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Abstract
The theory of minimal hijab is one of the theories about hijab. Proponents of this theory argue
that nudity (especially in regard to sexual organs) was a normal issue among men and women
before the Revelation. Despite this situation, the sacred Islamic law was only able to ask them
not to go naked and the requirement for women to cover heads, necks and legs which was far
from expected. In this paper, with the study of ancient and authentic literary and historical
sources, especially the poetry of the poets of the Age of Ignorance, the status of women's cover
in that age was examined. Also, the claims of supporters of ‘minimal hijab’ were evaluated. It
was concluded that, contrary to their claims, the common belief of that age was to cover the
body. The people of that age, especially women, used to cover different parts of their bodies
even their hair by various sewn and unskilled clothes.
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نظرﻳﮥ حجاب حداقلی ازجمله نظرﻳههای ارائهشده دربارﺓ حجاب شرعی است .طرفداران اﻳن نظرﻳه مدعیاند که در
فرهنگ عمومی و راﻳج قبل از بعثت ،برهنگی حتی در ناحیه شرمگاه وجود داشته است؛ بهگونهایکه برای مردان و زنان
آن عصر ،اﻳن مسئله امری عادی بوده است و احساس بدی نیز بدان نداشتهاند .باوجود اﻳن وضعیت ،شرﻳعت مقدس
اسالم تنها قادر بود که از آنها بخواهد برهنه راه نروند و الزام بانوان به پوشش موی سر و گردن و ساق پا در شرﻳعت
اسالم دور از انتظار است .در اﻳن مقاله با جستاری در منابع تارﻳخی و ادبی کهن و معتبر ،بهوﻳژه اشعار شاعران عصر
جاهلیت ،وضعیت پوشش بانوان در آن عصر بررسی شد؛ همچنین ادعاهای طرفداران حجاب حداقلی ارزﻳابی شد و
چنین نتیجهگیری شد که برخالف ادعای مطرحشده ،فرهنگ راﻳج در آن عصر فرهنگ پوشش بوده است و مردمان آن
عصر ،بهوﻳژه بانوان ،برای پوشش قسمتهای مختلف خوﻳش ،حتی موی سر ،از لباسهای دوخته و نادوخته متنوعی
استفاده میکردند.
واژههای کلیدی :حجاب ،البسﮥ دوخته ،اشعار جاهلی ،عصر جاهلی.
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مقدمه

پوشش در عصر جاهلی و دوران رسول اکرم(ص)

حجاب حداقلی ازجمله دﻳدگاههای موجود دربارﺓ

رهنمون میسازند .در میان اﻳن منابع ،به جز قرآن کرﻳم،

پوشش بانوان است .طرفداران اﻳن نظرﻳه ادعا میکنند

اشعار جاهلی در جاﻳگاه انعکاسدهندﺓ فرهنگ جامعﮥ

که در زمان حضرت رسولاهلل(ص) ،زنان پوشش

عرب آن عصر جاﻳگاه وﻳژهای را به خود اختصاص

حداقلی داشتند و آنچه امروزه فقها با نام حدود شرعی

داده است.

حجاب واجب کردهاند ،ذهنیت غلطی از حجاب در
عصر پیامبر(ص) است .اﻳن گروه برای تﺄﻳید دﻳدگاه
خود ،تالش میکند که فرهنگ برهنگی در عصر
جاهلی و صدر اسالم و بهدنبال آن تغییرات بسیار
جزئی توسط شرع مقدس اسالم را اثبات کند .در اﻳن
دﻳدگاه ،برهنگی فرهنگ عمومی و غالب فرض می
شود؛ بنابراﻳن انتظار تغییراتی که به پوشش مو ،گردن،
سینه ،ساق پا و ران منتهی شود ،دور از ذهن بهنظر می
رسد .از منظر اﻳن پژوهشگران ،رسول خدا(ص) تنها
موفق شد که آنها را از برهنگی مطلق نجات دهد:
«پیامبر فقط میتوانست از اﻳشان بخواهد که برهنه
راه نروند ...زنان ،بسیاری از اندامشان همیشه نماﻳان
بود و آن امری عادی بود .عالوهبرآن مابقی مواضعشان
نیز گهگاه به دالﻳل فوقاالشاره نماﻳان میگشت .در

بررسی پوشش بانوان در عصر جاهلی
بررسی اشعار دوران جاهلی ،در جاﻳگاه آﻳینﮥ انعکاس
وضعیت فرهنگی و اجتماعی عصر جاهلی ،ما را به اﻳن
مسئله رهنمون میکند که کشف ستر (برهنگی سر و
صورت) و برهنگی بدن اموری استثناﻳی بود که در
مواقع خاص و به علتهای خاص رخ میداد؛ ازهمین
رو تعجب مردم آن عصر ،بهوﻳژه شاعران را به خود
جلب میکرد و موجب میشد که به دﻳد سوژهای
خاص دربارﺓ آن بسراﻳند .حال به برخی از علتهاﻳی
اشاره میکنیم که باعث برهنگی میشد.
نمونههای استثنایی کشف پوشش
 .1به هنگام طوافکردن

چنین آشفتهبازاری ،جامعه اسالمی فقط میتوانست از

طواف با حالت عرﻳان ازجمله علتهاﻳی است که

آنان انتظار داشته باشد که مناطق تحت پوششِ جامهها

طرفداران حجاب حداقلی بدان استناد میکنند .اﻳن

را بهخوبی حفظ کنند و از آشکارشدن ناحیﮥ دامن،

گروه طواف عرﻳان را پدﻳدهای راﻳج (ترکاشوند:1390 ،

سینه و ...جلوگیری نماﻳند؛ اما باﻳد پذﻳرفت که زمینه

 ) 108در میان اعراب جاهلی میدانند و مدعی هستند

ای برای امر به پوششِ ساق پا ،ساعد و آرنج ،گردن و

که در میان اعراب ،عرﻳانبودن قباحت چندانی نداشت؛

موی سر وجود نداشت .همینطور درمورد مردان نیز

بهگونهایکه حتی زنان بدون هیچ دغدغهای از مکشوف

نمیشد به سترِ بیش از کمر تا زانو حکم کرد»

بودن شرمگاهشان به طواف مشغول میشدند

(ترکاشوند9 :1390 ،تا.)11

(ترکاشوند109 :1390 ،و.)110

برای بررسی صحت و سقم ادعای مذکور الزم است

بررسی منابع تارﻳخی کهن ما را به اﻳن مسئله رهنمون

به منابعی رجوع کنیم که تصوﻳری مطابق با واقع از آن

میکند که از عامالفیل تا بعثت ،وضعیت فرهنگی

زمان به ما ارائه میکنند .قرآن کرﻳم ،اشعار جاهلی،

اعراب جاهلی دگرگون شد؛ بنابراﻳن باﻳد عامالفیل را

کتب سیره ،احادﻳث معتبر شیعه و عامه و کتب لغت
کهن از بهترﻳن منابعی هستند که ما را به وضعیت

مبدﺃ اﻳجاد انحراف در مناسک حج ابراهیمی و سپس
دگرگونی در وضعیت فرهنگی دانست .سیرﺓ ابنهشام
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و اخبار مکه ازرقی دو منبع معتبر و کهنی هستند که
اﻳن اخبار را انعکاس میدهند .ابنهشام از سیرهنوﻳسان

قوانینی که به تغییر در حج ابراهیمی انجامید ،به شرح
زﻳر است:

قرن دوم و سوم قمری (م230ق) بود .ازرقی نیز هم

 .1تقسیم مردم به حمس ،ﻳعنی کسانی که در دﻳن

عصر ابنهشام بود و در نیمه اول قرن دوم وفات ﻳافت.

خود بسیار تعصب دارند و مرتکب گناه نمیشوند و
غیرحمس که اهل مکه حمس خوانده میشدند؛ .2

بدعتهای پس از عامالفیل

غیرحمس حق نداشتند با لباس خود طواف کنند؛

پس از شکست سپاه ابرهه توسط ابابیل ،بهجای

چون در آن لباسها مرتکب معصیت شده بودند و

اﻳنکه اﻳن معجزه الهی در دفاع از خانه خدا خضوع

بنابراﻳن باﻳد با لباس حمس ﻳا به حالت عرﻳان طواف

قرﻳش را در مقابل پروردگار موجب شود ،بر نخوت

می کردند؛  .3در مکه غیرمکیان نباﻳد از غیر طعام

و تکبر آنها افزود؛ بهگونهایکه برخی از بزرگانِ اهل

مکیان استفاده می کردند؛

هواوهوس قرﻳش اﻳن پیروزی بدون دردسر را به

 .4کسی که با لباس خود طواف می کرد ،دﻳگر

برتری اهل مکه بر غیر آنها در نزد خداﻳان نسبت

اجازه نداشت آن را بپوشد و باﻳد آن را به اهل مکه

دادند و گفتند باﻳد دﻳگران نیز به اﻳن برتری و

هدﻳه می کرد؛

عظمت پی بردند و در مقابل ما تعظیم کنند (ازرقی،

 .5قرﻳشیان نباﻳد همراه غیرقرﻳشیان وقوف

 .)139/1 :1424آنها تغییر در مراسم حج را بهترﻳن

میکردند ،بلکه باﻳد در حرم میماندند (ابنهشام،

راه برای رسیدن به مقصود خود دﻳدند و با اﻳجاد

 .)184/1 :1411آنچه از گزارش ازرقی مشاهده می

قوانین جدﻳدی ،به تغییر حج ابراهیمی دست زدند

شود اﻳن است که طواف عرﻳان پس از عامالفیل

(ابنهشام .)184/1 :1411 ،بهنظر میرسد که وضع

(ازرقی )139/1 :1424 ،بنیان نهاده شد و از  40سال

اﻳن قوانین به طور عمده با اهداف اقتصادی صورت

قبل از بعثت رواج داشت؛ ولی بدﻳنگونه نبود که همه

میگرفت؛ زﻳرا غیرمکیان برای استفاده از طعام اهل

مردم با حالت عرﻳان طواف کنند.

مکه و عارﻳهگرفتن لباس ،مجبور بودند به آنها
وجهی پرداخت کنند ﻳا لباس خود را پس از طواف

در بررسی طواف عرﻳان توجه به نکات زﻳر اهمیت
چشمگیری دارد:

به مکیان هدﻳه دهند و همین درآمد سرشاری نصیب

 .1کسی که قادر بود بهواسطﮥ دوست ،خوﻳشاوند

مکیان می کرد .ازاﻳنرو برخی از پژوهشگران (جواد

و ...لباسی از اهل مکه بگیرد ،دﻳگر لزومی نداشت

علی )361/11 :1422 ،بهدرستی براﻳن باورند که تنها

برهنه طواف کند (ابنهشام181/1 :1411 ،تا188؛

اشخاص ضعیف و غیرمتمکن به حالت عرﻳان طواف

ازرقی141/1 :1424 ،تا)145؛

می کردند؛ زﻳرا افراد ثروتمند با پرداختن قیمت

 .2اهل مکه طواف عرﻳان را در شممار مناسمک حمج

عارﻳه ،بهراحتی از مکیان لباسی عارﻳه می گرفتند و

اﻳجماد کردنمد و بمدان رنممگوبموی دﻳنمی دادنمد؛ ولممی

با آن طواف می کردند؛ ولی فقیران که تواناﻳی مالی

ازآنجاکه اﻳن مسئله با حیا و عفت فطری سازگار نبمود،

عارﻳهگرفتن نداشتند و ازطرفی قادر نبودند که لباس

زنان فقیری که قادر نبودند لباسی از اهل مکمه بگیرنمد،

خود را به اهل مکه هدﻳه دهند ،مجبور میشدند به

بهجایاﻳنکه در روز و در انظار دﻳگران طواف کننمد ،از

حالت عرﻳان طواف کنند.

فرصت تارﻳکی شب اسمتفاده ممی کردنمد و بمه طمواف
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مشغول میشدند ﻳما بمهگونمهای شمرمگاه خمود را ممی

پیرمردی ازدواج کنمی و از او خواسمت از عبمداهلل طمالق

پوشمماندند (ابممنهشممام181/1 :1411 ،تمما188؛ ازرقممی،

بگیرد و به نکاح او درآﻳد .هنگمامیکمه ضمباعه از عبمداهلل

141/1 :1424تا)145؛

تقاضای طالق کرد ،او شروطی برای اﻳن طالق معین کمرد

 .3هرکس ﻳکبار به صورت عرﻳان طمواف ممی کمرد،

که ازجمله شروط اﻳن بمود کمه ضمباعه بما حالمت عرﻳمان

دﻳگر نیازی نبود که برای دفعات بعد نیمز عرﻳمان شمود

طواف کند .هشامبنمغیره نیز از قرﻳشیان خواسمت سماعتی

(ابمممنهشمممام181/1 :1411 ،تممما188؛ ازرقمممی:1424 ،

بیتاهلل را خالی گذارند تا ضباعه اﻳن شرط را اجمرا کنمد و

141/1تا)145؛

تنها اطفال ﻳما کودکمان غیربمال اجمازه داشمتند کمه در آن

 .4در بررسی نمونه های بماال مشماهده ممیشمود کمه

ساعت خاص در آنجما حضمور داشمته باشمند .ضمباعه در

قضیه طواف عرﻳان نیز عمومیت نداشته است .بسمیاری

چنین وضعیتی عرﻳان شمد و ضممن انجمام طمواف اشمعار

از مردم غیرحمس با عارﻳهگرفتن لباسی از حمسمیان ،از

مذکور را بر زبان جاری کرد (ابنحجمر عسمقالنی:1415 ،

عرﻳان طواف کردن رها میشدند .معدود افراد فقیری نیز

221/8؛ بغدادی.)26/1 :1405 ،

که تواناﻳی پرداخت عارﻳه نداشتند ﻳا دوست و آشمناﻳی

بنابراﻳن ماجرای مذکور داستانی بسیار نادر بود و بههمیچ

نداشتند که از اﻳشان لباسی بگیرند ،بمرای دورمانمدن از

وجه نباﻳد آن را علتی بر طواف عرﻳان دانست .شهرت اﻳن

انظار عمومی ،در تارﻳکی شب طواف میکردند.

داستان ،ذکر اشعار خواندهشده و مشخصبودن نام گوﻳنمده
نشمماندهنممدﺓ آن اسممت کممه اﻳمن واقعممه حادثممهای نممادر و
پرسروصدا بود که به منابع تارﻳخی منتقل شد و همه آن را

طواف ضباعه دختر عامر
در زمینﮥ طواف عرﻳان و بمرای عمومیمتدادنِ طمواف

گزارش کردند .اﻳنکه هشام مسجدالحرام را خمالی از افمراد

عرﻳان ،به اشعار ضباعه دختر عامر بسیار استناد میشمود

کرد و در اﻳن حال ضباعه به انجام طواف عرﻳان پرداخمت،

(ترکاشوند .)109 :1390 ،در منابع تمارﻳخی ذکمر شمده

خممود بیمانکننممده آن اسممت کممه طممواف عرﻳمان بممرخالف

است او درحالیکه شرمگاهش را با دست پوشانده بمود

هنجارهممای آن زمممان بمموده اسممت .جمماﻳز نیسممت از اﻳممن

و طواف میکرد ،اﻳن اشعار را میخواند:

نمونههای خاص نتیجه بگیرﻳم که در عصمر جماهلی تممام

وَمَما بَمدَا مِنْمهُ فَلَما ﺃُحِلُّمهُ

مردان و زنان بهصورت عرﻳان طمواف ممی کردنمد و بمرای

(ازرقی ،بی تا .)142/1 :ترجمه بیت آن است کمه اممروز

آنهمما امممر پسممندﻳدهای بمموده اسممت و بممهدنبممال آن ،نتیجﮥ

برخی ﻳا تمام (شرمگاه) من آشمکار ممی شمود و حمالل

ناصحیح دﻳگری نیز اخذ کنیم که برهنگی فرهنمگ غالمب

نمیدانم نگرﻳستن به آنچه آشکار میشود.

آن زمان بوده است؟!

الْیَوْمَ ﻳَبْدُو بَعْضُهُ ﺃَوْ کُلُّهُ

بررسی علت طواف عرﻳان ضمباعه از اسمتثناﻳیبمودن
چنین طوافی حکاﻳت می کند .ابمنعبماس علمت چنمین

 .2به هنگام مصیبت

طوافی را اﻳنگونه شرح میدهد :ضباعه از زنمان زﻳبمای

در دوران جاهلیت ،زمانیکه مصیبتی سنگین بر زنان

مکه بود کمه بمه ازدواج عبمداهللبمنجمدعان درآممد کمه

عرب وارد میشد ،از حالت عادی خود خارج میشدند

پیرمممردی بممود .سممپس هشممامبممنمغیممره ،از سممران و

و قناع و خمار از سر و صورت برمیگرفتند و به

ثروتمندان قرﻳش ،به ضمباعه گفمت تمو کمه چنمین زن

درﻳدن گرﻳبان خود میپرداختند .در اﻳن مواقع،

جوان زﻳباﻳی هسمتی چگونمه حاضمر شمدی بما چنمین

برخالف مواقع عادی ،زﻳباﻳیهای زنان نماﻳان میشد و
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اﻳن از چشم شاعران هوسباز دور نمیماند .بنابراﻳن،

هرکس که به کشتهشدن مالک خشنود است ،در روز

اﻳن شاعران فرصت را غنیمت میشمردند و به توصیف

نزد زنان قبیله ما بیاﻳد و ببیند که زنانی که قبالً صورت

زنان میپرداختند .مهلهل ،شاعر جاهلی از قبیله تغلب و

خود را میپوشانیدند ،امروز از شدت جزع و مصیبت،

از اعراب عدنانی شمال حجاز (متوفی 94قه) ،در

نقاب از چهره برداشتهاند و برای او با کمال حسرت

اشعاری مشاهده جمال زنان را بهصورت آشکار و

ناله میکنند و در سحرها بر صورت خود لطمه میزنند

واضح ،به مواقع مصیبت اﻳشان موکول کرده است و

و امروز در مقابل دﻳدگان نماﻳان شدهاند .در اﻳن اشعار،

در توصیف اﻳن حالت چنین سروده است:
إذا

تشاءُ

رﺃﻳتَ

وَذِرَاعَ
بکی

وجهاً

بَاکِیَﮥٍ
علیکَ

تَﺄْسَی

عَلَیْهَا
وَ

لستُ

عَلَیْکَ

الئمَ

بِعَبْرَﺓٍ

ربیع بهصراحت از

بازبودن سر و صورت زنانی

واضحاً

صحبت میکند که قبل از قتل مالک و عزاداری بر او

بُرْنُسُ

پوشیده بودند .ربیع از شاعران عصر جاهلی بود و در

حرﺓٍ

زمان نعمانبنمنذر میزﻳست .او در جنگ داحس

وَتَنَفَّسُ

حضور داشت (ابناثیر.)566/1 :1405 ،
مهلهل نیز در توصیف زنان قبیله کلیب پس از کشتار

(مهلهل ،بیتا.)44 :
مهلهل در رثای برادرش و در توصیف عزاداری

مردانشان چنین سراﻳیده است:
رباتُ

تقومَ

همسرش بر او چنین سروده است :در اﻳن هنگام

وَ

(عزاداری) است که صورت آشکار و ساعد دست زنی

ﻳمسحنَ

گرﻳان را که برنسی (لباسی که کالهی بدان متصل

(مهلهل ،بیتا)78 :

است) به تن دارد ،مشاهده میکنی .بر تو گرﻳه میکند و

زنان سر پوشیده ،خمار از سر برداشتند و بر موهای

من مالمت نمیکنم زن آزاد شرﻳفی را که بدﻳن حالت و

جلوی ﻳتیمان دست میکشیدند.

عرضَ

الخدورِ

حواسراً

تمائمِ

األﻳتامِ

با گرﻳه بر تو عزاداری میکند .در اﻳن اشعار ،سخن از

در اﻳن اشعار ،مشاهده میشود که پوشش حتی در

آشکارشدن صورت و ساعد دست زنانی است که تا

ناحیه موی سر امری مطابق با فرهنگ آن زمان بوده

قبل از رخدادن اﻳن مصیبت پوشیده بودهاند .ربیعبن

است؛ وگرنه دلیلی نداشت کشف ستر در موقع حزن و

زﻳاد ،شاعر عصر جاهلیت ،نیز در توصیف مرگ مالک

مصیبت اﻳنقدر در کانون توجه شاعران باشد ،تاآنجاکه

بنزهیر ،از بزرگان قبیلهاش ،و نحوﺓ عزاداری زنان قبیله

دﻳدن چهرﺓ کامل زنان و دختران را در مواقع حزن و

چنین سروده است:

مصیبت آنها وعده دهند.

مَنْ

کانَ

فَلْیَﺄْتِ
قَدْ
ﻳجد

مَسْرُورًا
نِسْوَتَنا
ﻳَخْبَﺄْنَ

کُنَّ
النساءَ

ﻳَلطَمْنَ
فَالْیَوْمَ

بِمَقْتَلِ
بِوَجْهِ
الوُجُوهُ
قَوائماً

ﺃوجَهْهن
حِینَ

(ابیتمّام)180 :1418 ،

بَرَزْنَ

مالِکٍ
نَهارِ

 .3ترس از اسارت

تَسَتُّرًا

در عصر جاهلی ،پوشش زنانِ آزاد و زنان برده

ﻳَنْدُبْنَه

متفاوت بود .زنان آزاد پوششی داشتند که زﻳباﻳیهای

بِاألسْحار

آنها را پنهان میکرد؛ ولی کنیزان حجاب و پوشش

للنظّارِ

مناسبی نداشتند .زنان آزاد در هنگامیکه قبیلهشان در
جنگ شکست میخورد و احتمال اسارتشان وجود
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داشت ،کشف ستر میکردند و خود را به کنیزان شبیه

بشربنخازم که از قبیلﮥ بنیاسد و از اعراب عدنانی

میکردند تا کمارزش تلقی شوند و از اسارت درامان

شمال حجاز بود (متوفی 32قه) ،زنان شیردهی را که

بمانند (شیرازی .)161 :1388 ،سَبرَﺓبنعمرو فقعسی ،از

در اثر ترس

از اسارت ،قناع از سرو صورت

شاعران جاهلیت که در زمان پادشاهی نعمانبنمنذر می

برگرفتهاند ،اﻳنگونه توصیف میکند:

زﻳست ،در توصیف قبیلﮥ شکستخوردهای که زنانشان

وَکَمْ

از ترس اﻳنکه مبادا در جاﻳگاه زنان آزاد قبیله مغلوب

لَهیفَ

به اسارت درآﻳند ،چنین سروده است:

وَمِنْ

وَنِسْوَتُکمْ
ﻳُخَلْنَ

فِی
إمَاءً

وَاإلِمَاءُ

الرَّوْعِ
حَرَائِرُ

بَادٍ
وُجُوهُهَا

مِنْ

مُرْضعٍ
القَلب
اُخری

ﺃال

قدْ

غادَروها

کاشِفُه

القِناعِ

مُثابِره

تُنادی

خَلَّیتمونا

لِلضّیاعِ

(بشر.)88 :1415 ،
و چه بسیار مادران شیردهی که مردان قبیله آنها را

(ابیتمام)43 :1418 ،
زنان شما پس از شکست در جنگ ،صورتهاﻳشان

رها کردند و رفتند و درحالیکه قلبشان از شدت اندوه

آشکار شده بود و کنیزان بهشکل زنان آزاد و زنان آزاد

آتش گرفته بود ،قناع از سر و صورت برگرفتند و

بهشکل کنیزان درآمده بودند .از اﻳن امر اﻳنگونه

صورت و سرشان آشکار شد .ﻳکی از آنها بهطور مکرر

برداشت میشود که در عصر جاهلی نیز برای زنان آزاد

مردان قبیلهاش را به بازگشت و مقابله با دشمن و

پوشش نوعی کرامت قلمداد میشده است .بنابراﻳن

جلوگیری از اسارت زنان فرا میخواند.

هنگامیکه بین قباﻳل جنگی رخ میداد و زنان قبیلهای
مطمئن میشدند که قبیله آنها شکست میخورد و اسیر
خواهند شد ،خود را به شکل کنیزان میکردند و هدف
آنها اﻳن بود که خود را افراد بیارزشی نشان دهند و از
اسارت مصون بمانند .اسارت زنان قبیله نوعی خواری
و ذلت برای آن قبیله به شمار میرفت؛ تاآنجاکه بهنظر
میرسد ﻳکی از علتهای زندهبهگورکردن دختران را
در برخی از قباﻳل عرب عصر جاهلی باﻳد ترس از
اسارتشان دانست .برخی از شاعران جاهلی ازجمله
طرفه (86قه) ،بشربنخازم ( 32قه) و عوفبنعطیه در
سرودههای خود به اﻳن حوادث اشاره کردهاند .طرفه
برای توصیف زنان در چنین مواقعی میگوﻳد:
ﻳومَ
وتَلُفُّ

البِیضُ

تُبدی
الخَیْلُ

عن
ﺃعْرَاجَ

ﺃسْوُقِها
النَّعَم

(طرفه.)75 :1423 ،
روزی که ساق پای زنان کرﻳمه و آزاد آشکار شود.

در بررسی اﻳن اشعار نیز مشاهده میشود که برخالف
ادعای نوﻳسندﺓ حجاب شرعی در عصر پیامبر ،زنان از
پوشیدگی کامل برخوردار بودند و تنها در حالت
اضطرار ،صورت و گردن آنها نماﻳان میشد و کشف
حجاب امری استثناﻳی و مخالف عرف و فرهنگ آن
زمان بود؛ چنانکه گوﻳی نوعی ننگ و عار برای آنها به
شمار میرفت.
 .4به هنگام وحشت و اضطراب
عوف بن عطیه از شاعران عدنانی ،از قباﻳل منتسب
به مضر و واقع در شمال حجاز ،بود .او که در اواخر
جاهلیت می زﻳسته است ،زنان قبیلهاش را در موقع
هجوم دشمن توصیف کرده است و فرار همراه با
ترس و اضطراب را عاملی دانسته است که موجب
میشد قسمتهاﻳی از بدن زنان که همیشه پوشیده
بود ،آشکار شود:
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ولَنِعْمَ

فِتْیانُ

وإِذا

النِّساءُ

مِنْ
تَسْعَى

بَیْن

الصَّباحِ
حَواسِرٌ
واضِعﮥِ

ومِنْطَقُها

لَقِیتُمُ
کالعُنْقُرِ

شدند و از منطقﮥ فلجا به حرکت درآمدند ،گوﻳی بر
کشتیهاﻳی سوار بودند:

الخِمَارِ

وﺃُختِها

آن پارچﮥ نازکی را که بر هودج قرار دارد ،کنار می

مَکانَ

المِئْزَرِ

زنند؛ درحالیکه برقعهای کوچکی بر صورت دارند و
فقط چشمانشان در میان برقع آشکار است .قسمتی از

(مفضل.)327 :2012 ،

زﻳباﻳیهای آنها ،دست و چشمان ،آشکار است و گردن
و ساﻳر بدنشان مخفی است .بعد که سینه و گردنشان

 .5خودآرایی و خودنمایی (تبرّج)
در عصر جاهلیت ،گاهی حس خودخواهی و
خودنماﻳی برخی از زنان باعث میشد که برای نماﻳش

را آشکار میکنند ،مشخص میشود که گردنشان در
سفیدی همانند عاج فیل است.

جمال و زﻳباﻳی در معرض عموم باشند و اﻳن امر در

در اﻳن اشعار ،بهصراحت از پوشش سر و صورت

مسافرتها و بهخصوص سفر حج اتفاق میافتاد

و ساﻳر قسمتهای بدن زنانی صحبت شده است که

(شیرازی .)157 :1388 ،ازهری ،از علمای ادب عرب و
زبانشناس قرن چهارم هجری ،تبّرج را نماﻳشدادن
زﻳباﻳیهای خود معنا کرده است؛ بهگونهایکه با اﻳن
نماﻳش چشمان دﻳگران را به خود خیره کند و موجب
تحرﻳک شهوت مردان شود (ازهری.)40/11 :1421 ،
اﻳن تبرج ممکن بود در قالب پوشش کامل هم باشدٰ؛
برای نمونه در برخی از اشعار جاهلی مشاهده میشود
که برخی از زنان جاهلی درحالیکه نقاب به چهره
داشته بودند ﻳا داخل کجاوه نشسته بودند ،به خودنماﻳی
میپرداختند .مثقبالعبدی (متوفی71قه) در توصیف
اﻳن زنان چنین سروده است:
ظهرنَ

بکلَّﮥ

وثقبنَ
ﺃَرَﻳنَ
من

وسدلنَ

ِ،
الوصاوصَ

مَحاسِناً

للعیونِ
وکنَنَّ

األجیادِ

رقماً

والبَشَرِ

ﺃُخری
المَصونِ

ومن

ذَهَبٍ

ﻳَلوحُ

علی

تَرﻳبٍ

کلون

العاجِ

لیسَ

بذی

غُضونِ

(مفضل.)289 :2012 ،
اﻳن شاعر عصر جاهلی به توصیف زنان زﻳباﻳی
پرداخته است که هنگامیکه بر هودج شتران سوار

برای خودنماﻳی ،به آشکارکردن سر و صورت و
گردن خود اقدام کردهاند .در تفسیر مقاتل ،از مفسران
قرن دوم قمری ،برداشتن خمار و نماﻳان کردن سر و
صورت و گردن و نیز بروزدادن گردنبند و
جواهرآالت در شمار مصادﻳق تبرج زنان ذکر شده
است (مقاتل )488/3 :1423 ،که با اشعار مذکور هم
خوانی دارد؛ بنابراﻳن مشاهده میشود که در بحث
تبرّج ،عرﻳانبودن مطرح نبوده است بلکه نماﻳشدادن
سر و صورت و گردن و ...الوﻳت داشته است.
تشبیهات به کاررفته در اشعار جاهلی
در ادبیات آن عصر تشبیهاتی به کار رفته است که
از پوشیدگی زنان در آن زمان حکاﻳت می کند؛ برای
نمونه ،بسیار مشاهده می شود که زن به مروارﻳد در
صدف تشبیه شده است .قیس بن خطیم در توصیف
پوشیدگی معشوقه اش چنین سروده است:
کﺄنّها
غوَّاصُ

دُرَّﺓٌ
،

ﻳجْلو

ﺃحَاطَ

بها

الممم

عن

وجهها

الصَّدَفُ

چنان پوشیده است و کسی او را نمیبیند که مانند
مروارﻳدی است که غواص با کنارزدن صدف بهدنبال
آشکارکردن صورتش است.
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چنین تشبیهاتی در آثار ساﻳر شاعران جاهلی،

از شدت حیاء هرگز خمارش نیفتاد .زن مسن نیازی

همچون اعشی ،نیز ﻳافت میشود .اعشی از شاعران

به اﻳن ندارد که چگونه خمار بر سرکردن را بیاموزد.

نامدار اواخر عصر جاهلی و از قبیلﮥ بکربن وائل در

اﻳن ضربالمثل نیز حاکی از آن است که خمار بر

منطقﮥ ﻳمامه ،در شرق حجاز ،بود (شوقی ضیف،

سرکردن آن قدر رواج داشته است که از آن در قالب

بی تا.)1/334 :

ضرب المثل استفاده شده است.

کَﺄنّهَا

دُرّﺓ

غَوّاصُ

دارِﻳنَ

زَهْرَاءُ،

ٌ
ﻳَخشَی

دونَها

ﺃخْرَجَهَا
الغَرَقَا

رواج لباسهای دوختهشده
در نظرﻳﮥ حجاب حداقلی چنین تصور شده است

(اعشی)288 :2010 ،
آن زن همچون مروارﻳدی است که غواص برای

که عالوه بر نادوخته بودن ،ازجمله اصلی ترﻳن

به دست آوردن آن خود را در خطر غرق شدن

وﻳژگی های پوشاک استفادهشده در عصر جاهلی و

می اندازد.

عصر نزول قرآن ساترنبودن ،زﻳر و رونبودن و

قرآن کرﻳم نیز در توصیف عفیف بودن زنان بهشتی،
آنان را به دُر مکنون و لؤلؤ مکنون تشبیه کرده است:

ناچیزبودن تعداد بوده است.
«اصلیترﻳن وﻳژگیهای مورد اشاره از اﻳن قرار است:

﴿کَﺄَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَکْنُون﴾ :همچون مروارﻳد پنهانشده

نادوختهبودن ،ناچیزبودن تعداد ،چند النبودن ﻳا

در صدف هستند (واقعه.)23 ،

راﻳجنبودن زﻳر و رو و ساتر و پوشانبودن .از

﴿کَﺄَنَّهُنَّ بَیْضٌ مَکْنُونٌ﴾ :گوﻳا آنان [از سپیده] تخم
شترمرغی هستند که [زﻳر پر و بال] پوشیده شدهاند
[و هرگز دست کسی به آنان نرسیده است]
(صافات.)49 ،
وجود چنین تشبیهاتی در قرآن کرﻳم ،خود از اﻳن
امر حکاﻳت می کند که برای اعراب آن عصر ،پوشش
و عفاف ارزش محسوب می شده است .عالوه بر آﻳات
مذکور ،شواهد بسیاری در اشعار جاهلی و
گزارش های تارﻳخی از هنجاربودن پوشش بانوان،
حتی در ناحیه سر و صورت ،حکاﻳت می کند.
درﻳدبن صمه ،از شاعران اواخر عصر جاهلیت،
ازجمله شاعرانی است که به خمار بر سرکردن
همسرش افتخار کرده است:
مِن
اِذا

الخَفَراتِ
بَرزتْ

ال
و

(جبوری.)120 :1989 ،

سُقُوطاً
ال

خرُوجَ

خِمارُها
المُقیّد

وﻳژگیهای مهم پوشاک آنان نادوختهبودنش بود .مردمِ
آن دﻳار فاقد لباسهای خیاطیشده بودند و درواقع،
صنعت دوختودوز در میانشان بسیار کمرونق بود.
هوای گرم ،فقدان انگیزههای شرعی و نیز آساﻳش
بیشتر ،میتواند ازجمله دالﻳل عدم استقبال از اﻳن
صنعت باشد .در کنار علل مذکور ،باﻳد گفت که آنان
پارچههای زﻳادی نداشتند که بخواهند آنها را
بهگونههای مختلف ،طراحی و دوختودوز کنند..؛ اما
راستش اﻳن است که وجود سروال [شلوار] و قمیص
[پیراهن] چندان جدی و راﻳج نبود ...و به همین خاطر
معلوم نیست که رواﻳات تمجید از اﻳن نوع جامهها
واقعاً از حضرت صادر شده باشد؛ چراکه خودش نیز از
همین دو قطعه جامه نادوخته ﻳعنی ،إزار و رداء،
استفاده میکرد» (ترکاشوند49 :1390 ،تا.)59
نوﻳسنده مدعی است که فقدان البسه دوختهشده،
موجب میشد که مردم آن عصر قادر نباشند که بدن
خوﻳش را بپوشانند و در اثر وزش باد و ،...بهراحتی
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تمام اندامشان ،ازجمله شرمگاه آنها ،نماﻳان میشد؛

عصر نزول قرآن می پردازﻳم و همچنین پوشش هاﻳی که

بنابراﻳن در میان آنها برهنگی امری عادی بود:

زنان برای پوشاندن زﻳباﻳی های سر و صورت خود از

«وزش باد بهراحتی میتوانست موقعیت اﻳنگونه

نگاه مردان به کار می بردند.

پارچههای لرزان را تهدﻳد کند .رداء [ ،شنل ،رودوشی]
را از پیکر جدا میکرد و إزار [دامنِ نادوخته ،لُنگ] را

البسه دوختهشده

به اﻳن سو و آن سو می برد؛ ولی چون به دور کمر گره

الف .قَمِیص :ابوعبید قاسمبنسالم از دانشمندان لغت

خورده بود ،کمتر از بدن جدا می شد... .رویهم رفته

(224هم) که اثر او از نخستین مجموعههای واژهشناسی

وزش باد می توانست موجب نماﻳان شدن اندامِ فردی

عربی است ،قمیص را پیراهنی دوخته دانسته است که

که از جامه های نادوخته استفاده می کرد ،بشود. ..

دارای آستین و گرﻳبان بوده است (ابوعبید:1990 ،

نادوختگی دامن و فقدان چفت و بست مناسب برای

 .)179/1دوختهبودن و دارای آستینبودن از وﻳژگیهای

آن ،می توانست در هنگام کارهای دشوار ﻳا موقع

قطعی اﻳن لباس است؛ بهگونهایکه ساﻳر دانشمندان

خم و راست شدن ،سبب بازشدن از کمر و بر زمین

لغت نیز به اﻳن وﻳژگی اشاره کردهاند (فراهیدی:1409 ،

افتادنش گردد .ﻳکی از مشکالت استفاده از

27/5؛ ابنسیده.)328/2 :1421 ،

پارچه های نادوخته به جای لباس ،دست و پا گیر

برخی از لغتشناسان ،قمیص را دارای اجزاﻳی به

بودنشان است که مانع تحرّک بیشتر و جنب وجوش

شرح ذﻳل دانستهاند:

می شود؛ به طوریکه دوﻳدن با إزار ،به وﻳژه اگر بلند

 .1کُم و قُن :که هر دو به معنای آستین است (فراهیدی،

باشد ،سخت و دشوار است .آنها گاه به همین دلیل،

27/5 :1409؛ ازهری.)156/6 :1421 ،

ازار ﻳا رداء را از بدن جدا می کردند تا کارشان را

.2

راحت تر انجام دهند» (ترکاشوند49 :1390 ،و.)50

صاحببنعبّاد.)287/9 :1414 ،

اﻳن نوﻳسنده همچنین مدعی است که لباس های

رُدن:

سرآستین

(فراهیدی،

:1409

21/8؛

 .3جیب :گرﻳبان (ازهری149/11 :1421 ،؛ ابندرﻳد،

دوخته ،در زمان های پس از رسول خدا(ص) رواج

.)272/1 :1988

پیدا کرده است:

 .4زِر :دگمه (فراهیدی348/3 :1409 ،؛ ابوعبید:1990 ،

«جامه های دوخته و به اصطالح لباس ،مدت ها پس

.)111/13

از رسول خدا شاﻳع گردﻳد و به همین خاطر معلوم

کاربرد فراوان اﻳن واژه در اشعار شاعران متعدد عصر

نیست که رواﻳات تمجید از اﻳن نوع جامه ها واقعاً از

جاهلی ،از آشناﻳی مردم آن عصر با اﻳن لباس و کاربرد

حضرت صادر شده باشد» (ترکاشوند.)59 :1390 ،

آن در میان مردمان آن روزگار حکاﻳت میکند؛ ازجمله

اﻳن از ادعاهای اﻳن نوﻳسنده است؛ ولی مراجعه به

شاعران عصر جاهلی که قمیص را در اشعارشان به کار

منابع معتبری همچون اشعار جاهلی و کتب تارﻳخی

بردهاند باﻳد به طرفه ( ،)22 :1423اعشی (،)201 :2010

کهن قرون اولیه اسالمی ،تصوﻳر واقع بینانه ای از

امروالقیس ،ابنمقبل و ...اشاره کرد .شاعران مذکور

وضعیت پوشش در آن عصر به ما ارائه می کند و صحت

سرآمدان شاعران عصر جاهلی و صاحب معلقات سبعه

ﻳا سقم ادعای مذکور را آشکار می کند .در اﻳن مقاله تنها

بودند .امروالقیس مشهورترﻳن شاعر عصر جاهلی و

به بررسی پوشش های دوخته شده در عصر جاهلی و

ﻳکی از شعرای صاحب معلّقات سبعه بود .او از قبیله
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کنده در ﻳمن بود و سپس به منطقه نجد حجاز

الغُالم طَیِّب الرَّدَن» (فراهیدی )21/8 :1409 ،از سر

مهاجرت کرد .سال وفات او را 95قه ذکر کردهاند

آستینهاﻳش

میرسد.

(شوقیضیف .)236/1 :1960 ،امروالقیس در اشعار

قیسبنخَطیم ،از شاعران عصر جاهلی که اسالم را نیز

خود اﻳن واژه را به کار برده است:

درک کرده است ،در توصیف زن زﻳباﻳی شعری به

وَﺃدبَرْنَ
بجِیدِ

کالجَزْعِ
ذِی

الغُالم

المُفَصَّلِ

بَیْنَهُ

القمیصِ

المُطوَّقِ

(امروالقیس.)131 :1425 ،

همین مضمون سروده است:
عَمْرَﺓُ

و
تَنْفَحُ

حیوانات از مقابل صیاد پا به فرار گذاشتند و متفرق

بوی

خوش

به

مشام

سَرَوات

من

النِّسا

بالمِسْک

ءِ
ﺃردانُها

(ابندرﻳد.)640/2 :1988 ،

شدند؛ همچون دانههای گردنبند جوانی که قمیصی

از سر آستینهاﻳش بوی مشک به مشام میرسد.

طوقدار به تن دارد .طرفه که از شاعران اواخر عصر

در صدر اسالم نیز قمیص از البسه شناختهشده و

جاهلی بود و در شرق حجاز میزﻳست نیز چنین

راﻳج بود؛ بهگونهایکه در قرآن کرﻳم نیز در بیان

سروده است:

سرگذشت حضرت ﻳوسف اﻳن واژه به کار رفته است:

َتالقَی،
بَنائِقُ

وﺃحیاناً
فی

غُرٌّ

تَبینُ

کﺄنّها

قمیصٍ

مُقَدَّدِ

(طرفه.)22 :1423 ،
آبها گاهی با هم تالقی پیدا میکنند و گاهی از
همدﻳگر جدا میشوند و در اﻳن هنگام ،مانند
زﻳنتهاﻳی درخشندهاند در قمیصی چاکچاک.
ابنمقبل از دﻳگر شاعران جاهلی در توصیف تکبر
شخصی چنین سراﻳیده است:
بَدا
مُسَرْبَلَ

کعتیقِ
دِﻳبَاجِ

الطیرِ

قاصرَ
القَمِیصِ

طَرفِهِ
المُطَیَّبِ

(ابنمقبل.)29 :1416 ،
از روی تکبر مانند باز شکاری نگاهش را کوتاه کرد؛
درحالیکه قمیصی معطّر به تن داشت.
در برخی اسناد تارﻳخی ،حتی از قسمتهاﻳی از اﻳن
لباس در حکم ضربالمثل استفاده شده است .در آن
زمان برای توصیف خوشﻳمنبودن کسی گفته میشد
که از سر آستینهای او بوی خوش به مشام میرسد؛
برای مثال وقتی حضرت آمنه(س) نوزاد خود ،حضرت
محمد(ص) را نزد حضرت عبدالمطلب آورد،
عبدالمطلب نوزاد را به آغوش کشید و فرمود« :هذا

﴿اذْهَبُوا بِقَمِیصِی هذا فَﺄَلْقُوهُ عَلی وَجْهِ ﺃَبِی ﻳَﺄْتِ بَصِیراً وَ
ﺃْتُونِی بِﺄَهْلِکُمْ ﺃَجْمَعِینَ﴾ اﻳن پیراهنم را ببرﻳد ،و روی
صورت پدرم بیندازﻳد ،او بینا میشود و همﮥ خاندانتان
را نزد من آورﻳد (ﻳوسف .)93 ،استعمال اﻳن واژه در
قرآن نشانﮥ آشناﻳی مردم آن عصر با اﻳن نوع از لباس
است .اﻳن واژه در احادﻳث نیز فراوان به کار رفته است؛
بهگونهایکه امسلمه قمیص را محبوبترﻳن لباس در
نزد رسول خدا(ص) میداند (ابنماجه)587/4 :2009 ،
و در کتب سیره ،اندازه و طول آستینهای قمیص آن
حضرت توصیف شده است.
انسبنمالک ،خادم آن حضرت ،و ابنعباس ،از
صحابه و از مفسران بزرگ اسالم در قرن اول ،اﻳنچنین
به توصیف قمیص آن حضرت پرداختهاند:
«کان قمیص رسولاهلل ،صلیاهللعلیهوسلم ،قطنا قصیر
الطول قصیر الکمین» (ابنسعد .)458/1 :1968 ،طول و
آستینهای قمیص رسول خدا(ص) کوتاه بود.
در گزارش دﻳگری ،اندازﺓ آستین رسول خدا(ص) تا
رس  ،فاصلﮥ مفصل بین ساعد و کف دست ،بیان شده
است (ابنسعد.)458/1 :1968 ،
ب .جُبَّه :ازجمله لباسهای دوختهشده که آستینهای
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بلند داشت و بر روی ساﻳر البسه پوشیده میشد و در

می شد که آسمتین همای آن تنمگ بمود (ازهمری:1421 ،

عصر جاهلی ،برای زن و مرد استفاده میشد.

 .)333/10اﻳن پوشش از البسﮥ شناخته شده ای بمود کمه

اوسبنحجر ،از شاعران عصر جاهلی (530تا620م)،

در دوران بعثت بمه صمورت متمداول اسمتفاده ممی شمد.

در وصف آن چنین سروده است:

ابن اثیر از جمازﺓ رسول خدا(ص) سخن گفته است کمه

مْشی
َمْشی

رُبْدُ

بِهَا
إمَاءٌ

النّعامِ
سُرْبِلَتْ

کمَا
جُبَبَا

(اوسبنحجر.)3 :1967 ،
شاعر ،تیرگی رنگ پرهای شترمرغ در حال حرکت را
به کنیزی تشبیه کرده است که جبهای بر تن دارد.

آستینهای تنگ داشت (ابناثیر.)294/1 :1367 ،
د .دِرع و مِجْوَل  :درع پیراهن دوخته و آسمتین داری کمه
زنان به تمن ممیکردنمد (فراهیمدی65/2 :1409 ،؛ ازهمری،
 .)120/2 :1421مِجول نیز لباس کوچکی بود کمه دختمران
نابمممال ممممیپوشمممیدند (جممموهری1376 ،ق.)1663/4 :

در زمان رسول خدا(ص) از جبّه بسیار سخن به میان

دختربچه ها لباس هاﻳی می پوشیدند که پوشانندگی کمتمری

آمده است؛ بهگونهایکه بخاری بابی را در کتاب خود

داشت؛ اما وقتمی بمه سمنی ممیرسمیدند کمه زﻳبماﻳیهمای

به «باب من لبس جبه ضیقه الکمین فی السفر»

زنانهشان آشکارتر میشد ،لباسهاﻳی به تن ممیکردنمد کمه

اختصاص داده است (بخاری .)21/19 :1407 ،مورخان

پوشش بهتری داشمت .ازاﻳمن رو ،مِجموَل لباسمی بمود کمه

مختلف ،ازجمله ابنسعد (م )230و ﻳعقوبی (م)284

دختران نابال به تن ممی کردنمد؛ امما درع کمه پوشمانندگی

(ﻳعقوبی1384 ،ق113/1 :؛ ابنسعد،)128/3 :1967 ،

بیشممتری داشممت ،وﻳممژﺓ دختممران جمموان و زنممان بممود.

جبه را جز البسهای معرفی کردهاند که حضرت

امرؤالقیس ،شاعر جاهلی ،دراﻳنباره چنین سروده است:

بهصورت متداول از آن استفاده میکرد .محمدبنسعد و

إِلممممممی مِثْلِهمممممما ﻳَرْنُممممممو الحَلِممممممیمُ صَممممممبَابَﮥً

ﻳعقوبی از سیرهنوﻳسان قرن دوم و سوم قمری بودند و

إِذا مممممما اسْمممممبَکَرَّتْ بمممممین دِرْعٍ و

مِجْممممموَل

آثار آنها از منابع اولیه و کهن به شمار میآﻳد .آنها به

(امرؤالقیس)46 :1425 ،

توصیف جبههاﻳی پرداختهاند که آن حضرت به تن
شرﻳفشان میکردند:

حتی مردان خوﻳشتندار هم به او خیره میشوند ،در
هنگامیکه قد دختر جوان به اندازهای رسیده است که

« ...ثم غسل وجهه ثم ذهب ﻳحسر عن ﻳدﻳه وعلیه

بین مجول و درع است .درع در اندازههای مختلف بود؛

جبﮥ شآمیﮥ ضیقﮥ الکم فضاقت فﺄخرج ﻳدﻳه من تحتها

بهگونهایکه برخی از اقسام آن تمام تن را تا روی

إخراجا فغسل وجهه وﻳدﻳه» (ابنسعد.)415/1 :1967 ،

انگشتان پا میپوشاند .ازاﻳینرو ،به شرط همراهی با

سپس آن حضرت صورتشان را شستند و خواستند

خمار ،برای نمازگزاردن زنان کافی دانسته شده است:

آستینهاﻳشان را باال بزنند که بهعلت تنگی نشد؛

«سَﺄَلَتْ ﺃُمَّ سَلَمَﮥَ مَاذَا تُصَلِّی فِیهِ الْمَرْﺃَﺓُ مِنَ الثِّیَابِ

بنابراﻳن دستانشان را از زﻳر آن خارج کردند و صورت

فَقَالَتْ تُصَلِّی فِی الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِ ِ الَّذِى ﻳُغَیِّبُ

و دستان را شستند.

ظُهُورَ قَدَمَیْهَا» (ابوداود سجستانی.)476/1 :2009 ،

ابنسعد در چند گزارش دﻳگر به توصیف جبههای

[مادر محمدبنزﻳد] از امسلمه دربارﺓ لباس زن

آن حضرت پرداخته است که آستینداربودن (دوخته)

نمازگزار سؤال کرد و اﻳشان پاسخ داد :زن باﻳد در

وجه مشترک همه آنهاست (ابنسعد.)450/1 :1967 ،

درعی که تا پشت قدمهای پا را پوشش دهد به همراه

ج .جُمّازه :به لباسی دوختمه شمده و آسمتین دار گفتمه

خمار نماز گزارد.
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ذ .سِربال :دانشمندان علم لغت آن را مترادف قمیص

معنا کردهاند که آستینهای بلندی داشت (ازهری،

و درع دانستهاند (ابندرﻳد)1120/2 :1988 ،؛ بنابراﻳن از

 .)292/9 :1421مستقه ازجمله هداﻳاﻳی بود که نجاشی

البسﮥ دوختهشده به شمار میآﻳد .جمع آن نیز سرابیل

برای رسول خدا(ص) فرستاد بود و آن حضرت نیز

است و در اشعار جاهلی (امرؤالقیس )150 :1420 ،و

آن را به جعفربنابی طالب بخشیدند (ابن حنبل،

در قرآن کرﻳم به کار رفته است﴿ :وَ اللَّهُ جَعَلَ لَکُمْ مِمَّا

.)229/3 :1419

خَلَقَ ظِالالً وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْجِبالِ ﺃَکْناناً وَ جَعَلَ لَکُمْ

و .بُرنُس :به لباسی دوختهشده مانند درع و جبّه

سَرابِیلَ تَقِیکُمُ الْحَرَّ وَ سَرابِیلَ تَقِیکُمْ بَﺄْسَکُمْ کَذلِکَ ﻳُتِمُّ

میگفتند که کالهی بدان دوخته شده بود (فراهیدی،

نِعْمَتَهُ عَلَیْکُمْ لَعَلَّکُمْ تُسْلِمُونَ﴾ (نحل )81 ،و خدا برای

343/7 :1409؛ ابندرﻳد )613/1 :1988 ،و در اشعار

شما از آنچه آفرﻳده است ،ساﻳههاﻳی قرار داد .از

جاهلی از اﻳن پوشش نام برده شده است؛ چنانکه

کوهها پناهگاههاﻳی براﻳتان به وجود آورد ،و

مهلهل (متوفی94قه) چنین سروده است:

تنپوشهاﻳی برای شما قرار داد که شما را از گرما

وَإذا

وَجْهاً

نگه میدارد و پیراهنهاﻳی [مقاوم] که شما را از

وَذِرَاعَ

آسیب جنگ و نبردتان حفظ میکند .اﻳنگونه

(ابیتمّام.)456/1 :1418 ،

نعمتهاﻳش را بر شما کامل میکند تا تسلیم
فرمانهای او شوﻳد (انصارﻳان .)1383 ،در اﻳن آﻳه

رَﺃﻳْتَ

تَشَاءُ

عَلَیْها

بَاکیَﮥٍ

وَاضِحاً
بُرْنُسُ

در هنگام مصیبت است که صورت و ساعد دست
زن گرﻳانی که برنسی به تن دارد ،آشکار می شود.

سربال لباسی نامیده شده است که هم در مقابل گرما و

ه .سِروال :اﻳن واژه در اصل فارسی است و به

هم در مواقع جنگ از بدن حفاظت میکند و اﻳن خود

معنای شلوار است (ازهری )272/12 :1421 ،و از

از فراوانی و متداولبودن اﻳن پوشش در عصر بعثت

البسﮥ دوخته شده به شمار می آﻳد و در عصر جاهلی

نشان دارد .در سوره ابراهیم نیز چنین آمده است:

و در زمان رسول خدا(ص) ،اﻳن نوع پوشش وجود

«سَرابِیلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشی وُجُوهَهُمُ النَّارُ» (ابراهیم،

داشته است .ابن مقبل تکبر جوانی اﻳرانی را که

 )50پیراهنهاﻳشان از قطران [مادهاى متعفّن ،اشتعالزا

شلواری به تن دارد ،به رفت وآمد متکبرانﮥ گاو

و بدبو] است و آتش چهرههاﻳشان را میپوشاند .در

وحشی تشبیه کرده است:

اﻳن آﻳﮥ کرﻳمه نیز ،اﻳن واژه به معنای پیراهن به کار

اتَی

دُونَهَا

ذَبُّ

الرِّﻳَادِ

زکَﺄَنَّهُ

رفته است .در اشعار جاهلی نیز از اﻳن پوشش فراوان

فتیً

فارِسیٌّ

فی

سَراوﻳلَ

رامحُ

سخن به میان آمده است و در اشعار شاعرانی همچون

(ابن مقبل.)48 :1416 ،

امروالقیس ( ،)136 :1425اوسبنحجر ( )64 :1967و

شمار احادﻳثی که از رواج سروال در زمان حضرت

حمیدبنثور ( )85 :1950اﻳن واژه بسیار به کار رفته

رسولاهلل(ص) حکاﻳت میکنند ،بسیار چشمگیر است.

است .کثرت کاربرد اﻳن واژه توسط شعرای مختلف،

اﻳن احادﻳث در منابع شیعه و عامه ﻳافت میشوند؛

شاهدی دﻳگری است بر آشنابودن مردم آن عصر با

بهگونهایکه در صحیح بخاری بابی به سراوﻳل

اﻳن پوشش و متداولبودن آن.

اختصاص ﻳافته است و در احادﻳث نبوی ازجمله

ر .مُستُقَه :از البسﮥ دوختهشده و دارای آستینهای

شراﻳط لباس احرام ،نبودن سروال بیان شده است

بلند بود .ابناعرابی و اصمعی مستقه را لباس گشادی

(بخاری88/7 :1407 ،؛ بیهقی .)457/3 :1410 ،در

بررسی نظرﻳه حجاب حداقلی دربارﺓ وضعیت پوشش در عصر جاهلیت و صدر اسالم 101

برخی احادﻳث نیز آمده است که پیامبر خدا(ص)

تشبیه از اﻳن واژه استفاده کرده است:

زنان را به پوشیدن سروال توصیه و تشوﻳق می کردند

و

و برای زنان شلوارپوش طلب رحمت می کردند:

رَوْقَیْنِ

«رحم اهلل المسروالت» (ابن بابوﻳه )468/3 :1413 ،و

(جوهری1376 ،ق.)1184/3 :

علت

آن

را

نیز

پوشش

بهتر

خَدٍّ
لَمَّا

کَبُرْقُوعِ

الفَتَاﺓِ

مُلَمَّعٍ

ﻳَعْدُوا

ﺃَنْ

تَقَشَّرَا

می دانستند.

شاعر ،گونه بچه آهوﻳی را به برقع دختر جوانی تشبیه

امیرمؤمنان(ع) فرمودند :ﻳک روز بارانی که با رسول

کرده است .اﻳن واژه در دﻳوان دﻳگر شعرای عصر جاهلی،

خدا(ص) در بقیع نشسته بودم ،زنی سوار بر االغی

همچون سحیم (61 :1950و ،)62به کار رفته است.

عبور می کرد که پای االغ در [گل] فرو رفت و آن زن

ب .خِمَار :جمع آن خُمُر است و در اصطالح روپوشی

به زمین افتاد و آن حضرت صورت خود را برگرداند.

است که زنان سر و گردن خود را با آن میپوشانند

[صحابه حاضر] گفتند ای رسول خدا اﻳن زن شلوار

(ابندﻳد .)592/1 :1988 ،اﻳن واژه در آﻳﮥ  31سورﺓ نور به

به تن دارد و آن حضرت سه مرتبه فرمودند :خداوندا

کار رفته است﴿ :وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَ﴾ (نور،

بر زنانی که شلوار به تن میکنند ،رحمت فرست .ای

 .)31در اشعار جاهلی نیز فراوان از اﻳن واژه ﻳاد شده

مردم شلوار به تن کنید که از نظر پوشندگی بهتر

است و حتی در برخی اشعار جاهلی ،از نشانههای عفت

است و زنانتان را در هنگام خروج از خانه با

و حیا زنان به شمار آمده است .درﻳد ،از شاعران اواخر

پوشاندن شلوار حفظ کنید (ورام بنابی فراس:1410 ،

دوران جاهلیت ،حیای زنی را که خمار پوشیده است و

 .)76/2در منابع اهل سنت نیز حدﻳثی با همین

زﻳباﻳیهای خود را پوشانیده است ،چنین توصیف کرده

مضمون ذکر شده است (متقی هندی:1401 ،

است:

 .)325/15البسﮥ مذکور تنها بخشی از البسه ای بود که

مِن

در عصر جاهلی و صدر اسالم رواج داشت و همگی

اِذا

هم در شمار البسﮥ دوخته شده بودند.

(جبوری.)120 :1989 ،

البسه برای پوشش سر و صورت بانوان
بررسی اشعار جاهلی و منابع تارﻳخی معتبر از اﻳن
حکاﻳت می کند که در عصر جاهلی و صدر اسالم،
قبل از نزول آﻳات مربوط به حجاب ،زنان برای
پوشاندن سر و صورت خود از پوششهای مختلفی
استفاده می کردند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف .بُرقُع :روی بندی بود که زنان به صورت خود
می زدند و تمام صورت خود را از دﻳد دﻳگران پنهان
می کردند (ازهری )188/3 :1421 ،و در اشعار جاهلی
بسیار از آن سخن به میان آمده است .نابغﮥُ الجَعدی،
از شاعران اواخر جاهلیت ،در اشعار خود در مقام

الخَفَراتِ

ال
و

بَرزتْ

سُقُوطاً
ال

خرُوجَ

خِمارُها
المُقیّدِ

از شدت حیا هرگز خمارش نیفتاد . ...از خمار برای
زﻳنت نیز استفاده میکردند؛ چنانکه حطیئه در اﻳن باره
چنین سروده است :
إلی

طَفْلَﮥِ

مَعَ

الحَلی

األطرافِ
والطّیب

زَﻳَّنَ

جِیدَها

المَجاسدُ

وَالخُمرْ

(حطیئه.)82 :1412 ،
گردنش را با زﻳورآالت و لباس زعفرانی و خمار زﻳنت
داده بود .در برخی از اشعار جاهلی ،ازجمله اشعار
عوفبنعطیه که از شاعران جاهلی بود که اسالم را نیز
درک کرد ،زنانی توصیف شدهاند که در هنگام عزا و
مصیبت خمار از سر برمیداشتند (مفضل.)327 :2012 ،
برای عرب جاهلی ،اﻳن واژه آنقدر آشنا و فراگیر بود که
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حتی ضربالمثل شده بود :إن العَوانَ ال تُعَلَّم الخِمْرَﺓ

در اﻳن بیت ،عروه خطاب به شخص ناتوانی

(ابندرﻳد )592/1 :1988 ،زن مسن ،به اﻳن نیاز ندارد

میگوﻳد :فرش و خانﮥ من از آن توست و چشمان زن

که چگونه خمار بر سرکردن را بیاموزد .اﻳن

زﻳباﻳی که قناع به سر دارد و در زﻳباﻳی شبیه آهوست

ضربالمثل دربارﺓ شخص مجرّب کاردان به کار

نمیتواند مرا به خود مشغول کند و مانع از کمک من

میرود .وجود اﻳن اشعار و ضربالمثلها همگی از

به فقیران شود .طرفه از دﻳگر شاعرانی است که در

رواج اﻳن پوشش در میان زنان آن عصر حکاﻳت

دﻳوان خود از اﻳن نوع پوشش سخن گفته است:

میکند.

کنْتُ

ج .مِعجَر :نوعی پوشش که هم در دوران جاهلیت و
هم در صدر اسالم ،زنان برای پوشاندن سر از آن

فِیکُمْ
الیَوْمَ

فانجَلی

کالمُغطّی

رﺃسَهُ

قِناعی

و َ خ ُم ُ ر ْ

(طرفه.)46 :1423 ،

استفاده میکردند .زنان ابتدا معجر را به سر میکردند

در میان شما بودم مانند کسی که سرش را پوشانده

و سپس چادری روی آن میپوشیدند (جبوری:1989 ،

است؛ ولی از امروز قناع و خمار را برمیدارم.

 .)304معجر از مقنعه بلندتر بود (فراهیدی:1409 ،

عوفبنعطیه ،از دﻳگر شاعران جاهلیت ،لشکر فراوانی

222/1؛ ازهری.)231/1 :1421 ،

که کوهی را از کثرت قوا پوشانده است ،به عروسی

د .مِقنَعَه و قِنَاع :نوعی پوشش سر که زنان سر و

تشبیه کرده است که با خماری صورتش را پوشانده

صورت خود را با آن میپوشاندند (فراهیدی:1409 ،

است:

 .)170/1در تفاوت مقنعه و قناع گفته شده است که

وجلَّلْنَ

قناع بلندتر از مقنعه بود (ابنسیده .)228/1 :1421 ،در

ﺃَ دْنَتْ

اشعار جاهلی ،از اﻳن پوشش بسیار نام برده شده

(مفضل.)416 :2012 ،

دَمْخاً
علی

قِناعَ

العَرُوس

حَاجبَیْها

الخِمَارَا

است .شنفری (100قه) ،از دﻳگر شعرای عصر

زنان جاهلی در هنگام عزا و مصیبت زنان قناع خود

جاهلی ،در مقام توصیف حیا و عفت ﻳک زن زﻳبا

را برمیداشتند؛ چنانکه حارثبنحلزه ،از شعرای

چنین سروده است:

عصر جاهلی در شمال حجاز (م580م) ،زن خود را در

لقداَعجَبتنی

ال

ما

مَ شَتْ

إِذا

سُقُوطاً
وال

بِذَات

قِناعُها

اﻳن هنگام توصیف کرده است (ابنحلّزه.)45 :1411 ،

تَلَفُّتِ

در اشعار اعشی (اعشی )186 :2010 ،و مسیببنعلس
(مفضل )61 :2012 ،نیز از اﻳن پوشش ﻳاد شده است.

(مفضل.)109 :2012 ،
رفتار زنی که به هنگام راهرفتن مقنعهاش از رخش

ه .نِقَاب و نُقبَه :به همان معنای قناع و مقنعه آمده

نمیافتد و اﻳنسو و آنسو نمینگرد ،مرا شیفته خود

است .با اﻳن تفاوت که به حالتی از مقنعه گفته میشود

کرده است.

که زنی مقنعه را تا بینی باال میبرد (ابندرﻳد:1988 ،

ﻳا عروهبنالورد چشمان زن زﻳباﻳی که صورت خود
را با قناع پوشانده است ،به غزال تشبیه کرده است:
فَراشی
ولَم

فراشُ
ﻳُلهِنی

(عروه.)83 :1418 ،

الضیفِ
عنه

والبیتُ
غَزال

 .)375/1امعمرو ،بنت وقدان ،در تحرﻳک قومش
چنین سروده است:

بیتُه
مُقَّنَع

اِن

انتم

لم

فَذَروا

السِّالحَ

وَ

خُذوالمَکاحِلَ

تَطلُبوا
وَ

وَحّشوا

بِاخیکُم
بِاالبرقِ
وَالمَجاسِد
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وَاَلبَسوا

النِساء

نُقُبَ

فَبِئسَ

رَهطاً

المُرهقِ

(جبوری.)337 :1989 ،
اگر شما انتقام برادرتان را نگرفتید پس سالح
بیفکنید و به دور دست بروﻳد و آنجا سرمهدان برگیرﻳد و

کتابنامه
الف .کتاب های فارسی
 .قرآن کرﻳم.
 .ابنحجر عسقالنی،)1415( ،

االصابﮥ فی تمییز

همانند زنان نقاب بزنید .امعمرو ازجمله زنانی بود که در

الصحابﮥ ،تحقیق عادل احمد عبدالموجود ،بیروت:

عصر جاهلیت با اﻳراد خطابه ،قبیلﮥ خود را برای روﻳاروﻳی

دارالکتب العلمیه.

با دشمن تشوﻳق میکرد .او اشعار مذکور را نیز هنگامی

 .ابناثیر ،)1417( ،الکامل فیالتارﻳخ ،تحقیق عمر

سرود که افراد قبیلهاش به جای گرفتن انتقام کشتهشدگان،

عبدالسالم تدمری ،بیروت :دارالکتاب العربی.

بهدنبال درﻳافت دﻳه بودند (فواز العاملی.)61 :1312 ،

 ،)1367( ،----- .النهاﻳﮥ فی غرﻳبالحدﻳث و األثر،
تحقیق طناحی و دﻳگران ،قم :اسماعیلیان.

نتیجه

 .ابن بابوﻳه ،محمدبن علی  ،)1413( ،من الﻳحضره

از بررسی انجامشده در اﻳن پژوهش چنین حاصل
میشود علتهاﻳی که طرفداران حجاب حداقلی برای
اثبات فرهنگ برهنگی در عصر جاهلیت و صدر اسالم
ارائه کردهاند ﻳا از اساس نادرست است مانند ادعای نبود
البسﮥ دوختهشده در عصر جاهلی ﻳا اموری است که
بهطور کامل استثناﻳی و خاص بوده است مانند طواف
عرﻳان ضباعه و. ...
برخالف ادعای طرفداران حجاب حداقلی ،مبنیبر
وجود فرهنگ برهنگی در آن عصر ،اشعار جاهلی که آﻳینﮥ
انعکاسدهندﺓ

فرهنگ آن عصر است ،از شواهدی

مملوست که بر فرهنگبودن پوشش و قباحتداشتن

الفقیه ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم :اسالمی.
 .ابن درﻳد ،محمدبن حسن  ،)1998( ،جمهرﺓ اللغﮥ ،ج،1
بیروت :دارالعلم للمالﻳین .
 .ابن سعد ،)1968( ،طبقات کبری ،تحقیق احسان
عباس ،بیروت :دارصادر.
 .ابن سیده ،)1421( ،المحکم و المحیط األعظم،
عبدالحمید هنداوی ،بیروت :دارالکتب العلمیﮥ.
 .ابن مقبل ،)1416( ،دﻳوان ،تحقیق عزت حسن،
بیروت :دارالشرق.
 .ابن ماجه ،محمدبن ﻳزﻳد قزوﻳنی ،)2009( ،سنن،
تحقیق شعیب ارنووط ،دمشق :دارالرساله.

کشف ستر حتی در ناحیﮥ موی سر زنان صحه میگذارد.

 .ابن هشام ،عبدالملک ،)1411( ،سیره ابن هشام،

انعکاس کشف ستر زنان در مواقع خاص و استثناﻳی

تحقیق طه عبدالرؤف سعد ،بیروت :دارالجیل.

همچون ترس از اسارت و مصیبت و ،...تشبیهها و

 .ابوداود سجستانی ،سلیمان بن األشعث،)2009( ،

ضربالمثلهای بهکاررفته در ادبیات آن عصر مبنیبر

سنن ،تحقیق شعیب ارنووط ،دمشق :دارالرساله.

ارزشبودن پوشش و به پیروی از آن عفاف ،پوشش

 .ابوعبید ،قاسم بن سالم  ،)1990( ،الغرﻳب المصنف،

کاملتر زنان آزاد در مقاﻳسه با کنیزان که نوعی کرامت بر

تحقیق محمد مختار ،تونس :الموسسه الوطنیه

اﻳشان محسوب میشد ،وقوع جنگ برای دفاع از پوشش

للترجمه و التحقیق .

ﻳک زن ،وجود و تنوع البسﮥ دوخته و ...همگی دالّ بر امر
مذکور است.

 .ابوعبید ،قاسم بن سالّم ،)1400( ،امثال ،تحقیق
عبدالمجید قطامش ،بیروت :دارالمﺄمون للتراث.
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 .مقاتل بن سلیمان  ،)1423( ،تفسیر مقاتل بن سلیمان،

ابیتمّام ،حبیب بناوس ،)1418( ،دﻳوان حماسه،

تحقیق عبداهلل محمود شحاته  ،بیروت :دار إحیاء

تحقیق احمد حسن ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

التراث.

 .احمد بن حنبل ،)1419( ،مسند ،تحقیق ابوالمعاطی

 .مهلهل بن ربیعه( ،بی تا) ،دﻳوان مهلهل ،تحقیق

النوری ،بیروت :عالم الکتاب.

طالل حرب ،بیروت :الدار العالمیه.

 .ازرقی ،)1424( ،ﺃخبار مکﮥ و ما جاء فیها من اآلثار،

 .ورامبن ابی فراس ( ،)1410مجموعه ورام ،قم:

تحقیق علی عمر ،مکتبﮥ الثقافﮥ الدﻳنیﮥ.

مکتبه الفقیه.

 .ازهری ،محمدبناحمد ،)1412( ،تهذﻳباللغﮥ،
بیروت :دار احیاء التراثالعربی.

 .ﻳعقوبی ،احمدبنابیﻳعقوب1384( ،ق) ،تارﻳخ ﻳعقوبی،

نجف اشرف :المکتبه الحیدرﻳه.

 .حسن فاعور ،لبنان :مکتبه العلمیه.
 .سحیم ،) 1950( ،دﻳوان ،تحقیق عبدالعزﻳز
المیمنی ،قاهره :دارالکتب المصرﻳه.
 .شوقی ضیف ،)1960( ،تارﻳخ االدب العربی،
قاهره :دارالمعارف.
 .شیرازی ،حیدر ،)1388( ،اسباب ستر المرﺃﺓ و
سفورها فی شعر العصر الجاهلی ،التراث االدبی،
س ،1ش151 ،3تا. 181
 .طَرَفَﮥبن العَبْد ،)1423( ،دﻳوان طرفه ،مهدی محمد
ناصرالدﻳن ،بیروت :دار الکتب العلمیﮥ.
 .صاحب بنعباد ،اسماعیل ،)1414( ،المحیط فی
اللغﮥ ،تحقیق محمدحسن آل ﻳاسین ،بیروت :عالم
الکتب .
 .عروﺓبن الورد ،)1418( ،دﻳوان ،تحقیق :ﺃسماء ﺃبو
بکر محمد ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .فراهیدی ،خلیل بن احمد ،)1409( ،کتاب العین،
قم :هجرت.
 .کلینی ،محمدبن ﻳعقوب  ،)1429( ،الکافی ،تحقیق
دارالحدﻳث ،قم :دارالحدﻳث.
 .متقی هندی ،)1401( ،کنزالعمال فی سنن األقوال
واألفعال ،چ ،5مدﻳنه :مؤسسﮥ الرسالﮥ.
 .مفضل بن محمد ،)2012( ،المفضلیات ،تحقیق و
شرح احمد محمد شاکر و عبدالسالم محمد هارون،
قاهره :دارالمعارف.

.

