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  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١٢ نومبر ٢۴

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
۶٩ 

  : کشف، ِالھام او وحي - ١٣٧

، ښکاره کولو، څٻړني، تحقيق، کتني او داسي نورو ته بربنډولو/ نډولومه لغت کي  لڅولو، برکشف پ

سالک د عرفاني  عالمو په باب د دد جبروت او ملکوت  تصوف او عرفان کي اسالمي په ، کشف او الھام. ١وايي

د شيانو  ا پوھه او خبرتياد . )وي(سوې يي چي دغيب له الري تر السه کاريږي، خبرتيا په مفھوم داسي پوھي او

کشف ) معنوي( حقايقو پوري اړه لري، چي لومړي ته صوري کشف او دوھم ته يې مانوي پټو په ظاھري بڼواو 

 او وروستي  او په خپل لوړ ٻدلمکاشفه د سالک پر زړه د شيانو د ماھيت او اسرارو څرگنده، گپه لنډه تو.  وايي 

  . ل دي ٻد ښکاره کتواپړاو کي د الھي تجلياتو او الھي صف

االلھام نور ينزل فی قلب يعرف به « : په يوه حديث کي راغلي دي ) ص( د الھام په اړه  د رسول هللا 

سره د شيانو حقيقتونه، په خپله ھغه ؛ او په  پر زړه نازلٻږي، چيئياني الھام ھغه نور د »  کما ھیاء حقيقة االشي

   . ٢پٻژندل کيږياصلي بڼه 

 اءاحي« په خپل مشھور اثر )  ھـ ق۵٠۵  -۴۵۶(   امام غزالي -و او تصوف نامتو شٻخ داسالمي علوم

کي د حقيقت پٻژندني د ارزښتناکي سرچينې په توگه، کشف ته ھغه مھال له   ليکنوځينو نورو عرفانياو »  العلوم 

   . ٣ره تضاد  و نه لري اونه بدلٻدونکو ُحکمو سروښانه او ُسنت له  قرآن ي، چي ديوحي سره برابر دريځ ورک

په ) ھـ ق٧٠٠  -  ۶٣٠(  شٻخ عزيزالدين بن محمد نسفي - او منلي نظريه پرداز د اسالمي عرفان وتلي

ھغه « : کړي دي کي د وليانو د الھام او کشف اساسي ټکی داسي » کشف الحقايق  « خپل مشھور عرفاني کتاب  

 تر ،و ژغوري څخه  او دباندي تعلقاتو، موانعواو حجابو  ځان له دننهمجاھدو په مرستهرياضتو او د څوک، چي 

 . ۴ را برسٻره کيږيعاَلم پرموده وروسته د مادي پٻښٻدو مخکي د ھر ھغه څه په ماھيت او احوال خبريږي ،چي 

په د پٻژندني او بٻلولو وحي  کي د الھام، خوب او » انسان الکامل  «  شٻخ نسفي، په خپل بل عرفاني شھکار » 
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زړه ته پيغام ورسيږي، نو دې ډول پيغام و که د اسماني ماليکي له خوا په ورځ کي د انسان « : داسي ليکي  اړه

که .  ئ ھغه ريښتينی خوب دبيا نو ي، سکه دا پيغام رسونه په خوب کي و. يل کيږي  ته الھام وارسوني يا الق

 ھغویرانو ته ښکاره کړي؛ او د خدای خبره  ځان په مصوره بڼه پٻغمب؛پريشته مځکي ته راسيماليکه يا اسماني 

  »      . ۵وحي ده نو ي، دا يته ورس

، په مجدد الف ثاني ملقب  احمد کابلي سرھندي  شٻخ- په مغولي ھند کي د شريعت او تصوف لوی ُمصلح 

 پوھي د داسي خپلواکي سرچينې په سترگه نه گوري، چي د وحي په شان يا له کشف ته د)  ھـ ق١٠٣۴ -٩٧١( 

و په اړه، د نبوي اتد شٻخ سرھندي له نظره، کشف يوازي د ايمان د موضوع. وحي سره موازي ارزښت ولري 

نو د اجتھاد پر خالف، ريښتينی او دي صوفيانو کشف د اسالمي مجتھ د شٻخ احمد په عقيده، د . ۶ئوحي ترجمان د

  .االتو کي ناسم او بې باوره يي په ځينو ح خوداډول کشف ځيني وختونه سم او ډاډمن ؛.  ئ بشپړ نه د

روحاني اسرارو د لڅولو او ھغو څٻړونکو او شنونکو، کشف د  نورو ثارو ځينو ادعرفاني او تصوفي    

د دې ډلي پوھانو او ليکوالو له نظره، .  ، چي دمحاضرې او مشاھدې له الري کيږي ئڅرگندولو په مانا ليکلئ د

چي په مشاھده کي شخصي پوھه د حال دا يجو ته د رسٻدو وسيله ده؛ په محاضره کي ھوښ او عقل، وروستييو نت

   .٧ئَوْجد او بې ھوښۍ ثبوت د

د متصوفينو او ؛ خو  ٨ئاچولو په مانا راغلئ د ته کولو يا زړها الھام په لغت کي د تلقين کولو، الق  

د . م لٻږلو په مفھوم کاريږي زړه ته د پيغاو ) کامل( عارفانو په اصطالح، الھام د حق تعالی له خوا د انسان 

په نامه يوه تصوفي ډله ھم تٻره سوې ده، چي په ځينو عقايدوکي » الھاميه «  اسالمي تصوف په پراخه لمن کي د 

  .   . .٩سره ھم رنگي او ورته  والي لري)  د اسماعلي شيعه گانو يوه ډله( له قرمطيانو

 صوفيان بيانيي، نوي قواعد او اصول باره کي په لکه څنگه  چي اجتھاد د دين د پټو او پٻچلو مسألو

 د ايمان د داسي پټو موضوعگانو په اړه مالومات ھمي، چي الھام ياستدالل ک په خپل وار سره اوعرفاني مفکران 

کي د الھام » العلوم اء احي«  امام غزالي په . د پوھٻدو او پٻژندلو وس نه لري يې ، چي عام خلگ يرابرسٻره کي

 داسي بڼه ولري،  ياد ده په نظر که ِعلم بې دليله او بې اکتسابه تر السه سي. خورا په زړه پوري بيان لري په باب 

 پر خالف، که پوھه د ېد د .  يل کيږي الھام و ته ي، نو دې پوھي او خبرتيايلکه چا چي په زړه کي ور اچولئ 

  :ئ د شٻخ غزالي په اند، الھام دوه ډوله د.  وايي اعتبار يا استبصاربيا استدالل له الري تر السه سي، ھغه ته 

د ( په بله ژبه، ُملِھم .  لوری او سرچينه نه مالوميږي ا  د القيې، چي چاته ئ الھام دداسي يو ډول الھام 

.   سوه ا ځايه الق)کومه (گه او له کمهرن نه پوھٻږي، چي زړه ته ورغلئ پيغام يا پوھه څ)الھام تر السه کوونکئ

د الھام دا ډول، د علماوو او اصفياوو دپاره . وايي  » نفخ فی القلب«  ل الھام ته د غزالي په عرفاني ژبه دې ډو

  . ئ د

الھام په بله وينا،   . پوھٻږيه، چي ُملِھم د ھغه په لوري او سرچينئ الھام دداسي دوھم ډول الھام، 

دې ډول الھام ته وحي وايي، چي يوازي پر  .  وهاواچور موندونکئ پوھٻږي، چي پريشتو يې الھام  په زړه کي 

  .اکتساب پوھه د عالمانو دپاره ده  او د امام غزالي له عرفاني نظريو سره سم، د استدالل .  انبياوو نازليږي 

د  .  بڼه ولري په عقيده، کٻدای سي الھام ھم  د کشف په څٻر، ظني او غير حقيقيمجدد الف ثانيد شٻخ 

ډوکټورينو و ڼا کي د صوفي يا عارف پيغامونه او نظريې د اسالم د منلود کشف او الھام په ر نظر که چيري پهده 

  کي بايد د داسي حاالتو، په ولريتضاد مخالفت او عالمانو له اجتھادي نظريو سره د او د ُسنت و جماعت 

   .  ١٠ سيه بې ھوښۍ يا ُسکر نتيجه وگڼلوی دالھام، د ھغ  کشف اوانوصوفي
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ھم په خپلو عرفاني )  ھـ ق٩٨٠ -٩٣١(  ' انصاري'  بايزيد روښان اورمړ  -مفکرد پښتنو وتلي عرفاني   

روښان په خپله ھم ځان دکشف او الھام .  نظريو کي د صوفيانو او عارفانو پر کشف او الھام ټينگ  باور لري 

سره د يوې علمي ،موالنا زکريا، ي عالِمدين  د وخت له يوه مشھور يېد خپل کشف اوالھام په باببولي؛ او څښتن 

قلب المؤمن اکبر من « : ړئ دئ پر دې مبارک حديث استناد ک) ص( او عرفاني مناظرې په تر څ کي د رسول هللا 

  دئ تر کرسۍ پراخ  اوياني د مؤمن زړه تر عرش لوی »  العرش و اوسع من الکرسی و القلوب مع القلوب يشاھد

زړه  د کشف او الھام  سرچينه  سمبال توا ځانگړتياوو او صفپه دغه راز قيده، يوازي د ميا روښان په ع.  . .

  . ١١ ئغوښو زړه، چي په نورو حيواناتوکي ھم پروت دوينو او ؛ نه د ھر انسان په ټټر کي د رځٻدای سيگ

د ر روښان  او کي د وحي، الھام او وسوسې په اړه د پي»  حالنامه « زموږ عارف شاعر، علي محمد مخلص، په 

 د سوال و جواب په زړه پوري کابل د مغولي واکمن، حکيم ميرزا، د دربار د عالِم او عادل قاضي، قاضي خان،

قاضي خان د پښتنو . ټي نه ده گکيسه راوړې ده، چي لنډه يادونه يې د دې عرفاني او فلسفي بحث عالقمندانو ته بې 

 پير  » .اروٻدل کيږي، چي وايې پر ما وحي کيږي«   : وکړه  څخه پوښتنه ،عرفاني الرښود، پير روښانله 

زه وايم ماته الھام . ] حاسدانو او سياسي مغرضينو ته اشاره [ ناسم وايي«  : روښان يې په جواب کي و ويل 

د وسوسې او الھام، رحماني او شيطاني ږغ تر منځ « : بيا يې  پوښتنه ځني وکړه » .راځي؛ او غيبي ږغ اروم 

خانو د ويناوو له مخي، د يت، حديث او د شاياد «  : ويل رته و پير دستگير قدس سره  و»  ؟ يې توپير کڅنگه

 او الھام رحماني ږغ يا الھام گڼم، چي   ږغ ھغهھر. الھام او وسوسې، رحماني او شيطاني ږغ  ترمنځ توپير کوم 

غ يا الھام  ته د وسوسې او شيطاني ږغ په خانو له ويناوو سره سمون ولري؛ او ھغه ږيت، حديث او د شاياله 

ه، پير روښان د سياسي دوښمنانو او گ په دې تو» . ١٢ او حديث سره سمون ونه لرياياتسترگه گورم، چي له 

  . مخالفينو د تکفير له توره په احترام او عزت ځان ژغوري 

 کي د الھي خپله پښتو او پاړسي شاعرۍھم په عرفاني شاعر، علي محمد مخلص،  زموږ ُمبتکر او مفکر  

 د وحي اوته په يوه غزله کي ھغه زړه . وحي او الھام په باب خورا لوړ خيالونه او ژور فکرونه بيان کړي دي 

  : ژغورلئ يياپتو ي، چي د شيطاني وسوسو او ناوړو اندٻښنو له ورگه گ په سترمقام  د الھام 

   ئ      زړه د وحي، الھام ځای د  

  وسوسه ځني وتراشــه 

  وسوسه پر زړه پرھــار که         

   په بد فکر يې مه خراشه

په بله غزله کي د وحي او الھام په نور د ھغه چا زړونه روښانه گڼي، چي غوږونه يې د الھي مخلوقاتو 

  :  ي؛ او خپل ټول وجود يې په ھمٻشني ذکر سره ويښ ساتلئ يييثنا او تسپو ته پرانيستي 

  ام، وحي کالم ھغه باورکـه         د الھ

  غوږ يې خبردار وي له سروشه چي ھر

  ھر زمان به يې آواز په دنيا آروي       

   گويا ژبه خاموشــهئ ھر چي زړه يې د

رسٻدو الر گڼي؛ او د ھر ھغه چا په غالمۍ وياړي،چي د بل ځای، د حق فکراو ذکر، کشف او الھام ته 

  : يي سوئ په نور روښانهزړه يې د الھي کشف او الھام

  واروي       د غايب ھاتف آواز به په غوږ   
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  که پنبه د غفلت وکاږي له گوشــه

  ِعلم د الھام شي باندي کــشف      چي ھر  

  ُغالم حلقه بگوشه  ئ دا مخلص يې د

ي په يوه پاړس. لري خاص ځای او مقام  کي ھم ۍمخلص په پاړسي شاعر د د الھي وحي او الھام مسأله  

  : د قرآني او نبوي الرښوونو له مخي، د انبياوو او اولياوو د وحي او الھام موضوع  داسي بيانييکيمثنوي 

  نام              ه  را وحــی می آيد باءانبي             « 

                             از خداوند جھان بشــنو کالم

        جبرئيلش ھست پيغمبر بدوست                  

   تا رساند وحی آن دلبر بدوست

   بر ولی آرد ماليم خوش سـروش                        

  يعنی الھام خدا آرد بدوش 

  در دل مؤمن در انداز خــــبر              

  شر  آگاه و واقف کند از خيــر و

  ھرکه مؤمن است داند از ربــی               

   بر ولی الھام،  وحی بر نبــی 

  ھر که را خواھد خدا فاضل کند              

  » ١٣  ِعْلم آن سرور برو نــازل کند

عام، خاص او خاص ( ھغه ډولونه  ابدال، ابرار، اوتاد، توحيد او د:  دپاره وگورئ و مالوماتود نور

مان ، ، سرھنگان يا اخيار، قطب، قطب االقطاب، غوث، غوث االعظم يا غوث زمان يا صاحب الز)الخاص توحيد

کامل  شٻخ، کامل پير يا کامل انسان، کامل  او ازاد ، معجزه، کرامت او استدراج ، نبي او ولي، نقيبان، ولي او 

  . واليت 
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