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 17/10/2016          داؤد موسی
 

 اسالمیلباس 

وطنان ما در نظر دارند که همین روز را جهانیان بنام روز هم ازعقرب از بی بی سی شنیدم که عده ای  18بروز 

نی عخواهم درین مورد بحث را از یک نقطۀ فراتری ی سنت حضرت بهترین عالم است، بپذیرند. من میکه  -دستار 

غاز نمایم و به امید حوصله مندی آمومی سنت پیغمبر مقبول چگونه بوده است، صورت عه ، بمورد لباسینکه در ا از

 شما. 

 شویم:  ذیلل ای دو سؤاربپی جواب  درین مبحث الزم است تا در

                         

 

 

 

 

 

               

                 (1)                  (2                            )               (3) 

شد، باید حقائق ذیل را اس اعراب صدر اسالم باز لباما مراد  مورددرین ؟  اگر چگونه استاول اینکه لباس شرعی 

 دستمال سر،"مندیل" یا چهلتار، "ٌعقال" یا در صدر اسالم، مثل امروز لباس عوام الناس را  : از نظر دور نسازیم

پلک .  چدهد و می دادل می یشکچپلک ت ِشپ ِشپ یاو آن هم تنها برنگ سفید،  -تا بجلک پای  پیراهن دراز "ثوب" یا

ولی چون چپلک نمی توانست اب هم خبری نبود.  رشد و از ج ساخته مینباتات الیاف و  چرم  زن زمان اکثراً اآ در

شستن  ،حین وضوء گرفتنقرآن کریم در  )ج(و بازار به پاهای مردم جلوگیری نماید، خداوند  از سرایت کثافات کوچه 

 ممکن که، می داشتندجراب و بوت رسم پوشیدن اسالم صدر اعراب زعم من اگر ه .  بگردانیده استپاها را فرض 

ه بتوانیم  پا داشته باشیم، میه فرستاد.  چنانچه که اگر موزه ب ما میه درین مورد حکم دیگری بذوالجالل خداوند 

 تن می هگدا بعوام و تا  فهکه در صدر اسالم از پیغمبر و خلیت سیالبهمین  نماییم. مسح جای شستن پای، روی موزه 

( ما یک مرد افغان را می بینیم که ملبس به کاله پکول، کرتی، ممکن واسکت، پیراهن 3در عکس نمبر )اما کردند. 
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می و ی اسالنیع - باس او با لباس عنعنوی عربیباشد که این طرز ل دستمال "مسعودی" می افغانی، تنبان گیبی و

 شرعی هیچ گونه شباهتی بهم نمی رساند.

 عاً اسالمی میقوا یم،لباس اسالمی بتن دار مناه بشمول خودم( ه )بسؤال دوم اینکه آیا همین لباسی که امروز عوام ما 

 شاهان یونان باختری می باشددکۀ یکی از پاساز س (. این عک1کنیم از عکس نمبر ) خود را آغاز میباشد؟  تحقیق 

داشته و از قبل از اسالم در باختر، سغدیانه و آسیای مرکزی حکمروایی  1520الی  1645سال از اش سلسله که 

 ، عشق و غیره خدایی هر قدرت طبیعی از قبیل آفتاب، مهتاب، باران، آب، آتشزیرا برابودند.  کرهگذر عقیده مشر

سم رپکول بسر دارد. یعنی اله کشود که صاحب این سکه  موضوع دلچسپ اینکه دیده مید.  را می پرستیدندیگری 

ین مشرکثم به ثم از همین در واقع ، ه استها را احراز نمود مقام سمبول جهاد ما افغاناکنون که  -کاله پکول پوشیدن 

 ما رسیده است.  ه بهمان برهه 

الله این ساز شاهان کوشانی را می بینیم که اکنون در موزیم کابل وجود دارد.  تنۀ یکی نیم ( نیز ما2)در عکس نمبر 

قیدۀ از نظر عتا بنارس هند حکمروایی داشتند. وکش دراف سلسله جبال هناز قرن هفتم تا نهم قبل از اسالم از اطنیز 

ین تنبان غیر از همه یز بنگویند کنشکا نام داشت،  میکه  -ین شخص اتنبان چین دارد دینی کوشانیان بودایی بودند. 

سال قبل در میان  50 - 40هم چنانست دامن چین دار "زنانه" ی او که تا گیبی که ما می پوشیم چیز دیگری نیست. 

ویکی گرفته و بلش )+( و اکنون جای آن را پیراهن، کالر دار، نوع ماوی و نهرویی مردم اطراف کشور ما مروج بود

  .است

مثل لفظ  "کرته" در زبان دری و اردو مأخوذ از  یش "کرتی"تن دارد، نام ه ( ب3در لباسی که مرد افغان در عکس )

زبان ما رخنه نموده است.  کوتاه ه طریق هند ب ین لفظ ازکورتا به معنی کوتاه می باشد که ا" یا Cortaپرتگالی کلمۀ 

از زبان  "واسکت"همین منوال لفظ ه ن کوتاه تر است. بآ مثل باال پوش بوده اما ازبه این معنی است که این جامه 

و غیره  "مفلر"، "بوت"باشد.  الفاظ  مأخوذ است که به معنی کرتۀ تا کمر می Vest Coatیا   Vest Cutانگلیسی 

و  "چپن" ،"کاله پوست"، "پوشباال "از میان البسۀ دیگر متداول در کشور ما، نیز از زبان انگیسی گرفته شده است. 

   .و ندارد هنداشتهرگز رواجی در جهان اسالم گرم سیر به دالئل واضح  "پوستین"

 "گوتهلن"جنوب و غرب کشور ما آنرا  یکه در پشتودستار  .ماند عبارت از دستار است پس یگانه تکه لباسی که می

 و در غرب "لنگینام "ه مناطق شرقی و شمالی ب ، درگویند میو "لونګی"  ، "پټخی"، "پټکی"و در شرق "پگړی"

ل در اصمندیل" و " ، "پټخی"جز "پټکی"ه ها ب نام همۀ ایننام عربیست. ه که همان بشود  کشور ما "مندیل" نامیده می

  .ز "دستار خوان" چیز دیگری نیستجه لفظ "دسترخوان" نیز در واقع ب  از زبان هندی گرفته شده است.

 ،عمان در جنوب عربستانیمن و سرزمین یکی نشأت نموده است.  منطقه  دو ز ادستار پوشی رسم ریخی، از نظر تأ

در اصل خصوصاً اعراب سعودی  -این قوم مربوط است، عرب هند.  تا جایی که به مردم در راجستان از دیگری  و

 هو دیگری قحطانی که از جنوب آمد ،.  یکی اعراب عدنانی که از شمال شبه جزیره اندمی شدندتقسیم  خشبه دو ب

بخش بندی نیز  "ستعربعرب م  "و  "عربعرب م  "، "عرب عرب"نام ه اند.  همین مردم از یک رهگذر دیگر نیز ب

بعد لی ب همان کسانی اند که اصالً عرب نبوده ور  ع  شده اند.  عرب عرب از اول عربی االصل بوده اند.  اعراب م  

 عبارتعرب ست  عرب م  اعراب اصلی، بکلی خوی و خاصیت آنها را گرفته اند. در بین از قرنها زیست و معاشرت 

سوب است به آن من ص()قبیلۀ قریش که پیغمبر محبوب ما کنند.  غیر عربانی می باشند که تقلید از کلتور عرب میاز 
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 غرب تا کشور سودان نیزرسم دستار پوشی از یمن به طرف  همین دلیل دستار پوش بودند. ه و ب نی بودهنیز قحطا

 باز کرده است. سک دین بین پیروان از راجستان  همچنان راه خود را  رفته است.

خاطر یک دین تازه وارد لباس ملی خود را با لباس ه اسم که بندر پایان سخن باید بگویم که من هیچ ملتی را نمی ش

گیریم.  مثال همین دین مقدس اسالم را در نظر میصورت ه ن ظهور نموده عیار کرده باشد.  بآ ملتی که دین نو در

ساحۀ خلیج امروزی چون همه عرب و سوریه ، لبنان، اردن، های عراق طرف شرق، سرزمینه در اثناء نفوذ اسالم ب

بنگله  زیا،، اندونی، پاکستانافغانستان، ایرانهای  ن در کشورآ بودند، ضرورت به تبدیلی لباس نداشتند.  اما فراتر از

کسی لباس عنعنوی خود را سیای مرکزی تا قرغستان و شرق چین و در غرب تا اسپانیه، های آ کشور و هند دیش،

 عوض نکرده است.و مندیل با چهلتار 

 اینکه درین نوشته از لباس زنان مسلمان ذکری نشده است، به دو منظور بود.  یکی اینکه باعث طوالت نوشته می

یجه گیری نتاست به گفتۀ شاعری کار زمین را نکو نساخته، نباید بکار آسمان بپردازیم. گردد، و دوم هم اینکه بهتر 

 گفته:کنم که  میسخن را با همین مصراع اقبال الهوری ختم شما خوانندۀ محترم واگذاشته و ه نهائی را ب

 

 "پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟"

 

  هللا یاور. 

__________________________________________________________________

_ 

          سورۀ المائده.                                                                                                                 6)*( آیۀ 

 نهرو موسوم نموده اند.  اللو دومی را بنام جواهر  را بنام ماو تسی تونگاقسام یخن که اولی )+(  

 
 

 
 


