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لنډیز
عيل محمس مذلص ،ز پښتى ازبیاتى ز منځنۍ زوضې ز لىمړي پړاو شاعط زی .ز
ضوښا هغه شذص زی چې په پښتى ازبیاتى کېیې ز لدىمړي لدل لرداضو یدى مدن
تصىيف او عطفاين ښىونځی ضامنځته کړ .ز زې ښدىونځي ټدى اودى او فدطامی ز
پیط ضوښا ز ټىلى مطیسانى په شعطونى او نرثي آثاضو کې بیا شىي زي .دى هغه څده
چې ز پري ضوښا ز نىضو مطیسانى په پطتله عيل محمس مذلص ته ز امتیداظ پګدړو وض
پط رس کىالی يش ،هغه زا زي چې زو ز ضوښاين تصىف ډېطو زاػې مؼائلى ته هد
نغىته کړې زو ،چې نىضو یې ز بیانىلى هڅه نه زو کړې او یا یې که کدړې هد زو ،ز
رشیعت او مصهب له وېطې یې کتام پکې کړی زی؛ دى عيل محمس مذلص پطته
له کىمې تىږنې او کتام ز ضوښاين تصىف ټى مؼائل پده ډېدط تیصدیل رسو بیدا
کړي زي .پط ه زې اػاغ که څدى پده ضوښداين تصدىف څده لیکدي ،ندى ز عديل
محمس مذلص زیىا زوی ته زاػې ډېط څده وض پده تىتده کدىالی يش چدې ز ندىضو
ضوښانیانى په زیىانىنى کې یې په اړو معلىمات نه لیس کېږي.
آر ویونههه  :عددديل محمدددس مذلدددص ،ضوښددداين تصدددىف ،وحدددستالىجدددىز او
وحستالشهىز.

1ز هطات پىهنتى ز علمی غړی.
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رسیزه

عيل محمس مذلص ،ز پیط ضوښا په مطیسانى او پلىیانى کې ،ز یىو لا تړي فکدط څښدد زی،
له بسو مطغه چې تط اوػه پىضې پښتنى څېړو کى پده هغده شدکل رسو چدې الظمده وو او زو ،ز زو لده
فکط څذه ز ابهام پطزو نه زو پىضته کړې؛ ز زې کاض ښايي ډېط الملىنه وي ،دى مدا تده یدې تدط ټىلدى
لىی المل زا ښکاضي ،چې ز ضوښاين تصىف ز نىضو تطوهمنى غىنسې ز عيل محمس مذلدص ز ووندس
او حاالتى په اړو ه تط زې زمه ډېط معلىمات نه ؤ ،کىم زیىا یې چې ضاپاتې ؤ هغه ه یىو دطدي
نؼذه وو او ډېطو وتړو وضته الغ ضػی نه زضلىز ،لده نېکده مطغده چدې پده زې وضوػدتیى کدې ز زو ز
زیىا بشرړ مد هاضو چاپ کړ ،چې په زې رسو اوغ هط څى کىالی يش چې ز زو زیدىا تده
الغضػی ولطي .پط ه زې اػاغ اوغ پط هط پښتى څېړونکي الظمه زو چدې ز زو ز فکدط ز ػدمنسض
ټىلې نایابه او ػىچه مطغلطې ضاوبايس او ز پښتى لىػتى کى او مینهوالى مر ته یې کېږزي.
ما په زې ملاله کې په ضوښاين تصىف کې ز زو ز لای او ملام پده تىتده کىلدى کىښدی کدړی
زی او تط ډېطو بطیسو مې تکیه ز زو ز نىي چاپشىي زيدىا پده شدعطونى کدړې زو ،تدط څدى پده زې
تىته له او الغ مىازو څذه لىػتى کى ته ز زو په اړو معلىمات وضکړم؛ دى زا معلىمات به بیا هد
(مشت نمونة خروار) وي ،لىػتى کي کىالی يش چې ز زو زیىا پیسا او ولىيل ،تط څدى ز ضوښداين
تصىف ز زې ضښتیني اػتاظي ز فکط څذه ال ښه درب يش.
په اوغ ودت کې ،تط ډېطو ز معنىیاتى په پطتله مازیاتى ته ډېط اضظښدت وضکدى کېدږي ،پده تېدطو
ه لىا نؼل دى په زې ماشیني زوض کې بېذي ز مازیاتى ظاهطي جداو و جد

ډېدط جدصی کدړی

زی ،زغه ډېط جصی پط لای ز زې چې زو ته تټه وضػىي ،زی یې مضططی او ز ضوحي مړاویتدىی
رسو مذامر کړ .ز زغى اضططای ز دتمېسو لراضو اړینه زو ،چې زاػې څده وضتده ولیکدل يش ،چدې
زی بېطته معنىیاتى ته چې په رس کې یې زی  ،مصهب او تصىف ضالي مذه کدړي؛ لکده معنىیدات
او په تېطو بیا مصهب ،زی او تصىف هللا ػبحانه و تعالی ز انؼا ز زنیىي او ادطوي دیط ښدېګېې
لراضو ضالېږيل زي .نى ز زغې ملالې اضظښت ښايي په هد زې کدې وي چدې پده لىػدتلى رسو بده یدې
لىػتى کی وکىالی يش چې ز عيل محمس مذلص نه په الهام رسو درل زید  ،مدصهب او تصدىف
ته مذه کړي ،تط څى په زې تىته ز یىې ػىلهییعې او آضامې ټدىلنې پده جىړښدت کدې دردل مببدت
ضو ولىبىي.
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ز زغې ملالې مىضىع که څه ه تط ډېطو بکطو زو او چا په هغه شکل رسو چې الظمه وو کداض نده
زی وضبانسې کړی ،دى بیا ه لینى څېړونکى په درلى آثاضو کدې وضتده نغىتده کدړې زو ،ز بېلګدې پده
تىته ز کابل پىهنتى اػتاز پىهنسوی ډاکټط اجمل ښکيل په درل کتای «تصدىف او ازی» کدې ز
عيل محمس مذلص تصىيف او عطفاين افکاضو ته نغىته کړې زو ،ما هد پده دردل کتدای «عطفداين
ازبیات» کې تط اػتاز ښکيل نه یى څه پده تیصدیل رسو ز زو پدط تصدىيف او عطفداين افکداضو بحد
کړی زی ،دى زا بح په هیڅ وىضت رسو بشدرړ نده تېدل کېدسو ،لکده هلتده یدىاظې ز زو ز لیندى
تصىيف او عطفاين شعطونى شننه شىې وو ،پط هغى شعطونى یې بح نه ؤ شىی چې ز زو فکط ز ندىضو
ضوښاين شاعطانى نه بېلىي .لکه زی تط ډېطو پده ضوښداين شداعطانى کدې هد ز یدىو لدا تدړي فکدط
څښد زی ،چې ز زې ملالې ز لىػتلى په تطڅ کې به یې تاػى ښاغلى لىػتى کى تده هد ز فکدط زا
لا تړتیا څطتنسو يش.
ز زې څېړنددې اودديل مىددده زا زو :ز عدديل محمددس مذلددص هغدده تصددىيف او عطفدداين افکدداض
لىػتى کى ته وض په تىته يش چې ز ضوښاين زوضې ز نىضو شاعطانى په شعطونى کې نه لیس کېږي.
ز زې ملالې له لیکلى څذه فطعي مىده زا زو چې :له لىػتى کى رسو ز ضوښاين من ىمدى متىندى
په ال ښه څطتنستیا او وضاحت کې مطػته وکړي؛ لکه زا ډو متى تط ډېطو پېچيل او پدط تصدىيف
او عطفاين افکاضو ماالما زي.
په زې وړو ملاله کې هڅه شىې زو چې النسې پىښتنى ته لىابىنه ومىنس يش:
 .۱آیا عيل محمس مذلص ه ز نىضو ضوښاين شاعطانى په الضو تللی زی؟
 .۲هغه کىم څه زي چې عيل محمس مذلص ته یدې پدط ندىضو ضوښداين شداعطانى امتیداظ وضکدړی
زی؟
عيل محمس مذلص تط ډېطو ز نىضو ضوښاين شاعطانى په الضو نه زی تللی ،هغىی ټىلدى یدىاظې پده
تصىف او عطفا کې هغه څه بیا کړي زي ،چې زوی تده ز زوی ز مطشدس او پیدط بایعیدس ضوښدا
لهدىا نه ،ویل شىي وو ،دى عيل محمس مذلص ز بایعیس ضوښدا ز افکداضو ز څطتندسولى تطڅند
نىض تصىف په اړو ه درل افکاض څطتنس کړي زي.
ز زې څېړنې ډو کتایتىين او میتىز یې ترشیحي د تحلیيل زی.

ز
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عيل محمد مخلص

عيل محمس مذلص ،ز ضوښاين تصىف او ططیلې یى مذلص پلیىنی او پیطو زی ،ز زو ز نىم لده
یازېسو رسو ،ػ واض لده واض ز ػدړي شهد تده (حدا نامده) ضالدي؛ حدا نامده هغده اثدط زی چدې ز
ضوښانیانى ز وونس ټى حا او احىا پکې بیا شىي زي ،پط زې اثط که څه ه ز لىمړي لل لرداضو
پیط ضوښا کاض پیل کړی زی ،مګط عيل محمس مذلص په ډېط اد ص رسو له رسو تطتیب او ز پدري
ضوښا ز کىضنۍ ټى احىا يې پطې اضافه کړي زي (حبیبی؛ .)۷۰۲ :۱۳۸۴
مذلص ز زې اثط تطڅن

په پښتى کې بله منبىضو ضػاله ه لدطي ،زا ضػداله یدې ز اػدتاز ظ دي

هېىازمل له دىا ز کابل مجلدې ز  ۱۳۶۷کدا پده ۱دد  ۲تېده کدې چداپ شدىې زو (کطگدط؛ :۱۳۸۵
.)۱۹۶
عيل محمس مذلص ،ز ابابکط کنسهاضي ظوی او ز اػتاز ظ ي هېىازمل ز وینا له مذې يدې ووندس
تط ( )۱۰۶۸هجطي كمطي کا پىضې يلیني زی .ز زو بشرړ زیىا په  ۱۳۹۴هجطي شميسکدا ز
محمس هاضو درل شعشعي په تصحیح او رسیعې رسو چاپ شىی زی (حبیبی؛ .)۱۷۲ :۱۳۹۸
زو په درل زې زیىا او نىضو دىضو وضو لیکنى کدې ز ضوښداين تصدىف پده درطولدى کدې تدط ندىضو
ضوښاين شاعطانى نه ډېط کىښدی کدړی زی (ښدکلی؛  .)۱۱۷ :۱۳۹۴ندى پدط هد زې اػداغ ز زو ز
امتیاظ حم ه تط نىضو ضوښاين شاعطانى نه په زې بطده کې ډېط زی.
د روښاين تصوف مقامات او د مخلص شاعري

په ضوښاين تصىف کې ز یىو ػدال

مندع تده ز ضػدېسو لرداضو ز (رشیعدت ،ططیلدت ،حلیلدت،

معطفت ،كطبت ،وولت ،وحست او ػکىنت) ،په نىمىنى آته ملامه ټاکدل شدىي زي ،زا ملامدات پده
اول کې څلىض زي او څلىض نىض یې ز څلىضم ملدام (معطفدت) ز ملدام بطدده زي ،مدىږ بده زا آتده واړو
ملامىنه په النسې ډو ز عيل محمس مذلص ز شعطي بېلګى رسو یى لای ػتاػى ښاغلى لىػتى کدى
مذې ته کېږزو:
 .1رشیعت :ز ضوښاين تصىف ز رشیعت په ملام کې مطیس بایس ز اػ م پط پنځى بنداوو پابندس و
اويس ،ز الهي ک م او نبىي مباضکى احازیبى پط ټىلى اضشازاتى عمدل وکدړي .لده غد  ،ظندا ،غیبدت او
نىضو ناوړو اعاملى څذه لا ووغىضي .عيل محمس مذلص ز زې ملام په اړو وایي:
رشیعددت ثابددت کدد م ز پدد غ بددط شدده

ز ضوښددا یدداز پدده ثابددت کدد م بلنددس زی
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چې بنیاز ز رشیعدت یدې محکد نده وي

ز عطفددا زې عددامضت بانددسې هددطاغ زی
(غطوا ؛ )۲۰۶ :۱۳۹۵

\

ز رشیعت ز ملام ویت تىبه زو ،چې ز عيل محمس مذلدص پده الندسې بیدت کدې وضتده اشداضو
شىې زو:
ز تددىبې ملددام او زی ،لددىی تایددب آزم ُمطػددل زی

چه تىبه یې شىو له غیطو ،شده فد ل لده دجالتده
(مذلص؛ )۳۰۸ :۱۳۹۴

ز زې ملام وف بیا ز آزم (ع) وف زی ،په زې اړو ه ز مذلص په النسې بیت کې ضالي:
زا منع ز رشیعت زی ،تایب پدا

لده معصدیت زی

ز آزم ویي پط وف شه ،ضهنامی شدى لده مضدلته
(هغه)۳۰۸ :

 .۲طریقت :ططیلت هغه ملام زی چې په هغه کې ز فطښتى دىی او دصىویات په مطیس کدې
پیسا کېږي .په زې ملام کې ػال

ز نیؽ مطابعت چې ز انؼا دىی او دصلت زی پطېدږزي او

داص ز هللا ػبحانه و تعالی طاعت او عبدازت پده هغده شدکل رسو کدىي ،پده کدىم ډو رسو چدې
فطښتى کاوو.
ػیفالطحم مؼعىز ،پذرل کتای «پیط ضوښا او ضوښاين» انل ی کې ز ططیلدت ز ملدام پده
اړو زا ه لیکي چې « :ز ططیلت په ملام کښې پده ػدال

ز څلدىضو عدا ىنى پې ندس زي .زا څلدىض

عا ىنه عباضت زي ز ظړو ز عامل نه چې ز فطښتى عامل ه وضته وایي ز ضول ز عامل نه ز نیؽ ز عامل
نه او ز شیطا ز عامل نه» (.)۱۲۴ :۱۳۷۷
ز ططیلت ز ملام ویت (عبازت) زی ،په زې اړو ز مذلص په النسې بیت کې لىلى:
عبدازت ز ووم ملددام زی ،ز عابددس بهشدت انعددام

په اد ص زی عبازت که ،مذلص د ص له م متده

زی

(مذلص؛ )۳۰۹ :۱۳۹۴

ز زغه ملام وف بیا ز ازضیؽ(ع) وف زی ،چې ز مذلص په النسې بیت کې یې په اړو ضالي:
زا منع ز ططیلت زی ،ز ُمطػدل افعدا طاعدت زی

ز ازضیؽ پط وف به پاڅي ،يش ناجي لده بطالتده
(هغه)۳۰۹ :

 .۳حقیقت :په زې ملام کې تط ډېطو پط زې تأک س شىی زی ،چې ػال

به دیي شکدط کدىي،

تط څى له ضیا او لا ښىزنې څذه پدطې وغدىض شدىی وي .لکده ضیدا او لدا ښدىزنه پده تصدىف او
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عطفا کې له ضوحاين مساضجى څذه ز پاتې کېسو المدل تطلدي .عديل محمدس مذلدص ز حلیلدت ز
ملام په اړو وایي:
حلیلت ظاهس شاکط زی چې له غیدطو کدل طداهط
زی

چې نیی یې غیطی غىڅ کړو ز نیدی الض پده ودلته
(غطوا ؛ )۲۰۷ :۱۳۹۵

ز زې ملام ویت (ظهس) زی ،په زې اړو ز مذلص په النسې بیت کې ضالي:
زی زضی ملام ز ظهدس زی ،زی ػدذت جبدل ز ا ُحدس

شه ضػته چه پاغ پط ودىت ،ز کدافط ندىغ لده ودىلته
(مذلص؛ )۳۰۹ :۱۳۹۴

زغه ضاظ ز زې ملام وف ز عیؼی (ع) وف زی ،چې په زې بای ه ز مذلص په النسې بیدت
کې لىلى:
زا منع ز حلیلدت زی ،ز نبیدى ښده حالدت زی

په حرش به ز عیؼی يش ،زی ناجي يش له غیلته
(هغه)۳۰۹ :

 .۴معرفت :ز معطفت ملام ز هللا ػبحانه و تعالی ز پې نسنې او شنادت ملام زی .په زې ملدام
کې ػال

په هط څه کې ز هللا ػبحانه و تعالی ز انىاضو تجلیات او ل وې ویني؛ نى لکده مدىږ لده

زې ملام څذه په (وحستالشهىز) بانسې ه تعبیط کىالی شى .عيل محمس مذلص ز زې ملام پده
اړو وایي:
چې پټ تنج ز معطفت یې په الغ کښېىت

پدددده اظ وو ز مذلددددص بذددددطو فیددددطوظو

چې جلدىو ز معطفدت پدطې باندسې وشدىو

ز عدددداضفى ظړو ښایؼددددته شددددىله نددددىضوظو
(غطوا ؛ )۲۰۷ :۱۳۹۵

ز زې ملام ویت «ورب» زی ،په زې اړو مذلص په درل النسې بیت کې وايي:
څلىضم ملام ز ورب ،زی شه تطیر لکه مصرب

وابطا په ب دىښ زي ،فطیاز نده کده لده علتده
(مذلص؛ )۳۰۹ :۱۳۹۴

زغه ضاظ ز زې ملام وف ز ایىی (ع) وف زی ،په زې اړو ه ز مذلدص پده الندسې بیدت کدې
ضالي:
زا منع ز معطفت زی ،په هط حدا کښدې یدې ضویدت زی

پدده تهردده بدده ز ایددىی يش ،ز وددابطو لدده حالتدده
(هلته)
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 .۵قرةت :زا ملام او له زې وضوػته زضې ندىض ملامدات چدې ترشدیح کېدږي ،ټدى ز معطفدت ز
ملام تىضیح او ترشیح زو ،په زې ملام کې ػال

لده هدط څده څذده ز حدم ػدبحانه و تعدالی آواظ

اوضي او زغه آواظ بایس ز هغه تباض و تعالی آواظ وتېي .عيل محمس مذلص په زې اړو وایي:
ز زې ظړو ز غدىږ پدطزو بده زې يش لددطې

کدده ز هددى تؼددبیحات ونغددىږې لدده چنګدده

چې یدې فهد پده تؼدبیح ز هدط آواظ وي

ددداظ يش

و عددداضف تددده هدددط آواظ بانددد

(غطوا ؛ )۲۰۷ :۱۳۹۵
ز ضوښاين تصىف ز زې ملام ویت (ضضا) زو ،په زې اړو ز مذلص په النسې بیت کې لىلى:
ز ضضاء ملدام پدنځ زی ،زی ضايض پده ښدازي ،غد زی

په كضا ز حم ضايض شه ،په ضاحدت هد لده شلتده
(مذلص؛ )۳۰۹ :۱۳۹۴

ز معطفت ز ملام وف ز مىػی (ع) وف زی ،ز مذلص پده الندسې بیدت کدې پده زې اړو ویدل
کېږي:
زا منع ز كطیبدا زی ،ز كطبدت څښدد حیدطا زی

ز مىػی پط وف به پاڅي ،زاید ددىښ زی لده ودلته
(هلته)

 .۶وضلت :ز وولت ملام ز ضوښاين تصىف بل ملام زی ،په زې ملام کې ػال

دردل لدا

هللا ػبحانه و تعالی ته ػراضي .لیدس  ،اوضېدس  ،ددىړ  ،څښدل ،بىیدى او ندىض دردل ټدى برشدي
حىاغ ز هغه تباض و تعالی تط اضازې پىضې مىكىف تېي .ز وودلت ز ملدام پده اړو ز عديل محمدس
مذلص په النسې بیتىنى کې ضالي:
په هیڅ لىض حم به بیا نه مىمي بې لایده

په طلب یې کده ډېدط ػدتړی يش لده تګده

پیغدددددام واوضو

حم په شات ویات نږزې زې له شه ضتده

نحددددد اكدددددطی الیددددد

(غطوا ؛ )۲۰۸ :۱۳۹۵
ز وولت ز ملام ویت (شکط) زی ،چې ز مذلص په النسې بیت کې وضته نغىته شىې:
زی شرږم ملام ز شکط ،لدىی نعمدت زی زاید شکدط

ز شاکط نعمت معیس شه ،زی شاکط واحب زولتده
(مذلص؛ )۳۰۹ :۱۳۹۴

وف یې بیا ز نىل (ع) وف زی ،چې په زې اړو ه ز مذلص په النسې بیت کې لىلى:
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پدده تردده بدده ز نددىل پدداڅي ،ح د بدده مددىمي لدده ووددلته
(هلته)

 .۷وحذت :ز وحست په ملام ػال

ز درلې هؼتۍ احؼاغ ندهکدىي او درلده هؼدتي ز حدم

ػبحانه و تعالی په شات کې محى تېي ،پط ه زې اػاغ ز هغه تباض و تعدالی عبدازت هد وضتده
رش ښکاضي .عيل محمس مذلص ز زې ملام په اړو وایي:
ز مذلددص پدده ظړو ز شات تجلددی وشددىو

ز ملصدددىز څېدددطو یدددې ولیدددسو حضدددىضو

پددط مذلددص ز بایعیددس مؼددکی ن ددط ؤ

چددې یددې ظړو شددى ز تىحیددس ز زُض دطیطدده
(غطوا ؛ )۲۰۸ :۱۳۹۵

ز وحست ز ملام ویت (محبت) زی ،چې ز مذلص په النسې بیت کې وضته اشاضو شىې:
اووم ملام ز محبت زیُ ،محب تل د ص له محندت زی

هط چاض په محبت که ،دد ص ز تد لده دصدالته
(مذلص؛ )۳۰۹ :۱۳۹۴

وف یې بیا ز ابطاهی (ع) وف زی ،چې مذلص په النسې بیت کې وضته نغىته کړې:
زا منع ز مىحس زی ،مىحس مذلص له ضس زی

زی پط وف ز ابطاهی يش ،شه نجات له جهالتده
(هلته)

 .۸سکىنت :په زې ملام کې ز ػال

ضول آضام مىمي ،غىږونه ،ػرتتې ،پعو هط څده ز حطامدى

له اوضېسو ،لیسو ،او بىیىلى نه فاضغ وي ،یعنې بې له دسایده ز هدیڅ څېدع احؼداغ هد نده کدىي .ز
ػال

تده حکد زی ،چدې تدط

بس که په ظاهطو هط څه کىي ،اثط یې ضول ته نه ضػدېږي .ػدال

مطګ ز مذه لا وووين .ضول یې په زې زنیدا کدې ز بدس لده كیدسو آظاز زی ،بدس ددىلي او ضول
ػاک وي .عيل محمس مذلص ز زې ملام په اړو وایي:
ن ویت ز مؼکی ونؼه مذلصه!

چې یې دىی ز مؼکی ونیىو مؼکی شه
(غطوا ؛ )۲۰۸ :۱۳۸۶

ز ػکىنت ز ملام ویت «معطفت» زی ،په زې اړو ه مذلص وایي:
ملام ات ز معطفت زی ،زی مؼکی په ػکىنت زی

چه كطاض پط ػکىنت شه ،ػداک دد ص شده لده ضحلتده
(مذلص؛ )۳۱۰ :۱۳۹۴

زغه ضاظ ز زې ملام وف ز محمس مصطییﷺ وف زی ،په زې بای ه ز مذلص په الندسې
بیت کې لىلى:
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له وىضته تىشه شدىی ،زی واكدف شده لده ععلتده
(هلته)

زا وو ز عيل محمس مذلص هغده بیتىنده چدې ز ضوښداين تصدىف ټدى آتده ملامىنده یدې ز ندىضو
ضوښاين شاعطانى په پطتله په یىو لانګړي متیاوت انساظ کې بیا کړي زي ،متیاوت انساظ یدې لکده
بىلى چې په ضوښاين شاعطانى کې زی یىاظینی شذص زی چې ز زغى ملاماتى ویىنه او ویتىنه یدې
ه په درلى شعطونى کې بیا کړي زي .اوغ به ضاشى ز زو ز هغى شعطونى ػرړنې او څېړنې تده چدې
زو په کې درله ز وحست الىجىز میکىضو په ډېطو واضح تىته بیا کړې زو .په زې بطده کدې هد ز
زو ز بیا ططظ ضنسانه او شىخ زی ،هغه دربې چې ندىضو ضوښداين شداعطانى ز م یدانى لده وېدطې پده
لیافى او کنایى کې کړې زي ،زو په ډېطو واضحى الیاظى کړې زي.
وحدتالوجود او وحدتالشهود

ز ضوښاين تصىف ټى شاعطا ز وحستالىجىز ز ن طيې لطو کي زي ،پدط زې ن طیده کده څده
ه تط ډېطو ز رشیعت علام ز ضز مهط لګىي ،دى بیا یې ه ز اػ مي تصىف پده ل ندى ططیلدى کدې
تطوهم او علیسمتنسا مىجىز زي.
ز زې ن طیې لطو کي علیسو لطي چې پطته له هللا ػبحانه و تعالی څذه بل هدیڅ شدی مىجدىز
نه زي او زا څه چې مىږ ته مىجىز ښکاضي ،زا په اول کې هدیڅ وجدىز نده لدطي ،بلکدې زا هؼدې
ظمىږ یى تىه او دیا زی؛ عيل محمس مذلص په زې اړو وایي:
که ز ظړو ػدرتتې بیندا کدړې وبده تدىضې

مىجددىز نشددته بددې مددىال پدده هددط زیدداض مددر
(دىیشکی؛ )۱۷۹ :۲۰۱۶

ز زې بیت څذه واضح څطتنسېږي چې عيل محمس مذلص په کائناتى کدې لده یدىو ددسایﷻ
پطته بل هیڅ څه ته پط وجىز كایل نه زی.
ز وحستالىجىز ز ن طیې په غربتى کې بله ن طیه ز وحدستالشدهىز ن طیده زو ،ز زې ن طیدې
پلىیا بیا ز اشیاوو وجىز ه مني او ز هغىی په وجىز کې ز یىو دسای تعالی نندساضو کدىي؛ لکده ز
عيل محمس مذلص په النسې بیت کې چې وضته اشاضو شىې زو:
کل اشددیا مدددبا اضػدددي م دددهط ز حددم زي

په هط څه کښدې مذلدص تدىضي ز دردل یداض مدر
(هلته)
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ز وحستالىجىز او وحستالشهىز ز ن طیى پلىیا تط ډېطو پده الندسې

نىضو مؼایلى کې ه ز ن ط ادت ف رسو لطي:
عینیت او غیریت
وحستالىجىزیا ز هللا ػبحانه و تعالی ویات ز هغه تبداض و تعدالی پدط شات ظایدس نده تېدي،
بلکې عی شات یې بىيل .دى وحستالشهىزیا یې بیا ظایس بىيل ،نه ز هللا ػبحانه و تعالی له شات
رسو عددی ؛ عدديل محمددس مذلددص پدده درلددى النددسې بیتىنددى کددې پدده ډېددطو واضددحى الیدداظى رسو ز
وحستالىجىز ن طیه پايل او وایي:
ز واحس په شات ،ودیات کښدې بیدىضو نشدته

ز واحدددس پدددط شات ظایدددس ودددیات نددداچیعو

چه ویات پط شات ظایس تېي جاهدل زی

پدده متیددع ،علددل کښددې کد زی لدده کنیددعو
(مذلص؛ )۳۷۹ :۱۳۹۴

احاطه او محیط
هللا
ز وحستالىجىزیانى په انس دسای ﷻز كطا ع دی الشدا ز زې مبداض آیدت «َ ...وکَدا َ ُ
ِبک ُِّل شَ ْی ٍء ُّم ِحیطًا» (ز النؼاء ػىضت  ۱۲۶ /آیت) ،او زې ته وضتده ډېدطی ندىضو رشعدي نصىودى پدط
بنؼټ پط اشیاوو شايت احاطه کړې زو؛ لکه عيل محمس مذلص چې وايي:
هدددددددددددط شضو یددددې احاطدددده کددددددددددړو

حدددم محدددیا پددده شات ،ودددیات شددده
(هغه)۱۹۱ :

طبیعي دربو زو ،کله چې یى شی پط بل يش احاطه وکړي ،تطې النسې شی چاته نه ښدکاضي او
ز وجىز احؼاغ یې ناشىنی وي .نى لکه وحستالىجىزیا وایي :چې «همه اوػدت» ،یعندې پطتده
له هللاﷻ څذه چې پط مذلىق یې احاطه کړې ،ز بل هیڅ يش وجىز نشته.
د عيل محمذ مخلظ شاعري او عرفاين نىمىنې
 .1قتض او ةسطط :كدب

ز عداضف ز ضول وزضېدس او بؼدا یدې غىړېدسا او بېطتده کېدس زي

(ضوښا ؛  .)۴۸ :۱۳۹۶زې عطفاين نىمىنې ته عيل محمس مذلص په النسې بیت کې نغىته کړې:
كب

و بؼا ز حم په الغ کښې زي باوض کړو

زغدده ظړو تددددده بدا نددددىا تددددده بېدددنىا شددددددددده
(مذلص؛ )۴۱۳ :۱۳۹۴
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 .۲نفې او اثتات :ز نیې معنا زو غیطهللا له درل ظړو او فکط نه لطې کى او اضظښدت نده وضکدى
او اثبات یى دسایﷻ اثبات ضػىلى ته ویدل کېدږي .او یدا «نیدې» ز تصدىف پده اودط ل لده بدسو
ویتىنى نه لا د وى  ،درله هؼتي فنا کى او ز غیطیت ټى اعتباضونده او حجابىنده لدطې کدى
زي او یا ز شهازت ز کلمې ز «ال اله» یا «المعبدىز هللا» نده تدط «ال مىجدىزو اال هللا» پدىضې تلدل
زي .عيل محمس مذلص وایي:
په هط څه کښې به تابا تىضې ز یاض مر

په زا ال نددیې ندددیې کدړو ز اغدددیاض مددددر

بستام ز غددیطیت تط مددیا غدباض زی

رش غباض کدړو بط ططف تدىضو اظهداض مدر
(هغه)۱۷۹ – ۱۷۸ :

 .۳دروېش :هغه چا ته ویل کېږي چې ز دسای تعالی پده اندىاضو کدې غدطق وي او لده غیدطهللا
څذه مؼتغني وي (ضوښا ؛  .)۱۳۵ :۱۳۹۶زا عطفاين نىمىنه عيل محمس مذلص پده دردل الندسې
بیت کې زاػې شکط کىي:
تل زضوېد

فلیدط بیدساض وي و ػدحط تده

پدده زا وكددت فای ددسو ضػې ددږي و اکب ددط ت دده
(هغه)۳۱۳ :

 .۴ماسىی :لده ددسای تعدالی څذده پطتده بدل هدط څده (ضوښدا ؛  .)۲۲۹ :۱۳۹۶زې عطفداين
نىمىنې ته مذلص په النسې بیت کې زاػې نغىته کىي:
عدددددددداض لدددددددده ماػددددددددىی کددددددددړو

غیدددددددطو واړو پؼدددددددې شدددددددا کدددددددړو
(هغه)۱۸۱ :

 .۵جاهل :هغه چا ته ویل کېږي چې حدم تعدالی نده پېد ين او یدا ز اشدیاوو پده وػدیله ز هغده
تباض و تعالی پې نسنه کىي (ضوښا ؛  .)۱۰۱ :۱۳۹۶عديل محمدس مذلدص ز زې عطفداين نىمدىنې
شکط زاػې کىي:
چه ولۍ ،یذې اوبه تىضې په شات کښې

له زې زیسو زی غافددل جاهددل محطومدده
(هغه)۴۶۶ :

 .۶شىق :ز وجدس پده حدا کدې ز ظړو پده تحدط رسو ز معشدىق غىښدتلى تده ویدل کېږي.کده
معشىق و نه مىمي ،ز ػال

ز ظړو تحط او ز وجس حالت پای ته ضػېږي ،دى عشم یدې ال هد ز

معشىق رسو مىجىز وي (ضوښا ؛  .)۱۷۷ :۱۳۹۶ز زې عطفاين نىمىنې شکط عيل محمس مذلص پده
زې النسې بیت کې په زې ډو رسو کړی زی:
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ظو له شىكه بې ادتیاض ی  ،ورب څه غدىاړي لده مدا
(هغه)۲۱۵ :

 .۷غیر :یعنې ماػىا له هللا ،په غیط کې ز لطیف عامل (نیؽ ،علدل او ضول) او ز کبیدف عدامل
(داوضو ،اوبه ،باز ،اوض ،نبات ،حیىا  ،آػامنىنه) ضالي (ضوښدا ؛  .)۲۰۴ :۱۳۹۶زا عطفداين نىمىنده
عيل محمس مذلص په النسې بیت کې په زې ډو رسو ضاوړې زو:
زغدده ظړو زی ز مددىال حددطم یدداز شددىی

تدده پدده شکددط غیددط زوض کددړو لدده حطیمدده
(هغه)۴۶۷ :

 .۸مظهر :ز می په فتحې رسو ز ظهىض هنساضې او ز می په ضمې رسو مطلدم وجدىز تده ویدل
کېږي (ضوښا ؛  .)۲۳۸ :۱۳۹۶ز زې عطفاين نىمىنې شکط ز عيل محمدس مذلدص پده الندسې بیدت
کې زاػې شىی زی:
کُل اشیا ز شه م هط زي پط شدرږ لىضیده

شه په هط څه کښدې تىیدا ،شدنىا بیندا زی
(هغه)۳۷ :

 .۹ةال :دسایي اظمىيښتىنه (ضوښا ؛  ،)۵۱ :۱۳۹۶ز ػدیط الدی هللا او وودى الدی هللا پده الضو
کې دنډ او یا هغه څه ته ویل کېږي چې ز انؼا تىجه له دسای تعدالی څذده بدل طدطف تده اړوي
(ضوښا ؛  .)۷۰:۱۳۹۶ز زې عطفاين نىمىنې شکط مذلص په زې ډو رسو کړی زی:
مإمنددا پدده بد و آظمددي دددسای هؼددددې

لکدده ظض چددې و آظمددي پدده رسې ػددکطوټې
(هغه)۴۸۰ :

 .1۱تلىین :له یىو حدا نده بدل حدا تده ز ػدال

تلدل (ضوښدا ؛  .)۹۰ :۱۳۹۶زې عطفداين

نىمىنې ته نغىته مذلص په درل النسې بیت کې په زې ډو رسو کړې زو:
ز تلددىی اهددل زی لددددددطې لدده بدددداوضو

ز متکدددی اهدددل تېدددط شدددىی لددده تلىینددده
(هغه)۴۷۲ :

 .11متکططین :متکددی ز واو د نى حددا تدده ویددل کېددږي (ضوښددا ؛  .)۹۰ :۱۳۹۶زې عطفدداين
نىمىنې ته یې په النسې بیت کې اشاضو کړې زو:
متکی تښد طاعدددت کده پده تصدسیعه

ز طاعددت تکلیددف ػدداكا يش لدده مؼددکینه
(هلته)

د عيل محمذ مخلظ تطىفی او عرفانی مقام

018

غالب

فصلناهة علوی ـ پژوهشی پوهنتوى غالب

 .1۲جمعیت :په ظړو کې ز وػىػى لراضو لای نه پاتې کېس  ،جمعیت ز تیطكده پده ملابدل کدې
زی (ضوښا ؛  .)۱۰۶ :۱۳۹۶زا عطفاين نىمىنه مذلص په زې ډو رسو په درل شدعط کدې کداضولې
زو:
جمعددددددیت یدددددې ز ظړو بیدددددا مدىندددددس

چدددې یدددې دددد ص لددده ع یدددم کددده
(هغه)۴۴۸ :

 .1۳دریاب :هغه مطللې هؼتي ته ویل کېږي ،چدې پده ندړو کدې هدط څده ز هغده څردې زي
(ضوښا ؛  .)۱۳۳ :۱۳۹۶زې عطفاين نىمىنې ته اشاضو ز مذلص په زې بیت کې شىې زو:
یى ظمددددا بده لدده زیددساضو فداضغ نده وي

چددې یددې فه د پددط زضیددای وي زم پدده زم
(هغه)۲۷۸ :

 .۱۴عرفان :هغه الضې ته ویل کېږي ،چدې اهدل هللا یدې ز حدم ز پې ندسلى لرداضو غدىضو کدىي
(ضوښا ؛  .)۱۹۰ :۱۳۹۶زې نىمىنې ته یې ه په النسې بیت کې اشاضو کړې زو:
حددددم عددددددطفا لدددددددطو پیددددسا کدددده

زی ز مددددددا پدددددده حاوددددددلى شدددددده
(هغه)۱۱۷۶ :

 .1۵اخالص :ز ظړو له تله او پده پدىضو ودساكت رسو ز هللا ػدبحانه وتعدالی عبدازت کدى زي؛
عيل محمس مذلص ز زې اوط ل په اړو وایي:
چې یې غېطې په ن ط کښې نه کښېىولي

مدددددىحس عدددداضف دددرب شدده له اد وده

چې مىجىز یې ما ػېىا وي په داطط کښې

زا بس شددط غافل زوضتط شدده له اد وه
(هغه)۲۳۸ – ۲۳۷ :

په ضوښاين تصىف کې بشرړ «اد ص» ته ز «ػکىنت» په ملام کې ػدال

ضػدېږي ،لکده ز

زې تصىيف ططیلې رسالضی او مطشس پیط ضوښا په درل اثط دیطالبیا کې وایي:
«ظما دىښي زو چې مې په یګانګۍ وپې ين لکه مذلص ازمیا یې ز نىغ ز هىغ او ز نغتدې
ز شیطا » (غعنىی؛ .)۲۳۷ :۱۳۸۶
 .1۶معشىق :ز حم تعالی مطلم شات ،چې له بل هط څه څذده ز زوػدتۍ ډېدط مؼدتحم زی
( .)۲۳۳ :۸مذلص زې عطفانې نىمىنې ته زاػې نغىته کىي:
ز زنیا محبىی چه مدر پدټ کده پنهدا شده

زا معشدددىق زی پدده پددطزو کدددددښې هدددىیسا
(هغه)۲۱۱ :
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 .1۷رکر :ز اػ مي تصىف په ټىلى ططیلى کې ز هللا ػبحانه وتعالی ز یاز او ز زغه یاز پط مټ
ز ظړو ز ویلل کىلى لراضو ز «شکط» اوط ل مؼتعمله زو .عيل محمس مذلدص ز زې اودط ل پده
اړو وایي:
کدده ز شکددط پدده وددیلل ظړو مصددیا کددړې

ز غیلت لده تدىضو ظنګده بده یدې جد کدړې

تجدلدددی بدده ز اضوال زضبانددسې وشدددددي

بؼددته زض ز معطفددت بدده پدده مددر وا کددړې
(هغه)۱۷۷ :

په ه زې بیتىنى کې غیلت ،تجلی ،اضوال او معطفت نىض هغه اوط حات زي ،چې په اػد مي
تصىف او عطفا کې لا تړې معناتانې او میهىمىنه لطي ،په ضوښاين تصىف کې ددى بیدا لده زې
ډلې څذه «معطفت» هغه ته یې حتی ز ملام په ػرتته ه کتل کېږي.
عيل محمس مذلص په درلى شعطونى کې ډېط لایه ز «شکط» ډولىنى ته ه نغىته کدړې زو ،مدب ً
مؼلام وىفیا او عاضفا شکط پط زوو ډولىنى بانسې ویيشد ،چدې هغده یدى دیدي شکدط زی او بدل
جيل شکط.
مذلص تط جيل شکط نه دیي شکط ته تطجیح وضکىي ،لکه زی زای شکط پدط وبده باندسې ممکد
نه تېي او وایي:
زای شکددددط تل په وبده ممدددک نده زی

په دددیي شکدددط مشدددغى ظنداض شده پاڅده

ز ظړو شکددط زی دیي حم پطې ددرب زی

په پټ شکط ز درل ظړو غ دىاض شده پاڅده
(دىیشکی؛ )۱۷۶ :۲۰۱۶

پط زې رسبېطو عيل محمس مذلص مىږ او تاػى ته ز «جيل» او «دیي» رش اوط حات ه
پدده درلددى شددعطونى کددې ضوښددانىي ،پدده حلیلددت کددې کدده چېطتدده پدده ووض ن ددط وضتدده وتددىضو ،همسغدده
اوط حات زي چې ز وىفیانى او فلهاوو تطمنځ یې یى فکطي ټکط ه ضامنځته کړی زی ،ز بېلګې
په تىته ضیا او لانښىزنه که څه ه په اػد مي رشیعدت کدې ډېدطو بدسو تېدل شدىې زو ،مګدط پده
تصىف او عطفا کې بیا هغه بېذي دیي رش تېل کېږي ،په رشیعت کدې بیدا ز دیدي رش پده
نامه کىمه اوط ل نه تط ػرتتى کېږي.
په اػ مي تصىف او عطفا کې رش په عامه تىته پط زوو ډولىنى وېشل کېږي ،چې هغده یدى
دیي رش زی او بل جيل.
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ز جيل رش په اړو دى تط ډېدطو بطیدسو مترشدیعی او متصدىفی یدىو دىلده زي او زواړو ډلدې ز
جيل رش هغه تعطیف وړانسې کىي ،کىم چې په اػ مي رشیعت کې ز رش په اړو ضاغلدی زی؛
چې هغه ز هللا ػبحانه وتعالی رسو په شات او ویاتى کې رشی

پیسا کى زي.

دیي رش بیا وىفیا هغه ډو رش ته وایي ،چې یى څى ماػېىا هللا یا غیدط هللا پده دردل
شات کې مىجىز وتېي .پط همسې اػاغ وىفیا کىښی کىي ،چې فنا يف هللا او بلا يف هللا تده
وضػېږي ،تط څى درل ټى برشدي ودیات نیدې او یدىاظې یدى هللا اثبدات تده وضػدىي .عديل محمدس
مذلص وایي:
چددې په علدد ز تىحدددیس یدددې باوض وشه

هغه ددد ص شه ز بس رشکه له لدىی شمده

چددې هؼددتي ز لا جسا تددددېي لده حلده

پده دیددي شدط مبدت زي ندا مدددحطمدده

د ص يش مذلصده

چددې یې څاڅکی له زضیای رسو که ضدمه

له دیي رشکه به پا

(دىیشکی؛ )۱۷۰ :۲۰۱۶
پایل

ز پایلې په تىته وی ی شى چې عيل محمدس مذلدص ز پښدتى ازبیداتى پده منځندۍ زوضو کدې یدى
مذکی متصىف او عاضف شاعط زی ،ز زو په شعطونى کې ز اػ مي تصىف او په لانګړې تىتده ز
ضوښاين ططیلې ټى مؼایل په ډېطو ښکلې او واضحه تىته بیا شىي زي.
زی که څه ه په اػ مي تصىف او عطفا کې ز وحست الىجىز ز ن طیدې تدطوهم زی ،ددى
په شعطونى کې یې لای لای ز وحستالشهىز ز ن طیې څطکىنه ه لیس کېږي.
کىم څه چې زو ته ز نىضو ضوښاين شاعطانى په پطتله ډېدط امتیداظ وضکدىي هغده زا زي چدې زو پده
درلى شعطونى او نرثي لیکنى کې ز ضوښاين تصدىف ز درطولدى لرداضو نده ػدتړې کېدسونکې هلدې للدې
کړې زي ،هغه څه چې نىضو ضوښاين شاعطانى ز رشیعت او مصهب له ویطې نه زي بیا کدړي او یدا
یې بیانىلى ته ظړو نه زی ښه کړی ،هغه عيل محمس مذلص په درلدى شدعطونى کدې پده ډېدط دد ص
مټ رسو بیا کړي زي ،پط همسې اػاغ کله کله تطې ز هرن او شعطیت ضن

ه تت شدىی زی،

دى زا په زې معنا ه نه زو چې ز زو شعطونه چىضلټ هرني تىمنه او شعطیت نه لطي ،بلکې پده زې
بطده کې ه تط ډېطو نىضو ضوښاين شاعطانى نه بطیالی زی.
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۸د غعنىي ،هیله م  ،عبسالباكي .)۱۳۸۶( .فرهن

عرفاين .کابل :مإػؼه انتشاضات داوض.

۹د کطتط ،محمس اکرب .)۱۳۸۵ ( .په حالنامه کې د ةایزیذ روښان عرفاين او فلسف څېطر .
زوی چاپ .پېښىض :ز افغانؼتا ز کلتىضي وزې ټىلنه .زان

درطنسویه ټىلنه.

۱۰د مذلص ،عيل محمس .)۱۳۹۴( .د عطيل محمطذ مخلطظ دیطىان .ز محمدس هداضو دردل
شعشعي اوډنه ،ػدمىنه ،ملابلده ،رسیدعو ،لغدىي ظېطمده او ظیداتىنې ز اط عدات او فطهند

وظاضت.

کابل :ز آظازو مطبعه.
۱۱د مؼعىز ،ػیف الطحم  .)۱۳۷۷( .پیر روښطان او روښطاين انقطالب .پېښدىض :یىنیىضػدټي
ب

ایجنيس دیرب باظاض.

