 نآرق رد  اهیندیشوپ یسانشانعم

ینها  درقرآن
معناشنایسپوشید 
(تاریخ دریافت 99/04/01 :تاریخ پذیرش)99/05/31 :

زهرا رضایی
عزت مالابراهیمی
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2

چکیده
واژگان بســیاری در قرآن کریم بر مفهوم پوشــش داللت دارند از جمله آنها میتوان به
«زرابی»« ،خُ مر»،
«ســرابیل»« ،جالبیب»« ،قمیص»« ،کســوه»« ،عبقری»« ،بطائن»،
ّ
«لبوس»« ،ثیاب»« ،سابغ»« ،مدثر»« ،مزمل» و غیره اشاره کرد .این نوشتار درصدد تبیین
و بررســی واژگانی است که به نوعی با پوشــش و پوشیدنیهای انسان مرتبط هستند و در
قرآن کریم مطرح شــدهاند .پژوهش حاضر برای تبیین آیات مورد نظر از نظریه معناشناسی
بهره جســته و در جهت کشــف ارتباط بین مفاهیم درون متن از دیدگاه مفســران و اهل
لغت نیز بهره جسته اســت .روش انجام این پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی است و گردآوری
اطالعات در آن به صورت اسنادی و کتابخانهای انجام شده است .نگارندگان در این جستار
برآنند تا واژگان دال بر پوشــش را ،که تعدادشان در قرآن کریم به  26کلمه میرسد ،در دو
دسته پوششهای مادی و غیرمادی تقسیمبندی نموده و از نظر معناشناسی روابط میان این
واژگان با یکدیگر و حوزههای معنایی آنها را استخراج و تحلیل نمایند.
واژگان کلیدی :قرآن کریم ،معناشناسی پوشش ،پوشیدنی ،لباس.

1ـ مقدمه

پوشیدگی در ابتدا یکی از نیازهای ضروری انسان بوده است ،سپس جنبه اعتقادی ،مذهبی
و ملیتی به خود گرفته است .در قرآن کریم نیز به این پوششها و انواع و جنس آنها اشاراتی
شده است .میان کلمات و جمالت قرآن پیوستگی معنایی خاصی برقرار است و همگی از
جانب خداوند حکیم برای القــای پیامی ویژه ترتیب یافتهاند .هر واژه جایگاه خاص خود
را داشته و معنای خود را در ارتباط با سایر واژگان قرآن میباید .از روشهای نوین تحقیق
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و پژوهش در قرآن کریم ،معناشناســی واژههای قرآنی اســت .روش این پژوهش در تبیین
واژگان ّ
دال بر پوشیدنیها در قرآن ،نیز شیوه معناشناسی است و از میان شاخههای مختلف
این علم ،معناشناسی تاریخی و معنایی را دنبال میکند.
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نکته قابل اهمیتی که قبل از ورود به بحث باید به آن پرداخت ،تفاوت تفسیر و معناشناسی
اســت که در معناشناسی ،معنا از حالت واژهای ،محدود ،منقطع و بریدهشده خارج میشود.
دیگر نه کلمه و واژه به عنوان یک معناآفرین مطرح اســت و نــه روابط بینواژهای خیلی
کارساز است .واژه و روابط بینواژهای مد نظر معناشناس قرار دارد ،ولی در مرحله پیشرفتهتر
مطالعــه ،به معنا میپردازد؛ یعنی از واژه و روابط واژهای گذشــته و به فراتر از آن میرود.
(صالحی حاجیآبادی)151 :1397 ،

معناشناســی ،مطالعه علمی معنی است( .صفوی )15 :1391 ،موضوع «معنی» را میتوان
از دیدگاه روابط مفهومی در ســطح واژگان نظام زبان مورد بحث و بررسی قرار داد .هشت
نوع رابطه مفهومی در سطح واژگان زبان وجود دارد« :شمول معنایی» 1که رابطه کل و انواع
را مینمایاند؛ به عبارتی هر واژه زیرشــمول را میتوان نوعی از واژه شــامل دانست؛ نظیر
رابطه گوســفند و گله؛ «جزءواژگی» 2که رابط ه کل و اجزاء است؛ نظیر رابطه پیراهن و یقه؛
«عضوواژگی» 3رابطه کل و اعضای تشکیلدهنده آن کل به حساب میآید؛ نظیر رابطه اسب
و گله؛ «واحدواژگی» 4رابطه میان دو واژهای تلقی میشــود که یکی واحد شمارش دیگری
اســت؛ نظیر رابطه پرس و چلوکباب؛ «هممعنایی» 5منظور همان ترادف است؛ ؛ نظیر رابطه
اتومبیل و ماشــین ،البته باید توجه داشت که هممعنایی مطلق در میان واحدهای نظام زبان
ممکن نیســت« .چندمعنایی» 6معانی یک واژه چندمعنی ،به نوعی به هم مربوطاند و از این
طریق از واژههای مختلفی که با هم همنام به حســاب میآیند ،متمایز میگردند؛ نظیر رابطه
توپ و سه معنی وسیله بازی ،ابزار جنگی و پارچه لوله؛ «تقابل معنایی» 7به انواع تقابلهای
8
معنایی ممکن میان مفهوم واژهها تقســیم میگردد؛ نظیر رابطه خرید و فروش؛ «باهمآیی»
محدودیت وقوع واژهها را در کنار هم نشان میدهد ،اگر این محدودیت به جایی برسد که
حضور یک واژه تنها در همنشینی با یک واژه امکانپذیر باشد ،این باهمآیی به صورت مطلق
درخواهد آمد؛ نظیر رابطه کتاب و کهنه که ما کهنه را با کتاب به کار میبریم ،اما با اسب به
کار نمیبریم( .همان59 :ـ)76
1) Hyponymy
2) Meronymy
3) Member-collection
4) Portion-mass
5) Synonymy
6) Polysemy
7) Semantic Opposition
8) Collocation
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از دیگــر مباحــث «معنی» ،میتوان به «حوزه معنایی» 1اشــاره کرد که عبارت اســت از
مجموعهای از کلمهها که داللت آنها به هم ارتباط دارد و معموالً تحت واژه عامی که آنها
را به هم پیوند میدهد ،جای میگیرند؛ مانند رنگها که اصطالح عام «رنگ» شامل واژگانی
چون «سرخ ،آبی ،زرد ،سبز و سفید و  »...میگردد( .مختار عمر )73 :1385 ،البته باید توجه
داشت که در بسیاری از موارد ،اعضای یک حوزه معنایی بر اساس علم انتخاب نمیشوند،
بلکه بر حسب باورهای قومی و فرهنگی انتخاب میشوند؛ خواه این باورها منطبق بر علم
باشــند ،خواه نباشــند( .صفوی )102 :1391 ،مطالعه حوزههای معنایی را میتوان هم در
معناشناســی همزمانی دنبال کرد ،هم درمعناشناسی در زمانی( .همان )98 :پژوهش حاضر
درصدد اســت تا با روش توصیفی ـ تحلیلی ،به بررســی روابط مفهومی واژگان قرآنی و
استخراج حوزههای معنایی این واژگان بپردازد.
از جمله مقاالتی که در زمینه پوشــش به نگارش درآمده اســت ،میتوان به مقاالت ذیل
اشاره کرد:

ـ مقاله «حجاب در قرآن» ،پس از بیان آیاتی که واژه حجاب در آنها به کار رفته ،به تقسیم
حجاب از دو بعد مادی و معنوی پرداخته و در ذیل آن سه واژه «جلباب»ِ « ،خمار» و «جیب»
را بررسی کرده است( .شهیدی)1380 ،

ـ مقال ه «پوشــیدنیهای مادی در قرآن» ،سیزده واژه را که به معنای پوشش یا مرتبط با آن
اســت ،بررسی کرده است .این واژهها عبارتاند از« :لباس»« ،سندس»« ،استبرق»« ،نمارق»،
«زرابی»« ،خُ ُمر»« ،جالبیب»« ،ســابغات»« ،ســرابیل»« ،بطائن»« ،قمیص»« ،مدثر»« ،مزمل».
ّ
(ارجمندفر)1386 ،
ـ مقاله «پویشی در معنا و مفهوم حجاب» ،به مفهومشناسی لغوی حجاب با توجه به مفهوم
آن در عرفان ،فقه و آیات قرآن پرداخته است و سپس مفاهیم «حجاب»« ،عفاف» و «تبرج» را
بررسی کرده است .از نظر نویسنده این مقاله ،در قرآن کریم فقط معنای لغوی حجاب به کار
رفته ،در عرفان از حجاب به عنوان اصطالح خاص عرفانی اســتفاده شده و در فقه حجاب
به معنای پوشش زنان است( .غروی نائینی و عامری)1386 ،

ـ مقاله «بررســی واژههای همگرای حجاب و ســتر در شــبکه مفهومی پوشش بانوان با
رویکرد معناشناسی متنی» ،به تعریف و تبیین اصطالحات مهم شبکه مفهومی پوشش بانوان
میپردازد و وجوه تمایز واژههایی را که در ســطح عموم جامعه مترادف تلقی میشــوند،
بیان میکند .همچنین به بررســی این واژگان که مرتبط با پوشــش بانوان است ،میپردازد:
«سدَ ن» .و در نهایت به تبیین معنای حقیقی هر اصطالح
«حجاب»« ،ستر»« ،غطاء»ُ ،
«سدافه» و َ
با توجه به موارد کاربرد آنها در صدر اسالم میانجامد( .طیبی)1393 ،
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1) Semantic field
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ـ مقاله «واکاوی مفاهیم ناظر به مصادیق پوشــش بانوان در منابع اسالمی» ،پوشش
بانوان را در سه بخش سر ،نیمتنه و تمام بدن بررسی کرده و در ذیل آن برخی مصادیق
قرآنی پوشــش زن را همچون واژگان «خمار» و «جلباب» بررسی میکند( .عبدالهی،
)1394
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از آنجا که هر یک از مقاالت فوق ،بخشــی از واژگان مرتبط با پوشیدنیها در قرآن را
محور بررســی قرار دادهاند و تاکنون هیچ پژوهشــی ،تمامی واژههای مرتبط با پوشش و
پوشــیدنی در قرآن اعم از پوشــیدنیهای مختص زنان یا مردان و پوشیدنیهای مادی یا
غیرمادی را مورد بررسی قرار نداده است ،نوشتار حاضر بر آن است تا تمامی این واژگان
را به صورت یکجا ،هم در برخی کتب لغت و هم در برخی کتب تفســیری مورد مطالعه
قرار دهد.
با بررسی واژگان مربوط به پوشیدنیهای قرآن مشخص شد که میتوان این واژگان را در
سه گروه دستهبندی کرد :الف) پوششهای مادی؛ ب) پوششهای غیرمادی؛ ج) پوششهای
مادی و غیرمادی .از این رو در ادامه تکتک واژگان در ذیل این سه گروه بررسی و در انتها
روابط مفهومی آنها بیان میشود.

2ـ انواع پوششهای مادی

منظور آن دسته از واژگانی است که برای پوشش و پوشیدن در دنیا و آخرت کاربرد دارند.

2ـ1ـ َسرابیل

مفرد آن «ســربال» و به معنای «قمیــص ،پیراهن» (فراهیــدی )344 ،7 :1410 ،و این
پیراهن از هر جنســی میتواند باشــد( .راغب اصفهانی )406 :1412 ،از این رو است که
معنی «الدرع :زره» را نیز میتواند شامل شود( .ابنمنظور )335 ،11 :1414 ،واژه «سرابیل»
در قرآن کریم ســه مرتبه به کار رفته اســت .یک مرتبه خداوند در سوره ابراهیم در مورد
﴿ســرابي ُل ُه ْم ِم ْن قَ ِط ٍ
ران﴾ (ابراهیم)50/؛ بدین معنی که «پيراهنهايشان
جهنمیان میفرمایدَ :
از قطران [مادهاى متع ّفن ،قابل اشتعال و بدبو] است( ».انصاریان )261 :1383 ،در این آیه
منظور از كلمه «قطران» چيزى ســیاهرنگ و بدبو است كه به شتران مىمالند و در قيامت
آنقدر بر بدن مجرمين مىمالند كه مانند پيراهن بدنشــان را بپوشــاند( .طباطبایی:1374 ،
)130 ،12
﴿و َج َع َل ل َ ُك ْم َس َ
رابيل
همچنین در آیهای دیگر کلمه «ســرابیل» دو بار تکرار شده استَ :
قيك ْم ب َ ْأ َس ُ
رابيل تَ ُ
تَ ُ
قيك ُم ال ْ َح َّر َو َس َ
ــك ْم﴾ (نحل)81/؛ «و تنپوشهايى براى شما قرار داد كه
شــما را از گرما نگه مىدارد و پيراهنهايى [مقاوم] كه شــما را از آسيب جنگ و نبردتان
حفــظ مىكند( ».انصاریان )276 :1383 ،در آیه فوق «ســرابیل» اول به معنی «پیراهن»ی
76

البته راغب در مفردات ،ذیل این واژه پس از ذکر هر سه آیه گفته است« :أي تقي بعضكم
من بأس بعض» (راغب اصفهانی )406 :1412 ،به نظر میرسد راغب معتقد است« ،سرابیل»
از آسیبهایی که به بدن وارد میشود ،محافظت میکند.
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است که از گرما محافظت میکند و «سرابیل» دوم به معنی «زره جنگی» است( .ابنمنظور،
)335 ،11 :1414

2ـ2ـ لَبوس

ناه َص ْن َع َه لَبُ ٍ
وس ل َ ُك ْم لِتُ ْح ِصنَ ُك ْم ِم ْن
﴿و َعلَّ ْم ُ
واژه «لَبوس» یک مرتبه در قرآن بکار رفته استَ :
ِ
صنعت ساختنِ پوششهاى دفاعى را به او آموختيم تا
ب َ ْأ ِس ُك ْم﴾ (انبیاء)80/؛ «و به سود شما
شما را از [آسيب] جنگتان محافظت نمايد( ».انصاریان )328 :1383 ،ضمیر « ُه» به حضرت
داوود برمیگردد و معنای آیه آن اســت که صنعت زرهســازی را به حضرت داوود (علیه
السالم) آموختیم تا برای شما زره بسازد و شما را از شدت ضربات دشمن ایمن نگه دارد.
(طباطبایی)313 ،14 :1417 ،
طبرسی در مجمعالبیان ،در شرح این واژه مینویسد« :لَبوس ،اسمی برای سالح است که هم
به زره ،هم به جوشن و هم به شمشیر ،هم به نیزه اطالق میشود» (طبرسی)90 ،7 :1372 ،
راغب معتقد اســت واژه «لَبوس» ـ از ریشه «لبس» ـ به معنی آنچه انسان میپوشد ،است
(راغب اصفهانی )734 :1412 ،ابنمنظور میگوید« :اگر این واژه را به معنی «ثیاب و سالح»
بدانیم ،واژه مذکر اســت و اگر به معنی «زره» فرض کنیم ،واژه مؤنث اســت( ».ابنمنظور،
 )203 ،6 :1414در آیه فوق منظور از «لَبوس» ،زرهی میباشــد که در جنگها میپوشــند.
(همان؛ راغب)734 :1412 ،

ری
2ـ3ـ َعب َق ّ
«عبقری» را در معنی «جامههای نازک و بالشهای مخملی خالدار» ،1اسم
مجمعالبیان واژه
ّ

جنس دانسته و مفرد آن را «عبقریّة» معرفی میکند .وی از ابوعبیده نقل میکند« :هر چیزی
«عبقری» نقل
عبقری گویند» (طبرسی )318 ،9 :1372 ،معادلهای دیگری برای
از فرش را
ّ
ّ
شده است؛ از قبیل «ال ّزرابی»« ،الطنافس»« ،الدیباج» و «البسط» و «هر جامهای که نقاشی شده
باشد( ».همان)320 :
ى َرف َْر ٍف ُخ ْض ٍر َو َع ْب َقر ٍِّي ِح ٍ
سان﴾
ئين َعل 
﴿متَّ ِك َ
این واژه تنها یک بار در قرآن آمده اســتُ :
(الرحمن)76/؛ «بر بالشهای ســبز و فرشهای زيبا تكيه مىزنند» (انصاریان)534 :1383 ،
«عبقری» را نمونهای از فرشهای بهشتی میداند( .راغب اصفهانی)544 :1412 ،
راغب
ّ
« )1العبقري عتاق الزرابي و الطنافس المخمله الموشمه»
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واژه «قمیص» ،شــش بار در قرآن و تنها در مورد پیراهن حضرت یوسف (علیه السالم)
به کار رفته است( .سوره یوسف ،آیات  )93 ،28 ،27 ،26 ،25 ،18برخی از جمله سیوطی،
اصل این واژه را فارسی دانستهاندِ ( .جفری ،بیتا« )339 :قمیص» ،در معنای «پیراهن» واژهای
مذکر اســت ،اما وقتی معنی «زره» بدهد ،مؤنث است( .فراهیدی70 ،5 :1410 ،؛ ابنمنظور،
)82 ،7 :1414
ریشــه «ق م ص» ،کاربرد فعلی هم دارد و معنای آن «لَبِس :پوشــانیدن» است .ابنمنظور
ذیل این ریشه ،شاهد مثالی برای معنای استعاری آن هم آورده است« :روى ابن َ
األعرابي عن
عثمان أَن النبي (صلی اهلل علیه و آله) ،قال له :إِن ّ
الص على
الل َسيُ َق ِّم ُصك قميص ًا و إِنك َستُ ُ
خَ ْلعِــ ِه فإِياك و خَ ْل َعه» که منظور از «قمیص» در این عبارت« ،خالفت»اســت (ابنمنظور،
 )82 ،7 :1414این معنای استعاری در نهجالبالغه هم به کار رفته است« :أما واهلل لقد تقمصها
فالن و إن ّه لیعلم أنّ مح ّلی منها ّ
الرحی ».در واقع منظور این است که خالفت
محل القطب من ّ
وی را همچون پیراهن پوشانیده است( .طریحی)181 ،4 :1375 ،

2ـ5ـ ثیاب

«ثوب» به معنى لباس و جمع آن «ثياب» اســت (قرشی )322 ،1 :1371 ،که از هر جنسی
میتواند باشــد؛ اعم از «قطــن»« ،كتان»« ،صوف»« ،خز» و «قز» (طریحــی)20 ،2 :1375 ،
این واژه در هشــت آیه به کار رفته است( :هود( ،)5/کهف( ،)31/حج( ،)19/نور58/و،)60
(نوح( ،)7/مدثر )4/و (انسان)21/

سوه
2ـ6ـ َک َ

از ریشــه «ک س و» در قرآن دو مشــتق اسمی « َکســوه »1و فعلی «کسو »2در مجموع در
پنج آیه به کار رفته اســت .واژه «کِ ْس َوه» [مترادف با « ُک ْس َوه»] ،به معنی «لباس و پوشاک» و
معنای فعلی آن به «پوشیدن ،پوشانیدن» است و منظور از عبارت «اكتسبت األرض بالنبات»،
پوشــاندن زمین به وســیله گیاهان اســت یا به عبارتی زمین از گیاهان پوشیده شده است.
(فراهیدی)391 ،5 :1410 ،

اصل ریشــه «کسو» به معنی «لبس الثوب» اســت :الف) «لبس» به معنی پوشانده شدن و
پنهان شــدن با چیزی است؛ گاهی هم به شــبهه ،وقتی آن شبهه انسان را فرا بگیرد ،اطالق
میشود .ب) «ثوب» به معنی رجوع چیزی به عنوان اجر به چیز دیگر و ارتباط با آن است؛
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َ
َ
﴿و َعلَى ال َْم ْول ُو ِد ل َ ُه ِر ْزقُ ُه َّن َو ِك ْس َوتُ ُه َّن ب ِال َْم ْع ُر ِ
رير َرقَبَ ٍه﴾ (مائده)89/
َ )1
وف﴾ (بقره)233/؛ ﴿ف ََكف َ
َّارتُ ُه  ...أ ْو ِك ْس َوتُ ُه ْم أ ْو تَ ْح ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ظام ل َْحماً﴾
﴿و ْار ُزقُو ُه ْم فيها َو اك ُْسو ُه ْم﴾ (نساء)5/؛ ﴿ف ََك َس ْونَا الْع َ
َ )2
﴿و انْظ ْر إِل َى الْعظا ِم ك َْي َف ن ُ ْنش ُزها ثُ َّم ن َ ْك ُسوها ل َْحماً﴾ (بقره)259/؛ َ
(مومنون)14/

 نآرق رد  اهیندیشوپ یسانشانعم

بنابراین «ثوب» اخص از «لباس» و «کســاء» اســت و مربوط به لباسی است که به صاحبش
ارتباط دارد و بر هر چیز پوشــانندهای «کسو» اطالق نمیشود( .مصطفوی)61 ،10 :1360 ،
دو واژه «کساء و کسوه» را بر آنچه عرفا میپوشند و به وسیله آن پوشانده میشوند ،اطالق
میکنند( .همان)62 :

2ـ7ـ نَع َلین

واژه «نعلین» از ریشــه «نعل» به معنی «کفش و پایپوش» یا به عبارتی آنچه از تماس
پا با زمین ممانعت میکند( .فراهیدی )142 ،2 :1410 ،منظور از «نعل» آن چیزی اســت
که پای انســان را به هنگام راه رفتن از تماس با ســایر اشیاء محافظت میکند .در کتاب
التحقیق فی کلمات القرآن الکریم« ،نعل» را پوشیدنی میداند (لبس النعل) و تنها مختص
انســان نیست ،در مورد انســان و حیوان ،چه تکوینی و چه جعلی به کار میرود .واژه
«نعل» مجازا ً برای محافظت از ســایر اشیاء هم به کار میرود؛ برای مثال «نعل السیف»،
یا آن چیزی که در مرتبهای پایین و زی ِر پا قرار دارد؛ مانند انسانهای ذلیل یا آن بخشی
از زمین که سخت ،صاف و مسطح است و مانع خسته شدن رونده میشود( .مصطفوی،
)174 ،12 :1360
َاخ َل ْع ن َ ْع َل ْي َ
ك﴾ (طه)12/؛ «پاىپوش
این واژه تنها یک بار در قرآن به کار رفته اســت﴿ :ف ْ
خويش بيــرون آور» (انصاریان )312 :1383 ،این «نعلین»ی که در قرآن به کار رفته ممکن
ِ
جنس پوست حمار ،گاو یا هر گونه کفشی که از نجسیها و شر حیوانات مصون
اســت از
بدارد ،باشد( .طبرسی )10 ،7 :1372 ،درآوردن کفش در این آیه میتواند دو وجه جسمانی
و روحانی داشته باشد :در وجه جسمانی ،همانگونه که آدمی در مجلس بزرگان ،کفشهای
خود را در میآورد ،آن مکان متجلی به انوار الهی است؛ پس رعایت ادب و خشوع ایجاب
میکند کفش را دربیاورد .در وجه روحانی ،از آنجایی که گامهای آدمی وسیله سیر سلوک و
اتیان است ،پس برای این حرکت بهناچار بایستی گامها را از هرگونه تعلق خارجی و دنیوی
1
پاک و منزه کرد .پس منظور از نعل روحانی ،آن چیزی اســت که گام و قدم را میپوشاند.
(مصطفوی)174 ،12 :1360 ،

2ـ8ـ َجالبیب

البِيبِه َِّن ذل ِ َ
نين َع َل ْيه َِّن ِم ْن َج َ
ى أَ ْن
ك أَ ْدن 
این واژه تنها یک بار در قرآن به کار رفته است﴿ :يُ ْد َ
يُ ْع َرف َْن فَال يُ ْؤذ َْي َن﴾ (احزاب)59/؛ چادرهايشان را بر خود فرو پوشند .اين [پوشش] به اينكه
[به عفت و پاکدامنی] شــناخته شــوند نزدیکتر است و در نتیجه مورد آزار قرار نخواهند
گرفت( .انصاریان)436 :1383 ،
الروحانى :عباره ع ّما يلبس و يشتمل و ّ
يغطى القدم»
« )1فالنعل الروحاني في القدم
ّ
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«جالبیــب» (مفرد آن جلباب) یــک واژه دخیل و نام یکی از لباسهــای زنانه در قرآن
کریم اســت .لغتنامهها در باب معنای آن اختــاف نظر فراوان دارند ( ِجفری ،بیتا)163 :
فراهیدی آن را پیراهنی گشــادتر از خمار و کوتاهتر از رداء میداند و بانوان به وســیله آن
ســر و ســینه خود را میپوشــانند( .فراهیدی )130 ،6 :1410 ،طبرسی« ،جلباب» را همان
«خمار :روسری ،مقنعه» برای زن میداند که سر و صورت وی را در هنگام خروج از منزل
میپوشــاند( .طبرسی )578 ،8 :1372 ،البته طبرسی به نقل از ابنعباس و مجاهد میگوید:
جلباب فقط مختص زنان آزاده اســت و کنیزها با ســر و گردن باز بیرون میروند( .همان:
 )581معانی دیگری برای «جلباب» نقل کردهاند« :ثیاب»« ،قمیص» و هر چیزی که زن با آن
خود را میپوشاند( .طبرسی« ،)578 ،8 :1372 ،جامهای گشاد و کوتاهتر از ملحفه»« ،ملحفه»
(ابنمنظور« ،)268 ،1 :1414 ،إزار»( .همان)269 :
تفســیر جلباب به خمار ،مقنعه یا نیمتنه ،تسامحی است و تعریف درست آن همان
روپوش یا روی لباســی اســت که سراســر اندام را فراگیرد و نیز از فعل امر «یدنین»
دانســته میشود که جلباب پوششــی بوده اســت جلو باز ،همانند شنل که بر دوش
میافکندهاند و در آیه دســتور داده شــده است که دو طرف آن را به هم نزدیک کنند.
(شهیدی)79 :1380 ،

نکتهای دیگر در باب این واژه ،عدم کاربســت آن برای بانوان است .واژه «جلباب» با
توجه به کاربرد آن در دیگر متون ،هر دو محدوده پوشــش را در بر میگیرد :اگر برای
بانوان به کار رود ـ همانگونه که در قرآن نیز اســتعمال شــده است ـ به معنای پوشش
سرتاسری (چادر) اســت و اگر برای مردان به کار رود ،میتواند به معنای عبا باشد که
روی دوشها انداخته میشــود و از پایین گردن تا پایین پا را میپوشــاند( 1.عبدالهی،
)32 :1394

2ـ9ـ ُخ ُمر

در زبان عربی فعل «خَ َم َر» به معنای پوشــاندن و پنهان کردن است .از همین ریشه واژه
« ِخمــار» به معنای «مقنعه و معجر» آمده اســت که صورت جمــع آن «خُ ُمر» در قرآن به
لى ُجيُوبِه َِّن﴾ (نور)31/؛ «و
﴿و لْيَ ْضرِبْ َ
کار رفته اســتِ ( .جفری ،بیتاَ :)196 :
ــن ب ِ ُخ ُم ِر ِه َّن َع َ
مقنعههاى خود را به روى گريبانهايشان بيندازند( ».انصاریان )353 :1383 ،در آیه فوق،
اســتعمال صیغه امر « َو لْيَ ْض ِرب ْ َن» به همراه واژ ه «خمر» ،نوعی تأکید ادبی اســت در مورد
شدت ستر و استحکام آن به هر طریقیکه مقدور است .دستور «زدن خمار بر گردنهای
زنان» در آیه بعد از امر ّ
غض بصر و ســتر زینت ،میتواند بر این امر داللت داشــته باشد
ک؛ گردن چون از محدوده لباس بیرون است و در باالی سینه واقع میشود ،ممکن است
80

 )1ر.ک .مقاله واکاوی مفاهیم ناظر به مصادیق پوشش بانوان در منابع اسالمی ،صص 31ـ.35

اگرچه این واژه در شــعر کهن عربی بســیار به کار رفته ،اما قرائن نشان میدهد این واژه
از یک منبع مســیحی وارد زبان عربی شده اســتِ ( .جفری ،بیتاِ « )197 :خمار» برخالف
«جلباب» ،پوشــش سر اســت و کاربرد آن در شــعرهای جاهلی و دوره اسالمی به همین
معناســت( .شــهیدی« )79 :1380 ،خمار» و «جلباب» معادل یکدیگر نیستند؛ بلکه «خمار»
پوشش اســت و جلباب پوششی است که سراســر بدن (از گردن به پایین) را میپوشاند.
همچنین «جلباب» پوششی جلو باز است و «خمار» ،سرپوش دامنهدار است( .همان)80 :

 نآرق رد  اهیندیشوپ یسانشانعم

مفهوم زینت بر آن صدق نکند؛ بنابراین ،با این امر و تأکید ،مفهوم ســتر زینت را دقیقتر
و به شدت بیشتر بیان میکند( 1.عبدالهی30 :1394 ،ـ)31

2ـ10ـ بطائن

«بطائن» ،جمع واژه «بِطانه» ،به معنی باطن و آســتر لبــاس (فراهیدی )440 ،7 :1410 ،و
جوف هر چيز است ،در مقابل آن ظهائر كه جمع ظهاره وبه معناى ظاهر و سطح بيرونى آن
است و لذا آستر جامه را بطانه و رويه آن را ظهاره گويند( .طباطبایی )110 ،19 :1417 ،البته
معنی دیگر آن «خویشــاوندان نزدیک» است .برای نمونه وقتی گفته میشود «بِطانه الرجل»
منظور «دوســتان و یاران مورد اعتماد او از میان قومش؛ کسانی که با آنها مشارکت میکند
و آنها نیز وی را در امور داخلیشــان مشارکت میدهند ».یا منظور از «اهل بطانته» ،منظور
یاران مورد اعتماد شخص است( .فراهیدی)440 ،7 :1410 ،
لى ف ُُر ِ
ش ب َ َطائِنُها ِم ْن إ ِْستَ ْب َرقٍ ﴾ (الرحمن)54/؛
﴿متَّ ِكيِ َن َع َ
این آیه در قرآن یک بار آمده استُ :
«[بهشتيان] بر بسترهايى كه آستر آنها از حرير درشتبافت است ،تكيه مىزنند» (انصاریان،
 )533 :1383ذکر آستری و عدم ذکر روی ه فرشها در آیه ،داللت بر آن دارد که وقتی فرش
آسترش از جنس استبرق باشد ،هر کسی میفهمد که رویه آن گرانبهاتر و باالتر از استبرق
است( .طبرسی)313 ،9 :1372 ،

2ـ11ـ زرابی

«زرابی» ،به معنی «فرش» و مفرد آن «زربی» اســت (طبرسی )725 ،10 :1372 ،اگرچه در
ّ
﴿و َز َراب ِ ُّى
قرآن و به تبع آن مفسران و اهل لغت واژه
«زرابی» را به معنی «فرش» دانستهاندَ :
ّ
َم ْبثُوثَ ٌه﴾ (غاشــیه)16/؛ «و فرشهايى زربفت و گسترده» (انصاریان ،)592 :1383 ،اما معنای
پوشیدنی هم دارد .راغب آن را نوعی لباس راحت و منسوب به جایی شمرده و استعمال آن
در قرآن را از باب تشبیه و استعاره میداند( .راغب)379 ،1 :1412 ،
اصل این واژه مأخوذ از زبان فارسی و واژه «زربفت یا زربافت» و منظور پارچههایی است
که از الیاف طال بافته میشود که در قرآن هم همین معنا مورد نظر است :فرشها ،بالشها و
 )1ر.ک .مقاله واکاوی مفاهیم ناظر به مصادیق پوشش بانوان در منابع اسالمی ،صص 28ـ.31
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پشتیهای زربافت( .مصطفوی)321 ،4 :1360 ،

2ـ12ـ سابغ

این ریشــه تنها دو بار در قرآن به کار رفته اســت که یک مورد آن در قالب اسم فاعل و
يد أَ ِن ا ْع َم ْل ساب ِ ٍ
غات﴾ (سبأ 10/و)11؛ «آن را برای او نرم
﴿و أَلَنَّا ل َ ُه ال ْ َح ِد َ
معنای پوشیدنی داردَ :
کردیم كه زرههاى فراخ بساز( ».انصاریان428 :1383 ،ـ)429

سال د ّوم
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«ســابغ» به معنای نوعی لباس (طبرسی )595 ،8 :1372 ،و زره وسیع و گسترده (راغب،
 )395 ،1 :1412اســت .فراهیدی اینگونه تعریف میکند« :آن را پوشــیدن زره و هر چیز
بلندی تا زمین میرسد»( .فراهیدی)379 ،4 :1410 ،

2ـ13ـ مدثر

ایــن واژه یــک بار در قرآن و آن هم در خطاب به پیامبــر (صلی اهلل علیه و آله) در آغاز
بعثت به کار رفته اســت﴿ .يا أَيُّ َها ال ْ ُم َّدثِّ ُر﴾ (مدثر)1/؛ «اى جامه بر خودپوشيده!» (انصاریان،
)575 :1383
«دثار» به لباسهایی گفته میشــود که روی لباس زیرین پوشیده میشود و در معرض
دید قرار میگیرد و ممکن اســت به خاطر گرم کردن بدن نیز پوشــیده شود و در معرض
دید قرار گیرد و ممکن اســت که به خاطر گرم کردن بدن نیز پوشــیده شود( .ارجمندفر،
)27 :1386

از ریشــه «دثر» ،به کنایه در مورد هر چیز آشــکاری استفاده میشود .این ریشه در نهج
البالغه چهار مرتبه به کار رفته اســت .برای نمونه در خطبه  89در وصف دوره جاهلیت
آمده است« :و شعارها الخوف و دثارها السیف» ،بدین معنی که «پوشاکش ترس و هراس
و آنچه مردم روی لباس بر خود میبســتند ،شمشیر بود» (جعفری )243 :1386 ،همچنین
امیرالمؤمنین (علیه السالم) در حکمت  ،104در مورد زاهدان میفرمایند« :و القرآن شعارا
و النــاس دثارا»« ،قرآن را برنامه زندگی و دعا را برای خود پوشــاک قرار دادند( ».همان:
)1015

2ـ14ـ مز ّمل

این کلمه ،نیز یک بار در قرآن و آن هم در وصف پیامبر بیان شده است﴿ :يا أَيُّ َها ال ْ ُم َّز ِّم ُل﴾
(مزمل)1/؛ «اى جامه بر خودپيچيده!»( .انصاریان)574 :1383 ،
ظاهرا ً در موقع نزول این ســوره ،پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) جامهای را به خود پیچیده
بودهاند؛ چرا که در مقابل دعوتش توسط کفار مورد استهزاء و اذیت قرار گرفته و اندوهناک
بود .لذا برای رفع غم و اندوه جامهای به دور خود پیچید تا لحظهای اســتراحت کند ،به او
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2ـ15ـ جنس پوششهای مادی

در قرآن واژگانی بر جنس و نوع لباس و پوشش داللت دارند .از جمله این واژگان میتوان
به موارد ذیل اشاره نمود« :سندس»« ،استبرق»« ،حریر»« ،قطران» و «دفء».

 نآرق رد  اهیندیشوپ یسانشانعم

خطاب شد که ای جامه بر خودپیچیده! برخیز و نماز شب بخوان( .ارجمندفر)28 :1386 ،

2ـ15ـ1ـ سندس

ون
﴿و يَ ْلبَ ُس َ
این واژه تنها سه بار در قرآن و آن هم در همنشینی با واژه «استبرق» آمده استَ :
ند ٍ
ثِياب ًا ُخ ْضرا ً ِم ْن ُس ْن ُد ٍ
لين﴾
ون ِم ْن ُس ُ
س َو إ ِْســتَ ْب َرقٍ ﴾ (کهف)31/؛ ﴿يَ ْلبَ ُس َ
س َو إ ِْستَ ْب َرقٍ ُمتَقاب ِ َ
ند ٍ
س ُخ ْض ٌر َو إ ِْستَ ْب َر ٌق﴾ (انسان)21/
ياب ُس ُ
(دخان)53/؛ ﴿عالِيَ ُه ْم ثِ ُ
این واژه تنها از ترکیب با واژه «استبرق» در توصیف جامههای زیبا و فاخر ساکنان بهشت
به کار رفته است؛ از این رو احتمال میرود که یک واژه ایرانی باشد( .جفری ،بیتا )263 :در
معنای این واژه آمده است «نوعی لباس که از پشم بز گرفته شده است» .در کالم مفسران هم
به معنای «دیباج ظریف» آمده است .بین دانشمندان اهل لغت و گروهی از مفسران ،ظریف
بودن و نازک بودن آن معنای مشــترکی اســت که به وضوح قابل دریافت است .در بعضی
ترجمههای قرآن نیز به معنای دیبای تنک ،جامههای تنک ،حریر نازک ،جامه ابریشم و دیبای
خوش آمده است( .ارجمندفر)19 :1386 ،
2ـ15ـ2ـ استبرق

این واژه چهار مرتبه در قرآن آمده است؛ همانطور که پیشتر گفتیم ،سه مرتبه همنشین
ى ف ُُر ٍ
ش بَطائِنُها
ئين َعل 
﴿متَّ ِك َ
با واژه «ســندس» بوده و یک بار هم به صورت تنها آمده استُ :
ِم ْن إ ِْستَ ْب َرقٍ ﴾ (الرحمن)54/
این واژه از معدود واژگانی اســت که تقریب ًا همه دانشمندان مسلمان به دخیل بودن آن از
فارسی اذعان کردهاند( .جفری ،بیتا118 :ـ )119معنای این واژه ،ابریشم ضخیم یا به عبارتی
ابریشمی که از جنس طالست یا لباس حریر زیر که از استبر معرب شده است .معنای این
واژه در ســریانی« ،حریر گلدار» اســت .در فارسی به معنای «ستبر ،ضخیم و محکم» آمده
است( .ارجمندفر)19 :138 ،
2ـ15ـ3ـ َحریر

باس ُه ْم فيها
کلمه «حریر» سه بار در قرآن آمده استَ :
رير﴾ (حج)23/؛ ﴿ل ِ ُ
﴿و ل ِ ُ
باس ُه ْم فيها َح ٌ
﴿و َجزا ُه ْم بِما َصبَ ُروا َجنَّ ًه َو َحريرا ً﴾ (انسان)12/
رير﴾ (فاطر)23/؛ َ
َح ٌ
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در قامــوس قرآن ،آن را حریر معمولی نمیداند ،بلکه حریر به خصوصی اســت .به نظر
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ميآيد مراد از آن لباس نازک و نرم است؛ چنانکه راغب گفته نه ابريشم كه از كرم ابريشم
به دست میآيد( .قرشی)119 ،2 :1371 ،
2ـ15ـ4ـ قطران
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این واژه غریب تنها در آیهای که توصیفگر عذابهای گناهکاران در روز واپسین است،
﴿ســرابي ُل ُه ْم ِم ْن قَ ِط ٍ
ران﴾ (ابراهیم)50/؛ بدین معنی که «پيراهنهايشان از
به کار رفته استَ :
قطران [مادهاى متع ّفن ،قابل اشتعال و بدبو] است»( .انصاریان)261 :1383 ،

زمخشری میگوید که قطران شیره درخت ابهل است که در طالی اشتران گرگین به کار
میرود ،اما در بحثی که در لسانالعرب درباره این واژه آمده در مییابیم که علمای لغت تا
حدی در توضیح این واژه حیران ماندهاند ،اما به نظر میرســد این واژه سریانی و به معنای
«قیر» باشد( .جفری ،بیتا)337 :
2ـ15ـ5ـ دِفء

﴿و ْ َ
ْء َو َمنافِ ُع﴾
النْ َ
این واژه تنها یک بار در قرآن به کار رفته استَ :
عام َخ َل َقها ل َ ُك ْم فيها ِدف ٌ
(نحل)5/؛ «و دامها را كه براى شما در آنها [وسيله] گرمى و سودهاست آفريد»( .انصاریان،
)267 :1383

برخی «دفء» را حرارت يا آنچه وسيل ه حرارت و گرمى است ،معنى كردهاند؛ مانند لباس.
طبرسى «دفء» را چیزی میداند كه به وسيله آن گرم شوى.

در صحاح آمده اســت :دفء بچه زاییدن شتر و شير و ساير منافع آن است .در نهايه نيز
چنين گفته شده و در قاموس آن را يكى از معانى «دفء» شمردهاند .به نظر میآيد كه مراد
از «دفء» در آيه شــريف فقط «نتاج و بچه دادن انعام ثالثه» است؛ زيرا اگر «دفء» حرارت
يا وسيله حرارت معنا شود ،لباس تهيهشده از آنها فقط وسيله گرمى و حرارت خواهد بود،
يل تَ ِق ُ
﴿و َج َع َل ل َ ُك ْم َسراب ِ َ
يك ُم ال ْ َح َّر﴾ (نحل )81/در اين آیه از
حال آن كه قرآن فرموده اســتَ :
لباســی كه وسيله خنكى اســت و از حرارت مانع است ،سخن رفته است .همچنین در آیه
﴿و َج َع َل ل َ ُك ْم ِم ْن ُج ُلو ِد ْ َ
النْعا ِم بُيُوت ًا تَ ْستَ ِخفُّونَها يَ ْو َم َظ ْعنِ ُك ْم
دیگری از همین سوره آمده استَ :
ِقامتِ ُك ْم َو ِم ْن أَ ْصوافِها َو أَ ْوبا ِرها َو أَ ْشعا ِرها أَثاث ًا َو َمتاع ًا إِل 
ى ِحينٍ ﴾ (نحل)80/؛ در اين
َو يَ ْو َم إ َ
آیه نيز از پشم و كرک و موى حيوانات سخن رفته است؛ بنابراین بهتر است «دفء» در آيه
به معنى نتاج در نظر گرفته شود( .قرشی349 ،2 :1371 ،ـ)350

3ـ پوششهای غیرمادی

مقصود آن دســته از واژگانی است که در قرآن برای امور غیرحسی و عرفانی به کار رفته
است .در ادامه این واژگان و کاربردهایشان در قرآن بررسی شده است.
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«غطاء» در لغت به معنای پوشــاندن اســت به طوری که زیر آن پوشیده باشد؛ به عبارت
دیگر «غطاء» بهطور قطع باید ُکلفت و به شیء پوشیدهشده ،الصاق شود .البته در منابع متأخر
«غطاء» هممعنای «ســدافه» نیز گرفته شده است( ،طیبی )49 :1393 ،اما این معنا در قرآن به
کار نرفته است و معنای عرفانی آن در قرآن منظور است.

 نآرق رد  اهیندیشوپ یسانشانعم

3ـ1ـ غطاء

این واژه در قرآن دو بار آمده است:
ذين كان َ ْت أَ ْعيُنُ ُه ْم ف 
ون َس ْمع ًا﴾ (کهف)101/؛ «همان
طيع َ
﴿ال َّ َ
ي ِغطا ٍء َع ْن ِذ ْكري َو كانُوا ال يَ ْستَ ُ
كسانى كه ديده [بصيرت]شان از ياد من در پرده [غفلت] بود و نمىتوانستند [سخن خدا
را] بشــنوند( ».انصاریان )305 :138 ،و ﴿ل َ َق ْد ُك ْن َت في َغ ْف َل ٍه ِم ْن هذا ف ََك َش ْفنا َع ْن َ
طاء َك
ك ِغ َ
ــر َك الْيَ ْو َم َحدي ٌد﴾ (ق)22/؛ «[به او مىگويند] :تــو از اين روز بزرگ در بىخبرى و
فَبَ َص ُ
غفلــت بودى ،پس ما پرده بىخبرى را از ديده [بصيرت]ات كنار زديم در نتيجه ديدهات
امروز بسيار تيزبين است( ».انصاریان)519 :1383 ،

3ـ2ـ اکنه

مشــتقات ریشــه «ک ن ن» که در قرآن به کار رفته عبارتاند از« :مکنون» (واقعه،)78/
«اکنــان» (نحل )81/و «أکِنَّــه» .واژه «أکِنَّه» که مفرد آن «کنان» اســت و هممعنی «غطاء»
میباشــد .ایــن واژه چهار مرتبه در قرآن به کار رفته اســت .کاربرد ایــن واژه در قرآن
همچــون کلمه «غطاء» ،امری روحانی و عرفانی اســت؛ برای نمونــه در آیه ذیل منظور
پوششــی روحانی بر روی قلب به واسطه معصیتهایی است که فرد مرتکب شده است.
َ َ
وه﴾ (اســراء)46/؛ «و بر
﴿و َج َع ْلنا َعلى قُ ُلوبِه ِْم أ ِكنَّ ًة أ ْن يَ ْف َق ُه ُ
(مصطفــویَ )123 ،10 :1360 ،
دلهايشان پوششهايى مىگذاريم تا آن را نفهمند» (انصاریان)286 :1383 ،

3ـ3ـ غشاوه

﴿ختَم َّ
لى
لى قُ ُلوبِه ِْم َو َع َ
اللُ َع َ
این واژه دو مرتبه در قرآن به کار رفته اســتَ َ :
لى َس ْم ِعه ِْم َو َع َ
َ
او ٌه﴾ (بقره )7/و (جاثیه )23/ابنمنظور «غشاء» و «غطاء» را هممعنی میداند .او
أبْ َص ِر ِه ْم ِغ َش َ
«غشاوه» را پوستهای پوشاننده میداند که قلب را میپوشاند( .ابنمنظور)126 ،15 :1414 ،

3ـ4ـ غواش

این واژه از ریشــه «غ ش ی» و مفرد آن «غ ّواش» (راغــب اصفهانی )607 ،1 :1412 ،به
معنی پوشــش است و یک بار در قرآن به کار رفته اســت﴿ :ل َ ُه ْم ِم ْن َج َهنَّ َم ِمها ٌد َو ِم ْن ف َْوقِه ِْم
غ ٍ
َواش﴾ (اعراف)41/؛ «براى آنان بسترى از دوزخ و بر فرازشان پوششهايى از آتش است»
(انصاریان )155 :1383 ،در آیه باال منظور این اســت که انواع عذابها آنها را میپوشاند.
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(طریحی)316 ،1 :1375 ،

4ـ پوششهای مادی و غیرمادی

سه واژه «لباس»« ،حجاب» و «ستر» از جمله واژگانی هستند که در قرآن هم برای پوشیدنی
در امور مادی به کار رفتهاند و هم برای امور غیرمادی .از این رو این واژگان در دســتهای
جداگانه بررسی شدهاند.
سال د ّوم
شمارة د ّوم
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4ـ1ـ لباس

اولین واژهای که در مورد پوشــیدنیها به ذهن انســان خطور میکند ،واژه لباس است.
این واژه و مشــتقاتش  23بار در قرآن آمده است .در تعریف این واژه آمده است« :هر آنچه
بدنت را با آن میپوشــانی» (ارجمندفر )17 :1386 ،در مورد لباس و پوشش عرفی انسانها
در زمانها و مکانهای مختلف (دنیا ،بهشــت ،جهنم و  )...به کار رفته اســت؛ برای نمونه
ي آ َد َم قَ ْد أَنْ َزلْنا َع َل ْي ُك ْم لِباس ًا يُواري َس ْوآتِ ُك ْم َو ريش ًا َو
میتوان به آیات ذیل اشاره کرد﴿ :يا بَن 
ى ذل ِ َ
باس ُهما لِيُرِيَ ُهما َس ْوآتِهِما﴾ (اعراف)27/؛
باس التَّ ْقو 
ك َخ ْي ٌر﴾ (اعراف)26/؛ ﴿يَ ْنز ُِع َع ْن ُهما ل ِ َ
لِ ُ
ون ثِياب ًا ُخ ْضرا ً ِم ْن ُس ْن ُد ٍ
س َو إ ِْستَ ْب َرقٍ ﴾ (کهف)31/؛
﴿و يَ ْلبَ ُس َ
َ
رير﴾ (حج)23/؛ َ
﴿و ل ِ ُ
باس ُه ْم فيها َح ٌ
1
ْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
﴿و ُه َو الذي َسخَّ َر الْبَ ْح َر لتَأ ُك ُلوا م ْن ُه ل َ ْحم ًا ط ِريًّا َو تَ ْستَ ْخر ُِجوا م ْن ُه ح ْليَ ًه تَ ْلبَ ُسونَها﴾ (نحل)14/
َ
این واژه معنای غیرمادی هم دارد که این معنای غیرمادی هم در قرآن کاربرد داشته است؛
برای نمونه میتوان به معانی زیر اشاره کرد:
َ
باس ل َ ُه َّن﴾ (بقره ،)187/لباس معنای همسر به کار رفته است.
باس ل َ ُك ْم َو أنْتُ ْم ل ِ ٌ
در آیه ﴿ ُه َّن ل ِ ٌ
ارتباط این معنا با واژه لباس در این است که در واقع زن و شوهر ،همدیگر را از کشیده شدن
به فســق و فجور باز میدارند؛ در حقیقت هر کدام از زن و مرد ،لباس و ســاتر یکدیگرند.
(ارجمندفر)18 :1386 ،
در آیه ﴿ ُه َو الَّذي َج َع َل ل َ ُك ُم اللَّ ْي َل ل ِ
ً
باســا﴾ (فرقان ،)47/تاریکی شــب به لباس تعبیر شده
است .میتوان گفت از آنجا که شب فراگیر است و تمام نقاط فرو رفته در تاریکی را بهطور
یکنواخت میپوشاند ،از آن به لباس تعبیر شده است( .همان)
ى ذل ِ َ
ك َخ ْي ٌر﴾ (اعراف ،)26/حیا را لباس میداند .اضافه کردن لباس
باس التَّ ْقو 
در آیه َ
﴿و ل ِ ُ
برای تقوا از این جهت است که همانگونه که لباس ،بدن و عورت انسان را کام ً
ال میپوشاند،
تقوا و پرهیزگاری هم وجود انســان را در برمیگیرد و آن را از گناهان و عیوب اخالقی که
باعث رسوایی است ،دور میکند( .همان17 :ـ)18
﴿و َضر َب َّ
ال قَ ْريَ ًه كان َ ْت آ ِمنَ ًه ُم ْط َمئِنَّ ًه يَ ْأتيها ِر ْزقُها َرغَدا ً ِم ْن ُك ِّل َم ٍ
اللُ َمثَ ً
كان ف ََك َف َر ْت ب ِ َأنْ ُع ِم
در آیه َ َ
َّ َ
َّ
وع َو ال ْ َخ ْو ِف﴾ (نحل ،)112/اثر ترس و گرسنگى را لباس نامیده است؛
باس ال ْ ُج ِ
الل ِ فَأذاقَ َها اللُ ل ِ َ
 )1خداوند در اين آيه يکی از منابع تهيه لباس را ،دريا و زيورهاي آن معرفی مینمايد.

4ـ2ـ حجاب

واژه حجاب ،هفت مرتبه در قرآن به کار رفته اســت و معنای کلمه در این هفت مورد
چیزی اســت که از هر جهت مانع دیده شدن چیز دیگر است که برخی از آیات به حجاب
معنوی و برخی اشــاره به حجاب مادی دارند؛ برای نمونه در آیه ﴿و إِذَا س َ
ــألْتُ ُمو ُه َّن َمتَا ًعا
َ
َ
ف ََســ ُلو ُه َّن ِمن َو َرا ِء ِح َج ٍ
اب﴾ (احزاب ،)53/مقصود از «حجاب» ،پوششــی است که مانع از
دیده شــدن زنان پیامبر (صلی اهلل علیه و آله) میشود؛ مانند پرده (شهیدی ،)74 :1380 ،اما
مقاله «پویشــی در معنا و مفهوم حجاب» ،پس از بررســی لغوی واژه «حجاب» ،دو مفهوم
متمایز را از این واژه استخراج کرده است :مفهوم اول جدا کردن دو چیز ،مرز گذاشتن میان
آنها و فاصله انداختن بین دو امر است که این معنا از واژههای حائل ،مانع و حاجز مستفاد
میگردد .مفهوم دوم ،پنهان کردن ،پوشاندن و از مقابل دیده افراد خارج کردن است که این
معنا از کلمه «ستر» و مانند آن قابل استفاده است( .غروی نائینی و عامری116 :1386 ،ـ)117
همچنین لفظ حجاب در قرآن به معنای لغوی حجاب اســتفاده شده و معتقد است حجاب
شرعی در قالب تعابیر دیگری تبیین و تشریح شده است( .همان)125 :
1
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زیرا اثر گرسنگى و الغرى مانند لباس ،بر بدن انسان ظاهر میشود.

4ـ3ـ ستر

ستر در لغت به معنای پوشش و پوشیدگی است و در برخی از کتب لغت هممعنی حجاب
گفتهشده است( .طیبی )48 :1393 ،ریشه «س ت ر» سه بار در قرآن به کار رفته و به صورتهای
« ِســتر»« ،تسترون» و «مستور» ذکر شده است .واژه « ِستر» در آیه ذیل بدین صورت به کار برده
ــم ِ
ترا﴾
س َو َج َد َها تَ ْط ُل ُع َع َ
تى إِذَا ب َ َل َغ َم ْطلِ َع َّ
شــده استَ :
الش ْ
﴿ح َّ
لى قَ ْو ٍم ل َّ ْم ْنج َعل ل َّ ُهم ِّمن ُدون َها ِس ً
(کهف)90/؛ «تا زمانى كه به محل طلوع خورشيد رسيد ،آن را يافت كه بر قومى طلوع مىكند
كه در برابر آن پوششى [از مسكن و لباس] براى آنان قرار ندادهايم( ».انصاریفر)303 :1383 ،

المیزان معتقد است آیه اشاره دارد به این که مردم مذكور هنوز به اين حد از تمدن نرسيده
بودند كه بفهمند خانه و لباســى هم الزم است و هنوز علم ساختمان كردن و خيمه زدن و
لباس بافتن و دوختن را نداشتهاند( .طباطبایی)502 ،13 :1374 ،

5ـ حوزههای معنایی و روابط مفهومی واژگان

بــا توجه به مباحث اولیه و کاربرد واژگان فوق در قرآن ،از میان روابط هشــتگانه میان
واژگان زبــان تنها پنج گونه از ایــن روابط را میتوان در میان آنها مشــاهده نمود .برای
نمونه رابطه شــمول معنایی میان واژه «لباس» و مجموعه واژگان ســرابیل ،قمیص ،ثیاب،
 )1ص33/؛ مریم17/؛ احزاب53/؛ اعراب46/؛ شوری51/؛ فصلت5/؛ اسراء.45/
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کســوه ،جالبیب ،مدثر و مزمل وجود دارد .رابطه جزءواژگی میان «بطائن» به معنی آستر و
واژگان مرتبط با فرش نظیر عبقری و زرابی دیده میشــود .رابطه هممعنایی میان واژههای
«سرابیل ،لبوس ،سابغ به معنی زره» و «سرابیل و قمیص به معنی پیراهن» دیده میشود .رابطه
چندمعنایی در واژه «ســرابیل» وجود دارد؛ چرا که دارای دو معنی اســت ،یک جا مترادف
قمیص و در جای دیگر مترادف زره به کار برده شده است .رابطه باهمآیی نیز میان واژگان
«سندس و استبرق» و «سرابیل و قطران» وجود دارد.
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حوزههای معنایی واژگان مربوط به پوشیدنیهای قرآن به شش دسته ذیل تقسیم میگردد:
لباس معمولی ،لباس جنگی ،جنس لباس ،حجاب ،فرش ،پرده روحانی .در ادامه شــکل ،1
نمودار فراوانی واژگان مرتبط با پوشیدنیهای قرآن و شکل ،2شبکه معنایی واژگان مرتبط با
پوشیدنیهای قرآن را به نمایش میگذارد.
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شکل :1نمودار فراوانی کاربرد واژگان مرتبط با پوشیدنیها در قرآن
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شکل :2شبکه معنایی پوشیدنیهای قرآن
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نتیجهگیری

نتایج حاصل از بررســی  26واژه مرتبط با پوشیدنیها در قرآن کریم را میتوان در قالب
سه گروه ذیل دستهبندی نمود:

1ـ پوششهای مادی؛ کلماتی که ذیل این دســته قــرار میگیرند ،عبارتاند از« :ثیاب»،
«ســرابیل»« ،لبوس»« ،عبقری»« ،قمیص»« ،کســوه»« ،نعلین»« ،جالبیب»« ،خمر»« ،بطائن»،
«زرابی»« ،سابغ»« ،مدثر» و «مزمل».
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از نمونه جنسیتهای پوششهای مادیای که در قرآن نامبرده شده است ،میتوان به این
موارد اشاره کرد« :سندس»« ،استبرق»« ،حریر»« ،قطران» و «دفء».

2ـ پوشــشهای غیرمادی؛ از جمله این موارد عبارتاند از« :غطاء»« ،اکنه»« ،غشاوه» و
«غواش».
3ـ پوشــشهای مادی و غیرمادی؛ از جمله واژگانی که بر هــر دو بعد داللت دارند،
عبارتاند از« :لباس»« ،حجاب» و «ستر».

همچنین با بررســی روابط مفهومی میان این واژگان ،روابط شمول معنایی ،جزءواژگی،
هممعنایی ،چندمعنایی و باهمآیی استخراج گردید و حوزههای معنایی پوشیدنیهای قرآن را
میتوان در حوزههای ذیل گنجاند« :لباس معمولی» که منظور واژگانی است که ب ه طور عادی
برای پوشــش استفاده میگردد؛ نظیر لباس ،قمیص ،ســرابیل ،ثیاب و غیره« .لباس جنگی»
منظور پوششی است که برای جنگ به کار میرود؛ نظیر زره« .حجاب» منظور واژگانی است
که حجاب گرفتن و پوشــش مخصوص بانوان را در بر میگیرد« .پرده روحانی» مقصود آن
دســته واژگانی است که خداوند در قرآن برای امور غیرحسی و عرفانی به کار برده است؛
نظیر پردهای مقابل چشم منافقان (بقره« ،)7/جنس لباس» و «فرش».
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