
بر*
رنج

هره 
ز

 نوپا بودن حوزه علمیه خواهران، با توجه به چند دهه فعالیت علمیـ  نهادی آن، 
و برای روزآمدی و ارتقای علمی فراخور جامعه، همیشه نکاتی ارشادی در تراز باال از 
دل سوزان این نهاد علمی در خود نهفته داشته و دارد، که شایسته است برای ارتقای 
کیفیت تحصیل ونتیجه بخشی قابل قبول، از البه الی گفت وشنودها و گاهی نظریاتی در 

رسانه های جمعی آن نهادعلمی شنیده و عملیاتی شود. 
   در این چند دهه، شاهد فعالیت های چشم گیر حوزه خواهران در تربیت طاب خواهر و ارتقای علمی آنان 
در پاسخ گویی به نیازهای مرتبط با جامعه زنان بودیم. اما توقعی که از این قشر تأثیرگذار در سطح کان می رفت 
اتفاق نیفتاد، در حالی که می توانست هم سان با حوزه برادران در ارتقای کیفی علمی و واقعیت سنجی جامعه گام 
مؤثرتری بردارد. واقعیت علمی این نهاد حوزوی را نباید کتمان کرد و بسته نگه داشت، چراکه نگاه به داشته های 
گذشته وتکیه به برنامه ها والگو های حال یک نوع درجازدگی و بایکوت راهبردی است، که افق های پیش رفت را 
و تخصصی انگاره را ایستا می کند. از این رو، شایسته است متولیان ستادی حوزه خواهران برای ارتقای علمی کان 
و جهت دهی تخصصی  رشته ها،  به گونه ای سامان دهند که بیش از پیش حضور عالمانه وفعاالنه این قشر بسیار 
تأثیرگذار را در جامعه شاید باشیم. در این باره یادداشت زهره رنجبر، معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران فراروی 

شماست. 

  یادداشتی از دكتر زهره رنجبر،
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و  آمـوزش حـوزوی خواهـران    
فلسفه شکل گیری

  بانـوان بـه عنـوان حداقـل 

نیمی از جمعیت جامعه بشـری 

و  بوده انـد  تاریخ سـاز  همـواره 

جریان هـای  شـکل گیری  در 

تاریخـی بـه طـور مسـتقیم یـا 

نقش آفرینـی  مسـتقیم  غیـر 

می كننـد. زن بـا رسـالت پرورش 

فرزند، اولین آموزگاری اسـت که 

بشـر تجربـه می کنـد، كـه الزمـه 

تربیـت و باورهـای اعتقـادی و 

در  آمـوزگار،  نخسـتین  درونـی 

شـکل گیری جامعه انسـانی بسـیار مؤثر اسـت  

در گذشـته نه چنـدان دور بـه حکـم جهالت، زن 

در  عرصـه علـم ودانـش محکـوم به انـزوا بوده، 

به گونـه ای كـه ایـن انـزوا  که در قالب سـنت ها 

و آداب اجتماعـی و گاهـی بـا پوشـش های 

دینـی بـه جامعـه تزریق می شـد، كه  با رسـالت 

انسان سـازی زن در تضـاد اسـت.

جمهـوری اسـالمی ایـران، بـا درک این مهم 

و پیـرو ضـرورت تربیـت دینـی  جامعه  و مبارزه 

عملـی بـا خرافـه پستونشـینی زن،  نهضـت 

آموزشـیـ  حـوزوی خواهـران كـه بـا آموزه های 

اسالمی همخوانی داشته باشد را  تأسیس كرد. 

جامعـه ای کـه زنان آن، جامه فرهیختگی بر تن 

کننـد و بـا کتـاب و علـم مأنـوس شـوند، نسـل 

فرهیختـه و سـالم تربیـت می شـود و خرافـات 

و کج اندیشـی  رنـگ می بـازد. به عبارتـی دیگـر،  

بانوانی که در مقام مادر و همسـر نقش کلیدی 

در تربیـت انسـان دارنـد، بایـد بـا 

دانش آموزی دینی ای كه سـبك 

زندگـی و تربیتـی را به خوبی می 

شناسـاند آشـنا باشـند. افزون بر 

این کـه جامعـه انسـانی در کنـار 

نیـاز بـه دانـش، نیازمنـد بانوانی 

بـا دانش علوم تجربی و انسـانی 

اسـت کـه اهـل تفقـه در دیـن و 

فهـم عمیـق از باورهـای دینـی 

باشـند، کـه  حوزه هـای علمیـه 

خواهـران بـه درسـتی بسـتری 

بـرای تحقـق این مهم می باشـد. 

گفتنـی اسـت فقه پویـا و روزآمد 

كـه بتوانـد نیازهای كالن پاسـخ گوی مطالبات 

بـه روز جامعـه اسـالمی باشـد، جز بـا بهره وری 

از تـوان فکـری واجتهـادی بانـوان فرهیختـه  و 

حضـور عالمانـه آن هـا دسـت نیافتنی اسـت.

  حـوزه خواهـران و گام هـای مقدماتـی در جهت 
ارتقای سطح دانش

 بـرای ارتقـا وكیفیت تخصصـی و هم چنین 

پیش رفـت علمـی خواهـران اهتمام مسـئوالن 

مربـوط در این بـاره فراگیر بوده اسـت،  افزون بر 

تخصصی نمـودن گرایش هـا عمدتـًا در مقاطـع 

سـطح 3 به باال، بازنگری جزیی در متون درسـی 

و اشـراف برخی آموزه های پژوهشـی و فرهنگی 

با متون آموزشـی ایجاد فرصت های پژوهشـی، 

از اقدامـات شایسـته  در ایـن عرصـه اسـت.  اما 

بـه دلیـل حاکمیـت سیسـتم و روش سـنتی 

طبیعتـًا رویکردهـا و مدل آموزشـی هم سـنتی 

اسـت و پاسـخ گوی نیازهـا نمی باشـد. ایـن 

بــا  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
درک ایــن مهــم و پیــرو ضــرورت 
تربیــت دینــی  جامعــه  و مبــارزه 
پستونشــینی  خرافــه  بــا  عملــی 
زن،  نهضــت آموزشــی ـ حــوزوی 
آموزه هــای  بــا  كــه  خواهــران 
اســامی همخوانــی داشــته باشــد 
كــه  كــرد. جامعــه ای  را  تأســیس 
زنــان آن، جامــه فرهیختگــی بــر تــن 
كتــاب و علــم مأنــوس  كننــد و بــا 
شــوند، نســل فرهیختــه و ســالم 
و  خرافــات  و  می شــود  تربیــت 

می بــازد.  رنــگ  كج اندیشــی  
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روش جـدای از مزیت هـا و ارزشـمندی منحصر 

بـه فـرد خـود، ضعف هایـی را در پـی دارد و لـذا 

ایـن سیسـتم نیازمنـد نوگرایـی و بهره منـدی 

از روش هـا و برنامه هـای كاربـردی جدیـد نیـز 

هسـت، كـه یكـی از بنیادی تریـن راهکارهـا، 

اصالح زیرسـاخت های آموزشـی است. بازنگری 

درمتون آموزشـی و درسـی در سـه حوزه، به نظر 

ضـروری می رسـد، كـه در این فرصـت به اجمال 

بـه بعضـی اشـاره می كنم:

1. تعدیـل کّمـی: دروس پایـه و یا سـطوح به 

گونـه ای باشـد كـه یـك طلبـه خواهـر بتواند در 

یك مقطع  آموزشـی قابل قبول از پِس آن برآید

اسـاتید:  توانمندسـازی   .2

در ایـن مرحلـه اسـاتید سـطوح 

گوناگـون بـه گونـه ای مهـارت و 

تجربه كسـب كرده باشـند كه در 

فراینـد تدریـس ذهـن طلبـه را با 

چالش هـا و مسـئله  ها مواجـه 

تدریـس  عبارتـی  بـه  و  کننـد 

اسـاتید، کاربـردی  با رویکرد حل 

مسـئله باشـد؛

3. تغییـر راهـکار ارزشـیابی: 

بـا  اسـت،  الزم  این بـاره  در 

قابـل  سـهم  اختصـاص دادن  

توجهـی  از  باردهـی نمـرات بـه 

فهـم و واکاوی خـود فراگیـر ازطریـق  مطالعات 

هدفمنـد و تفکـر پیرامـون موضـوع باشـد. 

  بایسته های آموزش حوزوی خواهران
 ایـن مسـئله در سـه محـور پذیـرش، طـول 

تحصیـل، مرحلـه دانش آموختگـی و تحقـق 

عملـی اهـداف  آموزشـی در  معنـای جامـع 

فرهنگـی دانشـی و پژوهشـی قابـل بررسـی 

اسـت: در حـال حاضـر بـه نظـر می رسـد، گاهی 

اهـداف کمـیـ  کـه آن نیـز توجیهـات و دالیـل 

خـاص خـود را داردـ  بـر کیفیـت و هـدف اصلی 

آمـوزش سـایه انداختـه اسـت. وقتـی شـما در 

بـدو ورود و در مرحلـه پذیـرش بـه هر مصلحتی 

از معیارهـای بـه گزینـی عـدول نمایید، این امر 

در همـه مراحـل بعـدی تحصیلی و در نهایت در 

دسـتاوردهای تحصیلـی حوزه هـا تاثیـر منفـی 

می گـذارد. تحفـظ بـر معیارهای دقیـق و علمِی 

بـه گزینـی حتـی بـه قیمـت تعطیلـی موقـت 

برخـی مـدارس علمیـه  ضروری 

ست. ا

در طول تحصیل نیز دو مسئله 

متـون درسـی و متـد و روش 

محورهایـی  جملـه  از  آمـوزش 

اسـت کـه نیـاز جـدی بـه  تحول 

تحـول  از  حـرف  وقتـی  دارد. 

می زنیـم لزومـًا بـه معنای بنیان 

برافکنـی و تهدیـد چهارچوب هـا 

منظـور  عمدتـًا  بلکـه  نیسـت، 

بـه هـدف  نیـل  ابـزار  نوکـردن 

اسـت و در مواردی هم نو سـازی 

متـون با توجه بـه تولید مباحث 

جدیـد اسـت كـه در بحث متون درسـی با توجه 

بـه تحـوالت سـریع علمـی و سـرعت چشـم گیر 

تکنولوژی الزم است فنون و علوم روز در برنامه 

درسـی طالب گنجانده شـود. نیازهای جامعه و 

خألهـای جامعـه با توجه بـه دغدغه های فعلی 

می زنیــم  تحــول  از  حــرف  وقتــی 
 بــه معنــای بنیــان برافکنــی 

ً
لزومــا

و تهدیــد چهارچوب هــا نیســت، 
 منظــور نوكــردن ابــزار 

ً
بلکــه عمدتــا

نیــل بــه هــدف اســت و در مــواردی 
هــم نــو ســازی متــون بــا توجــه بــه 
ــه  ــت ك ــد اس ــث جدی ــد مباح تولی
در بحــث متــون درســی بــا توجــه 
و  علمــی  ســریع  تحــوالت  بــه 
ســرعت چشــم گیر تکنولــوژی الزم 
اســت فنــون و علــوم روز در برنامــه 
درســی طــاب گنجانــده شــود. 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

13
جامعـه احصـا و حتی پیش بینی شـود و متون 

درسـی بر اسـاس پاسـخ علمی اندیشـمندانه و 

کارا  و عملـی بـه آن هـا تدویـن و ارایـه شـود. 

اهـداف اصلـی و فرعـی دروس بـر ایـن اسـاس 

تعریف شـود. حوزه باید پیشـگام در عرصه های 

مختلـف باشـد نـه صرفـًا واکنشـی تأخیـری به 

مسـایل جامعـه زنان داشـته باشـد.

  پژوهش های میدانی به مثابه خأل 
خـأل تحقیقـات و پژوهش هـای میدانـی در 

آمـوزش حـوزوی خواهـران نیـز جـدی اسـت. 

رسـالت امـروز خواهران طلبـه، از متن جامعه و 

دغدغه هـای واقعـی موجـود در آن برمی خیـزد. 

درمـان درد متوقـف بـه شـناخت درد اسـت، در 

ایـن راسـتا تبلیغ، هنر سـخنوری نیسـت، بلكه 

شـناخت خألهـای جامعـه و یافتـن و ارایـه 

پاسـخ مطلـوب بـه آن اسـت و ایـن امـر محقـق 

نمی شـود مگـر این کـه خواهـران حـوزوی  در 

متـن جامعـه و بافـت عمومـی زنـان اجتمـاع 

حضـور دغدغه منـد و نـه قضاوت گـر و طـرد 

کننـده داشـته باشـند و ایـن مسـئله متوقف بر 

سـالمت روان، نوع دوسـتی، مهرورزی و سپس  

آمـوزش مهارت هـای ارتباطی یک طلبه اسـت.

  جنسیت و آموزش حوزوی
محوریـت  نیازهـای جامعـه هـدف، یعنـی 

بانـوان و هدف گـذاری هـر مقطـع و ابتنـای 

محتـوای درسـی  پیـرو آن )اقتضای جنسـیت ( 

از دیگـر خألهـای دانش هـای حـوزوی، در عصر 

حاضـر اسـت. وقتـی مقصـد و انتها  به درسـتی 

تبییـن شـده باشـد برنامه ریـزی و مسیرسـازی 

نیـز صحیح تـر اتفـاق می افتـد. به نظر می رسـد 

مسـؤالن امـر بایـد پیـرو  بازخوانـی در اهـداف 

مقاطـع مختلـف تحصیلـی حـوزه خواهـران، 

برنامـه منسـجمی از بـدو ورود تـا انتهـای هـر 

مقطـع در راسـتای اهـداف تعریـف شـده، ارایه 

دهنـد تـا بازخوردهـای میدانـی را هدف گذاری 

كـرده وطبـق پذیـرش جامعـه اقـدام كاربـردی 

صـورت گیـرد.

  ضرورت اصالح سیستم آموزشی
بازنگـری در سیسـتم آموزشـی نیـز الزم و 

بایسـته اسـت، وقتی فراگیر در طول پنج سـال 

190 واحـد درسـی را می گذرانـد، آیـا فرصتـی 

بـرای تفکـر، پژوهـش، حل مسـئله و حتی درک 

مسـئله برایشـان باقـی می مانـد؟ قطعـًا جواب 

منفی اسـت، چرا كه پژوهش مسـئله ای اسـت 

گام دوم بهــره  بیانــات رهبــر در بیانیــه 
راه  ایــن  دارنــد:"  اشــاره  كــه  می بریــم، 
طــی شــده بــا همــه اهمیتــش فقــط یــک 
كــه مطلوبیــت  آغــاز بــوده اســت."چرا 
در تربیــت بانوانــی اســت جامــع نگــر در 
عرصه هــای مختلــف فــردی و اجتماعــی 
متربــی،  هــم  و  باشــند  مربــی  هــم  كــه 
مســیر  طــی  حــوزوی  بانــوی  رســالت 
كمــال انســانی اســت تــا بدین وســیله 
ــردارش  ــار و ك تشعشــعات و نورانیــت رفت
در همــه ابعــاد زندگــی بــه جامعــه اطرافش  
میســر  امــر  ایــن  و  ببخشــد  روشــنایی 
نمی شــود مگــر از راه تقویــت عقانیــت و 
گاهــی  تحلیل هایــی اســتوار بــر دانــش و آ
و  اخــاق  نهادینه شــدن  و  یک ســو  از 

عمــل صالــح از ســوی  دیگــر.
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در دل آمـوزش، آمـوزش صحیـح نیـز زایـش 

پژوهـش می كنـد و به طور عملی تولید فرهنگ 

می کنـد. این ها مقوله هایـی کاماًل درهم تنیده  

هسـتند که از ویژگی های علوم حوزوی اسـت. 

مقولـه فرهنـگ در حـوزه از آمـوزش اصـاًل قابـل 

تفکیـک نیسـت. اگر آمـوزش در هر بعدی دچار 

اختـالل شـود بـه مقولـه پژوهـش و فرهنـگ 

هـم نبایـد امیـدی داشـت، چراكـه اگـر این هـا 

را از هـم جـدا دیدیـد، یعنـی آفـت و ناکامـی در 

تحقـق اهـداف و افق هـای پیش رفـت. بـه نظـر 

می رسـد در ایـن مقطـع زمانـی وقت آن رسـیده 

کـه نـگاه کاربردی تـری بـه مقولـه آمـوزش در 

حـوزه خواهـران داشـته باشـیم و دسـت به یک 

انقـالب در سیسـتم آموزشـی بزنیـم با تحفظ بر 

چارچوب هـا و اصالت هـای محتـوا.

  میزان توفیق در تحقق اهداف
در یـک نـگاه ایدئآلـی و کمال گرایانـه  تـا 

تحقق  آرمان ها و اهداف، فاصله بسـیار اسـت. 

این جـا  از بیانـات رهبـر معظم انقالب در بیانیه 

گام دوم بهـره می بریـم، كـه اشـاره دارنـد:" این 

راه طـی شـده بـا همـه اهمیتش فقـط یک آغاز 

بوده اسـت."چرا که مطلوبیت در تربیت بانوانی 

اسـت جامـع نگـر در عرصه هـای مختلف فردی 

و اجتماعـی کـه هـم مربی باشـند و هم متربی، 

رسـالت بانوی حوزوی طی مسـیر کمال انسانی 

اسـت تـا بدین وسـیله تشعشـعات و نورانیـت 

رفتـار و کـردارش در همـه ابعـاد زندگـی بـه 

جامعـه اطرافـش  روشـنایی ببخشـد و ایـن امر 

میسـر نمی شـود مگـر از راه تقویـت عقالنیـت 

و تحلیل هایـی اسـتوار بـر دانـش و آگاهـی از 

یک سـو و نهادینه شـدن اخالق و عمل صالح از 

سـوی  دیگـر. الزمـه ایـن تجهیز، ایجاد بسـتری 

اسـت بـرای مواجهـه بـا چالش هـا، شـخم زدن 

داده هـا و کشـف کنـوز چه بسـا پنهـان در حوزه 

علـوم دینـی از طریـق حضـور دغدغه منـد در 

متـن جامعـه و کشـف نیازهـا و خألهاسـت و 

بـه طـور طبیعـی تـا رسـیدن بـه چنـان آرمانـی 

فاصلـه داریـم؛ فاصلـه ای کـه البتـه امکان ها و 

قابلیت هـای فراوانـی بـرای طـی شـدن دارد. 

  حرکت در افق بیانیه گام دوم
اگـر  تغییـرات پیش گفتـه و تحـول عمیـق 

و انقالبـی  در سیسـتم آموزشـی اتفـاق بیفتـد 

مؤلفه هـای  از  یکـی  به عنـوان  می توانیـم  

تأثیرگـذار در سـاختار فرهنگـی و علمـی جامعه 

بـروز و ظهـور داشـته باشـیم و از زنـان بـه 

عنـوان "ظرفیـت امیدبخـش نیروی انسـانی"در 

انسان سـازی  و تحقق بهداشـت روانی جامعه، 

حـل مسـائل زنـان  مطابق اصـول دینی و تحقق 

بهره منـدی  شـعاری،  نـه  و  واقعـی  عدالـت 

شایسـته ای داشـته باشـیم، و این آن چیزی كه 

اهـداف حـوزه خواهران بدان دیده شـده اسـت.
* معاون پژوهشی حوزه علمیه خواهران.


