زنانه شدن آموزش عالی در ایران:
[[[
تناقض ها و پیچیدگیها

سعید پیوندی و یاسمین نادر

 .1پیش درآمد
چهار دهه پس از انقالب فرهنگی در ایران در خرداد  ،۱۳۵۹که آغاز
اسالمی سازی آموزش و پرورش بود ،زنان درست برخالف انتظار ،با وارونه
کردن توازن جنسیتی به سود خود  ،حدود نیمی از جمعیت دانشجویی در
دانشگاهها را تشکیل میدهند .در نزد بسیاری این نتیجهای غیر منتظره است
زیرا اسالمیسازی برابر بود با افول -هرچند نه س ّدی تمام و کمال در برابر-
مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان بهویژه در آموزش و پرورش و بازار کار .اما
در ایران امروز آموزش زنان فراسوی دبیرستان یک پدیده حاشیهای نیست و
به یک هنجار ،همانند بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
از این رو بسیاری از دانشگاهیان در نوشته های خود تالش کرده اند به
توضیح پیچیدگیها و تناقضهای زنانهشدن آموزش عالی در ایران بپردازند .
-1این متن فصلی است از کتاب دورنماهای بین المللی جنسیت و آموزش عالی به زبان انگلیسی (فونتانینی،
جوشی و پیوندی) که در سال  2020منتشر شده است.
Fontanini, Christine, Joshi, Kichore & Paivandi, Saeed (2020). International Perspectives on
Gender and Higher Education. London: Emerad Publishing

نشریه ی آزادی اندیشه
نوشته حاضر بر آن است که با مرور سنجشگرانه این ادبیات به درک بهتر این
پدیده یاری رساند .بخش اول مقاله به بررسی آماری پیرامون ثبتنام زنان
در دانشگاهها از دهه  ۱۹۷۰بدین سو ،و نیز مشارکت کمابیش محدود آنان
در بازار کار اختصاص دارد .هدف این بخش مطالعه کمی دگرگونی های ۵
دهه گذشته و پیوند بین آموزش عالی زنانه شده ،از یک سو ،و بازار کاری
تحت سلطه مردان از سوی دیگر است .بررسی آماری تحول آموزش زنان پیش
درآمدی خواهد بود برای مرور سنجشگرانه ادبیات موجود پیرامون وضعیت
زنان در آموزش عالی و طرح نکاتی که می تواند به پربارتر شدن بحث یاری
رسانند.
مرور سنجشگرانه ادبیات بطور عمده به دو دسته از پژوهشها پیرامون
آموزش عالی توجه میکند :آنهایی که به بررسی انگیزهها ،انتظارات و تصمیم
گیری زنان برای پیگیری آموزش پس از دبیرستان میپردازند و نوشتههایی
که به تحلیل اسالمیسازی آموزش (عالی) به منزله بخشی از ساختار و روند
دولت-ملت سازی و تاثیر آن بر پیشرفت زنان توجه دارند.
تأکید ما اینست که تحلیل جامعباید در نگاه گسترده تر از دولت و جامعه
به زمینه (کانتکس) دنیای جهانی شده هم توجه کند .جهانی که هم بر شکل
گیری انگیزه زنان ایرانی در پیگیری آموزش عالی ،و هم بر اسالمیسازی آن
تاثیر می گذارد .استدالل ما آن است که انگیزههای زنان ایران با "روح زمان"
(هگل )۲۰۱۲ ،به معنای افزایش آگاهی و عدالت خواهی پیوند نزدیک دارد و
از طریق انواع رسانهها از آنچه در دنیا می گذرد تاثیر میپذیرد  .طرح اسالمی
کردن آموزش ،که از انقالب فرهنگی در  ۱۳۵۹بدین سو ساختار و محتوای
نظام آموزشی را نشانه رفته است ،نیز در ارتباط با افزایش آگاهی جنسیتی
قابل بررسی است و از این منظر دارای تناقضها و پیچیدگیهای خاصی است.

 .2زنان در آموزش عالی ایران :مرور کوتاه تاریخی
نخستین موسسات آموزشی مدرن ایران در مقطع متوسطه و عالی ،پس از
نیمه دوم قرن نوزدهم بتدریج شکل گرفتند .برنامه درسی دارالفنون ()۱۸۵۱
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به عنوان اولین موسسه آموزشی ایرانی ترکیبی از آموزش متوسطه و عالی
بود .همچنین مدرسه علوم سیاسی -که به وزارت امور خارجه وابسته بود -و
مدرسه پزشکی (کاردان۱۹۵۷ ،؛ نراقی )۱۹۹۲ ،که در همان زمان بنیانگذاری
شدند منحصرا ً برای پسران طراحی شده بودند.اما انقالب مشروطه ()۱۲۸۵
و درپی آن به قدرت رسیدن سلسله پهلوی ( )۱۳۵۷-۱۳۰۴فصلی نوین را در
تاریخ آموزش زنان گشود .برای نخستین بار ،شورای عالی آموزشی در ۱۳۰۱
آموزش و پرورش برای دختران و پسران را بهگونهای یکسان در مدرسهها و
دبیرستانها مطرح کرد .از آن پس ،دسترسی زنان به همه سطوح آموزشی به
تدریج ،گسترش یافت (نراقی۱۹۹۲ ،؛ پیوندی.)۲۰۰۶ ،
در سال  ،۱۳۱۳دانشگاه تهران -نخستین دانشگاه مدرن ایران -با ۱۰۳۴
دانشجو افتتاح شد و درپی آن ،دانشسرای تربیت معلم ( )۱۳۱۴گشایش یافت
که به طور رسمی به دختران اجازه میداد تا وارد مرحله آموزش عالی شوند.
تعداد آموزگاران زن که برای تدریس در دبیرستان دخترانه آموزش دیدند نیز
با شیب مالیم افزایشیافت (کاردان۱۹۵۷ ،؛ م َناشیری.)۱۹۹۲ ،
تعدادی از زنان طبقات فرادست -بهویژه از طبقه اشراف و خانوادههای
کمتر محافظهکار ایرانی نیز برای پیگیری تحصیل به اروپا یا خاورمیانه سفر
کردند .هاشمیان ( )۲۰۱۰یادآوری میکند که بین  ۱۳۰۹تا  ،۱۳۱۹دستکم ۴۶
زن برای تحصیل به فرانسه ،بلژیک ،آلمان ،سوییس یا لبنان رفتند .در ،۱۳۱۹
نخستین گروه از زنان همچنین اجازه تحصیل در دانشگاه تهران را یافتند
(م َناشیری ،۱۹۹۲،ص ،)۱۰۵ .و  ۶سال پس از آن ،نخستین پزشک زن از همین
دانشگاه فارغالتحصیل شد .در دهههای بعدی ما شاهد افزایش چشمگیر و
پابرجای تعداد زنانی هستیم که با گسترهای مابین  ۲۵درصد تا  ۳۰درصد در
سراسر دهه  ۱۳۴۰ ،۱۳۳۰و آغاز دهه  ۱۳۵۰در دانشگاهها ثبت نام کردهاند.
دامنه طرحهای آموزشی در دوره محمد رضا شاه ،در راستای پروژه توسعه
مدرنزاسیون صنعتی و به لطف جهش ناگهانی بهای نفت از دهه ۱۳۵۰
گسترش یافت .کنفرانس ساالنه آموزش در رامسر ،که تحت ریاست مستقیم
شاه برگزار میشد ،قدم مهمی در تعیین و ارزشیابی سیاستگذاری آموزش
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عالی برای دست یابی به اهداف توسعه صنعتی بود.
در این دهه افزایش ظرفیت پذیرش دختران در آموزش عالی در اولویت
سیاست ها آموزشی قرار گرفت (م َناشیری۱۹۹۲ ،؛ نراقی ،)۱۹۹۲ ،و با تصویب
قانون  ۱۳۵۳که تحصیالت دانشگاهی را به طور رایگان در اختیار پسران و
دختران قرار میداد (م َناشیری ،۱۹۹۲ ،ص )۲۵۰.سرعت و توان اجرایی بیشتری
یافت.
در دهه  ،۱۳۵۰با میانگین رشد  ۶درصد در سال ،ما شاهد افزایش تعداد
دانشجویانی هستیم که در آموزش عالی در کشور ثبتنام کردند و رشد
پرشتاب تقاضا از ظرفیت دانشگاههای فراتر بود تا جایی که اداره اجرایی
آزمون ورودی دانشگاه ها با موانع بسیار رو برو شد .اگر در  ۳۶ ،۱۳۴۰درصد
از شاگردان -که تحصیالت دبیرستانی را به پایان برده بودند -میتوانستند وارد
آموزش عالی شوند در  ،۱۳۵۸فقط  ۱۲درصد از آنان موفق به عبور از سد
آزمون ورودی میشدند (نراقی .)۱۹۹۲ ،در نتیجه بسیاری از داوطلبان ورود به
دانشگاه ناچار شدند تا به خارج از ایران بروند -غالباً اروپا و ایاالتمتحده -تا
تحصیالت عالی خود را آغاز کنند یا ادامه دهند .بر اساس داده های یونسکو
( )۱۹۸۲در پایان دهه  ،۱۳۵۰ایران در فرستادن دانشجو به خارج در جهان
مقام نخست را داشت .شمار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور از ۱۳۶۰۰
نفر در سال  ۱۳۴۹به  ۷۴۶۴۰نفر در سال  ۱۳۵۸افزایش یافت .یعنی با افزایش
میانگین  ۱۹درصد در سال که از آن میان  ۶۸درصد در ایاالتمتحده بودند.
ثبتنام زنان در دانشگاهها ،پیش از جنبش اجتماعی سالهای  ۱۳۵۷علیه شاه،
به  ۳۱درصد رسید (مرکز آمار ایران.)۱۹۸۲ ،
اسالمی سازی آموزش در گفتمان انقالبی سالهای پیش از فروپاشی سلطنت
پهلوی مطرح نشده بود ،اما پیروزی انقالب به رهبری آیتالله خمینی ،انقالب
آموزشی اسالمی را به صورت اولویت جمهوری اسالمی با هدف بازتعریف
و بازسازی ملت  -دولت درآورد .در این دوران نظام آموزشی سلطنتی به
طور کل ،و علوم انسانی و اجتماعی دانشگاهی به طور خاص ،ضداسالمی
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و غربزده[[[ قلمداد می شدند .این تلقی از نهادهای مدرن مانند دانشگاه
به معنای درکی پسااستعماری در نقد نفوذ غرب در ایران بود[[[ .بنابراین،
اسالمیسازی این نظام غرب زده هم به منزله امری دینی و هم الزامی سیاسی
در درجه نخست اهمیت قرار گرفت (حمدحیدری ،آقایی و پاپزن۲۰۰۸ ،؛
پیوندی .)۲۰۱۲ ،۲۰۰۶ ،آموزش و پرورش ،همانند بسیاری دیگر از نهادها،
نظامی متمرکز بود که حکومت مرکزی آن را تأمین مالی ،اداره و بر آن نظارت
میکرد .از این رو ،برای روحانیت در قدرت ،طرحریزی ،تحمیل و اجرای طرح
های خود از باال امری کمابیش آسان بود.
گام نخست طرح اسالمیسازی ـ یکدستسازیای که دوران اولیه انقالب
فرهنگی را شامل می شد و سه سال طول کشید -بطور عمده با هدف سرکوب
مخالفان ،حذف رقبا و دشمنان سیاسی درون نظام ،مهار تاثیر فضای متشنج
سیاسی بر دانشگاهها ،از  ۱۳۵۹آغاز شد و طی آن همه موسسات آموزش عالی
بطور موقت تعطیل شدند .بسته شدن دانشگاهها همراه بود با موج اول آنچه
که در گفتمان رسمی "پاکسازی" (اخراج) مخالفان حکومت در میان استادان
و دانشجویان نام گرفت( .حمدحیدری و دیگران.)۲۰۰۸ ،
در پی بازگشایی دانشگاهها در  ،۱۳۶۲افزون بر دگرگونیهایی که در
خصوص مواد درسی و بازسازی پرسنل دانشگاهی صورت گرفت ،موسسات
جدید آموزش عالی به منظور پاسخ به نیاز اجتماعی ـ جمعیتی آموزش
2- Westoxicated
 -3گفتمان انتقادی را دربارة نفوذ و تأثیر غرب بر ساختار و محتوای نظام آموزش عالی بطور عمده توسط
روشنفکران منتقد دهه  ۴۰و  ۵۰شمسی به میان کشیده شد .این حرکت روشنفکری را عمدتاً دانشگاهیان
مسلمان و شخصیّتهایی مانند علی شریعتی ( )۱۳۵۶-۱۳۱۲و جالل آل احمد ( )۱۳۴۸-۱۳۰۲آغاز کردند.
گفتمان نوین اسالمگرایان در پی رواج دوباره ارزشهای اسالمی در آموزش مدرن و مبارزه علیه نفوذ فرهنگ
غربی بود .جالل آل احمد ،نویسنده و روشنفکر ایرانی ،در دهه  ۱۳۴۰انتقاد از نظام آموزشی را آغاز کرد.
نام اثر آل احمد ،که در  ۱۳۴۰انتشار یافت" ،غربزدگی" بود و بازتاب ذهنیت جنبشهای نوخاسته اسالمی
از این دوره زمانی بود که غرب را به منزله مسبب همه بدبختیهای کشورهایشان و کشورهای جهان سوم
ارزیابی میکردند .فصلی از این کتاب به آموزش و پرورش و دانشگاهها اختصاص یافته که مولف آنها را نهاد و
سازمانهایی غربیشده ارزیابی میکند .از نظر او ،دانشگا ِه تحت تأثیر غرب هدفی برای " آموزش انسانهای
غربزده" بود .آل احمد چنین میپنداشت که در برنامههای درسی "نه حضور سنت ،نه ردپایی از فرهنگ
گذشته ،نه واحد درسی در اخالق یا فلسفه و نه پیوندی بین دیروز و فردا ،بین خانه و مدرسه ،شرق و غرب"
دیده نمیشد (نیکپی۲۰۰۱ ،؛ پیوندی.)۲۰۱۲ ،

شماره  . ۱۰آذر ۹۹

157

نشریه ی آزادی اندیشه
عالی بنیادگذاری شدند[[[ .[[[،دانشگاه آزاد اسالمی -موسسه شبه خصوصی-
در همان سال و در تهران با  ۳۰۰۰دانشجو آغاز بهکار کرد و بهزودی به
یک دوجین شهر دیگر گسترش یافت .در سالهایی که درپی آمد گسترش
تعداد سازمانهای آموزش عالی شتاب گرفت و موسساتی همچون پیام نور ،با
آموزش از راه دور ،برپا شدند .در ایران پس از انقالب فرهنگی (،)۱۳۶۲-۱۳۵۹
برخالف انتظار عمومی ،شاهد رشد شتابان تعداد و گونهگونی سازمانهای
آموزش عالی هستیم.

.3زنانهشدن آموزش عالی :روندها و دگرگونیهای فراگیر
چنانکه گفتیم ،افزایش ثبتنام زنان در آموزش عالی در جمهوری اسالمی
فرایندی بود که ریشه در گسترش آموزش در دوران پهلوی داشت (ملکزاده،
۲۰۱۱؛ م َناشیری۱۹۹۲ ،؛ صلیبی .)۲۰۱۰ ،این رشد اما در دهههای پس از انقالب
 ۱۳۵۷و بهویژه از دهه  ۱۳۷۰بدینسو با شتاب بیشترادامه یافت .در ،۱۳۹۷
نزدیک به  ۳.۶میلیون دانشجو ،شامل  ۱.۷میلیون دختر ،در دانشگاههایی
گوناگون درس میخواندند که بهطور کلّی به چهار گونه مقولهبندی میشوند:
دانشگاههای دولتی که تقریباً  ۲۴درصد تعداد کل دانشجویان را ،با نسبت ۵۴
درصد دانشجوی زن ،دربرمیگیرد؛ دانشگاه آزاد اسالمی که میزبان  ۳۷درصد
 -4گفتمان انتقادی را درباره نفوذ و تأثیر غرب بر ساختار و محتوای نظام آموزش عالی بطور عمده توسط
روشنفکران منتقد دهه  ۴۰و  ۵۰شمسی به میان کشیده شد .این حرکت روشنفکری را عمدتاً دانشگاهیان
مسلمان و شخص ّیتهایی مانند علی شریعتی ( )۱۳۵۶-۱۳۱۲و جالل آل احمد ( )۱۳۴۸-۱۳۰۲آغاز کردند.
گفتمان نوین اسالمگرایان در پی رواج دوباره ارزشهای اسالمی در آموزش مدرن و مبارزه علیه نفوذ فرهنگ
غربی بود .جالل آل احمد ،نویسنده و روشنفکر ایرانی ،در دهه  ۱۳۴۰انتقاد از نظام آموزشی را آغاز کرد.
نام اثر آل احمد ،که در  ۱۳۴۰انتشار یافت" ،غربزدگی" بود و بازتاب ذهنیت جنبشهای نوخاسته اسالمی
از این دوره زمانی بود که غرب را به منزله مسبب همه بدبختیهای کشورهایشان و کشورهای جهان سوم
ارزیابی میکردند .فصلی از این کتاب به آموزش و پرورش و دانشگاهها اختصاص یافته که مولف آنها را نهاد و
سازمانهایی غربیشده ارزیابی میکند .از نظر او ،دانشگا ِه تحت تأثیر غرب هدفی برای " آموزش انسانهای
غربزده" بود .آل احمد چنین میپنداشت که در برنامههای درسی "نه حضور سنت ،نه ردپایی از فرهنگ
گذشته ،نه واحد درسی در اخالق یا فلسفه و نه پیوندی بین دیروز و فردا ،بین خانه و مدرسه ،شرق و غرب"
دیده نمیشد (نیکپی۲۰۰۱ ،؛ پیوندی.)۲۰۱۲ ،
 -5ملکزاده ( ،۲۰۱۱ص )۱۸۷.با اتکا به دادههای مرکز آمار ایران اثبات میکند که چگونه افزایش نرخ
باسوادی زنان در دهه  ،۱۳۵۰که به دهههای  ۱۳۷۰ ۱۳۶۰انتقال یافت" ،نیروی پرشتابی" را برای زنان در
آموزش عالی بوجود آورد.
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کل دانشجویان کشور ،با نسبت  ۴۲درصد جمعیت زن ،است؛ شبکه پیام نور
کل جمعیت دانشجو
(دانشگاه آموزش از راه دور) با نزدیک  ۱۳درصد از ّ
و میزان  ۶۴درصد زنان دانشجو .سازمانهای خصوصی دیگر یا آموزشهای
حرفهای کوتاه مدت که بقیه  ۲۶درصد کل دانشجویان ،با نسبت  ۳۸درصد
دانشجوی زن ،را دربرمیگیرند .همچنین ،هشت دانشگاه مختص زنان نیز
مانند دانشگاه ال ّزهرا و دانشگاه حضرت معصومه -در رشتههای حقوق،
مدیریت بازرگانی ،حسابداری و مترجمی انگلیسی وجود دارند که نقشی
حاشیهای را در نظام آموزش عالی ایران بازی میکنند .طی چهل سال گذشته،
تعداد دانشجویان کشور  ۲۱برابر رشد کرده و همزمان جمعیت دانشجوی
زن افزایشی  ۳۱برابری در مقایسه با آمار پیش از انقالب را شاهد بوده است.
جدول  .۱ثبتنام دختران در آموزش عالی.

سال

میانگین درصد زنان

میانگین نرخ رشد
ساالنه
زنان

مردان

1358-1349

%29

%10

%9

1368 -1359

%31

%4

%5

1378 -1369
1388 -1379
1397 -1389

%36
%50
%48

%22
%11
%-2

%13
%9
%0

منبع :مرکز آمار ایران (.)۱۳۹۷ ،۱۳۹۰ ،۱۳۸۱ ،۱۳۷۱ ،۱۳۶۱ ،۱۳۵۶

بهطور کلی ،از  ۱۳۵۸تا  ،۱۳۹۷میانگین افزایش تعداد دانشجویان را نزدیک
به  ۸درصد در سال برآورد کردهاند که این رقم به دهه و جنسیت بستگی
دارد :همانگونه که در جدول ۱میتوان دید نرخ رشد به نحو معنا داری
برای دختران در دو دهه متوالی ،بین  ۱۳۷۰تا  ،۱۳۸۸باالتر است .این رشد
به معنی کاهش چشمگیر شکاف جنسیتی به نفع زنان در دهه  ۱۳۸۰بود:
 ۵۱درصد در  ۱۳۸۱و  ۵۲درصد در  .۱۳۸۵اما ،همانگونه که این جدول
نشان میدهند ،در سال  ۱۳۹۷افول اندک  ۴۸درصدی را شاهد بودیم که
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ممکن است با سهمیههایجنسیتی در برخی حوزههای تحصیلی ارتباط داشته
باشد[[[ .جدول ۲پیشینهای تطبیقی درباره رشد جمعیت دانشجویان را پیش و
پس از انقالب با محاسبه تعداد به ازای  ۱۰۰۰۰۰نفر از ساکنان نشان می دهد.
در  ،۱۳۵۹تعداد دانشجویان به ازای  ۱۰۰۰۰۰ساکن  ۴۸۵۰نفر  ،در مقایسه
با فقط  ۵۳۰دانشجو در  ،۱۳۵۵بود .این افزایش در نزد زنان به نحو معناداری
بیشتر است ۴۷۵۱ :دانشجو به ازای  ۱۰۰۰۰۰نفر ساکن در  ۱۳۹۵درقیاس با
فقط  ۲۸۷دانشجو در ( ۱۳۵۵یعنی هفده برابر) .برخالف پیشفرض عمومی،
در سالهای رشد پرشتاب ،گسترش آموزش عالی عمدتاً به سود زنان صورت
گرفته است .برخی از محققین این روند را "دموکراتیک شدن" آموزش و
پرورش در ایران میدانند (رهبری۱۳۹۵ ،؛ شمس .)۱۳۹۵ ،در سال  ۱۳۷۸برای
نخستین بار تعداد زنان قبول شده در دانشگاهها از طریق آزمون سراسری از
تعداد مردان پیشی گرفت و همزمان حضور و ثبت نام آنان[[[ در رشتههایی
که عمدتا و به لحاظ تاریخی تحت سلطه مردان بودند نیز افزایش یافت .اما
نابرابریهای جنسیتی همچنان در برخی از رشته ها مانند فنی و مهندسی
ادامه یافت.
جدول  .۲تعداد دانشجویان به ازای هر  ۱۰۰۰۰۰۰نفر از جمعیت.

سال
1345
1355
1365
1375
1385
1395

مردان
171
622
475
2402
3752
5175

زنان
64
287
207
1557
4280
4751
منبع :مرکز آمار ایران (.)۱۳۹۷ ،۱۳۹۰ ،۱۳۷۱ ،۱۳۶۱ ،۱۳۵۶

 -6به منظور محدود کردن دامنه افزایش تعداد دختران در حوزههای فنی و علمی ،حکومت کوشید تا نظام
سهمیهبندی را از نیمه دهه  ۱۳۸۰برقرار کند .بحثها بر سر سهمیههای جنسیتی در ایران گونهگون و جدلی
است ،چرا که آنها با توازن آموزش عالی و نیازهای بازار کار و فرهنگی ارتباط دارند که در بازتولید ساختارهای
تحت سلطه مردان نقش دارد (بنگرید به علیزاده و دانش .)۲۰۱۷ ،از نظر ما پی آمدهای واقعی نظام سهمیه
بندی جنسیتی موضوع مهمی است که باید موضوع پژوهش مستقلی قرار گیرد.
7-rebalancing
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در کل ،وضعیت دگرگونی در مشارکت زنان در رشتهها و سطوح متفاوت
تحصیلی طی چهار دهه گذشته را می-توان بدین شکل ترسیم کرد :علوم
پزشکی ،علوم انسانی و علوم اجتماعی عمدتاً زنانه شدهاند .درحال حاضر و در
مقایسه با  ۴۰درصد در دهههای  ۱۳۵۰و  ۶۰ ،۱۳۶۰درصد جمعیت دانشجویی
در این حوزهها زنان هستند .در علوم تجربی و هنر ،بهطور میانگین ،پس از
 ۱۳۷۹زنان دو سوم دانشجویان را تشکیل میدهنددر مقایسه با نزدیک یک
سوم در دهههای  ۱۳۵۰و  .۱۳۶۰در رشتههایی همچون کشاورزی ،دامپزشکی
و علوم مهندسی که در دهههای  ۱۳۵۰و  ۱۳۶۰جمعیت دانشجویان زن کمتر
از  ۵درصد بود شاهد دگرگونی چشمگیری هستیم .در کشاورزی و دامپزشکی،
بهطور میانگین ،زنان در دهه  ۱۳۸۰میزان  ۵۲درصد از دانشجویان را تشکیل
میدادند.
در علوم مهندسی ،طی همان دوره زمانی و به طور میانگین ،فقط یک
چهارم دانشجویان زن بودند .توازن جنسیتی در سطح کارشناسی با میزان ۵۱
درصد به سود زنان است و این نسبت به  ۴۸درصد در مقطع دکترا و  ۴۶درصد
در مقطع کارشناسی ارشد میرسد .این شاخصها نشاندهنده رقابتی تنگاتنگ
بین مردان و زنان در دسترسی به آموزش فراتر از مقطع کارشناسی است (مرکز
آمار ایران.)۱۳۹۷ ،

 .4آموزش عالی و بازار کار :نمای کلی
چنانکه پیش از این یادآوری شد ،ایران از نظر پیوند بین آموزش عالی و بازار
کار بهتدریج در حال بدل شدن به نمونهای غیرمتعارف و ویژه در مقایسه با
کشورهای دیگر است (قانعی راد۲۰۰۴ ،؛ مجبوری۲۰۱۳ ،؛ نوروزی و عالمی،
۲۰۰۳؛ رضایی رشتی۲۰۱۱ ،؛ رضایی رشتی و مقدم .)۲۰۱۱ ،مطالعات اخیر
نوعی "ارتباط معکوس" بین آموزش عالی و اشتغال را خاطرنشان میسازد که
بر اساس آن "حقوق افرادی که دارای آموزش عالیاند  ۹درصد کمتر از افرادی
است که آموزش عالی ندیدهاند" ( .)Financial Tribune, 2017در عین حال
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پژوهش های اخیر نوعی عدم توازن پایدار و روند منفی بین بازار کار و
تعداد فارغالتحصیالن دانشگاهی را نشان می دهد که عمدتاً به ضرر زنان
است و آنان در را از راه یافتن به بازار کار بازمیدارد .جدول  ۳-۱۱نمای کلّی
[[[
تطبیقیای را ارائه میدهد .
جدول  .۳سطح تحصیلی جمعیت باسواد فعال در ایران.

سطح تحصیلی
ابتدایی
دبیرستان
دیپلم
آموزش عالی
مجموع

زنان
%36
%27
%22
%15
%100

۱۳۷۵

مردان

زنان

%46
%28
%15
%11
%100

%22
%11
%19
%48
%100

۱۳۹۵

مردان
%24
%26
%26
%24
%100

منبع :مرکز آمار ایران (.)۱۳۹۵ ،۱۳۵۶

همانگونه که جدول نشان می هد افزایش تعداد فارغالتحصیالن زن ،افزایش
روزافزون تقاضای زنان برای ورود به بازار کار را هم بدنبال داشته است  :از
هر دو زن فعال در سن کار یک نفر دارای تحصیالت عالی است.
از نظر تاریخی مشارکت نیروی کار زن در ایران پایین بوده است؛  ۱۳درصد
در  ۱۳۵۵و  ۹درصد در  ۱۳۷۵و  ۱۵درصد در ( ۱۳۹۵مرکز آمار ایران.)۱۳۹۵ ،
این دادهها بهروشنی افزایشی را پس از افولی ابتدایی در دو دهه نخستین
پس از انقالب  ۱۳۵۷نشان میدهد ۱۴۵۰۰۰۰ :نفر در  ۱۳۰۰۰۰۰ ،۱۳۵۵تن
در  ،۱۳۶۵دو ملیون نفر در  ۱۳۷۵و پنج ملیون تن در  .۱۳۹۵در میان زنان
فعال ۲۰ ،درصد از آنان در حوزه خدمات عمومی (آموزش و پرورش ،بهداشت
و سالمت ،مدیریت اجرایی) ۳۱ ،درصد در مقام متخصص ۱۰ ،درصد در بخش
خدمات و  ۱۵درصد در بخشهای سنتی (کشاورزی ،صنایع دستی) در قیاس
 -8برای تهیه شاخص ها و جداول این مقاله ،بطور عمده بر آمارهای رسمی مرکز آمار ایران تکیه شده
است .یادآوری این نکته ضروری است که در داده¬های ارائه شده درباره مشارکت زنان در بازار کار گاه
ناهمسازی¬ها و کمبودهایی موجود است و به این موضوع در نوشته های دیگر پژوهشگران نیز اشاره شده
است (از جمله نگاه کنید به مقدم .)۲۰۰۹
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با تنها  ۲۴درصد مردان ،مشغول بهکارند.
رشد چشمگیر در زمینه های "تخصصی" -که در آمارها شغلهایی نیازمند
مهارت خاص نامیده میشود -بهروشنی نشان میدهد که زنان فارغالتحصیل
در آموزش عالی به طور روز افزونی شغل های تخصصی را در اختیار خود
میگیرند و رقابتی فزاینده بین مردان و زنان در این بخش وجود دارد.
براساس آخرین اطالعات درباره نیروی کار (مرکز آمار ایران ،)۱۳۹۸ ،جمع کل
پنج و نیم میلیون زن ،یعنی  ۱۶درصد جمعیت زنان باالتر از  ۱۰سال ،در ۱۳۹۷
در بازار کار فعال بودند که  ۱.۱ملیون نفر از آنان بیکار بوده اند با در نظر
گرفتن نرخ بیکاری ۱۹ ،درصد زنان در قیاس با نرخ بیکاری  ۱۰درصدی مردان
در همان سال .وزن نسبی زنان در بازار کار نزدیک  ۲۰درصد است ،یعنی تنها
یک پنجم شاغلین در ایران زناند .در  ،۱۳۹۷نرخ بیکاری بهویژه در نزد زنان
زیر  ۳۰سال باال بود؛  ۳۷درصد از زنان زیر  ۲۵سال -در قیاس با  ۲۴درصد در
نزد مردان -و  ۳۴درصد زنانی که بین  ۲۵تا  ۲۹سال -در قیاس با  ۲۲درصد در
نزد مردان -در جستجوی کار بودند.
براساس دادههای مرکز آمار ایران ،نزدیک به  ۳۰درصد از زنان فارغالتحصیل
آموزش عالی  ۱۲-درصد برای مردان( -به استثنای بخش پزشکی) در ۱۳۹۷
بیکار بودند در قیاس با نرخ  ۱۳درصدی جمع ّیت زنانی -در نزد مردان ۸
درصد -که تحصیل دبیرستانی خود را به پایان نبرده بودند.
پژوهش مهرنیا و فارغبال ( ۱۳۹۶نقل قول از تسنیم )۱۳۹۷ ،از طریق تحلیل
دادههای سه ماهه دوم سال  ،۱۳۹۵ -۱۳۹۴روشن می کند که  ۴۰درصد
بیکاران ایران "در مقوله بیکاری دراز مدت قرار میگیرند [ ...که از میان
آنان] سهم زنان  ۵۲درصد است" (تسنیم .)۱۳۹۷ ،پژوهش آنان همچنین نشان
میدهد که در میان جمعیت زنان بیکار ۷۰ ،درصد دارای مدرک تحصیلی
آموزش عالیاند و اینکه زنان دانش آموخته در نواحی شهری کمتر از  ۵۰درصد
اقبال یافتن شغل دارند (مهرنیا و فارغبال.)۲۰۱۷ ،
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 .5انگیزههای زنان و نیاز به آموزش عالی :مرور و نقدی بر ادبیات موجود
اندکی بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی واستقرار جمهوری اسالمی بر بنیان
فقه شیعه نگرانی هایی جدی درباره دموکراسی و دربرداری ( )inclusionدر
کشور ،بهخصوص جایگاه زنان و همچنین دیگر گروهها و اقلیتها ،مطرح شد.
در فضای نامساعد اجتماعی سیاسی داخل کشور و همچنین بحران اقتصادی
در دهه نخست انقالب و همزمان با جنگ با عراق ( )1367 -1359برای
بسیاری از افراد ایستادگی ،مقاومت و افزایش تعداد زنان در ورود و تکمیل
دوره های آموزش عالی ،امری نامنتظره بود .در پی افول اندک در مشارکت
زنان در آموزش عالی چند سال نخست بعد از انقالب ،روند رو به رشد آن
در سالهای بعد ادامه یافت و دست آخر به وارونه شدن شکاف جنسیتی به
سود زنان در نخستین سالهای دهه  ۱۳۸۰انجامید .برای کسانی که با این
روند آشنا نیستند گستردگی حضور زنان در آموزش عالی امری غیر منتظره
به شمار می رفت ،اما در ایران امروز ،همانند بسیاری از کشورهای منطقه،
آموزش زنان بعد از دبیرستان به پدیده عادی تبدیل شده است (کارنامه
حقیقی و اکبری۲۰۰۵ ،؛ رهبری۲۰۱۶ ،؛ رضایی رشتی و مقدم۲۰۱۱ ،؛ صلیبی،
۲۰۱۰؛ شمس۲۰۱۶ ،؛ شَ وارینی۲۰۰۵ ،؛ طیبینیا و رحمانی۲۰۱۶ ،؛ ز ّرینینیا و
بهروزیان.)۲۰۱۲ ،
از این رو ،بخش قابل توجهی از مطالعات سالهای اخیر به تحلیل انگیزه
آرمانها و خواستهای زنان برای دستیابی به فرصت های تحصیلی در
دانشگاه میپردازد و آن را نمودی از عاملیت ( )agencyآنها در مقابل نظام
ایدئولوژیک حاکم می داند (مهران۲۰۰۹ ،؛ شَ وارینی .)۲۰۰۶ ،۲۰۰۵ ،مثالً در
تحلیل شَ وارینی ( )۲۰۰۵میخوانیم که:
" ...تمایل به دستیابی به فرصت های تحصیلی در آموزش عالی
[از سویی] چالش های زنان را در کشورهای مسلمان نشین نشان
می دهد و [از سوی دیگر] شیوههایی که از طریق آنها ،زنان این
کشورها از نهاد آموزش برای دگرگونی جایگاه اجتماعی خود بهره
میجویند را نمایان می سازد[ :دانشگاه برای آنها] فضایی است
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از امید ،گوشهای امن و مکانی برای تجربة آزادی محدودی ورای
محیط بسته خانواده؛ ابزار موثری که میتواند ارزش [منزلت
اجتماعی] آنها را افزایش دهد [ ]...مح ِملی که میتواند احترام
برانگیزد و حقی که میتواند استقالل مالی را امکانپذیر سازد (ص.
 ،۳۲۹ترجمه از متن اصلی ،تأکید از ماست)".
در تحلیلهایی از این دست ،دسترسی زنان به فرصتهای آموزشی در سطح
دانشگاهی عمدتاً به منزله مطالبه حقوق بشری مهم است .این دست از
نوشتهها ایستادگی و مقاومت زنان در برابر فشارهای سنتی و افزایش میزان
مشارکتشان (ثبتنام و تکمیل تحصیل) را به مثابه نمودی از مقابله آنها در
برابر حکومتی ایدئولوژیک تفسیر میکنند که با موفقیت مرزهای دربرداری
اجتماعی( )social inclusionرا گسترش می دهند (هودفر و صدر.)۲۰۰۹ ،
از این منظر ،مشارکت زنان درآموزش عالی به سیاستهای
هویتی ( )identity politicsگره خورده و بخشی از فرایند حقخواهی و
مطالباتی ( )claim-makingتحلیل میشود .به گفته طیبینیا و رحمانی
( ،)۲۰۱۶تحصیل در دانشگاه انگیزهایست تازه برای تحقق خود ،و ابزاری برای
توانمندی و مبارزه برای بهرسمیت شناخته شدن و تکامل .یه گفته شَ وارینی
( )۲۰۰۹آموزش عالی زنان را از "اسارت خود آگاه می سازد " و در نتیجه ،این
هوشیاری جدید به تغییر اجتماعی می انجامد .تحصیل زنان ورای دبیرستان
از این منظر بخشی از مباحث روزافزون توسعه و تحول اجتماعی در ایران (و
خاورمیانه) است و نمادی از مبارزه زنان -در مقام نمایندگان جامعهای پویا-
که پیگیر ارزشها و هنجارهای مدرناند علیه سیاستگذاریهای اسالمیسازی
جمهوری اسالمی (بیات.)۲۰۰۹ ،
مشکل نظری در این نوع از تحلیل این است که به کیفیت آموزش عالی،
(قانعی راد )۲۰۰۴ ،و نظام آموزش بدون پیوندی معنا دار با فرصت های
شغلی و بازار کار ،ک به تحقق عدالت جنسیتی کمک کند کمتر توجه می
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شود[[[ .به بیان دیگر به نظر می رسد که این دسته از مطالعات کمتر به
سنجش انتقادی از کیفیت و محتوای آموزش و ارتباط معنادار آن با بازار کار
از یک سو و تاثیر آن در توانمند شدن زنان و فاعلیت آنان در مطالبه گری از
سوی دیگر میپردازند.
افزایش ثبتنام در دانشگاهها ،چنانکه تا کنون در پژوهشهای
انتروپولوژیک و جامعهشناختی پژواک یافته ،پاسخی جنسیتی به حق
گزینههای محدودی است که در دسترس زنان جامعه ایران بوده است؛ "زنان
کاری جز درس خواندن ندارند " (شَ وارینی .)۲۰۰۶ ،برای بسیاری از زنان ،که
در پی (اندکی) از رهایی از محیط محافظهکارانه خانوادهاند ،رفتن به دانشگاه
به طور بالقوه بخت یافتن شریک زندگی و امکان تجربه ای جدید را افزایش
میدهد (شَ وارینی ،۲۰۰۵ ،ص )۴۳۰ .و همچنین به آنها نوعی جایگاه اجتماعی
میبخشد در جامعه ای که داشتن مدرک تحصیلی امری مهم تلقی می شود.
تحصیل دانشگاهی ،نه تنها نوعی از آزادی و رهایی را میسر می کند -از
جمله آزادی نسبی برای سفر و سکونت در دیگر شهرها به منظور تحصیل -
بلکه "ارزش [زنان] را برای ازدواج باال میبرد" (شَ وارینی .)۲۰۰۵ ،تحصیل در
دانشگاه ابزاری است کارآمد در چانهزنی بر سر مهریه .رضایی رشتی و مقدم
در تحقیق خود یادآوری میکنند "هرچهقدر دستاورد تحصیلی عروس بیشتر،
مهریه او باالتر" ( ،۲۰۱۱ص.)۴۳۶ .
از منظر نظری بسیاری از پژوهشهای که به بررسی آرمان و انگیزه های زنان
می پردازند آن را در ارتباط با نظام جنسیتی ایدئولوژیک جمهوری اسالمی
تحلیل میکنند .در این نوع مطالعات به نظر میرسد توجه بسیار اندکی به
پیچیدگی در فرایند شکل گیری انگیزه به منزله امری مرتبط با دگرگونیهای
منطقهای و جهانی در گفتمان حقوق زنان شده است .فرهنگ و هوشیاری
جدید زنان و مطالبات در حال تغییر آنها را نباید از تحوالت کالنتر در فضای
اجتماعی و اقتصادی و نیز جنبشهای فمینیستی در جهان جدا کرد.
 -9بحث پیرامون کیفیت آموزش عالی در ایران به¬ویژه در رابطه با رشد پرشتاب کمی تعداد دانشجو بدون
افزایش متناسب امکانات ( و یا تأثیر اسالمیسازی برنامههای درسی و یا ارتباط با نیازهای بازار کار بسیار
جدی و بجاست .طرح انتقادی این موضوع به پژوهشی مستقل نیاز دارد که از چهارچوب این متن فراتر
می رود.
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به نظر میرسد که محدود کردن تحلیل به مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیک
جمهوری اسالمی ما را از شناخت فرایندهای پویای اجتماعی-اقتصادی و
سیاسی در ایران و ارتباط آن با دنیای جهانی شده باز میدارد :گویی
فرایندهای داخل کشور هیچ پیوندی با دگرگونیهای مستمر جهان ندارند.
با توجه به برآمدن و گسترش ابزارها و شبکههای اجتماعی -از جمله فناوری
و ابزار ارتباط جمعی -باید به شکلی دقیق تر به چند و چون شکل گیری
انگیزهها ،خواستها و نحوه تصمیمگیری زنان پرداخت .پلها و شبکههای
ارتباط اجتماعی که انواع نگاه فمینیستی و الگوهای رفتاری جدید ،شهروندی
زنانه و بازتعریف زنانگی را ترویج میدهند در دگرگون کردن فرهنگ داخل
کشور نقش مهمی دارند .مقدم ( )۲۰۰۵با مقایسه مشارکت زنان در بازار کار
در تونس ،اردن و ایران ،بهدرستی به گسترش "فمینیسم جهانی" در خاورمیانه
و فراسوی آن اشاره میکند ،و به تأثیر آن بر شکلگیری مطالبهگری جنسیتی
برای بهبود جایگاه اجتماعی اقتصادی زنان -که بخش مهمی از آن دسترسی
برابر آنان به فرصتهای آموزشی است -تاکید میکند.
همچنین آقاجانیان و همکاران ( ،)۲۰۰۷با نگاهی تاریخی به افزایش حضور
زنان در فرصتهای آموزش عالی و بازار کار ریشه آن را نه در تغییرات جهانی
بلکه در طرحهای غربیسازی ـ مدرنسازی پیش از انقالب و سلطنت پهلوی
بهویژه از دهه  ۱۳۴۰بدینسو جستجو میکنند .به نظر نویسندگان ،تأکید و
توجه به آموزش و پرورش زنان محصول مدرنیزاسیون محمد رضا شاه (-۱۳۲۰
 )۱۳۵۷است که پس از جنگ ایران و عراق در سیاستهای بازسازی و توسعه
( )۱۳۷۶-۱۳۶۸و نیز دوران اصالحات سالهای پایانی دهه  ۱۳۷۰و نخستین
سالهای دهه  ،)۱۳۸۳-۱۳۷۶( ۱۳۸۰نیرو گرفت .از این منظر ،تحلیل آقاجانیان
و همکاران به نوعی از "پیوستگی" به رغم محدودیتهای جنسیتی در چهار
دهه گذشته در فرایند تاریخی زنان در آموزش عالی اشاره دارد .با وجود
اهمیت این عامل تحلیل "تاریخی" برای توضیح پیچیدگیهای این روند کافی
به نظر نمیرسد چرا که این روش تحلیل ارتباط این پدیده را با دگرگونیهای
جهانی پیش و پس از انقالب مد نظر قرار نمیدهد .چنین رهیافتی در
مطالعه دگرگونیهای اجتماعی -که خود هم علت و هم معلول افزایش
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تقاضا برای آموزش عالی است ( -قانعی راد )۲۰۰۴ ،باقی می ماند .همچنین
در بررسی فرآیندهای متفاوتی که طی آن ظرفیّت آموزش عالی و عرضه
فرصتهای تحصیلی برای زنان افزایش یافته و به نوبه خود در تشویق آنان به
ادامه تحصیل و مشارکت در بازار کار تاثیرگذار بوده است نیز به اندازه کافی
مورد توجه قرار نمیگیرد.
در توضیح بخشی از پیچیدگیهای این فرایند و دگرگونیهای اجتماعی به طور
مثال ،مطالعه جمعیتشناختی اصفهانی و شجری( )۲۰۱۲افول نرخ باروری،
بهویژه بین سالهای  ۱۳۶۵تا  ،۱۳۸۵و افزایش میانگین سن ازدواج برای زنان
را ،که خود تحت تأثیر افزایش دستاوردهای آموزشی زنان قرار دارند ،به منزله
عواملی میافزایند که نقشی مهم را در شکل دادن به انگیزه و تصمیمگیری برای
سطوح تحصیلی پسادبیرستانی بازی میکنند[ .[[1[،[[1بدینگونه مجموعهای از
عوامل پیچیده ،چندوجهی و چندگانه در شکلگیری تصمی م و انگیزه زنان موثر
بوده و به نسبت فرصت ها و امکاناتی که در دسترس آنهاست میزان مشارکت
و بهرهمندی آنها از ظرفیت تحصیلی در زمان و مکان متحول میشود.

 .6بازاندیشی اسالمی سازی آموزش :مروری بر نقدها و دریافت ها
اسالمیسازی را میتوان یکی از محورهای کلیدی سیاستگذاری در سال
های نخستین تثبیت جمهوری اسالمی دانست که گاه حتا از سوی برخی
از نیروهای اسالم گرای انقالبی هم به پرسش کشیده شد .کسانی که هوادار
نوعی جمهوری بودند و هم پیمانان اقتدار گرای آنها در درون حکومت
اسالمی سازی را به یک گونه درک نمی کردند .تفاوت بر سر اسالمی کردن به
معنای بازسازی دمکراتیک فرهنگی و فکری به واسطه اسالم "رهایی بخش"
و یا ابزاری کارآ برای «مناسکی شدن و نهادینهسازی» ایدئولوژی دولت بود
(انصاری ،۲۰۰۳ ،ص.)۲۲۴ .
 -10نرخ رشد جمع ّیت3/9 :درصد در 1/6 ،1365درصد در  1385و 1/2درصد در ( 1395مرکز آمر ایران،
.)1395
 19/8 -11سال در  22/5 ،1365در  1385و  23در ( 1395مرکز آمار ایران.)1395 ،
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انصاری یادآوری میکند که در نزد اقتدار گرایان "این طرح ایدئولوژیک نمی
توانست یک انتخاب باشد ،چرا که مردم به جمهوری اسالمی رای داده بودند
که در آن اسالم یک طرف اصلی قضیه بود" (انصاری ،۲۰۰۳ ،ص .)۲۲۴ .با
پیروزی تدریجی و همراه با خشونت گرایش اقتدار گرا ،اسالمیسازی به سویه
اساسی در هویت دولت و شکل دادن به دولت-ملت تبدیل شد .اسالمی
کردن آموزش عالی و نیز نظام آموزشی وظیفه مشروعیت بخشیدن به ویژگی
اسالمی نظام سیاسی را هم بر عهده داشت.
انقالب فرهنگی ( )۱۳۶۲-۱۳۵۹که درپی پاکسازی رقیبان سیاسی ،ناراضیان و
کسانی که با نظام اسالمی سرسازگاری نداشتند از نهادهای آموزشی و فرهنگی
و سپس از کل جامعه بود را باید نقطة آغاز رسمی فرایند اسالمیسازی آموزش
عالی به شمار آورد .این در حالی بود که انقالب فرهنگی در روند تحول خود
که گام به گام گسترش یافت و دامنه آن همه سیاست های فرهنگی کشوررا در برگرفت (مرادی -)۲۰۰۱ ،به موضوع بحث گستردهای تبدیل شد .خود
اسالمیسازی ،خواه در مقام سیاستگذاری حکومتی ،خواه در مقام گفتمان
سیاسی ایدئولوژیک ،در حلقههای دانشگاهی و فراسوی آن محل اختالف نظر
فراوان بود.
اسالمیسازی از منظر سمتگیریهای اصلی در تضاد با سیاستگذاریها
و برنامههای (کمابیش) سکوالر دوران پهلوی که هدف صنعتی کردن و
مدرنسازی با تمرکز بر تربیت نیروی کاری ماهر را دنبال میکرد بود  .دادن
آزادیهای بیشتر به زنان ،بهویژه از دهه  ۱۳۴۰به بعد از طریق قانون خانواده،
حق رأی ،افزایش دسترسی به آموزش و فرصتهای شغلی به منزله بخشی از
برنامههای رشد و توسعه شاه جایی خاص داشت (نراقی .)۱۹۹۲ ،در مقابله
با مسیر توسعه دوران پهلوی ،آموزش و پرورش اسالمیشده تحت حکومت
آیتالله خمینی در بخش بزرگی از تحلیلهای موجود ،نشان بارز گسستگی
در فرایندی تاریخی است .نینا انصاری ( )۲۰۱۵در کتاب خود ،جواهرات الله،
چنین تصوری از اسالمیسازی را به این شکل خالصه میکند:
"هدف خمینی برچیدن بساط نظام آموزشی شاه و تزریق
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ایدئولوژی اسالمی به همه عرصه های محیط دانشگاهی ایران
بود .منطق و جمهوری اسالمی این امر را القا میکرد که چنین
راهبردی میتواند به نظام سنتی آموزش و پرورش در مکتب
بازگردد[( "[[1ص.)۱۰۰.
بدینگونه اسالمیسازی ،در رویارویی با آموزش و پرورش مدرن و مدرنسازی
شاه ،می توانست به صورت بازگشت به دوران پیشامدرن جلوهگر شود .اما
دولتهای پس از انقالب هیچگاه بدنبال چنین گرایشی نرفتند[ .[[1مطرح
شدن موضوع بازگشت به دوران مکتب در ادبیات پژوهشی شاید بیشتر به
دلیل دست باال داشتن اسالم گرایان تندرو و احتمال چیره شدن نگاه سنتی
به جایگاه زنان در جامعه ،از جمله در دسترسی محدود آنان به فضاها و
فرصتهای عمومی بهویژه در آموزش و اشتغال بود .در چنین فضایی افزایش
ثبتنام زنان در دانشگاهها میتوانست به منزله "روندی غیر عادی" تلقی
شود (انصاری ،)۲۰۱۵ ،نوعی امر ناهنجار ،هنجارگریزی یا "پارادوکس" (مهران،
۱۹۹۰؛ میرحسینی۱۹۹۹ ،؛ شمس.)۲۰۱۶ ،
شَ وارینی ( )۲۰۰۵در تبیین این پدیده خالف انتظار بر "بستهبندی اسالمی"
آموزش و پرورش تأکید دارد که به رشد ظرفیت آموزش و پرورش تحت حکومت
جمهوری اسالمی یاری رسانده است .تحمیل یک برنامه درسی اسالمی شده
در کنار جداسازی جنسیتی و یا حجاب اسالمی سدهای دینی-فرهنگی نظام
آموزشی برای الیه های محافظه کار را از میان برداشت و سبب "دمکراتیزه
شده آموزش متوسطه" شد (کارنامه حقیقی و اکبری .)۲۰۰۵ ،میر حسینی
( )۱۹۹۹نیز به موضوع حجاب اشاره دارد و اینکه چگونه وجود آن دسترسی
به نظام آموزشی در میان گروههای مذهبی ـ محافظهکار را آسانتر ساخت.
بسیاری از پژوهشهای انسانشناسانه هم چنین تحلیلی را در تبیین رشد
 -12برای برخی تبیین¬ها درباره مکتب و مدارس سنتی از جمله نگاه کنید به :پیوندی ()b.2012
 . -13بر اساس استدالل پیوندی ،الگویی که جمهوری اسالمی مطرح میکرد بیشتر از سنخ مدرسههای
"اسالمی" همانند مدرسه علوی و کمال پیش از انقالب است .در این مدارس تلفیقی از برنامه درسی مدرن
با چاشنی دروس اضافی اسالمی وجود داشت با هدف خوانش اسالمی از جهان و زندگی .در این میان درک
شریعتی از مکتبها بیش از آنکه سنتی باشد معنای "مدرنزدایی" آموزش می داد (پیوندی)۲۰۰۶ ،
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آموزش و پرورش زنان پس از  ۱۳۵۸و بهرغم فشارها بهدست میدهند.
چنانچه اسالمیسازی را نه در تضاد با گذشته که در ادامه فرایند تاریخی
گسترش نظام آموزش بررسی کنیم -که از آن رهگذر دولت اسالمی از
زیرساخت های نظام آموزشی بر جا مانده از حکومت پهلوی بخوبی بهره
برد( -آموزگار۱۹۹۳ ،؛ ملکزاده۲۰۱۶ ،؛ م َنشری )۱۹۹۲ ،میتوان با دقت بیشتر
محتوای ایدئولوژیک آن را نیز مورد بررسی قرار داد .اسالمی سازی در متن
تجربه جمهوری اسالمی را چنین میتوان تعریف کرد" :اِعمال قاطعانه قوانین
دینی در همه حوزههای زندگی" (مهران ،۲۰۰۳ ،ص )۲۷۲ .و تحمیل ایدئولوژی
اسالمی حکومت -همراه با نظام جنسیتی آن -در نظام آموزشی (و ورای آن) به
قصد تشکیل دولت و ملت پساانقالبی .مطالعاتی که بر این تعریف از اسالمی
سازی تاکید دارند عمدتاً آن را در ویژگیهای قابل مشاهده اش بهخصوص
(و نه فقط) در جداسازی جنسیتی ،حجاب اجباری و افزایش تعداد و بودجه
سازمانهای دینی بررسی میکنند .نوشتههای دیگری موضوع تحمیل گفتمان
دینی در برنامه-های درسی دانشگاهی و دبستان و دبیرستان بهویژه در علوم
اجتماعی را مورد توجه قرار میدهند (بهداد۱۹۹۳ ،؛ پیوندی.)۲۰۱۵ ،
دیگر تحلیل ها همچنین اسالمی سازی را مفهومی در چهارچوب پویایی
ایدئولوژی دولتی می دانند که مصداق های آن را در نظام سهمیه بندی
ظرفیت دانشگاه ها و محدودیت ها و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی
ناشی از آن می توان مشاهده کرد (افشار۱۹۹۷ ،؛ بهرامیتاش۲۰۰۳ ،؛ پروازیان،
گیل و چ ِیرا۲۰۱۷ ،؛ رهبری .)۲۰۱۶ ،اسالمیسازی در این درک به منزله مانع
بنیادی برای دموکراسی و عدالت جنسیتی مورد نقد قرار میگیرد ،زیرا
جایگاه زنان را به شهروندان درجه دو فرومیکاهد و نقش آنان را در رابطه با
ساختارهای سنتی خانواده و فضاهای اجتماعی ـ اقتصادی جنسیتزده تعریف
میکند (مقدم.)2005 ،
تحلیل اسالمیسازی آموزش (عالی) پس از پایان جنگ با عراق و در دوران
موسوم به بازسازی و اصالحات ( )۱۳۸۴-۱۳۶۸بیشتر به تغییرات بوجود آمده
و رابطه آنها با سیاست های کالن و داخلی دولت اشاره دارد (الخَنساء۲۰۱۸ ،؛
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ملکزاده۲۰۱۱ ،؛ مقدم۲۰۱۵ ،؛ رضایی رشتی و مقدم .)۲۰۱۱ ،در این ادبیات،
توجه پژوهشگران به نحوی روزافزون به سیاست گذار از آموزش رایگان دولتی
بهسود تهیدستان در دهه  ۱۳۶۰به سیاستهای نولیبرال آموزش و(شبه)
خصوصی معطوف گشت (مقدم .[[1[،[[1[ )۲۰۱۵ ،۲۰۰۵ ،از آن پس ،آموزش (در
همه سطوح) -به ابزاری تبدیل شد برای تربیت نیروی کار ماهر و تحصیل
کرده در راستای برنامههای توسعه ملی و نیز همساز با سیاستگذاری-های
ایدئولوژیک جمهوری اسالمی.
زنان نیز از این تحوالت و توسعه کمی آموزش عالی بی نصیب نماندند.
همزمان شواهد نشان میدهند که تحوالت سیاست آموزش نولیبرالیستی در
ترکیب با اسالمیسازی ،بهگونهای گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است.
با اینکه بسیاری از نوشتهها بر این پیش فرض تکیه میکنند که گویی
اسالمیسازی طرحی منسجم ،ایستا و همگون است ،ما شاهد ظهور ادبیاتی
هم هستیم که به تنشها و تناقضهایی درونی اسالمیسازی در چهارچوب
ایدئولوژی دولتی میپردازند( .حمدحیدری و دیگران.)۲۰۰۸ ،
این دست از پژوهشها در تالش فهم نظری از شکلگیری ملت و دولت به
منزله فرایندی هژمونیک (گرامشی )۱۹۷۱ ،به تحلیل پیچیدگیها و همچنین
تناقضهای پروژه اسالمی سازی و و تغییرات کارکرد و کاربرد آن در رقابت
پایگاههای قدرت در درون نظام بسته و ایدئولوژِیک توجه میکنند (الخنساء،
۲۰۱۸؛ ملکزاده .)۲۰۱۱ ،بر اساس این درک ، ،چنانکه ملکزاده توضیح میدهد،
اسالمیسازی در ایران از  ۱۳۵۹بدین سو "فرایندی نا متوازن[است] که غالباً
محدودیتهای ما ّدی و تردید رهبران حکومت در عمل آن را ناکارا می کند"
( ،۲۰۱۱ص .)۱۰۶ .برای تحلیل اسالمیسازی ،ملکزاده به سراغ رهیافتی تاریخی
میرود و نظام آموزش را در رابطه با حکومت جمهوری اسالمی بررسی میکند
 -14برخی از نویسندگان این گونه از موسسات را به دلیل عضویت آنها در بخشهای تحت نظارت دولت
نیمه خصوصی ارزیابی میکنند .ما اصطالح شبه خصوصی را برگزیدیم زیرا گردانندگان آنها کسانی هستند
که بخشی از نیروهای داخل حکومت را در بر می گیرند و با دولت ارتباط نزدیک دارند .در حقیقت این
موسسات با آنکه از نظر مالی توسط شهریه دانشجویان اداره می شوند و دارای نوعی استقالل اداری هستند
ولی تحت نظر بازیگران حکومتی قرار دارند.
 -15در حال حاضر  ۷۵درصد آموزش عالی شامل شهریه است (مرکز آمار ایران.)۲۰۱۹ ،
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که درگیر تنشهای ایدئولوژیک و همچنین ما ّدی-اقتصادی درون خود است.
برای ملکزاده اسالمیسازی در این نظام ،عبارت است از "محصولی متناقض که
نظامی نوین مسیری ناهموار را بهسوی دستیابی به هدفهای ایدئولوژیک
خود و غالباً با سکندری خوردن در پیش گرفته است " (ملکزاده ،۲۰۱۱ ،ص.
 .)۱۰۶بهدور از رابطه خطی بین دولت یکدست شده دینساالر از سویی
و تولید طرح ایدئولوژیک منسجمی از سویی دیگر ،این برداشت تصویری
پیچیده از اسالمیسازی را ارائه میکند و چنین مینماید که در عملی کردن
آن ،بهویژه در مطالعه آموزش عالی ایران و جایگاه زنان درون آن ناکام مانده
باشد.
از نظر ما مفهوم سازی اسالمیکردن آموزش بستری مناسب برای تحلیل
سیاستگذاریهای جمهوری اسالمی است .همزمان در سویه نظری و
روششناسانه این تحلیل میتواند در خدمت درک سیاستهای جمهوری
اسالمی در بافتار پهناور سیاست کالن -جهت بررسی تحوالت ایران به مثابه
بازیگری در دنیایی جهانی شده در گذار زمان -باشد .پیشتر نیز گفته شد
کل،
که گفتمانهای ضدامپریالیستی بهویژه علیه ایاالتمتحد و غرب بهطور ّ
مؤلفه مهم اسالمیسازی در ایران است .مبارزه ایدئولوژیک علیه نفوذ غرب،
"دیگری" خطرناک ،از  ۱۳۵۸بدین سو عنصر اولیه و امر بنیادی در انقالب
فرهنگی را تشکیل میداد و از آن زمان تحکیم شده و ادامه هم پیدا کرده
است .مخالفت شدید آیتالله خامنهای با اجرای سند  ۲۰۳۰یونسکو در
نظام آموزش و پرورش ،تقویت سیاست اِعمال حجاب در پی جنبش روزافزون
زنان علیه حجاب اجباری در دانشگاهها و جامعه ،تالش برای افزودن محتوای
ضدامریکایی در برنامههای درسی دانشگاهی و مدارس نمونههاییاند از
ادامه اسالمیسازی در ایران و مقابله با شکلگیری "دیگری" هستند.
درست به این دلیل است که باید در تحلیل اسالمیسازی آموزش و پیشرفت
آموزش زنان چهارچوب گستردهتری در رابطه با بافتارهای بینالمللی را هم
مورد توجه قرار داد .به گمان ما ،برای مثال باید تأثیر سیاستهای خارجی
ایاالت-متحده و یا غرب بهطور کلی و همچنین اسالمگرایی روزافزون در
منطقه و یا فضای کلی در رابطه با حقوق زنان در دهههای اخیر را هم در
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این بررسی وارد کرد .این نکته کمتر در نوشتههایی که به موضوع اسالمی
شدن میپردازند به میان آمده است .بررسی نتایج اسالمیسازی از جمله در
حوزه آموزش و تأثیر آن بر دسترسی زنان به فرصتهای اجتماعی ـ اقتصادی
بدون در نظر گرفتن این بافتارها تقلیلی و ناکامل خواهد بود.

 .7بحثی برای جمعبندی
آموزش مدرن که در دوران پهلوی ( )۱۳۵۷-۱۳۰۴شکل گرفت بهتدریج به
نظامی استحکامیافته و کارآمد برای نوسازی و صنعتی شدن کشور تبدیل
شد .جمهوری اسالمی وارث این نظام آموزشی شد و رشد تصاعدی آن در
دوران پس از سال  ۱۳۵۷راه هم باید در رابطه با این زیرساختها تحلیل کرد.
برخالف بسیاری از پیش فرضهای رایج ،نظام آموزشی و آموزش عالی اسالمی
شده پس از  ۱۳۵۸به معنای پسرفت به دوران پیشامدرن نبود .این تصور بویژه
در سویه نمادین به محدودیت هایی باز میگشت که برای زنان و دسترسی
به فرصت های آموزشی بوجود آمده بود .آموزش عالی ایران از اواخر دهه
 ۱۳۶۰شمسی تا دهه  ،۱۳۸۰چنانکه داده ها نشان میدهند بگونهای آشکار
زنانه شد.
این نتیجه کمابیش غیرمنتظره که به گونهای گسترده مورد استقبال هم
قرار گرفته به موضوع بحثهای سنجشگرانه فراوانی هم تبدیل شده است.
مجموعهای روزافزون از آثار انتشار یافته به تأثیر ایدئولوژی جمهوری اسالمی
بر جایگاه اجتماعیـاقتصادی زنان اشاره میکنند .بحث های پیرامون پیشرفت
زنان در آموزش عالی همزمان به محدودیت دسترسی زنان به برخی از
حوزههای تحصیلی ،فرصتهای حرفهای ،و پیشرفت در چارچوب نظام آموزش
عالی و همچنین مشارکت نابرابر در بازار کار اشاره میکنند.
هدف این نوشته خوانش سنجشگرانه از ادبیات پژوهشی و گرایشهای
درونی آن است که زنانهشدن آموزش عالی را در پرتو عاملیّت زنان -بهخصوص
انگیزهها و تصمیمگیریهای آنان -و نیز در رابطه با اسالمیسازی آموزش
بررسی میکنند .استدالل ما در پرداختن تحلیلی به پیچیدگیهای این فرایندها
174
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این است که باید نیروها و دگرگونیهای جامعه ایران را فراتر از حکومت دینی
مورد توجه قرار داد .نوشتههایی که این تفکیکسازی را در رهیافت خود در
نظر نمیگیرند در عمل دچار کاستیهای نظری و روششناسانه میشوند .از
نظر ما توجه به فرایندهای جهانی و تاثیر آنها بر شرایط داخلی ایران و گرایش
زنان به آموزش عالی و رابطه دیالکتیکی آن با آموزش و اسالمی سازی نظام
آموزشی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
آگاهی و تقاضای روزافزون برای ارتقای حقوق زنان و عدالت جنسیتی در
سطح جهانی انگیزهها ،تصمیمگیریها و تحرک فردی و جمعی زنان را در
گرایش به آموزش عالی تحت تأثیر قرار میدهد .تصویر زن مدرن در ایران
امروز شاید بیش از هر زمان دیگر ،پیوندی تنگاتنگ با (شکلی از) مشارکت در
تحصیالت دانشگاهی و بازار کار دارد .استقالل و توانمند سازی دو جنبه مهم
هویت زنان را در دنیایی جهانی شده ،حتی در میان گروههای محافظهکار،
تشکیل میدهند .بسیاری از آثار انتشار یافته درباره آموزش زنان همه چیز را
در متن مبارزه درون کشور میان زنان و دولت اسالمی میبینند .همه میدانند
که ایدئولوژی جمهوری اسالمی در پی تحمیل نقشهای سنتی جنسیتی
است ،اما این همه واقعیت را تشکیل نمیدهد .نقد نظری و روششناختی
ما از چنین تحلیلهایی این است که آرمانها و خواست های زنان ایرانی
را به مثابه چیزی پیوند یافته با و تحت تأثیر "روح زمانه" (هگل)۲۰۱۲ ،
بررسی نمیکنند .امروز آگاهی جهانی درباره جنسیت که از طریق رسانهها
و میانجیهای گوناگون در کنار جنبشهای فمینیستی نوظهور -از جمله
گرایشها و جنبشهای حقوق زنان در ایران به درون جامعه راه مییابند -به
یک عامل مهم دگرگونی فرهنگی تبدیل شده است .این نیروی دگرگون ساز
به بصورت عاملی برای ساخت و پرداخت هوشیاری و ذهن ّیت زنان -فردی
و جمعی -در آمده است .شکل گیری انگیزهها و پویایی تقاضا برای آموزش
بیشتر و نیز خواست بهرسمیّت شناختهشدن به عنوان شهروند برابر حقوق
و عدالت جنس ّیتی از طریق ابزارهای گوناگون جلوه های بیرونی این ذهنیت
جدید را تشکیل میدهند .
اندیشه اسالمیسازی پیش از آغاز رسمی خود و از طریق انقالب فرهنگی
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(- )۱۳۶۲-۱۳۵۹در گفتمان روشنفکران -در مخالفت با فرهنگ و ارزشهای
غربی بهویژه امریکا و ایدئولوژی جنسیتی همساز آن شکل گرفت .از این رو،
اسالمیسازی هرگز از متن دنیای امروز جدا نبود بلکه پیوندی تنگاتنگ با آن
داشت .زنان از آن زمان موضوع این نبرد ایدئولوژیک باقی ماندند .بنابراین،
فراسوی سیاستهای داخلی حکومت دینی و تحمیل هنجارها و ارزشهای
جنسیتی آن بر زنان ،اسالمیسازی و تأثیر آن بر زنان دارای سویههای پیچیده
و متناقض (پارادوکسال) است .شواهد نشان میدهند آموزش (عالی) اسالمی
شده در عین حال که با آگاهی جنسیتی جهانی مخالف است بهگونهای
پارادوکسیکال عناصری از آن را درونی کرده است .اسالمیسازی ،به منزله
طرحی هژمونیک ،در خأل به وجود نیامده است بلکه بهنحوی پیوسته در
رابطه با فرایندها وپویاییهای اجتماعی بزرگتر درون و بیرون جامعه ایران
قرار دارد.
دگرگونیهای اخیر در فضای آموزشی (غیر رسمی) ،که در آن زنان برجستهای
همچون پروفسور مریم میرزاخانی ،زن ریاضیدان ایرانی -در مقامالگوهایی[ [[1الهامبخش توسط معلمان و رسانه ها تصویر میشوند فقط یکی
از این نمونههاست[ .[[1در فضای اسالمی شده چنین نمادسازیهایی از زن
مدرن موفق را در سطح ملّی و بینالمللی دختران جوان را در پیگیری مسیری
همانند در آموزش عالی و رقابت در میدانی که در انحصار مردان است
برمی-انگیزانند .این در حالی است که با توجه به تبعیضها و محدودیتهای
جنستی ،دستیابی به چنین سطح عالی از موفقیّت برای زنان در ایران بسیار
نامحتمل است.
همانگونه که دادههای میدانی نشان میدهند زنانهشدن آموزش عالی در
ایران با بیکاری زنان دانش آموخته و همچنین بیعدالتی گسترده جنسیتی در
کشور همراه بوده است .در کنار گسترش آموزش (عالی) و دسترسی روزافزون
زنان به آن ،جامعه گاه شاهد رشد محدودیتهای جنسیتی است .این نگاه
16- Role model
-17میرزاخانی در  ۲۰۱۴مفتخر به دریافت مدال فیلدز ( )Fields Medalشد ،پراعتبارترین جایزه در ریاضیات
شد و نخستین زن و نخستین ایرانی بود که این جایزه بین¬المللی و پراعتبار را گرفت.
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همراه با تعصب به زنان و تبعیضهایی جنسیتی که ریشه در چارچوبهای
قانونی و سیاستها دارد مانعی برای پیشرفت و استقالل آنان به شمار میرود.
هوشیاری جنسیتی جهانی شده در متن جامعه ای با اقتصاد از رمق افتاده و
فضاهای توسعه محدود نارضایتی روز افزون زنان را در پی میآورد.
زندگی در چنین جامعه ای برای زنان با تحصیالت دانشگاهی به یک چالش
بزرگ تبدیل شده است .افزایش میل به مهاجرت به کشورهای دیگر و پدیده
فرار مغزها در میان زنان تحصیل کرده نمادی از این نارضایتی روزافزون است.
آنها آرمانهای خود را در خارج از کشور جستوجو میکنند .مشکالت و
افزایش فشار بر جوانان بهویژه زنان به همراه بدترشدن شرایط اقتصادی و
دورنمای بحران اشتغال اصلیترین عواملی هستند که در گرایش به مهاجرت
در میان دختران نقش مستقیمی دارند[ .[[1جمهوری اسالمی در حال از دست
دادن سرمایه انسانی و همچنین سرمایهگذاریی است که طی دههها در حوزه
آموزش انجام داده است .نیروی های جوان به مخالفان بالق ّوه حکومت اسالمی
تبدیل میشوند .روسانتیمان (کین توزی) و خشمی که طی چهل سال گذشته
انباشته شده خود را به اشکال گوناگون و از طریق جنبشهای برای حقوق
زنان در ایران و خارج از کشور آشکار میسازد .زنانهشدن آموزش عالی ممکن
است پاشنه آشیل جمهوری اسالمی باشد و نیرویی دگرگون ساز و مهم برای
از میان برداشتن محدودیتهای جنسیتی موجود و شکل دادن به جامعهای
با عدالت بیشتر.
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