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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ دسمبر ٠۴

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٢۴  

  

  :  درد او بال - ۶۶

عارفان . مصيبت، ربړ او عذاب په اړه  خبري کيږي  ، زياتره  د درد صوف او عرفان کيپه اسالمي ت

د حق تعالی   او صوفيان لوږه او بٻره، رنځ او تکليف، مصيبت او ابتأل  ټول د خپلي  ناپايه ميني په الر کي

ه او کړاونه گرده د ريښتيني نيا بٻوزلۍ او سختۍ، ناخوالي او پرٻشانۍ، غمونود دوی په اند، د د.   گڼي  يازموين

و او  په ھمدې محک،دوستانو سپٻڅلې مينهسرسپارلو د خپلو تل  څښتنبې نيازه .  دي  ونه اومعيارونهميني محک

نيا پالونکي د لذت او شھوت په غشي د ابليس ښکار دي؛ و  عارفان باور لري، چي  د،دغه راز.   ازمويي معيارو

د الھي ميني حقيقي الرويان، د سختييو او .  ه غشي د حق تعالی ښکار دي   آخرت پالونکي د غم او درد پخو

  .  مصيبتو په امتحان کي تر برياليتوب وروسته د وليانو او نٻکانو په ځانگړې ډله کي ځای نيسي  

نه يوازي د خدای  او ناورينوير کړاو، ، لکه څنگه چي گورو،  په اسالمي تصوف او عرفان کي درد 

ورته په سترگه پٻرزويني او وياړ بې ساري د داسي د پروردگار   بلکي،ي او شقاوت نه گڼل کيږيتعالی بدمرغ

د عرفاني سالکانو په عقيده، . کٻدای سي حق تعالی دسپٻڅلو او مخلصو دوستانو په برخه  کتل کيږي، چي يوازي د

   .  خدای له دې لوړي او ستري پٻرزويني څخه  بې برخي ديتل دبې درده انسانان 

 قرآني منشأ ، د دردمندۍ ، صبر او زغم  په باب  د سالکانو نظريې د ډٻرو نورو عرفاني مسألو په شان

 سره د کړاوو آيت کي په بٻال بٻلو دردو او)١۵۵: ٢ ( د بقرې د سورې په يوسلو پينځه پينځوسم. او ريښه لري 

وف و الجوع و نقص من االموال و النفس و و لنبلونکم بشئ من الخ«  : حق تعالی د ازمويلو يادونه سوې ده 
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ھر چا . ازمويو ه ياني تاسي په بٻره، لوږ،  مالي  زيان، ناجوړۍ او د بچيانو په مړين» الثمرات و بشر الصبرين 

د بقرې د .  د جنت زٻرې ورکړه !) اې محمده (ته ) صابر( چي په دې زيان او مصيبت کي صبر وکړ، ھغه 

 ده، چي په ھر ډول درد او راغلې آيت کي د ھغو صابرانو يادونه )١۵۶: ٢ ( ينځوسمپ سورې  په يو سلو شپږ 

الذين اذا اصابتھم   «:؛ او دعزوجل څښتن  بې مثله ذات، خپله مبدأ او معاد گڼي باسيکي د خدای تعالی شکر  کړاو

مال او ( ايي، موږ د خدای ياني ھغه کسان  چي د رنځ او غم پر مھال و  » مصيبة قالو ان  و ان اليه راجعون

  . ھغه ته ورځو و) په آخرت کي( يو؛ او بيرته ) مملوک

 رنځ، مصيبت  او بدمرغۍ ،په يوه مبارک حديث کي د هللا تعالی له خوا په درد ) ص (  د رسول هللا   

 يجرب احدکم ان هللا يجرب المؤمن بالبأل کما« : سره د مؤمن د ازمايښت مسألې ته داسي پاملرنه اړول سوې ده 

 ازمايي؛ لکه ستاسو څخه چي څوک  دردياني هللا تعالی په ريشتيا سره، مؤمنان داسي په  ربړ او  » الذھب بالنار

په يوه بل حديث کي راغلي دي، ) ص(  حضرت محمد  -  ھمدغه راز، د سرور العالمين . ١و ازمايي زر  پر اور 

 له خاوندانو سره مينه لري   و دردغمد ي؛ او يسان  زړه خوښچي په رشتيا سره حق تعالی د دردمن او خوږمن ان

او  قرآني  ژوريخوښولعذاب ، چي په اسالمي تصوف او عرفان کي د درد او بال، ربړ او وروپه دې ډول گ. 

  . ريښې لري اسالمي 

په د پينځمي ھجري پيړۍ د دوھمي نيمايي (   حکيم آدم سنايي - د پارسي ژبي دعرفاني ادب  علمبردار

د درد ) ئ  ھـ ق کلونو تر منځ مړ سو۴۵۵ - ۵٢۵لومړييو يا منځنييو کلونوکي، په غزني کي  زٻږٻدلئ؛ او د 

  :ي  يعرفاني فلسفه داسي بيان

  ھر که را درد راھبر نبــود           .  . .«  

  »   ٢.  . . آن جھان خبر نبود   مر اورا از

د )  ھـ ق ۶١٨  -  ۵۴٠( شٻخ فريدالدين عطار نيشابوري  -د پارسي عرفاني ادب  وتلي او منلي ستوري

  : داسي وايي اړهدرد او مصيبت د فلسفې په 

  تا نگردی مرد صـاحب درد تــو           «   

   در صف مردان نباشی مرد تو

  ھر که را اين حسرت  و اين درد نيست                

     »٣خاک بر فرقش که او خود مرد نيست 

، چي گوندي په اسالمي تصوف او عرفان کي د درد او نه مني ه نظريداان او متصوفان اسالمي عارف

سوې  د بوديزم يا نصرانيت  تر اغٻزې الندي دو په خاطرپر شا کٻد نيايي لذتو او ښٻگڼو څخه و، له دستاينه کړاو

ښتو تر منځ د اعتدال يا مادي او معنوي ارز يا نيا او آخرتود دھمٻشه  ځکه په اسالمي تصوف او عرفان کي ده؛

نيا په واسالمي صوفي او عارف ھم له خپل خالق سره مينه لري؛ او ھم  د د.  الرښوونه سوې ده ،منځنۍ الري

د ژوند خوږو او ترخو ته په ورين يي؛  حالت کي له خدايه ليري نه يڅ په ھ؛بازار کي د ژوند چاري پر مخ بيايي

ھيڅکله د غم و مصيبت پر مھال ؛ او ييکر نه ھٻر ھيڅکله شُ پر مھالۍ  او خوشالد ښادۍ. تندي ھرکلی وايي 

ياني په اسالم کي ګوښه »  ال رھبانية فی االسالم  « : حديث دئ، چي وايي ) ص( د پٻغمبر  .ي نه کيي نامٻند

د دې پر ځای اسالمي تصوف او عرفان د خدای عبادت، د مخلوق . توب، خلوت ګري او د دونيا پرٻښوول نسته 

دې ډول . په نامه يادٻدئ » احسان « خدمت، د خلګو الرښووني او جھاد ته پام اړولئ دئ، چي په پيل کي ټول د 

په داسي حال کي، چي په بوديزم او نصرانيت کي د تصوف او . ھم ويل کيږي » مثبت تصوف « تصوف ته 
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نيا له او عزلت غوره کيي؛ او د دورھبانيت لمني ته پناه وړي؛ خلوت  د د منفي تصوف په بڼهعرفان الرويان، 

  .يي ټولو ښٻگڼو او لذتوڅخه مخه اړ

 عارف ، علي محمد مخلص ، په خپلو نظريوکي  د درد او بال د عرفاني نو خوښد حق تعالی په دردو

ال سبيل الی هللا  اال « : ي، چي وايي  يپه دې مبارک حديث  استناد ک) ص( پاره د رسول هللا دريښې د شنلو  

 په خپل عارفانه کالم کي په وارو ،ده. بله الر نسته  د رسٻدو خدای تعالی ته  ويا ني بې درد او کړاوه » ء بالبال

مخلص باوري .  زغمل د الھي قربت د ترالسه کولو يوازنۍ الر بللې ده وو رنځ، ناخوالو او کړاواوارو  د درد 

ي؛ ي اچونهته ځانې  خول وٻري خوښۍ او ْڅَوب د بالووپه ډسرتٻر او بې ھوښه مينان د خدای د ميني بې چي  لري،

د مخلص  . ؛ او له ھيڅ ناکامۍ او پرٻشانۍ څخه نامٻنده کيږيدردونه او شواخونونه گاليد ژوندانه په ورين تندي 

او ناورينونه ھم د ، اپتونه   دردونه  او سختيږي، سوټک وھلو کلکيږيو لکه څنگه چي پوالد په ډٻرپه عقيده،

   :    ياوړې کيي پ، ھمداسيدوستانو بې غرضه مينهرسپارلو سسپٻڅلو او  تعالی د خدای 

  د موال په الره ځي يو يو په مټــي              

  دغه الر پورته په ستوغ، ښويي په خټي 

  څړه دو سړی په ډٻر محنت پر خٻــژي              

  وښويي درنې څــټـي  نادانان پر الر 

  ر زن، فرزند تٻر نشي                څو تر ځان و مال ت

  د موال، د ده تر ميان کاڼي دي کوټـي  

  ئ            په دغه الر کښي تگ په شواخــون د

  دي په الره کښي پرتې د بـال گټـي

  !             مردانه ځـــهئ پر دې الر آزميښت ډٻر د

  په کمکي پټکي راضي شه تر خرټـي

  !             ــرځهدلذت په سبب در په در مه گ

  تر قليه پوالد خوشنود اوسه په بټـي

  مؤمنان په بال و آزمي خدای ھسـي               

   لکه زر چي و آزمي په سرې سکروټـي

  چي  صابر شي په بال دوست يې قبول که                

  ناصبور له بال ژاړي ورټي ورټـي

      !       اې مخلصه فھم درست ور باندي روڼ کړه

  د سر سترگي کړه  د زړه په لوري غـټي

  :ي  يھمدا عرفاني نظريه په يوه پارسي مثنوي کي داسي بيان

  مؤمنان را حق تعالی در جھان            «  

  ازمايد بخوف و جوع شــانيب

  ھم به نقص مال و جــان ھم ثمر            

  ھم به رنج و در بالء ای نــامور

  ــر کسی              تا نمايد حال او به ھـ
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  حق بسی کيست صـابر در بالء

  ھر که صبر آورد در رنج و بالء              

  ءمژده او را ز حق جله و عـال 

  صبر کن در دين تا اندر جـــرح              

   کين شکيبايست  مفتـاح الفرح

  ای مرد ديــن                صبر کن اندر بالء

   »۴.  .  . صابرين داری ز صبر اء گر رج

د خوارۍ او  دردمندۍ په رمز او راز خبر عارف، علي محمد مخلص، د خپلي عارفانه شاعرۍ په پښتو 

« :  ييدې مبارک حديث ته  اشاره ک) ص ( حضرت محمد مصطفا   -بيا ھم  د اسالم د وياړلي پٻغمبر ديوان کي

اني درد او کړاو لومړی د انبياوو، بيا د اولياوو او وروسته د ي»  ثم بالمؤمنين  اء ثم باالولياءمؤکل باالنبي  ءالبال

 په باب بالڼا کي د عرفاني سالکانو د درد او وپه ر  د قرآني نصوصو او نبوي حديثو،مخلص.  مؤمنانو برخه ده 

نه  څوک چي درد او عذاب ودی باور لري، . ييي، چي د ميني په الر کي درد او کړاود عاشق زړه پاکياستدالل ک

 تر څو زړه د حجابو او خنډو په ليري کولو سره  د روښانه ھيندارې  .نسي موندالیھم ويني، د زړه صفا 

 پرا نيستل کيږي؛ او  ور تهالر نهد تر السه کولو باطني پوھي د  او د ځلٻدود الھي انوار و  ځانگړتيا پيدا نه کړي

 په يوه  ښايسته غزله کي، د ،مخلص.  م باله سي په پای کي ھغه لوړ مقام ته نه رسيږي، چي د ذوالجالل حر

    : کړې دهاسالمي تصوف او عرفان له نظره د درد او ابتأل  ھمدا نظريه داسي انځور

  حاصل ډٻر          ئ   د عاشق د عشق له درده د

  شاغـل ډٻرئ  چي بې ياره پر نورڅه نه د

  يار درد يې په زړه کي ھمخانـه وي           چي د  

  خاطر کښي به يې نه ورځي باطـل ډٻر په 

  !            د عشق درد له خدايه غواړه که پوھٻــږې  

  چي  بې درد صورت له حقه وي غــــــافل ډٻر 

  څو د درد مھار يې نه کاندي پر پــوزي           

  د بال پر لوري نه درومي عاقـل ډٻر

  خونخوار د عاشقانـو          ئ د عشق بحرد  

   ساحــل ډٻررپئ اقل والړ دکم ھمت ع

  د عشق درد زړه شکسته که په گوگــل کښي          

  تر قاتل ډٻر ئ  دبې درد زړه سخت سنگين د

  درد قوي صورت عاجز که بې قـــوته            

  له دنيا يې پر عقبی کاندي مــايل ډٻر

  د عشق درد يوه ذره تر جھان ِبه وي           

   قابـل ډٻردئ په دا قول باور شو

  د فرعون لعين چي درد په زړه کښي نــه و           

   ځکه ځان يې په خدايي مانه مضل ډٻر
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  درد، بال د انبـيأ، اوليـأ برخــه           

  له دې برخي نصيب نشته د جاھـل ډٻر

  درد تحفه ده پر دوستانو نـازل شوې           

  د بٻلک د تحفې نه وينم قابـل ډٻر

   صفا د زړه حاصــل له درده           ،زړه صافي

   په صافي به څه پوھٻږي روغ سنگــدل ډٻر

  د عاشق د زړه له درده به خبــر وي            

  چي يې زړه د عشق په توره وي گايـل ډٻر

  لــه طبـيبه             ئ د ھر رنځ عالج ممکن د

  د عاشق رنځ ال دوا گورم ھايــل ډٻر

  لص د وړاندي کښٻښو            د عشق خوان يې د مخ

  غم، ښادي باندي اينگولي که شامـل ډٻر

 له أبل ځای، بيا ھم د الھي ميني درد ته د زړه د صافي او څراغ په سترگه گوري؛ قناعت، صبر او رض

   : ڼيگ ھر ډول درد او بال څخه د ژغورني يوازنۍ الر

     ، روشن که                اد عشق درد زړه نوراني، صف

  د بې درد زړگی ډٻر تور وي له آبــنوسه

   غواړه له خدايه                    أقناعت، صبر، رضـ

  شي  قانع دل، صابر، راضي خالص له بال

  قناعت، صبر عطأ د لوی بادشــاه ده                     

  قانع دل خوشنود په دين ھم په دنيـا شي

                       چي په خپله بخره خوشاليږي له خدايـــه

   په جھان کښي غم، اندوه لره پـيدا شي

  محبت غواړه له خدايـــه                     ! اې مخلصه

   پر ُمحب باندي آسان درد و عـنا شي 

په درد او پرٻشانۍ کي د صبر او زغم مسأله، زموږ  د عارف شاعر، علي محمد مخلص،  په پارسي 

 خو په ، سختي، غم او ناورين په ظاھره بال،خواري په يوه مثنوي کي  . ه سوې دهوار وار ياد کي ھم، ۍشاعر

  :خزانه گڼي ه باطن کي تلپات

  رنج و محنت گر به ظاھر خود بالست            « 

   »    ۵ ستا  آن به باطن گنج باقی ال فن

وړ رفانه سير و سلوک عاراز بولي؛ او ھغه څوک د مھم او اساسي مخلص، درد او عذاب دعارفانه ميني 

  :  سر ټکيي له درد او کړاوه  په چغو او نارونه گڼي، چي

  ھرکه را درديست درمانش مـبـاد                   « 

   ھر که درمان جويد جانش مباد

  کفر کافر را و دين دينـدار را                  
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  »۶ را ارذرۀ  دردت  دل عط

، چي رځييگرا  د درد او رنځ د څښتنانو ھغه لوړي درجي ته پام په آخرت کي د خالق تعالی په وړاندي

  : ي يويش و واخ کبې د تر السه کولو نور خلگ 

  چون ببيند رتبه اھل بـال            .  . .« 

   ديگران گويد ای خالق ما

  کاشکی مرا به مــقراض ِسکِين             

  گوشت ببريدی بدنيا بر زميــن 

  رتبه مــرا             تا بدادی اين ھمه 

  کاش زين رتبه شدی حبه مـرا

  تا بصف صابران داخـل شدی               

  رتبۀ ايشان مرا حاصـل شدی

  صبر کردن بھتر بود            

  زانکه جای صابران بر تر بــود

  ھر بالی کز خدا مـرسل شده           

   نـازل شدهاء  اول بر انبي

  شده            صـادر اءبعده بر اولي

   »٧.  . .   پس بر مؤمن آن بالء ظــــاھر شده

 ازمويني ته وروو بال اپاره د  درد د عرفاني سالکان دخدای په الر کي د خپلي ميني د اثبات ،مخلص

دوست  مصيبتونه او کړاونه په بيه رانيسي خپل  غښتلی ھغه څوک گڼي، چي د ميدانبولي؛ او د عشق د 

 :  

   دھد يار شفـيق                گر ترا زھری« 

  شھد پندار و مگر دان رو رفيـق

  ھر که او از زھر بگريزد چـــو دود              

  دود  مر او را مه شمر عــزيز ازو

  گر تو دعوی محبت ميکـنی                

  و رنج نفرت ميکـنی  و از بالء

  مدعی کاذب خواند مر تــرا               

  دوستان راند تـــرا از قطار 

  دوست خواھی از بالء ايمـن مشو                 

  مزمــن مشو  گر گريزی از بالء

  تا نيابی لذت از ضــــــــربت دوست                

   گر نخواھی خويش را عاشق نيکوست

  عاشقان خواھند زخــم از دست يار                

     » ٨.  . . عاشق گل کی حذر دارد ز خــار
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الھي فرمان له مخي له حضرت  ي، چي دي ناورينو يادونه ک مصبيتو اوښکلې مثنوي کي د ھغوبله په يوه 

  .پوري، ډٻر نازولي انبيأ او اوليأ ورسره مخامخ سوي دي) رض( ابراھيم خليل هللا څخه نيولې بيا تر امام حسن 

د خدای تعالی  له خوا په حقيقت کي چي درد او عذاب ي، يپاره يو مثال وړاندي کد د دې خبري  د زباتولو وروسته

  :تحفه ده ارزښتناکه  ډٻرو نيژدې او مخلصو بندگانو ته د ھغه و

  !                 سنتش جاريست بر اين رفيــق.  . .« 

   تا خليل خود کند در منجنــيق

  زکريا را در ته اره کنــد               

  جسم اورا از اره پاره کنــد

  ز يد دشمن ببين يحيـی پاک               ا

   قتل گردد خون او ميشد بخـاک

  طعمۀ کرمان کند لحم ايـوب                 

   و بې عيـوبء بې گناه و بې خطا

  يونس اندر بطن ماھی کــرد بند                

  چون چرا نيست در ملـکش گزند

  پور مريم را عيسی بود نـام                 

  تارک دنيا و بی باک از انـام 

  کرد بر دست جھودانش اسيــر                 

   از اسيری بر فلک رفته چو تيــر

  سرور اوالد آدم را نگــر                 

  از طفيلش جمله عاَلم را نگـر

   از ذات او                  اءفخر دارد انبيـ

  يــات اوأ پيش باشد در حشر ر

   که دندانش شکست                   سنگ کافر بين

   آيد چنين کــاری ز دستء از قضا

  شاه مردان علی را بی گنـاه                   

   کشت آن زنديق بی دين و سيــاه

  قرة العين علی را در نگـر                   

   که ز دست آن يزيد بد گھر

  کشته گشتن در زمين کر بال                 

   اندر بالاءال اند انبي مبت

  بعد از آن قوم ولی را ورثه يـافت                  

  » ٩ . . .  پس از آن بر مؤمنان آن خود بتافت
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 بٻَلک يا سوغات ارزښتناکد ډٻرو عرفاني شاعرانو په کالم کي د محبوب د سوځونکي ميني درد او بال 

 غزله کي د دې عارفانه په يوه)  ھـ ق ١١٢٨ - ١٠۴٢( با   رحمان با-   شاعرلسان الغيبد  د پښتو .ڼل سوی دئ گ

   : دا برخه ھمدلته را نغاړوگپه وړاندي کولو سره د مخلص د عرفاني فرھنبيت 

  زه د يار په درد و غم کښي شادمان يم                « 

    » ١٠لکه گل د پرٻشانۍ په وخت خندان يم 
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