پرسمان
دروس معارف اسالمی

آیین زندگی

معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسالمی
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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استاد محترم
سالم علیکم
با احترام ،در راستای اجرایی شدن اسناد باالدستی یکی از
فعالیتهای مهم و مؤثر نهاد ،رصد شبهات و پاسخگویی
مناسب و بههنگام دانشگاهیان مىباشد.
همچنین ترویج فرهنگ پرسشگری و پاسخیابی در
کالسهای دروس معارف اسالمی به نشاط علمی و دینی
دانشگاهیان و تعمیق باورهای اعتقادی و مصونیت در برابر
جریانات زاویهدار با دین و انقالب ،کمک شایان توجهی
خواهد داشت.
اداره مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی ،در
نظر دارد مجموعهای از پرسشهای دارای فراوانی و پرتکرار
در میان دانشجویان و متناسب با سرفصلهای دروس معارف
را آمادهسازی و با ارائه پاسخهای مناسب با شأن علمی و
حوصله دانشجویی ،در اختیار اساتید محترم دروس معارف
جهت بهرهگیری قرار دهد.
با توجه به تجربیات ارزشمند جنابعالی ،همکاری در موارد
ذیل موجب مزید امتنان است:
 .1حدود 15دقیقه از وقت کالس جهت مشارکت دانشجویان
و ارائه تحقیق براساس پرسشهای پیشنهادی سرفصلها
و دیگر پرسشهای دانشجویی برنامهریزی شود.
 .2با اشراف علمی اساتید محترم ،جمعبندی تحقیق کالسی
انجام گیرد و حاصل تحقیق میتواند بهعنوان یک پرسش
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و پاسخ برگزیده مرتبط با سرفصل برای طرح سؤاالت
آزمون پایان نیمسال دارای اولویت باشد.
 .3برای ارائه تحقیق با هماهنگی گروه علمی معارف نمره
مناسب منظور شود.
 .4در صورتی که درباره اصالحیه و تکمیل پرسش و
پاسخها

دارید،

پیشنهاداتی

در

آدرس

( )www.Porseman.com/maarefدرج فرمایید.
 .5برای مشاهده و دانلود جزوات «پرسمان دروس معارف»
به

آدرس

()www.Porseman.com/maaref

مراجعه

فرمایید.
 .6برای جستوجوی لفظی پرسش و پاسخها به آدرس

( )www.Porseman.org/qمراجعه نمایید.
با تشکر
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی
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سرفصل اول  :اهمیت و ابعاد اخالق اجتماعی در اسالم
س -1با توجه به جهانی و فرادینی بودن اخالق ،اخالق دینی به چه معناست؟ به
بیان دیگر منشأ اخالق وجدان است ،پس دین چه نقشی در مورد اخالق خواهد
داشت؟
س -2احساس می کنم در اخالق اجتماعی و معاشرت ضعف دارم چه کار کنم؟
س -3مراد از اخالق کاربردی چیست؟ و آیا در میان آثار علمای پیشین این مسئله
مطرح بوده است؟
سواالت تکمیلی:
س -در اخالق کاربردی افرادی که اعتقاد به خدا ندارند یا مسلمانان نیستند
جلوترند از ما چه تفاوتی بین اخالق رفتاری یک مسلمان با غیر مسلمان وجود
دارد آثار آن کجا است؟
س -با توجه به اینکه ما دارای عقل و اختیار هستیم ،قادریم اخالق انسان دوستانه
داشته باشیم پس دیگر نیازی به دین اصالً نیست.

سرفصل دوم :اخالق دانشجویی
 -1-2رابطه اخالقی دانشجو با خود
س -1درباره موضوع اخالق دانشجویی از منظر رهبر مطلب جامعی میخواستم؟
س -2اخالق دانشجویی در خوابگاه را توضیح دهید.
س -3برخی از روشهای جالب علم آموزی در حوزههای علمیه که میتواند برای
دانشجویان مفید باشد را توضیح دهید؟
سواالت تکمیلی:
س -رابطه اخالق با علم آموزی چیست؟
س -برای اخالقی شدن طی چه مراحلی الزم است؟
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 -2-2رابطه اخالقی دانشجو با استاد
س -1ـ بهترین شیوه برای انتقاد از روش تدریس استاد چگونه است؟ همچنین در
مقابل استادی که دانشجویش را تحقیر میکند باید چه کرد؟
س -2چگونه با استاد خود رفتار کنیم که عالوه بر ایجاد ارتباط صمیمانه بتوانیم
احترام استادمان را نیز حفظ نماییم؟
س -3در مواجه با استادی که از تعهد حرفهای خود دور میشود و در کالس به
جای آموزش و پژوهش ،گاهی به حرفهای غیراسالمی و سیاه نمایی نسبت به
انقالب میپردازد ،وظیفه ما دانشجویان چیست؟
سواالت تکمیلی:
س -در مقابل اساتیدی که درخواستهای غیراخالقی به بهانه نمره دادن دارند
چگونه رفتار کنیم؟
س -چه عواملی باعث شده دانشجویان و اساتید رابطه اخالقی قوی ندارند؟
 -3-2رابطه اخالقی دانشجو با سایر دانشجویان
س -1یک دانشجو در دانشگاه و محیط اجتماع چه شخصیتی باید داشته باشد و
چگونه می تواند بهتر با مردم تعامل داشته و ارتباطات سالمی برقرار بکند؟
س -2یک دانشجو در فضای خوابگاه و دانشگاه باید چگونه اخالقی داشته باشد؟
چه آسیبهایی داریم و راهکار اصالح آن چیست؟
س -3گاهی در مسائل سیاسی و اجتماعی میان دانشجویان بحثها باال میگیرد،
وظیفه ما چیست؟
سواالت تکمیلی:
س -چه کنیم که هرچه بر علم ما افزوده میشود در بین دیگران متواضعتر باشیم؟
چه کنیم که دچار غرور علمی نشویم؟
س -چه دالیل عقالنی بر عدم تعامالت دانشجویی دو جنس مخالف وجود دارد که
دائماً به نقل از دین مورد بیتوجهی قرار میگیرد یا به عبارت دیگر مردود شناخته
میشود؟

5

سرفصل سوم  :اخالق آموزش و پژوهش
 -1-3تأثیر ویژگیهای اخالقی انسان در آموزش و پژوهش علمی
س -1آداب اخالقی پژوهش و تحقیق در راستای سالمسازی محیطهای علمی
امروز جامعه چیست؟
س -2برای انتخاب رشته مناسب چه کار باید بکنم؟
س -3چگونه میتوان از مباحث علمی در فضای مجازی و اینترنتی استفاده کرد و
از آسیبهای اخالقی آن در امان بود؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا تقلب در امتحان و کسب مدرک از این طریق باعث لقمه حرام میشود؟
س -آسیبهای اخالقی که مانع از موفقیت تحصیلی میشوند کدامند؟
 -2-3ویژگیها و محدودیتهای اخالقی پژوهش و آموزش
س -1این که گفته میشود «یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است چه
نوع تفکری است؟! گاهی فکرها بیشتر سردرگمی میآورد؟! و حتی گاهی فکر گناه
به ذهنم میرسد.
س -2من دانشجوی رشته برق هستم و نمیدانم چرا درس میخوانم .در واقع یکی
از دالیلم کسب کار (کم زحمتتر) است .ولی میدانم هدفم اصالً خوب نیست و
نمیدانم این درسها من را به کجا میرساند .این علوم ما را به خدا نزدیک میکند؟
لطفاً مرا از این سردرگمی نجات دهید؟
س -3مهمترین آسیب های پژوهش در جامعه امروز ما چیست؟ سرقت علمی به
چه معناست و در جامعه علمی امروز ما چه وضعیتی دارد؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا ازدواج مانع از ادامه تحصیل است؟
س -با توجه به مشکالت خوابگاهی و کمبود فضا آیا راهکاری برای بهتر درس
خواندن و موفقیت تحصیلی وجود دارد؟
 -3-3اخالق نقد

6

س -1آداب اخالقی نقد علمی چیست؟ نگاه اسالم در اخالق نقد و انتقاد چیست؟
س -2رعایت مسائل اخالق و کوتاه آمدن در برابر دیگران چگونه با بحث
آزاداندیشی و نقد و انتقاد سازگار است؟
س -3اگر خواسته باشیم با نمونههایی از مباحث آزاداندیشی و اخالق نقد و انتقاد
امامان(ع) آشنا بشویم ،آیا منابعی وجود دارد؟
سواالت تکمیلی:
س -چگونه مىتوان بزرگترها و مسؤولین باالی مملکت را با حفظ شئون اخالقی
به طور صریح نقد نمود؟
س -تفاوت بین نقد وتخریب چیست؟

سرفصل چهارم :اخالق کار و معیشت
 -4 -1شیوههای اخالقی و غیراخالقی کسب ثروت
س 1ـ آیا از راههای مشروع می توان به ثروت زیاد رسید ؟
س  2ـ راه پول دار شدن از نظر اسالم چیست؟
س 3ـ ثروت اندوزی از دیدگاه اسالم ،چه حکمی دارد؟ توضیحاتی بدهید.
سواالت تکمیلی:
س -عناصر معنوی موثر در کسب ثروت و معیشت کدام است؟
س -چرا امامان ما به فقر رو میآوردند در حالی که خداوند در قران فرموده است
من بهترین نعمات خود را برای بهترین بندگانم قرارداداهام؟
 -2-4معیارهای اخالقی انتخاب شغل و...
س 1ـ من میخواستم برای کسب درآمد گیم نت یا کلوپ گیم رایانهای راهاندازی
کنم میخواستم بدانم آیا چنین شغلی از نظر اسالم اشکالی ندارد اگر بر فرض من
این سوال را از امام معصوم میپرسیدم نمیفرمودند مگه کاری دیگهای نیست انجام
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بدی .یا اینکه این شغل همش بازی هست.
س 2ـ اهمیت کسب و کار را از دیدگاه ادیان مختلف و از دیدگاه آیات و روایات
را بفرمایید.
س - 3آیا نیاز جامعه را میتوان یک معیار اخالقی برای انتخاب شغل دانست؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا تعطیل کردن کسب و کار در همه ایام عزاداری تکریم پیشوایان دین
است؟
س -آیا انتخاب مشاغلی همچون مشاغل خدماتی (رفتهگری یا کارگر رستوران
و )...با آبروی فرد ارتباط دارد؟

سرفصل پنجم  :اخالق معاشرت
 -1-5صله ارحام
س  - 1ـ صله رحم چه ارتباطی با طول عمر داشته و دلیل تأکید بر آن در اسالم
چیست؟
س  - 2من باید چه کار کنم؟ با هر کس که خوش رفتاری میکنم و به او خوبی
میکنم ،در آخر از او بدی میبینم و به من نارو میزند ،با اینطور افراد چه رفتاری
داشته باشم؟
سواالت تکمیلی:
س -صله رحم در دنیای مدرن با چه روشهایی امکانپذیر است؟
س -با توجه به ٱسیبهای اخالقی که در رفت وآمد و معاشرت با برخی اقوام
پیش میآید چگونه صله ارحام توصیه مىشود؟
 -2-5اخالق شهروندی
س -1منظور از اخالق شهروندی چیست و اهمیت آن در دنیای امروز را بیان
نمایید ؟
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سواالت تکمیلی:
س -در اخالق شهروندی در آموزههای دینی میگوید تا چهل منزل همسایه هستند
با توجه توسعه شهرنشینی و آپارتمان نشینی به صورت طولی و افقی اگر بخواهیم
از حال آنان مطلع شویم این نوعی فضولی به حساب نمیآید؟
س -در جامعهای که هر کس به فکر خودش هست اخالق معنا ندارد و انسان باید
گرگ باشد تا بتواند گلیم خود را از آب بیرون بیاورد.
 -3-5مدارا
س -1درباره تولرانس ،تساهل و تسامح و شریعت سهله و سمحه بودن اسالم
توضیح دهید؟
س -2چگونه میتوان خشم خود را فرو برد؟ راههای رسیدن به حلم و بردباری
چیست؟
س -3در هنگام مدارا و رفاقت با دیگران ،چه آدابی را رعایت کنم که موجب سوء
استفاده دیگران نشود؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا با مخالفان سیاسی ،اقتصادی و اعتقادی جمهوری اسالمی میتوان مدارا
کرد؟ تا چه حدی و نهایت آن کجاست؟
س -آیا اخالق اسالمی اخالق رحمانی است؟
 -4-5مسئولیت پذیری
س -1حدیث شریف «کُلُکُّم راعٍ و کُلُکُّم مَسؤولٌ عَن رَعِیَتِهِ» از کیست و به چه
موضوعی اشاره دارد؟
س -2مسئولیت فرد از نظر اجتماعی در اسالم چگونه است؟
سواالت تکمیلی:
س -آسیبهای عدم مسولیت پذیری چیست؟
س -چرا انسانهای اخالقی از پذیرش مسؤولیت فرار مىکنند؟
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سرفصل ششم :اخالق نیایش
 -1-6نیاز انسان به نیایش
س1ـ اگر خدا نیازهای ما را می داند پس چرا باید دعا کنیم؟
س2ـ دعا عامل تخدیر است ،چرا که مردم را به جاى فعالیت و کوشش و استفاده
از وسائل پیشرفت و پیروزى ,به سراغ دعا مىفرستد و به آنها تعلیم مىدهد که به
جاى همه این تالشها دعا کنند؟
س 3ـ یه جا میگین نمک طعام هم از خدا بخواین یه جا میگین تو بندگی چو
گدایان به شرط مزد مکن! تناقضه! باالخره دعا بکنیم یا نه؟ چیزی بخوایم یا
خالص باشیم و چیزی نخوایم؟ امام سجاد(ع) دعای صحیفه داره و . ...
سواالت تکمیلی:
س -حد اعتدال در عبادت چگونه است؟
س -چگونه مىتوان اطمینان پیدا کرد که دعاهامون تأثیرگذار شده است؟
 -2-6حیات معقول در پرتو نماز
س -1ایا می توان نماز را از زندگی حذف کرد و فقط قلبا با خدا مناجات کرد؟
س -2نقش نماز در تربیت نسل نو چیست؟
س -3با توجه به اینکه عالمان دین میکویند که نماز ،روزه و ...برای خود ماست و
خداوند اصال به عبادت شما نیاز ندارد ،بس چرا کشورهایى که اصالً مسلمان
نیستند و نماز نخوانده و روزه ...حتى از ما سالم تر هستند و حتى عمرشان نیز
طوالنى تر است؟! تشخیص خوبى و یا بدى کردن
سواالت تکمیلی:
س -در محیط دانشگاه (خوابگاه و دانشکدهها اردوها) چگونه توجه به نماز داشته
باشیم و دچار ریا و حساسیت دیگران نشویم؟
س -نماز به انسان میگوید کار بد نکند وقتی انسانی خودش میداند که نباید
کار بد بکند و رعایت هم میکند دیگر نیازی به نماز ندارد و...
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سرفصل هفتم :اخالق دوستی و رفاقت
 -1-7نقش دوست در سعادت و شقاوت انسان
س -1نقش دوست در زندگی و همچنین شخصیت انسان را شرح بدهید؟
س -2دوست(یا رفیق) یعنی چه؟! دوستان چه نقشی درسرنوشت انسان دارند؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا دوستی سنتی با دوستی اینترنتی و مجازی به لحاظ آثار تربیتی و احکام
دینی تفاوتی دارد یا خیر؟
س -چگونه میتوان به دوستیها عمق و ماندگاری بخشید؟
 -2-7معیارهای شناخت دوست خوب
س1ـ دوست (یا رفیق) یعنی چه؟! دوستان چه نقشی درسرنوشت انسان دارند؟
س2ـ راهکارهای آزمایش دوست را می خواستم ،چگونه و از چه راههایی باید
دوست خود را مورد آزمایش قرار داد؟
س 3ـ چطوری بفهمم که دوستم واقعا منو دوست داره؟
سواالت تکمیلی:
س -نمونه هایی از تأثیر مثبت یا منفی دوستان در سرنوشت و شخصیت افراد را
بیان نمایید؟
س -بعضی از دوستیها با یک تلنگر کوچک به هم مىخورد چگونه چنین
دوستیهایی را مدیریت کنیم؟
 -3-7وظایف و حقوق دوستان در قبال یکدیگر
س -1اگر یک نفر را بسیار زیاد دوست داشته باشی و البته او همجنس خود آدم
باشد و این مطلب را بارها به او گفته اما او اهمیت زیادی نمیدهد باید چه کرد؟
اصال می شود دوست داشتن یک طرفه باشد؟
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س -2وظایف و مسئولیت ما در مقابل دوستان چیست؟
س -3در هنگام رفاقت با دیگران ،چه آدابی را رعایت کنم که موجب سوء استفاده
دیگران نشود؟
سواالت تکمیلی:
س -چگونه رسیدن به این دوستی دو طرفه مستقیم با امام زمان(عج) ممکن است؟
س -بعضی از دوستیها و حتی دوستیهای خوب وقتی فکر مىکنم نوعی مزاحمت
کاری و درسی است در چنین مواقعی چه رفتاری داشته باشم؟

سرفصل هشتم :اخالق جنسی
 -1-8اهمیت و جایگاه غریزه جنسی در اخالق
س - 1دخالت غریزه جنسی که در جوانان زیادتر است و این که آیا این درست
است که به بهانه نبود شرایط ازدواج و خطر در گناه افتادن این غریزه را(که یک
نعمت الهی برای تشکیل و بقای نظام خانواده است) سرکوب کرد؟ و هم چنین درباره
کنترل این غریزه خوب توضیح دهید
س - 2در مورد این که جنسیت در بسیاری از موارد باعث محدودیت است ،راجع
به افسردگیهای ناشی از آن کمبودها و طرز فکر افراد و پاسخ دین اسالم به
اینگونه موارد ،چیست؟
سواالت تکمیلی:
س -تفاوت سرکوب غریزه با رفتار عفیفانه چیست؟
س -وقتی با ارتباط مجازی مىتوانیم به لذت و آسودگی نسبی برسیم چرا اینگونه
ارتباطها که کم اسیب تر از ارتباط فضای واقعی است برای ما که االن هم درگیر
شهوت شدید هستیم و هم راه ازدواج هموار نیست ممنوع باشد
 -2-8حدود ارتباط زن و مرد (دختر و پسر) با یکدیگر
س- 1اگه بحثه سو استفاده در میون نباشه چرا داشتن دوست غیر همجنس یعنی
دوست پسر یا دوست دختر گناه و حرامه!؟
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س - 2سالم من می خواهم باپسری دوست شوم آیا برایم خطری دارد؟
س - 3حد و مرز روابط دختر و پسر را بیان کنید؟
سواالت تکمیلی:
س -آیا بجا نیست عشق وعالقه ذهنی و درونی به کسی داشته باشیم و لذت
شخصی ببریم ولی مرتکب زنا نشویم و به دیگری زیان نزنیم؟
س -ارتباط دختر و پسر برای شناخت و انتخاب همسر اخالقی است؟
 -3-8فضایل اخالقی مربوط به امور جنسی (حجاب ،حیا ،عفت و )...
س -1چرا در ایران حجاب اجباری است با وجود اینکه در زمان معصومین(ع)
اجباری نبوده است؟
س2ـ چه طور می توانیم بفهمیم که عفیف هستیم و از جاده عفت خارج نشده ایم؟
س3ـ منظور از عفت شهوت چیست و راهکار تئوری ،ذکری و عملی آن چیست
لطفاً به طور مفصل شرح دهید
سواالت تکمیلی:
س -بعضی از اساتید مىگویند جدای از آموزههای دینی بیحجاب نوعی هزینه غیر
قابل توجیه است یعنی چه؟
س -چطور بفهمیم طرفی که برای ازدواج مىخواهیم انتخاب کنیم عفیف است؟
 -4-8آسیب شناسی اخالق جنسی
س -1گناه چشم وعفت ورزیدن دراین مورد چگونه است و نگاه حرام چه عواقبی
و عفت چشم چه ثواب و برکاتی دارد؟
سواالت تکمیلی:
س -حد و مرز نگاههای حرام و حالل چیست؟
س -وقتی محیط کامالً آلوده است و ما هم به صورت طبیعی میبینیم و اما قصدی
نداریم و ممکن است محیط یا فرد برای ما جاذبه ایجاد کند در چنین مواردی چه
وظیفهای داریم؟
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سرفصل نهم :اخالق گزینش همسر
 -1-9ویژگیهای همسر شایسته از نظر اسالم
س -1معیارهای الزم برای داشتن یک زندگی موفق از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) و
توصیههای ایشان در این امر برای جوانان ،دعاهای صحیفه سجادیه برای داشتن
ازدواجی متعالی ،الگوهای رفع چالش در زندگی مشترك امیرالمؤمنین(ع) و حضرت
زهرا(س) برای جوانان چیست؟
س 2ـ آیا از ائمه اطهار(ع) و نبی اکرم(ص) در خصوص صفات و شرایط همسر
انتخابی روایتی وارد شده است؟ لطفاً شرح بفرمائید.
س 3ـ میخواستم بدانم مالكهای مهم و مناسب جهت انتخاب همسر ایدهآل
چیست تا زندگی موفّقی داشته باشم؟
سواالت تکمیلی:
س -اگر کسی قبل از ازدواج با جنس مخالف رابطه داشته است هنگام خواستگاری
باید از باب صداقت ورزی مطرح کرد؟ اگر سوال کرد چه باید گفت؟
س -اگر قبل از ازدواج و بعد از عقد یکی از زوجین متوجه رابطه قبل از ازدواج
شد چه کار باید کرد؟
 -2-9فضایل و رذایل اخالقی در زندگی زناشویی
سواالت تکمیلی:
س -بعضی از رذایل و سبکهای زندگی در جامعه ما تبدیل به فرهنگ میشود
مانند ازدواج سفید چگونه میتوان از پیامدهای چنین فرهنگی در امان بود؟
س -چرا کسی را که ابتدا با عشق و عالقه شدید انتخاب کردهایم در مدت کمی
دلبستگیها به کم شده و حتی متنفر میشویم؟
 -3-9راههای انتخاب همسر
س1ـ چرا انتخاب همسر امروزه مشکل است راهکارهای انتخاب همسر در این
زمانه؟
س2ـ بهترین روش برای انتخاب یک فرد به عنوان همسر چیست؟ چه سوالهایی
باید پرسید؟ به نظر شما باید عقد کرد و سپس منتظر به وجود آمدن عالقه شد یا نه
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باید اول عالقه به وجود بیاید سپس محرم شد؟
س -3راههای شناخت و امتحان همسر قبل ازدواج چیست؟
سواالت تکمیلی:
س -هنگام انتخاب همسر چگونه مىتوان راستی آزمایی کرد؟
س -با مخالفت خانواده برای ازدواج چه کار باید کرد؟
 -4-9ویژگیهای یک زندگی موفق
سواالت تکمیلی:
س -الگوهای پیشنهادی زندگی موفق در قرآن و سیره معصومان کدامند؟
س -الگوهای موفق در زندگی داشگاهی کدامند؟
 - 9 – 5راههای دستیابی به زندگی موفق
س 1ـ چگونه مىتوان یک زندگى موفق همراه با کسب رضایت حق داشت؟
س - 2لطفاً در مورد تفاوتهای زن ومرد و راههای موفقیت بیشتر در زندگی
مشترك صحبت کنید؟
س - 3با وجود مشکالت اقتصادی و مشکالت دیگر چگونه میتوان یک زوج
جوان به خوشبختی برسند؟
سواالت تکمیلی:
س -در صورتی که پس از ازدواج زوجین متوجه شدند که در شناخت نسبت به
هم دچار اشتباه شدند در عین حال زمینه جدایی فراهم نیست چه کار باید انجام
بدهند؟
س -چالشآفرینترین رفتار برای یک زوج کدام است؟
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سرفصل دهم :اخالق سیاست
 -1-10وظایف اخالقی دولتمردان در قبال مردم
س 1ـ مهمترین وظایف دولت در مقابل مردم چیست؟
س2ـ حقوق متقابل مردم و حکمرانان از دیدگاه امام علی(ع) چیست؟ به طور کلی
حقوق یک شهروند چیست؟
سواالت تکمیلی:
س -حضرت علی(ع) به بعضی از استانداران و کارگزاران خود در صورت تخلف به
صورت علنی برخورد میکرد در حالی که در حکومت اسالمی ما شاهد اینگونه
برخوردها نیستیم با وجود تخلفات زیاد؟
س -با اینکه منشورهای اخالقی زیادی در اسالم به ویژه نهج البالغه داریم چرا در
حوزه اجرایی فاصله زیادی با این منشورها داریم؟
 -2-10وظایف اخالقی مردم در قبال دولت
س -1وظایف مردم جامعه نسبت به حکومت را کامل توضیح دهید؟
سواالت تکمیلی:
س -حدود اختیار مردم در نقد مسئولین چه قدر است؟
س -وظیفه مردم نسبت به ناهنجاریهای مسؤولین چیست؟
 -3-10راههای غیراخالقی کسب قدرت و جلب رای و ...
سواالت تکمیلی:
س -در صورتی که مردم متوجه امور غیراخالقی برای کسب رأی کاندیداهای
موجود شدند آیا مجاز به عدم حضور در انتخابات هستند؟
س -از منظر اخالقی هدف وسیله را توجیه مىکند؟
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سرفصل یازدهم :اخالق گفتگو و نقد
س 1ـ چگونه میتوانیم نقدی سازنده داشته باشیم و هم چنین نقد پذیری را در
خودمان تقویت کنیم؟
س2ـ اگر خواسته باشیم با نمونههایی از مباحث آزاداندیشی و اخالق نقد و انتقاد
امامان(علیهم السالم) آشنا بشویم ،آیا منابعی وجود دارد؟
سواالت تکمیلی:
س -پیش نیازهای گفت و گو کدامند؟
س -با چه اصولی مىتوان تفاوت نقد و تخریب و توهین را مشخص نمود؟
 -1-11محوریت حق و حقیقت طلبی
سواالت تکمیلی:
س -در زمان فتنه چگونه میتوان حق را شناخت؟
س -چگونه میتوان حقیقت طلب باشیم؟ شاخصههای آن کدامند؟
 -2-11فضایل و رذایل اخالقی مربوط به گفتگو
سواالت تکمیلی:
س -سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) در گفت و گوی سیاسی و علمی با مخالفان و
غیرمسلمان را بیان نمایید.
س -منشأ خیلی از بداخالقیها از همین گفتگوها و مناظرات شروع شد آیا بهتر
نیست که چنین گفتگوهایی اصالً برگزار نشود؟
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سرفصل دوازدهم :اخالق محیط زیست
 -1-12آداب تعامل انسان با محیط خود
س1ـ در مورد حفظ منابع طبیعی ،محیط زیست ،و زمین خواری در قرآن و سنت چه
مواردی ذکر شده است؟
س 2ـ آیا در قرآن وروایات مجازاتی برای آلوده کردن محیط زیست در نظر گرفته
شده است؟
س 3ـ چرا ما به محیط زیست خودمان از نظر آب و هوایی و تمیزی خیابانها و...
اهمیت نمیدهیم اما در کشورهای اروپایی مثالً سوئد به اصالح چمنهای حیاطها و
خیابانها و ...توجه می شود و دارای هوای پاك در شهرهای بزرگ هستند؟
سواالت تکمیلی:
س -راهکارهای ارتقاء بخشیدن اخالق زیست محیطی؟
س -اصول اخالقی اسالمی حفظ محیط زیست کدام است؟
 -2-12راه حلهای اخالقی مشکالت زیست محیطی
سواالت تکمیلی:
س -چگونه میتوان زندگی شهری داشت و از تکنولوژی استفاده کرد ولی به محیط
اسیب نرساند؟
س -در قرآن و روایات چه راه حلی برای برون رفت از مشکالت محیط زیست
ارائه شده است؟
 -3-12وظیفه ما در قبال تخریب محیط زیست
سواالت تکمیلی:
س -ما به عنوان دانشجویان مسلمان چه وظیفهای در قبال تخریب محیط زیست
داریم در حالی که این وظیفه مسئولین است اگر غیر از این است راهنمایی بفرمایید؟
س -چگونه میتوان از سیره اهل بیت(ع) در تعامل با طبیعت بهره گرفت؟
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بیانات مقام معظم رهبری:

ذهن جوان دانشجو ،ذهن پرسشگری است؛
این خیلی چیز خوبی است.
بعضی خیال میکنند این نقطه ضعف است ،نه.
این نقطه خوب است.
بهترین کسانی که می توانند در مسایل دینی،
اعتقادی ،سیاسی ،معرفتی ،توحیدی ،پرسشگری کنند،
جوانان دانشجو هستند.
1385/8/23
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