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 تصوف، موسیقي او رقص:
داسي ښکاري چي د صوفیانو په مجلسونو کي د موسیقی اورېدل، موسیقی او شعر ته پر وجد راتلل او نڅا له ډېره 
وخته موجوده وه. ابن جوزي، د اهل سنت د نورو عالمانو او مفتیانو په څېر، د موسیقی سخت مخالف دی. دی لیکي: 

ی په عظمت کي له تفکر او د هغه په خدمت کي له پوه سه چي موسیقی اورېدل دوه اړخه لري: یو دا چي د خدا» 
درېدلو څخه سړی را ګرځوي او بل داچي انسان د دې نړۍ له خوندونو او نعتمونو څخه برخمن کېدلو ته هڅوي او 
د خوند تر ټولو برتر له مختلفو ښځو سره پرېوتل دي او دا له حرام څخه پرته نه میسر کیږي. نو موسیقي سړی زنا 

 ۲۴۰ص ... «  ته تشویقوي
د موسیقی په باره کي ډېر زیات نظرونه ښکاره سوي دي. صوفیان، په تېره بیا د چشتیه او مولویه طریقه، د موسیقی 
ږغولو طرفدار دي او وایي چي نه یوازي موسیقي روا ده بلکه د صوفیانو او ذاکرانو د وجد او جذب سبب کیږي. 

ختالف ښودلی او هغه یې حرام ته نیژدې کړې ده. البته هغه درې ډېر زیات ا ابن جوزي له موسیقی سره خصوصاً 
آیتونه چي دی یې د موسیقی د تحریم او یا لږترلږه کراهیت په برخه کي راوړي، د موسیقی په برخه کي صراحت 

ن و منه لري او د ده استدالل یوازي د آیتونو پر تفسیر او د هغوی په باره کي پر نقل قول والړ دی. لومړی آیه ) 
الناس من یشتری لهوالحدیث ( چي معنی یې ځیني هغه کسان چي چټي خبري رانیسي . خو ابن جوزي وایي ابن 
مسعود ویلي دي چي په خدای مي دي قسم وي چي له لهو څخه مطلب موسیقي ده. دغه راز ابن عباس، مجاهد، 

. دوهم آیه ) و انتم سامدون ( یعني تل په عکرمه، حسن بصري، سعید بن جبیر او ابراهیم نخعي هم په دغه عقیده دي
له ابن عباس څخه نقل سوی دی چي په حمیري ژبه کي سمدلنا یعني غنا لنا  غفلت کي ژوند کوی. ابن جوزي وایی
 یعني کله چي سندره یې وویله. « یقول اهل یمن سمد فال » یا موږ ته موسیقي. او مجاهد وایي چي

سوی دی او په هغه کي د حمیري او یمني ژبي په اساس تعبیر بې ضرورته دی. خو قرآن شریف په عربي ژبه نازل 
یعني موږ « انا انزلنا قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون » آیة وایي  ۱۲په قرآن شریف کي، په دې اړه په سوره یوسف کي 

رنګه د یوه آیة قرآن په عربي نازل کړی دی څو تاسي له هغه څخه عقل زده کړی. په دې صورت کي به نو سړی څ
واستفرز من استطعت » په ترجمه کي، چي په عربي ژبه نازل سوی وی، بلي ژبي ته مراجعه وکړای سي. دریم آیة 

-۲۴۶چي مجاهد په دغه آیة کي د شیطان ږغ په ساز او آواز تعبیر کړی دی. ابن جوزي ص ص « منهم بصوتک
۴۷ 

کوي. که موسیقي دونه بده وای چي د هغې د کراهیت په برخه موږ ګورو چي ابن جوزي ټوله خبره د تعبیر او تفسیر 
کي درې آیتونه نازل کېدالی نو حق تعالی به حتما د نورو بدو کارونو او نواهیو لکه شراب، قمار، سودخورۍ او 

یدا پ نورو تر څنګ مستقیماً د غنا په نوم یادونه کړې وای او د ابن مسعود او نورو کسانو تعبیرونو ته به ضرورت نه
کېدالی. ابن جوزي د موسیقی د کراهیت په برخه کي روایتونو ته ځي مثال وایي د عبدهللا بن عمر څخه یو روایت 
لرو چي له نافع سره روان وو او د نی آواز یې تر غوږ سو. په غوږونو کي ګوتي ونیولې او الره یې بلي خواته کږه 

چي د نی آواز اورې؟ تر څو چي نافع ورته وویل چي ږغ یې نه کړه او په الره کي یې له نافع څخه پوښتنه وکړه 
اورم. نو عبدهللا بن عمر له غوږونو څخه ګوتي لیري کړې او ویل یې چي رسول هللا صلعم مي لیدلی دی چي همدغه 

 ۲۴۷کار یې وکړ. هغه کتاب ص 
مزمار و الطبل( زه د ډول او نی د ابن جوزي وروسته وایی د پیغمبرصلعم له قوله ویل سوي دي چي ) بُعثُت لیهدم ال

 محو کولو لپاره مبعوث سوی یم. هغه کتاب هغه مخ
ابن جوزي پخپله هم حواله نه ورکوي او یوازي دونه وایي چي د پیغمبرصلعم له قوله ویل سوي دي. ما پخپله هم دا 

غمبر صلعم په هیڅ حدیث نه دی لیدلی. خو که په کوم کتاب کي راغلی هم وي ځکه مشکوک دی چي د حضرت پی
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سیرة او هیڅ تاریخ کي نه دي راغلي چي هغه په خپل ټول ژوند کي د موسیقی یوه آله هم ماته کړې وي. که موسیقي 
دونه کراهیت ولري چي پیغمبر صلعم یې د آالتو د محو کولو لپاره ماءمور سوی وي نو بیا خو باید موږ په دې برخه 

احادیث د پیغمبر صلعم په  ۱۹۴۲، ۱۹۳۸،۱۹۳۹،۱۹۱۴۰س د صحیح مسلم ښکاره شواهد او متون ولرو. برعک کي
خپل کور کي د نجونو د موسیقی او سندرو ویلو بیان کوي. ابوبکر صدیق خپلي لور عایشې ته په غوسه کیږي خو 

 تپیغمبر صلعم یې منع کوي. له پیغمبر صلعم سره دونه وسعت نظر موجود وو چي د اختر په ورځ حبشیانو په جوما
کي د شمشېر بازۍ لوبه کوله. عمربن خطاب غوښتل چي هغوی په کاڼو یا شګو وولي، خو پیغمبر صلعم هغه منع 

 احادیث. ۱۹۴۶، ۱۹۴۵، ۱۹۴۳،۱۹۴۴، ۱۹۴۱ کړ. هغه کتاب
دا چي ابوبکر، عمر، عبدهللا بن عمر، ابن مسعود او نورو د موسیقی سره دونه مخالفت ښودلی او یا روایت ورکړه 

زما په عقیده، ښایي د اسالم څخه مخکي به هم عربو موسیقی او سندرغاړو ته په ښه سترګه نه کتل او دا  سوی دی،
به عنعنوي کراهیت وي نه مذهبي. ځکه چي د قرآن شریف په متن کي موسیقی ته اشاره قدر نه ده سوې. او لږترلږه 

 ي. دومره قوي او متواتر حدیث هم موجود نه دی چي سړی استناد په وکړ
د معاویه څخه وروسته له یزید څخه نیولې د آخرین خلیفه او د سلطانانو په دربارونو کي موسیقي ږغېدله. کله کله به 
د اورنګزېب یا عمر بن عدالعزیز په څېر کوم سلطان او خلیفه موسیقي منع کړه او دا شخصي او سلیقوي خبره وه. 

ید عبدهللا بن عمر په غوږونو کي ګوته ونیسي نو د ابوحامد غزالي، که چیري موسیقي حرامه یا دونه ناروا وای چي با
مولنا جالل الدین رومي، شهاب الدین سهروردي په څېر دیني علماوو د هغې په باره کي د مثبتي تبصرې جرأت نه 

 سو کوالی. 
م ه یې شاعراني هد اموي او عباسي خلیفه ګانو، په دربارونو کي خو ښایستو نجونو هم سندري ویلې، چي ځیني ب

وې. د سلطان محمود او سلطان مسعود او نورو غزنوي سلطانانو په دربارونو کي د ښځینه سندرغاړو په باره کي 
هره شپه په دربار کي  څه نه دي ویل سوي مګر نارینه سندرغاړي خو، د موثقو تاریخي اسنادو په حواله، تقریباً 

کول. که موسیقي دومره حرامه وای چي ابن جوزي یې ادعا کوي نو حاضر ول او په زرګونو درهمونه یې تر السه 
د وخت لویو دیني عالمانو به د دې ښکاره فسق پر ضد چیغه پورته کړې وای؛ او د هارون الرشید په څېر لوی خلیفه 

 ګان به یې منع کړي وای.

 له پی مخو هلکانو سره مینه، په خانقاه او تصوفي ادبیاتو کي:
د ابن جوزي یو عمده اختالف له پی مخو هلکانو سره د هغوی مینه او په ادبیاتو او اشعارو کي د  له صوفیانو سره

هغوی ستاینه ده. ابن جوزي وایی صوفیانو پر ځانونو باندي د بېګانه ښځو ته د نظر کولو دروازه تړلې ده او له نکاح 
کراره کراره د نویو ځوانانو سره میني ته  څخه یې پرهېز کړی او عبادت ته یې مخه کړې ده خو ابلیس هغوی، په

 مایل کړي دي او دا پر څو ډوله دي:
 

لومړی ــ تر ټولو پلید هغه صوفي نمایان دي چي حلول ته عقیده لري او وایي چي خدای ښکلي اجسام خوښ کړي او 
نو ل کړی دی. ځید ربوبیت له مقام سره یې په هغوی کي حلول کړی دی. ځیني وایي خدای په ښکلیو ښځو کي حلو

 صوفیانو به ویل چي موږ خدای وینو او امکان لري چي هغه د انسان په شکل وي. 
 

 دوهم ــ هغه ډله خلک دي چي د صوفیانو جامې یې په ځان کي وي او د فسق عزم لري.
 

دریم ــ هغه کسان دي چي ښکلیو مخونو ته کتل مباح بولي. ابن جوزي وایي هر څوک چي ښکلیو هلکانو ته ګوري 
او شهوت یې تحریک سي دا کاته یې حرام دي. او هر څوک چي وایي ښایستو هلکانو ته په کتلو سره یې شهوت نه 

 تحریکیږي هغه دروغ وایي. 
 

ظر نه ورته ګورو بلکه غواړو عبرت واخلو او دا موږ ته تاوان نه رسوي؛ څلورم ــ ځیني وایی موږ د شهوت په ن
او دا ناممکنه خبره ده. راوړي یې دي چي یوه ډله صوفیان د احمد غزالي کورته ورغلل. له هغه سره یو هلک ناست 

ه وویل غزالي توو او د ده په الس کي ګل وو. کله به یې ګل ته کتل او کله هلک ته. صوفیان چي کښېنستل یوه تن 
لکه چي موږ مزاحم سولو. ده ورته وویل هو په خدای قسم. ابن جوزي د ابن عقیل له قوله وایی هر څوک چي وایي 
زه ښکلیو مخونو ته په کتلو سره د انحراف پروا نه لرم دا د منلو خبره نه ده. ابن جوزي وایی څوک چي دا دعوه 

عبرت لپاره ورته ګورم او شهوت غلبه نه راباندي کوي هغه دروغ کوي چي زه له نورو څخه بېل یم او یوازي د 
 وایي.

پنځم ــ ځیني داسي کسان دي چي له ښکلیو هلکانو سره ناسته والړه کوي او ځان له لواطت څخه ساتي او دا یو ډول 
خپله ګناه کتل پمجاهده او پر نفس باندي کنټرول بولي او په دې نه پوهیږي چي له ښکلیو سره کښېنستل او هغوی ته 

 ۲۷۸-۲۶۸ده. هغه کتاب ص ص 
د صوفیانو له کیسو او اشعارو څخه ښکاري چي له پی مخو هلکانو سره د میني په باره کي د ابن جوزي دونه زیات 
تفصیالت بېځایه نه دي. د تصوف یو مشهور کتاب، چي د شیخ محمود شوستري مثنوي دی، د دې مدعا ښه شاهد 
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باره کي مثالونه لږ نه دي. کله چي شیخ څخه د ښکلیو هلکانو په باب پوښتنه کیږي نو دی  دی. که څه هم چي په دې
 ً  هغه څه وایي چي ابن جوزي یې تفصیل ورکړی او حرام یې بللي دي: تقریبا

 
 ر کز چشم شاهد چیست پیداگن

 رعایت کن لوازم را بدینجا
 زچشمش خاست بیماري ومستي

 شت پیدا عین هستيگزلعلش 
 دلها مست و مخمورز چشم اوست 

 ز لعل اوست جانها جمله مستور
 رخوارگز چشم او همه دلها ج

 لب لعلش شفای جان بیمار
 به چشمش ګرچه عالم در نیاید

 لبش هر ساعتی لطفی نماید
 دمی از مردمي دلها نوازد

 دمی بیچاره ګان را چاره سازد
 به شوخی جان دمد در آب و درخاک

 بر افالک به دم دادن زند آتش
 ازو هر غمزه دام و دانه ای شد 
 وزاو هرګوشه ای میخانه یی شد

 ز غمزه می دهد هستی به غارت 
 به بوسه می کند بازش عمارت

  ز چشمش خون ما در جوش دایم
 ز لعلش جان ما مدهوش دایم

  چو از چشم و لبش جویی کناری
 مر این ګوید که نه، آن ګوید آری

 ز غمزه عالمی را کار سازد 
 به بوسه هر زمان جان مینوازد

 از او یک غمزه و جان دادن از ما 
 وز او یک بوسه و استادن ازما

  مپرس از من حدیث زلف پُرچین
 مُجنبانید زنجیر مجانین

 ر او زلفین مشکین برفشاند گ
 به عالم در یکی کافر نماند

 ذاردش پیوسته ساکن گر بگو 
 جهان یک نفس موءمننماند در 

 
د شیخ دا مثنوي، چي ډېر اوږد دی، که هر څه وروسته صوفي لیکواالنو شرحي او حتی کتابونه ورباندي لیکلي او 
د هغه هري کلمې ته یې باطني رنګ ورکړی دی، د اخالقي انحراف اوج دی. دا نظم له باطني میني سره هیڅ ډول 

هلکانو سره د میني او په ساده ژبه د بچه بازی بیان دی. د ښایستو هلکانو اړخ نه لګوي او له سره تر پایه د پی مخو 
د سرو شونډو اوله هغوی څخه د مچو اخیستلو او حتی د یوې مچي په بیه د ایمان د السه ورکولو بیان دی. دا چي 

 سیږي.کفر ته ر شیخ محمود د دې چټل مثنوي یو بیت یا څو بیتونه پخپله د حق تعالی نامه ته منسوبوي نو څرګند
 

 ُرخ اینجا مظهر حسن خدایی است 
 مراد از خط جناب کبریایی است 

 رخش خطی کشید اندر نکویی 
 که از ما نیست بیرون خوبرویی

  خط آمد سبزه زار عالم جان
 ازان کردند نامش داِر حیوان

  ز تاریکی زلفش روز شب کن
 ز خطش چشمه حیوان طلب کن
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هم چي له سره تر پایه، د ښایستو هلکانو د ستایلو او له هغوی سره د میني کولو او د شیخ محمود دا نظم، که څه 
مچولو بیان دی؛ خو په پای کي شیخ، دې ناروا او انحرافي، میني ته باطني او ملکوتي رنګ ورکوي. او له ده څخه 

خ ونه ورڅخه جوړیږي. شیوروسته نورو شیخانو، د دې مثنوي د توجیه کولو لپاره، دونه شرحي لیکلي دي چي کتاب
د کثرت او وحدت مسلې ته ځي. خپل د زړه تصویر د هلک د ښکلي مخ په خال کي ویني او د هغه خال په خپل زړه 
کي ویني. ځان ناګومانه اچوي او پخپله سوال کوي چي دا د ده د خال عکس دی چي زما زړه یې پیدا کړی دی او یا 

سوال کوي چي دا د هغه په مخ کي زما زړه دی او که هغه زما په زړه  زړه پخپله د هغه ښکلي مخ عکس دی. شیخ
کي دی؟ ماته د دې سوال جواب ویل ګران دی. په حقیقت کي د شیخ محمود همدغه صوفیانه او تېر ایستونکي کلمات 

 دي چي نور شیخان یې ګمراه کړي او یا هغوی هم، د ده په څېر، د عوامو غولولو ته مال تړلې ده:
 

 لش حال دل جز خون شدن نیست ز خا
 کزآن منزل ره بیرون شدن نیست

 به وحدت در نباشد هیچ کثرت 
 دو نقطه نبَود اندر اصِل وحدت
 ندانم خال او عکس دل ماست 

 و یا دل عکس خال روی زیباست
 ز عکس خال او دل ګشت پیدا 

 و یا عکس دل آنجا شد هویدا
 دل اندر روی او یا اوست در دل 

 پوشیده شد این راز مشکلبه من 
 ر هست این دل ما عکس آن خال گا

 چرا می باشد آخر مختلف حال
 هی چون چشم مخمورش خرابست گ
 هی چون زلف او در اضطراب استگ
  هی روشن چو آن روی چو ماهستگ
 هي تاریک چون خال سیاهستگ
 هی مسجد بود ګاهی کنشت است گ
 هی دوزخ بود ګاهی بهشت استگ
 از هفتم افالک  هی برتر شودگ
 هی افتد به زیر توده خاکگ

 پس از زهد و ورع ګردد دګر بار 
 شراب و شمع شاهد را طلبګار

 
البته ټول صوفیان او پر هېزګاران ښایستو هلکانو ته په باطني نظر نه ګوري. له پی مخو هلکانو سره مینه کول او 

سي د همدغو پرهېزګارو صوفیانو له خبرو څخه هم  حتی هغوی ته کتل ګناه بولي.مګر که یې سړی وینا ته ښه ځیر
 «باب حرب»ابن جوزي لیکي: ابونصر بن الحارث ناست وو؛ یوه ښکلې نجلۍ راغله او د  د بچه بازی بوی راځي.

په باره کي یې پوښتنه ورڅخه وکړه شیخ الره ور وښودله. وروسته یو ښکلی هلک راغی او د هماغه ځای پوښتنه 
یخ جواب ورنه کړ او سر یې کښته وځړاوه او دواړي سترګي یې پټي کړې او هلک خپل سوال یې ورڅخه وکړه. ش

څو ځله تکرار کړ څو چي نورو حاضرینو هغه ته الره وښودله او هغه والړ. وروسته له شیخ څخه سوال وسو چي 
اورېدلي دي چي له  هغي نجلۍ ته دي جواب ورکړ او هلک ته دي هیڅ ونه ویل. شیخ وویل له سفیان ثوري څخه مي

 نجلۍ سره یو شیطان وي او له هلک سره دوه شیطانه ملګري وي.
عبدهللا بن مبارک له سفیان ثوري څخه نکل کوي چي هغه یوه ورځ حمام ته ننووت. په ده پسي یو ښکلی هلک هم 

ره تر دوو حمام ته داخل سو. ثوري وویل چي دا هلک وباسی چي له هري ښځي سره یو شیطان وي او له هلک س
 ۲۷۷تلبیس ابلیس ص « شیطانانو زیات وي.

نقل دی چي سفیان ثوري حمام ته والړ او هلته یې یو ښایسته هلک ولیدی ویل یې دا هلک وباسی چي له هري ښځي 
عطار  سره یو شیطان او له هر ښایسته هلک سره اته لس شیطانان ملګري وي او هغه نارینه وو ته ښکلي کوي.

 ۱۷۶تذکرة االولیاء لومړی جلد ص 
د صوفیانو د بچه بازی کیسې ډیري عامي وې او څرنګه چي اکثریت صوفیانو واده کول د عباداتو، سیاحتونو او په 
خانقاوو او خلوتونو کي د کښېنستلو په الره کي خنډ باله نو تجرد یې خپل شعار ګرځولی وو. ډاکټر عبدالحسین زرین 

لیکي چي ابراهیم ادهم به ویل هغه دروېش چي واده  د کلکو مدافعینو او مخلصانو څخه دی، کوب، چي د تصوف
وکړ؛ په کښتۍ کي کښېناست او چي اوالد یې پیدا کړ نو غرق سو. ځینو صوفیانو چي ودونه یې نه کول نو له ښایستو 
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دروېشانو د ګډ ذکر کولو کیسې کلیو هلکانو څخه یې هم ځانونه ژغورل خو په ډیرو خانقاهو کي د پی مخو هلکانو او 
او ښارونو ته تللې او د صوفیانو او د هغوی د خانقاهو د بدنامۍ سبب کېدلې. په دوی کي ځیني مشایخ په بچه بازی 
مشهور سول. ویل کیږي چي احمدغزالي ښایستو هلکانو ته سجده کول. اوحدالدین کرماني له هلکانو سره ډېره مینه 

ه په وجد او جذبه کي راغی نو د ښایستو هلکانو په سینو پوري به یې خپله سینه موښل . زرین درلوده او کله چي ب
 ۵۵-۱۵۴کوب، ارزش میراث صوفیه ص ص 

 نور بیا
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