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 دانشكده الهیات و معارف اسالمي

 آگهي دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد 

 فقه و مباني حقوق اسالمي رشته: 

 ب: بررسي فقهي و حقوقي الزام حکومتي حجاعنوان

 مریم چزانی شراهی دانشجو :
 جناب آقای دکتر احمد باقری   استاد راهنما :
 جناب آقای دکتر سعید نظری توکلی  استاد مشاور :

 

  اقیجناب آقای دکتر محمد اسح  داخلي : انداور
 ت دانشگاه تهران گروه فقه شافعی انشکده الهیدااز  ه جاللی زادجالل  دکتر   جناب آقای خارجي : انداور

             
   8ساعت  99بهمن   25شنبه  زمان :

 
 مکان: مجازی 

  سالهای  در افراد  برخی موضوع الزام حکومتی حجاب از زمان وضع این قانون، مورد بحث بوده اما اعتراض  چكيده:
  و کارشناسان توجه" انقالب خیابان دختران"و" سفید  های چهارشنبه " "یواشکی های  آزادی" کمپین  عنوان با اخیر،
  فرهنگی،  الزام که  تبعات این  است. طبعا  کرده جلب به خود را شناسی   جامعه و حقوق دین،  حوزه پردازان تئوری

است، ضرورت واکاوی علمی    داشته کشور به دنبال از  خارج و  داخل در  نظیری راسیاسی در نوع خود کم  و  اجتماعی
 سازد. این مسئله را دوچندان می

قائلین به الزام از حیث فقهی به دالیلی چون وجوب نهی از منکر، اطالقات ادله احکام فردی و اجتماعی، عقل،  
اطالقات ادله تعزیر، اختیار ولی فقیه در مجازات متخلفان از قانون و سیره پیامبر و معصومین در وجوب حجاب و از  

 کنند.  اخالق حسنه، امنیت اجتماعی و قوانین موجود استناد میحیث حقوقی به مواردی از قبیل نظم عمومی، 

این پژوهش که با روش تحلیلی استنباطی انجام شده است، با هدف تبیین رویکرد اسالم به مسئله حجاب اجباری و  
 دهد.رفع تبعات ناشی از تصور نادرست از این موضوع، ادله فقهی و حقوقی قایالن به الزام را مورد نقد قرار می



  

رسد ادله نقلی یا عقلی که صراحتا بر الزام داللت داشته باشد، وجود  مي نظر  های این تحقیق، بهبر اساس یافته
  صورت در حکومتي  حکم  طريق   از  تنها فقهي نظر  تواند در شمار احکام اولیه باشد. ازندارد و الزام به پوشش نمی

  الزام به  خالقی جامعه و نیز تضغیف فرهنگ اسالمی، می توانبی حجابی و به خطر انداختن امنیت ا بر فساد ترتب 
  حسنه اخالق و  عمومي  نظم با را  آن بتوان كه   صورتي در  نيز حقوقي نظر  از. شد قائل  اسالمی  پوشش در حکومتي

 . داشت خواهد توجيه   عمومي دانست،  عفت منافي عمل  مصداق را آن عدم و  ساخت مرتبط 

 

 
 
 
 


