
 

 
 

 ینثقل یهاحکم تبرج در آموزه

 * عبداهلل موحدی محب

 دانشگاه کاشان یاراستاد

 (12/6/39 :پذیرشخ ی؛ تار52/1/39افت: یخ دری)تار 

 دهیچك

ای اسوت هوه در نوانان    فقدان حجاب شرعی برای زنان، به مثابۀ ترک واجبی االهی در جامعه اسالمی، عنواان مجرمانوه  

ناشوتۀ پو      شواد. یاد می "تبرّج"برای آن مجازات منظار شده است. از این رفتار و مصادیق آن در روایات اسالمی به 

داننود، بوه دنبوا     رهوای سودا ار ور، تبوّرج را ننودان موذما  ن وی       رو، فارغ از نگاه هسانی هه به پ روی از روشون ف  

وجوا و تممود در منواب  و مسوتندات     رهگذر آیات و روایات مرباط است. با جسوت  جای ح م رفتار مزبار ازوجست

ر رود و مرت و  آن، بو  آید هه تبرّج از ج له محرّمات آش ار شرعی و از گناهان هب ره به ش ار موی اسالمی به دست می

اساس مبانی حقانی و نضایی اسال ، از ادای شهادت در محاهم محرو  رااهد باد. محار اصلی پژوه  در این ناشته، 

پ اند  آیۀ شریفۀ سی و سا  سارا مبارهۀ احزاب، با استفاده از دیدگاه مفسران و واژه شناسان ههن نرآنی و تمملی نا در

 اجزای مختلف آیات مرباط به آن است.

   یدیلواژگان ک

 پاش  شرعی، تبرج، حجاب، شهادت، فسق.
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 مقدمه

( فقدان حجاب شرعی برای باناان بوا مصوادیق   696در نانان مجازات اسالمی )تبصرا مادا 

گاناگان آن جر  انگاشته شده و نانانگذار برای آن مجازات مقرر هرده است. مبنای نوانان  

زنان مسل ان، بوه مفهوا  روا ،    مصاب، هرنه باشد در شریعت اسال  برای عد  پاش  

تعب ر  "بدحجابی" به هار رفته است؛ ن زی هه در ادب ات رایج امروز از آن به "تبرّج"عناان

شاد، در نرآن هریم و روایات اسالمی از شناسۀ تبرّج یاد شده است و به طب عوت حوا ،   می

 وجا هرد.مسائد مرتبط با ح م آن را ذید ه  ن عناان در آیات و روایات باید جست

ها لزو  حجاب )به معنای پاششی تعریف شوده( بورای   فارغ از آیات مفصلی هه در آن

زن مسل ان مطرح است؛ هسانی در گسترا بورد مفهوا  تبورّج مطورح در آیوات و روایوات       

(. در ایون  151-119: وجایی دررار صارت داده و به آن پردارته اند )روحوی و ... جست

ها به تفص د آوریم هه این مهم بوه  مالحظات راد را بر آن ناشته ناشتار، نه بر سر آن م هه

وجای حاضر، تنها بر پایۀ پذیرش محدودا متو قن از بورد   مجالی دیگر ن از دارد. در جست

مفهامی این واژه، بر آن م هه ح م رفتار مزبار را از رهگذر تممد در آیات تبرّج و اشوارات  

از ی صد سا  پ   بدین سوا، فرنوب بواورانی هوه      بزرگان تفس ر روشن سازیم؛ نه فراتر

 :1061تر از آبشخار فراماسانری و شعار های آن تغذیه شده و می شاند )الجزائوری،  ب  

(؛ در نل رو این مرز و با  نه تنها رفتار مزبار را حرا  و حتی مذما  ندانسوته؛ بل وه آن   55

( و آن را 916: 1، ج1926هوام ی،  اند )مشفق را هاری پسندیده ش رده و بر آن پای فشرده

ها صارت بسته اسوت )م نوای:   اند هه در دورا پهلایی ی از تغ  رات مف د و مه ی ش رده

اند هه در نرآن، از ( و نه بسا پای را فراتر نهاده، بر این دعای رفته511-562و  122-166

و حتوی از   1(1912دی واه   13و  16ای ن امده است )دشتی: لزو  پاش دگی زنان ه چ نشانه

                                                           
 . صارت هامد این مقاالت، در پایان جلد دو  رسائد حجاب ه ناپ شده است.1
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سر تحّدی، عال ان دین را بوه آوردن دل لوی از هتواب رودا بوه دربایسوتگی پاشو  زنوان         

انود،  ای بودی  آورده ( و گاهی به زعوم آن هوه ایوده   129تا: اند )مدنی هاشانی، بیفراراانده

هوای رواد را بوه ب وات مراجو  دینوی آورده، انتشوار آن را از آن بزرگوااران طلو           ناشته

(. بدیهی است عال ان مسل ان در پاسخ نن ن انداماتی بوه  03: 1913اند )الاشنای، ههردمی

( هوه ه وی از   520: 6، ج1069اند )آنابزرگ تهرانی، ها سامان دادهمقاالت پردارته و رساله

بس ار آن در دسترس پژوهشگران نرار دارد. ی وی از متتبعوان معاصور بوا تالشوی درروار،       

  از سی رسواله از ایون انبواه آثوار را گورد آورده و بوه صوارتی        ای مشت د بر ب مج اعه

 .1(13: 1966نااز سامان داده و به دست نشر سپرده است )جعفریان، مرغاب و نشم

مسملۀ تبرّج و نبح آن، امروزه در نل رو جامعه و فرهنوب اسوالمی و بورای آگاهوان بوه      

تشودید و تمه ود در آن ن وازی     های دینی نندان روشن است هه به اثبات ومعارف و آمازه

ن ست. ضرورت حجاب برای باناان از آغاز به مثابۀ حاصد تجربۀ عقالنی بشور و متعانو    

( و حفظ حدود عفاف مارد تمی د و 1660: 1960احساس ن از بدان صارت بسته )شعرانی، 

نی (. در این م انه، هسا39: 1922تمه د ادیان آس انی حس  مقتض ات باده و هست )صدر، 

تاجه به پ امودهای  شاند هه به رغم انرار وجدانی به حسن پاش  و حجاب بیهم پ دا می

(، بر طبد ه ان منارالف رهای ی صود سوا  پو      59: 1061)ال احد القزوینی،  شا  تبرّج

های دینی تااند از اولایتهابند و بر آنند هه پدیدا مزبار در اوضاع  و احاا  هنانی ن یمی

                                                           
« حجاب وه »ج له رسالۀ  وجا یا گزین  آن ب رون مانده است؛ ازهای فراوانی از ت ررس جست. پ داست هه رساله1

سا  پ   از وانعۀ هشوف حجواب در    3ش سی، یعنی 1962مرحا  آیت اهلل مالعبدالرسا  مدنی هاشانی در سا  

ن ز رسالۀ حجاب ه به نلم فرزند آن مرحوا ، آیوت    166-125صفحات « فاائد ال ت ل  ن»ایران منتشر شده است در 

سا  پ   از وانعۀ هشف حجاب منتشر شوده   5ی، یعنی حدود ش س1966اهلل حاج آنا رضا مدنی هاشانی در سا  

ش سی به صارت حروفی و مرغاب به ناپ 1966ن ری در نم، یا ناپ سنگی شده و در سا   1901و در سا  

هوه مللوف آن نوا  رواد را پنهوان داشوته و در سوا         « ح  ۀ الحجاب و ادلۀ النقاب»رس ده است. ه چن ن رسالۀ 

هوا رسواله دیگور هوه مجوا       ز وانعۀ هشف حجاب در تهران به ناپ رس ده است و دهسا  پ   ا 2ن ری، 1903

 ها در این جا ن ست.وجا و وصف آنجست
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جامعه اسالمی ش رده شده و نندان تشدید و تمه دی از سای شارع مقدس بور  و فرهنگی 

من  آن صارت نبسته است؛ در نت جه نباید دین باوران، پ گ ری آن را در اولایت تبل غوی و  

وجای م زان تشدید شارع فرهنگی راد نرار دهند. بدین جهت، ناشتۀ حاضر در هار جست

 آیات تبرّج در نرآن هریم است. مقدس نسبت به این پدیده با محاریت

نخست نگاهی گذرا به مفها  تبرّج داریم تا با تصاری اج الی از آن، به ه خاانی ایون  

شواد، نزدیو    مفها  با آنچه امروزه از آن به بدحجابی یا بدپاششی و ماننود آن تعب ور موی   

 گشته، به  بازراانی نظر شارع مقدس نسبت به آن بپردازیم.

ه نگارنودگان آثوار لغوای ههون پارسوی در برابور آن، واژه یوا تره و          هو  "تبرّج"واژا 

: 1919)جرجوانی،   "رایشتن را بور آراسوتن  "( یا 155: 1969)رجایی بخارایی،  "آراستن"

رایشتن بر آراستن زن و ب ورون  "( یا 563: 1961)ال روزی،  "آراسته ب رون آمدن"( یا 95

گانوه  ا عنایت به هاربردهوای نرآنوی آن بودین   اند، ب( نهاده266: 5، ج1902)زوزنی،  "آمدن

 "رای  بر آراستن و آراسوته ب ورون آمودن زن از رانوه    "تب  ن گشته است هه تبرّج، یعنی 

(. در غری  القرآن، متعلق به سدا دو  هجری و منسواب بوه   131و  151: 1962)بخارائی، 

سارا  99درج در آیۀ ن ری، در مقا  ب ان واژگان من155، شه د در الحس نبنعلیزیدبن

(؛ 951: 1016علوی،  )زیودبن  "التبرّج امهار الزینه و ال حاسن و إبرازها"احزاب آمده است: 

هه از مقاتد بن سل  ان مروزی رراسوانی، مفسور پورآوازا اهود سونت در سودا دو ،       ننان

تلقی    التبرّج إنها»( آمده است: 551: 1تا، جهجری )ابن الع اد الحنبلی، بی126متافای سا  

الخمار عل  رأسها و ال تشدّه فیواری قالئدها و قرطها و عنقها و یبدو ذلک کلی  ننهیا و ذلیک    

(؛ تبرّج آن است هه زن روسری راد را روی سر انودازد  131: 2، ج1060)س اطی، « التبرّج

و آن را مح م نسازد به گانه ای هه گردن بند و گاشااره و گردن وی پنهان ن انود و ه وه   

 گردد. این است معنای اصلی تبرّج.آش ار 

این تعریف از سای بزرگانی از مفسران اهد سنت تلقی به نبا  گشته اسوت )القرشوی   

(. 5666: 1016( و: )نطوو ، 6: 55، ج1062)آلاسووی،  (. ن ووز:065: 9، ج1065الدمشووقی، 



  291 های ثقلینتبرج در آموزهحکم  

؛ هو إظهیار المااسیل للرلیا    »ه چن ن به صارتی ماجز از سای ش خ طاسی آمده است: 

، 1091)طاسوی، « های راد را به نامحرموان بن ایاننود  تبرّج این است هه زنان زیبایی اساس

(. این بررسی هاتاه برای تاجه به نقطۀ محاری مفها  تبرّج، بوه منظوار پ گ وری    521: 6ج

یاب م هه هه با تممد درآن به روشنی  درمیح م نرآنی آن، در این جا بسنده است. ض ن آن

علینان جناب زیدبنآنچه عبارت بزرگانی 
و مقاتد و دیگر بزرگان اهد تفسو ر افواده    

فه و م و از نظور   هند، ه ان است هه امروزه ما از عباراتی نان بدحجابی ومانند آن موی می

هوه  های تاریخ یا جغرافی بن ان مفها ، ه ان مفها  اسوت؛ ننوان  با  معنایی، فارغ از زاویه

(. 5061: 1016ت ا  بدان پردارته است )نطو ،  مفسر نامار معاصر، س دنط  به صراحت 

تاان در مقالت پ   گفته درباب گستره مفهوا  تبورج مالحظوه هورد.     تر را میتفص د ب  

هاتاه سخن این هه تبرّج در روایات اسالمی ن زی ضدّ ستر و پاش  آمده اسوت )برنوی،   

ایون واژه در زبوان    ( و ه  ن برای فهم اج الی موراد از 55: 1، ج1969؛ هل نی، 131: 1911

 شریعت وتطب ق برمصادیق آن در هر زمان و م ان هافی است.

 محورها

وجا به صارت محاری به واهاوی سه مسئله در پ اند با ماضاع اصلی مقاله در این جست

 نش ن م:می

و ال تبیرّلل تبیرّج الهاهلیی     »انتضای نخست نهی صریح نرآنی در آیه شوریفۀ   حرمت:

 (؛ حرمت است و به تاض ح و اثبات این ن ته ن ازی ن ست هوه گرنوه  99)احزاب/« األول 

است؛ به دل د هاربرد این واژه و نهی ض نی از آن در  رطاب اصلی در آیه به زنان پ امبر

دان م (. می069: 9، ج1059اند )البستانی، ساره نار، گروه هدف، ت امی زنان مسل ان 66آیه

هه وجاب پاش دگی باناان در برابر نامحرمان هه موارد فتواای فق هوان اسوالمی اسوت، از      

و لیضیرنل نخمیرهل علی     »...  های مختلف آیات حجاب استفاده شوده اسوت، ماننود   بخ 

»... ( یوا  66)نوار: ...« غییر نتبرّلیاب ننینی    »... ( یا 91)نار:...« لیونهل و ال یبدیل زینتهل إال
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گانوه روالف و   هه فق هان بودون هو چ  ( و مانند آن23)احزاب:...« یدنیل علیهل نل لالنیبهل

 (.23: 10ج ،1060)ح  م، اندوجاب پاش  باناان فتاا دادهاش الی به انتضای این آیات به

در این صارت، استفاده حرمت تبرّج از آیۀ شریفۀ مارد بحث بس ار روشن و رالی از ابها  

 ن اید. مسئله تا این جا نندان روشن است هه به درنب ب   از این در آن ن ازی ن ست.می

تقسو م   "هب وره "و  "صوغ ره "برابر آیات نرآن هریم، گناهان بوه دو گوروه     گناه کبیره:

هه به صوارت مشوخت تعریوف هب وره و صوغ ره      (. اما در این03؛ ههف:91اند )نساء:شده

ها هدامند، به صارت جام  و مان  معلوا  ن سوت و بزرگوان در ایون     ن ست یا مصادیق آن

؛ الجبعوی  903-906: 06، ج1926انود )طباطبوائی،   های گاناگانی ابراز هردهماضاع دیدگاه

(. بعضی بر آنند هه گناه هب ره آن است هه یا در نورآن بوه هب وره    961-966: 1012العاملی، 

بادن آن تصریح شده باشد یا در نرآن و سنت معتبر، وعدا صریح یا ض نی عذاب برای آن 

تر ش رده شده باشود یوا آن   آمده باشد یا در نرآن و روایات معتبر از گناه هب را مسلم بزرگ

(. شاید این، معتبرترین 666: 1تا، جید )یزدی، بیهه در عرف اهد شرع، بزرگ به حساب آ

تاان گفت. به هر رو، تعریوف گایوا و حودود و ثغوار آن     سخنی باشد هه در این مسئله می

هوا را در عوددی روا     ب   از آن نه گذشت، به درستی روشن ن سوت وهسوانی هوه آن   

ن اید. شاید بوه  ق ن ی(؛ حصر آنان جام  و دن 001: 2تا، جاند )الجزیری، بیمنحصر دانسته

تعب ر مرحا  ش خ بهایی، این ن ز ی ی از مااردی باشد هوه بور پنهوان مانودن آن مصوالحی      

مترت  است هه ررد ما بدان راه ندارد؛ مانند ش  ندر و صالت وسطی )الجبعوی العواملی،   

( از جنواب  02: 16، ج1060هوا، در حودیث صوح ح )مجلسوی،     (. با ه ه ایون 965: 1012

بو   از ب سوت عنواان از     م حسنی، از اما  جااد، از اما  هشتم، از اما  هوامم عبدالعظ 

(. صواح  هوافی بوابی را    562: 5، ج1969مصادیق گناهان هب ره ش رده شده است )هل نی، 

هوا  تاان از رهگوذر آن باز هرده و احادیث مرتبط با آن را آورده است. می "هبائر"به عناان 

به عناان گناه هب ره آموده   ه را در سخنان امامان معصا آن ن ای ازدست آرر مج اعه

نوه  است، شناسایی هرد. با ه ه آن نه گذشت، این حق قت نابود درک اسوت هوه هور آن    
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تری روا داشته به عنواان هب وره تلقوی شوده و بوه هور       ها شدت و تمه د ب  رداوند بر آن

زرگی گناه را بر حس  شدت شاد؛ نه بها حرا  و گناه بزرگ ش رده میجهت، ارت اب آن

(. 960: 0، ج1926نهی و تهدید نسبت به آن از سای شارع مقدس باید سنج د )طباطبایی، 

 نش ن م:پس از این ب ان اج الی، به تمملی در آیات شریفه می

 "فاحشوۀ مب نوۀ  "را از هر رفتاری هه به عناان  احزاب زنان پ امبر 96اوند در آیه رد

از آن یاد شده، بر حذر داشته و مرت بان را به عذاب مضاعف تهدید هرده اسوت. بنوابراین،   

را بوا عبوارت    "فاحشوه "الب ان عناان آن ع د هر نه باشد گناه هب ره است. صاح  مج  

( ب ان داشوته و در ال  وزان   915: 9، ج1911)طبرسی، « السیئ  البلیغ  ف  القبح و ه  الکبیرة»

(، از 952: 16، ج1936)طباطبوائی،  « لفعل  البالغ  ف  الشناع  و القبح و ه  الکبیرها»با عبارت 

هنود؛  آن تعب ر شده است. روشن است عذاب مضاعف در ن اس با دیگر زنان معنی پ دا می

گوردد و در  بدین معنی هه در صارت ارت اب از سای دیگران برای آنان عذابی منظار موی 

گوردد )طاسوی،   ه ان عذاب مضاعف موی  زنان پ امبر یصارت ارت اب آن ع د از سا

، 1911؛ ه ووان، 920: 6و  1: 1936؛ طبرسووی، 019: 12، ج1963؛ رازی، 520: 6، ج1091

ییا نسیاا النبی  لسیتل     »آمده است:  در رطابی دیگر به زنان پ امبر 95(. در آیه 919: 9ج

یسه با دیگر زنان به تقاا مشوروط  هه بزرگی مرتبۀ آنان در مقا« کأحد نل النساا إن اتقیتل ...

هه در ایون جوا   دو احت ا  وجاد دارد: ی ی آن "إن اتقیتلّ"شده است. برای عبارت شرطی 

هوه تعلوق بوه    فعد متعدی )اتق تن( به دالید بالغی ناز  منزلۀ فعد الز  تلقی شده، بدون آن

ر بوه ضورورت وجواد    (؛ زیرا نظ131تا: مفعا  را  یا عامی مارد نظر باشد )تفتازانی، بی

گاهر تقاا است، بدون عنایت به متعلقی را . از ماهر عبارت بعضی از مفسران به دست 

شرط علیهل التقوی لیبیل سباان  أن فضلهل »اند: آید هه این احت ا  را ترج ح داده و گفتهمی

تعودی  هوه فعود م  (. احت وا  دو  آن 60: 0، ج1966)الجزائوری،  « نالتقوی ال ناتصالهل نالنب 

إن تتقییل  »مزبار به حس  نرینه در وان  متعلق به مفعالی دیده شاد، مانند عقواب االهوی:   



291 2393 تابستان، 1، شمارۀ 2، دورۀ پژوهشنامه ثقلین 

(. یا گفته شده، معنای آن این است هه 521: 6)طاسی، ه ان، ج« عقاب اهلل نالتناب ناارن 

( و ماننود آن  696: 9، ج1961اگر بترس د از مخالفت اوامر و نوااهی او )شوریف اله جوی،    

با آیه  95(. با هر دو احت ا ؛ به ویژه احت ا  دو ، پ اند درونی آیه 936: 9، ج1916)ثقفی، 

آیود،  می 99شاد هه هر آنچه پس از آن در آیه ن اید و نشان داده میبس ار معنی دار می 96

نه اوامر و نه نااهی، از نظر رداوند بس ار مهم است؛ بدین معنی هه در صوارت رعایوت   

در صارت مخالفت، عوذاب االهوی هوه شو د مضواعف آن بورای زنوان        ها مرتبۀ واال و آن

 99باشد؛ در انتظار است. افزون بر آن، در م ان آن اوامور و نوااهی هوه در آیوه     می پ امبر

أقمیل الصیلوة   »ها نشم پاش د؛ مانند تاان از اه  ت آنهایی است هه ن یوارد شده، عناان

برابور نصوا  روایوات صوحاح اهود       هه ترک صالتدان م و می« ... أطعل اهلل و رسول  ...

( و 021تا: (؛ ن ز: )ر.ک: الجزیری، بی561: 5، ج1969است )هل نی،  "هب را مابقه" ب ت

گ راهی و آت  و رلاد در جهنم را بوه دنبوا  دارد   بدین مناا  نافرمانی از ردا و رسا 

رار گرفته و س اق در این جوا  ها ن(. نهی از تبرّج در ردیف آن59؛ جنّ:10؛ نساء:96)احزاب:

فه اند هه این مقاله ن ز از نظر شارع مقدس مهم است؛ به نحای هوه عود  تاجوه    به ما می

ای سوب  پاشو  نورار دادن، آن هوم     بدان گناهی است بزرگ و ح م اصرار بر آن و گانه

تاان شودت  راد به راد معلا  است و به تاض ح ن ازی ن ست. در روایات اسالمی هم می

تااند به مثابۀ تمی دی بر فهوم موارد نظور از آیوۀ شوریفه      زشتی ع د تبرّج را دریافت هه می

باشد. در روایتی هه در مناب  اهد سنت آموده و نقود آن در برروی از منواب  شو عی را هوم       

؛ مجلسی، 31: 1931تاان به منزلۀ نبا  مض ان آن از سای بزرگان تلقی هرد )ش رازی، می

داشوت. از  ده رصلت را بس ار بد می ؛ این عبارت آمده است هه پ امبر(961: 63تا، جبی

(؛ بدین معنا هه آرای  زنوان و  101: 6، ج1906)نسائی، ...«  التبرّج نالنین  لغیر نالها»ج له 

آن را ناپسند و مذما  ش رده است  نشان دادن آن به نامحرمان، از اماری است هه پ امبر

شر النساا المتبرّلیاب و هیل   : »یا این سخن منقا  از پ امبر (.101: 6، ج1906)س اطی، 
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(؛ زنوان  131: 2، ج1060)سو اطی،  « المنافقاب ال یدخل الهن  ننهل إال نثل الغراب األعصی  

رود، مگور بوه انودازا هوالغ     متبرّج بدترین زنانند آنان منافقند، هسی از آنان به بهشوت ن وی  

ای اسوت؛ ع واره بون    ، و این تشب ه نوه هنایوه  اعصم. در این مارد هه هالغ اعصم ن ست

دارود  »ای بادیم. حضرت فرماد: در ایا  حج یا ع ره ما با رسا  ردا»گاید: رزی ه می

نری غرناناً فیها غیراب  »ما نگاه هردیم و گفت م: « ب ن د؟ای میاین دره نگاه هن د؛ آیا ن ز تازه

هوا تنهوا یو  هوالغ     ب ن م هه در م وان آن ا می...؛ ما هالغانی ر أعص  أحمر المنقار و الرللیل

ال یدخل الهن  نل »حضرت فرماد: «. اعصم وجاد دارد؛ یعنی منقار و دو پای او نرمز است

( و هالغانی با 131: 0تا، جحنبد، بی)ابن« النساا إال نل کان ننهل نثل هذا الغراب ف  الغرنان

نن ن نقد  (. ن ز در روایتی از پ امبر066: 6تا، جاین وصف در غایت ندرتند )زب دی، بی

هوا  نبایود ن وزی پرسو د هوه ی وی از آن      ]عانبتیاز شدت بد[دربارا سه هس »شده است: 

 انرأة غاب عنها زولها قد کفاها نؤون  الدنیا فتبرّلت نعده فال تسیئل عینه   »عبارت است از: 

(؛ زنوی هوه ه سورش رورج     96: 16، ج1063؛ ال تقی الهنودی،  13: 6)ابن حنبد، ه ان، ج

« رودگاه او آرای  هرده در غ اب ه سر به راد ن ایی به ب رون میدهد آنزندگی او را می

درباره این نب د هسان ن زی نپرس د. روشن است هه از مج اع دالید ومستندات مرباط به 

شواد؛ بل وه   به ه چ رو انحصارح م به زنان شاهردار فه  ده ن وی حرمت ونبح تبرج زنان 

(. بر پایۀ ایون  029: 1، ج1066درتران بالغ و مراهق را ن ز زیر پاش  راد دارد )مرداوی، 

مایه دالید و مستندات است هه فقهای بزرگ اسال  ازاهود سونت گرفتوه )ر.ک الجزیوری،     

ترین محرمات دینی و فضو ح  برّج را از بزرگ( تا بزرگان ش عه، سفار و ت22-20: 2تا، جبی

انود )جعفریوان،   ترین من رات شرعی راانده و حرموت آن را از ضوروریات دیون شو رده    

1966 :1016)1. 

                                                           
رط فقهای بزرگ ش عه در تصریح به حرمت سفار و تبرّج آموده اسوت   . ض ناً تصایرهای فراوانی از ع ن دست1

 (.1011-1060: 5)رسائد حجاب ه، ج
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در نظا  نضایی اسال ، به سان نظامات نضایی دیگور ملود بورای شواهد،      قبول شهادت:

ی و حقانی است. ی وی  شروط و الزاماتی مقرر گشته هه جای بحث مستافای آن، آثار فقه

ها عدالت است و عدالت به معنای سالمت از ه ه ن زهایی اسوت هوه در   ترین آناز ع ده

انود:  شاد. فقهوا در تعریوف عودالت آورده   از آن بحث می "فساق"یا  "فسق"فقه به عناان 

ای هوه انسوان را از   ... ؛ عودالت عبوارت اسوت از مل وه     ه  الملک  الرادع  عل نعصیی  اهلل »

در نت جه شهادت فاسق به عناان مرت   گنواه هب وره یوا اصورار     « دارد.افرمانی ردا باز مین

 (.005: 5تا، جهننده بر صغ ره در نظا  حقانی و نضایی اسال  پذیرفته ن ست )ر  نی، بی

: 1051اند )عس ری، آورده "رروج مذما  و م روه"فسق و فساق را در لغت به معنی 

با مطلق رروج باز ن اده باشند و بدین مناا  بعضی، آن را رروج از ( تا تفاوت آن را 062

( و در فضای شرای  آسو انی  006: 9، ج1960اند )جزری، نل رو استقامت و اعتدا  دانسته

(، تورک امور االهوی    916: 1969فرمانی )رجایی بخارائی، گفته اند: فسق عبارت است از بی

، 1906؛ زوزنوی،  61: 1919فرموان رودا )جرجوانی،    (، رروج از 65: 2تا، ج)الفراه دی، بی

: 1966؛ مح ودیان،  620: 1969( و به عبارتی ر انت به رداونود )هواهس،   126و  02: 1ج

(؛ نه تنها به صارت رروج ع لی  باشد یا رروج ع لی اعتقادی هه عبارت اسوت از  630

تورین  (. ب  639: 1019هفر. بنابراین، باید فاسق را اعم از هافر دانست )الحس نی ال فای، 

هاربرد فاسق برای هسی است هه در ع ن التزا  نلبی به شریعتی، در ع د، نسبت به ه ه یا 

(. رداوند رطاب به اهد 966: 1995آورد )راغ  اصفهانی، بعضی از واجبات آن ارال  می

یوا  ( 9)مائده:« ذلک  فسق»های رالف فرماده است: ای ان از پس نهی نسبت به برری رفتار

(. ن وز در  565)بقوره: « إن تفعلوا فإن  فسوق نکی  »( یا: 151)انعا :« و إن  لفسق»فرماده است: 

و ال »... نرآن هریم لزو  عد  پذیرش شهادت بزه اران با فسق آنان پ انود روارده اسوت:    

(. بودین معنوی هوه ایون گوروه مقبوا        0)نوار: « تقبلوا له  شهادة أندا و أولئک ه  الفاسیقون 

( و در 566: 9، ج1961ن ستند و فسق در ایشوان تحقوق دارد )شوریف اله جوی،     الشهادت 
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(. حوا  اگور   511: 6، ج1906شهادت، عدالت شرط است و فسق منافی آن است )هاشانی، 

تبرّج، فسق تلقی شاد و بر اساس آیات مارد بحث وعدا عوذاب بور آن داده شوده و گنواه     

ت هوم روشون اسوت. در روایتوی هوه بوه       هب ره به حساب آید؛ وضع ت آن در مسئله شهاد

انود  (، فق هان بور اسواس آن فتواا داده   156: 6، ج1936مالحظۀ نات سند و متن )مجلسی، 

تقبیل  »آمده است:  از اما  بانر (؛065: 1، ج1062؛ راوندی، 169: 1936)العجلی الحلی، 

و العفیا  نییعیاب   شهادة المرأة و النسوة إذا کل نستوراب نل أهل البیوتاب نعروفاب نالسیتر  

؛ ه وان  19: 9(، ج1)1936)طاسوی،  « لألزواج تارکاب للبذاا و التبرّج إل  الرلا  ف  أندیته 

های مشهار به صوالح و اهود پاشو  و عفوت     (؛ زنانی هه از رانااده505: 6(، ج5)1936

باشند و فرمانبردار ه سران باده و فحاش نباشند و با رادن ایی و آرای  به محود موردان   

داللوت صوریح ایون حودیث بوه مفهوا  رواد، در        « هر نشاند، شهادتشان پذیرفته است.ما

هوه در  مانع ت تبرّج به مثابۀ مصدانی از رفتار فاسقانه، بر هسی پاش ده ن ست. نابد ذهور آن 

زو  وجاد عدالت در شواهد در  به ل 122نانان آی ن دادرسی ه فری ج هاری اسالمی، مادا 

گانه سابقه فسق و اشتهار مانع ت هربصرا سا  ه  ن ماده بهتو مااردن از تصریح شده است

 نانان آی ن دادرسی مودنی،  599به فساد نسبت به نبا  شهادت شاهد اشعار دارد و در مادا 

 تبصورا آن، و  590شاره نرار گرفتوه و در موادا   مارد ارجاع و ا 122مادا شرایط مندرج در 

تااند ماضواع پژوهشوی   رح شده است هه میمسائد مرتبط با آن مطماضاع جرح شاهد و 

 وجای حاضر ب رون است.مستقد در نل رو فقهی و حقانی گردد و از گستره جست

 گیرینتیجه

 پشتاانه است.هه تبرّج و حجاب دل د روشن شرعی ندارد، به هلی بیادعای این  (1

 بدحجابی و تبرّج به صریح هتاب و سنت حرا  ب ّن و گناه هب ره است. (5

روایات اسالمی، زنان متبرّج به جز مجازات مصرح در نانان مجازات اسالمی، برحس   (9

 از حق ادای شهادت در محاهم نضایی محرو  هستند.
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