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باسمه تعالی

»اهمیــت فراگیــری علــوم دینــی توســط بانــوان در 
نظــام اسالمی«براســاس بیانــات حضــرت آیــت هللا 

ای خامنــه 

آبروی انقالب
خــود  اخیــر  دیــدار  در  اســالمی  انقــالب  رهبــر 
اشــاره  طلبــه«  »بانــوان  ظرفیــت  بــه  طــالَب  بــا 
مراکــز  در  ظرفیــت  ایــن  از  اســتفاده  لــزوم  بــر  و 
کردنــد. تأکیــد  فکــری  و  فرهنگــی  گوناگــون 

بــه همیــن مناســبت، بخــش زن و خانــواده ی پایــگاه 
اطــالع رســانی KHAMENEI.IR گزیــده ای از بیانــات 
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»اهمیــت  دربــاره ی  خامنــه ای  آیــت  هللا  حضــرت 
نظــام  در  بانــوان  توســط  دینــی  علــوم  فراگیــری 

می کنــد. منتشــر  را  اســالمی« 
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حادثه  ُپرمعنای بانــوان 
اهل علم و معرفت
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مجموعــه ای  از بانــوان اهــل  علــم  و معرفــت  کــه  
ــرای   ــه  ارزش هــای  واالی  اســالمی  هســتند ب ــد ب پایبن
زمــان  مــا حادثــه ای  پرمعنــا تلقــی  می شــود... امــروز 
در ســایه  نظــام  اســالمی  زنــان  کشــور بــه  ســمت  جمع  
کــردن  میــان  شــخصیت  علمــی ، اجتماعــی  و سیاســی  
بــا شــخصیت  دینــی  و اهتمام  بــه  ارزش های  اســالمی  
حرکــت  می کننــد و زنــان  اهــل  علــم  و معرفــت  و 
ــی   ــخصیت  حقیق ــروج  ش ــه  ع ــد ک ــان  داده ان ــوا نش تق

زن  در پایبنــدی  بــه  ارزش هــای  معنــوی  اســت .
1374/۰۹/16
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پدیده 
خواهران طلبه 

برای انقالب آبروست
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ــم و  ــده ی عظی ــی پدی ــه خیل ــران طلب ــده ی خواه پدی
مبارکــی اســت. هــزاران عالــم، پژوهشــگر، فقیــه و 
فیلســوف در حوزه هــای علمیــه ی خواهــران تربیــت 
شــوند؛ ایــن چــه حرکــت عظیمــی خواهــد بــود. 
ببینیــد نــگاه دنیــای مــادی نســبت بــه پدیــده ی 
زن و جنــس زن چــه نــگاه بــدی اســت، چــه نــگاه 
ــه ای اســت.  ــگاه منحرفان ــزی اســت، چــه ن تحقیرآمی
عرصه هــای  در  زن  اســالمی  دانشــمندان  حضــور 
و  فرزانــه  دانشــمندان  حضــور  مثــل   - مختلــف 
فهمیــده ی دانشــگاهی زن کــه متدیــن و متشــرع 
هســتند - اثرات بســیار عظیمی را در دنیــا می گذارد؛ 
ــوب درس  ــد خ ــوان بای ــت. بان ــالب آبروس ــرای انق ب
بخواننــد. البتــه هــدف نهائــی درس خوانــدن بانــوان 
ــا فیلســوف شــدن نیســت -  ، تنهــا مجتهــد شــدن ی
ــند،  ــته باش ــه اش را داش ــده ای عالق ــت ع ــن اس ممک



آبـــروی انــقـالب

10

را داشــته  باشــند، وقتــش  را داشــته  اســتعدادش 
معــارف  بــا  آشــنائی   - نــه  هــم  عــده ای  باشــند، 
اســالمی و قرآنــی اســت کــه میتوانــد بــرای خــود آنهــا 

و بــرای دیگــران مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
138۹/۰7/2۹ 
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فقیه زن 
الزم است
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ــه زن و   فقی
ً
ــا ــا حتم ــه م ــت ک ــن اس ــده ای ــاد بن اعتق

مجتهــد زن الزم داریــم و گمــان مــن ایــن اســت کــه 
دمــاء ثالثــه و امثــال اینهــا را غیــر از زن هیچکــس 
نمیتوانــد فتــوا بدهــد... بــه هــر حــال فقیــه زن الزم 

ــت. اس
137۹/7/15
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وجود زنان برخوردار از 

معرفت اسالمی 
پیشرفت بزرگی است
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شــما خانمهاییــی کــه مشــغول تحصیــل هســتید 
در قــم خیلــی، بایــد قــدر ایــن محیــط معنــوی را 
بدانیــد، خیلــی بــا ارزش اســت، چــه آنهاییــی کــه 
ــی کــه دانشــجو هســتند و  طلبــه هســتند، چــه آنهایی
همچنیــن بانوانــی کــه بــه کارهــای تبلیغاتــی و دینــی 
و فرهنگــی یعنــی کارهــای تبلیغــات دینــی و مســائل 
ــد، ایــن محیــط دینــی و ایــن  فرهنگــی اشــتغال دارن
ــا  ــز ب ــار آن بســیار چی تــالش فرهنگــی و علمــی در کن
ارزشــی اســت، اگــر جامعــه ی مــا بــه آنجــا برســد کــه 
در آن تعــداد زیــادی بانــوان بــا معرفــت اســالمی 
بــه صــورت عمیــق و عالمانــه آشــنا باشــند، ایــن 
ــت  ــی اس ــرفت بزرگ ــا پیش ــه ی م ــرای جامع ــی ب خیل
یــا در میــان بانــوان تعــداد قابــل توّجهــی مجتهــدات 
ــر  وجــود داشــته باشــد، یعنــی بانوانــی کــه قــدرت ب
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اســتنباط احــکام و معــارف الهــی را دارنــد. از متــون 
بســیار  اســت،  پرارزشــی  پدیــده  خیلــی  اســالمی 
چیــز مهّمــی اســت، اگــر کســانی در جامعــه ی مــا 
ــه  ــند ک ــه باش ــی در جامع ــد بانوان ــه بتوانن ــند ک باش
ــگاهها، در  ــران را در دانش ــوان دخت ــل ج ــد نس بتوانن
دبیرســتانها، در همــه ی زوایــای اجتمــاع در معــرض 
ــز  ــن چی ــد، ای ــرار بدهن ــان ق ــی خودش ــات دین تبلیغ
بســیار بدیعــی خواهــد شــد. ایــن چیــزی اســت کــه در 
ســطح وســیع هرگــز وجــود نداشــته اســت در طــول 
تاریــخ مــا. لــذا بســیار حائــز اهمّیــت اســت کــه تعداد 
قابــل توّجهــی از زنــان جــوان علــوم دینــی و معــارف 
ــی و  ــهای علم ــه روش ــی ب ــتدالل مّتک ــا اس ــی را ب دین
منابــع صحیــح و متیــن قــرار بگیرنــد. ایــن ســطح 

ــرد. ــد ب ــاال خواه ــه ب ــی را در جامع ــت دین معرف
1374/۹/16
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از ظرفیت 
خانمهای طلبه 

در مراکز گوناگون فرهنگی 
استفاده شود
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ایــن خانمهــای طلبــه وقتــی درس طلبگــی میخواننــد 
ــا در  ــور اینه ــم، حض ــل زن داری ــه فاض ــن هم ــا ای و م
بیــن خانواده هــا، در اجتماعــات زنــان خیلــی مغتنــم 
ی 

ّ
ــال ــود، م ــی ب ــوی اصفهان ــک بان ــک روز ی ــت. ی اس

ــا بیشــتر  ــد اینه ــی و مانن ــوم عقل ــود و در عل ــی ب خوب
تخّصــص داشــتند، خانــم محترمــی بــود؛ مرحــوم 
آقــای طباطبائــی دیــدن ایشــان رفتــه بودنــد، بــا 
ایشــان مالقــات کــرده بودنــد، مباحثــه کــرده بودنــد 
ــک  ــه ی ــم ک ــار میکردی ــب افتخ ــا؛ و خ ــد اینه و مانن
بانــوی فاضلــه ی عالمــه ای داریــم؛ حــاال چنــد  ده 
ــداد  ــان تع ــه بینش ــم[ ک ــل ]داری ــه ی فاض ــزار طلب ه
ــه ی  زیــادی فضــالی برجســته هســتند -چــه در زمین
بقّیــه ی  و  فقــه  زمینــه ی  در  چــه  عقلــی،  علــوم 
ــی  ــز مهّم ــی چی ــن[ خیل ــوزه- ]ای ــج ح ــهای رای دانش
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ــن  ــود. و ای ــوم بش ــا معل ــگاه اینه ــد[ جای ــت؛ ]بای اس
آخــر هــم یکــی دیگــر از خانمهــا پیشــنهادهاییی در 
ــت،  ــم اس ــم مه ــا ه ــه آنه ــتند ک ــه داش ــن زمین همی
ــر  ب خواه

ّ
ــال ــه در ط ــی ک ــه[ ظرفّیتهایی ــه اینک ]از جمل

هســت، بــه رســمّیت شــناخته بشــود و در مراکــز 
ــن  ــا، در ای ــد اینه ــری و مانن ــی و فک ــون فرهنگ گوناگ
کمیســیون ها، کمیته هــا، شــوراها و در مراکــز رســمی 
از اینهــا اســتفاده بشــود؛ ایــن بــه نظــر مــن جــزو 
کارهــای مهّمــی اســت کــه در حــوزه بایــد انجــام 

ــرد. بگی
13۹8/۰2/18




