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تر عنوان الندي لوی او » عاَلم او د ھغه ډولونه « دئ  وروگ:   کبير او صغير  عاَلم - ١٣۵

 عاَلم ) کبير او صغير ( کوچنی 

  

  : کثيف، لطيف او اُلُطف  - ١٣۶

صوفيان او .   څخه دي اتوکثيف، لطيف او الطف د اسالمي تصوف او عرفان، له مشھورو اصطالح

  .څرگنديږي  فيتويبٻلو بڼو او کپه بٻال، چي عارفان د کايناتو گرد موجودات د يوه صانع صنعت گڼي

 ُمکَدر  َسَوبه له دې .څخه جوړ سوي دي) خاوري، اوبو، ھوا او اور( کثيف موجودات له څلورو عنصرو  

 ترد خپل ټاکل سوي عمر ياني .کثيف جسمونه د وخت په تٻرٻدو سره، تغيير او بدلون مومي . او تاريک دي 

په ھمدې ډول پايښت تل تر تله بھير  ھستۍ او نٻستۍ دا  د . زٻږي نورپر ځای يې له منځه ځي؛ او وروستهتٻرولو 

؛ يږي جوړونه يا نوري ودانۍ د مثال په توگه خاوره په خټو او خښتو اوړي؛ له خټو او خښتو څخه کورمومي؛

 د .بيرته په خاورو او خټو اوړي اووروسته نړيږي؛ ونه يا نوري ودانۍ ھم په خپل وار سره تر څه زمانې کور 

ځيني بدلونونه .  گوري نهد مرگ او ژوند دغه راز بدلونوپه واقعيت کي طبيعت پر مخ ټول موجودات او جسمونه، 

 باطني سترگو ته اړتيا ياډٻر عمر و دپاره  بدلونو او تغييراتو د پوھٻدو په ډٻري اسانۍ سره ليدل کيږي، خو د ځينو

   .)وي(يي 
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د مرگ او ھيڅکله ه مالوميږي؛ اونه ھم دکثيف جسم په څٻر  په سترگو ن،لطيف جسم د کثيف پر خالف  

 اروا او د اروا په شان نور يپه اسالمي تصوف او عرفان کي، ِجن، انسان . کيږينٻستۍ له خطر سره مخامخ 

  . نامريي موجودات، د لطيفو جسمو په نامه ياديي 

له  يېايناتو ھيڅ لطيف موجود ، چي د کږيد الطف عرفاني او فلسفي اصطالح، ھغي ھستۍ دپاره کاري  

 د ھر کثيف او لطيف دئ، چي  حق تعالی بې مثله ذاتا ھستي دد. ئ  د پرتلې وړ نه دسرهلطافت او شفافيت 

 بجلي، بجلی له لهڅراغ، څراغ  له  ډٻوې، ډٻوه  لهلکه څنگه چي شمعه . منشا او مبدا دهحيات او ممات د  موجود

د  ھم ڼا او شفافيتوۍ له لمر سره نسي پرتله کٻدای، په ھمدې ډول د لمر ر سپوږم اوستوري، ستوری له سپوږمۍ

دغو .  ئ الھي ذات له ھمٻشنۍ روڼا، بې شانه شفافيت او بې نظيره لطافت سره د مقايسې او پرتلې وړ نه د

د بيان اَلم  لويوتوپيرو ته په پام سره، د اسالمي تصوف او عرفان مخکښانو په خپلو ويناوو او ليکنو کي د مادي ع

ُمرکب « ، »ُظلماني عالم « ، »د محسوساتو عالم «  ، »عالم  د شھود«  ، »جسمو عالم « دپاره د او تشريح 

«  ، »د اروا عالم  «  د لطيفو جسمو عالم يې .  کار کړي دي ات اصطالح عرفاني او فلسفياو داسي نور» عاَلم 

د مثال عالم  «  ، »ب عالم  يد غ«  ، »نوراني عالم  «  ، »عالم  د خيال «  ، »د راز عالم  «  ، »د مانا عالم  

په داسي حال کي چي د لوی څښتن د . ئ دئ ھم ياد کړ او داسي نورو په عرفاني نومو» بسيط عالم  «  ، »

 د« ، » عالم  ی يا ھمٻشنیتلپات« ، »د جانان عالم  «  ، »د ذات عالم «  ھستۍ دپاره  ونه او بې نمونه گچبٻ

  . ي استعماليي واو داسي نور عرفاني اصطالح» د احديت عاَلم  » « الھوت عاَلم  

څخه چا پوښتنه وکړه، )  ھـ ق٩٨٠ -  ٩٣١( زيد روښان ي با - له مفکر او صاحب نظر عرفاني الرښود   

ږم؛ او د ياني کله لوړٻ. کله ھغه او کله له ھغه څخه « : يې ويل رته و؟  وئگه درنچي له خدای سره دي حال څ

 کله کله ځان درياب وينم؛ ،په بله ژبه. م  کښته کٻږلطافت پړاو ته رسٻږم؛ کله نزول کوم؛ او د کثافت و پړاو ته را

  »     . ١ او کله کله خپل ژوند او ژواک له دې دريابه بولم

 د کثيف،  کيخپل عارفانه کالمزموږ  نوښتگر او ژور اندٻشه عرفاني شاعر، علي محمدمخلص، په   

ھغه، په يوه الفنامه کي خپل  لوړ . لطيف او الطف دا درې عالمونه، په ډٻر ژور او رنگين ډول بيان کړي دي 

  :خيال او  ژور فکر داسي انځوريي 

  ئ         بـاب د جمله عالم حُ ج  

  ئ زاد و بود يې په دريــاب د

    بــاب گوره دوه ډوله         دا حُ   

  ئب دکه دي عقل ويښ له خوا

  يو لطيف دوھم کثيف شه            

  ئکه باور دي په کـــتاب د

  دا الطف د حق ھسـتي ده            

  ئ پرې بينا عارف اربـاب د

 د کثيف، لطيف او الطف عرفاني مسألې د وحدت او کثرت په يوه ژور عرفاني او فلسفي تصوير ،مخلص  

  :داسي گوري  کي

  ښي              په کــثرت کئ کثيف شوئ يو لطيف د  

   اور، اوبه، ھواسما شه ھم غبـيطه
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  مواليد ثالثه يې فرزنــدان دي                

   مور عنصر، پالر يې آسمان له سوابيطه

  يو وجود گورم کثيف، لطيف، الطـــف شه              

   خاښ و پاڼي، گل، مٻوه شي له محيــطه

          الھوت بٻخ، جبروت خاښ شه په درخت کښي       

  ملکوت، ناسوت يې گل، مٻوه ربيـــطه  

دقت  سره انځور  توکي د هللا تعالی د ټولو عالمو او موجوداتو ماھيت په خورا ځير اويمخلص، په دې ب

؛ او  ديوه بينادل عارف په توگه  ښيي، چي د کايناتوگرده موجودات، ديوې لطيفي ھستۍ پٻداوار ديدی. ئ دئ کړ

 يو له بله نه ؛ ھيڅکلهتړلي ديپٻيلي او  ټول د ځنځير د کړٻيو په شان سره ؛څرگنديږيرا  شکلو په بٻالبٻلو بڼو او

 له کاروان سره ملگري کيږي؛ خو په بل عالم کي د ژوند اموجودات په يوه عالم کي د زوال او فندا . جال کيږي 

 چي په زرو بڼو او رنگو جلوې کيي په حقيقت کي يوازي يو وجود او يوه ھستي ده،. او ھستۍ په  بھير کښٻوزي 

نه خالصيږي، چي زموږ ھيڅ ، چي ظاھر بين يوازي  ظاھر ويني؛ او په ھغو ژورو بدلونويې سر ئ دا دمشکل.  

خوا د حقيقتو او ماھيتو په عالم کي پٻښيږي آد مادي يا ناسوتي عالم تر شا، د اروا يا خيال په عالم يا تر ھغه ھم ور 

، چي يوازي د خدای تعالی نازولو ته ورکړل  يوازي په باطن بينو سترگو ليدل کيږيو بدلونونهه ادا پټ جريانون. 

د عرفاني . ئ  څراغ د او موندني عرفاني پوھه او الھي پٻروزينه د دغو پټو رازو د پٻژندنيلنډه دا چي. سوي دي 

ه مخي پردې پورته کيږي، چي په حقيقتولپټو ھغوالرويانو د باور له مخي، د دې بې ساري څراغ په مرسته، د 

  .  انساني سترگو ھيڅکله د ليدو او پٻژندلو وړ نه دي 

مخلص، انساني اروا د اروا د ستر او تلپاتي عالم يوه برخه گڼي؛ او عرفاني الرويانو ته بلنه ورکيي، چي 

  : وکي  او کوښښد اروا لطيف عالم ته د رسٻدو ھڅه

        !که د روح له معرفتـــه خبردار شې  

  د مخلص په څٻر به ځان وينې لطيف 

سالکانو ته د ھغو موجوداتو د بٻالبٻلو لومو او زيانو خبرداری ورکيي، چي د عادي عرفاني مخلص،   

انسانانو په سترگو نه ليدل کيږي؛ خو د ھغو له شره  ژغورنه  د عرفان د ځلٻدونکي لمر او د معرفت د تٻز بينو 

  :   چي وايي دده عارفانه بيان دئ، . سانۍ سره ممکنه دهسترگو په مرسته، په ډٻري ا

  ئ               له کثيف پنھان لطيف دئ دٻو لطيف، سړی کثيف د  

  !پټ لطيف غل ليده نشي وپټ غله ته بصير اوسه

سپړي؛ او انسان را بل ځای، په انساني په وجود کي د لطيف او کثيف ديو ځای والي ژوره عرفاني مسأله   

  :  ورکيي، چي په خپل وجودکي د ُمکدرو ظاھري پردو په  ليري کولو سره د لطافت عاَلم وگوري  تهبلنه

  جسم تو جسم لطيف است در کثـــيف               «   

    اين کثيف گشت قشر بر لطيـف

   عـــزيـــز              یمار را دو پوست باشد ا  

  مرد تمـــيزای  مر ترا جسم دو 

  لطيف ھست در وجود               يک کثيف و يک   

    آن يکی باقی ديـگر چــو دود
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  چون کثافت از لطافت  شد جــدا                 

    آن کثافت از لطافت شـــد صفـا

  چونکه مردی نيست آن جسم لطيــف                     

  » ٢ خلق داند مرد چون جسم کثــيف

  

  

  

  لمنليکونه

  ٢۶٨  روښان حالنامۀ بايزيد  مخلص، ١  

  .١٢٣ - ١٢٢ حالنامۀ بايزيد روښان  مخلص، ٢

 پاته لري 

 

 


