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 2قوانین  - (حقوق اجتماعی)سواالت مجموعه 

 مسائل قضایی)زن و شهادت،زن و قضاوت،زن و افتاء(

 مسائل سیاسی)زن و کاراجتماعی و دولتی، زن و والیت،زن و دخالت در امور سیاسی: حکومت،رأی دادن(

 

اصول ثابت در مورد مشارگت زنان در امور سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اسالم را در تطبیق با  .1

مقتضیات و متغیرات انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران تبیین نمایید. به نظر شما 

چه اندازه در میزان  پذیری سیاسی و اجتماعی زنان، تانگرش اسالم نسبتب ه جایگاه و نقش

 نقش آفرینی و مشارکت زنان در تحقق انقالب اسالمی، تاثیرگذار بوده است؟ توضیح دهید.

 در زنان نقش واقع در و اسالمي جمهوري رسیدن ثمر به در نقش مستقیم و غیرمستقیم زنان .2

 در زن نقش اینكه دیگر و چیست؟ شودمي اسالمي جمهوري به منتهي كه ایران اسالمي انقالب

 داشت؟ خواهند اجتماعي نقش چه زنان اسالمي جمهوري رژیم در چیست؟ آینده

دو عنصر الزم برای تحقق مشارکت مطلوب سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اسالم )که مشترک  .3

 میان زنان و مردان است( چیست؟ تبیین نمایید

سی و اجتماعی هست، در مورد مشارکت سیا« اعتدال»یکی از اصول ثابت در اسالم، اصل  .4

زنان، چگونه این اصل ثابت، ُمجری باشد؟  مرز اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط در رابطه با 

 باشد؟حضور زن در اجتماع چه می

اصطالح، فلسفه این کار چیست؟ آیا این موضوع  چرا به جاي یک مرد حتماً باید دو زن باشد؟ به .5

تبعیض آمیز اسالم نسبت به زنان قلمداد نمود؟ مستدال توان حاکی از رویکرد تحقیرآمیز و را می

 پاسخ دهید.
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با توجه به اینکه یکی از شروط اولیه و اصلی برای شهادت و شهود، برخورداری از عقل است،  .6

آیا میتوان علت پذیرفته بودن شهادت دو زن به جای یک مرد را ، دلیل نقص عقل زنان از دیدگاه 

 اسالم بدانیم؟

اینکه در نظام حقوقی اسالمی، یکی از شرایط الزم برای شهود و شهادت، با توجه به  .7

توان نقص تقوا و عدالت زن را از دیدگاه اسالم، برخورداری از ملکه عدالت و تقوا است، آیا می

 علت اصلی پذیرش شهادت دو زن به جای یک مرد شمرد؟ توضیح دهید.

شود این اسالم نسبت زنان مطرح مییکی از شبهاتی که د رحال حاضر در خصوص رویکرد  .8

است که هویت و شخصیت انسانی زنان به رسمیت شناخته نشده است و حتی رویکرد تحقیرآمیز 

های اخالقی و عقالنی آنان اتخاذ شده است؛ یکی از مستندات این ایده، نسبت به زنان و جنبه

ا النِّساَء َعلي حاٍل َو التأَمنوُهنَّ َعلي َمعاِشَر النّاِس التُطیعُو»»دارد: روایت ذیل است که مقرر می

حال اطاعت نکنید و آنها را بر مالي هم امین قرار ندهید با توجه  هیچ مردم! زنان را به 1؛«مالٍ 

به مبانی نظام حقوق زن و مرد در اسالم، این شبهه را پاسخ دهید و روایت مورد استناد را تبیین 

 نمایید.

لزومات شهادت، توانمندی و قدرت بر ثبت و حفظ وقایع است، آیا با توجه به اینکه یکی از م .9

موازین اسالمی در خصوص پذیرش شهادت زنان، نصف شعهادت مردان، داللت بر این دارد که 

 قدرت بر حفظ و ضبط زن در مقام شهادت از مرد کمتر است؟ چرا ؟

به چه معنا « اعتبار عدم»شود شهادت زن در بعضی موارد معتبر نیست، این  اینکه گفته می .10

است؟ در چه مواردی شهادت زن به تنهایی کافی است و لزومی ندارد که شهادت مرد هم به آن 

 ضمیمه شود؟

                                                           
1 .554، ص 3من اليحضره الفقيه، ج  .   
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-زن و مرد طبق آیات قرآن کریم، آیا به معنای کم ارزش« قصاص». تفاوت در احکام ناظر بر  .11

 تر بودن خون و جان زنان در مقایسه با مردان است؟ چرا؟ 

 چیست؟ آیا بهای انسانیت است یا جبران خسارات مادی؟ « یهد»ماهیت  .12

-چهه مهی« شهادت»برخی دالیل مطرح از سوی مفسرین در تبیین تفاوت زنان و مردان در امر  .13

  باشد؟ 

 وجه پذیرفته نیست، چیست؟ هیچ فلسفه اینکه طالق بدون حضور و شهادت دو شاهد به .14

با نقصان عقل و ایمان زن به چه معناست؟  در رابطه7جمله منسوب به حضرت امیر المومنین .15

آیا از دیدگاه اسالمی ابعاد انسانی زنان از جمله بعد عقلی و بعد اخالقی، در مقایسه با مردان  

 دارای ضعف و نقصان است؟

آیا تقلید از مرجع تقلید زن جایز است؟ اگر فرض کنیم زنی مجتهد باشد و سایر شرایط افتاء را  .16

 توان از او تقلید کرد؟داشته باشد آیا می

وجوه افتراق باب افتاء و باب قضا از نظر دخالت زن در مسائل سیاسی را از منظر فقهی  .17

 تبیین نمایید. 

دیدگاه اسالم نسبت به اشتغال زن و استقالل اقتصادی زن را تبیین نمایید. این شبهه را که  .18

ه اشتغال و استقالل اقتصادی اسالم در صدد محبوس کردن زنان در خانه و ممانعت از هر گون

 زنان است، مستدال پاسخ دهید.

را از دیدگاه فقها، تبیین نمایید. احراز کدام یک از انواع والیت برای زنان  « والیت»انواع  .19

 جایز است؟ تبیین نمایید.
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آیا هر کاري که جنبه اِعمال والیت دارد ولو مربوط به دولت و جنبه عمومی اجتماع هم نباشد،  .20

تواند متصدی آن باشد؟ با لحاظ نمودن کلي زن نمي طوروالیت به معنای سرپرستي است، بهچون 

 تفکیک میان انواع والیت، پاسخ را مستدال بیان فرمایید.

سیره پیامبر و خلفا و مسلمین در رابطه با حضور و دخالت زنان در مسائل سیاسی چه بوده  .21

 است؟ 

وجود دارد؟ آیا بیعت به 7و بیعت زنان با حضرت امیر9پیامبرچه تفاوتی میان بیعت زنان با  .22

 معنای رأی دادن است؟

باره مطرح است؟ چه نظریاتی در این« تفویض حق حکومت»یا « وکالت»دادن،  ماهیت رأی .23

 است.« رای دادن»الواقع ماهیت است؟ با استدالل توضیح دهید که کدامیک از موارد مذکور، فی

 ذاتی و حرام استلزامی وجود دارد؟ با ذکر نمونه تبیین نمایید. چه تفاوتی میان حرام .24

چه تفاوتی میان حکومت و سیاست است؟ و نظر اسالم راجع به حکومت زن و یا حضور  .25

 سیاسی او در اجتماع چیست؟

اکنون در برخی از کشورهای اسالمی، با استناد به موازین اسالمی )تحریف شده(، زنان از هر  .26

امور سیاسی از جمله رای دادن و کاندید شدن برای مناصب سیاسی و  گونه مشارکت در

شوند، با توجه مبانی نظام حقوق زن در اسالم ناب و با توجه به ادله )قرآنی و اجتماعی، منع می

 سیاسي ، این رویکرد  را مورد نقد و بررسی قرار دهید.  امور در زن روایی( موافقان دخالت

جاُل قَّواموَن َعلَي  »شارکت سیاسی زنان، استناد به آیه مبارکه یکی از دالیل مخالفان م .27 اَلّرِ

آید بر مردها حکومت کرده است،  زیرا اگر زنان متصدي مقامات سیاسي بشوند الزم مي« النَّساء

باشند و این خالف آیه قرآن است، بر اساس مبانی نظام حقوق زن در اسالم ناب، این رویکرد را 

 ی قرار دهید.مورد نقد و بررس
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هایی از شود؟ نمونهچگونه به عنوان یکی از مصادیق مشارکت سیاسی زنان تلقی می« بیعت» .28

 تاریخ اسالم را بیان کنید.

در نظام حقوقی اسالمی که مبتنی عدالت و اخالق است، هر یک از زن و مرد باید در مدار  .29

بیعی، در کانون خانواده و در قبال های خلقتی و طزنانه و مدار مردانه خود و با توجه به ویژگی

یکدیگر و در قبال فرزندان، به نحو بهینه، نقش آفرینی نمایند. از این منظر، اگرچه اشتغال و 

استقالل اقتصادی زنان، به رسمیت شناخته شده است، اما مصالح و منافع خانواده نیز همواره 

ال زن لزوما به معنای کار بیرون از خانه و باید مبنا قرار گیرد، لذا از دیدگاه نظام اسالمی، اشتغ

ترین اشتغال زن، ایفای رسالت تربیتی در خانواده است؛ بر اشتغال اجتماعی نیست، بلکه مهم

همین مبنا تفاوت دیدگاه نظام اسالمی و رویکرد غرب نسبت به مقوله اشتغال و توان افزایی 

 اقتصادی زنان را تبیین نمایید.

فقیه، اشتغال زنان، مشروط به دو موضوع است که عبارتند از: وجود  از دیدگاه ولی معظم .30

های طبیعی زنان و عدم لطمه اشتغال به کارکرد و رسالت تربیتی زن تناسب میان شغل و ویژگی

ها میان رویکرد مبانی فکری ترین و جدی ترین شکافدر خانواده. از این رو، یکی از مهم

شتغال و توان افزایی اقتصادی زنان، رعایت اعتدال و تناسب اسالمی و مبانی غرب در زمینه ا

های اجتماعی و خانوادگی زنان است. با توجه به مبانی اسالمی، رویکرد غرب نسبت میان نقش

 به مقوله اشتغال زنان و حضور در عرصه اجتماعی را مورد نقد و تحلیل قرار دهید.

 

 

 


