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همانطور که انقالب اسالمی،یک دگرگونی هم جانبه در تمام          

مسائل فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و...به شمارمی رود،در         

مسئله زنان نیز انقالب جدید به پا کرد  که دنیای مادی غررب              

در برابر آن عاجز ماند.بنابه گفته امام خامنه ای،بانوی ایران           

اسالمی، الگوی ناب برای تمام زنان عالم است و باید این الگو      

را نه تنها برای کشورهای اسالمی بلکه تمام دنیا مررررفری             

وصادر کند، درست است هنوز با آن جایگاه اصلی مدنرررر            

اسالم فاصله دارد ولی نقشی است  که بانوی مسلمان ایرانری            

دراین برهه از تاریخ، از سوی امام خود برگردن داردکه باید           

به سرانجام برساندچرا که توانسته تاحدی به آن هویت حقیقی 

خود نزدیک شود .امیدست با تحقق تمدن اسالمی،هویت زن       

  به آن جایگاه اصلی خود نائل شود.

 .معرفی دوره2
گروه علمی فرهنگی فتح حدود دوسال و نیم است که آتش به            

با هدف گفتمان سرازی     اختیار فرالیت علمی فرهنگی خود را       

در زمینه تمدن نوین اسالمی، انقالب اسالمی، سبک زندگری          

در فضای مجرازی شررو       اسالمی و تحول در علوم انسانی 

کرده است.باتوجه به مقدمه ای که گذشت و وجود  جنگ نرم             

که گاها از گوشه کنار  مسائلی برعلیه هویت زنان میبینریرم،             

وظیفه خود دانستیم، حرکتی هر چند کوچک اما مفید را در            

خصوص مسئله زن و مسائل مربوط به آن را با تروجره بره                

 تاکیدات مقام مررم رهبری پیگیری نماییم .

 

.مقدمه1  
در طول تاریخ،  مسائل گوناگونی با توجه به سیر زندگی بشرر             

دستخوش تغییر بوده اند.از جمله این مسائل ، هویت و جایگاه            

زنان بوده است .میتوان گفت  هویت  زنان، از گذشته  تا بره                 

امروز آنطور که باید به درستی شکل نگرفته و هم چنان برای            

رسیدن به آن جایگاهی که بشر باید در مسئله زن به برلرو               

برسد وبه آن عمل کند،مانده است. دنیای مادی غرب،  جایگاه 

زنان را مانند مسائل دیگر، برای رسیدن به اهدافش، ابرزار            

خود دانسته و در هر برهه ای از تاریخ به شکلی ، برای آنران               

جایگاهی را ترریف کرده ودر ترریف این جایگاه گاهی مسیرر            

تفریط وگاهی افراط پیش گرفته است.چه قبل از انرقرالب             

صنرتی که زنان را بسیار محدود میکرد، چه برد از آن کره               

فمینیسم با رویکرد افراطی خود نتوانست هویت مناسبی  برای          

زنان ترریف کند.به طوری که بنا به فرموده امام خامنه ای ما             

درمواجه باغرب نسبت به مسئله زن ،مروعرح حرملره               

داریم .باظهوراسالم هویت زن نیز شکل تازه ای به خود گرفت            

و دین اسالم افکار جاهلی را از ذهنیت بشر با رسالت پیامبرر             

زدود.میتوان گفت دین اسالم آن دید غلط را نسبت بره زن              

کامال فرو ریخت و هویت اصلی زن را، مطابق با فرطررت و               

خلقتش به او برگراند.انقالب اسالمی ایران نیز با هدف تحقرق       

تمدن نوین اسالمی و بر مبنای  دین مبین اسالم، بدون شک به             

هویت و جایگاه واالی زنان که در  اسالم ترریف شده اسرت،         

توجه  الزم داردواین مسئله از همان سالهای آغازین انقرالب           

کامال مشهود است، به گونه ای که امام خمینی زنان آن دوره            

  .را سربازان خط مقدم انقالب خطاب کردند
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آموزشی پیش رو، شامل تدریس سه کتاب)اخالق جنسی         -دوره مطالراتی 

در اسالم و جهان غرب،نرام حقوق زن در اسالم، مسئله حجاب( شرهریرد          

مطهری در حوزه زنان به صورت رایگان میباشدوهزینه ای داوطلبان اخرذ            

.دلیل انتخاب این کتب برای این دوره ، پیوسترگری خراص               نخواهد شد 

مطالبشان  میباشد که در زمینه مسائل مربوط به زن وجود دارد .اگرر                  

شخصی قصد شرو  مطالره وارتقاء دانش در زمینه مسائل مربوط به زنران             

را دارد این سه کتاب مخصوصا کتاب حقوق زن در اسرالم تروصریره               

میشود.تفکرات شهید مطهری با توجه به گذشت چند سال از شهادت ایشان،             

همچنان  آن طراوت و تازگی را دارد  وپاسخگوی روح تشنه افرادمختلف،             

مخصوصا جوانان میباشد که مطالره کتب ایشان از سمت امام و رهربرری              

وبزرگان تاکید شده است.لذا برآن شدیم دوره مقدماتی را با تدریس این             

توسط استادبزرگوار، دکتر علی غالمی عضو هیات علمی دانشگاه امام          کتب  

آغاز کنیم.ایشان سری نمودند خأل های موجود در تمثیالت شهریرد             صادق  

بزرگوار را رفح و مسائل  فرهنگی و تربیتی و...روزرا باآن ترطربریرق                    

نمایند.محتوای مربوط به دوره در کانالهای تشکیل شده از داوطلبان بره            

اشتراک گذاشته خواهد شد.بنابراین عضویت در یکی از پیام رسان هرای            

هفته میباشد که هرهفته مباحر       31ایتا و گپ الزامیست.مدت زمان دوره          

)  شامل مطالره قسمت های مشخصی از کتابها ،گوش  دادن به صوت               دوره  

های سخنرانی دکتر علی غالمی، همراه با فایل خالصه مطلب مورد نرر (        

در کانال های  دوره قابل دسترسی میباشند.به عالوه در کنار مرحرتروای                

اصلی،بیاناتی از امام و رهبری و....در مباح  موردنرر و مبح  زن در                 

غرب ارائه میشود.اعافه بر برنامه های ذکر شده،جلسات مباحثه به صورت            

هفتگی نیزدر فضای مجازی برگزار خواهد شد.لذا افرادی که تمایل بره              

شرکت در جلسات مباحثه هفتگی دوره را دارند در حین ثبترنرام،شریروه          

مطالره را، مباحثه محور انتخاب نمایند.مطمئنا شرکت در مباحثات امتیراز            

ویژه ای برای داوطلبان در پی خواهد داشت و به سواالت و شربرهرات                 

دواطلبان پاسخ داده خواهد شد.در پایان، ازمباح  ارائه شده، آزمرون             

پایان دوره به صورت آنالین  گرفته خواهد شد و داوطلبانی که نرمرره                

قبولی را اخذ نمایند به مرحله   برد راه خواهند یافت.هردف از دوره                  

گفتمان سازی و ارتقاء سطح مرلومات در زمینه مورد نرر است و  لرذا                 

 مدرک پایان دوره به شرکت کنندگان تحویل داده نمیشود.

.خماطبین دوره:3  

.خواهران با مدرک تحصیلی دیپلم به باالمیتواند در دوره ثبتنام نمایند  

.امتیازات شرکت در دوره 5  

 راهیبابی به دوره تکمیلی مطالرات زنان درصورت قبولی در دوره مقدماتی -

خانواده به مرکز زن و خانرواده     مررفی پژوهشگر واجد شرایط در حوزه زن و           -

  قم

عضویت در هیات اندیشه ورز مطالرات زنان گروه علمی فرهنگی فتح در صورت  -

 تمایل به فرالیت در حوزه زن ومسایل مربوط به آن

 کسب دانش حداقلی در مسائل مربوط به حوزه زنان با توجه به شرایط روز -

.طریقه ثبتنام6  

مشخصات خرودرا     ،برداز مطالره بروشور دوره مقدماتی،از طریق لینک      

تکمیل نموده و درصورت تمایل به شرکت در گروه های مباحثه،شریروه             

مطالره را مباحثه محور انتخاب نمایید.برای شرکت در دوره داوطلبران            

ایتا یا گپ عضو باشنرد ترا           اجتماعیمی بایست در یکی از شبکه های        

بتوانند از محتوای دوره در کانالهاو گروه های مباحثه  اسرترفراده                

نمایند.لذا شماره تماسی که در یکی از شبکه های اجتماعی ذکر شرده       

فرال است، یادداشت شود.در صورت برخوردبا مشکل در حین ثبتنام یرا             

برد از شرو  دوره)عدم عضویت در دوره مقدماتی،عدم عضویرت در             

از طریق پیرامرک برا شرمراره ترمرا               گروه های مباحثه و...(   

 Aliyanoorozahra@ یا آیردی    08313013090

 . مشکل خود را مطرح نماییددرپیام رسان ایتا وگپ 
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 کتب موردنرر عنوان مبح 

جلسه اول: عالقه جنسی یا گناه ذاتی در جهان 

 قدیم ، اخالق جنسی

دوم: آشفتگی غرایز و میلها، انضباط جلسه 

 جنسی، غریزه عشق، عشق و عفت

جلسه سوم: مقام انسانی زن از نرر 

 قرآن)پیشگفتار(

جلسه چهارم: مبانی طبیری حقوق 

(/6خانوادگی)بخش  

(7تفاوت های زن و مرد)بخش   

(3جلسه پنجم: زن و استقالل اجتماعی )بخش  

جلسه ششم: خواستگاری و نامزدی )بخش 

(8اول(/ مهر و نفقه)بخش   

(9جلسه هفتم: مساله ارث)بخش   

(2جلسه هشتم: ازدواج موقت )بخش   

(11جلسه نهم: تردد زوجات )بخش   

(10جلسه دهم: حق طالق )بخش   

( / 1جلسه یازدهم: تاریخچه حجاب )بخش 

(3فلسفه پوشش در اسالم)بخش   

 جلسه دوازدهم: علت پیدا شدن حجاب

(4( /  ایرادها واشکال ها )بخش2) بخش  

(5جلسه سیزدهم: حجاب اسالمی )بخش   

  

 زن در غرب

.مباحث دوره4  


