
 



 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

  .ا�ت  ��د   باال� از ��ش  جا
	ه  �  ��ش زن 
,ید   +در (ود'ن &%$ید،     ��د!  ��نده ����   �ما    اسالم +در �ما  ، را -دا
  .دا4د 3ی  را 

  .:ود ���� 3ی    9رگ   و ز6ن �ما�ت 5 ��دان   از  
� KLMNل عHم و FGن و فBCDه و     Aا�ان     سا@   با   ?مدوش    ! خا>م

�ند VعاSTت 3ی ،عHم QRبOمام �. 



 WهنY   � Z[ورد آ]   ان ط_^ه ا�تaدیده (واcیdیe ،     ،ی ا�تfبارh م وijk دیدهc
 ،!ی عtwHه (واaان ���� :و4د vوزه  �    tuVه و sیrDوف  ،pو&m، Znoاران عاlم

�yZz { ن}ی ~ود ا�ijk .  ن اسال3ی زن    ��ور  ،!ی ��ت�ف � �G  دا��wندا
ن ��زا� و��wیده   hتد{ن و ���رع &%$ند 5   ی دا��ی زن �hل ��ور دا��wندا

رد 3ی د,یا   �    را   ا�ات ��یار �ijkی    Aای ا�قالب آAو�ت. ،�ذا
�¬ھد    »ªھا ،�س (وا4دن با�وان  ©ھا§ی  ا¦¥Yه ¤دف ؛�س ¡ وا,ند  باید (وب    با�وان

دش دا¶Yه با¶ند،   را  اش  ای عالµ ´ده   ³م²ن ا�ت؛یا sیrDوف ®دن ±°¯ت  ®دن   .ای ºم � ´ده ،ºم دا¶Yه با¶ند را   و�¹ش   ،دا¶Yه با¶ند را   ا¸·عدا
 «�ار بÀ¿رد.   [ورد ا¸·فاده ،دیZnان  Aای    و  آ©ھا  د Aای (ود ½وا4 آ¼ی ا�ت 5 3ی«� و  
عارف اسال3ی  با  آ¶نا§ی 

   اTسالم ع_tه��� 
عارف اÃل  با عHم،آ¶نا§ی  A اساس آیات «�آن ÁZÂم � KLMNل
رد. وÊود   ��د   و «�آن �ید ÉفاوÈی hیان زن و  دÆÇی    د¸Åورات  و Éع_iم ��ÌÍگ   4دا

 Î روری ا�ت و  اسالمÏ خار  باید   با�وان  با�وانÑsگ اÌÍ�� ا{ن Î .ند�� 



 .ا�ت  Ö× Îو ای رو  �ÔÕه ÒÓ^ه !ی عtwHه (واaان vوزه
  اهللا ا�ت. Ûی K¥Úل   Ùھاد   !ی عtwHه (واaان کار � vوزه

 .دارد   !ی عtwHه (واaان Ïرورت KWoÝل vوزه 

ºم ا�  ! � ��د!  Aای ����، �rوان ³م�ãä، اوâب و اصàح از رجال &%$ند. زن
 åæر   ��د!  دار4د، غا¿è' تéN  وا4د  !  زن ¡ �êز¼ی ×ماز اول و Zëند. ا$%&  aاو � :و  

  ïعد ز6ن و    [ورد  � اول  :دارد   ا�  دو   ! íوض :و4د آن وy  �êند. اZë زن 3ی ºم ا� 
 رجال.   � [ورد

  باید  ،اeتالط از    õö¿ز   ñòó Îور   دار4د و  دار4د 5 ز6ن ��دان جا
	ه ?مان اð$یاجاÈی را  
 (ود   را   !  Oمام ,یاز!ی ��~وط Î زن  و   د�ت ø¿ر4د   Î  را    Î (ود  ��~وط  ا[ور  اداره   !  خا>م


قدمات آن LMNیdی ا�ت   را  باید ا{ن واâب þطüق   ز6ن اúجام دÍند. !  زن 5   Î
 جا
	ه ز6ن :ود.  و ا{ن þطاæ^ه ر��ی د�ت آور4د 



زبان (ودشان �
ن  با   5   با�وان   � hیان   (واaان hب�	هد{ن از �وی   تأè¿ر »ب��غ 
 دیZn ا�ت. از �وی hب�غا¼ی از ��س  �وÇند، ��یار  از »ب��غ د{ن  3ی

 ���� :و4د.   باید hب�غان از ��س (ودشان  و ز6ن   ��دان   Aای 

  .د��اºم ZÂ  را    با�وان   شا����ی !ی    Aوز  ز���ه  ا�قالب 
کا�ل و Éع_iم و ����  ��ی،   راه   � �ضای ا�قالب اسال3ی �Î   ر�یدن  '   با�وان  

 ®ده ا�ت.  باز    ا�¬ھاد
رد.  ~ودن  ��د   یا    Î زن  ار»با!ی   و  Ùھاد ا�ت   و    ¿زان �Aی عHم، É�وی   4دا

Î    �ی �%¥� با�وان ��ش $�م ،و Aای ���� ا�سان �#تاج Î ���� ا�ت 
 آ%یان دار4د. 



رس عtwHه (واaان   ½و&	ه Î   باید a } � ½وان دارÁم   .-دiÍم  ا?)Sت  'دا
رس عtwHه (واaان   ساï.ه (و-ی   !ی عtwHه (واaان vوزه �,+ند*ی خا(ی دار4د. ،'دا

رس عtwHه (واaان ��~وط Î امام زمان .0ظام دار4د �  (واaان ط_^ه  ا�ت. 2ج 'دا
 ��یار Aای جا
	ه 
3ید &%$ند.

  .ی ÒÓ^ه ا�ت یک �ÔÕه ،اسال3ی !ی (واaان Aای 456وری  vوزه

جا
	ه þ:9ح  �     را  آ©ھا   و  ���� ��ید   شا��Yه  و  باید از hیان با�وان، ا��ادی وار�Yه 
!ی عtwHه  > vوزه  �   و   ا�ش  ا�ت  [وk;ه دÍند   !  Î خا>م   ! اZë خا>م ��ید.


@�وف و ©?ی از Z=>h   ا��  �  (واaان  Î  .ی دارد [وS�Vت 
¶Yه  با�وان  aجا      ! ر¶Yه Oمام  �  ی  +دم �ذا µجام کار!  ا4د، با عالúا Î    هYeداö و    ا4د

  ا4د. داده  �شان  از (ود   تالBی þضاAف 
  .داJ با�وان   KLMN Îل دÆÇی  ای  Iنا�Ç وHه (ره) امام راEل  .DFل و عاlم ا�ت ،ط_^هجا
	ه ,یازhند (واaان 

د (و-ی    A   5ای Lسا¼ی  را  ز���ه KLMNل   و  �¬ھد و sیrDوف دا¶Yه با¶iم  ،باید K (واaان  .��اºم ��iم   دار4د  ا¸·عدا



     اSعاRی 'دظPه !ی عtwHه (واaان از Aکات ا�قالب و Iنایات 
قام 
NOم رMõری  vوزه
شا�ل    دو    a    را   زن     و    ��د ،عاlم و ó·عHم � روایات ا�ت ،Tجا§ی 5 عHم a &%$ند.

 &%$ند.    X2ل اهللا ÉعاRی ��W ا�TرVف (واaان � vوزه ºم از Uربازان امام زمان .:ود 3ی
خا�  ،:وaداری  ،��ز4د داری  ،ا�ZماYی  وظاVف Î    ز6ن جا
	ه را  ،(واaان ط_^ه

 دÍند. [ذZÂ 3ی   úجا\�   و   A]ت  ،داری 

y   Îنار آن    �  yند  داری 3ی خا�   5   5 آن خا×�ی   yند اcجاب 3ی   د,یا  abو¼ی    `را_ط
iدمات    و  ز4د*ی fghر   و ��ز4د    ����  � کار   ا{ن    ؛LMNیالت عüوم دÆÇی ºم deردازد

 ا�ت.  [و�  Öjو3ی

!ی ��ت�ف عüوم  ر¶Yه شا¤د �ضال§ی از hیان (واaان �    ،ای lدیک اهللا � آÇندهءا�شا
  .دÆÇی (واiÍم ~ود



Uرباز آن  ،?mه طالب  و  ا�ت  X2ل اهللا ÉعاRی ��W ا�TرVفÎ امام زمان   !ی عtwHه وا��Yه vوزه
 �nرت &%$ند.

کام،  ما,ند (ور¶ید 3ی  ��ند  ای 5 ز4د*ی 3ی �حPه و pòó.ه   a �  با�وان ط_^ه  از   oAی  rند و ا+,�
 sÇدt ومüدی، عuل اvساw  ی وx��� خا�واده  را    ا[ور Î  !   وان 3ی  وÊ رانfyآ[وز4د. د 

 .اÑsخار ا�ت ،!ی عtwHه � vوزه  iدzت  .:و4د  �G »ب��غ وارد  با�وان ط_^ه، 
uتدرا� 

 .با¶ند دا¶Yه     -دV{ی   ��ش ،جا
	ه �   ½وا,ند 3ی  و دار4د   |�ع
قام �   ! خا>م

 a   �ون   Î     آ©ھا    از � 5 زالل 
@�v    sوزه !ی عtwHه (واaان ?��ون ~�mه !ی Êوشا¼ی &%$ند
کایک  و ®ده ی ای جار خا� گاه ج.3ی yند اkضای خا�واده را �¿راب  � ��\یان ×Öو�   ����ا�

� �Nول  ��fرش vوزه !ی عtwHه (واaان . vوزه !ی عtwHه (واaان 3ی با®د ،از K با�وان
گان  �ھا�م ��Í<�ی دVع    و  جا
	ه ��ÌÍگ  گا�  .yند 3ی    اVفا  را    ��ش $��ی ،\�


