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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اکتبر ٠۵

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١٣ 

  : تلوين او تمکين- ٢۶

ځواکمن  تمکين ، له لغوي  اړخه د .  ١کالم اړولو ته وايي  لُغت کي رنگ په رنگ کولو؛ او دتلوين،  په

 خواجه  ضيأالدين  -د اتمي ھجري پٻړۍ نامتو عارف   . ٢ئکولو، واک ورکولو او او منلو په ماناوو راغلئ د

کي سالک تر » ک السلوکسل«په خپل عرفاني اثر )  ون کي مړ ھـ ق کي، د ھندوستان په بداي٧۵١په (نخشبي 

؛ خو کله چي د عرفاني )وي(يي ھغه مھاله پوري د تلوين څښتن بولي، چي د عرفاني مقامو په تٻرولو بوخت 

ي؛ او د مقصود منزل ته ورسٻږي، ھغه وخت  نود تمکين څښتن يطريقت ټول مقامونه  په بري سره پاي ته ورس

خواجه نخشبي، .   چي سليم زړه ولري ئ، د ھغه چا روزي دسترخان،   د تمکين ،دده  په عقيده»   .٣باله سي

ښمنۍ ، تمي او داسي نورو په څٻر، ھغو شلو َسْلبي خويو او و د شرک، نفاق، داړهوروسته د سليم زړه د خاوند په 

بيا د توحيد، اخالص، ُزھد، قناعت او . ي ي ژغورلئ څخه پاک اوي، چي د سليم زړه بايد له ھغو ييادونه ک صفتو

  . ۴يي، چي تل بايد د سليم زړه نه بٻلٻدونکې برخه راوړيداسي نورو په شان، ھغو نورو شلو ايجابي خصلتو بيان 

علي محمد مخلص،  په خپل عرفاني ديوان کي  تلوين، تمکين او مسکين د درو نه بٻلٻدونکو عرفاني پړاو 

؛ ئسلوک کي، د نا پوخوالي او بې باورۍ پړاو ددده په اند ھم، تلوين په عرفاني . ي  کړي ديا مرتبو په توگه ياد

د تمکين پر مقام، د سالک له زړه څخه، د شک او گومان پردې ليري کيږي؛ او د يقين په نور يې سترگي خو 

، ئ د نظر توپير په دې کي د، علي محمد مخلص،له  خواجه نخشبي سره،  زموږ  د کره کتونکي عارف. رڼيږي 
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د جسمي عبادت دروند بار، . د عرفاني سيراو سلوک مقامونه يا منزلونه دلته نه ختميږي چي د ده د وينا له مخي، 

  .ي ي د تمکين له څښتنه سره ملگری  ترتلهتل

لکه څنگه،  .   مخلص، د روښاني طريقت د اُُصولو پر بنسټ، سکونت دعرفاني مجاھدو معراج گڼي 

ي سلوک په دې لوړ مقام کي، د باران د څاڅکو په چي د سکونت په بحث کي يادونه سوې ده،  سالک د عرفان

 سره، دالھي ذات  د ايسته کولوڅٻر، د وحدت له ناپايه سمندر سره يوځای کيږي؛ او د خپلي ھست ُنما نٻستۍ په 

 سکونت ھمٻشه ھورېنٻست ُنما ھستۍ، نه جال کٻدونکې برخه گرزي؛ ھر څه د وحدت په سترگو گوري؛  او 

( مخلص، د خپل عرفاني پير . نيا کي، تر مسکين لوړ مقام نسته وپه تصوفي او عرفاني دد پير روښان . مومي 

  :ي يکي داسي پر تله کٻله  نظريو سره سم، د تلوين، تمکين اومسکين د مقامو ځانگړتياوي اواړ) بايزيد روښان

  که نن ورشې د يقين تر سرزمينه                         

  يقينـهعبادت به دي پوره شي له 

  په جـھان کښي                         ئ د يقين څښتن ھغه د

  چي يې مرتبه حاصله شي تمکينـه 

  لري له باوره                         ئ د تلوين اھل د

  له تلويـنهئ د تمکين څښتن تٻرسو

  د تمکين څښتن طاعت که په تصديعه                        

   مسکينه           د طاعت تکليف ساقط شي له

  ئ                          په صورت که عبادت، روح يې آزاد د

        د مسکين روح په خدايي صفت متينـه

وحدت الوجود او وحدت الشھود، د وحدت او کثرت عاَلم، سکونت ،  :  پاره  وگورئ دد نور مالومات 

  .  جمع الجمع ،  جمع او ھستي او نٻستي ، فنا او بقأ ، نفي او اثبات

  

  لمنليکونه

   .٧٢٣: ١ عميد ١  

   .       ٧٢٨: ١عميد ٢   

  .                          ١۵  نخشبی ٣

  .١۵ نخشبی ۴

 

  : َتناُسخ - ٢٧

، په لُغت کي نسخ کولو ، باطلولو يا له منځه وړلو ته وايي؛ )په پٻښ» س«په ْزَور او د » ت«د  (َتناُسخ

َتناُسخيه ډله، چي له .   په مانا استعماليږي  يوه وجود څخه بل وجود ته د اروا ننوتلوخو په فلسفه او ِحکمت کي  له

باور لري؛ او د انسانانو د بيا ژوندي کٻدو مخالف دي، د خپلو داليلو  يوه وجود څخه بل وجود ته د ارواپرلٻږدٻدو 

تر څو په ژوند  ر کس و بدن ته ننوزيپه لړ کي وايي، چي د نٻک انسان اروا  تر مړيني وروسته ، د پوه او ھوښيا

بد کاره شخص روح ، د ھغه حيوان جسم ته ننوزي، چي گرده   د،ددې پر خالف. کي خوښ او خوشاله اوسي 

 له يوه وجود څخه بل وجود ته د د دې ډلي د پيروانو په باور،. الي گاو تکليف ُعمر د بارو په وړلو سره  ربړ 
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.  سي؛ او بيا گونا و نه کړي ئسپٻڅل پاک او اريږي، چي په پای کي له ھره  شره اروا لٻږدٻدل تر ھغه مھاله تکر

وان وجود ته يې د په نامه ؛ د حي»  نسخ«نسان بدن ته د اروا لٻږدٻدل د ځينو اسالمي فيلسوفانو اوحکيمانو، د ا

 په پای کي يې د بوټو او په نامه او» فسخ«راتو جسمو ته يې د ھغې ننوتل د په نامه ؛ د حش» مسخ«اروا ننوتل د 

يزم  او ځينو د َتناُسخ فلسفي نظريه،  په ھندو.  ١په نامه ياد کړي دي»  رسخ« د ونو و وجود ته  د اروا بيا ننوتل

رفان څخه د ليري والي په يې له اسالمي عد لته .   خورا پراخي او ژوري  ريښي لري   مذھبو کينورو ھندو ټبره

  .د جزيياتو او بٻالبيلو اړخو په باب خبري نه  اوږدوو) سبب(َسَوب 

 د. په اړه د صعودي او نزولي تگلورو يادونه ھم کړې ده » مسخ «او» نسخ«د َتناُسخ د فلسفې پلويانو د 

ي وجود و نصعودي تگلوری دې ته وايي، چي َنَفس يو وجود پرٻږدي؛ او ترخپل لومړ» نسخ «دوی په عقيده ، د 

ي َنَفس د عناصرو صورت درلود ، ھغه يې ن؛ د مثال په توگه  لومړ وکړيگارتقاء يا پر مخت ته صورت يوه  لوړ

 د حيوان بڼه يې خپله کړه ؛ بيا يې د حيوان ،وروسته يې نبات پرٻښود.  پرٻښود؛ او د نبات صورت يې واخيست 

 کي يې د انسان وجود پرٻښود؛ او د د خپل پرمختگ په  يوه بل پړاو. وجود پرٻښود؛ او د انسان بڼه يې غوره کړه 

 چي يوه سا يا َنَفس خپل پخوانی ،ھغه په دې مانا. ئ ضد د»  نسخ«د » مسخ« .پريښتې صورت يې اختيار کړ

 ته ټيټيږي؛  مثالً که يوه سا په انساني مرتبه کي کمال ترالسه نه  يا حالتحالت پرٻږدي؛ او تر ھغه کښته صورت

   .٢ او ډيري گوناوي وکړي؛موصوف سي، ؛ د حيواناتو په صفتو)کوي( يي ژوند ککړي،  نو ھغه د ژوو په څٻر

ول  ھغه عرفاني  نظريه  سمه نه ده گڼلې،  چي پر لُ علي محمد مخلص،  په خپل ديوان کي، د َتناُسخ  اوحُ 

د ده  . ان سوې ده بٻالبٻلو فکري او فلسفي مکتبو سربٻره ، د ځينو اسالمي  متصوفينو او عارفانو په آثاروکي ھم  بي

  :   په يوه غزله کي، د حلول د نظريې  په  ردولو سره ، توحيد د يووالي  مقام ته د رسٻدو الر بلل سوې ده 

  د توحيد د ِعْلم زده کـړه له مرشده             

  مونده نشي نه له فقي، له اصـوله

  !              اې مخلصه شک دي ټول له ميانه واخله 

    يگانه شې بې حــلولـهله موال به

 له »وحدت بحر« ي، چي د کايناتو ټول موجودات د يمخلص، په يوه  بله غزله کي، دا مسأله انځور

ھره څپه د ھستۍ او د دې ناپايه او بې مثله بحر . نه لري ي گاو يو رندا څپې ھيڅ تکرار. پيداکيږي  څخه موجو

ي؛ او په بله څپه کي يې يو مخ  له منځه يپه کي عالمونه پيدا کپه يوه  څ؛ ه څٻر دهپنٻستۍ د بې شماره کاروانو 

بحر په وړاندي ون گاو بٻچشاه او گدا، لوی او کوچنی، زوړ او ځوان، سپين او تور ټول د د ې بې ساري . وړي 

  : توپير نه لري ھيڅ 

  کل عاَلم په حق قـايم شه           

  ئھم د ھر اشيـا وسد د

  جه         تمام رنگ د ده  لــه مو

  ئ دی له رنگه پاک صمد د

  رنگ بدل په ھر ساعـت شي          

  ئ ذات قرار ځای قعـد د

  نوی نوی موج ظـاھر که            

  ئتکرار نه لري بې عـد د
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   موجود شي           ءپه ھر موج  اشيا

  ئکه حيوان، نبات، اثمد د

  موج ، اروا د ده بې حــده             

  ئناُسخ  رد دگفت د ده تَ 

تر سرليک » ھغه ډولونه   عاَلم او د« اتحاد او حلول،  مبدأ اومعاد، د :  پاره وگورئ د د نور مالومات 

  . الندي د وحدت او کثرت عاَلم، وحدت الوجود او وحدت الشھود 

  

 لمنليکونه

  . ٧٣١: ١ عميد١                                  

  .۴١٧ انسان الکامل نسفی، ٢                                 

  

  : توبه - ٢٨

 ھغه ، الرښوونه د سير او سلوک پيل پٻژندنه،  له گونا وو پښٻماني او د عرفاني پير په) گناه(وناد گ

   .  ١ټکي څخه اخلي عربي له »  توبې«نړۍ سالکان يې د  ماناوي دي، چي د تصوف او عرفان د

په خپل )  م١٩۴۵  -  ١٨۶٨(پوھاند نيکلسن  -ز څٻړونکي د اسالمي تصوف او عرفان پياوړي انگرٻ

توبه «: د توبې په اړه داسي کښلي دي  ،تصوفي نظريو پر بنسټاسالمي کي د » د اسالم صوفيان«مشھور اثر 

 ھـ ق ۴۶۵په [ ھجويري. الھي پٻرزوينه ده، چي له خدايه  انسان ته عطأ کيږي؛ نه داچي له انسان څخه خدای ته 

؛ او د خدای ئتوبه کوونکی د خدای دوست د:  وايي]  څښتن » کشف المحجوب«عرفاني اثر د نامتو کي مړ؛ او 

په تفکر کي دا سمه نه ده، چي د گونا يادونه وسي؛ ځکه د گونا يادونه د .  ي يد خدای په باب فکر ک تل دوست

  » .٢ګڼله کيږيخدای او فکرکوونکي تر منځ  پرده 

ه وسوه،  له گونا او ھر ډول ناوړه کارو څخه ډډه کول، د طريقت او لکه څنگه چي په مخکي يادون

د ټولو عرفاني او تصوفي مشرانو په اند، سالک تر ھغه مھاله د لوړوعرفاني مقامو پر . ئ سلوک لومړنی گام د

  .  مخه  ښه ونه کړي تل تر تلهھيڅ  پرمختگ  نسي کوالی، چي له گونا او معصيت سره  لور، د

عارف ، علي محمد مخلص، ھم د زياتروعرفاني مخکښانو غوندي، توبه د عرفاني طريقت زموږ موحد   

د مخلص  .  ؤ، په برخه )ع(دم آ بولي، چي دپٻغمبرانو په منځ کي د لوړ پٻغمبر، حضرت   يا ھغه مقاملومړنی مقام

  :    داسي راغلي دي اړهپه يوه غزله کي،  په دې 

  ئ           ُمرسل دلوی تاٻب آدمئ د توبې مقام اول د  

  چي توبه يې شوه له غيره شه فالح له خجا لته 

  ئ          تايب پاک له معصيت دئ دا منزل د شريعت د  

  د آدم صفي پر صف شه رھنمای شو ی له مضلـته 

په دې عرفاني الر کي، توبه د . په روښاني طريقت کي، توبې ته د جال مقام په سترگه نه دي کتل سوي 

 له اتو عرفاني مقامو څخه لومړنی مقام  ھممقام يو شرط يا يوه برخه  گڼلې سوې ده، چي ھغه په خپلهشريعت د 

  .ئ د
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تسليم،  توکل،  ذکر او فکر، رضا،  شکر،  صبر، فقر، قناعت،  :   پاره وگورئ ددنور مالومات   

  .شريعت،  طريقت، حقيقت،  معرفت،  قربت،  وصلت،  وحدت او سکونت  

  

  لمنليکونه

   . ٢٠ نيرومند محقق ١  

  

 2 Nicholson 31. 

 پاته لري

  


