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 " حجاب "سواالت مجموعه 

 

آيا پوشش از مختصات اسالم است و پس از ظهور اسالم از مسلمين به غيرمسلمين سرايت كرده  .1

است؟ يا از مختصات اسالم و مسلمين نيست و در ميان ملل ديگر قبل از اسالم نيزز وجزود داشزته 

 است؟

معينی از قرآن، مبنای آيا احکام حجاب و پوشش بانوان، مبنای قرآنی مشخصی دارد؟ آيا آيات  .2

 حکم حجاب در اسالم است؟

بر طبق مبانی اسالمی، اجباری کردن حجاب در اجتماع، جايز است؟ آيا اجباری کردن حجاب سبب  .3

شود که ديگر رعايت حجاب برای افراد در عرصۀ اجتماع، فضيليتی محسوب نشود؟ توضيح نمی

 .دهيد

است يا در مراودات اجتماعی، موارد ديگر را نيز عفاف در قرآن کريم، فقط ناظر بر پوشش زنان  .4

 گيرد؟در برمی

 ای مشترک ميان زنان و مردان است؟آيا حجاب تنها بر زنان واجب است يا حجاب، مقوله .5

گيرد؟ با ذکر مصداق در قرآن فقط ناظر بر زنان است، يا مردان را نيز در برمی« عفاف»اصل  .6

 .توضيح دهيد

 باشد؟آيا حجاب، سلب کنندۀ آزادی اجتماعی زنان نمیفلسفه حجاب بانوان چيست؟ .7

 اين که حجاب از ضروريات دين به چه معنی است و منکر حجاب چه حکمی دارد؟  .8

 ای که بر زنان واجب است بپوشانند چه مقدار است و آيا لباس خاصی شرط است؟محدوده .9
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آيا حجاب يک امر اجتماعی و حکومتی است يا فردی؟ آيا قانون اجباری بودن حجاب مبتنی بر  .10

است يا صرفا يک حکم ثانويه و مختص ( ع)موازين شرعی بر طبق قرآن و سيره معصومين 

 جوامع اسالمی معاصر است؟

د،  اسزالم قبل از اسالم حجاب در جهان وجود داشته است و اسالم مبتكر آن نيست، با اين وجو .11

كه ديني است كه در همه دسزتورها  خزويش فلسزفه و منظزور  دارد، چزرا و رو  چزه مصزلحتي 

 حجاب را تأييد و يا تأسيس كرد؟

« شدنشزان در ميزان مسزلمانان رواا يافزت حجاب به وسيله ايرانيان پس از مسزلمان»آيا اينکه  .12

 سخن صحيحی است؟

شزدن حجزاب ذكزر كننزد،  عنوان علت پيدا ا  را بهاند جريانات ظالمانهمخالفان حجاب سعي كرده .13

 اين رويکرد را از منظر مبانی نظام حقوق زن در اسالم، مورد نقد و تحليل قرار دهيد.

علززت و فلسززفه پيززدا شززدن حجززاب چيسززت؟ چطززور شززد کززه حجززاب در ميززان همززه يززا بعضززی ملززل  .14

 باستانی پديد آمد؟

آمزدن حجزاب بزوده اسزت؟ بزا توجزه بزه ديزدگاه آيا ميل به رياضت و رهبانيزت يکزی از علزل پديزد  .15

 اسالم  درباره انسان و جهان و لذت، اين ديدگاه را مورد نقد و تحليل قرار دهيد.

ای کززه نهادهززای حقززوقی مززالی اسززالم در خززانواده از جملززه مهريززه و نفقززه را از مصززاديق عززده .16

انزد  و حزريم د  قائل شده اند، در مورد  پوشش زن  نيز ريشه اقتصامملوکيت مرد بر زن دانسته

و پوشش يادگار عهد مالكيت و تسلط مرد است. اين رويکرد را با توجه به مبانی نظام حقوق زن 

 در اسالم، مورد نقد و بررسی قرار دهيد.

آيا غيرت همزان حسزادت اسزت؟و ريشزه پوشزش و حجزاب اسزالمی احتزرام بزه حزس غيزرت مزرد  .17

 است؟
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 به کار رفته است؟« حجاب»واژه آيا در قرآن هم درباره پوشش زن  .18

-های خود بمانيزد.( دسزتور بزه پزردهاينکه در قرآن خطاب به زنان پيامبر امر شد که: )در خانه .19

 نشينی زن نيست؟

ايززن جملززه را بززا توجززه بززه مباحززی انسززان شناسززی و آزادی معنززوی و آزادی اجتمززاعی در کتززاب  .20

 است، تبيين نماييد.« بردن ارزش باال»فلسفه پوشش در اسالم را که  ، «آزادی انسان»

های دانی و بعد جسمانی است، منتهی به چگونه ممکن است حجاب که ايجاد محدوديت برای جنبه .21

 رهايی و آزادی عالی و انسانی شود؟ توضيح دهيد.

نبزودن حزريم »مزورد نقزد و تحليزل قزرار دهيزد: «  انسزان شناسزی اسزالمی»اين جمله را بر مبنای  .22

هززا  جنسززي را فزونززي هززا و التهاببنززد و بززار، هيجانها  بززيو آزاد  معاشززرتميززان زن و مززرد 

 «آورد.نشدني درميبخشد وتقاضا  سكس را به صورت يك عطش روحي و يك خواست اشباعمي

هزای طبيعزی و خلقتزی زن بر اساس مبانی نظام حقوق زن و مرد در اسالم، که مبتنی بر ويژگی .23

زن سززبب شززده کززه دسززتور پوشززش )بززه يززک شززکل خززاص( ای در و مززرد اسززت، چززه  خصيصززه

مخصزوص زن باشززد؟ آيززا عفززاف فقززط مخززتص زنززان اسززت يززا مشززترک ميززان زنززان و مززردان اسززت، 

 توضيح دهيد.

ارتبززاط ميززان حجززاب کززه ظززاهرا يززک امززر کززامال فززردی اسززت بززا امززور اجتمززاعی نظيززر اسززتحکام  .24

 خانواده و استواری اجتماع را تبيين نماييد.

اعتنززايی بززه حززق آزادی او و اهانززت بززه سززاختن زن بززه آنکززه حجززاب داشززته باشززد بززی آيززا مجبززور .25

حيثيت انسانی او نيست؟ آيا دستور حجاب برای زنان با اين مالحظه که مردان به انحراف کشانده 

نشوند، آيا در واقع ظلم مضاعف به زنزان و جانبزداری غيرعادالنزه از مزردان نيسزت؟ آيزا اقتضزای 
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کززه اگززر بنززا هسززت مززردان بززه گنززاه و انحززراف کشززانده نشززوند، بززرای مززردان،  عززدالت ايززن نيسززت

 محدوديت ايجاد شود نه اينکه زنان،  محدود شوند؟

اين جمله را بر اساس مبانی نظام حقوق زن در اسالم، بطور مستدل، مورد نقد و تحليل قرار  .26

هايي د و تعطيل فعاليتگيرند اين است كه سبب ركويکی از ايراداتی كه بر حجاب مي»دهيد:  

است كه خلقت در استعداد زن قرار داده است. زن نيز مانند مرد دارا  ذوق، فكر، فهم، هوش و 

 «ثمر برسد. استعداد كار است. اين استعدادها را خدا به او داده است و بيهوده نيست و بايد به

م اين شبهه را بطور بر اساس انسان شناسی اسالمی و مبانی نظام حقوق زن و مرد در اسال .27

اند اين است كه ايجاد حريم ميان زن و يك ايراد ديگر كه بر حجاب گرفته »مستدل پاسخ دهيد: 

ناساُن َحريٌص َعلي»افزايد و طبق اصل ها ميها و التهابمرد بر اشتياق حرص و « ما ُمنَِع ِمناهُ  االا

كردن غرايز موجب  عالوه، سركوب بهكند. ولع نسبت به اعمال جنسي را در زن و مرد بيشتر مي

 «گردد.ها  روحي ميها  رواني و بيمار انواع اختالل

است( و « مراقبت بر راه در عين حرکت بر راه»)که به معنای « تقوا»با توجه به مفهوم  .28

را که اوال، حجاب را عامل رهبانيت و انزوای زنان در « حجاب»دو شبهه وارد بر « تقوا»انواع 

 داند، داند و ثانيا، حجاب را عامل تحريص بيشتر غرايز و اميال میاسالم می

ناساُن َحريٌص َعلزي»اين تعبير  .29 « تقزوا»را بزر ايزن اسزاس، مفزاهيم دينزی نظيزر « مزا ُمنِزَع ِمنازهُ  االا

 مورد نقد و بررسی قرار دهيد.

جزا ذکزر شش يزکچرا آيات مربوط به استيذان )اجازه خواستن هنگام ورود به خانه( با آيات پو .30

 شده است؟

وجود دارد؟ چه تفاوتی ميزان نظزر آلزی و نظزر « غمض بصر»با « غض بصر»چه فرقی ميان  .31

 استقاللی است؟
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 ( که به زنان دستور داده شده، چيست؟و ال يُبِديَن ِزينَتَُهن  مقصود از آشکار نکردن زينت ) .32

شوهر  زن در مقابل محارم غيرحد پوشش ازديدگاه اسالم را تبيين نماييد. مقدار پوشش واجب  .33

 چه اندازه است؟ 

ديدگاه قرآن در مورد ممنوعيت زنان از کاربرد زينزت را بزا ذکزر مثزال توضزيح دهيزد. برخزی از  .34

موارد جواز زينت از منظزر آيزات قزرآن  مصاديق امروزی کاربرد غيرمجاز زينت را تبيين نماييد.

 ؟کريم کدام است

باشد؟ به چه دليل بزه زنزان امزر شزده کزه هنگزام کريم چه میدر آيات قرآن « جلباب»منظور از  .35

 حضور در انظار عمومی از آن استفاده کنند؟

را به زنان مسلمانان دستور داده شده که خود را از زنان غير مسلمان بپوشزانند؟ مگزر زن بزه  .36

 زن محرم نيست؟

 کند؟میچرا از نظر اسالم احکام کنيزان با احکام زنان آزاد از نظر پوشش فرق  .37

 حکم پوشش زن در مقابل کودکان مميز چيست؟ .38

 کردن آن که در قرآن به آن دستور داده شده به چه معناست؟ جلباب چيست و نزديک .39

 که در مسئله نظر به نامحرم مطرح می شود، را تبيين نماييد.« ريبه»و « تلذذ»مقصود از  .40

 حکم تدريس زن برای مردان چيست؟ .41

کزار  آيه مربوط بزه پوشزش و حجزاب، روسزری را بزه چزه کيفيتزی بزهزنان مسلمان قبل از نزول  .42

 اند؟ دانستن اين موضوع چه نقشی در فهم آيات مربوط به پوشش دارد؟بردهمی

حکم نظر به زنان اهل ذمه چيست؟ چه اختالفی ميان فقها درباره حکم نظر به زنان اهزل کتزاب  .43

 وجود دارد؟

 از نظر مقدار پوشش وجود دارد؟چه تفاوتی ميان ستر صالتی و غير صالتی  .44


