
 

 اسالمی حجاب منتقدان و مستشرقان رایج شبهات طرح لزوم
 پاسخگویی کیفیت و مجازی فضای در

 1)ایران( یرزهرا محمدپورم: هنویسند
 19/05/1396: پذیرش                           18/03/1396: دریافت

 چكیده
 احکام امروزه به نوعی منتقدشود، گران شرق نیز تعبیر میها به کاوشمستشرقان که از آن

 صدد در و دانسته بشر حقوق ضد اسالم را دین و نهاده فراتر را پا اند و حتیشده اسالمی
 این مسائل، مسئله حجاب است. جمله که از دباشنمی آن رد و نقد رد علمی دالیل ارائه
 خطر افتادن به و برای زن ظاهری پوشش مضر بودن مسئله حجاب، به مستشرقان نقد

ت؛ اس اجتماع در حضور یبرا زن حق شدن ضایع نیز و او روحی و جسمی سالمت
ها پرداخته ررسی آنتالش شد به ب -ناظر به فضای مجازی -شپژوه این درمواردی که 

های علمی چنین تالش شد بررسی محتویات پژوهش با استفاده از سایر پژوهششود؛ هم
 بردن بین از برای مستشرقان که شبهاتی بهو بر این اساس،  های کارگاهی باشدو نظریه
 شده است. اشاره اند،پرداخته حجاب و عفت جایگاه

 مجازی کیفیت پاسخگویی، فضای منتقدان، و مستشرقان اسالمی، حجاب: واژگان کلیدی

 مقدمه
هنوز بیش از دو دهه از ورود اینترنت به زندگی مردم نگذشته که ضریب نفوذ آن با 

بایلی حتی کودکان و ای رو به رو شده و با وجود شبکهرشد فزاینده های اجتماعی مو
دنیایی متفاوت که فضای مجازی تصور این ؛ لذااندنوجوانان نیز وارد این فضا شده

  رسد.ثیری بر فضای حقیقی جامعه ندارد، چندان واقعی به نظر نمیأاز فضای حقیقی است و ت

                                                           
 ،المصطفی مجازی دانشگاه حدیث، و قرآن گروه قرآن، علوم و تفسیر ارشد کارشناس. 1
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اتفاق  -1383 -نویسی در ایرانهای آغاز وبالوثیر از همان اولین سالأاین ت
 ،نویسان ایرانی در واکنش به تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربیافتاد که وبالو

رنگ و بوی نیز های بعد ثیرگذاری در سالأاین ت. ه راه انداختندب« بمب گوگلی»
ای برای به اشتراک نویسی به عنوان ابزار کم هزینهتری به خود گرفت و وبالوجدی

گذاشتن نظرات و واکنش به رویدادها و اتفاقات به کار گرفته شد و بر طبق آمار در 
ها به بیش از یک اد وبالو)بالگفا( تعد ، تنها در یک سرویس بالو1386سال 

 .رسیدوبالو هزار  300میلیون و 
ها در خصوص موضوعات مختلف در گیری این نوع انتشار دیدگاهدر کنار شکل

ها در نظر گرفته شد. فضای مجازی بخشی به نام ارسال پیام و یا ثبت نظر در وبالو
فرندفید حضور  و های اجتماعی مانند فیسبوک، توئیتربا ظهور و قدرت گرفتن شبکه

 در فضای وبالو کمتر شد.
و با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران این استقبال  1388در سال 

ها توسط ها و حمایت آنچند اساس ایجاد این شبکه هر؛ بیش از پیش اتفاق افتاد
کشورهای غربی به منظور مدیریت بر فضای انتخاباتی ایران اعالم شد، اما ارتباط 

 تر کرد.میان زن و مرد را راحت
بایلی مانند تلگرام، وجود شبکهنیز طی چند سال اخیر  های اجتماعی مو

های تر کرده است و اگر برای حضور در شبکهارتباط را بسیار سادهالین  و واتساپ
شد در حال حاضر تصمیم تا اجتماعی سابق باید از رایانه شخصی استفاده می

بایلی چند لحظه بیشتر طول ضور در شبکهعملی کردن آن برای ح های اجتماعی مو
که در حال تغییر روند از  -یکاربران -کشد و در این فضا است که آواتارهایینمی

زدایی از انتشار عکس حالت سنگین و جدی به صمیمی بودند، تا حدی حساسیت
اب در این زمینه برداشتن حج و در نتیجه نمودندبرطرف را بانوان در فضای مجازی 

  .فضا شکل گرفت
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بر معظم انقالب به ره 1390گیرد که در سال این اقدامات در حالی صورت می
ثیر فضای مجازی بر فضای حقیقی دستور تشکیل شورای عالی أجهت شناسایی ت

 (https://www.tasnimnews.com) .فضای مجازی را صادر کردند
ترین تغییر دنیای مجازی این است که روابط انسانی با واسطه و از راه دور مهم

 هاییها و دشمنیمردم در آن دوستی ،جایگزین روابط انسانی چهره به چهره شده است
گویند که در دنیای واقعی و دهند و چیزهایی میکنند و کارهایی انجام میایجاد می

 کنند.رودررو طرح نمی
های ثیرأهای جنسیتی در میزان استفاده، نوع کاربری و تنقش تفاوت در بررسی

 پذیری،که تهدید هویت دختران، اعتیاد، فرهنگ چنین دریافت شد ،گوناگون اینترنت
های جدی برای های جنسی، تهدیداستفاده های مجازی و سوءدرگیری در عشق
 (1391، زاییو خ پور کوملهابراهیم) .باشدنث میؤکاربران اینترنتی م
که در اختیار  یتاارزش و فواید فضای  مجازی را به دلیل امکاندر مجموع، 
هایی نه سرگرمی ،اما در کنار این فواید ؛توان انکار کرد، نمیدهدکاربران قرار می

ی های مخربکند؛ عرصهها را به خود جلب میچندان ارزشمند وجود دارند که نگاه
و  دارد هایی دارند که فرد را از رفتن به آن سمت باززدارندهنیاز به ضد تخریب و با که

حجاب  شود به ضرورت طرح شبهات رایج در بخشدر این پژوهش تالش می
 اسالمی در فضای مجازی و ضرورت پاسخگویی همتراز به آن پرداخته شود.

 بیان مسئله
ناخواسته که به دلیل این ؛الزامی است فضای مجازی،ها و مفاسد بررسی مزیت

یا کاری اداری  شود اموردر حالی که می ،از طرف دیگر .جامعه دچار آن شده است
 ؟های هنگفت شودچرا فرد دچار هزینه ،ه انجام دادغدغرا در منزل و بدون د

https://www.tasnimnews.com/
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توان به راحتی از آن به عنوان ابزار آموزش استفاده امروزه یکی از مسائلی که می
چون ها همهر چند که این شبکه است؛اجتماعی های ها و شبکههمین عرصه ،کرد

 آن زهرآلود و خطرناک است. که قسمت دیگر استشمشیر دو لبه 
آن، به تعبیر اسالمی و  هنجار اجتماعی عفت و پوششدرباره  تحقیقدر این 

جازی برای گسترش این های مشود و استفاده از امکانات شبکهصحبت می حجاب
هاست دشمن از این چرا که سال ؛گرددم، بیان مید اجتماعی اسالفرهنگ کارام

مدار استفاده سالح برای تخریب بنیان خانواده و اجتماع کشورهای مسلمان و یا دین
های الییک از کتاب و ، فمنیستنتقادات افرادی با عناوین مستشرقکرده و آثار و ا
ردش است و با ها در دستان کودکان و جوانان و بانوان در حال گداخل کتابخانه

 .خورندیید میأعالمت ت -الیک -گذارریثأای کوتاه و تجمله

 دینی هایعرصه در مجازی فضای از استفاده لزوم
 اکنون و بوده ستیزاندین هایورزیغرض از ناشی خطرات معرض اسالم در دین همواره

 راه بهترین نبنابرای اند؛کرده رخنه هادل و هاذهن به جدید فناوری توسط پیش از بیش
 او سیطره تحت شیطانی افکار و جویانستیزه حضور هایعرصه به ورود دفاع، و مقابله

 .است برنامه و هدف با البته مجازی فضای از استفاده دلیل ترینمهم و تبیین، اولین این .باشدمی
 فردی ابزارهای و هاستذهن و هادل در جایگاهش دین کهاین دیگر دلیل

 در به ویژه آماده هایذهن به دستیابی برای راه بهترین تواندمی جتماعیا و فناوری
 .باشد جوانان و نوجوانان میان

 دهد؛می قرار الشعاع تحت بیشتر را دختران و زنان که است ایمسئله عفاف و حجاب
 .گیرد قرار آنان دسترس در ارزش این به بهتر رسیدن راهکارهای و ابزار بایستمی لذا

 گونهاین که است آن بودن دسترس در مجازی فضای ارزش با و دیگر اسنمح از
 .گرفت خواهد قرار بانوان دسترس در الزم هایآموزش راحتی به
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 حجاب فرهنگ گسترش عدم یا گسترش در مجازی دنیای ثیرتأ
 همیشه یکاربر، خداوند و است مجازی فضای خدای همان حقیقی فضای خدای
 در که طورهمان پس دارد؛ نظر زیر را هاانسان سکنات و تاررف تمام است که آنالین
 در حاالت همان است الزم ،شودمی رعایت نامحرم برابر در حجاب حقیقی فضای
 (فارس خبرگزاریباشد. ) داشته وجود مجازی فضای

 دیده هاییلغزش چنین نیز مذهبی افراد میان بیان این نکته الزم است که در
 چون ؛است مجازی فضای از استفاده معایب ترینمهم از یکیاین  که شودمی

 به پرداختن خفا در یگاه و افراد بودن خصوصی حریم دلیل بهفضا  این از استفاده
 خویش واقعی خود همراه به عرصه این در او که است فرد خلوت و نفس همانند آن،

 .شد خواهد شیطنت به منجر گاهی که کرد خواهد برخورد مسائل با
 و هاپرده تا طلبدمی را خود خاص تهذیب و توجه جانبه،همه حضور ابراینبن

 گسترش در مجازی دنیای که ثیریتأ ،دیگر سوی از اما ؛نگردد دریده هاحجاب
 جریان ضد باید جریان و موج مقابل در همیشه، نیست انکار قابل دارد حجاب

 .شود گرفته عظیم سیلی جلوی تا باشد داشته وجود

 مجازی هایشبكه خطرات و مجازی فضای با عفتیبی رابطه
 های ارتباطی با دیگران از طریق اینترنت افزایش یافته است. پست الکترونیک،امروزه روش

هایی برای گسترش روشاز جمله  هاها و بازیپایگاهها، وبرومهای کوتاه، چتپیام
میلیون نفر در  400به  روزانه نزدیکتا جایی که  اندو حفظ روابط اجتماعی شده

اصلی اینترنت، برقراری های کنند و یکی از کاربردسراسر دنیا از اینترنت استفاده می
های اینترنتی آن است که تباط اجتماعی با دیگران است و شاید عیب اصلی ارتباطرا

های بصری و شنیداری در ارتباط در فضای مجازی بر متن استوار است و از نشانه
 .بهره استبی ،ی رو در روهاتعامل
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 هایدغدغه ،ایهای ماهوارههای شبکهپیامدهای مواجه مخاطبان ایرانی با برنامه
بسیاری برای جامعه کارشناسی ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان خانواده و 

سازی ها در عادیثیر فرهنگی این سریالأریزی برای تبهداشت جنسی از برنامه
 .گویندبه یکدیگر میخیانت زوجین 

ها، تغییر الگوی ناپایداری ازدواج مثلدر بحث ازدواج نیز مسائلی 
ناتوانی والدین برای آموزش به  ،هایی برای ازدواجهمسرگزینی، نداشتن مهارت

فرزندان، افزایش روابط دختر و پسر در زمان نامزدی بدون عقد، تمایل به دریافت 
توان اشاره کرد. تغییراتی که در حوزه ن ازدواج را میباال رفتن س و های سنگینمهریه

های دینی در خانواده، دوری خانواده از داده، کاهش آموزه دینی در جامعه رخ 
 شناسیآسیب. )های دینی در روابط خانوادگی استرنگ شدن حریمکم و شریعت

  (1395ها، خانواده و مجازی فضای
 :گونه بیان کردتوان اینحجاب را می ثیرات منفی فضای مجازی برأاز جمله ت

های تعاملی نظیر اینترنت در دنیای امروز مرز میان زنانگی و ها به ویژه رسانهرسانه
اند. این مسئله با مطرح شدن مردانگی و نیز فضای خصوصی و عمومی را درنوردیده

ی در لین شبکه اجتماعگیری اوو شکلمیالدی  1960اولین ایده شبکه اجتماعی در 
ساله حتی کشورهای غیر  قوت گرفت و هر 1شش درجه عنوان با 1997سال 

مسلمان که به موضوع حجاب اعتقادی ندارند، از آثار منفی این فضاها مانند سوء 
 .اندنصیب نبودهاستفاده از پوشش کاربران بی

ترین شبکه اجتماعی مجازی که به عنوان بزرگترین و گسترده« فیسبوک»امروزه 
 از سایر فضاها مسئله بحران پوشش را با خود به همراه دارد، به عنوان اسب تروای بیش

 اسالمی های جاسوسی غرب و ایدئولوژی ضدمافیای صهیونیسم در خدمت سرویس

                                                           
1. Sixdegrees 
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اند که محلی های اجتماعی بارها اثبات کردهو تروریسم فرهنگی قرار دارد. شبکه
 .محیط خصوصی افراد هستندها و اقدامات تجاوزگرانه به برای توطئه

هجم عظیمی یعنی فرد در مقابل  ؛است و عفاف مجازیحجاب  دیگرنکته مهم 
 ترپذیرزنان آسیب البتهو  استبرای زن و مرد با اهمیت   که از جنس مخالف قراردارد

ترین نقاطی که در جنگ نرم شاید بتوان گفت یکی از اساسی. از طرف دیگر، هستند
در  که استگیری شده است، موضوع عفاف و حجاب هدفکشورهای مستکبر 

 کرد.مشاهده آثار و عواقب آن را  نتواساله استعمار می 500تاریخ 
در کنار استعمار فیزیکی  هدف برخی کشورهای غربی استعمارگربه طور کلی، 

معنویات مردم رنگ کردن ، متزلزل کردن باورهای دینی و کمو جغرافیایی مستعمرات
 بوده است. آن جوامع

هرگز مستعمره کشور دیگری نبوده  جامعه ایرانکه به طور مثال با وجود این
ند کشور غربی مسئله مبارزه با حجاب در دوران پهلوی از حمایت چاما است، 

امروز این سلطه چهره جدیدی به خو گرفته است که در  برخوردار بوده است.
اسالمی  ئله ترویج و تبلیغ ضدکشاکش نامحسوس با عقاید مذهبی ملل دیگر، مس

 (1391 مجازی، حجابیبی) شود.به خوبی دیده می

 های آموزش مسائل دینی در فضای مجازیراه
را به گوش  خود که بتوان پیاممد است برای ایناکار یفضای مجازی ابزار

 یکی از امتیازاتمهیا بوده و امروز  اما . این امکان دیروز نبود،رساندهمه 
 علمیه هایحوزه طالب با دیدار)مقام معظم رهبری،  .استفضا  این مهم

 (۶/۶/13۹۶ ،تهران استان
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، استهای مجازی در حال انجام توسط کاربران شبکهنیز کار که اکنون راه اولین
در کنار آن بیان مسائل  و همی های دورهای حجاب و عفاف، ایجاد گروهایجاد گروه

در زمینه حمایت مالی و اعتباری و در این میان البته مسئوالن  است؛شرعی حجاب 
حوزه و دانشگاه در هر بخشی  استادانکه و یا این ای دارندنقش عمده هابه این گروه

جلسات پرسش و پاسخ در زمینه  ،هاستای که حوزه مسئولیت آنو در هر منطقه
 حجاب را برقرار کنند.

به مسئله  ؛ لذامد باشداند کارتوامی دانشگاهین غیر مساجد نیز به عنوان مکا
تر کردن رنگ. در جهت کمپوشش و حجاب باید به خوبی و دقت پرداخته شود

 این توان به صورت حقیقی و حضوریمی نیز نقش شعاری در فضای مجازی
رسانی . از این جهت فضای مجازی بهترین مکان و نحوه اطالعیابداهداف ادامه 

 ت. هاسبرای انجام و اجرای برنامه
 برگزار شودصوتی و هم تایپی  هم به صورت تواندها میکالسدر چنین فضایی 

های مورد نظر به های فکر توسط مدیران و مربیان برای پیشبرد برنامهو یا اتاق
تا نامبردگان به  ها صورت گیردهای آزاد آننالین و غیر حضوری و در زمانآصورت 

 مره خود نیز رسیدگی کنند.کارهای روز
ی به تعبیر خود پدافندو مجازی دشمن  هایپلیس فتا برای مقابله با موج برنامه

 :را به این شرح بیان کرد
گسترش حجاب مجازی، کاهش لطمات وارده در اثر سوء استفاده در  به منظور

های دینی و ملی، فضای مجازی، مصونیت قشر زن در جامعه و نیز حفظ ارزش
پرورش و نیز وزارت  و وزارت ارشاد، وزارت آموزش نهادهای فرهنگی ذیربط مانند

های سایتسیما، مطبوعات، وب و های داخلی اعم از صداعلوم به همراه رسانه
 ر این امر به طور پویا عمل کنند.خبری د و تحلیلی
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دولتی و نیز نهادهای حاکمیتی  نهادهای دولتی و غیر تمامیمیان  به طور کلی،
ها به ر ترویج امر حجاب و عفاف دخیل هستند و اقدامات آنو نظارتی که به نوعی د

 .شود، هماهنگی حاصل گرددطور قطع باعث حفظ جایگاه حجاب در جامعه می
شود به دلیل گسترش قشر نوجوان و جوان جامعه که بیشتر چنین پیشنهاد میهم

ار ها قرها و سایتهای اجتماعی، وبالوهای جدی شبکهاز همه در معرض آسیب
به طور زیرساختی برخورد شود و  مجازیحجابی در فضای گیرند، با مسئله بیمی

 های مد و لباس در مرحله ثانوی قرار گیرد. ها و نمایشگاهبرگزاری همایش
ها از سوی ست که چون عفاف خانوادها ساختی اینمنظور از اقدامات زیر

سازی راه مقابله، مصون های بیگانه مورد هدف قرار گرفته است، بهترینرسانه
 شود؛مهیا می پرورش افراد جامعه از دوران کودکی باسازی جامعه است و این مصون

 توان جلوگیری کرد.های تبلیغاتی دشمن نمیماهواره، اینترنت و سایر عرصه نفوذ زیرا از
(ce.ir/trick/22181https://www.cyberpoli)  

 های مرتبط در کشورهای غربیبررسی
در این زمینه کشور چین بیشترین میزان کار روی فیلترینگ فضای مجازی را 
انجام داده است. در یک تحقیق درباره ارتباطات مجازی جنسی نویسنده از قول 

و رابطه جنسی در فضای مجازی یک نوع گفتگ نویسد:گونه میمحقق دیگری این
ای یا اصطالحی است از آزادی جنسی و برای است و اینترنت در اولین نگاه کلمه

 (Ben-Ze‘ev, 2003) دارد. چه کاربران رایگانی برخی فرصت، ولی  واقعاً 
اش، سعی دارد از طبیعت و ذات و آینده محقق بنا به قول خود در مقاله

 (Dowling, 2010) رد.بردا ، پردهارتباطات آنالین جنسی و یا با محتوای جنسی
کند که  نویسنده اعتراف می« کامپیوترها در رفتار بشر»عنوان  بادر مقاله بعدی 

تمایل  رسد. به نظر میودن و نزدیکی با هم ارتباط دارنداحساسات با باز ب معموالً 

https://www.cyberpolice.ir/trick/22181
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به و نزدیکی عاطفی  استهای عاطفی در تناقض به حریم خصوصی با این ویژگی
های خصوصی و نزدیکی عاطفی مانع از حفظ ن برخی حریماز دست داد معنای

شود. به همین ترتیب باز بودن یا راحت بودن سطح باالتری از حریم خصوصی می
 .آسیب برسانداندازد و ممکن است را به خطر میکاربر سالمتی  ،زیاد

 بابه بررسی میزان حفظ حریم افراد در فضای مجازی  و کنترل حدود  چنینهم
حریم خصوصی و بازداشتن از آزادی و راحتی بیش از اندازه در این عرصه  عنوان

 (Ben-Ze’ev, 2003) پردازد.می
 (الکترونیک) فضای مجازیدر کام ونگ به بررسی دولت ، در پژوهش بعدی

کشف خطرات سایبری، طرح شده: تیتر ، این پردازد. در فصل آخر مقالهدر چین می
پس از پرداختن به دولت ؛ در این بخش، صوصیو حفظ حریم خ جرم کامپیوتری

به وجوب دخالت پلیس در حفظ  چینهای اجرای آن در الکترونیک و بیان روش
حریم افراد اشاره کرده که اهمیت حریم انسانی را در هر کشوری و از سوی هر 

 (Kam Wong, 2011) کند.نهادی بیان می
رسی روانشناسانه درباره عنوان شرم در فضای مجازی به بر بامقاله بعدی 

پردازد و به مشاوره و کار بالینی در اختالالتی که معایب و مزایای ناشناس بودن می
 .کندمیاشاره  دارد، پس از حضور در فضای سایبری

شرم در این پژوهش به عنوان مفهوم محوری و اصلی معرفی شده که معایب و 
های عنوان سندرم باو اختالالتی  مزایای تعامل در فضای مجازی را زیر پا گذاشته

های ی مربوط به فعالیتهایپیشنهاد نیزدر نهایت  پی دارد. مبتنی بر شرم را در
 .دهددر ارتباطات کامپیوتری ارائه می درمانی

 ستیزان علیه حجاب فعالیت مستشرقان و اسالم
 فرماید:منان میؤبه م کریم قرآن
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وا» دَّ ع 
َ
م َوأ م َما َله  ة   نم   اسَتَطعت  َوَّ  در نیرویی هر (60؛ )انفال، ...«ق 

 .سازید آماده دشمنان[] هاآن با مقابله برای دارید، قدرت

ره و سلطه در حال حاضر دشمن از ابزار فضای مجازی برای نفوذ و سیط
ارف باید از این فضا برای تبلیغ و ترویج فرهنگ و مع که کندفرهنگی استفاده می

 .ردکاستفاده  قرآن و اهل بیت
از اطالعات،  استفادهبا  آندر بررسی اقداماتی که علیه حجاب توسط مخالفان 

سابقه  شود،یض برخورد میقها، اخبار ضد و نها، فیلم، مقاالت، پژوهشهاداستان
گردد؛ اما امروزه با توجه به دسترسی مطالب های دور بر میها به گذشتهاین فعالیت

 دهد. تری مبانی اسالم را مورد هدف قرار میرگبزآنان توسط کاربران عادی خطر 
 شناسی آشنا شد:پیش از ادامه این بحث، الزم است با معنا و مفهوم شرق

 کند:استشراق را چنین تعریف می -میالدی 20قرن  مستشرق -1ننسویماکسیم رود
گیری علمی برای جهت حضارته؛و يسالمدراسة الشرق اإلجاه علمی لات

 ی اسالمی مشرق زمین و تمدن آنان.هابررسی سرزمین
منطقه  هدر این تعریف محدود کنند« الشرق»وجود واژه  هر چند

کید بر قید اسالمیاما  ؛جغرافیایی است جا  توان دریافت که هرمی از تأ
شناسی وجود داشته باشد، مقتضای حضور این مالک و هدف اسالم

های سرزمین تمامی، بر این اساس .جا وجود داردعملیات استشراق در آن
نشین جهان حتی در آفریقا، اروپا و آمریکا نیز مورد بررسی مسلمان

 هدر این صورت، نوع چهارمی از محدود .گیردمستشرقان متأخر قرار می
 (1385، زمانی) جغرافیایی برای استشراق ترسیم خواهد شد.

                                                           
1. Maxime Rodinson 
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اسی را نوعی شنشرقنیز  -فلسطینی االصل آمریکایی وراندیشه -1ادوارد سعید 
ابزار برای شناختن شرق توسط غرب برای ادامه و استقرار سلطه استعمار و استثمار 

 .ها مطرح کرده استغربی
 ایراندر مستشرقین برخی حرکات ضد اسالمی  -

بعدها توسط برخی از عناصر داخلی  ،شناسان غربی شروع کردندحرکتی که شرق
آمدن نظام با روی کار به ویژهرهنگی که مورد توجه قرار گرفت و برخی از نیروهای ف

 ،های شغلی و اجتماعی خود فاصله گرفتندجمهوری اسالمی از برخی از موقعیت
 .صدد نقد اسالم و تمدن اسالمی برآمدند در

ستیزان معاصر در پی آنند که با کشیدن دیواری گروهی از اسالمبر این اساس، 
آیین و فرهنگ ایرانی را  ،های اسالمیموزهپوالدین میان دو فرهنگ ایران باستان و آ

 زنده کنند.
بسیاری از معاندان فرهنگ اسالمی که زرتشت و به تعبیر دیگر  ؛به طور مثال

را « سد»امالی « صد»به جای کلمه  ،کنندمیتبلیغ زندگی در خرد و نور اهورایی را 
جلد،  2در  «رسیهای تازی به فافرهنگ واژه»چون هایی همبرند و کتاببه کار می

 .را به رشته تحریر درآورد «گنجینه نام»و  «سنجش فرهنگ پارسی با فرهنگ تازی»
 (1389ستیزان، اسالم فرهنگی و اجتماعی های)انگیزه

توان ایجاد هزاران شبکه اینترتی برای های سازمان یافته دیگر میاز جمله فعالیت
زمان با طرح هم غیر اسالمی های غیر ایرانی ومبارزه با حجاب و گسترش مدل

به  هها در اقدامی هماهنگ و سازماندهی شداین سایتنام برد. حجاب و عفاف 
تقابلی زیرکانه و با و با پرهیز ار شیوه  پرداختندمبارزه با طرح حجاب و عفاف 

روش عجیب و  .ندتبلیغ کردهایی عاری از پوشش مدل ،های روانشناسانهروش

                                                           
1. Edward Said 
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جوانان و  کونیای به پست الکترانامهیهای راستفاده از هرزنامها این گروه نیزجدید 
 استمدگرایی و بدحجابی 

SA... JOO ... CAR... FRI... ARDO... TIBA... SIL... 20... 

 ،ای الکترونیکیها هستند که با ارسال سریالی نامههای این شبکهبرخی از نام
حتی گاهی  ؛دهنداربران گسترش میا در میان کانواع و اقسام مدگرایی و بدحجابی ر

های مبتذل و با عناوین ها به ارسال تصویر نیز اکتفا نکرده و با ارسال متناین شبکه
چند نکته برای موفقیت در زندگی  و آموزش مهارت زندگی، دستیابی به خوشبختی

 گسترده )فعالیت .کنندهایشان را در چنگال خود گرفتار میزناشویی طعمه
 (1389عفاف،  و حجاب علیه مجازی هایشبکه

در روش پیشنهادی میالدی  2009استاندار منطقه اسکس در سال  چریس وکر
های مقابله با حجاب زنان مسلمان ها را یکی از راهخود ورود زنان عریان به خیابان

دانست و یا شهادت مروه الشربینی در دادگاه آلمان در برابر دید عموم از این قبیل 
 هاست.نمونه

 -به ترتیب -ترکیه و تاجیکستانو  فرانسهمطابق با آمار اعالم شده، کشورهای 
 .روندبه شمار میسه کشور نخست دنیا در مبارزه با حجاب زنان شهروند خود 

دارد که الیزابت نوئل نئومان، اذعان می «مارپیچ سکوت»نظریه  ،از سوی دیگر
پوشش  ، مثالً خاص و رو به گسترش ای)حقیقی یا مجازی( اگر عقیده در یک فضا

مخالفت با آن  به تدریجو  ،توسط اکثریت افراد یک جامعه مورد قبول واقع شود
موضوع توسط اقلیت جامعه دشوار شود، مارپیچ سکوت در آن جامعه از میان همین 

 داند نظر دیگری در آن موضوع چیستخواهد بگیرد و هر کس میشکل می اقلیت 
 سکوت اختیار کند. ،ه خودش در تضاد بودکه اگر با عقید

حجابی حکایت همین نظریه است که کاربران فضای جا مسئله بیدر این
بینند دوستان، همکاران و حتی برخی کنند و میمجازی هر کدام به دیگری نگاه می



122  / ( PURE LIFE, Vol. 6, No.20 (Rajab 1441. Esfand 1398. March 2020) 

 

 

های مناسب در اجتماع و رسانه ظاهر بازیگران داخلی که بعضًا هم با پوشش
های کاربری خود را در های مجازی به گونه دیگری عکسهشوند، در شبکمی

پس قبح این قضیه از بعد اجتماعی به تدریج از بین  ؛دهندمعرض دید بقیه قرار می
گیری یک مارپیچ بزرو سکوت نسبت به پوشش رود و این خود به خود به شکلمی

  کند.کمک می

 مجازیشبهه رابطه عدم سالمت جسمی زنان  و حجاب در صفحات 
ای از زنان مسلمان در آن ، جو ترسناکی که عدهبه عقیده برخی در فضای مجازی

 .ها شده استباعث انتخاب حجاب در آن ،قرار دارد
(-of-s/2015/12/22/56360/climatehttp://www.scpr.org/new

diffi-making-women-muslim-some-has-fear/) 
 و استرالیا، امریکا، اروپاکشورهایی مثل  چرا که در ؛ستیک ادعا مطلب این

به استثنای  اندونزی و مراکشکشورهای غیر اسالمی یا حتی اسالمی مثل مالزی و 
، این ادعا قرار داردنسبت به مرد  برخی کشورها مثل عربستان که زن در درجه بعدی

اما  ؛مدهآه حجاب به صورت قانون اجرایی درکدر عین این نیز. در ایران باطل است
 مسئله وجود ندارد.   تحکم به مردم در اینبرای  نامناسبیمحیط 

از سوی روشنفکرانی  شود،مشاهده میشبهات بعدی که در صفحات مجازی 
گیرند و به لحاظ روحی مدعی افسرده شدن فرد میاست که ایراد پزشکی از حجاب 

چنین به لحاظ جسمی قائل بر با حجاب تیره و کامل دارند و هم به ویژهمحجبه 
  .سرطانی توسط حجاب کامل دارند حتیهای پوستی و ایجاد بیماری

های آمار کلی جهانی از بیماری الزم است برای پاسخ به این نظریه و ادعا
های ست که در بررسیا این در حالی ؛و افسردگی را مشاهده کرد سرطانی و پوستی

ستات در آقایان وبیشترین میزان سرطان از جمله سرطان سینه در بانوان و پرآماری، 

http://www.scpr.org/news/2015/12/22/56360/climate-of-fear-has-some-muslim-women-making-diffi/
http://www.scpr.org/news/2015/12/22/56360/climate-of-fear-has-some-muslim-women-making-diffi/
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توسعه یافته  ترست و آن دسته از افرادی که در جوامع کما متعلق به افراد سیگاری
اروپای شرقی به  مثل، هستندی در کشورهایی که گذرگاه اقتصاد یاکنند و زندگی می

دلیل سبک زندگی ناسالم مثل همان سیگار کشیدن، عدم فعالیت بدنی و خوردن 
 ی، در معرض این عارضه قرار دارند که این آمار در حال افزایش است.غذاهای پر کالر

های نامشروع به اثر فعالیت ترین نمودارها مربوطیکی از مهم ،در همین بررسی
چه مورد اما آن ؛دهداست که ابتال به سرطان کبد را افزایش می -سکس -جنسی

مانور روی  ،گریزان استستیزان و یا اسالمایجاد شبهه بیشتری در میان اسالم
 است؛ در حالی که آمار آن قابل مشاهده است.سرطان پوست 

 ؛ردتوان نام برد که پاینخت سرطان جهان نام دادانمارک را می کشور به عنوان مثال
(-cancer-figures/data-facts-http://www.wcrf.org/int/cancer

country-frequency) در میان آمارهای جهانی کشورهای  در حالی که
رین میزان سرطان یاد شده و عمان جزو کمت و ، نیجریهنشینی مثل یمنمسلمان

 .است مریکاآ و ن آمار مربوط به دانمارک، فرانسه، استرالیا، بلژیک، نروژبیشتری
 (1395)مسترحمی و محمدپورمیر، 

 چگونگی برخورد با مخالفان حجاب در فضای مجازی 
حجاب  مخالفت با حکم ،انتقادات مخالفان اسالم و برخی مستشرقین جمله از

های از فمنیست یکیایدئولوژی  ،هاها و نظریههای این مخالفتهاز نمون که است
 است که معتقد است:مقیم خارج کشور 

که به زنان مسلمان ظلم شد بسیار آسان است: پوشیده بودن، ناشناس تصور این
که حق کار و آموزش یکسانی نسبت بودن، دور از جامعه بودن، جدایی، بدون این

دنبال خود ه قبولی تعدد زوجات، حق طالق کمی که ب به مرد داشتن، مجبور به
 (Shirazi, 2003: 222) .برای خود و خانواده خود را دارد ساریترس از شرم

http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-cancer-frequency-country
http://www.wcrf.org/int/cancer-facts-figures/data-cancer-frequency-country
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 پوشش مضربودن ستیزان،روشنفکران فمنیست و یا دین جدیدامروزه شبهه 
 او حق شدن ضایع نیز و وی روحی و جسمی سالمت خطرافتادن به و زن ظاهری

  ت.اس اجتماع در حضور یبرا
پس از شناخت موقعیت موجود، برای تقابل مسئله حجاب و حفظ این ارزش 

که نیازمند کار  هایی برای مواجه و مقابله با آن اندیشیدها و هزینهحلالزم است راه
 .انقالبی استو عمل همگانی و 

و ایجاد سایتی مختص این کار و مرتبط ترجمه مقاالت و کتب بر این اساس، 
بنام دنیا و ایجاد پرسش و  وراناندیشهزاد اندیشی حجاب در میان آسی ربوط به کرم

نتی و ایجاد های اجتماعی و اینتروانان در شبکهجپاسخ در همان مکان و ارتباط با 
های های حجاب در سراسر دنیا به زبانایجاد باشگاه ،سایت و بازتاب خبری

که در صدد د و شوهای لباس های مسایت کنترل ،مختلف به صورت مجازی
به  های اجراییرسیدگی پلیس فتا و دستگاه هستند ودهی به جوانان دختر و پسر الگو

  .رودهای برخورد با مخالفان حجاب در فضای مجازی به شمار میها از جمله راهاین سایت

 شبهه پوشش سر و موها
و پوشش موی سر  ریهای زیادی بر علیه روسچالش شود کهمشاهده میاین روزها 

 -ار برداشتن روسری و حجاب اجباریها کاربران خواستکه در آن اتفاق افتاده است
 ،جا که توانایی مقابله با قانون کشور اسالمی را ندارنداز آنهستند و  -هابه تلقی آن

 مثل مردان آزاد بودن بهبه نفوذ بر ذهن و فکر جوانان پرداخته و از یک سو دختران را 
 .دهندغیرتی سوق میمردان را به سوی بی ،کنند و از طرف دیگرمی یقتشو

این است که پوشش سر  ،گرددشبهه مهمی که در این راستا دست به دست می
دیان صذهن متقانون الهی نیست و در قرآن کریم نیامده و این ساخته و پرداخته 

 .است اکرم سران پیامبرکه مربوط به همیا اینو مذهب است و یا اجباری در آن نیست 
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آمده و از مخالفان حجاب در هایباالی کتاین شبهات جدید نبوده و از البه
لیال احمد، فاطمه  مثلافرادی  ؛ها بیش از سایرین مطرح شده بودسوی فمنیست

های ایرانی که در ابتدای انقالب موج نه چندان عظیمی را مرنیسی و سایر فمنیست
 کردند.رهبری می

، حجابدر فضای مجازی مدتی است که پس از جستجوی کلمه ور کلی به ط
 شود.یر درباره روسری دیده میاز مطالب و تصاو ایحجم گسترده

(ttps://www.google.com/search?q=hijab&tbm=isch&imgilh ) 

 های مجازی و نحوه تبلیغ آنجایگاه حجاب و عفاف در عرصه
 گیریاصل حجاب هدف ،با پوشش چادر گاهی با مشاهده برخی شبهات در این حوزه،

های شبکه ،بیشتر از دختران و بانوان بدحجابو  شبههبرای مقابله با این  که شودمی
های ه این ترتیب که راهب ؛تواند کارامد باشدمجازی برای آموزش مربی و مبلغان می

 مجرب و با تجربه بیاموزند. استادان ازدرست بیان مسئله حجاب را 
ها و عقیدتی مجازی در وبگاه تشکیل جلسات پرسش و پاسخ و پرسمان

 ،چه مهم است. آنشده استکمی انجام اما باز هم کار ؛ زندها موج میسایت
جای  که علمی و تحقیقاتی استهای  ، حیا و پوشش از جنبهاثبات اهمیت حجاب

 بسیار خالی است.ها این فعالیت
 های شخصی و غیر شخصیهای علمی در وبگاهبررسی و آزمایش -

 :شودبیان میباره پوشش ها و تحقیقات غرب درچند مثال از فعالیتدر این بخش، 
 ( Toseeb, 2014) ؛کندنویسنده روسری را به مخاطب معرفی می ایدر مقاله

در ابتدا از حجاب به عنوان عالمتی اجتماعی و سیاسی برای زنان مسلمان  دهر چن
 ،مربوط به حجاب تاین است که چرا همیشه در مقاالسوال  صحبت شده؛ اما

 د؟مستشرقین حجاب را به عنوان عالمتی سیاسی معرفی کردن

https://www.google.com/search?q=hijab&tbm=isch&imgil=QoCgQ6rfu07yUM%253A%253BrQILGZfGL7IfbM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.eastessence.com%25252Fislamicclothing%25252Fhijab%25252F&source=iu&pf=m&fir=QoCgQ6rfu07yUM%253A%252CrQILGZfGL7IfbM%252C_&usg=__xC36lp5xPGFJZcWzdW3ziWJctI%3D&biw=1366&bih=643&ved=0ahUKEwiV_cK4g4_WAhWFblAKHSj3AYYQyjcIQA&ei=IhyvWZXkK4XdwQKo7oewCA#imgrc=QoCgQ6rfu07yUM
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از چرا که امثال هما هودفر و فائقه شیرازی همواره  ؛البته این مطلب بعید نیست
ای سیاسی در مقابل دشمنان یاد کردند که حاصل دوران پس حجاب به عنوان حربه

که مسئله حال آن (Shirazi, 2003: 222اسالمی ایران است؛ )از انقالب 
 انقالب آن را دوباره زنده نمود. حجاب رکنی اصلی و رو به فراموشی بود که

جاب در غرب بررسی های اجتماعی و سیاسی حجنبه از طرفی در این مقاله،
البته هنوز تحقیق و  ؛ای داشته استدر غرب هم ریشه نموده کهو اذعان  شده است

 در غرب انجام نشده است. منبعی از کارکردهای حجاب
و فرض بر این گذاشته شده در این مقاله اثر حجاب از جنبه پزشکی بررسی 

احساسات مردان  سطح هورمون جنسی زن پایین آمده و  ،با حجاب زنان شده که
یجه زن به همسر خود  نسبت تن و در یابدهای فیزیکی کاهش مینسبت به جذابیت

کند و  رسیدگی می -بای جنسی همسرشبه رقها و به تعبیر غربی -یگانهان ببه مرد
حجاب را زنان با درجات مختلف  ،مرد مسلمان 80زمایش این فرضیه بین آبرای 

دادند ذابیت و محرک بودن پوشششان نظر و امتیاز میها به جکردند و آنروبرو می
 تر بودند.تر و محرکجذاب ،که در این میان زنانی که پوشش کمتری داشتند

حجاب باعث تقویت پیوند  ،بررسی و رسم نمودار این تحقیق نتیجه در
 زناشویی و موجب امنیت گزارش شد.

 شود، این است که:هایی طرح میجویی چنین مقالهسؤالی که از پی
 شودمی یاد حجاب عنوان به روسری از مقاالت اغلب در چرا -
 ؟ دارن مشکل سر موی پوشاندن و روسری گذاشتن با اغلب چرا  -
 سمت به را پیکان نوکو منتقدان،  مستشرقین ا وهفمنیست بیشتر چرا -

  گیرند؟نشانه می سر موی دنپوشان
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 آن ارکان و نماز خالف بر حتیکریم   قرآن در خداوند  که ستا حالی در این
 و نکته این بررسی نماید.می معرفی را پوشش نوع و نحوه  و نکرده بسنده نام به تنها

 .کند بیان را الهی حکم این با ستیز دالیل از یکی تواندمی هاالؤس این به پاسخ
جو کرد. تجس «توسعه و دمکراسی» مقاله در توانمی را هاییالؤس چنین دلیل

(Democracy and Development) 
تحقیقی است  و در این مقاله به پاسخ چند پرسش درباره روسری پرداخته شد

هایی به ؛ سؤالو نتایج اجتماعی، سیاسی و قانونی گذاشتن روسری درباره دالیل
 شرح زیر:

امر الهی متعادل  ان نشانه ایدئولوژیکی و یا سیاسی یکآیا روسری مسلمان -
 ؟استکننده است که  با اصول اساسی مدرنیته غرب مغایر 

 ؟ندکآیا روسری عقاید مذهبی زنان و هویت مذهبی و  فرهنگی را بیان می -
داشتن قانونی آن بر عدم تحمل تنوع فرهنگی و سنت ری و برسآیا نسخ رو -

 ؟ اشاره دارداسالمی 
عالمت ایدئولوژیک بنیادگرایی برای و  پوشیدن روسری  یک نشانهآیا  -

 نشان دادن عزم زنان مسلمان برای نشان دادن حقوق اسالمی و شریعت است؟
در فرانسه، آلمان و  زاسیونا روسری مسلمانان تهدیدی برای سکوالریآی -

 ؟ده استدر زندگی عمومی ممنوع ش و بر این اساس ترکیه است
و حقوق  ، حقوق اشتغالنان، حقوق  بشر، حقوق جنسیتیآزادی انتخاب ز -

 آموزش چیست؟
، فرانسه و آلمان تبعیض غیر مستقیم و رفتار ترکیهکشورهایی مثل آیا  -

 از حقوق کار آیا زنان مسلمان با روسری و نابرابر در بازار کار دارند
 ؟هستند محروم
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حصیل و اشتغال از تکه آیا با توجه تعداد زیادی از زنان با حجاب روسری  -
 اند، برابری حقوقی رسمی وجود دارد؟شدهمنع 

شود که در غرب از حقوق می مشاهده هاسؤالبا توجه به این  و بنابراین
شهروندی زنان محجبه با روسری جلوگیری شده و به دلیل نامشخص و غیر منطقی 

یا با انتخاب این نوع پوشش دچار محرومیت  اند.هایی شدهگو
به لحاظ تاریخی حجاب در میان نخبگان  :چنین آمده استر در جای دیگ

امپراتوری ایران اسالمی و روم شرقی پیش از اسالم و و  باستان نیز وجود داشته
گونه مجزا شدند تا به امروز بعدها مسلمانان با تحریم قرآن این و امپراتوری بیزانس 

 .های مسلمانان استکه یکی از نشانه
امروزه حجاب کنند که و استدالل میشود سری استفاده میاز نام رو چنینهم

اسکاندیناوی، ه زکشورهای حو ؛ بلکهبرای ببشتر کشورهای اروپایی نیستتهدیدی 
لمان و فرانسه و آو اسپانیا قانون منع حجاب ندارند و تنها در ، بریتانیا یک، بلژهلند

 این قانون وجود دارد.ترکیه 
 کشداالتی وجود دموکراسی در غرب را به چالش میؤسبا طرح نویسنده این مقاله 

 داند.آزادی را در سه کشور نامبرده با نقض حقوق بشر همراه می و
برخی نویسندگان یا منتقدان قانون حجاب جور دیگری برخورد  ،از سویی دیگر

حجاب آن را از بن و پایه رد کرده و اعتقاد دارند  ها با عبور از مسئلهکنند. آنمی
 برند.ال میؤانون اسالمی و حکم اجباری برای حجاب نیست و آیات حجاب را زیر سق

های معتبر که همانند همه سایت همقاالت از وبسایتی برگزیده شددسته این 
مقاالت مرتبط در ذیل آن آورده  ،پس از پیدا کردن یک مقالهو داخلی و خارجی 

، ر چندین حالت طی مقاالتید نیز -روسری -اثر پوشش سرحتی درباره ؛ شودمی
 .استتحقیق و بررسی شده 
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 های مجازیضد تبلیغ حجاب و عفاف در عرصه
کید بر أهمواره ت نیزدانند و مقام معظم رهبری هاست همه میطور که سالهمان

مقابله با جنگ نرم داشتند، دشمن از هر طریقی برای از بین بردن عفاف و حجاب 
مسائل زنان مسلمانانی که معترض  یا غیر مسلمانان و بیشتر ازدریغ نکرده است 

فمنیستی  هایتوان در گروهکه مثال عمده این ادعا را می تاستفاده کرده اس ،بودند
اغلب ملیت مصری و یا ایرانی و یا سایر کشورهای هایی که ؛ گروهمالحظه کرد

ن و ادیارشته  های امریکا و کانادا درهدانشگاتحصیل کرده  بعضاً  ومسلمان دارند 
انتخاب  این نشان از زیرکی هستند ومذاهب اسالمی و شرقی و یا امور خاورمیانه 

 دشمن در این زمینه دارد.
ست که با شناخت کامل ضربه مهلک بر جوامع مسلمان زده ا کافیسیر، این 

ست برای صحت این مطلب به تعداد مقاالتی که درباره زن و یا ا شود. تنها کافی
 .شودها مراجعه ه و نویسندگان آنحجاب آمد

به  یییدأگیراتر است و هم مهر ت نیزضد تبلیغات از سوی خود زنان مسلمان 
ها شمار آنبنابراین جامعه بزرو جهانی به ادعاهای بی خواهد بود؛ هااعتراض آن

کار کرده و هم حق کم هم در این عرصه  ،چرا که زن محجبه ،خواهد زد تأییدمهر 
صدای  است؛ لذامطالبه کرده کمتر ، حق مسلم خداوند متعال است را که خود

 حجاب بلند نیست و هنوز جای فریاد دارد. 
 هایهای مختلف گروهضد تبلیغ پوشش و حجاب را در فعالیتاز طرف دیگر، 

های مددکاری و . از تبلیغ لوازم منزل گرفته تا فعالیتتوان دیدخاص مخالف آن می
اقشار مختلف جامعه مانند ایتام و یا بیماران خاص و  اخالقی و حمایت از

شخصی نیست و در حالی که حجاب یک عقیده  ؛زنانتر سالمندان و از همه مهم
 جامعیت دارد.
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مسئولین یا  از دید یاهمیت است که گاه حائزمدل و نوع لباس به طور کلی، 
 آنز غرب و فرهنگ هایی که اها دور است. طرحخارج مانده و یا از حیطه قدرت آن

و دیگر الزم نیست از  شودسازی میشود و سپس به دست جوانان بومیوارد می
های سیاسی نیز در این زمینه حتی گروه ؛خاص و هنگفتی شودسوی دشمن هزینه 

 هستند.دنبال احقاق حقوق ه ای دیگر به ادعای خودشان بکنند و به گونهفعالیت می
آیت الله  ،به عنوان مثال ؛کردند نیز نظر خود را اعالم تقلیددر این زمینه مراجع 

شاد در حرم عفاف و حجاب و سالگرد قیام گوهراین باره در هفته  مکارم شیرازی در
 بیان داشتند: مطهر رضوی

ای در خارج از کشور پیگیر کمرنگ کردن یا حذف حجاب در ایران عده
جازی با راه اندازی آنان در فضای م .له سیاسی هستندئبه عنوان یک مس
صدد تهی کردن جامعه اسالمی از درون  در هاحجابپویشی به نام بی

 ،هستند که گرامیداشت هفته حجاب و عفاف و یادآوری قیام گوهرشاد
گاهی از این اقدامات در خارج از کشور  هشدار ملت به دشمن نسبت به آ

 (1395ایران،  در حجاب علیه اقدامات به نسبت مکارم اللهآیت  )هشدار ت.اس

 گیرینتیجه
 مجازی هایشبکه در عفاف و حجاب حیطه در وراندیشه افراد حضور کهاین در

 اهمیت حایز بیشتر ،حضور این چگونگی و روش اما ؛نیست شکی ،است الزم
 ،حجاب درباره پزشکی زمینه در حتی آزمایشگاهی و علمی بررسی لزوم ؛ لذااست

 روانی و روحی و جسمی پدیده با مرتبط هایرشته وراناندیشه ورود و مانده مهجور
 هابررسی و هاحرف که زمانی تا و برد خواهد بین از را لمعض و مسئله بیشتر افراد

 .رسدمی نتیجه به کمتر ،باشد داشته تربیتی و فرهنگی غالب صرفاً 
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 به طور دشمن کهاین دانستن و مجازی فضای در شده انجام هایبررسی بر بنا
 که طلبدمی ،هاستانسان بر روانی و جسمی عملیات انجام حال در یترهوشمندانه

 هایروش الاقل به فکر مقابله با ،کرد عمل تواننمی بهتر اگر موقعیت این از
 .بانوان سالمت و جسم بر حجاب انواع اثرات بررسی بود؛ مثالً  دشمنان
 وارد و آمده بیرون باید اصخ هایتشکل و اماکن و حوزه داخل از هابررسی این
 پژوهشگران و دانشمندان آثار و شود پزشکی حتی و اجتماعی علوم علمی محافل

 .داشت درستی اثربخشی بتوان همزمان تا گردد صحیح ترجمه نیز غربی
 برای هادرمان راه این و اثرات این رسانیاطالع راه بهترین اکنون مجازی فضای

 .باشد تواندمی نیز اسالمی جامعه
 و افتصاد و فرهنگی فقر اسالمی جامعه در تا کهاین دیگر اهمیت حائز نکته
 ایجادهستند؛ لذا  نداری و فقر این اصلی قربانی مردم است، حکمفرما سیاسی

 ایجاد و برد خواهد بین از را هاسرگردانی از بسیاری جوانان برای فعالیت و کار بستر
 آسان ازدواج کردن فراهم و ازدواجاز  بعد و جازدوا برای مناسب آموزشی هایمحیط

 .کرد خواهد پیشگیری ابتذال و عفتیبی سمت بهاز حرکت  رفتن
 و تماعیجا هوش رفتن باال دلیل به آموزشی هایمحیط این درکه نتیجه آن

 .شود بیان حجاب عملی و علمی دالیل درستی به است الزم ،جامعه فرهنگی
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