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ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع »ﻋﻠﻢ ،ﻗﺪرت و ﺟﻨﺴﯿﺖ در اﯾﺮان«

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻓﻘﺪان دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزاﺧﺎﻧﯽ
ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﻫﻤﯿﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ در اﯾﺮان و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ و
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﻣﯽﭘﺮدازد .اﻫﻤﯿﺖ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺘﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
دﯾﻦﺳﺎﻻر و ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ زﻧﺎن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺗﺤﻮﻻت آن در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺟﻨﺲﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﻤﺮو داﻧﺶ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ”زﻧﺎﻧﻪ“ ﺷﺪن آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ،
ﭘﮋوﻫﺶ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻗﺪرت
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮل ﻣﻮﺳﮑﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن
و ﻣﺮدان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻠﻢ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﺶ را از دﻧﯿﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻗﺪرت ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽداﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ او اﮔﺮ ﻣﺮدان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﻃﻮل دو ﻗﺮن اﺧﯿﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را در ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻠﻂ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﻮدن ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻫﻨﺮ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﻮم و ﻓﻦ آوری زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺗﺪاوم ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮداﻧﻪ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان در ﺣﻮزه دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﻋﻠﻢ از
ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺣﻀﻮر ﯾﮏ دوﻟﺖ
دﯾﻦ ﺳﺎﻻر و ﺳﻠﻄﻪ ﯾﮑﺴﻮﯾﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ رﺷﺪ زﻧﺎن در ﺣﻮزه
آﻣﻮزش ﮐﻪ از دﻫﻪ  ۱۳۴۰آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎی ”زﻧﺎﻧﻪ
ﺷﺪن“ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺘﺎب ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی
ﺗﺤﻮﻻت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺮان در ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﭘﺮﺷﺘﺎب
زﻧﺎن در ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،ﻫﺌﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻓﻀﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺳﻬﻢ زﻧﺎن در ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ از ﺣﺪود  ۲۹درﺻﺪ در ﺳﺎل
 ۱۳۵۷ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴۹درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در
ﻫﺌﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ از  ۱۶درﺻﺪ ) (۱۳۵۹ﺑﻪ  ۲۶درﺻﺪ
) (۱۳۹۶رﺳﯿﺪه و زﻧﺎن ﺑﯿﺶ از  ۳۵درﺻﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ
و رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﻠﻮم
ﺗﺠﺮﺑﯽ از رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
اﮔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮاﺑﺮی زن و ﻣﺮد ﺑﺨﺸﯽ از
دﻏﺪﻏﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺗﻼش ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در آﻣﻮزش ،ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد در اﯾﺮان وﺿﻌﯿﺖ ﮔﺎه واروﻧﻪ اﺳﺖ .در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از روﺣﺎﻧﯿﺖ
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ،ﻓﺮودﺳﺘﯽ زن و ﻓﺮا دﺳﺘﯽ ﻣﺮد از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﻀﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و اﺷﮑﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﻌﮑﺎس

ﻓﺮاﺧﻮان
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻧﮕﺮش را ﻣﯽﺗﻮان در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﯿﺖ ﮔﺮای ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ
اﯾﺮان  ،در ﺟﺪا ﺳﺎزی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻣﺪارس ،در ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،و در ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ
ورود زﻧﺎن در ﺗﻌﺪادی از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ درﺑﺎره آﻣﻮزش زﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﻧﺎن در ﺣﻮزه داﻧﺸﮕﺎه ،ﻋﻠﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ دارای ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ )ﭘﺎرادوﮐﺴﺎل( اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺮدن ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزش دﺧﺘﺮان ﺑﻮﯾﮋه در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺧﻮاﻧﺪن ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ،آﻣﻮﺧﺘﻦ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ذﻫﻨﯿﺖ و ﻫﻮﺷﯿﺎری
ﺟﺪﯾﺪ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﻼن و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری
از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻮزه ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،آﻣﻮزش ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺣﮑﺎﯾﺖ از
ﺗﺤﻮﻻت ژرف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﯾﻦ دوران و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ
از زﻧﺎن اﯾﺮان دارد.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ .ﻫﻤﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺎﻟﺐ آن را ﻓﺮو دﺳﺘﯽ زﻧﺎﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ در
ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار اﺻﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻬﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻣﺮداﻧﻪ و آﻫﻨﮓ ﮐﻨﺪ زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن آن در ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺑﯿﮑﺎری ﮔﺴﺘﺮده زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ
از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﻣﻮزون رﺷﺪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
از اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻦ از ”زﻧﺎﻧﻪ“ ﺷﺪن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ
ﻫﺪف ﭼﺮﺧﺶ از واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ”ﻣﺮداﻧﻪ“ ﺑﻮدن ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ،ﺑﻪ ﺳﻮی ”زﻧﺎﻧﻪ“
ﺷﺪن آن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدل ﺗﺴﺎوی ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ،

ﻧﺸﺮﯾﻪ ی آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪ ایﺗﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ”ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ“ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﻧﺪرا
ﻫﺎردﯾﻨﮓ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﻧﺪ از زاوﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
”ﻣﺴﺌﻠﻪ زن درﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻠﻢ در ﻓﻤﯿﻨﺴﻢ“ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻢ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی
ﻋﻠﻤﯽ را از ﺳﻠﻄﻪ ﻧﮕﺮش ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮداﻧﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ .آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼﺷﯽ در اﯾﺮان
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ،ﻫﻨﻮز از ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار
ﻧﺪارد؟ آﯾﺎ زﻧﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺧﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﮕﻮﻧﻪای ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ارﺗﻘﺎ
ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ؟ و آﯾﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ دﮔﺮﮔﻮن
ﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ در دو-ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎر
ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ زن در ﻋﺮﺻﻪ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎی
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ،ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺗﺤﻮﻻت دﻧﯿﺎی
آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻋﻠﻢ ،ﺟﻨﯿﺴﯿﺖ و راﺑﻄﻪ ﻗﺪرت در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﯾﺮان از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و دﻧﯿﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت و ﺟﻨﺴﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ؟ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻮﻻت زﻧﺎن اﯾﺮان در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ )ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻫﻨﺪ ،ﻣﺼﺮ…( وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ آﻫﻨﮓ
ﮐﻨﺪ ﺗﺤﻮل در ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﻣﺮداﻧﻪ آن ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯿﺸﻮد؟
ﻫﺪف اﯾﻦ ﺷﻤﺎره آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﭘﺪﯾﺪه ”زﻧﺎﻧﻪ ﺷﺪن“ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﯾﺮان
و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوزی زﻧﺎن و ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﯾﻪ آزادی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺧﺎرج از

ﻓﺮاﺧﻮان
ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻮﺟﻮد آوردن ﭘﻠﯽ ﻣﯿﺎن
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی داﺧﻞ اﯾﺮان و ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ در
ﻣﻮرد اﯾﺮان ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن زﻧﺎن و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
در دﻧﯿﺎی آﮐﺎدﻣﯿﮏ ،ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﯾﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﯾﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻓﻤﻨﯿﺴﺘﯽ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ
آﻣﻮزش ،ﻋﻠﻢ و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﯾﺮان ﯾﺎری
رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﻨﺠﺸﮕﺮاﻧﻪ و دﯾﺎﻟﻮگ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در اﯾﺮان اﻣﺮوز اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ای
در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﯿﺮزا ﺧﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

