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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ نومبر ٠۴

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶۶ 

 

  : زاد آ کامل  او - ١٣٣

  شٻخ - ٻخ، کامل پير او کامل انسان  په اړه يادونه وسوه، چي کامل بايد د نامتو عرفاني الرښود د کامل ش

او زموږ د مفکر عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، )  ھـ ق٧٠٠ -۶٣٠( عزيزالديـــــــــــن  بن محمـــــــــد نسفي 

؛ خو ازاد په )وي(  ييڅښتن) نٻک معارفنٻکي وينا، نٻکو عملونو، نٻکو اخالقو او ( له نظره د څلورو صفتو 

، )عزلت( ، گوښه توب )ترک(  د پرٻښوولو)کي يې(  په وجود کې چيئ تصوف او عرفان کي، ھغه څوک د

مخلص ھم په خپل منثور تاريخي او عرفاني اثر . څلور صفتونه تر کماله  رسٻدلي يي ) گمنامۍ( قناعت او ُخُمول 

څوک چي لومړني ھغه په دې ډول، ھر   .١) کوي(کييھمدغو صفتونه ته اشاره کي د کامل او مکمل » حالنامه « 

؛ ئکامل يا بالغ د، ولري)  هنٻکه وينا، نٻک عملونه، نٻک اخالق او نٻک معارف يا عرفاني پوھ( څلور صفتونه 

 ) گمناميپرٻښوول، گوښه والی، قناعت او( ، ھغه څوک چي وروستي څلور صفتونه بالعکس. نه خپلواک يا  ازاد 

  .ئ کامل نه د، ئڅښتن نه يي، ھغه ازاد د ؛ خود لومړنييو څلور صفتويې تر بشپړتابه رسولي يي

کي د کمال او ُحريت فلسفي » انسان الکامل  « اندٻشمند عرفاني الرښود،  شٻخ نسفي، په خپل مشھور عرفاني اثر 

  ھدف؛ او د ھر شي وروستی  ئه عاَلم کي داړخ ته په پاملرني سره  استدالل کيي، چي د ھر شي پای د بلوغ پ

کله چي مٻوه تر بلوغ وروسته له . کله چي مٻوه په ونه کي پخه سي، عربان وايي مٻوه بالغه سوه . خپلواکي ده 

يو بوټی يا  چي ونه،ھر څ.  ر يا ازاده سوه  مٻوه  حُ ، واييانوني پرې سي؛ او له وني څخه پٻوند وشليي، نو عرب

 د ھغه شي د کمال او بلوغ دوره  ھم ، په حقيقت کي  مرحلې يا خپل لومړني پړاو ته رسيږي)توخم ( د زړيمٻوه 

په  د پخٻدو يا بلوغ  د مثال په توگه  کله چي غنم يا نوري غلې دانې وکرل سي، ؛خپل وروستي مقام ته رسيږي
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د . پړاو ته رسيږي و ره، د بلوغ انسان ھم د نطفې په پيدا کولو س . کيي) تخم( کي زړي يا توخم پړاو وروستي 

« ، علي محمد مخلص، ھم په فلسفي او عرفاني شاعرزموږ . ئ بلوغ دا پړاو د انسان لومړنی او وروستی پړاو د

تر خو  پخه ھم يي، نهمٻوه که ھر څو«  : دی کاږي . ژوري خبري کيي مسأله پر کي د بلوغ او ازادۍ » حالنامه 

په ونه يا درخته شنه کيږي؛ ځکه مٻوه ال  نه ځني  بله ونهبله پوري موښتې يي، تهه يا درخ په ونھغه مھاله، چي

 نو ھرومرو له بياکله چي له وني بٻله  يا خپلواکه سي؛ او د روزني نخښي پکښي څرگندي سي، . موښتې ده پوري 

، نور کسان څه رسٻدلئ نه يي مقام ته مکمل کامل د چي څوک تر ھغه مھاله  .  ٻدالی سيھغې څخه بله ونه پيدا ک

، ھغه وخت نورخلگ خپل ُمراد او مقصود  ته ورسيي ؛وکله چي د معبود له مرستي بشپړ س. موندالی ځني نسي 

  »    . ٢پيدا سيرا  له پخواني مريد څخه مرشد يا الرښود نو

د دواړو چي دالی،  د عرفاني مفکرانو له نظريو سره سم، انسان تر ھغه وخته د بندگۍ ريښتيني مقام ته نسي رسٻ

په بله ژبه، انسان تر ھغه مھاله د ريښتيني ازادۍ مخ نسي ليدالی، چي د .  جھانو له ټولو بتانو ځان ونه ژغوري 

   .تر السه کٻدای سي کي ۍ  يوازي د حق تعالی په بندگي حقيقی ازاد؛ ځکهخالص نسي څخه بت پالني له ځنځيرو

لکه څنگه چي د ملک يا شھودي عالم . کو د ايسته کولو په مانا گڼي ٻ اړ اووشٻخ نسفي، حريت يا خپلواکي د پيوند

موجودات د خپلي دايرې يا پړاوو تر بشپړتوب مخکي نه بالغيږي، د ملکوت د عالم عقلي موجودات  ھم تر ھغه 

  يا د ملکوت د عالم د زړي. مھاله کمال او بلوغ ته نه رسيږي، چي بيرته خپل لومړني حالت ته و نه رسيږي 

؛ ئځينو دا زړي خويونه او  طبيعتونه بللي دي؛ ځينو دا توخم عقل گڼلئ د. توخم  په باب بٻالبٻلي خبري سوي دي 

له څنگه چي د قرآن .  ، چي ھر څه له خدايه راځي  او  بيرته خدای ته ورځي ئدئ او ځينو نورو استدالل  کړ

  ).مبدأ او معاد: د نور مالومات دپاره وگورئ  (مجيد په ډٻرو آيتو کي ھم دې خبري ته اشاره سوې ده 

 د شريعت، طريقت، باره کيکي د انسان د بشپړتيا په » کشف الحقايق « شٻخ نسفي، په خپل بل مشھور اثر 

د شريعت عالمان وايي، چي د انسان کمال د حقيقي علومو په زده « : حکمت او وحدت د ډلو نظريې داسي بيانيي 

. و پٻژندنه اتلومړی د نفس او په نفس پوري تړلو موضوع:  نظره، حقيقي علوم څلور دي د دوې له. ئ کړه کي د

انبياوو ته . څلرم د آخرت او اخروي مسألو پٻژندنه . نيوي مسألو پٻژندنه ونيا او دودريم د د. دوھم د خدای پٻژنده 

 د انسان ،ځيني متصوفين وايي » .٣ نه په زيار او اختيار سره،ئدئ  نبوت په فضل او پٻرزوٻني سره ورکول سو

  :په دې ډول خلگ څلور ډلي دي . ، چي د عيان مقام ته ورسيږي ئکمال په دې کي د

 . ډله دهڅلرمه ډله د عيان . ډله ده دريمه ډله د يقين او باور  . ډله دهدوھمه ډله د استدالل .  ډله د تقليد ډله ده اوله 

د استدالل ډله د ايمان . ھم خپلي مرتبې او درجې لري په خپله  د اسالم مقام د تقليد ډله د اسالم په مقام کي دي؛ او

 ځان ؛ او نبوت مقام ھم دهد عيان ډله د نبوت په مقام کي . ؛ او ايمان ھم ځانته مرتبې او درجې لري دهپه مقام کي 

ه، چي د جبروت مقام ته ځينو ويلي دي، د انسان کمال او بشپړتيا په دې کي د . ۴خپلي درجي او مرتبې لريته 

په . نيا څښنان دي وپه لومړی مرتبه کي، د د: د دوی په فکر انسانان څلور درجې يا مرتبې لري . ورسيږي 

په دريمه مرتبه کي د ملکوت څښتنان دي او په څلرمه مرتبه کي د . دوھمه مرتبه کي د آخرت څښتنان دي 

 څښتنان  د مرتبېد آخرت. څښتنان لٻوني بولي د مرتبې خرت څښتنان د آد مرتبې نيا ود د . ۵جبروت څښتنان دي

 خاوندان د جبروت د مرتبې  د مرتبېپه ھمدې ډول د ملکوت.  خاوندانو ته لٻوني وايي مرتبې و د ملکوت د 

.   او ھر يو پر خپل ځای نٻک گوري ؛ څښتنان ټول بخښي د مرتبېد جبروت. خاوندانو ته د لٻونو خطاب کيي و

ته د رسٻدلو مرتبې  د مثال په توگه د جبروت ؛ خبري کيي ھمعقل په باب د  د ھري مرتبې د  خاوندانوشٻخ نسفي،

 په واقعيت کي ،حقيقت ته رسيږيوکشف او الھام له الري د شيانو   چي د،ھر څوک«   :کسانو عقل داسي بيانيي 
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 سره کتاب هللا او کالم هللاله پٻژني؛  خدای يې  کيږي، چي په مرسته وياړل په تر السه کولو يد داسي الھي پوھ

د شٻخ نسفي په نظر، ازادي  ».   ۶دخدای تعالی  ديدار کييلوي مومي؛ او گو پٻژندرسوالند  ؛ د خدای اشنا کيږي

  :يا حريت درې درجې لري 

  .  جاه ، مال او شھوت دي ونه دا حجاب .وزي وه  له بندولومړۍ درجه داده، چي انسان د ظلماني حجاب

 پوھه، پرھٻزگاري او طاعت دي ونهدا حجاب.  له بنده و ژغورل سي ووھمه درجه داده، چي انسان د نوراني حجابد

دا د انبياوو ازادي ده؛  لکه .  ليدو مړ سي؛ د لويي او ځان غوښتني له بنده ازاد سي په، چي د مړيني ئنبوت داد. 

  ». ئ فقر زما وياړ د« : او د انبياوو ساالر وويل  چي زموږ پٻغمبر ،څنگه

د . ئ دا د اولياوو حريت د. د ځان له حجابه ازاد سي ه گپه دې تو ځان مړ کي؛ او خپلدريمه درجه داده، چي 

  »      ٧موتوا قبل ان تموتوا« : وليانو او عالمانو مخکښ وويل 

  :څلور ډلي دي د طريقت مشايخ وايي، چي د کمال او بشپړتيا خاوندان 

لومړی او دوھمه ډله ياني . څلرم سالک مجذوبان . دريم مجذوب سالکان . دوھم مجذوبان . لومړی سالکان 

سلوک . مکمل کامالن دي ،  سالک مجذوباناو مجذوب سالکان. سالکان او مجذوبان کامل دي؛ خو مکمل نه دي 

وو ته واليت او انبياوو ته نبوت په ااولي. ي تړلې ده  پورا؛ خو جذبه د خدای په فضل او عطئپه واک او اختيار د

څلور ډوله  ھم شٻخ نسفي ، د انسان بلوغ .   ٨ نه په زيار او اختيار سره،ئدئ فضل او پٻرزوٻني سره ورکړل سو

  : بولي 

  . ئ دپه دې مقام کي سالک پر ژبه وايي خدای يو . ئ ، چي د تقليد او انقياد مقام دئلومړی د اسالم بلوغ د  -

  .په دې مقام کي سالک په زړه کي خدای يوگڼي . ئ دوھم د ايمان بلوغ، چي د استدالل او پوھي مقام د  -

  .په دې مقام کي سالک گويا خدای يو ويني . ئ ، چي د ډاډ او ارام مقام دئدريم د باور او يقين بلوغ د  -

په دې مقام کي سالک خدای تعالی . ئ وړلو مقام د، چي د پردو د ليري کولو او له منځه ئڅلرم د عيان بلوغ د  -

   . ٩يوگوري

 د تصوف د الرويانو عروج او بشپړتيا په دې کي ده، چي د سالک اروا په روغتيا او ويښتوب کي له وجوده 

او جنت ) دوزخ( دوږخ د ووزي؛ ھغه حالتونه تر مرگ مخکي وگوري، چي تر مړيني وروسته څرگنديږي؛ 

ته » عين اليقين  « څخه و »ِعلم اليقين  «  ږخيانو او جنتيانو څرنگوالی وڅٻړي؛ او له مشاھده وکړي؛ د دو

 ويلي دي، چي د موجوداتو منشأ او مبدأ، ھغه خولهشٻخ نسفي وايي، انبياوو او حکماوو په يوه  . ١٠ورسيږي

 طبيعتونه،کانونه، بوټي ټول عقلونه، نفسونه، اسمانونه ، ستوري، عنصرونه،. چي لومړی عقل يې بولي ئ جوھر د

لکه څنگه چي ريښه، تنه، ښاخونه ، پاڼي، گلونه او مٻوه  . ه په بالقوه ډول په لومړي عقل کي موجود وحيواناتاو 

؛ او د انسان تر مرحلې يې هدا ټول موجودات له لومړي عقل څخه پيدا سو.  دي گرده په زړي کي نغښتي  

 نو د ودي ،کله چي انسان د عقل بشپړتيا ته ورسيږي. ي عقل مٻوه ده انسان د دې لومړ. ئپرمختگ او تکامل وک

  .١١رسيږي بشپړتابه او تکامل  دايره ھم 

ھيچا بې . ئ عقل تر ھرڅه خدای ته نيژدې د. ئ د شٻخ نسفي د ھمدې استدالل له مخي، عقل  د مخلوقات اشرف د

د عقل د بشپړتوب په پای کي د خدای نور پيدا که څوک ووايي، چي  . لئپٻژنددئ عقله په کايناتو کي خدای نه 

د سپٻڅلي قرآن د ُحکمو له مخي، د کايناتو ټول موجودات د حق تعالی د نور نخښي  . کيږي، دا سمه خبره ده 

 لوړو اسيمخلص، دد .  بلل کيږيله ھمدې کبله، کامل انسان پر مځکه د هللا تعالی خليفه او دھغه سيوری   .١٢دي

  : يې راپٻژني په دې ډول او ؛کمل يا ُمکمل په نامه يادييصفتو خاوند د ا
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  د اکمل څــلور آيـاته              

  ئمرغه قجيــر د دی آزاد

  توکل، ترک يې صفت شه             

  ئفراغت د ده سريــر د

  د عزلت ُمراد يې خپل که               

  ئدی ُعنقا مرغ گوشه گير د

څوک چي ښځه او اوالد، باغ او پټی، ھر ھغه ، کاږيپه باب ړتياوو گعارف د ځانيا خپلواک شٻخ نسفي، د ازاد 

مال او منال، جاه او جالل، وزارت او سلطنت، شٻخي او پيري، قضاوت او استادي، قرب او واليت، نبوت او 

 د  يې زړه.، چي د ھيڅ شي په بند او اسارت کي نه يي ئازاد ھغه څوک د.   ئازاد نه دئ رسالت غواړي، بنده د

 نه  څهاړتيازياتخپلي تر ھيڅکله . يي ئ  څخه پاک کړاتو او تعلقانو د حرم په توگه، له ھر راز بت تعالیخدای

دغه راز د نوي پر ځای د زاړه او د .  د مثال په توگه  د کرباس يا ډاگې پرځای د اطلس ھوس نه کيي ؛غواړي

د اړتيا وړ شی، . غواړي، چي انساني  اړتيا يې ليري کړي يوازي ھغه څه . زاړه پر ځای د نوي غوښتنه نه کيي 

په وجه د زاړه شي نه  خوشالي ورکيي؛ او څه خاصهنه نوی شی .  لري ورته ھيڅ توپير نه ، زوړکهکه نوی يي 

 ؛ او نه ږي  په تر السه کولو خوشاليۍ نه د پاچھ،په لنډه ډول. ۍ سره مخامخ کيږي  او ناراحتۍ خوابدراز  ھيڅ له

د . د پاچھۍ تر السه کول او بازل دواړه ورته يو شان يي  . اليگ له منځه تللو غم او پرٻشانينسکورٻدو او ې په ي

  .١٣توپير نه وينيډول فرق او خلگو په ردولو او منلو کي ھم څه 

؛ خود )وي( ييي، چي د کمال مقام ته رسٻدلئ يمخلص، په يوه غزله کي د ھغه کامل ځانگړتياوي او صفتونه  بيان

  :ئ ازادۍ د مقام وياړ يې ال نه يي تر السه کړ

  د کــامل څــــلور صفـــته                     

  ئدی خوش گوی، نٻکخوی کثيـرد

  دی عارف ھم نٻک افعال شـــه                     

  ئدا نښان د کـــــامل ميـــر د

  ئ                      دی کـــامل شه  آزاد نـــه د

  ئاد ُحر، اکمـل بصيـــر دآز

تر منځ ددغو توپيرو تر پوھٻدو ) اکمل يا مکمل(  عقيدې سره سم، دکامل او ازادعرفاني د نسفي او مخلص، له 

نٻکي وينا، نٻکو عملو، نٻکو  ( اتووروسته، اوس پوھٻږو، چي کامل ازاد،کامل اکمل يا کامل مکمل بايد د اتو صف

دځينو عارفانو په اند، . خاوند يي )  ، قناعت او گمنامۍيپوھي، ترک، گوښه والاخالقو او نٻک معارف يا عرفاني 

د ځينو نوروله نظره بيا ازادي او .  نغښتي دي فراغت او ازادي په پرٻښوولو،گوښه توب، قناعت او گمنامۍکي

د ازادۍ او ه، گد نتيجه اخيستني په توشٻخ نسفي،  . ١۴يدپټ کي )نظاره کولو( فراغت په ترک، تسليم او کتلو

ما د ازادۍ او فراغت دواړه ډولونه وکتل؛ خو تراوسه په دې « :  وروسته کاږي فراغت ددغو دواړو الرو په باب

 په ھره الر کي بٻلي گټي ، د مشاھدې او څٻړني له مخيشٻخ نسفيد »   . ١۵مه الر غوره ده وپوه نه سوم، چي ک

  . نغښتي دي )افتونه(اپتونه او 
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، نبي او ولي، ولي  )عام، خاص او خاص الخاص توحي(  تو حيد او دھغه ډولونه : دپاره وگورئ وات مالومو دنور

او واليت، معجزه، کرامت او استدراج ،کامل شٻخ، کامل پير يا کامل انسان، اخيار يا سرھنگان ، ابدال، اوتاد، 

  . نيا، عقبا او موال وحب الزمان، دابرار، نقيبان، قطب،  قطب االقطاب ، غوث، غوث االعظم، غوث زمان يا صا
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