ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺎزهﻫﺎی ﻧﺸﺮ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ
و ﻗﺪرت ﮔﺮدآوری ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﺣﺪ ﻋﻨﻮان و ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﺳﻬﻢ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .در ﻓﺼﻞﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺘﺎب ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺘﯽ،
ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻓﺮدی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﻗﻮﻣﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه درک ﺑﻬﺘﺮی از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی روﻧﺪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر
آﺷﮑﺎرا ﭘﺎﯾﯿﻦ زﻧﺎن در ﺑﺮﺧﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮐﺘﺎب
ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺮوری ﺟﺎﻣﻊ از ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ در
ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻫﻢ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دارد،
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
روﺷﻨﯽ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .در
اﯾﻦ ﺷﻤﺎره آزادی
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻞ
ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » زﻧﺎﻧﻪ
ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
در اﯾﺮان :ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻫﺎ
و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ« ﺑﻪ
ﻗﻠﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی
و ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻧﺎدر در
دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺎزهﻫﺎی ﻧﺸﺮ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﺟﻨﺴﯿﺖ

زﻧﺎن ،اﺳﻼم و ﺗﺤﺼﯿﻼت
ﮔﻠﯽ رﺿﺎﺋﯽ رﺷﺘﯽ ،ﮔﻠﻨﺎر ﻣﻬﺮان و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺒﺪﻣﻮﻻﺋﯽ
Rezai-Rashti, Goli M., Golnar Mehran, and Shirin Abdmolaei.
2019. Women, Islam, and education in Iran. New York: Routledge
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ و ﻇﺮاﻓﺖﻫﺎی ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش زﻧﺎن ﭘﺲ از
اﻧﻘﻼب  ،۱۳۵۷ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در آﻣﻮزش در اﯾﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازد .ﮐﺘﺎب
ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﭘﺮوژه اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان،
ﺑﻪ وﯾﮋه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ
زن و ﻣﺮد در ﺣﻮزه
آﻣﻮزش ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ﭘﺎرادوﮐﺲ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ
و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ اﻋﻤﺎل
ﺷﺪه ﺑﺮ زﻧﺎن اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.
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زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﯾﺮان
ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺷﺎهرﮐﻨﯽ
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در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ» :ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻏﺮﺑﯽ دﻟﻮاﭘﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان "ﺑﻤﺐ ﭼﺎدر" ﺑﻮدﻧﺪ؛
ﻓﺮاﺧﻮان آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺮدن ﭼﺎدر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد اﻧﻘﻼب.
زن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ "ﻗﺪر
و ارزشاش" ﻣﻠﺰم
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻦ ﺧﻮد را
ﻫﻤﭽﻮن " ﮔﻮﻫﺮی
در ﺻﺪف" ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻘﻂ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﻦ او
ﻧﺒﻮد .در راﺳﺘﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺟﺪاﺳﺎزی
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺗﻬﺮان
و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان
ﺑﺎﻻ
دﯾﻮارﻫﺎﯾﯽ
رﻓﺘﻨﺪ و ﺣﻔﺎظﻫﺎ
و ﭘﺮدهﻫﺎﯾﯽ ﻧﺼﺐ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻦ زن را
در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از
ﻧﮕﺎهﻫﺎ "ﻣﺼﻮن"
ﺑﺪارﻧﺪ … ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ
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درﺑﺎرهی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ  ۱۳۵۷و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه،
درﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺮای اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در
ﻓﻀﺎی زﯾﺴﺖ روزﻣﺮهی ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ
درﺑﺎرهی ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درﺑﺎرهی دﺳﺘﺮﺳﯽ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

