
 

 

خانواده در اسالم از جایگاه باالیی برخوردار است به گونه ای که در 
.  یکی از ارکانی که به آن تاکید فراوان شده است نسبت  قرآن و سنت 

می باشد. در این  زن ، نقش قوام دهنده را در این جامعه کوچک دارد 
 بانوان بهراستا  نیز در دین اسالم توصیه های مکرر مشاهده می شود. 

عنوان یکی از عناصر اصلی در جامعه و خانواده دارای تاثیرگذاری های 
  متعدد هستند . 

 

  ها در مورد تحصيل بانوانديدگاه 

 عدم درس خواندن بانوان  .1

را ادعا این برخی از کسانی که زن حق درس خواندن ندارد،  
هیچ جایگاهی برای زن به عنوان جایگاه انسانی قائل کنند می

 نیز کنند این نگاه در برخی کسانی که ادعای اسالم می ،نیستند
دیدند که بخواهند برای وی  ن را انسان نمیز آنانوجود دارد 

ابیت را در وه از این طرز تفکر  هایی رگه ،جایگاهی قائل باشند
 توان دید.می

 تحصيل حداقلی بانوان .2

بانوان هستند یعنی تحصیل برای  یحداقلقائل به نگاه برخی 
مانند  ،همان قدر که خواندن و نوشتن بداند کافی است

 .اعتقادات بعضی پدربزرگها  و مادربزرگها

 تحصيل بانوان با گرايش خاص .3

ضا روحیات زن اقت، های خاص درس بخواند زن باید در گرایش
 در غربیان از بعضی چنانچه؛ها را نخواند کند برخی رشتهمی

 و آموختند می نجاری و باغبانی پسران، به 02 و 91 قرن اوایل
 ...« و داری خانه های مهارت و خیاطی آشپزی، دختران، به

 حق تحصيل مطلق برای بانوان .4
جهت اثبات نگاه  ای حق تحصیل دارد. در هر رشته زن مطلقاً

 ارائه مستندات دینی بیان می گردد.چهارم استدالل و 

  وینگاه دين به زن و تحصيل 
 دیده مرد و زن تکالیف و حقوق بین تفاوتهایی چه اگر اسالم دین در»

چرا  ؛متفاوت است ،شود و درک زن و مرد نسبت به معارف مختلف می

 تفاوتها، این هرگز اماباشد،  که تفاوت معلول بدن، روح، روان و فکر می
بعنوان مثال به زنی  ،نماید نمی متفاوت را مرد و زن انسانی جایگاه
ر دین در حقیقت در دستو اند تو عادل باش ولی مرد عادل نباشد نگفته

 درحتی ، گردد  یکسان است اسالم آنچه به انسانیت زن و مرد برمی
 ترجیح و امتیاز هرگز ودر احکام جنسیت است  هاتفاوتو تنها احکام 
 مساوات اسالم، در حقیقت .نیست قائل دیگری بر یک هر برای حقوقی
  .«است کرده رعایت مرد و زن بین را انسانی

 و متین نگرش با نیز اسالمانسان طوری آفریده شده که باید بداند، 
 قائل ای ویژه بسیار ارزش مرد و زن آموزش و تحصیل حق برای متقن
 اند.د تحصیل میرا الزمه به کمال رسیدن انسانیت و  است شده

قابل ذکر است که  ،می باشد روایات بیان شده از کتاب معالم دین
مطرح کردن نعمت بیانگر این مطلب است که نیز  بررسی آیات علم

آیات  اولینمطرح کرده است. شاهد این سخن  برای انسانیت را علم 
 الَّذِى رَبِّکَ بِاسْمِ اقْرَأْ»می باشد که می فرماید: نازل شده سوره علق، 
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 در مورد تحصيل بانوان دیدگاه عالمان معاصر

حضرت امام خمينی )ره(در مورد لزوم حضور زنان در 

 باید زنان بخصوص ایران ملت همه»اجتماع می فرماید:

 و شیردل زنان بسازند؛ را اند گذاشته ما برای که هایی خرابه

 پرداخته، عزیز ایران ساختن به عزیز مردان همدوش متعهد

 .اند پرداخته فرهنگ و علم در خود ساختن به چنانکه

 این. بود مظلوم مدّت این در اسالم فرهنگ که دانید می شما

 آقایان که همانطوری ها خانم شما و دکر زنده باید را فرهنگ

 و علمی جبهه در مردها که همانطور هستند، مشغول

 .«باشید مشغول باید هم شما هستند، مشغول فرهنگی

 علم آموزی زنان از دیدگاه مقام معظم رهبری

 راهى در و بشوند مؤمن فکرى به جامعه، یک در زنان اگر»

 تأثیر بدهند، ادامه را راه آن موانع رغم على و بگذارند قدم

 پدرانشان، و برادران حتّى همسران، فرزندان، روى بر ها آن

 تربیت را جوانان آنکه. است سازنده و کننده  تعیین تأثیر یک

 اوّل درجه در ـ دهد می قرار گوناگون هاى راه در و مىیکند

 زیادى هاى نقش دارند، نقش دیگر عوامل البته. است مادر ـ

 در و نیست تر کم ها نقش آن از مادر نقش اما دارند؛ هم

 نمیرود، راهى به خود تنها زن. هست هم تر بیش مواردى

 یک در زنان تفکر اهمیت.مىیبرد راه آن در هم را مردها

 (67/11/92 هرمزگان، بانوان با دیدار)!« است این در جامعه،

 دیدگاه استاد شهيد مرتضی مطهری

 به شوق و میل و را خواندن درس استعداد و فکر خداوند»

 و داده قرار هم زن در داده قرار مرد در که طور همان را آن

 گرفتن را دادی خدا استعداد جزجلوی چیزی او منع

 «.نیست

 دارد؟ ای فایده چه بانوان توسط دانش و علم تحصيل

 را خانواده و خانه وظایف مردان از بیش سنتی طور به زنان

 زنان تحصیالت میزان دلیل همین به و کشند می دوش به

 . است تاثیرگذار زندگی کیفیت روی مردان از بیشتر

 مواد مورد در کافی اطالعات زنان که صورتی در مثال، برای

 غذایی ژیمر توانند می باشند، داشته آن خواص و غذایی

 به ترتیب این به و کنند فراهم خود خانواده برای تری سالم

 که زنی مثال یا. کنند کمک خانواده اعضای سالمت

 داروها مورد در تری کامل اطالعات دارد، باالتری تحصیالت

 بروز از پیشگیری در تواند می و داشته بهداشتی مسائل و

 .باشد وثریم بسیار کمک خانواده اعضای میان در بیماری

 روی بر 122۱ سال در ای مطالعه از استفاده با تحقیق این

. آمد دست به ساله ۵2 تا ۰۱ سوئدی میلیون ۵/1 از بیش



 

 

 تحصیالت دارای زنان با که مردانی دهد می نشان ها بررسی

 زنان با که مردانی به نسبت کنند می ازدواج دبیرستانی

 درصد 9۵ کنند، می ازدواج دانشگاهی تحصیالت دارای

 تحصیلکرده زنان. شوند می زودرس مرگ دچار بیشتر

 و خانواده اعضای میان در  بیماری بروز متوجه تر سریع

 بیشتری توجه پزشکی مسائل به نسبت و شده خود همسر

 .دهند می نشان

 رسالت زن در حوزه خانواده و اجتماع

 یک چهره کشد، می تصویر به زن از اسالم دین که ای چهره

. است برابر مرد با انسانی ابعاد همه در که است کامل انسان

 برای خداوند که استعدادهایی و ها شایستگی تمام عبارتی به

 وجود در داده قرار سعادت و کمال راه پیمودن در مردان

 . است داده قرار نیز زنان

 محور و کانون زن و انسان تعالی و رشد اصلی هسته خانواده

 آرامش ایجاد در خانواده. شود می محسوب نهاد این اصلی

 .دارد بسزایی اهمیت جامعه در روانی و روحی

 به توجه ضرورت مهم علل از یکی اسالمی انقالب رهبر

 خانواده در زن محوری و اساسی نقش را زن موضوع

 :دانند می

 اصلی سلول و مهم بسیار پایه خانواده اسالم، نگاه در» 

 ای خانواده از مندی بهره بدون که ای گونه به است؛ جامعه

 بخصوص جامعه پیشرفت امکان ط،بانشا و سرزنده سالم،

 بدون نیز ها خانواده اینگونه و ندارد وجود فرهنگی پیشرفت

 استمرار و گیرد نمی شکل فهیم و مومن زنان حضور

 .«یابد نمی

 وظیفه دو که است معلّمی همانند تربیت مقام در زن

 و فرزندان اصالح دیگری و خود اصالح یکی: دارد اساسی

 با تنگاتنگ نزدیکی دلیل به مادر زیرا خویش؛ متعلمان

 اولیه و مهم سالهای در و جنینی دوران در کودک

 و ها اندیشه و افکار و جان و جسم بر شخصیت، گیری شکل

 و گذارد می تأثیر الگو نخستین عنوان به کودک های ارزش

 باید خود کودک، بر مادر مطلوب و مثبت تأثیرگذاری برای

 عمل و نیکو اخالق نفس، تهذیب تقوا، کمال، به آراسته

 موثر و سالم ای خانواده داشتن برای بنابراین.باشد ثواب

 حل راه بهترین البته. است الزم بسیار آموزشها این دراجتماع

 و ها دانسته این با متناسب هایی رشته تعریف و ارائه هم آن

 .باشد می زنان برای اطالعات

 

 

منبع: سلسله نشست هاي ضرورت علوم ديني براي بانوان با 

 جالئيان ودكترحجه االسالم جناب آقاي  :حضور اساتيد محترم

  جناب آقاي دكتر مصطفي رجائي  استاد حوزه و دانشگاه
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