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 عرایضی به خدمت 
 

 داؤد موسی جنابنویسندۀ فاضل 
 

 قای داؤد موسی! آ جنابام  رامیگو  وار گبرادر بزر
 

 .باشد کوچکتر ها واجب می مسال میدانم که میدانید پذیرفتن

 .ندادرا م مجال این کار گها و حافظۀ لن روفیتمصقرار بود هفتۀ قبل این نوشته را مرتب کنم ولی 

توأم  برم فقیر از خواندن نوشته های تان لذت می که من باشید می یدستانه خالصانه عرض کنم، شما از معدود قلم ب

فته نماند گنا  باشد. استاد صفت نیز برایم مایۀ فیض و استفاده می عزیزانبا فائده، البته بسیاری از نوشته های سایر 

افغان جرمن( نزده اید. بهر ما ) به کوچۀ خاکی رنا خواسته س باشید که بعد از وداع می یزانیکه شما از معدود عز

 .حال هر جا شما و سایر عزیزان خوش و راضی باشید موجب خوشی ما یا من نیز است

 :اّما در مورد نوشتۀ اخیر تان عرض کنم

البته بنده بعد از ) را بیان نموده اید و از قول بی بی سی یفلباس اسالمی" مطالب و نکات ظری" شما در نوشتۀ 

 ( مرقوم فرموده اید که بعضیو دل نسپرده ام وشگز به رادیو تلویزیون های غربی طالبان بر کشورم، هرگ استیالی

هترین ب) وته را به جهانیان بشناساند، آنهم به عنوان سنت پیغمبرگ" یا همان لن"دستار خواهند اشخاص یا حلقه ها می

 .موجود هستی(

 .بریم. هر چیز بازار و خریدار دارد بجز منطق بسر می یگاردر عجب روز

 :به تائید نظر شما عرض کنم

 (آن چند تا لغات )البته اسم ها در چندمین صفحۀ کردیم. لیسی را از صنف هفتم شروع میگما در مکتب مضمون ان

بود که البته در تصویر، شملۀ آن پهن تر  turben  ازین لغات خورد، یکی چشم میه مرسوم آن ب ربه شمول تصاوی

رفتم که هنوز یادم گزود یاد  ء  آشنا و مروج بود بنا رسد، چون این لغت و مفهوم آن خیلی نظر میه وته بگاز خود لن

 .باشد می

 را از روی مطلب یک، امالء ما را امتحان میکرد، معلم روز میرفتم، بعد از چندی یک یوقتیکه کورس زبان سویدن

البته  (turban) هبود ک تاریخی دیکته و ما در کتابچه نوشتیم، یکی از جمالت دیکته شده این -ی گیک کتاب فرهن

نزد مردم هندوستان از اهمیت زیاد برخوردار  (میباشد e و a همان وتهگلن در مورد لغت لیسی و سویدنیگتفاوت ان
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ر و و تاجر و فقی مالوته خو مال گوته، لنگدر فکر فرو رفتم که هندوستان و لنبعد از ختم امالء و انشاء  باشد. می

 .دارد یبه هندوستان چه ربط باشد صالح و نا صالح و دزد و قاضی و شمشیر باز و قمار باز وطن ما می

دانم  هم نمیفت که من گر، وی خندید و گوته بیشتر در کشور ما رواج دارد تا کشور های دیگاز معلم پرسیدم که لن

 های امرتسر کتِکه زرد بازار س اه کردم یکگرا که ن سعکس قرار دارد، عک دیکته شده این مضمون ولی زیر این

  .بود، فهمیدم که درست است

و د بعد از مشاهده و مطلب این عکس به یاد یک قصه افتادم که از یک دوستم شنیده بودم، به نقل قول از ایشان یکی

 روزی س بودند، یکب یک کشور خلیجی مشغول راندن مینی شهر در یکی از دور دست ترین های هندی کنفر س

ر در حرکت بودند که بخاطر ادای نماز عصر در یک محل پارک توقف نمودند، گبا مسافرین از یک نقطه به نقطۀ دی

خوانند، آنها در جواب  میز نکه چرا نما ها شدند و پرسیدند کعدم نماز خواندن س متوجهِ نماز  مسافرین بعد از ادای

ند فتگو مذهب شان آشنائی نداشتند با لهجۀ تُند  مککه با نام سک  خوانند، مسافرین ک هستند نماز نمیچون س فتندگ

ر گشاید ده ها دقیقه وقت صرف شده باشد که یکدی باشد. ک ندارد بلکه بر هر کس فرض مینماز خواندن سک م که

 .دنرا فهمانده باش

اینها، مسافرین را دچار اشتباه نموده و فکر نموده که فقط مسلمان است  وته و ریش انبوهِ گنده، شاید همین لننظر به ب

 .وته داردگۀ ریش و لنزاجا که صالحیت

زۀ یگیزه و علت دارد و نزد مردم کشور ما یک انگوستان یک اندهای هن کنزد س وتهگعرض شود که استفاده از لن

 گها مورد بحث ما نیست هر چند منحیث یک فرهن کس وتۀگر، البته لنگیزۀ دیگروحانی یک ان و نزد قشر رگدی

 .باشد قبول شدۀ آن سرزمین برای ما قابل احترام می

انه، مذهب حنفی بیشتر از گتا آنجا که به فرمودۀ شما بستن دستار یک سنت پیغمبری بود و در بین مذاهب چهار 

این شاهکار خلقت( پابند بودند لذا با تشرف مردم ما به دین اسالم و مذهب حنفی، ) غمبرر به اجرای سنت پیگمذاهب دی

، شبیه کله پوش کی با استعمال رفت که البته فکر میکنم قبل ازین شایدگپابندی به سنت پیغمبر بیشتر مورد توجه قرار 

 در بین زنان بعد از هجوم سکندر مقدونینیز  ()کاهو دستار نیز عادت داشتند کما اینکه برقع یا چادری سرپوشیده

 چبرقع هی ج، که البته این رواتعرض عساکر سکندر در امان باشند و یدرین سرزمین رواج یافت تا از چشم چران

 .باشد تاریخی می - یگبا دستورات مذهبی ندارد بلکه یک مسئلۀ فرهن یربط

ر ارتباط یزۀ مذهبی دگمذهبی در آمیخته بود که البته پلۀ انرا با مسائل  گشاید( بیشتر مردم ما فرهن) تا صد سال پیش

ی گهناینطرف بستن دستار بیشتر یک امر فره ی ، ولی از چند دهه بگیزۀ فرهنگین تر بود تا انگبا استعمال دستار سن

 ذشته و در بین بعضی از افراد دستار و نوع دستار وگهم  گمحسوب شده تا یک امر مذهبی. حتی حرف از فرهن

 .شمار میروده شکل بستن دستار یک تفاخر ب

ر جامعه مخصوصا  جوان ها از اشکال و گبستن دستار نزد قشر روحانی تقریبا  یکسان است ولی نزد اقشار دی شکل

که در هرات و قندهار و مزار بر سرهای جوانان  هائی یلنگبعضی از  باشند. برخوردار می یمتفاوت یزه هایگان

 شیک پوش ءِ جان و بعضی وزرا عبدهللاهای مثال   نکتایید، قیمت شان کمتر از ردگ و میانساالن مشاهده می پخته

ر هیچ گو متقی، دی یجز اقشار روحانی و بعضی افراد عادی و اُمّ ه بهر حال، حرف اصلی اینکه امروز ب نیستند.

 د.ر از آن استفاده میکنگخاطر عوامل دیه لکه بذارد بگ میخاطر سنت بودن بر سر خود نه یا دستار را ب یلنگکسی 
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ویش ی شرافتمندانۀ خگبه زند یلنگباز و بودنه باز و کیسه بر و دزد و قمار باز بدون  گتا جائیکه یادم است هیچ س

 .ادامه نمیداد

ز نمایندۀ محترم ااندازیم، دستار دو تا یاهی بگۀ( خود نگولسی جرپارلمان ) انگر به ساختار مجموعۀ نمایندگامروز ا

ا و های زیب گفرهن عوجود تجم باهم یکی نیست، این یعنی گنظر شکل و ارزش اقتصادی و کیفیت و جنس و رن

ذشته، گباشد، از زیبائی و ظرافت  طالئی می گقوم کوچی که به رن انگنمایندیکی از  یلنگ) البته  مختلف. فظری

قا پارلمان را عنقریب از نظر بودجه با افالسیون روبرو آ شود، این ی ها از بودجۀ پارلمان تأمین میگر مصرف لونگا

 .خواهد کرد(

وته و دستار و شمله اش همواره در عرصه های حماسی و گو لن یلنگیاد آوری این نکته خالی از اهمیت نیست که 

ه گباعث زنده نحتی علمی سمبول و مظهر شجاعت و غیرت ملی و انسانی بوده، شمله منحیث یک شمشیر غیر فلزی 

اصلیت شملۀ  بوده. ی مردم افغانستان در برابر مهاجمین و دشمنان خاک و میهن میگداشتن روحیۀ شجاعت و مردان

هند و شمشیر باز تلقی خوا گمدافعین بزر افغان هم طراز و هم تراز البیرونی و ابن سینا و فارابی و سید جمال الدین

ه نشین نیز در راستای تأمین منافع مشروع افغانیت گنشین و مسجد نشین و جر شد، اُمید واریم که شمله های پارلمان

 .سازنده و یک شمشیر حق بََرنده، رسالت خود را به درستی انجام دهد قلم مثابۀ یکه و انسانیت ب

 کذاشتن برای یگخود مشغول نموده اینست که به اساس روایات مؤثق دستار ه که همیشه ذهن بنده را ب له ایأمس

های سعودی نسبت به آن بی اعتنائی  مالشود که  باشد ولی با کمال تعجب مشاهده می می یشخص روحانی الزام

بیرق کشور  و شکل گ، یا مشغول لباس شستن، فقط یک دستمال به رنواگنموده و مثل زن های مشغول دوشیدن 

باشند، ازین خاطر در کشور سعودی تشخیص  کرواسی بر سر خود انداخته که اصال  فاقد جاه و جالل یک روحانی می

فوتبال خیلی مشکل و حتی نا ممکن است زیرا هر دوی شان ظاهرا  از نظر لباس و قیافه با  مفسرو یک  مالبین یک 

 .هم کامال  شباهت دارند

مشخص برای نوع لباس  روش بجز لباس روحانیت( هیچمعتبر ) یخالصۀ سخن اینکه نه در نصوص و نه در فتاو

، )البته لباس زن با کمی مرد باشد چه برای مرد و چه برای رائه نشده و آنچه اکیدا  ارائه شده ستِر عورت میا

وز که امر لباس هائی باشد( باشد، که به هیچ وجه یک امر غیر طبیعی و غیر فطری نمی قوانین مواجه می تمحدودی

ین باشد که البته ا ی میگول سلیقه های مختلف فرهنرفته، محصگدر کشور های منطقۀ وسیع ما مورد استفاده قرار 

در  لباسی گباشد و ضمنا  هر فرهن ها هم تابع شرایط اقلیمی و جغرافیائی و اقتصادی و حتی تاریخی می گفرهن

صا  مخصو) شرعی لباس تبلیغ ،لباس ودطراحان م باشد. اینکه امروز بعضی ذات خود زیبا و مقبول و پسندیده می

 .یزۀ حریصانۀ اقتصادی بیش نیستگراه انداخته یک انه آقایان( ببرای 

 .و بس "بپسندد ران نیزگهر آنچه برای خود می پسندد برای دیآن " شود که پوشندۀ فته میگ یبه لباس لباس شرعی

 

 از سویدن غ. حضرت

 

 


