   .                                             ٧٣٧: ١ عميد ٢  

  .١٢٧ سجادی ٣   
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   .۶۶ سنايی غزنوی ۵

  پاته لري  


