التبــرج فً الجامعات
أحكامه  -أسبابه  -عالجه
فً ضوء القران الكرٌم والفقه االسالمً

محمد علً هاشم االسدي
المدرس بكلٌة القانون  -جامعة بابل

المقدمة
بسم هللا الرحمن الرحٌم والصالة والسالم على اله وصحبه المنتجبٌن
ان انتشار بعض الظواهر السلبٌة بٌن االوساط الجامعٌة وبالخصوص ظاهرة التبرج
اسلوب خ طٌر من اسالٌب الهجمة االستعمارٌة على بالدنا العربً المسلم فهدفها اشاعة
الرذٌلة وامتصاص الفضٌلة.
اننا مطالبون ان نحٌا فً حدود اخالقنا وقٌمنا ومبادئنا فاالزٌاء الفاضحة التً فتنت
نسائنا وبخاصة الطالبات فً الوقت الحالً باب خطٌر من ابواب الفوضى الخلقٌة التً ستجلب
اثارها الخطٌرة على العلم ومراكزه.
اذن فالبحث فً هكذا موضوعات لها اهمٌتها فً هذا الٌوم وذلك للحفاظ على الوجه المشرق
لحضارتنا العربٌة االسالمٌة.
ان التبرج ظاهرة قدٌمة لٌست مشكلة الٌوم اشار الٌها القران فً مواضع متعددة
وأشار الى قدمها وصورها ووقؾ بوجهها وعرض عالجها واكدت السنة النبوٌة الشرٌفة ذلك
باحادٌث كثٌرة ومبٌنة احكامها وتناولها الفقهاء والمصلحون المسلمون فوضعوا ضوابطها
ومعاٌٌرها.
وقد تناولت بحثً فً اربعة مباحث:

المبحث االول :معنى التبرج وصوره
المبحث الثانً :منهج القران الكرٌم فً عرض ظاهرة التبرج.
المبحث الرابع :اسباب التبرج ونتائجه.
وانهٌت بحثً بالنتائج والتوصٌات.

المبحث االول
معنى التبرج وصوره

اوال :معنى التبرج

 -1التبرج فً اللؽة
ذهب اللؽوٌون مذاهب شتى فً معنى التبرج ومدى انطباق هذا المعنى على مصادٌقه.
وٌمكن حصر ماذهبوا الٌه بما ٌاتً]:[1
أ  -إظهار المحاسن مطلقا سواء محاسن الخلقة او ما ٌضاؾ الٌها من زٌنة للرجال او ؼٌرها
.
ب -إظهار الزٌنة والمحاسن للرجال فقط .
ج -إظهار الوجه فقط .
د -إظهار الوجه والجٌد (الرقبة).
 .فبناءا على هذا ان الزٌنة اذا لم
هـ -إظهار المحاسن مطلقا بما ٌستدعً شهوة الرجل
تستدعً شهوة الرجل ال تسمى تبرجا  .وقد ٌكون التكسر فً المشً والتبختر هو من اظهار
الزٌنة التً هً تبرج.

 -2فً االصطالح:
اما فً االصطالح فٌبدو ان معنى التبرج منحدر من المعنى اللؽوي له.

لكنه اعم مما ذهبوا الٌه فمن خالل تبع كلماتهم
ٌباح اظهاره من الجسد او اضافته الٌه.

][2

ٌظهر ان المراد بالتبرج ه و :اظهار ما لم

ثانٌا :صور التبرج
اتخذ التبرج فً عصرنا هذا صوراً شتى ٌمكن اٌجازها فٌما ٌلً:
التبرج بالمالبس :وهذا النوع من التبرج اخذ الوانا ً متعددة  :منها لبس السراوٌل
-1
والتنورات الضٌقة والقمصان الفضفاضة او الشفافة او ا لعكس حتى تتبٌن معالم الجسم ومنها
لبس الفساتٌن المزركشة المبرقعة والخلٌعة القصٌرة العارٌة الصدر.
التبرج باستخدام ادوات التجمٌل وباشكال صارخة.
-2
التبرج باظهار الشعر واستخدام التسرٌحات المتنوعة والتً ال ٌنم بعضها عن ذوق
-3
وانما و مجرد موضة او صبؽه بالوان ؼٌر طبٌعٌة
-4الترفق والتمٌع فً اللفظ حتى ان البعض ال ٌنطقن بعض الحروؾ او تؽٌٌر لفظها
-4
او بالتكلم بالفاظ ؼٌر متداولة.
لبس الحلً.
-5
التكسر فً المشً والتخلع والتلوي فً الحركة.
-6

الهوامش
 - 1ابن منظور ،لسان العرب ،مادة برج  .الراؼب االصفهانً ابً القاسم الحسٌن بن
محمد ،مفردات ؼرٌب القرآن ،المكتبة المرتضوٌة ،طهران ،ص  ،.41الفٌروز ابادي ،تاج
العروس ،الزبٌدي ،محمد مرتضى – مادة برج.
 - 2الرازي ،فخر الدٌن ،مفاتٌح الؽٌب ،دار الفكر-بٌروت ج 23ص .206الموسوي ،عبد
االعلى ،مطبعة االداب،نجؾ ،ج ،5ص.226
المبحث الثانً
منهج القران فً عرض ظاهرة التبرج
لقد تعرض القرآن الكرٌم لظاهرة التبرج باسالٌب ومراحل متعددة وٌمكن اٌجازها
بسبع مراحل:
المرحلة االولى
وهً المرحلة التً منع هللا تعالى فًها النظرة الخائنة النها اول انبعاث للشهوة واول
(( :قل للمؤمنٌن
موقض للفتنة فامرهم بسد هذه الذرٌعة واؼالق هذه النافذة بقوله تعالى
* وقل
ٌؽضوا من ابصارهم وٌحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان هللا خبٌر بما ٌصنعون
]. [1
للمؤمنات ٌؽضضن من ابصارهن وٌحفظن فروجهن)) ...
فبدأ باقوى الجنسٌن إندفاعا وأسرعهما إنفعاال وأصرحهما تعبٌرا ذلك ان حٌاء المرأة ٌصونها

من ان تكون هً المبتدأه فً هذا المجال وان الرجل اذا ؼض بصره وملك أمره وأبدى إتزانه
فقد إنهار أكبر الدواعً لتبرج المرأة  .فانها لن تتبرج ولن تبدي زٌنتها ولن تعرض فتنتها
واغرائها إال لتلفت نظرة الرجل وتنتزع اعجابه.

المرحلة الثانٌة

انتقل القرآن من المرحلة االولى وهً مرحلة ؼض البصر الى مرحلة دواعً النظر
وهً ابداء الزٌنة وعرض المفاتن وٌكون ذلك من االسالٌب المهمة فً إؼتصاب النظر وتنبٌه
الؽرٌزة قال تعالى(( :والٌبدٌن زٌنتهن اال ماظهر منها. [2]))...
فأراد أن ٌوصد هذا الباب بترك التبرج وعدم إبداء المرأة زٌنتها أمام الناس ألن
عملٌات اإلستثارة تؤدي الى لهب ال ٌنطفئ وإظهار الزٌنة تكون بالمالبس أو باظهار جزء من
جسدها مرة واخرى بجعل مواد التجمٌل على وجهها وما الى ذلك.
فالقرآن الكرٌم ٌهدؾ إلى إقامة مجتمع نظٌؾ التهٌج فٌه الشهوات كل لحظة.
فعملٌات االستثارة تنتهً الى سعٌر شهوانً الٌنطفئ وال ٌرتوي والنظرة الخائنة
والحركة المثٌرة والزٌنة المتبرجة والجسد العاري و  .......كلها إلى إثارة زمام االعصاب،
فإما االفضاء الفوضوي الذي ال ٌتقٌد بقٌد واما االمراض العصبٌة والعقد النفسٌة الناشئة من
الكبح بعد االثارة وهً تكاد أن تكون عملٌة تعذٌب فاحدى وسائل العالج الحٌلولة دون هذه
االستثارة وابقاء الدافع الفطري العمٌق بٌن الجنسٌن سلٌما وبقوته الطبٌعٌة دون إستثارة
].[3
مصطنعة وتصرٌفه فً موضعة المأمون النظٌؾ
واستثنى القران الكرٌم من هذا المنع ما ٌظهر بصورة طبٌعٌة وهً اظهار الوجه والكفٌن
مثال وخضاب الكؾ والخاتم الذي فً االنامل او ماٌشبه هذٌن من زٌنة فانه من الحرج
اخفائها.
المرحلة الثالثة

وهً المرحلة التً أُمر فٌها بالحجاب الول مرة فقال تعالى
][4
جٌوبهن))..
][5

والخمار :هو ؼطاء الراس والنحر والصدر
على صدرها  .والجٌب :هو فتحة الصدر من الثوب

((ولٌضربن ِب
ب ُخمرهن على

اي ماتؽطً به المراة راسها وٌنسدل

][6

فاراد بذل ان ٌلقٌن باطراؾ مقانعهن على صدورهن لٌسترنها بها]. [7
ان االنسان حٌنما ارتفعت به الحضارة جعل لثٌا به ؼرضا اخر ؼٌر ؼرضه الموضوع

له وهو ستر الجسد ووقاٌتهما مما ٌتهددهما من اخطار الظواهر الطبٌعٌة اضافة الى هدؾ
الزٌنة المباحة والمشروعة  .قال تعالى ٌ(( :ابنً ادم قد انزلنا علٌكم لباسا ٌواري سوآتكم
ورٌشا ولباس التقوى ذلك خٌر))]. [8
وٌقول االمام الباقر(ع)(( :واما لباس التقوى فالعفاؾ))] . [9قال تعالى(( :قل من حرم زٌنة
هللا التً اخرج لعباده والطٌبات من الرزق))]. [10

والزٌنة سواء كانت بالثٌاب او سائر ما ٌتجمل به  .فما روي عن االمام الصادق (( :انه رآه
سفٌان الثوري وعلٌه ثٌاب كثٌرة القٌمة وحسان  .فقال وهللا آلتٌنه وألوبخنه  .فدنا منه فقال
ٌابن رسول هللا :وهللا ما لبس رسول هللا (ص) مثل هذا اللباس وال علً(ع) وال احد من آبائك،
فقال له ابو عبد هللا :كان رسول هللا (ص) فً زمان قتر وكان ٌاخذ لقتره واقتاره وان الدنٌا
بعد ذلك ارخت عزالٌها فاحق اهلها بها ابرارها ثم تال ’’قل من حرم زٌنة هللا’’ – االٌة  -فنحن
احق من أخذ منها ما اعطاه هللا  .ؼٌرانً ٌا ثوري ما ترى علً من ثوب نما لبسته للناس ثم
اجتذب ٌد سفٌان فجرها الٌه ثم رفع الثوب الى االعلى واخرج ثوبا تحت ذلك على جلده ؼلٌظا
][11
فقال هذا لبسته لنفسً ؼلٌظا وما راٌته للناس))
ؾالزٌنة بحد ذاتها ؼٌر محرمة ما دامت تستخدم بصورة مشروعة ولؽرض شرٌؾ
لكن المجتمع المادي المعاصر لم ٌقنع بذلك بل إتجه بزي المرأة الى هدؾ اخر فجعله سالحا ً
خطٌراً من العبث واالنحراؾ فاالثر الخطٌر لألزٌاء التً تجعل من المرأة وسٌلة هدم لقٌم
المجتمع ومشكلة تشؽل عن العلم والعمل وتحول دونهما أثر ال ٌنكر.
فهذا اللون من االزٌاء والتً نشاهدها الٌوم باب ٌثٌرانحراؾ الؽرٌزة وٌوجه الى
الفسوق.
إن ما نالحظه الٌوم من تفنن فً دور االزٌاء فً ابراز الفتنة واالؼراء لٌس اال تقلٌدا اعمى
للؽرب ولون من الوان التجارة بالجسد التً اتجهت الٌها النساء فً المجتمع الؽربً حٌنما
ضاق بهم الفقر ذرعا حتى ولو كان منافٌا للتقالٌد واالخالق.
فاالثارة هذه بالمالبس والتفنن باالزٌاء واظهار مفاتن الجسد انما هو تفكٌر مادي
نجده الٌوم ٌسري فً مجتمعنا كالداء وحتى عند مثقفٌنا فً مراكزنا العلمٌة.

المرحلة الرابعة

][12

قال تعالى(( :وال ٌضربن بارجلهن لٌعلم ماٌخفٌن من زٌنتهن))

بما ان المقصود من كل ما مر هً اجرائات وقائٌة حتى التشٌع الفاحشة وحتى تضع
للنساء ضوابط االحتشام والتستر  .فقد مضت االٌة تنهى المؤمنات عن الحركات التً تعلن عن

الزٌنة المستورة وتهٌج الشهوات الكامنة ولو لم ٌكشفن زٌنتهن للعٌان  .فقد ٌكون الخٌال
احٌانا اقوى فً االثارة للشهوات من النظر  .فسماع وسوسة الحلً ٌثٌر حواس الكثٌرٌن
وٌهٌج اعصابهم  .فالهمسات الخفٌة واالٌمائات البعٌدة البد ان تقتلع جذورها وال بد ان
تستاصل مادامت فتنة لالثارة او منفذا للرٌب  .فالقرآن ٌاخذ على هذا كله النه من عند من هو
خالق الخلق وهو اعلم بنفوسهم.

المرحلة الخامسة

عندما انتهى القران الكرٌم من وضع ضوابط االحتشام والتستر بصفة الحجاب انتقل
الى مرحلة اخرى وهً مرحلة التزٌن بااللفاظ ألبداء مؽرٌات الصوت والخضوع فهن ٌعتمدن
التخنث فً نبراتهن وتمٌعهن فً اصواتهن وٌجمعن كل فتنة االنوثة وكل هتاؾ الجنس ثم
ٌطلقنه بنبرات ونؽمات بحٌث تؤدي الى المٌل الجنسً واثارة الشهوات  .قال تعالى (( :فال
تخضعن بالقول فٌطمع الذي فً قلبه مرض وقلن قوال معروفا. [13]))..
قوي لئال ٌطمع من فً قلبه مرض]. [14
اي ال تلٌن كالمكنّ للرجال بل ٌكون جزال ا
فناهن عن كالم الرجال بحٌث ٌكون فً نبراتهن ذلك الخضوع اللٌن الذي ٌثٌر
شهواتهم وٌحرك ؼرائزهم فهو سبحانه ٌعلم ان صوت المراة حٌث تخضع بالقول وتترفق
باللفظ ماٌثٌر الطمع بالقلوب .وان القلوب المرٌضة التً تثار وتطمع موجودة فً كل ز مان و
اتجاه وكل مرأة ولو كانت زوجة النبً (ص) وانه ال طهارة من الدنس حتى تمنع االسالٌب
المثٌرة من االساس.

لمرحلة السادسة
وهً المرحلة التً حدد فٌها مقر المرأة واالصل فً حٌاتها وهو البٌت وما عداه ٌكون
استثناءاً طارئاً ،إنما تخرج للحاجة تقضى وبقدرها  .وٌكون ذلك بعدم التبرج واظهار الزٌنة
وعدم التشبه بنساء الجاهلٌة  .فقال تعالى (( :وقرن فً بٌوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلٌة
االولى. [15])) ...
ٌقررن فً البٌت حتى ٌتهئ الجو المناسب للرجل حٌث ٌرجع من العمل المضنً الذي
قضاه خارج البٌت لٌاتً بلقمة العٌش التً اوجبها هللا سبحانه فً عنقه الى تلك الزوجة
والصؽار الناشئة فً رعاٌتها  .فاوجب على الرجل النفقة وجعلها فرٌضة كً ٌتاح لألم من
الوقت وهدوء البال ما تشرؾ على رعاٌة أبنائها.
لكنها اذا خرجت من البٌت ٌجب علٌها عدم اظهار زٌنتها النه موقؾ من موقؾ
الجاهلٌة وتطبٌق اعمى لما ٌفرضه االستعمار وما ٌشٌعه فً مجتمعاتنا من الرذٌلة وامتصاص

الفضٌلة فالتبرج خدعة من خدع المستعمر ٌرٌد بها الكٌد للمسلمٌن واقصائهم عن دٌنهم لكن
الدٌن االسالمً ٌأبى االستعمار بشتى الوانه وٌحاربه بشتى طرائقه وٌعمل جهده القتالع
جذوره وابادة بذوره.
والتمادي فً الشهوة امر محبب لكثٌر من الناس والحد منها عملٌة ال تروق لهم ومن
خصائص الدٌن االسالمً ان ٌرتفع باالنسان من ان تستعبده الشهوة ولكن الناس ابتعدوا عن
هذا الطرٌق فسنحت للمستعمر الفرصة التً طالما ٌنتظرها للكٌد لالسالم والمسلمٌن وتهٌأ له
المال الذي ٌطلب فم ّهد للخال عة فً االوساط المسلمة ومكن للشهوات فٌها ان تنطلق واشاع
االختالط والتبرج حتى فً معاهد العلم فجعل المرأة طائعة ذلٌلة فً كل ما ٌختاره لها حتى وقر
فً اذانهن ان التخلؾ عن االزٌاء العالمٌة والظهور بهذا الشكل من التبرج انقطاع عن
الحضارة وتأخر عن موكب المدنٌة والتقدم.
المرحلة السابعة

وهً المرحلة االخٌرة التً حدد فٌها القرأن الكرٌم نوع اللباس وفلسفته بقوله تعالى :
((ٌا اٌها النبً قل الزواجك وبناتك ونساء المؤمنٌن ٌُدنٌن علٌهن من جالبٌبهن ذلك ادنى ان
ٌُعرفن فال ٌؤذٌن. [16])) ...
والجلباب :هو الرداء الذي تؽطً به الم رأة رأسها وظهرها وصدرها  -جمعه جالبٌب
] -[17فالنص القرانً طالب بالعفة ولباس الحشمة .انه امر بتبلٌػ  .انه نداء عام الزواج
النبً (ص) وبناته ونساء المؤمنٌن  .انه ٌنادي بحسر االزٌاء الفاضحة التً ؼزت البالد
العربٌة واالسالمٌة وذلك بأن ٌشٌع فً المجتمع طابع االصال ة الحضارٌة و الثقة بالتقالٌد
الفاضلة والتارٌخ الشامخ ٌ .نادي بزي الحشمة حتى ٌتمٌز الحسن من القبٌح وحتى ٌقطع
ظاهرة التعرض او مانسمٌه الٌوم بـ (الحرشة ) كونها ظاهرة خلقٌة واجتماعٌة ال بد من
تالفٌها وعالجها .
ولٌس هذا مستحٌل فتستطٌع بٌوت االزٌاء ان ترسم زي ال طالبات بما ٌتسق وروح
العلم والخلق والقٌم االسالمٌة وكذلك زي العاملة والطبٌبة وال ٌتعارض مع تطور الحٌاة.
الهوامش
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-

سٌد قطب ،فً ظالل القرآن ،ج6ص، 93دار احٌاء التراث العربً ،بٌروت ط1971، 7م.
النور 31

سٌد قطب ،فً ظالل القرآن ،ج ،6ص.93
ابن منظور ،لسان العرب.
طبع لبنان-ط-1973-2ج15ص.-112
الطباطابائً ،محمد حسٌن ،تفسٌر المٌزان،
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االعراؾ 26
،
،
محمد بن المرتضى تفسٌر الصافً ج1ص573
،
،
باب  8من ابواب احكام المالبس تفسٌر الصافً مج1ص574-573
.
العاملً الحر ،وسائل الشٌعة،
النور31 ،
االحزاب32 ،
نجؾ 1998-ج 8ص306
الطوسً ،محمد بن الحسن ،تفسٌر البٌان،
االحزاب 33
االحزاب59 ،
ج 1ص -283مطبعة عٌسى البابً الحلبً
ابن االثٌر ،مجد الدٌن ابً السعادات بن محمد الجزري،
محمد بن المرتضى تفسٌر الصافً طبع طهران -ج1ص570

المبحث الثالث
موقؾ الفقهاء من ظاهرة التبرج

كان للفقهاء كالم طوٌل فً مسألة تبرج المرأة وحجابها وما ٌحل أن تظهره من
جسدها وحدود ابداء الزٌنة وموقفهم من إبداء الزٌنة التً ال بد من ظهورها وذلك للضرورة
والحرج من سترها وفً تفصٌل ذلك ٌطول مقامه لذا اقتصرنا على اهم المسائل باٌجاز فٌما
ٌخص بحثنا هذا بإعتباره لٌس بحثا فقهٌا بحتا اذ ٌكون الكالم بثالثة محاور:
المحور االول :ما ٌحل للمراة ان تظهر من جسدها
أختلؾ الفقهاء فٌما ٌحل للمرأة ان تظهره من جسدها أمام الرجال األجانب وكانوا
على ثالثة اقوال:
القول االول:
وهو ما ذهب إلٌه أبو حنٌفة وبعض اإلمامٌة] [1إلى أن للمراة الحق باظهار الوجه والكفٌن
والقدمٌن فقط مستدل بعضهم بما روي عن االمام الصادق (ع) ( :قلت له ما ٌحل للرجل ان
][2
ٌرى من المراة اذا لم ٌكن محرما؟ قال الوجه والكفان والقدمان)

القول الثانً:
وهو القول بأن إظهار الوجه والكفٌن بالنسبة للمرأة لٌس تبرجا  .وما عدا ذلك فهو تبرج
محرم] [3مستدلٌن بـ:

][4

 -1ما فسره ابن عباس لقوله تعالى(( :وال ٌبدٌن زٌنتهن اال ما ظهر منها))...
والكفٌن]. [5

وهو الوجه

 -2ان النبً قال ألسماء بنت ابً بكر ٌ(( :ا اسماء ان المرأة إذا بلؽت المحٌض لم ٌصل ان
][6
ٌرى منها اال هذا وهذا واشار الى وجهه وكفٌه))
 -3ان الحاجة تدعو الى كشؾ الوجه للبٌع والشراء والكفٌن لالخذ والعطاء]. [7
القول الثالث:
ذهب اصحاب هذ القول بان المراة ال ٌجوز لها ان تظهر اي شئ من جسدها مستدلٌن
][8

بقوله(ص)...(( :إنما هن عورة))

وقوله (ص)(( :النساء عً وعورة))]. [9

المحور الثانً :ابداء الزٌنة
][10

اختلؾ المفسرون والفقهاء فً المراد بالزٌنة التً وردت بالقران الكرٌم
ذلك قوالن:

ولهم فً

القول االول:
بالنسبة
إن الزٌنة أسم ٌقع على محاسن الخلق التً خلقها هللا سبحانه وتعالى
][11
لإلنسان وعلى سائر ما ٌتزٌن به من لباس او حلً او ؼٌر ذلك اذا اضٌؾ الى الجسد .
القول الثانً:
ان أسم الزٌنة ال ٌقع على الخلقة بل ما ٌجعل على الجسد وقد حصروا ذلك بامور ثالثة
هً:
 - 1مواد التجمٌل كاالصباغ والكحل والخضاب وؼٌر ذلك.
 - 2الحلً.
 - 3الثٌاب.
وبناءا علٌه لم ٌتفقوا على القدر المباح فً ابداء الزٌنة واالصل فً ذلك هو قوله
تعالى(( :وال ٌبدٌن زٌنتهن اال ماظهر منها ))] [12فمن ذهب المذهب االول فً معنى الزٌنة
ٌرى ان االستثناء االٌة ...(( :اال ماظهر منها )) بٌان ما ٌجوز اظهاره من الجسد فقط وهو
الوجه والكفان] [13وبصورة طبٌعٌة تكون الثٌاب ضمنها ومنهم من تردد فً الكفٌن ][14
وهو ما سبق الكالم فٌه  .اما من ذهب ان المراد بالزٌنة وهو ماٌضاؾ الى جسم االنسان فقط
فقد اختلفوا على قولٌن:

القول االول:

ٌرى اصحابه ان مسالة اباحة اظهار الوجه والكفٌن مفرغ منها ابتداءا فاستثناء االٌة (( :اال
ما ظهر منها)) ناظر الى ما ٌضاؾ الٌهما من زٌنة كالخضاب والكحل والحلً والكؾ] [15كون
هذه المواد مما ال خالؾ بجواز النظر الٌها عندما لم تكن متصلة باعضاء الجسم]. [16
القول الثانً:
ان الزٌنة المباح ظهورها هً الثٌاب فقط كونها الٌمكن اخفاؤها وهو ما تنظر إلٌه
اآلٌة.
ٌبقى أن مسألة إباحة ظهور الوجه وؼٌره مسألة اخرى تثبت بدلٌل آخر واستدلوا على
ذلك بكون بدن المراة كله عورة] [17وما روي عن ابن عباس فً ذلك]. [18

المحور الثالث :حدود ابداء الزٌنة
ذهب الفقهاء الى ان المراة ال حدود لها فً ابداء زٌنتها امام زوجها  .اما االجانب
واالقارب فقد جعلوا لها حدودا فً ابداء زٌنتها امامهم كما انهم لم ٌطلقوا جمٌع االقارب اذن
فحدود ابداء الزٌنة على ثالث ِبة أنواع]. [19

النوع االول:
هو إبداء الزٌنة وما ٌحق لها أن تظهره أمام االجانب .وقد مر الكالم فٌه مفصال.
النوع الثانً:
وهو ما ٌخص به الزوج فقط  .فقالوا بان الزوجٌن لهما ان ٌرى كل منهما اي جزء من
جسد االخر بل وٌجب على المراة ان تبدي زٌنتها باحسن ما ٌمكن وبكل صور الزٌنة والتبرج.
النوع الثالث:
وهو ما ٌحق للمراة ان تبدي زٌنتها أمام المحارم من االقارب والذٌن هم ال ت
مٌولهم عادة للنساء وال تثٌر شهواتهم بها وهم احد عشر صنفا]: [20
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
على

توجه

االباء :وان علو سواء كان من جهة االب ام من جهة االم
اباء الزوج.
االبناء.
ابناء الزوج.
االخوان سواء كانوا من جهة االب او االم.
ابناء االخوان.
ابناء االخوات.
][21
نساء المراة فقد اختلؾ المفسرون فً المراد بقوله تعالى  ....(( :او نسائهن ))
قولٌن]: [22

االول :ان المراد النساء المؤمنات.
الثانً:المراد بها جمٌع النساء وانما القول االول محمول على االستحباب.
 - 9عبٌد المراة وامائها .وقٌل من االناث فقط.
 - 10التابعٌن ؼٌر اولً االربة من الرجل  .وٌراد بهم ا لذٌن ال ملجأ لهم فٌتبعوا بعض
العوائل لٌنالوا من فضل طعامهم  .بشرط ان ال ٌكون عندهم مٌال شهوانٌا للنساء لسبب من
االسباب اما لمرض فً جسدهم ٌمنعهم من ذلك وعقولهم او شٌوخ صلحاء الحاجة لهم
بالنساء.
 - 11الطفل ؼٌر الممٌز] : [23وهم االطفال الذٌن ال ٌثٌر جسم المراة فٌهم الشعور بالجنس
وال ٌطٌقون اتٌان النساء]. [24
ومما مر ٌمكن ان نستنتج امرٌن:

االول:
ان الزٌنة التً رخص للمراة إبدائها هً ما سوى جسد المرأة مثل لبس الحلً
والتجمٌل باللباس والكحل والخضاب وتحسٌن الشعر وؼٌرها مما تتخذه المرأة عادة فً بٌتها
بمقتضى انوثتها  .أما العورة فال ٌحق ألي شخص عدا الزوج النظر إلٌها حتى ولو كانت األم
.

الثانً:
ان السماح لها فً إبداء الزٌنة  .أما لرجال البٌت الذٌن قد حرمتهم اآلٌة الحرمة األبدٌة
علٌهن أو التابعٌن الذٌن لٌس لهم فٌهن شهوة وال فً اخالقهم رٌبة .او النساء المسلمات
العفٌفات .او االطفال الذٌن لم ٌظهروا على عورات النساء فالمقصود هو تحدٌد ابداء النساء
لزٌنتهن فً حلقة ال ٌخشى فٌها ان تبعث زٌنتهن وجمالهن عواطؾ القلوب او تهٌئ اسبابا
للفوضى الجنسٌة.

الهوامش
 - 1ابن قدامة ،المؽنً ،ج 1ص  .641المحقق الحلً ،شرائع االسالم ،ج 1ص  .71النجفً ،محمد
بن الحسن ،جواهر الكالم ،ج ،8ص.172-171
باب  19حدٌث  12من - 2الحر العاملً ،محمد بن الحسن ،وسائل الشٌعة فً تحصٌل الشرٌعة،
ابواب مقدمات النكاح ،طبع بٌروت.
.انظر المؽنً ألبن
وممن ذهب الى هذا القول ،جمهور الحنابلة وبض االمامٌة ومالك واالوزاعً والشافعً وجمهور الحنفٌة
-3
احكام القران دار الكتاب العربً -بٌروت -ج 1ص 316جواهر الكالم
قدامة641\1
،
 .الجصاص ،ابً بكر محمد بن علً،
سداء الرؼاب فً مسالة الحجاب ،طبع حجر المطبعة المرتضوٌة -نجؾ ص26
.
ج 8ص،171-169االلكهونً ،محمد بن باقر،
 - 4النور .30

 - 5ابن قدامة ،المؽنً ،ج ،1ص.641
 - 6ابن داود ،سنن ابن داود ،باب  31من ابواب احتكم الناس.
ج 1ص641
 .الجزٌري،
 - 7ذهب الى هذا القول ،جمهور الشافعٌة وبعض االمامٌة والحنابلة .انظر ابن قدامة ،المؽنً
الفقه على المذاهب االربعة طبع بٌروت-ج 1ص . 192اللكهونً ،محمد باقر ،اسداء الرؼاب فً مسالة الحجاب ص6
،
،
عبد الرحمان،
من ابواب مقدمات النكاح وآدابه حدٌث 2
.
 - 8الحر العاملً ،وسائل الشٌعة ،باب ،88
المصدر السابق-باب  131حدٌث 0-1-
-9
 - 10النور.30 ،
ج 5ص226
ج 23ص.206
.
الموسوي ،السٌد عبد االعلى،
 - 11الرازي ،مفاتٌح الؽٌب،
 - 12النور .30
مفاتٌح الؽٌب ج 23ص /206وانظر اٌضا جواهر الكالم ج 8ص169
،
 - 13الرازي،
للجصاص وهو ما ذهب الٌه محمد بن الحسن الشٌبانً احكام القران ج 1ص95
،
،
- 14
احكام القرآن ج 1ص ، 95مهذب االحكام – الموسوي ج  ،220\5مستمسك العروة الوثقى -السٌد محسن الحكٌم
،
 - 15الجصاص،
– ج 14ص.27

- 16
- 17

مفاتٌح الؽٌب-ج 23ص207
انظر

اللكهونً ،محمد باقر،

اسداء الرؼاب فً مسالة الحجاب

ن

ذلك من احادٌث ص 9من هذا البحث

- 18
- 19

المطبعة المرتضوٌة -جؾ ص ،6وانظر ما ٌشٌر الى

،

ظ :لجصاص ،احكام القران،ج 1ص195

ا

عن االمام ابً جعفر الباقر (ع) فً قوله تعالى ((وال ٌبدٌن زٌنتهن اال ما ظهر منها )) فهً الثٌاب والكحل والخاتم وخضاب الكؾ

والسوار  .والزٌنة ثالثة  :زٌنة للناس وزٌنة للمحرم وزٌنة للزوج  :فاما زٌنة الناس فقد ذكرنا واما زٌنة المحرم فموضع القالدة فما فوقها
والدملج فما دونه والخلخال وما اسفل منه وما زٌنة الزوج فالجسد كله  .انظر

حدٌث  3من ابواب عقد النكاح وآدابه.

الطوسً ،

84

مٌرزة حسٌن مستدرك الوسائل ،طبع حجر باب

وقد حدد القران الكرٌم ذل بقوله تعالى(( :وال ٌبدٌن زٌنتهن اال لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او
بنً اخوانهن او بنً اخواتهن او نسائهن او ما ملكت اٌمانهن او التابعٌن ؼٌر اولً االربة من الرجال او الطفل الذٌن لم ٌظهروا على عورات

النساء )) سورة النور االٌة 30
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- 21

النور 30
الفخر الرازي مفاتٌح الؽٌب ج 23ص208

،

.

( ص)

اختلؾ الفقهاء فً تحدٌد مفهوم التمٌٌز لكن بعض الفقهاء اول وضع سنا معٌنة فجعلوا سن السابعة حدا لذلك استنادا لما روي ان النبً

فال(( :مروا اوالدكم بالصالة وهم ابناء سبع )) واستند بعضهم الى ان هذا السن تنتهً به حضانة اال نسان الصؽٌر  .انظر  :السرخسً شمس

الدٌن ،المبسوط ط 2ج 24ص ،162ابن عابدٌن،

،

الدر المختار مع حاشٌة ابن عابدٌن – طبع بٌروت -ج 4ص ،275ادارة اموال القاصرٌن

سنا فً الفق االسالمً –للباحث -رسالة ماجستٌر على االلةاالتبة ص.32-31

 - 22ا

لرازي مفاتٌح الؽٌب ج 23ص210

،

،

المبحث الرابع
اسباب التبرج
فمن خالل تتبعً لهذا الوضوع ٌبدو ان اهم اسباب التبرج فً الجامعات هً:
-1

التهاون بتطبٌق نظام الزي الموجود.

فنظام الزي الموحد  .هو قانون ٌفرض بموجبه على الطالب الجامعً زٌا ً خاصا ً به والتقٌد
بلون واحد او اكثر لذلك الزي  .فهذا النظام باالضافة انه ٌزٌل او ٌخفؾ بشكل كبٌر الفوارق
الطبقٌة فانه ٌقوض من ظاهرة الموضة او األزٌاء الحدٌثة المستوردة كونه ٌفرض نوع
اللباس ولونه.
 - 2ضعؾ الوازع الدٌنً.
اننا نالحظ فتٌاتنا وشبابنا ال ٌفهمون شٌئا من االحكام الدٌنٌة فكأنك حٌن تكلمهم بالقٌم
والخلق االسالمٌة انما ت رٌد منهم الظهور بمظهر الرجعٌة والنكوص والذي ٌبدوا ان احد
االسباب فً ذلك هوعدم االهتمام المطلوب بتدرٌس مادة التربٌة االسالمٌة فً المراحل التً
تسبق المرحلة الجامعٌة.
 - 3الفراغ.
فالفراغ من االسباب المهمة فً انتشار ظاهرة التبرج فً االوساط الجامعٌة فالطالب
عموما عندما ٌشعر بان لدٌه وقتا ؼٌر مستؽل ٌسعى الى عمل ما او تقلٌدهٌ .قول احد الباحثٌن
االجتماعٌٌن (ومن العوامل التً تؤدي الى زٌادة االهتمام بالمودة والركض ورائها الفراغ
الممل)]. [1
 - 4ضعؾ سٌطرة االسرة.
ان الثقل االكبر للتربٌة ٌقع على عاتق االسرة فلها دور فعال فً االخذ بٌد شبابنا وفتٌاتنا
الى الطرٌق السوي  .طرٌق االلتزام بالخلق االسالمٌة العربٌة طرٌق الحشمة والتعفؾ ٌقول
الرسول (ص) (( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعٌته))] [2فال اثر ملحوظ لالباء على سلوك
ابنائهم .وما ظهور بعض الظواهر كالجرائم بانواعها والتبرج الخلٌع وتداول اشرطة الفٌدٌو
ؼٌر المباحة وما الى ذلك من ظواهر اال نتٌجة الضعؾ التربوي لالسرة فً االؼلب .ومثل هذه
الظاهرة من الصعوبة الوقوؾ بوجهها من جانب واحد كالدولة مثال اال بتضامن كل من
المجتمع واالسرة والمدرسة لالحاطة بها وتقوٌضها على االقل.
النتائج والتوصٌات

اوال -النتائج
ان انتشار ظاهرة التبرج بهذا الشكل وكما نشاهده فً مراكزنا العلمٌة ٌلحق ضرراً لٌس
على الجامعة فحسب بل على المجتمع وبالتالً على البلد كله وهذا ما ٌسعى الٌه االستعمار
الحدٌث والذي نجح فً ان ٌجعل من شبابنا فً ان ٌقرأ او ٌسمع هذا النوع من الكالم -الكالم
الذي ٌدعو الى لباس الحشمة والعفة ٌ -جد فٌه نوعا من الؽرابة وٌصؾ صاحبه بالرجعٌة
والنكوص محتجا فٌما وصل الٌه عالم الؽرب من التقدم ظا ّنا ً ان هذا العالم لم ٌصل الى هذه
الدرجة من الرقً والتقدم حتى تجاوز هذه المرحلة  .فهو الذي روج الٌه حمالت التبشٌر بعد
ان وقؾ مفكروهم ومصلحوهم] [3عاجزٌن عن جمح هذا التٌار والذي افرزته ظروؾ خاصة
بهم وعموما فان اهم نتائج انتشار هذه الظاهرة فً الجامعات هً:

الفوضى الخلقٌة
-1
تدنً المستوى العلمً
-2
عدم السٌطرة االدارٌة فً الجامعات
-3
كثرت المشاكل االجتماعٌة الناتجة عن هذه الظاهرة
-4
انتشار بعض الجرائم مثل جرائم القتل والسرقة والخطؾ والسلب بٌن صفوؾ
-5
الطلبة سعٌا للحصول على المال وذلك للتسابق على اقتناص الفرٌسة االفضل.
ثانٌا -التوصٌات

 - 1الدعوة الى تطبٌق نظام الزي الموحد فً الجامعات بشكل جدي ومضبوط.
 - 2الدعوة الى اإلكثار من البرامج االجتماعٌة بكل وسائلها لنشر الفضٌلة ونبذ الرذٌلة
والحد من طؽٌان جانب اللهو سواء كان فً التمثٌل أو الؽناء أو التألٌؾ.
 - 3امتصاص اوقات الفراغ عند الطلبة وذلك عن طرٌق:
أ -توفٌر فرص عمل لهم سواء كان اثناء الدراسة او فً العطل بما ٌتناسب وظروفهم
واختصاصهم .
ب -وضع مفردات مركزٌة دقٌقة ودعوة االساتذة الى عدم التهاون بتطبٌقها بالكامل
وعدم التساهل باالمور العلمٌة.
 - 4نشر الوعً الدٌنً عند الطلبة فً المرحلة الجامعٌة و المراحل السابقة لها.
 - 5تشجٌع الطلبة على الزواج وتهٌئ الظروؾ المناسبة .فعلى سبٌل المثال :
انشاء جمعٌات خٌرٌة مدعومة من الدولة] [4لتوفٌر مستلزمات الزواج وتسلٌمها عٌنا الى
الشباب المعوزٌن.
فالزواج هو العودة الى سنة هللا وطبائع االشٌاء التً طبعها هللا علٌها وهو العالج الوحٌد
الذي عرضه القران الكرٌم] [5بعد ان امر المؤمنٌن والمؤمنات بؽض االبصار والتعفؾ وعدم
التبرج وقطع سبل الزنا واتٌان الفاحشة.
فالطالب بدال من ان ٌتجه الى اؼواء زمٌلته او خداعها باي لون ٌمكنه تزوجها بعد ان تٌسر
له الدولة سبل الزواج وتذلل الصعاب له.

لهوامش

-1
-2
-3

مطبعة الدٌوانٌة -الدٌوانٌة ،1971ص192

،
الكعبً ،حاتم ،حركات المودة،
ابن االثٌر ،النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث واالثر ،ج ،2ص.236

فقد ذكر احدهم فً مجله امرٌكٌة قوله ( :عوامل شٌطانٌة ثالثة ٌحٌط ثالوثها بدنٌانا الٌوم وهً جمٌعها فً تسعٌر سعٌر ألهل االرض .

اولهما االدب الفاحش الخلٌع ال ٌفتا ٌزداد وقاحته ورواجه بعد الحرب العالمٌة بسرعة عجٌبة والثانً  :االفالم السٌنمائٌة التً ال تذكً فً النا س
.

عواطؾ الحب الشوانً فحسب .بل تلقنهم دروسا علمٌة فً بابه  .والثالث انحطاط المستوى الخلقً فً عامة النساء والذي ٌظهر فً مالبسهن

بل فً عرٌهن .وفً اكثارهن التدخٌن واختالطهن بالرجال بال قٌد وال التزام  .هذه المفاسد الثالثة فٌنا الى ازدٌاد وانتشار بتوالً االٌام  .وال بد ان
ٌكون مالها زوال الحضارة واجتماع النصرانٌٌن وفنائهما اخر االمر  .فان نحن لم نحد من طؽٌانهما فال جرم ان ٌاتً تارٌخنا متشابها لتارٌخ
الرومان ومن تبعهم من سائر االمم قد اوردهم هذا االتباع لالهواء والشهوات موارد الهلكة والفناء مع ما كانوا من خمور ونساء مشاؼل الرقص
واللهو و الؽناء)نقال عن كتاب الحجاب -عبد االعلى المودودي -ص 130-129وتقول الكاتبة (اٌنً رورد )( :اال لٌت بالدنا كبالد المسلمٌن فٌها
الحشمة والعفاؾ والطهارة ....الخادمة والرقٌق ٌنعمان بارؼد عٌش وٌعامالن كما ٌعامل اوالد البٌت وال تمس االعراض بسوء

 .نعم انه العار

على بالد االنكلٌز ان تجعل بناتها مثال للرذائل بكثرة مخالطة الرجال ) مجلة المنار  486/4نقال عن كتاب -النظام التربوي فً االسالم – باقر
شرٌؾ القرشً-ص-605مطبعة ندٌم -بؽداد
-4

ومن طرق الدعم  :أ -الدعم المادي النقدي المباشر.
ب -الدعم بموارد ؼٌر نقدٌة واستثمارها لهم كاالراضً الزراعٌة والقطع التجارٌة وما الى ذلك
ج -تخصٌص قطع اراضً سكنٌة لهم.

-5

قال

هللا تعالى  (( :وانكحوا االٌامى والصالحٌن من عبادكم وامائكم ان ٌكونوا فقراء ٌؽنهم هللا من فضله وهللا واسع علً

م،

ولٌستعفؾ الذٌن ال ٌجدون نكاحا حتى ٌؽنٌهم هللا من فضله)) النور ()32-31
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Extract
The subject of this research is the adornment in universities، its reasons، its results and its
treatment according to Holly Quran and doctrinal writings of Muslims.
The research is divided into four chapters: -

First chapter is about the meaning of adornment; which means showing what is not
allowed from body or adding something to the body and the forms of adornment are
adornment by clothes or makiage of discovering the hair or the eloquences by voice or
dressing the trappings or making some movements during walking

Second chapter is about the style of Holy Quran in showing this phenomenon and its
treatment، and this can be express in seven stages: 1- To end this phenomenon and its reasons by cast down the eyes.
2- Treat reasons of looking، which is no adornment.
3- Order by mantle.
4- Stop the movements that incite the instincts.
5- Stop the exciting by smooth voice.
6- The step of torpor in the house except case of emergency or to the work.
7- The step of specifying the type of clothes and its philosophy.

Third chapter is about the position of Muslim jurists about this phenomenon. There
are three opinions and they are: 1- The right of woman in display face، hands and feet.
2- Display face and hands only.
3- Prevent display anything of her body.

Fourth chapter is about the reasons of adornment in universities and can be limited
in four reasons. The reasons are: 1- The slackness in applying the university uniform.
2- Weakness of religious motif.
3- Free times.
4- The weakness of the control of the family.

And I finished my research by results and recommendations.

