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Abstract   

Regarding women's clothing, the Holy Quran uses several words. "Khimār"(head covering) in verse 31 

of surah "al-Nūr" is one of these words that the jurists and commentators disagree about its meaning. 

As a result, they have expressed different views and rules about women's head covering. Meanwhile, the 

semantics of words and expressions used in the text of the narrations can help to understanding this 

issue. So, in this paper, first, by using the science of etymology, the root and meaning of this word were 

examined in the proto-languages. Then, it was searched and analyzed in the pre-Islamic literature as 

well as lexical sources, and the evolution of its meaning was explained throughout history. Finally, by 

collecting and studying those narrations of the companions (Saḥābih) and the Successors (tābiʿīn) in 

which this word was used, this meaning was exactly explored, and its usage was determined. The 

findings suggest that the word " Khimār" originated in Afro-Asiatic languages. Also, throughout history, 

this concept evolved from the "covering" in its general meaning and without considering a specific 

gender into "the women's head covering" in the Islamic culture. The narrations of the Companions and 

the Successors emphasize the concept of the women's head covering too. 
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مار»واکاوی معنای واژه   وال صحابه و تابعینبا تأکید بر اق« خِ

ی   سمیه افشار
رآن و حد یدکتر آموختهدانش  له ث،یرشته علوم ق ا واحد  ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق، 

د اسالم قات،یعلوم و تحق آزا ا ،یدانشگاه    رانیتهران، 
یسنده مسئول(  یزی)نو  مهدی مهر

له ث،یگروه علوم قرآن و حد اریدانش ا و  ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق،  واحد علوم 
د اسالم قات،یتحق زا آ ا ،یدانشگاه   رانیتهران، 

 217@gmail.comtoosiEmail: 
 مژگان سرشار 

له ث،یگروه علوم  قرآن و حد اریاستاد ا و  ،یاسیو علوم س اتیدانشکده حقوق،  واحد علوم 
د اسالم قات،یتحق زا آ ا ،یدانشگاه    رانیتهران، 

 چکیده
. یکهی از پوشش بانوان از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم با واژگان متعددی مورد توجه قرار گرفتهه اسهت

نور آمده است. فقهها و مفرهران در معیهای ایهژ واژه  سوره 31است که در آیه « خمار»واژگان مربوط به پوشش، واژۀ 
اختالف نظر دارند و ایژ اختالف معیایی باعث شده نظرات و احکام متفاوتی را در خصوص پوشش سر بهانوان بیهان 

تواند در درک ایژ مرئله راهگشا باشهد. کیید. در ایژ میان مفهوم واژگان و اصطالحات به کار رفته در متژ روایات می
ههای نیها شیاسی واژگان، ریشه و معیهای ایهژ واژه در زبانگیری از دانش ریشهشود ابتدا با بهرهایژ مقاله تالش میدر 

واکاوی شود؛ سپس ضمژ جرتجو در میابع ادبیات دوره پیش از اسالم و نیز واکاوی ایژ واژه در میابع لغویان تهالش 
آوری و بررسهی احادیهث مهروی از صهحابه و عمل آمد. با جمهعهبر تبیژ گرتره معیایی ایژ واژه در برتری تاریخی ب

طور دقیق کاویده شود و کارکرد آن به دست آید. بها ها به کار رفته بود، تالش شد ایژ معیا بهتابعیژ، که ایژ واژه در آن
هت و متوجه شدیم ایژ واژه ریشه در زبان آفروآسیایی دارد، و با پهووهش در اد« خمار»شیاسی واژه ریشه بیهات جاهلیت

شیاسان عربی ایژ مفهوم در سیر تاریخی خود از معیای کلی پوشش، بدون توجهه بهه جیرهیتی خهاص، تها آرای لغت
نیز بر مفهوم پوشش سر بانوان  اقوال صحابه و تابعیژمعیای پوشش سر بانوان در فرهیگ اسالمی داللت دارد. بررسی 

کید دارد  .تأ
 صحابه و تابعیژ، پوشش بانوان. ، حدیثشیاسیخمار، ریشه :هاکلیدواژه
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 مقدمه
هاي اخیر، ویوه در دههبرانگیزتریژ مرائل جوامع اسالمي به مرئله حجاب بدون تردید یکي از چالش 

کهه آیهات شهریفه مربهوط بهه موضهوع نوع پوشش بانوان و رفتار آنان نربت به مردان بوده است. به ویوه آن 
( پس از نزول موجب تغییر اساسي در نوع پوشش زنان ایجاد کرد، 59زاب: ؛ اح31های نور: حجاب )سوره

اي دیگر رقم زد که در نهایت، در طهول سهالیان،  بهه فرهیهگ عمهومي گونهنیز نوع روابط مردان و زنان را به
 تبدیل شد.

ي حجاب و پوشش زنان امري است که توجه زیادی را بیژ مرلمانان برانگیخته اسهت و مراقبهت عمله 
براي مرلمانان به وجود آورده است و بریاري از دانشوران و متکلمیژ و فقها، از دیرباز تاکیون، بهه موضهوع 

اهمیت حجاب نزد مرلمانان، افزون بر احکهام فقههی  اند.عیوان بابي مرتقل اندیشیده و پرداختهحجاب به
وشیدگي زنان در صدر اسالم و نیز موجود در شریعت اسالم، ناشي از ذهییت تاریخی مرلمانان، در مورد پ

 آیات و روایاتي است که درباره پوشش زنان صادر شده است.
قرآن کریم وقتی دربهار  کیفیهت حجهاب اسهالمی  از آن جهت دارای اهمیت است که« ِخمار»مفهوم 

رده استفاده که« جالبیبهژ»و « خمرهژ»هایی مثل در ترکیب« جلباب»و « خمار» گوید از دو واژهسخژ می
کید که پیش از ایهژ چیهیژ پوششهی وجهود (، دقت در آیات مذکور مشخص می59؛ احزاب/31است)نور/

توان بهه سهوره مبارکهه نهور عیوان نمونه میداشته است، اما امر به دقت بیشتر در استفاده از آن شده است. به
 فرماید:ها به زنان مؤمژ میاشاره کرد که در میان توصیه

ْؤِمیاِت َیْغُضْضَژ ِمْژ َأْبصاِرِهژَّ َو َیْحَفْظَژ ُفهُروَجُهژَّ َو ال ُیْبهدیَژ زیَیهَتُهژَّ َِّالَّ مها َرَههَر ِمْیهها َو َو ُقْل ِلْلُم » 
[ فهرو بیدنهد و ُجُیوِبِهژَّ ...؛ و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را ]از هر نهامحرمی ْلَیْضِرْبَژ ِبُخُمِرِهژَّ َعلی

زیورهای خود را آشکار نگردانید، مگر آنچه که طبعًا از آن پیداست و باید روسری خود را پاکدامیی ورزند و 
 (.31)نور/ « 1بر گردن خویش ]فرو[ اندازند...

آن است که زنان باید ِخمار خود را تا « ِخمار»عطف توجه به آیه مذکور، آشکارا پیدا است که میظور از 
. دلیل صدور آیه مذکور برای تغییر در سبک پوشش بانوان بوده است. چاک سییه ادامه دهید و آن را بپوشانید

المعارف بزرگ اسالمی، به بررسی سیر تاریخی و تطوری حجهاب پاکتچی در مقاله حجاب میتشره در دائره
آید که در آغاز زنان عرب چییژ تقیهدی های مختلف پرداخته و معتقد است که از قرائژ چییژ برمیدر مقوله

 20، ج1398ر حدود خمار تا چاک سییه( نداشهته و ِخمارههای آنهان کوتهاه بهوده اسهت)پاکتچی، )مبیی ب
 (. 130-129ص

                                                 
 در ایژ مقاله ترجمه آیات قرآن کریم از ترجمه محمدمهدی فوالدوند استفاده شده است. 1
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فقها و مفرران نیز در معیای ایژ واژه اختالف نظر دارند و ایژ اختالف معیایی باعث شده است نظرات 
 و احکام متفاوتی را در خصوص پوشش سر بانوان بیان کیید.

رو طور کلی بر پوشش داللت دارد، اما در مصادیق آن اختالف نظر اسهت. از ایهژهرچید واژه خمار به
معیایی ایژ واژه بپردازیم، بهرای ایهژ میظهور  در ایژ مقاله قصد داریم به بررسی واژه خمار و دریافت داللت

های نیا ر زباندشیاسی واژۀ خمار برپایۀ قواعد عربی کالسیک و جرتجو گیری از دانش ریشهدر ابتدا با بهره
و منابع ادبیات پیشااسالم سعی شد گستره معنایی این واژه و تببین آن در بستری تاریخی مورد واکااوی رارار 

جرتجو در روایات میقول از صحابه و تابعیژ و بررسی کاربرد شرعی واژه خمار سهعی  بر این باگیرد؛ افزون
 شد دایره معیایی و کاربردی ایژ واژه تبییژ شود.

واژه خمار ریشه در کهدام زبهان نیها دارد و در  ها را بیابیم: اوالً ر ایژ مطالعه بیا داریم پاسخ ایژ پرسشد
چه مفهوم یا مفاهیمی به کار رفته است؟ ثانیًا واژه خمار در ادبیات جاهلی چهه کهاربردی داشهته و در چهه 

بوده است و ایژ واژه در گهذر زمهان چهه  مفاهیمی به کار رفته است؟ ثالثًا رویکرد لغویان به واژه ِخمار چه
کاربردهای سدۀ نخرت هجری و اقوال میترب به پیامبر و  رابعًا واژه خمار در معانی را به خود دیده است؟ 

 در چه معیایی و با چه کیفیتی به کار رفته است؟  صحابه و تابعیژ

 پیشینه پژوهش

در تبییژ مرئله خمار صورت نگرفتهه اسهت و رسد اثر مرتقلی بر اساس جرتجوی مؤلفان، به نظر می
ههای صهورت گرفتهه های موضوع حجاب بوده اسهت. پووهشبیشتر آثار میتشره در بیان کلیات و ضرورت

هایی نگارههای تفریری آمده است، تکدرباره موضوع حجاب، افزون بر آنچه در قرآن و سیژ روایی و کتاب
های گوناگون از سیت و سیره در خصوص یدان مرلمان به دریافتشود که نشان از توجه اندیشمرا شامل می

های زیادی در زمییه مرئله حجاب به طبع رسیده است؛ در ایهژ آثهار ها و مقالهرو کتابحجاب دارد. ازایژ
صورت مرتقل و مبروط به ررایف معیایی و ای به واژۀ خمار شده است، اما بههرچید در ذیل مباحث اشاره

 واژه پرداخته نشده است. مفهومی ایژ
های مطرح شده در مقاله، ابتدا به بررسی میدان معیایی و سهیر تطهوری واژه گویی به پرسشبرای پاسخ

شیاسی خواهیم پرداخت. سپس با مهرور ادبیهات پهیش از اسهالم و پهس از های ریشهخمار بر اساس روش
تطور معیایی واژه خمار را تبییژ خواهیم کهرد.  شیاسی سیرشیاسی و لغتهای معیااسالم با استفاده از روش

ها مهورد سپس به بررسی متیی روایات اهل سیت از میظر تاریخی و تحلیلی پرداخته شد و در نهایهت یافتهه
 بحث و تحلیل قرار گرفتید.
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 . واژه خمار پیش از تبدیل به اصطالح شرعی1

هها در یابی آنان و دریافت تغییرات و ریشههشیاخت واژگان نیازمید بررسی سیر معیایی و تاریخی واژگ 
ای کهه یهک واژه در های مختلف در طول تاریخ است، تا در پرتو آن به تغییرات عمدههای نیا و فرهیگزبان

 سیر تاریخی خود داشته، دست یافت؛ و معیای اصیل آن واژه را در گفتمان عصر صدور دریافت.
یشه الف. پایۀ قوار  عد عربی کالسیک شناسی واژۀ خمار بر

ها قابهل نقهد یگر سوی، ایژ دادهاندک است؛ از د« ِخمار»های میابع لغوی و تفریری در مورد واژه داده
معیای بهه« خمر»معیای شراب مورد تردید است. واژه به« خمر»با واژه « ِخمار»ای واژه هرتید. رابطه ریشه

ای در ایهژ واژه، و سریانی وجود دارد، اما معیای ریشهشمالی نظیر عبری، آرامی های سامی در زبان 1شراب
معیای خمیهر کهردن، در زبهان عبهری، بهه 2«َخاَمر»با جوشانیدن و تخمیر کردن ارتباط دارد. صورت فعلی 

ههای سهریانی، میهدایی و (. همیژ معیا نیز در زبان330م، 1939جوشاندن و کف آوردن است )گزنیوس، 
(، کمها اییکهه در زبهان عربهی نیهز بهرای واژگهان 227: 1ش، 1357)مشکور، عربی جیوبی نیز وجود دارد 

در عبهری  3«ِخِمهر»(. واژه 225: 4ق، 1414میظهور، همیژ معیا بیان شده است )ابژ« تخمیر»و « خمیر»
( کهه ارتبهاطی بهه 330م، 1939معیای شراب )معادل َخمر عربی(، مأخوذ از ایژ فعل است )گزنیهوس، به

 .پوشانیدن ندارد
َر »مواردی در روایات که فعل  معیای پوشاندن به کار رفته است، موارد نادری هرتید که بهه دور به« َخمَّ

معیای یاد شده در آغهاز اسهالم جهای تردیهد رو کاربرد ایژ فعل بهنمایید. از ایژ از احتمال نقل به معیا نمی
هر»(. از سوی دیگر صورت فعلی 1398دارد )پاکتچی،  اسهت « ِخمهار» 4مشهتق از اسهم خهود فعهل« خمت

ساخته شده است. باید گفهت (. بدیژ معیا که صورت فعلی پس از صورت اسمی 198ش، 1372)جفری، 
ر» ر در نظر « خمت در معیای پوشاندن از ِخمار ساخته شده، و ایژ استیتاج نادرست که واژه خمار را ریشه خمت

 گرفته شود.
ها توضهی  رسد بتوان ایژ کاربرد را از میظهر لهجههنظر می به« دخل فی ِخمار الیاس»در مورد عبارت 

معیای بهه« دخهل فهی غمهار الیهاس»معیای کثرت و اجتماع، به جملهه ، به«غمر»داد. لغویان در ذیل ماده 
(. بها 614ق، 1412؛ راغهب، 416: 4ق، 1409بژ احمد، اند )خلیلدخول در اجتماع مردم، نیز اشاره کرده

را در « ِخمهار»توان و نزدیکی صفات و مخرج ایژ دو واج، می« غ»و « خ»ال بیژ حروف توجه به امکان ابد
                                                 

1 wine 
ָחַמר   2 (h̬āmar) 
3  (h̬ēmēr) ֶחֶמר 
4 Denominative verb 
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ای در ههای لهجههدانرت. ایژ صورت از واژه حاصل تفاوت« غمار»ایژ کاربرد خاص، صورت دیگری از 
: 1م، 1990؛ ابوعبید، 263بژ احمد، همان، شیاسان نیز بر ایژ باورند )خلیلزبان عربی است. برخی لغت

 (. بیابرایژ چییژ کاربردی از ِخمار، ارتباطی به ِخمار در معیای پوشش سر ندارد.  110
معیای پوشهاندن بهه« َخَمهَر »رسد در زبان عربی قرآنی، وجود فعل نظر می بر اساس آنچه گفته شد، به

 را بر پایه دیگری توضی  داد.« ِخمار»شیاسی قابل اثبات نیرت و بایرتی ریشه
یشه   های مختلف سامیشناسی خمار در زبانب. ر

نهدارد و های سامی ریشه روشیی در زبان« ِخمار»توان پیداشت واژه با توجه به مطالب صدراالشاره می
 ای بازجرت.توان به آسانی برای آن ریشهنمی

اشهد، دو های خویشاوند نبروشژ در زبان 1 هایای دارای همزادگاه که واژهشیاسی، آنطبق قواعد ریشه 
بوده و از زبهانی بیگانهه  2واژهشود. نخرت آنکه واژه مورد نظر، وامشیاسی آن برجرته میاحتمال برای ریشه

ای برهیار کههژ در زبهان های خویشاوند( وارد شده باشد. احتمال دوم واژه مذکور دارای ریشه)غیر از زبان
ههای ا در ایهژ زبهان بهاقی مانهده و در سهایر زبانای که واژه در معیای مذکور، تیههگونهنیای خود باشد، به

 خویشاوند کیار گذاشته شده است.
)خ( تبدیل شهده اسهت )اورل و  ḫآفروآسیایی، به واج  q̇و عربی، واج  در انتقال از آفروآسیایی به سامی

 خواهد بود. « خم»در آفروآسیایی، در عربی  q̇amمقدمه(. بیابرایژ صورت  20، ص1995استولبوا، 
( 3از سوی دیگر می دانیم در زبان باستانی آفروآسیایی، عمده ریشه ها به صورت ثیهایی )دو همخهوانی

های سهامی ، سراسر اثر(. در انتقال از زبان باستانی آفروآسیایی به زبان1995هرتید )نک: اورل و استولبوا، 
ند، بهه ریشهه ثالثهی تبهدیل های ثیهایی بها افهزوده شهدن یهک پیشهوند یها پرهوو از جمله عربی، ایژ ریشه

 (. 211-210، ص1997شوند)لیپییرکی، می
خوان سوم را که زائد است، شیاسی ماده ثالثی خمر، الزم است بژ ثیایی آن را پیدا کرده و همبرای ریشه

خوان خوان ابتدایی )خ( است، و احتمال دیگر، پروند بودن همشیاسایی کییم. یک احتمال پروند بودن هم
عیوان یک حهرف زائهد خوان )خ( را بهشیاسان هم)راء(. در مورد احتمال اول باید گفت تاکیون سامینهایی 

دهد. اما در مورد گزییهه دوم، یعیهی اند و همیژ امر احتمال ایژ گزییه را کاهش می)پروند( شیاسایی نکرده
عیوان یهک جملهه عربهی، راء بهههای سهامی و از ها در زبانپروند بودن راء، باید گفت در مواردی از ریشه

                                                 
1 Cognate 
2 Loan word 
3 Biconsonantal 



163 / نیصحابه و تابعبر اقوال  دیبا تأک« خِمار»واژه  یمعنا یواکاو؛ افشاری و دیگران                                     

 

 پروند استفاده شده است. 
« َقهَدَر »تهوان بهه فعهل ثالثهی ای از تبدیل ریشه ثیایی به ثالثی با افهزودن پرهوند راء، میعیوان نمونهبه

در معیای بریهدن و کوتهاه کهردن اسهت « قد»معیای تیگ گرفتژ اشاره کرد که خود، برساخته از بژ ثیایی به
معیای بریهدن، در فرهیهگ آفروآسهیایی باسهتان )قهد( بهه -ḳud(. بژ ثیهایی 39، ص9ج ،1421)ازهری، 

معیای پاره کردن اسهت )اورل و به« قدت »های دیگر آن در زبان عربی، فعل بازسازی شده و از جمله بازمانده
شیاسههان متقههدم، کرههانی چههون (. گفتیههی اسههت در میههان لغت348، ص1601، شههماره 1995اسههتولبوا، 

؛ 18، ص5، ج1409بژ احمهد، اند )خلیهلاحمد و ازهری به رابطه معیایی قدت و قدر اشاراتی داشتهبژلخلی
 (.219، ص8، ج1421ازهری، 

اشاره « َبعَثَر »توان به فعل ای از تبدیل ریشه ثالثی به ریشه رباعی با افزودن پروند راء، میعیوان نمونهبه
َأَفال َیْعَلُم َِّذا ُبْعِثَر مها »( و 4انفطار/«)َو ََِّذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَرْت »ر رفته است: کرد که در قرآن کریم، در دو آیه به کا

معیای بهه« بعهث»(. فعل رباعی بعثهر، حاصهل افهزودن پرهوند راء بهه مهاده ثالثهی 9عادیات/«)ِفي اْلُقُبورِ 
هایی از کهاربرد با وجود نمونههبرانگیختژ است و بعثر نیز به مانید بعث معیای برانگیختگی را با خود دارد. 

شیاسان هیوز درباره معیای ایژ پروند بحثی به میان های سامی، سامیپروند راء در زبان عربی و دیگر زبان
 اند.نیاورده

گهاه را پرهوند بهدانیم، آن« راء»را بژ ثیایی تلقهی کهرده و « خم»با ایژ وصف اگر در ماده ثالثی خمر، 
 : چییژ ساختی حاصل شده است

 ساز( < ِخمار )پوشش(خم )خیمه( + ر )پس  
گفتیی است مشابه همیژ ساخت معیایی، یعیی ساخت معیای پوشش سر و بهدن از معیهای خیمهه، در 

cشود. چادر )نیز دیده می« چادر»واژه فارسی  ̆a ̄durمعیای پوشهش ( در زبان فارسی میانه )پهلوی(، هم بهه
، 1342میزله سرپیاهی برای انران بوده است )معهیژ، خیمه و چادر بهمعیای سر و بدن برای بانوان و هم به

(. در فارسی امروزیژ نیز واژه چادر همیژ دو معیها، یعیهی معیهای 21، ص1971؛ مککیزی، 609، ص2ج
 (. 7960، ص5، ج1377خیمه و باالپوش زنان را دارا است )دهخدا، 

عبارتی، در اییجا وجود باشد. بهایژ دو شیء میدلیل ایژ ارتباط معیایی، ویوگی مشترک پوشانیدگی در 
ای معیای پوشش سر شده است. پدیهدهیک مشابهت)پوشانیدگی(، موجب انتقال معیایی از معیای خیمه به

در  chadگویید. مؤید ایژ مطلهب آن اسهت کهه خهود واژه چهادر، از صهورت فعلهی می 1که به آن استعاره
ته شده است، و آنگاه در فارسی در هر دو معیای خیمه و پوشش زنهان ساخ« پوشاندن»معیای هیدوایرانی به

                                                 
1 Metaphor 
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 (.609-608، ص2، ج1342به کار رفته است )معیژ، 
 ج( کاربرد خمار در ادبیات عربی

کهار رفتهه کید، در اشعار جاهلی نیز به و برخی واژگان دیگر که داللت بر پوشش سر می« خمار»واژه  
 وصف باران چییژ سروده است: م( در 545القیس )م: ؤامراست. 
ِقِه ... َکُرؤوٍس ُقِطَعْت فیها الُخُمْر؛ )امِرؤالقیس » ْجَراَء في َرِیت  («.102ق، 1425َو َتَری الَشت

معیای عمامه است. در حقیقت شاعر درختانی که از شهدت و به« خمار»واژه، ُخُمر در ایژ شعر جمع 
کیهد کهه گویها ها نمایان است را به سرهایی تشبیه میباالیی آن ها را فرا گرفته و تیها قرمتبارندگی، آب آن

 (. 257: 1م، 1960اند )العرکری، عمامه پوشیده
مختص زنان است یا مردان؛ امها از شهواهد « ُخُمر»هرچید در ایژ اشعار به وضوح مشخص نیرت که 

 داللت واژه بر پوشش سر امری قطعی است.
 سراید: ی چییژ میم( نیز در بیت564طرفةبژ عبد )م: 

ي رأَسُه ... فانَجلی الَیْوَم ِقیاعي َو ُخُمْر؛ )َطَرَفة بژ الَعْبد، »  («. 46ق، 1423کْیُت ِفیُکْم کالُمغطت
گوید مژ در میان شما بودم مانید کری که سرش را پوشانده است، پس امروز قیاع و خمر مژ شاعر می

 شود.کیار زده می
نشهییی معاویهه در جیهگ اشتر موجب عقبزمانی که به کمک مالک بژ قیس کیدی،نقل است اشعث 

عیوان مدح و افتخاری بر خویش و عمل خهویش در برابهر امهام علهی)ع( خوانهد صفیژ شد، ایژ شعر را به
خواههد بژ قیس با استیاد به ایژ بیت میتوان گفت که اشعث(. در واقع می192ق، 1404)نصربژ مزاحم، 

یان شما گمیام و مطرود بودم و امروز با نشان دادن ایژ شجاعت شیاخته شدم. بیهابرایژ القا کید که مژ در م
 طور کلی بر پوشانیدگی داللت دارد.به« ُخُمر»توان چییژ استیتاج کرد که واژه می

در ادبیات پس از اسالم با استیاد به میابع لغوی، اکثر لغویان ذیل همیژ مدخل بهه بررسهی واژه ِخمهار 
 اند. پرداخته

 اْخَتَمهَرِت »نپرداخته است و تیها با اشهاره بهه عبهارت « ِخمار»ق( به ذکر معیای واژه 175فراهیدی)م: 
هر دو مصدر هرتید )فراهیهدی، « ِخْمَر ِ »و « ِخمار»اکتفا کرده است. از نظر او، « المرأُ  ِباْلِخمار و الِخْمَر ِ 

توان گفهت کهه ِخمهار کید، میبر آلت داللت می« ربالِخما»در « به»( از آنجا که حرف 263: 4ق، 1409
توان گفت که ِخمار بر چه چیهزی طور دقیق نمیکردند. اما در اییجا بهچیزی بوده که زنان از آن استفاده می

 داللت دارد.
ق( به واژگان بیشتری از ریشه خمر که مربوط به زنان است، اشاره کرده اسهت. او 321متوفی:درید)ابژ
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معیای مواد خوشهبویی اسهت کهه زنهان بهه صهورت خهود کید. ایژ واژه بهرا ذکر می« الُخْمَر »در ابتدا واژه 
رِت »شود: رو گفته میزنید تا رنگ صورتشان زیباتر شود. ازایژمی راالمرأُ  تخ تخمَّ اند که برخی نیز گفته«. مُّ

ههای لغهوی دریهد در ادامهه بحثداند. ابژدرید ایژ نظر را اصل میاست که ابژ« الُغْمَر »همان « الُخْمَر »
 نویرد: و مانید آن معیا کرده و می« ِمْقَیَعة»پرداخته است؛ و آن را به « ِخمار»معیای واژۀ خود به
رت اختمرت» که با ِخمار )سرش( را پوشاند. در ایژ صهورت زن شهمایلی زیبها میهیگا« المرأ  و تخمت

هم»المثل عرب کید. در همیژ زمییه ضربپیدا می کیهد؛ یعیهی زن بها را نقهل می« الِخْمهَر  َّن الَعواَن ال ُتَعلَّ
ه درید، مؤلفه(. چیانکه مالحظه شد، ابژ592: 1م، 1988تجربه نیاز به آموزش خودآرایی ندارد)ابژ درید، 

دانهد. از آنجها کهه وی میظور داشته و کاربرد آن را برای بهانوان می« خ م ر»معیایی زیبایی را در ریشه ثالثی 
توان نتیجه گرفت که ایژ واژه داللت بهر پوشهش را به مقیعه ترجمه کرده است، می« ِخمار»صراحت واژۀ به

 بانوان دارد و علت پوشیدن آن، نیز نوعی زیبایی بیان شده است.
عیوان مثهال در دوران بعد، داللت واژه ِخمار بر ابزاری برای پوشاندن سر بانوان تصهری  پیهدا کهرد. بهه

پوشاند، معیا کرده اسهت )ازههری، معیای هر چیزی که زن با آن سرش را میق( ِخمار را به370ازهری )م: 
 (.257: 5ق، 1414؛ ابژ میظور، 257: 4بی تا، 

داند؛ آن چیزی که به واسهطه آن، چیهز را پوشاندن چیزی می« خمر» ق( اصل425راغب اصفهانی)م: 
بهرای ههر آنچهه کهه زن بها آن سهرش را نام دارد. اما ِخمار در عرف نامی « ِخمار»شود نیز دیگر پوشیده می

  (.298ق، 1412پوشاند، تبدیل شده است )راغب اصفهانی، می

پوشهانید نیهز آمهده ی که مردان به وسیله آن سرشان را میامعیای عمامهبه« ِخمار»اثیر واژه از میظر ابژ
داند که زن بهه وسهیله ای میق( نیز ِخمار را پارچه770(؛ نیز نک: فیومی)م:78: 2، 1367اثیر، است )ابژ

 (.181: 2،  1414پوشاند )فیومی، آن سرش را می
شهود. مهار دریافهت نمیههای ِخ در میابع لغوی، چیزی از جیس، نهوع، رنهگ، انهدازه و دیگهر ویوگی 

ق( نیز هر چیزی از جمله ثوب، حریر، کتان و مانید آن، که به واسطه آن زن سرش 575هشام لخمی)م: ابژ
 (.323ق، 1424نامد )ابژ هشام لخمی، را بپوشاند، ِخمار می

 . کاربردهای شرعی خمار2

شود: نخرت، روایاتی تقریم می طورکلی به دو دستهدر اقوال صحابه و تابعیژ، به« خمار»کاربرد واژه 
در احکام مربوط به موضوع عبادات )وضو، نماز و حج( داللهت دارنهد؛ دوم « ِخمار»که بر استفاده از واژه 

 در موارد مربوط به موضوع، در غیر عبادات، به کار رفته است.« ِخمار»روایاتی که بر استفاده از واژه 
 و. استفاده از واژه خمار در احکام وض1-2
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در باب احکام وضو، بحث بر جواز و یا عدم جواز مر  از روی عمامه یا ِخمار صورت گرفتهه اسهت. 
کید. در ایژ زمییه با دو دسته روایت مواجهیم. برخی روایات داللت بر عدم مر  از روی عمامه و ِخمار می

ته روایت جواز مر  از روی در مقابل نیز در برخی روایات جواز مر  بر عمامه و ِخمار داده شده است. الب
 (. 24: 1ابی شیبه، بی تا، ِخمار، تیها از قول حرژ بصری نقل شده است )ابژ

 کید:ق( نقل می94همچییژ در روایتی دیگر سعید بژ مریب)م: 
: 1ق، 1403عانی، )عبهدالرزاق صهی« َتْرَلُخ ِخمارَها، ُثمَّ َتْمَرُ  َرْأَسَها»َکْیَف َتْمَرُ  اْلَمْرَأُ  َرْأَسَها؟ َقاَل: 

17 .) 
بژ یزیهدبژ در ایژ روایت جواز مر  سر با کیار زدن خمار مطرح شده است. در روایتی دیگر از ابراهیم

 ق( روایت است که:96قیس نخعی)م: 
ْعِر، َواَل ُیْجِزُئَها َأْن َتْمَرَ  َعَلی ِخمارَها»   «.َتْمَرُ  اْلَمْرَأُ  َعَلی َرْأِسَها َعَلی الشَّ

کیهد بهر مره  « ِخمار»ست که در روایت مذکور عدم جواز مر  سر زن بر مشخص ا مطرح شده و تأ
 مرتقیم بر سر و روی موها دارد.

ق( در سهلوک همرهر 117(. عبداللهه نهافع)م:73: 1ابوحییفه نیز همیژ رأی را دارد )شیبانی، بهی تها،  
 (. 75: 1ق، 1415بژ انس، المدونه، بژ عمر بر همیژ شیوه رأی دارد )مالکعبدالله

شهیبه)م: ابیعیوان نمونه ابهژ سرش را مر  نماید. به« ِخمار»تواند از زیر در برخی روایات نیز زن می
ْحَمِژ ْبِژ َأِبهي َلْیَلهی)م:235 ربهاح القرشهي ق(، عطهاءبژ أبي83( چید روایت با ایژ مضمون از قول َعْبِدالرَّ

ق( نقل کرده است )نک: ابژ أبهي شهیبة، 120سلیمان )م:أبي ( و حمادبژ117بژ نافع )م: (، عبدالله114)م:
 (.25-24: 1بی تا،

شهد به چیزی اطالق می« ِخمار»توان چییژ استیتاج کرد که واژه نظر از اعتبارسیجی روایات، میصرف
 پوشاندند.که زنان به وسیله آن، سر خود را می

 . استفاده از خمار در حج و نماز2-2
سیت، روایاتی گزارش شده است که دالت بهر نههی پیهامبر اکهرم )ص( از حضهور  لدر میابع حدیثی اه

بژ عامر روایت است که به پیامبر)ص( عرض کهرد: بانوان با سر برهیه در مراسم حج است. چیانچه از عقبة
 خواهرم نذر کرده که با پا و سر برهیه به حج برود پیامبر)ص( فرمود: 

َه اَل َیْصَیُع » اٍم َِّنَّ اللَّ  «.ِبَشَقاِء ُأْخِتَك َشْیًئا، َفْلَتْرَکْب َو ْلَتْخَتِمْر، َو ْلَتُصْم َثاَلَثَة َأیَّ
عباس نیز نقل شده است، روایتی حرژ بهوده و بیها بهر نظهر  ترمزی معتقد است ایژ روایت، که از ابژ 

 (. 168: 3م، 1998اند )ترمزی، احمدبژ اسحاق، اهل علم طبق آن عمل کرده



167 / نیصحابه و تابعبر اقوال  دیبا تأک« خِمار»واژه  یمعنا یواکاو؛ افشاری و دیگران                                     

 

آور ذکر شده عیوان امری سخت و ماللکه در ایژ حدیث وجود دارد ایژ است که برهیگی سر بهای نکته
 است و پیامبر)ص( دستور به پوشیدن ِخمار فرمود.

عیوان پوششی برای سر در هیگهام به« خمار»که واژه آید، آن است آنچه از متژ ایژ روایات به دست می
ًدا َوِخَماًرا َخْیَشهاًنا، اْلِخمهار ِلْلُمْحِرَمهِة، ِخَماَرَهها َعهْژ َصهْدِرَها و...( در حج در عباراتی همچون )ِدْرًعا ُمَورَّ 

: 10م،2001ونیهز نهک: ابهژ سهعد، 187: 2ق، 1401مجموع هجده مرتبه به کار رفته است )ابهو یوسهف، 
456.) 

عیوان است. بههدر هیگام نماز مکرر بیان شده « ِخمار»همچییژ در میابع حدیثی اهل سیت استفاده از 
 کید:الحرژ نقل مینمونه ام

ي ِفهي ِدْرٍع َو ِخمهار؛ )عبهدالرزاق صهیعانی، »َرَأْیُت ُأمَّ َسَلَمَة »  َم ُتَصهلِّ ی اللُه َعَلْیهِه َوَسهلَّ ِبيِّ َصلَّ َزْوَج الیَّ
 «.ام سلمه همرر پیامبر با پیراهژ بلید وخمار نماز مي گذارد(؛ 128: 3ق، 1403

، ایژ معیا در ای ْرِع َواْلِخَمهاِرو َلهْیَس َعَلْیَهها ََِّزار  ژ دسته از روایات با عباراتی همچون: )ِدْرٍع َوِخَمار، الهدِّ
ْرِع َواْلِخَماِر َوَلْیَس َعَلْیَها َِّ  ،  الدِّ اًفا ، ِدْرع  َوِجْلَباب  َوِخَمار  ،  ِدْرٍع َساِبٍغ اَل َِّ ِدْرٍع َوِخَماٍر ...ََِّذا َلْم َیُکْژ َشفَّ َزاَر،  َزار 

ََِّزاٍر ُمْؤَتِزَرً ، بیان شده است.   ِدْرٍع َوِخَماٍر َو
که برای « ازار»و « درع»با تکرار ایژ واژه در روایات مربوط به نماز؛ و نیز همیشییی با واژگانی همچون: 

ای را بهر« خمار»و « درع»گیرند، و همچییژ با توجه به محتوای روایات که پوشش تژ مورد استفاده قرار می
« خمهار»توان نتیجه گرفت که وریفه پوشش سر با واژۀ دانید، میپوشاندن کل بدن در هیگام نماز کافی می

: 10م، 2001رفتهه اسهت )ابهژ سهعد، کار میبیان شده است و خمار پوششی بوده که برای پوشاندن سر به
 (.204 -205: 1ق، 1415؛ مالک بژ انس، 452 -134 -70

 ر در غیر عبادات . استفاده از ِخما3-2
شود. مثاًل پوشش در برابهر نهامحرم از دیگهر استفاده از خمار در غیر عبادات در برخی روایات دیده می

کاربردهای واژه خمار در روایات اهل سیت است. ایژ روایات بهر پوشهش سهر بهه وسهیله خمهار در برابهر 
 شود که پیامبر فرمود:یس نقل میق بیتعیوان نمونه در حدیثی از فاطمهنامحرم داللت دارد. به

ْکَرُه َأْن َیْرُقَط َعْیهِك ِخمهارِ؛؛ )طبرانهی» ي َأ َِّنِّ یَفاِن، َو ق، 1415،اَل َتْفَعِلي، َفِإنَّ ُأمَّ َشِریٍك اْمَرَأً  َکِثیَرً  الضِّ
 «. شریک کری است که زیاد مهمان دارد و مژ کراهت دارم که روسری از سرت بیفتد (. ام383: 24

 یژ در روایتی دیگر نقل است که مردی برای عیادت حضرت فاطمه)س( آمد و فاطمه فرمود: همچی
َنهْت َلُهَمها َواللِه َما َعَلی َرْأِسي ِمْژ ِخمار َقاَل: َفَأَخَذ َخَلَق ُماَلَءٍ  َکاَنْت َعَلْیِه َفَقاَل: "اْخَتِمِري ِبَهها" ُثهمَّ َأذِ »

(؛ به خدا قرم که روسری ندارم. پیامبر ُلیگ خود را به او داد 42: 2ق، 1419َفَدَخاَل؛ )ابونعیم االصبهاني، 
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در ایهژ روایهات نیهز واژه خمهار بها واژه «. و فرمود: با ایژ خود را بپوشان. سپس فاطمه به او اجازه ورود داد
وسیله برای واژه خمار استفاده شده که نشان از پوشش سر به « َیْرُقَط »همیشیژ شده است و از فعل « َرْأس»

 خمار دارد.
عنوان اند. بههعنوان پوشش بانوان  بعد از سن تکلیفبه« خمار»روایاتی دیگر ناظر به استفاده از 

 نمونه در عباراتی همچون: 
؛ )همان، » ِتي َلْم َتِحْض ُخْمَرُ  َواَل ِجْلَباب  (؛ کری که هیوز  حیض نشده روسری یا 132: 3َلْیَس َعَلی الَّ

 «.نیرت جلباب بر او واجب
 و نیز روایت:

َها؛ )همان، » (؛ هرگاه زنی حیض شود، باید 131: 3ََِّذا َحاَضِت اْلَمْرَأُ  اْخَتَمَرْت َواِجب  َعَلْیَها َما َعَلی ُأمِّ
 «.روسری بر سر کید و هر آنچه بر مادرش واجب است، بر او نیز واجب است

کید، چیهیژ رهیمهون از سژ تکلیف بیان میرا بعد « خمار»نظر در مفهوم ایژ روایات که وجوب امعان
وسهیلۀ طور معمول تژ کودکهان بهشود که خمار پوششی بیش از پوشش قبل از سژ تکلیف است. زیرا بهمی

گونهه تهوان ایژشود و آنچه پوشش آن در سژ کودکی اهمیت ندارد، پوشش سر اسهت. میلباس پوشانده می
از سژ تکیف امر بر پوشش آن اسهت، سهر فهرد تکلیهف شهده  بعد« خمار»برداشت کرد که آنچه به وسیله 

 است.

 گیرینتیجه

ههای در زبان« خمار»شیاسی واژه های پووهش پاسخ پرسش اول که عبارت بود از ریشهبر مبیای یافته
توان چییژ بیان کرد. ریشه واژۀ خمار در زبهان نیا و نیز آرای لغویان در کاربرت ایژ واژه در زبان عربی؛ می

داشته است « آفروآسیایی»ریشه در زبان « خمار»سامی، که مادر زبان عربی است مشاهده نگردید. اما واژه 
های ثالثی عربی که مختوم به حهرف دانیم در ریشهو از آنجا به زبان عربی راه یافته است. از سوی دیگر می

تهوان ، می«خمهر»بیابرایژ در ماده ثالثی باشد و در واقع زائد تلقی شود.  1تواند پروندهرتید، راء می« راء»
« ِخمهار»واژه « راء»سهاز( معیای خیمهه بها پرهوند )پسبهه« خهم»را بژ ثیایی تلقی کرد. یعیی بهژ « خم»
 معیای پوشش را ساخته است.به

عیوان پوششهی بهه« ِخمهار»در زبان عربی نیز باید گفهت واژۀ « خمار»همچییژ در مورد کاربرت واژه 
های بعهد و نیهز در فرهیهگ وی بانوان، در فرهیگ عرب امری شیاخته شده بوده است و در دورهبرای سر و م

                                                 
1 suffix 
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 با عیاویژ دیگری چون مقیعه، قیاع و ... به اشکال گوناگون به کار رفته است. اسالمی 
ت نیز کاربرد داشته است. هرچید کاربرد ایژ واژه بر اصل پوشش سر « خمر»واژه  در اشعار دوره جاهلیت

کید بر جیریت در آن چیدان آشکار نیرت.د  اللت دارد، اما مرئله تأ
اند. فراهیدی ایهژ واژه را کردهرا در معیای کلی پوشش تصور « خمار»شیاسان عرب، به اتفاق واژۀ لغت

درید با اشاره به واژگان مشتق ای مورد استفاده و مخصوص بانوان به کار برده است. ابژمعیای وسیلهصرفًا به
دریهد، کهاربرد معیای خمار را به مقیعه و مانید آن معیا کرده اسهت. البتهه در کاربرهت ابژ« خمر»ز ریشه ا

 صرف پوشش نبوده، بلکه آالت زییتی نیز لحاظ  شده است.« خمار»
ای بهرای پوشهش معیای وسهیلهرا به« خمار»واژه « ازهری»شیاسان، مانید های بعد غالب لغتدر دوره
 دانهد کهه زن بههای میرا پارچهه« خمهار»نیز « المییر مصباح»ق( صاحب 770د. فیومی )م:انسر برگزیده

 پوشاند. وسیله آن سرش را می
به بانوان اختصاص دارد، اما در مواردی ایهژ واژه در معیهای « خمار»هرچید عمده کاربرد معیایی واژۀ 

 عمامه برای مردان نیز کاربرد داشته است. 
کاربرد آن برای پوشش بانوان امری محرز بوده، امها « خمار»تاریخی تحول معیایی واژه  رو در سیرازایژ

 های مختلف افزون بر پوشش وجوه مختلفی را مد نظر قرار داده است.داللت آن در زمان
طورکلی بهر بهه« ِخمهار»توان اسهتیتاج کهرد کهه واژه در پاسخ به پرسش سوم مبتیی بر تحلیل مقاله می

اند، مانیهد غالهب سر بانوان داللت دارد. احادیثی که در بیان احکام و مرهائل عبهادی وارد شهدهپوشاندگی 
انهد. ایهژ خهود روایاتی که بر کیفیت مر  سر، حکم به عدم جواز مر  سر از روی خمهار را مطهرح کرده

کید استفاده از خمار بر روی سر است.به  طورکلی دلیل بر تأ
کید بر استفاده از « خمار»وجوب  همچییژ روایتی که مبتیی بر در عباداتی چون حج و نماز است نیز تأ

کید بر پوشش سر بهبه« خمار» « خمار»وسیله  عیوان پوشش سر دارد. افزون بر ایژ وجود روایت دیگر که تأ
کیدی مضاعف بر داللت خمار « خمار»در برابر مردان نامحرم و استفاده از  بر بعد از سژ تکلیف دارد نیز تأ

 نماید. پوشش سر می

 منابع

 الله فوالدوند،قرآن کریم، ترجمه: عزت
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