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  محمد ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ دسمبر ٠٨

  

 د
  علي محمد ُمخلِص
  عرفاني فرھنګ

  د
  محمد ھارون خپل شعشعي

 ليکنه او څٻړنه
٢۵ 
 

 تر عنوان الندي  د ملکوت عالم» اَلم او د ھغه ډولونه ع« وگورئ د:    د زړۀ عالم - ۶٧

  تر عنوان الندي د ناسوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     د شھادت  عالم - ۶٨

  تر عنوان الندي د ناسوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     د طبيعت عالم - ۶٩

:  دير پير ، د ُمغان پير ، د ميخانې پير ،د ميکدې پير    د طريقت پير ، د خرابات پير ، د - ٧٠

  وگورئ کامل شٻخ، کامل پير يا کامل انسان 

  

  :  د عارف او صوفي توپير- ٧١

«  : کي د صوفي د مفھوم  او ريښې  په باب راغلي دي » فرھنگ لغات و تعبيرات عرفاني  «   په 

، چي ئ   له يوناني کليمې څخه اخيستل سو " Sophia "ځيني وايي د صوفي ټکی، د پوھي په مانا د سوفيا

ځيني نور وايي، صوفي ځکه صوفي بولي، چي تل به په لومړي  . ئ دئ سره ليکل سو) ص ( وروسته بيا په 

  ييکړې وايي، صوفيان ھغه ډله ده، چي د صوفې له اصحابوسره  يې دوستيځيني نور بيا . ؤ صف يا ليکه کي 

 ١ديقيده،  صوفي ته  په دې خاطر صوفي وايي، چي اسرار يې صاف او آثار يې پاک  نورو په عځينود . ) وي(

ھغه څه چي په دې لړ کي، ټولو صوفيانو او عارفانو ته د منلو وړ؛ عقل اولغوي موازينوته نيژدې گڼل کيږي،  . 

ييو ړمړييو پٻد اسالم په لو. ئ دئ له ريښې څخه اخيستل سو» صوف  «  عربي ټکی د» صوفي «  دا دي چي د 

، چي ھغوی به د وړييو زيږې  ؤدا) سبب ( کي، د صوفي په نامه د زاھدانو او رياضت کوونکو د نومولو َسَوب 
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له »  عارف  « اصطالح  وروسته د » صوفي  «  د . ٢ پرٻښوول)به يې( بې جامې اغوستې؛ او اوږده وٻښتان 

 .ئ   وړينو کالو او اوږدو ويښتانو قيد له منځه تللئ دکړې ده؛ او په دې توگه دپيدا اصطالح سره يوشان مانا 

، چي ځان او جھان ئصوفي ھغه څوک د:  وايي ) د دريمي ھجري پٻړۍ په سرکي مړ ( ابوعلي جوزجاني 

 يا ٢٩٧په (  ُجنيد بغدادي -د نامتو تصوفي الرښود . ي ي؛ او د خدای په ديد او ھستۍ کي ځان ژوندی کييھٻر

چي له خدای سره د صوفي مينه، وقف او ئ په عقيده، تصوف داد)  کي مړ ع ٩١٠ا يع  ٩٠٩/  ھـ ق٢٩٨

اسالمي تصوف  د .  ٣پارهد بل مقصد )کوم (  نه د کميياخالص يوازي له ھغه ذات سره د بې پايه  ميني له مخي 

« فاني اثر په خپل مشھور عر)   ھـ ق کي مړ ۴۶۵په (  سيد ابوالحسن علي ھجويري  - شٻخ  نامتواو عرفان 

له دې امله  . گڼي ئ له کليمې څخه اخيستل سو» صفه  «  ځيني د صوفي ټکی  د« : کي ليکي » کشف المحجوب 

ځينو نورو بيا د صوفي . په نامه ھم خطاب کاوه » اصحاب صفه  «  يې په لومړييو وختو کي، صوفيانو ته د 

يري، د متصوفينو د مقام او ارزښت په باب د شٻخ ھجو .  ۴ئټکی د صفأ له لغت او ريښې څخه مشتق گڼلئ د

ھغه حديث ته گوته نيسي، چي په ھغه کي د هللا سبحانه و تعالی په نظر ، د صوفيانو له ) ص ( حضرت محمد 

  . ئ دئ خطاب سو خلگو سرغړونکو ته د غافالنو او بې خبره څخه بلني 

، چي د عرفان په پاکه او ھمٻشنۍ چينه  تصوف د عرفان يوه ِجلوه او د عملي سير او سلوک ھغه الره ده

په دې .  ، چي پر تصوف سربٻره، نور دينونه او مذھبونه ھم پکښي  شامل دي ئعرفان ُکلي مفھوم د. خړوبيږي 

د دې پر ضد، داسي ھم کٻدای سي، چي څوک د . ډول ممکنه ده، چي يو څوک عارف وي؛ خو صوفي نه وي 

په ځينو عرفاني آثارو  . ۵ړي؛ مگر له عرفاني عاَلمه ھيڅ خبر نه ويتصوفي طريقې پيروي وک) کومي ( کمي 

علمي » تصوف « د » عرفان « ځيني، . ئ دئ ټکی د صوفي تر ټکي لوړ او فاضل گڼل سو» عارف « کي، د 

   .۶عملي برخه بولي» عرفان « د » تصوف  «  يا ذھني اړخ؛ او

داسي کس د تصوف له .  يي اطن او ژورتيا پوهپه دې ډول، عارف  ياني ھغه څوک، چي د شيانو په ب  

؛ او دا مقام ھغه ته د مکاشفې ييچي خدای تعالی د خپل ذات اوصفتود شھود مقام ته رسولئ ئ نظره، ھغه څوک د

، ئد ځينو په نظر، عارف ھغه څوک د.  نه د مجردي پوھي او  عرفاني حال له الري يي، ئ له الري څرگند سو

ي؛ خو تر اوسه ال د بقأ با مقام يستي يې د حق تعالی په نٻستي ډوله ھستۍ کي فاني کړي چي خپله ھستي ډوله نٻ

ي؛ او دھغه مطلق ذات ھستي يې پٻژندلې يئ  لور تکل کړرد له مقامه يې د اطالق د مقام پيُ قَ ي رسٻدلئ؛ د تَ يته نه 

  .   ٧ئي، چي په  کايناتو کي د ھرڅه ازل او ابد دي

ئ دنغښتئ سره د عارف توپير، د حقيقت موندني او حقيقت پٻژندني په الرو چاروکي له حکيم اوفيلسوف   

ي؛ خوعارف د رياضت، تزکيې، نفس يپه دې مانا، چي حکيم د خپل منطقي استدالل په مرسته حقيقتونه کشف. 

وندني په دغه راز، فيلسوف د حقيقت م .   ٨وژني او نا پايه ميني له الري د کشف او شھود مقام ته  رسيږي

 ر په بله ژبه د موجوداتو په اثبات سره د مطلق وجود د اثبات پ. درومي کوښښو کي تل له جزء څخه د ُکل پر لور 

 ر پ لور گام اخلي؛ په داسي حال کي، چي عارف تل په خپلو فکري او عرفاني مجاھدو کي، له ُکل څخه د جزء

د وحدت .  د لوی څښتن ھستي گوري دمخهتر ھر څه په ھر شي کي، په دې مانا، چي عارف .  حرکت کيي لور

په ټولو کايناتو کي خوا آ الوجود لوړ فلسفي او عرفاني مقام ته رسٻدلي عارفان د رب العالمين تر بې ساري ھستۍ 

د کايناتو ھر موجود په حقيقت کي د ھمدې ابدي او ازلي، بې شانه ،  عارفانو په عقيده دغه رازد. ھيڅ نه ويني بل 

ستري او بې ساري بې دې په بله وينا، د دوی په اند، په کايناتو کي  .  نخښي دي او ظليبې مثله ھستۍ ظاھرياو 

عارفان، باطني پوھه يا مطلق حقيقت ته د رسولو پوھه ترھر ډول رسمي او . ھيڅ شی نسته بل ھستۍ اصالَ 
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اوعارفان د خلگوھغه ډله گڼلې ده، چي د عرفاني او تصوفي مسألو څٻړونکو، صوفيان . دوديزي پوھي لوړه گڼي 

يا » عرفأ « په نامه بولي؛ خو له فرھنگي يا علمي اړخه يې د »  صوفيه «  له ټولنيز پلوه يې د صوفيانو يا

   . ٩ييعارفانو په نامه ياد

د عرفاني او تصوفي موضوعگانو شنونکو، د صوفي اوعارف تر منځ ځينو نورو باريکو او حساسو 

؛ په داسي ئدئ د دوی په نظر، عارفانو تل  پرمعرفت او کمال موندني ټينگار کړ.  گوته نيولې ده توپيرو ته ھم 

متصوفان استدالل کوي، چي . صوفيان د پوھي او معرفت مسألې ته د ارزښت په سترگه نه گوري حال کي، چي 

؛ او د ھمدې پوھي په روڼا کوالی سي د روحانيت او کامل پير په مرسته،  د حقيقت موندني معراج  ته ورسيږي

په دې ډول، صوفي د خپل پير پرعرفاني پوھي اومعرفت حساب . کي د خپل ريښتيني محبوب ديدار ترالسه کړي 

ځينوعارفانو، د طريقت د .   چي عرفاني مخکښان په دې باور نه دي ه او بصيرت؛ حال دا پوھه نه پرخپل،ييک

نيا کي داسي لوړ او ود تصوف اوعرفان په د.   نه دئ کړئ   پامپوھي ته ډٻر وکامل  پير يا عرفاني الرښود

 پيرانو او الرښوونکو و بې سواده صوفيان  يې د خپلحتالوستي او لږ رسٻدلي عارفان ھم تر سترگو سوي دي، چي 

  موالنا جالل الدين بلخي -   ستوریه د مثال په توگه د اسالمي تصوف او عرفان  تلپاتدي؛په توگه غوره کړي 

، چي له خپلي ژوري  پوھي او لوړ علمي شھرت سره ئله دې ډلي عارفانو څخه د)   ھـ ق٧٠۴ -  ۶٧٢ (رومي

  ھـ ق په شاوخوا کي ۶۴۵ -  ۵٨٢د  (  شمس الدين محمد بن ملکداد ،مشھور» شمس تبرٻزي « سره يې په  

په » ديوان شمس تبرٻزي « د  )ې کي ي ( ؤ؛ او دھغه په مينه کېئ د خپل عرفاني پير په توگه غوره کړ) ژوندی

  . يي گ، چي سوزناکه عرفاني غزلي يې د عاشقانو پر زړو اور للوی شعري  ديوان جوړ کړ نامه 

صوفيان ادعا کوي، چي عارفان  بايد د علم اوکمال دعوه پرٻږدي؛ او دا سوچ له سرو وباسي، چي   

د دوی د نظريو او .  ي الی سسورمقام ته و گوندي کوالی سي په خپلي پوھي او حکمت سره، ځانونه  د مقصود 

ه  رسٻدالی سي، چي دا د حقيقت پړاو داليلو پربنسټ، سالک د ِعلم او حکمت په مرسته، يوازي د ِعلم اليقين تر

مدارجو ته د رسٻدو دپاره، پر » حق اليقين «  او  »عين اليقين« د د دوی له نظره، .  ئ پٻژندني لومړنۍ پړاو د

صوفيانو عارفان د .  ته ھم  اړتيا سته أ پوھه او عرفان سربٻره، کشف او مشاھدې، ميني او اُنس، بې ھوښۍ او فن

بيا ھم د معرفت او پوھي له مالتړه الس نه اخلي؛ او په ټينگه وايي چي کوالی سي  کيدې استدالل په جواب د 

حق « ځانونه، د پوھي او کمال له پرٻښوولو پرته، د عرفاني سير او سلوک د پړاوو په بريالي  تٻرولو سره د 

 ،؛ خو ھر عالِمئدھم عالِم په دې ډول، ھرعارف د خپلي پوھي او بشپړتيا له امله  . ١٠ييمقام ته ورسو  » اليقين 

ڼا کي ھر څه پٻژني؛ ھرعالِم ھم د خپلي و او د خپلي پوھي په ر؛په بله ژبه، ھرعارف پوھيږي.  ئ عارف نه د

. د حقيقت پٻژندني وس ونه لري د خپلي پوھي په مرسته  خو کٻدای سي چي ؛ پوھيږي په ډٻر څهپوھي په مرسته

  په واقعي ماناحقيقتو ته پټو او نامکشوفو ي؛يازي انسان له حقايقو سره اشنا کلم اوپوھه يود دې استدالل له مخي، عِ 

په ھمدې ډول، ھغه صوفي چي د بشپړتيا . عشق، مشاھدې اومکاشفې الري ممکن دي   د ميني اويوازيرسٻدل 

ه ؛ ځکئمگر د دې پر خالف، ھرعارف صوفي نه د. ئ ي، پرصوفي توب سربٻره عارف ھم ديپړاو ته رسٻدلئ 

د تصوف اوعرفان  . ١١ئ  تر السه سوييکٻدای سي د ده معرفت اوعرفان، د سير او سلوک له الري نه 

ځينو . يوازي د عارف اصطالح کار کړې ده  کله ھم  يوازي د صوفي کله کلهکي کله مخکښانو ھم په خپلو آثارو

  .کړي دي  ر نورو بيا په مترادفو ماناوو کاځينواصطالحگاني يو د بل پر ځای او  دا 

زياتي اندازې تخصصي   د صوفي اوعارف ترمنځ توپير، تر، ته په پاملرني سرهباريکييو او ظرافتودې 

ته والي له امله، د سنکو نخښو د نود څرگندو توپيرو او روښانه بٻلو په عملي ژوند کي ھم. ميکه بڼه لري ياو اکاډ
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 صوفي  گ څه چي د لوست او سواد خاوندان ھمعام خل. صوفي اوعارف اصطالحات، يود بل پرځای کاريږي 

له دې ټولو خبرو سره سره،  . اوعارف ته د يوې سيکې د دوو مخويا د يوه حقيقت د دوو نومو په سترگه گوري 

کي، له ناپوه او بې معرفته صوفي څخه د ځان » کشف المحجوب  « مخکښ عرفاني الرښود ــ  شٻخ ھجويري په 

، چي د حق اوباطل د پٻژندني او حق ته د رسٻدو دپاره ئدئ ده استدالل کړ.  ئ دئ کړژغورني پر مسألې ټينگار 

ِعلم مع «  او » ِعلم من هللا  « ، »ِعلم با  « شٻخ ھجويري، دا ډول پوھه د .   پوھه او کمال تر السه سي  تلبايد

) ِعلم با( وٻش پر بنسټ، لومړی ډول د ده ددې  عرفاني پوھي په باب د.  درو بٻلوبرخو يا ډولو وٻشي رپ» هللا  

 يې د ) ِعلم من هللا (دوھم ډول. ، چي اوليأ هللا د ھغې په مرسته د خدای تعالی ذات پٻژني ئھغه پوھه يا معرفت د

اود وليانو د مرتبواو درجو د پٻژندني  د حق تعالی د مقامو)ِعلم مع هللا  (؛ اود پوھي دريم ډول ئشريعت ِعلم د

  . ١٢پوھه ده 

  :  د عارف صفتونه 

 په صفتود بٻالبٻلوعرفاني او تصوفي ښوونځييو مخکښانو دغه صفتونه د عارف د ژوندانه د نه بٻلٻدونکو 

  :ورته يا نيژدې دي سره توگه ياد کړي دي، چي ځيني يې د مانا او مفھوم له پلوه 

  . فکر کول اړه    دځان او جھان د پيدايښت؛ او د حق د ذات او صفتوپه -  

  .    له څښتن تعالی سره د بندگۍ د رسۍ تړل -  

  .   له موجوداتو او انسان سره د جليل رب د ميني؛ او له حق تعالی سره د انسان د ميني پٻژندل -  

  . ھڅه کول ېسره د يوځای کٻدو غوښتنه؛ او د رسٻدو په الر کتعالی    له حق -  

  .   رياضت کول -  

  .   ذکر کول -  

  .پاره په زړه کي د سپٻڅلي او خالصي ميني پيداکول    د خدای د-  

  .   د نٻکو اخالقو تر السه کول؛ او له بدو عملوڅخه گوښه توب -  

  . ريښتينولۍ سره د نٻکو پندونو عملي کول     په اخالص او-  

  .   د پوھي ترالسه کول -  

  .   د زړه او باطن پاکول -  

  .ل  سات   د عرفاني رازو پټ-  

  .گوپه خدمت اوچوپړ کي درٻدل    د خل-  

   . کٻدل أ   د حق په ذات کي فن-  

  ». ١٣ کي بقأ موندنه يا بيرته ژوندی کٻدل ۍ   د حق په ھست-  

په خپل مشھور اثر  )   ھـ ق٩٨٠ -  ٩٣١ (  انصاري پيرروښان اورمړ - مفکر عرفاني الرښود د پښتنو   

  : ي يکارو سپارښتنه ک ايجابي او سلبي ه ددغو کي د خپل عرفاني طريقت ُمريدانو ت» صراط التوحيد«

  .  له ھرډول حرامو څخه ډډه وکړئ - « 

  .  له حاللو څخه بې اسرافه لږ خواړه و خورئ؛ او لږ اوبه وڅښئ -

  . خبرو ډډه وکړئ و خبري په نرمۍ سره وکړئ؛ او له ناوړ؛  لږ خبري وکړئ-

په .  ليري اوسئ تل بدو خلگو له خبرو څخه خبري او ناسته  والړه وکړئ؛ او د   له نٻکانو سره -

  .  ذکر سره د خدای تعالی ياد وکړئ  يا خفيھمٻشني پټ
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  »  . ١۴ونه کړئ    په خلوت او يوازيتوب سره د خدای تعالی تر پٻژندولو پوري، ھيڅ ارام او قرار -

 يوازي دوه  کيانديولوی زموږ نکته دان  او واقف االسرار عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، په خپل   

، چي په خورا راوړيپه يوه غزله کي، د فقير له مقام سره د صوفي د توپير بيان . ي يځايه د صوفي اصطالح ياد

  : ئ دئ  ژورتيا او دقت سره يې انځور کړ

  ئ           صوفي کٻش له تصرفه منــزه د

  فقيران نشي گوښه له عوارضـه

       فقيران که تصرف په خپل عمل کښي        

  د خپل ځان له فرايضهئ صوفي خالص د

د ده په عقيده، . ړئ دئ مخلص، په خپلو عرفاني ډکټورينو کي تل د زړه پر صفا او سپٻڅلتيا ټينگار ک  

  : ھغه ته د رسٻدو ھڅه وکړي  تل، چي د حق ذات د زړه په سترگو وگوري؛ اوئعارف اوصوفي ھغه څوک د

  ئ          بينادل و ته د زړه احوال څرگنــد د  

  که اغوستئ يې ورٻښمين وي يا زيږ صوف

.  په دې ډول گورو، چي د مخلص په عرفاني او فلسفي نړۍ ليد کي ظواھر ھيڅ  بيه او ارزښت نه لري 

شٻخ ھجويري او نورو بې شماره عرفاني صاحب نظرانو په څٻر د معرفت او عرفان پر حاصلولو  مخلص ھم د

ي، چي تر ھر څه مخکي خپل ځان وپٻژني؛ د خپل پيدايښت او ژوندانه ي دې ته ھڅ انسان،ھغه. ي يډٻر ټينگار ک

حقيقتو په روڼا کي دځان او پٻژندل سوو پٻژندني ته مال وتړي؛ او د دغو  واصلي رسالت وپٻژني؛ د پټوحقيقتو

د ده له نظره، .  کي  وکوښښونه ھغه ته د نيژدې کٻدوا و رسٻدو مينهناپايه خپله  په  اوکايناتو لوی خالق وپٻژني؛

 شيطان ته سجده ده  و؛ او د بې عرفانه  عبادت ھر ه سجده په باطن کيئبې معرفته عبادت يوازي رسم اورواج  د

له ھمدې امله يې عرفان او معرفت کله له لمر، کله له پټي خزانې، کله د وني له مٻوې  او کله ھم له نورو لوړو .  

  .ئ دئ صفتوسره تشبيه کړ

نيا، عقبا او موال،  عرفان او معرفت، فقر، دفقر ډولونه، د و تصوف، د :پاره  وگورئ دمالومات  د نور 

  .فقر مقام او مرتبې،  فقير او صوفي او داسي نور 

  

  لمنليکونه

   ٣١٠  -٣٠٩سجادی ١              

   .             ٨۵ نيرومند محقق ٢  

   

.            3 Ansari 

   .   ١٢٠  ھجويری  ۴  

   .   ٢٠٢  رزمجو ۵     

   .   ٢٠١  رزمجو ۶     

   .    ٢٠٢ رزمجو  ٧           

   .     ٣٢٧-٣٢۶ سجادی ٨        

   . ٣۵ يثربی ٩            

  . ۶٧ -۶۶ نيرومند محقق ١٠   
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   .       ۶٩  نيرومند محقق ١١                     

   .١٠١  نيرومند محقق ؛ ٩٩ -٩٨ ھجويری ١٢   

   .                           ۶٩ومند محقق  نير١٣  

   .٣٣٩: ٢ ، د پښتو ادبياتو تاريخ  حبيبي،  ؛ ٨۴ صراط التوحيد روښان ،  ١۴   

 


