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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ اکتبر ٢٨

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
١٨ 

  :جمع  او جمع الجمع   - ٣۴

، چي سالِک د محبوب وصال ته دئي ھغه ته محوه ھم وايې، په تصوف او عرفان کي ھغه مقام جمع چ

د ځينو عارفانو په   .١ي او بٻله خدايه بل ھيڅ نه وينييپه دې مقام کي دعرفان الروی خپل ځان ھٻر. ورسيږي 

. ي يوروسته ، تر السه ک، چي سالِک يې د جمعي تر مقام ئنظر، جمع الجع چي صحو ھم ورته وايي، ھغه مقام د

 يا جھان گوري؛ لکه گپه دې مقام کي سالِک داسي  حال مومي، چي گوندي په يوه سترگه حق او په بله سترگه خل

، چي ساِلک ھغه ته ئ  دئجمع الجمع ھغه مقام بللشيخانو د تصوف او عرفان ځينو نورو وتلو  . ٢د انبياوو مقام 

ي؛او ځان بې ھر ډول توپيره د خدای له ھستۍ سره نغښتی گڼي؛ يه السه ورکپه رسٻدو سره خپله پوھه او شعور ل

   .٣دې حالت ته ُمطلق يووالی ھم وايي

زموږ عارف شاعر، علي محمد مخلص، د جمعي او جمع الجمعي عرفاني مقامونه د وصلت او وحدت په   

  .غو عنوانو الندي ولولي ران لوستونکي کوالی سي د مخلص دا عرفاني نظريې تر دگ.  نومو يادکړي دي 

ھستي او نٻستي ، فنا او ان تموت،  تخلقوا باخالق هللا،  موتوا قبل :   پاره  وگورئد   دنور مالومات 

  .  وحدت الوجود او وحدت الشھود، سکونت  ،  وحدت  او کثرت،بقأ،  نفي او اثبات

  

  لمنليکونه

   .١۵  نخشبی ١
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  .٢٣ نيرومند محقق ٢  

           3 Ansāri 36.        

 

  : جمعيت اوَتَفُرقه - ٣۵

تفرقه د جمعيت پر  . ١جمعيت په لُغت کي يوځای والي، يووالي، اُلفت او د خلگو يوې ډلي ته وايي

په عرفاني ادبياتو کي، د جمعيت اصطالح د امفھوم .  ٢خالف، د بٻلولو، جال کولو، خپرولو او پاشلو په مانا ده

کو او حجابو څخه زړه پرې کي؛ او يوازي د خپل ٻک الروی له ھر ډول اړلري، چي د عرفاني سير او سلو

ھغه مھاله د الھي ذات په انوارو نه  عارفان وايي، د سالک  زړه تر . ريښتني محبوب په مينه کي ډوب سي 

نال ، د نس، شھوت، اوالد، مال وم. آخرت  له بٻالبٻلو بتانو څخه ونه  ژغورل سي  نيا اووروښانه کيږي، چي د د

مينه، ھر يو په خپل وار سره  واقعي محبوب  ته د ) َنْفس ( لوی ځاني ښامار  ظاھري تجمل، جاه و جالل او

  عزيزالدين بن محمد نسفي -وتلئ عرفاني صاحب نظر .رسٻدو په الر کي د سالک بٻالبٻلي تفرقې يا حجابونه دي 

ھر څوک چي په خپل « : کي د تفرقې په باب ليکي  )کشف الحقايق (مشھور اثر  خپل په )  ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠( 

 که پاچا ټول د يي که شتمن؛ که رعيت  ييي که عالِم؛ که بٻوزلهي، که ناپوه )وي (ييحالت او مقام کي راضي نه 

  »          . ٣ له تفرقې او پاشلتيا سره مخامخ ديپه َسَوبخپلي غوښتني او طلب 

نيا او د ھغې ټولي مادي وم په خپله عارفانه شاعرۍ کي، دزموږ بينا دل عارف، علي محمد مخلص، ھ

د يوان په يوه غزله کي په دې  د ھغه د.  ښٻگڼي، دسالک د عرفاني مأموريت په وړاندي، خنډونه او موانع گڼي 

  :اړه، داسي راغلي دي 

   نادان له مـاله غواړي                ،جمعيت د زړه

  ئتل د زړه د پرٻشانۍ يې سبب مال د

  د نيمگړي چار نيمگړی پوره نشـي             

  ئ تروبه څرنگ جمعيت غواړي محـال د

  ددنيا په ترک کښي قطعي               ئ جمعيت د

       ئچي له ماله جمعيت غواړي بقـال د

ُمريد د  سالِک او عرفاني  د او حيرت حق د ھستۍ په باب  ذکر، فکر دځان د نٻستۍ او د مخلص،

  :زنۍ الر بولي جمعيت  يوا

  جمعيت به د زړه بيامومې له خدايـــه               

  ئد پاس انفاس د فکر و  چي مشغول په ذکر

***                  

  ئ               جمعيت د زړه په ذکـر کښي څرگند د

    په غفلت کښي تفرقه گورم بې قيـاسه

ڼا کي، يوازي د حق تعالی په ذکر و فکر وغزله کي د زړه جمعيت، د قرآني الرښوونو په  ربله په يوه 

  :کي بولي 

  قطعي         ئ جمعيت د حق په ذکر کښي د

   دا خبره په قرآن کښي ده رقـمـه
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  ئ           دا خفي ذکر صحت د رنځـور زړه د

  په دوام ذکر زړه خالص کړه  له المه

  

  لمنليکونه

   . ٨٢٨: ١ عميد ١  

   .     ٧٠۵: ١ عميد ٢                                      

  .  ١٠۵  -١٠۴  کشف الحقايق  نسفی، ٣                                      

 

  : جوھر او َعَرض   - ٣۶

د جوھر او َعَرض اصطالحات، پر حکمت او فلسفې سربٻره،  د اسالمي تصوف او عرفان په بٻالبٻلو 

  . څو لنډي خبري کوو اړهيوه په  دلته د ھر.  و کي ھم خورا ډٻر  تر سترگو کيږي آثار

   : )په ْزَور» ھـ « او » ج « د ( جوھر) الف 

پاره موضوع ته اړتيا نه لري؛ خو دته والي  س، چي  د خپل ئپر خپل ذات والړ ماھيت د» جوھر « 

» جوھر « .  ئ  پر خالف  د يوه شي حقيقت او ذات د»َعَرض « د » جوھر « . ممکنه ده، محل ته اړتيا ولري  

مادې، صورت او جسم ته غير مجرد جوھرونه وايي . ماده يا َھيوال، صورت، جسم، عقل او نفس : ئ پينځه ډوله د

ھم په فعل ئ عقل ھم  په ذات کي، مجرد د.  په فعل کي و مادې ته اړتيا لري رگمنفس په خپل ذات کي خپلواک؛ . 

   .  ١کي

    :)په ْزَور» ر« او » ع « د  ( َعَرض ) ب

َعَرض په لغت کي متاع، کالو،  مال، ناجوړۍ، ناسازۍ يا ھر ھغه حالت ته ويل کيږي، چي انسان ته ور 

په فلسفه  . ٢پٻښيږي؛ خو بقأ او پايښت و نه لري يا ھر ھغه څه چي سته والی او بقأ يې پر نورو شيانو تکيه ولري

« . ، چي  د خپل  وجود په پړاو کي موضوع ته اړتيا لري ئ پر غير والړ ماھيت د» َعَرض « او عرفان کي 

ي يا نه پايښت کي  عارض وال په موضوع ھغه دمفھوم د» َعَرض « د .  ئ د جوھر پر خالف ذاتي نه د» َعَرض 

(  عر ض نه .و يوه شي ته د بل شي عارض والی د ھغه شي د ماھيت تر څٻړني وروسته مالوميږي . ئ  دنغښتی

( ، څونه والی )کميت ( څونه والی : د َعَرض نه ډولونه دادي .  ،چي له جوھر سره لس کيږي ئډوله  د)  نھه

د مشايي .  ، په مکان کي سته والی، په زمان کي سته والی، ملکيت، فعل، انفعال  )حالت( ، اضافه، وضع )کيفيت 

کمي :  َعَرضو کي، دغه خوځښتونه يا حرکتونه  پيدا کيږي  څخه په څلوروَعَرضوفيلسوفانو په عقيده، له نو 

   .  ٣حرکت، کيفي حرکت، مکاني حرکت او وضعي حرکت

زموږ نکته دان عارف شاعر، علي محمد مخلص، په خپل عرفاني ديوان کي، د حق تعالی ھستي له 

 بدلونه او بې اوښتونه، بې ؛ ځکه دا ھستي ابدي او ازلي، ناپايه او نامحدوده، بې)کوي( ييجوھر سره تشبيه ک

د  بلکي ،پاره نه يوازي ھيڅ شي ته اړه نه دهد  او پايښتد ا بې نظيره ھستي، دخپل وجود. ه ده  لساري او بې مث

 موجوداتو ته  له ردوکايناتو  گ انسان په گډون  د د. په دې ھستۍ ژوندي دي کايناتو ټول موجودات او مخلوقات 

َعَرضونه  د . پاره بلي ھستۍ ته اړتيا لري  د ژوند او ژواک  خپل کتل کيږي، چي ددې امله د َعَرضو په سترگه

له مستو او څپانده موجوسره الس او گرٻوان  درياب ھغه خس او خاشاک، ځکونو او کوبييو په څٻر دي، چي تل د

ره شٻبه په خپلو د محيط بحر ھ. ځغليي بحر يې په خپله خوښه دوري  ھوري ناپايه و بې مثله دي؛ او د ھستۍ 
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و او کوبييو ته نوې نوې بڼه او نوی او نوی کيفيت وربخښي گو موجو سره د اوبو پر مخ ځگارنگھمٻشنييو خو رن

   :  ھمدا ژوره عرفاني او فلسفي مسأله د مخلص په يوه غزله کي داسي بيان سوې ده. 

  !               حق جوھر ته يې َعَرض يې

   دی کاغذ ته پرې خضيبه 

  َرض مانــند د خس شه               عَ 

  جوھر ذات بحــر مجيـبه

  

  لمنليکونه

   .       ١٢٧ زبدة الحقايق»  تعليقات، «  وردی،  ١

   .١٧٠٩ : ٣ عميد ٢

  .  ١٢٣ زبدة الحقايق»  تعليقات، «  وردی،  ٣                                 

 

  


