
  بسمه تعالی
   )9(  شماره –تأمل براي تعامل            

  
 چرا و چگونه لباس بپوشیم ؟     

  
  ي هم به پوشش احساس نمیکنند ؟ نمی پوشند و در حالت عادي نیازچرا حیوانات لباس -1
 ؟، بعداً از خوردن میوه ممنوع، اولین کارشان پوشش خود با برگهاي درختان بود)ع(و حوا) ع(چرا حضرت آدم  -2
 .در واقع یکی از مهمترین تفاوت هاي انسانها با حیوانات، مقوله ، پوشش خود است -3
 نیست؟.... آیا آنچه انگیزه پوشیدن لباس در انسانها میشود، صفات ارزشمندو واالي حیاء ، نجابت و تقوي و -4
 .ن شده استحدود شرعی و پوشش خانم ها و آقایان، متناسب با شأن طبیعی و اجتماعی آنها در قرآن تبی -5
خانم ها در رابطه با همسران کامالً آزاد، در رابطه با محارم، نسبتاً آزاد و در رابطه با غیر محارم محدودیتها ي جدي  -6

 .دارند
قانوناً و شرعاً، خانمها باید در رابطه با غیر محارم، غیر از پوشش مو و بدن، از هر نوع خود نمائی و خود آرائی جسمانی  -7

 .پرهیز نمایند
 .آقایان نیز، غیر از رعایت محدودیت هاي قانونی و شرعی، باید متناسب با شأن انسانی و شرایط اجتماعی، عمل نمایند -8
  متعادل و هنجار، نباید برحسب موقعیت ها و شرایط مختلف و با توجه به عرف و قانون لباس بپوشند؟هايآیا انسان -9

 که ما هنگام کوه نوردي، ورزش، محیط هاي کارگاهی، مهمانیهاي خانوادگی می پوشیم، مناسب فضاهاي یآیا لباس -10
 !آموزشی و دانشگاهی است؟

  رابطه دیگريمیتواند رسالت اقشار محترم آن غیر از تعامل معنوي و علمی و فرهنگی آیا در فضاي مقدس دانشگاه -11
 باشد؟

 تار یا گفتار و یا پوشش ناشایست خود این فضاي مقدس را آلوده مینمایند چیست؟نظر شما درباره افراد نادري که با رف -12
 هنري و ضعف شخصیت انسانی میتواند موجب خود نمائی و خود آرائی جسمانی و ، علمی،آیا غیر از کمبود معنوي -13

 ظاهري باشد؟
، بهبود فضاي فرهنگی دانشگاه بدیهی است با همت اقشار عزیز دانشگاهی و تعامل سازنده و نظارت آگاهانه جمعی -14

 .روزافزون خواهد بود
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