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)خواستگاری و نامزدی، و مرد خانوادگی زنقوانین " سواالتمجموعه 

 "مهر و نفقه، ارث، طالق، ازدواج موقت و تعدد زوجات(

های طبیعی ارتباط میان خواستگاری و تفاوت آیا خواستگاری مرد از زن اهانت به زن است؟ .1

 و خلقتی میان زن و مرد از دیدگاه اسالم را تبیین نمایید.

شود  نمی رعایت ها خانم حق این است که در لزوم خواستگاری از جانب مرد،کی از شبهات ی .2

ها و نیازهای آیا خواستگاری از جانب مردان، در عمل، منجر به نادیده گرفته شدن خواسته.

زنان و در واقع به منزلۀ یک ظلم مسلم نسبت به زنان )خصوصا آنانکه شرایط خواستگاری و 

 باشد؟شود( نمیم نمیازدواج مطلوب برایشان فراه

آیا کیفیت و شرایط ازدواج پیامبر )ص( مبنی بر طرح درخواست از جانب حضرت خدیجه  .3

باشد؟ اگر تحت شرایطی، یک خانم )س( با اصل لزوم خواستگاری مرد از زن، در تعارض نمی

چه بخواهد برای ازدواج پیشنهاد دهنده باشد، با استناد به سیره نبوی و حضرت خدیجه )س(، 

 کنید.راهکاری پیشنهاد می

ها نیست؟ اگر موافقت پدر را شرط صّحت ازدواج دختران بدانیم،آیا منافی با اصل آزادی انسان .4

آیا شرط اذن پدر در ازدواج دختر، به معنای نادیده گرفتن اختیار، شعور و عقالنیت زن و 

 باشد؟ توضیح دهید.لزوم مداخله یک مرد )در قالب پدر(  نمی

باشد؟ توضیح به عنوان یکی از حقوق زنان در خانواده چه می« مهریه»ت و کارکرد ماهی .5

 دهید.
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آیا نهاد مهریه در اسالم، درواقع تایید تنزل جایگاه و شانیت نهاد مقدس خانواده به یک عقد  .6

باشد؟ آیا مهریه همان بهای خریدن زن ا به ازاء نمیمبیع خرید و فروش زن در مقابل دریافت 

 نیست؟

آیا فلسفة مهر زن وثیقة مالی در مقابل حّق طالق برای مرد است؟ آیا باال بردن مبلغ مهریه  .7

 باشد؟ توضیح دهید.باعث تضمین وثیقه مالی زن در قبال مرد و اختیار طالق وی می

فلسفه ی مهریه و نفقه در اسالم چیست؟ آیا به رسمیت شناختن این حقوق مالی برای زن در  .8

نای تحقیر زن و مبتنی بر فرض عجز، ناتوانی و ناقص بودن زن در تامین مالی خانواده، به مع

احترامی به زن خود است؟ آیا احکام مالی اسالم در خانواده،  نظیر نفقه به نوعی تحقیر و بی

 شود؟ توضیح دهید.قلمداد نمی

مانی نیست خور كسی بود مملوك اوست،آیا مهریه و نفقه یادگار زبر اساس جمله: هركس نفقه .9

که زن مملوك مرد بوده است؟ آیا نفقه یکی از مصادیق عدم وجود استقالل و شخصیت برای 

 زن از دیدگاه اسالم نیست؟ توضیح دهید.

چرا در اسالم حقوق اقتصادی زنان، مساوی و مشابه مردان نیست؟ بطور نمونه یکی  .10

االرث مرد است ؟ آیا صف سهماالرث زن معادل ناز شبهات جدی این است که چرا در اسالم سهم

 این خالف عدالت نیست؟

اگر اسالم دین عدالت است، چرا حق طالق از ابتدا بین زن و مرد یکسان داده نشده  .11

 است؟ 

 در نظام حقوق خانواده در اسالم،  در چه مواردی زنان از حق طالق برخوردار است؟ .12

ا اینکه از جانب مردان، وکالت توانند برخوردار باشند یآیا زنان از حق ذاتی طالق می  .13

 توانند برخوردار باشند؟ توضیح دهید.در طالق را می



3 
 

اگر طالق از نظر اسالم امری ناپسند است چرا بطور کلی نفی نشده است؟ در برخی از  .14

ادیان و مذاهب،طالق بکلی ممنوع و مذموم است در حالی که روابط جنسی نامشروع و خارج 

ع و جایز است، دیدگاه اسالم در زمینه طالق را با دیدگاه ادیان از چارچوب خانواده، مشرو

 ای قرار دهید.اخیر، مورد بررسی تطبیقی و مقایسه

کارکردهای ازدواج موقت )با توجه به شرایط مختلف افراد( از دیدگاه اسالم را تبیین  .15

شرایطی،  های سنی اعم از زن و مرد، تحت هرنمایید. آیا جایز است که برای تمامی گروه

 ازدواج موقت به عنوان یک راهکار ارائه شود؟ توضیح دهید. 

را بیان کنید. آیا  ازدواج دائم با ازدواج موقت های حقوقی میانوجوه اشتراک و تفاوت .16

از دیدگاه شارع، امر دایر مدار است میان ازدواج موقت و ازدواج دائم و هر کدام را که فرد 

انتخاب نماید، به مطلوب عمل کرده است یا اینکه اصل بر ازدواج دائم است و ازدواج موقت 

توضیح  در واقع، اختیار نمودن یک چارچوب شرعی و موقتی برای احتراز از معصیت است؟

 دهید.

به  ارد؟ندآیا ازدواج موقت با حیثیت انسانی زن و با روح اعالمیه حقوق بشر منافات  .17

 این شبهه پاسخ دهید: عقد موقت توهین به زنان است و آنها را ملعبه دست مردان می کند.

 یعنی چه؟ آیا ازدواج موقت هم همان ازدواج رفاقتی است؟« ازدواج رفاقتی» .18

بدهید: ازدواج موقت، در واقع، به رسمیت شناختن و قانونمند کردن  به این شبهه پاسخ .19

 است.« فحشاء»

آیا ازدواج موقت با توجه به لزوم و وجوب تعیین مهریه، در حقیقت به این شبهه پاسخ دهید:   .20

 فروشی نیست؟دادن آدم و جواز شرعی آدم نوعی کرایه
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است یا تکلیف؟ ذیحق و مکلف در در نظام حقوق خانواده در اسالم، ازدواج موقت، حق  .21

  ازدواج موقت کیست؟

آیا ازدواج موقت در عمل، منجر به نقض و نادیده گرفته شدن حقوق روانی، عاطفی و مادی  .22

شوند، نیست؟ از دیدگاه اسالم،  حقوق کودکان در کودکانی که در اثر این ازدوج، متولد می

بال فرزند متولد شده از ازدواج موقت با آیا تکالیف والدین در ق ؟باشدچه مینکاح منقطع 

 تکالیف در قبال فرزند ناشی از ازدواج دائم، تفاوت دارد؟ توضیح دهید. 

 است؟ نبودهق زمین مشرتشکیل حرمسراهای  عاملآیا قانون ازدواج موقت  .23

؟ چرا اسالم به زنان اجازه چندشوهری نداده است؟ آیا این امر چیستکمونیسم جنسی  .24

 وا نیست؟یک تبعیض نار

ترین این از مهم یک علت اصلی تعدد زوجات دانست و کدام توانچه عواملی را می .25

 آید؟عوامل به شمار می

آیا دیدگاه  آیا حق تأهل برای مرد دقیقاً مساوی و مشابه حق تأهل برای زن است؟ .26

ت قایل اسالم در رابطه با محدودیت تاهل زنان در مقایسه با مردان، در واقع اولویت و ارجحی

 شدن برای مردان و نقض حقوق روانی و جسمی زنان نیست؟ توضیح دهید.

مردان « تنوع طلبی»آیا جواز تعدد زوجات برای مردان،  مهر تایید نهادن بر ارضای  .27

 است؟« ناپذیراصالح» طلبی آیا عالقه مرد به تنوعاند؟ باشد؟ آیا مردان ذاتا تنوع طلبنمی

 توضیح دهید.

همسری دانست؟ چه عواملی سبب ترین عامل نجات تکتوان مهممیچه عاملی را  .28

 ؟میشود خیانت مردان به زنان
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تعدد زوجات مربوط به حقوق مرد یا حقوق متقابل زن و مرد یا اینکه اساساً از حقوق  .29

در عمل، جواز تعدد زوجات، نقض و نادیده گرفتن حقوق کدامیک از  آید؟زن به حساب می

 قبل )مردان، زنان و هر دو( است؟ جات مذکور دردسته

آیا تعدد زوجات، در واقع متزلزل کردن نهاد خانواده و تعرض به قداست و استحکام  .30

-آن و نقض و نادیده گرفتن حقوق زن و فرزندان ازدواج مقدم )در مقابل ازدواج موخر( نمی

 باشد؟ دیدگاه اسالم را در این زمینه تبیین نمایید. 

که مخالف با طبیعت اخالق و دین )ات تجویز یک نوع هواپرستی آیا اجازه تعدد زوج .31

 نیست؟( است

اجازه زن اول چه نقشی در جواز ازدواج مجدد برای مرد دارد؟ آیا اگر مردی بدون  .32

 اجازه زن اول و بدون رعایت حقوق او با زنان دیگری ازدواج کند مستحق مجازات نیست؟

در خصوص تعدد زوجات را تبیین نمایید. رویکرد مترقیانه و اصالح طلبانه اسالم  .33

 اسالم در رابطه با تعدد زوجات چه اصالحاتی انجام داد؟

این شیهه را پاسخ دهید: یکی از ایرادات روانشناختی وارد بر تعدد زوجات، نادیده  .34

گرفتن عواطف و احساسات همسر اول است و اینکه عشق قابل تجزیه و تفکیک شدن نیست. 

عمل منجر به نادیده گرفته شدن عواطف و احساسات همسر و فرزندان  این حکم اسالم در

 شود.ازدواج اول می

این شیهه را پاسخ دهید: یکی از ایرادات تربیتی وارد بر تعدد زوجات، تقویت و دامن  .35

زدن به دشمنی، نزاع و خصومت میان همسر و فرزندان ازدواج اول در قبال همسر و فرزندان 

خر است. در عمل، این حکم اسالم، منجر به تقویت یک جریان ضد اخالقی ناشی از ازدواج مو
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شود و عمال، تربیت فرزندان در محیط امن و سالم، با موانع جدی مواجه و ضد تربیتی می

 شود.می

این شبهه را پاسخ دهید:  یکی از اشکاالت و ایرادات اخالقی وارد بر تشریع تعدد  .36

ن در حالی است که در اسالم بر اهمیت حیا و منع زوجات، مجوز شهوت رانی است، ای

 هوسرانی تاکید فراوان شده است.

این شبهه را پاسخ دهید:  یکی از اشکاالت و ایرادات فلسفی وارد بر تعدد زوجات این  .37

 است که تساوی زن و مرد رعایت نشده، زن هم باید حق تعدد زوجات  داشته باشد.

 لو و النساء بین عدلوا ان تستطیعوا لن و»: نساء سوره ،129 با توجه به آیه .38

، «رحیما غفورا کان هللا فان تتقوا و تصلحوا ان و کالمعلقه فتذروها المیل کل تمیلوا فال حرصتم

عدالت مورد نظر در   اید؟ کرده تشریع چه برای پس ندارد، را عدالت برقراری توان مرد وقتی

 و عملکرد؟ توضیح دهید.این آیه، عدالت قلبی است یا عدالت در رفتار 

شرایط وجوب تعدد زوجات از دیدگاه اسالم را تبیین نمایید. اگر فردی صرفا بر مبنای  .39

، اقدام به تعدد زوجات نماید، رویکرد موازین اخالقی اسالمی نسبت «ذّواقیت»تنوع طلبی و 

 به عملکرد این فرد چگونه است؟

این تناقض در میان آیات مربوط به تعدد زوجات چگونه قابل رفع است که در یک آیه  .40

فرماید اصالً اجرای عدالت و در آیه دیگر می« به عدالت رفتار کنید»فرماید که به مردان می

 میسر نیست؟

چگونرره اسررت؟ شرررط عرردالت را توضرریح دهیررد. آیررا « تعرردد زوجررات»رویکرررد قرررآن برره مسرراله  .41

 گیرد؟تمایل درونی و گرایش قلبی انسان را نیز دربر میعدالت، 

 


