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چكيده
د.ا در بر مى�گيرشش�ها و لباس�هاى مختلفى رم عامى است كه پوه لباس مفهواژو

ق» به معناى ديباج ضخيم، «بطائن» بـه«سندس» به معناى ديباج ظري&،استبر
ش�هـا و» به معناى فـرّابىق» به معناى بالش�هـا و «زرمعناى آستر لباس، «نـمـار

نان، «جالبيب» بهشش زد پوص& بهشتيان آمده است. در مورها كه در وانداززير
آن آمده است.مر» به معناى مقنعه ها در قرُها و«خمعناى چادر

اهنه «قميص» نيز به معناى پيراژه است و وابيل» نيز به معناى زر«سابغات» و «سر
ل» به معناى پيچيدن لباس بهّّم آمده است.« مز(ع)س&ت يوفقط در داستان حضر

 در آغاز بعثت(ص)ر» به معناى لباس رويين در خطاب به پيامبرّثّد و «مددور خو
تبط با آن است،شش و يا مره كه به معناى پواژ و١٣آمده است. در اين مقاله به 

داخته شده است.پر

مقدمه
گاهآن كريم كتابى اديبانه و بليغ است و نخستين مخاطبان آن نيز از شعـر و ادب آقر

ه ممكن استاژاى معانى دقيق و لطي& ادبى است. يك وآن نيز داره هاى قراژدند،لذا وبو

مهدى ارجمندفرمهدى ارجمندفرمهدى ارجمندفرمهدى ارجمندفرمهدى ارجمندفر
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همان رل زاى فهم بهتر آيه بايـد در طـواى معانى مختلفى باشد لـذا بـرمان داركه در سيـر ز
آنا معين سازيم تا شايد به معناى خاص آن در قرسپاريم و معانى مادى و غير مادى آن ر

ارف،ابـزشـش�هـا، ظـروآن مانـنـد پـوعـى لـغـات قـرضـوح مـوكريـم پـى بـبـريـم. بـا طـر
ان در فضاىى مى تـوسى دقيق معانى آن�ها به طريق بهـتـركى�ها و… و بررارش،خـونگار

آن نيز ازشش هاى قـرد. پـوائه كرى از آيات ارجمه هاى بهـتـرفت و تـرار گرآيات الهى قـر
،كه در اين مقالـه١آن استه�هاى مادى و غير مادى در قـراژاى وعاتى است كـه دارضومو

داخته شده است.آن پرتبط با آن در قرششى و مره هاى پواژسى معانى وتنها به برر

باسِ.ل١
ه لباس است.اژشيدنى ها به ذهن انسان خطور مى كند، ود پوه اى كه در موراژلين واو

ايتاره آمده است:«ماواژآن آمده است. در تعري& اين و بار در قر٢٣ه و مشتقات آن اژاين و
شاك واقع معناى آن پـودر و٢شانى.ا مى پو جسدك» يعنى هر آن چه كه با آن بـدنـت رِِهب

نـدان آدم، در؛اى فرز)٧/٢٦اف، (اعرً لنا عليكـم لـبـاسـايا بنـى ادم قـد انـزجامه است مانـنـد:
فى انسان�هـا درشش عرد لباس و پوستاديم.كه در موراى شما لباسى فرو فرحقيقت ما بر

و لباسهمد لباس بهشتيان نيز آمده است:ه در موراژد.اين ومان�هاى مختل& بكار مى�روز
د.اهد بونيان خو و در آنجا جامه�شان پر)٣٥/٣٣(فاطر، فيها حرير

س لكـممناه صنعـة لـبـوّ و علشش خاصى نيـز آمـده اسـت:البته لباس در معـنـاى پـو
ا ازختيم تـا شـمـا رى] آموه [سازد] فـن زر و به[داوو)٢١/٨٠(انبيـاء،  لتحصنكم مـن بـأسـكـم

ه است.ات] جنگتان حفظ كند كه در اين آيه به معناى زر[خطر
د هاى مـادى آناتب بيشتر از كاربـره و مشتقات آن، بـه مـراژمعناى غير مادى ايـن و

است؛
َّا الحقو التلبسوآن آمده است:ها در قر ماده«لبس» به معناى مشتبه شدن امر بارًمثال

)٣/٧١ان،  (آل عمر بالباطلّن الحقلم تلبسوا به باطل در نياميزيد، و حق ر)٢/٤٢ه، (بقرِ لِالباطِب

ا هم چنان بر و امر ر)٦/٩(انعام،  نو للبسنا عليهم ما يلبسوا به باطل در مى�آميزيد،ا حق رچر
٣آنان مشتبه مى�ساختيم.

 و[لى])٧/٢٦اف،(اعرى ذلك خيرقوّلباس التواز ديگر معانى غير مادى لباس حياست:

پوشش�هاى مادى در قرآن
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ا از اين جهت است كه هماناى تقودن لباس برا است.اضافه كربهترين جامه [لباس] تقو
د انسانجوى هم وگارهيزا و پرشاند، تقو مى�پوًا كامالت انسان رنه كه لباس،بدن و عورگو

٤ايى است، دور مى�كند.سوب اخالقى كه باعث را از گناهان و عيود و آن رمى گيرا در برر

  لباس لكم و أنتم لباس لهـنّهنفته است:آن بكار رلباس به معناى همسر نيز در قـر
اى آنان لباسى هستيد.اى شما لباسى هستند و شما بر آنان بر)٢/١٨٧ه،(بقر

ا ازهر، همديـگـر رن و شواقـع زه لباس در اين است كـه در واژتباط اين معـنـا بـا وار
د لباس ون و مرند.پس در حقيقت هر كدام از زكشيده شدن به فسق و فجور باز مـى دار

فث الى نسائكمّيام الرّ لكم ليلة الصّأحلجه به قسمت قبل آيه:حال با تو٥ند.ساتر يكديگر
ديده است.لطافتنانتان بر شما حالل گرابگى با زه همخو در شب�هاى روز)٢/١٨٧ه، (بقر

شاندان مى پوا از ديگرد رت خوا كه انسان با لباس، عوردد، چراين معنا بيشتر نمايان مى�گر
ن وشيده نيست؛ همسر انسان نيز همينطور است يعنى زان پود لباس از نظر ديگرلى خوو

ازند ولى نسبت به يكديگر منعى ندارشاند وا از تماس با غير مى پوى رد هر يك، ديگرمر
ه به معانقهه لباس، اشاراژتباط اين معنا با وه ديگر ارجو از وًشيده نيستند.احتمااليكديگر پو
ند.ا مانند لباس در بر مى گيرد همديگر رن و مراست كه ز

)٧٨/١٠(نبأ، يل لباساّجعلنا اللوآن،به لباس تعبير شده است:از تاريكى شب نيز در قر

انه لباس نيز مى�تواژتباط اين معنا با ود ارار داديم.در مورششى قراى شما] پوا [برو شب ر
اختا به طور يكنـوفته در تاريـكـى راگير است و تمام نقـاط فـرو رن شب فرگفت كه چـو

د.از آن تعبيراگيرن فر تاريكى چوّ و از شر)١١٣/٣(فلق، قب  غاسق إذا وّو من شرشاند:مى�پو
به لباس شده است.

صيO بهشتيانتبط با آن در توشش و مره هاى پواژ.و٢
)sundus.اسندس (٣

) و در٢١، انسان/٥٣، دخان/٣١فته است (كه&/آن سه بار بكار ره در قراژاين و
فته است.معنـاى آن در مشابهى بكار رًى با معانى تقريبـاامى و عبرزبان�هاى سريانـى،آر

نانى به معناىامى و آكادى به معناى حرير نيكو و در يوى، آرك، در عبرسريانى حرير ناز
دارقس است كه وكس يا سندونانى آن نيز، سندو يوًاحتماال٦شش كتان است.لفاف و پو
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ديدى نيست.دره تراژدن اين وب بوّان گفت كه در معر لذا مى�تو٧زبان عربى شده است.
عى از لباس كـه ازى» يعنى نوّعزخذ من المرّن يتب من البزيـومعناى آن آمده است: «ضر

٩ان هم به معناى ديباج ظريـ& آمـده اسـت. در كالم مفسـر٨فته شده اسـت.پشم بز گـر

دن آنك بودن و نازان، ظري& بوهى از مفسرضمن آن كه بين دانشمندان اهل لغت و گرو
آن نيزجمه هاى قرح قابل دريافت است. در بعضى از ترضوكى است كه به ومعناى مشتر

ش آمدهك، جامه ابريشم و ديباى خـوبه معناى ديباى تنك،جامه هاى تنك، حريـر نـاز
١٠است.

)Istabraqق (.استبر٢ـ٣
د ديگر و سه مور)٥٥/٥٤حمن، (الر قبطائنهامن إستبرآن آمده است: بار در قر٤ه اژاين و

 همه دانشمندان مسلمانًه كه تقريبااژه شد.اين و به آن اشارًاه با سندس است كه قبالآن همر
فته است و بىمنى و سريانى رسى ميانه به زبان ارند؛ از فاردن آن اتفاق نظر دارب بودر معر

سى آنس اصل فارزبيدى در تاج العرو١١د زبان عربى شده است.ارسى ميانه وشك از فار
د است كه ستبر به معناى مطلق غليظ است؛آنه» آوره، استبره، استفره، استروا «اسبترر

ىند پهلو «ق» در آخر كلمه نيز نمايان گر پسو١٢گاه به ديباج غليظ اختصاص يافته است.
ا به تنهايى وه » رهى«همزد،گرود دارجوه اختالف نظر واژد ريشه اين و«ك» است.در مور

ان گفت كه از آن جا كه تصغيرع مى�توائد مى دانند اما در مجموا زه،ت،س» ربعضى«همز
د،لذا ريشه كلمه ازدانده مى شوگرق» است و در تصغير نيز به اصل كلمه بريرَاين كلمه «اب

١٣ق» است.«بر

هب أو ثياب حرير صفـاقّقيل ديباج يعمل بالـذيباج الغليـظ وّه:«ألداژمعناى ايـن و
يعنى ابريشم ضخيم،گفته شده است:ابريشم١٤ب عن استبر و أصل معناه الغليـظ»ّمعر

ب شده است و اصل معنـاى آنكه از جنس طالست يا لباس حرير زير كه از استبر مـعـر
سى بهه در سريانى به معناى حرير گـل دار اسـت و در فـاراژضخيم است.معنـاى ايـن و

ئيل جبرّه ابن هشام آمده است:«إندر سير١٥معناى ستبر، ضخيم و محكم آمده اسـت.
ِيلّف الله عليه و آله حين قبض سعد بن معاذ من جوّه صلى اللّل اللسوعليه السالم أتى ر

ح) سعد بن معاذ در دل شب هنگام قبض(رو(ع)ئيليعنى جبر١٦ٍ»قامة من إستبرّ بعمًامعتجر

پوشش�هاى مادى در قرآن
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د.در مسند ابن حنبلق بوشيده با عمامه اى از استبرآمده در حالى كه پو(ص) ّهل اللسود رنز
نيز آمده است:

د واجعه مى كردمندى به او مريعنى هر در١٦ٍ»َقبرَ إستُدرُ بِيهَلَ عَ وََعَجن وَ مُهُد« …يعو
د.ق بودر حالى كه بر او عباى استبر

ال در شايد اين سؤ١٧ان نيز به معناى ديباج غليظ آمده است.در كالم بعضى از مفسر
ار و اذيت بدن نيـسـت؟نه است؟ آيات باعـث آزق چگـودن استبـرذهن آيد كه ضخيـم بـو

ه انسان گويد: سور٢١سى در مجمع البيان ذيل آيه طبر
دن و ضخيم يعنى ستبربوِ»سجَّ فى النُخانةَّالتِه ِ بُادرُما يَّ إنَِكلَّ فى السُلظَ الغُادرُالي«

دن دربافت است.دن در نخ و جنس آن نيست بلكه منظور محكم بوبو

)Namariqق (.نمار٣ـ٣
 و)٨٨/١٥(غاشـيـه، فـة مصـفـوُِقـمـارَ و نآن آمده اسـت:ه فقـط در يـك جـاى  قـراژايـن و

ه هاى دخيل ذكراژه ومرا در زق رطى،نماراليقى و سيوى هم [چيده].جوبالش�هايى پهلو
ّىمه» بيان مى�كنند.ادا «نرسى و اصل آن را فاره راژهى نيز مانند كندى اين وگرو١٨ده اند.نكر

سىماك» فارا از«نرده است و اصل آن رب نقل كرسى معرا در بين الفاظ فاره راژشير اين و
٢٠خلَّ الرَقوَ فُةَنفسَّالطِة أو ة أو الييثر أو الشر�ةغيرَّ الصُسادةِلوَه:«أاژمعناى اين و١٩مى داند.

ى پاالن.ند يا گليم رومين مى�گذارى زچك يا بالشچه كه رويعنى بالش كو
٢١ق»مارّق نمشى على النِارّب نيز آمده است مانند:«نحن بنات الطه در شعر عراژاين و

اه مى رويم.در شعر رؤبه نيز آمدهم رش�هاى نرى فرق هستيم كه بر روان طاريعنى ما دختر
ه دو باراژد.اين واى او لباس ستبرو بالش مهيا كرمقا» يعنى بر له و نرًاست:«أعدله أخطاال

ات گويد:ه امو دربار(ع)ت على آن جا كه حضر٢٢نيز در نهج البالغه آمده است.
دة وّخور و األحجار المسنّق المعهدة الصمارّدة و النّا بالقصور المشي«فاستبدلو

هاى بلند و محكم و بساط عيش و بالش�هاىيعنى قصر٢٣القبور الالطئة الملحدة»
دند.هاى به هم چسبيده تبديل كرها و قبرا به سنگ ها و آجرم رنر

نهج البالغه آمده است:٩هم چنين در حكمت 
ع العالى» يعنى ما تكيه گـاهِجسطى بها تلحق التالى و إليها يـردقة الـومرّ«نحن الن
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دند.سند و پيش تاختگان به ماباز مى گرميانه�ايم عقب ماندگان به ما مى�ر
محمد عبده در تفسير آن گويد:

(ع)احتى تكيه مى كنند، اهل بيتامـش و راى آره كه با بالش و پشتى برِنهمان گو

فة»دم در امور دين به آنها استناد مى كنند.«مصفونيز مانند تكيه گاه هستند كه مر
٢٤نيز به معناى در كنار يكديگر است.

سى نيز گويد:چنان چه طبر
٢٥ بالش�هايى كه در كنار يكديگر مانند مجالس پادشاهان در دنياست.

)zarabi (ّىِابَر.ز٤ـ٣
ش�هاى و فر)٨٨/١٦(غاشيـه، ثة مبثـوّـىِابوزرآن فقط يك بار آمده اسـت:ه در قـراژاين و

ده .[زربفت] گستر
فته شده از زيرگرا بره به دفعات در ادبيات كهن عربى آمده است.بعضى آن راژاين و

د اصل آن گفته شده است كه تعريب « زر آب» است در مور٢٦ده اند.سى بيان كرپاى فار
٢٧د.د،اطالق مى شود دارنگ زرهر آن چه كه رد است و بـرو به معناى آب طال يا آب زر

د،در بـرا كه پهـن مـى�شـوها و يا هر آنـچـه رش�ها،قالـى�هـا،زيـر انـدازمعناى آن نـيـز فـر
ه در كناراژار اين دو وجه به تكرق مى داند اما با توادف با نمارامترى آن رهر جو٢٨د.مى�گير

 اين معنا صحيح)١٦ـ١٥(غاشيه/ ثة مبثوّىِابفة و زرق مصفـوو نمارهم و دو صفت جداگانه:
عى از لباس نگارين وا نوه راژدات ، معناى اين واغب اصفهانى در المفرنيست.اگر چه ر

ش�هاه،همان معناى فراژاى آن وفته شده بر اما معناى غالب و پذير٢٩ده است،استه بيان كرآر
مز و سبز اسـت،د، قرنگ زراى ر» به گياهـى كـه دارَابىهاست.در اصـل «زرو زير انداز

 در٣٠د. گفته مى شوَابىدن آن زرنگ بونگارش و قالى نيز بخاطر رد و به فراطالق مى شو
:ل استه منقوسخنى از ابو هرير

نذين يدخلوّة؟ قال:الّربيّة،قيل:و ما الزّربيّلزِب ويل ل قد اقترّب من شر«ويل للعر
ب از بدى كه بهاى به عرا صدق».يعنى و قالوًا شيئاقالو أوًّاا شراء فإذا قالوعلى األمر

ة؟ گفت كسانى كهَه؛گفته شد كه چيست زربيَاى به زربيديك شده است.وآن نز
چه بد،گويند صحيح است.ب به آنها بگويند وند و چه خود مى شواربر حكما و

پوشش�هاى مادى در قرآن
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ضنگ عودن و رن بوّه، بخاطر ملوَاضح است كه نسبت دادن چنين شخصى به زربيو
٣١ان�بهاست.ش هاى عريض و گرست.در كالم بعضى از مفسرين نيز به معناى فردن اوكر

ش ها،نهالين�ها(ستبـر،تـشـك) ذكـر شـدهها،فـرآن نيز معنـاى زيـلـوجمه هـاى قـردر تر
ش است.ثة» نيز به معناى پهن شده كه متناسب با معناى فر«مبثو٣٢است.

نانشش ز.پو٤
ُرُم.خ١ـ٤

)٢٤/٣١(نـور،ّ على جيوبهـنّهنخمـرِليضربن بوآن آمده اسـت:اين كلمه يك بار در قـر

د آن خمار و كلمه�اى عربى است كه بهفتته شده است،مفر) گرkhamrمر(َر كه از خُُمخ
فتـهفته شده است و در اشعار جاهلى زياد بكار رامى به عاريت گـراحتمال زياد از زبان آر

 اصل خمر به معـنـى٣٣ند.امى دارى از مشتقات خمر نيـز اصـلـى آرا كه بسيـاراست.چر
د؛اب خمار گفته مى�شوشيده شده خمار گويند.هم چنين به شرشاندن است وبه چيز پوپو

شاندا مى�پوذ مى كند و عقل رشاند وبه باطن نفوا مى پوى انسان راس ظاهرا و حوا كه قوچر
 در٣٤د.د، بكار مـى�روشيده مى�شواى انسان پواس و قوى كه با آن حواى هر مسكرلذا بر

شانيد.ا بپود رف خوا آنيتكم» يعنى ظـروروّايت شده است:«خم رو(ص)حديثى از پيامبـر
٣٥»ِضه عليه تعرٍدلو بعوته وّرد:«هال خمموده شد،فرش آورف شير به محضرمانى كه يك ظرز

(ص)ه پيامبرار دهى.در سيرى آن قرب كه برروشاندى و اگر چه بايك چوا نپوا آن ريعنى چر

د.ى سجاده سجده مى�كر بر رو(ص)ة» يعنى پيامبر كان يسجد على الخمرّبىّ النّنِاست كه «ا
جه منها تسـتـر الـوّة النيت خمـرّة در اين حديث گـويـد:«سـممرُد لفـظ خجاج در مـورز

شاند.ا مى پومين ره ناميده شد از آن جهت كه سطح ز يعنى خمر٣٦»ِضاالر
ن باف به آن چه كه زدات گويد خمار در عراغب در مفرشش و حجاب، رد پودر مور

دن و گريبانشش با خمر نيز سرو گرده پود.محدوشاند، اطالق مى�شوا مى پوش رآن سر
ى گويد:مخشرل آيه زد شأن نزو در مور٣٧است.

د و دورشيدند كه گريبان�هايشان بـاز بـواهن�هايى مى�پـو پيرًالب معمـونان عر و ز
د مى�انداختند، ازى سر خوى�هايى هم كه روسرشاند و روا نمى�پودن و سينه رگر

ًال است و قهرب متداودان عرپشت سر مى�آويختند.همين طور كه اآلن بيـن مـر
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دن نمايان مى�شد .ى سينه و گره�ها و جلوارشوش�ها و گوش�ها و بنا گوگو
اند.تعبير به «علىا مى�خوشاندن سر و سينه به طور كامل فرا به پونان رآنگاه اين آيه ز

نه�اى كه جاى خالىگيس بر گريبانها ست، به گوه به احاطه مقنعه و چير» نيز اشارَّنِهِيوبُج
ليضربن» تأكيد بر اين مطلب است كه مقنـعـه، ظاهر تعبير بـه «و٣٨د نداشته باشـد.جوو

اضع دركت نكند تا اينكه اين مود حرشاند و مقنعه از جاى خو بپوًا كامالن رگريبان زسينه و
ا تا ايننان رى نيز در ذيل اين آيه گويد:« بگو اين زا زح رالفتو ابو٣٩د.ار نگيرم قرديد نامحر
شيده باشد به مقنعه�هايشانند كه گريبان�هايشان پونند يعنى چنان سازگريبان�ها زمقنعه�ها بر

٤٠د.تا سينه�هايشان پيدا نبو

)jalabib.جالبيب (٢ـ٤
منين المؤِساءِك و نِاجك وبناتى قل ألزوِّبها النّيا ايآمده است:آن يك باره در قراژاين و

مناننان مـؤانت و به زنان و دختر اى پيامبر بـه ز)٣٣/٥٩اب، (احزّ من جالبيبهنّيدنين عليهـن
ند».تر گيرد فروا بر خود رشش هاى خوبگو:« پو

ا كهضى قديمى؛چرَره ماژه حبشى مى�دانند و هم چنين يك واژذ از وا مأخوبعضى آن ر
٤١د داشته است.در شعر عربى و در شعر هاى قديم كاربر

 نيز آمده است،اما معنايى كـه٤٣و ملحفـه ٤٢اهنه در معانى پيراژاى ايـن واگر چه بر
نان استاى زشش خاصى بربيش از همه در كتاب هاى لغت و تفاسير ذكر شده است،پو

ا لباس بلندتـر ازه راژاهيدى در العين، اين ود .خليل بن احمد فـركه چادر ناميده مى شو
س تعريفىدر تاج العرو٤٤شاند،مى داند.ا مى�پوش رن با آن سرداء كه زتاه تر از رمقنعه و كو

ق كالملحفةهو ما تغطى به ثيابها من فوأة أو المرِكامل تر از قبل آمده است:«هو ما تغطى به
اشانديا هر آنچه كه با آن لباسش رامى پودش رن خو يعنى آن چه كه با آن ز٤٥هو الخمار»أو

٤٦تى تشتمل بها»ّشاند يا مقنعه.ابن منظور نيز گويد:«مالءتها الاز باالمانند ملحفه مى�پو

فتناى رنانى است كه برط به زل آيه نيز مربود.شأن نزوا در بر مى گيرن كه او ريعنى چادر ز
اندند و نماز  مى�خو(ص)ل خداسوج مى شدند و پشت سر ربه مسجد از خانه هايشان خار

ارار و اذيت قرد آزا موراهشان مى نشستند و آنها رانان در رب و عشاء جوقت نماز مغردر و
تمان دعـوشش كامل در مقابل نامـحـرا به پـونان رل شـد و زمى دادند؛آنگاه اين آيـه نـاز

پوشش�هاى مادى در قرآن
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 و در بعضى از تفاسير نيز در معناى آيه به لفظ چادر در تصريح شـده اسـت؛ در٤٧د.كر
مننان مؤان خويش و زنان خويش و دختر!بگو مر ز آمده است:«اى پيغامبركش& االسرار

ى نيـزازح رالفتو ابـو٤٨هاى خويش. ى�هاى خويش چـادرديك بـه روندو نزاز آرتاتنگ فـر
شن پس تا اين جا رو٤٩ا»د رهاى خوى چادرديك كنند بر آنها از روج نزقت خروگويد:«و

ى لباس�هايشان است كه چادر ناميدهنان بر رواى زاگير برششى فرشد كه معناى جلباب،پو
دا محكم به خوهايشان رن�ها چادرد كه ز تعبير به «يدنين» داللت بر اين دارًاد.ظاهرمى�شو

ى�كنند.ددارد، خوفتن آن كه باعث ديده شدن لباس�هايشان مى�شوند و از كنار ربگير
نى عنكم جلبـابد:«ستـرمودم فر،ضمن سخنى به مـر٤ � در خطبـه(ع)ت علـىحضر

نهج١١٢ده�اى ميان ما كشيده.همچنين در حكمت ى شما پرين» يعنى تظاهر به ديندارّالد
» يعنى هر كس ما اهل بيتًلباباِ للفقر جّ البيت فليستعدّنا أهلّالبالغه آمده است:«من أحب

ه�اىد.از اين تعابير استعارنان لباس رويين بپذيرا چود، پس بايد فقر رست بدارا دوپيامبر ر
ا گير است. درشش بلند و فردكه «جلباب » يك پـوت على(ع) نيز فهميده مى شـوحضر

شش ها ذكر شده است.ها،باال پوه چادراژآن نيز در معناى اين وجمه هاى قرتر

ه.زر٥
.سابغات١ـ٥

(سبأ،دّرر فى السّأن اعمل سابغات و قـدار شده است.آن يك بار تكـراين كلمه در قـر

ى كن.در زبـان�هـاىه�گـيـرست انـدازا دراخ بسـاز و حـلـقـه�هـا ره�هاى فـر[كـه] زر)٣٤/١١
٥٠دن است.شار بوان،و سراوامى،سريانى و مندانى به معنى پر،فرى،آرعبر

ً»غاىء سبوّ«سبغ الش٥١دن چيز و كمال شىء است:اصل اين كلمه به معناى تمام بو
ء» به معناى اينكـهضو«أسبغ الـو٥٢مين آمد.ى ز» يعنى تـا روِضلى االرِبه معناى «طـال إ

 به معناىًا» مجازَغََب«س٥٣».ٍاف و�لِ» يعنى«كام�غِ ساب�ا كامل و تمام انجام داد.«شىءضو رو
ِغه على سـبـوّلحمـدلـلَسعـت»«أَّفاه است مانند«سبغت الـنـعـمـة:اتاخى،گشـايـش و رفر
ه هاى پهن و بلند،و زر)١١(سبأ/ أن اعمل سابغاتعمة».منظور از« سابغات» نيز در آيه ِالن
ك پاست.چنانچهى غوزمين يا روى زه نيز تا روه هاى تمام و كامل است.بلندى اين زرزر

د» نيزاد از «سرد.مرغ» گفته مى شوِجل مسبه كامل و بلند است، «راى زردى كه داربه مر
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٥٤ه هاست.نجيردن زه بافت نيز به معناى متناسب بوه است و اندازدر آيه بافت زر

دم كراى او نرا برند آهن ر است كه خداو(ع)د ت داووه ساخت، حضرلين كسى كه زراو
٥٥د. اده اش غذا تهيه كرد و خانواى خوختن آن بره و فروو او نيز با ساخت زر

ابيل.سر٢ـ٥
ابيل تقيكم و سرّابيل تقيكم الحرجعل لكم  سروآن دوبار آمده است: اين كلمه در قر

تاشب است.آذرسى معر) و از لغات فـارsarbalد آن سربال ( مفر)١٦/٨١(نحـل،  بأسكم
ده است.فته در شعر جاهلى ذكر كرسى بكار ره�هاى فاراژست وا در فهره راژش نيز اين ونوآذر

ال» است و اصل آن «سربال» است كه از «سر» به معنى باالوب « شروّاين كلمه معر
اويل وال، سرويل، سراز «بال» به معنى تن تشكيل شده است و در عربى با لغات سـرو

ل،سربل و تسربل ساخته شدهل،تسرواده است.از آن افعالى مانند:سرال هم خانوشرو
د؛شيده مى�شوت كه بر نص& باالى تن پواست.سربال لباسى است با جنس�هاى متفاو

د.شيده مى شوال بر قسمت پائين بدن پوچنانچه سرو
ما محافظت مى كند و جنساست كه از گرد نظراهنى مور» پيرّابيل تقيكم الحرسردر «

ه و لباس جنگى» زرابيل تقيكم بأسكمسراد از« و مر٥٦آن پنبه اى، كتانى و پشمى است.
م عامىفت كه سربال،مفهوان نتيجه گرى مى�كند، لذا مى�تواست كه از ضربات جلو گير

ى نيز بهمخشرد،چنانچه زا شامل مى�شواهن ها و با جنس�هاى مختل& راع پيراست كه انو
د است.ه كراشاراف ّكشاين مطلب در تفسير 

شن�ها آمده است.شش ها و جواهن�ها، جامه�ها، پودر نهج البالغه نيز به معناى پير

.آستر لباس٦
.ابطائن١ـ٦

/٥٥حمن، (الرٍ قش بطائنهامن إستبركئين على فرّمتآن يك بار آمده است:ه در قراژاين و

»ًن فالن ثوبه تبطيناّ بطائن به معناى آستر لباس است كه عكس رويه لباس است.«بط)٥٤
اقع آن قسمت از لباس كه پنهان استاى لباس است كه در وار دادن آستر برنيز به معناى قر

٥٧ا پنهان مى كنند. آن رًفادم نيز عرو مر

پوشش�هاى مادى در قرآن
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ا بطانة منخذوّالتـتدار انسان آمده است:ازاز و رآن كريم«بطانه» به معناى همـردر قر
عضواضح است كه موند.واز مگيرست و] همردتان[دو از غير خو)٣/١١٨ان،(آل عمرنكم دو

د.شواز انسان گفته مىاى همرت مخفيانه برمانه، به صورمحر
د،بهن رويه معنا نـداراه رويه آن است و آستر بـدوم است كه آستر لباس به همـرمعلو

 آسترًال تنها به ذكر آستر بسنده شده است.و معـمـوٍقستبرِنهامن إِبطائهمين دليل در آيـه 
ق است،رويه آن بـهمانى كه آستر لباس از استـبـرش�تر از رويه آن است و زلباس كـم ارز

اى جنس رويـه آن رمخشـرسى و زان مانند طبـرش تر است.بعضى از مفسـراتب بـا ارزمر
ق در كنار هم آمـدهده�اند و شايد دليل آنها آياتى است كه سندس و استبـرسندس بيان كـر

هآن نيز به معناى آستر اشارجمه هاى قـر در بعضى تر)٢١، انسان/٥٣، دخان/٣١(كه&/است. 
شده است.

)Qamis.قميص(٧
هى آمده است.گرو(ع)س&ت يواهن حضرد پيـر بار و تنها در مور٦آن ه در قراژاين و

ه مشتق از ريشه عربى نيست و يكاژا عربى مى�دانند اما آنچه مسلم است، اين وه راژاين و
طى نيزفته است چنانكه سيوها به كار ره عاريتى قديمى است كه در شعر قديم عربى باراژو

ار است؛ه بسيار دشـواژد معانى اين و سخن در مور٥٨د است.سى بيان كـرا فاراصل آن ر
ادر معانىده�اند.يكى از نواهن اكتفا كرا كه اكثر كتابهاى لغت تفاسير تنها به معناى پيرچر

تاج العـروسا تبيين مى�كند،سخن زبيـدى در ه راژه�اى معناى اين وگفته شده كه تا انـداز
خته» يعنى لباس دوِج يلبس تحت الثيابط بكمين غير مفرّب مخي القميص ثوّنِاست:«إ

د.جنس آن نيز از پنبه يا ازشيده مى شون دكمه كه زير لباس پود و بدوشده�اى كه آستين دار
٥٩كتان است و بعضى هم گفته اند كه اگر از پشم باشد،قميص به حساب نمى�آيد.

ه لقدّاللاوّفته اسـت: «أمد خالفت بكار ر،قميص در مور١٣در نهج البالغه،خطبه 
گاه باشيد به خداحا»يعنى آّ القطب من الـرّ منها محلّ محلىّه ليعلـم أنّنِتقمصها فالن وإ

مت اسالمىد در حالى كه مى�دانست جايگاه من در حكوا به تن كرگند ابابكر خالفت رسو
هاى سنگ�هاى آسياب است.ن محورچو
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(ص)شش هاى پيامبر.پو٨

حفته است و آن به شرار گرد خطاب قرشش خاص مورآن با پو دو بار در قر(ص)پيامبر
ذيل است

ّر.مدث٨ـ١
هاَّيا اي در آغاز بعثت آمده اسـت:(ص)آن يك بار در خطاب به پيامبـراين كلمه در قـر

ر است كه تاء قلبّر از متدثّثّسر.اصل كلمه مد شب برِداى اى كشيده ر)٧٤/١(مدثر،ِرّثَّالمد
لدثور به معناى زيادى مال است وَبه دال شده است و دال هم در دال ادغام شده است.أ

د.هل دثر» گفته شوَتمند هم «أاد ثروبه افر
د.شيده مى شوى لباس زيرين پود كه روشش به لباس رويين گفته مى شود پودر مور

عار» يعنىّق الش به من فـوًب الذى يستدفاوّلثَثار:أِّ گويد:«ألدلسان العربابن منظور در 
د.صاحب التحـقـيـقشيده مى شـوى لباس زيريـن پـوم شدن بـا آن رواى گرلباسى كـه بـر

ى لباس زيرين به» به معنى چند لباسى كه روًباس محيطاِّق اللع& فوگويد:«هو ما تضو
ق الذى هو فـوُثارّ نيز آمده اسـت:«ألـدمجمع البحـريـند.در ا در بر مى�گيـراست و آن ر

ى لباس زيرين است و شعارذى يلى الجسد» يعنى لباسى كـه روَّب الو الشعار ثوِالشعار
ضيحات باال،دثار به لباس ياجه به توشاند. با توا مى پوست) بدن رآن لباسى است كه (پو

دار مى�گيرض ديد قرد و در معرشيده مى شوى لباس زيرين پود كه رولباس�هايى گفته مى شو
د وار گيرض ديد قرد،و در معرشيده شـودن بدن نيز پوم كرو ممكن است كه به خاطر گـر

د.شيده شودن بدن نيز پوم كرممكن است كه به خاطر گر
د؛ چنانـچـه درى استفـاده مـى شـود هر چيـز آشـكـاراز ماده دثر، به كـنـايـه در مـور

 در٦٠دن است.نهج�البالغه ماده دثر چهار با ر آمده است كه در همه آنها كنايه از آشكار بو
» يعنى و درُسي&ِّها الُثارَِد وُفوَها الخُعارِ شَمايد:«وه جاهليت فرص& دور در و٨٩خطبه 

(ع)ت علىمت داشت.حضرهاى ستم حكون شمشيراب و بر بيروحشت و اضطرنش ودرو

ششا پوآن ر) يعنى قر١٠٤» (حكمتًااس دثارّ و النًاآن شعارمايد:«و القراهدان فرد زدر مور
ا طاعةنيز آمده است:« فاجعلو١٩٨ار دادند.در خطبه د قرا لباس رويين خوزيرين و دعا ر

ى.شش ظاهرار دهيد نه پوشش جان قرا پوكم» يعنى پس طاعت خدا رن دثار دوًاه شعارّالل
اد از بعضى مرًال مختلفى نقل شده است؛مثال نيز اقـو(ص)د خطاب به پيامبردر مور

پوشش�هاى مادى در قرآن



تفسير  ومفاهيم∏≥  سال چهاردهم

 آنچه صحيح تر است،همانًاده�اند،اما ظاهرت يا پنهان شدن از ديد بيان كرّا نبوشش رپو
٦١اد باشد.شيدن لباس مرپو

ل:ّم.مز٨ـ٢
يا است:(ص)ر خطاب به پيامبـرّآن يك بار آمده است كه مانند مـدثه نيز در قراژاين و

» به معناى پيچيدن لباسَلََّم يعنى اى جامه به خويشتن پيچيده.«ز)٧٣/١مل،(مزملَُّزايها الم
٦٢د است.به دور خو

م» كه به معناىِهِمائِِدخين بّهم متلطوّهم:اى لفِمائِِدهم بلوّمدر حديث آمده است :ز
ًاده است و ظاهرمل خطاب كرّا مز ر(ص) در اين آيه نيز پيامبر٦٣ن است.خودن درآغشته بو

تشا كه در مقابل دعودند، چرد پيچيده بوا به خوه،جامه�اى رل اين سورقع نزوت در موحضر
ه جامه�اى به دوراى دفع غم و اندود،لذا برهناك بوفته و اندوار گراء و اذيت قرد استهزمور
خيزد پيچيده !براحت كند،به او خطاب شد كه اى جامه بر خود پيچيد تا لحظه�اى استرخو

ابر مصائب صبورابر آنچه كه به تو مى�گويند،صبر كن و در بران و در برو نماز شب بخو
٦٤باش.

آن،ى، جامع البيان فى تفسير القـر. محمد بن جرير طبـر٩
آنسى، مجمع البيان فى تفسير القر؛ شيخ طبر٢٨/١٣٧

 ،١٠/٦٢٣.
.٢/٨٧٠آنى،هنگ نامه قر. يا حقى، فر١٠
.١١٨آن مجيد/ه هاى دخيل در قراژى، وتور جفر.آر١١
.٢٥/٦٨س، . زبيدى، تاج العرو١٢
. همان.١٣
.١٠سيه المعربه/. ادى شير،االلفاظ الفار١٤
.١/١٩انى،هنگ تطبيقى عربى با زبان�هاى سامى اير.فر١٥
.٩٤. المنجد/١٦
.١٠/٦٢٣؛مجمع البيان،٢٧/١٣٧. جامع البيان،١٧
 .٤٠٣آن مجيد/ه هاى دخيل در قراژ. و١٨
 .٢٦٤. المنجد/١٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،٢٥ه.(انعـام/ّكـنَشش هاى غير مادى مـانـنـد أ. از پو١

ة، غـشـاو١٥، فـصـلـت/٥٧، كـهـ&/٤٦اء/اسـر
)،٤١اف/اش(اعـر)، غـو٢٣، جـاثـيــه/٧ه/(بـقـر

) و…١٠١غطاء(كه&/
.٧/٢٦٢اهيدى، كتاب العين، . فر٢
جم:سيد محمد باقـران، متر. عالمه طباطبائى، الميـز٣

.٧/٢٦ى همدانى، سومو
.٢/١٩٣١آنى،مشاهى،هفتاد تحقيق قر.بهاء الدين خر٤
.٢/٦٤ان، جمه الميز. تر٥
ب با زبان�هاىهنگ تطبيقى عراد مشكور، فر. محمد جو٦

.٢/٤١٣انى، سامى اير
.٢٣٣آن/ هنگ لغات قرى، فرشتر. عباس مهرين شو٧
.٦/١٠٧ب،؛ابن منظور،لسان العر٧/٣٤١.العين،٨



≤π  ٥٤شمار�

.١٦٩آن مجيد/ه هاى دخيل در قراژ. و٤١
.١/٤٦٩س، معجم مقاييس اللغه، . ابن فار٤٢
.١/١٠١ى، الصحاح، هر. جو٤٣
.٦/١٣٢. العين، ٤٤
.٢/١٧٥س، . تاج العرو٤٥
.١/٢٧٣ب، . لسان العر٤٦
.١٦/٥١٧. عالمه طباطبائى، ٤٧
.٨/١٧٩ار، . ميبدى، كش& االسر٤٨
.٢٢/١٧٩ح البيان، . رو٤٩
.١/٣٥٥هنگ تطبيقى…، .فر٥٠
.٤/٣٢١. الصحاح، ٥١
.٢٢/٤٩٩س، . تاج العرو٥٢
.٤/٣٢١. الصحاح، ٥٣
 .١٦/٥٤٦ان، . الميز٥٤
.٨/٥٩٧. مجمع البيان، ٥٥
.٣/١٤٨. فيض كاشانى، تفسير الصافى، ٥٦
.١٣/٥٦ب، . لسان العر٥٧
.٣٥٢آن مجيد/ه هاى دخيل در قراژ. و٥٨
/٢س المحـيـط، ؛ قامـو١٥/١٢٨س، . تاج العـرو٥٩

٤٦٢.
.١/٣٧٥دات نهج البالغه، . مفر٦٠
.٢٠/١٢٤ان، . الميز٦١
.٤/١٧١؛ صحاح، ١١/٣١١ب، . لسان، العر٦٢
.٥/٣٨٩. طريحى، مجمع البحرين، ٦٣
 .٢٠/٩٤ان، . الميز٦٤

؛االلفـاظ٣/٤١٤س المحيـط، . فيروز آبادى، قامـو٢٠
.١٥٤سيه المعربه/الفار

.٤٦٥آن/هنگ لغات قر. فر٢١
.٢/١٠٦٧دات نهج البالغه، شى،مفر. على اكبر قر٢٢
.٢٢٦.نهج البالغه، خ ٢٣
/٤امض التنزيل…اف من حقايق غوَى،الكشمخشر. ز٢٤

٧١٤.
.١٠/٢٧٢.مجمع البيان،٢٥
.٢٣٣آن/ه هاى دخيل در قراژ. و٢٦
.٧٦٦سيه العربيه/. االلفاظ الفار٢٧
 .٣/١٢س، . تاج العرو٢٨
.٣٧٩دات/اغب اصفهانى، المفر. ر٢٩
.٣/١٢س، . تاج العرو٣٠
؛٤/٧٤٤ـاف، ّ؛ الـكـش٣٠/١٠٥. جامـع الـبـيـان، ٣١

.١٠/٧٢٧مجمع البيان،
.٢/٨١٩آنى، قر�هنگنامه.فر٣٢
.١٩٨آن مجيد/ه هاى دخيل در قراژ. و٣٣
/٣آن، ى،التحقيق فى كلمـات الـقـر. حسن مصطفـو٣٤

١٢١.
.٣/١٢١س، . تاج العرو٣٥
.٤/٢٨٥ب، . لسان العر٣٦
.٧/٢١٧. مجمع البيان، ٣٧
.٣/١٢٤آن، . التحقيق فى كلمات القر٣٨
. همان.٣٩
/١١ض الجنـان،ح الجنـان و روى،روازح رالفتـو.ابو٤٠

٢٠٧.
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