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  تر سرليک  الندي د جبروت عاَلم » عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د: عالم     د حقيقتو- ۵٩

  عالمتر عنوان الندي د ناسوت » وگورئ  د عاَلم او د ھغه ډولونه :    د حواسو عالم - ۶٠

 

  :حيوان بحر    د- ۶١

«  يا » حيوان بحر « زموږ مفکر شاعر، علي محمد مخلص، په خپله عرفاني شاعرۍ کي څو ځايه د 

 ، چي د نورو عرفاني ليکوالو او شاعرانو په آثارو کي ھم  فلسفي اصطالح کار کړې ده - عرفاني » حيوان  بحر

کي د عرفان د غزلو  زياترو سره سم، په خصلتوی او مخلص، له خپل  فطري خ .و کيږي گخورا زياته تر ستر

 يلوستونک  د خپلو شعرودی اولپه بله ژبه، .  پٻچلو او غامضو مسألو تيوريک او علمي بنسټونه بيان کړي دي 

 ديې د ھمغي عرفاني مانا په روڼا کي ؛ او بيا )کوي(کيي  مانا او مفھوم سره اشنا عرفانيديوې موضوع له 

 په يوه غزله کي د خدای ،ھغه  .  ور ښييبٻالبٻل اړخونه ،  مثالو په وړاندي کولو سره  زړه پوروپهژوندييو او 

   :ي؛ او داسي راپٻژني يپه توگه ياد» حيوان  بحر « تعالی ذات  د 

  ئ          دحق ذات بې مثله بحر بې پايـــان د

  ئ په شپږ لوري يې حد نشته بٻکران د

  پږ لوري         په شئ له ھر چا سره محيط د

  ئد» بحر حيوان « ھم پکښې ھم تر چوپٻر 

  ئ         چي موجود دئ دده د ھر چا ژوندون په 

  ئ  دا محيط دريا د ھر څيز جاِن جـــان د

  : ي يفلسفه داسي انځور»  بحر حيوان « رب جليل په ھستي کي د  بل ځای  د

  بې پايان يې په ھر لوري                  

  !څيز کښي جريان يېھم په ھر 

                 !وېد بدن حيات کي روح ش

  ! ته حيات د ُکل حـيــوان يې

  حيوانات په تـا زنده دي                

  ! ته ژوندون د ِانس و جان يې

، چي بولي» بحر حيوان  « کايناتو پر مخ د ټولو مخلوقاتو د ژوند او ژواک  مخلص، د حق تعالی نور د

   : ورئگپه دې بيتو کي د ده بيان و. ھمغه د کايناتو مبدأ او منشأ ده په واقعيت کي 

  ئ           ستا نور گورم ھستي عاَلم پر ھست د

  !ته» بحرحيوان «  يې بې شک د کامل ژوند

  !            پرورش د ُکل عاَلم کړې ھم يې ژغورې

  ! ُکل عاَلم دي رعيت شه جھانبان ته

بې مثله ذات، دکايناتو په بې سر وپايه سمندر کي د ټولو ارواوو »  حيوان بحر« په يوه بله غزله کي د 

   :د ده کالم دئ، چي وايي .  گڼياساساصل او 

  !            جھان تن ته يې ارواح يې

  ! ته ارواح د ارواحـان يې
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  ارواحان د تا بٻل شوي               

  ! ته دريايې بې پايـان يې

په څٻر ھغه بې مثله، ناپايه، ابدي او ازلي » محيط بحر « د کټ مټ » ر حيوان بح« په دې ډول، د 

ھستي ده، چي شپږو خواوو ته د کايناتو پر ټولو موجوداتو راڅرخٻدلې ده؛ په ھر موجود کي د ژوند او بقأ سا پو 

اکمني چليږي؛ په گردوکايناتو کي د ھمدې بې ساري  ذات  و.  اخلي  ژوند او ارواکي؛ او په خپل غوښت يې بيرته

په عرفاني او فلسفي مفھوم کي د کايناتو له خالق  » حيوان بحر « د . ھيڅ شی نسته بل او تر دې ھستۍ دباندي 

زموږ باطن بين عارف، علي محمد مخلص ، د حق تعالی په ناپايه .  کي بيان سوي دي ٻسره د انسان  ژور اړ

   :  کړئ دئاسي انځورکب په شان  د ماھي يابحر کي د انسان  ژوند د يوه 

  ھم پکښې ھم ترې چوپٻره           

  ئ دی ماھی ھستي يې آب د

  ماھی ھر لوري چي گرزي             

  ئ  و اوبو ته يې مـآب د

  سړی ھر لور ته چي گرزي              

  ئ پر ھغه لور د حــق جنـاب د

ه ناطق حيوان ته د ھغه د ذات او کي د انسان په نامبحر په  بې انتھا د ھستۍ مخلص،  د حق تعالی 

  :  دا ژور عرفاني بيان لري ،جوھر په باب

  !           زنده حيات په يم يـې ز

  !له دې غم ولـي بې غم يې

  !            دغه يم شـوې ته ماھی د

  ! ھم پې ھست ھــــم پـې ُخرم يې

  تمام ژواک دي په دا بــحر            

  !  ھم پې ځای ھم پې محـکم يې

  روح په دې درياب اوبـــــه دي            

  !  که دي و پــٻژاند آدم يـې 

  څو دغه اوبه جــاري دي              

  !   پې زنده ھم پې ملھم يـې

  چي قراري دا اوبــه شي               

  !مات، شکست، خراب، عدم يې

  !               ته ځان روح گڼه نادانــه

  !ې په صورت سره صنم ي

  !              د روح اصل له دريــابه

  !يـې١.  . .  که ذات و 

  : ييوروسته، انسان  ته  دځان پٻژندني او عرفاني رسالت  په الر کي داسي پيغام وړاندي ک

  !                        که له  ذاته اشنـا نشې
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  !  دځنگله تر لٻوه کم يــې

  !                         ل عاَلم شــوېته مظھر د کُ 

  ! ھم د دوو کونو َعـَلم يي

  ئ                         دا ستا ذات قديم دريــاب د

  ! ته په ذات باقي قـدم يـــې

  روح صورت مثال حشم شــه                         

  ! ته بادشاه د دې حشم يې 

              انساني کميس دي واغســــت             

  !پــه کرم يېئ  ته بزرگ شو

  !                           حق خپل ذات لره پيدا کـړې

  ! ته صاحب د خپل خدم يې

  واړه ستا دپاره و شـــوه                          

  !    ته عرفـان لره رقم يې

  که عرفان دي روزي نشي                        

  ! يې   لوند لرگی د جھـنم

  شناخت به نه مومې بې پيـــره                           

  ! که په دا وينا محـــرم يې

  !                           د دانا خبره پنـد کړه

  !که حيوان نــه يــې آدم يې

  !                            مخلص وايي کامل پيــر کړه

  !که تشنه د ھستـــۍ يم يې

د انسان .  او عرفان له نظره، انسان  د الھي ذات  د جمال او جالل ځالنده ھينداره ده د اسالمي تصوف 

 زٻورانسان د پوھي او عقل په ارزښتناک . بې ساري ذات ټول صفتونه نغښتي دي  په وجود کي د لوی څښتن د 

اشرف « ه والي له امله  دانسان د کايناتو په گردو موجوداتو او مخلوقاتو کي د برترۍ او غور.  ئ دئ سينگار سو

  .ئ دئ او داسي نورو په لوړو لقبو وياړل سو» خليفة هللا « ، »ظل هللا «  ، »المخلوق  

هللا سبحانه وتعالی په قرآن کريم کي د خپلو نورو مخلوقاتو په ډله کي  انسان ته په ډٻره لوړه سترگه کتلي دي؛ د 

 يکة انی جاعل فی االرض خليفة و اذ قال ربک للمال ( » ٣٠: ٢« مثال په توگه دبقرې دسورې  په دٻرشم آيت 

د الھي مخلوقاتو په ) ۴ : ٩۵( تين د سورې څلرم آيت  د.ئدئ پر مځکه د خليفه پيدا کولو زٻری ورکړ کي يې)

 »  لقد خلقناا النسان فی احسن تقويم« : ي ي داسي الرښوونه ک اړهډله کي د انسان د ظاھري او باطني  ښٻگڼو په

د سورې په اويايم ) اسرأ( د بني اسراييل .  اني په ريشتيا سره موږ انسان  په  ډٻره ښه بڼه اوکالبوت کي پيدا کړ ي

ياني په » .  . .و لقد کرمنابنی آدم « : داسي راغلي دي ره کي کي د انسان د شان او مقام په با) ٧٠ : ١٧( آيت 

دو اويايم  آيت د دا ځکه چي د احزاب د سورې .  ئ دئ  ورکړريشتيا سره موږ  د آدم بچيانو ته ډٻر پت او عزت

انا عرضنا االمانة علی السماوات و االرض و الجبال فابين ان يحملنا و اشفقن منھا و حملھا (  » ٧٢: ٣٣«  

 ، انسان د ھغه پٻټي پورته کولو ته اوږه ورکړې ده، چي اسمانو،له روايت سره سم) االنسان انه کان ظلوما جھوال
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ھمدا مطلب د نامتو عارف شاعر ، حافظ شيرازی، په يوه بيت کي ھم په .  مځکي او غرو يې له منلو ډډه کړې وه 

  :دې بڼه بيان سوئ دئ 

  آسمان بار امانت نتوانست کشيد

  فال بنام من ديوانه زدندۀ قرع

اغلي دي، انسان کي ر) ان  هللا خلق آدم علی صورته( ه چي په يوه نبوي حديث گله بله پلوه، لکه څن

په قرآني . ران او ښاغلی دئ، چي د خلقت پر مھال يې په خپل صورت پيدا کړئ دئ گخدای تعالی ته دونه 

  . کي د انسان د ستروالي او لوړوالي په باب خورا ارزښتناکي او لوړي يادوني سوي دي احاديثوو نبوي انصوصو 

په خپل ) ھـ ق۶٧٢  -  ۶٠۴( جالل الدين بلخي رومي  موالنا  -  الرښوود  ی او منلید اسالمي عرفان وتل  

  :کي وايي » مثنوي معنوي « ستر عرفاني اثر

  گفت پيغمبر که حق فرموده است             «   

  ال و پست امن نگنـجم ھيچ در ب

  در زمين و آسمان و عرش نــيز               

  می نگنـجم اين يقين دان ای عزيز

             در مؤمن بگنجم ای عــجب  

   در آن دلھاست طلبی  گر مرا جوي

  پس به صورت عاَلم اصـغر تــو يی                

   »   ٢پس به معنی عاَلم اکبــر تويی

په يوه غزله کي دانسان د لوی والي او عظمت  د معرفت په اسرارو پوه عارف، علي محمد مخلص، ھم

   :پام اړيي ته داسي  احاديثو و مبارکو ) ص (  حضرت محمد  -  د فخر العالمين  اړوندپه 

  په حديث کښي                       ئ زړه حرم د موال ياد د

  ھر عـــارف چي په حرم د حق محرم شي

***                  

  ئ            د مؤمن زړه مي تر عرش، کرسۍ وسيع د

  ئ  د مؤمن په زړه کښي ځای بصير، سميع د

  که کي ځای نه شه            د حق ذات په آسمان، ځم

  ئ   د مؤمن په زړه کښي ځای شه دا بــديع د

  :کي د انسان د لوړ او بې ساري مقام په باب  داسي وايي  هللا تعالی په ټولو مخلوقاتو مخلص، د

  نور عاَلم په مـثال ستوري            

  !ته انسان په کښي آفتاب يې

  !           معرفت لره پيــدا شــوې

  ! بې خبر له دې خــطاب يي

  !             بزرگ کـــړېي يېپه عالَم ک

  !محراب يېئ د پريښتو سو

  !            ته ھستي د حق محراب کړه
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  !په دا آب يېئ  ژوندی شــو

  !             د دې آب اصل و غــواړه

  ! دی درياب ته يې ُحباب يې

ي، ي تعالی د داسي ممتاز او غوره سوي مخلوق په توگه ياد عاَلم کي د هللاه ټولپهبل ځای، انسان د کثرت 

  :چي په وجود کي يې د لوی رب د جمال او جالل گرده نخښي څرگندي دي 

  د کثرت گلونه رنگ په رنگ ظــــاھر شوه            

  د انسان په څٻر د بل نشته زٻبــا مخ

  په صورت سيرت يې نشته په دا باغ کي             

  خود خدا مخئ سو يې جوړ کړپه دوو ال

  سر تر پـايه             ئ د انسان صورت آيات د

   د قدرت په قلم کښلئ دلربــا مخ

« نٻستي، زړه، روح،  ذات او صفتونه او د  د محيط  بحر، ھستي او: پاره و گورئ  د د نور مالومات 

   .تر عنوان الندي بٻالبٻل عرفاني عالمونه » عاَلم او د ھغه ډولونه 

  

  

  لمنليکونه

  . په خطي نسخه کي د دې ميسرۍ دا برخه  نه لوستله کيږي ١   

  .١٣ ١ ،  دورۀ کامل مثنوی معنوی بلخی،  ٢

 

 تر عنوان الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:   د خاوري عالم - ۶٢

  دي د ناسوت عالمترسرليک الن» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:    د خلگو عالم - ۶٣

  تر عنوان الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:    د خيال عالم  - ۶۴
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