
 

 بررسی ترویج پوشش نامناسب از طریق فضای مجازی
  *رضائیانزهرا 

 اشاره 

بـوده و  را دارا خـود ویـژۀ یسـبک زنـدگ  یرتا یاز ابتدا یانسان  وام 
اند.  امعۀ را داشتهخود  یفرهنگ یهامتناسم با شاخص یرفتار یالگوها

اسـالم  یهاآموزهتوان از اش را دارد که میاسالمی نیز سبک زندگی ویژه
های سبک زندگی اسـالمی اسـت به دست آورد. حجاب یکی از شاخصه

و  یگسترش تکنولـوژد. امروزه شومیهجمه به آن که در فضای مجازی 
سبم گسترش تعامـل افـراد در بسـتر  ،یرحضوریآن ارتباطات غ در ادامۀ
شــده در فضــای مجــازی از ســوی محتــوای ارائهشــده اســت.  یمجــاز

امتیاز، بـا اندیشـۀ تـأمین خـوراک فکـری و زیربنـای کشورهای صـاحم
م را تغییر باورهای تمام کاربران فضای مجازی سراسر  هان، ذائقۀ مخاط

ـ در  ایگاه مسئوالن ها و سبک زندگی بانواندهد؛ زیرا با تغییر نگرشمی
راحتی اسـالمی را بـه ،توانند هویت ایرانـیاصلی پرورش نسل آینده ـ می

 دستخوش تغییر کنند.
                                                                                       

 .کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث* 
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 الف( جایگاه و اهمیت پوشش 

 یهاآیـینو  هاملتبیشتر در  حجاب زنان ،یخیرتا نمتو هیاگواساس  بر
را زیادی  یهایمنشوازفر ی رتا لطودر  هرچند روا  داشته است. نا ه
و پوشـاک  سلبابـا معرفـی  مسالا 9.است نرفته بیناز  ملکا اّما کرده، طی

کرده است؛  یلتعدرا  آن ننازبه ویژه برای  و و وب آنپوشش به عنوان 
کـرد  حکممسترا  بحجا به نناز  اشتیا همچنین با تشری  قانون پوشش،

کوشـند رو دشمنان در  ن  نرم می؛ از ایندشوحاظ زن هستی  وهرگ تا
هـای دینـی را فـراهم نمـوده و افـراد و زمینۀ تغییر ارزش ییزدابا حجاب
گرفتار کنند. امروزه این امر در فضـای مجـازی  دفسا دابگردر  را  امعه

 بیشتر نمود پیدا کرده است. 

 زدایی( اهداف حجابب

ار پس از رنسـانس یو تحول آن د ییمدد نوگرا طرۀ غرب که بهیپس از س
شکل گرفت که با انگیزه گسترش، بـه  هـانی  یبه و ود آمده بود، تمدن

 یرو بـرااندیشـید؛ از ایـنفراتر از حصار موقعیت  غرافیایی خاصـی می
م فرهنـ  یـو تخر یفرهنگـ یسازکسانیطرۀ خود، یکردن روند سآسان
ر قــرار گرفــت و کوشــیده شــد در دســتور کــا ییربنــایهــا امــری زملت
م یـف و تخریفراهم شود. با تضـع یتیامن یاسینۀ تسل  سیوسیله زمبدین

بـر  ی وام  غربـ یعاتیو ب یبندوباریب ی  ها، فرهن  وارداتفرهن  ملت
ل شد تا کشورها به بـازار فـروش یـ تحم یژه اسالمیـ به و ی وام  شرق

 ل شوند. یتبد یمحصوالت غرب
مـیالدی  9792ن بخار در سـال یو اختراا ماش یب صنعتشاید بتوان انقال

                                                                                       

 .۲2،   پوشاک اقوام مختلف. براون و اشنایدر، 9
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داران و صـاحبان هیچراکـه سـرما را اولین  رقه مبارزه با حجاب دانست؛
از، بـه فکـر  ـ ب یـارزان مورد ن یانسان یروین نیتأم یکارخانجات برا

« زن یآزاد»ای بـه نـام غات گستردهیرو تبلزنان به بازار کار افتادند؛ از این
د یـ د یدارهیسـرما یایـر دنیر و اسـینداختند تا بتوانند آنان را ا به راه ا

شدن تقاضا بر اثر اشباا بـازار، زنـان د و کمیش تولیکنند. پس از آن با افزا
 یدادن  امعــه بــه ســوشــتر و ســو یمصــرف ب یبــه ابــزاری در راســتا

ته، به نام یم زن در عصر تجدد و مدرنین ترتیبدل شدند. به ا ییگراتجمل
بـاز داران طّمـاا و هوسهیوه در اسارت مناف  سرماین شیبه بدتر« یآزاد»

 9قرار گرفت.
ای اسـت کـه بهائیـت بـا کشـف زدایی از حجاب در ایران، پروژهحرمت

ا بار و سرکوب برای کشف حجـاب، بـه  باحجاب شروا کرد و سپس 
های عاـاف، سـال کوشـیدند تـا ریشـه 50ها رضاخان دیکته شد. پهلوی

 2و حیا را بسوزانند و نسل  وان را گرفتار و سرگرم خـود کننـد.حجاب 
وری از این بار با رشد و پیشرفت تکنولوژی نوا مبارزه با حجاب و بهـره

وبوی دیگـری بـه خـود گرفتـه زنان به ویژه در کشورهای اسالمی رنـ 
ــا راهاســت. امــروزه غــرب می های ا تمــاعی و انــدازی شــبکهکوشــد ب

های  ن  نرم، با تهیی  و تحریک افراد عادی و ترغیـم کارگیری شیوهبه
و فرهن  یبنده، حقایظاهر   اب اما فربه یهاامیبا پبرخی مرا   فکری، 

های مادی و دنیـوی متکـی بـر ی را انکار و ارزشاله یباورها و یاسالم
ای که همگان ایـن هایی  هانی تبدیل کند؛ به گونهماتریالیسم را به ارزش

                                                                                       

انگیزی؛ فتنه عاتی حربه دشمن برای فتنهبدحجابی و بی»زاده، ر.ک به: محمد ملک  9.
 .55،  81، فصلنامه فرهن  پویا، ش «عمار کهن تا فرانوفرهنگی از است

 .1،   388. دختران خیابان انقالب )خبر(، نشریه پیام زن، ش 2
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فرهنگی معتبـر و عـام بپ یرنـد و میـراه فرهنگـی و دینـی و فرهن  را 
 های بومی خود را برای آن کنار بگ ارند. داشته

 زدایی در فضای مجازیهای حجاب( شیوهج

 سازیفرهنگ. 1

منجـر بـه سـازی رفتارهـای زدایی، فرهن از  مله راهکارهـای حجـاب
ی مجـازی است. دشمنان غربـی بـا اسـتااده از امکانـات فضـاحجابی بی

 ویی، درصددند پس از شناسایی روحیات افراد  امعه با گسترش رقابت
حجـابی سازی، اشاعۀ فرهن  تأییدگیری و ... غیرمستقیم میل بـه بیعرفی

انجـام  یل بـرایـه تماکـنیبعـد از ا»را بین افراد به و ود آورنـد؛ چراکـه 
رفتـار ، آن یطـی  محیبه شراا تو ه در درون فرد به و ود آمد، ب یرفتار
نـه و بـه فرهنـ  یت و در و ـود فـرد نهادیرد و به مرور تثبیگیل مکش
 9«.شودیل میتبد

 جویی رقابت

چشـمی سازی، گسترش چشـم و همیکی از راهکارهای مؤثر در فرهن 
هـای غیرمسـتقیم بین افراد است. دشمنان مدام در فضای مجازی با روش

گری حجـابی و  لـوهت در بی...(، افراد را به رقابـ )تبلیغات، مدگرایی و
کننــد کــه در صــورت دهنــد و اینگونــه القــا میهرچــه بیشــتر ســو  می

حجابی، از فخر و محبوبیت بیشتری بـین دیگـران برخـوردار خواهنـد بی
ها چـه ها، بدون ارزیابی اینکه بدحجاببرخی از خانم»شد. بر این اساس 

 ـویی از د و برتریهدف و منظوری از این کارشان دارند، فق  برای تقلی
                                                                                       

تأثیر فضای مجازی بر فرهنـ  حجـاب و عاـاف در ایـران »راد، . سیداحمد  لیلی9
 .3،   «اسالمی، چهارمین همایش ملی مشاوره و سالمت روان



   11  بررسی ترویج پوشش نامناسب از طریق فضای مجازی

حجـابی را بین، بیهمچنین برخی از افـراد خـودکم 9«.کنندآنها پیروی می
دانند کـه از راه راهکاری برای برانگیزی حس تحسین و تو ه دیگران می

توانند با خودنمایی به احسـاس خوشـایند ارزشـمند بـودن دسـت آن می
چار نارسـایی د ،درصد از کسانی که بدحجاب هستندشصتحدود »یابند. 

 2«.خواهند  لم تو ه کننداند و مییا ناهنجاری رفتاری

 سازی عرفی

زدایی اسـت. بـا حجابی یکی دیگر از راهکارهای حجـابسازی بیعرفی
این »های ا تماعی ممکن است حجاب در شبکهارائه و تروی  تصاویر بی

انـد و نـهتصور اشتباه در کاربران ناآگاه شکل گیرد که تمـام  امعـه اینگو
اسـتااده تصور شود کـه نیز  3«.بدحجابی یک رفتار عمومی و عرفی است

 رنگی با دیگران مانعی ندارد. از پوشش نامناسم، برای هم

 اشاعۀ فرهنگ تأییدگیری

در فضای مجازی با اشاعۀ فرهن  تأییدگیری، معیارهای ارزشی خـوب و 
شـود؛ زیـرا بودن هرگونه اندیشه و رفتاری دسـتخوش تغییـر مـیدرست
غالم کاربران قـدرت منطـو و »شود های فضای مجازی سبم میویژگی

) هاباورهای اخالقی و م هبی خود را نادیده گرفته و تعداد الیک و   (
) هایدنبـال کننــده هــر موضــوا و محتـوا را مــالک صــحت و  (

 ،غافل از اینکه الیکـی کـه از هـوس برخیـزد ،پسندیده بودن آن برشمرند
                                                                                       

، خبرگزاری «های ا تماعی و تروی  بدحجابیشبکه»بهری، . مصاحبه با دکتر مجید ا9
 .8311مرداد  88فارس، 

 . همان.2
رسـانی راه دانـا، ، شبکه اطالا«های ا تماعیکشف حجاب در شبکه».  واد محبی، 3
 .8314دی  ۲1
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با تو ه به آنکه در بیشتر صاحات مجازی  9«.مبنای عقلی و اخالقی ندارد
حجـاب افـراد شـمار تأییـدهای هـا و تصـاویر بیکنیم کلیپمشاهده می

حجابی بـرای بسیاری دارند؛ شاید این بینش در نو وان شکل گیرد که بی
حجـابی وسیله فرهن  بیتأییدگیری )الیک( امری پسندیده است و بدین

 کند.ا  پیدا میرو

 . الگوسازی2

دشمنان در  ن  نرم به وسیله فضـای مجـازی، بـیش از هـر روشـی در 
بـه طـور انـد؛ چراکـه الگوهـا زدایی بـر الگوسـازی تمرکـز کردهحجاب

ها و هنجارهـای  وانـان و هـا، ایـدهغیرمستقیم سبم تغییر بینش، ارزش
تأثیرگـ ار هسـتند.  شوند و در تمامی رفتارهای زندگی آنهـانو وانان می
 ،تبلیغـات ۀپشـتوان بـا تواننـدمی اخالقی و فرهنگی شرای  وا د الگوهای
 الگوهـای نکردنارائـه متأسـاانه .نهنـد بر ـا  وان نسل در عمیقی تأثیرات
نو وان  مر   یهاگروه تغییر برای غرب مادی فرهن  شده سبماسالمی 

 وسـی  گـ ارییهسـرما حجابیتوسعه بی برای کاذب الگوهایبا   وانان و
 2«.نماید ایهنرسا
تأثیر برخی از الگوها بر روی نو وانـان و  وانـان چنـان اسـت کـه در »

ــت هم ــوارد از حال ــون تشــابه برخــی از م ــه  ن ــداری گ شــته و ب زادپن
سازی آنچه بیش از هـر چیـز دسـتخوش تغییـر در این تشابه 3«.اندرسیده

                                                                                       

، «های ا تمـاعیشدن هـوا و شـروا فصـل بـدحجابی در شـبکهگرم». نوید کمالی، 9
 .8314اردیبهشت  82، 8۲خبرگزاری ظهور 

، فصـلنامه دانـش «پیامدهای رسانه و ناتو فرهنگی بـر حجـاب». هنگامه خسروانی، 2
 .36،   ۲، ش8انتظامی خراسان شمالی، س

 .48،  هامادر تمام خوبی فاطمه. سیدعلی اصغر موسوی، 3
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 شود، ظاهر نو وانان است.می
دیگر از ترفندهای  ن  نرم در الگوسازی است که بارها از  تبلیغات یکی
های ا تمـاعی، کـاربران همیشـه ها و شبکهشود. در سایتآن استااده می
شـماری بـرای تبلیـغ انـواا کاالهـا های بیها، بنرها و پسـتشاهد کلیپ

حجاب فراوان هستند؛ حتی کاالهایی که ارتباطی توس  زنان و دختران بی
هـای مردانـه و قابل تأکید است مانکن»دختران و زنان ندارند.  به نیازهای

نشر آن در فضای مجازی شاید یک مدل برای تبلیغ لباس باشد؛ اما پشت 
ها، حقیقتی به عنوان کشـف حجـاب پنهـان شـده صحنۀ ا رای این مدل

 9«.است
درصـد دههـا و درصد خانمبیستها بیانگر آن است که حدود نظرسنجی»

تصاویر مربو  بـه پوشـش دیگـر  ۀمشاهدا ببک پوشش خود را آقایان س
 2«.کنندهای ا تماعی انتخاب میاعضای شبکه

 . القای مخالفت حجاب با مدرنیته 3

ــرای  ــه اهــداف  نــ  نــرم، دشــمنان در فضــای مجــازی ب بــا تو ــه ب
ــاب ــه حج ــری از  مل ــی ـ هن ــای فرهنگ ــتااده از کااله ــا اس زدایی ب
هـای ضـدحجاب، اندازی کمپینر، کلیپ و نیز راهنوشت، کاریکاتوعکس

کالسـی و در مقابـل تمـدنی، بیگرایی، بیپوشش را نماد تحجـر، سـنت
دهنــد. همچنــین آن را مــان  پیشــرفت، ورزش و کــار مدرنیتــه نشــان می

گیرنـد. حجابی را راه تجدد، پیشرفت و موفقیـت درنظـر میدانند و بیمی
                                                                                       

 .42. همان،  9
راه دانـا؛ رسـانی ، شبکه اطالا«های ا تماعیکشف حجاب در شبکه».  واد محبی، 2
 .8314دی  ۲1
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افـرادی  را بیشـتر و باحجـاب زنان چادری»ها برای مثال در یکی از کانال
 واقـ  در و های کورکورانـهتقلید با همراه غیرمنطقی، سوادمانده، بیعقم
افـرادی  ،حجـاببی افـراددر مقابـل  دهنـد ونشـان میکالس بی افرادی

کاریکاتورهــایی زن همچنــین در  کــرده و قابــل احتــرام هســتند.تحصـیل
شود فرهن   لوه داده میادب و بیبی ،زشت ،ای عبوسچهرهبا چادری 

هـا، امـا در مقابـل کاریکاتور؛ گـ اردکه به قوانین ا تماعی احتـرام نمـی
نسبت بـه حقـو   ،که با لباسی بسیار نامناسم طراحی شده است یخانم

کند و طوری به مخاطـم گ ارد و قوانین را مراعات میدیگران احترام می
شخصـیت بی افراد بیمار و ،انوان محجبهکند که تمام باین حس را القا می

کـالس و تشـخص  ،شتری دارنـدیاما افرادی که برهنگی ب ؛ امعه هستند
 9«.بیشتری دارند

گونه در  ن  نرم در پی آن هستند تا غیرمسـتقیم بـه افـراد  امعـه بدین
گرایی و کالسـی، سـنتویژه پسـران القـا کننـد کـه حجـاب سـبم بیبه

اگر زنان از حجاب درآیند، متمدن خواهند شد. ماندگی زنان است و عقم
بینیم در  امعه دختران نو وان و  وان و مادران با تو ه به این موارد می

شوند؛ نیز در معیارهای ازدوا  محجبه، توس  برخی از پسران مسخره می
شـود. در صـورتی کـه برای گزینش همسر کمتـر بـه حجـاب تو ـه می

، خواهان لباس عایـف، سر ۀنان پوشانندهایی مثل  نبش ز نبشهرساله 
و ...   نبش احیای شأنیت زن و مـادری، حجاب رمضان ۀروزسی نبش 

گیـرد. بررسـی آمـار برای اشاعۀ حجاب در کشـورهای غربـی شـکل می

                                                                                       

 ۲2رسانی خبرنگار، ، پایگاه اطالا«های ضددینی برای مبارزه با حجابالقای کانال» .9
 .8311شهریور 
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مسلمان در کشورهای اروپـایی )از  ملـه بسـیاری از دختران و زنان تازه
دهندۀ این است کـه حجـاب در ها و بازیگران و...(، نشانخوانندگان، مدل

سـاله دختـران و زنـان محجبـه بـه ها نـو اسـت؛ از سـویی هرهمۀ زمان
یابنــد؛ های مهــم ورزشــی، علمــی و... دســت میهــا و پیشــرفتموفقیت

در »سـاز اسـت. بـرای نمونـه توان گات حجـاب محدودیتبنابراین نمی
ی پوشـیدن سـاپورت و شـلوارهای تنـ  بـرا ایالت ماساچوست آمریکا

مسئولین این مـدارس معتقدنـد پوشـیدن ؛ چراکه آموزان ممنوا شددانش
آمـوزان تحصـیلی دانـش کننـده مـان  پیشـرفتتحریک های تن  ولباس
 9«.دانآنها برای مقابله با افت تحصیلی دست به این اقدام زده .شودمی

 . حیازدایی4

های رویه تصـاویر و ویـدئوزدایی، گسترش بیهای حجاباز دیگر روش
های ا تمـاعی بـرای افـزایش تأثیرپـ یری از حجاب در شبکهبرهنه و بی

کردن ارزش پوشش در ذهن افراد و در نتیجـه تـروی  رن حجابی، کمبی
 و نـدک یبـرا یروانـ اتیـعمل متخصصـان»حیازدایی اسـت. بـه عبـارتی 

ــ  یپشتوانه احساس )رعایت پوشش اسالمی( مخاطبان، رفتار ردنکمتوقف
 را شـانیا رفتـار بـر مکحـا احسـاس و شور و روندیم نشانه را هاآن یعاطا
 عوامـل و کبـوسیف حاضـر حال در نمونه یکنند. برارن  میمک  یتدربه

 ویتشو را آن مسلمان یاعضا میرمستقیغ ایکآمر یاطالعات یهاسازمان پنهان
 ویـطر نیـا از تـا خود بگ ارنـد لیپروفا حجاب دریب یهاسکع نندکیم

 بـه بتواننـد و ببرنـد نیبـ از را حجاب خصو  در یم هب افراد اتاحساس
                                                                                       

، شیعه نیوز، اساند «های تبلیغاتی اینترنت فراتر از آفساید(حجاب و عااف )مانکن. »9
831۲. 
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 عمـل  امـه مسـلمان یشـورهاک در خـود فرانـو بـه اسـتعمار زمان مرور
 9«.بپوشانند
کـاربران  2،نظریه مارپیچ سکوت الیزابت نوئل نئومـان باتو ه به»همچنین 

بیننـد دوسـتان، کننـد و میفضای مجازی هر کـدام بـه دیگـری نگـاه می
های هـم بـا پوشـشگـاهی اران و حتی برخی بازیگران داخلی کـه همک

های مجازی به گونـه شوند، در شبکهمناسم در ا تماا و رسانه ظاهر می
پس  ؛دهندهای کاربری خود را در معرض دید بقیه قرار میدیگری عکس

خـود هرود و این خودبـتدری  از بین میقب  این قضیه از بعد ا تماعی به
ری یـک مـارپیچ بـزرگ سـکوت نسـبت بـه پوشـش کمـک گیبه شکل

 3«.ندکمی

 . تضعیف باورها5

کردن اعتقـاد و زدایی در  ن  نرم، متزلزلهای حجابیکی دیگر از شیوه
صـنعت ابتـ ال از همـان »باور دینی افراد نسبت به اصل پوشـش اسـت. 

ابتدای فناوری دیجیتال، تمام تالش خود را برای انحراف نسل  ـوان بـه 
                                                                                       

روانـی در شـبکه  تغییـر رفتـار و عملیـات». حمیدرضا لشکریان و مرتضی روشنی، 9
 هـایپژوهش ، فصـلنامه«عوامل و مناب  پنهان( بوک )با تکیه برا تماعی مجازی فیس

 .834-833،   4، ش 8، س حسین امام  ام  دانشگاه امنیتی حااظتی
ای خا  و رو دارد در یک فضا )حقیقی یا مجازی(، اگر عقیدهاذعان میاین نظریه . 2

توس  بیشتر افراد یک  امعه مقبول واقـ  شـود و  به گسترش ـ به طور مثال پوشش ـ
کم مخالات با آن موضوا توس  اقلیت  امعه دشوار شود، مـارپیچ سـکوت در آن کم

خواهد بداند نظر دیگری در آن گیرد و هر که می امعه از میان همین اقلیت شکل می
 موضوا چیست، تا اگر با عقیده خودش در تضاد بود، سکوت اختیار کند.

، سایت پلیس «حجابی مجازی، دستاورد تروریسم فرهنگی غرببی»فرزانه شریای،  .3
 .8318اساند  83فتا، 
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های رگرفته است تا به سودآوری بیشتری برسد. توس  دشمنان در اتا کا
های ... موضـوعات اعتقـادی و پرسـش چت، تاالرهای گاتمان مجازی و
هایی ریزیشـود و در مقابـل طـی برنامـهمردم درباره پوشـش رصـد می

شود تـا مقاصـد دهنده و شبهات به گاتگو گ اشته میموضوعات انحراف
هـا و ارزش یبنـاریتوانـد زیه مکـ یموضـوعات 9«.رددمبت ل بـرآورده گـ

ه در سـط   امعـه ک ییند و از آنجاک یافراد را دچار تزلزل  د یباورها
و ـود دارد،  یبه سؤاالت و شبهات اعتقاد ییگوپاس  یبرا یمتر محملک
سـتن کنارگ اشـتن اعتقـادات و شک ینه را بـرایپاس ، زمین سؤاالت بیا

 2آورد.یراهم مش فیش از پیهنجارها ب

 سازی. معرفی حجاب در جایگاه عامل محدودیت6

اسـاس، حجـاب را نـوعی های بیدشمنان در فضای مجازی بـا اسـتدالل
دهند و خـود را حـامی افـراد بـرای ا بار و مان  در برابر آزادی نشان می
ای کـه در سـال با تو ه به مقالـه»کنند. رهایی از سلطه حجاب معرفی می

استریت ژورنال چاپ شد، دولت آمریکا قصد دارد با ایجاد  لدر وا 9310
هـایی بـرای تشـویو ادعای نابرابری زن و مرد در ایـران، بـا خلـو روش

آنـان  3«.حجابی، آرامش را از  امعه سلم و بنیان ایرانی را سست کندبی
هـا و صـاحات مجـازی خـود به گمان خود با طرح این ادعاها در کمپین

سات و عواطف افراد را تحریک کنند و بـا ترفنـدهایی درصددند تا احسا
از  ملـه ایـن  ؛تعهد آنان را نسبت به باورها و اعتقادات درونـی بزداینـد

                                                                                       

 .48،  هامادر تمام خوبی فاطمهاصغر موسوی، . سیدعلی9
تأثیر فضای مجازی بر فرهنـ  حجـاب و عاـاف در ایـران ». سیداحمد  لیلی راد، 2

 .1،   «واناسالمی، چهارمین همایش ملی مشاوره و سالمت ر
 .1،   388. دختران خیابان انقالب)خبر(، نشریه پیام زن، ش 3
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و  9هـای یواشـکیخوردۀ آزادیهـای شکسـتتوان بـه طرحها میکمپین
 .اشاره کرد 2های سایدچهارشنبه

 

                                                                                       

بـوک بـا با همراهی شبکه ا تمـاعی فیس 13در سال « های یواشکیآزادی». کمپین 9
 (.8316خرداد  ۲5نژاد آغاز شد. )زهرا چی ری، روزنامه  وان، مسی  علی

های ساید با  انتشار شنبههای یواشکی، در طرح چهار. پس از شکست کمپین آزادی2
ــان دعــوت میهــایی در فضــای مجــازی و شــبکهنماهن  شــد های ا تمــاعی از زن
ها بدون استااده از حجاب و با نماد شـال سـاید در معـابر عمـومی احضـار چهارشنبه

 شوند.)همان(




