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 حمَق شى ٍ هسد اش ًگاُ اسالم )هثاًی(

 

آیا اسالم ضسافت ٍ حیثیت اًساًی شى زا تساتس تا هسد هی داًد ٍ یا اٍ زا  .1

 جٌس پست تس هی داًد؟ 

چسا دز خلمت شى ٍ هسد تفاٍت ٍجَد دازد؟ آیا ایي تفاٍت ّا هثٌای  .2

ٍ هسد داضتِ تاضین؟ هَجْی است کِ لَاًیي ٍ حمَق هتفاٍتی تسای شى 

تِ ػثازت دیگس تفاٍت ّایی کِ دز همسزات اسالهی هیاى حمَق ٍ تکالیف 

شى ٍ هسد است تس اساس چِ فلسفِ ای است؟آیا دز دًیای اهسٍش ّن آى 

 فلسفِ ّا تِ استحکام خَد تالی است یا ًِ؟

آیا اػالهیِ حمَق تطس ٍ فلسفِ غسب دز ازشیاتی اًساى ٍهمام اًساى هَفك  .3

اًد؟آى حیثیت ذاتی اًساى کِ هٌطا حمَق تسای اًساى گطتِ ٍ اٍ زا  تَدُ

 اش دیگس هَجَدات هتوایص ساختِ، چیست؟

 لَاهیت هسد اآی دز اسالم چِ هی تاضد؟« لَاهیت هسد»هؼٌا ٍ للوسٍی  .4

 حَشُ اجتواػی زا ّن دزاست یا ایٌکِ  گیخاًَادهٌاسثات د تِ هحدٍ

  تسهی گیسد؟ 
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 خَاستگازی، طالق، سایس هَازد

 

آیا خَاستگازی هسد اش شى اّاًت تِ شى تلمی ًوی ضَد؟ آیا خَاستگازی  .1

 اسالم ًفی گسدیدُ است؟ تَضیح دّید.  شًاى اش هسداى دز

 للوسٍی استمالل اجتواػی شى دز اسالم چیست؟ .2

آیا اػطای حك طالق تِ هسداى، ًادیدُ گسفتي حمَق، ػَاطف ٍ احساسات  .3

شًاى زا دز خاًَادُ تِ دًثال ًدازد؟ چسا شًاى ًیص هاًٌد هسداى اش ایي حك 

 تسخَزداز ًوی تاضٌد ؟ 

سیسُ شًاى اش حك هطازکت سیاسی تسخَزدازًد؟  آیا تا استٌاد تِ لسآى یا .4

 للوسٍی آى چِ هی تاضد؟ 

چسا ضْادت دٍ شى تِ جای یک هسد پریسفتِ است؟آیا هٌطا آى ًمع  .5

 ػمل یا تمَای شى ًیست؟

 آیا شًاى هی تَاًٌد تِ هٌصة لضاٍت یا هسجؼیت تملید دست یاتٌد؟ چسا؟ .6
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 اشدٍاج هَلت ٍ تؼدد شٍجات

 

هَلت تسای تاهیي َّسساًی هسداى ًیست؟ فلسفِ جَاش آیا تطسیغ اشدٍاج  .1

 شهاى تِ هستَط تٌْا هَلت اشدٍاج آیا اشدٍاج هَلت دز اسالم چیست؟

 ًیص تٌاسة دازد ؟ جاهؼِ اهسٍش تا ًیاشّای یا ٍ است تَدُ گرضتِ ّای

 تفاٍت اشدٍاج هَلت تا اشدٍاج دائن دز چیست؟ .2

 دازًد؟چِ کساًی تیطتس هَضَع اشدٍاج هَلت لساز  .3

 پاسخ دّید:هستدالًتِ ضثِْ ذیل  .4

اشدٍاج هَلت ًَػی کسایِ دادى آدم است؛ شیسا شى، خَد زا دز هماتل دستوصد 

دّد ٍ ایي تس خالف  دز اختیاز اٍ لساز هی هؼیٌی تسای لضای ضَْت هسد، 

 حیثیت ٍ احتسام شى است.

آیا تؼدد شٍجات دػَت تِ ضَْت ٍ َّاپسستی ًیست؟ آیا اخالق ًوی  .5

 ید کِ اًساى ضَْات خَد زا تِ حدالل هوکي تملیل دّد؟گَ

 چِ ضسایطی تسای تؼدد شٍجات دز احکام اسالهی لحاظ گسدیدُ است؟ .6
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 حجاب

 

فلسفِ پَضص چیست؟ چِ اهسی هَجة ضدُ کِ هیاى جٌس هسد ٍ شى  .1

 حسین ٍ حائل لساز دٌّد؟

 هحدٍدُ پَضص اش ًظس اسالم چیست؟ .2

کٌد؟ آیا سثة زکَد فؼالیت ّای شى  آیا حجاب اش شى سلة آشادی ًوی .3

 ًوی ضَد؟

تحسیک تیطتس جٌسی ٍ هَجة ٍ ایجاد حسین دز اجتواع آیا حجاب  .4

 ؟ تَضیح دّید.ًوی گسددالتْاب ٍ حسظ ٍ ٍلغ اش جاًة هسداى  افصایص

آیا چِ هی تاضد؟ « هد»ٍ « حجاب»تِ ًظس ضوا زاتطِ هیاى دٍ هَضَع  .5

 خیس؟جوغ تیي ایي دٍ همَلِ هوکي است یا 
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 حمَق هالی شٍجِ: هْسیِ، ًفمِ ٍ ازث

 

آیا الصام هسداى تِ پسداخت ًفمِ ٍ هْسیِ دز اسالم، داللت تس هالکیت  .1

 هسداى تس شًاى ٍ تحمیس ایطاى ًوی کٌد؟ تَضیح دّید. 

هثٌای ًْاد هْسیِ دز احکام اسالهی چِ هی تاضد ٍ تا چِ هیصاى تا زٍیِ  .2

 ػولی ها تطاتك دازد؟ 

زث شًاى دز همایسِ تا هسداى، ظلن تِ شًاى ًوی تاضد؟  آیا ًصف تَدى ا .3

 تَضیح دّید.

آیا دیِ شًاى کِ ًصف هسداى است هی تَاًد دلیل تس کن ازشش تس تَدى  .4

 شًاى دز اسالم تاضد؟ چسا؟ 

 


