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 "اخالق جنسیتی و مبانی حقوق زن ومرد"سواالت مجموعه 

از منظر قرآن کریم، زن و مرد چگونه از فضیلت و شرافت تکوینی برخوردارند؟ برخی  .1

 شود؟های تشریعی میان زنان و مردان چگونه توجیه میتفاوت

آفرینش همسر انسان از انسان در قرآن به چه معنا است؟ برخی از تفسیرهای التقاطی در این  .2

 چه آثار و تبعاتی را داشته است؟زمینه، 

در قرآن چیست؟ ناظر بر چه بعدی از وجود « نفس واحده»منظور از خلقت زن و مرد از  .3

 انسان اعم از زن و مرد است؟

های باشد؟ آیا جنسیت و ویژگینقش جنسیت در کسب فضایل حقیقی و فضایل معنوی چه می .4

 ی تحقق کمال و رشد انسانی قلمداد شود؟تواند مانعی براطبیعی و خلقتی ناشی از آن،  می

 اصال چرا اختالف در عالم بوجود آمد؟ علت و غایت اختالف و تفاوت میان زن و مرد چیست؟  .5

با توجه به وجود اختالف و تفاوت ها، قانون عادالنه کدام است؟ با توجه به برقراری ربط و 

 ر اسالم، لطفا پاسخ بدهید.و مبانی حقوق زن و مرد د« عدالت»نسبت میان مباحث کتاب 

در نظام حقوق خانواده در اسالم، علت تفاوت در حقوق و تکالیف هر یک از زن و مرد در   .6

های طبیعی و خلقتی آنان است. خانواده در قبال یکدیگر و در قبال فرزندان، مبتنی بر تفاوت

لهی و انسانیت و مگر نه این است که زن و مرد، هر دو انسان و هر دو برخوردار از روح ا

هایی است؟ آیا از دیدگاه بُعد عالی هستند، این تفاوت میان زن و مرد در چه ابعاد و جنبه

است؟ با توجه به دیدگاه شهید مطهری در خصوص « روان»در واقع همان « روح»اسالم، 

 تفکیک سه بعد )ورح، روان و جسم( تبیین نمایید.
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یم چیست؟ جایگاه غریزه جنسی در این رابطه چیست؟ مینا و منشا تشکیل خانواده در قرآن کر .7

 نقش انسان به مودت و آرامش چیست؟

از اینکه اسالم برای زن حقوق مشابه با حقوق مرد در نظر نگرفته نتیجه گرفت  آیا می توان .8

که اسالم زن را یک انسان واقعی نمیشمارد؟و آیا الزمه اشتراک زن و مرد در حیثیت انسانی 

 آنها نیست؟ اشتراک حقوق

فلسفه و مبانی نظام حقوق خانواده در اسالم را که برای هر یک از زن و مرد در خانواده، در  .9

 باشند را تبیین نمایید.قبال یکدیگر و در قبال فرزندان، دارای حقوق و تکالیف متفاوت می

را وا »از تفسیر آیه مبارکه  .10 الا اللَّْیُل سابُِق النَّهاِر وا ُكلٌّ  الا الشَّْمُس یاْنباغی لاها ااْن تُْدِركا اْلقاما

توان مبانی نظام حقوق خانواده در اسالم در مورد هر یک از ، چگونه  می«فی فالاٍك یاْسباحونا 

 زن و مرد را تبیین نمود. 

ترین مهم« آزادی زن و تساوی حقوق او با مرد »آیا صحیح است بگوییم که: مسئله  .11

 است؟« نظام خانوادگی»مسئله 

 Gender« )برابری جنسیتی»مبانی نظام حقوق خانواده در غرب که مبتنی بر  .12

equlity عدالت »( است را از منظر میانی نظام حقوق خانواده در اسالم که مبتنی بر

( است، مورد نقد و تحلیل قرار دهید. وجوه افتراق و Gender equity)« جنسیتی

 ایید.وجوه اشتراک این دو نظام حقوقی را تبیین نم

از دیدگاه شهید مطهری، اگرچه اسناد حقوق بشری از جمله اعالمیه جهانی حقوق  .13

بشر، مشتمل بر یک سلسله حقوق طبیعی و فطری است، اما با این وجود، تشابه حقوق و 

تکالیف زن و مرد در خانواده، امری در تعارض و تضاد با فطرت بشر است و لذا حوزه حقوق 

حقوق  فلسفهتضادآمیز در حقوق بین الملل بشر است، چگونه  هایزنان، از جمله حوزه
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-تفاوت میان حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده، می ضعوخانواده در اسالم که مبتنی بر 

 تواند منطبق با فطرت بشر باشد؟ توضیح دهید.

اجتماع خانوادگی یک اجتماعی قراردادی است یا اجتماعی طبیعی و غریزی؟ بر همین  .14

، نظام حقوقی خانواده، امری قرارداد و منحصرا تابع اراده و خواست بشر بر مبنای مبنا

متغیرات و مقتضیات زمان و مکان هست، یا اینکه امری فطری و مبتنی بر مبانی و فلسفه 

تواند ُمجری و قابل استفاده فرازمانی و فرامکانی هست که برای بشر در هر بازه زمانی می

 باشد؟ توضیح دهید.

 ایو سهولت قابل حل است؟ آ یبه راحت یادعا نمود که مشکل روابط خانوادگ یتوانم ایآ .15

 نقاط جهان حل شده است؟ گریمشکل در د نیا ایآ و مشکل مخصوص کشور ماست؟ نیا

را حل  یمشکالت خانوادگ  - یو فن نند امور صنعتیهما -از غرب  دیبا تقل یتوانم ایآ .16

 نمود؟

است و  و آزادی زن و تمدن یصنعت یزندگ یقهر جهینت ینظام خانوادگ یسست ایآ .17

راهکار مقابله با این تضعیف و اقدام در جهت تقویت نظام خانواده را با  ست؟یاز آن ن یزیگر

 توجه به دیدگاه اسالم، تبیین نمایید. 

اگر پایه ی حقوق از نظر اسالم عدالت است، چرا در نظام حقوق خانواده در اسالم،  .18

در « یکسان بودن و تشابه »به معنای « عدالت»با مرد یکسان نیست؟ آیا مفهوم حقوق زن 

 حقوق و تکالیف است؟ توضیح دهید.

باشد، نگرش یکی از ایرادات و شبهاتی که اکنون در رابطه با اسالم مطرح می .19

و عدم رعایت کرامت زن در مقایسه با مردان است، و برخی « زن»تحقیرآمیز اسالم نسبت به 

مستندات این شبهه هم استناد به حقوق و تکالیف متفاوت زن و مرد در خانواده است، در از 
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پاسخ به این شبهه،  دیدگاه  قرآن درباره مقام انسانی زن از نظر خلقت و آفرینش را تبیین 

 نمایید.

تواند پا به پای تفاوت آیا از منظر اسالم زن هم در مقامات معنوی و قرب الهی می .20

 کند؟ اگر اینگونه است پس چرا هیچ زنی به مقام پیغمبری نرسیده است؟ مردان سیر

تر از مایه مرد ای پستن از مایهاین شبهه را که از منظر برخی از ادیان و مذاهب، ز .21

اند كه همسر آدِم اّول از اند و گفتهو چپی دادهوابسته آفریده شده و یا اینكه به زن جنبه 

های را از دیدگاه اسالم و بطور خاص آموزه فریده شده،عضوی از اعضای طرف چپ او آ

 قرآن مورد نقد وتحلیل قرار دهید.

منشأ پیدایش حقوق طبیعی و فطری چیست؟ آیا نظام حقوق خانواده در اسالم، مبتنی  .22

 ی فرازمانی و فرامکانی بودن است؟ توضیح دهید.انسان و لذا واجد خصیصه« فطرت»بر 

طبیعی اولیه اجتماعی وضع مساوی و مشابهی دارند؟در مورد  آیا افراد از لحاظ حقوق .23

 حقوق خانوادگی چطور؟

که اسالم آن را پذیرفته است مبتنی « عدم تشابه حقوق خانوادگی زن و مرد»فرضیه  .24

 بر چه اصلی است؟

عالوه بر اختالفاتی که میان زن و مرد از لحاظ طبیعت و جهاز تناسلی مطرح است،  .25

 های دیگری هم میان این دو جنس وجود دارد؟ چه اختالف و تفاوت

چرا نوع احساس شکستی که زن در زندگی زناشویی دارد با نوع احساس شکستی که  .26

 مرد دارد متفاوت است؟

 آوردن بعضی زنان به عشق آزاد چیست؟ ریشه ی رو .27
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جویی و احساسات میان زن و مرد وجود دارد؟ آیا سنخ هایی از لحاظ جفتچه تفاوت .28

 نها یکسان است؟شهوت آ

علت اینکه زنان امروز نسبت به زنان گذشته فرمانبرداری کمتری نسبت به مردان  .29

 دارند چیست؟

اي از خلقیات را كه در اسالم دستورهایي هست درمورد خلقیات زن و مرد كه پاره .30

اي از خلقیات را كه كند و برعكس پارهبراي مرد پسندیده است، براي زن ناپسند معرفي مي

نماید. آیا از نظر اسالم زن از نظر آنچه اي زن پسندیده است، براي مرد ناپسند معرفي ميبر

طور باشد نامیم در یك قالب باید ساخته بشود و مرد در قالب دیگر؟ اگر اینمي« ُخلق»كه ما 

شود. این موضوع را با دارای تزلزل نمی« ُخلق انسانی»آیا ثابت بودن اصول اخالقی و مبانی 

 تبیین نمایید.« اخالق اسالمی»و « سیره نبوی»در کتاب « نسبیت اخالق»جه به مبحث تو

ها غالبا طالب نیرومندی و مردان حکمت تفاوت احساسات زن و مرد چیست؟ چرا زن .31

 اند؟طالب نرمی و لطافت

مرد در خانواده چیست؟ آیا تبعیت مطلق زن در همه « قوامیت»مفهوم و قلمروی  .32

 شود؟ چرا؟دریافت میامور از آن 

الرجال قوامون علی النساء( چیست؟ آیا به این )بر طبق آیه مبارکه  « قوامیت»مفهوم  .33

ها باید از مردها تحت هر شرایطی اطاعت کنند و در عمل، اسالم استبداد و معناست که زن

 ریاست خودکامه مرد بر خانواده را به رسمیت شناخته است؟

خانواده، به معنای تحکم و زورگویی است؟ ریاست مرد در آیا ریاست و حکومت بر  .34

 خانواده، بطور مطلق است یا محدود به امور و مسایل زناشویی است؟ توضیح دهید.



6 
 

محدوده ی حکومت مرد در محیط خانوادگی تا چه میزان است؟ آیا پذیرش ریاست مرد  .35

بداد مرد در خانواده است؟ بر خانواده در اسالم، به معنای پذیرش حاکمیت سلیقه فردی و است

 دیدگاه اسالم را در این زمینه تبیین نمایید.

ها از جمله خانواده و آیا مطیع بودن زن و مطاع بودن مرد، ناظر بر تمامی حیطه .36

اجتماع است؟ آیا در عرصه اجتماع هم زنان فقط باید مطیع تصمیم سازی مردان باشند و حق 

 ندارند؟ توضیح دهید. مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی را

و ریاست مرد در خانواده، از جهت « قوامیت»دیدگاه اسالم را در مورد ماهیت نهاد  .37

بودن برای مرد و نیز برای زن، با استناد به دیدگاه مفسران و مباحث « تکلیف«یا « حق«

 تبیین نمایید.« الرجان قّوامون علی النساء»تفسیری ذیل آیه شریفه 

خاب دین و انجام وظایف دینی زنان چیست؟ آیا مردان با استناد نقش شوهران در انت .38

توانند از انجام وظایف دینی توسط زنان در خانواده، ممانعت بعمل آوردند؟ به قوامیت می

هجرت زنان برای حفظ دین چگونه است؟ وظایف دیگر مسلمانان در قبال زنان مهاجر چه 

 خواهد بود؟

ا به عنوان یکی از علل صالحیت وی برای حکومت توان قدرت جسمانی مرد رآیا می .39

 منزلی برشمرد؟

در نظام حقوقی « نشوز»و شرایط تحقق آن را تبیین نمایید. آیا نهاد « نشوز»مفهوم  .40

تواند مصداق داشته داشته خانواده در اسالم، فقط مختص زنان است یا در مورد مردان نیز می

 باشد؟

شود یا این می« ناشز»مرد است؟ آیا مرد هم  به معنای تمرد زن از اطاعت« نشوز»  .41

 ویژگی مخصوص زن است؟
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ارتباط میان ازدواج و برخورداری افراد از پختگی و کارآمدی را تبیین نمایید. آیا در  .42

نظام اخالقی اسالمی، این امر مطلوب است که افراد با هدف تخصیص تمامی اوقات زندگی به 

 اب نمایند.تهذیب و تزکیه نفس، از ازدواج اجتن

ربط و نسبت میان ازدواج و نظام تربیت و رشد اسالمی را تبیین نمایید. چگونه  .43

ازدواج که ظاهرا امری دانی و در جهت تامین نیازهای طبیعی و مادی انسان است، از دیدگاه 

اسالم به عنوان یکی از عامل تربیت و رشد مورد تاکید و توصیه اکید قرار گرفته است؟ با 

 توضیح بفرمایید.« تربیت و رشد اسالمی»مباحث کتاب توجه به 

اگر علقه میان زن و مرد امری طبیعی است؟ پس چرا در طول تاریخ مردان علیه زنان  .44

اند؟ آیا از دیدگاه اسالم، ان نگاه و نگرش که به زن به عنوان یک موجود همه ظلم نمودهاین

ه برابری و تشابه حقوق وتکالیف زن شود و با وضع فرامینی از جملنگریسته می« قربانی»

و مرد در خانواده، درصدد دادخواهی و حمایت از حقوق زن است، قابلقبول است؟ از دیدگاه 

شما، غرب تا چه اندازه توانسته است به معنای واقعی کلمه در راستای حمایت از حقوق و 

در قوانین و رویه  های زنان اقدام نماید؟ آیا صرف گنجاندن اصل برابری و تشابهآزادی

 کشورها توانسته در عمل، حمایت کننده از حقوق زنان باشد؟

 

 


