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   رحمان بابا انفجار داده شد؟چرا مزار
 

 دشمنی داشته باشد؟" شاعر انسانيت" ميتواند با اين ی انسانکدام
  

  
  ړي ازار کې وجهېوک بڅ  يما خو نه د

   ازار دچا دیي مــــــــــــــا ازاروېدا چ
  

 عبدالرحمان بابا  و شاعر بلند آوازه قرن هجده،، عالم صوفی بزرگمزار
در شهر پشاور پاکستان  با پانزدهم حوت، بودمارچ که برابر   ماهبتاريخ پنجم

، افراد  قرار معلومات وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان.انفجار داده شد
عارف و شاعر بزرگ زبان  در اطراف مقبرۀ اين  را مواد انفجاريهناشناس
  .ند انفجار داد آنرا جابجا ساخته و بعدًاپشتو
 سرحد  و آنسویمردم را در ايناز  عظيم خشباين حادثه خشم يک  وقوع

 چنين حادثات در پاکستان  وقوع.ميان افغانستان و پاکستان بر انگيخته است
 در اينجا است که  مهماما سوال. ند رخ ميدهپاکستانشهرهای  در تعجب برانگيز نيست، زيرا روزانه چنين انفجارات

صورت از قرن ها به اينطرف  در اينجا آرام نموده است، که  يک مرد علم و عرفان مزارچرا اين انفجار در 
  دشمنی داشته باشد؟" شاعر انسانيت"د با اين  ميتوانکدام انسانی ميگيرد؟

 آسيای جنوبی انجام  مردم، نويسندۀ معروف بريتانيايی که تحقيقاتی زيادی را راجع به تاريخ و فرهنگ١ويليم دلريمپل
، وهابيت  مکتب دارد،  به اين باور است که تخريب مزار رحمان بابا توسط پيروانداده است وکتابهای نيز در زمينه

 به گفتۀ وی در جريان سالهای اخير، مدرسۀ پيرو مکتب . صورت گرفته استکه در اختالف با تصوف ميباشند،
 به دلريمپل. ديد اعمار گر مزار رحمان باباازفاصلۀ نه چندان دور وهابيت به کمک مالی کشور عربستان سعودی در 

مگاه آمدند و شکايت  به آرکه طالبان جوان اين مدرسه بار ها رحمان بابا، ميگويد نقل از طال محمد، نگهبان آرامگاه
 نهاآ" ، طال محمد اخيرًا به وی گفته بود که بقول از دلريمپل".اين مزار مرکز بت پرستی و خرافات است"داشتندکه 

  "... متوقف سازنداسم که داخل مزار برگزار می گرددمرد تا ميخواستن) طالبان مدرسۀ عربی(
  

 نوازنده گان ع  محل تجم، به اين طرفاه يی رحمان بابا از مدت های طوالنیقسميکه به همه گان معلوم است، آرامگ
موسيقی، آواز خوانان وشاعران صوفی بود که در اين زيارتگاه به نواختن موسيقی و سرودن آواز و شعر 

خاندان ما از "،  نقل مينمايد که گفته است دلريمپل در يک نوشتۀ خود در اين ارتباط از طال محمد چنين.اختندميپرد
 اينجا به آواز خوانی پرداخته است، ولی حاال اين طالبان مدرسۀ عربی برای ما مشکالت ايجاد  درنسل ها بدين طرف

  ."ميکنند
  به موضوعات فوقيشه در تصوف و عشق رحمان بابا ران بابا،ريدان مزار رحم مسماع، موسيقی و رقص صوفيانۀ

 :ميگويددر بارۀ رقص  رحمان بابا. مود رحمان بابا به خوبی درک ناشعار ميتوان در بعضی از  رااين.  دارد
  

  ساقي را کړه ته و ماته جام د رقص
  صـــزه ارزو په زړه لرم مدام د رق

  
 که رحمان  رباب در بسياری از کتاب ها آمده استختنخصوص در آموراجع به عشق رحمان بابا در موسيقی و به 

 در جای چنين  خودوی. بابا موسيقی را بشکل فنی از استادان عصر آموخته بود و در آن دسترسی کامل داشت
  :ميگويد

                                            
١ http://www.guardian.co.uk/world/٢٠٠٩/mar/٠٨/islam-pakistan-rahman-baba 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  مسقي علم خپل استاد راته تعليم کړ
  صـــــرانمايې کړ هر تار مقام د رق

  
  : عطش اش را برای آواز رباب چنين اظهار ميداردایدر شعرهمچنان رحمان بابا 

 
  ابــړه کاندي کبپه دا تاو کې زما ز  هر مطرب چې غوږی تاو کا د رباب

  څيرې مست خرابديوانه شم ګرېوان   مــــــع يې په نغمه په ترانه شامچې س
 چې هېڅوک يې نه طاقت لري نه تاب  اـهم يې تار هم يې ګفتار هسې اثر ک

  
 و رقص صوفيانه که او اين همه را آواز،  برای موسيقیوی را عشق ،ۀ از اشعار رحمان بابا استکيدابيات فوق که چ

چنين اکنون  ولی .و به اهميت آنها سخت اعتقاد داشت، نشان ميدهد ميدانست  به خداوند يکتانزديک شدنراهی برای 
 و"  موسيقی خالف اسالم ميباشد"يدۀ آنها  که به عقد، ميگرد وهابيت تندرو پيروان باعث خشمريدان ویماعتقادات 
  ".  گمراهی ميکشاندآالت موسيقی انسان را به "نواختن

 است، طرز نياز هزيارتگاه رحمان بابا گرديدو ريدان دليل ديگری که باعث خشونت عليه مقرار معلومات از محل، 
 به شکل پنهانی و هم هويدا، مرتکب صوف،اهل ت به اين باور اند که پيروان مکتب وهابيت. در مزار ميباشد زائرين

 .به طور مثا ل، آنها به عبادت مرده گان ميپردازند، در حاليکه عبادت تنها برای خداوند است و بس. رک ميگردندِش
  . ميدهندا نذرانه و گاهی هم بنام مرده ه نذر ميبندند گاهی بنام آنها.آنها از مرده ها کمک ميخواهند

 و بنيانگذار آن محمد بن عبدالوهاب است، با ايديولوژی تصوف  از مذهب سنی حنبلی است فرقۀمکتب وهابيت که
بنيانگذار اين مکتب که خود يکی از پيروان شيخ االسالم ابن تيميه بود، واسطه کردن شخص  و . سخت مخالفت دارد

 حمايت و پشتيبانی عربستان  دامنۀ اين مکتب به.يا بندۀ خدا را به خداوند، کفر به خدا و شرک مطلق ميپنداشت
 در حاليکه ارقام منابع مختلف در ارتباط به . وسعت قابل مالحظه يافته است طی سالهای اخيرسعودی در پاکستان

 کشور را به رسانه آن، تعداد مدارس دينی در، يک منبع دولتی پاکستانمدارس دينی در پاکستان متفاوت استتعداد 
همچنان گفته ميشود که هشتاد فيصد اين مدارس از سوی کشور عربستان سعودی  .٢استها، بيش از يازده هزار گفته 

  .و کويت تمويل ميگردد
 راديکال حقانيه، واقع در منطقۀ اتک، را رهبری مينمايد، در اظهارات اش در ارتباط به موالنا سميع الحق که مدرسۀ

ما به عبادت مرده ها .  ما عبادت در مقبره ها را نميخواهيم"گفته است که  به ويليم دلريمپل انفجار مزار رحمان بابا، 
رگردند و از عبادت  قران بحقيقیراه من از مردم دعوت مينمايم تا به .  اوليا نيز باشندهانمی پردازيم، حتا اگر آن

  ." قبر راه نهرا در پيش گيريد،جد راه مسشما . رحمان بابا مرده است.  اجتناب ورزندنمودن به مرده گان
  

  شانوــــــــخود به ووينې وقار د دروې  که نظر که څوک په کار د دروېشانو
  شانوــــــچې بازار وي په مزار د دروې  هومره خلق بې زيارت کاپس له مرګه
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٢ http://www.southasiaanalysis.org/٪٥Cpapers٥٪١٥Cpaper١٤٨٧.html 


