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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  محمد ھارون خپل شعشعی

 ٢٠١١ دسمبر ١٩
  

  د
  علی محمد مخلص
  عرفانی فرھنگ

  د محمد ھارون خپل شعشعی
  نهړليکنه او څي
٢٨  
 

 تر عنوان الندي د جبروت عالَم » عالَم او د ھغه ډولونه « وگورئ  د:     د فطرت عالم - ٧۵

  تر عنوان الندي د جبروت عاَلم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:    د قوت عالم - ٧۶

  ترسرليک  الندي د ملکوت عالم» عاَلم او د ھغه ډولونه « وگورئ د:     د کالبوتو عالم - ٧٧                      

  :   دکايناتو او انسان  دپيدايښت نظريه - ٧٨           

په .  خبري کيږي ې پراخي او اوږداړهپه اسالمي تصوف او عرفان کي د کايناتو او انسان د پيدايښت په 

پر محور ) ١١۵: ٢٣( دې بحثو کي زياتره داليل د سپٻڅلي قرآن د مؤمنون د سورې د يوسلو پينځلسم آيت 

ياني  » افحسبتم انما خلقنکم عبثا و انکم الينا ال ترجعون« : ئ دئ سي ُحکم سوپه دې مبارک آيت کي دا. راگرزي 

حساب دپاره ماته نه  پيدا کړي ياست؛ او د)  په خاطرد لوبو او نندارې(   ، چي تاسي مي بې ځايهئگومان کو

 او  ھدفه ټاکليپراخو او ناپايه کايناتو کي ھر موجود د يو په دې زموږ ورو چي گ   په دې توگه، ؟ئراستنٻږ

کي عبادت د انسان   د ) ۵۶ : ۵١(  پينځوسم آيت  د ذاريات د سورې په  شپږ.  ئ دئ مقصد دپاره پيدا سو

ياني ما  » وما خلقت الجن واالنس اال ليعبدون«  . ئ  دئ پيدايښت د اصلي او اساسي ھدف په توگه بيان سو

عارفان باور لري، چي د انسانانو د پيدايښت دا . دت وکړي ريان او انسانان د دې دپاره پيدا کړل، چي زما عباٻپ

په ؛ خپل ځان او خالق وپٻژني مخکي څه  ستره موخه او مقصد يوازي ھغه مھال تر سره کيږي، چي انسان تر ھر

  . بله ژبه د عرفان او معرفت په روښانه لمر سترگي رڼې کړي 

د .  ئ  ال او مينه  د پيدايښت  بنسټ د، چي ښکيد تصوف او عرفان ځيني متفکران په دې باور د

ويې غوښتل، چي د خپل ښايست او . ھم عاشق  ؤ حضرت حق  ذات د کايناتو تر پيدايښت مخکي ھم معشوق 

   . ١ کاينات د خپل ذات د ښايست ھينداره وگرځوله ځکه يې نوجمال انوار څرگند کړي؛
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په )  ھـ ق ٧٠٠  - ۶٣٠ (ن محمد نسفي  شٻخ عزيزالدين ب -مفکری د اسالمي تصوف او عرفان  وتل  

د انسان د پيدايښت پيل يو « : کي د انسان د پيدايښت په باب ليکي » االنسان الکامل  « خپل لوړ عرفاني اثر 

د انسان ټولي ځانگړني او خويونه په ھمدې جوھر کي نغښتي دي؛ او گرده پر خپل وخت ښکاره . ئ جوھر د

 ھم ليک او ھم ،د انسان نطفه ھم ليکوونکی ھم قلم، ھم مشواڼۍ.  دايښت نطفه ده دا جوھر د انسان د پي.  کيږي 

د ميني او عشق عاَلم . ئ  د دغه عاَلم ذات او زړه  د او عالَم لومړنی جوھريد انسان نطفه د کوچن. لوستونکې ده 

ت و گوري؛ خپلو صفتونه نطفه پر ځان مينه ده؛ نو ځکه غواړي خپل ښايس. ئ دغه کوچنی عاَلم دپه حقيقت کي ھم

د .  په دې توگه، نطفه د لنډيز يا اجمال  له  عاَلم څخه د بشپړتوب يا تفصيل عاَلم ته ځي . او  نوموته نظر  وکړي 

 . ٢تر پر مختگ او بشپړتيا وروسته د څلورو عنصرو او څلورو طبيعتوپه بڼه څرگند سول نطفې په نامه دا جوھر

کي د انسان د پيدايښت په اړه د شريعت او حکمت د پلويانو » کشف الحقايق  «  اثر شٻخ  نسفي، په خپل بل  نامتو

  د شريعت پلويان په دې باور دي، چي خدای تعالی ترټولومخکي ،د ده د بيان له مخي. نظريې بيان کړي دي 

 بل ھيڅوک نه او د دې جوھر لويښت بې خدايه  » ما خلق هللا الدرتة« : جوھر پيدا کړ؛ لکه څنگه چي وايي 

اول : ، چي خدای تعالی تر ھرڅه مخکي پيدا کړ  ؤھغه جوھر عقل « : حکمت د فلسفې پلويان وايي  د. ٣پٻژني 

  »                . ۴ما خلق هللا عقل

د کايناتو د پيدايښت په )  ھـ ق٩٨٠  -  ٩٣١(   بايزيد روښان اورمړ - د پښتنو عرفاني او ولسي الرښود  

اول ما خلق هللا تعالی « : دې مبارک حديث ته گوته نيسي ) ص ( حضرت محمد   -  ستر پٻغمبر باب د اسالم د

   .  ۵ياني لوی څښتن تر ھر څه مخکی، زما نور پيدا کړ » ئنور

زموږ  سترگه ور عرفاني شاعر، علي محمد مخلص، ھم په خپله عارفانه شاعرۍ کي دکايناتو او انسان  

د کايناتو  دھغه، په يوه ښکلې غزله کي .  وري او دقيقي نظريې وړاندي کړي دي  د پيدايښت په  ھکله خورا ژ

  : تصويريي عرفاني او فلسفي نظريه داسي پيدايښت 

   داجھان گوره نٻستي موال ھستـي ده                 

   لـه نٻستييه شه ظاھر د جاِن جـان مخ 

   ئ                ــوشداعالم ُکل له نٻستييه څرگند 

   دا نٻستي عيِن ھستي وينم تابان مخ

  !                نور ھستي، ُظلمت نٻستي ده که باور کړې

   له ُظلمته شه ښکاره د نور روښان مخ

  !                ھستي پټه په نٻستۍ کي ده يقين کــړه

   په صورت دننـه ځي يې د روان مخ

  !              ـورېد نٻستۍ په شراب مست شه وبه گ  

   په عدم کښي بې زواله جاويـــدان مخ 

افحسبتم انما خلقنکم « ) ١١۵: ٢٣(  مؤمنون د سورې د يوسلو پينځلسم آيت قرآن کريم دد مخلص،  

  :ي يپه تفسير کي خورا ژور او په زړه پوري بيان وړاندي ک » . . .عبثا

  د حکيم فعل ھرگز بې حکمت نه وي

  ر سروکار نشتهد دانا په عبث کا

  دا عالم چي طلسمات يا خيال يې بولي
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  د عارف په دا دنيا اعتبار نشته

  !که باور کړېئ ھر صورت بې معنی نه د

  په ھر تن کي معنی پټه، اظھار نشته

  باطن بين په ھر صورت کښي معنی گوري

   دا جھان کښي گلزار نشتهپهبې اوبو 

 د انسان د پيدايښت  د تر ټولو لومړي او ،رفان تهمعرفت او ع د ھمدې غزلي په ځينو نورو بيتوکي

  :اساسي عنصر په توگه گوري 

  چي پر دا جھان له ژونده خبر نشه

  په جھان تر ده بې عقل، ِحمار نشته

  ئد خپل ژوند دانش تر ُکل دانش بھتر د

  تر دا ِبه دانش که غواړې تيار نشته

  قطعيئ د خپل ځان عرفان د حق عرفان د

  گفتار کاروبار نشتهد نادان په دا 

  د حيات رشته نږدې تر ښارگونو

  له ژوندونه ډٻر عاَلم خبردار نشته

  د بې حد ناله په ھر کور کی بھٻږي

  نابينا وھي ناره چي انھار نشته  

ڼي، چي حيات او ممات گر کي انسان د ھغه ناپايه بحر ماھی په يوه بل  ښکلي  عرفاني او  فلسفي  تصوي

  :و دئ يې ټول د ھغه په اوب

  !             زنده حيات په يم يــې 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 بـحر             

  !  ھم پې ځای ھم پې محـکم يې

  روح په دې درياب اوبـه دي              

  ! آدم يې  که دي و پــٻژاند

  څو دغه اوبه جــاري دي               

  !   پې زنده ھم پې ملھم يـې

  چي قراري دا اوبـه شي               

  ! مات، شکست، خراب، عــدم يې

  !               ته ځان روح گڼه نادانــه

  !  په صورت سره صنـم يې

  :أله داسي سپړي مخلص، د پروردگار  په وجود کي د عاشق او معشوق عرفاني مس  
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  له غيرته يې ُکل غير بر طرف که                

   په شپږ لوري شه موجود گلزار زما

  د عاشق و معشوق نوم يې پر ځان کٻښود                

  پر خپل ځان باندي شيدا انوار زما

لمونه او په  عاردهحق تعالی ازلي او ابدي، ناپايه او بې مثله ھستي داسي درياب بولي، چي گ مخلص، د

 پيدا سوي؛ او دريابهي؛ ھر څه له ھمدې يھغو کي نغښتي موجودات، د ځگو او کوبييو په څٻر په ھغه کي ژوند ک

  : دکايناتو پر مخ گام ايږدي او مخلوقات ھر څه په ھغه پايي؛ په ھر ه څپه کي يې نوي نوي موجودات 

  ئ             ُجمله عاَلم ُحـــباب دج 

  ئه درياب دذات و بود يې پ

  : د مبدأ او معاد مسألې داسي اشاره کييذوالجالل   مادي عاَلم د نٻستۍ او د په بله غزله کي بيا ھم د

  ُکل اشيا د ربنا په ھستۍ ھســت دي            

  بې ھستييه دي روان واړه مرنـا ته 

  ئ     ھر موجود له ځانه نٻست په جانا ھست د

  ا تهدی اثبات، ثابت پر حق نفي له ت

  : ي ي د بٻالبٻلو مخلوقاتو په پيدايښت کي د حق تعالی حکمتونه  داسي بيانپه يوه پاړسي مثنوي کي

  ھر دو کون زنبور خورد از يک محل                .  . .«  

  ليک زين شد نيش و ز آن ديگر عسل

  ھر دوکون آھوگيـاه خوردند آب              

   زين يکی سرگين شد ز ان مشک ناب

  ھر دونی خوردند از يک آب خوره                

   آن يکی خالی  و آن پر از شـکر

  صد ھزاران ھمچنين اشبـاه بين               

   » ۶.  . .  فرق ايشان ھفـتاد سال راه بين 

د کايناتو په ټولو مخلوقاتو کي د انسان  د لوړ عرفاني مقام او ستر رسالت په باب خپل  عارفانه او 

  :ي يمانه  استدالل داسي وړاندي کعالِ 

  !                       که له  ذاته اشنــا نشې

  !  دځنگله تر لٻوه کم يـې

  !                      ته مظھر د کل عاَلم شــوې

  !  ھم د دوو کونو َعـَلم يي

  ئ                       دا ستا ذات قديم دريــاب د

  !  ته په ذات باقي قدم يـې

  روح صورت مثال حشم شـه                        

  !ته بادشاه د دې حشم يــې 

  انساني کميس دي واغسـت                        
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  !ته بزرگ شوی پـه کرم يې

  !                       حق خپل ذات لره پيــدا کـړې

  ! ته صاحب د خپل خدم يې

تر سرليک الندي بٻالبٻل عرفاني »   او دھغه ډولونه  عاَلم«  د :   د نور مالومات دپاره وگورئ 

  . نيا، عقبا او موال،  عرفان او معرفت،  ھستي او نٻستي او داسي نور وعالمونه،  دحيوان  بحر،  د محيط  بحر، د

  

  لمنليکونه

  

    .                ۴٧ يثربی ١   

   .             ١٧  انسان الکامل نسفی،  ٢

  .    ۴٣  يقکشف الحقا نسفی،٣

   .    ۴۵ کشف الحقايق  نسفی، ۴ 

   .  ١۶۵  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ۵

 .٧١۴  حالنامۀ بايزيد روښان مخلص، ۶

  
 


