
 



 افزايي در بين زنان است.   آموزي، توسعه آموزشي و گسترش دانش داري اصولي از علمترين مواضع اسالم، جانب يكي از روشن
ها و دفاعيات اسالم از تحصيالت و آمـوزش زنـان در    يابيم كه جانبداري نگاه كلي به نظام معارف الهي اسالم، به خوبي در مي با يك

 نظير است.   مقايسه با ساير مكاتب فكري، فلسفي و ديني جهان بي

زنانگي و مردانگي ندارد، اسالم  از آنجا كه حق آموزش و تحصيل، از حقوق طبيعي و فطري انساني محسوب شده و هيچ ارتباطي با
 اي قائل شده است.   ارزش بسيار ويژه ن براي حق تحصيل و آموزش زن و مرد،نيز با نگرش متين و متق

مكـان و ... بـا بيانـاتي مختلـف      ،هايي همچون قيدهاي زمان شاخصه ،گذاري نامحدود براي تحصيل علم براي بانوان اسالم در ارزش
 از ميان برداشته است.  1»العلم فريضه علي كل مسلم و مسلمه طلب««تعليم و تعلم  را با تعبير  آنها قيد جنسيت در برداشته است و از جمله

دهند، گواه صادقي بـر ايـن معنـي     از طرف ديگر زندگي زناني كه همچون ستاره در آسمان مكتب اسالم درخشيده و راه را نشان مي
 شده است.   براي زنان، بلكه تعليم و آموزش آنان از امور بسيار مؤكد و شريف محسوب مياست كه نه تنها نفس تحصيل علم و تعلم 

گذشت كـه گروهـي از بـانوان خردمنـد و      اش در كوفه مي و خانواده السـالم  عليـه  به شهادت تاريخ، يكسال از مدت اقامت حضرت علي«

نيـز ماننـد مـادر بزرگـوار خـود، حضـرت        عليهـا  اهللا سـالم  زينـب  ايم حضـرت  بزرگوار كوفه به محضر ايشان پيغام فرستادند كه ما شنيده

 برداري از خرمن دانش او به حضورش برسيم.  و دانش فراواني است و اگر اجازه بدهيد براي بهره يداراي قدرت علم اعليه اهللا سالم فاطمه

شـركت   عليهـا  اهللا سـالم سـير قـرآن حضـرت زينـب     نيز با اين درخواست موافقت فرمود و زنان كوفـه در محفـل درس و تف   السـالم  عليـه علي 

  2.»جستند

كند مبني بر اين كه زني از زنان مدينه، بـر درب خانـه ايشـان     نقل مي عليها اهللا سالممرحوم عالمه اميني، روايت مفصلي از حضرت فاطمه 

مـدت طـويلي بـر روي پاهـاي      عليهـا  اهللا سـالم آمده و پشت درب ايستاده و سؤاالت اعتقادي و ديني خود را مطرح كرده است. و فاطمه 

ولكن كار به جايي رسـيد كـه ديگـر زن از سـؤال     ؛ فرمودند رويي گشاده به سؤاالت او پاسخ مي مبارك ايستاده و با صبري جميل و

حديث مفصـلي   براي آنكه زن احساس شرم و حيا نكند براي او عليها اهللا سالمكردن مجدد شرمنده شد، ولي وجود مبارك حضرت فاطمه 

شـود، خبرهـاي    ها، خيرات و بركاتي كه بر بيـان معـارف الهيـه و تعلـيم علـم مترتـب مـي        ها، بهجت را نقل فرمود و در آن از نعمت
 3آوري را بازگو فرمود. شگفت



 4»…من رجـلٍ فرّب إمره أفقه  …««در بعضي از روايات اسالمي نيز، برتري علمي بعضي از زنان نسبت به مردان خاطرنشان شده است: 
 .تر است چه بسا زني كه از مردي فقيه

رواياتي است كه از منتهاي قدرت علمي، توانايي و غلبه عقلي زنان سخن گفته و به مبرز  السـالم  عليهمهديحتي درباره دوران ظهور حضرت 

الحكمـه فـي    و تؤتـون «فرماينـد:   مي السـالم  عليـه دهند، چنانچه امام باقر  شناسي در آن دوران شهادت مي بودن زنان در عرصه فقاهت و دين
آورد، تا  حكمت به قلوب مردم روي مي (عج)در زمان حضرت مهدي  5»اهللا زمانه، حتي ان المره لتقضي في بيتها بكتاب اهللا تعالي و سنه رسول

 كنند.  قضاوت مي عليه و آله اهللا صليها با كتاب خدا و سنت پيامبر  هآنجا كه زنان در خان

در ديدگاه اسالم از آنجا كه زنان عالوه بر اين كه خود در عالم هستي و حيات اجتماعي جايگاهي استقاللي دارنـد، در مقـام تربيـت    
اي قائـل شـده    هاي علمي و تعالي عقلي ايشان، اهميت ويـژه  براي فراهم كردن زمينه نظري و عملي پيشرفت باشند، لذا مردان نيز مي

اسالم به زن خدمتي كرده  …خواهد زن و مرد رشد داشته باشند  اسالم مي: «(ره)شناس بزرگ قرن، امام خميني  است. به تعبير اسالم

 6».او مظهر تحقق آمال بشر است …زن يك انسان بزرگ است و مربي جامعه است  …اي ندارد  است كه در تاريخ چنين سابقه
تـر گـردد و اگـر     تمام بيشتري ورزيد، تـا بنيـاد تربيـت آحـاد جامعـه راسـخ      بنابراين طبيعي است كه بايد به تعليم و تربيت مربي اه

آموزي مردان نباشد، كمتر از آنها نيست. با يك نگـاه كلـي بـه مجموعـه معـارف       تر از علم آموزي زنان در نظرگاه دين، با اهميت علم
هاي قانوني و حقوق اسالم  حتي ماوراي جانبداريآموزي زنان،  هاي گسترده دين اسالم از علم توان دريافت كه جانبداري اسالمي مي

 باشد. رفتاري با ايشان مي از اين امر است. زير ا يكي از عالئم و مشخصات اصلي مذهب تشيع، اكرام به زنان و نيك
 7»…من شرائط اإلماميه، اليقين و أداء األمانه إلي البر و الفاجر و اإلحسان إلي النساء«

تر از آفتاب است كه از مهمتـرين مصـاديق إكـرام و     ن نصيب برده باشد، اين مطلب عياناز بحر تفقه در دياي  براي هر كس كه رشحه
 احسان به زن، اين است كه زمينه دريافت بزرگترين تحيت و كرامت يعني علم را برايش فراهم نمايد.
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در اين عرصه بانواني همچون بانوي يگانه مجتهده امـين   ؛زمينه فراگيري علوم ديني براي بانوان از ديرباز فراهم بوده و هست

تربيت نمود پرورش  السـالم  عليهمكه خود از شاگردان علماي بزرگ بود و شاگردان زيادي را در فراگيري علوم و مكتب اهل بيت 

سالمي به رهبري حضـرت  يافت. سير تعليم و تعلم خواهران در اين مكتب ادامه پيدا كرد تا اينكه همزمان با پيروزي انقالب ا

از اين رو شوراي عالي حوزه علميه قم در  .نياز به وجود مدارس علميه خواهران بيش از پيش احساس گرديد ره امام خميني

سيس كرد تا تحولي شگرف در حيات معنوي و مادي زن أهاي علميه خواهران را ت مركز مديريت حوزه 10/12/1375تاريخ 
 .مسلمان ايراني بوجود آورد

هاي علميه و تحصيل خواهران در مكتب  مراجع عظام تقليد و علماي بزرگوار پيرامون حوزهجمعي از پيش رو نظرات  نوشتار

 است. اميدواريم مورد توجه شما عزيزان قرار گيرد. عليهم السالمبيت  ب اسالم و اهلنا

��ری  ع�وم اسال�ی ، ا��صاص   ع�وم �ط
قا، ��وصاً  � دون  
رد، و  ��ری  ا2قالب 0/.   - ,ول با(وان )'&رم ا%ان    $دا

  و Hی اFGماEی  DعاABت  -   ?<ی  =وا>ند :9ود$د 8 7مدوش 34دان �ی
 -   و :ماUند    TسRماQن  اسالم و  �  ارزNOندی  Hی  MیاKی JدIت

 .باdند   cز   با(وان  bرaوار  `_^. و [ع\]م جاWXه 
  ع\zھا اهللا سالماuvwاء ة� o .pqrؤmس جاWX  رهijازی از حgم امام



�دیده ��]م و �بار�ی ا�ت،     ، �ی�ی�دیده �واuان ط\�ه ا�ت   oورد آ�~ -   {هن} 
 ،Hی ع��Nه �واuان `_^. �و$د �وزه  -    ��Dه و �ی��وف  ،�و���~ ،�اران عا�م

ن اسال�ی زن    ¥¤ور  . ��]£ی ¢ود ا¡ن � �~�.  ،Hی )¬ت
ف - ©¨  دا§¦Nندا
ن ijزا¯ و®Nیده   �تد¡ن و ¸·�رع �µ´ند 8   ی دا²³ی زن �±ل ¥¤ور دا§¦Nندا

رد �ی د>یا   -    را    ��]£ی¼«یار  اºات     ¿ای ا2قالب آ¿و�ت. ،¾ذا
)ËÌھد    ÉÊھا ،-س �وا$دن با(وان  ÈھاÇی  اÅÆ{ه Äدف ؛-س ÀÁوا>ند  باید �وب    با(وان

دش داd{ه باdند،   را  اش  ای عالÓ Ôده   ÒمÑن ا�ت؛یا �ی��وف Íدن ÎÏÐت  Íدن   .ای Ùم ¯ Óده ،Ùم داd{ه باdند را   وØ·ش   ،داd{ه باdند را   اÕÖعدا
 iÚار بÝÞرد.   oورد اÕÖفاده ،دی�~ان  ¿ای    و  آÈھا  د ¿ای �ود =وا$ آÛی ا�ت 8 �یiÚ و  Xعارف اسال�ی  با  آdناÇی 

   اBسالم ع\�ه_^. Xعارف اåل  با ع�م،آdناÇی  ¿ اساس آیات iÚآن ã~äم - ßàáâل
رد. وéود   34د   و iÚآن )Ìید [فاوèی �یان زن و  دçUی    دæÖورات  و [ع\]م ërijگ   $دا

 � ïðند. � ا¡ن ërijگ ا�îخار  باید   با(وان  با(وان ìروری ا�ت و  اسالم 



 .ا�ت  � :9و ای رو  ióôه �ñòه Hی ع��Nه �واuان �وزه
  اهللا ا�ت. øی ÷ßÅل   öھاد   Hی ع��Nه �واuان کار - �وزه

 .دارد   Hی ع��Nه �واuان ìرورت ß{�ùل �وزه 

Ùم اH  º - 34دH  ¿ای `_^.، §�وان Òمþÿ.، اوýب و اصûح از رجال �µ´ند. زن

  او - �وµ�  u´ند. ا	~ زÛی :ماز اول و�. ÀÁوا$د  H  زن  �âت ��Ýر   34دH  دار$د، غا�� 
 ºم اÙ ~ زن �ی	وض �و$د آن و�.  �ند. ا� H   دو  ºورد  - اول  :دارد   اo    ن وQعد ز�  

 رجال.   - oورد

  باید  ،ا�تالط از    ��Ýز   � ���ور   دار$د و  دار$د 8 زQن 34دان جاWXه 7مان ا´یاجاèی را  
 �ود   را   H  �مام >یازHی 34¢وط � زن  و   د�ت �Ýر$د   �  را    � �ود  34¢وط  اoور  اداره   H  خا�م

�   X 8قدمات آن àáâی�ی ا�ت   را  باید ا¡ن واýب �ط�ق   زQن ا�جام دrند. H  زن
 جاWXه زQن �ود.  و ا¡ن �طا��ه ر�£ی د�ت آور$د 



زبان �ودشان %$ن  با   8   با(وان   - �یان   د¡ن از #وی �واuان �ب
"ه  تأ�Ýر Êب��غ 
 دی�~ ا�ت. از #وی �ب
غاÛی از ()س  aوUند، ¼«یار ' از Êب��غ د¡ن  �ی

 `_^. �و$د.   باید �ب
غان از ()س �ودشان  و زQن   34دان   ¿ای 

  .ijاÙم ä~د  را    با(وان   شا.«-,ی Hی    ¿وز  ز¸^+ه  ا2قالب 
کا2ل و [ع\]م و `_^.  `1ی،   راه   - 0ضای ا2قالب اسال�ی �   رMیدن  �   با(وان  4

 Íده ا�ت.  باز    اËGھاد
رد.  ¢ودن  34د   یا    � زن  ارÊبا7ی   و  öھاد ا�ت   و   Ý6زان ¿`ی ع�م، [5وی   $دا

�    `ی §Åµ. با(وان 2>ش ;م ،و ¿ای `_^. ا§سان )9تاج � `_^. ا�ت 
 آ=یان دار$د. 



رس ع��Nه �واuان   � =و<Wه   باید u � - =وان دارãم   .Aدr]م  اA@7ت  ?دا
رس ع��Nه �واuان   سا�Gه �وFی   Hی ع��Nه �واuان �وزه -DEندCی خاBی دار$د. ،?دا

رس ع��Nه �واuان 34¢وط � امام زمان .Iظام دار$د -  �واuان ط\�ه  ا�ت. Kج ?دا
 ¼«یار ¿ای جاWXه LXید �µ´ند.

  .ی �ñòه ا�ت یک ióôه ،MNOوری اسال�یHی �واuان ¿ای  �وزه

جاWXه �RSح  -     را  آÈھا   و  `_^. ïðید   شا.«{ه  و  باید از �یان با(وان، اijادی وارM{ه 
� خا�م   H ا	~ خا�م ïðید.  H   ندrه دTو�o  ش ' ا�تºوزه  -   و   ا� U  ه�Nی ع�H

 oوA<Dت 'ی دارد.  � 3YXوف و XÈی از �VW~   ا34  -  �واuان 
d{ه  با(وان  uجا      H رd{ه �مام  -  و    ا$د �دا�{ه    � ا�جام کارH  ا$د، با عالÔ 'ی  Zدم ¾ذا

  ا$د. داده  §شان  از �ود   تال\ی �ضا]ف 
  .داe با(وان   � ßàáâل دçUی  ای  dناU. وcه (ره) امام را`ل  ._^ل و عا�م ا�ت ،ط\�هجاWXه >یاز�ند �واuان 

د �وFی    8   ¿ای gساÛی  را  ز¸^+ه ßàáâل   و  )ËÌھد و �ی��وف داd{ه باd]م  ،باید f �واuان  .ijاÙم ïð]م   دار$د  اÕÖعدا



     اnعاmی ?دظkه قام ijXم ر�hری Hی ع��Nه �واuان از ¿کات ا2قالب و dنایات X  �وزه
شا2ل    دو    u    را   زن     و    34د ،عا�م و �Õع�م - روایات ا�ت ،oجاÇی 8 ع�م µ� u´ند.

 �µ´ند.    sKل اهللا [عاmی rij ا�Bرqف �واuان - �وزه Ùم از pربازان امام زمان .�ود �ی
خا¯  ،�وuداری  ،ijز$د داری  ،اFGماEی  وظاqف �    زQن جاWXه را  ،�واuان ط\�ه

 دrند. uذä~ �ی   �جا/.   و   ]tت  ،داری 

�   �نار آن    -  �ند  داری �ی خا¯   8   8 آن خا:£ی   �ند ا}جاب �ی   د>یا  yzوÛی    xراwط
Jدمات    و  ز$دCی �~&ر   و ijز$د    `_^.  - کار   ا¡ن    ؛àáâیالت ع�وم دçUی Ùم {|ردازد

 ا�ت.  oوº  �9و�ی

Hی )¬ت
ف ع�وم  رd{ه شاÄد 0ضالÇی از �یان �واuان -    ،ای �دیک اهللا - آUندهءا§شا
  .دçUی �واr]م ¢ود



pرباز آن  ،�7ه طالب  و  ا�ت  sKل اهللا [عاmی rij ا�Bرqف� امام زمان   Hی ع��Nه وا¼«{ه �وزه
 ¥�رت �µ´ند.

کام،  ما>ند �ورdید �ی  ïðند  ای 8 ز$دCی �ی )حkه و ���Gه   u -  با(وان ط\�ه  از   ¿�ی  -DEند و ا�
 �Uسا�ل ا�دی، ع�وم �دT  ور `_^<ی وoخا(واده  را    ا �  H   وان �ی  وé وز$د. د�&رانoآ 

 .ا�îخار ا�ت ،Hی ع��Nه - �وزه  JدIت  .�و$د  ©¨ Êب��غ وارد  با(وان ط\�ه، �Xتدرا¯ 

 .باdند داd{ه     Aد�qی   2>ش ،جاWXه -   =وا>ند �ی  و دار$د   Xقام ¸��ع  H خا�م

 u   -ون   �     آÈھا    از . 8 زالل �3YX    �وزه Hی ع��Nه �واuان ��7ون �¦�ه Hی éوشاÛی �µ´ند
کایک  و Íده ی ای جار خا¯ گاه ج.�ی �ند ا�ضای خا(واده را �Ýراب  � 34/یان :9و¯   `_^.ا�

- �âول  ��&رش �وزه Hی ع��Nه �واuان . �وزه Hی ع��Nه �واuان �ی باÍد ،از f با(وان
گان  �ھا�م Wrij,ی دDع    و  جاWXه ërijگ  گا�  .�ند �ی    اqفا  را    2>ش ;£ی ،/�


