
 

 پوشش در برابر محارماهمیت 
 گروه تأمین منابع

 دیدگاه فقه و اخالق

 برابر پوشش در ،ردیسته است مورد توجه قرار گژکه با یل اخالقئاز مسا یرژ
در برابر افراد نامحرم  دژفقط باکنند که  یگمان م یا عده .حرم استمَ  افراد

د و افراد دار گسترده یا ه، دامنحجاب که مسئله یدرحا  ؛ت کنندژحجاب را رعا
ها  خانواده یف موضوع در برخژا متأسفانه، شود. یز شامل میخانواده و محارم را ن

 شود. یپرداخته م به آن کمتر ندارد و  یت چندانیاهم
 است: یمحارم، از دو ُبعد قابل بررسپوشش دختران در برابر 

 پوشش دختران در برابر محارم، ضرورت ندارد و :یفقه. از نظر حکم ١
ف باره ژد در ایبدن خود را بپوشاند. مراجع تقل یاعضا هست همیواجب ن

گر محرم هستند، اگر قصد  ّذت نداشته ژردژمرد و زنی که با »اند:  فرموده
 8«گر نگاه کنند.ژردژر از عورت، به تمام بدن یتوانند غ یباشند، م

، مقدار پوشش محارم ـ مانند برادر و فقهاساس  بر اگرچه :. از نظر اخالقی٢
 اما است که در مقابل نامحرم هستند، یکمتر از مواقع ،خواهر ـ در منزل

ز به یرا ن یتواند قواعد شرع یان محارم، میم یعرف یارهاینرردن مع تژرعا
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گاه عرف و اخالق در خانواده و ژت جاژتقو یشرع برا رو، فژااز .دناچا ش برش
ا مخا ف، نگاه با قصد  ذت و ژژه خواهر و برادر و جنس موافق ژو محارم، به

 منع کرده است.، گر محارمژان خواهر و برادر و دیز را میانگ مفسده
نره ژا هو به ب ان «یاریاخت ـ یوارژچ ارد» معروفد با شعار ژپدر و مادر، نبا

گرند، هرگونه خواستند، بپوشند و هرچه خواستند، با ژردژخانواده، محرم  ههم
د تابع مقررات ژتک افراد خانواده با ف تکیمعاشرت ب یند. چگونگژهم بگو

کوتاه و تنگ و  یها دن  باسیمادر و دختر خانواده، از پوش و باشد یا ژهژو
تر از  کژنزد یکنند. ممرف است گفته شود چه کس یزننده خوددار یها شژآرا

که از گوشت، پوست و استخوان  یکسان یعنژا برادر؟ برادر و خواهر، ژخواهر 
ث اشاره ژک حدژتوان راحت بود. در پاسخ، به  یدر برابر آن ا م ،پس .گرندژهمد

رسول خدا!  ید: ایپرس امبر خدایاز پ یمرد» :فرمودند یم. امام علیکن یم
د ژنه )نبا»حضرت فرمودند: « گذارد. یخود را در مقابل مف باز م یاهرم موهاخو

ساعد  اژها، موها  ژیباژاز ز یزیچ یترسم وقت یرا مژف کار را انجام دهد(؛ زژا
 8.«یفتیان کند، به گناه بژتو نما یخود را برا

ا هنگام ورود بر مادرم، از او اجازه ژای رسول خدا! آ»گفت:  امام علی
ا ژآ»فرمود: « برای چه؟»عرض کرد:  علی« بله.»فرمود:  امبریپ« رم؟یبگ

 امبریپ« ر.یخ»گفت:  علی« نی؟یان ببژشوی مادرت را عر خوشحال می
 2«ر!یف، اجازه بگژبنابرا»فرمود: 

 پیامدهای نوع پوشش در برابر محارم

نه،ا خواهرم در خاژپوشش مادر  ل نوعید  د بهژگو یم یا پسر خانواده یگاه
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ا خواهر ژمادر  یا گاهژ اند و ک مف شدهژندارم و آنان عامل تحر یذهف آرام
م قصد یکن یکند که احساس م یم یمواقع رفتار ید پسر خانواده، بعضژگو یم

ف ژاز ا یاریدر بس که شود یف رفتارها، مشخص مژا یابژ شهژبا ر ؛دارد یئ سو
دارند و  ینامناسب یها پوششها، مادر و دختر در مقابل پدر و پسر،  خانواده

و شده خته ژآرام قبح پوشش نامتعارف دختر و مادر، در برابر مردان خانواده ر آرام
دگاه آن ا ژا و عفت در دیجه، حید. در نتننیب یزشت نم ف نوع رفتار راژا گرژد

ند، یبیان مژعر مهیشه مادر خود را نیکه هم یکند و نـوجوان یت جلوه میاهم کم
با همان وضع  زین گانه راینره خا ه، دخترخا ه و زن بژکند از ا ینم احساس شرم

 ند.یبب
داشته باشد.  یتواند در بلوغ زودرس فرزندان نقش م میان، میپوشش اطراف

ان ژعر مهی، هر روز با بدن نیاز نوجوان شیپکه  یدر کودک یک جنسژتحر هنیزم
تر عژند، سریبیآنان را م ه بدنبرجست یهامـادر و خواهـر مـواجه است و قسمت

ابان بر افراد یند، ناخودآگاه در کوچه و خیبیادتر است و آنچه را در خانواده مژو ز
 شود زودتر از موعد با غ شود.یکند و باعث میگر منطبق مژد

 ژیهاف صحنهیاگر کودک در خانواده با چن: »که ندپنداریم فیچن یبعض
برخورد کند، با  ژیهاف صحنهیدر مجا س و جوامع با چن یمواجه باشد، وقت

ز یت امر، چیکه واقع ی؛ درحا «کند.ینگاه نم یف افرادیحرص و و ع به چن
را، سربرهنه شدند و کودکان ژزنان و دختران اروپا و آمر که است؛ چنان یگرژد

عه، با عادت دادند؛ اّما باز هم کودکان آن ا به جام یژهاف صحنهیخود را به چن
باالتر  در جامعه آنان یات جنسژآمار جنا همچناننظر ش وت نگاه کردند و 

 .رفت
است  یدیتقل یبر مبنات کودکان و نـوجوانان، یرشد شخص یاساس یهاهژپا

 و پدر رفتار مادر ، گفتار وفژبنابرا .شود یحاصل م یدارژدو  یداریاز راه شنکه 
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د. اگر مادر ژنما یز صدق میپوشش ن هدربارف امر ژبر کودک دارد. ا یر فراوانیتأث
شه با پوشش مناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر شده باشد، کودک هم یهم
 او، با ید و در دوران نوجوانژنماد یهمان پوشش را از مادر تقل   کند یم یسع

 .  ندژبرگز یعنوان سبک زندگ را به هویهمان ش   کرده و یهمانندساز

 راهکارهاها و  توصیه

: معّین گرفتن کودکان نامحرم، پس از سّن  . خودداری از بوسیدن و در آغوش١
ها سفارش شده، اما  دن بچهینره در اسالم به محبت و نوازش و بوسژبا وجود ا

 یاحمد کاهل»شود.  یافراد نامحرم منع م یف، از سویمع ف رفتار، پس از سّف ژا
اندازد و  یخود را در آغوش مف م ،ید: دختربچه نامحرمیپرس از امام صادق

پاسخ دادند: اگر  ست؟ امامیبوسم. حرمش چ یکنم و م یمف او را بلند م
 8«خود ننشان. یپا یسا ه شد، او را رو دختر شش

از  یریشگیپ یها وهیاز ش یرژ :. خودداری از عمل جنسی در برابر فرزندان٢
دگان فرزندان ژدر برابر د یف از انجام عمل جنسژوا د ی، خودداریک جنسژتحر

. رسول  شود یو بعد از آن را شامل م یف نوجوانیتا سن یاست که از دوران نوزاد
با همسرش  یکه جانم در دست اوست، اگر مرد قسم به آن»د: ژفرما یم اکرم
ند و صدا و نفسشان را یدار باشد و آن ا را ببیب یآغوش شود و در خانه، کودک هم

 2«شود. یتگار نمگاه رس چیبشنود، ه
 خواسته فژاسالم از وا د :نیورود به اتاق والد یگرفتن فرزندان برا اجازه .3

شدن به استراحتگاه آنان، اجازه  ش از واردیکودک خود آموزش دهند که پ به
 یها شدن کودک با صحنه رو به از رو یریشگیف دستور، پژرد. هدف از ایبگ
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ای »د: ژفرما یف باره مژدر ا مژقرآن کر آن است. یامدهایپدر و مادر و پ یجنس
ف کودکانتان که به حّد بلوغ ید! بردگان شما و همچنژا مان آوردهژکسانی که ا

مروز یش از نماز صبح، و نیرند: پید از شما اجازه بگژاند، در سه وقت با دهینرس
 فژد، و بعد از نماز عشا. اژآور رون مییهای ]معمو ی[ خود را ب هنگامی که  باس

ف سه وقت، گناهی بر شما و بر ژبرای شماست؛ اّما بعد از ا ،سه وقت خصوصی
 8«د.ژگر بگردژردژست ]که بدون اذن وارد شوند[ و بر گرد یآنان ن
 مادران و پدر یمتأسفانه، برخ :شدن در برابر کودکان از لخت یخوددار  .4
 حضور در رو، فژازا. شوند ینم یکنند که کودکان متوجه مسائل جنس یم تصور

 یمنف اثر کودکان یجنس تیترب در امر، فژا نرهژشوند و حال ا یم  خت کودکان
 و برد یف میآن ا را از ب یایشدن در برابر کودکان، ح گذارد. افزون بر آن،  خت یم

 کردن کودکان ف مسئله، در مورد  ختژ. ا شود یکودکان م یک جنسژباعث تحر
 . ز مطرح استیدن عورت آن ا نژو د

، ضرورت یاگرچه از نظر شرع :پوشش مناسب مادر در مقابل فرزند .5
و  یتیبدن خود را از فرزندان بپوشاند، اما از نظر ترب یاعضا هندارد که مادر هم

شه با یکند. اگر مادر همید میمادر را تقل، کودک شرل پوشش یشناخت روان
ند، یب یآنچه را م پوشش مناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر شده باشد، کودک

د یتقل شرا از مادرخود پوشش  نوعد تا وشکیم در حافظه خود ضبط کرده،
.دژنما
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