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 23/03/2017          داؤد موسی 

 ها خاک زیارت

ز انجا پروگرام یکی آ شین دهلی از گرسنگی به یک رستوران افغانی پناه بردم که درن نمحلۀ افغا رهفتۀ گذشته د

ه موضوع رفتن زنان ب بر یک "فقیهی"بر روی صحنه . گرفته بودندهای وطنی ما را  ویزیونلت

 خاکُخرده )البته چنین عملی را شرعاً نا پسند و مخصوصاً خوردن  کهداد  زیارت ها "فتوا" می

 .خواندندحرام می  ار (روی قبر

 سزاوارناب شان شرح نمودند نبوده و جمن این موضوع به آن سادگی که  یدۀبه عقیدۀ نا پسند

 :ش بدهیمز چند جهت مختلف مورد مداقه قرارآنست که ا
 

امراض و حتی  شافیکه خاک عادی علی االکثر موادی وجود ندارد  ر، دکیمیا علماز نظر  اول جنبۀ خرافاتی آن:

 .مداوا نمایدرا و حیوان انسان اعم از فزیکی و عصبی امراض باشد که همه  "کیمیا مانند" اثرات
 

یا "چی" وجود دارد که بخش  Chi نامه در کشور چین از قرون متمادی یک سیستم معالجه ب واقعۀ تاریخی: چنددوم 

شود، ورزش های مختلف و  یه ای که از نباتات، حشرات و مواد معدنی ساخته میواز قبیل تداوی با ادآن های مختلف 

می  ی رااهوارم معاش تا وقتی که صحت مند است یک "چی" طبیبشخص به یک  ین روندردباشد.  طب سوزنی می

 ست کها بدیهیپس  .نماید را قطع می طبیبمعاش ، تا زمانی که دوباره صحت یاب گردد شد همین که مریض .پردازد

 د. شو یابزودتر شفاهر چه سعی می نماید تا مریض وی در چنین حالتی طبیب 

را قالش "چی" مسلک  طبیبانین به قدرت رسید، در وحلۀ اول تمام کشور چدر  1949در سال  (سی تونگتماو )ی وقت

و د می گرد بالغ بر یک ملیون شیادانزودی متوجه شد که تعداد این ه خوانده و دست شان را از کار کشید. اما بو شیاد 

انب .  از جبود از مستحیالت که امری تدارک شودی عصرطب  ترکدا نملیو بال درنگ یکبرای یافتن بدیل شان باید 

، وجود داردچی" " طبیبان کارر روند کاستی هایی که دفساد و  مههعلی الرغم که متقاعد ساختند را  (ماو) دیگر عده ای

. به عبارت دیگر باشند بوده اند و میاز کار شان راضی  از قرون متمادی به این سوبازهم اکثریت عوام کشور چین 

ها و  نرس ،انداکتر ۀمدرن و تربی سازی هایاعمار فابریکه های دوا منظور از ایجاد شفاخانه ها، البراتوار ها، اگر 

ا خود ر آنهاداکتر و تعمیل تجویزات خانه یا به شفاکه یک مریض بعد از مراجعه باشد  عملۀ طبی تنها و تنها همین

لی عنهائی برین شد که  فیصلۀا انچنین یک واقعیتی در مورد داکتران "چی" وجود دارد. همپس نمایند، احساس صحتمند 

برای کسانی که خواسته باشند، همین سیستم "چی" را همزمان گذاشته اما در آینده ل خود احه را ب"چی" العجاله داکتران 

 خود تدریس نماید. یطبدرسی ارگان های  جمنهادر با مضامین عصری 
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غرب رسانه ها از اشخاصی در کشور های تایلند و فلیپین خبر دادند که تداوی دنیای ن منوال چند دهه قبل در یبه هم

یضان از سراسر جهان به این رردن بدن انسان بعمل می آورند.  سیلی از مشگاف کرا بدون امراض عملیات طلب 

ر کاهای از  ختند. تا اینکه چند نفر نامه نگار با کمره های مخفی عکسا" مراجعه کرده و بازار شان را چوک سن"جرحا

 ،زعم شان عامل مرض بوده که ب -را چطور با تر دستی گوشت پرخونی این شیادان  آنها گرفته و نشان دادند کهکرد 

را  ای یت در حالی که موجب دلچسپی عدهعاین واقکشف .  اما دادند ه و به مریض نشان میاز آستین خود بدر آورد

گردید:  یکی آنانی که  اجهوم نیز  در سر تا سر جهاندیگر دو گروه شدید ، در حین حال با صدای اعتراض فراهم آورد

بود که امیدوار  آنانیشامل تجربۀ این "عمل جراحی" را داشته و باور خود کامالً صحت یاب گردیده بودند. گروه دوم 

 بودند که در آینده از همین "عملیات معجزه آسا" برخوردار گردند.

را  کالن سالر یک شفاخانۀ عسکری والیت تکزاس اضالع متحدۀ امریکا پانزده نفر ری دداکتچند سال قبل هم چنان  

 های زانوی خود شکایت داشتند، به بهانۀ اینکه زانوی شان را عملیات می غضروف بین استخوانساییده شدن که از 

شان خبر داد که عملیات  برایکار و در پایان  نگهداشت،، آنها را برای مدتی بی هوش بردهکند، بر روی میز عملیات 

نوی آنها را اجراء ننموده جراحی غیر از پاره کردن پوست زا در حالی که هیچ عملیۀاین .  ه استبا کامیابی انجام یافت

 ی کهنانیهمان اطم انموده و دیگران ب شکایترفع تکلیف از میان این پانزده نفر از عدم  بود. در پایان کار تنها دو نفر

 قناعت کردند.  ای شان داده بود، برداکتر جراح 

شخص فاقد اهلیت )دیوانه( به یک گونه مرض عقلی مبتال بوده و خود را دارای شخصیت های در واقعۀ دیگری یک 

زمانی خود را قاضی می که سپاهی است و گاهی هم سلمانی. کرد  چند گانه می پنداشت. به این معنی که گاه فکر می

شکر( مبتلی مرض ) یابیطسدبه که وی پنداشت  در یکی ازین حاالت می  .دیگر دکان دار و غیره پنداشت و وقت

نسان اشکر یک  ربسه برادرجه یا  360 گرفتند،شکر او را اندازۀ میباشد.  وقتی دکتوران در همین حالت روحی وی 

زین اشد.   او آناً دوباره نورمال میرفت، شکر خون  الت دیگری میحردی که ازین حالت به یک ج. اما به معادی بود

 از درون خودداستان آنچه بدست می آید اینکه در وجود بعضی از انسان ها این توانمندی وجود دارد که امراض را 

تاثیرات کثرت شکر را که مرض  درونی می بینیم که وجودش در مقام تلقیننیز تداوی نماید. در مورد همین مریض 

   برد.  ست، از بین ا بسیار مهلکی

صاحب مذکور در اصل ناشی از زن ستیزی بوده چه  "فقیه"ای شکی نیست که تجویز ج :ۀ آنچه گفته آمدنتیجسوم 

یا سر کدام تفریح  "در والیات و مخصوصاً دهات کشور ما که برای اکثریت زنان ما غیر از "محبوسیت داخل منزل

 تسهیالتی به سدر صد مردم ما دستر 70"بیشتر از که وزارت صحیه  یو خالف ادعا ندارد، وجوددیگری گرمی 

یک زن  ،خرده نباشد.  پس اگر با رفتن به زیارت و یا خوردخیلی کمتر  صد همدر  50 از صحی دارند"، ممکن است

را نیز بر آنها صحت یابی احساس یا و دلخوشی همین اندک که  کند، آیا این حق را داریم خود را صحتمند احساس می

 ؟ میدارنروا 

شغل دهقانی داشتند، زنها یک جا با مردان  یت باشندگاناکثردر کشور ما قرون متمادی در درازای که قابل ذکر است 

منتهی . داردمه ااین روند اد و هنوز هم در بعض مناطقی که از امنیت برخوردار بوده اند کردند در کشتزارها کار می

این سنت وقتی از  ند.ه ابود میغیر متجانس  از اقوامخالی باشندگان هر قریه دارای اصالت هم گون بوده و اکثر شان 

در دی تمام یها در آنجا، برای سال پاکستان پناهنده شدند.ستان به کشور یبین رفت که ملیونها هم وطن ما از ظلم کمون

همه زیر خیمه های بهم نزدیک بسر بردند. در کل از اقوام متفاوت بودند، متشکه یک محل خیلی مزدحم، مهاجرین ما 
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برای نگهداری زنان خود از نظر "بیگانگان" زنها را نگذارند که از خیمه قبال این واقعیت مردان خانواده برین شدند که 

که  دگردیآنقدر طوالنی  حالتاین  کردند.  یدن شب حوصله میست نیز باید تا رج.  حتی برای قضای حابرون برایند

به  ،در حال بی خبری از واقعیت حاالت وطن، ه بودندرسیدبلوغ به سن نسل جدیدی که در دیار مهاجرت تولد یافته و 

  اجازه نمی دادند. بیگانهمردان به معاشرت با ها زنان را  که در گذشته نیز افغان نددماناین عقیده 

ت یکدام یکی اولو، گان"بیگان" نظر ازآنها  حفظاگر این سؤال را که "ایا به نظر شما بین صحت مندی زنان خود و م

آنها از غیر  بال و نخبه می پندارند از یک سو، و از جانب دیگر کتو  ل  که خود را انت   غان هادارد؟" از یک عده ای از اف

در میان گروه اخیر عده ای هم مشمولین خواهد بود. قابل هم در دو قطب متمطرح کنیم، یقین دارم که جواب شان کامالً 

در میان گروه دوم هستند مردانی که زنان مریض گروه اول را "غرب زده" و حتی بعضاً کافر می شمارند. در حالی که 

عمل ازۀ معاینات و حتی خود را با داکتر مردانۀ افغان اجازۀ دیدار نمی دهند، اما در کشور هند به داکتران هندو اج

 جراحی را نیز میدهند.

دو نفر حصیلم درامریکا به یاد می آورد. ت مای را از ایا رهخاطجواب آن الی بدر می آید که چرا؟ و ؤازین واقعیت س

 های اول محصلین باید افغان در یکی از پوهنتون های آن کشور ثبت نام کرده بودند.  در آنجا قاعده است که برای سال

های سپورت را هم بگیرند.  چون این دو نفر از سپورت های دیگر بهره ای نداشتند، تصمیم گرفتند که هر دوی  کورس

به محل آب بازی مردانه رفتند، متوجه شدند که همه محصلین وقتی روز اول در  شان مشمول کورس آب بازی شوند.

ا ی از غیبت آنهز.  چون چند روگرفتنداین کورس تعقیب م باشند.  همان بود که هر دو تصمیم به عد برهنۀ مادرزاد می

اطالع داد که اگر یک روز دیگر از غیاب آنها بگذرد، هر دو ناکام شمرده  نشت، مربی آب بازی به دفتر پوهنتوذگ

برین شد که هر کدام شان به صنوف متفاوت رفته و محصل قبال این معضله باآلخره تصمیم هر دو در   خواهند شد.

من کرد هر چه ببود که "، بلکه به گفتۀ شاعری یمقابل بیگانگان نه هنه آب بازی کنند. زیرا شرم آنها از برهنگی ببر

گرفت من ازین داستان اینست که نگهداشتن زنان در زیر ستر در فرهنگ ما تا حدی ناشی از اختفاء  . بود ن آشنا کرد"آ

نیز بالنوبه زادۀ همان چند سال زندگی در  تو این واقعیبوده شریکان" از "سیاالن و از نظر بیگانگان نبوده بلکه شرم 

 باشد.  کستان میاکمپهای مهاجرین در پ

باد استهذاء ه باو را زد،  ها و خوردن خرده حرف می من از رفتن به زیارته ی بیکوقتی تا همین چهار پنج سال قبل 

کت یاد می گردد و عبارت از داشتن پل سیبو ایف   (Placebo Effectنام )ه اما بعداً به آن چه که در علم طب بگرفتم.  می

 قابل ذکر است که مغز شویی میمی باشد معتقد گردیدم. )نوعی از مغز شویی( و عقیده   خاصیت تداوی از روی باور

جواب می خورم، در  اکنون هر باری که به چنین حکایتی از زبان دیگری بر میتواند به منظور خیر و هم شر باشد. 

کنون ااز برکت خردۀ آن ف شما را داشت و بعد از رفتن به زیارت مذکور لیکهمین تگویم که پسر کاکای من نیز عین 

       ا یافته است.فکامالً ش

 و ،دیده اممنع رفتن زنان به زیارت چیزی ن ن درأقرآن عظیم الشنص که من در  عالوه کنمباید  اما از نظر شرعی:

کن مم فته و از روی کرم آگاهم کنند.پذیر این "نا جید" رابی خبری علماء جید عذر  امید که ،باشدداشته هم وجود اگر 

ط این ارتببه اکه را اما آنچه  .باشدشرع شریف احکام و یا خوردن خرده ناشی از  تبه زیاراز رفتن زنان منع پندار که 

َکمیدی َا َلقوَب َالَت ََهللاَوَ َبیلَ قواَفیَسَ انفَ "وَ سورۀ البقر:   195از آیۀ کریمۀ  کنیمشروع می  عظیم دیده می شود نآدر قر

ا بممکن است  های تان را بدست خود در تهلکه نیندازید. جانیعنی نفقه بدهید به دیگران در راه خدا و   ."ة َکهلَ لیَالت َا 

ن امسلمشخص خود تنها متوجه حفظ جان ۀ مبارکه ن آیایبخش هر دو از ما مدعی گردند که اعراض به این آیه عده ای 
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می تواند به منظور حفظ جان مسلمان ن گفت که اتو منطق می حکمه بپس اگر چنین باشد، است و نه از جان دیگران. 

 د،  مورد تهلکۀنباش مولو که بی تقصیر ه - دوست و اهل بیتشقوم، همۀ دیگران از خود را اعم از مسلمان، کافر، خود، 

گردد. مراد من از ذکر امت اسالم قرار دهد. یا به عبارۀ دیگر مثل مشهور "آب تا گلو، بچه زیر پای" شعار کافۀ  مرگ

 زیارت و خورد خردۀ آن مرضش مداواء میه اگر زنی به این عقیده باشد که با رفتن بامثلۀ فوق و آیت قرآنی اینست که 

 ه مانع کارش نشود.خرج بدهد که گردد، باید شوهرش همین قدر رئافت ب

َالقُرآن؟َا مَع لیَقلوٍبَا قفال ها؟"مضمون:  محمد )ص( می باشد به این سورۀ 47آیۀ افزون برین،  ب رون  یعنی   "ا ف الَی ت د 

حرف الف که در اول این آیه دیده اند؟ اندخته  ی شان قفلاه آیا بر دل ؟تدبیر نمی کنندقرآن  ]متن[در  ]یک عده[چرا پس 

الهی بر یک امر یا نهی ی دخداونگردد و وجود آن در متن قرآنی موجب اصرار  نام "الف توبیخی" یاد میه شود ب می

ن این وجیزۀ خداوندی را که مااینست که آیا یک فرد مسلخطور می کند الی که در ذهن من ؤدرین مقطع س باشد.  می

ال من ؤاین س  ؟بدهد دیگرانگوش به فرمودۀ بیاورد، یا عمل ه خود بعندی دیشۀ نفهم و ا س"تدبیر در قران" باشد به مقیا

َهللاََُل فَُکَ "الَیَُ باشد که می فرماید: می ("سورۀ البقر" 286)دیگری از همین احسن کالم خداوندی شریفۀ آیۀ  بر مبناء

ا فسَ ن َ  َ لف مکتوان او باال تر از قدر را  یشخصیچ عنی خداوند )ج( هی  ت".ب َسَ لیهاَماَاکت َعَ َتَوَ ب َسَ هاَماَکَ ها.ََل َسع َالَوَُا

شخصی آخرت مجازات روز ه بد او.   پس ب لممی سازد. پاداش عمل نیک او بر ذمت خودش بوده و هم چنان از عن

دانیم که ذات  همین قدر می  ؟را انجام داده چه خواهد بودسوئی به حکم عقل کم و یا ناقص خود عمل درین دنیا که 

. مجازات نمی کندکفر، قتل نفس و شمول ه حتی ب _سوء شان عمل برای کار روز حشر دیوانگان را ه ب )ج(کبریائی 

 وه دادنمی شناسیم، مورد تقدیس قرار  (مجذوب)نام "میزوفت" ه ده ای را بکه عخود میان در که ما اگر چنین نمی بود، 

   یاور.  می دادیم. هللان به آنها دست ارادت

 
 

 


