
 نیم نگاهی به حوزه های علمیه خواهران

   دوران جدید و در روند دگردیسـی جوامع، زنان با نوعی از جاکندگی اجتماعی، 
از حاشـیه بـه متـن آمده انـد. تغییـر موقعیت زنـان در جامعه نـه تنها انتظـارات آنان را 
فزاینـده سـاخت، بلکـه مسـئولیت هایی را پیـش روی کارگـزاران، نخبـگان و کنش گـران اجتماعی قـرار داد تا 

پیش ران هـای بعـدی در شـتاب به این تحوالت باشـند.
     ایـن وضعیـت، جوامـع اسـامی را نیـز در برگرفـت. هرچند آموزه های دینی به روشـنی از جایگاه اجتماعی 
برجسـته زنان و نقش های تربیتی آنان سـخن گفته اند، اما سـلطه طوالنی دولت های قبیله ای در جهان اسـام 
و وجـود فرهنـگ عشـیره ای در میان مسـلمانان، حضور اجتماعـی آنان را با محدودیت روبه رو سـاخت. در این 
میان، ورود گفتمان اسـام اجتماعی و سیاسـی در پی وقوع انقاب اسـامی، موقعیت زنان در ایران و بسـیاری 
از جوامـع متأثـر از انقـاب اسـامی را متحول سـاخت. حضور زنان به عنوان کنش گران سیاسـیـ  اجتماعی که 

ضـد رژیـم پیشـین به پاخاسـته بودند، در نظام سیاسـی جدیـد، فرصت های فزاینده ای را بـرای آنان رقم زد.
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محیط های آموزشی و مؤسسات علم آموزی 

از جمله موقعیت های جدیدی بودند كه زنان با 

آن روبه رو شدند. حضور زنان در این محیط ها 

با واكنش های متفاوتی همراه بوده، كه این 

واكنش ها تحت  تأثیر دیدگاه های سه گانه ای 

است كه می توان درباره حضور اجتماعی زنان 

نخست،  از:  عبارتند  اجمال  به  و  متصور شد 

آنانی كه قدری تمایالت فمینیستی دارند و 

بدون توجه به تفاوت های جنسیتی ناشی از 

حقوق اجتماعی و تكالیف دینی و خصلت های 

زنانه، زنان را به مثابه شهروندان جامعه و دارای 

حقوق و شئون هم تراز مردان می دانند و ورود 

گسترده زنان در مجامع گوناگون را مانند مردان 

امری طبیعی می شمارند؛ دوم، در مقابل گروه 

اول گروهی دیگر كه گذشته گرا هستند وجود 

دارند، كه چندان به حضور اجتماعی زنان وقعی 

نمی نهند و به دلیل نگرانی از اختالط زنان با 

مردان، محدودیت های زیادی برای آنان قائلند؛ 

سوم، دیدگاه این گروه رویكردی مصلحانه و 

متعادل دارد و ارزش زیادی برای 

قائل  بانوان  اجتماعی  حضور 

است، اما با تأسی به آموزه های 

و  ُخلقی  تفاوت های  به  دینی 

َخلقی آنان بی توجه نیست. این 

دیدگاه در بسیاری عالمان دینی 

به ویژه در دوران پس از انقالب 

این رو،  از  است.  رایج  اسالمی 

در  ابهاماتی كه  به نظر می رسد 

اجتماعی  موقعیت  و  جایگاه 

زنان وجود دارد ناشی از غلتیدن 

مسئوالن و سیاست گذاران در این سه دیدگاه و 

عدم آشكارشدن موضع آنان بوده است.

ــه  ــای علمی ــكل گیری حوزه ه ــینه ش پیش
خواهــران

مركـز  بیست سـاله  عمل كـرد  گـزارش  در 

بـه  خواهـران،  علمیـه  حوزه هـای  مدیریـت 

چگونگـی شـكل گیری و تأسـیس ایـن حوزه ها 

حوزه هـای  شـكل گیری  اسـت.  شـده  اشـاره 

علمیـه خواهـران كـه به عنـوان پدیـده ای نـو، 

تأثیرهای شـگرفی در معادالت فرهنگی ایران و 

جهان اسـالم برجای نهاده اسـت به دوران پس 

از انقـالب برمی گـردد. پیش از انقالب اسـالمی 

بـا همـت علمـای بـالد و افـراد خّیـر، تعـداد 

معـدودی مدرسـه علمیه با عنـوان »مكتب« در 

كشـور ایجـاد شـد كـه خواهـران عالقه منـد بـه 

فراگیـری علوم دینـی در این مكتب ها تحصیل 

می كردند. به طور مثال پیش از انقالب و به رغم 

آیـة اهلل  گذشـته،  رژیم هـای  كارشـكنی های 

شـرعی بـا همـكاری شـهید آیـة اهلل قدوسـی، 

مدرسـه ای برای آموزش حوزوی 

دختـران بـا نام »مكتـب توحید« 

تأسـیس كردنـد. 

انقـالب  پیـروزی  از  پـس 

اسـالمی بـا توجـه بـه توانایـی و 

اسـتعداد زنـان در كسـب علـوم 

حـوزوی و لـزوم آموزش علمی و 

دینـی بـرای آنـان، با فرمـان امام 

در 1363شمسـی،   ،خمینـی

جامعة الزهـرا در قـم به عنـوان 

بزرگ تریـن مجموعـه آموزشـی 

گفتمــان اســام اجتماعــی  ورود 
و سیاســی در پــی وقــوع انقــاب 
در  زنــان  موقعیــت  اســامی، 
جوامــع  از  بســیاری  و  ایــران 
را  اســامی  انقــاب  از  متأثــر 
متحــول ســاخت. حضــور زنــان 
كنش گــران سیاســی ـ  بــه عنــوان 
اجتماعــی كــه ضــد رژیــم پیشــین 
نظــام  در  بودنــد،  پاخاســته  بــه 
فرصت هــای  جدیــد،  سیاســی 
زد. رقــم  آنــان  بــرای  را  فزاینــده ای 
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بـرای تعلیـم و تربیـت طـالب 

خواهـر تأسـیس گردید. سـال ها 

مكتب هـا،  گسـترش  بـا  بعـد 

مـدارس  و  مراكـز  و  كانون هـا 

علمیـه كـه كار آمـوزش حـوزوی 

خواهـران را برعهـده داشـتند و 

تمركـز  و  سـاماندهی  ضـرورت 

بـرای یـك برنامـه مـدّون علمی، 

ایـن مراكـز بـه تأسـیس »مركـز 

علمیـه  حوزه هـای  مدیریـت 

1375شمسـی،  در  خواهـران« 

انجامیـد. ایـن مركـز كه تا 1391شمسـی، تحت 

اشـراف شـورای عالـی حـوزه فعالیـت می كـرد 

به دلیـل گسـتردگی و توفیقـات زیـادی كـه 

كسـب كـرده بـود، بـا پیشـنهاد شـورای عالـی و 

تصویـب مقـام معظـم رهبری، تحت اشـراف و 

راهبری كالن شـورای مسـتقلی به نام »شـورای 

سیاسـت گذاری حوزه هـای علمیـه خواهـران« 

قرار گرفت. این شورا با تمركز بر سیاست گذاری 

و برنامه ریـزی كالن، امـر حیاتـی هماهنگـی و 

یک پارچه سـازی حوزه هـای علمیـه خواهـران 

را مـورد اهتمـام قـرار داد. )گـزارش عمل كـرد 

بیست سـاله مركـز مدیریـت خواهـران، 1396، 

3و4(   ص 

بـه  كـه  فراوانـی  اهتمـام  و  نهادمنـدی 

توسـعه نهـادی حوزه هـای علمیـه خواهـران و 

جنبه هـای علم آمـوزی آن شـده اسـت، بـدون 

اغـراق قابـل تحسـین اسـت. امـا بـا مراجعه به 

وضعیت سـنجی و ارزیابـی موقعیـت علمـی 

خواهـران حـوزوی، تأخیـر و فاصلـه غیرقابـل 

علمیـه  حوزه هـای  بـا  انـكاری 

برادران مشـاهده می شود. به نظر 

می رسـد ایـن موضـوع بیـش از 

نوپابـودن حوزه هـای  از  آن كـه 

علمیـه خواهـران برآمـده باشـد، 

تحـت  تأثیـر جهـان فرهنگـی ای 

اسـت كـه بر جامعه زنـان به ویژه 

افكنـده  سـایه  حـوزوی  زنـان 

اسـت. برای بررسـی بیشـتر ابتدا 

با مراجعه به دو جشـنواره علمی 

حـوزوی كـه خواهران و بـرادران 

حـوزوی در آن بـه رقابـت علمـی می پردازنـد، به 

وضعیت سـنجی آنـان اشـاره خواهـد شـد:

الـف( جشـنواره عالمـه حلـی جشـنواره 

عالمـه حلـی ویـژه طـالب پژوهش گـر زیـر 

31سـال مشـغول بـه تحصیـل در حوزه هـای 

)آیین نامـه جشـنواره  كـه  می باشـد،  علمیـه 

مصـوب1390/10/31، شـورای عالـی حوزه های 

علمیـه( در ایـن جشـنواره، برخالف كتاب سـال 

حـوزه، محققـان و پژوهش گران حـوزوی دارای 

سـنین كمتـر و سـطح تحصیـالت پایین تـری 

هستند، برای همین عمده طالب برادر و خواهر 

پژوهش گـر نوپـا و نوقلـم به شـمار می آینـد. 

نمـودار رشـد آثـار دوره اول تـا دهـم جشـنواره 

پژوهشـی  ـ  علمـی  توفیقـات  نشـان دهنده 

ایـن سـطح از طـالب حوزه هـای علمیـه اسـت.

 ،ویژه نامـه دهمیـن جشـنواره عالمـه حلـی(

ص26(  ،1397

آمار ارائه شده توسط دبیرخانه این جشنواره 

در ده دوره گذشته، از سهم 58 درصدی برادران 

محیط های آموزشی و مؤسسات 
علم آموزی از جمله موقعیت های 
آن  با  زنان  كه  بودند  جدیدی 
در  زنان  حضور  شدند.  روبه رو 
كنش های  وا با  محیط ها  این 
كه  بوده،  همراه  متفاوتی 
تحت  تأثیر  كنش ها  وا این 
كه  دیدگاه های سه گانه ای است 
می توان درباره حضور اجتماعی 

زنان متصور شد.
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و 42 درصـدی خواهـران در تولیـد و ارسـال آثار 

علمـی را می شناسـاند )ص4(. هرچنـد ایـن 

كمیـت خوش بینانـه نبـوده و تنهـا 36 درصـد 

بـه لحـاظ كیفـی امكان حضـور در مراحل اصلی 

ارزیابی را یافتند و 64 درصد در ارزیابی اجمالی 

از ادامـه رقابـت بازماندند)همـان، ص5(. ایـن 

در  حالی اسـت كـه آثـار ارائه شـده در دهمیـن 

دوره جشـنواره، حـدود 65 درصـد بـه بـرادران 

طلبـه و حـدود 35 درصـد بـه خواهـران طلبـه 

تعلـق داشـته اسـت، كـه نشـان دهنـده كاهش 

حضـور خواهـران می باشـد.

)همان، ص 27(
یكـی از مسـئوالن دهمیـن جشـنواره در یک 

مقایسـه میـان آثـار پژوهشـی طـالب بـرادر و 

خواهـر بـه چنـد نكتـه اشـاره می كنـد )همـان، 

ص5(: 

1. خواهـران بـا تخصیـص40 درصـدی آثـار 

نسـبت بـه بـرادران و تخصیـص 18 درصد از آثار 

خـود بـرای گـروه »اخـالق و تربیـت«، اهتمـام 

بیشترشـان در ایـن حـوزه را نشـان داده انـد؛

2. آثـار بـرادران در حالی كـه در گـروه »اصـول 

فقـه« رشـد قابل توجهی داشـته، آثـار خواهران 

در ایـن حـوزه از رونـد ثابـت و بـدون رشـدی 

برخـوردار بوده اسـت؛
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3. در گروه فقه وحقوق اسـالمی نیز برادران 

وخواهـران طلبـه مسـیر عكـس هـم را طـی 

كرده انـد، به گونـه ای كـه آثـار بـرادران افزایـش 

و آثـار خواهـران در مسـیر كاهشـی قرار داشـته 

ست؛ ا

4. رصـد آمـار خطـی گروه هـای دیگـر نیـز به 

كاهـش درصـد آثـار خواهـران اشـاره دارد و آثار 

برادران خصوصًا در گروه »علوم انسـانی مرتبط 

بـا حـوزه دیـن« از رشـد چشـم گیری برخـور دار 

بوده اسـت.

از سوی دیگر، دبیر وقت جشنواره در مراسم 

اختتامیه نهمین جشنواره درباره میزان سن 

و  ساله   21 آقایان  می گوید:  پژوهش گران 

از  استقبال  بیشترین  ساله   34 خانم های 

جشنواره را داشته اند )همان، ص 97(. با توجه 

به سن زیر 31 سال در آیین نامه جشنواره، ایشان 

تأكید می كند كه برای افزایش مشاركت، سن 

به  سال  آن  در  را  جشنواره  در  كننده  شركت 

چهل سال افزایش داده اند )همان(.

    به نظـر می رسـد، به رغـم 

حضـور پررنـگ خواهران حوزوی 

در ایـن جشـنواره، هنـوز سـطح 

كیفـی آثـار پژوهشـی آنـان بـا 

وضعیـت مطلـوب فاصلـه دارد. 

حضـور  باالبـودن  دلیـل  البتـه 

پژوهشـی طـالب خواهـر به یک 

الـزام پژوهشـی به نـام »تحقیق 

پایانـی« بـرای طـالب خواهـر در 

مربـوط  دو  دوره سـطح  پایـان 

اسـت. به طوری كـه 34 درصـد 

كل آثـار خواهـران طلبـه در قالب تحقیق پایانی 

بـرای  ایـن نسـبت  در حالی كـه  بـوده اسـت. 

بـرادران طلبـه تنهـا 3 درصـد كل آثـار آنـان را 

شـامل می شـود )همـان، ص 109و110(.

 نكته دیگری كه اهمیت دارد نوع رویكرد و 

اهتمام بیشتر بانوان حوزوی به حوزه »اخالق 

وتربیت« می باشد، كه این امر نشان دهنده 

باالبودن تمایالت تبلیغی در میان آنان است، 

اما این كه این تمایالت ناشی از نظام آموزشی 

و یا محیط اجتماعی است، نیازمند مطالعه 

گفت وگوهایی  در  است.  بیشتری  بررسی  و 

كه نگارنده با برخی نخبگان حوزوی )رسمی 

وغیررسمی( داشته است، دیدگاه های متفاوتی 

تأثیر  هرچند  است  دریافت  قابل  این باره  در 

محیط اجتماعی را پراهمیت قلمداد كرده اند. 

دالیل  به  كه  بودند  مؤثری  افراد  بنابراین 

متعددی، انتظارات تبلیغی برای طالب خواهر 

را بیش از انتظارات اجتهادی تقویت می كردند.

ب( همایش کتاب سال حوزه
همایـش كتـاب سـال حـوزه 

فرهیختـه  عالمـان  حضـور  بـا 

و محققـان توانـا، صحنـه ای از 

یـک پویـش علمـی و تالشـی 

نمایـش  بـه  را  ژرف كاوانـه 

همایـش  ایـن  می گـذارد. 

در  حوزویـان  آثـار  دربرگیرنـده 

اسـت  علمـی  سـطوح  كلیـه 

عالمـه  جشـنواره  برخـالف  و 

را  حوزویـان  عمـوم   ،حلـی

و  وضعیت سنجی  به  مراجعه  با 
ارزیابی موقعیت علمی خواهران 
حوزوی، تأخیر و فاصله غیرقابل 
علمیه  حوزه های  با  انکاری 
می شود.  مشاهده  برادران 
به نظر می رسد این موضوع بیش 
حوزه های  نوپابودن  از  آن كه  از 
باشد،  برآمده  خواهران  علمیه 
فرهنگی ای  جهان  تأثیر  تحت  
بر جامعه زنان به ویژه  كه  است 
زنان حوزوی سایه افکنده است.
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شـامل می شـود. رقابـت علمـی در این همایش 

سـخت تر بوده و نشـان دهنده موقعیت واقعی 

پژوهـش در حوزه هـای علمیـه می باشـد. در 

ایـن نوشـتار بـرای ارزیابـی موقعیـت علمـی و 

پژوهشـی بانـوان حـوزوی در ایـن همایـش، به 

گزارش هـای مربـوط بـه وضعیت سـنجی آنـان 

عبارتنـد از: كـه  خواهد شـد،  پرداختـه 

1. در گزارش هـای مربـوط بـه بیسـت دوره 

همایش كتاب سـال حوزه، مجموع كتاب های 

ارسالی از سوی آقایان 14958 اثر و بانوان 412 

اثـر اعـالم شـده اسـت. بنابرایـن از مجمـوع كل 

آثـار رسـیده بـه همایـش در ایـن بیسـت دوره، 

حـدود 97 درصـد بـه آقایـان و تقریبًا 3 درصد به 

بانـوان اختصـاص دارد. هم چنیـن از مجمـوع 

880 رسـاله سـطح چهار ارسال شـده به همایش 

در ایـن بیسـت دوره، سـهم آقایـان 846 رسـاله 

بـه میـزان 96 درصـد و سـهم بانـوان تنهـا 34 

رسـاله بـه میـزان 4 درصد بوده اسـت.)ویژه نامه 

بیسـتمین همایـش كتاب سـال حـوزه، 1397، 

ص 5و6(

2. در دوره بیستم همایش كتاب سال حوزه، 

شاهد حضور 1028 اثر رسیده در قالب كتاب 

هستیم كه از میان آن ها تنها 5 درصد یعنی 52 كتاب به بانوان حوزوی تعلق دارد. هم چنین از 

میان 144 رساله سطح چهار رسیده به همایش، حدود 5 درصد، یعنی هفت رساله مربوط به بانوان 

بوده است. 

)همان، ص 119(

نكتـه دیگـری كـه از گفت وگـو بـا برخـی 

مسـئوالن و اسـاتید مربوط با حوزه های علمیه 

خواهـران جسـت وجو شـد، مربـوط بـه تفـاوت 

در سـطح هم تـرازی دانـش اسـت، به گونـه ای 

كـه گویـا در ایـن حوزه هـا با توجه بـه انتظارات 
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دیگـری ماننـد تربیـت فرزنـدان، توجـه بـه امور 

خانـواده و همسـرداری كـه از بانـوان حـوزوی 

وجـود دارد، انتظـارات علمـی و آموزشـی بـا 

تسـاهل و تسـامح بیشـتری همـراه اسـت.

حوزه هــای  جهان زیســت  بــه  نگاهــی 
علمیــه خواهــران

از این كـه چـه عواملـی در تأخیـر فرهنگـی 

و علمـی حوزه هـای علمیـه خواهـران نسـبت 

بـه حوزه هـای بـرادران دخالـت دارنـد، نیازمنـد 

مطالعه بیشـتر و بررسـی های فراخ تری اسـت.  

این نوشتار به اجمال و بیشتر از منظر درونی و 

محیـط اجتماعـی و نهـادی ای كه طالب خواهر 

را در برمی گیرد به این مسـئله پرداخته و بیش 

از آن كـه مدعـی باشـد مشـكل اصلـی تأخیـر و 

فاصلـه میـان حوزویان خواهر و برادر را جسـته، 

طـرح مسـئله نموده اسـت. از ایـن رو، برای فهم 

مسـئله و راه حـل آن، همـه حوزویـان را بـه 

كنـكاش ترغیـب می نمایـد. حال برای آشـنایی 

بـا محیـط اجتماعـی و نهـادی ایـن حوزه هـا و 

جهـان زیسـت آن، نگاهـی بـه 

اسـناد مربـوط می اندازیـم:

در سند چشم انداز حوزه های 

هشت  به  خواهران  علمیه 

مأموریت اشاره شده است، كه 

شش مورد آن، بر عرصه زن و 

در  حتی  دارد.  تأكید  خانواده 

از تعمیق و  مواردی كه سخن 

آموزه های  در  صاحب نظری 

زمینه سازی  یا  و  ناب  اسالم 

برای تحقق تمدن نوین اسالمی است، هم چنان 

تأكید بر مسائل زن وخانواده می باشد.)گزارش 

عملكرد بیست ساله مركز مدیریت خواهران، 

1396، ص 12(

در ایـن سـند، هنگامی كـه بـه ویژگی هـای 

بـا  افـق1404 اشـاره می شـود  چشـم انداز در 

عبـارات دیگـری، هـر آنچـه در مأموریت هـا 

گفتـه شـد مجـددًا مـورد تأكیـد قـرار می گیـرد. 

ایـن تأكیدهـا تـا جایـی  پیـش مـی رود كـه در 

بنـد4، انتظـارات از حوزه های علمیـه خواهران 

را چنیـن بازگـو می كنـد: حوزه هـای علمیـه 

خواهـران »هدایت گـر جامعه بـا اولویت زنان و 

خانواده ها به سمت الگوی دینی و جریان دادن 

دیـن در زندگـی فـردی و اجتماعی«می باشـند. 

از سـوی دیگـر، هنگام مراجعـه به اهداف كالن 

قید شـده در این سـند، هم بستگی و پیوستگی 

آن آشـكار می شـود. در قسـمت اهـداف كالن 

نیـز، به رغـم آن كـه »فهـم جامع دین بـا تكیه بر 

فقـه حكومتـی و رویكـرد فقه جواهـری« انتظار 

مـی رود، امـا تأكید بر »عرصه زن و خانواده« نیز 

افزوده می شـود.)همان، ص 13(

بـا مراجعـه بـه بخـش مبانی، 

اصـول، اهـداف و سیاسـت های 

حاكـم بـر نظـام تعلیـم و تربیت 

خواهـران،  علمیـه  حوزه هـای 

ابتـدا بـه »مبانـی عـام« پرداخته 

شـده اسـت و در بنـد 15 و 16 

و  اسـتعدادها  تفـاوت  بـه  آن 

اشـاره  انسـان ها  قابلیت هـای 

می كنـد: »زن و مـرد در جایـگاه 

اهتمــام بیشــتر بانــوان حــوزوی 
وتربیــت«  »اخــاق  حــوزه  بــه 
نشــان  امــر  ایــن  كــه  می باشــد، 
تمایــات  باالبــودن  دهنــده 
اســت،  آنــان  میــان  در  تبلیغــی 
امــا این كــه ایــن تمایــات ناشــی 
محیــط  یــا  و  آموزشــی  نظــام  از 
نیازمنــد  اســت،  اجتماعــی 
بیشــتری  بررســی  و  مطالعــه 

 . ســت ا
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انسـانی و ارزشـی برابر و بر اسـاس تفاوت های 

جسـمی، روانـی و كاركردهـای خـاص زنانـه و 

مردانـه بـا هـم متفاوتند«.)همـان، ص 16و17( 

ایـن تفـاوت در »مبانـی خاص« بیشـتر توضیح 

داده شـده اسـت. در آن جا، خانواده هسته اصلی 

تشـكیل جامعه و مهم ترین ركن تربیت انسـان 

و جامعـه اسـت. بنابرایـن »همسـری و مـادری 

مهم تریـن نقـش زنـان بـوده و در اسـتحكام و 

اعتـالی بنیـان خانـواده، تأثیـر انسـانی دارند«. 

اگر چه هم چنان به نقش و مسـئولیت علمی و 

اجتماعـی زنان دانش آموختـه حوزوی اهمیت 

می دهـد، امـا آن را متناسـب بـا ویژگی هـا و 

اقتضائـات آنـان اعـالم مـی دارد: »رشـد علمـی 

و تعالـی شـخصیت زنـان در ایفـای مطلـوب 

نقش همسـری، مـادری و نقش های اجتماعی 

تأثیرگـذار اسـت.«)همان، ص 18(

در قسـمت اهـداف نظـام تعلیـم و تربیـت 

حوزه هـای علمیـه خواهـران نیـز بـه دو هـدف 

اشاره شده است:)همان، ص 19(

1. تربیـت بانوان عالم، مؤمن، 

مهـذب، متعهد، بصیـر، انقالبی، 

متخلق، آگاه و وظیفه شـناس در 

ایفای وظیفه مادری و همسـری 

و پاسـداری از تحكیـم و تعالـی 

خانواده؛

2. تربیـت بانوان متخصص و 

كارآمد در راسـتای تحقق رسالت 

حوزه هـای  مأموریت هـای  و 

علمیـه در عرصه هـای:

الـف( تبلیـغ و ترویج فرهنگ 

و معارف اسـالم ناب در سـطوح و سـاحت های 

مختلف؛

ب( تعلیـم و تربیـت در حوزه هـای علمیـه و 

سـایر جوامع علمـی- فرهنگی؛

و  نظریه پـردازی  پژوهـش،  و  تحقیـق  ج( 

اجتهـاد در عرصـه علـوم اسـالمی- انسـانی؛

د( راهنمایی و مشـاوره در عرصه های فردی، 

خانوادگی و اجتماعی؛

هــ( مدیریـت و راهبری امـور و مراكز علمی، 

فرهنگی، تبلیغی و آموزشـی.

   هـدف نخسـت به خوبـی انتظارات اساسـی 

از تربیـت طـالب خواهـر را نشـان می دهـد. 

تعلیم وتربیـت  نظـام  در  می رسـد  به نظـر 

حوزه هـای خواهـران، دانـش به مثابـه آگاهـی 

از معـارف دینـی و ترویـج آن بیشـتر مورد توجه 

اسـت تـا دانـش به مثابـه علـم. همان گونـه كه 

در هـدف دوم كـه بـه رسـالت و مأموریت هـای 

حـوزه علمیـه خواهـران اشـاره دارد از پنج مورد، 

تنهـا یـک مورد آن به امر»تحقیق 

و  نظریه پـردازی  وپژوهـش، 

اجتهـاد در عرصه علوم اسـالمی- 

انسـانی« اهتمام داشـته و سایر 

مـوارد جنبـه تبلیغـی و ترویجی 

دارد.

   همـه آنچـه كـه بـه سـند 

چشم انداز، نظام تعلیم و تربیت 

حوزه هـای علمیـه خواهران و ... 

اشـاره شـد، نشـان دهنده وجـود 

نوعـی گرایش فكـری و فرهنگی 

به جایـگاه زنان به ویژه موقعیت 

در ســند چشــم انداز حوزه هــای 
هشــت  بــه  خواهــران  علمیــه 
اســت،  شــده  اشــاره  مأموریــت 
عرصــه  بــر  آن،  مــورد  شــش  كــه 
دارد.  كیــد  تأ خانــواده  و  زن 
ســخن  كــه  مــواردی  در  حتــی 
در  صاحب نظــری  و  تعمیــق  از 
یــا  و  نــاب  اســام  آموزه هــای 
زمینه ســازی بــرای تحقــق تمــدن 
نویــن اســامی اســت، هم چنــان 
كیــد بــر مســائل زن وخانــواده  تأ

. شــد با می 
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بانـوان حوزوی اسـت. ایـن نگاه 

تحـت تأثیـر بـوم مردانه نسـبت 

بـه زیسـت زنانه می باشـد. حتی 

اگـر بپذیریـم كـه دیـدگاه سـوم 

كه مشـی و منشـی مصلحانه به 

موقعیـت زنـان دارد، اما شـرایط 

اجتماعی كه تفسـیرهای مردانه 

در آن قدرت مند است او را ناگزیر 

به برخـی مالحظات دیدگاه دوم 

می سـازد. ایـن مالحظات سـبب 

شـده اسـت از ابتـدای تأسـیس 

حوزه هـای علمیـه خواهـران تاكنـون هم چنان 

تحـت مدیریـت مردانـه قـرار گیـرد. چنانکـه از 

1376 تـا 1395 شمسـی،  همـه معاونت هـای 

ایـن مركـز در دوره هـای مختلـف آن به عهـده 

آقایـان بـوده اسـت و تنهـا در یک  دوره دوسـاله 

)از 1376/2/1 تا 1377/12/7شمسی( معاونت 

فرهنگـی ایـن مركـز بـر عهـده یـک خانـم بـوده 

اسـت. هرچند تغییرات مدیریتی اخیر در مركز 

موجـب بهبـود موقعیـت مدیریتی بانوان شـده 

است.

   از سـوی دیگـر، از 1380 تـا 1390 شمسـی، 

حـدود 125 عنـوان كتـاب كـه بیشـتر جـزء 

منابـع و متـون آموزشـی می باشـند، در مركـز 

مدیریت خواهران تدوین و منتشـر شـده است. 

از میـان ایـن منابـع تنهـا یـک كتـاب توسـط 

یـک بانـوی حـوزوی و یـک كتـاب دیگـر نیز به 

صـورت مشـترك توسـط یـک آقـا و یـک خانـم 

به رشـته تحریر درآمده اسـت و حـدود 123 اثـر 

دیگـر توسـط آقایـان و برخـی نیـز بـه صـورت 

اسـت.  شـده  تدویـن  گروهـی 

تـا جایـی كـه حتـی كتاب هـای 

احـكام خانواده و احكام دختران 

نیز توسـط آقایان نگاشـته شـده 

اسـت.    

    بنابرایـن، هنـوز ایـن ابهـام 

وجود دارد که انتظارات از بانوان 

حوزوی کدام اسـت و توسـط چه 

کسـانی ایجـاد می شـود؟  شـاید 

در مانیفسـت حوزه هـای علمی، 

آیـه ای کـه رسـالت  مهم تریـن 

آنـان را تعییـن کـرده اسـت و بسـیار بـه آن 

تمسـک می جوینـد1 و نقش هـا و کارویژه هـای 

سـه گانه ای را بـرای حوزویـان ترسـیم می کنـد، 

آیه »نفر« و یا »انذار« می باشد، كه می فرمایید: 

 َنَفَر ِمْن 
َ

ـْول
َ
وا َکاّفـه فل ْؤِمُنـوَن ِلَیْنِفـُر ُ   »َوَمـا َکاَن الْ

وا  یـِن َوِلُیْنـِذُر ُهـوا یِف الِدّ
ّ

ـْم َطاِئَفـٌة ِلَیَتَفَق  ِفْرَقـٍة ِمْنُ
ّ

ُکِل
وَن«2 )توبـه،  ُر ـذَ ُهـْم َيْ

َّ
َعل

َ
ـْم ل ْيِ

َ
ا َرَجُعـوا ِإل َقْوَمُهـْم ِإذَ

آیه 122(.

این نقش ها عبارتند از:

1. درک و فهـم عمیـق از دیـن و دریافت پیام 

وحـی از منابع دینی »لیتفقهوا«؛

2. بازگشـت بـه میـان مـردم، انذار و هشـدار 

وا«؛ آن هـا و ابـالغ پیام دیـن »لینـذر

3. تـالش بـرای تحقـق آرمان دینی، به بیانی 

دیگـر تبلیـغ هدف منـد و امیـد بـه اثرگذاری آن 

ون«3.  »لعلهم يذر
بی گمان تفقه و توانایی استخراج و استنباط 

احکام شـرعی از متون دینی )اجتهاد(، نیازمند 

امـکان ارتقـای دانـش دینـی و از همـه مهم تـر 

كــه  هنــوز ایــن ابهــام وجــود دارد 
انتظــارات از بانــوان حــوزوی كــدام 
اســت و توســط چه كســانی ایجاد 
می شــود؟  شــاید در مانیفســت 
مهم تریــن  علمــی،  حوزه هــای 
آیــه ای كــه رســالت آنــان را تعییــن 
آن  بــه  بســیار  و  اســت  كــرده 
تمســک می جوینــد1 و نقش هــا و 
كارویژه هــای ســه گانه ای را بــرای 
آیــه  می كنــد،  ترســیم  حوزویــان 

»نفــر« و یــا »انــذار« می باشــد.
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دانـش فقـه می باشـد ایـن امـر، مسـتلزم رفـع 

ابهـام از رسـالتی اسـت که بـرای بانوان حوزوی 

بایـد در نظـر گرفت.

پی نوشت:
* پژوهش گر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

1. بـرای مشـاهده نمونه هایـی از ایـن برداشـت ر.ک: 
نشـریه پیـام حـوزه، زمسـتان 1375، شـماره 12، ص 

.104
2. توبـه، آیـه 122: شایسـته نیسـت مؤمنـان همگـی 

)به سـوی میـدان جهـاد( كوچ كننـد؛ چرا از هـر گروهی 
از آنـان، طایفـه ای كوچ نمی كنـد )و طایفـه ای در مدینه 
بمانـد(، تـا در دیـن )و معـارف و احـکام اسـالم( آگاهـی 
یابنـد و بـه هنـگام بازگشـت به سـوی قـوم خـود، آن هـا 
را بیـم دهنـد؟! شـاید )از مخالفـت فرمـان پـروردگار( 

بترسـند، و خـودداری كننـد.
3. محمد علـی، تسـخیری، حـول الشـیعه والمرجعیـة 
العالمـی  المجمـع   ،192 ص  الحاضـره،  الوقـت  فـی 

1422ق. ،الهل البیـت


