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مسابقه پیامکی شماره ی 7:

اسامی برندگان مسابقه پیامکی شماره 4: خانم مهسا پناهی، آقایان محمود حسامی کرمانی و علی نصیرنژاد 

سؤال تشریحی: کدام آیات از سوره نور، حکم و چگونگی پوشش زنان و موارد استثناء آن را به تفصیل و گستردگی بیان کرده 
است؟

سؤال های چهارگزینه ای: 
1- سیاست کشف حجاب با کدام یک از اهداف زیر توسط رضا خان صورت گرفت؟

الف( دین زدایی. ب( برداشتن مرز میان مرد و زن و بی حیا کردن جامعه. ج( مشغول کردن مردم به مسائل سطحی و غارت 
گنجینه های کشور توسط استعمارگران. د( گزینه الف و ب و ج صحیح می باشد.

2- وجوب رعایت حجاب در اسالم چگونه حکمی ست؟
الف(حکم اجتماعی. ب( حکم شخصی. ج( حکم شخصی-اجتماعی که جنبه شخصی اش پررنگ تر است. د( حکم شخصی-اجتماعی که جنبه 

اجتماعی اش پررنگ تر است.

در مورد سؤال تشریحی، تنها کلمه یا کلمات خواسته شده را و در سؤال های تستی، ابتدا شماره سؤال و سپس عدد گزینه 
بوط به آن را به شماره پیامک  200001377 ارسال نمایید.  صحیح مر

هر بار به قید قرعه به سه نفر از شرکت کنندگان، ربع سکه بهار آزادی اهدا خواهد گردید. 

دیگر  جای  به  جایی  از  پوشیده،  محملی  در  اشراف  و  اعیان  زنان  که  بود  رسم  االیام  قدیم  در 
خود  برای  الهی  ادیان  حجاب  شبیه  پوششی  اشراف  زنان  خود  اروپا،  در  حتی  یا  و  می رفتند 
برگزیده بودند. هدف از انتخاب این پوشش، نه تحقیر زن و نه ایجاد محدودیت برای او بود؛ بلکه 

دور نگه داشتن نگاه مردان غریبه و مردم عادی از این زنان بود. عملی که برخواسته از 
فطرت آدمی و به منظور تکریم جایگاه واالی زن صورت می گرفت. آن زنان مقام 

و شأن خود را باالتر از این می دانستند که مرتع چشمان هرزهݘ هر کس و ناکسی 
قرار بگیرند. این مسئله آن قدر روشن و قابل فهم بود که هیچ کس به ذهنش 
هم خطور نمی کرد، این زن ها حقشان ضایع شده است و یا تحقیر شده اند.

حجاب، مایهݘ تکریم زن بوده است

و  دین  علیه  آشکار  مبارزه ای  در  می کوشیدند  غرب،  رسانه ای  بوق های  که  زمانه ای  در 
به ویژه اسالم، حجاب را عامل عقب ماندگی زنان معرفی کنند، به یک باره انقالب اسالمی 
در ایران معادالت آنها را به هم ریخت. ناگهان مردم جهان با صحنه هایی مواجه شدند 
می دیدند  را  محجبه ای  زنان  تصاویر  آنان  نمی کردند.  هم  را  تصورش  حتی  روز  آن  تا  که 
وزی  پیر از  پس  اکنون  و  رسانده اند  وزی  پیر به  را  بزرگی  انقالبی  مردان،  دوشادوش  که 

در   ... و  فرهنگی  سیاسی،  اجتماعی،  مختلف  جایگاه های  در  فعالیت انقالب،  حال 
سازنده هستند. 

را  بی  غر زن  چشمانشان  مقابل  در  آنها  دیگر،  ازطرف 
می دیدند که بی حیایی و برهنگی، منزلت اجتماعی اش 

برای  تبلیغاتی  یا وسیلهݘ  کاالی جنسی  را در حد یک 
و  آورده، جایگاه همسری  پایین  بزرگ،  کمپانی های 
مادری اش را متزلزل کرده و آینده اش را در هاله ای 
زن  اما،  مقابل  در  است.  برده  فرو  سیاه  غبار  از 
مسلمان، هم جایگاه همسری و مادری خویش را به 

خوبی حفظ کرده و کانون خانواده را گرم نموده است 
و هم سازنده تر و فعال تر از قبل،  در جامعه حضور دارد.

می گویند وقتی در جامعه برای پوشش زنان محدودیتی وجود نداشته باشد و هرکس هر مقدار از بدنش 
برای مردها عادی می شود  زنان  ور دیدن بدن  نپوشاند، به مر بپوشاند و هرکس نخواست  را که خواست 
اما  است،  نشده  تأیید  هم  علمی  لحاظ  از  ادعا  این  اگرچه  شد)!(.  نخواهد  دیگری  مزاحم  هم  کسی  و 
یک نشوند چیز  از دیدن بدن زنان، تحر اگر مردان  گفته است  باید پرسید که چه کسی  برفرض صحتش 
مطلوبی ست؟ این خالف طبیعت زن و مرد است. هرچقدر در جامعه امکان چشمچرانی و هوس رانی برای 
مردان و زنان فراهم نباشد، کانون خانواده می تواند به همان نسبت گرم تر باشد. چون پاسخ این نیاز را 

تنها در خانواده می یابند و نه جای دیگر.

نشان به آن نشان که انسان عاقل و سالم، وقتی به وجدان خود مراجعه می کند، می بیند که به طور طبیعی 
می گردد.  میسر  فطرت  گذاشتن  پا  زیر  و  عادت  تغییر  با  که  تحمیلی ست  برهنگی  و  دارد  پوشیدگی  به  تمایل 
اینکه اکثریت قریب به اتفاق انسان ها در طول تاریخ، حتی در مناطق گرمسیر، نوعی از پوشش را برای خود 

بر همین ادعاست.  گواه  برگزیده اند، 
به قرآن )یا کتاب مقدس مسیحیان و یهودیان( و ماجرای پدر و مادرمان، حضرت آدم و حوا )علیهما السالم(، 
نگاه کنید! آن دو بزرگوار بعد از آنکه به خطا از گیاه ممنوعه استفاده کردند، عورت هایشان بر همدیگر آشکار 
العمل  این عکس  را پوشاندند.  و خود  کردند  گیاهان پوششی درست  برگ  از  برای خود  بالفاصله  آنها  شد. 

طبیعی، برخواسته از فطرت سالم انسان است.

در سورهݘ نور، ابتدا خداوند متعال به مردان مؤمن فرمان می دهد که چشم خود را از نگاه به نامحرم برگیرند 
و پاکدامن باقی بمانند. سپس خطاب به زنان مؤمن می فرماید آنها نیز نگاه و بدن خود را از حرام حفظ کنند 

و حجاب را رعایت نمایند.
آیهݘ 30 و 31 این سوره حکم و چگونگی پوشش زنان و موارد استثناء آن را به تفصیل و گستردگی تمام اعالم 

است. کرده 
»به مؤمنان بگو چشم هاى خود را )از نگاه به نامحرمان( فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند؛ این براى آنان 

گاه است!«. )آیهݘ 30( پاکیزه تر است؛ خداوند از آنچه انجام می دهید آ
»و به زنان با ایمان بگو چشم هاى خود را )از نگاه هوس  آلود( فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت 
ى  هاى خود را بر سینهݘ خود افکنند )تا  خود را -جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند و )اطراف( روسر

گردن و سینه با آن پوشانده شود(، و زینت خود را آشکار نسازند«. )آیهݘ 31(

آرامش و امنیت روانی

حجاب مردان و زنان و پرهیز از چشمچرانی

کشف حجاب یک سیاست استعماری بود که توسط رضاخان، در ایران اجرا شد. رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی 
به جای آنکه با هدف پیشرفت کشور، به تقویت زیرساخت های علمی بپردازد، به خواست استعمارگران، 
به اجرای سیاست دین زدایی پرداخت. آنها این گونه وانمود می کردند که اگر ایرانی ها می خواهند مثل 

بی ها چیز دیگری بود. بی ها پیشرفته شوند)!(، باید از حذف دین شروع کنند. اما هدف غر غر
مردم ایران در تمام طول تاریخ، انسان های غالبًا مذهبی و دین داری بوده اند. التزام مردم به دین، 
کار را برای استعمارگران سخت می کرد. باید مردم را مشغول مسائل سطحی می کردند تا دیگر خیلی 
به مسائل کالن کشور و اتفاقاتی که اطرافشان رخ می داد توجه نکنند. این توجه، مشکل ساز بود. 
برای این کار، بهترین راه، استفاده از غریزهݘ قدرتمند جنسی بود. اگر می شد مردم ایران را نیز مثل 
مردم آندلس، گرفتار انحرافات جنسی کرد، مطمئنًا خیلی راحت می شد از گردهݘ آنها سواری گرفت. 
مقدمهݘ این کار، حذف حریم میان زن و مرد بود. برای برداشتن این حریم، حجاب اولین مانعی بود که 

باید حذف می شد؛ بعد از آن خود مردم به مرور بی حیا می شدند.

کشف حجاب، مقدمهݘ حذف عفاف

ن پیش با لباس هایی در منظر عمومی ظاهر می شدند که بسیار پوشیده تر از  زنان اروپایی کمتر از یک قر
لباس های معمول امروزشان است. همچنین پیروان ادیان مختلف در سراسر جهان، به تبعیت از آموزه های 

بی،  دینی شان، حجاب خاصی را رعایت می کردند. اما متأسفانه جریان طرفدار سرمایه داری و فاسد غر
با هزینه کردن و تبلیغات گسترده، به تدریج فضای جوامع بشری را بیش از پیش به فساد کشیدند و 
برهنگی را )که مخالف فطرت باحیای انسان است( به فرهنگ مردم کشورهای خودشان و کشورهای 

دیگر تزریق کردند.
جالب اینجاست که همین کشورهای مدعی طرفداری از حقوق و آزادی زنان، انتخاب صدها میلیون 
زن را در سراسر جهان به رسمیت نمی شناسند و دیکتاتورمآبانه نظر هوس بازانهݘ خود را به آنان تحمیل 

می کنند. آنها حضور زنی را که به اختیار خودش حجاب را برگزیده، در جامعه برنمی تابند و با تصویب 
قوانین محدودکننده، حضور آنان را در اماکن عمومی کمرنگ می کنند. پوشش اسالمی برای منافع آنان 

خطر جدی محسوب می شود.

کمتر از یک قرن پیش پوشش زنان اروپایی در 

اگر بگوییم حجاب یک مسئلهݘ صد در صد شخصی ست، آن وقت باید بپذیریم که باحجابی یا بی حجابی هیچ 
تأثیری بر اجتماع نمی گذارد. اما آیا حقیقتًا چنین است که اگر مردان و زنان، در جامعه حجاب شرعی را رعایت 
نکنند و هرکس به شیوه ای که می پسندد لباس بپوشد یا اصاًل لباس نپوشد، هیچ مشکلی برای اخالق و فرهنگ 

جامعه به وجود نیاید؟
کاالی  یک  به  شدنش  تبدیل  و  جامعه  در  زن  منزلت  و  شأن  آمدن  پایین  خانواده،  بنیان  سستی  ما  اگر  بله، 
ع انواع بیماری های واگیردار مقاربتی، رواج  جنسی، تجارت سکس، باال رفتن آمار طالق و تجاوزات جنسی، شیو
روش های غیر متعارف روابط جنسی، باال رفتن آمار تجاوز و مزاحمت های خیابانی و ده ها مسئلهݘ دیگر از این 
قبیل را )که در غرب رواج پیدا کرده( مشکل تلقی نکنیم، باید بگوییم که رعایت حجاب یا عدم رعایتش، هیچ 

تأثیری بر اعتال یا انحطاط جامعه ندارد.
در شرع مقدس اسالم، حجاب حکمی ست شخصی-اجتماعی که جنبهݘ اجتماعی اش بسیار پررنگ تر از جنبهݘ 
شخصی اش است. به این معنا که چه بسا حجاب اواًل برای حفظ جامعه از افتادن در ورطهݘ انحراف و در وهلهݘ 

بعد برای نشان دادن میزان بندگی اشخاص )زن و مرد( وضع شده است.

حجاب یک مسئلهݘ  شخصی یا تکلیف اجتماعی

تیشه به ریشهݘ خانواده
تمایل به پوشیدگی یک امر فطری ست

تا  شاید  که  آوردند  بشری  جوامع  سر  بر  بالیی  بشر،  حقوق  و  آزادی  از  طرفداری  ادعای  با  بی ها  غر
و  برهنگی  عادی سازی  به  آزادی،   بهانهݘ  به  وقتی  ساخت.  برطرف  را  منفی اش  تبعات  نتوان  سال ها 
به  کردند)!(،  برخورد  قانونی  صورت  به  حجاب  با  مقابل  در  و  پرداختند  جوامع  سطح  در  بی عفتی 
ور شهوت رانی به امری متداول تبدیل گشت. روابطی که هزاران سال در جوامع سالم بشری، تنها  مر
میان همسران برقرار بود و از میان چهاردیوار خانه ها تجاوز نمی کرد، اکنون با اصرار، تبلیغ و حمایت 
زرساالران، برای بی حیا کردن مردم، جلوی چشم همگان انجام می پذیرفت. دیگر فرقی میان خانه و 
و و پارک و مجالت و کتاب ها نبود. هر کدام از اینها می توانست خود  یون و سینما و ایستگاه متر تلویز

بیاید.   به حساب  یک مرکز فحشا 
میان  دلزدگی  نوعی  باعث  امر  این  در  وی  یاده ر ز
بی، دیگر به روابط  مردم شد. به طوری که انسان غر
شده  تکراری  روابط  این  نبود.  قانع  زناشویی  عادی 
بود و او به دنبال تجربهݘ انواع جدیدی از روابط بود. 
جنسی  ناسالم  روابط  اقسام  و  انواع  بدین ترتیب 
با  وع  نامشر رابطهݘ  همجنس بازی،  کرد:  پیدا  رواج 
کودکان،  به  تجاوز  فحشاء،  رسمی  مراکز  حیوانات، 

.  ... و  خشن  و  بیمارگونه  جنسی  روابط 

رواج انواع نامتعارف انحرافات جنسی در غرب

در زمانه ای که بوق های رسانه ای غرب، می کوشیدند در مبارزه ای آشکار علیه دین و به ویژه اسالم، حجاب 
را عامل عقب ماندگی زنان معرفی کنند، به یک باره انقالب اسالمی در ایران معادالت آنها را به هم ریخت. 
ناگهان مردم جهان با صحنه هایی مواجه شدند که تا آن روز حتی تصورش را هم نمی کردند. آنان تصاویر 
وزی رسانده اند و اکنون پس از  زنان محجبه ای را می دیدند که دوشادوش مردان، انقالبی بزرگی را به پیر
وزی انقالب، در جایگاه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... در حال فعالیت سازنده هستند.  پیر
بی را می دیدند که بی حیایی و برهنگی، منزلت اجتماعی اش  ازطرف دیگر، آنها در مقابل چشمانشان زن غر
و  همسری  جایگاه  آورده،  پایین  بزرگ،  کمپانی های  برای  تبلیغاتی  وسیلهݘ  یا  جنسی  کاالی  یک  حد  در  را 
مادری اش را متزلزل کرده و آینده اش را در هاله ای از غبار سیاه فرو برده است. در مقابل اما، زن مسلمان، 
هم  و  است  نموده  گرم  را  خانواده  کانون  و  کرده  حفظ  خوبی  به  را  خویش  مادری  و  همسری  جایگاه  هم 

سازنده تر و فعال تر از قبل،  در جامعه حضور دارد.

حجاب، ضامن حضور آزادانه و فعال زن در جامعه
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 حجاب    عفاف
و

بنابر این تعاریف، می توان گفت اهمیت حیا و عفاف چه بسا کمتر از حجاب نیست. زیرا انسان ها 
)زن و مرد( می توانند باحجاب باشند، اما در عین حال از حیا هم محروم باشند.

شاید  که  عربی ست  کلمه ای  حجاب 
ایرانی ها به معنای پوشش به  بیشتر توسط ما 
معنای  به  هم  عربی  در  کلمه  این  می رود.  کار 
پرده است و هم به معنای پوشیدن. اما در زبان 
مذکور، بیشتر به معنای پرده به کار رفته است.

عفاف به معنای خود نگهداری و باز داشتن 
شهوانی ست.  خواهش های  و  محرمات  از  نفس 
عفاف باعث می شود که انسان در دام شهوت ها 
نیفتد. پس حجاب امری ظاهری و عفاف امری 

انسان هاست. باطن  به  مربوط 

آیـــــــــــــا حـجـــــــــاب مردان را 
حریص تر می کـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند؟

یکی از شبهات مخالفان حجاب اینست که »اإلنساُن حریٌص علی 
ما ُمِنع«؛ رعایت حجاب در جامعه باعث حریص تر شدن مردان 

می شود، و این حریص تر شدن مردان، مشکالت بیشتری به 
داده  شبهه  این  به  متعددی  می آورد.پاسخ های  وجود 

است: شده 

هر    می توان  آیا 
خواسته نامعقول دیگر انسان را نیز با 

همین روش )یعنی لغو ممنوعیت( پاسخ داد؟ مثل 
اینکه بگوییم، رانندگی با سرعت باال و حرکات نمایشی در 

خیابان های شهر ممنوع است و عده ای به این کارها حریص تر 
را  عده  این  نامعقول  خواست  ممنوعیت،  لغو  با  باید  حال  شوند. 

پاسخ دهیم یا اینکه ضمن حفظ ممنوعیت این اعمال، جواب مناسب 
دیگری برای حل این مسئله پیدا کنیم. مثاًل برای این افراد پیست های 
مخصوصی در نظر بگیریم که در آنجا با رعایت نکات ایمنی،  سرعت باال و 

کنند.  تجربه  را  نمایشی  حرکات  انجام 
مسئله حجاب هم شبیه این ماجراست. ممکن است عده ای ادعا 

کنند که با ممنوعیت برهنگی و بی حجابی در سطح جامعه، 
حریص تر شده اند. خب،  پاسخ این نیاز آنها به صورت 

کامل و سالم در ازدواج وجود دارد. چاره 
آنها ازدواج کردن است.

حریص  چیزی  به  انسان 
می شود که هم از آن منع شود و هم 

جامعه  در  اگر  شود.  تحریک  آن  سمت  به 
حجاب اسالمی رعایت شود، تحریک جنسی 
معنایی ندارد. آیا این ادعا مضحک نیست که 

بی حجابی و برهنگی زنان در جامعه باعث 
تحریک مردان نمی شود، اما باحجابی 

می شود؟! تحریک  باعث 

و  بی حجابی  اگر 
کاهش  باعث  زنان  برهنگی 

التهابات جنسی در جامعه و کاهش 
بوط به آن می شود،  آمار ناهنجاری های مر

ناهنجاری ها  این  آمار  می بایست  پس 
بسیار  غرب زده،  و  بی  غر کشورهای  در 

اما  از کشورهای دیگر باشد.  پایین تر 
دیگری  چیز  کاماًل  رسمی  آمار 

می گوید.

می گویند وقتی در جامعه برای 
نداشته  وجود  محدودیتی  زنان  پوشش 

را که خواست  از بدنش  باشد و هرکس هر مقدار 
بپوشاند و هرکس نخواست نپوشاند، به مرور دیدن بدن 

زنان برای مردها عادی می شود و کسی هم مزاحم دیگری نخواهد 
شد)!(. اگرچه این ادعا از لحاظ علمی هم تأیید نشده است، اما 

برفرض صحتش باید پرسید که چه کسی گفته است اگر مردان از 
خالف  این  مطلوبی ست؟  چیز  نشوند  تحریک  زنان،  بدن  دیدن 

طبیعت زن و مرد است. هرچقدر در جامعه امکان چشمچرانی 
و هوس رانی برای مردان و زنان فراهم نباشد، کانون خانواده 

پاسخ  چون  باشد.  گرم تر  نسبت  همان  به  می تواند 
نه                         و  می یابند  خانواده  در  تنها  را  نیاز  این 

دیگر. جای 


