ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع راﺑﻄﻪ »ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﺟﻨﺴﯿﺖ«
ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ دراﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺑﺎ اﯾﺪهﻫﺎ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ
ﻫﻤﭽﻮن زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل واﻗﻌﯽ
ﯾﺎ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی زﻧﺎن و
ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن درﻣﯿﺎن ﻣﯽﮔﺬارد .ﭘﺮﺳﺸﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮔﺴﺘﺮه آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻌﺎ وﺳﯿﻌﺘﺮ از ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﮔﺮدآوری
ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی دﯾﮕﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ« ،ﺳﻌﯿﺪ
ﭘﯿﻮﻧﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮان اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﻃﺮح و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ داﻧﺶ و ﻧﯿﺰ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در
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ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر و رواﺑﻂ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺮﺿﯿﻪ
اوﻟﯿﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم و ﻓﻦ
آوری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر و
در رواﺑﻂ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ/ﺣﺮﻓﻪای ﭘﺴﺮان
و دﺧﺘﺮان اﯾﺮاﻧﯽ« ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی او درﺣﻮزه
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ  ۳۶ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﺠﻠﻪ
ﻋﻠﻤﯽ "ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ" ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺳﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ وآزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن دراﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۵۶و ) ۵۷دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
اﻧﻘﻼب( از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﯿﺎن  ۲۲۰دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم
ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب در اﯾﺮان ،و ﺗﺪاﻋﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﺎن و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯽ دﯾﮕﺮﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ
دادهﻫﺎی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای آﻣﻮزﻧﺪه و ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺗﺤﻮﻻت ﭘﺲ از  ۴۵ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ
دﻫﺪ.
درﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺣﺴﯿﻦ زاده ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭘﻬﻨﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﻢ
در ﻣﮑﺰﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ دو زن
داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻋﻠﻢ آن ﻫﻢ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص در ﻋﻠﻮم دﻗﯿﻘﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺎ ﻧﺜﺮی ﺳﺎده و روان ﻣﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﺗﺠﺎرب آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اوﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺮات ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻣﺒﺎرزات ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ زﻧﺎن
ﻣﮑﺰﯾﮏ در ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻮم را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻨﺮ ،ﮐﻤﺒﻮد
ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎزدارﻧﺪه زﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ،ﻓﻦ
آوری ،رﯾﺎﺿﯿﺎت وﻣﻬﻨﺪﺳﯽ درﺣﻮزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ  .از
اﯾﻦ رو اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺴﻂ ﻧﻘﺪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮع زﻧﺎن
در ﺣﻮزه ﻋﻠﻮم ﻣﺤﺾ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و زﻧﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ
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دارﻧﺪ.
در ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺻﺪﯾﻘﻪ وﺳﻤﻘﯽ و ﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻔﯽ اﺷﮑﻮری ﻣﻮﺿﻮع
»ﺟﻨﺴﯿﺖ ،زن و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی در ادب اﺳﻼﻣﯽ« ﺑﺤﺚ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای آﻏﺎز ﺑﺤﺚ
اﺷﮑﻮری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ
ﺗﻌﺒﯿﺮی در ﺳﻨﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﻼم ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺴﺌﻠﻪ زن« ﻣﯽ ﭘﺮدازد و در
ﮔﺮوه اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﻮاز و ﯾﺎ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن
از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﻃﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﭙﺲ
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﭘﯿﺶ رو ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ و ﯾﺎ دﻻﯾﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ در
ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی زﻧﺎن
ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﺮﻋﯽ آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ
ﺳﻨﺖ دﯾﺮﭘﺎ و ﺳﺘﺒﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ و ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ زنﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در
اداﻣﻪ ﺻﺪﯾﻘﻪ وﺳﻤﻘﯽ ﭘﺲ اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از دﯾﻦ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻓﻘﻪ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﭽﻪ درﺑﺎره ی ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی ﺑﺮای زﻧﺎن آﻣﺪه ،ﻋﻘﺎﯾﺪ
و اﻓﮑﺎر ﻣﺮداﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎب ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﺑﻮده ،ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮدان
ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﻼم ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی
زﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی و ﭘﯿﺮوی از ﻗﺮآن ،ﻋﻠﻢ
آﻣﻮزی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﺮدم .اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺣﻮزه ﻓﻘﻬﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺎرﯾﺨﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
راه ﻣﯽﺑﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﻪی »زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺮان:
ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺳﻌﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪی و ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻧﺎدر وﺟﻮه
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺮور دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه از
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ) ،آن دﺳﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ ،اﻧﺘﻈﺎرات
و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی زﻧﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی آﻣﻮزش ﭘﺲ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و دﺳﺘﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش )ﻋﺎﻟﯽ( ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و
روﻧﺪ دوﻟﺖ-ﻣﻠﺖ ﺳﺎزی ﺗﻤﺮﮐﺰ دارﻧﺪ( ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﮕﺎه ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ دﻧﯿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﻧﮕﯿﺰه زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﭘﯿﮕﯿﺮی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،و ﻫﻢ
ﺑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎزی آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .آﻧﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
زﻧﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ "روح زﻣﺎن" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ
ﻧﺰدﯾﮏ دارد و از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻮاع رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ از آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد
 .ﻃﺮح اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن آﻣﻮزش ،ﮐﻪ از اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﺤﺘﻮای
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ دارای ﺗﻨﺎﻗﺾﻫﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺼﻠﯽ از ﮐﺘﺎب »دورﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ« اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﺑﺘﺪا ﻧﯿﺮه ﺗﻮﺣﯿﺪی در ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ :ﻃﺮد
ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﻋﻠﻢ« ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و در
ﻣﻮاردی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ رﯾﺎﺿﯽ و ﯾﮏ زن ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ
در زﻣﯿﻨﻪ¬ی ﻫﻨﺪﺳﻪ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ
و اﻫﺪاف ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ در دﻧﯿﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،آﻣﻮزه-ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد .او در اداﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺮا زن ﺑﻮدن ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻬﻢ ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺒﻮده ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ داﻣﻦ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ آﻧﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ .و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﯾﻢ از زﺑﺎن ﺧﻮد او ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺳﭙﺲ در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﺻﺎﺑﺮی از ﺧﻼل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺧﺎﻃﺮه آﺷﻨﺎﯾﯽ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮه دﯾﮕﺮی از ﺷﺨﺼﯿﺖ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی
او آﺷﻨﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه »ﻋﻠﻢ،
ﻗﺪرت و ﺟﻨﺴﯿﺖ« آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.

