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معیارسنجی
نظام آموزشی  تربیتی

حوزه های علمیه خواهران 

با نگاه به مسائل معرفتی  ترویجی
   نقش برجستگی آموزش زنان و سطح معیارسنجی علمی آنان و نیز نیاز جامعه 
اسامی به عالمان دینی خواهر، از گذشته تاکنون یکی از مهم ترین دغدغه های 
متولیان علمی و دینی بعد از انقاب اسامی ایران بود. اهداف سطح کان علمی و یا 
واالیی نقش زنان و هم چنین حفظ شأنیت آنان در فعالیت های اجتماعی و مهم تر از این ها، 
تحکیم روابط خانواده و به تبع آن اجتماع پرنشاط و به دور از تخریب اخاقی واجتماعی نقطه عطف یك جامعه 
اسامی است. ازاین رو با الگوپذیری و نهادمحوری از این سخن پر محتوا و اصالت بخش رهبرکبیر انقاب، که: » 
از دامن زن مرد به معراج می رود.« )صحیفه امام، ج16، ص225( و نیز صاح و فساد جامعه را از صاح و فساد 
زنان می شمارند، که: » نقش زنان در عالم از ویژگی های خاصی برخوردار است. صاح و فساد یك جامعه را از 
صاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می گیرد. زن یکتا موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به 
جامعه تحویل دهد، که از برکاتش یك جامعه، بلکه جامعه ها به استقامت و ارزش ها واالی انسانی کشیده شوند و 
می توان به عکس آن هم باشد.«)همان، ص192( به گونه ای نقش زنان در جامعه اسامی از نگاه بزرگان ترسیم 

می شود که گرفتن زنان انسان ساز را از جامعه موجب انحطاط و پستی می شمارند. 



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

139
بـا چنیـن نگرشـی و بـا شـناخت مقتضیـات 

زمـان و نـگاه ویـژه اسـالم بـه حقـوق زنـان و 

آیندنگـری كـه حضـرت امـام در این گونـه 

امـور مهـم داشـتند، در 1363شمسـی، دسـتور 

تأسـیس»جامعة الزهرا؟اهس؟« را دادنـد، تا در این 

مدرسـه طـالب خواهر بتوانند به گونه منسـجم 

و قانون منـد )حضـوری و غیرحضـور( سـطوح 

چندگانـه مشـغول علم آمـوزی باشـند.

بعد از گذار از آن دوره و فرازوفرود بسیار و آنچه 

در تحـوالت سیاسـی، فعالیتـی و برنامه ریـزی 

سـرانجام  پیش آمـد،  جامعة الزهـرا�، 

در1392شمسـی،  حضـرت آیـة اهلل خامنـه ای، 

بـرای بهره منـدی بیشـتر و مـدون تحصیلـی 

وجـذب طالب خواهر از دیگر كشـورها، دسـتور 

تأسـیس» حـوزه علمیـه خواهـران« را با زیر نظر 

هیئـت أمنـا و شـورای عالـی حوزه هـا دادنـد، 

كـه بارقـه ای بـرای فراگیـری بهتر آنـان در علوم 

گوناگـون فراهم شـد... . حصـول 

نتیجـه بهتـر ایـن تالش هـا بعد 

از چندیـن دوره فارغ التحصیلـی 

خواهـران طـالب حـوزه علمیـه 

تـا  شـدیم  آن  بـر  خواهـران، 

گفت وگویـی بـا سـركار خانـم، 

معـاون  داودی،  فریـده  اسـتاد 

علمیـه  حوزه هـای  آمـوزش 

خواهـران، ترتیـب داده شـود، تا 

كم وكیـف برنامه های تحصیلی 

این قشـر تأثیرگذار بیشـتر فرادید نهاده شـود و 

معیارسـنجی علمـی آنـان را در ترازوی پیشـینه 

و افـق آینـده بـه میـز نهیـم.

   حـوزه: نظـام تعلیـم و تربیـت حوزه هـای 
خواهـران بـا چـه مشـکالتی روبه روسـت؟

داودی: از عمـر نظـام تعلیم و تربیت رسـمی 
حوزه هـای علمیـه خواهران، به سـختی بیشـتر 

از دو دهـه می گـذرد. این عمـر کوتاه هم مربوط 

بـه مقطـع اول و عمومـی اسـت. سـطح عالـی 

چندسـالی اسـت راه انـدازی شـده و سـطوح 

تخصصـی هنـوز در اغلب اسـتان ها امکان اجرا 

نیافتـه اسـت. بنابرایـن بخشـی از مشـکالت 

طبیعـی و تـا حـدودی ناشـی از نوپایـی نظـام 

اسـت. ضمن آن که بسـیاری از مشـکالت نظام 

تعلیـم و تربیـت بـه محدودیـت امکانـات و 

شـکل اجـرای آن برمی گـردد. گرچـه تا رسـیدن 

بـه اهـداف فاصلـه زیـادی داریـم، امـا وجـود 

دانش پـژوه،   65000 و  دانش آموختـه   45000

یعنـی وجـود یـک طلبـه در 100.000 خانواده که 

می توانـد بـرکات زیـادی داشـته 

 . شد با

مـدارس،  در  حضـور طـالب 

دانشـگاه ها، مجامـع و ... آثـار 

ایـن شـجره طیبـه اسـت، امـا 

ایـن مقدارکافـی نیسـت. حـوزه 

بایـد نبـض فعالیت هـای دینـی 

را در دسـت داشـته  در کشـور 

باشـد، به صـورت ملموس حضور 

عالمانـه و اندیشـمندانه خـود را 

اثبات کند، پرچم داری توأمان بار رسالت همسر 

ـغ و مـدرس موفق را  ـّ موفـق، مـادر موفـق و مبل

فعالیت هــای  نبــض  بایــد  حــوزه 
دینی در كشور را در دست داشته 
ملمــوس  به صــورت  باشــد، 
ــه و اندیشــمندانه  حضــور عالمان
كنــد، پرچــم داری  خــود را اثبــات 
همســر  رســالت  بــار  توأمــان 
و  ــغ  مبلـّ و  موفــق  مــادر  موفــق، 

كنــد اثبــات  را  مــدرس موفــق 
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اثبـات کنـد و ... . بـرای رسـیدن 

بـه اهـداف، نیازمنـد بازنگـری 

برخـی  هسـتیم.  بازخوانـی  و 

سیاسـت ها بـه اقتضـای زمـان 

بایـد تحـول یابنـد و شـیوه های 

اجـرای برنامـه آموزشـی از جهت 

یادگیـری، یاددهـی، ارزشـیابی 

تحصیلـی، آمـوزش و سـنجش 

و...  درسـی  متـون  مهارت هـا، 

بایسـتی روزآمـد شـوند.   از ایـن 

جهـت، تا حـدی عقب هسـتیم. 

برنامه های درسی باید بازطراحی 

شـود، عناوین و اهداف هر درس 

بر اسـاس اهـداف متوقع از دوره 

طراحی شـود، مثاًل در مقطع اول 

و دوره عمومـی چـه سـطحی از 

آگاهـی در هـر درس مورد انتظار 

اسـت. اگر در حد آشـنایی اسـت 

در همـان انـدازه خوانـده شـود، 

چـه لزومـی دارد تمـام مباحـث 

و  شـود  خوانـده  ریزودرشـت 

به دلیـل عـدم کاربسـت آن در فاصلـه زمانـی 

کوتاهـی بـه فراموشـی سـپرده شـود.

کتاب هـای درسـی بایـد شـکل آموزشـی بـه 

خـود بگیرنـد. مقـام معظـم رهبـری سـال ها 

و بارهاسـت کـه بـه ایـن مهـم اشـاره کرده انـد 

کتاب هـا را تسـهیل کنیـد نـه این کـه محتـوا را 

ضعیـف کنیـد، بلکـه شـکل آموزشـی بـه خـود 

بگیـرد طلبـه به جای آن کـه وقتش را صرف فهم 

عبـارت کنـد صـرف فهـم مطلب 

کنـد. مطالبـی کـه بـا توجـه بـه 

هـدف مقطـع، زوایـد محسـوب 

می شـود حذف شـود و ... . البته 

ایـن مـوارد تـا حـدی در حـوزه 

خواهـران انجـام شده اسـت، اما 

الزم اسـت بحـث تحـول در نظام 

آموزشـی شـتاب بیشـتری بـه 

خـود بگیـرد. 

تشکیل  و  مدارس  ایجاد  در 

مناسبی  توزیع  محل ها،  رشته 

رشته ها  ایجاد  نگرفته  صورت 

امکانات  تابع  حدی  تا  شاید 

و  علمی  مهندسی  نه  بوده 

الزم  راهبردی.  نیازسنجی های 

مهندسی  جامع  طرح  است 

آن  براساس  تا  تدوین  رشته ها 

به صورت معقول و حساب شده 

اقدام به  توسعه وگسترش شود. 

نظام فاقد تنوع است و نمی تواند 

را  استعدادها  و  نیازها  همه 

پوشش دهد، به ویژه استعدادهای برتر را بتواند 

خوب شناسایی كند. 

   حوزه: آیا سـطوح تعریف شـده برای طالب 
بـا رشـد و انتظـارات جامعـه علمـی هم تـراز 

ست؟ ا

حجـم  و  زمان بنـدی  جهـت  از   داودی: 
نیروسـازی، هنـوز تـا مرحلـه خودکفایـی حوزه 

علمیـه خواهـران فاصلـه قابـل توجهـی داریم. 

حجــم  و  زمان بنــدی  جهــت  از  
مرحلــه  تــا  هنــوز  نیروســازی، 
علمیــه  حــوزه  خودكفایــی 
خواهــران فاصلــه قابــل توجهــی 
بــه  داریــم. ســرعت رشــد علــم 
ــا  ــق ب ــرای تطاب ــه ب حــدی اســت ك
نیــاز  علمــی،  جامعــه  انتظــارات 
حــوزه  همه جانبــه  بســیج  بــه 
جامعــه  می شــود.  احســاس 
دین شناســانی  منتظــر  علمــی 
فهــم،  تفقــه،  قــدرت  كــه  اســت 
درک عمیــق دیــن و تبییــن آن را 
اســت  عالمانــی  منتظــر  دارنــد. 
كــه بتواننــد از متــن دیــن، برنامــه 
آن  از  و  كــرده  اســتخراج  زندگــی 
بــرای  عملیاتــی  فرمول هــای 
دهنــد.  ارایــه  انســان  زندگــی 
نظریه پردازانــی كــه در همــه ابعــاد 
علــوم عقلــی و نقلــی، تبیین هــای 
داده،  ارایــه  عالمانــه  مســتدل 
بشــر  زندگــی  بن بســت های  از 
امروزه، مســیرهای روشــن نشــان 

  . هنــد د



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

141
سـرعت رشـد علم به حدی اسـت 

کـه بـرای تطابـق بـا انتظـارات 

جامعـه علمـی، نیـاز بـه بسـیج 

احسـاس  حـوزه  همه جانبـه 

می شـود. جامعـه علمـی منتظر 

دین شناسـانی اسـت کـه قـدرت 

تفقـه، فهـم، درک عمیـق دیـن و 

تبیین آن را دارند. منتظر عالمانی 

اسـت کـه بتواننـد از متـن دین، 

برنامـه زندگـی اسـتخراج کـرده 

فرمول هـای عملیاتـی  آن  از  و 

بـرای زندگـی انسـان ارایه دهند. 

همـه  در  کـه  نظریه پردازانـی 

ابعـاد علـوم عقلی و نقلی، تبیین های مسـتدل 

عالمانه ارایه داده، از بن بسـت های زندگی بشـر 

امـروزه، مسـیرهای روشـن نشـان دهنـد.  

نیازهـای  بـا  مواجهـه  کـه  گفتنی اسـت 

علمـی جامعـه و پاسـخ گویی بـه آن، مربـوط به 

خروجی هـای مقاطـع تخصصـی حـوزه اسـت 

وحـوزه خواهـران دراین خصـوص گام های اول 

را برمـی دارد. نظـام جدیـد حوزه هـای خواهران 

تاکنـون در  سـطح چهار خروجـی نداشته اسـت. 

بسیار غلط است که از دانش آموختگان سطح دو 

و مقطـع عمومـی که عمـده دانش آموختگان را 

تشـکیل می دهنـد انتظـار ورود بـه عرصه هـای 

تخصصـی گام بردارنـد. دانـش کارکـردی آن هـا 

چیـز دیگـری اسـت و بـر همین اسـاس، الزم 

اسـت حـوزه در سـطوح عالـی و تخصصـی ورود 

جدی تری پیدا کند تا بتواند مسـئولیت خود را 

در قبـال پاسـخ گویی به مسـائل 

علمـی ایفـا کند. 

طراحـی و اجـرای رشـته ها و 

گرایش هـا به ویـژه در حـوزه زنان 

تـا سـطوح اجتهادی بسـیار الزم 

اسـت. البتـه معتقـدم، سـطوح 

هر قـدر  موجـود  سیسـتم  و 

تنهایـی  بـه  باشـد  هـم کامـل 

کمـال  بـه  را  افـراد  نمی توانـد 

خالقیـت،  اسـتعداد،  برسـاند. 

همـت، پشـت کار و مجاهـدت 

شـبانه روزی می خواهد تا فرد به 

رشـد برسـد و منشـأ اثر شود؛ و در 

ایـن میـان نقـش مربیان و اسـاتید دل سـوز که 

توانمنـدی طـالب را تشـخیص داده و با هدایت 

خـود ایـن نهال هـا را بـه درخـت تنومنـد تبدیل 

کننـد، بسـیار حایـز اهمیـت اسـت. 

   حـوزه:  میـزان کارآمـدی نهـاد مدیریـت 
مـدارس را چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

مدیریـت  بـزرگ  اهـداف  از  یکـی  داودی: 
حوزه های علمیه خواهران، رشـد و بلوغ علمی-

تربیتـی نهادهـای تابعـه اسـت. به گونه ای کـه 

برنامه ریـزی و اجـرای برنامه هـای تربیتـی و 

علمـی را مطابـق نیاز و متناسـب با ویژگی های 

منطقـه خـود بـه شـکل مطلوبی محقق سـازند. 

در یـک مرکـز آموزشـی، اگـر نگوییـم مدیریـت 

حـرف اول را در پیش بـرد مقاصـد می زنـد، یکی 

از ارکان مهـم بـرای رسـیدن بـه اهـداف اسـت. 

مـن معتقـدم در یـک مرکـز آموزشـی کـه دارای 

تحصیــل  از  هــدف  اصلی تریــن 
علــوم دینــی، شــناخت اســام بــه 
صــورت عمیــق و ســپس ترویــج 
و تبییــن مســتدل آن در ســطوح 
میانــی اســت. همیــن شــناخت 
تشــکیل  كــه  می شناســاند 
اســامی،  عــدل  حکومــت 
همــه  و  پیامیرگرامــی  خواســته 
ائمــه طاهریــن بــوده اســت. وقتــی 
دیــن از سیاســت جــدا نباشــد، 
بــه تبــع آن زمینه هــای سیاســی 
از این منظــر در تعییــن اولویت هــا 

اســت. مؤثــر  رویکردهــا  و 
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کادر مجـرب دل سـوز و آگاه اسـت بـا داشـتن 

حداقل هـای امکانـات، برنامـه و ... می  توانـد 

تـا حـد زیـادی بـه اهداف دست رسـی پیـدا کند 

و عکـس آن نیـز صـادق اسـت. 

راهبـردی  برنامه هـای  از  یکـی 

ایـن  طـی  می بایسـت  کـه 

دو دهـه یـا حداقـل دهه گذشـته 

می دادیـم،  قـرار  توجـه  مـورد 

کادرسـازی هدف منـد به منظـور 

حـوزوی  واحدهـای  مدیریـت 

اسـتاندارد  بی شـک،  اسـت. 

نبـودن مدیریـت مراکـز علمـی-

تربیتـی، شـاید مهم تریـن عامل 

عـدم اجـرای صحیـح برنامه هـا 

و در نتیجـه عـدم تحقـق اهـداف 

طیـف  در حال حاضـر،  باشـد. 

گسـترده ای از کادر مدیریتـی، نیازمنـد ارتقـا از 

طریـق فراگیری دانش هـای تخصصی مدیریت 

آموزشـی و مدیریـت راهبـردی و تلفیـق آن بـا 

مهارت هـای تجربـی خـود هسـتند.

   حـوزه: کارکـرد طـالب خواهـر را چگونـه 
ارزیابـی می کنیـد. آیا کارکردهـا با هدف تبیین 

و ترویـج دیـن شـکل می گیـرد یـا زمینه هـای 

سیاسـی اجتماعـی بـر آن تأثیـر دارد؟

تحـت  اسـالمی،  جامعـه  در  مـا  داودی: 
حاکمیـت ولـّی فقیـه و در بیـن مردمی دین دار 

زندگی می کنیم. سیاسـت های کالن حکومتی 

فضایـی،  چنیـن  در  اجتماعـی  نیاز هـای  و 

نمی توانـد بـا کارکردهـای طـالب خیلـی فاصله 

داشـته باشـد. اصلی تریـن هـدف از تحصیـل 

علـوم دینـی، شـناخت اسـالم به صـورت عمیق 

و سـپس ترویج و تبیین مسـتدل آن در سـطوح 

میانـی اسـت. همیـن شـناخت 

تشـکیل  کـه  می شناسـاند 

حکومت عدل اسـالمی، خواسته 

ائمـه  همـه  و  پیامیرگرامـی 

طاهریـن بـوده اسـت. وقتـی 

دیـن از سیاسـت جـدا نباشـد، 

بـه تبـع آن زمینه هـای سیاسـی 

از این منظـر در تعیین اولویت ها 

و رویکردها مؤثر اسـت. به تعبیر 

دیگـر، هـدف از تربیـت طـالب 

بـرای فهـم و قرائـت صحیـح از 

نهادینه کـردن  ابـالغ و  و  دیـن 

آن در بـاور مـردم اسـت و فهـم 

صحیـح دیـن یعنـی فهم دین با همـه ابعاد آن.  

در دیـن، دشمن شناسـی، مبـارزه بـا ظلـم، 

عدالت خواهـی و ... کمتـر از عبـادت مرسـوم 

نیسـت. لـذا وظیفـه حوزه هـا تربیـت طالبـی 

اسـت کـه ضمـن مسـلح بودن بـه سـالح علم و 

اخالق، بصیر و آگاه به زمانه نیز باشند. در عین 

پرهیـز از سیاسـی کاری و گروه گرایـی، توجه به 

مسـائل روز داشـته باشـند و بـا حساسـیت آن 

را دنبـال کننـد و هدایـت مـردم در این خصوص 

نیـز یکـی از وظایـف آن هاسـت. این کـه همـه 

فراگیـران بـه ایـن سـطح  کارکـردی نمی رسـند، 

دالیـل متعـددی دارد کـه در جـای خـودش باید 

بـه آن هـا پرداخت.

كــه  تی  اشــکاال از  یکــی 
دراین بــاره دیــده می شــود عــدم 
برنامه ریــزی مســتمر و هدف منــد 
آمــوزش پژوهــش محــور  جهــت 
ــا ســه  ــه دو ی ــردن ب ك كتفا اســت. ا
واحــد روش پژوهــش نمی توانــد 
مــا را بــه اهــداف پژوهــش رهنمون 
كــه  همان گونــه  البتــه  ســازد. 
هفــت گام   

ً
اخیــرا یادآورشــد، 

در  پژوهــش  در  شــده  تدویــن 
ضمــن واحدهــای آموزشــی اجــرا 
كــه می توانــد طــاب را  می شــود 
كنــد. مأنــوس  پژوهــش  بــا  ابتــدا  از 
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   حوزه:کارآمـدی طـالب در عرصـه پژوهـش 
چگونه اسـت و علت عدم مطلوبیت در این باره 

؟ چیست

داودی: حوزه علمیه خواهران، مثل هر نظام 
آموزشی دیگری، سطوح علمی حوزه، از جهت 

پژوهشی و به تناسب هدف گذاری شده اند. در 

مقطع عمومی، بیشتر آموزش پژوهش و تمرین 

و هدف گذاری  است  نظر  مورد  پژوهش گری 

هم در همین محدوده صورت گرفته و توان 

»تتبع« از طالب این دوره پذیرفته است. حوزه 

خواهران تنها مرکزی است که از سال 82 - 

97 تدوین یک اثر پژوهشی، با  عنوان تحقیق 

پایانی را برای همه طالب در نخستین مقطع 

یعنی سطح دو )دوره کارشناسی( تکلیف کرده 

است. تحقیقات پایانی طالب این سطح، در 

چندسال اخیر، رتبه های برتر و برگزیده جشنواره 

پژوهشی ویژه طالب جوان »عالمه حّلی« را به 

خود اختصاص داده و برای پژوهش گران  نوپا، 

افتخار آفریده است. 

در حال حاضر، پژوهش با رسمیت بیشتری 

به آموزش وارد شده و با دروس آمیخته شده و 

در آموزش اشراب شده است. البته واضح است 

پژوهش به معنای خاص، از دوره های عالی و 

به ویژه مقاطع تخصصی مورد انتظار است و 

همان گونه که اشاره شد، برای رسیدن به ثمرات 

تخصصی  مقاطع  دانش آموختگان  پژوهشی 

حوزه های خواهران، زمان نیاز است. 

دیـده  دراین بـاره  کـه  اشـکاالتی  از  یکـی 

می شـود عدم برنامه ریزی مسـتمر و هدف مند 

جهت آموزش پژوهش محور اسـت. اکتفاکردن 

بـه دو یـا سـه واحـد روش پژوهـش نمی توانـد 

مـا را بـه اهـداف پژوهـش رهنمون سـازد. البته 

همان گونـه کـه یادآورشـد، اخیـرًا هفـت گام 

تدویـن شـده در پژوهـش در ضمـن واحدهـای 

آموزشـی اجـرا می شـود کـه می توانـد طـالب را 

از ابتـدا بـا پژوهـش مأنـوس کند. مشـکل دیگر 

عدم تربیت اسـاتید اسـت، اسـاتید حوزه برخی 

بـا روش هـای پژوهش آشـنا نیسـتند. تغییر در 

شـیوه های تدریـس و خـروج تدریـس از روش 

سـخنرانی و متکلـم وحـده بـودن،  و روی آوردن 

بـه  شـیوه بحـث و ارائـه نظـر، ارجـاع طـالب به 

منابع، ارائه مطالب توسط طالب و ... از اموری 

اسـت کـه بایـد به آن توجه جدی شـود. پرورش 

و ارتقای اسـاتید از حیث علمی و مهارتی برای 

تأمیـن ایـن هـدف، از ضروریاتی اسـت که باید 

بـه آن پرداخت. 

تالش هـای  گرچـه  این كـه،  آخـر  سـخن 

زیـادی صـورت گرفتـه، ولـی بـرای رسـیدن بـه 

حـوزه مطلـوب نیارمند تالش بیشـتر، اسـتفاده 

از نیروهـای متخصص، خوش فکر و نخبگان در 

بدنه مدیریتی حوزه برای بالندگی بیشـتر حوزه 

علمیـه خواهـران هسـتیم . 

از خداونـد منـان بـرای همـه تالش گـران 

عرصـه تعلیـم  و تعّلـم آرزوی توفیـق دارم و 

از مجلـه حـوزه کـه ایـن فرصـت را در اختیـارم 

گذاشـتند، تشـکر می کنـم.  
* . معاون آموزش حوزه های علمیه خواهران.


