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چکیده
حجاب امـروزيِ زن مسـلمان دربردارنـده پوششـی کامـل اسـت؛ هرچنـد در        

هـا (از مـچ بـه پـایین) اختالفـاتی میـان       لزوم پوشاندن گردي صورت و دست
وجود دارد. یک منبع مهم براي اثبات لزوم چنین حجابی، آیـات قـرآن   فقها

است. در تفسیر آیـات مربـوط بـه حجـاب نیـز بایـد مشـخص شـود کـه آیـا           
شـکل گرفتـه و امتـداد    وضعیت کنونی حجاب زنان از زمان پیامبر اکرم

کــه در زمــان ایشــان تنهــا یــک حجــاب معمــولی، در حــد یافتـه اســت یــا آن 
آن زمان، شکل گرفته و پیروان شریعت بعـداً آن را تـا حـد    امکانات پوششی 

کـه در زمـان پیـامبر    اند. براي اثبات ایـن حجاب معروف امروزي توسعه داده
همین حجاب کامل امروزي وجود داشته یا نه، باید به ایـن پرسـش   اکرم

هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی آن روزگـار، ماننـد      نیز پاسخ گفت که آیـا مؤلفـه  
شـده اسـت. ایـن    هاي زنانه و...، مانع تحقق چنین حجـابی نمـی  اسوضعیت لب

مقاله در صدد است با جسـتار در منـابع لغـوي، روایـی، تـاریخی و ادبـی، بـه        
مطالعه امکانات فرهنگی ـ اجتماعی آن روزگار پرداخته و مشخص کنـد کـه    
آیا فرهنگ پوششـی آن روزگـار مـانع از تحقـق حجـاب شـرعیِ حـداکثري        

یر.شده یا خمی
واژگان کلیدي: 

ــامبر   ــاس عصــر پی ــت، لب ــاطی عصــر حجــاب شــرعی، عصــر جاهلی ، خی
.پیامبر
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. بیان مسئله1
در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که بر اساس برداشت فقیهان و مفسران، زنان را بـه رعایـت   
حجاب فرمان داده است؛ اما گاه در داللت این آیات بر حجاب کامـل، تردیـدهایی وجـود    

هـاي مفسـران و فقیهـان    تـوان درسـتی یـا نادرسـتی برداشـت     هایی که میدارد. یکی از سنجه
د این است که آیا برداشـت آنهـا بـا برداشـت مسـلمانان صـدر اسـالم        امروزي را با آن سنجی
مطابقت دارد یا خیر.  

در مورد آیات حجاب نیز اگر جستارهاي تاریخی نشان دهد که مسلمانان صـدر اسـالم،   
انـد، ایـن   به ویژه زنان، پوشش حداکثريِ خود را از همان زمان نزول آیات حجاب برگزیده

آنــان نیــز از آیـات قــرآن همــان حجــاب حــداکثري را برداشــت  امـر نشــان خواهــد داد کــه  
کردند؛ اما اگر جستارهاي تاریخی نشان دهد که حجاب اسالمی در هنگـام نـزول آیـات    می

حجاب به شکل کنونی به وجود نیامده است (بلکه از زوائدي است که متشرعان به شـریعت  
با چالش مواجه خواهد شد.  هاي مفسران و فقیهان امروزي نیز اند)، برداشتافزوده

آیا برداشت مسلمانان صدر اسالم از آیـات حجـاب،  «اکنون، جاي این پرسش است که 
آیا جامعه صدر اسالم در پی نزول آیات «؛ به بیان دیگر، »همین حجاب امروزي بوده است؟

هاي فرعی که در ارتباط با پرسـش  یکی از پرسش». حجاب بالفاصله به حجاب روي آورد؟
آیا در جامعه آن روز مانعی بـراي تحقـق حجـاب بـه     «آن است که ور باید بررسی شودمذک

دیگـري قابـل   تـر هاي فرعیاین پرسش، خود به پرسش». شکل امروزي وجود داشته است؟
بـراي تحقـق چنـین حجـابی،     آیا در آن روزگـار «هایی از این دست که پرسشتبدیل است؛

».کافی فراهم بوده است؟امکانات پوششی و خیاطی به اندازه 
با جسـتار در میـان شـواهد ادبـی و     در صدد است تااین مقاله براي بررسی پرسش اخیر،

ظرفیت تحقق حجـاب اسـالمی   تاریخیِ مربوط به پایان دوره جاهلیت و آغاز عصر رسالت،
را بر پایه امکانات پوششی و خیاطیِ آن دوره بسنجد.  

ل آیات حجاب     . کیفیت پوشش زنان پیش از نزو2
قـدر  دهد که حتی در زمـان جاهلیـت هـم برهنگـی آن    شواهدي در دست است که نشان می

غلبه نداشته است که بتـوان از آن رواج فرهنـگ برهنگـی را در آن روزگـار نتیجـه گرفـت.       
زنان، پیش از نزول آیات حجاب (در سال چهارم، پنجم یا ششم هجري) که مـردم هنـوز در   

کردنـد؛ بـراي   ثري اسالمی قرار نداشتند نیز، از برهنگـی اجتنـاب مـی   وضعیت حجاب حداک
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مثال، در گرماگرم جنگ احد (سال سوم هجري) که هنوز آیات حجاب نازل نشده بود، دو 
آوردند براي چاالکی و سـرعت عمـل بیشـتر،    تن از زنان مسلمان که براي مجاهدان آب می

شـان نمایـان شـد. ایـن روایـت      هاي پـاي خلخالکه هایشان را اندکی باال کشیدند، چنانجامه
گر آن است که پیش از نزول آیـات حجـاب، لبـاس زنـان مسـلمان حتـی در گرمـاگرم        بیان

شـان  هايکشیدند فقط خلخالقدر پوشانندگی داشته است که وقتی آن را باال میجنگ، آن
ن دو زن چـون از  گردید. نبایـد پنداشـت ایـ   شد) آشکار می(که به حوالی قوزك پا بسته می

اشراف بودند چنین لبـاس بلنـدي بـه تـن داشـتند؛ چـون یکـی از ایـن دو زن عایشـه، همسـر           
). 1443: 3ج.هـ.ق،1403نیشابوري (ّ سلیم، مادر انس بن مالک، بود، و دیگري امپیامبر

کـه  چنین پوششی تنها در سپاه مسلمانان وجود نداشت، بلکه حتی در سـپاه مشـرکان نیـز   این
شان همان لباس عربی (نه لباس اسالمی) بود، چنـین پوششـی دیـده شـده اسـت؛ بـراي       لباس

و زنـان  » هنـد «در هنگامه جنگ احـد در میـان سـپاه دشـمن،     » براء بن عازب«و » زبیر«مثال، 
هایشـان  هـاي روي سـاق  بودنـد و خلخـال  شـان را بـاال کشـیده   اند که لباسهمراهش را دیده

.)4:195ج.هـ.ق،1414لشامی نمایان شده بود (الصالحی ا
دهد برهنگی در میان زنان جاهلیـت امـر رایجـی نبـوده، رواج     شاهد دیگري که نشان می

اسـت. معنـاي لغـوي ایـن     » مواجهه با امور دشـوار یـا مهـم   «به معناي » کشف عن ساق«تعبیر 
مایـان  اي است که ساق پا (محدوده بـین زانـو و قـوزك پـا) ن    عبارت، باال زدن لباس به گونه

شود. روند پیدایش این اصطالح در فرهنگ و زبان عربی چنـین بـوده اسـت کـه اعـراب در      
زدنـد و بـه تـدریج ایـن تعبیـر بـه       شان را باال مـی دامن لباسهنگام مواجهه با کارهاي دشوار

هــ.ق، 1414صورت یک اصطالح به معنـاي مواجهـه بـا امـور دشـوار درآمـد (ابـن منظـور         
به معناي امـر  اي که در فرآیندهاي تدریجی و پنهان زبانی (وضع تعینی)پدیده). 168: 10ج.

هـاي  آید، باید تشخص و تمـایز کـافی داشـته باشـد، وگرنـه چنانچـه از پدیـده       خاصی درمی
توانـد بـه یـک اصـطالح زبـانیِ      همسو با خودش تمایز کافی نداشته و امر مبهمی باشد، نمـی 

برهنـه  «بـراي داللـت کـردن نیـاز بـه روشـنی و تمـایز دارد.        » دالّ«معنادار تبدیل شود؛ چون 
اي است که اگر امري فراگیر، نامتمایز و همیشـگی (یـا حتـی غـالبی)     نیز پدیده»کردن ساق

کرد تا بتواند به یک اصطالح زبـانی بـراي حـالتی    بود، دیگر تشخص و تمایز کافی پیدا نمی
کشـف  «کـه تعبیـر   ل شـود. بنـابراین، از ایـن   خاص (مانند حالت مواجهه با امور دشوار) تبـدی 

رفتـه،  به معناي مواجهه با حـالتی خـاص (نـه حـالتی همیشـگی یـا غـالبی) بـه کـار مـی          » ساق
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ــده   مــی ــوده، بلکــه پدی ــر رایجــی نب ــت کــه کشــف ســاق ام ــوان دریاف ــک ت اي متمــایز و ی
کـه لبـاس زن عـرب، لبـاس    سـخن ایـن  شده است. کوتـاه هنجارگریزيِ اجتماعی شمرده می

پوشانده و تنها در مواقـع خـاص   بلندي بوده و در شرایط عادي تا حوالی قوزك پایش را می
شده است.  کشید، ساق پایش نمایان میکه آن را باال می

هـایی از بـدن زنـان کـه پـس از لبـاس       شاهد دیگر این است که در زبان عربی بـه بخـش  
گفتنـد. اربـاب لغـت تصـریح     مـی » معـاري «شـد،  د و پوشانده نمـی ماننه باقی میپوشیدن بره

اند که معاريِ زنان تنها انتهاي دست، انتهاي پا، بخش باالیی سینه و صورت بوده است کرده
).235: 2تا، ج.(فراهیدي بی

اسـت،  » هـر گونـه محـل برهنگـی    «از نظر ساختار لغوي اسم مکان و به معنـاي  » معاري«کلمه 
عرفی آن روزگـار تنهـا بـه همـین چنـد بخـش از       ولی بر اساس شهادت ارباب لغت، در اصطالح 

از معناي گسترده خودش بـه همـین   » معاري«بدن اختصاص یافته است. محدود شدن معناي کلمه 
تـرین مصـداق برهنگـی در آن روزگـار، همـین      چند مصداق، شاهدي بر این ادعا است که رایـج 

در ایـن چنـد   » معـاري «چند مورد بوده و ایـن رواج در حـدي بـوده کـه کاربسـت فـراوان کلمـه       
موضع، موجب پیدایش معناي عرفی جدیدي براي این کلمه شده است.  

هاي لباس زنانه در عصر نزول آیات حجاب              . گونه3
هـا در صـدر اسـالم    یکی از عواملی که ممکن است این پندار را به وجود بیـاورد کـه عـرب   

رسـد آنـان لبـاس    ست که گاه به نظر میاند حجاب حداکثري را برگزینند، این اتوانستهنمی
اند تا بتواننـد بـه پوششـی ماننـد     در اختیار نداشتههاي امروزيمناسبی با شکل و شمایل لباس

شـان دوختنـی نبـوده و امکـان بسـتن و      هـاي پوشش اسالمی امروزي دست یابند؛ زیرا لبـاس 
هاي بدن وجود نداشته است.محکم نگه داشتن آنها بر روي اندام

للزوج ما تحت الدرع «روایت شده است کـه:  مرسله مرحوم طبرسی از پیامبر اکرمدر
» و لالبن و األخ ما فوق الـدرع و لغیـر ذي محـرم أربعـۀ أثـواب درع و خمـار و جلبـاب و إزار       

نـدارد؛ در  » درع«زن در برابر همسرش نیازي به پوشیدن «)؛ یعنی 7:243ج.،1372(طبرسی 
توانـد برهنـه بـاقی    [دست کم باید درع را بپوشد] و بـاالتر از درع را مـی  برابر برادر و پسرش

». نیـز بپوشـد  » ازار«و » جلبـاب «و » خمـار «بگذارد، اما در برابر نامحرمان باید افزون بـر درع،  
هرچند این روایت غیر از مجمع البیان در منبع دیگري ذکر نشده اسـت، ولـی وجـود چنـین     

پوشاك زنانه به تصور را به وجود آورد که در روزگار پیامبر خداتواند اینروایاتی می
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هاي زنانۀ اعـراب  شده است. اما این پندار صحیح نیست و لباسهمین چهار قطعه محدود می
اند.  در آن روزگار بسیار متنوع بوده

» عبـدة علقمۀ بـن «شد که کاربست آن در اشعار نامیده می» العقل«اي از لباس زنانه گونه
نیـز لبـاس   » العقم«نشانه آن است که این پوشش حتی در عصر جاهلی نیز مرسوم بوده است. 

پوشـیدن آن در زمـان جاهلیـت    » خلیل بن احمـد فراهیـدي  «زنانه دیگري است که طبق نقل 
کشی بود که تا سـاق دسـت را   نیز دست» قُفّاز). «185و 160: 1تا، ج.(فراهیدي بیرایج بود

شـد (ابـن منظـور     اند بـراي حفاظـت از دسـت در برابـر سـرما پوشـیده مـی       گفتهپوشاند ومی
پوشــیدن ). از آنجــا کــه پیــامبر اکــرم31: 4، ج.1375؛ طریحــی 395: 5ج.هـــ.ق،1414

اي منتهـی بـه سـال نهـم     هـ شـود کـه در سـال   ، مشخص مـی اندرا در احرام منع فرموده» قُفّاز«
پوشـش رایجـی بـوده و خـوف     » قُفّـاز «تند، هجري که ایشان قصـد عزیمـت بـه حـج را داشـ     

پوشیدن آن توسط محرِمان وجود داشته است.  
هاي متنوع. سرپوش3-1
پوشاندند. وسعت این سـرپوش شـاید   لباس خاصی بود که زنان سرشان را با آن می» المعجر«

ــوده و در ســرزمین یمــن رواج بیشــتري داشــته اســت   » رداء«بیشــتر و از » مقنعــه«از  ــر ب کمت
هـاي دیگـري کـه در زمـان     ، یکی از سـرپوش »معجر«). افزون بر 222: 1تا، ج. (فراهیدي بی

پـوش بلنـدي بـود کـه     صـورت » برقـع «بود. » وصواص«و دیگري » برقع«جاهلیت مرسوم بود 
تري بـود کـه کنیـزان    پوش کوچکصورت» وصواص«کردند و زنانِ آزاد از آن استفاده می

اي، برخـی از زنـان را توصـیف کـرده     ان جاهلی، در شعر عاشقانهپوشیدند. یکی از شاعرمی
م،1988انـد. (البکـري االوبنـى   شان سوراخ کـرده شان را به خاطر چشمهايبود که وصواص

ــن صــورت 113: 1ج. ــه ای ــوش در شــعر جــاهلی نشــانه آن اســت کــه پوشــیدن   ). اشــاره ب پ
سـی آشـنا بـوده اسـت. در     در زمان جاهلیت نیـز مرسـوم بـوده، یـا دسـت کـم لبا      » وصواص«

پـوش، پوشـش محکـم و مجهـزي بـوده و لـوازم       آمده است که این صورت» برقع«توصیف 
داشـته کـه از پشـت سـر محکـم بسـته       »شـبام «متعددي داشته است؛ از جمله، دو بنـد بـه نـام    

نیـز  » برقـع «تـر از  ). پوششـی کوچـک  219: 1ج.هـ.ق،1413شده است (ابوهالل عسکرىمی
نیز هر کـدام نـوعی سـرپوش و    » قناع«و » مقنعه«شد. گفته می» بخنُق«به آن وجود داشت که 

» قنـاع «که زنان جاهلی نیـز از  ). جالب آن38: 4تا، ج.پوش دیگر بودند (ابن سیده بیصورت
پوشـیدند تـا   کردنـد، بلکـه گـاهی آن را مـی    تنها براي استتار یا ناشناس مانـدن اسـتفاده نمـی   
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بـا  » عنتـره «دانسـتند، بپوشـانند. ظـاهراً معشـوقه     مردانی کـه روا نمـی  شان را از زیبایی صورت
کنـد و  پوشیده که عنتره در همان معلّقـه معـروفش او را تهدیـد مـی    می» قناع«چنین منظوري 

گوید:  می
بأخذ الفارس المستلئمطبالقناع فإنّنیإن تُغدفی دونی 

من قناع بر صورت بیاویزي، [باید این را بدانی که] من هم در جنگاوري بـا  اگر در برابر 
.)91: 2ج.هـ.ق،1422(شنتمري قبایل و به اسارت گرفتن آنان نابغه هستم

نیز حتی پیش از نزول آیات حجاب، رایج بود؛ هر چند بیشتر براي اسـتتار در جاهـایی   » نقاب«
را بـا خـود بـه    » صـفیه «فت؛ براي مثال، وقتی پیـامبر رخواستند شناخته نشوند به کار میکه می

بـا نقـاب آمـده بـود تـا      » عایشه«آمدند، مدینه آورده بود و زنان مدینه براي دیدن وي به نزدش می
).1:444ج.هـ.ق،1417به صورت ناشناس، صفیه را ببیند و بازگردد (البالذرى 

بـه محضـر   »عمر بن خطـاب «به واسطه ، مادر معاویه، که در فتح مکه »هند«اند که آورده
شرفیاب شده بود تا با ایشان بیعت کند، براي ناشناخته ماندن نقـاب بـر چهـره زده    پیامبر

).4:319ج.هـ.ق،1407(ابن کثیر الدمشقى بود
هاي ویژه. لباس3-2

هایی نیز وجود داشـت کـه در   شد، لباسهایی که در شرایط عادي پوشیده میافزون بر لباس
ذعل «رفت. براي مثال، شرایط خاص به کار می لبـاس خاصـی بـود کـه زنـان در هنگـام       » خـ
لباس دیگري نیز ).199: 2ج.هـ.ق،1414صاحب بن عباد (پوشیدند عادت ماهیانه آن را می

ب «پوشـیدند و  هایشان میعادت ماهیانه زیر لباسداشتند که در هنگام  نجـشـد نامیـده مـی  » ز
پوشـیدند  هاي بهداشتی دیگري که در این ایام می). پوشش589: 7ج.هـ.ق،1421(ابن سیده

را نام برد. پوشیدن چنین لباسـی را  »فرامۀ«و » ربذه«تواننیز چند نوع بود که از جمله آنها می
). 12:451ج.،هــ.ق 1414ابـن منظـور  ؛375: 1ج.هــ.ق، 1410وسی (مگفتندمی» إفرام«نیز 

ریزي بیشتري داشـت بـراي   لباس ویژه دیگري که زن جاهلی در ایام حیض و وقتی که خون
پوشـید، پارچـه عـریض و طـویلی بـود کـه ابتـداي آن را بـه وسـط          ش مـی انـه تپوشش پایین

ــین پاهــایش رد اش مــیباالتنــه کــرد و شــرمگاهش را محکــم مــیبســت و ادامــه آن را از ب
: 2تـا، ج. (موسی، همـان؛ مطـرزي بـی   شدنامیده می» اللجمۀ«یا » اللجام«پوشاند. این لباس می

شد. این لباس نامیده می» سبحه«این ایام در زمان جاهلیت بود، ). لباس دیگري که ویژه242
گردیـد. همـین کـه ایـن لبـاس در      شد، از پوست تهیـه مـی  نیز نامیده می» رهط«و » سیور«که 
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رفته، نشانه آن اسـت کـه   به کار» مالک بن خالد هذلی«شعرهاي شاعران دوره جاهلی مانند 
).1:278م، ج.1988این لباس در آن زمان هم وجود داشته است (ابن درید

نهـاد تـا   کرد بر سـر مـی  اي نیز داشت که وقتی موهایش را چرب میزن جاهلی کالهچه
شـد (صـاحب بـن    نامیده می» غفارة«هاي دیگرش چرب نشود. این کالهچه مقنعه یا سرپوش

). 609تـا،  راغـب اصـفهانى بـی   ؛772: 2ج.،هــ.ق 1407؛ جـوهرى 5:68، ج.هـ.ق1414عباد
پوشش زینتی دیگري نیز وجود داشت که به بالش شباهت داشت و زنان آن را از زیر لبـاس  

، »عظّامـه «بـه ایـن پوشـش    تر به نظر برسـد. شان حجیمبستند تا نشیمنگاهبه نشیمنگاه خود می
: 1، ج.هــ.ق 1420گفتنـد (ابـوهالل عسـکرى   مـی » عجـازه اال«یا » العجازه«،»الحشیه«،»رفاعه«

). لباس زینتی دیگري کـه ظـاهراً از یمـن بـه شـبه جزیـره       375: 1ج.،هـ.ق1410؛ موسى215
). ایـن لبـاس، رنـگ سـفید و     533: 1م، ج.1988شد (ابـن دریـد  نامیده می»سحل«آمده بود، 

را بـه تـن کننـد. درخشـش و     کنیزان براي خودنمایی آن براقی داشت که ممکن بود زنان یا
کردنـد؛ بـراي مثـال،   سفیدي این لباس در حدي بود که اشیاء درخشـان را بـه آن تشـبیه مـی    

در توصیف مرکب خود گفته است:       » زهیر بن ابی سلمی«
جال عن متنه حرض و ماءکأنَّ بریقََه برقانُ سحلٍ

).1:322ج.همان،(
عزاداري بـود. ایـن لبـاس کـه     لباس ویژه دیگري که در زمان جاهلیت مرسوم بود، لباس

). در شـعرهاي  375: 1ج.هــ.ق، 1410شد(موسـى نامیـده مـی  » سـالب «به رنگ مشـکی بـود   
، شاعر جاهلی، پوشیدن چنین لباسی به زنان عصر جاهلیت نیز نسبت داده شده اسـت »عنتره«

).118: 2ج.هـ.ق،1422(شنتمرى 
یـا  » ممطَـر «پوشیدند و بـه آن  اي نیز وجود داشت که در هنگام بارندگی میبارانیِ پشمی ویژه

دار نیز وجـود داشـت کـه    کاله). نوعی ممطرة760: 2م، ج.1988(ابن درید شدگفته می» ممطَره«
). در روایـت  343: 7تـا، ج. شـد (فراهیـدى بـی   نامیـده مـی  » برنُس«دار، هاي کالهمانند دیگر لباس

داشتند و گاهی آن را بـه تـن   » برنس«نقل شده است که پیامبر اکرممعتبري از امام صادق
به زنان جاهلی و صدر اسـالم  » برنس«). پوشیدن462و 6:461ج. ،هـ.ق1407کردند (کلینی می

اولـین طبقـه   ، کـه از  »ّ عمـرو جمیلـه ام «نیز نسبت داده شده است؛ براي مثال، نقل شـده اسـت کـه    
). 8:379ج،هــ.ق 1415شـود، در بزمـی ایـن لبـاس را پوشـیده بـود (اصـفهانی        مغنیان شمرده می

» قُبعـۀ «در زبان فصـیح  نیز وجود داشت که مخصوص کودکان بود و» برنس«تر از کوتاهايگونه
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ویـژه دیگـري کـه    لبـاس  ).1:365م، ج.1988شـد (ابـن دریـد    نامیده می» قُنبعۀ«و در زبان عامیانه 
بیجه «کردنـد،  اند ویژه بانوي خانه بود و کنیزان آن را به تن نمـی برخی گفته نـام داشـت (ابـن    » سـ

).281: 7ج.،هـ.ق1421سیده 
هاي سرتاسري و بلند      . پوشش3-3

»إمـرأة فُـرُج  «جامـه را  کردند به طوري که زنِ تکهاي متعددي به تن میزنان معموالً جامه
کـه در  »مطلّب بن ابی وداعه«). پیش از ظهور اسالم، 463: 1م، ج.1988(ابن درید گفتندمی

در مسجد الحرام بوده » ضُباعه بنت عامر«اوان کودکیِ خود شاهد عینی ماجراي برهنه شدن 
خواسـت بـراي آن طـواف مشـهورش     مـی » ضـباعه «گوید وقتی است، در گزارش ماجرا می

). تعبیـر 8:222ج.هــ.ق، 1415ی درآورد (العسـقالنى هـایش را یکـی یکـ   برهنه شـود، لبـاس  
در همان زمـان  » ضباعه«دهد که به وضوح نشان می») تخلع ثوباً ثوباً» («یکی یکی درآوردن«

هاي متعددي به تن داشته است.  جامه نبوده، بلکه لباستکجاهلیت،
هاي متعدد یک زن جاهلی آمده است:  نیز در توصیف لباس» نابغه ذُبیانی«در معلّقه 

لوثاً علی مثل دعص الرّملۀ الهاريتلوثُ بعد افتضال البرد مئزرها
اي از ماسـه  اش کـه] مثـل تپـه   را [هم] بر [باسـن برآمـده  » مئزرش«، »برد«پس از پوشیدن 

پوشانَد.می[است] 
هـاي زنانـه   کرد، همان پوشـش هاي متعددي که زن عرب به تن مییکی دیگر از پوشش

رسـیده و در هنگـام حرکـت نیـز بـر روي زمـین کشـیده        بلندي بود که انتهایش به زمین مـی 
). استفاده 197: 8تا، ج. شد (فراهیدي بیگفته می» ذیل«هاي بلند،شد. به این نوع پوششمی

کـه ابـن عبـاس    مرسوم بود؛ چنـان هایی در میان زنان پیش از دوره جاهلیت نیزاساز چنین لب
» ارخاء الـذیول «نقل کرده که نخستین زنی که دامن خود را بر روي زمین کشید و پس از او 

، بـود. او وقتـی از   ، مادر حضرت اسـماعیل »هاجر«رواج یافت، جناب در میان زنان عرب
ن لباسش را تا روي زمین آویزان کرد تا رد پایش را محو کنـد و  کرد، دامنزد ساره فرار می

).255: 1ج.هـ.ق،1387آنها نتوانند رد پایش را بیابند و به دنبالش بیایند (الطبري 
گوید:اش را بیان کند، مینیز در شعري که حرکت کردن خود همراه با معشوقه»امرؤ القیس«

علی أثَرَینَا ذیلَ مرط مرحلٍخرجت بها نمشی تَجرُّ وراءنا      
اش را  ـ کـه نقشـی    او را از خیمه بیرون آوردم و به راه افتادیم در حالی که او دامن جامه

. )33: 1ج.هـ.ق،1422(شنتمرى کشیداز رحل شتر بر آن بود ـ  بر روي جاپایمان می
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، دیگر شاعر جاهلی، شترش را به کنیز زیبایی تشبیه کرده که بـا پوشـیدن   »طَرَفۀ بن عبد«
کند:  لباس زیبا و کشیدن آن بر روي زمین براي اربابش خودنمایی می

تُرِي ربها أذیالَ سحلٍ ممددذالت ولیدةُ مجلسٍفذالت کما 
خرامـد و دامـن روپـوشِ بـرّاق و     کشـان مـی  خرامد مانند کنیز بـزم، کـه دامـن   [شترم] می

.)39: 2، ج1422(شنتمري دهد بلندش را به اربابش نشان می
به سوي مسجد روانه شـدند تـا خطبـه    در روایات آمده است که وقتی حضرت فاطمه

رفـت(ابن طیفـور  یر پایشان مـی را ایراد کنند، انتهاي چادرشان به ز» خطبه فدکیه«معروف به 
).236: 6م، ج.1996ابن حمدون ؛23تا، بی

اي بـراي تبختـر و تکبـر بـوده، چـون از      نباید پنداشت که بـه زمـین کشـیدن دامـن تنهـا شـیوه      
تـوان فهمیـد کـه بـه     ّ سلمه و عایشه رد و بدل شـده، مـی  جنگ جمل بین امسخنانی که در آستانه

سـلمه بـه   براي پوشش بیشتر نیز بوده است. عایشه بـراي تحریـک ام  اي زمین رساندن دامن، شیوه
ا ام سـلمه وي را     نزد او رفت تا او را نیز در شورش علیـه علـی بـن ابـی طالـب      همـراه کنـد، امـ

پوشی [از نـامحرم]، حیـا   هنر زن چیزي بیش از چشم«اندرز داد و در میان اندرزهایش به او گفت: 
» جـر الـذیول  «).قرار گرفتن تعبیر 2:180تا، ج.(ابن أبى یعقوب بی» تو دامن به زمین کشیدن نیس

دهـد کـه در آن   سـیاقی را تشـکیل مـی   » حیـا «و » پوشی از نامحرمـان چشم«در کنار تعابیري مانند 
را باید عاملی براي پوشش بیشتر از نامحرمان دانست.  » جر الذیول«سیاق 

، چند واژه دیگر نیز »جرّ الذیول«زون بر تعبیر افدر زبان عربیِ آن روزگار،به طور کلّی،
کـرد. یکـی از آنهـا    وجود داشت که بر کشیده شدن دامنِ لباس بـر روي زمـین داللـت مـی    

ان  ). «1711و 1702: 4ج.هــ.ق، 1407(جـوهري  بود» رفَلَ«و دیگري کلمه » ذَالَ«کلمه  حسـ
، زنان را به این وصف توصیف کرده و گفته است:  نیز در زمان پیامبر» بن ثابت

ردوالبیض یرفلنَ فی القسی کالبالدار واسعۀٌ، والنخلُ شارعۀٌ
).284: 1م، ج.1974(انصاري 

هـاي  شد، پوششی شبیه بـه دامـن  هایی که انتهایش به زمین کشیده مییکی دیگر از لباس
شد سـاق نداشـت و لبـاس بلنـدي بـود کـه زن       نامیده می» نطاق«امروزي است. این جامه که 

قـدر بلنـد بـود    بست. قسمت پایین این لباس، آنپوشید و وسط آن را به کمرش میعرب می
شـدن (کمـر) آویـزان    شـد و قسـمت بـاالي آن را هـم از محـل بسـته      که بر زمین کشیده می

رسـید  یشـد تـا زانـو مـ    شده که الیـه رویـی آن محسـوب مـی    کردند. این قسمت آویزانمی



48

» قمـیص «را همـراه بـا   » نطاق«). فرهنگ زنان عرب این بود که 4:1559، ج.1407(جوهري 
» نطـاق «زن عرب وقتی )؛ از این رو، نباید پنداشت که2:272ج.هـ.ق،1424بپوشند (دمیري

شدند که از همـین لبـاسِ دوالیـه    زنانی یافت میماند. حتیاش برهنه میکرد باالتنهبر تن می
).25: 9ج.هـ.ق،1421کردند (ازهرىبه تن میدو تا

هاي سراسري، یکپارچـه و فراگیـري نیـز داشـت کـه آن را روي تمـام       زن عرب روپوش
: 8، ج.1414(صـاحب بـن عبـاد   » نصـیف «هـا، پوشـید. یکـی از ایـن روپـوش    هایش میلباس
ــاب«و ســومی، » أتیــب«)، دیگــري، 156 ــده مــی» جِلب ). 1:86، ج.1407شــد (جــوهرينامی

59شـد. در آیـه   نیـز پوشـیده مـی   » آیه جلبـاب «لباسی قدیمی بود که پیش از نزول » جلباب«
به زنان صادر شـد، از آن رو نبـود کـه زنـان تـا      » جلباب«سوره احزاب هم که فرمان پوشش 

هـا  پوشیدند، بلکه از آن رو بود کـه زنـان عـرب در شـب    نمی» جلباب«پیش از نزول این آیه 
ا  خارج می» جلباب«کردند و بدون نمیلباس کاملاحساس نیاز به ایـن آیـه نـازل    شـدند؛ امـ

شـان را  شـوند جلبـاب  ها هم وقتـی از خانـه خـارج مـی    شد و به آنان فرمان داد که حتی شب
).21:328.جهـ.ق،1420بپوشند (ابن عاشور

هاي دخترانه از لباس زنانه     .گسست لباس3-4
سیِ عصـر جاهلیـت نبایـد از نظـر دور بمانـد، آن اسـت کـه در        شنانکته دیگري که در مردم
هـاي زنانـه گسسـتی معنـادار وجـود داشـت.       هـاي دخترانـه و لبـاس   عصر جاهلیت بین لبـاس 

پوشیدند که هایی میشان آشکار نشده بود، لباسهاي جنسیدختران در سنی که هنوز جاذبه
شـان آشـکارتر   هاي زنانـه که زیباییرسیدند پوشانندگی کمتري داشت، اما وقتی به سنی می

انـد کـه   پژوهان تصـریح کـرده  جستند. برخی لغتتري بهره میهاي پوشانندهشد، از لباسمی
تـر و بـراي زنـان درعـی     در فرهنگ پوششی عرب براي دختـران خردسـال درعـی کوچـک    

کـه  لباسـی بـود  » مجـول «).82: 8،  ج.هــ.ق 1414تر وجود داشته اسـت (ابـن منظـور    بزرگ
که پوشـانندگی  » درع«کردند، اما پوشانندگی کمتري داشت و دختران نابالغ آن را به تن می

شاعر جـاهلی در معلّقـه مشـهور    » امرؤالقیس«دختران جوان و زنان بود. بیشتري داشت، ویژه
اش گفته است:خود در توصیف جذابیت معشوقه

إذا ما اسبکرَّت بین درعٍ و مجولٍالحلیم صبابۀًإلی مثلها یرنُو 
(سـن  » درع«شوند / وقتی در بـین  دار [هم] مشتاقانه به او خیره می[حتی] مردان خویشتن

.)130هـ.ق،1424(القرشی افرازد وانی) قامت برمی(سن نوج» مجول«جوانی) و 
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رسـم زنـان و   »درع«پوشـیدن  اسـت کـه   در شرح این شعر تصریح کرده» اعلم شَنتَمري«
هاي کم سن و سال بود و امرؤالقیس بـا تکیـه بـر همـین رسـم      رسم دوشیزه» مجول«پوشیدن 

تـر قـرار داده اسـت تـا     را کنایه از سنین پایین» مجول«را کنایه از سن جوانی و » درع«عربی، 
دن اسـت؛ یعنـی نـه    و مجول پوشیاي را به تصویر بکشد که در بین سن پوشیدن درعمعشوقه

ــیزه    ــدان جــوان، بلکــه دوش ــه چن ــدان کــودك اســت و ن ــنتمرى اي نوخاســته اســتچن (ش
).41: 1ج.هـ.ق،1422

ها. زیرجامه3-5
هــ.ق، 1410(موسىکردنوعی لباس زیرین بود که بدن زن در همان لباس عرق می» مجسد«

هـاي  خـود، در توصـیف لبـاس   معـروف ، شاعر جاهلی، در معلّقه»طَرَفَۀ بن عبد. «)372: 1ج.
) کــه نشــان 39: 2، ج1422(الشــنتمري وان، از ایــن لبــاس یــاد کــرده اســتخــکنیــزي آوازه

هـاي زیـر   دهد که در عصر جاهلیت چنین لباسی رایج بـوده اسـت. یکـی دیگـر از لبـاس     می
اي کـه  تـرین شـاعران جاهلیـت، در قصـیده    ، از بـزرگ »اوس بـن حجـر  «نام داشـت.  » دقرار«

سروده او را با همین لباس توصیف کرده است.» عبد القیس»درباره
الدقَارِیرو یخْرِج الفَسو منْ تَحتبِالْقَلَعِ البصرِي هامهمیعلُونَ 
.)635: 2م، ج1988(ابن درید 

پوشـانده  نداشته و تنها عورت را مـی اند که ساق را به معناي شلوار کوتاهی دانسته» تُبان«
). 181: 1، ج.1367شـیدند (جـزرى  پوآن را می» ملّاحان«است. ابن اثیر گفته است که بیشترْ 

ان «لباسِ کوتاه زیبنده افراد متشخص نبود؛ بـراي همـین هـم    این  اي پـدران  در قصـیده » حسـ
را به خاطر پوشیدن این لباس تنقیص کرده و گفته است:  » ولید«

البس فی بالدنا تباناجد لعقبۀ بن أبانرب
.)29: 2م، ج.1923(زکی صفوت 

کردنـد و  با  این حال، تبان بلندتري نیز وجود داشت کـه افـراد محتـرم آن را بـه تـن مـی      
خواسـتند بـه میـدان عزیمـت کننـد      وقتـی مـی  نشانه ذلت نبود. براي همین هم امام حسین

که لباس ذلت بود، رد کرده و تبان بلنـدتري را  پیشنهاد پوشیدن تبان معمولی را، به خاطر آن
در روایـات آمـده اسـت کـه امـام      ). 109: 4، ج.هــ.ق 1379به تن کردنـد (ابـن شهرآشـوب    

؛170: 5.جهــ.ق، 1409ه ابـن أبـی شـیب   کردنـد ( به تن مـی » تبان«نیز در زیر ازارشان علی
ان امـام   فهمیده می) که از رفتار امام حسین489: 15ج.م، 1981المتقی الهندي شود که تبـ
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هم لباس زیر دیگري بود که هـم مـردان و   » شَلیل«نیز باید همان تبان بلند بوده باشد.علی
).261: 7ج.هـ.ق،1414بن عباد، صاحبپوشیدند (هم زنان آن را می

بسـتند تـا   شـان مـی  گاه(همان لباس زینتی خاصی که زنان به نشیمن» عظّامه«نامی براي » هغالل«
) کـه بـه طـور کلّـی بـه همـه      516: 4ج.هــ.ق، 1414بـن عبـاد  صـاحب (بـود تر دیده شود)حجیم
هم که از همـین کلمـه برسـاخته شـده، بـه معنـاي       » اغتالل«شدو فعل میهاي زیر هم اطالقلباس

).24و 8:23ج.هـ.ق،1421(ازهرىرودبه کار می»هاي دیگرلباسی در زیر لباسپوشیدن «
شهرت چشـمگیري دارد، معتقـد اسـت کـه     فقه اللغۀپژوه زبردستی که در ، لغت»ثعالبی«
دار «، »القرقـل «، »القَرْقر«، »اإلِتْب«هایی مانند لباس جـول «، »الصـذَر «و » المو هـایی  لبـاس »الشـَّ

نظر میزان پوشانندگی و لطافت، شباهت زیادي به هم داشتند و معموالً در خانـه  بودند که از
تري ماننـد  هاي محکم و پوشانندهزیرِ لباسشدند و در بیرون از خانه دربه تنهایی پوشیده می

را تأییـد  » ثعـالبی «شـاهدي کـه سـخن    ).268هــ.ق، 1422شـدند (ثعـالبی   پوشیده مـی » درع«
اش را هنگــامی کــه در خانــه مشــغول اســت. وي معشــوقه» رؤ القــیسامــ«کنــد، بیتــی از مــی

را از تن درآورده و تنهـا لبـاس   هاي بیرونیکند که لباسوصیف میتاستراحت است، چنین 
زیرینش را بر تن دارد:

لدى الستر إال لبسۀ المتفضّلقد نَضَت لنومٍ ثیابهافجئت و 
در آورده بـود بـه جـز    هـایش را از تـن   به نزد او رسیدم در حالی که براي خوابیدن لباس

.)33: 1، ج1422(شنتمري جامه خواب را
هاي راحتی در درون خانه . لباس3-6

پوشـیدند و البتـه تـا    شان میهاي استراحت که زنان در خانه و در برابر اهل بیتیکی از لباس
انـد و بـه   کـرده شد. گویا با این لباس کار هم مـی نامیده می» لمبذَلا«نما بود حدودي هم بدن

هــ.ق، 1414؛ و ابـن منظـور   305: 1م، ج.1988(ابـن دریـد  شده استنیز گفته می» بِذلۀ«آن 
شـد و بـا ایـن حـال، لبـاس      ). لباس دیگري که اتفاقاً یک طـرفش نیـز دوختـه مـی    11:50ج.

زنـان،  شـد. مـدل دیگـري از پوشـش خـانگی      نامیده می»المجول«آمد خانگی به حساب می
شـد. لبـاس   نامیـده مـی  » المفضـل «بود. لباس خانگی دیگري نیز وجود داشـت کـه   »المیدعۀ«

؛ 49: 1ج.،1998نـام داشـت (ابـن دریـد     »الخَیعل«شد دیگري که آن نیز در خانه پوشیده می
هاي بدون دوختـی بودنـد کـه    نیز لباس»العلْقَۀ«، »للبابۀا«، »الشَّوذَر).«1169و 667،907: 2ج.

).150: 2ج.تا،بیشیبانی (شدنددر خانه استفاده می
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ها چند اسم متعدد براي یـک لبـاس   هرچند این احتمال وجود دارد که برخی از این واژه
چ فرقـی  اي کـه هـی  ها از جمیع جهات بـه گونـه  مشترك باشد، اما احتمال مترادف بودن واژه

هـایی  بین آنها وجود نداشته باشد، در دانش لغت احتمال بعیدي است. بنابراین، بایـد تفـاوت  
هر چند اندك در بین آنها وجود داشته باشد.  

هـاي دیگـر پوشـیده    در درون خانـه یـا در بیـرون از خانـه در زیـر لبـاس      هـا یـا  این لباس
کامل داشته باشند، بدون دوخـت یـا   شدند. از همین رو، چون نیازي نبود که پوشانندگیمی

نبایـد ایـن   دوخـت، هاي بدون دوخت یا کمن لباسوجود چنیشدند. با دوخت کم تولید می
تصور را ایجاد کند که در فرهنگ عربی بـه طـور کلّـی لباسـی کـه اسـتحکام داشـته باشـد،         

وجود نداشته است.
دارهاي آستین. لباس3-7

نامیدنـد (حمیـري   مـی » قُـنّ «هـا آن را  هاي عصر جاهلی وجود داشـت. یمنـی  آستین در لباس
و قسـمت جلـوي آسـتین    » کُم«)، ولی در شبه جزیره خودآستین را 5321: 8ج.هـ.ق،1420

هاي دیگري مانند نامیدند. در ادبیات عرب از آستین با ناممی»اردان«و جمع آن را »ردن«را 
)؛ هرچند برخی لغویـان بـراي   113: 2تا، ج.(شیبانی بینیز یاد شده است»خرِصد«و »سبجه«
: 9ق ج.هــ. 1414انـد (زبیـدي   معناي مبهم دیگري غیـر از آسـتین نیـز ذکـر کـرده     » دخرص«

همـان آسـتین بـود. در    » دخـرص «انـد کـه   )، ولی برخی از ارباب لغت نیز تصریح کرده280
گذاشـتند(ابن  ها در زمان جاهلیـت دخرصـه مـی   راهنآمده است که براي پی»اعشی«شعرهاي 

).1143: 2م، ج.1988درید 
قسـمت جلـوي آسـتین بـه کـار      ، که گاه به معناي خود آسـتین و غالبـاً بـه معنـاي    »ردن«

هاي زنانه نسبت داده شده است. شـاعران جـاهلی وقتـی    رفته، در شعرهاي جاهلی به لباسمی
ــه انت مــی ــوي خــوش از ردنخواســتند کســی را مــدح کننــد ب (أردان) اشــاره اوهــايشــار ب
) را نـزد جنـاب عبـدالمطلب    کردند. حضرت آمنه وقتی نوزاد خود (حضرت محمـد می

آورد او نوزاد را به آغوش کشید و این شعر را زمزمه کرد:   
طیب األردانهذا الغالم الالحمد هللا الذي اعطانی

).286، 1376(صدوق 
خود گفته است:  در وصف معشوقه»قیس بن خطیم«

تنفخ بالمسک اردانهاو عمرة من سرَوات النساء 
). 177: 13، ج.هـ.ق1414(ابن منظور 
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نیز در وصف معشوقه خود آورده است:  » اعشی«
و الزنبق الورد من اردانها شملاذا تقوم یضوع المسک اصورة

).371: 8ج.،هـ.ق1421(ابن سیده
انـد،  پژوهان آن را داراي آستین معرفـی کـرده  اي که برخی لغتهاي زنانهاز جمله لباس

نام داشت. هر چند در کیفیت و کمیت آستین این لبـاس اختالفـاتی   » سبیجه«پیراهنی بود که 
داننـد،  دار مـی آسـتین هـاي زنانـه  ویـان آن را از پیـراهن  وجود دارد، ولی در این که برخی لغ

).281: 7تردیدي نیست (همان، ج. 
، »عمـرو بـن الحـارث االعـرج    «در توصیف » نابغه ذبیانی«هاي مردانه نیز آستین داشتند. لباس

دار توصیف کرده و گفته است:  هاي آستینمردان را به داشتن لباس
االردان خضر المناکببخالصۀ یصونون اجسادا قدیما نعیمها    

).2466: 4(حمیري همان، ج.
بیان هایی از پوشاك پیامبر اکرمافزون بر زمان جاهلیت، در صدر اسالم نیز گزارش

پوشیدند. در روایات دیگـري نیـز آمـده    دار میهاي آستینایشان لباسدهدشده که نشان می
؛ جـزرى 1184: 2م، ج.1952(القزوینـی رسـید شـان مـی  دسـت است که آستین ایشان تا مچ 

).169: 5ج.هـ.ق،1409ابن ابی شیبۀ؛ 228: 2، ج.1367
. احتمال وجود پیراهنی با آستین اضافی 3-8

پرسـید وقتـی کـه همسـرم بـه مـن نفقـه کـافی         روایت شده است که زنی از پیامبر اکـرم 
دهد؛ حضرت در پاسـخ  و به من نفقه زیادي میتوانم به هووهایم بگویم که ادهد آیا مینمی

). در ایـن  348: 10ج.،هـ.ق1404(مجلسی» المتشبع بما لم یعطَ کالبس ثوبی زورٍ!«فرمودند: 
شارحانِ متون حدیثی با یکدیگر اخـتالف دارنـد.   چه چیزي است،» ثوبی زورٍ«که منظور از 

سی وجود داشت که در هر سـمت بـه   لبانویسد در زمان پیامبردر شرح آن می» ازهري«
ایـن پیـراهن دو   رسـید کـه پوشـنده   جاي یک آستین دو آستینِ متداخل داشت و به نظر مـی 

1421نامیدنـد (ازهـرى  می» ثوبی زور«پیراهن پوشیده است؛ براي همین بود که این لباس را 
).284: 1ج.هـ.ق،

. جایگاه خیاطی و دوخت و دوز در فرهنگ پوششی عرب9
هاي دوختنی در شبه جزیره وجـود نداشـته اسـت،    خیاطی و لباسمشخص شود که پیشهاگر

باورناپـذیر جلـوه   تواند با حجاب شـدن جامعـه زنـان را در عصـر پیـامبر     همین مؤلفه می
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لذا عصر نزول قرآن را از این نظر نیز باید بررسی کرد و مشخص نمود که آیا خیـاطی  دهد؛
پیامبر وجود داشته است یا خیر.هاي دوختنی در عصرو لباس

حقیقت آن است که یکی از مشـاغلی کـه در زمـان جاهلیـت و آغـاز عصـر اسـالمی در        
در ادبیات منظوم جاهلی رد پاي خیاطان وجود دارد. میان اعراب وجود داشت، خیاطی بود.

ــاً  ــره، صــنعتگران غالب ــري«در شــبه جزی ــد و حضــري را هــم  » حضَ ــراري«(شــهري) بودن » ق
گفتنـد. در ایـن شـعر    مـی » قَـراري «ها به طور کلّی بـه صـنعتگران   نامیدند؛ از این رو عربمی

همـان  » قَـراري «منظـور از  کشَـقِّ القَـراري ثـوب الـرَّدن    یشُقُّ االمور و یجتابهـا    »اعشی«
ن بنابراین، خیاطی و تولیـد لبـاس، در زمـا   ).230و 229: 8ج.م،1988(ازهري است» خیاط«

بوده است.جاهلیت یک حرفه
شـود؛  هاي تاریخی زیادي وجود دارند که حضور خیاطان هـم در آن دیـده مـی   گزارش
در منـابع اهـل   ).439: 3، ج.هـ.ق1400(بخاري غالمی داشتند که خیاط بودپیامبر اکرم

خواسـت بـراي همسرشـان درع بـدوزد،    بـه خیـاطی کـه مـی    تسنّن آمده است که پیامبر
هــ.ق، 1420(بوصـیري بگویـد »بسم اهللا«کردند که وقتی سوزن را به پارچه می زند توصیه

را بـه غـذا دعـوت    ). در نقل دیگري آمده است که یک خیاط، پیـامبر 502ـ 501: 4ج.
در یـک روز عیـد بـه    نقل شـده کـه حسـنین   ). همچنین،177،هـ.ق1412کرد (طبرسی

بـه  اند؛ حضـرت فاطمـه  ان شهر لباس زیبا پوشیدهمادرشان گفتند که غیر از ما همه کودک
شـان را بیـاورد   شان نزد خیاط است و باید صبر کنند تا خیـاط لبـاس  ایشان فرمودند که لباس

نیـز خیـاط بـوده    »زبیر بـن عـوام  «اند که).برخی نقل کرده391: 3، ج. 1379(ابن شهرآشوب
بـن قـیس «، پـدر زبیـر،   »ي عـوام ابـن قتیبـه دینـور   «).280: 1ج. هــ.ق، 1424است (دمیري 

). نقـل اسـت   575،م1992ابن قتیبۀاند (را نیز خیاط معرفی کرده» عثمان بن طلحۀ«و » مخرمۀ
: 30ج.هــ.ق، 1403به شغل خیاطی مشغول بود (مجلسی نیز در زمان پیامبر» ابوبکر«که 

بلکـه شـغل   شـد،  ). البته خیاطی در فرهنگ اعـراب جـاهلی شـغل شـریفی شـمرده نمـی      518
ها بعد از اسالم نیـز  آمد. فرودست شمرده شدن شغل خیاطی تا مدتفرودستان به حساب می

سـروده، در  »زیـد بـن علـی بـن حسـین     «در شـعري کـه در رثـاء    » سـیرافی »ادامه داشت؛
1.) تـو را تسـلیم دشـمن   أوالد درزةزادگـان ( وفایی یاران او گفته است که خیـاط توصیف بی

اند. . برخی این شعر را به حبیب بن جدره نسبت داده1
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ــت و شعر ــاب لغ ــان، ارب ــاط«شناس ــیخی ــفلگی   » زادگ ــتی و س ــه از پس ــعر کنای ــن ش را در ای
اي نیـز  ).چنـین کنایـه  182: 6ج.،هـ.ق1419؛ توحیدى 878: 3، ج.1407اند(جوهري دانسته

نشانه آن است که شغل خیاطی در میان اعراب شغل شریفی نبوده و خیاطان افراد فرودسـتی  
اند.  شدهشمرده می

هـا در  یابی تاریخی مشـاغل و پیشـه  که به ریشه» الدالالت السمعیۀتخریج«نویسنده کتاب 
ردیابی کرده است(علی بن محمـد  اسالم پرداخته نیز، شغل خیاطی را تا زمان رسول اهللا

).709هـ.ق،1419خزاعی
هـاي زنـان عـرب،    دهد که برخی لباسنشان میوجود پدیده خیاطی در عصر پیامبر

هـاي دوختنـی زنـان عـرب کـه در عصـر       هاي دوختنی بوده اسـت. تعـدادي از پوشـش   لباس
جاهلیت و اسالمی وجود داشته، در متون تاریخی و ادبی قابل ردیابی است کـه بـه برخـی از    

» ثـوب «شـده باشـد   اش دوخته شود. به طور کلّی، عرب به لباسی که دو حاشیهآنها اشاره می
). برخـی اربـاب   94: 6ج. هــ.ق، 1414؛ زبیـدي  123: 12ج. هــ.ق، 1421گفت (ازهرىمی

که آنهـا را  » ردا«هایی مانند اند که عرب دو گونه لباس داشت: یکی لباسلغت تصریح کرده
پوشـید. بـه دسـته دوم کـه     هـایی دوختنـی کـه آنهـا را مـی     پیچاند و دیگري لباسبه خود می

در توصـیف لبـاس بهشـتیان    » مقطّعـات «شد. کاربرد کلمه گفته می» مقطّعات«بودند دوختنی
)، نشـانه آن  109: 3ج.هــ.ق، 1417(زمخشريبه کار رفته» عبداهللا بن عباس«که در حدیث 

رفتـه،  به کار مـی هاي دوختهاست که مردم در آغاز اسالم با چنین اصطالحی که براي لباس
اند.جستههره میو از آن بآشنا بوده

هـا بـوده اسـت. بـه طـور      دوزيِ لبـاس یکی دیگر از کارکردهاي دوخت و دوز بـراي حاشـیه  
شـد تـا   گرفت و دوباره دوختـه مـی  خورد بر روي هم قرار میکلّی، جاهایی از لباس که برش می

کفـۀ «رفـت و تعبیـر   براي همین گونه دوخـت بـه کـار مـی    » کفف«پارچه ریش ریش نشود. واژه
).304: 9ج.،هـ.ق1414هاي دوخته شده بود (ابن منظور نیز به معناي همین حاشیه» الثوب
: 2ج.هــ.ق، 1421(ازهـرى  که لباس اصلی زنان عرب بود، لباسـی دوختنـی بـود   » درع«
تر بـود، لبـاس خـانگی کنیـزان     ي از آن که کوچکاگونهخود بر دو نوع بود:» درع«).120

شـد. افـزون بـر    تـر بـود لبـاس زنانـه محسـوب مـی      دیگري که بزرگنهخردسال بود؛ اما گو
شـان  نیز هر یک لباس مخصوصی بودند که به خـاطر نـوع بافـت   » مدرعۀ«و » الدراعۀ«، »درع«

).82: 8ج.هـ.ق،1414با هم فرق داشتند (ابن منظور 
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پژوهـان  برخـی لغـت  . شـد دوخته می» درع«نیز سرپوشی دوختنی بود که به همان » بخنُق«
دوختنـد رسـاندند و مـی  شـان را از زیـر چانـه بـه هـم مـی      انـد زنـان دو طـرف بخنُـق    نیز گفته
انـد بـه   ). برخـی نیـز گفتـه   321: 5.جهــ.ق، 1421؛ ابن سـیده 257: 7ج.هـ.ق،1421(ازهرى

ده، (ابـن سـی  پوشانیدشد که پیشانی را میاي دوخته مینیز قطعه پارچه» بخنُق«قسمت جلوي 
هـاي مختلـف   همان). به هر حال، اختالف در نقل لغویان، ممکن است ریشه در تنـوع گونـه  

وجود داشته است.   »بخنُق«داشته باشد؛ یعنی احتماالً چند گونه از » بخنُق«
دوختنـد تـا سرشـان    وشیدند و انتهاي آن را میپاي بود که زنان آن را مینیز خرقه» جبه«

1414بـن عبـاد   صاحبچشمی داشت (انند. این خرقه مانند برقع، دو روزنهرا نیز با آن بپوش
بود که در متون روایی زیادي از آن هاي عصر پیامبراز پوشش» جبه«).415: 6ج.هـ.ق،

ول «که گذشـت  ). چنان211م، 2003یاد شده است (صالح أحمد  جـنیـز لباسـی خـانگی    » الم
نیـز لبـاس زنانـه    »نُقبـۀ «).49: 1ج.م،1988ابـن دریـد   شد (بود که یک سمت آن دوخته می

بـود و تنهـا تفـاوتش بـا     » نطاق«گفته، لباسی مانند » ابوعبید هروي«که دیگري است که چنان
شـد  شـد، دوختـه مـی   نطاق در این بود که قسمتی از آن کـه بـراي عبـور کمربنـد تعبیـه مـی      

گانـه بـود نیـز لباسـی     دار بچـه کـاله کـه نـوعی پوشـش    » قُنبعـه «).178: 1(ابوعبید هروى، ج.
تـر همـین   نیز مدل بزرگ» خُنبعه«یا » خُنبع«).302: 8.ق،  ج.ـه1414دوختنی بود (ابن منظور 

پوشـاند. ایـن لبـاس نیـز لباسـی      ها را هـم مـی  اي بلند بود که حتی دستلباس و شبیه به مقنعه
تر همین لباس بـود کـه آن   چکنیز مدل کو» هنبع«).174: 3ج.،1421(ازهرى دوختنی بود

).3:283تا، ج.هم دوختنی بود (فراهیدى، بی
از لباس. دوخت و دوز لوازمی غیر10

لوازمی غیر از لباس نیز وجود داشت کـه در تولیـد آنهـا دوخـت و دوز و خیـاطی ضـروري       
» عیبـۀ «نیز وجـود داشـته،   بود. یکی از این لوازمِ دوختنی که در زمان حیات پیامبر اکرم

(ابـن عبـد البـر    گذاشـتند را میزنبیلی بوده که در آن لباس و وسایل دیگر» عیبۀ«بوده است. 
). انواعی از مشـک کـه همگـی دوختنـی بودنـد در زنـدگی جـاهلی        150: 1ج.هـ.ق،1412

و» قربـۀ «رفـت بـا کلمـاتی ماننـد     مشکی که براي نگهـداري آب بـه کـار مـی    وجود داشت.
ــعن« ــاد مــی»س ــدگی عــرب جــاهلی و شــد ی ــات جــاهلی حضــوري پررنــگ و  و در زن ادبی

تري از مشک نیز که براي نگهداري عسل و روغن و امثـال  انکارناپذیر داشت. نوع کوچک
از ضـروریات  )،337و 67: 1تـا، ج. نـام داشـت (فراهیـدي بـی    »عکّـۀ «رفت و آن به کار می



56

»زکـرة «رفـت  ي شراب به کار مـی که براي نگهدارسومیزندگی بدوي و حضَري بود. نوع
شـد. ایـن   ) نامیـده مـی  13: 5تـا،ج.  (فراهیدي بی» زِقّ«) و 326: 4ج.هـ.ق،1414(ابن منظور 

ــال،    ــراي مث ــد و ب ــدگی در عصــر جــاهلی بودن ــوازم ضــروري زن در شــعر » زقّ«ابزارهــا از ل
).48: 1ج. امرؤالقیس هم به کار رفته است (همان،

نامیدند. روایاتی می» خصف«ر آن دوره رایج بود که آن را دوخت کفش و حصیر نیز د
هـاي مـردان در خانـه    دهد یکی از کارهاي خانگی کـه از مسـئولیت  وجود دارد که نشان می

نیـز خـود ایـن کارهـا را در     بوده، کارهایی از قبیل دوختن یا تعمیر کفش بـود و پیـامبر  
).16،هـ.ق1412دادند (طبرسیمنزل انجام می

. صنایع مرتبط با خیاطی11
چندان که به برخی مشـاغلْ  خیاطی نیز مانند هر صنعت دیگري با صنایع دیگري مرتبط بود؛

وابسته و برخی دیگر به آن وابسته بودند. از جمله مشاغلی کـه خیـاطی بـه آنهـا وابسـته بـود،       
ت و در در ریسـندگی مهـارت داشـ   ریسندگی و بافندگی بود. زینب همسر پیامبر اکـرم 

گذاشـت تـا در سـاخت    ریسـید و در اختیـار مجاهـدان مـی    زمان حیات آن حضرت، نخ مـی 
).233: 6جزء هـ.ق،1415افزارها از آن بهره بجویند (الطبرانی جنگ

شـد و چـون تولیـدش مشـقت و     نامیـده مـی  » عصب«نوع خاصی از برد وجود داشت که 
اب «اش را کننـده دهـا داشـت، تولیـ   صعوبت بیشتري نسبت به دیگـر پارچـه   گفتنـد  مـی » عصـ

مشاغل دیگري نیز وجود داشت؛ براي مثال، یک مرحلـه از  ).29: 2ج. هـ.ق،1421(ازهرى
هـا را  گفتند کـه پارچـه  به کسی می» قسام«بود. » قسامی«هاي چرمی کار مراحل تولید پارچه

).هـر چنـد   249: 6ج.ق،هـ.1421کرد تا خاصیت تاشونده بیابند (ابن سیدهپیچید و تا میمی
رسد که مرکز رواج برخی از این مشاغل یمن بوده باشد، اما نبایـد فرامـوش کـرد    به نظر می

رسـید و  هاي مختلف حجاز میکه تولیدات آنان به وسیله شبکه تجاري آن روزگار به بخش
گرفت.مورد استفاده قرار می

بود، اما ابزار اصلی این صنعت، هرچند صنعتی مرتبط با خیاطی ن»کوبیخال«یا » وشم«
(سوزن) بوده که شبیه به سوزن خیاطی یا همان سوزن خیاطی بود کـه عـالوه بـر    » ابرة«نیز 

کوبی در زمـان جاهلیـت مرسـوم بـود و     کوبی نیز کاربرد داشته است. خالخیاطی در خال
1424قرشـی از آن یـاد شـده اسـت (ال   » طرفۀ بن العبد«در اشعار جاهلی از جمله در معلّقه 

).197،هـ.ق
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. واردات لباس به حجاز12
آن نکته دیگري را که در واکاوي فرهنگ پوششـی شـبه جزیـره نبایـد از نظـر دور داشـت،      

تجارت لباس از نقاطی مانند یمـن، نجـران و ... بـه مدینـه رواج     است که در عصر پیامبر
کاله یمنی خاصـی  اکرمداشت؛ براي مثال، در حدیث معتبري نقل شده است که پیامبر 

:  6جهــ.ق، 1407کردنـد (کلینـی   هـا از آن اسـتفاده مـی   داشـتند و در جنـگ  » قُلنسوه«به نام 
این دو گـوش بـه   که جناب مجلسی بیان داشته،). این کاله داراي دو گوش بود و چنان462

ه ). در روایتی دیگر آمـده اسـت کـ   9: 11ج.هـ.ق،1406(مجلسیشداصل کاله دوخته می
). ابـن سـعد نقـل    133: 1ج.هــ.ق، 1412به تن کرده بودند (دیلمی » برد نجرانی«پیامبر

رد یمنـی  «کرده است که ایشان روزهـاي جمعـه    ابـن  کردنـد بـه تـن مـی   » ازار عمـانی «و » بـ)
آمـد  نیز لباسـی زینتـی بـود کـه از یمـن بـه حجـاز مـی        » سحل). «192: 1ج.،هـ.ق1410سعد

نما و با رنگ روشن بـود کـه در زمـان    هم لباسی بدن» قُبطیه«).1726: 5، ج.1407(جوهرى 
آوردنـد و اسـالم زنـان را از پوشـیدن ایـن لبـاس نهـی        جاهلیت از سرزمین مصر به حجاز می

گذاشـت  نما بود و هم به خاطر چسبان بودنش حجم بدن را به نمایش میکرد؛ چون هم بدن
).163هـ.ق،1422؛ الرضی 4: 4،ج.1367جزرى(

مدینه خیاط وجود نداشته یا تعداد خیاطـان آن کـم   بنابراین، حتی اگر فرض شود که در
انـد، زیـرا از   شود که مسلمانان به لباس دوخته دسترسی نداشتهبوده است، باز هم نباید تصور

شد.هاي دیگر لباس به مدینه آورده میسرزمین
گیري. نتیجه13

گیـري بـراي   پوششی شبه جزیره، تنوع و گوناگونی چشماز همان زمان جاهلیت در فرهنگ 
کردنـد.  هاي متعددي به تن مـی هاي زنانه وجود داشت و زنان لباسپوشش، به ویژه در لباس

دارِ زنانه و مردانه در عصر جاهلی و اسـالمی وجـود داشـت. خیـاطی نیـز از      هاي آستینلباس
بــراي کســانی کــه لبــاس دوختنــی رایــج بــود و حضــور خیاطــان و فعالیــت آنــانهــايپیشــه

افـزون  . هایی دسترسی داشته باشندکرد که به چنین لباسخواستند این امکان را فراهم میمی
شـد  طائف و نجران موجـب مـی  هاي دیگري مانند یمن،بر این، ارتباطات تجاري با سرزمین

اتی موجـب  هاي دوختنیِ متنوعی به سرزمین مسـلمانان گسـیل شـود. چنـین تمهیـد     که لباس
شد که تحقّق حجاب شرعیِ حداکثري بـراي زنـان، بـا هـیچ مـانعی در عصـر پیـامبر       می

مواجه نباشد.
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