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حوزه علمیه طبق نیاز جامعه و مسـائل نوپیدا بایسـتی همیشـه روزآمد باشـد و با 
بازنگری موقعیت و شـرایطی که در آن قرار دارد بایسـتی از اهّم فعالیت  های مراکز 
حوزوی رخ نماید،  تا پاسـخ گوی مسـتحدثات نوظهور جامعه اسـامی که افق های 
جدیدی گشـوده اسـت، باشـد. دراین باره مباحثی در هم تنیده بسـیار اسـت، که بعضی 
با برنامه های مدّون به سـامان رسـیده و برخی نیز  در چشـم اندازهای فرابرنامه ای معطل مانده و جدیتی 
می طلبـد تـا آثـارش دیـده شـود و بخش هایی که محل بحث اسـت و موقعیـت تازه ای پیدا کـرده، حضور 
طاب خواهر اسـت که روزبه روز با اسـتقبال خوبی روبه روسـت، درحالی  که آنان بازتعریف رابطه شـان با 
اجتماع و نیازهای اجتماعی هسـتند و این  را می طلبد که ما مسـئله بانوان حوزوی و مسـائل و شـرایط علمی 
و اجتماعی شـان بازنگـری کنیـم. در این خصـوص مجلـه حـوزه گفت وگویـی بـا حجة االسام والمسـلمین 
محمـد قطبـی، رئیس دفترتبلیغات اسـامی شـعبه اصفهان ترتیـب داده که به برخی مسـائل و راه کارهایی 

اشـاره داشـته اند، که پیش روی شماست.

تخصصی سازی
حـوزه خواهران

                                                                        با نگرش ���ی�ه و ا�� آی�ده
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   حـوزه: اکنـون بعـد از گذشـت چهاردهـه از 
انقالب اسـالمی اگر بخواهیم حوزه علمیه را به 

نقـد و ارزیابـی بگذاریـم، با توجه به حضور شـما 

در ایـن مسـئولیت، و ارتباط تـان بـا حوزه هـای 

علمیـه خواهـران و بیشـتر در اسـتان اصفهـان، 

در ابتـدا بفرماییـد چگونـه می توانیـم بـه ایـن 

مسـئله نـگاه کنیـم و ضمـن این کـه چگونـه 

بایسـتی آسیب شناسـی شـود؟

ایـن  بـه  پرداختـن  قطبـی: 
دارد،  موضـوع خیلـی اهمیـت 

به ویـژه این کـه در دو دهـه اخیر 

و به طور خاص ده سـال اخیر، در 

مباحـث گوناگون طـالب خواهر 

رشـد خوبـی داشـتیم و آمارهـا 

را  طلبـه  صدهـزار  بـه  نزدیـک 

نشـان می دهـد. حضـرت آیة اهلل 

مظاهـری، زمانـی یـک بحثـی را 

مطـرح کردنـد و گفتنـد که من از 

اول خیلـی نظـرم نبـود کـه حوزه 

علمیـه خواهـران به صـورت جداگانـه تأسـیس 

شـود، امـا وقتـی دسـت آوردها و تأثیراتـش را 

دیدم، به این نتیجه رسـیدم که کار ارزشـمندی 

اسـت و اکنـون، ایشـان یکـی از حامیـان جدی 

مـدارس علمیـه خواهران هسـتند. مقام معظم 

رهبـری نیـز جمـالت زیادی دارنـد که این اتفاق 

یـک پدیـده اسـت. در مجمـوع تصـور می کنـم 

اصـل ایـن کار کـه خانم هـا نیـز در حوزه هـای 

معرفت سـازی چـه در حـوزه دانشـی و چـه در 

حـوزه ترویـج و چـه در حـوزه فعالیت هـای 

مدیریتـی بتواننـد ورود کننـد و پا به پای آقایان 

مـروج باشـند و کار اندیشـه ای کننـد، اقـدام 

بسـیار خوبـی اسـت و باید به آن هـا میدان داد. 

در تاریـخ اسـالم هـم مشـابهات و مسـتندات 

زیـادی داریـم، از جملـه این کـه بـه حضـرت 

زهرا� مراجعه می کردند و ایشـان سـؤال های 

مـردم را جـواب می دادند.  نقش آفرینی خانم ها 

در عرصـه علـم و علم انـدوزی، معرفت سـازی، 

ترویـج و تبلیـغ دینـی در اسـالم 

جایـگاه و ارزش واالیـی دارد و بـا 

افتخـار و غـرور می تـوان گفـت 

ایـن یکـی از دسـتاوردهای نظام 

جمهـوری اسـالمی اسـت. 

امـا این کـه در شـکل و روش 

و آنچـه اتفـاق افتاده، آیا بهترین 

مدل بوده یا خیر، و آیا نمی شـود 

بهتـر از ایـن عمل کرد، این محل 

بحـث اسـت. مـا بایـد بـا کمـک 

اندیشـمندان مختلـف به ویژه در 

زمینه هایـی کـه تجربـه داریم، یـک بازنگری در 

مدل عملیاتی این کار داشـته باشـیم. به عنوان 

مثال، ما بین مدارس علمیه خواهران و برادران 

چنـد تفـاوت جـدی داریـم و ایـن تفاوت هـا در 

مدل هـا خیلـی فاصلـه ایجـاد کـرده و گاهـی 

بسـیار فاحـش اسـت؛ كـه در این جـا بـه برخـی 

از ایـن تفاوت هـای می پردازیـم كـه عبارتنداز: 

 1. در حـوزه علمیـه بـرادران چیـزی بـه نـام 

فارغ التحصیلـی نداریـم، فردی که طلبه شـد، تا 

آخـر طلبـه اسـت، به ویـژه اگر ملبس شـود، ولو 

نیــز  كــه خانم هــا  كار  ایــن  اصــل 
معرفت ســازی  حوزه هــای  در 
چــه در حــوزه دانشــی و چــه در 
حــوزه  در  چــه  و  ترویــج  حــوزه 
بتواننــد  مدیریتــی  فعالیت هــای 
آقایــان  پا به پــای  و  كننــد  ورود 
اندیشــه ای  كار  و  باشــند  مــروج 
كننــد، اقــدام بســیار خوبــی اســت 

و بایــد بــه آن هــا میــدان داد. 



وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
ف

126
کالس نـرود و درس نخوانـد، همین کـه تبلیـغ 

مـی رود و معمـم می شـود، طلبـه اسـت. ولـی 

در حـوزه علمیـه خواهـران، سـبک دانشـگاهی 

دارد و از اول نیـز این گونـه بـوده اسـت. اگرچـه 

حـوزه بـرادران کمـی میـل بـه دانشـگاه پیـدا 

کـرده اسـت و تـرم و واحـد اضافـه شـده اسـت، 

امـا از اسـاس اسـتاد و شـاگردی بـوده و یـک 

مسـیر اسـت کـه فـرد از ابتـدا تـا انتهـا باید این 

مسـیر را ادامـه دهـد. در حـوزه خواهـران عیـن 

دانشـگاه فارغ التحصیـل مـی شـوند، و بعـد از 

فارغ التحصیلی نمی داند شـأنش چیسـت و به 

بیانـی بـه اعتبار این که درسـش 

تمـام شـد طلبـه نیسـت، امـا به 

خوانـده،  دینـی  درس  این کـه 

فـرد  بنابرایـن  اسـت؛  طلبـه 

سـرگردان اسـت. و این به عنوان 

یـک تفـاوت مهـم و تأثیرگـذار، 

شـأنیت و هویـت طـالب خواهر 

را زیـر سـؤال مـی بـرد و این کـه 

چـه  فارغ التحصیلـی  از  بعـد 

هسـتیم.

 2. در حـوزه علمیـه برادران، 

امامـت  دارد:  وجـود  مناصـب 

جمعـه، امامت جماعت، قاضی، 

نماینـده ولـی فقیـه و...، این ها 

مناصبی هسـتند که غیر از طلبه 

کسـی نمی تواند متصدی آن شـود، شـاید مثاًل 

در قضـاوت بتـوان اسـتثنا کـرد. امـا در بیـن 

خانم هـا هیـچ منصـب و جایـگاه انحصـاری 

نداریـم کـه بگوییـم لزومـًا باید یـک خانم طلبه 

باشـد. و ایـن مسـئله نیـز در تضعیـف هویـت 

آن هـا تأثیرگـذار اسـت.    

 3. در حـوزه علمیـه بـرادران یک سـری 

نشـانه های صنفـی داریـم، مثـاًل این کـه لباس 

روحانیـت می پوشـند و هم چنیـن عناوینـی 

چـون حجة االسـالم، آیـة اهلل و...، هـر فـردی بـا 

ایـن نشـانه ها كسـی را ببینـد متوجه می شـود، 

كـه فـرد طلبـه هسـت، ولـی یـک خانـم طلبـه 

هرچنـد هـم فقیـه  باشـد هیچ تفـاوت ظاهری 

نـدارد. ایـن مسـئله نیز هویت و شـأنیت صنفی 

آن هـا را زیـر سـؤال می بـرد.

 4. در حـوزه علمیـه برادران، 

طلبه هـا  کـه  کارکردهایـی 

تـا  باشـند،  داشـته  می تواننـد 

حـد زیـادی شـهرت پیـدا کـرده 

اسـت، اعـم از تبلیـغ، پژوهـش، 

مدیریت و شـئون اجتماعی و... 

امـا در بیـن خانم هـای طلبـه، 

ایـن مسـئله هنـوز مبهـم اسـت 

و قابـل بازبینـی می باشـد. البته 

ایـن مسـئله برای بقیـه راحت تر 

این کـه  می شـود، ضمـن  حـل 

ایـن ابهـام در بخش بـرادران نیز 

تـا حـدی وجـود دارد.

 5. در متـون درسـی حـوزه 

خواهـران بـا حـوزه برادران  نیـز دو تفاوت عمده 

وجـود دارد: اواًل، متـون بـه صـورت سـرفصلی 

تدویـن شـده و کامـاًل بـه سـبک دانشـگاهی 

گــر قــرار شــد یــک روزی  بنابرایــن ا
در حوزه هــای علمیــه خواهــران 
نیــز بــه شــأن مرجعیــت بپردازیــم، 
ــا  بایــد مــدار و مســیر تربیــت هــم ب
گرچــه از  آن هــدف تنظیــم شــود. ا
ایــن  منظــر در حوزه هــای علمیــه 
وجــود  تی  اشــکاال نیــز  بــرادران 
جواهــری  فقــه  این كــه  دارد، 
نیســت، اجتهــادی و اســتنباطی 
برخــی  بلکــه  و  نمی كنیــم،  كار 
می كننــد.  كار  این گونــه  اســاتید 
یعنــی  هســتیم،  مــدرس  بیشــتر 
در حــوزه بــرادران فقــه تدریــس و 
امــا  می شــود،  تدریــس  فلســفه 
فیلســوف و فقیــه پــرورش داده 

نمی شــود. 
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اسـت، ثانیـًا، متـون فارسـی اسـت، و آشـنایی 

آن هـا بـا ادبیـات عـرب کم اسـت؛ امـا در حوزه 

بـرادران، آن هـا سه سـال ادبیـات می خواننـد 

و اسـتادها می گفتنـد زبـان دیـن عربـی اسـت 

و بایـد دیـن را بفهمیـد، فهـم حدیـث داشـته 

باشـید، فقه  الحدیـث و فهم القـرآن بخوانیـد، و 

در کل عربـی را کامـل بلـد باشـید تـا به مشـکل 

برنخوریـد. همین طـور دست رسـی بـه منابـع 

اصلـی کـه همگـی نیازمنـد زبـان عربـی اسـت.

در  روزی  یـک  شـد  قـرار  اگـر  بنابرایـن 

شـأن  بـه  نیـز  خواهـران  علمیـه  حوزه هـای 

مرجعیـت بپردازیـم، باید مدار و 

مسـیر تربیـت هـم بـا آن هـدف 

تنظیم شـود. اگرچه از این  منظر 

در حوزه هـای علمیه بـرادران نیز 

اشـکاالتی وجـود دارد، این کـه 

فقـه جواهری نیسـت، اجتهادی 

و اسـتنباطی کار نمی کنیـم، و 

بلکـه برخـی اسـاتید این گونـه 

مـدرس  بیشـتر  می کننـد.  کار 

هسـتیم، یعنی در حـوزه برادران 

فقـه تدریـس و فلسـفه تدریـس 

می شـود، امـا فیلسـوف و فقیـه 

پرورش داده نمی شـود. بنابراین 

ایـن تفاوت هایـی که بیان شـد، 

قطعـًا در شـاکله حوزه هـای خواهـران تأثیرگذار 

اسـت. بنـده فکـر می کنـم مـا مبنای مـان را گم 

کردیم و واقعًا باید این مسـائل را روشـن کنیم. 

مـا وقتـی ایـن تفاوت ها را کنـار هم می گذاریم 

دو حالـت مبنایـی از آن اسـتخراج می شـود. مـا 

می گوییـم حـوزه علمیـه بـرادران کارکردهـای 

وسـیع دارد: نظیر آموزشـی، تبلیغی، پشتیبانی 

و عقبـه تئوریـک از نظـام، مرجعیـت، والیـت، 

سرپرسـتی،  رهبری در جامعه و...؛ اما در حوزه 

علمیـه خواهـران، شـاکله به گونـه ای تنظیـم 

می شـود کـه گویـا ما فقط کارکردهای آموزشـی 

و آن هـم به سـبک دانشـگاه داریـم و می گویند 

و  طی کنـد  را  واحدهایـش  بیایـد  فـرد  ایـن 

مدرکش را بگیرد و برود. از این جهت، دانشـگاه 

متولـی مرجعیـت فکـری در صنعـت، آموزش و 

پـرورش، بخش هـای رسـانه ای، 

حـوزه  سیاسـت گذاری  بـرای 

کشـاورزی و... نیسـت؛ ممکـن 

اسـت مثـاًل نهـادی ماننـد جهـاد 

کمـک  دانشـگاه  از  کشـاورزی 

دانشـگاه  اساسـًا،  ولـی  بگیـرد 

خـودش را یـک نهـاد علمـی ـ 

آموزشـی تعریـف کـرده اسـت و 

بـه سـبک مدرسـه ای پیـش می 

رود. تقریبـا حوزه خواهران بدین 

شـکل پاگرفته اسـت که دوره ای 

طـی کنـد و فارغ التحصیل شـود 

تاشـاید نهـادی این هـا را بـه کار 

گیرنـد، و جـذب آن جـا شـوند و 

از این جهـت، حـوزه خواهـران نقـش خـودش را 

مدرسـه ای تعریف کرده اسـت. خوب همه این 

مسـائل بایـد دقیـق مشـخص و بررسـی شـود و 

تمـام نقش هـا و کارکردهـای آن هـا تـا افـق که 

علمیــه  حــوزه  می گوییــم  مــا 
وســیع  كاركردهــای  بــرادران 
تبلیغــی،  آموزشــی،  نظیــر  دارد: 
تئوریــک  عقبــه  و  پشــتیبانی 
والیــت،  مرجعیــت،  نظــام،  از 
سرپرســتی،  رهبــری در جامعــه 
علمیــه  حــوزه  در  امــا  و...؛ 
به گونــه ای  كله  شــا خواهــران، 
مــا  گویــا  كــه  می شــود  تنظیــم 
و  آموزشــی  كاركردهــای  فقــط 
دانشــگاه  ســبک  بــه  آن هــم 
فــرد  ایــن  می گوینــد  و  داریــم 
بیایــد واحدهایــش را طی كنــد و 

بــرود. و  بگیــرد  را  مدركــش 
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مرجعیت اسـت، باید مسـئله اش روشـن شـود.

   حـوزه: سـؤالی کـه این جـا پیـش می آیـد 
این کـه آیـا تدبیری اندیشـیده شـده کـه چنین 

وضعـی پیـش بیایـد یـا اینکـه هیـچ راهبـردی 

برای آموزش خواهران دیده نشده است که اآلن 

مـا بـه ایـن چالـش افتادیـم؟ چراکـه یک وقت 

می گوینـد مـا از حـوزه خواهـران 

انتظـار داریـم که به سـمت امور 

تبلیغـی، ترویج دین و... بروند و 

هرکـس بـه دنبـال پژوهش گری 

و مرجعیـت بـود خـودش راهش 

را پیـدا کنـد. امـا نهـاد آمـوزش 

حـوزه علمیـه خواهـران دنبـال 

چنیـن چیـزی نیسـت، خـوب 

همیـن  کارکـردش  طبیعتـًا 

می شـود، و می تـوان گفـت ایـن 

کارکـرد بیشـتر از این هـا از آن ها 

نمی خواسـت. اما یک وقت دالیل و توجیهات 

دیگـری دارنـد، از جملـه این کـه چـون زنـان 

نقش  هـای دیگـری هـم دارنـد؛ ازقبیـل نقـش 

خانـواده، همسـرداری، تربیـت فرزنـدان و... که 

ایـن نقش هـا خـود بـه خـود بخشـی از انـرژی، 

فرصـت و توانایـی را از آنـان می گیرد؛ و به نوعی 

مانعـی برای طی مسـیر آن هاسـت، یـا حتی به 

نوعـی نگاه هـای مردانـه که شـاید نمی خواهند 

سـطح علمـی خواهـران افزایـش یابـد، آیـا این 

عوامـل دیگـر سـبب شـده که از حـوزه خواهران 

انتظار بیشـتر از این نباشـد یا نه، همان تقلیل 

کارکردهـای آن هـا به تبلیغ و ترویج هدف بوده 

و بیشـتر از ایـن از آن هـا خواسـته نشـده؟

قطبـی: فکـر می کنـم مجموعـه عوامـل مؤثر 
بـوده اسـت. یکـی از آن عوامـل نوپـا بودن حوزه 

خواهـران اسـت. باالتریـن سـابقه آن مربـوط به 

بعـد از انقـالب و عمـده آن هم در بیسـت سـال 

گذشـته اسـت، در حالی کـه حـوزه بـرادران تبـار 

چنـد صدسـاله ای دارد. بنابرایـن 

بـه  تـا  می بـرد  زمـان  کمـی 

خروجی هـای انباشـت شـده ای 

برسـد تـا بعـد ببینیـم این هـا به 

محقـق و مـدرس و مبّلغ برسـند، 

اگرچـه اکنـون این خروجی ها در 

حـال شـکل گیری اسـت.

دلیـل دیگـر، به جـای این کـه 

شـده،  فکـر  مردانـه  بگوییـم 

این گونـه بگوییـم کـه مـا حـوزه 

علمیـه بـرادران را اصـل و حـوزه 

خواهـران را کمکـی قـرار دادیـم؛ یعنـی حـوزه 

بـرادران را عهـده دار تمـام امـور دینـی، تربیـت، 

ترویـج، تبلیـغ، مرجعیت و پشـتوانه فکری و... 

می دانیـم و چـون به دالیلـی ترجیح نمی دهیم 

کـه خانم هـا بـا آقایـان یک جـا تحصیـل کننـد، 

بلوک آموزش شـان را نیز جدا کردیم. به  عبارتی 

همـه کارکردهـای حـوزه علمیـه را بـرای حـوزه 

علمیـه بـرادران می دانیـم، چون می خواسـتیم 

در محـدوده آموزشـی آرامـش فکـری بیشـتری 

باشـد، بلوک آموزش را جدا کردیم؛ اما خانم ها 

بـرای کارهـای فکـری، تدریـس، تبلیـغ مثـل 

همـان آقاسـت. البتـه در مدل های مشـابه و در 

مــا حــوزه علمیــه بــرادران را اصــل 
كمکــی قــرار  و حــوزه خواهــران را 
بــرادران  حــوزه  یعنــی  دادیــم؛ 
دینــی،  امــور  تمــام  عهــده دار  را 
تربیــت، ترویــج، تبلیــغ، مرجعیت 
و پشــتوانه فکــری و... می دانیــم 
ترجیــح  دالیلــی  بــه  چــون  و 
نمی دهیــم كــه خانم هــا بــا آقایــان 
بلــوک  كننــد،  تحصیــل  یک جــا 
كردیــم. جــدا  نیــز  را  آموزش شــان 
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نگاه مقایسـه ای بد نیسـت به این مسـئله اشاره 

شـود، كـه در دنیـا چنـد نـوع دانشـگاه داریـم؟ 

البتـه در کشـور خودمـان دو سـه نـوع آن رایـج 

اسـت. رایج تریـن دانشـگاه، دانشـگاه نـوع اول 

اسـت کـه دانشـگاهی اسـت کـه فقـط آمـوزش 

می دهـد و بـه بقیـه امـور کاری نـدارد. همـه 

انسـانی،  علـوم  دانشـگاه های 

پایـه، فنـی و مهندسـی و هنـر 

این گونـه اسـت. دانشـگاه نـوع 

دوم، دانشـگاه علمـیـ  خدماتی 

اسـت. در کشـور مـا فعـاًل فقـط 

دانشـگاه علوم پزشـکی این گونه 

علـوم  دانشـگاه  یعنـی  اسـت. 

پزشـکی آمـوزش می دهـد، و در 

کنـارش بیمارسـتان و خدمـات 

پزشـکی هم برای خودش اسـت، 

علـوم  فارغ التحصیـل  یعنـی 

پزشـکی از زیـر مجموعـه وزارت 

علـوم پزشـکی خـارج نمی شـود 

کـه جـای دیگـری بـرود. امـا در نـوع اول، از 

مجموعـه وزارت علوم، وارد دانشـگاه می شـود، 

و  می شـود  مهنـدس  می  خوانـد،  کشـاورزی 

کارش زیر مجموعه جهاد کشـاوری می رود و... 

. تقریبـٌا حـوزه علمیـه از چنیـن نظامی)علمـی 

ـ خدماتـی( برخـوردار اسـت و می گویـد مـن 

صرفـًا عهـده دار آمـوزش نیسـتم، مـن عهـده دار 

خدمـات، سیاسـت گذاری و پشـتیبانی و ... 

نیـز هسـتم؛ اگرچـه در سـاختارهای اجتماعـی 

بـا مشـکالتی مواجـه می شـود. مثـاًل سـازمان 

تبلیغـات یـک سـازمان مسـتقل اسـت کـه 

بخشـی از خدمـات مـا آن جـا بایـد انجام شـود. 

امـور مسـاجد یـک نهـاد جداگانه اسـت، اوقاف 

یـک نهـاد جداگانـه اسـت. عرصه هایـی کـه مـا 

طلبه هـا بـا آن هـا کار داریم متفاوت اسـت. اما 

در علـوم پزشـکی این گونه نیسـت، در دورترین 

روسـتاها، یـک خانـه بهداشـت 

صدمتـری کـه یـک بهـورز در آن 

نظـام  همـان  بـه  می کنـد  کار 

آموزشـی علوم پزشـکی وابسـته 

اسـت تا بیمارسـتان های بزرگی 

چـون خاتم االنبیـاء و... .

   حـوزه: ایـن روش در حـوزه 
به صـورت دموکراتیک تـر اسـت، 

و بـه صـورت نهادهـای مدنـی 

گسـترش پیـدا می کنـد، ممکن 

اشـکاالت  یک سـری  اسـت 

آن جـا  ولـی  باشـد،  سـاختاری 

به گونه ای سلسـله مراتب اسـت 

کـه می تـوان نظـام اقتدارگـرا از باال بـه پایین را 

به خوبـی دیـد، بـه نظر شـما این تلقـی واگرایی 

نمی آیـد؟ پیـش 

یک سـری  آن جـا  در  به هر حـال  قطبـی: 
خوبی هایـی دارد و یک سـری بدی هایـی، یکـی 

از خوبی هایـش ایـن اسـت کـه در آن جـا وقتی 

بهـورز آمـوزش می بینـد بـا همیـن سیسـتم 

و شـبکه حکـم می گیـرد و مـی رود سـرکار. در 

حالی کـه مـا این گونـه نیسـتیم، مـا طلبـه را در 

حـوزه آمـوزش می دهیـم و رهایـش می کنیـم. 

ســطح  و  اســت  درس  درس،   
علمــی  ســطح  هــم،  علمــی 
گــر حجــم درس  بــر اســاس  اســت. ا
تعریــف  اســتاندارد  معیارهــای 
نمی كنــد،  تفاوتــی  دیگــر  شــود، 
خروجــی  در  اســت  ممکــن 
دنیــا  در  كنــد.  فــرق  كمــی  آن 
مــا  زن هــای  اســت،  همین گونــه 
بــا زن هــای آمریــکا و ژاپــن كــه فــرق 
نمی كننــد. همه جــا می داننــد كــه 
لیســانس زن، یعنی لیســانس زن 
و لیســانس مــرد، یعنــی لیســانس 
اســت.  مشــخص  تعریفــش  و  مــرد 
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درحالی کـه سـازمان تبلیغـات بایـد ایـن طلبـه 

را از حـوزه بگیـرد و بـه مسـاجد، روسـتاها و... 

بفرسـتد. البتـه ایـن چنـد دسـتگاهی در حـوزه، 

مزیت هایـی هـم دارد؛ از جملـه این که این ها با 

هم شـبکه می شـوند و صرفًا یک اقتدار مرکزی 

نیسـت. مـا اکنـون در حـوزه علمیـه خواهـران، 

هنـوز تعریـف و جایـگاه مشـخصی دراین بـاره 

نداریـم و تاکنـون سـه حالـت را فـرض کردیـم، 

كـه عبارتنـداز:

 1. حـوزه علمیـه خواهران صرفًا مدرسـه ای 

بـه کمـک حـوزه علمیـه بـرادران اسـت، یعنـی 

ابتدایش برای رشته سـازی، تعیین مأموریت ها 

می شـود،  انجـام  حـوزه  در  کارکردهایـش  و 

انتهایـش هـم کاربسـت و به کارگیری و جایگاه 

این هاسـت کـه بـاز در حوزه انجام می شـود؛ که 

این ها در بلوک آموزش جدا می شـوند و دوباره 

بـه هـم می پیوندند؛

 2. حوزه خواهران صرفًا یک مدرسـه اسـت، 

مثـل دانشـگاه و ... بـه آنچـه به صـورت معمول 

شـده  واگـذار  می افتـد،  اتفـاق 

ست؛ ا

 3. بـرای حـوزه خواهـران 

هـم عیـن حـوزه بـرادران موازنـه 

و هم تـرازی حـوزوی قـرار دهیم 

و تـا سـطح مرجعیـت بـرای آنان 

برنامـه ای داشـته باشـیم. 

من در اسـناد و روش اجرایی 

عـده ای  کـه  ندیـدم  چیـزی 

نشسـته باشـند و برای آن تصمیم گرفته باشند، 

علتـش نیـز بـاز می گردد بـه همـان عواملی که 

اشـاره کـردم؛ کـه اواًل، مـا حـوزه علمیـه را تـک 

می دانیـم؛ ثانیـًا، نو پـا هسـتیم و بـه حـدی 

نرسـیدیم کـه خروجی هـای متعـدد داشـته 

باشـیم. البتـه مقـداری هـم نـگاه ما نسـبت به 

نقش آفرینی هـای خانم ها پایین دسـت اسـت، 

تـا حـدی تأثیرگـذار و قابـل رصـد اسـت، یعنـی 

مـا ترجیـح می دهیم که آقایـان مدیریت کنند، 

میدان دست شـان باشـند و حتی تدریس کنند؛ 

درصورتی کـه واقعـًا در جاهایـی کـه خانم هـا 

توانسـتند بـه میـدان بیاینـد، توانمندی هـای 

خوبی از خودشـان نشـان دادند، به گونه ای که 

برخـی مدیـران زن در رده و در حـد خودشـان از 

مدیـران مـرد عمل كردی بهترداشـتند. بنابراین، 

درس، درس اسـت و سـطح علمـی هـم، سـطح 

اسـاس  بـر  درس   اگـر حجـم  اسـت.  علمـی 

دیگـر  شـود،  تعریـف  اسـتاندارد  معیارهـای 

تفاوتـی نمی کنـد، ممکـن اسـت در خروجـی 

آن کمـی فـرق کنـد. در دنیا همین گونه اسـت، 

زن هـای مـا با زن هـای آمریکا و 

ژاپـن کـه فرق نمی کنند. همه جا 

زن،  لیسـانس  کـه  می داننـد 

یعنـی لیسـانس زن و لیسـانس 

و  مـرد  لیسـانس  یعنـی  مـرد، 

تعریفـش مشـخص اسـت. بلـه، 

مـردان را قابلیت هایـی هسـت و 

در مقابـل زنـان  نیز قابلیت هایی 

دارنـد، كـه در این جـا سـنجش 

ایـن دو قابلیـت نیسـتیم.

كــه خانم هــا   در جاهایــی 
ً
واقعــا

بیاینــد،  میــدان  بــه  توانســتند 
از  خوبــی  توانمندی هــای 
بــه  دادنــد،  نشــان  خودشــان 
گونــه ای كــه برخــی مدیــران زن در 
رده و در حد خودشــان از مدیران 
بهترداشــتند. عمل كــردی  مــرد 
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امـا نکتـه ای کـه بـه آن اشـاره داشـتید کـه 

بعضـی خانم هـا می گوینـد نقش هـای دیگـر 

مـا مثـل مـادری، تربیـت فرزنـد 

و همسـرداری و... اثـر گذاشـته 

اسـت، بلـه، تأثیـر دارد؛ ولـی در 

کارکردهـای اجتماعی طلبه های 

خانم تأثیری نباید داشـته باشـد 

و بایـد در برنامه نویسـی جامـع 

آموزشـی ترویجی برای خانم ها، 

بر اسـاس قابلیت ها و شـأن های 

طبیعـی خانم ها لحاظ و طراحی 

شـود. مثاًل وقتی یک مرد، شـأن 

مدیریتـی یـا قابلیـت تک تـازی 

در میـدان جنـگ را دارد، بـه او 

خانـم   کنـد.  جهـاد  می گوییـم 

ممکـن اسـت ایـن قابلیـت را 

کمتـر داشـته باشـد، بـه جایـش قابلیت هـای 

پرسـتارانه، نیروپـروری و... را دارد، کـه ُبعـد 

پرورشـی و عاطفی قوی تری دارد. خوب ما باید 

در ایـن منظومـه توان منـدی و قابلیـت، برایش 

کارکـرد تعریـف کنیـم. در فصـل یک یـا مقدمه 

کتـاب مفاتیح الحیـات، آیـةاهلل جـوادی آملـی  

نکتـه ای را اشـاره می کننـد کـه مغفـول مانـده 

اسـت. ایشـان یادآور می شـود كه ما دو دسـته 

اجتهـاد داریـم: اجتهاد اکبر بـه معنای بزرگ تر، 

همـان کاری کـه علمـا می کننـد و در عرصه هـا 

و شـئون مختلـف و متعـدد فقهـی مجتهـد 

می شـوند. یـک دسـته هـم اجتهادهای کوچک 

داریـم؛ ممکـن اسـت مـن مجتهـدی نشـوم که 

مقلـد داشـته باشـم، ولـی مثـاًل می توانـم در 

نظـام تربیـت فرزنـد در حـوزه آمـوزش مفهـوم 

کنـم  کمـک  کـودک  بـه  خـدا 

در  خـوب  نقطـه ای(.  )تجـزی 

ایـن فضـا می تـوان از خانم هـا 

اسـتفاده کـرد، در ایـن زمینـه 

ممکـن اسـت به معنـای اجتهاد 

اکبـر فتـوا ندهند، ولی می توانند 

بـه یـک مدلـی برسـند کـه وقتی 

می خواهـد مفهـوم خـدا، مفهوم 

صبـر و... را بـه بچـه آموزش دهد 

اسـتفاده شـود. البتـه ایـن مدل، 

یـک نظریـه می خواهـد و یـک 

تجربـه می خواهـد. نظریـه را در 

دانشـگاهش کار کنیـم، و سـیر 

نظـام آموزشـی مان را به سـمتی 

ببریـم کـه خانم هـا بـه ایـن نـوع اجتهادهـا 

جهت گیـری پیـدا کننـد. میـدان عمـل هـم که 

دست شـان اسـت و قابلیت هایش را هم دارند.

در دنیا، در بحث های پزشـکی، وقتی اسـناد 

پزشـکی را مـرور می کنیـم، جاهایـی کـه بـه 

سـمت مهندسـی پزشـکی رفتـه اسـت، بیشـتر 

محققـان پزشـک مـرد حضـور دارنـد، و جاهایی 

ژنتیکـی و  آزمایش هـای  بـه بحث هـای  کـه 

لطیف تـر رفته اسـت، پزشـک های زن موفقیت 

این جـا  این کـه  داشـته اند. ضمـن  بیشـتری 

حـوزه جسـم، بـدن و طبیعـت اسـت، و خیلـی 

تفـاوت در آن دخیـل نیسـت؛ امـا در این جـا که 

حوزه روح انسـان اسـت، و روح انسـان لطافت 

ــه ای را  ــی  نکت ــوادی آمل ــةاهلل ج آی
اشــاره می كننــد كــه مغفــول مانــده 
یــادآور می شــود  ایشــان  اســت. 
كــه مــا دو دســته اجتهــاد داریــم: 
ــر،  ــه معنــای بزرگ ت ــر ب كب اجتهــاد ا
همــان كاری كــه علمــا می كننــد و 
در عرصه هــا و شــئون مختلــف و 
متعــدد فقهــی مجتهــد می شــوند. 
اجتهادهــای  هــم  دســته  یــک 
اســت  ممکــن  داریــم؛  كوچــک 
كــه  نشــوم  مجتهــدی  مــن 
مقلــد داشــته باشــم، ولــی مثــًا 
می توانــم در نظــام تربیــت فرزنــد 
در حــوزه آمــوزش مفهــوم خــدا بــه 

كنــم كمــک  كــودک 
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دارد، اتفاقـًا خانم هـا این جا بهتر 

می تواننـد کارکننـد. مثاًل ما فقه 

تربیـت را ببریـم در حـوزه زن هـا 

را  شهرسـازی  فقـه  کنیـم،  کار 

بـرای آقایـان کار کنیـم. و از این 

طریـق، از موقعیتـی کـه مادرانه 

و لطیـف اسـت بهـره می گیریم. 

مرحلـه،  ایـن  از  بعـد  خـوب 

و  آموزشـی  نظـام  می توانیـم 

نظـام کارکـردی اجتماعـی حوزه 

خواهـران را بـه آن سـمت ببریم. 

بنابرایـن صرفـًا دنبـال این نباشـیم کـه خانم ها 

را سـخنران کنیـم، سـخنرانی شـأن اختصاصـی 

خانم نیسـت، بلکه در جایی باشـد که به آقایان 

دست رسـی نباشـد... ؛ مثاًل حوزه هـای تربیتی، 

حل و فصـل اختـالف، حکمیـت نوعـروس و... . 

میـز خانـواده قطب هـای فکـری فرهنگی دفتر، 

در بحـث مسـئله محـوری، یکـی از مسـائلی را 

کـه شناسـایی کـرده، بحـث تعـارض و طـالق 

اسـت کـه آمـار باالیـی دارد. در تعـارض و طالق 

مـا یک مرحلـه آموزش داریم)آگاهی بخشـی(، 

یکـی مرحلـه مداخلـه و یـک مرحلـه حکمیـت 

داریـم؛ کـه این هـا شـأن خانم هاسـت. اصـاًل 

اگـر آقایـان وارد شـوند خـراب می شـود. روحیه 

آقایان معمواًل این گونه اسـت که اگر دو یا سـه 

بـار گفتنـد و طرف مقابل گوش نداد، داد می زند 

و... ، ولـی خانم هـا بـا سـعه صـدر سـی بـار هم 

می گوینـد و دسـتش را هـم می گیـرد و یـادش 

هـم می دهـد. بنابراین اصـل کار حوزه خواهران 

برکت اسـت، ولی این ایرادات را 

هـم بایـد حـل کنیم.

   حـوزه:  وقتـی بـه تجربـه 
جوامع دیگر نگاه کنیم، در آن جا 

ممکـن اسـت ثمـره عملیاتـی 

همـه تربیت شـدگان و فراگیران 

نظام آموزشـی چه خانم ها و چه 

آقایـان ، بیشـترِ مدیریـت دسـت 

مـردان اسـت، و مردم سـاالری 

هـم بـه یـک شـکل وجـود دارد؛ 

حتـی رأی زنـان بـه مـردان جدی 

اسـت. امـا در خـود آمـوزش این هـا ایـن کار را 

انجـام نمی دهنـد، و بلکـه در حـوزه آموزش یک 

مسـاواتی برقـرار اسـت، یعنـی هـر جنسـیتی 

می توانـد از آمـوزش و از موقعیت هـای علمـی 

اسـتفاده کنـد، حـاال ممکـن اسـت آن طبیعتی 

کـه شـما اشـاره کردیـد، در ثمـره ایـن کار و در 

ظهـور بیرونـی اش بـه کار بیایـد، و زنـان جـدا 

شوند و گرایش به کاری و مردان گرایش به کار 

دیگر پیدا  کنند، البته اسـتثنائاتی هم همه جا 

وجـود دارد. سـؤال این اسـت، آیا مـا در آموزش 

بـه ایـن مرحلـه رسـیدیم؟ البتـه نکتـه ای که در 

مـورد نوپـا بـودن اشـاره کردیـد، مسـئله جـدی 

اسـت، یعنـی هنـوز تجربـه کافـی از حضور زنان 

در ایـن محیـط نداریـم، مـا تـازه یـک فضایـی 

را ایجـاد کردیـم و شـاید خیلـی هـم بـا شـتاب 

و گسـترده ایجـاد کردیـم و زمـان آن نرسـیده 

باشـد. البتـه ایـن تعارض وجـود دارد که ما این 

درخواسـت را داشـته باشـیم که محیط مساوی 

در بحــث مســئله محــوری، یکــی از 
مســائلی را كــه شناســایی كــرده، 
بحــث تعــارض و طــاق اســت كــه 
و  تعــارض  در  دارد.  باالیــی  آمــار 
طــاق مــا یــک مرحلــه آمــوزش 
یکــی  بخشــی(،  گاهــی  داریم)آ
مرحلــه مداخلــه و یــک مرحلــه 
حکمیــت داریــم؛ كــه این ها شــأن 
گــر آقایــان  خانم هاســت. اصــًا ا

وارد شــوند خــراب می شــود.
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باشـد، در عیـن حـال کـه بگوییم مسـاوات بین 

نهـادی کـه قدیمی تـر اسـت و نهـادی کـه تـازه 

شـروع شـده اسـت. آیا در فکر این هسـتیم که 

بـه این کـه خروجـی آن زنانه مردانـه اش را بعدًا 

موقعیت هـا و طبیعت هـا تعییـن می کنند، کار 

نداشته باشیم یا نه این که از اآلن بگوییم چون 

زنـان این گونـه هسـتند و موقعیـت لطیف تری 

دارنـد از همیـن اآلن آموزش هایـش را ببریـم 

لطیف تـر کنیـم؟

قطبـی: وقتـی مـا می خواهیـم از دیگـران 
و  محدودیت هـا  بایـد  کنیـم،  الگو بـرداری 

نگرش هـای خودمـان را هـم ببینیـم و بعـد 

تصمیـم بگیریـم. در کشـورهای غربـی یـک 

خانـم در کنـار یـک آقـا درس 

می خوانـد و تـا این جا مسـاوی، 

بعـد هـم کـه می خواهد سـر کار 

بـرود، فرقـی نمی کنـد مخاطبان 

و خدمت گیرندگانـش خانـم یـا 

آقـا باشـند. یعنـی تدریس خانم 

بـر آقایـان مثـل آقایان بـر آقایان 

هیـچ تفاوتـی نمی کنـد، کارمند 

شـدنش، حتـی در محیط هـای 

مغازه هـا  خدماتـی،  ورزشـی، 

تفاوتـی  هیچ کـدام  در  و... 

حـوزه  در  چـون  نـدارد،  وجـود 

کارکردهای اجتماعی، جنسـیت 

مگـر در مـوارد خاصـی، خیلـی 

برایشـان شـأنیت نـدارد. مثاًل ما 

می گوییـم اگـر زن می خواهـد 

معاینـه شـود، بایسـتی پیـش پزشـک زن برود، 

امـا آن هـا ایـن محدودیت هـا را ندارنـد. وقتـی 

ایـن تفـاوت عمل کـردی نیسـت، آن وقـت در 

آمـوزش هـم می شـود هم سـان پیـش رفـت. 

امـا وقتـی یک سـری شـئونی وجـود دارد کـه 

اختصاصـی خانم هاسـت و حتـی می تـوان بـه 

مناصـب تبدیـل کرد؛ مثل پزشـکی کـه  این رده 

پزشـکی مخصوص خانم ها باشـد و برنامه ریزی 

کنیـم، به گونـه ای کـه مثاًل در پنجاه سـال آینده 

در ایـن بخـش بـه آقـا نیـاز نباشـد. خـوب ایـن 

بـرای نظـام افتخـار اسـت کـه همـه نیازهـای 

خانم ها در حوزه سـالمت، مشـاوره، کارکردهای 

معنـوی و... تأمیـن اسـت، بـدون این کـه بـا 

جنـس مخالفـی مواجـه میدانی 

شـود. خـوب اسـم ایـن را چـه 

نگـرش بگذاریم چـه محدودیت، 

کـه به نظـرم، واژه مثبتـش ایـن 

اسـت کـه نـگاه مـا بـه زن ایـن 

اسـت که زن باید آرامش داشـته 

باشـد، و درگیـر محیـط مردانـه 

می خواهـد  زن  وقتـی  نشـود، 

مردانـه  محیط هـای  درگیـر 

نشـود، پـس می شـود یک سـری 

شـئون اختصاصـی و مناصـب 

نظـر  در  برایـش  اختصاصـی 

گرفـت؛ ایـن شـئون اختصاصی، 

آمـوزش اختصاصـی الزم دارد. 

البتـه ایـن سـمت هـم مـا ایـن 

کار را نکردیـم، یعنـی نیامدیـم 

درگیــر  می خواهــد  زن  وقتــی 
نشــود،  مردانــه  محیط هــای 
یک ســری  می شــود  پــس 
مناصــب  و  اختصاصــی  شــئون 
نظــر  در  برایــش  اختصاصــی 
گرفــت؛ ایــن شــئون اختصاصــی، 
دارد.  الزم  اختصاصــی  آمــوزش 
ایــن  مــا  هــم  ایــن ســمت  البتــه 
نیامدیــم  یعنــی  نکردیــم،  را  كار 
از  تعــدادی  یــک  كــه  بگوییــم 
طلبه هــا بــرای منصــب قضــاوت 
تربیــت كنیــم، یــک تعــدادی بــرای 
تعــدادی  یــک  تبلیــغ،  مناصــب 
در  و...،  جمعــه  امامــت  بــرای 
حــوزه گفتیــم همــه بــا هــم بیاییــد 
برویــد، یکــی امــام جمعــه شــود، 
یکــی مدیــر شــود و...؛ به هرحــال 
نیامدیــم مســیر اختصاصــی بــرای 

كنیــم.  ایجــاد  خانم هــا 
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بگوییـم کـه یـک تعـدادی از طلبه هـا بـرای 

منصـب قضـاوت تربیـت کنیـم، یـک تعـدادی 

بـرای مناصـب تبلیغ، یـک تعدادی برای امامت 

جمعـه و...، در حـوزه گفتیـم همه با هم بیایید 

برویـد، یکـی امام جمعه شـود، یکی مدیر شـود 

و...؛ به هرحال نیامدیم مسـیر اختصاصی برای 

خانم هـا ایجـاد کنیـم. 

تصـور مـن ایـن اسـت کـه نـه این کـه کامال 

زنانـه باشـد و حتـی آمـوزش های ما جنسـیتی 

شـود، آموزش هـای مـا بـر اسـاس کارکردهـای 

اختصاصـی باشـد، و ایـن تـا حـدی می توانـد 

کمک کند. البته در حوزه برادران این مشـکل را 

داریم، گفتند تا پایه رسـائل و مکاسـب همه با 

هـم بخواننـد، و رشـته های تخصصـی از این جا 

جـدا شـود، امـا اآلن داریـم بررسـی می کنیم که 

رشـته های تخصصـی مـا ناکارآمـد اسـت، حتی 

طلبه هـا رغبـت و گرایش ندارند و در آزمون های 

آن هـم شـرکت نمی کننـد. بنابرایـن بایـد بحث 

شود که چقدر این ها را از هم جدا کنیم. به نظرم 

این هـا نیـاز بـه اظهـار نظرهـای 

متعـدد دارد و یـا حداقـل برویـم 

تجربـه کنیـم؛ مثـاًل یک سـری 

مـدارس تخصصـی و رشـته های 

تخصصـی داشـته باشـیم و بعـد 

بازخورد گیـری کنیـم کـه چقـدر 

تأثیـر داشـت. مثـاًل کاری کـه در 

دانشـگاه امام صـادق مرحوم 

مهـدوی کنی انجـام داد، بعضی 

رشـته ها مثـل علـوم سیاسـی و 

مدیریـت را آزمایـش کـرد، بعـد دیـد وقتـی این 

رشـته ها باشـند، فارغ التحصیـالن می تواننـد 

در کشـور و بیـرون کشـور نقش آفرینـی کننـد؛ 

بعـد از ایـن مرحلـه رشـته ها را توسـعه دادنـد. 

 دانشـگاه های دیگـری نیـز مثـل باقرالعلـوم

بـه ایـن سـمت رفتنـد. بنابراین باید یـا با آزمون 

و خطـا پیـش رفـت، یـا بـه دیدگاه هـا و نظرهـا 

تکیـه کنیم. 

یـک  در  تصمیم گیری هـا  کـه  معتقـدم 

محـدوده کوچـک انجـام شـود، یعنـی کسـانی 

را  میدان هـا  همـه  کـه  می گیرنـد  تصمیـم 

نمی شناسـند. ممکن اسـت افـرادی در میادین 

فلسـفی حـوزه  علمـی حـوزه، فقهـی حـوزه، 

و ... را بشناسـند، و اسـتاد محـض آن رشـته 

هـم باشـند، ولـی آیـا فضاهـای اجتماعـی، 

آسـیب های اجتماعـی و میدان هـای دیگـری 

کـه طلبه هـای خانـم می تواننـد نقش آفرینـی 

داشـته باشـند، را می شناسـند؟ ضمـن این کـه 

امـروز فضـای مجـازی خـودش یـک دنیایـی 

اسـت. زمانـی بـه آقـای واعظـی 

رییـس دفترتبلیغـات اسـالمی 

فضـای  می خواهـم  گفتـم 

بدهیـم،  توسـعه  را  مجـازی 

ایشـان سفارش كردند با احتیاط 

برویـد. گـزارش دادم كـه دو کار 

کـردم که شـاید احتیاط حسـاب 

روی  را  کار  ثقـل  یکـی،  شـود: 

دوش خانم هـا گذاشـتم؛ دوم، 

بـا تولیـد محصـول می خواهـم 

زمانــی بــه آقــای واعظــی رییــس 
گفتــم  اســامی  دفترتبلیغــات 
را  مجــازی  فضــای  می خواهــم 
توســعه بدهیــم، ایشــان ســفارش 
كردنــد بــا احتیــاط برویــد. گــزارش 
كــه شــاید  كــردم  كار  كــه دو  دادم 
یکــی،  شــود:  حســاب  احتیــاط 
خانم هــا  دوش  روی  را  كار  ثقــل 
گذاشــتم؛ دوم، بــا تولیــد محصــول 
ارائــه  نــه  شــوم  وارد  می خواهــم 

خدمــات.



13
97

یز 
 پای

ن و
ستا

 تاب
   

جم
ه پن

مار
ش

135
وارد شـوم نـه ارائـه خدمـات. خدمـات آنالیـن 

اسـت و در معـرض آسـیب هسـتید، مثـاًل بایـد 

مرتب در اینسـتاگرام پسـت بگذارید، اما وقتی 

موشـن گرافی، انیمیـش و... تولیـد کنیـد و در 

آن جـا بازنشـر دهیـد دیگـر آن آسـیب را نـدارد. 

ایشـان اسـتدالل دربـاره خانم هـا را پسـندید و 

گفتنـد خـوب اسـت، چرا کـه خانم هـا، اصـواًل و 

بـر اسـاس تجربـه در برابـر آسـیب های جنسـی 

مقاوم ترنـد. وقتـی خانم ها چنیـن ویژگی دارند 

کـه درصـد آسیب پذیری شـان پایین تـر اسـت، 

از آن طـرف همـت ، ذوق و سلیقه شـان باالتـر 

و خیلـی بهتـر از آقایـان اسـت، چه ایـرادی دارد 

یـک میـدان بـزرگ فضای مجـازی را پیش روی 

آنـان قـرار دهیـم، و نصـف آمـوزش یـا بخـش 

عمده اش را به این سـمت ببریم 

کـه این هـا مبلغـان، مروجـان 

و مشـاوران در فضـای مجـازی 

باشـند. از ایـن طریـق بـا دنیـا 

هـم می تواننـد ارتبـاط بگیرنـد. 

شـاید از جهت هـای دیگـر هـم، 

سنخیت بیشـتری برای خانم ها 

داشـته باشـد، چرا کـه اگـر بنـده 

بخواهـم یـک مشـاوره و مبلـغ 

میدانـی باشـم، بایـد حضوری و 

مشـکالت خـاص خـودش بروم، 

می تواننـد  خانم هـا  بـرای  امـا 

ضمـن رسـیدگی بـه امـور خانه، 

در تلگـرام، اینسـتاگرام و .... کار 

کننـد. بنابرایـن بایـد بر روی این 

مسـائل کار و فکـر کـرد. مـا اکنون نه تنها طالب 

خواهـر در بخـش فضـای مجـازی را تشـویق 

نکردیـم کـه برونـد و بـه آن هـا مهـارت ندادیم، 

بلکـه آن هـا تحذیـر هـم می شـوند. بنابرایـن 

تصـور بنـده ایـن اسـت، کـه نه کاًل به آن سـمت 

بغلتیـم و بگوییـم آموزش شـان تمـام متفاوت 

باشـد، ولـی ایـرادی هـم ندارد بر اسـاس شـأن، 

شـرایط، اقتضـا و مناصـب خانم هـا حداقـل 

رشته سـازی کنیـم. مثاًل چرا در حـوزه خواهران  

رشـته کالم،  فلسـفه، تفسـیر و... می گذاریـم؛ 

اگـر قـرار اسـت مشـترک باشـند، چـرا این هـا را 

جـدا می کنیـم، خانمـی کـه متأهـل اسـت و 

آقـا هـم متأهـل اسـت با هـم بیایند سـرکالس 

آیـة اهلل مـکارم و... درس بخواننـد. وقتـی قـرار 

اسـت همان درس، همان شـکل 

و شـمایل باشـد، چرا جدایشـان 

فرهیختـگان  این هـا  کنیـم، 

جامعـه هسـتند. بنابرایـن اگـر 

این هـا را جـدا می کنیـم، رشـته 

متناسـب بـا خودشـان را هـم 

طراحـی کنیـم؛ یعنـی به جـای 

بگذاریـم  کاربـردی  کالم، کالم 

و بـه جـای این کـه فـالن وهابی 

را قانـع کنـد، بگوییـم بـه بچه ها 

 خداشناسـی، معـاد، اهل بیت

و... یـاد بدهـد. بنابرایـن تفاوت 

رشـته بـر اسـاس شـأن، اقتضا و 

شـرایط کاری آن هـا باشـد.

امید اسـت، دستاوردی که در 

كــه در نظــام شــکل  دســتاوردی 
بازســازی هایی  بــا  گرفتــه، 
شــود،  انجــام  بایــد   

ً
دائمــا كــه 

نقطــه  كــه  باشــد  به گونــه ای 
قوتــی بــرای آینــده تبدیــل شــود. 
وقتــی  بــرادران  حوزه هــای  در 
بســازیم،  امیــد  می خواهیــم 
می خواهیــد  شــما  می گوییــم 
مثــًا  بســازید،  را  آینــده  تمــدن 
مکاســب  انصــاری  شــیخ  وقتــی 
را كلیــد زد، درواقــع مســیر فقهــی 
را بــه یکــی از ســاحت های بــزرگ 
و  مکاســب  نــام  بــه  اجتماعــی 
كــرد.  عالــم اقتصــاد جهت دهــی 
گــر  بنابرایــن شــما طلبه هــا هــم ا
كنیــد، یــک  بتوانیــد جهت دهــی 

می ســازید.  تمدنــی  آینــده 
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نظـام شـکل گرفته، با بازسـازی هایی کـه دائمًا 

بایـد انجـام شـود، به گونـه ای باشـد کـه نقطـه 

قوتـی بـرای آینـده تبدیـل شـود. در حوزه هـای 

بسـازیم،  امیـد  می خواهیـم  وقتـی  بـرادران 

می گوییـم شـما می خواهیـد تمـدن آینـده را 

بسـازید، مثـاًل وقتـی شـیخ انصاری مکاسـب را 

کلیـد زد، درواقـع مسـیر فقهـی را بـه یکـی از 

سـاحت های بـزرگ اجتماعـی بـه نام مکاسـب 

و عالـم اقتصـاد جهت دهـی کرد. بنابراین شـما 

طلبه هـا هـم اگر بتوانیـد جهت دهی کنید، یک 

آینـده تمدنـی می سـازید. 

   امیـد دارم، در حـوزه خواهـران اتفاق هایـی 

بیفتـد کـه در جنبه هـای ویـژه زنانگـی جامعـه، 

کـه مـا تـوان، فهم و نگـرش آن را نداریم، این ها 

نگرش سـازی کننـد و تمـدن را بسـازند. اکنـون 

بـرش تمدنـی مـا در حـوزه زنـان ضعیف اسـت، 

چـه در حوزه هـای سـاختارها و هسـته های 

عینـی کـه همـه مردانـه اسـت و چـه در حـوزه 

کارکـردی، کـه امید اسـت به سـمت بهبودشـان 

پیـش برویم.

* . رییس دفتر تبلیغات اسالمی شعبه اصفهان.
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