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  1؟ جلباب و خمار چيست
  

 مقدمه
 هفـت  ايـن  در كلمـه  معناى و است آمده كريم قرآن در بار هفت حجاب واژه
  .شود ديگر چيز شدن ديده مانع جهت هر از كه است چيزى، مورد

  مانع مادى
  :آيه اين در كه چنان

من اين : گفتـ   َحتَّـى تَـواَرْت بِاْلِحجـابِ   ِذْكِر رَبِّي َخْيِر َعنْ  الْ   ُحبَ   َأْحَبْبتُ   ِإنِّي َفقالَ « 
ها در جهاد اسـتفاده   خواهم از آن و مى(خاطر پروردگارم دوست دارم ه  اسبان را ب  

 )32/ص(».تا از ديدگانش پنهان شدند) كرد كنم، او هم چنان به آنها نگاه مى
: گوينـد  مفـسران  بعـض  و 2 .اسـت  افـق ،  حجـاب  از مقصود: گويد اثير ابن كه
  .است آفتاب شدن پنهان مقصود
   : آيه اين در نيز و

َتَمثََّل َلها َبَشرًا َسِويًّا  ُدوِنِهمْ   ِمنْ  فَاتََّخَذتْ «  و ميان خود   ـ    ِحجاباً فََأْرَسْلنا ِإلَْيها ُروَحنا فـَ
ايـن   در   .)تا خلوتگاهش از هر نظر براى عبادت آماده باشد        (و آنان حجابى افكند     

عيـب و    سوى او فرسـتاديم؛ و او در شـكل انـسانى بـى            ه  هنگام، ما روح خود را ب     
 )17/مريم (»!نقص، بر مريم ظاهر شد

  3.است ديوار، حجاب از مقصود اند گفته كه
                                            

به رشـته  » حجاب در قرآن   « اين مقاله توسط مرحوم استاد دكتر سيد جعفر شهيدي تحت عنوان             .1
  .تحرير درآمده بود كه با اضافاتي منتشر شده است

   ابن اثير، النهاية فى غريب الحديث و األثر، ماده حجب.2

 102  ص7جطوسى، مد بن حسن مح نوشته  التبيان فى تفسير القرآن .3
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  :استوسلم  وآله عليه اهللا  صليخدا رسول زنان درباره كه آيه اين در نيز و
و هنگــامى كــه چيــزى از ـــ    َوراِء ِحجــابٍ  ُلوُهنَّ ِمــنْ َو ِإذا َســأَْلُتُموُهنَّ َمتاعــاً فَــْسئَـ « 

خواهيـد از پـشت      مى] همسران پيامبر [از آنان   ) بعنوان عاريت (وسايل زندگى را    
  )53/احزاب(» .پرده بخواهيد؛

  .پرده چون آنان شدن ديده از مانع است پوششى مقصود كه
 ديـدن  عمـان  كـه  گرفـت  محسوس چيزى نيز آيه اين در را حجاب توان مى و
  :شود

نَـُهما ِحجابٌ «  و در ميان آن دو  ـ    يـَْعرُِفوَن ُكـالًّ بِـسيماُهم  رِجالٌ   اْألَْعرافِ   َو َعَلى َو بـَيـْ
مردانى هستند كه هر يك از      » اعراف«، حجابى است؛ و بر      ] بهشتيان و دوزخيان  [

  )46/اعراف (.شناسند شان مى آن دو را از چهره
 مانع معنوى

  : يهآ اين در كه چنان
و شايــسته هــيچ  ـ     ِإالَّ َوْحيــاً َأْو ِمــْن َوراِء ِحجــاب  اللَّــهُ  َو مــا كــاَن لَِبــَشٍر َأْن ُيَكلَِّمــهُ « 

» . انسانى نيست كه خدا با او سخن گويد، مگـر از راه وحـى يـا از پـشت حجـاب         
  ) 51/شورى(

 بـه  آن از مجـازاً ،  نيـست  ممكـن  حـسى  ديـده  بـا  تعالى بارى ديدن چون كه
  .است شده تعبير پرده پشت از مكالمه
  : آيه اين يا و

و ميان ما و تو حجـابى وجـود    ـ    فَاْعَمـْل ِإنَّنـا عـاِمُلونَ   ِحجابٌ   بـَْيِننا َو بـَْيِنكَ  َو ِمنْ « 
ــو بــ   ــس ت ــل       ه دارد پ ــود عم ــراى خ ــم ب ــا ه ــاش، م ــود ب ــل خ ــال عم دنب

  )5/فصلت(ـ». كنيم مى
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 يـا  و استوسلم    وآله  عليه  اهللا   صلي مبراپي با كافران تلفاخم مقصود اند گفته كه
  .دين در او با مخالفت

  : آيه اين در يا و
و ـ ً   ال يـُْؤِمنُـوَن بِـاْآلِخَرِة ِحجابـاً َمـْسُتورا  الـَّذينَ   َو بـَـْينَ   َجَعْلنا بـَيـَْنكَ   اْلُقْرآنَ  َو ِإذا قـََرْأتَ « 

رنـد،  آو ها كـه بـه آخـرت ايمـان نمـى           خوانى، ميان تو و آن     هنگامى كه قرآن مى   
 )45/ءاسرا (».دهيم حجاب ناپيدايى قرار مى

  .است كـافرانتوسط  قرآن معنــاى درنيـافتن، حجـاب از مقصود كه
 كـه  اسـت  چيـزى  يـا  پرده معناى به حجاب ها آيه اين در،  بينيم مى كه چنان

 بـا  و ديگر هايى آيه ضمن،  ماست منظور كه شرعى حكم آن اما .شود ديدن مانع
، نوشتيم كه چنان زيرا .بليغ نهايت تعبيرى ،است آمده جابح كلمه جز تعبيرى
  .است ديدن مانع حجاب
  : فرمايد مى را مسلمانان كه احزاب سوره 53 آيه
 پرده سوى آن از،  خواستيدوسلم    وآله  عليه  اهللا   صلي پيغمبر زنان از چيزى اگر« 

 ديـده  از جهـت  هر از آنان و نبينند را پيغمبر زنان كه است دستورى،  »بخواهيد
 براى حجاب از كه صورتى در،  نشود ديده هم شان جسم كه چنان،  مانند پوشيده

 دسـتور  جهـت  بدين .ماند پوشيده نيز آنان جسم قطر كه نيست آن مقصود زنان
  :خوانيم مى چنين ها آيه ديگر در را زن پوشش
 ـ    َجالَبِيـِبِهن  ِمـنْ   َعلَـْيِهنَ   يُـْدنينَ  ُمـْؤِمنينَ  َو نِـساِء الْ   َو بَناتِـكَ   ِألَْزواِجـكَ   قُـلْ  يا أَيـَُّها النَِّبيُ « 

 نزديـك  را خـود  هاى جلباب تا بگو مؤمنان زنان و دخترانت و زنان به پيغمبر اى
  )59/احزاب(» .آرند
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  :آيه اين نيز و
 آشـكار  و ـ   يُـوِبِهن جُ   َعلـى  ِبُخُمـرِِهنَ   ِإالَّ مـا َظَهـَر ِمْنهـا َو ْلَيـْضرِْبنَ   زيَنـتَـُهنَ  َو ال يـُْبـدينَ « 
 بـر  را خـود  خمارهـاى  بزننـد  و،  آن از است پديد چه آن جز را خود زينت مكنند
  )31/نور(» .خويش هاى جيب

 كاربرد و است آمده شريفه آيه دو اين در كه چند هايى واژه معناى بايد اكنون
 خـــدا رســـول عـــصر مـــسلمانان عـــرف در و عـــرب زبـــان در را هـــا واژه آن

  .گردد اركآش ماست مقصود چه آن تا، كرد روشنوسلم  وآله عليه اهللا صلي

  جلباب
 واژه ،انـد  نـشناسانده  درسـت  را كلمـه  ايـن ،  نوشـت  خـواهم  كه چنان لغويان

  .تجلبب و جالبيب، جلباب
اميرالمـؤمنين   قـصار  كلمـات  و ها نامه،  ها خطبه در چندبار) پوشيدن جلباب(
، 10 هـاى  نامه و 183،  153،  87 ،66،  4 هاى خطبه: (است آمده السالم عليه على
  .است چيزى به مشبه جلباب موارد همه در كه، )112 قصار كلمه و 65، 19

  :است عايشه حديث يكى، نبوى درحديث اما
فاسـتيقظُت باسـرتجاعه حـني عـرفىن، فخّمـرُت  قبـل احلجـاب، ) صفوان(و كان رآىن « 

  ».وجهى جبلباىب
  :مناسك باب، دارمى سنن در ديگر و

ا من رأسها على وجِههاسَ «    ».َدلت إحدانا جلبا
، عـرب  قـديم  لغويـان ؟  است پوششى چگونه و چيست جلباب ديد بايد اكنون

   .اند نشناسانده دقيق را كلمه، است بوده آنان عادت كه چنان
 اى كـشته  سـوك  در هـذيل  از زنـى  »است ملحفه جلباب«: نويسد مي جويرى
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 همچـون ،  رفتنـد  مـى  او سـوى  بـه  طرخـا  اطمينـان  بـا  هـا  كـركس « : است گفته
 شناسـانده  بـدان  را جلبـاب  كه ،ملحفه تعريف در و 1»پوشيده جلباب دوشيزگان

  ».است مالحف يكيِ ملحفه« : نويسند، است
  :نويسد منظور ابن
 زن كـه ،  رداء از تر كوتاه،  خمـار از تر فراخ است اى جـامه،  بود قميص جلباب« 
 از تـر  كوتـاه ،  فـراخ  اسـت  اى جامـه ،  انـد  گفتـه  و .پوشاند را خود سينه و سر بدان

  ».ملحفه
  :نويسد اثير ابن و
 اسـت  مقنعـه  چون آن و است ملحفه اند گفته و .است) رداء (و) ازار (جلباب«
 210 ».بود جالبيب آن جمع و، پوشاند مى را خود سينه و پشت و سر بدان زن كه

  :آرد فارس ابن نوشته از فيومى و
 311 ».آن جز و جامه، بپوشانند را خود بدان كه است چيزى جلباب« 

  :است چنين فارس ابن نوشته اما
 و اسـت  چنـين  نيـز ) جلب (و كوه همانند است ابرى) جلبه (گويد ابوعمرو« 
 4»و البصفا صلد عن الخير معزل و لست بجِلبٍ جلبِ ريجٍ و قرَّةٍ :اند سروده

 جالبيـب  آن جمع و بود نپيراه،  جلباب و است كلمه اين از جلباب اشتقاق و
                                            

  تمشى النسور اليه و هى الهية مشى العذارى عليهنّ الجالبيب .1

  ذيل لغت جلببالنهايةو لسان العرب  .2

 ، ماده جلببالمصباح المنير .3

) ليـل (،  )ريج(لعرب به جاى كلمه       ا  در لسان ) لسان العرب ماده جلب   (اى تأبط شرّاً      ه  هبيت از سرود   .4
 .آمده است



  ؟ جلباب و خمار چيست

 

7 

 كـرده  نقـل  ،  شـد  آورده هـذليين  ديـوان  از كه را بيتى سپس (اند سروده و است
   1 ).است

 =ابـر  (جلـب  ريـشه  بـا ) جلباب (كلمه پيوند در عربى نويسان فرهنگ كوشش
 كـه  باشـد  تـر  صـحيح  جفرى نوشته ظاهراً و،  رسد نمى نظر به درست 2 )پوشاننده

  :است نوشته دزى چه آن نيز و3،روپوش معنى به است حبشى كلمه اصل
 را خـود  سرتاپاى خانه از شدن بيرون هنگام زنان،  شرق در كه بزرگى چادر« 

   4 ».پوشانند مى آن در
  نهج البالغهجلباب در 

 هـاى  نكتـه  الـسالم  عليـه  علـى  اميرالمؤمنين گفتار در واژه اين استعمال از اما
  .بنگريم حضرت آن سخنان در آن استعمال مورد به نخست .يافت توان را ديگر

 در مـورد  نُـه  كلمـه  ايـن  از ساخته فعل و جمع و مفرد،  شد اشارت كه چنان
  :است آمدهالسالم   عليهامام سخنان

 اْلغَـْدِر َو أَتـَـَومسَُُّكْم ِحبِْليَـِة اْلُمْغتَــرِّيَن َحـىتَّ َسـتَـَرِين َعـْنُكْم  َما زِْلُت أَنـَْتِظـُر ِبُكـْم َعَواقِـبَ «  .1
پيوسته در انتظار عواقب عهد شكنى شما بـودم، و عالمـت فريـب     ـ   ْلَباُب الدِّينجِ 

چـشم پوشـيم از شـما بـه خـاطر پنهـان             . ديـديم  خوردگان را در چهره شما مى     
  5 ».بودنتان زير لباس دين بود

                                            
 470 ص1جمعجم مقاييس اللغة،  .1

 470 ص1جمعجم مقاييس اللغة،  .2

 102 صآرتور جفرى،  نوشته لغات دخيل قرآن .3

 117 صفرهنگ البسه مسلمانان، .4

 4 خطبه 51ص ) للصبحي صالح( نهج البالغة .5
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  1» اى از مدارا بپوش  ـ پس براى آنان جامه فَاْلَبْس َهلُْم ِجْلَباباً ِمَن اللِّني « .2
هر كس ما اهل بيت را دوست  ـ  َمْن َأَحبـََّنا َأْهَل اْلبَـْيِت فـَْليَـْسَتِعدَّ لِْلَفْقـِر ِجْلَبابًـا « .3

  2 ».دارد بايد براى پوشيدن جامه تهيدستى مهيا باشد
 ـ تا    َغْفلَـِتِهم  َجَالبِيـبِ   ِمـنْ   َو اْسَتْخَرَجُهمْ   َجزَاِء َمْعِصَيِتِهمْ   َعنْ   َهلُمْ   ِإَذا َكَشفَ  َحىتَّ  « .4

شـان   هـاى غفلـت   شان را بر ايشان آشـكار كـرد و از پـرده    چون كيفر نافرمانى 
 3» ..بيرون آورد

 َأْن تـَُردَّ َمـا َشـاَع ِيف الـسََّماَواِت ِمـْن َتَألْلُـِؤ   َسَواِد اْحلََناِدسِ   َجَالبِيبُ  َو َال اْسَتطَاَعتْ  « .5
و چادر سياه شب قدرت بر طرف كـردن درخـشش مـاه را كـه در      ـ  نُوِر اْلَقَمـر

  4 ».آسمانها پخش است ندارد
چــه خــواهى  ـ    ِفيــه  َمــا أَنْــتَ   َجَالبِيــبُ  َو َكْيــَف أَنْــَت َصــاِنٌع ِإَذا َتَكــشََّفْت َعْنــكَ  « .6

  5 » .اى به كنار شود هاى رنگين كه پوشيده اگر اين جامهكرد، 
نَـَة طَاَلَمـا َأْغـَدَفتْ  فَِإنَ  « .7 هايش را  فتنه دير زمانى است كه پرده ـ   َجَالبِيبَـَهـا  اْلِفتـْ

 6». بر چهره افكنده

اى گروه مسلمانان، ترس    ـ    اْسَتْشِعُروا اخلَْْشَيَة َو َجتَْلَبُبوا الـسَِّكيَنة َمَعاِشَر اْلُمْسِلِمنيَ  « .8
 7 ».از حق را لباس زيرين خود قرار دهيد، و آرامش را لباس روى خود سازيد

                                            
 19خطبه  376ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .1
 488ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .2
 213ص) للصبحي صالح(البالغة نهج  .3
  261ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .4
   369ص)  للصبحي صالح(نهج البالغة  .5
  456ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .6
  97 ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .7
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   َو َجتَْلبَـبَ  ِإنَّ ِمْن َأَحبِّ ِعَباِد اللَِّه ِإلَْيِه َعْبداً َأَعانَُه اللَّـُه َعلَـى نـَْفـِسِه فَاْستَـْشَعَر اْحلُـْزنَ  « .9
اى است كه خداوند بـه   شگاه خداوند بندهترين بندگان در پي محبوب ـ   اْخلَـْوف

تسلّط بر نفسش او را يارى داده، پس اندوه را شـعار خـود كـرده، و خـوف از                    
 1 ». عذاب را تن پوش خويش

 رفتـه  كـار  به مجاز به پوشيدن جلباب و جلباب،  مورد نُه اين همه در هرچند
  :آورد دست به توان مى را زير نكات آن استعمال از اما، است
 دو در چـه ،  كنند مى بر به ها پوشش ي  همه روى كه است پوششى،  جلباب .1
 كـه  گوينـد  شـعارش  جهت آن از و است زيرين لباس كه آمده شعار مقابل مورد
 2 .كند مس را بدن موى

  .است آشكار 5 و 1 فقره از كه چنان، پوشاند مى را تن سراسر جلباب .2
 تقريبـاً  بلكه،  نيست زنان خاص پوششى خمار و مقنعه چون،  لباس جلباب .3

 و گيـرد  مى پايين به گردن از را بدن سراسر كه است كار لباس يا روپوش مرادف
 8، 6،  4 ،   2 و 1 هـاى  فقـره  در زيرا .پوشند مى را آن كار هنگام به مردان و بانوان

، جلباب اگر كه است بديهى و،  اند مردان دهد مى خبر آنان از كه آن يا و مخاطب
 كـه  اسـت  معلوم چه ،رفت نمى كار به مردان مورد در،  بود تنهايى هب زنان پوشش

  .بيفكند خود سر بر را تقوا چادر گفت توان نمى مثالً مرد به
  :اند گفته چه باره دراين تفسيرنويسان ببينيم اكنون
  :آورد مجاهد و عباس ابن از طوسى شيخ

                                            
 118 ص) للصبحي صالح(نهج البالغة  .1

 193  ص3جمعجم مقاييس اللغة،  .2
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 بـدان  را خود سر و پيشانى كه است اى مقنعه آن و،  است زن خمار،  جلباب« 
، جالبيـب : نويـسد  حسن گفته از و .آيد برون خانه از كارى براى كه گاهى پوشد
   1».آورد مى خود چهره بر را آن زن كه هاست ملحفه
 ظـاهر  لـيكن ،  اسـت  آورده البيـان  مجمـع  در طبرسـى  را اول احتمال نظير و

 خمـار  كـه  دهـد  مـى  نشان نور مباركه سوره يكم و بيست آيه با آيه اين مقايسه
  2 .جلباب جز است پوششى
  :نويسد قرطبى، مفسر دو اين نوشته مقابل در
 و عبـاس  ابـن ،  خمـار  از تر بزرگ است اى جامه آن و جلباب جمع،  جالبيب «
 كه است آن درست و،  است قناع اند گفته و است رداء آن كه اند آورده مسعود ابن
 3».بپوشاند را تن ي همه كه است پوششى آن

 اسـت  آورده را تفسير همين نظير مبرّد از،  نيز نثرالمرجان ؤلفم،  غوث محمد
 4 ».ملحفه چون بپوشاند را تن همه كه است پوششى آن«  ككه نويسد و

  :نويسداهللا عليه  رحمت طباطبايى عالمه و
اى است سرتاسرى كه تمامى بـدن    ، و آن جامه     است   جلباب   جمع " جالبيب« 
شـود، و    ى است كه صورت و سر را سـاتر مـى          پوشاند، و يا روسرى مخصوص     را مى 

، ايـن اسـت كـه آن را         " پيش بكشند مقدارى از جلباب خود را       "منظور از جمله  
  5 ».هايشان در انظار ناظرين پيدا نباشد طورى بپوشند كه زير گلو و سينه
                                            

 327  ص8جالتبيان،  .1

 .در ذيل اين كلمه توضيح بيشترى داده خواهد شد .2

  سوره احزاب59ذيل تفسير آيه  ،الجامع ألحكام القرآن .3

 435  ص5جنثر المرجان، چاپ سنگى،  .4

 510  ص16 ترجمه تفسير الميزان، ج .5
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اى اسـت     آن جامـه   " خمار " ، و   جمع خمار است   ؛ به دو ضمه   " خمر "كلمه« 
و . كنـد  اش آويـزان مـى     پيچد، و زايد آن را به سـينه        ن مى كه زن سر خود را با آ      

 به فتح جيم و سكون ياء است كه معنـايش معـروف             ؛ جمع جيب  " جيوب "كلمه
ها است، و معنايش اين است كه به زنان دستور بده            است، و مراد از جيوب، سينه     

  1 ».هاى خود انداخته، آن را بپوشانند ها را به سينه تا اطراف مقنعه
 بـه  جلبـاب  تفـسير  كـه  شـود  مـى  دانسته چنين،  شد نوشته چه آن جموعم از
 يـا  روپـوش  همـان  آن درست تعريف و،  است تسامحى تنه نيم يا و مقنعه،  خمار
 دانـسته ) يـدنين  (امـر  از نيـز  و .فراگيـرد  را انـدام  سراسـر  كـه  است لباسى روى
 دوش بـر  كـه  شـنل  هماننـد ،  جلوبـاز  اسـت  بـوده  پوشـشى  جلبـاب  كه شود مى
 نزديـك  هـم  بـه  را آن طرف دو كه است شده داده دستور آيه در و اند افكنده مى

 .كنند

 خمار

 و جـاهلى  شـعرهاى  در آن كـاربرد  و است سر پوشش،  جلباب خالف بر خمار
  .است معنى همين به اسالمى دوره

  :گويد باران وصف در امرؤالقيس
 2كرؤس قطعت فيها خُمر و ترى الشجراء فى ريقها

 سـرهاى  بـه  مانـده  بـرون  آب از كـه  را درختان سرهاى بيت اين در شاعر كه
  .است كرده همانند مانده خمار در بريده

                                            
  156  ص15 ترجمه تفسير الميزان ج .1
 121ايلياحاوى، امرؤالقيس،  .2
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  :انصارى ثابت بن حسان از بيت اين و
 1تتلطّمهنّ بالخُمر النساء تظلّ جيادنا مستمطرا

 شـتاب  بـه  مـا  اسبان گويد و كند سرزنش را مكه مردم و ابوسفيان آن در كه
 .راندند مى باز را آنها چارقد با شما زنان و رفتند مى

 بخارى حديث در كه چنان،  خمار به صورت يا و است سر پوشيدن) تخمير (و
 2 ».فخّمرت وجهى جبلباىب«    :گذشت

 جيب

 ديگر بار و نمل سوره 12 آيه در بار يك كلمه مفرد،  )جيوب (آن جمع،  جيب
 و آمـده ) نـور  ورهسـ  31 (بحـث  مـورد  آيه در آن جمع و قصص سوره 22 آيه در

  .شود باز پيراهن يقه از كه است گريبان آن معناى
، نـور  مباركـه  سـوره  در ها كلمه دركاربردهاى دقت و ها توضيح اين مجموع از

  :شود مى روشن نكته چند البالغه نهج و عرب شعر از نيز و ديگر هاى آيه و احزاب
 كه است شىپوش جلباب و است پوشش خمار ،نيست يكى جلباب با خمار .1

  .پوشاند مى) پايين به گردن از ظاهراً (را بدن سراسر
 لـب  دو انـد  شده مأمور مسلمان زنان و،  باز جلو است بوده پوششى جلباب .2
  .كنند نزديك يكديگر به را آن

 انـد  شـده  مـأمور  مـسلمان  زنـان  كـه  اسـت  بـوده  دار دامنه سرپوش،  خمار .3
  .بپوشانند بدان را سينه و گلو و دبياورن خود گريبان تا را سرپوش هاى دامن

                                            
 8  ص دارصادر،ديوان حسان بن ثابت، .1

 149  ص5جبخارى، نوشه المغازى  .2


