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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اکتبر ٢١

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١٧ 

 

 :جالل او جمال    - ٣٣

و جمال ټکي پر عامو خبرو سربٻره، د تصوفي او عرفاني سالکانو په ليکنو او بحثو کي ھم، د جالل ا

  .خورا زيات تر سترگو کيږي 

 . ١جالل په لغت کي  زړښت،  لوٻښت،  لوړوالي،  سترتوب،  پرتم،  شان،  دبدبې اوعظمت ته وايي

   . ٢ه واييجمال،  له لغوي اړخه  ښايست، ښکال،  ښايسته کولو او ښکلي کولو ت

عارفانو په لنډه  توگه، جالل د حق تعالی د .  جالل او جمال د لوی څښتن دوه نه بٻلٻدونکي صفتونه دي 

په دې ډول، ھر ھغه څه چي د هللا .  ٣قھر او غضب صفتونه يا د انسان د نفساني او شيطاني فکر صفتونه گڼلي دي

زلزلې، سٻالوونه، اورونه او .  ړي، د جالل صفتونه دي تعالی مھابت او صالبت؛  لوی والی اوستروالی څرگند ک

دا صفتونه د خدای تعالی د بې ساري . داسي نور طبيعي او انساني ناورينونه  د خدای تعالی د جالل صفتونه دي 

د عارفانو .  په دې صفتوکي د حکمتو او اسرارو لويي خزانې پټي دي . توب او الشريکۍ روښانه نښي نښانې دي 

د ھيڅ پرٻکړي اوھيڅ  پيښي ) ج ( د خدای   نه يوازي،انسانان په خپلي محدودي پوھي او کمزوري عقلور، په با

جمال، د جالل پر خالف د خالق تعالی د . ھغو له پٻژندني ھم بې وسه اوعاجز دي  مخه نسي نيوالی؛ بلکي د

 لوی څښتن د دغو صفتو پر . ۴تونه دي شفقت، کرم او مھربانۍ يا د  انسان د َمَلکي او روحاني خاطر صف،رحمت 

بنسټ انسان ته مينه، دوستي، عاطفه او نور لوړ خويونه او احساسات ور بخښي؛ د کايناتو پر ټولو موجوداتو د 
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؛ او په طبيعت کي ھرڅه ته د خپل ذات په )کوي (ييي؛  ښکال او ښايست رامنځ ته کيرحمت او کرم باران اور

  .   بخښي ور و ښکال انوارو او جمال سره،  نور ا

زموږ د مبتکر او مفکر عرفاني شاعر، علي محمد مخلص،  په ديوان کي د رب جليل د جالل او جمال   

ھغه په يوه غزله کي، دلوی خالق د جالل او . صفتونه په ډٻري نازک خيالۍ او ژورتوب سره، تصوير سوي دي 

  : ھر يو په جال جال توگه داسي راپٻژني ،جمال صفتونه

  اجالل، جمال دحق د ذات صفات دي             د  

  عطوف گھي موج يې د جالل گه د

  ُکل احسان يې د جمال په موج ښکاره شي            

  د جالل موج يې د شر د چاه مجوف

 څپې ته د جالل څپه اولي دوې څپې گڼي؛  بحربې مثله حق تعالی د  په بله غزله کي، جالل او جمال د 

د مخلص له .   اخلي؛ او دوھمي ته د جمال څپه وايي، چي ھر څه ته ژوند او اروا ور بخښي وايي، چي ارواوي

ځينو عارفانو د جمال  ( ئدئ عرفاني او فلسفي جھان بينۍ سره سم،  د جالل موج د جمال تر موج  مخکي پيدا سو

کي داسي ٻجالل او جمال د څپو، فلسفي اړ  مخلص،  په دې بيتو کي، د).ئ موج د کايناتو د پيدايښت َسَوب گڼلئ  د

  :ي يبيان

  ئ         اول موج يې جان ستان د  

  لوی درياب عظيم، مھيبه

  بل دوھم موج يې جانبخش شه          

  دی صانع درياب عجيـبه

  ئ         جان ستان موج يې جالل د  

   جمال موج جانبخش نجيـبه

، د هللا  په خپلهت ته گوته نيسي، چي دحضرت انسان وجودپه يو بل بيت کي، دې عرفاني او فلسفي واقعي  

 کي، دکايناتو گرده اسرار اتپه ھمدې اشرف المخلوقځکه تعالی د جالل او جمال  د څپوتر ټولو روښانه نخښه ده؛

  :د ده په عارفانه کالم کي راغلي دي . نغښتي دي او رازونه 

  د د واړو صــــفت           د انسان صورت مظھر  

  که نمرد زړه گه ونيسي کـسوفځ

. و جمال موجونه دي او بسط عرفاني مسأله ھم د مخلص د نظريو له مخي، د پروردگار د جالل اد قبض   

  :، چي وايي ئد ده بيان د

  قبض و بسط دي دجالل، جمال موجونه        

  دغه  زړه گه پر تازه سي گه جفــوف

په يوه خورا » وحدت الوجود  « جالل اوجمال صفتونه د ، د پروردگار د يې بله غزله کي ښکلېپه يوه  

  :ژور فلسفي انځور کي داسي بيان کړي دي 

  جاللي صفت دي ونيوه شوې زھــر            

  !د جمال ظھور دي ونيـوه دوايې

  ځای حيوان نفعه رسان شوې په جھان کښي              
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  !چري شٻر، مار و لړم شوې اژدھـا يې

  !          يسې مخ څرگند کـړېکله بد صورت ون  

  ! چري ښه صورت قبول کړې دلربـا يې

  !           چري دين ته پرورش ورکړې عمـر شې  

  !چري سخت ابوجھل د دين اعـدأ يې

  دادي واړه د جالل، جمال مظـھر دي             

  ! ته په ذات بې چون، بې مثله، بې ُنمايې

 ؛ او ي جمال عرفاني مسأله، د انساني خويو له زاويې څخه  څٻړمخلص، په يوه بله غزله کي، د جالل او  

  :ي يد ظرافت په يوه  بې ساري انځور کي يې داسي بيان

  د جالل امواج د نفس، شيطان وسوس شه           

  د َمَلک د روح خاطر دليل الھام ته

  !          واروهئ د جمال ظھور َمَلک، ارواح د

  السـالم ته زړه ھر دم په دم لٻږي دار

  م شه          لَ دجالل ظھور د نوس، شيطان عا

   يو گناه ته ولٻږي  بل و حــطام ته

  کښتــه والړ شي          ئ  په نغوته دجــــالل ديچ

   دجمال په امر دی خٻژي و بـام ته

  
  لمنليکونه  

     Wehr  .129 ؛  ٨٢٢  - ٨٢١: ١ عميد ١  

     Wehr .137 ؛  ٨٢۵: ١ عميد ٢                   

   .                                                               ٩١۵  نفحات االنس»اصطالحات صوفيه،«  بريلوی، ٣                                        
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