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مقدمه

جنسیت«  و  »علم،  قدرت  رابطه  موضوع  با  نشریه  شماره  این  فراخوان   

از  شش ماه پیش  دراختیار عالقمندان و صاحب نظران موضوع قرار گرفت. 

طریق این فراخوان با ایده ها،  چالش ها و پرسش هایی که حول این موضوع 

شکل گرفته است آشنا می شویم. این فراخوان ازجمله پرسش های قابل تاملی 

همچون زنانه شدن آموزش عالی، پژوهش های علمی در رابطه با اشکال واقعی 

یا نمادین قدرت در جامعه و نیز بررسی سنجشگرانه وضعیت امروزی زنان و 

محدویت ها و چالش های آن را با مخاطبان درمیان می گذارد. پرسشهایی که 

گستره آنها طبعا وسیعتر از مقاالتی 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.

سعید  جنسیتی«،  نابرابری های  و  قدرت  »علم،  عنوان  با  مقاله  اولین  در   

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 

با علوم و فن  این است که دانستن، مهارت های عملی، آشنایی  اولیه مقاله 

آوری به معنای برخوردار شدن از نوعی موقعیت در تقسیم اجتماعی کار و 

در روابط قدرت در جامعه است.

 در مقاله »تفاوت های جنسیتی در انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای پسران 

او درحوزه  از پژوهش های  با یکی  نیره توحیدی  قلم  به  ایرانی«  و دختران 

روانشناسی تربیتی آشنا می شویم  که 3۶ سال پیش به زبان انگلیسی در مجله 

این شماره  به چاپ رسیده است.مقاله ای که در  "نقش های جنسی"   علمی 

منتشر شده است مبتنی بر نتایج رساله ای است که پژوهش ها وآزمایش های 

از  قبل  سال  )دو   57 و   135۶ سالهای  طی  آمریکا  و  درایران  آن  به  مربوط 

انقالب( از جمله در میان 220 دختر و پسر سال آخر دبیرستان در ایران انجام 

شده اند. این پژوهش انعکاسی است از واقعیت های اجتماعی و فرهنگی و 

جنسیتی سالهای آخر پیش از انقالب در ایران، و تداعی کننده این ایده است 

که تکرار پژوهشی مشابه در زمان و شرایط کنونی توسط محققی دیگرمیتواند 

به دست  از ۴5 سال  از تحوالت پس  آموزنده و جالبی  داده های مقایسه ای 

دهد.

درسومین مقاله، فاطمه حسین زاده ما را با پهنه و تجربه جدیدی از فمینیسم 

در مکزیک آشنا می کند. 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 

می پردازد و با نثری ساده و روان ما را با چالشها و تجارب آنها آشنا می کند. 

اوهمچنین تالش می کند نقش نظرات فمینیستی و مبارزات حق خواهی زنان 

مکزیک در تسهیل مسیر رشد زنان در عرصه علوم را مورد بررسی قرار دهد. 

در این بررسی بنظر می رسد که برخالف حوزه علوم اجتماعی و هنر، کمبود 

فن  علوم،  حوزه  دانشمند  زنان  بازدارنده  موانع  و  تجربیات  درباره  پژوهش 

از   . است  مشهود  بسیار  زنان  مطالعات  درحوزه  ومهندسی  ریاضیات  آوری، 

این رو این پژوهش می تواند درتعریف و بسط نقد فمینیستی موضوع زنان 

بر  که  پژوهشگرانی  برای  ویژه  به  شود.  واقع  مفید  محض  علوم  حوزه  در 

پژوهش های تطبیقی میان مسائل زنان آمریکای التین و زنان خاورمیانه تمرکز 
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دارند.

موضوع  اشکوری  یوسفی  حسن  و  وسمقی  صدیقه  مکتوب  مباحثه  در 

»جنسیت، زن و علم آموزی در ادب اسالمی« بحث می شود. برای آغاز بحث 

به  و  اسالمی  مناقشه در شریعت  پر  و  از موضوعات مهم  یکی  به  اشکوری 

تعبیری در سنت کالمی و فقهی اسالم  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 اسالم و به طور خاص فقه اسالمی را طرح می کند. سپس 

در  باورهایی  چنین  دالیل  یا  و  دلیل  که  می گذارد  رو  پیش  را  پرسش ها  این 

موضوع جنسیت و به طور خاص ممنوعیت و یا محدودیت علم آموزی زنان 

چیست؟  مستندات شرعی آن کدام است؟  زمینه ها و عوامل اجتماعی این 

سنت دیرپا و ستبر مردساالرانه و یا احتماال زن ستیزانه چه می تواند باشد؟ در 

ادامه صدیقه وسمقی پس ارائه تعریفی از دین و چگونگی شکل گیری فقه، 

نتیجه می گیرد 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 اسالم بوده، حافظ منافع مردان 

به نام اسالم نیز بوده است. او به صراحت می نویسد اگر قرآن با علم آموزی 

زنان مخالفت کرده بود، مطمئنا من میان علم آموزی و پیروی از قرآن، علم 

آموزی را انتخاب می کردم. این مباحثه مکتوب با شرح و بسط بیشتر عالوه بر 

حوزه فقهی در حوزه تاریخی ادامه می یابد و به نتیجه گیری های قابل توجهی 

راه می برد.

ایران:  در  عالی  آموزش  شدن  »زنانه  مقاله ی  موضوعی،  بخش  پایان  در 

تناقض ها و پیچیدگی ها« است  که طی آن سعید پیوندی و یاسمین نادر وجوه 

مختلف این زنانه شدن را بررسی می کنند. آنها ضمن مرور دو دسته عمده از 

پژوهش ها پیرامون آموزش عالی، )آن دسته  که به بررسی  انگیزه ها، انتظارات 

و تصمیم گیری زنان برای پیگیری آموزش پس از دبیرستان می پردازند و دسته 

ای که به تحلیل اسالمی سازی آموزش )عالی( به منزله بخشی از ساختار و 

روند دولت-ملت سازی تمرکز دارند( تأکید می کنند که تحلیل جامع باید در 

نگاه گسترده تر از دولت و جامعه به زمینه دنیای جهانی شده نیز توجه کند. 
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جهانی که هم بر شکل گیری انگیزه زنان ایرانی در پیگیری آموزش عالی، و هم 

بر اسالمی سازی آن تاثیر می گذارد. آنها چنین استدالل می کنند که انگیزه های 

پیوند  عدالت خواهی  و  آگاهی  افزایش  معنای  به  زمان"  "روح  با  ایران  زنان 

نزدیک دارد و از طریق انواع رسانه ها از آنچه در دنیا می گذرد تاثیر می پذیرد 

. طرح اسالمی کردن آموزش، که از انقالب 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 تناقض ها و پیچیدگی های خاصی است 

.این مقاله  که در ادامه مقاله به شرح این تناقضها و پیچیدگی ها می پردازد 

ترجمه فصلی از کتاب »دورنماهای بین المللی جنسیت و آموزش عالی« است 

که به تازگی در نوامبر 2020 به زبان انگلیسی منتشر شده است. 

میرزاخانی: طرد  »مریم  مقاله   در  توحیدی  نیره  ابتدا  بزرگداشت  در بخش 

کلیشه های جنسیتی در پرتو علم«، ضمن برشمردن موفقیتهای چشمگیر و در 

مواردی منحصر به فرد مریم میرزاخانی تاکید می کند که او به مثابه یک عالم 

برجسته ریاضی و یک زن پروفسور جوان می تواند به غیر از آموزه های علمی 

در زمینه¬ی هندسه و ریاضیات، برای بهبود زندگی اجتماعی، توسعه انسانی 

و اهداف عدالت جویانه در دنیا، به خصوص ایران و خاورمیانه، آموزه-هایی 

مهم به ارمغان آورد. او در ادامه نشان می دهد چرا زن بودن مریم مهم گشته 

است، همچنین بحث می کند 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 می کند که چرا به مریم های بیشتری نیاز 

داریم. و در پایان به چالش ها و آموزه های مریم از زبان خود او می پردازد.

سپس در مطلبی متفاوت، هنگامه صابری از خالل تجربه و خاطره آشنایی 

شخصی با مریم میرزاخانی ما را با وجوه دیگری از شخصیت و دغدغه های 

او آشنا می کند.

در پایان این شماره با معرفی مختصری از سه کتاب جدید در حوزه »علم، 

 قدرت و جنسیت« آشنا می شویم. 



فراخوان مقاله برای دهمین شماره نشریه آزادی اندیشه

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  جنسی  مناسبات  در  قدرت  رابطه  بر  آن  تاثیر  و  ایران   در  علم  تولید  و 

جنسیتی در درون جامعه ایران می پردازد. اهمیت طرح این موضوع در متن 

جامعه ایران بیش از هر چیز به شرایط ویژه این کشور و حضور یک حکومت 

دین ساالر و محدودکننده فعالیت های اجتماعی زنان و همزمان پیشرفت های 

در  می گردد.  باز  علمی  پژوهش های  در  و  عالی  آموزش  در  زنان  چشمگیر 

برخی نظریه های جامعه شناسی مربوط به موازنه جنسیتی قدرت در جامعه و 

تحوالت آن در دهه های اخیر به نوع رابطه هر یک از جنس ها 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 می گیرد. از میان کارهای پژوهشی در این حوزه 

می توان 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 
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کسب می کند را یکی از عوامل نابرابری قدرت میان آنها در جامعه می داند. 

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 نظریه های علمی و گفتمان های مسلط 

ایفا می کنند. بدین گونه است که مردانه بودن حوزه هایی مانند  در جامعه 

فرهنگ، هنر، سیاست، علوم و فن آوری زمینه ساز تداوم سلطه مردانه در 

جامعه هم می شود و به آن مشروعیت می بخشند.

تجربه چهار دهه گذشته ایران در حوزه دسترسی زنان به آموزش و علم از 

نظر جامعه شناسی پدیده بسیار مهمی به شمار می رود. حضور یک دولت 

دین ساالر و سلطه یکسویه گفتمان مردساالرانه نتوانست رشد زنان در حوزه 

آموزش که از دهه 13۴0 آغاز شده بود را متوقف کند، بلکه به روندهای “زنانه 

شدن” در بخش هایی از آموزش عالی شتاب بخشید. همه شاخص های اصلی 

اصلی ترین سویه های  از  یکی  که  می دهند  نشان  ایران  پژوهشی  و  آموزشی 

تحوالت آموزش عالی در ایران در چهار دهه گذشته حضور فزاینده  و پرشتاب 

زنان در جمعیت دانشجویی، هئیت های علمی دانشگاه ها و فضای پژوهشی 

در ایران است. سهم زنان در جمعیت دانشجویی از حدود 29 درصد در سال 

1357 به حدود ۴9 درصد در سال 139۶ افزایش یافته است. حضور زنان در 

هئیت های علمی موسسات آموزش عالی از 1۶ درصد )1359( به 2۶ درصد 

)139۶( رسیده و زنان بیش از 35 درصد پژوهشگران تمام وقت مراکز تحقیقی 

ایران را تشکیل می دهند.  حضور زنان در همه حوزه های علمی یکسان نیست 

و رشته های فنی بسیار مردانه باقی مانده اند. حضور زنان در رشته های علوم 

تجربی از رشد چشمگیری برخوردار است.

اگر در بخش بزرگی از کشورهای دنیا موضوع برابری زن و مرد بخشی از 

برداشتن  برای  فراوانی  تالش  و  می دهد  تشکیل  را  سیاسی  نظام های  دغدغه 

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 می شود و 

پیرامون فضلیت های این نابرابری و اشکال تبعیض سخن گفته می شود. انعکاس 
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این سیاست و نگرش را می توان در گفتمان جنسیت گرای کتاب های درسی 

اجباری، و در ممنوعیت  ، در جدا سازی جنسیتی مدارس، در حجاب  ایران 

ورود زنان در تعدادی از رشته های تحصیلی و شغلی نیز مشاهده کرد.

نشان  ایران  در  زنان  آموزش  درباره  اخیر  ساله  بیست  پژوهشی  کارهای 

می دهند که پیشرفت زنان در حوزه دانشگاه، علم و فرهنگ دارای سویه های 

گوناگون و گاه متناقض )پارادوکسال( است. به نظر می رسد سیاست اسالمی 

کردن مدارس و دانشگاه ها تاثیر چندانی بر رابطه طبقه متوسط با نهادهای 

آموزشی نداشته اما همزمان سبب شده از مخالفت و بدبینی گروه های سنتی 

جامعه نسبت به آموزش دختران بویژه در سطح متوسطه و عالی کاسته شود. 

از هر  بیش  دانش و فرهنگ شاید  به  نوشتن، آموختن و دسترسی  خواندن، 

عامل دیگری سبب دگرگونی وضعیت زنان و شکل گیری ذهنیت و هوشیاری 

جدید زنانه شده است. دگرگون شدن شاخص های کالن و نیز الگوهای رفتاری 

از جمله در حوزه جمعیت شناسانه، آموزش، فرهنگ و بازار کار حکایت از 

تحوالت ژرف جامعه شناسانه این دوران و پویایی درونی بی نظیر بخش بزرگی 

از زنان ایران دارد.

برای دختران می تواند نوعی مقاومت فردی و اجتماعی  پیشرفت آموزشی 

نشان  پررنگ تر در سطح خانواده و جامعه. همه شواهد  برای حضور  باشد 

می دهند آموزشی که گفتمان غالب آن را فرو دستی زنانه تشکیل می دهد 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 فعالیت های اقتصادی 

و بیکاری گسترده زنانی است که از آموزش عالی و تخصص برخوردارند. یکی 

از نتایج این تحوالت ناموزون رشد پدیده مهاجرت زنان متخصص و پژوهشگر 

از ایران است.

بنابراین وقتی سخن از “زنانه” شدن دانشگاه ها 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، 
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یعنی حل مسئله پایه ای تر فلسفی و معرفت شناختی جنسیت و علم است؟  

ساندرا  فمینیستی چون  فیلسوفان  توسط  علم”  “فلسفه  مباحث  در  چنانکه 

بررسی  زاویه  از  اند  داشته  تالش  که  است  شده  مطرح  آمریکایی  هاردینگ 

“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 تالشی در ایران 

با وجود افزایش کمی حضور زنان، هنوز از لحاظ کیفی در مراحل اولیه قرار 

دانش  و  مهارت ها  فرهنگ،  به  و دسترسی  آموزش  از طریق  زنان  آیا  ندارد؟ 

دانشگاهی جایگاه واقعی و نمادین خود در جامعه را بگونه ای چشمگیر ارتقا 

بخشیده اند؟ و آیا توانسته اند  به بازیگران اجتماعی و عامل اصلی دگرگون 

فزاینده شمار  آیا حضور  تبدیل شوند؟   اخیر  در دو-سه دهه  سازی جامعه 

عرصه  در  زن  متخصصین  و  پژوهشگران  هنرمندان،  نویسندگان،  از  بزرگی 

عمومی نقش مهمی در دگرگون کردن تصویر زنان در جامعه ایفا کرده است؟

کارهای  نیز  و  علم  و  جنسیت  به  مربوط  اصلی  های  نظریه  بازخوانی 

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 تحوالت 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 

پژوهش  برخوردارند؟  اعتبار  از  ایران  ویژه  شرایط  با  رابطه  در  اندازه  چه  تا 

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 تحوالت زنان ایران در حوزه آموزش عالی با کشورهای 

مشابه )ترکیه، تونس، هند، مصر…( وجود دارد؟  برای تغییر در این آهنگ 

پیشنهاد  راهکارهایی  آن چه  مردانه  جانی  و سخت  کار  بازار  در  تحول  کند 

میشود؟

هدف این شماره آزادی اندیشه پرداختن به این پرسش های اساسی تحلیل 

ایران  در  فرهنگی  و  علمی  پژوهش های  عالی،  آموزش  شدن”  “زنانه  پدیده 

چالش های  و  محدویت ها  و  زنان  امروزی  وضعیت  سنجشگرانه  بررسی  و 

از  خارج  در  فارسی  بزبان  که  اندیشه  آزادی  نشریه  شماره  این  است.  آن 
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میان  پلی  آوردن  بوجود  برای  است  جدیدی  فرصت  شود  می  منتشر  کشور 

پژوهش های داخل ایران و نیز کارهای دانشگاهی که به زبان های دیگر در 

مورد ایران یا کشورهای مشابه پیرامون زنان و آموزش عالی و پژوهش انجام 

موضوع  این  مختلف  سویه های  به  می توانند  پیشنهادی  مقاالت  اند.  گرفته 

با  بپردازند. مطالعات تطبیقی  یا در جامعه  بازار کار و  در دنیای آکادمیک، 

رابطه  درباره  فمنیستی  نظریه های  یا  و  نظری  بحث های  مشابه،  کشورهای 

آموزش، علم و جنسیت می توانند به شناخت بهتر این پدیده در ایران یاری 

به موضوع  آکادمیک  و  پژوهشی  رویکرد  با  باید  پیشنهادی  مقاالت  رسانند. 

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.





 علم، قدرت و نابرابری های جنسیتی
سعید پیوندی

سیمون دوبوار )De Beauvoir( در کتاب "جنس دوم" )19۴9( که به یکی 

از منابع فکری مرجع موج دوم فمینیسم تبدیل شد می نویسد انسان زن به 

دنیا نمی آید، زن می شود. این سخن به نوعی نقد بی پرده بسیاری از باورهای 

نابرابر میان زنان و مردان را  رایجی بود که ریشه های تقسیم اجتماعی کار 

امری "طبیعی" و ناشی از طبیعت متفاوت دوجنس تلقی می کردند. دوبوار 

در کتاب خود با خوانش سنجشگرانه شرایط اجتماعی زنان از جمله به نقش 

روندهای جامعه پذیری، باورها و اسطوره های رایج و نیز آموزش، علم و دیگر 

نابرابری  ریشه های  که  است  آن  بر  و  می کند  اشاره  جامعه  اصلی  نهادهای 

جنسیتی را پیش از هر چیز باید در درون جامعه جستجو کرد.  نویسنده نشان 

می دهد که حتا زمانی که زن در نوشته های ادبی )برای مثال "زن به عنوان 

جوهر زیبایی و جهان" به گفته آندره بروتون، شاعر و نویسنده سوررآلیست(  

مورد احترام فراوان و ستایش قرار می گیرد نه بخاطر خودش )به عنوان انسان 

مستقل( که به عنوان نماد چیزی یا کسی که به مرد و خوشبختی و یا آگاهی 

او یاری می رساند است.
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از آن زمان شمار بزرگی از پژوهش های علوم انسانی و اجتماعی سویه های 

خود  بررسی  و  کار  موضوع  را  جامعه  در  جنسیتی  نابرابری های  گوناگون 

از  ادبیات موجود در این زمینه پاسخ هایی هستند به بسیاری  قرار دادند و 

پرسش ها و ابهامات تاریخی پیرامون این موضوع. گرایش های اصلی در این 

پژوهش ها]1] با دوبوار همداستانند وقتی می گویند که ویژگی های بیولوژیکی 

و طبیعی نمی توانند وجود نابرابری های گسترده میان زنان و مردان را توضیح 

دهند. برای پژوهشگران این پرسش اساسی مطرح بوده است که نابرابری های 

جنسیتی به عنوان پدیده اجتماعی و تاریخی در طول دوران گوناگون و در 

تجربه های تمدنی مختلف چگونه شکل گرفتند و کدام روندها و مکانیزم های 

جامعه در بازتولید آنها نقش داشته اند. 

نوشته حاضر پاسخی است به فراخوان نشریه آزادی اندیشه پیرامون موضوع  

علم، قدرت و جنسیت. هدف اصلی بازکردن این بحث و پرداختن به نقشی 

است که دانش و دسترسی به آموزش در تقسیم اجتماعی کار و روابط قدرت 

در جامعه را با تکیه بر پژوهش های دانشگاهی ایفا می کنند. فرضیه اولیه 

نوشته این است که دانستن، مهارت های 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. 

دانش و تقسیم اجتماعی کار

و  حوزه ها  از  گسترده ای  مجموعه  انسان  عملی  مهارت های  و  دانش]2] 

موضوعات را در برمی گیرد. آشپزی، کشاورزی، دام داری، حل معادالت ریاضی 

یک یا چند مجهولی و یا شناختن هندسه فضایی، بنایی، تعمیر دوچرخه، پختن 

1- از جمله نگاه کنید به:

Mosconi, 2016 ; Duru-Bellat, 2004 ; Le Doeuff, 1998 ; Héritier, 1996 ; Schiebinger, 1989, 

2008 ; Sénac-Slawinski, 2007 ; West & Zimmermann, 1987 ;

2- واژه دانش )اسم مصدر از دانستن( در این نوشته به معنای دانستنی ها به کار برده شده است )لغت 

نامه دهخدا(. دانش )Knowledge / Connaissance( مجموعه جامع تر و کلی تری نسبت به علم را در 

بر می گیرد. علم )Science( به عنوان زیر مجموعه دانش تعریف شده است. منظور ما از علم آن بخش از 

دانشی است که با ضوابط و معیارهای نهادی عنوان علم را بخود گرفته است و خصلت جهانشمول دارد.
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نان، اداره یک وزارتخانه توسط یک وزیر، برنامه نویسی برای کامپیوتر و یا 

نظریه پردازی در فیزیک، زیست شناسی، اقتصاد، فلسفه و یا درمان سرطان 

و سرودن شعر همگی با موضوع دانش سرو کار دارند. برای انجام هر یک از 

این فعالیت ها دانستن چیزهایی )دانش( الزم است. دانش می تواند انضمامی، 

عملی و کار بردی و یا انتزاعی و نظری باشد. این مجموعه بسیار گسترده را 

برگر )Berger( و الکمن )Luckmann( در کتاب "ساخت و پرداخت واقعیت 

آنها نقش  از نظر  نام داده اند که  اجتماعی" )198۶( ذخیره اجتماعی دانش 

اساسی در شکل دادن به واقعیت های دنیای ما و تقسیم اجتماعی کار ایفا 

می کند.

یا  و  نمادین  یا  عینی  جایگاه  و  ارزش  دارای  دانش  مجموعه  این  همزمان 

بازشناسی )Recagnation( یکسانی در جامعه نیست. کارهای دستی یا فکری، 

فنی،  امور  یا  مدیریتی  دانش  آکادمیک،  محیط  در  علمی  و  تجریدی  دانش 

نوع استفاده از فن آوری و نیز مکان هایی هم که در آن ها از دانش استفاده 

می شود اعتبار و وزن همسانی ندارند. مکان ها و فضاها و نیز موقعیت هایی 

که در آنها از دانش استفاده می شود هم در ارزش گذاری و اعتبار آن تاثیر 

می گذارند. فضاهایی هایی مانند موسسات اقتصادی و سازمان های اجتماعی 

وجود دارند که بیشتر نقش مصرف کننده دانش را بازی می کنند]3]، مکان هایی 

مانند مراکز آموزشی در کار انتقال دانش اند و مراکز آکادمیک و پژوهشی هم 

وظیفه حفظ، اعتباربخشی و گسترش دانش و نوآوری به عهده دارند. 

برگر و الکمن )198۶( از جمله جامعه شناسانی هستند که به نقش دانش 

مجموعه  آنها  باور  به  کرده اند.  توجه  کار  اجتماعی  تقسیم  در  مهارت ها  و 

افراد  میان  نابرابر  گونه ای  به  دارد  در جامعه وجود  که  دانشی  و  توانایی ها 

جامعه تقسیم شده است. توزیع اجتماعی دانش در میان افراد با نوع تقسیم 

دایره  کار  اجتماعی  تقسیم  پیشامدرن  جوامع  در  دارد.  رابطه  اجتماعی  کار 

گسترده ای نداشت و دگرگونی در آن بسیار کند بود. در جامعه مدرن تقسیم 

3- تحوالت علمی و فنی دهه های اخیر سبب دگرگونی این تقسیم کار سنتی شده است. برای مثال بخشی 

از موسسات اقتصادی بطور مستقل یا در همکاری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به بازیگر مهم گسترش 

علم و فن آوری تبدیل شده اند.
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پیشرفت های عظیم  تر شده  پیچیده  بسیار  پیشین  با دوران  مقایسه  کار در 

علمی و فنی سبب شده که بخش مهمی از مشاغل با دانش و توانایی های 

نظری و عملی تخصصی سروکار داشته باشند. 

یکی دیگر از نکات اساسی در رابطه با تقسیم اجتماعی کار و نیز دسترسی 

به دانش و علوم و مهارت های عملی تاثیر مستقیم آنها در روابط قدرت در 

جامعه است. از نظر الکمن و برگر )198۶( دانش نقش اساسی در شکل دادن 

به دنیای اجتماعی ایفا می کند]۴]. در بحث کنونی رابطه دانستنی ها و دانش 

با موضوع تقسیم اجتماعی کار و تقسیم قدرت در جامعه و  بشری و علم 

سازمانها و نهادها مورد بررسی قرار می گیرد. قدرت از این نگاه هم در سویه 

فردی و در روابط میان افراد مطرح است و هم در سویه اجتماعی در درون 

سازمان ها و نهادهای جامعه. نظام دانش و نظام قدرت در درون جامعه به 

.[[[)Barus-Michel, 1991( یکدیگر پیوسته اند

پرسش جامعه شناسانه ای مهمی که مطرح می شود این است که کدام ساز و 

کارها و چه نهادهایی در شکل دادن به تقسیم اجتماعی کار و شکل دادن به 

روابط قدرت در جامعه مشارکت می کنند؟ آیا همه افراد و گروه های اجتماعی 

موقعیت های  و  مشاغل  یا  و  دانش  به  دسترسی  برای  برابری  فرصت های  از 

برخورداند؟ پژوهش های جامعه شناسانه پیرامون این موضوع ابتدا وضعیت 

اقتصادی  با بخش های  افراد  افراد بویژه موقعیت طبقاتی و رابطه  اجتماعی 

نیز  جنسیت  موضوع   19۶0 از  پس  سال های  در  دادند.  قرار  توجه  مورد  را 

۴- پیوند دادن موضوع کسب دانش، علم و مهارت های عملی با موضوع روابط قدرت در جامعه در دوران 

پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفته است )Foucault ، 1982(.مسئله قدرت و فضاهای اعمال 

آن یکی از موضوعات اساسی شاخه های گوناگون علوم انسانی از روانکاوی تا جامعه شناسی و علوم سیاسی 

است. در بحث قدرت در کنار معنا و قلمروی کاربرد آن، منابعی که قدرت را بوجود می آورند هم اهمیت 

دارند. علوم انسانی قرن بیستم در کنار درک ساختاری از قدرت )طبقه، گروه حاکم، نهاد...( به این موضوع 

از ورودی روابط میان افراد، درون نهادها، سازمان های اجتماعی و اشکال قدرت هم پرداخته است. پراکتیس 

ناپذیر موضوع قدرت را به میان می کشد. روابط  افراد به گونه ای اجتناب  اجتماعی و رابطه جمعی میان 

قدرت در جامعه و در میان افراد و سازمان ها دارای سویه سوبژکتیو هم است چرا که با انگاره و باورهای 

انسان سرو کار دارد. قدرت می تواند از توانایی اقتصادی )امکانات مالی و صاحب ابزار تولید بودن از نظر 

مارکس( دانش و یا از موقعیت سیاسی، اداری و سازمانی و شخصیت فره مند ناشی شود.

5- بوردیو و پسرون )19۶۴( بجای دانش که مفهومی است عام از تاثیر سرمایه فرهنگی سخن به میان می آورد 

که در کنار سرمایه اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی در روابط قدرت و تولید نابرابری ها دارد.
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از  میان رشته ای شد. خوانش  یا  و  پژوهش های جامعه شناسی  وارد  بتدریج 

تقسیم اجتماعی کار و قدرت ناشی از آن در جامعه از ورودی عامل جنسیت 

با انگیزه درک بهتر نابرابری های گسترده تاریخی میان زنان و مردان صورت 

می گرفت. الگوهای نظری موجود آن زمان برای درک بهتر نابرابری جنسیتی 

زنان و مردان چرا و چگونه سهمی  بود که  این  بر سر  بودند. بحث  ناکافی 

نابرابر در تقسیم اجتماعی کار از آن خود می کنند؟ یکی از عوامل جدیدی 

و  دانش  و  علم  بر  تسلط  و  دسترسی  میزان  شد  مطرح  بحث ها  این  در  که 

مهارت های عملی و تاثیر آن بر سهم نابرابر زنان در تقسیم اجتماعی کار و 

 .)Mosconi, 1994( روابط قدرت در جامعه بود

بحث نابرابری جنسیتی از همان ابتدا بر سر چرایی، مکانیزم ها، روندها و 

نقش خود افراد و یا ساختارها و نهادهای اصلی مانند خانواده، نظام آموزشی 

و گروه و طبقه اجتماعی بود چرا که وجود نابرابری های جنسیتی در جامعه، 

آماری  از نظر  به آموزش و علوم  یا در دسترسی  و  کار  اجتماعی  در تقسیم 

جای پرسش چندانی باقی نمی گذاشتند. چالش اصلی شناخت شناسانه دست 

یافتن به محتوای "جعبه سیاهی" بود که رمز گشایی از آن می توانست نوری 

نابرابری های  چرایی  و  ریشه ها  پیرامون  بشری  تاریخ  تاریک  گوشه های  به 

جنسیتی در تقسیم اجتماعی کار بیفکند. 

نهادی شدن و مشروعیت بخشی به دانستنی ها و دانش

پرسش کردن پیرامون نابرابری های جنسیتی در رابطه میان دانش و تقسیم 

اجتماعی کار به این معناست که باید از جمله به سراغ جایگاه و موقعیت 

زنان و مردان در هر یک از حوزه های مورد بحث رفت. زنان و مردان دانش 

و مهارت های خود را چگونه و در کجا می آموزند و آیا هر یک از دو جنس از 

شرایط و فرصت های یکسانی برای کسب دانشی که در تقسیم اجتماعی کار 

نقش آفرین است برخوردارند؟ 

که  بودند  آنها  و  بود  مردانه  پدیده ای  خواندن  و  نوشتن  سنتی  جوامع  در 

نه تنها به دانش تجریدی زمان خود دست می یافتند که به آن سمت و سو 
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که  مهارت هایی  و  عملی  انضمامی،  از شکل  دانش  حقیقت  در  می دادند]۶]. 

در زندگی روزمره و امور اقتصادی بکار می آمدند به کمک زبان نوشتاری به 

سطحی انتزاعی و نظری فرا روئید. بدین گونه بود که دانش نظری و نظریه های 

اقتصادی، حقوقی، سیاسی بوجود آمدند و قلمروی نمادین دانش گسترش پیدا 

کرد )برگر، الکمن، 198۶(. اگر زمانی اسطوره ها و روایت های دینی بخش اصلی 

دانش انتزاعی را تشکیل می دادند، بتدریج حوزه های دیگری از دانش گسترش 

یافتند که فراتر از روایت های قدسی و اسطوره ای به توضیح جهان دست زدند. 

خالق این دانش تجریدی اولیه نخبگان و متخصصان جامعه آن دوران بودند 

که بطور انحصاری از مردان تشکیل شده بود. نخبگان و متخصصان با قدرت 

نهاد مذهب در درون یک نظام  با  تنگاتنگ داشتند و همراه  پیوند  سیاسی 

فراگیر ادغام می شدند. آنها بودند که حقیقت و باطل، خوب و بد و دانش 

زمان خود را تعریف می کردند و به نظام ارزشی و هنجارهای جامعه اعتبار 

گفتمان های  این  اعتبار  وسطایی  قرون  جوامع  از  بسیاری  در  می بخشیدند. 

حاکم از نظم قدسی ناشی می شد و نقش نهاد مذهب در مشروعیت بخشی 

مردانه  اتحاد  نوعی  شاهد  ما  دوران  آن  در  بود.  اساسی  گفتمان ها  این  به 

"طبیعی" میان صاحبان قدرت در نهادهای مختلف و نخبگان مذکری هستیم 

که صاحب دانش اند. همزمان این جوامع بر پایه نظم پدرساالرانه قرار داشت 

و نقش پدر در سویه های نمادین و واقعی مرکزی بود. سایه قدرت پدرانه بر 

سر مذهب، سیاست، خانواده سنگینی می کرد. پادشاه پدر مردم، رهبر مذهبی 

پدر پیروان دین و رهبر نظامی پدر لشکر بود. 

تولید ضروری  و  برای زندگی روزمره  با وجود داشتن مهارت هایی که  زنان 

نهادها  در  نداشتند.  دوران  آن  مردانه  دانش  دنیای  به  راهی  اما  بودند 

ثانوی  نقش های  و  هستند  صحنه  پشت  در  بیشتر  زنان  دینی  زندگی  و 

متون  در  کنند.  فرمانبری  مردان  از  باید  و  دارند  عهده  به  را  حاشیه ای  و 

میان                                                                    به  سخن  زنان  برای  تدریس  ممنوعیت  از  بروشنی  زمان  آن  کاتولیک 

می آید )موسکونی، 199۴، ص ۶1(.

نابرابر  تقسیم  نهادگزار  اشکال  اولین  گیری  شکل  و  بشری  جوانع  تاریخ  به  پرداختن  نوشته  این  هدف   -۶

اجتماعی کار میان زنان و مردان نیست.
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نکته کلیدی آغازین در درک رابطه میان دانش و مهارت ها و کسب قدرت 

عملی  مهارت های  و  دانش  ها،  دانستنی  مشروعیت  موضوع  به  جامعه  در 

می گیرند  نام  دانش  و  علم  که  دیگرچیزهایی  به سخن  باز می گردد.  انسانی 

نظم  می شوند،  هنجاری  و  پذیرفته  جامعه  و  نهادها  افراد،  توسط  چگونه 

موجود را شکل می دهند و به صورت "حقیقت" جلوه گر می شوند؟ برگر و 

و مشروعیت   )Institutionalization( نهادی شدن  روند مهم  دو  به  الکمن 

اشاره می کنند که در  دانش در درون جامعه  به   )Legitimization( بخشی 

بحث ما اهمیت فراوانی دارد )198۶(. نهادی شدن دانش به معنای آن است 

به  تبدیل  اجتماعی  قالب های  در  و  شده  تعریف  فعالیت ها  جامعه  در  که 

هنجارهایی می شوند که در خدمت ادغام افراد در نظم جامعه قرار می گیرند. 

به عبارت دیگر افرادی بخاطر برخورداری از دانش و مهارت عملی یا نظری 

عهده دار فعالیت خاصی می شوند و این تقسیم کار در نگاه افراد جامعه به 

صورت امر هنجاری در می آید. برای مثال فعالیتی به نام کفاشی دارای معنای 

اینکار می پردازند.  به  نام کفاش  به  افرادی هم  مشخصی در جامعه است و 

که  آنجا  از  می شود.  مشخص  محدوده  و  معنا  تعریف،  دارای  کفاشی  شغل 

انگاره  در  داشتند  اشتغال  کفاشی  به  مردان  بیشتر  کار  اجتماعی  تقسیم  در 

جمعی بسیاری از جوامع هم این شغل را بیشتر مردانه می دانند. همین مثال 

را برای فعالیت آموزشی و شغل معلمی میتوان زد. تا قرن نوزدهم معلمی و 

استادی دانشگاه فعالیتی بود خاص مردان، چرا که درس خواندن و درس دادن 

بیشتر پدیده های مردانه بودند. از نیمه قرن و با راه یافتن تدریجی زنان به 

آموزش های تخصصی، شغل معلمی هم بتدریج از انحصار مردان خارج شد و 

حضور زنان معلم در مدارس به امری عادی و هنجاری تبدیل شد. از آنجا که 

ورود به حرفه معلمی دارای قواعد و هنجارهای خاصی از جمله داشتن سطح 

مشخصی از دانش است، پیش از آنکه زنان به مراکز آموزشی تخصصی راه پیدا 

کنند امکان دسترسی به این حرفه هم برای آنها وجود نداشت. همزمان نگاه 

تک جنسیتی جامعه به شغل معلمی هم بتدریج تغییر کرد و امروز سهم زنان 

در مشاغل آموزشی )پیش از دانشگاه( بسیار بیش از مردان است.

بخش بزرگی از فعالیت های سنتی، جدید و یا نوظهور اقتصادی در حوزه های 
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پزشکی، حقوق، تجارت، تولید صنعتی یا کشاورزی، خدمات یا آموزش با دانش 

خاصی ارتباط دارند و جامعه آنها را نهادی کرده است.

همزمان فعالیت هایی وجود دارند که جامعه نام شغل]7] )در سویه حرفه ای( 

را بر آنها نگذاشته است مانند بزرگ کردن بچه ها، رسیدگی به حیوانات اهلی 

خانگی و یا آشپزی در خانه. برای این گونه کارها، مانند هر فعالیت دیگری 

دانستنی ها و مهارت های خاصی الزم است، اما آنها در فرهنگ و هنجارهای 

جامعه بصورت حرفه برسمیت شناخته نمی شوند و ارزش و منزلتی ناچیزی 

راکه  کارهایی  چنین  گردد.  برمی  جایگاه  به همین  دارند  جامعه  در  که  هم 

بیشتر "خصوصی" تلقی می شوند زنان انجام می دادند. 

نهادی شدن دانش در قالب انتزاعی یا مهارت عملی و کاربردی و معنایی برای 

جامعه دارد زمانی می تواند از تداوم برخوردار شود که از نسلی به نسل دیگر 

انتقال یابد. از نظر برگر و الکمن کارکرد روند های مشروعیت بخشی دانش در 

جامعه شرایط این انتقال بین نسلی و بازتولید نظم موجود را فراهم می کند. 

دانش  که خود  نمی شود  و هنجارها  ارزش ها  مشروعیت بخشی فقط شامل 

و مفاهیم را هم در بر می گیرد. اعتبار یک دانش در وجه شناخت شناسانه، 

جایگاه آن در نظام اقتصادی و اجتماعی از طریق روندهای مشروعیت بخشی 

شکل می گیرد. کارکرد اصلی مشروعیت بخشی بوجود آوردن نظم و معنای 

اولیه دانش و نیز شکل دادن به نظم ثانوی آن با هدف ادغام در نظم کلی 

جامعه است. اگر به مثال پیشین برگردیم کفاشی و یا آشپزی در خانه دارای 

یک نظم و معنای اولیه است که به جنس فعالیت و توانایی و مهارت های 

7- در این بحث باید به تفاوت میان کار، شغل و حرفه توجه کرد. کار به هر نوع فعالیتی می تواند اطالق 

باغچه خانه، مدیریت یک کارخانه، طراحی یک  به  شود. آشپزی و اطوکشی در خانه، گلکاری و رسیدگی 

اما  انسانی در فضاهای متفاوت هستند.  کار  اشکال گوناگون  آزمایشات پزشکی... همگی  انجام  ساختمان، 

شغل و حرفه کسی که در محیط خصوصی و خانوادگی ظرف ها را می شوید و یا آشپزی می کند ظرف شویی 

اقتصادی،  و آشپزی نیست. واژه شغل زمانی به یک کار اطالق می شود که فرد در فضای رسمی )موسسه 

اداره...( در ازای دستمزد آن را انجام دهد. واژه حرفه به مشاغلی مربوط می شود که فرد هویت حرفه ای خود 

را با آن تعریف کند. فرد ممکن است بخاطر نیاز در ازای دستمزد کاری را انجام دهد بدون اینکه احساس 

وابستگی خاصی به آن فعالیت داشته باشد. وقتی کسی خود را فیلمساز، روزنامه نگار، پزشک، فروشنده، 

راننده، معلم، مربی مهد کودک یا مهندس برق می داند به این معناست که او کارش را حرفه خودش می داند 

و با آن رابطه هویتی دارد.
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الزم برای انجام آن بر می گردد و معنای ثانویه آن به دانش انتزاعی، نوع ارزش 

گذاری و جایگاه هر فعالیت در تقسیم اجتماعی کار مربوط می شود. 

مشروعیت بخشی به دانش دارای سویه شناخت شناسانه است. در حقیقت 

نظم نهادی در فرآیند مشروعیت بخشی دارای اعتبار شناخت شناسانه می شود. 

برگر و الکمن )198۶( از چهار سطح مشروعیت بخشی در جامعه سخن به 

بیان ساده و عینی  میان می آورند. سطح اول پیشا نظری )تئوریک( است و 

یک تجربه یا فعالیت از طریق واژه ها )ماهیگیری، تدریس، آشپزی، پزشکی...( 

و  تئوریک  پیشا  دانش  میان  به الیه واسطه ای  بر می گیرد. سطح دوم  در  را 

دانش نظری )تئوریک( مربوط می شود و در بر گیرنده شکل ابتدایی دانش 

اولیه  طرح  و  توضیحات  سطح  این  از  منظور  است.  حوزه  یک  در  تجریدی 

انتزاعی )Schema( فعالیت های عملی است و چیزهایی که شفاهی درباره 

یک فعالیت یا یک حوزه فعالیت گفته می شود )معنای یک فعالیت، ضرب 

المثل، حکایت ها...(. 

از  مجموعه ای  و  است  )تئوریک(  نظری  بخشی  مشروعیت  سوم  سطح 

بگونه ای  و  می روند  فراتر  عملی  جنبه  از  که  می گیرد  بر  در  را  نظریه هایی 

تر  این سطح پیچیده  انتزاعی فعالیت خاصی را توضیح می دهند. دانش در 

است، تبدیل به چهارچوب ارجاعی )رفرانس( می شود، توسط افراد متخصص 

در قالب نهادهای رسمی ساخته و پرداخته و به دیگران انتقال می یابد. 

 )Symbolic univers( "سطح چهارم مشروعیت بخشی "سپهرهای نمادین

از  فراتر  موضوعات  به  بخشی  مشروعیت  نمادین  سویه  می گیرد.  بر  در  را 

تجربه عملی باز می گردد و نظم نهادی در جامعه، رابطه با سایر حوزه ها و 

نیز کلیت نمادین را دربر می گیرد. این کلیت نمادین با آنکه بطور مشخص 

و  اعتبار  آنها جایگاه،  از  به هر یک  برنمی گردد ولی  تجربه های روزمره  به 

معنا می بخشد. برگر و الکمن به چهار سپهر نمادین اصلی در تاریخ جامعه 

چهار  این   .)198۶( می کنند  اشاره  علوم  و  هنر  فلسفه،  دین،  یعنی  انسانی 

سپهر فقط شامل تئوری ها نمی شوند و بنوعی نظریه پیرامون انسان و دنیا و 

دستگاه های نظری-مفهومی که به شاخه های علوم، فلسفه، هنر و دین معنا 
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و اعتبار می بخشند را در بر می گیرد]8]. این سطح از مشروعیت بخشی هم 

به گروه کوچکی از متخصصان و نخبگان مربوط می شود که با این حوزه ها 

سروکار دارند. 

این پرسش اساسی که چه کسانی این  این بحث طوالنی برای پرداختن به 

را  بخشی  مشروعیت  اگر  است.  الزم  می دهند  انجام  را  بخشی  مشروعیت 

ببینیم می توان پرسید سهم زنان و  تاریخی  از روندهای  بصورت مجموعه ای 

مردان در این چهار سطح در دوران گوناگون چگونه تحول پیدا کرده است؟ 

 

زنان و مردان و ذخیره اجتماعی دانش

نابرابری های  گیری  شکل  اصلی  فرایند   )50 ص   ،139۴( موسکونی  نظر  از 

کرد. جائیکه  دانش جستجو  در روندهای مشروعیت سازی  باید  را  جنسیتی 

از نظر تاریخی قدرت اصلی گسترش دانش و مهارت های عملی و یا  مردان 

نظریه پردازی و سمت و سو دادن به سپهرهای نمادین را در دست داشته اند، 

"حقیقت" را آنگونه که خواسته اند تعریف کرده اند و به دانش بشری سمت 

و سو و معنای جنسیتی داده اند. سویه جنسیتی دانش در سطوح گوناگون پی 

آمد مهمی چون نهادی شدن تبعیض میان زنان و مردان را در پی داشته است. 

مردانه  کردن،  )مردانگی  جنسیتی  واژه های  از  است  پر  جامعه  روزمره  زبان 

به  را  نابرابری میان زنان و مردان  اراده مردانه...( که  جنگیدن، قول مردانه، 

امری عادی تبدیل می کنند. از نظر موسکونی )199۴( حتا زمانی که زنان به 

آموزش و دانش رسمی و بازار کار دسترسی پیدا کردند نقش های آنها بیشتر به 

"مصرف" ذخیره اجتماعی دانش فرو کاسته می شد. 

این بحث  یکی دیگراز نکات مطرح شده در کتاب برگر و الکمن که برای 

مهم است تقسیم بندی تاریخی جوامع به دو نوع انحصاری و متکثر است. 

جامعه  امریکایی،  پراگماتیسم  فلسفه  آلمانی،  آلیستی  ایده  فلسفه  فرانکفورت،  مکتب  از  ما  وقتی   -8

شناسی کیفی، رئالیسم جادویی در ادبیات، سبک نقاشی امپرسیونیستی، فیزیک کوانتومی، فیزیک نیوتنی، 

ایمونولوژی و یا ژنتیک سخن می گوئیم به این دلیل است که سطح چهارم مشروعیت بخشی شرایطی فراهم 

کرده است که این مفاهیم دارای معنا و اعتبار نهادی شوند.
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به نظر نویسندگان در جوامع انحصاری سنتی، متخصصان نظری و کسانی که 

به امور عملی زندگی می پردازند نه تنها در کار ساخت و پرداخت نظریه ها و 

گفتمان های نظری هستند که در وجه نمادین هم نقش مرکزی را دارند. رهبران 

دینی در جوامع سنتی و یا فیلسوفان در دوران پس از رنسانس چنین نقشی 

را داشتند )برگر و الکمن، 198۶(. موسکونی )199۴( بر این باور است که در 

جوامع انحصاری این مردان هستند که جایگاه برتر را از آن خود می کنند و به 

زنان سهم ناچیزی تعلق می گیرد. جایگاه زنان در نظام دینی نمونه آشکار این 

انحصار مردانه است. زنان نمی توانند متون دینی را تفسیر کنند، به تدریس 

بپردازند و یا مراسم دینی برگزار کنند. نقش آنها فراتر از عبادت خاموش و 

فرودستانه نمی رود. 

در جوامع کثرت گرا ما با تنوع سپهرهای نمادین سر و کار داریم. شاخه های 

گوناگون علوم، علوم کاربردی، ادبیات، هنر در کنار دین و فلسفه دستگاه های 

مفهومی گوناگونی را طرح می کنند که بخشی از ذخیره دانش انسانی به شمار 

پایان  به  علمی  تنوع شاخه های  و  نمادین  سپهرهای  می روند. سکوالر شدن 

بخشیدن به انحصار مردانه کمک کرده اند. 

توجیه نابرابری جنسیتی

پژوهش های پیش از سال های شصت قرن بیستم در رابطه با تاریخ تحول 

اندیشه، آموزش و علم کمتر به موضوع انحصار مردانه در این حوزه و چرایی 

که  می دهد  نشان  تاریخ  بازخوانی  پرداخته اند.  قرن ها  طول  در  آن  دیرپایی 

مردانه بودن علم و گفتمان های علمی، فلسفی، هنری و یا دینی تا اوایل قرن 

بیستم اموری بدیهی به شمار می رفتند و کسی هم کمتر پیرامون آنها چون 

و چرا می کرد. حتا با راه یافتن اولین گروه زنان به آموزش عالی هم بازنمای 

)Representation( رایج در آن زمان بیشتر این بود که زنان استثنایی وجود 

دارند که می توانند مانند مردان در حوزه های علمی موفق شوند. در انگاره 

)Imaginary( جمعی جامعه علوم و فن آوری لباسی بود مناسب قد و قواره 

مردان و کار زنان هم چیزهایی بود که مردان برای آنها ساخته نشده بودند. 
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پدیده  یک  دانش  و  علم  قلمروی  در  تبعیض جنسیتی  و  نابرابری  دیرپایی 

اتفاقی، یک هنجار سنتی متداول در جامعه قرون وسطایی و یا یک موضوع 

و اصل دینی ساده نبود. به نظر می رسد آنچه که بیش از هر چیز در سخت 

جانی اعتقاد ژرف به نابرابری جنسیتی نقش داشت باور نداشتن به توانایی 

اگر  بود.  آوری  فن  و  علوم  یادگیری  یا  و  انتزاعی  دانش  فکری،  کار  در  زنان 

نابرابری  این باور به  به نظریه برگر و الکمن بازگردیم می توانیم بگوئیم که 

مورد  بدیهی  امر  مثابه  به  و  بود  جامعه  عادی  "دانش"  از  بخشی  جنسیتی 

خانواده  و  اقتصاد  در  زنان  ابتدایی  جوامع  در  نمی گرفت.  قرار  هم  پرسش 

زیر سلطه کامل مردان قرار داشتند. پسران را از سنین نوجوانی برای تربیت 

"مردانه" از زنان و دختران جدا می کردند. 

از نگاه تاریخی گفتمان ها و باورهایی که کارشان توجیه فرودستی زنان و 

فرادستی مردان بود به سه منبع اصلی تکیه می کرند. منبع نخست قدسی بود. 

اجتماعی جنسیتی روشن وجود  کار  تقسیم  نوعی  ابراهیمی  ادیان  در متون 

داشت. نمادهای اصلی گفتمان دینی شخصیت های روایت های قدسی هستند 

که نقش های زنانه و مردانه را نمایندگی می کنند. بیشتر زنان در متون دینی 

پیش از آنکه افراد مستقل و خود مختار باشند زن، همسر، خواهر، مادر و یا 

مادربزرگ این یا آن شخصیت دینی مرد هستند. آنها نه بخاطر نقش مستقیم 

در شکل گیری نظام دینی که بیشتر بدلیل نوع وابستگی به مردان صاحب 

قدرت دارای موقعیت و منزلت می شوند.

در نظام حقوقی دین اسالم )فقه اسالمی یا شیعی( "تمکین" زن از مرد در 

خانواده یک اصل اساسی است. کار نظام دینی هم بازتولید اصل تمکین زنان 

با همه پی آمدهای حقوقی، اجتماعی و نمادین آن است]9]. نقش زنان و مردان 

9- گفتمان کتاب های درسی ایران درباره زنان یکی از روشن ترین نمونه های استفاده از گزاره های دینی برای 

توجیه تفاوت های زنان و مردان است. از نظر کتاب های درسی »این تفاوتها به معنی برتری ذاتی یکی بر 

بر اساس ویژگی های زیستی و روان  ایفای نقش تکمیلی در خانواده و جامعه،  برای  بلکه  دیگری نیست، 

شناختی و بهره مندی مناسب و به جا از توانمندی های متفاوت آن دو است.« )تعلیمات دینی، سال سوم 

کتاب های درسی در  میان زندگی شخصیت های مرکزی  انتخاب شده در  الگوهای  دبیرستان، صفحه 17۴(. 

جهت تقویت این فرهنگ جنسیتی است : »زندگی مشترک حضرت علی بن ابی طالب و حضرت فاطمه ی 

زهرا نمونه ی جالبی از روابط در یک خانواده ی مقدس و محترم و اسوه و سرمشق زندگی خانوادگی است. 

پیامبر کارهای خانه را بین این دو بزرگوار تقسیم کرده بود؛ کارهای خارج از منزل را بر عهده ی علی بن ابی« 
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پیوند  دینی  نظم  با  نامیده می شود  فئودالی  نظم های  اروپا  در  که  آنچه  در 

کسانی  فئودالی  نظام  زمان،  آن  اروپای  در   .)Duby، 1978( است  خورده 

و                               دوبی  می جنگیدند.  و  می کردند  کار  یا  عبادت  که  می گرفت  بر  در  را 

از  را  فئودالی  در جامعه  زنان  از جایگاه  Duby, Perrot( درک   ,1991( پرو 

زبان کشیش ژیلبر اینگونه توصیف می کنند: "من نمی گویم که زنان بر اساس 

با  آنها  می کنند،  کار  یا  و  می روند  جنگ  به  می کنند،  عبادت  خود  موقعیت 

کسانی ازدواج کرده اند که عبادت و کار می کنند و یا به جنگ می روند و به 

فئودالی  آنها خدمت می کنند )1991، ص 2۴2(. چنین جایگاهی در جامعه 

تا حدود زیادی از همان نقش حوا )دختر شیطان( در اسطوره های مذهبی 

و  مفهومی  نظام  تمام  نویسنده،  نظر  از   .)Pagels, 1989( می پذیرد  الهام 

او  این روایت شکل گرفته است.  پایه  بر  زنان و مردان  سلسله مراتبی میان 

نشان می دهد که برای کشیشان قرون وسطی زنان داری توانایی های زبانی و 

فکری برای تفسیر و یا حرف زدن پیرامون متون مقوس نیستند. زنان در این 

میان مانند کاال میان خانواده ها، قبائل و گروه های اجتماعی با نفوذ مبادله 

می شوند. آنها را راهی به قلمروی دانش نیست و آموزش و جامعه پذیری آنها 

هم بر پایه اطاعت از پدر و شوهر صورت می پذیرد.

گزاره دیگر فرهنگی و انتروپولوژیک است و به هنجارها و باورهای رایج در 

جامعه پیرامون تقسیم اجتماعی کار و سبک زندگی برمی گردد. این هنجارها 

با وجود آنکه بخشی از مشروعیت خود را از نظام دینی می گیرند ولی دارای 

توجیه  را  نابرابری  و  تبعیض  بر  مبتنی  نظم  و  هستند  هم  نسبی  استقالل 

می کنند. بدین گونه است که برای مثال داشتن سواد، فراگیری دانش تخصصی 

یا بخش اصلی فعالیت های  و مهارت های عملی، نوشتن و خواندن کتاب و 

اقتصادی، نظامی و دینی اموری خاص مردان می شوند و زنان با وجود مشارکت 

در اقتصاد خانواده در حاشیه می مانند و "خانه دار" به شمار می آیند. همین 

تلقی عمومی  بود که در فرهنگ و  اجتماعی کار سبب شده  نابرابر  تقسیم 

جامعه هم بخش اصلی دانش موجود مهر و نشان جنسیتی داشته باشد.

طالب و کارهای داخل منزل را بر عهده ی زهرا گذاشته بود. حضرت زهرا از این تقسیم کار بسیار خوش حال 

بود و می فرمود : "از این که کار خارج از منزل بر عهده ی من نیفتاد، یک دنیا خوش حال شدم..."« )تعلیمات 

دینی، سال سوم راهنمایی، 2007، صفحه 83(
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گزاره دیگری باورها و کلیشه های جنسیتی به آن تکیه می کنند تفاوت های 

بیولوژیک و جسمی میان زنان و مردان است. موضوع نابرابری و تفاوت های 

بدنی یا ذهنی مرد و زن از دوران باستان در گفتمان جنسیتی بخش بزرگی از 

جوامع مطرح بود و کسانی که از مکمل بودن زن و مرد )به عنوان دو انسان 

متفاوت( سخن به میان می آوردند بیشتر بر این اصل تکیه می کردند.

جدید  علوم  پژوهش های  کردند  تالش  کسانی  رنسانس  از  پس  دروان  در   .

مانند بیولوژی را در خدمت تئوری برتری جنسیتی مردان قرار دهند. روشی 

که برای "اثبات" برتری بیولوژیک مردان استفاده می شد بسیار شبیه برهانی 

برخی  مثال،  برای  زمان،  آن  در  داشت.  وجود  نژادی  برتری  برای  که  بود 

خصوصیات فیزیکی مانند اندازه مغز را نشانه برتری یا فرودستی افراد قلمداد                  

 .)Dorlin, 2006( می کردند

هواداران نابرابری جنسیتی از اواخر قرن هجدهم بر آن بودند با تکیه بر 

داده های علمی جدید )بیولوژی و پزشکی( ثابت کنند که مردان جنس "قوی" و 

برتر هستند. فرضیه اصلی رایج این بود که این جنس بیولوژیک است که بروی 

جایگاه زنان و مردان در جامعه تاثیر می گذارد. از پیشگامان این تئوری ژرژ 

کابانی )Cabanis, 19[6( است که در اثری که برای نخستین بار در سال 1802 

منتشر شد با تکیه بر الگوی فیزیک نیوتن تالش می کند نشان دهد که میان 

خصوصیات بدنی انسان و رفتارهای شخصی و اجتماعی، تمایالت، حساسیت 

ها، داوری و اخالق او نوعی پیوستگی سازواره )Organic( وجود دارد. او در 

بخش پنجم کتاب خود این نظریه را در مورد زن و مرد مطرح می کند و بر این 

باور است که تفاوت های ساختار بدنی زن و مرد بروی نقش های اجتماعی که 

به آنها واگذار می شود تاثیر می گذارد. کابانی در الگوی "علمی" خود تحرک 

مردانه را در برابر ایستایی زنان، "شل و ول" بودن و ضعف بدنی زنان را که 

عامل بسیاری از بیماری هستند در مقابل زور و استواری مردان، زیبایی بدن 

زن در برابر زمختی هیکل مردانه قرار می دهد. او ضعف های بدنی زنان را 

علت فرودستی در رابطه جنسی، زناشویی و خانوادگی می داند. از نظر کابانی 
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زن موجودی نیست که برای خودش وجود داشته باشد و یا ازاعتماد به نفس 

کافی برخوردار باشد. زن باید وجود خودش را از طریق دیگران که او را تحت 

حمایت خود می گیرند تقویت کند )]Cabanis, 19[6, p. 37(. برای او جایگاه 

اصلی زنان در خانه و مادری است چرا که مردان بدلیل خصوصیات فیزیکی 

خود قادر نیستند از بچه ها نگهداری کنند.

نوزدهم  قرن  علوم  از  دیگر  بخشی  یا  و  پزشکی  علم  از  جنسیتی  نظریات 

برای   )Neurophysiology( نوروفیزیولوژی  اجتماعی،  داروینیسم  مانند 

اثبات تئوری خود بهره می جستند )Dorlin, 2006(. گوستاو لوبن فرانسوی 

را  جمجمه  اندازه   1881 سال  در  خود  کتاب  در  که  است  کسانی  جمله  از 

تر                                            هوش  کم  دلیل  این  به  را  زنان  و  می داند  هوش  میزان  اصلی  شناسانه 

به دستگاه های  دیدگاه های جنسیتی  این  )Le bon, 1987(. همه  می خواند 

نابرابری زن و مرد را طبیعی و  مفهوم سازی عظیمی تبدیل شده بودند که 

نتیجه کار طبیعت بدانند و حقیقت فرهنگی را با حقیقت علمی عوض کنند 

)Vidal, 2007(. استفاده از نظریه های علمی یک حوزه برای تحلیل اموری که 

به آن حوزه مربوط نیستند را کانگیلهم )Canguilhem, 1977( "ایدئولوژی 

ایدئولوژی  خدمت  در  قرن  این  در  علمی  ایدئولوژی  می دهد.  نام  علمی" 

جنسیتی قرار می گیرد و به دستآویزی برای توجیه تبعیض و نابرابری میان زنان 

و مردان از جمله در حوزه دسترسی به دانش، مراکز علمی و آموزشی تبدیل 

می شود. یعنی زنان و مردان دارای توانایی های بدنی، هوشی و ذهنی یکسانی 

نیستند و این تفاوت های بیولوژیک و "طبیعی" در یادگیری دانش و مهارت ها 

و نیز در تقسیم نقش های اجتماعی هم بازتاب می یابند. 

اجتماعی  و  انسانی  علوم  ادبیات  از  بخشی  در  می توان  را  گرایشی  چنین 

)Durkheim( جامعه شناس  دورکیم  کرد.  دوران هم مشاهده  این  نوظهور 

نخستین  برای   1893 سال  در  اجتماعی  کار  تقسیم  کتاب  در  هم  فرانسوی 

و  باستانی  تاریخی زن در جوامع  نقش های  به  اشاره  از  منتشر شد پس  بار 

کارکردهای  دو جنس  از  "یکی  که  نتیجه می گیرد  تاریخ  در طول  آنها  تحول 

 .)21 ص   ،2013( فکری"  کارکردهای  دیگری  و  کرد  خود  آن  از  را  عاطفی 

انتخاب  را  در خانه  ماندن  زنان  گویا  که  را می دهد  معنا  این  سخن دورکیم 
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کانت  گرفتند.  بعهده  را  اقتصادی  و  فکری  کارکردی های  هم  مردان  و 

آن  مردانه.  جنس  که  دارد  هوشمندی  اندازه  همان  زیبا  "جنس  می گفت 

و                                                                              تردید هوشمندی ژرف  بدون  )مردان(  ما  زیباست و مال  یکی هوشمندی 

نزد  روایت ها  همین  وجود  به  موسکونی   .)Kant, 1980, p. 477( واالست" 

اگوست کنت، اسپنسر یا ژان ژاک روسو اشاره می کند که همگی بر سر برتری 

طبیعی مردان همداستانند )موسکونی، 201۶(.

ادبیات دوران پس از رنسانس هم یکی از منابع بازتولید کلیشه های جنسیتی 

است. ژان پیفر )Peiffer, 1992( در متنی که به سرگذشت اولین زنان دانشمند 

فرانسوی قرن هفدهم اختصاص داده یادآوری می کند که در بسیاری از آثار 

ادبی این دوران از جمله نوشته های مولیر، بوآلو و دیگران زنانی که به علوم 

عالقه نشان می دهند مورد تمسخر قرار می گیرند چرا که "زنان بیشتر دوست 

دارند حس کنند تا بدانند". جان میلتون شاعر انگلیسی قرن هفدهم خطابه 

حوا به آدم را که در آن به شکلی روشن رابطه زن و مرد با دانش بیان شده را 

: )Bridges Hunter, 1980( با زبان شعر بازسازی می کند

خداوند قانون توست، قانون من تو هستی، ندانستن فزونتر نیکوترین علم 

زن است.

ژان ژک روسو در اثر تربیتی خود امیل از تربیت پسربچه ها سخن می گوید 

و آموزش برای پسران را از این می داند که آنها مستقل باشند، لذت ببرند، و 

نگران آنچه دیگران درباره آنها فکر می کنند نباشند. از نظر او اما باید دختران 

را تحت فرمان درآورد و به آنها چیزی را باید گفت که دیگران در موردشان 

.)Rousseau, 1966 p. 476( فکر می کنند

نابرابری زن و مرد به عنوان پدیده تاریخی

رابطه زنان با دانش و مهارت ها و راه یافتن آنها به قلمروی پژوهش و علم 

نهادی شده و "مشروع" دارای یک تاریخی طوالنی است. برای طرح یک مثال 

تاریخی جالب می توان به سراغ زندگی جین آستن )Jane Austen( نویسنده 
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انگلیسی رمان پرآوازه "عقل و احساسات" )Sense and Sensibility( رفت که 

کتابش را به گونه ای ناشناس در سال 1811 در لندن به چاپ رساند. بروی جلد 

کتاب بجای نام نویسنده آمده بود "یک بانو". او پیش از هر چیز قصد داشت 

اجازه  آنها  بنویسند چرا که  مانند مردان رمان  زنان هم می توانند  بگوید که 

نویسندگی یا دخالت در مسائل اجتماعی و سیاسی را نداشتند، به همین دلیل 

آستن همیشه مراقب بود تا کسی از نویسنده بودنش بویی نبرد. 

بی باوری به توانایی های زنان در حوزه های ادبی، هنری و علمی )نظری یا 

کاربردی( هم ورود به دانشگاه را در بر می گرفت و هم مراکز پژوهشی. حتا 

در  اجازه حضور  بودند  زمینه ها  برخی  در  کاربردی  دارای تخصص  که  زنانی 

قلمروی علوم که مشروعیتشان را از دانشگاه ها و آکادمی ها کسب می کردند 

پیدا نمی کردند. موسکونی )199۴( در این زمینه به موضوع مهارت ها و دانش 

مربوط به دوران حاملگی و زایمان اشاره می کند. با اینکه چنین کاری بطور 

انحصاری توسط زنان انجام می شد ولی متون پزشکی مربوط به این موضوع 

به  بازگشت  بدون  گاه  مردان  آمده اند.  در  نگارش  به  مردان  توسط  همگی 

تجربه زنانی که چنین کارهایی را بطور عملی انجام می دادند چنین متونی را 

تدوین می کردند. به همین خاطر هم تجربه ماماهای این دوران کمتر مکتوب 

شده اند و نوعی سانسور در این حوزه وجود داشته است )199۴، ص ۶2(.

اهمیت نهادگزارانه کار جین استن که مانند شمار دیگری از زنان پیشگامی 

که از قرن هفدهم به این سو با هنجار شکنی تالش کردند نظم مردانه دنیای 

علم و دانش را به چالش بکشند این بود که نشان دهند که باور سنتی و ذات 

گرایانه پیرامون ناتوانی طبیعی زنان در یادگیری دانش نظری و علمی بی پایه 

است و آنها در علوم و آفرینش هنری و ادبی چیزی از مردان کم ندارند. آنها 

منتظر "اجازه" مردان نماندند و بخودشان اجازه دادند بدعت گزار شوند و 

نامی  زنان صاحب   )Colin( نظر کولن  از  بکشند.  به چالش  را  نظم موجود 

چندان  دو  تالشی  با  می بایست  بودند  شده  سرآمد  خود  زمان  علوم  در  که 

راه یادگیری و پیشرفت در علوم را طی کنند چرا که در این دوران در کنار 

کلیشه های جنسیتی دختران جوان حتا به آموزش پایه هم دسترسی نداشتند 

)1992، ص 37(. مادام دو پییری )Du Pierry( اولین زنی است که در نهاد 
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علمی-آموزشی معتبر کالج رویال فرانسه در سال 1789 درسی پیرامون اختر 

.)Colin, 1992( شناسی را پذیرفت که شرکت در آن برای زنان هم مجاز بود

گمنام ماندن زنانی که با دشواری فراوان توانسته بودند جایی برای خود در 

دنیای بسته و تک جنسیتی علم و دانشگاه پس از دوران رنسانس پیدا کنند 

آموزش  به  زنان  تدریجی  ورود  با وجود  بحث هستند.  این  در  گویایی  مثال 

عالی در نیمه دوم قرن نوزدهم آکادمی های علوم در اروپا از پذیرفتن زنان 

سرباز می زدند. در فرانسه حتا ماری کوری برنده جایزه نوبل فیزیک، ماریا 

ویکلمن )Winckelman( اخترشناس یا سوفی ژرمن )Germain( ریاضی دان 

در  بار  اولین  برای  کنند.  پیدا  فرانسه  علوم  آکادمی  به  راهی  نتوانستند  هم 

اروپا مارجوری استفنسون )Stephenson( و کاتلین لونسدال )Lonsdale( به 

این رویداد در  انگلستان )19۴5( پذیرفته شدند و در فرانسه  آکادمی علوم 

 .)Colin, 1992( سال 19۶۶ بوقوع پیوست

درهای آموزش عالی در اروپا و امریکای شمالی بطور واقعی از قرن نوزدهم 

در  دختران  مخصوص  مذهبی  مدارس  هجدهم  قرن  در  شد.  باز  زنان  بروی 

بتلهم )the Bethlehem Female Seminary( گامی  امریکای شمالی مانند 

از  برخی  می رفتند.  شمار  به  زنان  تخصصی  آموزش  کردن  نهادی  برای  اولیه 

در  که  شدند  تبدیل  زنان  عالی  آموزش  کالج های  به  بعدها  مدارس  این 

 )Oread Institute( اورید  کالج  یافت.  گسترش  نوزدهم  قرن  آمریکای 

کالج  یا  و   18۴9 سال  در  ماساچوست  ایالت   )Worcester( ورسستر  در 

مریلند  بالتیمور  شهر  در   )Baltimore Female College( بالتیمور  زنان 

جانشین  که   )Moravian College( کالج  موراویان  یا  ;و   18۴9 سال  در 

از   18۶3 سال  از  پنسیلوانیا  تاون  ژرمن  در  بود  شده  بتلهم  مذهبی  مدرسه 

شکل                                                                       دختران  عالی  آموزش  گسترش  هدف  با  که  بودند  موسساتی  جمله 

گرفتند )Rothblatt & Wittrock, 1993(. الیزابت بالکول )Blackwell( اولین 

در   )Geneva( ژنوا  پزشکی  دانشکده  در سال 18۴9  که  است  امریکایی  زن 

سال  یک  شود.  پزشکی  مدرک  صاحب  توانست  و  برد  پایان  به  را  نیویورک 

 )Sessions / Stanton( پس از او نوبت یک زن سیاهپوست، لوسی سسیونز

 Oberlin( اوبرلین  کالج  در  را  ادبیات  در  دانشگاهی  مدرک  اولین  که  بود 
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College( از آن خود کند. او بعدها به یکی از چهره های فمینیستی امریکا هم 

تبدیل شد( Harwarth, 1997(. در اروپا ناتالیا کورسینی )Korsini( یکی از 

اولین زنانی است که در سال 1859 در رشته پزشکی دانشگاه سنت پترزبورگ 

شرکتشان  اما  پیوستند،  او  به  بالفاصله  نیز  دیگر  دختر  پنج  کرد.  نامنویسی 

در فعالیت های سیاسی آن زمان سبب شد دولت روسیه تحصیل دختران در 

دانشگاه را ممنوع کند]10]. کسانی مانند نادژا سوسلوا )Souslova( روس پس 

از بسته شدن دانشگاه سن پترزبورگ بروی دختران برای تحصیل به سوئیس 

رفتند. سوئیس کشور پیشگام در آموزش عالی در اروپا بود و در قرن نوزدهم 

بیشترین نسبت دانشجویان زن )9 درصد( در اروپا را داشت. در فرانسه ماری 

پوتمان )Putman( اهل امریکا در سال 18۶۶ در رشته پزشکی وارد دانشگاه 

شد. پس از او الیزابت گارت )Garrett( اهل انگلستان، کاترین گونتچارروف 

)Gontcharoff( اهل روسیه و مدلن برس )Brès( فرانسوی به دانشگاه راه 

یافتند.در سال های 18۶7 و 1871 دو دانشجوی دختر در رشته های ریاضی 

)Chenu( و ادبیات ) Daubié( ثبت نام کردند. جنبش زنان برای حضور در 

آموزش عالی بتدریج به همه اروپا سرایت کرد: هلند در سال 1871، دانمارک 

و فنالند در سال 1873، سوئد در سال 1875، ایتالیا در سال 187۶، یونان در 

 .)Rüegg, 1992( )سال 1891، آلمان در سال 1900 )هایدلبرگ و فرایبورگ

در  تحصیل  و  اروپا  اصلی  دانشگاه های  به  دختران  گروه  اولین  یافتن  راه 

کنار پسران یک رویداد نهادگزارانه بود. در سال 189۴ تظاهراتی در پاریس 

شماری  آن  جریان  در  که  شد  برگزار  سوربن  دانشگاه  در  زنان  حضور  علیه 

فریاد می زدند "جای زنان اینجا نیست"، "علم بدست مردان انجام می شود". 

ماری کوری دوران نهادگزارانه اواخر قرن نوزدهم را اینگونه توصیف می کند: 

"چه دشوار است زندگی دانشجوی دختر، میان پسرانی که به چیزی جز لذت 

می بیند  اینکه  از  است،  شاد  اینهمه  با  او  تنها،  و  تاریکی  در  نمی اندیشند، 

 .)Lelièvre & Lelièvre, 1991( "شکوفایی بی انتهای قلبش را

نوزدهم پی آمد  پایان قرن  از  زنان در آموزش عالی  به گسترش  حضور رو 

10-  مهاجرت دختران جوان روس به اروپا برای ادامه تحصیل سبب شد دولت روسیه از سال 1872 بار دیگر 

به آنها اجازه تحصیل در دانشگاه را برگرداند و ممنوعیت قانونی را هم در سال 1882 کنار بگذارد.
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همگانی شدن آموزش اجباری برای دختران و پسران و راه یافتن شمار بزرگی 

از دختران به آموزش متوسطه بود. در این زمان هنوز بوجود آمدن آموزش 

دختران به معنای برابری آموزش با پسران نبود و گاه دختران و پسران مطالبی 

نه  را  ابتدایی می بایست دختران  یاد نمی گرفتند، چرا که آموزش  را  یکسانی 

برای ورود به آموزش عالی یا به بازار کار که برای نقش های مادری و همسری 

آماده می کرد]Lelièvre & Lelièvre, 1991( [11(. با وجود این فضای نامناسب 

اجتماعی، توده ای شدن آموزش متوسطه راه را برای ورود گروه های بزرگ زنان 

به دانشگاه باز کرد. در سال 1900 کمتر از ۴ درصد از کل دانشجویان در اروپا 

زن بودند، این نسبت در سال 1925 به حدود 20 درصد، در سال 19۴0 به 

حدود 30 درصد رسید و در پایان دهه 1970 دختران سهمی برابر در آموزش 

عالی از آن خود کردند. 

زنان برای رسیدن به برابری کمی راه طوالنی پیمودند که بیش از یک قرن 

میان  برابری  معنای  به  زنان  تاریخی  کمی  این جهش  کشید. همزمان  بدرازا 

آنها و مردان و دمکراتیزه شدن آموزش عالی و پژوهش نبود]12]. در حقیقت 

بخشی از همگانی شدن آموزش عالی یک گرایش عمومی است و بنوعی نیاز 

جامعه و بازار کار در جامعه امروز را تشکیل می دهد. زنان مانند مردان از 

این رشد بهره جسته اند و بر حضور خود در آموزش عالی به گونه ای چشمگیر 

شاهد  ما  عالی  آموزش  در  زنان  حضور  گسترش  با  همزمان  ولی  افزوده اند. 

تداوم نابرابری های جنسیتی در اشکال جدید هستیم. مهم ترین این نابرابری 

رشته های  فیزیک،  ریاضیات،  )بویژه  علمی  رشته های  به  دسترسی  زمینه  در 

و  آموزشی  مراکز  یا  و  دکترا(  )دوره  تحصیل  باالی  سطوح  علوم(،  کاربردی 

پژوهشی نخبه گر است. بخش هایی از آموزش عالی و پژوهش های علمی که 

در برابر روندهای دمکراتیزه شده جنسیتی مقاومت می کنند دارای اهمیت 

نهادهای  در  مخالفان  کردن  قانع  برای  نوزدهم  قرن  در  دختران  آموزش  کسترش  هواداران   -11

بروی                                                          را  مدارس  درهای  باید  کارآ  مادران  و  همسران  داشتن  برای  که  می گفتند  پارلمان  مانند  رسمی 

.)Lelièvre & Lelièvre, 1991( دختران گشود

12- در ادبیات جامعه شناسی آموزش مفهوم دمکراتیزه شدن زمانی بکار می رود که همگانی شدن کمی همراه 

)Massification( با برابری نسبی فرصت های برای گروه های گوناگون اجتماعی هم باشد. واژه توده ای شدن

به معنای همگانی شدن بدون فرصت های برابر است.
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فراوانی از نظر عینی )تقسیم اجتماعی کار( و نمادین )جایگاه زنان و مردان 

در جامعه( هستند. در حقیقت بخش مهمی از قدرت علمی در همین مراکز 

گرد آمده است. 

خانواده و نظام آموزشی و بازتولید نابرابری های جنسیتی

همگانی شدن آموزش دختران از قرن بیستم برابری جنسیتی مورد انتظار در 

دسترسی به شاخه های گوناگون علوم و نیز در تقسیم کار اجتماعی را در پی 

نیاورده است. این پدیده سبب شده تا نگاه ها متوجه روندهای جامعه پذیری 

جنسیتی نسل جوان شود. ایولین فوکس کلر )]Fox Keller, 198( پژوهشگر 

فیزیک و فمینیست امریکایی برای جستجوی ریشه های انگاره جمعی پیرامون 

و  دختران  زندگی  روانشناسانه  فضای  سراغ  به  علوم  حوزه  در  زنان  ناتوانی 

پسران می رود و تالش می کند نشان دهد چگونه داده های فرهنگی به هویت 

و سو  برنامه های درسی سمت  و  علوم  با  نابرابر  رابطه  و  متفاوت جنسیتی 

می دهند. اهمیت این جامعه پذیری هویتی نسل جوان را می توان در تجربه ای 

که ساندار بم )Bem ,1977( روانشناس امریکایی در مورد نشانه هایی که زن 

و یا مرد بودن را معنا می بخشند مشاهده کرد. او دو کودک لخت را به بچه 

دیگری نشان می دهد و از او می خواهد بگوید کدامیک دختر و کدامیک پسر 

است. کودک هم پاسخ می گوید که او نمی تواند به این پرسش پاسخ دهد چرا 

که این دو بچه لباس بر تن ندارند )Bem, 1989(. این مثال تامل برانگیز نشان 

لباس  نوع  از  کدهای جنسیتی  و  نشانه ها  کودکی  از  نسلی  هر  که  می دهد 

پوشیدن تا سبک زندگی و کارها و حرفه های "مناسب" را درونی می کند و این 

به بخشی از باورهای او تبدیل می شود.

بگونه ای  که  است  جامعه  در  نهادهایی  اصلی ترین  از  یکی  آموزشی  نظام 

با  رابطه  به  که  آنچه  در  بویژه  جنسیتی  نابرابری های  بازتولید  در  اساسی 

دانستنی ها و علوم مربوط می شود مشارکت می کند. نظام آموزشی با داشتن 

نمایی خنثی و بی طرفانه )به نام آموزش و علم و دانش جهانشمول( یکی از 

اصلی ترین فضاهای بازتولید و یا تولید رابطه نابرابر با دانش و یا دانش مبتنی 
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بر نابرابری جنسیتی است. رابطه میان بچه ها با آموزگاران، رابطه میان خود 

بچه ها و محتوای دروس همگی موقعیت هایی هستند برای ساخت و پرداخت 

کلیشه های جنسیتی. دوروبال )Duru-Bellat, 2004(، جامعه شناس فرانسوی 

با بازخوانی شمار بزرگی از پژوهش های دانشگاهی اروپایی و امریکای شمالی 

پایانی قرن بیستم بروی محیط های آموزشی تالش کرده زمینه های  سه دهه 

را دسته  میان نسل جوان  رفتار ها و ذهنیت جنسیتی در  اصلی شکل گیری 

بندی کند. از نظر او برنامه درسی، روابط تربیتی در درون کالس، فعالیت های 

زمینه هایی  رشته  انتخاب  چگونگی  یا  و  آموزان  دانش  خود  میان  اجتماعی 

مشارکت  پسران  و  دختران  جنسیتی  فرهنگ  به  دادن  شکل  در  که  هستند 

 .)Duru-Bellat, 2004( می کنند

بی  همیشه  آکادمیک  و  خنثی  بیرونی  نمای  وجود  با  درسی  برنامه های 

طرف نیستند. کتاب های درسی علمی در آنچه مربوط به معرفی نویسندگان 

و چهره های علمی می شود کمتر دغدغه تعادل جنسیتی دارند. تمرین ها و 

مثال های کتاب های ریاضی، فیزیک بیشتر از نام های پسرانه استفاده می کنند. 

از  فراوانی  ادبیات هم می توان موارد  و  زبان  کتاب های  و متون  تصاویر  در 

علوم سمت و سوی جنسیتی  برای معلمان هم  کرد.  پیدا  نابرابری جنسیتی 

دارند. در کالس های ریاضی و یا فیزیک، معلمان از اینکه دختری نمرات بهتری 

از پسران داشته باشد تعجب می کنند. در بازنمای بخشی بزرگی از معلمان 

دختران "استعداد" بیشتری در رشته های هنری، ادبی و حوزه هایی که با روابط 

انسانها مربوط می شوند دارند و پسرها هم اهل ریاضیات، رشته های فنی و 

یا کار بدنی هستند. 

یکی از نکاتی که در کارهای پژوهشی بروی مدارس اشاره شده نوع روابط 

آموزشی و کنش های ارتباطی در درون کالس هاست. انتظارات و رفتار معلمان 

)زن و مرد( در برخورد با دختران و پسران همگون نیست. پسران بیشتر از 

دختران در مرکز ارتباطات در درون کالس قرار می گیرند، بطور متوسط معلمان 

زمان بیشتری به پسران اختصاص می دهند، آنها بیش از دختران در بحث ها 

شرکت می کنند، بدون اجازه حرف می زنند و بی انظباطی و یا نامنظم بودن 

آنها کمتر از سوی معلمان مجازات می شود. این گونه واقعیتها سبب می شوند 
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نگاه  در  دختران  گیرند.  قرار  کالس  گروه  رهبری  موقعیت  در  بیشتر  پسران 

هنجارشکنی  و  هنجارها هستند  و همساز  مطیع  بیشتر  معلمان  از  بسیاری 

پسران بیشتر تحمل می شود. حرف دختران در کالس راحت تر قطع می شود و 

پسران فرصت بیشتری برای اظهار نظر دارند. پسران با راحتی بیشتری اقتدار 

معلم را به چالش می کشند و دختران از درگیر شدن با معلمان پرهیز می کنند. 

دختران راحت تر خود را با هنجارها و کدهای رسمی سازگار می کنند و پسران 

از خود مقاومت بیشتری نشان می دهند. موفقیت تحصیلی پسران بیشتر به 

هوش آنها ارتباط داده می شود و دختران در نگاه بسیاری از معلمان بخاطر 

.)Duru-Bellat, 2004( پشتکار و تالش زیاد موفق می شوند

روندهای تعیین رشته در دبیرستان هم سمت و سوی جنسیتی دارند. برای 

معلمان و سایر کارکنان مدرسه رفتن دختران و پسران بسوی رشته هایی که 

هویت جنسیتی دارند )ساختمان، مددکاری، مکانیک اتوموبیل...( امری عادی 

می شود.  برانگیز  پرسش  آنها  برای  متفاوت  رفتارهای  و  است  انتظار  قابل  و 

و  فنی  رشته های  بخصوص  دبیرستانی  دوره های  در  جنسیتی  برخوردهای 

حرفه ای شدیدتر است. دختران با وجود کسب نتایج بهتر آموزشی در مقایسه 

با پسران در راه یافتن به رشته های که در صدد جذب نخبگان علمی و مدیریتی 

حتا  می شود  سبب  گاه  آنها  خودسانسوری  و  دارند  کمتری  موفقیت  هستند 

.)Duru-Bellat, 2004( بسوی این رشته ها نروند

جامعه شناسان امریکایی به این سویه جنسیتی روابط و فعالیت های آموزشی 

نام "برنامه درسی پنهان" )Hiden Curriculum( را داده اند به این خاطر که 

فراتر از برنامه رسمی که در آن برابری دختران و پسران، یک اصل به شمار 

می رود در پراتیک آموزشی رایج سویه های جنسیتی وجود دارد که مدرسه را 

دارای یک هویت جنسیتی می کند. دوروبال بر این باور است که مدارس مختط 

و نیز سیاست هایی که هدف گسترش برابری جنسیتی در محیط های آموزشی 

را دنبال می کنند نتوانسته اند فضای جنسیتی مدارس را به گونه ای چشمگیر 

تغییر دهند )200۴(. 

خانواده ها یکی دیگر از نهادی مهم بازتولید نابرابری جنسیتی در آموزش و 
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علم هستند. فرهنگ جنسیتی مادران و پدران به این معناست که آنها برای 

مثال انتظارات و توقعات یکسانی برای فرزندان دختر و پسر خود ندارند و 

گاه از همان کودکی با رفتارها، انتخاب نوع اسباب بازی و تفریحاتی که سویه 

جنسیتی دارند در بازتولید نقش های اجتماعی جنسیتی مشارکت می کنند]13]. 

نظام آموزشی رسمی در یک قرن گذشته نقش اصلی را در گسترش آموزش 

دختران و کاهش نابرابری جنسیتی در حوزه دسترسی به دانش ایفا کرده است. 

اما همزمان این نهاد نتوانسته مکانیزم هایی که در درون مدارس در بازتولید 

کلیشه های جنسیتی در میان نسل جوان مشارکت می کنند را بی اثر سازد. این 

کارکرد پارادکسال )متناقض( مدارس به یکی از بحث های پژوهش های میدانی 

و نیز سیاست های آموزشی تبدیل شده است. در شرایطی که نظام آموزشی 

تنها بازیگر روندهای جامعه پذیری جوانان نیست این پرسش اساسی مطرح 

می شود که چگونه مدرسه می تواند به مکانی برای شکل گیری یک هوشیاری 

جمعی جدید در رابطه با برابری جنسیتی تبدیل شود. برای مثال در فرآیند 

به  آموزش  از طریق  جامعه  یک  هنری  و  علمی  زبانی،  ادبی،  میراث  انتقال 

جوانان، آیا می توان تصور کرد بدون یک بازخوانی سنجشگرانه این فرهنگ 

گذشته، آنها خود به تنهایی به پیام ها و کلیشه های جنسیتی متعلق به دوران 

گذشته پی می برند؟

ناپیدا ساختن اندیشه زنان 

انداختن  یکی از رویکردهای اصلی سانسور و به حاشیه راندن زنان، سایه 

از  )Colin, 1992, p. 17( شماری  فرانسواز کولن  است.  زنان  اندیشه  بروی 

زنان دانشمند مانند سوفی ژرمن )Germain(، دوشاتله )Du Châtelet(، مری 

کلینتوک  مک  باربارا  یا  و   )Royer( رویر  کلمانس   ،)Somerville( سامرویل 

یاد می شود.  کمتر  آنها  از  علوم  تاریخ  در  که  برمی شمرد  را   )McClintock(

ناتالی آینیش )Heinich( فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی بانک اطالعاتی 

13-  نگاه کنید به:

Schiebinger, 1989 ; Bem, 1989 ; Sénac-Slawinski, 2007 ; Mosconi, 1994 ; Héritier, 1996
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را درست کرده است از مواردی که کارهای پژوهشی و فکری زنان دانشمند و 

دانشگاهی در سایه قرار داده شده اند]1۴]. از نظر او چنین گرایشی در نهادهای 

قرن  دو  طول  در  سنت  این  آکادمیک  فضای  در  ولی  دارد  وجود  هم  دیگر 

گذشته سبب پنهان ماندن یا کم رنگ شدن بخشی از کارهای پژوهشی زنان و 

یا تولیدات فکری آنها شده است]15]. شاید این زنان اگر مرد بودند با وضوح و 

برجستگی بیشتری مطرح شده بودند. او می گوید نوعی پیش داوری پیرامون 

زنان وجود دارد که گویا آنها توانایی ساخت و پرداخت اندیشه انتزاعی و نظریه 

پردازی را ندارند. توانایی ها و مهارت های عملی زنان، کیفیت کار و دقت عمل 

آنها در حوزه های عملی و کاربردی مورد ستایش قرار می گیرد، اما در برابر 

نوعی بی باوری به توانایی آنها در قلمروی نظریه و نظریه پردازی وجود دارد 

)Heinich, 2020(. مسئله بر سر برسمیت نشناختن توانایی آفرینش فکری 

در زنان است و این همان حوزه ای است که برای پژوهشگر و اهل اندیشه 

اعتبار و مشروعیت به دنبال می آورد. پیام سانسور زنان در حوزه فکری این 

است که آنها صالحیت تبدیل شدن به مرجع و اتوریته علمی را ندارند. این 

همان چهارمین سطح مشروعیت بخشی است که زنان به دشواری می توانند 

به آن قلمرو راه یابند. پیشینه یک علم و کسانی که آفریننده نخستین یک 

اندیشه یا نظریه بودند باآینده رابطه دارد. انیشتن، گراهام بل، داروین و یا 

نیوتن رفرانس های بی چون و چرای حوزه های علمی مربوط به خود هستند. 

پاک کردن یا کمرنگ کردن نام زنان به معنای سانسور آنها در گذشته و آینده 

هست و انکار این که این یا آن دست آورد علمی و نظری نتیجه کار یک زن 

است. مثالی که اینیش می زند کتاب سلطه مردانه جامعه شناس فرانسوی پییر 

بوردیو )Bourdieu( است. این کتاب بازتاب گسترده ای در محافل دانشگاهی 

و اجتماعی داشت. ولی بوردیو با اینکه در نقد سلطه مردانه می نویسد ولی 

بکلی  را  کرده اند  کار  او  از  پیش  که  حوزه  این  در  زنان  اصلی  رفرانس های 

اریتیه )Héritier, 1996, 2002(، عضو  فرانسواز  مثال  برای  نادیده می گیرد. 

1۴- بانک اطالعاتی شامل موارد حذف نام، کپی برداری بدون ذکر منبع، طرح اندیشه بدون ذکر منبع، بی 

توجهی به پیشینه پژوهش ها می شود. سی مصاحبه هم با زنانی دانشگاهی و پژوهشگری انجام شده که 

شاهد یا قربانی چنین مواردی بوده اند.

15- نگاه کنید به مصاحبه سعید پیوندی و کریستین فونتانینی در مجله آموزش تطبیقی شماره 20 )2020(
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یکی از باالترین نهادهای علمی فرانسه یعنی کلولژ دو فرانس، دو سال پیش 

از او کتابی نوشته بود بنام مردانه و زنانه که کم و بیش به موضوع مشابهی 

می پردازد.

جنسیت: افیون توده ها 

را  زنان  شماری  بی  موانع  و  هنجارها  آن  از  پیش  و  نوزدهم  قرن  در  اگر 

نظر  از  اکنون دهه هاست که  باز می داشت،  دانش و علوم زمانه  از کسب 

قانونی آنها می توانند چون مردان به همه مرکز آموزشی و پژوهشی راه یابند. 

اما همانگونه که بسیاری از پژوهش های دانشگاهی هم نشان می دهند گاه 

چیزی هایی نیرومندتر از قوانین و چهارچوب های رسمی در فرهنگ عصر ما و 

انگاره جمعی جامعه وجود دارد که دستیابی به امر برابری جنسیتی را در عمل 

دشوار می کند. استولترنبرگ بر این باور است که موضوع جنسیتی نه فقط 

 .)Stoltenberg, 2013( موضوع زنان که مسئله مردان و مردانگی هم هست

از نظر نویسنده بخش بزرگی از مردمان هنوز بر سر این موضوع همداستانند 

که چیزهایی وجود دارند که مناسب مردانند و کارهایی هم هستند که بیشتر 

با روحیه زنان سازگارند و مردان نباید انجام دهند. به سخن دیگر، آنگونه که 

ویتگنشتاین )Wittgenstein, 1976( هم اشاره کرده است، مردانگی و زنانگی 

و  ذاتی  پایه خصوصیات  بر  که  کیفیت هایی هستند  و  ویژگی ها  جامعه  در 

با یکدیگر همپوشی ندارند. در این گونه نظرات  دایمی تعریف می شوند و 

زن و مرد بیشتر با تفاوت هایشان توصیف می شوند و دو انسانی هستند که 

یکدیگر را تکمیل می کنند. مرد به گونه طبیعی رفتار و شخصیت "مردانه" دارد 

و همین روایت را پیرامون زنانگی و زنان می توان بیان کرد. مردان بگونه ای 

طبیعی فعال، عقالنی )راسیونل(، خودمختار و با اتکا به نفس هستند و زنان 

زیبایی خود توجه  با  زنان  اگر  هم احساساتی، منفعل و دگردوست هستند. 

دیگران را بخود جلب می کنند مردان با نیرو و قدرت، پویایی و ثروت خود 

تبدیل به افراد جذاب می شوند، به همین خاطر هم در این فرهنگ مردان و 

نیامده اند.  زنان برای نقش های اجتماعی، مشاغل و کارهای یکسانی بوجود 
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زندگی  دنیای  در  زنان  و  باشند  فعال  عمومی  عرصه  در  بیشتر  باید  مردان 

و  دارند  دیگری(  از  مراقبت  و  )توجه  مادری  غریزه  زنان  بمانند.  خصوصی 

مردان باید به اموری بپردازند که به جمع و جامعه مربوط می شود. به همین 

خاطر هم زنان باید به سراغ مشاغل بخش خدمات، آموزش و بهداشت بروند 

و مردان هم کارهای فنی و مدیریتی را برگزینند. آشتی دادن وظایف "مادری" 

و "همسری" هم مسئله زنان است چرا که چنین اموری بگونه ای طبیعی زنانه 

هستند و مردان در بهترین حالت به زنان کمک می کنند )موسکونی، 201۶(. 

جامعه  در  برابری  حقوق  از  مردان  و  زنان  اگر  حتا  ذهنیت  این  اساس  بر 

و قوانین برخوردار باشند ولی تفاوت میان آنها سبب می شود که دو جنس 

سرنوشت آموزشی، اجتماعی و شغلی یکسانی نداشته باشند. این موضوع هم 

طبیعی به نظر می رسد که مردان جاه طلبی شغلی داشته باشند و بخواهند 

پیشرفت کنند، ولی زنان باید به فکر خانواده و بزرگ کردن بچه ها هم باشند و 

خانه بخشی از زندگی زنان است، در حالیکه برای مردان خانه محل استراحت 

استثنایی معرفی  پدیده های  از نظر علمی  تفریح است. وقتی زنان موفق  و 

می شوند می توان این نتیجه هم به خواننده القا کرد که آنها بطور عادی از 

توانایی برای موفق شدن برخوردار نیستند. 

این باورهای جنسیتی سودار که در گذشته های دورتر وجود داشتند و در 

زنان  اجتماعی  سرنوشت های  و  جنسیتی  اجتماعی  واقعیت های  دادن  شکل 

و مردان از جمله رابطه آنها با یادگیری و کسب علم و مهارت و یا رابطه با 

مشاغل و بخش های گوناگون اقتصادی تاثیر گذاشتند هنوز از میان نرفته اند. 

به گفته ویتگنشتاین همه این ها پس زمینه های فرهنگی هستند که ما بدون 

و  به حقیقت  ارث می بریم  به  پیرامون چرایی و درستی  چند و چون کردن 

باطل ما تبدیل می شوند. در حقیقت باورهای این چنینی در ذهن افراد مانند 

پاسخ هایی هستند برای پرسش هایی که زندگی روزمره در برابر آنها می گذارد 

)Wittgenstein, 1976(. گافمن )Goffman, 1977( طنزگونه و با اشاره به 

کالم مارکس می نویسد که نه مذهب که جنسیت افیون توده هاست. اشاره 

گافمن به دیرپایی و جان سختی باورهایی است که در تخیل جمعی جامعه 

حک شده است و به آسانی به دگرگونی نمی شود. گویی آبستن شدن و یا شیر 
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دادن به بچه بخودی خود خصوصیات دیگر را توضیح می دهند. 

درباره جنسیت علم

طنز  به  گلداشتاین  کاترین  فرانسوی  زن  ریاضیدان  قول  از  کولن  فرانسواز 

زنان  این  شاید  ندارند  دوست  را  زنان  که  نیستند  علوم  این  "اگر  می نویسد 

باشند که علوم را دوست ندارند" )Colin, 1992, p. 16(. بحث جنسیت و 

نظری  گفتمان های  و  علوم  جنسیت  بحث  با  مستقیم  رابطه  دانش  و  علوم 

بخاطر  دانش  که  است  باور  این  بر   )  Le Doeuff( دواف  لو  میشل  دارد. 

رابطه میان  او نشان می دهد که چگونه  دارای جنسیت است.  بودن  سودار 

دانش و قدرت با خوانش جنسیتی معنا پیدا می کند. نمونه این برخوردهای 

سودار در نوشته های دانشگاهی را موسکونی در نقد کتاب برگر و الکمن در 

اجتماعی  کار  تقسیم  کار طبیعی و  تقسیم  میان  قائل نشدن  تمایز  با  رابطه 

نشان می دهد )مسکونی، 199۴، ص ۴2(. او با اشاره به پی آمد نادیده گرفتن 

نابرابری جنسیتی در بحث دانش و تقسیم کار اجتماعی نتیجه می گیرد که 

چنین نظامی نه طبیعی است و نه بخودی خود بوجود آمده است.

برخی  نقد  در  فرانسوی  معاصر  شناس  جامعه  و  فیلسوف  کستودیادیس، 

انسانی   علوم  های  تئوری  در  جنسیتی  کلیشه های  درباره  مبهم  نظریات 

انگاره  در  شده  پرداخته  و  ساخته  معناهای  به  بودن  مرد  یا  "زن  می نویسد 

جمعی برمی گردد". نویسنده این معناها را مانند گدازه آتشفشانی )مگما( 

دارد  یکجا  خود  در  را  جامعه  در  موجود  دیگر  معناهای  همه  که  می داند 

)Castodiadis, 1973, p. 313(. از نظر او زن یا مرد بودن نه نتیجه طبیعت 

خاص هر یک از دو جنس که امری فرهنگی است، در چهارچوب نظام کلی 

نقد  با  کستودیادیس  فرهنگی.  ارزش های  و  دیگر  معناهای  کنار  در  جامعه، 

آرای لوی اشتراس پیرامون نقش نمادها در زندگی و شکل دادن به بازنماها )از 

جمله بازنماهای جنسیتی( می نویسد که هیچ قانون عامی فراتر از تجربه ها و 

فرهنگ انسان برای توضیح نابرابری وجود ندارد. از نظر کستودیادیس مسئله 

نیستند و خود توسط  ایستا  نمادها  و  پدیده هاست   )Sense( اصلی معنای 
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انگاره های جمعی بوجود می آیند. 

موسکونی )201۶، ص 75( از نقد کستودیادیس به اشتراوس پیرامون نمادها 

باور  این  بر  و  می کند  استفاده  لکان  نزد  نمادین  نظم  نقد  برای  جامعه  در 

است که روانکاوی با مفهوم نظم نمادین در حقیقت به آنچه که خود "نظم 

به  موسکونی  دیگر  نقد  می کند.  برخورد  ایستا  بگونه ای  می نامد  جنسیتی" 

روانکاوی پافشاری بر تفاوت هایی میان دو جنس است که گویا فراتر از زندگی 

اجتماعی وجود دارند. 

پدیده ای که از دهه شصت به این سو فضای بحث پیرامون نابرابری جنسیتی 

در  فمینسیتی  جنبش های  جدید  موج  ظهور  است  کرده  دگرگون  را  علوم  و 

دانش  از  فمینیست ها  سنجشگرانه  خوانش  است.  یافته  توسعه  کشورهای 

و  زنان  مسائل  درک  برای  را  جدیدی  )تئوریک(  نظری  افق های  موجود 

با  دواف  لو   .)Schiebinger, 2001, 1989( گشود  جنسیتی  نابرابری های 

در  ظن  سوء  نوعی   19۶0 سال های  در  که  می نویسد  این چرخش  به  اشاره 

دانش  گاه  آنها  داشت.  وجود  علمی  و  روشنفکری  کار  پیرامون  زنان  میان 

برخی  نظر  از  که  آکادمیک  دانش  برابر  در  را  کنشگری  از  ناشی  تجربی 

بود،                                                                       آمده  بوجود  آنها  سلطه  توجیه  برای  و  داشت  مردانه  جوهری  بیشتر 

قرار می دادند )Le Doeuff, 1989(. دستگاه های اصلی نظری در این دوران 

 )Durantaye, 1988( به عنوان ابزار سلطه بر زنان نگریسته می شد. دورانتایه

هم براین باور است که فقط زنان می توانند، دست کم در ابتدای راه، شرایط 

خاص زندگی خود را مورد مطالعه قرار دهند. اهمیت انجام این کار توسط 

مردان  و  است  متفاوت  بسیار  مردان  از  آنها  تجربه  که  است  این  زنان  خود 

نمی توانند با بهره گرفتن دانش نظری موجود به این گونه مسائل بپردازند.

شکل گیری مراکز مطالعات زنان]1۶] در کشورهای گوناگون، با وجود تفاوت 

ها، گام مهمی برای طرح سنجشگرانه موضوع جنسیتی در فضای آکادمیک، 

شکل دادن به یک هوشیاری جدید پیرامون آن و گسترش و نهادی کردن کار 

به  کوتاه  اشاره  نیست.  زنان  مطالعات  در  موجود  گرایش های  به  تحلیلی  پرداختن  نوشته  این  1۶- هدف 

مطالعات زنان در دانشگاه ها بیشتر هدف طرح نقش مهم این مراکز در شکل دادن به هوشیاری جمعی 

جدید جنسیتیدر دنیای آکادمیک را دنبال می کند
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پژوهشی بروی موضوعات جنسیتی و زنان بود. زنان نه تنها به موضوع کار 

تولید کننده  به عنوان پژوهشگر و  آنها هم  تبدیل شدند که خود  پژوهشی 

و  استیمپسون   .)Schiebinger, 2001, 2008( گذاشتند  میدان  به  پا  دانش 

از اشاره به روندهای نهادی شدن  کوب )Stimpson & Cobb, 1986( پس 

مراکز دانشگاهی مطالعات زنان و نیز موضوعات اصلی پژوهشی به حضور 

ادغام گرایان و استقالل طلبان در میان نسل اول مطالعات زنان  دو گرایش 

اشاره می کنند. گروه اول بر این باورند که مطالعات زنان باید در شاخه های 

علوم کنونی و دانش آکادمیک موجود ادغام شوند و بصورت بخشی از دانش 

و علوم موجود درآیند. استقالل طلبان بیشتر به گسست رادیکال از نظریات 

این  گیری  شکل  می آورند.  میان  به  سخن  زنانه  دانش  بودن  ویژه  و  موجود 

گرایش ها زمینه ساز بحث های پردامنه ای در میان پژوهشگران حوزه زنان شده 

است. گریفین و بریدوتی )2002( مطالعات زنان را بخشی از علوم دانشگاهی 

می دانند، با تکیه بر استقالل نسبی آنها و نیز پیوندی که با کنش فمینیستی 

دارند )Griffin & Braidotti, 2002(. شریدن مطالعات زنان را حوزه ای می 

داند که مسائل گسترده تر اجتماعی را در بر می گیرد و نباید آن را با کنشگری 

انگاشت )Sheridan, 1990(. نویسنده دانشی که جنبش  فمینیستی یکسان 

موضوع  به  دانشگاه  در  که  دانشی  را همان  آورد  می  و  آورده  بوجود  زنان 

تدریس و پژوهش تبدیل می شود نمی داند و بیشتر به تاثیر متقابل ایندو 

انتقادی  با خوانش   )Colin, 1990( )1990، ص 3۶(. کولن  دارد  باور  قلمرو 

از گرایش های استقالل طلبانه در مطالعات زنان می نویسد همسان انگاشتن 

نظریه های علمی و سلطه مردانه دامی بود که بخشی از جنبش های فمنیستی 

به آن گرفتار شده بودند. کنار زدن دانش نظری و دانشگاهی به بهانه مردانه 

بودن و تکیه بر دانش کنشگری و تجربی از نظر نویسنده معنایی جز پائین 

آوردن ارزش پژوهش های زنان نداشت. موسکونی با توجه به سابقه بحث ها 

این درگیری آکادمیک را به دعوای  انسانی و اجتماعی دانشگاهی  در علوم 

میان دانش بورژوایی و دانش پرولتری بی شباهت نمی بیند )199۴، ص 8۶(. 

همین قیاس را می توان درباره مقایسه میان دانش کشورهای شمال و دانش 

تولید شده در جنوب به کار برد. 
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می توانیم  برگردیم  آن  پیرامون  بحث های  و  علوم  موضوع جنسیت  به  اگر 

بگویم این جنسیت در ذات علوم نیست. آنچه بیشتر جنسیتی است جایگاه 

رابطه  و  آن  به  بخشی  مشروعیت  روندهای  جامعه،  با  آنها  رابطه  و  علوم 

بود که  قلمروی علم سبب شده  بر  و علوم است. سلطه مردانه  یادگیری  با 

رگه های جنسیتی آشکار و پنهان علوم به گونه ای سنجشگرانه مورد بحث قرار 

نگیرد. مردان دنیای علم و یا بخشی آنها گاه حتا شاید نمی توانستند سویه های 

جنسیتی علوم را در نوشته های خود و دیگران بخوبی ببینند، درک کنند و 

به نقد آن بپردازند. آنها تا حدود زیادی نماینده یک هوشیاری تاریخی و روح 

زمانه دیگری بودند که تبعیض جنسیتی را امری عادی و هنجاری تلقی می 

کرد. شاید هم برای بسیاری این موضوع فرعی بود. علمی که بیشتر کار مردان 

فرهنگ جنسیتی  این  گرفت.  قرار  مردانه  در خدمت سلطه  گونه  بدین  بود 

بودن علوم امروز هم در جامعه به اشکال گوناگون بازتولید می شود. زمانی 

که در خانواده ها، رسانه ها و مدارس پسران بیشتر به سوی ریاضیات، فیزیک، 

مدیریت و یا علوم کاربردی و دختران بسوی رشته هایی که با علوم انسانی 

و روابط بین افراد و یا آموزش و پزشکی سر و کار دارند سوق داده می شوند 

فرهنگ رابطه جنسیتی با دانش و یادگیری جنسیتی بازتولید و تکرار می شود. 

سخن پایانی 

یک  اجتماعی  سلطه  اصلی  اشکال  از  یکی  عنوان  به  جنسیتی  نابرابری 

و  نابرابری  است.  آن  تحوالت  و  جامعه  درک  برای  کلیدی  تاریخی  داده 

اشکال  و  نیستند  مختلف  دوران  در  همسانی  و  ایستا  موضوعات  سلطه 

هر  )کنتکس(  زمینه ي  و  زمان  با  همگام  هم  آن  بازیگران  و  دامنه  و 

بودن  مرد  یا  "زن  گفت  می توان  دیگر  عبارت  به  می شوند.  دگرگون  جامعه 

پرسش هایی هستند که هر جامعه ای به گونه خاص و یا متفاوت به آن پاسخ                                                                          

می هد" )موسکونی، 201۶، ص 7۴( 

نظام سلطه در روابط اجتماعی میان زنان و مردان در طول قرن ها بر مبنای 

دوگانه جهل و دانش قرار داشت. دسترسی تدریجی زنان به آموزش، دانش و 
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علوم نظری و کاربردی از قرن نوزدهم به اینسو تحول بزرگی را در تقسیم کار 

این انقالب خاموش ولی ژرف بازگردیم  تاریخ  اگر به  اجتماعی بوجود آورد. 

مشاهده می کنیم که تقسیم نابرابر کار در قرن نوزدهم با وجود دامنه گسترده 

موج اول دستیابی زنان به آموزش دچار دگرگونی های اساسی نشد. مردان آن 

دوران مالک انحصاری دانش انتزاعی )علمی( بودند و زنان هم می بایست به 

سهم کوچکی از دانش و استفاده از آن بسنده کنند. در تقسیم کار پایان قرن 

به شغل مادری بسیار  از شغل معلمی در مدارس که  بیشتر  نوزدهم چیزی 

نزدیک بود نصیب زنان نشد. چرخش مهم پایان قرن نوزدهم این بود که دیگر 

بعدی  گام های  در  نبود.  استوار  دانستن  و  ندانستن  دوگانه  پایه  بر  نابرابری 

است که زنان به قلمروی علم و پژوهش و فضاهایی که در کار شکل دادن 

به دستگاه های مفهومی در حوزه های گوناگون علمی هستند راه یافتند و به 

انحصار مردانه پایان دادند. این به معنای پایان علم به مثابه موضوع مردانه 

و آغاز دوران جدیدی است که در آن زنان هم سهمی از قدرت را از آن خود 

کرده اند. 

بازخوانی این تاریخ پر فراز و نشیب نشان می دهد که نبودن زنان در دایره 

کوچک کسانی که به آفرینش و نقد دانش علمی-نظری مشغول بودند دارای 

اثرات دوگانه بود : در وجه نظری علم و دانشی شکل گرفت که یا واقعیت های 

زنان و نابرابری را نمی دید و یا با بی تفاوتی از کنار آن می گذشت. این بدان 

ابژه دانش به حاشیه دنیای علم و پژوهش  معنا بود که زنان حتا به عنوان 

رانده شده بودند. در سویه ایدئولوژیک، دانش نظری و آکادمیک گرایش به 

بازتولید گفتمانی داشت که به اشکال گوناگون زنان را فرودست می دانست و 

یا نابرابری جنسیتی را امری طبیعی تلقی می کرد و آنرا به پرسش نمی کشید. 

کنار گذاشتن زنان از قلمروی دانش و علم به معنای حذف زنان از شهروندی 

در معنای گسترده آن بود. برادوتی )Braidotti, 1990( بر این باور است که 

بهایی  نمادین  ساختارهای  دیگر  مانند  دانشگاه،  نهاد  با  زنان  پیچیده  رابطه 

است که بابت کنار گذاشتن زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی و ساختار قدرت 

پرداخته می شود. نویسنده به توسعه مراکز مطالعات زنان اشاره می کند و آنها 

را بال های آکادمیک جنبش زنان می نامد. 
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با نگاهی به دهه های گذشته می توان گفت زمانه دگرگون شده و ما از 

زمان آرام و نامحسوس به زمان پرشتاب وارد شده ایم. این تغییر شرایط را می 

توان از جمله در دگرگونی های دهه های گذشته در تقسیم اجتماعی کار و 

روابط قدرت هم مشاهده کرد. این جهش اساسی بخودی خود بوجود نیامده 

با موضوع  رابطه  در  که  دانشی  و  فمینیستی  نقش سیاست، جنبش های  و 

نابرابری های جنسیتی شکل گرفته را نباید از یاد برد. این دانش و هوشیاری 

جدید همزمان دعوتی است به خانه تکانی علمی در فضای آکادمیک. علم 

انتقال  در  توان  نمی  اما  همزمان  ریخت.  دور  نباید  و  توان  نمی  را  گذشته 

آنها وجود  نقدی هم درباره  ای عمل کرد که گویا هیچ  به گونه  دانش  این 

ندارد و تعلق آنها به زمانه دیگر بهانه ای برای سکوت در برابر کلیشه های 

جنسیتی و توجیه یا پرده کشیدن بروی نابرابری ها در این زمینه است. کلیشه 

های جنسیتی در علوم، دانش رسمی و سویه جنسیتی شماری از نظریه ها 

اموری اتفاقی و ساده نبودند. فراموش نکنیم که با همه پیشرفت های مثبت، 

نابرابری جنسیتی هنوز هم یکی از مهم ترین چالش های جامعه بشری در 

کشورهای شمال و جنوب کره خاکی ماست.

پرسش مهمی که مطرح می شود این است که آیا ورود زنان به حوزه آفرینش 

و گسترش علمی چه تغییراتی را در نوع درک پدیده ها به وجود می آورد. این 

پرسش اساسی در علوم انسانی و اجتماعی دارای اهمیت فراوان است چرا که 

موضوع این علوم انسان و جامعه انسانی است و نگاه زنان به این مفاهیم 

می تواند شاید نوعی دانش جدید و متفاوت را بوجود آورد در مقایسه با آنچه 

که پیشتر پژوهش های آکادمیک انجام داد بودند.
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پیشرفت انگیزه  در  جنسیتی   تفاوت های 
  علمی/حرفه ای پسران و دختران ایرانی[۱]

نیره توحیدی]2] 

دانشگاه ایلینوی در شمپین- اوربانا  ]3]

خالصه
علمی/ پیشرفت  انگیزه  پیش بینی کننده  عوامل  پژوهش،  دراین 

حرفه ای در میان 220 دختر و پسرسال آخر دبیرستان در ایران مورد 

اولیه(،  )در سنین  اجتماعی شدن  میان  ارتباط  قرارگرفت.   بررسی 

وضعیت اجتماعی-اقتصادی، مذهب، تبعیض ها درمحیط اجتماعی، 

متغیر  های  عنوان  به  )همگی  اجتماعی  درمحیط  موجود  منابع  و 

1- Tohidi, N. Sex differences in achievement/career motivation of Iranian boys and girls. Sex 

Roles 11, 467–484 )1984(. https://doi.org/10.1007/BF00287473

2- این نوشته ترجمه مقاله ای است که 3۶ سال پیش به زبان انگلیسی در مجله علمی "نقش های جنسی" 

درحوزه روانشناسی تربیتی به چاپ رسید. پژوهش ها وآزمایش های مربوط به این نوشته درایران و آمریکا طی 

سالهای 135۶ و 57 )دو سال قبل از انقالب(، به منظور نوشتن رساله دوره فوق لیسانس من انجام شد. این 

مقاله کوتاه مبتنی برآن رساله، شش سال بعد ازآن پژوهش ها در سال 198۴ منتشرگردید. خواننده این مقاله 

باید در نظر بگیرد که این نوشته انعکاسی است ازواقعیت های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی سالهای آخر 

پیش از انقالب در ایران. تکرار پژوهشی مشابه در زمان و شرایط کنونی توسط محققی دیگرمیتواند داده های 

مقایسه ای آموزنده و جالبی از تحوالت پس از ۴5 سال ارائه دهد.    

3- بخشی از این تحقیق توسط مرکز تحقیقات بین المللی و مقایسه ای دانشگاه ایلینوی  مورد حمایت قرار 

از دکترها Martin L. Maehr و Helen S. Farmer بخاطر هدایت و پیشنهاداتشان در  گرفت. نویسنده 

اجرای این تحقیق قدردانی می کند.
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)به  /حرفه ای  علمی  پیشرفت  انگیزه  با  احتمالی(  پیش بینی کننده 

عنوان متغیر معیار( مورد سنجش قرار گرفت. برای آن که ضریب 

تحلیل  و  تجزیه  از  شود،  مشخص  پیشگو  متغیر  هر  واریانس 

آن،  بر  عالوه  گردید.  استفاده   )  MRA( چندگانه  رگرسیون  آماری 

برای آن که قوی ترین و بهترین عوامل پیش بینی کننده )متغیرهای 

تفکیک کننده  آماری  تحلیل  و  تجزیه  یک  شوند،  مشخص  پیشگو( 

وضعیت  متغیرهای  از  ترکیب خطی  چهار  اساس  بر  نیز    )DFA(

مونث  و  مذکر  گروه  دو  برای  و  پایین،  و  باال  اقتصادی-اجتماعی 

)پسران و دختران(، مورد اجرا قرار گرفت. از طریق تحلیل محتوای 

پروتکل های تصویری نمایندگی کننده ی انگیزه پیشرفت، به لحاظ 

آماری هیچ تصویری که نمایانگروجود انگیزه قوی پیشرفت علمی/

حرفه ای باشد در میان این دانش آموزان  مورد مطالعه در ایران 

دیگری  تصویرغیرمنتظره  اندازه گیری  این  درعوض،  نشد.  گر  جلوه 

مورد مطالعه  افراد  از مشغولیت ذهنی  که  حاکی  کرد  نمایان  را 

با جنس  رابطه  برقراری  برای  قوی  انگیزه ای  وجود  یا  و  ازدواج  با 

دختران  آمریکا،  در  تحقیقی  یافته های  با  همخوان  بود.  مخالف 

بدست  علمی/حرفه ای  پیشرفت  انگیزه  در  پایین تری  نمره  ایرانی 

نشان  باور  تبعیض آمیز  عقاید  و  افکار  به  پسران  کمتراز  و  آوردند 

باالتر  اقتصادی-اجتماعی  وضعیت  با  مطالعه  مورد  افراد  دادند. 

هر دو جنس در مقایسه با گروه های با سطح اقتصادی-اجتماعی 

انگیزه واشتیاق شغلی نشان دادند و از  از  پایین تر، درجه باالتری 

و  بیشتر  برداشت  شغلی  فرصت های  برای  اجتماعی  منابع  وجود 

اقتصادی-اجتماعی،  وضعیت  جنسیت،  داشتند.  بینانه تری  خوش 

مخالف،  با جنس  ارتباط  انگیزه  و  )محلی(،  اجتماعی  تبعیض های 

وزن خیلی سنگین تری از سایر عوامل پیش بینی کننده در پیشگویی  

این  در  دادند.  نشان  شغلی/حرفه ای  درانگیزه  واریانس  یا  تفاوت 

نوشته، پیامد ها وداللت های ممکن ازنتایج این پژوهش برای ارتقاء 

انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای در میان زنان ایرانی مورد بحث قرار 
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گرفته است. در پایان، توجه پژوهشگران به احتمال نیاز به تدوین 

تست ها یا سنجشگرهای متفاوتی درپژوهش های میان-فرهنگی یا  

فرا-فرهنگی  جهت بررسی انگیزش پیشرفت علمی/حرفه ای، جلب 

گردیده است.

***

می توانند  آنها  که  می شوند  نزدیک  دریافت  این  به  جهان  سراسر  در  زنان 

داشته  پیشرفته ای  نقش  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های  در  مردان  همانند 

فرصت های  به  برابر   دسترسی  به  خود  مطالبات  در  همچنین  زنان  باشند. 

تحصیلی، شغلی، سیاسی و اجتماعی موفق تر بوده اند. با این حال، حتی در 

بسیاری از کشورهای صنعتی مدرن، همانند آمریکا، سطح پیشرفت های علمی 

و شغلی زنان همچنان پایین تر از مردان است. برخی مطالعات  حاکی از این 

هستند  که پایین تر بودن انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای در میان زنان در 

و  درعلوم  آنها  پیشرفت  میزان  بودن  پایین  دالیل  از  یکی  مردان،  با  مقایسه 

.)Farmer, 1976; Farmer & Bohn, 1970( مراتب حرفه ای و اشتغال است

رویکرد میان فرهنگی

محققین مطالعات میان فرهنگی، قوت و ثبات تاثیر عوامل شخصیتی را بر 

انگیزه پیشرفت علمی و حرفه ای زنان و مردان، به چالش کشیده اند. آنها بر 

این عقیده اند که رفع موانع، تغییر در الگوها، کلیشه ها و تصویر های اجتماعی 

تاثیر  دستاوردی  و  انگیزشی  رفتارهای  بر  کارمی توانند  محیط  و  جامعه  در 

.)Maehr, 1974; B. Weiner,  1974( بیشتری داشته باشند

پژوهش حاضر این دیدگاه را پذیرفته و بر نقطه نظر محیطی تاکید می ورزد 

افراد، به  انگیزش  انتظار می رود که تغییر رفتار و  این نقطه نظر  از  چرا که 

خصوص زنان ایرانی بیشتر منسوب به تغییرات در امکانات سیستم اقتصادی و 

محیط اجتماعی باشد تا به خصوصیات فردی اشخاص )نظیر برداشت از خود، 

ارزشها، و عالیق شخصی(.
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نمودار شماره 1 که ارائه دهنده این دیدگاه است به این مطلب اشاره دارد 

که تاثیرات عوامل محیطی و اجتماعی به تصویر کشیده شده در دایره بیرونی، 

عامل رفتارها و نگرشهای ارائه شده در دایره میانی است که آن هم به نوبه 

خود بر انگیزش پیشرفت علمی/حرفه ای که در دایره درونی ارائه شده است 

تاثیر می گذارد. توضیح وصفی کوتاهی از هر یک از عوامل به کار گرفته شده 

در این پژوهش به شرح زیر است.

اجتماعی شدن اولیه

چندین مطالعه بر این نتیجه گیری صحه گذاشته اند که آموزش های اولیه در 

تقویت انگیزه پیشرفت و رفتارهای دستاوردی، و بطور کلی الگوهای تربیت 

و  برای دختران  آمریکایی  متوسط  در خانواده های طبقه  به خصوص  کودک 

)1970 ,Crandall & Battle ;19۶1 ,Moss & Kagan(. پسران متفاوت است

 

نمودار شماره 1: مدل ادراکی برای فهم انگیزه های مهار شده شغلی/تحصیلی در زنان
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این مطالب در ایران نیز صدق می کند. به طور سنتی، مردان ایرانی با هدف 

آنها  تعلیم می بینند، شرایط تحصیل  به دستاوردهایی  نایل شدن  پیشرفت و 

آوردن  بدست  و  کوشی  سخت  و  حرفه  کسب  به  تشویق  می شود،  فراهم 

نگران  که  داده می شود  یاد  اما،  ایرانی  زنان  به  در سنت  استقالل می شوند. 

کسب حرفه  یا شغلی نباشند چون یک زن قرار نیست که حامی یا سرپرست 

خودش باشد )یعنی همسر و یا خانواده اش از او حمایت می کنند(. به دختر 

یاد داده می شود که برای برنده شدن سخت کوشی نکند، زیاد از حد مستقل 

نباشد بلکه مطیع باشد؛ از همسر خود و دیگر مردان اطراف خود عصبانی 

 Rubovits, 197[;( نشود؛ خجالتی باشد و به ندرت بخندد و کمتر حرف بزند

.)Sedghi, 1976

 "هنوز هم به پسران توجه بیشتری نسبت به دختران می شود. به واسطه 

نگرشهای سنتی و مذهبی، تعامالت اجتماعی برای زنان به طور کلی به مراتب 

  )Salili, 1979, p. 2( ".محدودتر است

تفاوتهای طبقه اجتماعی

باشد،  پایین تر  ایران  در  فرد   )SES( اقتصادی-اجتماعی  موقعیت  هرچه 

آزادی در  به  ایده های مدرن،  به آموزش و  اجتماعی، دسترسی  میزان تحرک 

انتخاب شغل، دسترسی به تکنولوژی نوین و یا روش زندگی مدرن، دسترسی 

به تسهیالت مراقبت از کودک، انعطاف پذیری در گزینه های ازدواج و مواردی 

از این قبیل محدودتر خواهد بود.

از نیمی  از  بیش  زنان  پایین جامعه هستند.  اعضای طبقه  ایران  زنان   بیشتر 

بافی، و دیگر صنایع سنتی در مناطق روستایی  بار کارهای کشاورزی، قالی 

 را به دوش می کشند و یا به صورت کارگر در کارخانجات و یا خدمات شهری

 )مدنی( در مشاغل کم درآمد مشغول به کار هستند. با این وجود اکثر آنها

زنان درصد  سال1971،  در  کشور،  کل  در  نیستند.  مستقل  بگیران   حقوق 

 زحمتکش با درآمد غیر مستقل )یعنی زنانی که حقوقشان از طریق شوهران،

که کاری  از  درآمدشان  اینکه  یا  و  می شود  پرداخت  برادرانشان  یا  و   پدران 

 می کنند، توسط افرادی مشابه این مردان مدیریت می شود(، 59 درصد بوده
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منبع عنوان یک  به  به مشاغل خود  زنان  این  برنامه 1973(.  )سازمان   است 

 رضایت بخش شخص خود یا در جهت مشارکت در امور جامعه نگاه نمی کنند

میکنند یاد  اقتصادی  تدبیر  یا  ناگزیری و ضرورت  عنوان یک  به  آن  از   بلکه 

)Sedghi,1976;Selili,1979(.

بنابراین علی رغم همه تغییرات ایجاد شده در فرهنگ و جامعه ایران در 

قابل  طور  به  هنوز  ایران  زنان  جدید  نسل  جایگاه  گذشته،  دهه  چند  طول 

مالحظه ای وابسته به وضعیت اقتصادی -اجتماعی آنها است. به نظر می رسد 

که ایده ها و روشهای نوین در رابطه با نقش زنان در جامعه، در مرحله اول، 

زنان طبقه باال و متوسط باالی جامعه در مناطق شهری را تحت تاثیر قرار داده 

است و هنوز به ندرت اثری بر طبقه پایین مناطق شهری و روستایی گذاشته 

است. شواهد نشان می دهد که ورود و معرفی تکنولوژی مدرن، که در مناطق 

پرجمعیت و فقیر روستایی کندتر صورت می گیرد، ممکن است عمال نابرابری 

این مناطق را حتی  پایین ساکن در  پایین و متوسط رو به  جنسیتی طبقات 

.)Callaway, 197[( بیشتر کند

مذهب در ایران

نهادینه مردان بر  ایران، اسالم به عنوان یک دین مرد محور، به تسلط  در 

زنان یاری بخشیده است. نهادهای دینی به نقش ها و مسئولیت های فعال و 

مسلط مردان در نهادهای اقتصادی، تجاری، تحصیلی و تقریبا همه نهادهای 

اجتماعی مهر تایید زده است. در نهاد خانواده، تسلط مرد از طریق ازدواج 

و طالق به عنوان یک امتیاز مردانه، چند همسری، سیستم صیغه )تمهیدی 

برای ازدواج موقت که می تواند از چند دقیقه تا 99 سال به طول انجامد(، 

و مواردی از این قبیل تامین می شود. عالوه براین، قوانین وراثت اسالمی به 

زنان حق داشتن تنها یک چهارم دارایی همسرشان را در صورت نداشتن فرزند 

و یک هشتم در صورت داشتن فرزند می دهد. حق ارث دختران نصف آنچه 

است که برادرانشان به ارث می برند )سالمی 1972(. زنان هنوز می بایست در 

حضور مردان، چادر و یا روسری های بلند به سر کنند.

با توجه به این واقعیت که بیش از 90 درصد جمعیت ایران مسلمان هستند، 
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ای  پایه  ارزشهای اسالمی هنوز  تاثیر فزاینده فرهنگ غرب، رسوم و  به رغم 

قوی در فرهنگ و جامعه ایرانی دارند.  بنابراین انتظار می رود که در ایران، 

 ،)Lipman-Blumen, 1972; Apler, 1874; Bern,1974( آمریکا   همانند 

زنانی که  میان  ای در  پیشرفت علمی/حرفه  انگیزه  میزان  از  ما  اندازه گیری 

با آن  پایین تری را در مقایسه  به نقش های سنتی زنانه دارند درجات  تمایل 

دسته که تمایالتی غیر سنتی و کمتر مذهبی دارند، نشان دهد.

میزان  و  زنان  موقعیت  روی  بر  اسالم  تاثیرات  مطالعه  برای  وجود،  این  با 

)دهه  ایران  فعلی  جامعه  در  موفقیت  و  پیشرفت  به  آنان  انگیزه  و  اشتیاق 

1350 شمسی(، باید تغییرات و اصالحاتی را که از طریق جنبش اسالمی جدید 

اعتقادات  از  بخشی  گرفت.  نظر  در  نیز  را  است  پیوستن  وقوع  به  حال  در 

و ارزشهای مذهبی تا حدودی با وضعیت اقتصادی -اجتماعی جدید سازگار 

شده است. در طول 150 سال گذشته، سیستم تولید سرمایه داری به تدریج 

جایگزین سیستم اقتصادی شبه فئودالی قدیم شده است که منجر به تحوالت 

اجتماعی و فرهنگی بسیاری گردیده است. برای مثال بسیاری از خانواده های 

ایلی و گسترده روستاها به خانواده های شهری هسته ای )محدود به پدر و 

مادر و فرزندان( شده است. با افزایش هزینه های زندگی برای اکثریت مردم 

و دیگر تغییرات در شیوه زندگی، دیگر اغلب مردان توانایی مالی ازدواج با 

بیش از یک همسر را ندارند و آن دسته ای که از نظر مالی توانایی دارند نیز از 

انجام آن نهی می شوند. عالوه بر این بسیاری از زنان شهری در خانواده های 

هسته ای یا میخواهند و یا از لحاظ اقتصادی ناگزیرند کار بیرون از خانه نیز 

داشته باشند. این ضرورت های اقتصادی و واقعیت های متحول اجتماعی دیگر 

قابل انکار یا سرکوب شدن با نگرشهای مذهبی-سنتی نیستند.

و  سنتی  جنبه های  و  کهنه  عقاید  با  جدید  اسالمی  دیدگاه های  از  بعضی 

متعصبانه مذهبی متفاوتند. گرایش های جدید در جنبش اسالمی )برای مثال 

ارائه می شوند(،  او  پیرو  مجاهد]5]  یا جوانان  و  علی شریعتی]۴]  توسط  انچه 

۴- شریعتی، علی. اسالم شناسی، مشهد: دانشگاه فردوسی، 1972. همچنین نگاه کنید به آبراهامیان، یراوند. 

علی شریعتی: ایدئولوگ انقالب ایران. Merip Reports، شماره 102 صفحات 28-2۴. 1982

5- عسگری زاده، محمود. اقتصاد به زبان ساده. تهران: سازمان مجاهدین خلق ایران 1971
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نقش مهمی در تغییر ارزشها و نگرشهای اجتماعی-فرهنگی و همچنین سیاسی 

نسل  زنان  تعداد  افزایش  شاهد  اکنون  هم  می کنند.  ایفا  ایران  جوانتر  نسل 

جدیدی هستیم که به دبیرستان و دانشگاه می روند، در کارخانجات و ادارات 

سنتی  چادر  از  دیگر  پوشش،  عنوان  به  و  کارند  به  مشغول  مدنی  خدمات 

استفاده نمی کنند، بلکه در پوششی جدید با آستین های بلند و روسری، آنچه 

که "مد اسالمی" خوانده می شود، ظاهر می شوند )برای آنها پوشش جدید هم 

راحت  تر است و هم در ارتباط با فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی زنان به طور 

قابل توجهی کمتر محدودیت ایجاد می کند.(

بنابراین، این نوع تفاسیر و تعابیر جدید از عملکرد اسالم، ارزیابی یا پیش 

بینی و توضیح روشها و مکانیسم هایی را که مذهب بر روند کسب موفقیت 

نسل جدید زنان ایرانی تاثیر می گذارند را پیچیده و نا معین می کند.

بستر و زمینه اجتماعی

شدن  و"اجتماعی  تربیت  اثرات  ثبات  و  قوت  اخیر  مطالعات  بعضی   

اعتقادند  این  بر  و  کشیده اند  چالش  به  مردان  و  زنان  انگیزه  بر  را  اولیه" 

اجتماعی و محیط  رایج در محیط  قواعد و موانع و مصوبات  که تحول در 

انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای را دستخوش تغییر کند                                      کار میتواند رفتار و 

)Maehr, 1974; B. Weiner, 1974(. لذا در این پژوهش اثرات دو بعد ویژه 

ازبستر یا ابعاد اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم: تبعیض در جامعه و 

محیط کاراز یک سو و منابع موجود یا در دسترس در جامعه.

تبعیض در جامعه

U.S. Department of La-( امریک  در  زمینه  این  به  مربوط  امطالعات 

از حیث  کار  نیروی  در  زنان  که  می دهد  نشان   )bor, 1974; Sweet, 1974

می شوند                                         واقع  تبعیض  مورد  حقوق  افزایش  و  ارتقا  استخدام،  آموزش، 

)Astin, 1973; Fuchs, 1974; Parrish, 1974; Blitz, 1974(.همچنین زنانی 

که نقش سنتی کلیشه ای دارند و از انگیزه حرفه ای پایینی برخوردار هستند، 
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اندازه گیریهای مربوط به تبعیض در جامعه نمره باالتری کسب می کنند  در 

 .)Farmer, 1976(

منابع موجود در جامعه

علی رغم همه تغییراتی که در ۴0-50 سال گذشته در ایران رخ داده است، 

هنوز سیستم آموزشی و نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی، برتری مردانه 

را تقویت می کنند. فرصتهای تحصیلی به مراتب راحت تر از زنان در دسترس 

نشان  )1350شمسی(   1971 سال  در  ایران  ملی  آمار  می گیرد.  قرار  مردان 

می دهد که افزایش سواد آموزی در مناطق شهری در میان مردان 22 در صد 

بیش از زنان است. این میزان، در مناطق روستایی نیز، برای مردان باالتر از 

زنان بود )صدقی 197۶(. میزان سواد آموزی در طول سالهای 19۶8-195۶، 

فقط 1.2 درصد برای زنان شهری و 0.۴ درصد برای زنان روستایی بود )سازمان 

برنامه، 1973( .

به عالوه، فقدان 1( مصوبات اجتماعی کافی و قانونگذاری قوی و پشتیبان 

برای حقوق و فرصتهای یکسان برای زنان و مردان و 2( منابع حمایتی مانند 

تسهیالت کافی نگهداری از کودک از جمله متغیرهای کلیدی مربوط به تقویت 

این همبستگی مثبت  ایران هستند.  انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای زنان در 

زنان  روی  بر  پژوهشی  در  کار  محیط  در  تسهیالت  و  حمایتی  منابع  میان 

آمریکایی نشان داده شده است : یعنی در بستر اجتماعی آمریکا، هرچه امتیاز 

حمایت  فاکتور  گیری های  اندازه  در  کننده  شرکت  افراد  توسط  شده  کسب 

جامعه باالتر باشد، انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای شان نیز باالتر بوده است   

)Farmer, 197۶( پژوهش حاضر همین ارتباط را با نمونه های ایرانی مورد 

آزمایش قرار داده است.

فرضیات

این پژوهش بر اساس فرضیات زیرتدوین شده است :

مربوط  عوامل  از  یکی  اولیه  اجتماعی شدن  و  تربیت  تجربه   .1
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این  در  کنندگان  شرکت  برای  ای  علمی/حرفه  پیشرفت  انگیزه  به 

پژوهش است.

با   )Socio-Economic Status( اقتصادی-اجتماعی  وضعیت   .2

که   طوری  به  هستند  ارتباط  در  ای  علمی/حرفه  پیشرفت  انگیزه 

تفاوتهای  به  پایین ترمی تواند   SES با  مقایسه  در  باال  SESنسبتا 

کمتری بین نگرش زنان و مردان در باب رفتارهای مربوط به حرفه 

یا پیشرفت منجر شود.

انگیزه پیشرفت  3. هرچه مذهب سنتی بیشترارج گذاشته شود، 

علمی/حرفه ای در میان زنان کمتر خواهد بود.

۴. یک همبستگی مثبت بین تعصب مذهبی و تبعیض جنسیتی 

انگیزه  و  تبعیض جنسیتی  به  اعتقاد  بین  منفی  و یک همبستگی 

پیشرفت علمی/حرفه ای فرد وجود دارد.

5. منابع و حمایت های موجود در جامعه به طور مثبتی انگیزه 

پیشرفت علمی/حرفه ای را در مردان و زنان پیش بینی می کنند.

متدولوژی: روش انجام پژوهش

افراد مورد مطالعه

ایران  در  آخر  سال  دبیرستانی  آموز  دانش   220 مطالعه شامل  مورد  نمونه 

بودند )110 مذکر و 110 مونث(. این افراد بین 17 تا 18 سال سن داشتند و 

در مدارس دولتی یا نیمه خصوصی در تهران مشغول به تحصیل بودند. تالش 

بر انتخاب دانش آموزان از مدارسی بود که واقع در مناطق مسکونی متعلق 

پایین باشند. برای دستیابی به  به طبقه متوسط رو به باال و متوسط رو به 

معیارهای مشخص تری برای طبقه بندی دو گروه SES، داده هایی نیز در مورد 

پیش زمینه اقتصادی-اجتماعی افراد شرکت کننده از قبیل تحصیالت، شغل و 

درآمد والدین و همچنین شرایط سکونت آنان جمع آوری  شدند.

شیوه کار

ارزیابی  را  مستقل  و  وابسته  متغیرهای  که  )تست(  سنجش  ابزار  شش 
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و  ترجمه  تکنیک  از  استفاده  با  تست ها  این  شد.  گرفته  کار  به  می کردند 

بازترجمه معکوس]۶] به فارسی برگردانده شدند. 

داده ها در تهران، ایران، در طی سا ل های 1977-78 میالدی برابر با 57-135۶ 

خورشیدی توسط نویسنده این سطور و یک دانشجوی فوق لیسانس ایرانی 

دانش  به  و  شدند  انجام  گروهی  محیط  در  آزمایش ها  شده اند.  آوری  جمع 

آموزان گفته شد که جواب صحیح یا غلط وجود ندارد و نتایج هیچ تاثیری بر 

نمرات آکادمیک و یا سابقه آنها در مدرسه نخواهد داشت. آزمایش ها با یک 

سری از اعداد، کد گذاری شدند و افراد ملزم به نوشتن اسمشان نبودند. پس 

از تکمیل پرسشنامه، از افراد خواسته شد در صورت تمایل اطالعاتی را پیرامون 

زمینه اقتصادی-اجتماعی خود در یک پرسشنامه جداگانه وارد بکنند. حدود 

90 درصد شرکت کنندگان این کار را انجام دادند.  1۴ تن از شرکت کننده ها، 

به علت ناقص بودن پاسخ ها در پرسشنامه ها از تحلیل ها حذف شدند.

متغیرهای وابسته )معیارها(

انگیزه پیشرفت علمی/اکادمیک:

از آزمون سنجشی   19۶8 ,Horner نمونه های کالمی بدست آمده توسط 

تخیلی  داستانهای  درون  از  که  واقع شدند  استفاده  مورد   1958 ,Atkinson

شود.   می  گیری  اندازه  و  استخراج  فرد  پیشرفت  انگیزه   ، میانگیزد  بر  که 

 Horner مطالعه  در  آزمایش   )interjudge rescore( اطمینان  ضریب 

پیشرفت(  به  نیاز  یا  )انگیزه   nAch برای  .93  rank-orderدارای همبستگی

و  من  توسط  آزمایش  این  گذاری  ونمره  بندی  درجه   .)Horner, 1974(بود

همکارم )دو ارزیاب مستقل( و بر طبق سیستم درجه بندی تحلیل محتوی 

اطمینان  انجام گرفت. ضریب  بود،  که توسط Aktinson,1985 مطرح شده 

)interjudge rescore( در طیف قابل قبولی بود )91(.

هیچگونه  و  شد  انجام  خنثی  شرایطی  تحت  پیشرفت  انگیزه  ارزیابی 

6- back translation techniqueترجمه و باز ترجمه معکوس )Warner&Cambel 1970; Brioin, Leon-

ared 1973(
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نگرفت.                            صورت  بخش  آرامش  یا  کننده  تحریک  جو  یک  ایجاد  برای  تالشی 

)McClelland, 1967(

مورد  در  شده  چاپ  دستورالعمل های  که  شد  خواسته  کنندگان  شرکت  از 

آزمایش را بخوانند، در عین حالی که آزمایش کننده نیز آنها را با صدای بلند 

قرائت می کرد. از طریق سیستم امتیاز بندی )نمره گذاری( وتحلیل محتوای 

نشانه ها )سرنخ ها( به دنبال اندازه گیری انگیزه پیشرفت بودیم. اما هر دو 

ارزیاب به طور مستقل از هم متوجه یک موضوع غالب در داستانهای نوشته 

که  کردیم  کشف  را  تمی  یعنی  شدیم،  ایرانی  کنندگان  شرکت  توسط  شده 

منعکس کننده تصویری از انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای مورد انتظار نبود، 

بود.  مخالف  جنس  با  ارتباط  یا  ازدواج  به  افراد  اشتیاق  دهنده  نشان  بلکه 

موضوع انگیزه ارتباط با جنس مخالف که متفاوت از تصویر"پیشرفت علمی/

دانشگاهی" بود، به کرات در داستانهای نوشته شده افراد مورد آزمایش نمایان 

گردید به طوری که تصمیم گرفتم آن انگیزه را به عنوان یک مقوله جدا در 

نظر بگیریم و آن را در لیست متغیرهای وابسته )معیار( دسته بندی کنیم. 

این تم یا موضوع غالب معموال شامل یک داستان عشقی بود با انتظار یک 

انتهای غمگین و یا شکست در ازدواج که عمدتا به خاطر موانع ایجاد شده 

که از تنشهای موجود بین خواسته های شخص و ارزشهای سنتی والدین حاصل 

می شد و یا داستانی بود با انتهای شاد )یعنی ازدواج کردن و داشتن زندگی 

خوب همراه با آرامش(، که عمدتا توسط شرکت کنندگان دختر ارائه می شد و 

یا ایجاد یک عشق خوب و رابطه جنسی که توسط پسران بیان می شد.

بنابراین یافته های اولین آزمایش برای دو عامل معیار )متغیرهای وابسته( 

موضوع  هم  و  علمی"  پیشرفت  "انگیزه  برای  هم  یعنی  شدند  گیری  اندازه 

غالب غیر منتظره که می توان از آن به عنوان »انگیزه ازدواج« )اغلب در مورد 

دختران( و یا »انگیزه ارتباط با جنس مخالف« )اغلب در مورد پسران( یاد کرد. 

هر دو موضوع تحت یک روش اندازه گیری )یا نمره بندی( شدند.

انگیزه پیشرفت حرفه ای/شغلی:

روش  از  استفاده  با  حرفه ای  یا  شغلی  انگیزه  یعنی  معیارسوم،  متغیر 
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Holland)1973(؛  Roe )195۶( با نمره دادن به رویا پردازی شغلی و سطح 

ابراز شده از اشتیاق حرفه ای شرکت کنندگان اندازه گیری شد. اعتبار پیش بینی 

شده )kappa = .44( برای روش کار بیش از مقداری بود که قبال برای آزمایش 

)kapp=.33(. شد  مطرح  بود  شده  طراحی    Holland توسط  که  طوالنی تر 

می شود.  استفاده  اسمی  داده های  برای  که  است  اعتباری  ضریب   kappa

ضریب اطمینان داده برای محاسبات رویا پردازی بین 71. تا ۶7. بودند. درجه 

طور  به  که  گرفت  انجام   )19۶1(  Duncan مقیاس  اساس  بر  آزمایش  بندی 

تقریبی برای استفاده در نمره گذاری سطح بیان شده اشتیاق حرفه ای در بین 

شرکت کنندگان ایرانی مورد تطابق واقع شده بود. 

متغیرهای مستقل

بررسی  زیر مورد  کننده ای که در  بینی  پیش  بر جنسیت، متغیرهای  عالوه 

از طریق پرسشنامه در  ارائه دهنده عواملی هستند که قبال  واقع می شوند، 

.)Farmer, 1976; Fyans, 1977( .آمریکا مورد اندازه گیری قرار گرفته بودند

اجتماعی شدن اولیه: شکل گیری روابط اجتماعی اولیه با وسیله ای اندازه 
گیری شد که توسط  Fyans )1977( طراحی شده است  تا سه جنبه ادراک 

یک شخص را از تجربه های اولیه یادگیریش با والدین و خواهر و برادرانش را 

بسنجد: )a(  تشویق والدین به استقالل مالی و عاطفی؛ )b( کیفیت محیط 

منزل و روابط از لحاظ عاطفی  )گرم و صمیمی، رضایت بخش در مقابل سرد 

و بی احساس، پس زننده(؛ و ) )cارزش گذاری به دستاوردهای شخص توسط 

والدین، خواهران و برادران،  بستگان و »دیگران مهم« . ضریب اطمینان این 

سنجش 8۶. بود.

اندازه گیری درجه  برای  آزمونی  منابع موجود در جامعه:  اجتماعی،  زمینه 
برداشت افراد از میزان حمایت و منابع موجود در محیط برای نیل به آرزوهای 

و  ازعوامل  فرد  برداشت  آزمون  این  شان طراحی شد.  ای  و حرفه  آکادمیک 

منابع زیر را مورد سنجش قرار میداد: a( نگرشها و انتظارات »دیگران مهم«؛ 

b( برابری دسترسی به تسهیالت آموزشی، استخدامی، دسترسی به تسهیالت 
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کار  تقسیم  و  داری، کمک های خانگی،  تسهیالت خانه  از کودکان،  مراقبت 

خانه و خانه داری مشترک توسط هر دو زوج…و c( قوانین حمایتی در کشور 

و سیاست های حمایتی از طرف دولت. ضریب اطمینان بدست آمده در این 

.)Farmer, 1976( ابزار سنجش 55. بود

نوع  از  نظرسنجی  ابزار  این  جامعه:  در  موجود  تبعیضات  اجتماعی،  زمینه 
مقیاس لیکرت بود که 13 مورد تبعیضات را شامل میشد. یعنی موارد اعتقاداتی 

به  که  است  شده  پذیرفته  مربیان  و  کارفرمایان  توسط  معمول  طور  به  که 

موجب آن زنان در محیط های آموزشی و شغلی مورد تبعیض واقع می شوند.  

اندازه  اعتقادات  گونه  این  مورد  در  را  آنان  نگرش  و  افراد  لیست، درک  این 

گیری می کرد، اعتقاداتی که در انگیزه پیشرفت آکادمیک و حرفه ای زنان نقش 

بازدارنده دارند. ضریب اطمینان این تست .93 بود.

وسیله  به  کننده  شرکت  افراد  بودن  مذهبی  میزان  مذهب:  یا  دین 
پرسشنامه ای که توسط )Salili, 1976 ( و نویسنده این سطور طراحی شده 

است، اندازه گیری شد. Salili گزینه ها را بر اساس یک سری مصاحبه که در 

مشهد، ایران انجام داده بود تکمیل کرد. من بعضی از موارد گزینش شده را 

با در نظر گرفتن نقدی از 17 آزمایش مربوط به دیدگاه های مذهبی مختلف                               

)Robinson & Shaver, 1973( که به طور رایج در آمریکا مورد استفاده واقع 

می شوند، انتخاب و انطباق داده، پرسشنامه را بسط دادم.

وضعیت اقتصادی – اجتماعی )SES(: افراد مورد مطالعه به دو طبقه متوسط 
رو به باال و متوسط رو به پایین تقسیم شدند. مبنای این طبقه بندی عبارت 

بود ازنوع مدرسه آنها )مدرسه خصوصی در شمال تهران و یا مدرسه دولتی 

در قسمت جنوبی تهران( و نیز اطالعات شخصی شامل تحصیالت، شغل، و 

خانه  در  که  افرادی  تعداد  خانه،  )مالکیت  شرایط سکونت  و  والدین  درآمد 

زندگی می کنند و…(. در این جا دسترسی به رسانه ها مثل رادیو، تلویزیون و 

روزنامه هم لحاظ شده بود.
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طرح آزمایش

روش آماری "تحلیل های رگراسیون  چند گانه" ))MRA برای آزمودن میزان 

لیست  فرضیه  پنج  به  )بنگرید  پژوهش  این  های  فرضیه  نادرستی  یا  درستی 

شده در صفحات قبل( به کار گرفته شد. هدف این بود که مشخص شود هر 

یک ازمتغیرهای مستقل )پیشگو( تا چه حد توان پیش بینی تفاوت در شدت 

 )b انگیزه پیشرفت علمی، و )a  و ضعف )واریانس( متغیرهای وابسته یعنی

انگیزه پیشرفت حرفه ای، را داشته اند. متغیرهای تعیین شده در باال به عنوان 

کننده  بینی  پیش  متغیرهای  عنوان  به   MR تحلیلهای از  بعضی  در  "معیار" 

"انگیزه پیشرفت   MR مورد استفاده قرار گرفتند. برای مثال در یک معادله

"انگیزه  و  علمی"  پیشرفت  "انگیزه  ولی  شد  تلقی  وابسته  متغیر  حرفه ای"، 

که  آنجایی  از  اضافه شدند.  متغیرهای مستقل  به  مخالف"،  با جنس  ارتباط 

که  رسید  نظر  به  ندارد،  وجود  متغیرها  بین  خاصی  معلولی  و  علت  رابطه 

این دستکاری در معیارهای تعیین شده قابل قبول باشند تا انواع ارتباط های 

بهترین و  برای مشخص کردن  به عالوه  این عوامل روشن گردد.  بین  ممکن 

انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای، از روش  قوی ترین عوامل پیش بینی کننده  

چهار  مبنای  بر  که  جستیم  بهره   )DFA( کارکردها"  تفکیکی  "تحلیل  آماری 

ترکیب خطی )دو گروه طبقاتی اقتصادی- اجتماعی باال و پایین در ترکیب با 

دو گروه جنسیتی دختران و پسران( انجام گرفت.

نتایج و بحث

همبستگی  که  میدهد  نشان  ها  داده  میان  پیرسون  همبستگی  ضریب 

اکثر  و  حرفه ای/شغلی"  پیشرفت  "انگیزه  متغیرمعیار  بین  باالیی  معنادار 

متغیرهای پیشگو )پیش بینی  کننده( وجود دارد )جدول شماره 1(. همچنین 

پیش بینی   متغیرهای  ترکیب  که  داد  نشان  رگراسیون  تحلیل  و  تجزیه  اولین 

حرفه ای/شغلی"  "انگیزه  واریانس  درصد   37 دهنده  توضیح  هم،  با  کننده  

هستند. متغیرهای جنسیت، تبعیضات در جامعه/محیط کار، و انگیزه ارتباط 

حرفه ای"                                                                                             "انگیزه  میزان  بینی  پیش  در  را  سهم  باالترین  مخالف،  جنس  با 
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داشته اند.)جدول شماره 2(

Tyler, 1964; Camp-(  سازگار با نتایج بدست آمده از تحقیقات در آمریکا

bell, 1974; Harmon, 197[; Farmer, 1976(, دختران ایرانی شرکت کننده 

در این پژوهش به خصوص آنهایی که از گروه طبقه بندی اجتماعی-اقتصادی 

پایین تر بودند، سطح اشتیاق حرفه ای کمتری را نشان دادند. تاثیرات مثبت و 

وزین شرایط اقتصادی -اجتماعی در پیش گویی انگیزه حرفه ای نشان می دهد 

که همانگونه که انتظار می رفت، گروه SES پایین تر، سطح پایین تری از اشتیاق 

حرفه ای را نسبت به گروه SES باالتر نشان دهند. )جدول شماره 2(

این  فرضیه  چهارمین  با  )مرتبط  رگراسیون  تحلیل  و  تجزیه  اولین  نتایج 

باشد،  پایین تر  در جامعه  تبعیض  میزان حس  که هرچه  داد  نشان  پژوهش( 

این همبستگی  اما  باالتر خواهد بود )جدول شماره 2(.  انگیزه حرفه ای فرد 

منفی بین تبعیض در جامعه و انگیزه حرفه ای، با نتایج بدست آمده از تحلیل 

Y را مقایسه 
1
Y و 

2
های تفکیک کننده به نظر سازگارنرسید )شکل شماره 2، 

کنید(. با این وجود، نتایج تست بکار رفته حاوی همبستگی باال و بسیار معنا 

که   )r = .[2, p < .001( جنسیت  و  جامعه  در  تبعیضات  بین  است  داری 

نشان دهنده این مطلب است که شرکت کنندگان پسرهنوز به مراتب بیشتراز 

دختران به کلیشه های جنسی خرافی و نگرشها ی تبعیض گرایانه جنسیتی 

باور دارند.



تفاوت های جنسیتی در انگیزه پیشرفت

69 شماره ۱۰ . آذر ۹۹

 

گر  توضیح  توانستند  کننده  بینی  پیش  ازمتغیرهای  خطی  ترکیب  هیچ  نه 

باشند  علمی/آکادمیک"  پیشرفت  "انگیزه  ضعف(  و  )شدت  واریانس  آماری 

و نه هیچ همبستگی ساده و از لحاظ آماری معتبرو معنا داری بین "انگیزه 

پیشرفت علمی/آکادمیک" و متغیرهای پیشگو به دست آمد )جدول شماره 

1(. نمره متوسط مربوط به انگیزه پیشرفت علمی در میان پسران و دختران 

به ترتیب 2.13 و 2.1۴ بود که در مقایسه با داده های پژوهش ها در آمریکا، 

خیلی پایین است. در آمریکا نمرات متوسط برای پسرها ۶.3 و برای دخترها 

.)Atkinson & Raynor, 1974( 5.۴ گزارش شده است

از این داده ها می توان چنین نتیجه گرفت که نشانه های فرافکنانه ای که 

بودند،  شده  گنجانده  علمی"  پیشرفت  "انگیزه  گیری  اندازه  های  تست  در 

نتوانستند در شرکت کنندگان ایرانی این پژوهش، تم ها و تصاویر قابل توجهی 

تصاویر  نشانه ها،  آن  بلکه  برانگیزانند.  را  پیشرفت علمی  به  ازاشتیاق  حاکی 

وموضوعاتی را برانگیختند که منعکس کننده درگیری ها و دغدغه عمیق این 

جوانان در روابطشان با جنس مخالف و یا آرزوی موفقیت در ازدواج مطلوب 

بود. برای مثال، دراولین نشانه فرافکنانه تصویری )که یک زن یا مرد جوان در 

حال صحبت کردن راجع به یک امر مهم با یک فرد مسن تر است(، محتوای 

داستانهایی که افراد شرکت کننده نوشته اند، غالبا راجع به یک »زن جوان« 

)در مورد شرکت کنندگان مونث( بود که سعی می کند از یک فرد مسن تر در 

مورد مسائل مربوط به ازدواج و یا تنشهای بین نسل های جدید و قدیم، به 
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خصوص در رابطه با ارزشهای سنتی و مذهبی در باره داشتن »دوست پسر 

به  بطلبد.  مشورت  قبیل  این  از  موضوعاتی  و  اجتماعی  تعامالت  دختر«،  یا 

ندرت دیده شد که محتوی داستانها مربوط به »مرد جوانی« )در مورد شرکت 

استخدام مصاحبه  برای  باشد که توسط »یک شخص مسن«  کنندگان مذکر( 

می شود.

به عنوان یک مثال دیگر، سومین نشانه تصویری )احمد/ پروین بر روی یک 

یا  تم  توانست  ندرت  به  دارند(  صورت  بر  لبخندی  و  نشسته اند  صندلی 

موضوعی حاکی از انگیزه قوی در زمینه علمی، حرفه ای، یا شغلی باشد. بلکه 

در  می کردند.  مطرح  را  مخالف  جنس  به  عالقه  اغلب  داستان ها  عوض  در 

داستان های پسران، تم سرخوردگی در روابط با جنس مخالف شایع و غالب 

بود. برای دختران، نگرانی جدی در باب ازدواج و مسائل مربوط به آن بود. 

اگر پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی افراد در نظر گرفته شود، فهمیدن چرایی 

با  جوان  نسل  گرفتن  قرار  معرض  در  نیست.  دشواری  کار  یافته هایی  چنین 

نگرشهای  و  اخالقیات  با  توجهی  قابل  تضاد  اجتماعی جدید که در  ارزشهای 

سنتی است، منجر به یک فاصله، تنش و نزاع در خور توجه بین دو نسل شده 

است.  

نمودار شماره 2: نمایش سطح متغیرهای بسیار مهم برای هر گروه بر 

)y2 ,y1( اساس عملکرد دو عامل متمایز کننده
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به رغم وضعیت در حال گذار جامعه ایران، رضایت بخش ترین کارکرد زنان، 

بخصوص زنانی که به طبقه روستایی و پایین جامعه تعلق دارند، هنوز بچه 

داری است. هدف غالب یک زن ازدواج کردن با مردی است که دارای پرستیژ 

اجتماعی و موقعیت اقتصادی خوبی باشد و بتواند یک رضایت پیشرفت یا 

دستاوردی نیابتی را برای او تامین کند. همانگونه که )Salili,1979( خاطرنشان 

می کند، زنان ایرانی معموال با عناوین حرفه ای همسرانشان مورد خطاب واقع 

می شوند )خانم دکتر فالنی(.

بنابراین، در مورد شرکت کنندگان مونث در این پژوهش، ظهور مکرر تم ها 

و تصاویر مربوط به ازدواج می تواند به عنوان روشی خاص برای بیان انگیزه 

پیشرفت )اما نه علمی و آکادمیک( تلقی شود. حداقل، به نظر می رسد که یک 

ازدواج موفق به عنوان هدفی برای دستیابی و یا به عنوان یک موفقیت بزرگ 

)اگر نگوییم بزرگترین( انگاشته می شود. 

با  ارتباط  عالقه  یا  و  ازدواج  انگیزه  بین  داده ها،  این  در  خالصه،  طور  به 

معناداری  اجتماعی، همبستگی  اقتصادی  و شرایط  جنس مخالف، جنسیت، 

زنان و  این مطلب است که  دارد )جدول شماره 1( که نشان دهنده  وجود 

شرکت کنندگان متعلق به طبقه باالتر درجه کمتری از انگیزه ارتباط با جنس 

مخالف را در مقایسه با مردان و شرکت کنندگان متعلق به طبقه پایین تر ابراز 

نتایج تکنیک آماری رگرسیون چندگانه، اشتیاق به  بنا به  می کنند. همچنین، 

ارتباط با جنس مخالف به عنوان یکی از بهترین پیش بینی کننده های انگیزه 

اجتماعی  اقتصادی  وضعیت    .)2 شماره  )جدول  شد.  ظاهر  شغلی/حرفه ای 

لحاظ  معیار  متغیر  عنوان  به  که  زمانی  حرفه ای،  پیشرفت  انگیزه  و   )SES(

شدند، باالترین سهم را در پیش بینی انگیزه ارتباط با جنس مخالف، ایفا کردند 

جوانان  که  گرفت  نتیجه  می توان  یافته ها،  این  اساس  بر   .)3 شماره  )جدول 

طبقه پایین تر، بخصوص پسران، سرخوردگی بیشتری در باب روابط با جنس 

مخالف احساس می کنند و نیز در مقایسه با طبقه باالتر، دسترسی کمتری به 

تعامالت اجتماعی مدرن و غیر سنتی دارند. بنابراین اشتیاق یا انگیزه قوی تر 

برای پیشرفت حرفه ای/شغلی در میان افراد طبقه پایین تر میتواند به عنوان 

پیگیری کانالی به سمت یک سبک زندگی آزادتر و مدرن تر نیز مورد توجه و 
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تعبیر قرار گیرد.

 

مرتبط با هر یک از فرضیه های این پژوهش، نتایج را می توان به شرح زیر 

خالصه کرد:

1. گرچه عامل "اجتماعی شدن اولیه" نقش مهمی در پیش بینی متغیرهای 

معیار نداشت، ولی همبستگی ساده معنا داری را با انگیزه پیشرفت حرفه ای/

شغلی نشان داد )جدول شماره 1(. این یافته می تواند گویای این مطلب باشد 

بیشتر  حرفه ای  پیشرفت  و  استقالل  کسب  برای  کودکی  در  افراد  هرچه  که 

نظر  به  بود.   خواهد  باالتر  شان  ای  حرفه  اشتیاق  یا  انگیزه  شوند،  ترغیب 

می رسد که این یافته اولین فرضیه این مطالعه و همچنین بعضی از تئوری ها 

.)Rubovits, 197[(که در امریکا مطرح شده است را تایید میکند

2. فرضیه دوم تقریبا به طور کامل با یافته ها سازگار بود: افراد طبقه باالتر 

) طبقه متوسط رو به باال(، زنان ومردان، امتیاز باالتری در اندازه گیری های 

انگیزه پیشرفت علمی/حرفه ای نسبت به افراد طبقه پایین تر کسب کردند. 

افراد طبقه باالتر همچنین اعتقاد کمتری به تبعیض جنسیتی نسبت به طبقه 

با  کامل  تطابق  در  یافته ها  این   .)2 1و  شماره  )نمودارهای  داشتند  پایین تر 

اقتصادی- طبقه  عامل  گنجاندن  ضرورت  برای  که  است  توجیهی  و  توضیح 

اجتماعی در این پژوهش ارائه شد.

قوی  همبستگی  یک  دهنده  نشان  نتایج،  شد،  فرض  که  همانگونه  و۴.   3

است                    بوده  جنسیتی  تبعیضات  به  اعتقاد  و  بودن  مذهبی  میزان  بین  مثبت 

تبعیض  به  اعتقاد  این است که  )r = .31, p < .01(، که خود نشان دهنده 
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همبستگی  این،  بر  عالوه  دارد.  ارتباط  سنتی  مذهب  به  اعتقاد  با  جنسیتی 

آماری بین مذهبی بودن و جنسیت )r = .38, p < .01( نشان می دهد که 

شرکت کنندگان مرد در مقایسه با زنان، نمرات باالتری در اندازه گیری مذهبی 

بودن بدست آوردند. با این حال به نظر می رسد این همبستگی با همبستگی 

مثبت یافته شده بین مذهبی بودن و انگیزه پیشرفت حرفه ای در تضاد باشد. 

این  انتظار یک همبستگی منفی می رفت.  این جا  در  بر طبق فرضیه سوم، 

ناسازگاری را می توان تا حدودی منتج از پیچیدگی فعلی نقش در حال تحول 

اسالم در تاثیر آن بر جهت یابی حرفه ای یا پیشرفت زنان و مردان در ایران 

دانست. به عالوه، ارتباط فی مابین مشاهده شده بین عوامل پیش بینی کننده 

)جدول شماره 1( نیز تحلیل و تفسیر را پیچیده تر می کند و احتیاط بیشتری را 

برای تجزیه و تحلیل نتایج متناقض می طلبد. 

5. یافته های حاکی از وجود یک همبستگی معنی دار بین "منابع موجود 

در جامعه" و "انگیزه پیشرفت حرفه ای/شغلی" )جدول شماره 1( و نیز نتایج 

تحلیل تفکیکی )نمودارهای شماره 1 و2( همگی فرضیه پنجم را تایید کردند.  

نتوانست  بینی کننده   ازمتغیرهای پیش  باید تکرار کرد که هیچ یک  هرچند 

همبستگی معنی داری را با دیگر متغیرمعیار- یعنی انگیزه پیشرفت علمی/

آکادمیک- منجر شود. در عوض، "عالقه به ارتباط با جنس مخالف" یا "انگیزه 

ازدواج" همبستگی معنی داری را با متغیرهای پیش بینی کننده  )جدول شماره 

1( نشان داد و یا ترکیب متغیرهای پیش بینی کننده ، برای بعضی از واریانسها 

توضیح دهنده بودند )جدول شماره 3(. 

جمع بندی از نتایج

برانگیزه  اقتصادی  و  اجتماعی  فرهنگی،  محیطی،  شرایط  نفوذ  و  تاثیرات 

آخر  سال  پسر  و  دختر  آموزان  دانش  از  گروهی  ای  علمی/حرفه  پیشرفت 

دبیرستان های تهران در سال135۶ )1977( با استفاده از تکنیک های آماری 

چند سطحی و روش تحلیلی کالن مورد بررسی واقع شد.

ابزارهای سنجشگر  که  است  این  پژوهش  این  و جالب  مهم  نتایج  از  یکی 
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و نشانه های تصویری تدوین شده در آمریکا که توسط استادان این حوزه ی 

ایرانی  نوجوانان  از  دسته  این  میان  در  نتوانست  کارمی رود،  به  پژوهشی 

همان تم های معمول و مورد انتظار در میان نوجوانان آمریکایی را در زمینه 

"انگیزش پیشرفت علمی" استخراج کند. در عوض، نتایج این پژوهش در ایران 

آشکار ساخت که مشغولیت ذهنی غالب در میان نوجوانان، به خصوص گروه 

طبقه اقتصادی-اجتماعی پایین تر، نه اشتیاق به نائلیت علمی و دانشگاهی، 

بلکه عالقه و نگرانی در زمینه ارتباط با جنس مخالف )برای پسران( و ازدواج 

مطلوب )برای دختران( بود. تفاوتهای فرهنگی با امریکا به عنوان یکی از علتها 

شناسایی شد. استفاده از آزمایش ها با ابزارهای سنجشگر چندگانه و تعریف 

مشخص تر ازانواع "پیشرفت" برای پژوهش های میان-فرهنگی و فرا-فرهنگی 

برای مطالعات بعدی توصیه شده است.  

البته بخش بزرگی از یافته های این پژوهش با یافته ها روی شرکت کنندگان 

آمریکایی همسان و سازگار بود. برای مثال وجود تبعیض جنسیتی در جامعه 

از یک سو و وجود منابع و عوامل حمایتی اقتصادی، اجتماعی و قانونی، از 

سوی دیگر، در هر دو جامعه آمریکا و ایران نقش مهمی در پیش بینی انگیزه 

ایفا کردند. در هر دو جامعه، افراد طبقه متوسط،  پیشرفت حرفه ای/شغلی 

سطح باالتری از انگیزه پیشرفت علمی /حرفه ای را در مقایسه با طبقه پایین  

تر نشان داده اند. 

در  کمتری  امتیاز  مردان  به  نسبت  گروه  یک  عنوان  به  ایرانی  زنان  اگرچه 

انگیزه  در  هم  باالتر،  طبقه  زنان  اما  کردند،  کسب  ای/شغلی  حرفه  انگیزش 

دست  به  مردان  از  باالتری  نمرات  حرفه ای  پیشرفت  هم  و  علمی  پیشرفت 

آوردند. زنان این طبقه همچنین برداشت و آشنایی باالتری از منابع موجود 

در جامعه، و پایین ترین درجه از اعتقادات و نگرش های تبعیض جنسیتی را 

داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برای این نمونه، وضعیت اقتصادی-

اجتماعی، منابع موجود در جامعه، تبعیض های اجتماعی و میزان ارزش گذاری 

علمی/ پیشرفت  انگیزه  میزان  بینی  پیش  در  عوامل  مهمترین  از  ازدواج  به 

حرفه ای زنان ایرانی است.
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 Farmer, 1976; Salili, 1979;( مشابه  مطالعات  دیگر  و  مطالعه  این  از 

Sedghi, 1976( میتوان چنین نتیجه گرفت که در معرض آگاهی قرار دادن 

زنان با ارزشهای غیر سنتی و نقشها و الگوهای کلیدی )]Lockheed, 197( از 

طریق تغییرات اساسی در عرصه تحصیالت، رسانه ها، قوانین و غیره می توان 

سطح  افزایش  نتیجه  در  و  جامعه  تبعیض های  کاهش  در  قدرتمندی  تاثیر 

انگیزش پیشرفت علمی/حرفه ای به جا گذاشت. نتایج همچنین نشان دهنده 

ضرورت پیشرفت شرایط مرتبط مانند منابع جامعه )برای مثال مراکز مراقبت 

توسعه  انتظار  اگر  آنکه،  مهتر  هستند.  بیشتر(  شغلی  موقعیتهای  کودک،  از 

در جهت رشد و پیشرفت علمی، حرفه ای و شغلی زنان را داریم، تغییرات 

ویژه  به  اقتصادی-اجتماعی  عمومی  شرایط  ارتقای  سمت  به  بنیادی  واقعی 

برای اکثریت زنان ایرانی ضروری است. 
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 جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک
فاطمه حسین زاده

مقدمه:

هدف مقاله حاضر معرفی دو زن دانشمند مکزیکی حوزه علوم طبیعی و 

بررسی موانع موجود در مسیر تحصیل و کار آنها در بستر تاریخی مکزیک 

نیمه دوم قرن بیستم است. در نوشته حاضر تالش شده است نقش نظرات 

فمینیستی و مبارزات حق خواهی زنان مکزیک نیز در تسهیل مسیر رشد زنان 

در عرصه علوم مورد بررسی قرار گیرد.  این دو زن به عنوان بخشی از معدود 

زنانی هستند که در این حوزه خاص در دانشگاه ها حضور داشته و همچنان 

از  تحقیق  این  برای  هستند.  کار  به  مشغول  دانشگاهی  اساتید  عنوان  به 

دیدگاه های محققین انسان شناس، تاریخ دان و فیلسوف به عالوه ی کنشگران، 

خبرنگاران و هنرمندان حوزه زنان بهره برده ام. از کتب، مقاالت، مصاحبه ها 

و همچنین مطالعات کتابخانه ای و تجربه تحصیل، کار و تدریس طی یک 

دهه زندگی خودم در مکزیک نیز استفاده شده است. برای این مقاله از میان 

زنان دانشمند مصاحبه شده، خولیتا فیررو )]Julieta Fierro[1( و والریا سوسا 

1- نام Julieta در زبان اسپانیایی خولیتا تلفظ می شود و در میان فارسی زبانان جولیتا نیز تلفظ و ترجمه 

می شود.
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و  این دو در عرصه علوم دقیقه  باالی  به دلیل سابقه  را   )Valeria Souza(

تا کنون و شرکت وهمراهی  همچنین تجربه زندگی در دهه شصت میالدی 

ایشان در جنبش فمینیستی مکزیک در نیمه دوم قرن بیست، انتخاب کرده ام. 

نوشته حاضر بخشی از مطالعه تطبیقی گسترده ای است بین ایران و مکزیک 

برخالف  که  می رسد  بنظر  داد.  خواهد  تشکیل  مرا  دکترای  تز  موضوع   که 

حوزه علوم اجتماعی و هنر، جای آشنایی با تجربیات و موانع زنان دانشمند 

مطالعات  سری  یک  وجود  با  ومهندسی]2]  ریاضیات  آوری،  فن  علوم،  حوزه 

انجام شده، همچنان در مطالعات زنان بسیار خالی است. لذا موضوع پژوهش 

حاضرمی تواند در بسط نقد فمینیستی خصوصا برای پژوهشگرانی که بطور 

تطبیقی میان آمریکای التین و خاورمیانه بر روی مسائل زنان کار می کنند، 

مفید واقع شود. 

فمینیسم در مکزیک: 

مواضع  که  است  چتری  مانند  مکزیکی  فمینیسم  یا  مکزیک  زنان  جنبش 

فکری بسیار متنوعی را در بر می گیرد. با این تعبیر مانند بسیاری نقاط دیگر 

جهان می توان از فمینیسم های مختلف و نه یک فمینیسم تک گونه در این 

کشور صحبت کرد. مشارکت زنان مکزیکی در عرصه های مختلف اجتماعی 

و سیاسی رشد چشمگیری در نیمه دوم قرن بیست میالدی داشت و جنبش 

در  که  چرا  نمود.  بسیار  کمک  فرایند  این  سهولت  و  تسریع  به  فمینیستی  

راستای یکی از اهداف جنبش فمینیستی که همانا ورود هرچه بیشتر زنان در 

عرصه های عمومی و اجتماعی است، قرار داشته است. امروزه زنان بسیاری در 

منصب های مدیریتی و تصمیم گیرنده مشغول به کار و صاحب قدرت هستند. 

حضور زنان دانشمند  حوزه STEM نیز از اواسط قرن گذشته همزمان با رشد 

اما میزان و سرعت  پیدا کرد،  افزایش بسزایی  جنبش فمینیستی در مکزیک 

)نمودار۴(.   بوده است  انسانی  از حوزه ی علوم  پایین تر  این مشارکت بسیار 

البته پایین بودن این آمار محدود به مکزیک نبوده و نگرانی ها از عدم حضور 

2- STEM: Science, Technology, Engineering, and Mathematics
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زنان در عرصه علوم، تکنولوژی، ریاضیات و مهندسی یا STEM در کشورهای 

مختلف همچنان ادامه دارد.

در آخرین گزارش یونسکودر سال 2019 )با داده های سال 2017( در رابطه 

با آموزش دختران و زنان در علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات آمده است 

که تبعیض و تعصبات جنسیتی در سطوح مختلف تاثیرات منفی بر کیفیت 

بر  بنا  انتخاب می کنند دارند.  برای تحصیل  آموزش و رشته هایی که دختران 

جهان  کشور   120 از  بیش  ملی  داده های  بررسی  بر  مبتنی  که  گزارش  این 

بهبود  در سطح جهانی  و جوانان  آموزش دختران  به  اگرچه دسترسی  است، 

یافته است، اما هنوز نابرابری های جنسیتی مهمی در سطح محلی، کشوری 

را  این وضعیت  دارد که ضرورت شناسایی عوامل محرک  و منطقه ای وجود 

نشان می دهد. گزارش یونسکو این عوامل را در چهار سطح فردی، خانواده 

وهمساالن، مدرسه و اجتماعی دسته بندی کرده و در پایان، راهکارهایی برای 

برای  بیشتردر دختران و زنان  تبعیضات موجود وایجاد عالقه ی  بین بردن  از 

)UNESCO, 2017, 18( .تحصیل دراین رشته ها ارائه کرده است

به وضعیت تحصیل دختران در رشته های  نگاهی کلی  این گزارش،  بر  بنا 

این  دانشجویان  درصد   30 تنها  جهانی  درسطح  که  می دهد  نشان   STEM

رشته ها را زنان تشکیل می دهند. این در حالیست که فقط 5 درصد این زنان 

و  شناسی  زیست  نجوم،  تجربی،  فیزیک  )شامل  طبیعی  علوم  رشته های  در 

زمین شناسی(، ریاضی و آمار مشغول به تحصیل هستند. )نمودار 1(

نمودار 1:متوسط جهانی توزیع دانشجویان دختر ثبت نام شده در آموزش عالی بر اساس رشته تحصیلی 

 

  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00002[3479 :منبع

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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نمودار 2: درصد دانشجویان دختر ثبت نام شده در رشته های علوم تجربی ، ریاضیات و آمار در آموزش 

عالی در مناطق مختلف جهان

 

  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00002[3479 :منبع

همانطور که از نمودار 2 مشخص است، تعداد دانشجویان دختر در رشته های 

علوم طبیعی و ریاضی و آمار مکزیک با درصدی بین ۴7 تا 53 در کنار ایاالت 

متحده امریکا، استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد. حال آنکه این 

نمودار نسبت کلی زنان در مقاطع لیسانس، ارشد و دکترا و پژوهش در آموزش 

عالی را در سطح جهان نشان می دهد. 

اهمیت بررسی آماری دقیق تر بر اساس مقطع تحصیلی آنجا مشخص می شود 

که نگاهی به نسبت زنان و مردان در رده های مختلف در آموزش عالی داشته 

باشیم. در نمودار شماره 3 نشان می دهد که در سطح جهانی نسبت حضور 

زنان و مردان در سطح لیسانس تقریبا یکسان بوده و زنان با تفاوت حدود 15 

درصد حضور پررنگ تری در سطح کارشناسی ارشد دارند. حال آنکه  نسبت 

به  از حدود ۴5 درصد  ناگهانی  با جهشی  پژوهش  مردان در مقطع دکترا و 

کمی باالی 70 درصد رسیده و زنان را با کاهشی 25 درصدی )حدودا از 55 به 

30( در این مقاطع عقب می گذارند. در واقع به صورت تقریبی به جای هر 

دو مرد، تنها یک زن پس از مقطع کارشناسی ارشد به تحصیالت خود در دوره 

دکترا و پژوهش دانشگاهی ادامه می دهد. این حرکت نزولی نسبت زنان در 

مطالعات  و  در جامعه شناسی  بیشتری  کنکاش  و  پژوهش  مقاطع جای  این 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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زنان را می طلبد. 

نمودار 3: میانگین جهانی نسبت زنان و مردان در آموزش عالی و پژوهش دانشگاهی

         

  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf00002[3479 :منبع

در رابطه با مکزیک و نسبت نابرابر زنان و مردان در مقطع دکترا و پژوهش 

بایستی سری بزنیم به آمارهای سیستم ملی تحقیقات مکزیک یا ]SNI[3 که 

برعهده  را  مکزیک  در  پژوهش  و  تحقیقات  کیفی  و  کمی  کنترل  مسئولیت 

دکترا  مدرک  دارای  بایستی  متقاضیان  سیستم  دراین  عضویت  برای  دارد. 

باشند ، توانایی انجام تحقیقات بکر را در زمینه پژوهشی خود نشان دهند و 

لیسانس خود را کمتر از پانزده سال قبل از تاریخ درخواست عضویت به پایان 

رسانده باشند )موارد استثنا در آخرین مورد وجود دارد(. از زمان راه اندازی 

تا 2019، درصد زنان دانشمند  سیستم ملی تحقیقات مکزیک درسال 1985 

  .)Género y Ciencia( است  رسیده   37 به   18 از  دانشگاهی  پژوهشگر  و 

3- Sistema Nacional de Investigadores )SNI(

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253479
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همانطور که ازنمودار ۴ روشن است زنان دانشمند در رشته های علوم دقیقه 

به صورت کلی تقریبا بین 9 تا 30 درصد کل اساتید، دانشجویان و پژوهشگران 

را تشکیل می دهند

نمودار ۴: تعداد اعضای آکادمی علوم مکزیک بر اساس رشته و جنسیت  تا فوریه 2020

 رشته های علوم

دقیق
زن

 درصد زنان

از کل
مرد جمع

تمامی رشته ها 203  ٪15 11۴0 13۴3

نجوم 15 ٪20.8 57 72

فیزیک ۴0 ٪8.9 ۴07 ۴۴7

مهندسی 39 ٪11.17 310 3۴9

ریاضی 18 ٪11.32 131 159

شیمی 58 ٪29.۴۴ 139 197

علوم زمین 33 ٪25.5 9۶ 129

 https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=77 :منبع

 18 قرن  اواخر  در  را  سرنخ هایی  مکزیک  در  زنان  مطالبات  تاریخ  مطالعه 

بدست می دهد، مبارزاتی  که در اواخر قرن 19 با انسجامی بیشتر برای گرفتن 

حق رای ادامه می یابد اما در 1953 بعد از گرفتن حق رای، با وجود حرکت های 

پراکنده ، حضور زنان در سالهای بعدی کمرنگ شده و تا سالهای پایانی دهه 

شصت همبستگی و سازماندهی خاصی میان آنها صورت نمی گیرد. نیمه دوم 

قرن بیست میالدی همزمان است با انتقال مکزیک از جامعه ای سنتی-مذهبی 

با  اما دولت با وجود پروژه مدرن سازی کشور  )اکثریت کاتولیک( به مدرن. 

همکاری سازمان ها و نهادهای دیگر، قادر به رسیدگی به مشکالت و مسائل 

اجتماعی  و از  جمله  مسائل زنان، به نحوی موثر نیست. از این رو به عقیده 

بسیاری از محققین حوزه جنسیت مکزیک، موج دوم فمینیسم در این کشور 

در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد میالدی شکل گرفت که امروزه از آن 

با عناوینی همچون  موج نو، موج دوم]۴] یا نئو فمینیسم مکزیک یاد می شود.

۴- برای اروپایی ها این موج سوم هست و وقتی در مورد مکزیک مینویسند منظورشان سومی هست اما 

برای محققین شناخته شده مکزیکی، این موج دوم فمینیسم در مکزیک هست. البته این اختالف نظرات در« 

https://amc.edu.mx/amc/index.php?option=com_content&view=article&id=292&Itemid=77 
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بیست  قرن  دوم  نیمه  در  فمینیسم  تاریخی  بستر  بررسی  به  ابتدا  در 

از  بعد  رکود  دوره  یک  از  پس  شد،  اشاره  قبال  که  همانطور  می پردازیم. 

گرفتن حق رای، زنان مکزیکی به طور جدی تر و تا حدی سازمان یافته برای 

مطالبه یک سری حقوق خود مجددا در سالهای پایانی دهه شصت به میدان 

مبارزه آمدند. بسیاری حضور زنان در جنبش دانشجویی 19۶8 که به کشتار 

دانشجویان در مکزیکوسیتی توسط دولت وقت منتهی شد، را پیشینه موج 

نوی فمینیسم مکزیکی برمی شمارند. در اینکه آیا زنان شرکت کننده در این 

جنبش دانشجویی، فمینیست های دهه هفتاد میالدی را تشکیل دادند یا نه، 

بحث های زیادی وجود دارد. آن چه که جای سوال و شکی باقی نمی گذارد این 

است که زنان در جنبش دانشجویی سال ۶8 نقشی ثانوی بازی کردند.

 با وجود حضور و فعالیت های بسیار زنان بخصوص دانشجویان و اساتید 

زن در گروه های مختلف سیاسی این دوران و باالخص گروه های چپ، رهبری 

و سازماندهی جنبش دانشجویی 19۶8اصوال در دست مردان بود و حتی جو 

دیدگاه های  و  رفتار  با  بود   آمیخته  گروه های چپ  اعضای  میان  در  موجود 

بسیار تبعیض آمیز نسبت به زنان این گروه ها. حتی پس از گذشت بیش از 

چهار دهه از سرکوب دولتی جنبش دانشجویی سال ۶8، مشارکت زنان در این 

دوره بسیار کم مورد توجه تحقیقات دانشگاهی قرار گرفته است. به هرحال 

عدم داشتن فرصت های برابر با مردان در تصمیم گیری ها و فعالیت در مقام 

موقعیت  به  نوعی  به  زنان  تا  شد   باعث    ۶8 دانشجویی  جنبش  در  ثانوی 

فرودست خود در فضاهای عمومی و اجتماعی بیشتر آگاه شوند. 

با توجه به گسترش و محبوبیت افکار مارکسیستی و سوسیالیستی بخصوص 

میان  چپ  گرایشات   ،19۶0 دهه  در  مکزیکی  هنرمندان  و  نخبگان  میان 

در  مدنی  حضور  کنار  در  بودند.  رایج  بسیار  بعد   دهه  دو  های  فمنیست 

نیز شرکت  دولتی  تشکیالت  در  گروه های چپ  این  از  برخی  اجتماع،  سطح 

فعالیت  می پرداختند.  مختلف  عرصه های  در  خود  سازماندهی  به  و  داشته 

زنان گروه های چپ نیز به دور هم جمع شدن های خودمانی و تظاهرات های 

کمونیست  حزب  زنان  به  می توان  مثال  عنوان  به  نمی شد.  محدود  پراکنده 

دسته بندی موج های فمنیست میان فمنیست های اروپا وایاالت متحده نیز بچشم می خورد.
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اتحاد ملی زنان]5] اشاره کرد. عملکرد این گروه همواره مورد انتقاد بسیاری از 

گروه های فمنیست زمان خود و محققین امروزی قرار گرفته است. آنا لو]۶] 

, تاریخدان جنبش زنان مکزیک در قرن 20 و استاد مطالعات فمینیستی در 

فعالین  و  رهبران  اکثرا همسران  که  زنان  این  که  دارد  اعتقاد  مکزیکوسیتی، 

حزب کمونیست مکزیک بودند، هر موقع که احساس می کردند که به نفعشان 

است خود را فمینیست خطاب می کردند. )Lau, 2016( اعضای این حزب با 

برخی اهداف و عقاید فمینیستی گروه های دیگر مخالف بودند و حتی در 

اولین اجالس مشترک گروه های فمنیستی در دهه هفتاد زمانی که زنان لزبین 

فمنیست وارد مجلس شدند، به نشانه اعتراض سالن را ترک کرده و از اجالس 

)Bartra et al., 2000, 2[( .خارج شدند

تقریبا تمامی زنان مصاحبه شده برای این مقاله که درآن دوران نوجوان یا 

از  و  بودند  مارکسیستی  یا  سوسیالیستی  دیدگاه های  دارای  بودند،  دانشجو 

این  گروه ها سخن می گفتند.  این  گفتگوی  و  بحث  در جلسات  حضور خود 

زنان با تعاریفی متفاوت از مبانی مارکسیسم و سوسیالیسم گاه با هیجان از 

این دوران سخن می گفتند و گاه از حرف زدن در مورد تجربیات خود سر باز 

می زدند، گویی می خواستند آن دوران را در حافظه خود به نوعی دفن کنند. 

بنظر می رسد که پس از گذشت چندین دهه و در سنین باال اکثر این زنان 

به نوعی به ایده های مارکسیستی آن دوران ماهیت یوتوپیایی قائل شده و 

این شباهت  که  این مکتب صحه می گذارند  ایدئولوژیک  مبانی  به شکست 

شرایط این زنان با بسیاری از همنوعان خود در دهه های پایانی شوروی را به 

یاد می آورد. 

تجربه شوروی  در  زنان و جنسیت  مقاله خود  از  در بخشی  توحیدی  نیره 

زنان  موقعیت  بهبود  نفع  به  حقوقی  رادیکال  تحوالت  بررسی  به   )2017(

می پردازد  شوروی  نظام  پایانی  سالهای  تا  و   20 قرن  اوایل  از  سابق  شوروی 

و بخوبی نشان می دهد که چطور بسیاری از این تحوالت اما تنها در عرصه 

قوانین و برابری رسمی حقوق و نه در عمل باقی ماندند. آنچه که در مکزیک 

[- La Unión Nacional de Mujeres

6- Ana Lau
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و در میان گروه های مارکسیست و سوسیالیست آن دوره مشهود است نوعی 

نگاه آرمان گرا به تساوی جویی با الگوگیری از شوروی یا حداقل آوازه ای که 

اخبار مربوط به برابری های قانونی زنان در شوروی داشت است. توحیدی در 

پایان مقاله اش دستاوردهای شوروی برای زنان را اینگونه جمع بندی می کند: 

»زنان در مناطق مختلف شوروی به پیشرفت های تحسین برانگیزی در زمینه 

سوادآموزی، تحصیالت دانشگاهی، مشارکت اجتماعی در تولید و فعالیت های 

حرفه ای و هنری نائل شدند. اما آنها عموما در محیط کار زیر دست مردان 

باقی ماندند و به رغم توانایی ها و تحصیالت عالی، سهم ناچیزی در مدیریت 

تولیدی )5.۶٪( و مدیریت سیاسی )کمتر از 1٪( به دست آوردند.« )توحیدی، 

2017، ص. 195( او در ادامه به تداوم عملی درجه دوم ماندن مقام و موقعیت 

زنان به رغم تمامی نظریه پردازی ها و قوانین تساوی جویانه" اشاره می کند که 

به رویگردانی زنان از کمونیسم در شوروی می انجامد )2017(. همین شباهت 

را می توان در رویکرد امروز زنان مکزیکی دید که در دهه های 19۶0 تا 1990 

میالدی )فروپاشی نظام شوروی( عضو گروه های چپ بودند. 

زنان  جنبش  در  فعال  زنان  با  که  متعددی  مصاحبه های  و  من  مشاهدات 

مکزیک تاکنون انجام داده ام نشان از آن دارند که بسیاری از این زنان امروز 

دیگر آن نگاه آرمانی و ایدئولوژیک را نسبت به مارکسیسم ندارند اما همواره 

مساله زن و برابری جنسیتی را با رویکردی عمل گرا و خالی از ایدیولوژی دنبال 

انسان  رشته  التحصیل  فارغ  ساله(   59( مرتینس]7]  لیلیا  مثال،  برای  می کنند. 

شناسی اجتماعی اهل مکزیک  با کارنامه درخشان سه دهه فعالیت در حوزه 

زنان، وقتی از جوانی اش با من صحبت می کند از عنوان مارکسیست لنینیست 

مادی گرای تاریخی]8] برای خود استفاده می کند. او و همفکرانش بیشتر تحت 

تاثیر تئوری های لنین بودند. » نوشته های تروتسکی حدود ده سال قبل از 

اینکه من وارد دانشگاه شوم، جزو مطالب اجباری رشته های علوم اجتماعی 

و  می خواندیم  دانشگاه  در  را  لنین  نوشته های   80 دردهه  من  نسل  بودند. 

سیاسی  حاکم  سیستم  با  چطور  می گرفتیم  تصمیم  او  های  تئوری  اساس  بر 

7- Lilia Martínez Patíño

8- Marxista leninista materialista histórica
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برخورد کنیم … حاال بگذار از خودم بگویم! مارکسیسم به من خیلی کمک 

اهداف  دنبال  فقط  و  بردارم  قدم  جمع  خوشبختی  برای  بگیرم  یاد  تا  کرد 

نه  و  اولویت همیشه در رشد جمعی است  یاد گرفتم که  نباشم.  شخصی ام 

در صالح فردی. یک موقعی در زندگی ام فرا رسید که تامل کردم. پنجاه سالم 

شده بود. به این نتیجه رسیدم که مردم نه به مارکسیسم نیاز دارند و نه به 

نیاز داریم. برچسب  کاتولیسم ارتدوکس. ما مردم فقط به انسان های خوب 

در  بخواهند  که  داریم  نیاز  مردانی  و  زنان  به  فقط  ما  نمی خورند!  بدرد  ها 

یکدیگر  چشم های  در  بتوانیم  اینکه  کنند.  زندگی  یکدیگر  کنار  هارمونی 

نگاه کنیم، نیازهای هم را درک کنیم و در کنار یکدیگر با سازماندهی برای 

تامین  آن نیازها جلو برویم، حال آنکه آن نیازها مال خودت باشد یا دیگری، 

حرکت                                                                             جلو  به  همدیگر  برای  یکدیگر  کنار  که  است  این  مهم  نیست.  مهم 

 ) L. Martinez, personal communication 16, , October2020( ».کنیم

 

موج نوی فمینیسم مکزیک در دهه ۱۹۷۰ میالدی

درمکزیک موج دوم جنبش فمینیستی بمانند فمینیست های ایاالت متحده 

ابتدا با ترکیب با جناح های سیاسی و نهاد های اجتماعی چپ، و نه کناره گیری از 

آنها، ظهور کرد. جنبش فمینیستی مکزیک در دهه 1970 شامل تظاهرات های 

در  زنان  پراکنده  فعالیت های  با  همراه  شده  سازماندهی  گاها  و  خودجوش 

بارترا، فیلسوف و استاد مطالعات فمینیستی  بیان  گروههای کوچک بود. به 

بیداری،  دوره  شک  بدون  هفتاد  »دهه  مکزیکوسیتی،  در   UAM دانشگاه 

آگاهی، جستجو و جوشش است. با این حال این اقدامات عمدتا محدود به 

ابراز وجود و فریاد کشیدن بودند. شکستن سکوت شعار اصلی زنان بود. مهم 

این بود که خود را در مجامع عمومی نشان دهند، در انجمن های مختلف 

کنند.  منتشر  بنویسند و مطلب  امکان داشت  که  کنند و هر جایی  صحبت 

فمنیست ها اعتراضات خود را به کف خیابان ها می بردند و حقیقت این است 

که تعدادشان خیلی کم بود اما سر و صدا زیادی ایجاد می کردند. بدون شک، 

مسئله اساسی آنها تغییر و بهبود شرایط زندگی همه زنان تا حد ممکن در 
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)Bartra et al., 2000, 66( بود.«  جنسی  حوزه  و  کار  حوزه  خانه،  فضای 

زن  با 30  تنها  زنان مکزیک  ملی  اتحاد  گروه  در سال 1975  مثال  عنوان  به 

فمینیست شکل گرفت. مانند این گروه کوچک فمینیستی، گروه های مشابه 

با  تئوریک  اختالفات  وجود  با  گاها  که  گرفتند  شکل  دوران  این  در  دیگری 

یکدیگر، اقدامات مشترکی را انجام می دادند.

زنان که با مشارکت بیشتر در سطح اجتماع از شرایط استبدادی که تحت 

آن زندگی می کردند آگاه شده بودند، به تدریج  توانستند نارضایتی خود را 

به مبارزه ای سیاسی تبدیل کنند. زنان در این دوره به نوعی آگاهی جمعی از 

شرایط فرودستانه جنسیتی خود می رسند که همانا مبنای اصلی ارتباطی میان 

گروه ها را تشکیل می دهد. »زنان به این مساله پی بردند که فرودستی آنها 

مسئله ای فردی و شخصی نبود بلکه مشکلی جمعی و مشترک برای زنان به 

 )Bartra et al., 2000, 47-48(  »حساب می آمد

صورت  به  آن ها  فمینیستی  اصلی  مطالبه  سه  که  است  دوران  همین  در 

رسمی اعالم می شوند:  قانونی کردن سقط جنین، دفاع از زنان کتک خورده و 

خشونت دیده،  و مبارزه علیه آزار جنسی و تجاوز به زنان. عناوین استفاده 

شده برای این مطالبات در طول دهه های گذشته با توجه به شرایط و آمادگی 

کرد  فراموش  نباید  اند.  گرفته  قرار  تغییراتی  مورد  قانونی  و  اجتماعی  بستر 

که جنبش فمنیستی مکزیک در دهه هفتاد از قلب طبقه متوسط و تحصیل 

کرده شهرنشین )و باالخص پایتخت نشین( سر برآورد. »زنانی که به جنبش 

قربانیان  آنها  نبودند،  ماچویی]9]  ستم  قربانی  خودشان  معموال  می پیوستند، 

نبودند  مجبور  یا  و  نمی شدند  زده  کتک  همسرانشان  توسط  نبودند،  تجاوز 

برای سقط به راه های خطرناک و یواشکی پناه ببرند]10] چون آنها این امکان را 

نظام مردساالر است و  با  مترادف  امریکای التین  در  بسیاری  برای  این مفهوم   -  opresión machista  -9

بنابراین بسیار در بحث های فمینیستی و غیر فمینیستی )حتی مردم عوام( شنیده می شود.

10- تمامی زنانی که برای این مقاله مصاحبه شدند به این حقیقت اذعان داشتند که آنها و دیگر زنان طبقه 

متوسط و مرفه به دلیل داشتن منابع مالی ، با راحتی بیشتری می توانستند با روش های پزشکی ایمن، در 

داخل مکزیک یا با سفر به ایاالت متحده، به بارداری ناخواسته خود پایان دهند. به گفته خودشان مبارزه 

برای قانونی سازی سقط جنین، مبارزه ای بود که آنها بیشتر برای زنان طبقات پایین تر انجام می دادند.« 

این مساله حتی امروز در گفتمان های فمینیستی بسیار مورد نظر است و مدافعین حقوق زنان با اذعان به 

امتیازاتی که زنان شهرنشین طبقه متوسط دارند، برای حق انسانی زنان به سقط جنین ایمن و مجانی برای 
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 Bartra( ».داشتند تا در شرایط بهداشتی و سالم به بارداری خود پایان دهند

et al., 2000, 47( با این حال این امتیازات سبب عقب  نشستن این زنان از 

مبارزه و بیان مطالباتشان نشد. 

و  دید خودمختارانه  در دهه هفتاد  بارز جنبش  ویژگی های  از  دیگر  یکی 

این دهه  )از مردان( فعالین فمنیست است. فمینیست های  استقالل طلبانه 

هویتی مستقل برای جنبش زنان قائل بودند و خود را از احزاب و جبهه های 

سیاسی، اتحادیه های کارگری و دیگر گروه و سازمان های تحت کنترل مردان 

مجزا می دیدند. »مردان اجازه ورود به جنبش زنان یا شرکت در جلسات را 

این فضاهای کوچک بدون  این را حق خود می دیدند که در  نداشتند. زنان 

مردان حضور پیدا کنند. گفته می شد که اگر مردان می خواهند همبستگی خود 

را نشان دهند، باید این کار با فاصله و بدون دخالت مستقیم و با احترام به 

حق خودمختاری جنبش زنان صورت بگیرد.«  )Bartra et al., 2000, ۴7(در 

واقع به نحوی از مردان خواسته می شد تا دخالت نکنند و جلوی دست و پای 

این نگاه خودمختارانه به جنبش سبب اختالف نظر  فمینیست ها را نگیرند. 

فمینیست ها در مورد مشارکت سیاسی زنان فمینیست شده بود و زنانی که 

همزمان جزیی از جنبش فمنیسم بودند و با سندیکاها یا جبهه های سیاسی 

همکاری داشتند، مورد انتقاد دسته ای از فمنیست ها بودند. این دید منفی 

که ناشی از بی اعتمادی جنبش زنان در سطح جهان به نهادهای دولتی در این 

دوره بود، مانع اصلی عدم شرکت فمینیست های مکزیکی در کنفرانس جهانی 

زنان در مکزیکوسیتی )1975( بود.  البته گروه هایی از زنان دراین کنفرانس 

شرکت کردند اما اکثریت فمینیست های فعال کشور شرکت دراین کنفرانس را 

تحریم کرده و خارج از فضای کنفرانس با فمینیست های دیگر که از سراسر 

جهان به مکزیکوسیتی آمده بودند، دیدار و تبادل نظر کردند. این نگاه منفی 

این  از  بازبینی قرار گرفت و  به حضور در سیاست در دهه های بعد مورد 

حالت افراطی یا رادیکال درآمد.

با ظهور اختالفات نظری و تفاوت دید در روش های مبارزه  از سوی دیگر 

میان فمنیست ها، در اواسط دهه 1970 نیاز به تشکیل ارگان های واحد برای 

همه زنان در سراسر کشور، خصوصا زنان طبقات محروم تر و بومی، تالش می کنند.
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بیان مطالبات و ایجاد ارتباطات از دل جنبش احساس می شد. عده ای اهتمام 

به چاپ مجالت مستقل فمینیستی داشتند و دیگران اولویت را در سازماندهی 

یک حرکت توده ای می دیدند. در نتیجه مجالت، روزنامه، کتاب-مجله، جزوات 

و کارهای دیگر چاپی متعددی در این سالها منتشر شدند، اما نه این کارهای 

چاپی به صورت مستمر ادامه یافتند نه حرکتی توده ای و متحد شکل گرفت. 

در بررسی دلیل های این مسئله، بارترا تعداد کم فمینیست ها در این دوران 

و نداشتن ظرفیت روشنفکری و سیاسی این گروه ها را از جمله موانع رسیدن 

به این اهداف بیان می کند. جالب اینجاست که تنها کتاب-مجله ای که بیش 

از20 سال به چاپ خود ادامه داد )197۶-2005( مجله Fem بود که توسط 

تعدادی انگشت شمار از زنانی که حتی مستقیما داخل جنبش نبودند و اکثرا 

دانشگاهی و اهل هنر بودند راه افتاد. 

یکی از مهمترین گروه های فمینیستی دهه هفتاد جنبش آزادی زنان]11] بود 

که نقش زیادی در بنیان گذاری آگاهی نئوفمینیستی این دوران داشت. این 

عقیده  به  تجزیه شد.  بارها  در دهه هشتاد  و  کرد  بسیار رشد  بعدها  گروه 

بارترا گروه های دیگری از جمله زنان برای اتحاد]12] اما حضور و تعهد باالتری 

نسبت به گروه های معروف داشتند و مطالبات مشخص خود را بهتر پیگیری 

می کردند »آن دیگران گویی کامال یادشان رفت که روزی روزگاری فمینیست 

بودند، مطمئنا رادیکال بودن در اوان جوانی خیلی راحت تر است تا وقتی که 

 )Bartra et al., 2000, 66( »50 ساله باشی

جنبش  مکزیک،  هفتاد  دهه  در  حاکم  سیاسی-اجتماعی  فضای  از  متاثر 

خود  در  را  سوسیالیست  و  مارکسیست  آنارشیست،  نیروهای  نیز  فمینیستی 

جای داده بود. این گروه های کوچک با وابستگی های سیاسی-فکری ذکر شده 

اصوال مورد پذیرش عموم و برخی فمینیست ها نبودند. البته نوعی عدم آگاهی 

عموم مردم از مطالبات و نوع ساخت و کار اینگونه گروه های سازمان یافته 

سبب این گونه واکنش های منفی به آنها می شد. در سالهای پایانی این دوره، 

جنبش زنان به سمت سایر طبقات اجتماعی خصوصا قشر آسیب پذیر رفته 

11- Movimiento de Liberación de la Mujer )MLM(

12- Mujeres en Acción Solidaria )MAS(
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و تالش هایی برای بسط جنبش صورت گرفت. این نگرش زمینه را برای ظهور 

آنچه که از آن به عنوان "فمینیسم مردمی]13]" نام برده می شود، در دهه 80 

فراهم آورد. 

تحوالت فمینیستی در دهه هشتاد میالدی  

به  فمینیسم  رویکرد  شاهد   1980 دهه  قبل،  دهه  حرکت های  امتداد  در 

سوی همبستگی فمینیست های طبقه متوسط که اکثرا زنان شهری و بخصوص 

پایتخت بودند با اتحادیه های زنان طبقات اجتماعی دیگرازجمله زنان کارگر و 

اتحادیه های آنها  بود. در حقیقت گفتمان فمینیسم در این دوره تنها در دست 

فمینیست های مرکز نبوده و تکثیرو تنوع گروه های فمنیستی روز بروز بیشتر 

می شود. در این دوران فمینیست های خودمختار وارد همکاری با زنان طبقات 

روشنفکر  متوسط  طبقه  فمینیسم   و  شده  زنان  گسترده  جنبش  جزو  دیگر 

صورتی مردمی تر بخود گرفت. حرکت های رادیکال نیز به همین رویه کاهش 

یافتند و انرژی و هیجانی که جنبش برای بیان و مبارزه علیه  ناهنجارترین 

مظاهر ماچوییسم خرج کرده بود در این دوران خاموش شد. بجای آن این 

انرژی صرف کمک به زنان کم امتیازتر گردید. به بیان بارترا جنبش فمینیستی 

اساسی  کار  داد.  شکل  تغییر  امدادی]1۴]  فمینیسم  به  دهه  این  در  مکزیک 

جنبش در این دوره حمایت از زنان قربانی تجاوز، زنان کتک زده شده، ارائه 

اطالعات و مشاوره حقوقی، پزشکی و روانشناسی به این قربانیان بود. عالوه 

به  امدادرسانی  برای  شده ای  سازماندهی  حمایت های  فمینیست ها  این  بر 

طبقات غیرمرفه، از جمله تعمیر و ساخت خانه های تخریب شده در زلزله 

اولین  ایجاد  به  حرکت ها  گونه  این  دادند.  انجام   1985 سپتامبر   19 مخرب 

سازمان های غیر دولتی و غیر انتفاعی یا مردم نهاد فمینیستی )با حمایت های 

اروپا و ایاالت متحده و گاها افراد خیر پولدار مکزیک( می انجامد که به نوعی 

آغاز نهادسازی فمینیستی  در مکزیک است که در دهه 1990 به اوج خود 

13- Feminismo popular

14- Feminismo asistencialista
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می رسد. در کنار این سازمان های مردم نهاد، دولت مکزیک نیز از پا ننشسته 

از زنان را تشکیل می دهد. مشارکت  با هدف حمایت  و سازمان های دولتی 

جوانان در جنبش زنان این دهه بسیار پایین بود طوری که اکثریت فعالین 

تشکیل  گذشته  فمینیستی دهه  سابقه  با  و سال  زنان هم سن  را  فمینیست 

  )Bartra et al., 2000, 67-68(  .می دادند

سه مطالبه اصلی فمینیست ها در دهه 70 در این دوران مورد توجه یکسان 

فعالین حوزه قرار نگرفتند. مطالبه قانونی ساختن سقط جنین در حد طرحی 

راکد   بود،  شده  ارایه   1979 سال  در  نمايندگان  مجلس  چپ  ائتالف  به  که 

باقی ماند و حرکت های جدی دیگری در این دهه صورت نگرفت . از آن سو 

برای  احکام سخت تری  تجاوز،  قربانیان  از  قوانین در دفاع  تغییر  راستای  در 

مجازات متجاوزین وضع شدند.]15] این دوران با وجود یک سری تالش ها برای 

افزایش  با  بود  همراه  زنان،  مختلف  گروه های  میان  همکاری  و  همبستگی 

اختالف های سیاسی میان گروه های فمینیستی و نزاع برای در دست گرفتن 

قدرت.

در دهه هشتاد، تالش گروه های اقلیت از جمله زنان کارگر یا جامعه رنگین 

زنان  جنبش  در  حاکم  گفتمان  به  ورود  برای  جنسی(  )اقلیت های  کمانی 

شکاف های  ایجاد  سبب  شده   مواجه  دیگر  گروه های  مقاومت  با  همچنان 

مختلف در جنبش می گردید. در این دوره زنان روستایی و کارگر بیشتر وارد 

جنبش می شوند و خواسته های خود را که ویژگی های خاص خود را دارند و از 

مطالبات زنان شهری متفاوت هستند، در کنگره هایی مطرح می کنند. صحبت 

از تنوع جنسیت و پذیرش زنان با هر گرایش جنسی در این دوران هنوز بسیار 

تازه است و نه تنها فمینیست ها بلکه عموما فضای اجتماعی و قانونی حاکم 

نمی کند. مکزیک همچنان جزو  اقلیت های جنسیتی حمایت  از  در مکزیک 

یکی از خطرناک ترین کشورها برای جامعه رنگین کمانی است، در حال حاضر 

ازدواج همجنسگرایان تنها در مکزیکوسیتی )از سال 2010( و ایالت کینتانا رو 

15- منطقی که در این زمان نمایندگان زن برای مجازات تجاوز در این بستر تاریخی به کار می گرفتند جای 

تامل دارد. در این زمان هنوز صحبت چندانی از حق انسانی قربانیان تجاوز به میان نمی آمد. تجاوز برای 

این قانون گذاران از آنجایی که زن را "ملک مرد" میدانستند، به معنای حمله به مالکیت خصوصی یک مرد 

)شوهر، پدر، برادر یا دوست پسر( و در نتیجه سزاوار مجازات بود.
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)از ماه مه 2012( به صورت قانونی انجام می شود. زنان جامعه رنگین کمانی 

دست  بیشتری  سازماندهی  به  هشتاد  دهه  در  زن  همجنسگرایان  بخصوص 

می یابند، اما هنوز تا ایجاد بستر کافی برای ابراز مطالبات یکسان بین همه 

گروه ها راه درازی وجود دارد.

نویسد:  می  هشتاد  دهه  در  زنان  مطالبات  و  نگاه  تنوع  بیان  در  بارترا 

به  شروع  زنان  میان  شباهت ها  از  بیشتر  تفاوت ها   1980 دهه  »اواخر 

زندگی  مختلف  تجارب  قالب  در  تفاوت ها  این  کردند.  خود  دادن  نشان 

منطقه  و  زبان  جنسیتی،  گرایشات  پوست،  رنگ  اجتماعی،  طبقه   ،

است                                                                                     شده  متولد  فرد  آن  در  که  محله ای  حتی  یا  کشور  در  جغرافیایی 

می گنجند.« )Bartra et al., 2000, 74( با این همه بارترا به نقطه ی مشترک 

می شود  یادآور  و  می کند  تاکید  نیز  است  جنسیت  که  گروه ها  این  تمامی 

میان  مشترک  و  کلی  وضعیت  یک  جامعه  در  زنان  فرودستی  وضعیت  که 

فمینیستی  دیدگاه کلی  از یک  آنهاست: »من فکر می کنم که می توان  همه 

با  مونثی  جنس  هر  که  مشترکی ست  مسئله ی  به  توجهش  که  کرد  صحبت 

وجود                                                                            جنسیت  اساس  بر  ستم  برای  مشترک  مخرج  یک  روبروست:  ان 

 )Bartra et al., 2000, 74(  ».دارد

 بنابراین با وجود تالش های پراکنده برای نزدیک شدن گروه های فمینیستی 

در دهه هشتاد، هنوز ظرفیتی برای افزایش تقاضای مشترک میان این گروه ها 

وجود نداشت و این تالش در دهه نود با نظم بیشتری و مشارکت نسل های 

جوان تر ادامه می یابد. 

دهه نود تا امروز:  سیاست و جستجوی دموکراسی

بعد  به  از دهه 90  زنان، فمینیسم مکزیک  نگاه برخی محققین حوزه  در 

متولد می شود و این از آنجایی ست که تا قبل از این دوره غالب نگرش های 

آمریکای  زنان فمینیست سفید پوست  نوشته های  فمینیستی حاصل خوانش 

شمالی و اروپا بود. با گسترش ادبیات فمینیستی سیاه پوستان ایاالت متحده 

فمینیسم  در  تغییرات  این  تاثیرات  محتوا،  تولید  در  کمانی  رنگین  جامعه  و 
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در اواسط دهه نود میالدی، حضور زنان و مردان جوان در جنبش رفته رفته 

بیشتر و بیشتر شده و تا به امروز رشد مستمر و رو به افزایشی را به خود 

گرفته است.

دهه نود در عین حال دوران نهادینه سازی نهادهای دولتی برای کمک به 

زنان و سازمان های فمینیستی است. نگاه منفی دهه های گذشته به همکاری 

بسیاری  و  نداشته  وجود  ها  فمینیست  میان  دوران  این  در  دیگر  دولت  با 

پی  سیاسی  جایگاه های  در  فمینیست  نمایندگان  داشتن  اهمیت  به  آنها  از 

نزدیکی  به   جوانان  بیشتر  عالقه  و  می کنند. حضور  آنها حمایت  از  و  برده 

برابری  از  برای حمایت  نیز در شکل گیری و سازماندهی گروه ها  به جنبش 

از زنان و  جنسیتی حائز اهمیت است. »سازمان های مردم نهاد تشکیل شده 

مردان و حتی گاه فقط مردان، مثال جمعیت مردان برای روابط برابر]1۶]  شکل                                                                                                            

در  تحصیل  به  همچنین  جوانان   )Bartra et al., 2000, 69( می گیرند.« 

در  می کنند.  پیدا  بیشتری  تمایل  جنسیتی  و  فمینیستی  مطالعات  رشته 

در  رفته  رفته  فمینیسم  حوزه  در  تکمیلی  تحصیالت  گذشته،  دهه  سه  طول 

و  برنامه ها  این  تعداد  همچنان  اما  کرده اند  باز  جا  مکزیک  دانشگاه های 

کانادا  ایاالت متحده و  از کشور همسایه  پایین تر  رشته های آموزشی  بسیار 

فمینیستی  مطالعات  عنوان  تحت  دکترا  برنامه   دو  تنها  امروزه  مثال  است. 

چیاپاس]17](  ایالت  در  کریستوبال  سن  شهر  و  )مکزیکوسیتی  مکزیک  در 

دکترای  جمله  از  دیگر  عنوانی  تحت  مشابه  برنامه های  اما  دارند،  وجود 

به                                                                                                                     کشور  قسمت های  برخی  در  زنان  مطالعات  یا  جنسیتی  مطالعات 

 )A. Lau, personal communication, October 16, 2020( .چشم می خورند

در دو دهه اول قرن 21 تالش برای همه شمول  کردن زنان و تجربیات همه 

آنها ، با در نظر گرفتن تنوع موجود میان آنها،  بسیار مورد توجه بوده است. 

پسا  حتی  و  فرهنگی  چند  و  استعماری  پسا  مدرن،  پست  تئوری های  تاثیر 

فمینیستی در این زمینه پررنگ بوده است. از سوی دیگر شرکت فمینیست ها 

در تظاهرات خیابانی جهشی چشمگیر داشته است. این روندی است که در 

16- Colectivo de Hombres por Relaciones Igualitarias A. C. )CORIAC(

17- San Cristobal )Chiapas(
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بسیاری از کشورهای آمریکای التین شاهد آن هستیم. در سالهای اخیر بسیاری 

و  اموال شخصی  و  تاریخی  آثار  تخریب  کردن  رنگ  به  راهپیمایی ها  این  از 

را در سطح  این مسئله واکنش های منفی بسیاری  عمومی ختم شده است. 

فمینیست هایی  است.  برداشته  در  اجتماعی  شبکه های  در  خصوصا  جامعه، 

به خشونت و بی عدالتی علیه زنان  با درک خشم معترضین  لو  آنا  از جمله 

در مکزیک، به اهمیت مطالعه و آگاهی این نسل از گذشته تاریخی جنبش 

بایستی مطالبات نسل  تاکید می کنند که جوانان  و  نیز می پردازند  فمینیسم 

خشمگین  ما  »بله!   : بگذارند  مذاکره  میز  روی  مشخص  صورت  به  را  خود 

تحقیقی  از همکارانم  یکی  با  است. سال 1987  کم  تعدادمان  هستیم چون 

به شمارش دربیاوریم.  را  تعداد فمینیست های فعال مکزیکوسیتی  تا  کردیم 

نتایج کارمان حدود 800 زن فعال ثابت را نشان داد اما من به این عدد شک 

رفتیم  که  امسال  آوریل  اما  نمی رسیدند.  هم  نفر   500 به  نظرم  به  داشتم، 

بودیم.«  زنان شوکه شده  باالی  تعداد  از حضور  راهپیمایی من و همکارانم 

 )Lau, 2016(

 لو و همراهانش امیدوار بودند تا همین میزان حضور را یک هفته بعد در 

تجمعی مقابل کنگره و برای تغییر قوانین ببینند، اما این امید خیلی زود با 

شکست روبرو شد. به جز او و تعداد کمی از همکاران با سابقه اش، کسی 

زدن!«  در حال هشتگ  فضای مجازی  در  بودند؟  »کجا  نشد.  ملحق  آنها  به 

)Lau, 2016( او اضافه می کند: »در حال حاضر نوعی تکرارگرایی را شاهد 

هستیم. طیفی از فمینیسم های مختلف )اشاره می کند به مثال اکوفمنیسم( 

وجود دارد اما این بیشتر سبب جدایی شان از هم شده است. این فمینیست ها 

دقیقا که هستند و چه مطالباتی دارند؟ نمی توانیم سیکل تاریخی دهه 70 را 

تکرار کنیم. خیلی از شاگردهای من شمایل فمینیستی را دارند اما چیزی از 

تئوری فمینیسم نمی دانند. اشکالی ندارد که خارج از نورم کار می کنید اما باید 

مطالبات سیاسی مشخصی هم داشته باشید. این روزها فمنیست های جوان 

جمع های کوچک و بسته زیادی راه انداخته اند )colectivas feministas( اما 

جای بحث و دیالوگ در این گروه ها خالی است. بنابراین گویی از فمنیسم 

دهه های هفتاد و هشتاد و نود چیزی به ارث نبرده اند. این کلکتیو ها)گروه 
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بندی ها(  تنبور می زنند و با هم می رقصند،  اما با هم بحث نمی کنند، مطالعه 

نمی کنند. بنابراین این وظیفه دانشگاه است که این ابزار را برای آنها فراهم 

کند تا دنبال بحث و گفتگو بروند. این روزها تفاوت فاحشی بین دانشگاهیانی 

می شود.  دیده  اجتماعی  عرصه  در  کنشگران  و  میدهند  جنسیت  درس  که 

درست است که مشاهده حضور پرشور زنان و دختران جوان در آوریل باعث 

شادی ما بود و هیچ کس حتی نمی دانست ما مسن ترها کی هستیم. فمینیسم 

دیگری بود، اما سوال اینجاست که آنها چه چیزی را دنبال می کردند؟ نقد من 

 )Lau, 2016( »!اینجاست

در دو دهه گذشته نگاه آنا لو به شکل گیری جبهه سیاسی فمینیست ها در 

نیروی  به عنوان یک  اینکه فمینیسم  به  او دیگر  تغییر کرده است.  مکزیک 

سیاسی حاضر در کنگره یا سایر قسمت های دولت وجود داشته باشد، امید و 

اعتقادی ندارد. او سیاسیونی را که خود را فمینیست می دانند مورد نقد قرار 

می دهد و به استفاده ابزاری انها از عنوان فمینیست اشاره می کند. »صرف 

بکار بردن واژه برابری جنسیتی که سبب تغییر نمی شود. خیلی هایشان حتی 

یک کتاب از یک فمینیست هم نخوانده اند. دیگر مطمئن نیستم که باید یک 

جبهه سیاسی تشکیل دهیم. نمونه های سیاستمدارانی که تا بحال داشته ایم 

جواب نداده اند. االن بر این نظرم که جنسیت فقط ابزاری شده که در عمل 

با آن کاری نمیکنیم. جنسیت در مقام یک اسم و صفت درآمده است که به 

هر چیزی می چسبانیم بدون انکه از آن بعنوان معیار سنجش و تحلیل یا بهم 

ریختن هیرارشی ها و مناسبات قدرت استفاده کنیم. جنسیت پرچم مبارزه ای 

 )Lau, 2016( ».بی ربط شده است

اذعان  گذشته  دهه های  طول  در  مکزیک  فمنیستی  جنبش  رشد  به  بارترا 

دارد اما آن را بسیار کند و عقب تر از برخی کشورها میداند. »فمینیسم رشد 

زیادی کرده اما حتی به سایه توسعه ای که در جاهای دیگر داشته است هم 

نرسیده است.« )Bartra et al., 2000, 78( با نگاهی کلی به جنبش فمینیسم 

اینطور برداشت کرد که مطالبات  به بعد میتوان  از دهه هفتاد  در مکزیک 

در  قانونی  کامال  کدام صورت  هیچ  و  پابرجا هستند  همچنان  جنبش  اصلی 

دسترسی  هنوز  مکزیکی  زنان  مثال  عنوان  به  اند.  نکرده  پیدا  کشور  سراسر 
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به سقط جنین قانونی و امن را ندارند و تنها در 12 ایالت کشور آن هم با 

محدودیت های مختلف امکان پایان دادن به بارداری ناخواسته وجود دارد. در 

تاکنون  از دهه شصت  هر حال مشارکت زنان مکزیکی در عرصه ی عمومی 

پیشرفت بسزایی را شاهد بوده است و هر روز بر تعداد زنانی که در جایگاه 

های مدیریتی قرار می گیرند افزوده می شود، اما این به منزله ی ارتقای شرایط 

مدیران  داشتن  نیست. صرف  در محیط های مختلف  زنان  علیه  تبعیض  رفع 

یا سیاستمداران زن، ایجاد شرایط برابر جنسیتی را ضمانت نمی کند.  تجربه 

تاریخی جنبش زنان در سراسر جهان این را به خوبی نشان داده است که این 

نظام مردساالر است که بایستی در زمینه اقتصاد، سیاست، فرهنگ و خانواده 

مورد چالش  قرارگیرد. بارترا مثالی در این زمینه می آورد که اهمیت تمایز میان 

امور و زن گرایی کورکورانه را مشخص میکند.  به زنان در  برابر  دادن فضای 

 ، سیاسی  امور  در  مشارکت  حق  باید  اجتماع  حاشیه ای]18]  گروه های  »همه 

عمومی  عرصه  در  بتوانند  باید  زنان  باشند.  داشته  را  اجتماعی  و  اقتصادی 

باشند  داشته  رشد  فرصت  باید  آنها   ، کنند  شرکت  عادالنه  شرایط  در  کشور 

یک  و  زن  یک  مثال  اگر  اما  باشند.  برخوردار  قدرت  از  تمایل  صورت  در  و 

یا نه( در حال رقابت هستند و معلوم شود  مرد برای یک موقعیت )قدرت 

او  ارتجاعی و بسته هستند و در مقابل رقیب مرد  که آن زن دیدگاه هایش 

اگر  است،  مرد  از  حمایت  صحیح  کار  دارد،  هوشمندانه  و  مترقی  ایده های 

غیر این عمل شود اشتباه است و فقط زن گرا عمل کرده ایم. حاال اگر زن و 

مرد با هم رقابت کنند و آنها به یک اندازه توانایی و ایده های خوب دارند 

، حمایت از زنان برای ایجاد تعادل از نظر نابرابری جنسیتی ضروری است. 

با هم مرتبط  اغلب  )تبعیض مثبت( و زن گرایی  مثبت]19]  این حال، عمل  با 

زنا صرفا  نه  و  فمینیستی  دیدگاه  از  باید  همیشه  زنان  از  حمایت  هستند. 

 Bartra et al., 2000,( ».نه                                                   انجام شود

80( آنچه که بسیاری از فمینیست های مکزیک در آن توافق نظر دارند، نیاز به 

حضور فمینیسم در گوشه و کنار جامعه برای مبارزه با تبعیض جنسی است. 

شاید  )و  مکزیک  در  فمینیستی  جنبش  غفلت  مورد  که  حوزه هایی  از  یکی 

18- subaltern

19- Affirmative Action
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خیلی جاهای دیگر( قرار گرفته است وضعیت زنان دانشمند در علوم دقیقه 

و مطالعه موانع موجود بر سر راه آنان است. »اندیشه های فمینیستی ، تفکر 

و نگرش غیر جنسیتی باید به طرز قابل توجهی وجود داشته باشد و ذهنیت ها 

در  طوالنی  و  دشوار  راهی  هنوز  فمینیسم  خالصه،  طور  به  دهد.  تغییر  را 

تغییر  زمینه  در  امروز  آن  اصلی  تکلیف  گفته ام  که  همانطور  اما  دارد  پیش 

ذهنیت افراد است که به نوبه خود می تواند آداب وعادات زندگی روزمره را                                                                                                         

اصالح کند.« )Bartra et al., 2000, 81( تغییر ذهنیت اجتماعی نسبت به 

زنان  این  کار  و  تحصیل  در  موجود  جنسی  موانع  از  آگاهی  دانشمند،  زنان 

از  بیشتری  تعداد  پایداری  و  برای حضور  را  راه  می تواند  فمینیسم  کمک  با 

قراردادن  و  خانواده ها  آموزش  کند.  هموار  آینده  در  دقیقه  علوم  محققین 

آموزه های فمینیستی در کودکستان ها می تواند قدم هایی موثر در این زمینه 

باشد.

نمونه اول مورد بررسی: خولیتا فیررو 

دانشگاه  نجوم  انستیتوی  وقت  تمام  استاد   )19۴8 )متولد  فیررو  خولیتا 

مستقل ملی مکزیک )UNAM]20]( در مکزیکوسیتی و صاحب باالترین درجه 

از50   بیش  او   است.  کشور  این  پژوهشگران  ملی  سیستم  در  پژوهشگری 

دارد.  را دراختیار  دانشگاه  این  دانشکده علوم  استادی  سال است که کرسی 

فیررو کارشناسی ارشد خود را در فیزیک نجومی در همین دانشگاه خواند و 

در همان دوران به استخدام دانشگاه دراآمد. او چندین دکترای افتخاری از 

دانشگاه های مختلف را در کارنامه خود دارد. خولیتا فیررو نامی شناخته شده 

المللی ست.]21] یکی از مهمترین کارهای فیررو ساده  در عرصه ملی و بین 

 Universidad Nacional Autónoma de México 20- بزرگترین دانشگاه تحقیقاتی عمومی مکزیک با نام

که یکی از دانشگاه های برتر دنیا براساس5 رتبه بندی جهانی است.

21- این محقق مکزیکی تاکنون در بیش از 180 کنگره شرکت کرده  واز سال 1995 همواره به عنوان سخنران 

مهمان از او برای شرکت در کنگره های مختلف دعوت بعمل می آید. حوزه کاری علمی این محقق ماده 

بین ستاره ای بوده و آخرین تحقیقات او مربوط به منظومه شمسی است. او نویسنده ۴2 کتاب با محوریت 

آموزش ساده علم به کودکان و عموم مردم است. 13 کتاب این پژوهشگر در کتابخانه کالس ها در مکزیک 

قرار گرفته اند. این بدان معناست که این کتب در دسترس معلمان و کودکان در سراسر کشور هستند. عالوه« 
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سازی علم]22] یا ارائه و آموزش علم به زبان ساده است. او در مکزیک به "راک 

استارعلم" معروف است و به عنوان مشهورترین ستاره شناس مکزیکی و یکی 

تاثیرگذارترین شخصیت های علم نجوم و فیزیک از الهام بخشان ورود جوانان 

برای تحصیل فیزیک در دانشکده علوم دانشگاه ها بحساب می آید. 

تالش  می بخشد  تمایز  دانشمندان  از  بسیاری  از  را  فیررو  خولیتا  که  آنچه 

مستمر او برای ایجاد نوآوری در آموزش علم به عموم مردم است.  وی در 

طی سخنرانی های خود، مخاطب خود را با استفاده از دمونستراسیون )وسایل 

آموزشی یا نمایش از جمله رقص( ترغیب به یادگیری کرده و بدین گونه نکات 

علمی را برای مخاطب خود آسان و قابل لمس می کند. فیررو در برنامه های 

تلویزیونی، رادیویی و شبکه های اجتماعی برای ارتقای روشهای آموزشی علوم 

دقیقه در کشور تالش می کند. او در سال 1998 برنامه تلویزیونی خود با نام 

آن سوی ستارگان Más allá de las estrellas را اجرا کرد که جوایزی نیز به 

آن تعلق گرفت. از دیگر سمت های او ریاست آکادمی معلمان علوم طبیعی 

مکزیک]23] است. این آکادمی هر دوسال یکبار مدرسین علوم از دوره پیش 

تا با شیوه های جدید آموزشی از  دبستانی تا دکترا را دور هم جمع می کند 

با  اسپانیایی  ارتباطی در سراسر جهان  سراسر جهان آشنا شده و شبکه هایی 

سایر مدرسین ایجاد کنند. در پی شیوع ویروس کرونا تعداد دعوت هایی که 

افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  است،  کرده  دریافت  دور  راه  از  تعامل  برای 

یافته است.

بر این ، چندین کتاب وی به عنوان کتب درسی در مقاطع ابتدایی و دبیرستان مورد استفاده قرار می گیرد. وی 

85 مقاله آموزشی ، 77 مقاله ارتباطی و 187 مقاله در روزنامه های چاپی و الکترونیکی نوشته است. شرکت 

او در7۶0 کنفرانس در مکزیک و ۴1 کشور دیگر نشان از تاثیر تحقیقات علمی او در سراسر جهان دارد.

22- divulgacion científica/Popular Science

23- در یکی از مقاله های خود درسالهای اخیر، فیررو به اهمیت تشخیص نقاط کور توسط معلمین در پروسه 

یادگیری ریاضیات در کودکان پرداخته و اشاره میکند که گاها معلمین به کودکان مرحله به مرحله ریاضی را 

یاد نمی دهند و به همین دلیل کودکان یادگیری شان ناقص و همواره دچار مشکل می ماند. به عقیده او، 

ریاضیات و علوم دقیق را میتوان به صورت مرحله ای، از آسان به سخت، به کودکان آموزش داد. او مثالی 

از پسرش در آمریکا می آورد ادعا می کند که همانطور که پسر او توانست مرحله مرحله )از سه چرخه به 

دوچرخه( به دخترش چرخ سواری یاد دهد، کودکان هم می توانند ریاضی یاد بگیرند. پس از چاپ این مقاله 

از مادرشان  افراد قرار گرفتند و به همین دلیل  پسران او و خانواده هایشان مورد تمسخر و اذیت برخی 

درخواست کرده اند که به دلیل شهرت باالیش از مسایل شخصی خود در جایی نگوید.



جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک 

101 شماره ۱۰ . آذر ۹۹

به نظر خود فیررو مهمترین پروژه زندگی کاریش ریاست بخش ساده سازی 

علم دانشگاه UNAM بین سالهای 2000 تا 200۴ است. این نهاد دانشگاهی 

هماهنگی دو موزه، نمایشگاه های موقت، یک تحریریه و طیف گسترده ای از 

پروژه ها با هدف آموزش غیررسمی علوم )راحت برای مخاطب عام( را برعهده 

که  فضایی  در  طوالنی،  اعتصاب  یک  از  پس  فیررو،  تصدی  زمان  در  دارد. 

کارمندان افسرده و بی روحیه بودند، موزه را سامان داد و سالن خاص کودکان 

را تاسیس کرد. او از این دوران و به پیشرفت هایی که در دوران ریاستش در 

این سمت در موزه شکل گرفتند با افتخار یاد می کند. »یکی از راه هایی که 

برای جمع کردن پرسنل کنار یکدیگر به نظرم آمد تاسیس سالنی برای کودکان 

بود که تا این زمان بی سابقه بود. حس بازسازی بعد از جنگ را داشتیم، همه با 

روحیه باال دنبال از نو ساختن بودیم. من عاشق کارم بودم و با جدیت و تالش 

زیادی آن را دنبال می کردم. هر روز از 7 صبح تا 10 شب کار میکردم و اگر 

خسته میشدم، میرفتم دوچرخه سواری.« در طول سالیان متمادی از آنجایی 

که ریاست سازمان موزه های کشور را بر عهده داشت، خولیتا فیررو توانست 

پروژه های مشترک زیادی را بین موزه ها در دست بگیرد. 

خالقیت عمل خولیتا در ترکیب علم و هنر برای ترغیب عموم به نزدیکی 

به علم قابل تحسین است. نیت او در ساده سازی علم، تنها ایجاد عالقه به 

یادگیری علوم دقیقه نیست بلکه برای او همین که افراد از علم بیزار نباشند، 

رقص  و  موسیقی  از جمله  اجرایی  مختلف  هنرهای  از  او همواره  کافیست. 

در تدریس و پروژه هایش استفاده می کند. او سالهای زیادی عضو گروه های 

رقص ممبو و باله بود و همواره از هنرمندان این عرصه در برنامه های مختلف 

مرتبط  او  راهنمایی های  با  رقصنده ها  همواره  لباس  بعمل می آورد.  دعوت 

با موضوعات علمی طراحی می شوند.  برای مثال در مراسم بین المللی سال 

فیزیک به افتخار گالیله که در مکزیکوسیتی برگزار شد، یک گروه رقص ممبورا 

برای آموزش ستاره شناسی و زلزله به مخاطبین عوام به استخدام در آورد. به 

گفته خودش استفاده از هنر در ترغیب و درک راحت تر و لذت بخش بودن 

فرایند برای افراد غیردانشمند بسیار تاثیرگذار بود وبا استقبال باالیی در سراسر 

کشور روبرو شد. یا او در سخنرانی های خودش در مورد زمین از رقصنده ها 
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آرام  ها  انسان  وقتی  و  می کند  آرام  را  هنرمردم  و  »فرهنگ  کرد.   استفاده 

هستند، جذب آنها به علم  آسان تر است.« او بیشتر درآمد خود در این دوران 

را صرف هزینه های صحنه و استخدام هنرمندان می کرد و حتی بعد از آنکه از 

ریاست کنار رفت، درآمد  خود را به دادن بورس  به هنرمندان اختصاص داد. 

فیررو نگاه میان رشته ای در مطالعه علوم مختلف را همواره در نظر دارد. 

او همواره با دانشکده های تاریخ، شیمی، ریاضی، فیزیک، مهندسی )رباتیک، 

هوش مصنوعی و اپتیک( و دیگر دپارتمان ها همکاری کرده و اصرار دارد که 

همگی این علوم می توانند در کنار یکدیگر به صورت برشی بهتر و راحت تر 

یاد گرفته شوند. »وقتی از من دعوت می شود به این دانشکده ها بروم، من 

می توانم به راحتی فیزیک نجوم را به دانشجویان این رشته ها یاد دهم.« در 

همین راستا یکی از دستاوردهای متمایز او راه اندازی دوره کارشناسی ارشد 

این دوره  ارتباطات و علوم تجربی در دانشگاه UNAM است. دانشجویان 

همزمان با تحصیل در یکی از حوزه های علوم تجربی توانایی استفاده از یکی 

از ابزارهای ارتباط )خصوصا تصویری( را نیز بدست می آورند. به نظر او اگر 

دانشمندان بیشتری ارتباط با مردم را یاد بگیرند، نگاه به علوم تجربی و دقیقه 

توانمندسازی  این دوره  بنابراین هدف  تغییر می کند.  بسیار  در سطح جهان 

دانشجویان رشته های علوم تجربی در زمینه ارتباطات بود، اما به گفته خودش 

گذراندن  انتظار  دانشجویان  از  اساتید  دانشگاهی،  خشک  ساختار  دلیل  به 

واحد های تئوری زیادی در فیزیک، شیمی، زیست شناسی و غیره داشتند و این 

در عمل انجام شدنی نبود. او پس از چندی مجبور به کناره گیری از پروژه شد 

و با وجود اینکه امروز این رشته تا مقطع دکترا نیز جلو رفته است، اما به گفته 

خودش محتوای کار از آنچه او در خیالش داشت بسیار دور است. 

ضرورت حضور زنان در حوزه علوم دقیقه

بایستی کرسی های تحقیقاتی  اعتقاد دارد که زنان دانشمند بیشتری  فیررو 

مورد  را  زنان  زیست  شرایط  علم  از طریق  و  بگیرند  بدست  را  دقیقه  علوم 

بررسی و ارتقا دهند. به عقیده او عدم حضور زنان دانشمند سبب می شود تا 
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مشکالت زنان مورد توجه کمتری قرار بگیرد و این از آنجا نشأت می گیرد که 

نه تنها آموزش علوم بلکه نوعی فهم مردانه از این علوم در دانشگاه ها غالب 

بوده است که بایستی مورد چالش قرار بگیرد. »من به صورت کلی به تفاوتهای 

فیزیولوژیکی مغز بین زن و مرد می پردازم. خیلی از مشکالت زنان هنوز حل 

نشده اند. تصور کنید اگر تعداد بیشتری از زنان خود را وقف علوم دقیقه کنند 

چه مسائلی حل می شود؟ مثال مشکل قاعدگی زنان.۶0 سال پیش قرص ضد 

بارداری نبود و زنان زیاد بچه می آوردند و این در حالی بود که خیلی هایشان 

بارداری  اینکه نرخ  با  امروز  حتی هنوز پریود هم نشده بودند. در مقابلش 

زنان کاهش یافته اما آنها بیش از قبل از درد دوران قاعدگی رنج می برند. چرا؟ 

این مشکالت زنان را مورد بررسی قرارنداده است.  چون  چون علم پزشکی 

مردان دانشمند این دست از مشکالت را جزئی و بی اهمیت می پندارند و کار 

ما زنان شده شکایت دائم از این دردهای دوران پریود. اما اگر زنان بیشتری 

در حوزه علوم وجود داشته باشند، آنها به این مسائل بیشتر و جدی تر می 

پردازند. مثال دیگر آزمایشات سرطان پستان است که بسیار آزار دهنده و غیر 

راحت هستند. و من مطمئن هستم که اگر زنان بیشتری درگیر علوم باشند، 

باابتکارات خود کمک به بهبود این شرایط درمانی سخت بیماران می کنند.«

موانع و تجربیات تبعیض جنسی

و  اختالفات  با وجود  و  داد  از دست  سالگی   13 در سن  را  مادرش  خولیتا 

محدودیت های بسیاری که زندگی در خانه پدری برای او به همراه داشت، 

با  تا  کرد  صبر  کوچکترش  برادرهای  و  خواهر  از  مراقبت  برای  سال  چندین 

و  کودکی  ایام  مورد  در  تا  نیست  آسان  برایش  کنند.  فرار  خانه  از  خواهرش 

نوجوانی و خشونت پدرش سخن بگوید و در طول مصاحبه بدلیل درد آور 

بودن یادآوری خاطرات از پدرش چندین بار سکوت کرده و با مکث ادامه می 

دهد. »پدرم پزشک بود اما یک بیمار روانی بود … ترجیح میدهم در مورد او 

حرف نزنم. خشونت بیش از حدی را با او تحمل کردم.« او به یاد می آورد که 

پدرش کتاب های پزشکی اش را از کتابخانه اش در می آورد تا به او و خواهرش 
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نشان دهد که مغز زنان پست تر از مغز مردان است. »به ما می گفت که چون 

زنان شعورشان کم تر از مردان است و کمتر از مردان یاد می گیرند، بنابراین 

من و خواهرم باید خانه دار شویم. وقتی مادرم فوت شد دو برادر 2 ساله و 11 

ماهه با سندروم داون داشتم. می خواستم دانشمند شوم اما پدرم مخالف درس 

خواندنم بود. علیه پدرم شوریدم و برای حق تحصیل خودم جنگیدم. او برای 

تنبیه، من را به مدرسه ای مذهبی فرستاد که فرانسوی بود. همه نمراتم پایین 

بودند اما همیشه ریاضی بیست میگرفتم ... زمانی از خانه فرار کردم که دیگر 

برایم قابل تحمل نبود. آن موقع ها فرار دختران از خانه  اصال رایج نبود.« 

از او می پرسم که چطور توانست بعد از فرار از خانه از عهده شرایط بربیاید. 

این دوران همزمان با برگزاری بازی های المپیک 19۶8 در مکزیکوسیتی بود که 

فرصتی تاریخی برای ورود زنان مترجم به عرصه عمومی و کار را فراهم آورد 

و خولیتا یکی از آنها بود. »مادرم اهل ایاالت متحده بود و من تحصیلکرده 

فرانسه  و  انگلیسی  اسپانیایی،  زبان  سه  به  بنابراین  بودم.  فرانسوی  مدرسه 

تسلط داشتم. نیاز به مترجم بخاطر المپیک زیاد بود و من اینطوری سریع یک 

کار موقت پیدا کردم. دوست پسر آن روزهایم نیز کمکم می کرد. خوشبختانه 

زمانی که مادر خوانده ام از فرار من وخواهرم از خانه آگاه شد، از ما دعوت 

او  با  بودند و دیگر  او زندگی کنیم. دخترهای خودش راهبه شده  با  تا  کرد 

زندگی نمی کردند. این خیلی به من کمک کرد تا پرش خوبی در درس خواندن 

داشته باشم و از آنجایی که دپارتمان علوم دانشگاه استادان کمی در آن زمان 

را  تدریس  بودم،  ترم سوم  دانشجوی  تنها  که  زمانی  زود،  خیلی  من  داشت، 

شروع کردم. به همین دلیل هم سابقه بسیار زیادی در دانشگاه دارم. تحصیل 

برای من فرصت های زیادی را در زندگی رقم زد. به همین دلیل هم همواره 

تالش کرده ام از تحصیل زنان حمایت کرده و شرایط را برای تحصیلشان هموار 

کنم.« در پایان اشاره مختصری هم به رفتار پدر شوهر سابقش و عدم حمایت 

با شوهر سابقم ازدواج کردم، پدرش مدام  از کار خولیتا می کند: »وقتی  او 

از خانه شکایت می کرد و می گفت که خانه ماندنم  از کار کردن من خارج 

ارزان تر بود تا آن که کار کنم. زنها آنموقع حقوق بسیار ناچیزی می گرفتند.«

از من  »زمانی که من وارد رشته نجوم شدم، چند زن ستاره شناس مسن تر 
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نمی توانستند به رصدخانه ها بروند چون توالت برای زنان نبود. این خودش 

بنابراین من و چند زن دیگر می رفتیم  بهانه و مانعی )برای یادگیری( بود. 

دستشویی مردها!« فیررو اصرار دارد که به عنوان یک زن دانشمند در طول 

دوران تحصیل دانشگاهی و زندگی حرفه ایش به عنوان یک زن مورد تبعیض 

جنسیتی قرار نگرفته و همواره مورد احترام میان دانشگاهیان بوده است، به 

استثنای زمانی که برای شرکت در کنفرانس های مختلف به کشورهای آسیایی 

دعوت می شد. علیرغم برخورد مناسب دولت و مسئوالن برگزارکننده، رفتاری 

که اساتید و شرکت کنندگان با او داشتند سرشار از تبعیض و بی احترامی بود. 

آمدند.  فرودگاه  به  گویی  آمد  خوش  برای  دولت  طرف  از  فرستاده  »پنج 

امارات جت هایی برای بردنم می فرستاد که حتی دوش هم داشتند. اما در 

اقامتم بارها توسط محققین و برگزارکنندگان کنفرانس مورد تبعیض و  طول 

حتی آزار قرار گرفتم … از یک طرف احساس افتخار می کردم که کشورهایی 

ویژه  مهمان  عنوان  به  را  من  اندونزی  و  عربی  متحده  امارات  و  اردن  مثل 

دعوت کرده بودند، و از طرف دیگر در این سفرها تفاوت و تبعیض جنسیتی 

اجازه  اندونزی،  به عنوان یک زن تجربه کردم... »در  را  آکادمیک  دنیای  در 

نداشتم که سر میز غذا با سایر شرکت کنندگان که همه مرد بودند بنشینم و 

همیشه تنها سر  میزی جدا غذا می خوردم. در اردن امکان پذیرش من در هتل 

وجود نداشت و بنابراین در دانشگاه اسکان داده شدم. خانمی ترک را پیش 

من فرستادند تا مراقبم باشد. وقتی گردش مناطق تاریخی می رفتیم، من تنها 

در انتهای اتوبوس جدای از مردان نشانده میشدم. هیچوقت به مهمانی ها 

دعوت نشدم.«

 از او پرسیدم که آیا زنهای دیگری هم بودند؟ پاسخ داد که هیچ زن دانشمند 

اجازه همراهی  که  کنندگان  از شرکت  یکی  بجز همسر  نبود  دیگری  محقق 

گروه در بازدید از مناطق توریستی یا شرکت در کنفرانس ها را نداشت. این 

مسئله به دنیای عرب محدود نبود. پس از بردن جایزه یونسکو در هند، شخص 

اهدا کننده مسلمان پول را به اوبه دلیل زن بودنش نمی دهد و او را به جای 

سفر در هند )بخشی از جایزه( به پاریس می فرستند، تنها به دلیل زن بودنش. 
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در مورد تجربه آزار جنسی اش توسط اساتید شرکت کننده در کنفرانس ها 

و افراد دیگر می گوید: »در امارات مرا در هتلی اسکان دادند. شب که میشد 

استادها مدام به اتاقم زنگ می زدند و مزاحمم می شدند. به من می گفتند که 

توی فالن اتاق هتل منتظرم هستند. اینگونه مزاحمت ها در این سفرها زیاد 

برایم اتفاق افتاد. یک شب که با چند تا همکار فرانسوی به یک هتل توریستی 

رفته بودیم، من با لباس کامال پوشیده وارد دریا شدم که با متلک های جنسی 

چند پسر بسیار جوان مواجه شدم. انقدر به این کارشان ادامه دادند تا اینکه 

مانند  مسائل  این  مورد  در  هیچوقت  او  بیایم.«  بیرون  آب  از  شدم  مجبور 

بسیاری زنان دیگر هم نسل خود اعتراضی نکرد و باوجود نوشته های بسیارش 

در مورد حقوق زنان در مجالت و روزنامه های مختلف، در این مورد چیزی 

ننوشت. اما حاال او نیز در کنار جمعی دیگر از اساتید زن دانشکده علوم در 

مکزیک، همبستگی خود را با اعتراضات اخیر دانشجویان دختر به آزارو تجاوز 

جنسی اساتید مرد اعالم می کند. 

اهمیت آموزش صحیح علوم در مدارس بدون تبعیض جنسی

در طول یکی از سفرهایش از او خواسته شد که سطح ریاضی گروهی کودک 

را ارزیابی کند. »برای اولین بار مردان و زنان با هم درچنین مراسم علمی ای 

شرکت می کردند. زنان و دختران جوان سرتاسر پوشیده در حجاب سیاه بودند. 

بود!«  فیلمبرداری  به دوربین  نگاه کردن  از  بدتر  ندیدم.  را  آنها  هرگز چهره 

آموزش  ریاضی  پسران  به  »دیدم  کند:  می  اضافه  شوک  از  سرشار  حالتی  با 

می دادند در حالی که از دختران خواسته می شد که درکامپیوتر تصویر یک گل 

را تزیین کنند.  وقتی از من خواسته شد که کاراین دختران را نیز ارزیابی کنم، 

نمره پایینی بهشان دادم. مسئول برگزاری هم با ناراحتی شروع به سروصدا 

کرد. آخر کدام کار ریاضی؟ کدام کیفیت؟« او با موارد بسیاری از این دست 

این کشورهای آسیایی به خصوص خاورمیانه برخورد کرده  در سفرهایش به 

بود اما سعی می کرد تا با بیانی منطقی حذف دانش آموزان دختر و جلوگیری 

عدم  نگران  مسئولین  اردن  در  کند.  نقد  را  مکان ها  این  در  زنان  تحصیل  از 
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او در میان  با  را  این مسئله  بودند و وقتی  به ریاضیات  عالقه پسران جوان 

پسران  که  »اگر می خواهید  بود:  داده  پاسخ  زیرکی  با  فیررو  بودند،  گذاشته 

دنبال ریاضی بروند، باید به سراغ مادرانشان رفت. اگربه دختران اجازه ندهید 

سخت  بسیار  می شوند  مادر  که  زمانی  بخوانند،  ریاضی  و  بروند  مدرسه  به 

خواهد بود که پسران خود را تشویق کنند دنبال ریاضی بیفتند.  … من هرگز 

به آنها نگفتم که زنان باید خارج از خانه سر کار بروند. اما اصرار داشتم که 

زنان بایستی به مدارس و دانشگاه ها وارد شوند.«

برداشت فیررو از نحوه پوشش زنان در کشورهای عرب )در نظراو کشورهای 

اسالمی( و وضعیت حقوق زنان در خاورمیانه قابل تامل است. »مسئولی که 

 dress( من را دعوت کرده بود به من گفته بود که نوع لباس پوشیدن خاصی

code( برای زنان وجود داشت. من هم در  مکزیک دنبال لباس مناسب برای 

شرکت در کنفرانس های آنجا می گشتم. بلوز و دامن های بلند و گشاد مشکی 

و  روبنده  هم  فرودگاه ها  در  نشوند.  دیده  پاهایم  و  بازوها  که  خریدم  می 

سرپوش داشتم. قبل از کنفرانس به من گفتند که بهتر است موهایم را با گیره 

مقامات  زنان  پشیمان شدم.  لباس هایم  انتخاب  از  بعد  اما  کنم.  پشتم جمع 

باالی سیاسی همه مدل غربی لباس می پوشیدند.  از لباس های زشت و زیاد از 

حد پوشیده خودم خجالت کشیدم.«

 در پاسخ به سوال من  در مورد نظرش در باره  وضعیت کنونی زنان در 

خاورمیانه، به صحبت های اخیرش با سفیر امارات در مکزیک اشاره می کند. 

کرده  تعریف  برایش  امارات  سنای  مجلس  در  حضورزنان  از  غرور  با  سفیر 

بود  و این برای فیررو خود نشانه ای از پیشرفت در زمینه حقوق زنان این 

منطقه  حساب می شد . خولیتا فیررو همچنین از روزنامه ای یاد می کند که 

فعال تر  که   کنند  تشویقشان  تا  کردند  چاپ  عرب  زنان  برای  داعشی  زنان 

در عرصه های مختلف شرکت کنند . او احتمال می دهد که حرکت های زنان 

داعشی سبب جنب و جوش در زنان این منطقه شده است.  البته اینها را در 

مقاله ای در روزنامه خوانده بود. وقتی از تاریخ جنبش زنان خاورمیانه و به 

از  بیش  که قدمتی بس  منطقه  این  در  تغییرات  ایجاد  در  آن  تاثیر  خصوص 

داعش دارد می گویم، در پاسخ می گوید: »بله، خوب این احتماال مسئله ای 
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فرهنگی ست. تصورم این است که اگر مردان سر زنان داد میزنند، یا مزاحم 

یک زن میشوند، ولی زنان سکوت می کنند، شاید چون این بخشی از فرهنگ 

آنهاست. من آنها را قضاوت منفی نمیکنم، بلکه فقط تفاوت برخورد با یک 

زن را در این محیط ها احساس کردم.« 

برای تحصیل علوم دقیقه  آموزشی مکزیک محدودیتی  آنکه در سیستم  با 

بر اساس جنسیت افراد وجود ندارد، فیررو مخالف تدریس نجوم در مدارس 

مکزیک )قبل از دانشگاه( است. به عقیده او سیستم خشک اموزشی سبب می 

شود تا کودکان و نوجوانان این کشور از یادگیری علوم زده شده و در دانشگاه 

به دنبال تحصیل در این رشته ها نروند. برای زنان این مسئله حتی وخیم تر 

است و اکثریت دانشجویان و اساتید این رشته ها همچنان مرد هستند. »با 

وجود استثنائاتی که وجود دارند، بطور کلی علوم دقیقه با کیفیت بسیار پایین 

و به روش حفظی در مدارس تدریس می شود. این مساله سبب ایجاد احساس 

انزجار و فرار از مطالعه این علوم میان جوانان شده است. خوشبختانه علم 

می  داده  آموزش  کمی  دبستان  کتاب های  در  فقط  آنهم  و  کم  بسیار  نجوم 

شود. بنابراین وقتی من به مدارس میروم تا در مورد نجوم و ریاضیات صحبت 

کنم، دانش آموزان هنوز به شنیدن درسهایی که به انها با بازی و روش های 

اکثر  می کنند.  دنبال  عالقه  با  و  می دهند  نشان  تمایل  می دهم  آموزش  شاد 

دانشجویانی که وارد حوزه نجوم در دانشگاه می شوند، می گویند که به خاطر 

مدارس  در  نباید  یا  نظر من  به  است.  تدریس من  نوع روش  به  عالقه شان 

مبحثی را تدریس کنیم یا این که مطمئن شویم با روش تدریس جذاب آن را 

به دانش آموزان درس می دهیم.« در ادامه اشاره مختصری به امکان استفاده 

از علم نجوم در تدریس مسائلی که در مکزیک بسیار تابو هستند اشاره میکند 

و معتقد است که این نیز میتواند در آشتی جوانان با یادگیری علوم دقیقه 

تاثیر گذار باشد. »می توانیم سکسوالیته را از طریق علوم دقیقه مثل نجوم به 

دانش آموزان یاد دهیم. چه اشکالی دارد که دانش آموزان نجوم یونانی را که 

طی آن در مورد سکسوالیته صحبت می شود را در مدرسه یاد بگیرند تا تابوی 

آموزش مسائل جنسی و صحبت در مورد آن نیز شکسته شود؟«

 خولیتا از مدافعین سرشناس لزوم آموزش جنسی در سنین پایین در مدارس 
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است. در شرح اهمیت آموزش مسائل جنسی در حوزه آموزش و نقشی که 

نگاه فمینیستی دانشمندان در آموزش می تواند داشته باشد مثالی از جلوگیری 

انجام  می توانیم  کاری  چه  بارداری  از  جلوگیری  »برای  می آورد:  بارداری  از 

دهیم؟ آموزش و توزیع داروهای ضد بارداری. به نظر من، در مدارس متوسطه، 

به  آنها  تا  برگزار شود  باید  مادران خانواده ها  برای  آموزش جنسی  دوره های 

دخترانشان اموزش دهند]2۴]. عالوه بر این، پس از آموزش باید به دانشجویان 

روش های پیشگیری از بارداری نیز یاد داده شود. من به طور خاص به مدارس 

متوسطه اشاره می کنم تا از ادامه شیوع بارداری در نوجوانان جلوگیری کنیم.  

من معتقدم که وسایل پیشگیری از بارداری باید به راحتی و در تمام مدارس 

از سن باروری دختران توزیع شود.«

فعالیت های مدنی فیررو 

خولیتا فیررو صحبت از مبارزات مدنی خود و هم نسلی هایش را از تالش ها 

برای قانونی کردن سقط جنین و به خصوص جلوگیری از بارداری در کودکان 

زنان  و  دختران  با  بایستی  »اول  می کند:  شروع  شصت  دهه  از  نوجوانان  و 

ذکر  را  سقط  آمیز  موفقیت  نمونه های  برایشان  می گرفتیم.  قرار  ارتباط  در 

به  دادن  پایان  به  نیاز  که  آنهایی  به  و  داشتند(  ترس  ها  )خیلی  می کردیم 

)کنشگران  تعدادمان  اینکه  از  بعد  می کردیم.   کمک  داشتند،  خود  بارداری 

نمایندگان راهی کنگره می شدیم.«   با  برای صحبت  بیشتر شد،  و داوطلبان( 

هفتاد  و  دهه شصت  فعال  فمینیست های  تعداد  که  داشت  یاد  به  بایستی 

میالدی بسیار کم بود اما به دلیل پیگیری های همین افراد در عرض دهه های 

2۴- مسئله آموزش مسائل جنسی در مدارس دولتی مکزیک همواره مورد انتقاد والدین بوده است و در دهه 

های اخیر بجز تعداد محدودی از مدارس خصوصی لیبرال، آموزش مسائل جنسی یا از لیست درسها حذف 

شده است یا با کیفیتی بسیار پایین در اختیار جوانان قرار می گیرد. در تجربه شخصی من به عنوان معلم 

دبیرستان در مدت 7 سال گذشته در این کشور. بسیاری از معلمین و مسئولین نیز از نظر مخالف این دسته 

از والدین حمایت کرده و تالش جدی برای تغییر برنامه آموزشی مدارس دیده نمی شود. یکی از استدالل 

های مخالفین این است که کودکان نیازی به این آموزش ها ندارند و نوجوانان بایستی مسایل جنسی را در 

خانواده خود دریافت کنند. این درحالیست که خیلی از والدین خود نیز اطالعات کامل یا درستی از مسائل 

جنسی ندارند.
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بعد، پیشرفتهایی هرچند محدود در قانونی کردن سقط جنین در برخی ایالت 

های کشور به دست آمده است. 

فیررو اهمیت قانونی سازی سقط جنین مجانی، بی خطر و بدون محدودیت 

برای تمامی زنان و دختران در مکزیک را برای مخاطبین خود اینطور توضیح 

میدهد: »فرض کنید قانون زیر وجود داشته باشد. وقتی پسر یا مردی مورد 

تجاوز قرار می گیرد، نوزادی به او داده می شود که به احتمال زیاد شباهت 

ظاهری به فرد متجاوز دارد. حال این وظیفه فرد قربانی است که این نوزاد 

را حداقل تا رسیدن به سن بلوغ بزرگ کند و آموزش دهد، گویی بچه خودش 

است )مثل وقتی که فرد خودش تصمیم به بارداری می گیرد(. در صورتی که  

این بچه به یک بیماری جدی ژنتیکی، عقب ماندگی ذهنی یا ناهنجاری مبتال 

باشد، قربانی تجاوز موظف است تمام عمر خود را صرف مراقبت از این کودک 

کند. مطمئناً به نظر ما این قانون ناعادالنه است خصوصا برای مردها. خوب، 

این دقیقاً همان چیزی است که زنانی که ناخواسته باردار می شوند احساس 

می کنند ولی قانون به آنها اجازه سقط جنین نمی دهد. آنها فکر کنند که یک 

آنها تحمیل شده است. من درک می کنم که فقط بخش  به  ناعادالنه  قانون 

کوچکی از زنانی که مایل به سقط جنین هستند مورد تجاوز قرار می گیرند و 

متاسفانه این زنان و دختران اغلب توسط بستگان نزدیک خود مورد تعرض 

قرار می گیرند. با این وجود شاید این مثال افراطی به درک ناعادالنه بودن این 

دادن  پایان  برای  گیری  کلی، تصمیم  به طور  کند.  زنان کمک  برای  وضعیت 

بارداری  اگر در صورت  که می دانید  زیرا همانطور  نیست.  آسان  بارداری  به 

دارد  مادر شدن  برای  کافی  از سر بی توجهی" زنی که شرایط  و  "ناخواسته 

تصمیم به نگه داشتن بچه کند، این تصمیم می تواند باعث خوشحالی باشد. 

با این حال، هیچ  زنی نباید مجبور شود از فرزندی که نمی خواهد مراقبت 

است.  احترام  قابل  و  مسئله شخصی  یک  این   ، باشند  او هرچه  دالیل  کند. 

من در مورد سقط جنین با افراد زیادی بحث کرده ام و آنها به طور کلی به 

من می گویند که همیشه این گزینه وجود دارد که کودک ناخواسته را برای 

فرزندخواندگی به دیگران بسپارند. با این حال  تحویل فرزند خود، بدون در 

نظر گرفتن فشار وارده روی مادر، در جامعه ای که قاچاق انسان رایج است، 
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کار ساده ای نیست. آیا ما می دانیم که نوزاد تازه متولد شده ما به عنوان اهدا 

کننده عضو مورد استفاده قرار نخواهد گرفت  یا وقتی که کمی رشد می کند 

پایان دادن به بارداری  او برای پورنوگرافی کودکان استفاده نخواهد شد؟  از 

ناخواسته باید حق زنان باشد.« در پایان به سهولت بیشتر سقط جنین با یک 

متخصص  نظر  زیر  و  تجویز  با  میزوپروستول(  و  )میفپریستون  داروها  سری 

زنان اشاره می کند. همچنین برای سهولت تجویز و نظارت دکتر استفاده از 

تکنولوژی )برنامه های اسکایپ، زوم و غیره( برای مسیرهای دورتر را پیشنهاد 

می دهد.«

از فعالیت های مدنی و فمینیستی  به حوزه های دیگری  ادامه  فیررو در 

خود از جمله مبارزه برای حق بیمه تامین اجتماعی زنان کارگر خانگی]25] و 

جلوگیری از خشونت علیه زنان اشاره کرده و در مورد اتانازی یا حق مرگ با 

برایم مهم  آنچه که  برای  از مبارزه  شرافت توضیح می دهد: »من هیچوقت 

اتانازی است. من فکر  بوده دست برنداشته ام. در حال حاضر تمرکزم روی 

غیر  شدن  طوالنی  آیا  که  کند  فکر  این  به  باید  مکزیک  جامعه  که  می کنم 

بیماری های دردناک  یا کسانی که  افراد مسن  ضروری رنج جسمی و روحی 

دارند، درست است؟ بنا به دالیل فرهنگی، علم پزشکی در مکزیک تالش خود 

را روی افزایش عمر انسان به هر قیمتی متمرکز کرده است. در حالیکه به 

صاحبان یک سگ بیمار اجازه داده می شود تا به رنج او پایان دهند، همین 

25- منظورtrabajadoras domésticas یا las muchachas هستند که معموال زنان طبقات پایین هستند که 

از مناطق محروم یا روستا به شهرها می آیند تا در خانه افراد در امور نظافت و نگهداری از کودکان به خانواده 

ها کمک کنند. این زنان تحت شرایط بسیار نامناسب با حقوق های کم کار میکنند و تنها در سالهای اخیر 

با تالش های کنشگران فمینیست، حق بیمه تامین اجتماعی برای آنها در قانون مکزیک به تصویب رسیده 

است.  عدم وجود قوانین حمایتی از این زنان سبب می شود که انها همواره به ساعت های باالی کاری با 

دستمزدهای ناچیز بدون داشتن هرگونه مزایای کاری تن بدهند.  مبارزه برای حقوق زنان کارگر خانگی تقریبا 

در سراسر آمریکای التین ادامه دارد. بعنوان مثال در سپتامبر 2020، قانون حمایت از این زنان در پرو باالخره 

به تصویب رسید. البته تصویب این قوانین لزوما به معنای اجرای آنها در سطح جامعه نیستند و همچنان 

از  بازداشته وبه سواستفاده  از پیگیری حقوق خود  با تهدید به اخراج، زنان کارگر را  از کارفرماها  بسیاری 

نیروی کار ارزان آنها ادامه می دهند. همچنین بدلیل سطح سواد پایین و دسترسی کم این زنان به آموزش و 

آگاهی، بسیاری از این کارگران از تغییر قوانین و نقش آن در احقاق حقوق انسانی خود اطالعی ندارند. تالش 

گروه های فمنیستی در ایجاد آگاهی و همراهی این زنان در مسیر دشوار کاری خود قابل ستایش است، حال 

آنکه جای برنامه های دولتی برای اجرای اینگونه قوانین و جلوگیری از سواستفاده کارفرمایان خالی است.
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حق برای انسانها مهیا نیست. ریشه این مخالفت را میتوان در اعتقاد به ارزش 

رنج انسان بخاطر احترام یک معبود )اکثریت مردم مکزیک کاتولیک هستند( 

جستجو کرد. با این حال، همه مکزیکی ها با این ایدئولوژی موافق نیستند. 

آنچه امروزه پزشکان با استفاده از فناوری های جدید مورد تأمل قرار نمی دهند 

مواردی است که بیماران و خانواده های آنها نمی خواهند درد بیمار را طوالنی 

کنند. این منجر به فرسایش وحشتناک بیماران و اعضای خانواده آنها می شود. 

من مطمئن هستم که بسیاری از افراد مسن در مکزیک ترجیح می دهند منابع 

پزشکی اختصاص یافته به آنها روی فرزندان آنها و سایر جوانان کشور سرمایه 

گذاری شود. بنظر من زمان آن رسیده است که پزشکان را برای اتانازی آماده 

کنیم. اکنون که من یک شهروند سالخورده هستم و با افراد مسن و پیر دیگر 

صحبت می کنم ، گاهی از زیادی  تعداد افرادی که اتانازی را ترجیح می دهند 

شوکه می شوم. حاال که جمعیت سالمند مکزیک روبه افزایش است بایستی 

ایجاد دیدی مثبت نسبت به  أراده ای قوی برای تغییر این فرهنگ با هدف 

اتانازی داوطلبانه به کار گرفته شود. شخصا یک بیماری العالج دارم و کامالً 

اما  این یک موضوع حساس است،  اتانازی هستم. من می فهمم که  طرفدار 

بحث و گفتگوی بیشتر در سطح جامعه در مورد آن باید آغاز شود. پیشرفت 

در مورد سقط جنین بسیار دشوار بود، اما باالخره در مکزیکوسیتی قانونی 

اتانازی است!« امروزه در پی  تالش های مستمر خولیتا و  شد. اکنون نوبت 

همفکرانش، این قانون در مکزیکوسیتی تصویب شده است]2۶] اما تاکنون فقط 

سند بخشنامه پیش نویس به طور رسمی وجود دارد و او همچنان در حال 

پیگیری برای اجرایی شدن این قانون است. 

 

پیشنهادهایی برای نسل های جوان  

در  و  نمی کند  یاد  فمنیست  عنوان  با  خود  از  فیررو   ، مصاحبه  طول  در 

زنان  ارتقای وضعیت  برای  نسل هایش  و هم  او  که  تاریخی ای  بستر  توضیح 

قدم برداشتند نیز نامی از جنبش فمینیستی  نمی آورد، اما آنچه که مشخص 

2۶- به دلیل حساسیت های موجود از عنوان اتانازی، در این طرح قانونی استفاده از آن کلمه نشده است و 

بجای آن عبارت مرگ با شرافت یا La Muerte Digna بکار گرفته شده است.
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است کارنامه مدنی و کاری اوست که نشان از انتقاد های او به تبعیض های 

جنسی موجود برای زنان در هر محیطی است، میخواهد این نقد به شرایط 

در  یا  باشد  خانواده هایشان  و  خانه  محیط  در  زنان  نابرابر  موقعیت های  و 

عرصه های عمومی تری از جمله تحصیل و کار. در پایان یکی از مصاحبه هایش 

با روزنامه میلنو]27] در یوتیوب به این مسئله اشاره می کند که نسل او دیگر 

نسل های  این وظیفه  و  ندارد،  توجهی  آنها  به  و کسی  نیستند  انقدر مطرح 

جوان است تا مطالبات خود را تعیین کنند و راهکارهای عملی برای رسیدن 

به این خواسته ها را نیز با شفافیت برای خود مشخص کنند. فیررو که در حال 

حاضر 72 سال سن دارد، در تشریح مطالبات نسل خود و روش های مبارزه 

آنها به اهمیت تاثیر گرایشات چپ مارکسیستی، کمونیستی و سوسیالیستی 

در میان نخبگان و جوانان دهه 19۶0 و 1970 اشاره می کند: »بگذار تا برایت 

بگویم که نسل من چگونه بود. نسل من به این گمان بود که کمونیسم قرار 

است به سرانجام موفقی در آن زمان برسد. همه فکر می کردیم که قرار است 

فرصت های برابر برای همه ما بوجود بیایند. دوره هیپی ها بود، دوران عشق 

و صلح. گمان می کردیم می توانستیم همه با هم در کنار یکدیگر به صورت 

جمعی در صلح و شادی زندگی کنیم. در این زمان بود که قرص جلوگیری از 

زنان می  باالخره  قرار گرفت. حاال  بارداری بسیار راحت در دسترس همگان 

انتخاب کنند. ما برای قانونی کردن  بارداری خود را  توانستند زمان و تعداد 

سقط جنین مبارزه کردیم. در همین دوره ، جنبش های دانشجویی در مکزیک 

و در سطح جهان شکل گرفتند. حال و هوای انقالبی داشتیم و تا جایی که 

من می دانم، در انقالب های تاریخ، نوعی از نا آگاهی در افراد شرکت کننده 

وجود دارد و همه به یک اندازه با آگاهی و درک از ایدئولوژی پشت انقالب 

در آن شرکت نمی کنند. خیلی ها هم که شرکت می کنند به این گمان هستند 

که خواسته های فردی آنها همان دعاوی انقالب هستند. در مورد من اینطور 

بود! برای من فرار از خانه یا اینکه بتوانم دامن کوتاه بپوشم انقالب بود.« 

اذعان  او به آن  تامل دیگری که خولیتا و هم نسلی های  نکته بسیار قابل 

دارند آرمان گرایی و کمال گرایی نه تنها در افکار بلکه  در رویکردی عملی در 

27- Mileno
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زندگی شان در آن دوره است:  

»زنان نسل من که رشته هایی مثل فیزیک، ریاضی، مهندسی، نجوم 

و غیره خواندیم انگشت شمار بودیم. فکر می کردیم که حتما باید 

خاص و برجسته می بودیم. احساس می کردیم که باید خودمان را به 

همه ثابت می کردیم تا ببینند چقدر عالی و بی نقص هستیم . اینکه 

من جوایز بیشماری را تا به امروز بدست آورده ام بخاطر اهداف 

به  باشم.  بهترین  بود که همیشه میخواستم  آرمانهای آن زمانم  و 

همین دلیل هم در حوزه اشاعه علم ریسک های زیادی را به جان 

بهترین  می توانستم  که  دهم  نشان  تا  کردم  زیادی  تالش  خریدم، 

باشم. اما بعد از دوران ما چه اتفاقی افتاد؟ زنان بیشتری وارد نیروی 

کار)شهری( شدند در حالی که دستمزدها کاهش یافتند]28]. مخارج 

یک خانواده حاال باید توسط دو نفر در رابطه مشترک، مرد و زن یا 

هر ترکیب جنسی]29] تامین می شد و زنان همچنان به صورت سنتی 

انجام  را  فرزندان  از  نگهداری  و  منزل  کارهای  باید  شده  پذیرفته 

می دادند. به همین دلیل است که نسلی که از آن دوران بجا مانده 

بود  را مجبور  کار]30]  تنها 3 دسته  نه  ما  بسیار خسته است. نسل 

انجام دهد، بلکه همواره این فشار روانی که باید بهترین باشیم را 

نیز با خود یدک کشید. این اشتباه زنان نسل من بود! ما می خواستیم 

نشان دهیم که زنان می توانند وارد هر حیطه از علم و کار بشوند 

و بهترین باشند و البته موفق هم شدیم. نسل ما ثابت کرد که زنان 

مانند مردان توانایی حضور در بخش های مختلف اجتماع را دارند. 

این یعنی که زنان نسل های امروز دیگر نیازی به اثبات مجدد آن 

28- به دلیل افزایش تقاضا در بازار کارمکزیک توسط زنان، عالوه بر کاهش دستمزدها، مزایای جانبی کار نیز 

تخفیف داده شد. بسیاری از جوانان امروزه بدون مزایای کاری از جمله بیمه درمانی و بازنشستگی،  وام و 

قراردادهای بلند مدت، به صورت ساعتی و موقت در محیط های مختلف کار میکنند.

29- اشاره دارد به واژه pareja که در اسپانیایی برای زوج فارغ از جنس آنها استفاده می شود. فیررو به 

دیگر  و مدل های  ندارد  اعتقادی  پذیرفته شده،  نوع خانواده  تنها  عنوان  به  گرا  دگرجنس  هسته خانواده 

خانواده را نیز می پذیرد.

30- در اسپانیایی triple jornada به معنای کارهای منزل، نگهداری از کودکان و شغل
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ندارند و الزم نیست مدام دنبال ساختن نمونه از خودمان باشیم. 

به نظر من نسل امروز فقط باید از خود شاد و راضی  باشند. دیگر 

مهم نیست که خانه بهم ریخته باشد، معشوقه، مادر یا همسر ایده 

باشگاه و سالن آرایش بروند.  یا هر روز  بدانند  باشند، آشپزی  آل 

چیزی که مهم هست این است که بگردند و ببینند برای انها شادی 

برسند. من معتقدم كه  به آن  اینکه چطور می توانند  و  یعنی چه 

هم اكنون مشكالتی كه زنان مكزيكی نسبت به آن معترض هستند 

نشان می دهد كه نابرابری جنسی زيادی وجود دارد و ارزش زنان 

در مكزيك در نظر گرفته نمی شود. کل ساختار اجتماعی برای تحمل 

بی عدالتی توسط زنان ساخته شده است و این غیرقابل قبول است. 

ما باید تغییر کنیم اما این به خود شما )جوانان( بستگی دارد. ما، 

نسل من، از مد افتاده ایم اما شما باید بدانید که چه می خواهید و 

چگونه می خواهید به آن برسید!«

زنان در دهه  با خشونت علیه  مبارزه  داده شد،  قبال توضیح  همانطور که 

اما رفته رفته   نبود  پایانی قرن بیست  های 1970 و 1980 به شدت سالهای 

با  فیررو  تبدیل شد.  فمینیستی در مکزیک  از قطب های مطالبات  یکی  به 

حمایت از مبارزات حال حاضر به کم توجهی به مساله خشونت جنسیتی در 

امروز  آنطور که  اشاره می کند: »مسئله خشونت  میان هم نسلی های خود 

به آن پرداخته می شود در نسل من مورد توجه قرار نگرفت. ما علیه مسائلی 

چون قتل یا تجاوز به زنان در مکزیک مبارزه نمی کردیم. این مسائل آنقدری 

که امروز به چشم می آیند مورد توجه ما نبودند. زنان کتک زده شده]31] یا 

قربانیان تجاوز شکایات خود را به مراجع قانونی نمی  بردند. حتی آمار بارداری 

در دختر بچه ها پایین تر از آمار واقعی بود. اما نسل جوان امروزی به این 

مسایل توجه کرده و برای تغییر آنها تالش می کند.«

31- در اسپانیایی mujeres golpeadas یا زنان کتک زده شده. این عنوان میان فمنیست های دهه 70 و 80 

بسیار رایج بود و کم کم جای خود را به خشونت علیه زنان داد که تا به امروز استفاده می شود. استفاده 

فیررو از این عبارت نشان از آگاهی و شرکت او در جنبش زنان دهه های گذشته دارد.
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نمونه دوم مورد بررسی: والریا سوسا

دانشمند  مکزیکوسیتی(  در  میالدی   1958 )متولد  سالدیوار  سوسا  والریا 

متخصص در زیست شناسی تکاملی و میکروبی است. تحقیقات وی متمرکز 

تکاملی،  فرآیندهای  و  میکروارگانیسم ها  در  زیستی  تنوع  علل  درک  بر 

آنها است. سوسا  تنوع و گونه زایی  اکولوژیکی در سازگاری،  فیزیولوژیکی و 

سابقه  و  است   UNAM دولتی دانشگاه  اکولوژی  تمام وقت موسسه  استاد 

انجمن های متعدد  نوشتن صدها مقاله علمی و کتاب، ریاست و عضویت 

در  را  المللی  بین  و  ملی  متعدد  جوایز  دریافت  و همچنین  شناسی  زیست 

بین  افتخاری  والریا سوسا عنوان عضو  اکتبر سال گذشته  دارد.  کارنامه خود 

با  رابطه  در  تحقیقاتش  بخاطر  را  هنر]32]  و  علم  امریکایی  اکادمی  المللی 

تعریف و محافظت از استخرهای طبیعی کواتروسنیگاس]33] در شمال مکزیک 

بیشترین  که  هستند  زمین  کره  در  مکان  تنها  استخرها  این  کرد.  دریافت 

تنوع باکتری با بیش از3.8 میلیارد سال قدمت در انها زندگی می کند و کلید 

درک چگونگی پیدایش زندگی در زمین و مریخ )شبیه ترین سیاره به زمین( 

هستند]3۴]. 

محیط و تربیت خانوادگی عاملی مهم در پیشرفت 

نام خانوادگی سوسا در میان اهل هنر و ادبیات مکزیک بسیار شناخته شده 

32- American Academy of Arts and Sciences )AAAS( 

و  شد  تاسیس  جفرسون  توماس  و  فرانکلین  بنجامین   ، واشنگتن  جورج  توسط   1780 درسال  آکادمی  این 

، باربارا مک کلینتاک و لین مارگولیس و همچنین 200  اینشتین  ، آلبرت  دانشمندانی مانند چارلز داروین 

برنده جایزه نوبل به آنها تعلق گرفتند.

33- Cuatro Ciénegas

است، در سال 1999سازمان  بدوی  با یک سیاره  تشابهاتی  یافتن  دنبال  به  آنجا که زیست نجومی  از   -3۴

هوافضای ایاالت متحده )NASA( تیم والریا سوسا و همسرش لوئیس ای گوارته برای انجام پروژه ای در مورد 

تنوع میکروبی در کواتروسنیگاس را به استخدام خود درآورد. باکتری هایی که در این پروژه مورد بررسی قرار 

گرفتند حاوی استروماتولیت ها )نوعی ساختار سنگ مانند( هستند که میتوانند محققین را به سمت کشف 

رمز و راز پیدایش حیات هدایت کنند. وجود میزان منحصر بفرد فسفر در این دره، این مکان را به یک مدل 

ایده ال برای تحقیقات زیست نجومی تبدیل کرده است.
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و مورد احترام است. او صحبت خود در مورد وجود موانع در مسیر شکوفایی 

استعدادهایش را اینگونه آغاز می کند: »در خانواده من، ترس از انجام کارها 

کار شدنی  این  که  بگوید  ما  به  نشنیدیم کسی  نداشت. هیچ وقت  معنایی 

نیست. هرگز محدودیتی جلوی راهمان نبود.« سوسا 5 ساله بود که پدر و 

مادرش از هم جدا شدند. مادرش همواره از عالقه والریا به علم زیست شناسی  

و موجودات زنده را تشویق و حمایت کرده است. »۴ یا 5 سالم بود که مادرم 

کتاب های زیست مصور برایم می خرید و من روز به روز بیشتر عاشق این 

علم می شدم. یک بار در تعطیالت کریسمس به من دانشنامه زیست هدیه 

داد. برای اولین بار ساختار DNA را که دیدم، عاشقش شدم. همان روز بود 

که فهمیدم می خواهم بیولوژی بخوانم.«

پیشینه  و  مادرش، شرایط خانوادگی  نقش  درباره  بیشتر  تا  میخواهم  او  از 

تحصیلی او بگوید. »مادرم همیشه می خواست دکتر شود اما به دالیل مالی 

هرگز نتوانست به تحصیالتش ادامه دهد. پدربزرگ من خیلی پولدار بود اما 

باقی آن را  )اوایل قرن 20( و  انقالب مکزیک  از ثروتش را در  بخش زیادی 

در قمار از دست داد. او زیاد قمار بازی میکرد.« بعد از این خانواده مادری 

والریا که از خاندانی معروف و از طبقه مرفه مکزیک بودند، خانه و بسیاری 

از امکانات خود را ازدست داده و مادر او با رویای تحصیل در رشته پزشکی 

خداحافظی می کند. این درحالیست که دایی هایی والریا با امتیاز مرد بودنشان 

اجازه و حمایت مالی خانواده برای تحصیل در رشته های مورد عالقه خود را 

داشته و با مانعی بر سر راه تحصیل و کار خود مواجه نمی شوند. مادر والری 

و خواهرانش اما برای تامین مخارج زندگی به کار مشغول می شوند. »مادرم 

را روان  اسپانیایی  انگلیسی، فرانسه و  و  بود  مدرسه فرانسوی درس خوانده 

اینگونه  و  شد  مشغول  گری  منشی  کار  به  دلیل  همین  به  می کرد.  صحبت 

توانست هزینه تحصیل خود را در رشته پرستاری که بسیار ارزان تر از پزشکی 

بود فراهم کند. اما او همیشه نوعی ناآرامی برای بیشتر فراگرفتن و افسوس 

از نداشتن شرایط برای پزشکی خواندن را در خود داشت.«  

او به نقش مادر و مادربزرگش]35] به عنوان زنانی که به تنهایی بار سرپرستی 

35- جدایی مادربزرگ مادری والریا به دلیل قماربازی های همسرش و در نتیجه بر باد دادن ثروت خانوادگی« 
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و تربیت فرزندان خود را پس از جدایی از شوهرانشان بدوش کشیده بودند، 

به عنوان الگوهای خود در ادامه تحصیلش با وجود ازدواج و تولد فرزندانش 

در این دوران  اشاره میکند. 

او  ظاهری  زیبایی  از   ،)Antonio Souza Saldivar( پدرش  توصیف  در 

با  و  ثروتمند  ای  خانواده  از  دختری  که  مادرش  چطور  که  این  و  می گوید 

پول و نسب« شد.  بی  اما  زیبا  بود، در جوانی »عاشق مردی  اصل و نصب 

پدربزرگ والریا صاحب کارخانه مهندسی بود، انتظار داشت که فرزندش به 

رسم خانوادگی این بیزینس را جلو ببرد، اما پدر والریا نارساخوانی]3۶] داشت 

شعر  کودکی  از  »پدرم  نداشت.  اعداد  به  عالقه ای  هیچ  کودکی  همان  از  و 

می نوشت و در دبستان اولین کتاب شعرش را نوشت. سال اول دانشگاه در 

یادگیری شعر  برای  رشته مهندسی اخراج شد و در 18 سالگی )سال 19۴9( 

به پاریس فرار کرد. در پاریس زندگی خوشی داشت. با نخبگان و هنرمندان 

آن دوره ی پاریس معاشرت می کرد. او همیشه به دنبال هنر و ادبیات بود.« 

در این دوران است که به اصرار پدرش در مکزیک، او با پیتی )مادر والریا( 

برای »قدرت« ازدواج می کند. این دو از 15 سالگی به اجبار خانواده هایشان به 

نامزدی هم در آمده بودند. آنتونیو سوسا، در مراسم ازدواج خود در مکزیک 

غایب بود. این ازدواج به صورت صوری با حضور پدر آنتونیو به جای او و 

به نمایندگی خاندان سوسا صورت گرفت. آنتونیوی جوان اما بمانند خانواده 

اش، از نام و آوازه شجره خانواده همسر آینده اش خشنود بود. والریا چندین 

بار در توصیفاتش از عبارت >>خون نجیب>> خاندان سوسا با جدیت و به 

برداشت من، با غرور صحبت می کند. او اضافه می کند: »از آنجائیکه پدربزرگم 

ثروت خانواده را به باد داده بود، دایی هایم این وصلت را مناسب می دیدند. 

خانواده  ثروت  با  آنها،  نجیب  خون  مادرم،  خانواده  نسب  و  مقام  اینطوری 

و همچنین داشتن معشوقه های متعدد در پاریس بود. او که از خانواده ای با اصل و نسب و ثروتمند می 

آمد، با وجود تابو بودن طالق برای زنان در دهه 30، مورد حمایت خانواده قرار گرفت چون اینگونه می 

باشد. خانواده مادری والریا همگی در مدرسه  توانست کنترل بیشتری روی حفظ ثروت خانوادگی داشته 

فرانسوی ها درس خوانده و مسلط به زبان فرانسه بودند. مادر ولریا از کودکی تا به امروز با او به فرانسه 

)بجای اسپانیایی( صحبت میکند. 

36-dyslexic
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پدری ام ترکیب می شد و این برای هر دو خانواده منفعت داشت.«

پس از این ازدواج صوری، پتی راهی فرانسه شده و با انتونیو زندگی مشترک 

خود را شروع می کنند. »پدربزرگم همواره برای آنها پول می فرستاد. پدرم هم 

آن را خرج دوستان هنرمند روسش می کرد.« فرزند اول خانواده )برادر والریا(  

نمی دانست چون  را  زایمان  مراحل  حتی  مادرش  که  شد  متولد  شرایطی  در 

هرگز به او این آموزش ها قبل از ازدواج داده نشده بود. این زایمان با کمک 

)Normandy(  صورت  فرانسه  نرماندی  در  در یک صومعه  راهبه  ای  عده 

گرفت. »مادر من از نسلی بود که زنان در آن هیچ کنترلی در تعیین سرنوشت 

خود نداشتند. از او حق ادامه تحصیل گرفته شد و به اجبار به ازدواج یک 

مرد جذاب و شگفت انگیز هنرمند درآمد، اما هیچ یک از این تصمیمات مال 

خودش نبودند.« بعد از تولد فرزند دوم در فاصله کمی از اولی، به اصرار مادر 

والریا و وعده های حمایت پدربزرگش، خانواده آنها برای زندگی به مکزیک 

باز  مکزیکوسیتی  در  پسرش  برای  هنری  گالری  یک  او  پدربزرگ  و  بازگشته 

اولین و مهمترین مرکزهای هنر  از  یکی  به  گالری خیلی سریع  این  می کند. 

مدرن کشور تبدیل شد.  آنتونیو سوسا یکی از پیشداران حامی هنر مدرن در 

مکزیک بود. او بسیاری از آثار مدرن نقاشی و مجسمه سازی اروپایی را در 

این دوره به مکزیک آورد و در گالری خود و نمایشگاه های سراسر پایتخت به 

نمایش گذاشت. او سردمدار حرکتی با نام Estamos artos یا خسته شدیم]37]  

آندره  جمله  از  دوران  آن  مهم  متفکران  و  اروپایی  آوانگاردهای  »پدرم  بود. 

برتون را به مکزیک آورد. او تولدو و تمایا]38] را کشف کرد و به هنرمندان 

تبعیدی یا فراری زیادی کمک کرد تا در مکزیک پناهنده شوند.«

از این رو والریا سوسا از همان کودکی در فضای فرهنگی-هنری دوران بزرگ 

 Arte Estatal یا رسمی با عنوان هنر دولتی  تثبیت شده آن دوران که  از هنر  37-اشاره دارد به خستگی 

می  اوروزکو  و  سیکیروس  ریورا،  دیگو  عظیم   های  دیوارنگاره  دوران،  این  معروف  مثال  شد.  می  شناخته 

باشد. گالری آنتونیو سوسا در سال 195۶ در خیابان ژنو در محله Zona Rosa که امروزه یکی از قطب های 

فرهنگی-هنری شهر خصوصا جامعه LGBTQ است، افتتاح شد.  این گالری آثار آوانگارد آن دوران را که در 

حال ظهور بودند درک کرد و با جمع آوری و حمایت از این آثار و هنرمندانشان، به تداوم و رشد هنر مدرن 

در مکزیک کمک بسیار نمود.

38- هنرمندان بسیار شناخته شده قرن 20 در مکزیک Toledo و Tamaya که موزه ای به نام او نیز در پارک 

چاپولتپک  در کنار موزه مردم شناسی شهر مکزیکوسیتی واقع است.
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شد. او اذعان می کند که این یک امتیاز)privilege( بود که در مسیر زندگی 

اش تاثیرات بسزایی باقی گذاشت. از آن طرف تصمیم او در سال 197۶ برای 

تحصیل در یک دبیرستان با گرایشات چپ برای خانواده بورژوای سوسا قابل 

پذیرش نبود. »خانواده ام خیلی از این انتخاب دبیرستانم می ترسیدند و وقتی 

فهمیدند که دوست پسرم چپ، یهودی و بی دین است، وحشتشان مضاعف 

شد. معاشرت با دوست پسر آن دورانم سبب شد تا گرایشات چپ پیدا کنم. 

در راهپیمایی ها و تظاهرات آن زمان در مکزیکوسیتی شرکت می کردم. حتی 

یک اوییپیل]39] هم داشتم.« به گفته خودش جامعه مکزیک آن زمان درگیر با 

بسیاری محدودیت های اجتماعی-سیاسی و مذهبی بود. این جامعه ی نخبه 

احساس  را  همه  برای  اجتماعی  رفاه  سمت  به  تغییر  به  نیاز   )Elitist( گرا 

می کرد و حضور او به عنوان فردی از طبقه مرفه و صاحب امتیازات اجتماعی 

بسیار در جنبش های اجتماعی دهه 70 و 80 به او یاد داد تا همواره نوعی 

تعهد اجتماعی برای ایجاد تغییر را سرمشق زندگی خود قرار دهد.  

بعنوان مثال، سوسا همواره با گروه های آسیب پذیر، از جمله مردم بومی 

و روستایی در حوزه آموزش کار کرده و سعی می کند تا دختران و زنان این 

مناطق را به سمت توانمندی هدایت کند. »سعی می کنم به این دختران و 

می توانند  که  دارند  درونشان  اژدهایی  من  مثل  نیز  آنها  که  بدهم  یاد  زنان 

همیشه از آن برای بلند شدن از جایشان و ایجاد تغییر استفاده کنند. آموزش 

به آنها این قدرت را می دهد تا  ابتدا به توانایی های خودشان آگاه شوند و 

بعد برای ایجاد تغییر از این آگاهی استفاده کنند.« وقتی او وهمسرش برای 

کمک  بومی  افراد  از  می روند  روستایی  مناطق  به  مختلف  پروژه های  انجام 

می گیرند. از او می پرسم که چطور در این موارد روی توانمندسازی زنان کار 

می کند. سوسا به وجود الگوهای عینی زنان توانمند در اینگونه محیط ها برای 

تشویق بیشتر زنان و مردان تاکید دارد. »باور به داشتن توانایی های فکری و 

Huipil -39 به زبان محلی Nahuatl بلوز یا لباس های معمول مردمان بومی و مستیزوها در قسمت جنوبی 

و معموالً دست دوزی می شود.  تزئین  رنگارنگ  نگارهای  و  نقش  با  که  است  مرکزی  آمریکای  و  مکزیک 

استفاده از لباس های بومیان مکزیکی در این دوران میان گروه های چپ و هیپی ها بسیار رایج بود. امروزه 

از این لباس ها بسیار کمتر در سطح جوامع شهری استفاده می شود و در سالهای اخیر به نوعی هویت ملی 

تبدیل شده و مورد توجه نسل های جوان مکزیکی قرار گرفته است.



جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک 

121 شماره ۱۰ . آذر ۹۹

ذهنی کافی نیست. من حتی وقتی پروژه های کشاورزی را روی زمین ها انجام 

می دهیم و مردان با پسرانشان از راه می رسند، از آنها درخواست می کنم که 

به دخترانشان نیز امکان شرکت و یادگیری را بدهند. آنها می گویند که زنان 

ضعیفند و توانایی جسمی الزم را ندارند اما وقتی من را می بینند که دارم به 

عنوان زن پا به پای آنها کار میکنم، از من الگو برداری می کنند. زنان و مردان 

اینطوری تشویق می شوند.« سوسا و همسرش در پروژه کواتروسنیگاس نیز 

مردان(  و  )زنان  بومی  مردم  به  اموزش  کنار  در  و  برده  بکار  را  رویه  همین 

بعد همگانی  این  از  او  اند.  نبرده  یاد  از  نیز  را  منطقه  این  کودکان  آموزش 

آموزش در پروژه خود با رضایت و بعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای این 

پروژه صحبت می کند. 

والریا سوسا نقش همسرش لوییس در موفقیت های دانشگاهی و کاری اش را 

بسیار مهم قلمداد می کند و همواره در مصاحبه هایش از همسرش به عنوان 

نام می برد. »خوشبختانه،  است  بسیار خالق  که  "نیمه معقول" مغز خودش 

من یک شریک شگفت انگیز دارم و کنار همدیگر از نظر علمی و به عنوان 

افرادی که به آینده و فرزندان خود متعهد هستند، پیشرفت کرده ایم.« او با 

همسرش در دوره کارشناسی در دانشگاه UNAM همکالسی بود. این دو به 

گفته خودش از همان اوان جوانی، عاشقانه یک رابطه سالم و همواره بسوی 

رشد را جلو برده اند. »من به لوییس کمک می کنم که پرواز کند و او به افکار 

من نظم و ساختار منطقی می دهد.« 

والریا و لوییس تالش می کنند تا این هارمونی در رابطه شان را به دانشجویان 

که  است  مهم  خیلی  که  میکنم  »فکر  دهند  آموزش  روابطشان  در  نیز  خود 

بدانند که یک رابطه می تواند خیلی مسائل را در خود جا دهد. لوئیس کارنامه  

علمی  خیلی بهتری از من دارد. او تا به حال باالی 200 مقاله در سطح بین 

المللی  به چاپ رسانده  است اما شهرت من بیش از اوست و این بدلیل این 

است که من خیلی راحت تر با رسانه ها ارتباط برقرار می کنم و جلوی دوربین 

می روم. مخاطب های ما کمی متفاوت هستند ولی ما همدیگر را آنطور که 

هستیم تشویق و تحسین میکنیم. همیشه به صورت یک تیم و بدون رقابت 

با یکدیگر در کنار هم کار و زندگی کرده ایم و این مساله را حتی در تربیت 
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و نگهداری فرزندانمان نیز در نظر داشته ایم.«

دوران تحصیل در دانشگاه: دوران لیسانس را بخوبی بیاد دارد )اواخر دهه 

1970(. تعداد ورودی های زن و مرد دوران کارشناسی اش تقریبا برابر بودند. از 

رقابت سالمی که بینشان وجود داشت صحبت می کند و اینکه چطور همگی 

کمک  یادگیری  در  یکدیگر  به  همواره  و  بگیرند  یاد  هم  با  می کردند  تالش 

می کردند. بسیاری از همکالسی های ان دورانش بعد ها کرسی های استادی را 

در دانشگاه های مختلف در دست گرفتند. 

این دوره نیست.  اما به معنای نبود مشکالت بر سرراه زنان گروه در  این 

از تجربیات خود و همکالسی های زنش در دانشکده و آزمایشگاه ها صحبت 

می کند و اینکه چطور همواره در یک فضای بسته کاری مجبور بودند تا با 

رفتارهای تبعیض آمیز جنسی مردان گروه و اساتید دست و پنجه نرم كنند. 

»ماچو بودند اما من اعتنایی نمی کردم و کار خودم را جلو می بردم. من از 

نگاه می کنم  دوران  آن  به  و  برمی گردم  که  االن  داشتم.  بیشتر سواد  رییسم 

می بینم که من بیشتربه او یاد دادم تا او به من! مجبورم می کرد تا مقاله های 

انگلیسی که مربوط به تز کارشناسی ارشدش بودند را بخوانم و برایش نقل 

قول ها را در کارت هایی بنویسم. با کمک من بود که تزش را نوشت که البته 

هیچ وقت از من اسمی نبرد.«

 در طول دوران تحصیل و کارش، سوسا همواره با مردان کارگر و دستمزد 

افراد  این  برخورد  از  وقتی  است.  بوده  ارتباط  در  پایین تر  طبقات  بگیر 

از  جلوگیری  برای  بنفس  اعتماد  و  قاطعیت  داشتن  پاسخش  می پرسم  او  با 

پوست  و  صاف  و  جدیت  با  »من  است.  جنسیتی  آمیز  تبعیض  برخوردهای 

کنده با آنها صحبت می کنم. چون خودم را پایین تر از آنها نمی بینیم، آنها هم 

دانشمند جوان  زنان  با  که  دیگری  مصاحبه های  در  کنند.«  نمی  را  فکر  این 

داشتم به من می گفتند که یکی از موانع کار در محیط هایی بیشتر مردانه 

آزمایشگاهی یا خارج از دانشگاه، برخوردهای تبعیض آمیز جنسیتی افرادی 

که با آنها سروکار داشتند  با این دختران دانشجو بود. حتی در بسیاری موارد 

اساتید مرد سر کالس ها از این موانع با زنان صحبت می کردند  و به تعبیر 
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تاحدی  که  را خالی می کردند"   دلشان  "توی  دانشجو  این دختران  از  برخی 

ترک  و  دانشمند  زنان جوان  این  بنفس  اعتماد  دادن  از دست  و  ترس  سبب 

تحصیل می شد. مثال پروژه هایی که خارج از دانشگاه هستند و سروکله زدن با 

کارگران مرد را در بر می گیرند را با آگاهی به وجود این موانع، به دانشجویان 

مرد داده و به نوعی زنان از کسب تجربه عملی عقب می افتند که این خود 

تاثیر مستقیم منفی در استخدام آنها بعد از پایان تحصیالت دارد. سوسا نقش 

خانواده را در این تصمیمات دانشجویان زن بسیار مهم می داند و فکر می کند 

که ریشه را بایستی در آماده سازی این زنان قبل از ورود به دانشگاه جستجو 

کرد: »احتماال همین برخورد را از پدر، برادر و مادرشان دیده اند. هیچ کس 

آنکه  حال  هستند.«  پسر  یک  از  کمتر  توانایی هایم  که  نگفت  من  به  هرگز 

به  نسبت  آگاهی سازی  با  میتوان  که  اعتقادند  این  بر  جوان تر  دانشجویان 

اینگونه موانع روانی برای دختران، از اساتید امر نیز کمک گرفت تا اهرمی 

باشند برای ساخت اعتماد به نفس و مقابله با فرهنگ ماچوی این محیط ها. 

جنبش زنان در گذشته و اکنون: نگاه به نسل جوان 

و  کرده  حمایت  مکزیک  در  امروز  زنان  جنبش  از  فیررو  مانند  نیز  سوسا 

حرکت های امروزی را ادامه ای از فعالیت های نسل خود می داند. »من فکر 

می کنم که زنان جوان در حال حاضر کارشان آسان تر شده چون زنان نسل های 

قبل مسیری بسا مشکل را برای آنها همواره کرده اند.« 

تعداد زنان هم سن و سال دو دانشمند معرفی شده در این مقاله که خود 

را فمینیست بدانند یا بنامند بسیار کم است و خیلی از این زنان یا نگاهی 

بسیار منفی به فمینیسم دارند یا یواشکی همبستگی خود با جنبش را اعالم 

با غرور از خود و زنان خانواده اش به عنوان فمینیست  اما  می کنند. سوسا 

یاد کرده و در رابطه با مطالبات زنان در این دوره می گوید: »من از زمانی که 

یادم می آید فمینیست بودم. در دهه 70 و پس از آن نسل ما به دنبال ایجاد 

تغییرات بنیادی با هدف به وجود آوردن شرایط و فرصت های برابر جنسی 

و  سوتین(  )درآوردن  شدن  لخت  دنبال  ما  بود.  جامعه  در  قدرت  حوزه  در 
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بازداشتن مردان در  این پروسه نبودیم. ما دنبال درک مناسبات قدرت و تغییر 

آن به نفع عموم در جامعه بودیم. فمینیسم یعنی همین! اینکه همه با هم 

ودر کنار یکدیگر دنبال تغییر در جامعه برای بهبود شرایط برای همه باشیم. 

من و همسرم همواره تالش میکنیم تا نفع اجتماعی را در کارمان دنبال کنیم. 

هیچ کس از دیگری پست تر نیست بلکه همه ما با هم برابریم.  ورود ما به 

دانشکده علوم دقیق در آن زمان، کمک کرد تا همین بینش را ترویج دهیم و 

سبب جذب زنان بیشتری در این دانشکده شویم. امروز همچنان همین نگاه 

را دنبال می کنم.« 

در پاسخ به سوال من در رابطه با شکاف جنسیتی موجود در حوزه علوم 

دقیقه نسبت به فرصت های تحقیقاتی و کاری اذعان می کند: »من شکاف 

جنسی ای نمی بینم. من یک رهبر در حوزه کار خود و یک نیروی مهم در حفظ 

محیط کارم هستم. فکر می کنم این احتمال وجود دارد که زن بودن بیش از 

این که مرد باشم به من قدرت داده باشد.« او اذعان دارد که امروزه فرصت 

های برابر برای حضور زنان )حداقل در شهرها( برای مشارکت در حوزه های 

مختلف وجود دارد، اما آنچه که نیاز فمینیسم امروز را در این حوزه بسیار 

می طلبد، حوزه قدرت است که در دید او تحت تاثیر نظام مردساالر بوده و 

نفرت  قدرت  از  سوءاستفاده  »بنظرم  میکنند.  سواستفاده  ان  از  زیادی  افراد 

برانگیزترین نوع از سواستفاده از افراد است. دلیل آن هم وجود نابرابری در 

حوزه اعمال قدرت است. اینکه در خیابان به زنی متلک انداخته شود یا سرش 

او را به دلیل زن بودنش به قتل  تا آن مرحله که  داد بزنند و کتکش بزنند 

برسانند، تمامی این خشونت ها سرچشمه از نوعی سوءاستفاده از موقعیت 

قدرت است که در آن تعادل بین آنکه قدرت دارد و آن دیگری که تحت ظلم 

است، وجود ندارد. در یک جامعه مردساالر، قدرت در دست مردان است. در 

حوزه علوم دقیق و دانشگاه ها نیز این سوءاستفاده به چشم می خورد اما این 

تنها آینه ای ست از جامعه مردساالر.«
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حمایت از اعتراضات دانشجویی علیه آزار جنسی در دانشگاه ها 

رسوایی  برای  دختران(  اکثریت  )با  دانشجویی  اخیر  حرکت های  از  سوسا 

دانشگاه ها حمایت صد در صدی خود  اساتید متجاوز در  اخراج  و مطالبه 

نقش  البته  این  میکنم«.  حمایت  ها  حرکت  این  از  »کامال  می کند  اعالم  را 

جدیدتری ست که نسل های جدید به فمینیسم و جنبش زنان در سراسر جهان 

داده اند. شاید نسل های قدیمی تر از جمله سوسا به اینگونه سواستفاده های 

قدرت در دوران خود آگاهانه نگاه نمی کردند و شاید حتی چشم خود را بر 

آن می بستند. »وقتی سروصدای این حرکت ها بلند شد، همسرم به یادم آورد 

دنبال  و  میزدند  من الس  با  مرد  همکار  و  استاد  چندین  همیشه  که چطور 

سواستفاده جنسی از من بودند اما من به این مسائل توجهی نداشتم. شاید 

این به این دلیل بود که همیشه احساس میکردم اژدهایی قدرتمند در درونم 

دارم که عدم تعادل قدرت میان من و دیگران را برایم بی معنا می کرد. شاید 

به دلیل امتیازاتی که داشتم، هرگز در کوچه و خیابان یا مکانهای دیگر مورد 

ازار و اذیتی قرار نگرفتم تا به این عدم تعادل قدرت آگاهانه تر بیندیشیم.«

 نظر اورا در مورد نقش اساتید زن و مرد در حمایت از آشکار سازی های 

است  مهم  بسیار  اساتید  حمایتی  »نقش  میشوم.  جویا  دختر  دانشجویان 

خصوصا در توانمندسازی قربانیان، یعنی به قربانیان گوش کنیم و آنها را باور 

کنیم. درست است که تعداد اندکی هستند که از اینگونه حرکت ها برای انتقام 

جویی شخصی و تخریب اساتید استفاده می کنند اما آنها بسیار اندک هستند 

باید از  این قربانیان  و نبایستی حواسمان از یک اکثریت قربانی پرت شود. 

سمت اساتید و مسئولین حمایت شوند. باید سیستم را از درون ترمیم کنیم. 

من مواردی را میشناسم که استاد متجاوز با وجود اثبات گناهش، مورد بخشش 

دانشگاه قرار گرفته و به کارش ادامه میدهد.« 

از جزییات حمایتش از اینگونه موارد سوال می کنم. به مواردی اشاره می کند 

برای  را شخصا  بود  گرفته  پناه  او  آزمایشگاه  در  که  را  دانشجویی  دختر  که 

بود. »یک  با مدیر گروه همراهی کرده  استاد متجاوز و صحبت  از  شکایت 

استاد  می شوند.  گرفتار  آن  در  قربانیان  این  که  است  مردان  قدرت  سیکل 
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متجاوز، مدیر گروه، سرپرست دانشکده همگی مردانی هستند که متاسفانه 

برای حفظ قدرت در این نظام قدرت مردساالر از این جرایم دفاع و متخاطی 

را تنبیه نمی کنند. اجازه ندادم که آن دختر دانشجوی قربانی تنها به قلمرو 

این شکارچیان وارد شود. خواستم که بداند که من او را نه تنها باور میکردم 

بلکه او را همراهی میکردم.«

بارداری: چالش یا مانع همیشگی، تسهیل یا عذاب؟

با در نظر گرفتن توانایی زنان و مردان در مشارکت در عرصه های مختلف 

اجتماعی، حقیقت تفاوت های بیولوژیکی این دو را نمی توان نادیده گرفت. 

درک این مساله کمک می کند تا مساله بارداری به عنوان مانع بر سر راه زنان 

برای شروع یا ادامه تحصیل را با دقت بیشتری مورد تامل قرار دهیم . تمامی 

زنان مصاحبه شده در این مقاله به مساله بارداری از پررنگ ترین مونع موجود 

در مسیر پیشرفت زنان اشاره کردند.

و  تحصیلی  زندگی  مسیر  در  جنسی  تبعیض  تجربه  از  و  سوسا  از  وقتی   

کاریش بعنوان یک زن دانشمند می پرسم، تنها به یک مورد اشاره می کند و 

بارداریش در دوران دکترا است. »استاد راهنمایم خیلی عصبانی شد که  آن 

"چطور به خودم اجازه داده بودم" درحال کار روی رساله دکترایم باردار شوم. 

اما من میخواستم مادر شوم. فیلیپ )پسرسوسا( یک تصادف نبود بلکه حاصل 

تصمیم آگاهانه من و همسرم بود. در آن دوران من نیاز داشتم تا تعادلی نو 

در زندگیم با بعد احساسی مادر شدنم برقرار کنم، اما دنیل، استاد راهنمایم 

که آن زمان در حال جدایی از همسرش بود، بجای تشویق و حمایت روانی و 

ایمان به توانایی هایم با بی رحمی هرچه تمام تر با من برخورد کرد. او این 

تصور را داشت که مادر شدن من، حواس من را از تحصیل پرت کند و دکترایم 

را رها کنم.«

زنی  تنها  و  اولین  تنها  نه  سوسا  راهنمایش،  استاد  حمایت  عدم  وجود  با   

بود که از گروه ورودی خودش دوره دکترا را به پایان برد، بلکه دومین فرد 

ازکل 11 ورودی )7 مرد و ۴ زن(  بود. »هیچ کدام از زنان دیگر ورودی من 
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نتوانست دکترای خود را ادامه دهد چون همسرانشان از آنها حمایت نکردند. 

شوهرانشان به آنها اجازه ادامه تحصیل نمی دادند و از نبودنشان در خانه ابراز 

ناراحتی می کردند.« داستان استاد راهنمای سوسا به نارضایتی او از بارداری 

او ختم نشد. زمانی که سوسا نوزاد 1سال و نیمه داشت و 9 ماه از بیماری 

راهنمایش  استاد  به  تکمیل شده  را  هپاتیت رنج می برد، رساله دکترای خود 

تحویل می دهد اما او از خواندن رساله سرباز می زند. »9ماه بستری بودم و او 

میتوانست در این مدت کارم را بخواند، اما او فقط میخواست حرف خودش 

را به کرسی نشانده باشد. او مصمم بود که نشان دهد من قادر نبودم کارم را 

به موقع تمام کنم.« بجای خواندن رساله سوسا، او رساله دیگری را که دیرتر از 

مال سوسا تحویل داده شده بود بررسی کرد و اینگونه سوسا که بایستی اولین 

فارغ التحصیلی دکترای این ورودی می بود، دومین نفر شد. همسر سوسا یک 

هفته بعد از او دکترایش را تمام کرد. »دنیل در جلسه دفاع دکترا خیلی بد با 

من برخورد کرد. رساله ام را در سطل آشغال انداخت و گفت :تو برو همان 

اشپزخانه و بچه داریت را بکن!« 

پس از اتمام دوره دکترا، سوسا به همراه همسرش برای گذراندن دوره فوق 

لنزکی]۴0]، برخوردی  او، ریچارد  ایاالت متحده رفت. استاد راهنمای  دکترا به 

کامال برعکس قبلی با او و پروژه اش داشت. »به من گفت که پروژه دکترایم به 

نظرش محشر می آمد! وقتی نظر منفی استاد راهنمای قبلی ام در مورد کارم 

و بی ارزش شمردن نظریه ام توسط او را ابراز کردم از من نظر خودم را در 

مورد کارم جویا شد. به او گفتم که همیشه خواسته بودم تا نقش سکسوالیته 

در تکامل باکتری ها را در پروژه ام بررسی کنم اما با مخالفت استاد راهنمایم 

مواجه شده بود. لنزکی مرا باور کرد و با تشویق او مقاله ای]۴1] نوشتم که 

در PNS چاپ شد. در آن مقاله اسم استاد راهنما قبلی ام که رساله دکترایم 

)موضوع مقاله( را در سطل آشغال انداخته بود را به عنوان همکار ذکر کردم. 

استناد  تعداد  بیشترین  مقاله  این  چون  بود  دنیل  گوش  در  سیلی  مثل  این 

)citation( را در رزومه او تا به امروز دارد.«

40- Richard Eimer Lenski

41-https://turnerlab.yale.edu/sites/default/files/souza_etal_1997.pdf

https://turnerlab.yale.edu/sites/default/files/souza_etal_1997.pdf
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هدایت  سال  یک  مدت  به  سوسا  دکترایش،  فوق  ساله  دو  دوره  پایان  در 

که  بود  در حالی  این  در دست می گیرد.  را  میشیگان  در  لنزکی  تحقیق  تیم 

بود.  آنجا نقل مکان کرده  به  با خانواده اش  لنزکی بورسیه آکسفورد شده و 

»او با اطمینان به توانایی هایم، من را به جای خودش در سمت سرپرست تیم 

تحقیقی اش قرار داد و زمانی که از بارداری ام در ماه های پایانی این دوره آگاه 

شد، خجل بودم و نمیدانستم چطور با من برخورد خواهد کرد اما برعکس، 

او نگران سالمتی من و بچه بود و دنبال این بود که بیمه درمانی به من و 

نوزادم حتما تعلق بگیرد. او خیلی به سهولت گذران این دوران و ادامه کارم 

کمک کرد.« 

تماس  او  با  دنیل،  سابقش،  راهنمای  استاد  دوران  همین  در  طرف  آن  از 

دانشگاه  در  استادی  پست  پیشنهاد  او  به  عذرخواهی،  ضمن  و  می گیرد 

UNAM را می دهد. »به من گفت که در آن دوران برایش سخت بود قبول 

کند که دانشجویش از خودش با سوادتر باشد و اینکه نتوانسته بود نیازهای 

من را در آن دوران درست درک و پاسخگویی کند.« 

به نظر سوسا تحصیل در مقطع دکترا به معنای نوعی ساخت دوباره خود 

و پیدا کردن نوعی نگاه به یک مسئله خاص به صورت منحصر بفرد است. و 

این بسیار کار را برای پژوهشگر دشوار می کند. مازاد بر این، زنان با مشکالتی 

برای  را  کار  یا  تحصیل  ادامه  که  مواجه می شوند  بارداری  از جمله  مضاعف 

استاد  پایین  درک  و  دوران  این  در  او  تجربه  می کند.  مشکل  دوچندان  آنها 

راهنمایش باعث شد تا او امروز استاد راهنمای متفاوتی برای دانشجویانش 

باشد. »برای من بعنوان یک زن دوران دکترا سخت ترین دوران زندگی ام بود. 

من در برابر دانشجویان دکترایم احساس تکلیف می کنم. آنها را باور می کنم. 

به  آنها اعتماد بنفس می دهم و همواره تشویقشان می کنم تا پروژه هایشان 

می کنم. سعی  تر  راحت  کمی  برایشان  را  زندگی  واقع  در  نگذارند.  زمین  را 

را  تز  که  نیست  این  بودن  راهنما  استاد  نباشم.  راهشان  سر  مانعی  می کنم 

نخوانی و مدام پشت گوش بندازی، ایمیل های دانشجویان را دیر دیر جواب 

سوال  از خود  دهی. همیشه  قرار  آنها  تحقق  راه  سر  بیخود  موانع  یا  دهی 

میکنم که چطور می توانم به جریان کار دانشجو کمک کنم.  شرایط فردی 



جنسیت، علم و فمینیسم در مکزیک 

129 شماره ۱۰ . آذر ۹۹

صاحب  دکترا  مسیر  در  اگر  مخصوصا  می کنم  گوش  را  دانشجو هایم  زندگی 

نوعی تالش  به  آنها کمک می کنم. شاید  به  روانی  لحاظ  از  فرزند می شوند، 

میکنم که مثل دنیل نباشم.«

نتیجه گیری و چند پیشنهاد:

با وجود پیشرفت های بسیاری که در  گفتمان فمینیستی در طول شش دهه 

گذشته در مکزیک اتفاق افتاده است، همچنان نیاز زیادی برای ایجاد تغییرات 

موثر در شرایط تحصیلی و کاری زنان دانشمند به چشم می خورد. همانطور 

بخصوص  دانشگاهی،  سطح  در  محقق  دانشمند  زنان  تعداد  شد،  اشاره  که 

در سطح دکترا و پژوهش، در این کشور همچنان پایین تر از مردان است و 

شاید بخشی از دالیل را بتوان در فرهنگ جنسیت زده خانوادگی، عدم وجود 

زنان  شرایط  از  آگاهی  نا  نوعی  وجود  و همچنین  دولت  موثر  سیاست های 

دانشمند به صورت کلی جستجو کرد. به گفته ی گراسیال روخاس]۴2] بنیانگذار 

که  موانعی  مکزیک  که  است  رسیده  فرا  آن  زمان   ،  STEM رئیس جنبش و 

همواره از ورود زنان به عرصه علم و فن آوری جلوگیری کرده اند را از سر 

راه برداشته وبدنبال  ایجاد هرچه بیشترعدالت جنسیتی در امر آموزش باشد 

علوم  و  ریاضیات  رشته های  در  تحصیل  به  تشویق  دختران  تنها  نه  طوریکه 

شوند، بلکه شرایط برای یافتن شغل در این رشته ها نیزبرای آنها فراهم باشد 

.)Gomez, 2020(

تالش برای ایجاد برابری جنسیتی تنها مربوط به حوزه STEM نیست، بلکه 

با توازن قوا در هر محیطی در ارتباط است. نقش فمینیسم در نمایان کردن 

ساختار قدرت و افشاء سواستفاده از آن در ایجاد تبعیض جنسی و جنسیتی 

را نمی توان انکار کرد. مبارزات نسل جوان برای آشکارسازی برخورد نادرست 

به  تواند  قربانی می  دانشجویان  با وضعیت  دانشگاه های مکزیک  مقامات 

ایجاد آمادگی و حتی تمایل برای ایجاد تغییر و بهبود این شرایط کمک رساند. 

یعنی مبارزه با بی تفاوتی مدیران دانشگاهی، قربانی نکوهی، بخشش متخلفین 

42- Graciela Rojas



نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۱۰ .آذر 130۹۹

و امثال آن از یک سو و برگزاری کارگاه های آموزشی از سوی دیگر که با کمک 

برای  را  راه  می تواند  دانشگاه ها  جنسیتی  مطالعات  دپارتمان های  از  گرفتن 

ایجاد آگاهی ها، حساسیت ها، و مقررات رفتاری الزم در جهت پیش گیری از 

نتیجه تسریع  تبعیض و آزار و تعرض جنسی و جنسیتی هموار کند.  و در 

فرهنگ  تغییر  و  قربانیان  از  برای حفاظت  قوانین  ایجاد  در  بعدی  قدم های 

مردساالر در محیط های درسی و کاری به نفع  زنان دانشمند را یاری رساند. 

در  آنها  زندگی  شرایط  درک  و  دانشجویان  با  اساتید  و  مسئولین  همراهی 

محققین  و  دانشجویان  برای  بخصوص  کار  سهولت  ایجاد  در  فردی،  سطح 

اساتید و  از سوی  زنان دانشمند  از  اثرگذار است.  حمایت روانی  زن بسیار 

مسئولین در زمینه های ذکر شده در مقاله می تواند سکوی پرشی برای ایجاد 

سهولت شرایط این زنان باشد. در عین اذعان به نقش سرنوشت ساز تربیت و 

شرایط خانوادگی، نمیتوان نقش آموزش و به خصوص دانشگاه ها را در ایجاد 

اعتماد به نفس در این زنان و هدایت صحیح آنها در مسیر پر نشیب و فراز 

نادیده گرفت. زنان دانشمند به وجود اساتید و مسئولین همراه و همدل در 

کنار خود نیاز دارند. 

بورسیه های  بهبود وضعیت  و  افزایش  که  داده است  تجربه مکزیک نشان 

دولتی می تواند افراد و در این میان زنان را تشویق به حضور در عرصه های 

علمی کند. بعنوان مثال بین سالهای  2010 تا 2015  میالدی، دولت مکزیک  با 

باالبردن تعداد بورسیه های تحصیلی Conacyt به دانشجویان، شاهد رشد 70 

درصدی ورود دانشجویان به دانشگاه ها بود)Espinosa, 2016, 18(. درهمین 

راستا این بنیاد بورس هایی را برای مادران]۴3] سرپرست خانوار ارایه می کند که 

با هدف سهولت ورود این زنان به بازار کار و ایجاد استقالل مالی برای آنها 

بوجود آمده اند. این دست حمایت های دولتی می تواند در مسیر تحصیلی 

نقش  اما  دیگر  سوی  از  باشد.  راهگشا  حدی  تا  نیز  دانشمند  زنان  کاری  و 

ماریا                            Conacyt دولتی  سازمان  فعلی  رییس  همچون  ناکارآمدی  مدیران 

۴3- در تقسیم بندی این مادران از ۴ دسته از زنان یاد شده است: مادران مجرد که اشاره هست به زنانی 

که فرزند دارند اما بدون همسر هستند، مادران بیوه که همسرشان فوت شده است، مادران مطلقه که از 

همسر خود جدا شده اند و مادرانی که از شریک خود جدا شده اند بدون آنکه ازدواج قانونی کرده باشند.
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آلوارس]۴۴] که خود نیز یک دانشمند شناخته شده حوزه زیست شناسی هست، 

می تواند تاثیرات منفی خود را در تحکیم شرایط نابرابرجنسیتی باقی بگذارد. 

به گفته والریا سوسا این فرد بودجه بسیاری از پروژه های ترویج علم در میان 

دختران و همچنین بورسیه ها و فرصت های تحقیقاتی را درسال ل  2020 

کاهش داد. متاسفانه با آنکه امید می رفت که انتصاب یک مدیر زن دانشمند 

رویکردی شفاف به سمت عدالت جنسیتی در سیاست های موجود را دنبال 

کند، اما اینگونه نشد. بنابراین گماشتن مدیران با کفایت که نسبت به موانع و 

تبعیضات جنسی و جنسیتی موجود در مسیر تحصیلی و کاری زنان دانشمند 

آگاهی و حساسیت الزم را داشته و برنامه های عملی برای از بین بردن این 

موانع دارند،اهمیت بسزایی دارد. 

در پایان پاسخ جودیت باتلر در تشریح اخالق فمینیستی میتواند راهنمایی 

برای  که  گوناگون  محیط های  و  درگیر  گروه های  میان  در  تغییر  رویکرد  در 

ارتقای شرایط زنان تالش می کنند باشد: »پرسش مهمتر کنونی برای من این 

است که چه شرایطی زندگی ما را قابل زندگی ترمی کند. به نظر من، اصول 

اخالقی فمینیستی یا شاید هر اصول اخالقی باید به خوبتر کردن شرایط زندگی 

برای مردم بیشتری متعهد باشد. هیچ دلیلی نمی بینم که ما اصولی را که از 

ارزشهای برابر در زندگی یا خواست برابری در امکان زندگی کردن می گوید، با 

آغوش باز نپذیریم.« )Tohidi, 2017, 1۴1(. بنابراین شاید سوالی که همواره 

باید فارغ از حوزه ای که در آن کار می کنیم مقابل خود داشته باشیم  این 

باشد که چطور میتوانیم شرایط زندگی زنان را قابل زندگی تر کنیم.
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جنسیت، زن و علم آموزی در ادب اسالمی 

متن زیر مباحثه مکتوب دکتر صدیقه وسمقی  و حسن یوسفی 

اشکوری است در باب جنسیت، زن و علم آموزی در تاریخ، فقه 

و ادب اسالمی.

اشکوری: در این قسمت می کوشم از باب مقدمه فتح باب کنم و در واقع 

صورت مسئله را تا حدودی روشن کنم. تبادل نظرهای بعدی، صورت مسئله را 

روشن تر می کند و امیدواریم در نهایت به روشنگری های مفید منتهی شود.    

یکی از موضوعات مهم و پر مناقشه در شریعت اسالمی و به تعبیری در 

سنت کالمی و فقهی اسالم »مسئله زن« است که می توان آن را در زیر مجموعه 

جنسیت در تفکر اسالمی طبقه بندی کرد. هرچند در گذشته و حتی در زمان 

و زمانه نبی اسالم نیز برخی مسائل مربوط به جنس زن و حقوق مرتبط با 

وی محل بحث و گفتگو و مناقشه بوده و شماری از اصحاب پیامبر بعض از 

اصالحات حقوقی به سود زنان را بر نمی تابیدند )شاید نامدارترین آنان عمر 

اما  یافت(  نیز دست  جانشینی سیاسی محمد  به  بعدها  که  بود  بن خطاب 

در روزگار جدید، که در پی مواجهه مسلمانان با جوامع غربی و اروپایی در 
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قلمرو دین و دستاوردهای  تازه در  داد، چالش هایی  اخیر رخ  دویست سال 

جهان مدرن و از جمله در موضوع جنسیت، زن و اسالم و در واقع فقه سنتی 

میان  در  متعارض  مواردی  در  و  متفاوت  واکنش هایی  با  البته  که  آمد  پدید 

مسلمانان مواجه گردید. 

در گروه انبوه مسائل مربوط به زنان در این مواجهه نوپدید، مسئله جواز 

از منظر شریعت اسالم و به طور  یا عدم جواز علم آموزی زنان مسلمان  و 

و  خواندن  آموختن  از  آموزی  علم  این  البته  است.  بوده  اسالمی  فقه  خاص 

از  گرفته  الهام  یا  و  جدید  مدارس  در  تحصیل  تا  می شد  آغاز  ساده  نوشتن 

و  دانشگاهی  و در عالی ترین سطوح تحصیالت  اروپایی  نوین  سنت مدارس 

از نواندیشان مسلمان منعی برای  پژوهشی دامن می کشید. هرچند شماری 

سوادآموزی دختران و زنان نمی دیدند و حتی آن را حق نیمی از جوامع انسانی 

و مسلمان می دانستند و مشوق تحصیل زنان بودند. اما واقعیت این است که 

اغلب دینداران در تمامی جوامع اسالمی در گذشته های نه چندان دور حتی 

خواندن و نوشتن ساده و ابتدایی را برای زنان و دختران مسلمان روا ندانسته 

و گاه با استفاده از اصطالحات فقهی »حرام« می شمردند. قّصه پرقُّصه مدارس 

دخترانه در ایران پس از مشروطیت کم و بیش روشن است و از چالش های 

آن آگاهیم. بگذریم که در آن زمانها شماری از علما و شریعتمداران حتی درس 

خواندن پسران در مدارس جدید و با آموزش نوین غربی نیز، البته به دالیل 

غیر جنسیتی، مخالف بودند.    

با این همه، اکنون تا حدود زیادی فضا و شرایط به سود زنان تغییر کرده و 

زنان پر شماری در حال حاضر در تمامی جوامع اسالمی و از جمله در ایران در 

سطوح عالی تحصیل کرده و در واقع عرصه مردانه سنتی دیرین علم آموزی 

دارند و  اشتغال  به علم و تحقیق  پای مردان جامعه  به  پا  و  نوردیده  را در 

از یک  اما هنوز هم  از مردان نیست.  آنان چندان کمتر  فرآورده های علمی 

سو اصل سوادآموزی دختران و زنان نزد شماری از دین باوران با مخالفت و 

چالش مواجه است و از سوی دیگر موانع زیادی برای زنان به اعتبار جنسیت 

در سطوح مختلف اجتماعی و مدیریتی و حتی علمی قرار دارد که به نوعی 

با برخی قواعد و باورهای سنتی مذهبی توجیه می شود و به عبارتی تبعیض 
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علیه زنان را اسالمیزه می کند.

خاص  طور  به  و  جنسیت  موضوع  در  باورهایی  چنین  دالیل  یا  و  دلیل 

شرعی  مستندات  و  چیست؟  زنان  آموزی  علم  محدودیت  یا  و  ممنوعیت 

ستبر  و  دیرپا  سنت  این  اجتماعی  عوامل  و  زمینه ها  احیانا  است؟  کدام  آن 

مردساالرانه و می توان گفت زن ستیزانه چه می تواند باشد؟ 

در گفتگوهای بعدی تالش می شود در پرتو روشنگری های پژوهشگرانه این 

پرسش ها پاسخ و یا پاسخ هایی درخور بیابند.             

وسمقی: دین محصول افکار و عقاید انسانهای بسیاری در طول تاریخ است. 

پس از پیامبر اسالم، افراد به یاران و یا صحابه ی پیامبر مراجعه می کردند و 

آنان را سخن اسالم تلقی می نمودند. راویان حدیث  اندیشه های  اظهارات و 

نیز گروه دیگری بودند که دهها و بلکه صدها سال محل رجوع مردم بوده اند. 

آنان فقط دیده ها و شنیده های خود از پیامبر را اظهار نمی کردند، بلکه آرا و 

عقاید خود را نیز بر آن می افزودند. بگذریم از عده ی کثیری که اصال نه پیامبر 

را دیده و نه از او سخنی شنیده بودند، اما از او حدیث نقل کردند. 

پس از آن فقه شکل گرفت و فقها سخنگوی رسمی اسالم شدند. آنان همواره 

در کنار حاکمان سیاسی نیز قرار داشتند، به ویژه در قرون اولیه که دوره ی 

شکل گیری علوم اسالمی محسوب می شود، نقش آنان اساسی و مؤثر بوده 

است. فقها با گره زدن سنت به اسالم و حفظ مصالح حاکمان و نیز با افزودن 

عقاید و افکار و برداشتها و تفاسیر خود، قرائتی از اسالم ارائه نمودند که در 

از فقها بر همان  یافت و فربه و فربه تر شد. هر نسل  تاریخ استمرار  طول 

قرائت سنتی پیشین چیزی را افزود، بی آنکه در آن تغییری اساسی ایجاد کند 

و یا خالقیت و ابتکاری مؤثر داشته باشند. این فقط سرنوشت اسالم نیست، 

منبعی  تنها  میان  این  در  است.  گونه  نیز همین  ادیان  دیگر  بلکه سرنوشت 

که کمترین تاثیر را پذیرفته است، قرآن است. به همین جهت برای دریافت 

نظر پیامبر اسالم به عنوان مثال درباره ی زن، باید به این منبع مراجعه کرد. 

در قرآن زنان از هیچ کار معقول و پسندیده ای منع نشده اند. کاری نیست 

که مردان به آن دعوت و زنان از آن نهی شده باشند. درباره ی علم آموزی 
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که یک امر پسندیده و در دنیای امروز یک حق تلقی می شود، قرآن اظهار 

نظری نکرده که بتوان از آن استنباط کرد که اسالم مخالف علم آموزی زنان 

است. اگر بخواهیم رویکرد قرآن و پیامبر را درباره ی زنان و حق آنان بدانیم، 

می توانیم به آیاتی توجه کنیم که حق مالکیت زنان را در آن روزگار به رسمیت 

می شناسد. به درخواست زنان برای آنان حق ارث قائل می شود، در حالی که 

پیش از آن زنان از ارث محروم بودند. یک نوع طالق را که برای زنان زیان بار 

بود به درخواست زنان ملغی اعالم می کند )ظهار(. به نظر من اگر زنان خود 

به جایی رسیده بودند که حقوق بیشتری را مطالبه می کردند، مثال خواستار 

دیه ی برابر می شدند زمینه برای آن فراهم بود. اما ظرفیت تاریخی آن زمان 

همین مقدار بود. 

آنچه درباره ی ممنوعیت علم آموزی برای زنان آمده ربطی به اسالم ندارد، 

بلکه عقاید و افکار مردانی است که تاب برابری زنان را با خود نداشته  اند. 

فقه سیاسی همان گونه که حافظ مصالح حاکمان به نام اسالم بوده، حافظ 

منافع مردان به نام اسالم نیز بوده است. بنا بر اخبار تاریخی برخی زنان پیامبر 

زنان عامل مهم  به  برتری جویی مردان نسبت  و  تعصبات  اند.  بوده  باسواد 

تالش آنان برای محروم کردن زنان از بسیاری از حقوق از جمله علم آموزی 

شده است و گاهی برای توجیه اندیشه های نادرست خود به منظور متقاعد 

کردن زنان دین را وسیله قرار داده اند. در برخی موارد به روایاتی مغشوش و 

مخالف قرآن استناد می شود. در برخی موارد حتی روایات مغشوش نیز برای 

روایت هم  آن  و حرمت  زن  آوازخوانی  ی  درباره  مثال  ندارد.  تمسک وجود 

نداریم، اما بسیاری از فقها بنا بر طبع خود آن را حرام می دانند و نظر خود 

را به ناروا به اسالم نسبت می دهند. درباره ی علم آموزی زنان باید گفت که 

منبع اصلی اسالم یعنی قرآن علم آموزی را برای زنان نهی نکرده و حتی از 

رویکرد قرآن می توان برعکس چنین دیدگاهی را یافت. در اینجا می خواهم 

پرسشی را مطرح کنم که ممکن است به ذهن خوانندگان این سطور خطور 

کند و آن این است که اگر اسالم و به عبارتی قرآن با علم آموزی زنان مخالفت 

می کرد، آیا ما باید از آن پیروی می کردیم؟ اساسا چه لزومی دارد که در این 

باره بحث کنیم که آیا اسالم با علم آموزی زنان مخالف بوده یا نه؟
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پاسخ من به این پرسش این است که اگر قرآن با علم آموزی زنان مخالفت 

کرده بود، مطمئنا من میان علم آموزی و پیروی از قرآن، علم آموزی را انتخاب 

می کردم، به دالیل بسیار. اما باید گفت که همه اینگونه انتخاب نمی کنند. 

هنوز در عصر ما کسانی هستند که مصرانه با علم آموزی زنان و رفتن دختران 

به مدرسه مخالفند. آنان به گمان خود دیدگاه دین را انتخاب کرده اند. آنان 

اهل تفکر و تعقل نیستند. آنان دنبال یک دین معقول نیستند. هر چه را که 

به آنان به نام دین بگویند، می پذیرند. همانان نیز مشکل اصلی جوامع دیندار 

و سنتی هستند. تفکر این عده که در جوامع اسالمی عده آنان کم هم نیست، 

یکی از بزرگترین موانع توسعه و رشد محسوب می شود. ثمره ی بحث های 

از نگاه آن دسته به نگاه تازه ای از دین است. ثمره ی این  نواندیشی عبور 

بحث ها همراه بردن آن دسته با خود به فضای تازه ای از دین داری است. 

این مهم است که ما مشکل فکری خود را حل کنیم، اما به همان اندازه نیز 

مهم است که به حل یک مسئله ی اجتماعی بتوانیم کمک کنیم. ما باید به 

مانع رشد و  از دین مجهز شوند که  به دیدگاهی  کنیم  نیز کمک  دین داران 

توسعه ی زندگی آنان و دیگران و جامعه نباشد. همان طور که مشکل آنان 

فقط به خود آنان مربوط نمی شود، بلکه می تواند سد راه یک جامعه باشد؛ 

راه حل آن نیز می تواند یک مشکل بزرگ اجتماعی را حل کند و فراتر از آن 

به حل مشکالت عدیده در جهان اسالم کمک کند.

اشکوری: ادامه گفتار را از پاسخ به پرسش خانم وسمقی پی می گیرم. 

ایشان )البته از سوی مخاطبان و به صورت فرضی( پرسیده اند که: »اگر اسالم 

و به عبارتی قرآن با علم آموزی زنان مخالفت می کرد، آیا ما باید از آن پیروی 

می کردیم؟ اساسا چه لزومی دارد که در این باره بحث کنیم که آیا اسالم با 

علم آموزی زنان مخالف بوده یا نه؟«. خود ایشان البته پاسخ داده اند: »اگر 

قرآن با علم آموزی زنان مخالفت کرده بود، مطمئنا من میان علم آموزی و 

پیروی از قرآن، علم آموزی را انتخاب می کردم، به دالیل بسیار«. با این همه، 

ایشان با توسل به این دلیل درست که »همه این گونه فکر نمی کنند«، تالش 
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کرده اند تا نشان دهند که نه تنها قرآن و متون اصلی و معتبر اسالمی دانش 

آموختن زنان را منع نکرده است، بلکه دالیل نقلی و عقلی قانع کننده ای در 

دست است که زنان نیز مانند مردان حق دارند بخوانند و بنویسند و در هر 

سطحی دانش بیاموزند. 

من نیز با دیدگاه خانم وسمقی همدل و هم نظرم ولی متأسفانه حتی در 

قرن بیست و یکم نیز الزم است در باره امور بدیهی بحث کنیم و برای رد و 

نقض مدعیات جزم اندیشان مذهبی، که سنت نبوی را با سنت اعراب جاهلی 

یکی دانسته و می دانند، اقامه دلیل کرده و در مقابل برای اثبات مدعای جواز 

و احیانا وجوب دانش آموزی برای زنان استدالل کنیم. با این مقدمه که فعال 

به تناسب مقام، مراد از »علم« در اینجا خواندن و نوشتن و آموختن دانش 

های متعارف زمانه است، ادله نقلی و عقلی خود را در مقام اثبات مدعای 

خود پی می گیرم. 

یکم. نخستین نکته آن است که حداقل در قرآن به عنوان سند اساسی دین 

شناخت مسلمانان، هیچ منعی برای علم آموزی وجود ندارد، بلکه )به دالیلی 

که در بندهای دیگر خواهد آمد(، تفاوتی بین زن و مرد در این زمینه وجود 

ندارد. از این رو هر دلیلی که برای تشویق مردان به فراگیری علم اقامه شود، 

عینا در مورد زنان نیز صادق است. بنا بر قاعده، همین که در مورد مشخصی 

منعی در متنی نیامده باشد، به معنای مباح و مجاز بودن آن است.

دوم. در چهارچوب نگرش قرآنی به عالم و آدم، آدمی بدون هیچ نوع تعیّنی 

مؤلفه  در  این صورت، جنسیت  در  است؛  تبعیض  بدون  و  برابر  ذات  دارای 

این  های انسانی و حقوقی، مابازای خارجی ندارد و نمی تواند داشته باشد. 

برابری ذاتی و خلل ناپذیر و بی تعیّن آدمیزاد از اصل مهم و بنیادین »توحید« 

استخراج و استنباط می شود. به ویژه در روزگار ما )که بر اساس اومانیسم 

پذیرفته شده است که حقوق به انسانیت تعلق می گیرد و نه به جنسیت و 

. .(، مسئله انسانیت اصل اساسی در تمامی روابط   . عقیده و نژاد و طبقه 

اجتماعی و مدنی است. از این رو نواندیشان و مصلحان مسلمان معاصر بر 

عنوان  به  را  اقبال الهوری  اگر  اند.  نهاده  تأکید  و  تأیید  انگشت  قاعده  این 
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پدر معنوی نواندیشی دینی معاصر جهان اسالم بدانیم )که هست(، وی در 

کتاب »احیای فکر دینی در اسالم« )ترجمه احمد آرام، ص 108( چنین می 

گوید: »از یگانگی مِن جهان شمولی که همه من ها را آفریده و نگاهداری 

می کند، وحدت اساسی نوع بشر نتیجه می شود. تقسیم نوع بشر به نژادها و 

ملت ها و قبیله ها، بنا به گفته قرآن، تنها برای شناختن و شناخته شدن است« 

)اشارت اقبال به آیه 13 سوره حجرات است(. هرچند در قرآن و سنت نبوی 

عمال برخی تبعیضات حقوقی بین زن و مرد وجود داشته است. زیرا قانون 

و مقررات اجتماعی همواره در تخته بند زمان و مکان است و به مقتضیات 

شرایط و موقعیت ها وضع و جعل می شوند. بررسی این موضوع خارج از 

مبحث کنونی ماست.  

سوم. اگر قرار بر متن قرآن باشد، خطابات قرآن در مرحل نخست به انساِن 

بماهو انسان است و در مرحله بعد خطاب به اهل ایمان که در هر دو قلمرو 

و  تفّقه  و  تدبّر  تفکّر،  تعّقل،  به  قرآن همواره  در  است.  بالموضوع  جنسیت 

حسن ُخلق توصیه شده است که باز فراجنسیتی است و اگر امتیازی باشد، 

در دستیابی به مراحل مختلف این صفات است. از این رو واژه »علما« )جمع 

عالم( در قرآن به معنای آگاهان و دانایان است )آیه 28 سوره فاطر( که صد 

البته ربطی به جنسیت ندارد. در این چهارچوب وقتی گفته می شود »العلماء 

ورثه االنبیاء« باز مرزهای جنسیت را در می نوردد و هر زن و مردی دانا و آگاه 

و دارای اوصاف و شرایط الزم می تواند وارث پیامبران باشد. در حدیثی از 

نبی اسالم گفته شده »اکمل الناس عقال و احسنهم ِخلقا«. کامل ترین مردمان 

خردمندترین آنهاست و نیکوترین شان نیز با اخالق ترین شان.                

افزون بر اینها، روایات پر شماری در منابع روایی آمده و اکنون در دست 

است که از قول نبی اسالم به صراحت طلب علم را بر زنان  و مردان مسلمان 

»فریضه« )واجب( دانسته است. هرچند در برخی روایات »طلب العلم فریضه 

علی کل مسلم« آمده و در برخی اقوال »و مسلمه« نیز افزوده شده است )از 

جمله بنگرید به یکی از مقدمات کتاب »معالم االصول« اثر زین الدین شهید 

ثانی(. البته در ادب قرآنی و اسالمی اگر عنوان عام »مسلم« هم بود، کفایت 

می کرد چرا که مسلم صفت عام و شاملی است که بر هر زن و مرد مسلمانی 
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اطالق می شود.

با خواندن و نوشتن آغاز می شود.  تعلّم،  ندارد آغاز علم و تعلیم و  گفتن 

در این صورت چگونه و چرا در برخی روایات منسوب به پیامبر اسالم و یا 

برخی اصحاب و یا علمای اسالمی، سوادآموزی منع شده و آن را در تعارض با 

ارزش های دینی شمرده اند؟ این را باید در تاریخ تحوالت اسالم جست و نه 

در منابع معتبر اسالمی.         

وسمقی: همان طور که آقای اشکوری اشاره کردند برخی روایات وجود دارد 

که زنان را از علم آموزی منع کرده است. در مقابل، روایاتی هست که زنان 

را به این کار ترغیب می کند. دلیل این که افراطیون و واپس گرایان در میان 

این دو دسته روایات دسته ی اول را انتخاب می کنند این است که این دسته 

از روایات با سلیقه و اندیشه ی آنان سازگار است. این روایات نیز ساخته و 

به زن چنین  اند و نسبت  اینگونه سلیقه داشته  پرداخته ی کسانی است که 

فکر می کرده اند. اگر به تاریخ شکل گیری روایات نگاه و در آن تامل کنیم 

درمی یابیم که به روایت اساسا نمی توان اصالت داد. به نظر من روایات منبع 

شرعی نیستند و نمی توانند مورد رجوع برای شناخت اسالم قرار گیرند. من 

تاریخی  با همه ی نقص هایی که منابع  تاریخی می دانم  روایات را یک منبع 

می توانند داشته باشند. برای شناخت آرای اسالم تنها منبع معتبر قرآن است. 

روایات بیش از آنکه گویای آرای اسالم باشد، گویای عقاید و افکار صحابه و یا 

راویان است. فقه اخباری نیز با رجوع به روایات بیش از آنکه نگهبان و معرف 

اسالم باشد، نگهبان سنت است. خلط اسالم و سنت یک اشتباه است که فقه 

دین داران  و  برای مسلمانان  را  فراوانی  و معضالت  آن شده  مرتکب  اسالمی 

از سنت  بری  قرآن  که  نیست  این معنا  به  است. سخن من  آورده  به وجود 

زمان و جامعه ی مخاطب خودش است. نه، قرآن نیز از سنت زمانه ی خود 

ناگزیر است که طبق قاعده ی معمول میان هر گوینده و  سخن می گوید و 

مخاطبی به زبان مخاطب خود سخن بگوید. اما قرآن با وجود این مالحظات 

خوشبختانه دارای عباراتی نیست که بر تبعیض علیه زنان تاکید کند و یا در 
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مبحث حاضر، علم آموزی و سوادآموزی را برای زنان منع کرده باشد. به نظر 

من روایات در این باره قابل اعتنا نیستند. به ویژه اگر روایات با قرآن منافات 

داشته باشند، حتی با اخباریون نیز می توان مناقشه ی جدی بر سر آن روایات 

داشت. رویکرد قرآن چنانکه در سخنان پیشینم عرض کردم، علیه حقوق زنان 

نیست و تبعیض را تجویز و تایید نمی کند. ممکن است درباره ی قوانین ارث 

پرسش شود و یا خواننده ی محترم گمان کند که قوانین ارث موید تبعیض علیه 

زنان است. من اما چنین فکر نمی کنم. قوانین ارث در قرآن مبتنی بر تبعیض 

جنسیتی نیست، زیرا در همان آیات ارث در برخی موارد زن بیش از مرد ارث 

می برد، در برخی موارد زن و مرد مساوی ارث می برند و در برخی موارد زن 

کمتر ارث می برد. این ساختار نشان می دهد که قوانین ارث بر پایه ی تبعیض 

جنسیتی استوار نشد است، بلکه مبتنی است بر وظایف مالی افراد در قبیله و 

خانواده که بحث درباره ی آن موضوع گفتار کنونی نیست. موضوع این است 

که هنوز مردان بسیاری به ویژه در جوامع اسالمی هستند که می خواهند 

زنان را سنتی نگاه دارند. آنان زن سنتی را بیشتر می پسندند. آنان حتی اگر 

قانع شوند که اسالم در حقوق میان زن و مرد تفاوتی قایل نشده، باز ترجیح 

می دهند که سنت را ولو مخالف قرآن باشد حفظ کنند، چرا که به طبع و 

سلیقه ی آنان نزدیکتر است. همین کار را فقها کرده اند. ما قوانین بسیاری 

داریم که مخالف قرآن است اما فقه بر آن به عنوان حکم شرعی تاکید دارد، 

مانند سنگسار و یا قتل مرتد و یا مجازات مرگ برای کسی که لواط می کند و 

یا مجازات تازیانه برای کسی که شراب می خورد و… 

که  است  درست  کرد.  جستجو  سنت  در  باید  را  زنان  علیه  تبعیض  اساس 

فقه اسالمی در طول قرون معرف اسالم بوده و از تبعیض علیه زنان به نام 

اسالم دفاع کرده است؛ اما نواندیشی دینی میان قرائت فقه از اسالم و قرائت 

خود از این دین تفاوت قائل است. پذیرش این فاصله گذاری برای دو دسته 

سخت است: دسته ی اول همان سنت گرایان و مدافعان فقه سنتی و اهالی 

حوزه های دینی هستند و دسته ی دوم مخالفان اسالم هستند که اساسا نسبت 

به اسالم موضع دارند و گمان می کنند این فاصله گذاری برای توجیه اسالم و 

تبرئه ی آن از تبعیضات است. این در حالی است که قصد نواندیشی دینی از 
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ارائه ی قرائت سازگار با حقوق انسانی، ناشی از دغدغه هایی است که نسبت 

به زندگی دین داران و جوامع اسالمی وجود دارد.   در توضیح این سخن باید 

بگویم که نواندیشی دینی نقدهای جدی به قرائت سنتی و فقهی از اسالم دارد 

و نقدهای خود را چه نقد کالمی و چه فقهی و مانند آن را مستدل مطرح می 

کند. اصالح دینی هم امر ممکنی است و هم کم هزینه، در حالی که حذف 

دین اسالم هم پرهزینه است و هم ناممکن. نواندیشی دینی با تالش خود در 

تبیین حقوق زنان و دفاع مستدل از برابری این حقوق با حقوق انسانی مردان 

می تواند زمینه ی تحقق عملی این برابری و رفع تبعیضات را فراهم کنند. 

اشکوری: در ادامه مطالب پیشین و به انگیزه تحلیلی و تبیینی برای روشن 

تر شدن مدعای مان مبنی بر تاریخی بودن محدودیت های تبعیض آلود علیه 

زنان )از جمله موضوع مورد بحث در این نوشتار( الزم است شرحی بیاورم. 

از آنجا که قواعد و سنت ها در جوامع بشری از یک سو برآمده از یک سلسله 

پیش فرض هاست و از سوی دیگر همان پیش فرض های نظری نیز خود معلول 

سلسله ای از علل و عوامل تاریخی و اجتماعی و حتی روان شناختی است، 

تا  به چند پیش فرض در موضوع جنسیت  اشارتی می کنم  ناگزیر  اینجا  در 

حقوق زنان و به طور خاص موضوع زنان و تحصیل دانش بانوان در تاریخ و 

ادب اسالمی روشن شود. بررسی های جامعه شناختی تاریخی گواه است که 

در پیوند با زمینه های اجتماعی مشخص، در طول تاریخ و در گذر ایام، پیش 

فرض هایی ویژه شکل گرفته و آنگاه اندیشه برتری مردان و تبعیض علیه زنان 

پدید آمده و به تدریج تثبیت شده است. 

این پیش فرض ها را می توان چنین فهرست کرد: 1- باور به برتری ذاتی جنس 

مرد بر جنس زن و طبیعی شمردن آن، 2 – باور به شّر ذاتی زن )با توسل 

به دالیلی متعدد از جمله: ضعف قوای عقلی زنان، غلبه احساسات بر قوای 

عقلی زنان، برخی خصوصیات فیزیولوژیکی زنان و . . .(، 3- باوری عمیق به 

اصالت خانواده و ضرورت بقا و دوام آن که وفق آموزه های سنتی بر عهده 

مردان خانواده است و ۴- التزام به عدل ارسطویی که وفق آن نظام عالم و آدم 
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بر اساس تمایزات ذاتی است و هریک دارای حقی است و در نتیجه »اعطاء 

در طول چند هزار  این سراندیشه ها  است.  تحقق عدالت  ذیحق حقه«  کل 

اندیشه های عموم خردمندان  سال تولید شده و در تمام جوامع و حتی در 

و فیلسوفان و مصلحان اجتماعی نیز بیش و کم راه یافته و در نتیجه منشاء 

انواع نابرابری از جمله در ارتباط حقوقی جنسیتی شده است. طبعا دین های 

پدیدار شده در تاریخ و جوامع بشری نیز در نظر و عمل از چنین مفروضاتی 

اثر پذیرفته اند. زیرا که در هرحال دستگاه دینی هم به لحاظ تاریخی برساخته 

بشری است.    

همان گونه که گفته شد، این گونه ذهنیت ها و پیش فرض ها در طی یک 

روند علّی، به یک سلسله تمایزات ذات انگارانه علیه زنان منتهی شده است. 

اگر همان چهار امر مفروض را در نظر بگیریم، این نتایج حاصل شده و می شود 

که مردان جنس اول و برترند و زنان جنس دوم و الزم است زنان احساساتی 

تحت نظر و کنترل مردان خردمند و توانا قرارگیرند تا دچار شر نشوند و مردان 

جامعه را از پاکی و طهارت اخالقی منحرف نکنند. همین طور به حکم عقل 

و منطق امور مسئولیت دوام و سالمت خانواده با جنس خردمندتر یعنی مرد 

خواهد بود و در نهایت تمامی الزامات چنین بنای معرفتی و به تعبیر امروزین 

ایدئولوژیک عاقالنه و عادالنه و به سود جامعه و خانواده است. به ویژه در 

این دستگاه فکری، بدن زن اهمیت بنیادین پیدا می کند و برای مهار شرارت 

برآمده از تن و به طور خاص سکس، ناگزیر انواع محدودیت ها اعمال می 

شود.

اگر این مدلل تحلیلی را در ذهنیت دینی و در ادب دینداران مسلمان به 

کار گیریم، نتایج منطقی و طبیعی آن کم و بیش همان می شود که تا کنون 

شده و هست. یعنی تفسیر مردانه از متون و منابع دینی. در این منظومه 

فکری، تفسیر آیه 3۴ سوره نساء همان می شود که اغلب مفسران گفته اند 

یعنی عدالت اقتضا می کند که مرد »قّوام« )ولّی و یا قیّم و یا نگهبان( زن و 

خانواده باشد چرا که زن واجب النفقه مرد است و در چنین تفسیری حتی 

مرد می تواند زن نافرمان )ناشزه( را تنبیه بدنی کند. در این چهارچوب قواعدی 

چون وجوب پوشش زنان و حتی حجاب اجباری، کسب اجازه زنان از مردان 
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هنگام خروج از منزل و یا از کشور، جداسازی فیزیکی زنان و مردان در محافل 

عمومی، زنانه  و مردانه کردن مشاغل و حتی تحصیل، حرمت آرایش برای زنان 

در مواجهه با نامحرم، ختنه دختران و کثیری از این گونه احکام تحت پوشش 

سنت دینی و شرعی وضع شده و می شوند.     

در  سوادآموزی  از  زنان  و  دختران  شرعی  منع  مالحظات،  این  به  توجه  با 

فرهنگ سنتی مسلمانان، توجیهات خود را پیدا می کند. در مقام موجه سازی 

اگر زنان خواندن و نوشتن بدانند،  اند  چنین محدودیت و ممنوعیتی، گفته 

ممکن است که مرتکب فعل حرام شده به مردان نامه عاشقانه بنویسند و از 

این طریق به گناه و معصیت افتاده و تولید شر و فساد کنند. وقتی شاعری 

عرب می سراید: »اّن النساء شیاطین لنا / نعوذ بالله من کیدالشیطان«، طبعا 

الزم می نماید که با تدبیر مردانه راه هر نوع شیطنت و حیله گری و فریبکاری 

زنان مسدود شود. 

در هرحال هر نوع امکان و اقدامی که راه شیطنت و تولید شر را باز کند، 

مذموم و ممنوع خواهد بود. ختنه زنان، که یک سنت عربی جاهلی در برخی 

قابل بدوی بوده، نزد شماری از مسلمانان مفید دانسته شد و به تدریج جامه 

شرع بر آن پوشاندند و البته توجیه چنین بوده که ابزار تحریک حّس شهوانی 

قاعده مهمی  ادب اسالمی و فقهی،  گناه می شود. در  زنان منشأء شر و  در 

خلق شد به نام »النساء عوره« و در گذر زمان عورت نیز از معنای مصطلح و 

معین خود فراتر رفته تمامی بدن و اندام زن و حتی صدای زن را نیز شامل 

شد. حرمت آواز خواندن زنان در محافل مردان، از این نوع قواعد استنباط 

بیاموزند  را  ندارند سوره یوسف  زنان حق  شده است. حتی روایت شده که 

چرا که ممکن است با خواندن داستان عاشقانه یوسف و همسر فرعون مصر 

)زلیخا(، حّس شهوی در زنان قاری قرآن بیدار شود و در نتیجه گمراهی و فساد 

به بار آید. داستان »کمربند عفت« در برخی جوامع کهن نیز از چنین پیش 

فرض هایی برآمده بود.  

را  بدیلی  اصول  و  به چالش کشید  را  پیشینی  این مفروضات  توان  اما می 

جانشین آنها کرد و در نهایت استنتاج ها و تفاسیر ما از جنسیت و تعیین 
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نسبت زن و مرد و طرح حقوق فیمابین به نحو منطقی دچار تحول بنیادین 

خواهد شد. اگر به نحو معکوس نظام باور و سیستم ترجیحات ما این گونه 

باشد که: 1- زن و مرد در آفرینش و در خلقت برابرند، 2- هیچ نوع شّر ذاتی 

برای زنان )و البته برای مردان نیز( وجود ندارد و به افسانه هایی چون ضعف 

باور نداشته  یا غلبه عاطفه و احساسات و مانند آنها را  قوای عقلی زنان و 

اوال  باب خانواده،  در   -3 ندانیم،  ذاتی  را  ها  پدیده  این  کم  و دست  باشیم 

تعریف و حدود و ثغور خانواده به مقتضای زمان و زمانه می تواند متحول و 

نو بشود؛ و ثانیا، مسئولیت دوام و بقای خانواده نیز بر عهده اعضای خانواده 

و البته بیشتر زوجین است و این مسئولیت حق ذاتی و طبیعی و جاودانه 

کسی نیست و باالخره ۴- به جای عدالت استحقاقی ارسطویی به برابری ذاتی 

زنان و مردان ملتزم باشیم؛ در این صورت بنای ظاهرا استوار و تاریخی تعامل 

دو جنس زن و مرد و به طور خاص تبعیض علیه زنان فرو می ریزد و در فرجام 

بنای تازه ای سر برخواهد آورد. چنین می نماید که تحوالت بنیادین جنسیتی 

مدرن )که عنوان فمینیسم هم یافته است( در چنین روند معرفتی و اجتماعی 

رخ داده است. سند اعالمیه جهانی حقوق بشر )مصوب 19۴8( به ویژه ماده 

اول و دوم آن بیان این تحول بنیادین است.      

بر بنیاد چنین تحول پارادیمی، تفاسیر مذهبی در مورد جنسیت و زنان و 

نقطه عزیمت، همان  اندیشه  این  در  کرد.  تغییر خواهد  کلی  به  نیز  مردان 

اصل  اساس  بر  حقوق  دیگر  و  است  مرد  و  زن  از  اعم  آدمیان  ذاتی  برابری 

تعلق  بماهوانسان  انسانیت  به  حقوق  تعامل  این  در  و  بود  خواهد  برابری 

می گیرد و نه به جنسیت و یا هیچ نوع تعیّن دیگری. زنان همان اندازه حق 

علم آموزی دارند که مردان. اگر راست باشد که »توانا بود هرکه دانا بود«، حق 

این »توانایی« از طریق »دانایی« برابر است. به ویژه نباید از یاد برد حتی اگر 

نصوص دینی مالک و معیار باشد، چنان که گفته شد، به لحاظ سلبی هیچ نوع 

منعی شرعی برای انواع توانایی و دانایی زنان وجود ندارد و در مقابل در بعد 

ایجابی اسناد و اقوال پرشمار و معتبری برای جواز و احیانا در شرایطی وجوب 

دانایی برای زنان در دست است.     
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وسمقی: بر آنچه جناب آقای اشکوری فرمودند می افزایم که زنان در تاریخ 

اند، به ویژه در حوزه ی دین. مردان یک جانبه هرآنچه که  صدایی نداشته 

خواسته اند گفته اند و هر محدودیتی که خواسته اند بر زنان تحمیل و به 

هر وسیله ای آن را توجیه نموده اند. دین هم یک ابزار در دست مردان برای 

یافتن  در  ما همیشه  است.  بوده  زنان  بیشتر  کنترل  و  محدودیت ها  تحمیل 

دیدگاه دین ناگزیریم به منابع دست اول بازگردیم. هر نسلی قرائتی و برداشتی 

از دین دارد. ادیان در طول تاریخ با تغییر دیدگاه های انسان تغییر یافته اند. 

از  بسیاری  مانند  را  به زن  نگاه خود  است. مردان  پدیده ی سیال  دین یک 

دیگر موضوعات بر دین نیز تحمیل کرده اند. به موضوع بردگی نگاه کنید. 

فالسفه، عرفا و دین داران بزرگ نیز آن را در گذشته جایز می دانستند. ارسطو 

معتقد بود برخی انسانها برای بردگی و خدمت به دیگر انسانها به دنیا می 

آیند. ابن العربی معتقد بود برده و آزاد اصال نمی توانند با هم برابر باشند. 

وقتی روایتی از پیامبر نقل شده بود که ما هر آن کس را که برده اش را بکشد، 

می کشیم،ابن العربی گفته بود که مردم چقدر نادانند که چنین روایتی را به 

پیامبر نسبت می دهند . انسان تاریخی به تدریج بزرگ می شود و دین را نیز 

به دنبال خود با خوانش جدید می کشد. انسان معتقد به توحید توان آن را 

دارد که متن مشرکانه را تفسیر توحیدی کند. تفاسیر و به عقیده ی من روایات 

اصالت دینی ندارند. همه ی مشکالت زنان از آنجا آغاز شده که زن در کنار مرد 

و هم شان و برابر او در تاریخ ظاهر نشده و نتوانسته از حقوق خود دفاع 

کند. مردان نیز هرآنچه را که برای سلطه ی بیشتر بر زن و انتفاع جنسی از او 

الزم بوده به نام دین و غیر آن وضع کرده بر زنان تحمیل نموده اند. مشکل 

امروز ما نیز این است که هنوز عده ی کثیری به دین سنتی و تفاسیر وابسته 

به آن وفادار و ملتزمند. آنان به راحتی نمی پذیرند  که این برداشتها سخن دین 

نیست و ارزش دینی ندارد. عرضه ی اندیشه های نوین و تفاسیر جدید از دین 

می تواند در تعارض با اندیشه های سنتی، دین داران را به فکر وادارد. شاید 

آنان با تامل به نتایج بهتری برسند. وااّل، هر کسی با تعقل می تواند دریابد که 

ممانعت زنان از علم آموزی با هیچ وسیله ای حتی دین قابل توجیه و پذیرش 

نیست. منظورم تعقل بدون دخالت هرگونه پیش فرض اعم از دینی و غیردینی 
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است. زن امروز خوشبختانه به همه ی حوزه ها از جمله دین قدم گذاشته و 

اینجا می خواهم بر یک نکته ی  ارائه می کند. من در  بینش مستقل خود را 

مهم تاکید کنم و آن این است که در بازگشت به متون دینی حتی قرآن نیز 

باید همواره یک موضوع را از خاطر دور نداشت، موضوع مخاطب قرآن. باید 

به یاد بیاوریم که قرآن خطاب به چه کسانی سخن می گوید. آن مخاطب، ما 

نیستیم. از همین رو نباید انتظار داشته باشیم که قرآن به زبان امروز ما و با 

فرهنگ و خواسته های ما و مطابق با منشور حقوق بشر قرن بیستم سخن 

بگوید. از سوی دیگر دین داران نیز باید این نکته ی منطقی را از خاطر دور 

ندارند که ما هرگز نمی توانیم آداب و رسوم و قوانین یک جامعه ی دیگر در 

به  یک زمان و عصر دیگر را اجرا کنیم و خود را به طور غیرمنطقی ملتزم 

آن نماییم. من فکر می کنم که با این نگاه در هیچ موضوعی در مواجهه با 

متون دینی به مشکل برنخواهیم خورد. محدودیت های تحمیل شده بر زنان 

زاییده ی همان نگاهی است که گناه اول آدم را نیز تقصیر حوا می داند. همین 

نگاه، برای مصون ماندن مردان از گناه و لغزش، می خواهد حداکثر پوشش را 

بر زنان تحمیل کند و یا آنان را در خانه محبوس سازد. این نگاه زاییده ی یک 

فکر بیمار و غلط نسبت به جهان و انسان است. این نگاه بیماری فرهنگی 

ایجاد می کند. این نگاه اگرچه چندین دهه است که بر ایران حاکم بوده، اما 

آن  غیر  و  پلیسی  و  مالی  و  تبلیغاتی  ابزار  داشتن همه ی  اختیار  در  علیرغم 

توفیقی به دست نیاورده و ناکام بوده است، چرا که این نگاه غلط است و 

پذیرش عمومی ندارد. زنان علیرغم همه ی مشکالت جلو آمده اند و از سدها 

عبور کرده اند. دین نیز نتوانسته سد راه زنان در تحقق خواسته های انسانی و 

حقوقی آنان شود. نواندیشی دینی نیز می تواند با خوانش متفاوت خود سد 

مهمی را از پیش پای دین داران بردارد. زنان و مردان باانصاف و برابری خواه، 

نگاه ها را به نفع زنان تغییر خواهند داد. 

یکی از نکات مهمی که در رابطه با علم آموزی زنان باید مورد توجه قرار 

اتفاق  این  گیرد این است که علم را نمی توان زنانه و مردانه کرد. متاسفانه 

در جمهوری اسالمی افتاده است. دانشجویان دختر از تحصیل در برخی رشته 

ها بازداشته می شوند. جنسیتی کردن شاخه های علم یک حرکت نامعقول 
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و غیرعلمی و حتی ضدعلمی است. این کار عالوه بر آن که به حق زنان در 

انتخاب رشته ی علمی مورد عالقه ی خود لطمه می زند، به علم  و جایگاه آن 

و نیز به دانشگاه لطمه زده است. تبعیض جنسیتی آنقدر رو به افزایش بوده 

که دامنه اش به علم و شاخه های آن نیز رسیده است.        

اشکوری: افزون بر نکاتی که در مورد زنان و به ویژه مسئله علم آموزی آنان 

مورد اشاره و استدالل قرار گرفت، به تاریخ اسالم نیز می توان اشاره کرد. تاریخ 

عصر نبوی و حتی قرن نخست، نافی دیدگاه های زن ستیزانه کنونی در محافل 

غالب مؤمنان سنتی و سنت زده است.   

هرچند نمی توان انتظار داشت که در حجاز قرن هفتم میالدی زنان دارای 

مراتب  به  دیگر جوامع حتی  در  که  گونه  باشند؛ همان  مردان  با  برابر  حق 

پیشرفته تر آن روزگار مانند یونان و روم و ایران نیز این برابری وجود نداشت. 

نبوی  عصر  در  که  است  دست  در  شماری  پر  قراین  و  شواهد  حال  این  با 

تحولی  ارث  مورد  در  از جمله  آمد.  پدید  زنان  به سود  ذکری  قابل  تغییرات 

مثبت ایجاد شد. در زمانی که زنان به کلی از ارث و میراث محروم بودند و 

حتی همسران شخص درگذشته به عنوان میراث در اختیار پسر ارشد متوفی 

قرار می گرفت و او حق داشت او را بر شمار زنان خود بیفزاید، اسالم و قرآن 

برای زنان از ماترک متوفی ارث قایل شد هرچند این ارث برابر نبود ولی به 

هرحال یک گام به سوی برابری و استیفای حقوق زنان شمرده می شد. البته در 

جهان امروز که اساس برابری حق مسلم تمامی آحاد بشر است، گفتن ندارد 

که دیگر قاعده ارث نابرابر گذشته اعتباری ندارد.

از جمله این حقوق، حق برابری در علم آموزی بود. در دیدگاه دینی، علم 

آموزی زنانه و مردانه نبوده و نیست. گفته اند که مردمان عرب در آستانه 

ظهور اسالم عمدتا از گفتار استفاده می کردند و نه از نوشتار و کتابت. نبی 

اسالم با داشتن کاتبان مشخص و کتابت متن قرآن، سنت بزرگ و پایداری در 

روند تبدیل گفتار به نوشتار برداشت. روایتی از عبدالله بن عباس از قول نبی 

اسالم در دست است که می گوید »قیّدوالعلم بالکتابه«. کتابت قرآن و نیز 
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رهنمود بنیادین نبوی مبنی بر به بند کشیدن علم و دانش با کتابت، سنت 

پایداری پی افکند در علم آموزی و نیز تعمیق و توسعه آن با کتابت. سخنان 

پرشماری که از پیامبر اسالم نقل شده با این مضامین که »علم را بیاموزید ولو 

در چین باشد« )چین به مثابه دورترین نقطه ای که اعراب حجاز می شناخته 

اند( و یا »علم گمشده مؤمن است«، بر سنت علم آموزی اعتبار و عرض و 

طول گسترده ای بخشید. 

پس از درگذشت پیامبر در تداوم کتابت قرآن، کتابت حدیث )سخنان منقول 

از پیامبر( نیز آغاز شد. هرچند به دالیل خاص )و احتماال سیاسی( کتابت از 

سوی دستگاه خالفت ممنوع شد و حدود یک قرن ادامه یافت ولی در عمل 

حتی کتابت حدیث نیز هرگز قطع و تعطیل نشد. اکنون شمار قابل توجهی 

از قرآن های قرن نخست )ولو پراکنده( در موزه ها و کتابخانه های مختلف 

جهان موجود است که می توان به کتاب »قرآن های عصر اموی« اثر فرانسوا 

ِدروش به عنوان آخرین تحقیق در این زمینه اشاره کرد.     

با این که تغییرات حقوقی مثبت عصر نبوی به سود زنان با انواع مخالفت ها 

و کارشکنی ها مواجه شد )و خانم فاطمه مرنیسی در کتاب »زنان پرده نشین و 

نخبگان جوشن پوش« به خوبی توضیح داده است( ولی پس از آن نیز هرچند 

با کندی ادامه یافت. زنان مسلمان نخستین از جمله همسران پیامبر، در حد 

بضاعت و فضای حاکم آن روزگار، هم در امور فرهنگی از جمله نقل حدیث 

فعال و اثرگذار بودند و هم در امور اجتماعی و حتی سیاسی نقش ایفا می 

کردند. حق مالکیت زنان به رسمیت شناخته شده بود و از این رو زنان اگر می 

خواستند در تجارت و بازرگانی نیز فعال می شدند. در شعر و شاعری و ادب، 

زنان پر آوازه ای در قرن نخست شهره اند. اسناد تارخی ان دوره گواه است که 

برخی زنان با استعداد و دارای ذوقی ادبی، در شعر و شاعری و سخنوری از 

مردان کم نداشتند. نمونه اعالی آن فاطمه دخت محتشم پیامبر اسالم است. 

عایشه همسر پیامبر نمونه ای دیگر از زنان هوشمند و سیاستمدار و اثرگذار 

در عرصه های مختلف بوده است. ام سلمه همسر دیگر نبی اسالم است که 

در عرصه های مختلف فعال و اثرگذار بوده است. ااین بانوی هوشمند زنان 

به شوی خود منتقل  را  نمایندگی می کرد و مطالبات حقوقی زنان  را  مدینه 
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می کرد و این پیگیری ها گاه به نزول آیات به سود  زنان منتهی می شد. 

اصوال ملقب شدن همسران محمد به عنوان »ام المؤمنین« در قرآن، خود 

گام مهمی در اعتبار بخشیدن به گروه نسوان در آن روزگاری که جنس زن 

اعتبار چندانی نداشته، به شمار می آید. شاید گزاف نباشد که عنوان »اُّم« به 

معنای »ریشه« و بنیاد نشانه ای از تداوم مادر تباری کهن، سنتی که پس از 

عصر کشاورزی فراموش شد، بوده باشد. وقتی در جامعه ای که زنان با عنوان 

بهره  بی  توجهی  قابل  اجتماعی  از حقوق  و همسر  و خواهر  و دختر  مادر 

مهمی  تحول  نقطه  خود  دادن،  »مادر«  عنوان  قوم  پیامبر  همسران  به  اند، 

به  بشود.  مهمی  عینی  و  ذهنی  تحوالت  منشاء  می تواند  و  می شده  شمرده 

همین دلیل است که با فضای مساعدی که برای زنان در عصر نبوی ایجاد شد، 

حداقل شماری از زنان به مراتب باالی بالندگی ذهنی و فرهنگی و اجتماعی 

زنان  از  یکی  علی  بن  زنانی چون سکینه دختر حسین  یافتند.  مهمی دست 

نامدار و شاخص قرن اول است که در کوفه محفل ادبی تشکیل می دهد و در 

جلسات ادبی او شعر و شاعری در جریان است و  در آن محافل شاعران زن 

و مرد حضوری برابر دارند و به نقد ادبی اهتمام می ورزند و شخص سکینه 

با زلف عیان خود )طُرّه مشهور سکینه ای( زانو به زانوی مردان می نشیند و 

ادیب و موسیقی دان و اهل  ادبی زنان شاعر و  مشاعره می کند. گفتارهای 

تغّنی در منابع مختلف از جمله در کتاب مفصل »االغانی« ابوالفرج اصفهانی 

و »بالغات النساء« ابن طیفور بازتاب یافته است. 

ابتدا  روند  این  هجری  نخست  قرن  دوم  نیمه  از  که  افتاد  اتفاق  چه  حال 

متوقف و بعد معکوس شد، داستان تلخ دیگری است که محتاج تحقیق و تأمل 

است و باید در مجال مناسب مورد واکاوی قرار گیرد. متأسفانه دیری است 

که جزمت مذهبی و جهالت زیر پوست دین، چنان ستبر و جدی شده است 

که امروز در قرن بیست و یکم میالدی برای موجه کردن ضرورت سوادآموزی 

و تعلیم و تعلّم زنان باید وقت تلف کرد و دست به استدالل زد. هرچند در 

حال حاضر در کشورهای مسلمان و از جمله در ایران، زنان رسما از تعلیم و 

تعلم محروم نیستند و  درهای مراکز آموزشی حتی در عالی ترین سطوح به 

روی بانوان گشوده است، ولی تبعیضات نهان و آشکار در آموزش از یک سو و 
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محرومیت عملی از اشتغال مناسب به اقتضای دانش و توانایی و تخصص شان 

از سوی دیگر، به تعالی و بالندگی ضروری و کارآمدی مفید نیمی از شهروندان 

آسیب زده است.                                                                       

وسمقی: عالوه بر آنکه شواهد تاریخی بسیاری نشان دهنده ی این واقعیت 

است که زنان به هیچ وجه در زمان پیامبر و پس از آن از علم آموزی محروم 

شواهد  با  را  زنان  آموزی  علم  از  ممانعت  می توان  عبارتی،  به  و  اند  نبوده 

تاریخی رد کرد، بر نحوه ی استدالل کسانی که با علم آموزی زنان مخالفند 

نیز ایرادات جدی وارد است. موافقان تبعیض علیه زنان و اعمال محدودیت 

نسبت به زنان معموال در استدالل های خود به عقل بی توجهند.آنان حتی به 

روایات و اسناد تاریخی معارض با دیدگاه خود نیز توجهی ندارند. کافی است 

خبری در تایید دیدگاه خود بیابند و به آن متمسک گردند و نگاه خود را به 

اسالم نسبت دهند. این شیوه ی نادرست یکی از چالش های بزرگ فقه اخباری 

است. این فقه که فقه رایج در جهان اسالم نیز هست، به جوامع اسالمی و 

نه تنها زنان، آسیب زده است. اصولیون نیز نتوانستند فقه را عقالنی و مدلل 

سازند، بلکه خود توجیه گر فقه اخباری شدند و اصول را اخباری نمودند. به 

عنوان مثال به ادله ی فقها درباره ی ممنوعیت خروج زن از خانه بدون اجازه 

ی شوهر نگاه کنید. مستند آنان یکی دو روایت است که نه تنها معتبر نیستند 

بلکه محتوای آنها ربطی به این فتوا ندارد. من در کتاب زن، فقه، اسالم در این 

باره به تفصیل بحث کرده ام و نیازی نیست که در اینجا آن را تکرار نمایم. 

مقصودم این است که شیوه ی استنباط فقهای سنتی نیز قابل مناقشه ی جدی 

اساسا حقوق، موضوع شرعی  این است که  است. نکته ی بسیار مهم دیگر 

نیست. در زمان پیامبر نیز حقوق را شرعی نمی دانستند. حقوق عرفی بود. 

عقل نیز بر آن صحه می گذارد. حقوق نمی تواند ثابت باشد. با گذشت زمان و 

تغییر دیدگاه انسانها و جامعه ی بشری، حقوق نیز تغییر کرده است. این فقه 

بود که حقوق را شرعی کرد. به نظر من قوانین و حقوق باید از زیر چتر فقه 

و شریعت خارج شود.قوانین در زمان پیامبر عرفی بود. پیامبر جز در مواردی 

افرادی به عنوان اعتراض به یک قانون و رویه ی ظالمانه به آن حضرت  که 
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مراجعه می کردند و خواستار اصالح آن قانون می شدند، در موضوع قوانین 

دخالت نمیکرد  و به همان قوانین عرفی که مردم از آنها رضایت داشتند احترام 

می گذاشت و خود نیز با همان قوانین و سنن بزرگ شده و زندگی کرده بود. 

به گمان من حتی اگر در مواردی دالیلی حاکی از وجود محدودیت و تبعیض 

بدان  این  باشد،  مسلمانان  نخستین  ی  جامعه  در  و  زمان  آن  در  زنان  علیه 

معنا نیست که ما باید از آن تبعیت کنیم. وابستگی قوانین به زمان و مکان 

و شرایط اجتماعی قابل انکار نیست. پیروی از قوانین و سنن جامعه ی دیگر 

به طور کورکورانه و مخالف عقل و منافع و مصالح انسانها، کار پسندیده ای 

و  و مرد  امروز موقعیت زن  باشد.  نیز  تایید شرع  نمی تواند مورد  و  نیست 

از انسانهای گذشته است.  تغییر کرده و خواسته های انسان امروز متفاوت 

امروز عدالت، تبعیض علیه زنان را تایید نمی کند. بزرگترین هدف قانون اجرای 

عدالت است. اگر قانون با عدالت منافات داشته باشد، اجرای آن نقض غرض 

است. این ادعا که ما ملزم به رعایت قوانینی هستیم که نخستین مسلمانان 

به آنها پای بند بودند، امروز معقول و پذیرفتنی نیست. این ادعا اساس قابل 

قبولی ندارد. فقه در شرعی معرفی کردن قوانین جاری در میان اولین پیروان 

اسالم از این مبنا استفاده کرده است که هیچ منطقی از آن پشتیبانی نمی کند. 

در نهایت عرض می کنم که حقوق تبعیض آمیز علیه زنان از جمله موضوع 

مورد بحث حاضر، نه تاییدات تاریخی دارد و نه پشتوانه ی محکم عقلی و 

منطقی و قرآنی و حتی روایی. بشریت گامهای بزرگی به سوی عدالت برداشته 

سوی  به  بزرگی  گام  انسانها  ی  همه  برای  اساسی  حقوق  در  برابری  است. 

عدالت است. کسانی که به نام اسالم هنوز از تبعیضات دفاع و آنها را توجیه 

می کنند، در خسران و زیان به سر می برند. دینی که با حقوق معقول انسانی 

در تعارض باشد، بی گمان کنار نهاده می شود. دوستداران دین در این صورت 

راهی جز تجدید نظر در دیدگاه و برداشت خود از دین ندارند.                                                                      



ایران: در  عالی  آموزش  شدن  زنانه 
 تناقض ها و پیچیدگی ها[۱]
سعید پیوندی و یاسمین نادر

۱. پیش درآمد

آغاز  که   ،1359 خرداد  در  ایران  در  فرهنگی  انقالب  از  پس  دهه  چهار 

وارونه  با  انتظار،  برخالف  درست  زنان  بود،  پرورش  و  آموزش  سازی  اسالمی 

کردن توازن جنسیتی به سود خود ، حدود نیمی از جمعیت دانشجویی در 

دانشگاه ها را تشکیل می دهند. در نزد بسیاری این نتیجه ای غیر منتظره است 

زیرا اسالمی سازی برابر بود با افول -هرچند نه سّدی تمام و کمال در برابر- 

مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان به ویژه در آموزش و پرورش و بازار کار. اما 

در ایران امروز آموزش زنان فراسوی دبیرستان یک پدیده حاشیه ای نیست و 

به یک هنجار، همانند بسیاری از کشورها تبدیل شده است. 

به  اند  کرده   تالش  نوشته های خود  در  دانشگاهیان  از  بسیاری  رو  این  از 

 . بپردازند  ایران  در  عالی  آموزش  زنانه شدن  تناقضهای  و  پیچیدگی ها  توضیح 

1-این متن فصلی است از کتاب دورنماهای بین المللی جنسیت و آموزش عالی به زبان انگلیسی )فونتانینی، 

جوشی و پیوندی( که در سال 2020 منتشر شده است.

Fontanini, Christine, Joshi, Kichore & Paivandi, Saeed )2020(. International Perspectives on 

Gender and Higher Education. London: Emerad Publishing 
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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 ثبت نام زنان 

در دانشگاه ها از دهه 1970 بدین سو، و نیز مشارکت کمابیش محدود آنان 

در بازار کار اختصاص دارد. هدف این بخش مطالعه کمی دگرگونی های 5 

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. 

پیرامون  پژوهش ها  از  دسته  دو  به  عمده  بطور  ادبیات  مرور سنجشگرانه 

آموزش عالی توجه می کند: آنهایی که به بررسی  انگیزه ها، انتظارات و تصمیم 

نوشته هایی  و  می پردازند  دبیرستان  از  پس  آموزش  پیگیری  برای  زنان  گیری 

که به تحلیل اسالمی سازی 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  جامع  باید 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 اسالمی سازی آن 

تاثیر می گذارد. استدالل ما آن است که انگیزه های زنان ایران با "روح زمان" 

)هگل، 2012( به معنای افزایش آگاهی  و عدالت خواهی پیوند نزدیک دارد و 

از  طریق انواع رسانه ها از آنچه در دنیا می گذرد تاثیر می پذیرد . طرح اسالمی 

انقالب فرهنگی در 1359 بدین سو ساختار و محتوای  از  کردن آموزش، که 

نظام آموزشی را نشانه رفته است،  نیز در ارتباط با افزایش آگاهی جنسیتی 

قابل بررسی است و از این منظر دارای تناقض ها و پیچیدگی های خاصی است. 

۲. زنان 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 )1851( 
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عالی  و  متوسطه  آموزش  از  ترکیبی  ایرانی  آموزشی  موسسه  اولین  عنوان  به 

بود.   همچنین مدرسه علوم سیاسی -که به وزارت امور خارجه وابسته بود- و 

مدرسه پزشکی )کاردان، 1957؛ نراقی، 1992( که در همان زمان بنیان گذاری 

انقالب مشروطه )1285(  برای پسران طراحی شده بودند.اما  شدند منحصراً 

و درپی آن به قدرت رسیدن سلسله پهلوی )130۴-1357( فصلی نوین را در 

تاریخ آموزش زنان گشود. برای نخستین بار، شورای عالی آموزشی در 1301 

آموزش و پرورش برای دختران و پسران را به گونه ای یکسان در مدرسه ها و 

دبیرستان ها مطرح کرد. از آن پس، دسترسی زنان به همه  سطوح آموزشی به 

تدریج، گسترش یافت )نراقی، 1992؛ پیوندی، 200۶(.

 103۴ با  ایران-  مدرن  دانشگاه  -نخستین  تهران  دانشگاه   ،1313 سال  در 

دانشجو افتتاح شد و درپی آن، دانشسرای تربیت معلم )131۴( گشایش یافت 

که به طور رسمی به دختران اجازه می داد تا وارد مرحله آموزش عالی شوند.  

تعداد آموزگاران زن که برای تدریس در دبیرستان دخترانه  آموزش دیدند نیز 

با شیب مالیم افزایش   یافت )کاردان، 1957؛ مَناشیری، 1992(.

 تعدادی از زنان طبقات فرادست- به ویژه از طبقه اشراف و خانواده های 

کمتر محافظه کار ایرانی نیز برای پیگیری تحصیل به اروپا یا خاورمیانه سفر 

 کردند. هاشمیان )2010( یادآوری می کند که بین 1309 تا 1319، دست کم ۴۶ 

زن برای تحصیل به فرانسه، بلژیک، آلمان، سوییس یا لبنان رفتند. در 1319، 

یافتند  را  تهران  دانشگاه  در  تحصیل  اجازه  همچنین  زنان  از  گروه  نخستین 

)مَناشیری،1992، ص. 105(، و ۶ سال پس از آن، نخستین پزشک زن از همین 

دانشگاه فارغ التحصیل شد. در دهه های بعدی ما شاهد افزایش چشمگیر و 

پابرجای تعداد زنانی هستیم که با گستره ای مابین 25 درصد تا 30 درصد در 

سراسر دهه 1330، 13۴0 و آغاز دهه 1350 در دانشگاه ها ثبت نام کرده اند.

دامنه طرح های آموزشی در دوره محمد رضا شاه، در راستای پروژه توسعه 

 1350 دهه  از  نفت  بهای  ناگهانی  جهش  لطف  به  و  صنعتی  مدرنزاسیون 

گسترش یافت. کنفرانس ساالنه آموزش در رامسر، که تحت ریاست مستقیم 

آموزش  ارزشیابی سیاست گذاری  و  تعیین  برگزار می شد، قدم مهمی در  شاه 
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عالی برای دست یابی به اهداف توسعه صنعتی بود. 

اولویت  در  عالی  آموزش  در  دختران  پذیرش  ظرفیت  افزایش  دهه  این  در 

سیاست ها آموزشی قرار گرفت )مَناشیری، 1992؛ نراقی، 1992(، و با تصویب  

قانون 1353 که تحصیالت دانشگاهی را به طور رایگان در اختیار پسران و 

دختران قرار میداد )مَناشیری، 1992، ص.250( سرعت و توان اجرایی بیشتری 

یافت. 

افزایش تعداد  با میانگین رشد ۶ درصد در سال، ما شاهد  در دهه 1350، 

رشد  و  کردند  ثبت نام  کشور  در  عالی  آموزش  در  که  هستیم  دانشجویانی 

اجرایی  اداره  که  جایی  تا  بود  فراتر  دانشگاه های  ظرفیت  از  تقاضا  پرشتاب 

آزمون ورودی دانشگاه ها با موانع بسیار رو برو شد. اگر در 13۴0، 3۶ درصد 
از شاگردان -که تحصیالت دبیرستانی را به پایان برده بودند- می توانستند وارد 

از آنان موفق به عبور از سد  آموزش عالی شوند در 1358، فقط 12 درصد 

آزمون ورودی می شدند )نراقی، 1992(. در نتیجه بسیاری از داوطلبان ورود به 

دانشگاه  ناچار شدند تا به خارج از ایران بروند -غالباً اروپا و ایاالت  متحده- تا 

تحصیالت عالی خود را آغاز کنند یا ادامه دهند. بر اساس داده های یونسکو 

)1982( در پایان دهه 1350، ایران در فرستادن دانشجو به خارج در جهان 

مقام نخست را داشت. شمار دانشجویان ایرانی در خارج از کشور از 13۶00 

نفر در سال 13۴9 به 7۴۶۴0 نفر در سال 1358 افزایش یافت. یعنی با افزایش 

میانگین 19 درصد در سال که از آن میان ۶8 درصد در ایاالت  متحده بودند. 

ثبت نام زنان در دانشگاه ها، پیش از جنبش اجتماعی سال های 1357 علیه شاه، 

به 31 درصد رسید )مرکز آمار ایران، 1982(.

اسالمی سازی آموزش در گفتمان انقالبی سالهای پیش از فروپاشی سلطنت 

پهلوی مطرح نشده بود، اما پیروزی انقالب به رهبری آیت الله خمینی، انقالب 

بازتعریف  با هدف  اسالمی  اولویت جمهوری  به صورت  را  اسالمی  آموزشی 
به  آموزشی سلطنتی  نظام  این دوران  در  - دولت  درآورد.  بازسازی ملت  و 

به  طور خاص، ضداسالمی  دانشگاهی  اجتماعی  و  انسانی  و علوم  طور کل، 
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از نهادهای مدرن مانند دانشگاه  و غرب زده]2] قلمداد می شدند. این تلقی 

بنابراین،  بود]3].  ایران  در  نفوذ غرب  نقد  در  پسااستعماری  درکی  معنای  به 

اسالمی سازی این نظام غرب زده هم به منزله امری دینی و هم الزامی سیاسی 

2008؛  پاپزن،  و  آقایی  )حمدحیدری،  گرفت  قرار  اهمیت  نخست  درجه  در 

نهادها،  از  دیگر  بسیاری  همانند  پرورش،  و  آموزش   .)2012  ،200۶ پیوندی، 

نظامی متمرکز بود که حکومت مرکزی آن را تأمین مالی، اداره و بر آن نظارت 

می کرد. از این رو، برای روحانیت در قدرت، طرح ریزی، تحمیل و اجرای طرح 

های خود از باال امری کمابیش آسان بود.

انقالب  اولیه  دوران  که  یکدست سازی ای  ـ  اسالمی سازی  طرح  نخست  گام 

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 دانشگاه ها، از 1359 آغاز شد و طی آن همه موسسات آموزش عالی 

بطور موقت تعطیل شدند. بسته شدن دانشگاه ها همراه بود با موج اول آنچه 

که در گفتمان رسمی "پاکسازی" )اخراج( مخالفان حکومت در میان استادان 

و دانشجویان نام گرفت. )حمدحیدری و دیگران، 2008(.

در  که  دگرگونی هایی  بر  افزون   ،13۶2 در  دانشگاه ها  بازگشایی  پی  در 

دانشگاهی صورت گرفت، موسسات  پرسنل  بازسازی  و  مواد درسی  خصوص 

آموزش  جمعیتی  ـ  اجتماعی  نیاز  به  پاسخ  منظور  به  عالی  آموزش  جدید 

2- Westoxicated

3-  گفتمان انتقادی را دربارة نفوذ و تأثیر غرب بر ساختار و محتوای نظام آموزش عالی بطور عمده توسط 

روشنفکران منتقد دهه ۴0 و 50 شمسی به میان کشیده شد. این حرکت روشنفکری را عمدتاً دانشگاهیان 

مسلمان و شخصیّت هایی مانند علی شریعتی )1312-135۶( و جالل آل احمد )1302-13۴8( آغاز کردند. 

گفتمان نوین اسالمگرایان در پی رواج دوباره ارزش های اسالمی در آموزش مدرن و مبارزه علیه نفوذ فرهنگ 

غربی بود. جالل آل احمد، نویسنده  و روشنفکر ایرانی، در دهه 13۴0 انتقاد از نظام آموزشی را آغاز کرد. 

نام اثر آل احمد، که در 13۴0 انتشار یافت، "غرب زدگی" بود و بازتاب ذهنیت جنبش های نوخاسته اسالمی 

از این دوره زمانی بود که غرب را به منزله مسبب همه بدبختی های کشورهایشان و کشورهای جهان سوم 

ارزیابی می کردند. فصلی از این کتاب به آموزش و پرورش و دانشگاه ها اختصاص یافته که مولف آنها را نهاد و 

سازمان هایی غربی شده ارزیابی می کند. از نظر او، دانشگاِه تحت تأثیر غرب هدفی برای " آموزش انسان های 

غرب زده" بود. آل احمد چنین می پنداشت که در برنامه های 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 نمی شد )نیک پی، 2001؛ پیوندی، 2012(.   
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اسالمی- موسسه شبه خصوصی-  آزاد  دانشگاه  بنیادگذاری شدند]۴]،]5].  عالی 

به  به زودی  و  کرد  به کار  آغاز  دانشجو   3000 با  تهران  در  و  سال  همان  در 

گسترش  آمد  درپی  که  سال هایی  در  یافت.  گسترش  دیگر  شهر  دوجین  یک 

تعداد سازمان های آموزش عالی شتاب گرفت و موسساتی همچون پیام نور، با 

آموزش از راه دور، برپا شدند. در ایران پس از انقالب فرهنگی )13۶2-1359(، 

سازمان های  گونه گونی  و  تعداد  شتابان  رشد  شاهد  عمومی،  انتظار  برخالف 

آموزش عالی هستیم.

۳.زنانه شدن آموزش عالی: روندها و دگرگونی های فراگیر

چنان که گفتیم، افزایش ثبت نام زنان در آموزش عالی در جمهوری اسالمی 

فرایندی بود که ریشه در گسترش آموزش در دوران پهلوی  داشت )ملکزاده، 

2011؛ مَناشیری، 1992؛ صلیبی، 2010(. این رشد  اما در دهه های پس از انقالب 

1357 و به ویژه از دهه 1370 بدین سو  با شتاب بیشترادامه یافت. در 1397، 

دانشگاه هایی  در  دختر،  میلیون   1.7 شامل  دانشجو،  میلیون   3.۶ به  نزدیک 

گوناگون درس می خواندند که به طور کلّی به چهار گونه مقوله بندی می شوند: 

دانشگاه های دولتی که تقریباً 2۴ درصد تعداد کل دانشجویان را، با نسبت 5۴ 

درصد دانشجوی زن، دربرمی گیرد؛ دانشگاه آزاد اسالمی که میزبان 37 درصد 

۴-  گفتمان انتقادی را دربار ه نفوذ و تأثیر غرب بر ساختار و محتوای نظام آموزش عالی بطور عمده توسط 

روشنفکران منتقد دهه ۴0 و 50 شمسی به میان کشیده شد. این حرکت روشنفکری را عمدتاً دانشگاهیان 

مسلمان و شخصیّت هایی مانند علی شریعتی )1312-135۶( و جالل آل احمد )1302-13۴8( آغاز کردند. 

گفتمان نوین اسالمگرایان در پی رواج دوباره ارزش های اسالمی در آموزش مدرن و مبارزه علیه نفوذ فرهنگ 

غربی بود. جالل آل احمد، نویسنده  و روشنفکر ایرانی، در دهه 13۴0 انتقاد از نظام آموزشی را آغاز کرد. 

نام اثر آل احمد، که در 13۴0 انتشار یافت، "غرب زدگی" بود و بازتاب ذهنیت جنبش های نوخاسته اسالمی 

از این دوره زمانی بود که غرب را به منزله مسبب همه بدبختی های کشورهایشان و کشورهای جهان سوم 

ارزیابی می کردند. فصلی از این کتاب به آموزش و پرورش و دانشگاه ها اختصاص یافته که مولف آنها را نهاد و 

سازمان هایی غربی شده ارزیابی می کند. از نظر او، دانشگاِه تحت تأثیر غرب هدفی برای " آموزش انسان های 

غرب زده" بود. آل احمد چنین می پنداشت که در برنامه های 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 نمی شد )نیک پی، 2001؛ پیوندی، 2012(.   

نرخ  افزایش  که چگونه  می کند  اثبات  ایران  آمار  مرکز  داده های  به  اتکا  با  )2011، ص.187(  ملکزاده    -5

باسوادی زنان در دهه 1350، که به دهه های 13۶0 1370 انتقال یافت، "نیروی پرشتابی" را برای زنان در 

آموزش عالی بوجود آورد.
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کل دانشجویان کشور، با نسبت ۴2 درصد جمعیت زن، است؛ شبکه پیام نور 

از کّل  جمعیت دانشجو  با نزدیک 13 درصد  از راه دور(  )دانشگاه آموزش 

یا آموزش های  و میزان ۶۴ درصد زنان دانشجو. سازمان های خصوصی دیگر 

حرفه ای کوتاه مدت که بقیه 2۶ درصد کل دانشجویان، با نسبت 38 درصد 

نیز  زنان  مختص  دانشگاه  هشت  همچنین،  دربرمی گیرند.  را  زن،  دانشجوی 

حقوق،  رشته های  در  معصومه-  حضرت  دانشگاه  و  الزّهرا  دانشگاه  مانند 

نقشی  که  دارند  وجود  انگلیسی  مترجمی  و  حسابداری  بازرگانی،  مدیریت 

حاشیه ای را در نظام آموزش عالی ایران بازی می کنند. طی چهل سال گذشته، 

تعداد دانشجویان کشور 21 برابر رشد کرده و همزمان  جمعیت دانشجوی 

زن افزایشی 31 برابری در مقایسه با آمار  پیش از انقالب را شاهد بوده است.

جدول 1. ثبت نام دختران در آموزش عالی.

 میانگین نرخ رشد

ساالنه میانگین درصد زنان سال

مردان زنان

%۹ ٪10 %۲۹ ۱۳58-۱۳4۹

%5 ٪۴ %۳۱ ۱۳68 -۱۳5۹

%۱۳ ٪22 %۳6 ۱۳۷8 -۱۳6۹

%۹ ٪11 %5۰ ۱۳88 -۱۳۷۹

%۰ %-۲ %48 ۱۳۹۷ -۱۳8۹
منبع: مرکز آمار ایران )135۶، 13۶1، 1371، 1381، 1390، 1397(.

به طور کلی، از 1358 تا 1397، میانگین افزایش تعداد دانشجویان را نزدیک 

به 8 درصد در سال برآورد کرده اند که این رقم به دهه و جنسیت بستگی 

داری  معنا  نحو  به  رشد  نرخ  دید  می توان  جدول1  در  که  همان گونه  دارد: 

برای دختران در دو دهه متوالی، بین 1370 تا 1388، باالتر است. این رشد 

به معنی کاهش چشمگیر شکاف جنسیتی به نفع زنان در دهه 1380 بود: 

این جدول  که  همان گونه  اما،    .1385 در  درصد   52 و   1381 در  درصد   51

که  بودیم  شاهد  را  درصدی   ۴8 اندک  افول   1397 سال  در  می دهند،  نشان 
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ممکن است با سهمیه های  جنسیتی در برخی حوزه های تحصیلی ارتباط داشته 

باشد]۶] .جدول2 پیشینه ای تطبیقی درباره رشد جمعیت دانشجویان را پیش و 

پس از انقالب با محاسبه تعداد به ازای 100000 نفر از ساکنان نشان می دهد.

در 1359،  تعداد دانشجویان به ازای 100000 ساکن ۴850 نفر ، در مقایسه 

با فقط 530 دانشجو در 1355، بود. این افزایش در نزد زنان به نحو معناداری 

بیشتر است: ۴751 دانشجو به ازای 100000 نفر ساکن در 1395 درقیاس با 

فقط 287 دانشجو در 1355 )یعنی هفده برابر(. برخالف پیش فرض عمومی، 

زنان صورت  سود  به  عمدتاً  عالی  آموزش  گسترش  پرشتاب،  رشد  سالهای  در 

و  آموزش  "دموکراتیک شدن"  را  روند  این  از محققین   برخی  است.   گرفته 

پرورش در ایران می دانند )رهبری، 1395؛ شمس، 1395(. در سال 1378 برای 

نخستین بار تعداد زنان قبول شده در دانشگاه ها از طریق آزمون سراسری از 

تعداد مردان پیشی گرفت و همزمان حضور و ثبت نام آنان]7] در رشته هایی 

که عمدتا و به لحاظ تاریخی تحت سلطه مردان بودند نیز افزایش یافت. اما 

از رشته ها مانند فنی و مهندسی  نابرابری های جنسیتی همچنان در برخی 

ادامه یافت.

جدول 2. تعداد دانشجویان به ازای هر 1000000 نفر از جمعیت.

مردان زنان سال

۱۷۱ 64 ۱۳45

6۲۲ ۲8۷ ۱۳55

4۷5 ۲۰۷ ۱۳65

۲4۰۲ ۱55۷ ۱۳۷5

۳۷5۲ 4۲8۰ ۱۳85

5۱۷5 4۷5۱ ۱۳۹5

منبع: مرکز آمار ایران )135۶، 13۶1، 1371، 1390، 1397(.

۶- به منظور محدود کردن دامنه افزایش تعداد دختران در حوزه های فنی و علمی، حکومت کوشید تا نظام 

سهمیه بندی را از نیمه دهه 1380 برقرار کند. بحث ها بر سر سهمیه های جنسیتی در ایران گونه گون 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، 2017(. 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 رشته ها و سطوح متفاوت 

علوم  کرد:  ترسیم  شکل  بدین  می-توان  را  گذشته  دهه  چهار  طی  تحصیلی 

پزشکی، علوم انسانی و علوم اجتماعی عمدتاً زنانه شده اند. درحال حاضر و در 

مقایسه با ۴0 درصد در دهه های 1350 و 13۶0، ۶0 درصد جمعیت دانشجویی 

در این حوزه ها زنان هستند. در علوم تجربی و هنر، به طور میانگین، پس از 

1379 زنان دو سوم دانشجویان را تشکیل می دهنددر مقایسه با نزدیک یک 

سوم در دهه های 1350 و 13۶0. در رشته هایی همچون کشاورزی، دامپزشکی 

و علوم مهندسی که در دهه های 1350 و 13۶0 جمعیت دانشجویان زن کمتر 

از 5 درصد بود شاهد دگرگونی چشمگیری هستیم. در کشاورزی و دامپزشکی، 

به طور میانگین، زنان در دهه 1380 میزان 52 درصد از دانشجویان را تشکیل 

می دادند.

یک  فقط  میانگین،  طور  به  و  زمانی  دوره  همان  طی  مهندسی،  علوم  در 

چهارم دانشجویان زن بودند. توازن جنسیتی در سطح کارشناسی با میزان 51 

درصد به سود زنان است و این نسبت به ۴8 درصد در مقطع دکترا و ۴۶ درصد 

در مقطع کارشناسی ارشد می رسد. این شاخص ها نشان دهنده رقابتی تنگاتنگ 

بین مردان و زنان در دسترسی به آموزش فراتر از مقطع کارشناسی است )مرکز 

آمار ایران، 1397(.

4. آموزش عالی و بازار کار: نمای کلی

چنان که پیش از این یادآوری شد، ایران از نظر پیوند بین آموزش عالی و بازار 

کار به تدریج در حال بدل شدن به نمونه ای غیرمتعارف و ویژه در مقایسه با 

کشورهای دیگر است )قانعی راد، 200۴؛ مجبوری، 2013؛ نوروزی و عالمی، 

2003؛ رضایی رشتی، 2011؛ رضایی رشتی و مقدم، 2011(.  مطالعات اخیر 

نوعی "ارتباط معکوس" بین آموزش عالی و اشتغال را خاطرنشان می سازد که 

بر اساس آن "حقوق افرادی که دارای آموزش عالی اند 9 درصد کمتر از افرادی 

است که آموزش عالی ندیده اند" )Financial Tribune, 2017(. در عین حال 



نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۱۰ .آذر 162۹۹

و  کار  بازار  بین  منفی  روند  و  پایدار  توازن  عدم  نوعی  اخیر  های  پژوهش 

تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی را نشان می دهد که  عمدتاً به ضرر زنان 

است و آنان در را از راه یافتن به بازار کار باز می دارد. جدول 11-3 نمای کلّی 
تطبیقی ای را ارائه می دهد .]8]

جدول 3. سطح تحصیلی جمعیت باسواد فعال در ایران.

۱۳۹5 ۱۳۷5 سطح تحصیلی

زنان                  مردان              زنان                 مردان

%۲4                     %۲۲ %46                      %۳6 ابتدایی

%۲6                    %۱۱                     %۲8                      %۲۷ دبیرستان

%۲6                      %۱۹ %۱5                      %۲۲ دیپلم

%۲4                    %48 %۱۱                      %۱5 آموزش عالی

%۱۰۰                  %۱۰۰ %۱۰۰                    %۱۰۰ مجموع

منبع: مرکز آمار ایران )135۶، 1395(.

همان گونه که جدول نشان می هد افزایش تعداد فارغ التحصیالن 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؛ 13 درصد 

در 1355 و 9 درصد در 1375 و 15 درصد در 1395 )مرکز آمار ایران، 1395(. 

این داده ها به روشنی افزایشی را پس از افولی ابتدایی در دو دهه نخستین 

پس از انقالب 1357 نشان می دهد: 1۴50000 نفر در 1355، 1300000 تن 

در 13۶5، دو ملیون نفر در 1375 و پنج ملیون تن در 1395. در میان زنان 

فعال، 20 درصد از آنان در حوزه خدمات عمومی )آموزش و پرورش، بهداشت 

و سالمت، مدیریت اجرایی(، 31 درصد در مقام متخصص، 10 درصد در بخش 

خدمات و 15 درصد در بخش های سنتی )کشاورزی، صنایع دستی( در قیاس 

8-  برای 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 2009(.
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با تنها 2۴ درصد مردان، مشغول به  کارند.

 رشد چشمگیر در زمینه های "تخصصی"- که در آمارها شغل هایی نیازمند 

مهارت خاص نامیده می شود- به روشنی نشان می دهد که زنان فارغ التحصیل 

در آموزش عالی به طور روز افزونی شغل های تخصصی را در اختیار خود 

می گیرند و رقابتی فزاینده بین مردان و زنان در این بخش وجود دارد.

براساس آخرین اطالعات درباره نیروی کار )مرکز آمار ایران، 1398(، جمع کل 

پنج و نیم میلیون زن، یعنی 1۶ درصد جمعیت زنان باالتر از 10 سال، در 1397 

در بازار کار فعال بودند که 1.1 ملیون نفر از آنان بیکار بوده اند با در نظر 

گرفتن نرخ بیکاری، 19 درصد زنان در قیاس با نرخ بیکاری 10 درصدی مردان 

در همان سال. وزن نسبی زنان در بازار کار نزدیک 20 درصد است، یعنی  تنها 

یک پنجم شاغلین در ایران زن اند. در 1397، نرخ بی کاری به ویژه در نزد زنان 

زیر 30 سال باال بود؛ 37 درصد از زنان زیر 25 سال -در قیاس با 2۴ درصد در 

نزد مردان- و 3۴ درصد زنانی که بین 25 تا 29 سال -در قیاس با 22 درصد در 

نزد مردان- در جستجوی کار بودند.

 براساس داده های مرکز آمار ایران، نزدیک به 30 درصد از زنان فارغ التحصیل 

آموزش عالی  -12 درصد برای مردان- )به استثنای بخش پزشکی( در 1397 

بی کار بودند در قیاس با نرخ 13 درصدی جمعیّت زنانی  -در نزد مردان 8 

درصد- که تحصیل دبیرستانی خود را به پایان نبرده بودند.

پژوهش مهرنیا و فارغبال )139۶ نقل قول از تسنیم، 1397( از طریق تحلیل 

درصد   ۴0 که  کند  می  روشن    ،1395  -139۴ سال  دوم  ماهه  سه  داده های 

میان  از  که   ...[ می گیرند  قرار  مدت  دراز  بیکاری  مقوله  "در  ایران  بیکاران 

آنان] سهم زنان 52 درصد است" )تسنیم، 1397(. پژوهش آنان همچنین نشان 

تحصیلی  مدرک  دارای  درصد   70 بیکار،  زنان  جمعیت  میان  در  که  می دهد 

آموزش عالی اند و اینکه زنان دانش آموخته در نواحی شهری کمتر از 50 درصد 

اقبال یافتن شغل دارند )مهرنیا و فارغبال، 2017(.
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5. انگیزه های 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 )inclusion( در 

کشور، به خصوص جایگاه زنان و همچنین دیگر گروه ها و اقلیت ها، مطرح شد. 

در فضای نامساعد اجتماعی سیاسی داخل کشور و همچنین بحران اقتصادی 

برای   )13۶7  -1359( عراق  با  جنگ  با  همزمان  و  انقالب  نخست  دهه  در 

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 

از انقالب، روند رو به رشد آن  زنان در آموزش عالی چند سال نخست بعد 

در سالهای بعد ادامه یافت و دست آخر به وارونه شدن شکاف جنسیتی به 

با این  انجامید. برای کسانی که  سود زنان در نخستین سال های دهه 1380 

امری غیر منتظره  نیستند گستردگی حضور زنان در آموزش عالی  روند آشنا 

به شمار می رفت، اما در ایران امروز، همانند بسیاری از کشورهای منطقه، 

)کارنامه  است  شده  تبدیل  عادی  پدیده   به  دبیرستان  از  بعد  زنان  آموزش 

حقیقی و اکبری، 2005؛ رهبری، 201۶؛ رضایی رشتی و مقدم، 2011؛ صلیبی، 

2010؛ شمس، 201۶؛ َشوارینی، 2005؛ طیبی نیا و رحمانی، 201۶؛ زّرینی نیا و 

بهروزیان، 2012(.

از این رو، بخش قابل توجهی از مطالعات سال های اخیر به تحلیل  انگیزه 

در  تحصیلی  های  فرصت  به  دستیابی  برای  زنان  خواست های  و  آرمان ها 

دانشگاه می پردازد و آن را نمودی از عاملیت )agency( آنها در مقابل نظام 

ایدئولوژیک حاکم می داند )مهران، 2009؛ َشوارینی، 2005، 200۶(. مثالً در 

تحلیل َشوارینی )2005( می خوانیم 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] شیوه هایی که از طریق آنها، زنان این 

کشورها از نهاد آموزش  برای دگرگونی جایگاه اجتماعی خود بهره 
است  فضایی  آنها]  برای  ]دانشگاه  سازد:  می  نمایان  را  می جویند 
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از امید، گوشه ای امن و مکانی برای تجربة آزادی محدودی ورای 

]منزلت  ارزش  می تواند  که  موثری  ابزار  خانواده؛  بسته  محیط 

احترام  می تواند  که  محِملی   [...[ دهد  افزایش  را  آنها  اجتماعی] 

برانگیزد و حقی که می تواند استقالل مالی را امکان پذیر سازد )ص. 

329، ترجمه از متن اصلی ،تأکید از ماست(".

در تحلیل هایی از این دست، دسترسی زنان به فرصت های آموزشی در سطح 

از  دست  این  است.  مهم  بشری  حقوق  مطالبه  منزله  به  عمدتاً  دانشگاهی 

نوشته ها ایستادگی و مقاومت زنان در برابر فشارهای سنتی و افزایش میزان 

مشارکتشان )ثبت نام و تکمیل تحصیل( را به مثابه نمودی از مقابله  آنها در 

برابر حکومتی ایدئولوژیک تفسیر می کنند که با موفقیت مرزهای دربرداری 

اجتماعی)social inclusion( را گسترش می دهند )هودفر و صدر، 2009(.

سیاست های                                                  به  عالی  درآموزش  زنان  مشارکت  منظر،  این  از 

و  حق خواهی  فرایند  از  بخشی  و  خورده  گره   )identity politics( هویتی 

رحمانی  و  طیبی نیا  گفته  به  می شود.  تحلیل   )claim-making( مطالباتی 

)201۶(، تحصیل در دانشگاه  انگیزه ایست تازه برای تحقق خود، و ابزاری برای 

توانمندی و مبارزه برای  به  رسمیت شناخته شدن و تکامل. یه گفته َشوارینی 

)2009( آموزش 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 جامعه ای پویا- 

که پیگیر ارزش ها و هنجارهای مدرن اند علیه سیاست گذاری های اسالمی سازی 

جمهوری اسالمی )بیات، 2009(.

مشکل نظری در این نوع از تحلیل این است که به کیفیت آموزش عالی، 

های  فرصت  با  دار  معنا  پیوندی  بدون  آموزش  نظام  و   )200۴ راد،  )قانعی 

شغلی و بازار کار، ک به تحقق عدالت جنسیتی کمک کند  کمتر توجه می 
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به  از مطالعات کمتر  این دسته  به نظر می رسد که  بیان دیگر   به  شود]9]. 

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 می پردازند.   

پژوهش های  در  کنون  تا  چنان که  دانشگاه ها،  در  ثبت نام  افزایش   

حق  به  جنسیتی  پاسخی  یافته،  پژواک  جامعه شناختی  و  انتروپولوژیک 

گزینه های محدودی است که در دسترس زنان جامعه ایران بوده است؛ "زنان 

کاری جز درس خواندن ندارند " )َشوارینی، 200۶(. برای بسیاری از زنان، که 

در پی )اندکی( از رهایی از محیط محافظه کارانه خانواده اند، رفتن به دانشگاه 

به طور بالقوه  بخت یافتن شریک زندگی و امکان تجربه ای جدید را افزایش 

می دهد )َشوارینی، 2005، ص. ۴30( و همچنین به آنها نوعی جایگاه اجتماعی 

می بخشد در جامعه ای که  داشتن مدرک تحصیلی امری مهم تلقی می شود. 

-از  کند  می  میسر  را  رهایی  و  آزادی  از  نوعی  تنها  نه  دانشگاهی،  تحصیل 

جمله آزادی نسبی برای سفر و سکونت در دیگر شهرها  به منظور تحصیل - 

بلکه "ارزش ]زنان] را برای ازدواج باال می برد" )َشوارینی، 2005(. تحصیل در 

دانشگاه ابزاری است کارآمد در چانه زنی بر سر مهریه. رضایی رشتی و مقدم 

در تحقیق خود یادآوری می کنند "هرچه قدر دستاورد تحصیلی عروس بیشتر، 

مهریه او باالتر" )2011، ص. ۴3۶(.

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 می کنند. در این نوع مطالعات به نظر می رسد توجه بسیار اندکی به 

پیچیدگی  در فرایند شکل گیری انگیزه  به منزله امری مرتبط با دگرگونی های 

منطقه ای و جهانی در گفتمان حقوق زنان شده است. فرهنگ و هوشیاری 

جدید زنان و مطالبات در حال تغییر آنها را نباید از تحوالت کالن تر در فضای 

اجتماعی و اقتصادی و نیز  جنبش های فمینیستی در جهان جدا کرد. 

9- بحث پیرامون کیفیت آموزش عالی در ایران به¬ویژه در رابطه با رشد پرشتاب کمی تعداد دانشجو بدون 

افزایش متناسب امکانات  ) و یا تأثیر اسالمی سازی برنامه های 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 می رسد که محدود کردن تحلیل به مرزهای جغرافیایی و ایدئولوژیک 

و  اجتماعی-اقتصادی  پویای  فرایند های  شناخت   از  را  ما  اسالمی  جمهوری 

گویی  می دارد:  باز  شده  جهانی  دنیای  با  آن  ارتباط  و  ایران  در  سیاسی 

ندارند.  مستمر جهان  دگرگونی های  با  پیوندی  هیچ  کشور  داخل  فرایند های 

با توجه به برآمدن و گسترش ابزارها و شبکه های اجتماعی -از جمله فناوری  

گیری  به چند و چون شکل  تر  به شکلی دقیق  باید  ارتباط جمعی-  ابزار  و 

انگیزه ها، خواست ها و نحوه تصمیم گیری زنان پرداخت. پل ها و شبکه های 

ارتباط اجتماعی که انواع نگاه فمینیستی و الگو های رفتاری جدید، شهروندی 

زنانه و بازتعریف زنانگی را ترویج  می دهند در دگرگون کردن فرهنگ داخل 

کشور نقش مهمی دارند. مقدم )2005( با مقایسه مشارکت زنان در بازار کار 

در تونس، اردن و ایران، به درستی به گسترش "فمینیسم جهانی" در خاورمیانه 

و فراسوی آن اشاره می کند، و به تأثیر آن  بر شکل گیری مطالبه گری جنسیتی  

برای بهبود جایگاه اجتماعی اقتصادی زنان -که بخش مهمی از آن دسترسی 

برابر آنان به فرصت های آموزشی است- تاکید می کند.

همچنین آقاجانیان و همکاران )2007(، با نگاهی تاریخی به افزایش حضور 

زنان در فرصت های آموزش عالی و بازار کار ریشه آن را نه در تغییرات جهانی 

بلکه در طرح های غربی  سازی ـ مدرن سازی پیش از انقالب و سلطنت پهلوی  

به ویژه از دهه 13۴0 بدین سو جستجو می کنند. به نظر نویسندگان، تأکید و 

توجه به آموزش و پرورش زنان محصول مدرنیزاسیون محمد رضا شاه )1320-

1357( است  که پس از جنگ ایران و عراق در سیاست های بازسازی و توسعه 

)13۶8-137۶( و نیز دوران اصالحات سال های پایانی دهه 1370 و نخستین 

سال های دهه 1380 )137۶-1383(، نیرو گرفت. از این منظر، تحلیل آقاجانیان 

از "پیوستگی" به رغم محدودیتهای جنسیتی در چهار  و همکاران به نوعی 

وجود  با  دارد.  اشاره  عالی  آموزش  در  زنان  تاریخی  فرایند  در  گذشته  دهه 

اهمیت این عامل تحلیل "تاریخی" برای توضیح پیچیدگی های این روند کافی 

به نظر نمی رسد چرا که این روش تحلیل ارتباط این پدیده را با دگرگونی های 

در  رهیافتی  چنین  نمی دهد.  قرار  نظر  مد  انقالب  از  پس  و  پیش  جهانی  

افزایش   معلول  هم   و  علت  هم  خود  -که  اجتماعی  دگرگونی های  مطالعه 
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تقاضا برای آموزش عالی  است - )قانعی راد، 200۴( باقی می ماند. همچنین 

عرضه  و  عالی  آموزش  ظرفیّت  آن  طی  که  متفاوتی   فرآیندهای  بررسی  در 

فرصت های 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 نمی گیرد. 

در توضیح بخشی از پیچیدگیهای این فرایند و دگرگونیهای اجتماعی به طور 

مثال، مطالعه جمعیت شناختی اصفهانی و شجری)2012( افول نرخ باروری، 

به ویژه بین سالهای 13۶5 تا 1385، و افزایش میانگین سن ازدواج برای زنان 

را، که خود تحت تأثیر افزایش دستاوردهای آموزشی زنان قرار دارند، به منزله 

عواملی می افزایند که نقشی مهم را در شکل  دادن به  انگیزه و تصمیم گیری برای 

سطوح تحصیلی پسادبیرستانی بازی می کنند]10]،]11]. بدین گونه  مجموعه ای از 

عوامل پیچیده، چندوجهی و چندگانه در شکل گیری تصمیم  و انگیزه زنان موثر 

بوده و به نسبت فرصت ها و امکاناتی که در دسترس آنهاست میزان مشارکت 

و بهره مندی آنها از ظرفیت تحصیلی در زمان و مکان متحول می شود.  

6.  بازاندیشی اسالمی سازی آموزش: مروری بر نقدها و دریافت ها   

از محورهای کلیدی سیاست گذاری در سال  را می توان  یکی  اسالمی سازی 

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 

حکومت  درون  در  آنها  گرای  اقتدار  پیمانان  هم  و  بودند  جمهوری  نوعی 

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 نهادینه سازی« ایدئولوژی دولت بود 

)انصاری، 2003، ص. 22۴(.

ایران،  10-  نرخ رشد جمعیّت: 3/9درصد در 13۶5، 1/۶درصد در 1385 و 1/2درصد در 1395 )مرکز آمر 

.)1395

11-  19/8 سال در 13۶5، 22/5 در 1385 و 23 در 1395 )مرکز آمار ایران، 1395(.
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انصاری یادآوری می کند که در نزد اقتدار گرایان "این طرح ایدئولوژیک نمی 

توانست یک انتخاب باشد، چرا که مردم به جمهوری اسالمی رای داده بودند 

با  )انصاری، 2003، ص. 22۴(.  بود"  اصلی قضیه  اسالم یک طرف  آن  در  که 

پیروزی تدریجی و همراه با خشونت گرایش اقتدار گرا، اسالمی سازی به سویه  

اسالمی  شد.  تبدیل  دولت-ملت  به  دادن  شکل  و  دولت  هویت  در  اساسی 

کردن آموزش عالی و نیز نظام آموزشی وظیفه مشروعیت بخشیدن به ویژگی 

اسالمی نظام سیاسی را هم بر عهده داشت. 

انقالب فرهنگی )1359-13۶2( که 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 اسالمی سازی 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 کشور 

را در برگرفت )مرادی، 2001(- به موضوع بحث گسترده ای تبدیل شد. خود 

اسالمی سازی، خواه در مقام سیاست گذاری حکومتی، خواه در مقام گفتمان 

سیاسی ایدئولوژیک، در حلقه های دانشگاهی و فراسوی آن محل اختالف نظر 

فراوان بود.

سیاست گذاری ها   با  تضاد  در  اصلی  سمتگیری های  منظر  از  اسالمی سازی 

و  کردن  صنعتی  هدف  که  پهلوی  دوران  سکوالر  )کمابیش(  برنامه های  و 

مدرن سازی با تمرکز بر تربیت نیروی کاری ماهر را دنبال می کرد بود . دادن 

آزادی های بیشتر به زنان، به ویژه از دهه 13۴0 به بعد از طریق قانون خانواده، 

حق رأی، افزایش دسترسی به آموزش و فرصت های شغلی به منزله بخشی از 

برنامه های رشد و توسعه شاه جایی خاص داشت )نراقی، 1992(. در مقابله 

با مسیر توسعه دوران پهلوی، آموزش و پرورش اسالمی شده تحت حکومت 

آیت الله خمینی در بخش بزرگی از تحلیل های موجود، نشان بارز گسستگی 

در فرایندی تاریخی است. نینا انصاری )2015( در کتاب خود، جواهرات الله، 
چنین تصوری از اسالمی سازی را به این شکل خالصه می کند:

تزریق   و  شاه  آموزشی  نظام  بساط  برچیدن  خمینی  "هدف 
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ایران  دانشگاهی  محیط  های  عرصه  همه  به  اسالمی  ایدئولوژی 

القا می کرد  که چنین  را  امر  این  اسالمی  بود. منطق و جمهوری 

مکتب                        در  پرورش  و  آموزش  سنتی  نظام  به  می تواند  راهبردی 

بازگردد]12]" )ص.100(.

بدین گونه اسالمی سازی، در رویارویی با آموزش و پرورش مدرن و مدرن سازی 

شاه، می توانست به صورت بازگشت به دوران پیشامدرن جلوه گر شود. اما 

مطرح  نرفتند]13].  گرایشی  چنین  بدنبال  هیچگاه   انقالب  از  پس  دولت های 

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 

و  فضاها  به  آنان  دسترسی محدود  در  از جمله  جامعه،  در  زنان  جایگاه  به 

فرصت های عمومی به ویژه در آموزش و اشتغال بود. در چنین فضایی افزایش 

ثبت نام زنان در دانشگاه ها می توانست به منزله "روندی  غیر عادی" تلقی 

شود )انصاری، 2015(، نوعی امر ناهنجار، هنجارگریزی یا "پارادوکس" )مهران، 

1990؛ میرحسینی، 1999؛ شمس، 201۶(.

َشوارینی )2005( در تبیین این پدیده خالف انتظار  بر "بسته بندی 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 

حسینی  میر   .)2005 اکبری،  و  حقیقی  )کارنامه  شد  متوسطه"  آموزش  شده 

)1999( نیز به موضوع حجاب اشاره دارد و اینکه چگونه وجود آن دسترسی 

به نظام آموزشی در میان گروه های مذهبی ـ محافظه کار را آسانتر ساخت. 

تبیین رشد  در  را  تحلیلی  انسان شناسانه هم  چنین  پژوهش های  از  بسیاری 

)b.2012( 12- برای برخی تبیین¬ها درباره مکتب و مدارس سنتی از جمله نگاه کنید به: پیوندی

مدرسه های  سنخ  از  بیشتر  می کرد  مطرح  اسالمی  جمهوری  که  الگویی  پیوندی،  استدالل  اساس  بر   .  -13

"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 مکتب ها بیش از آنکه سنتی باشد معنای "مدرن زدایی" آموزش می داد )پیوندی، 200۶(
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آموزش و پرورش زنان پس از 1358 و به رغم فشارها به دست می دهند.

چنانچه اسالمی سازی را نه در تضاد با گذشته که  در ادامه فرایند تاریخی 

از  اسالمی  دولت  رهگذر  آن  از  -که  کنیم  بررسی  آموزش  نظام  گسترش 

بهره  بخوبی  پهلوی  از حکومت  مانده  جا  بر  آموزشی  نظام  های  زیرساخت 

برد- )آموزگار، 1993؛ ملکزاده، 201۶؛ مَنشری، 1992( می توان با دقت بیشتر 

محتوای ایدئولوژیک آن را نیز مورد بررسی قرار داد. اسالمی سازی در متن 
تجربه جمهوری اسالمی را چنین می توان تعریف کرد: "اِعمال قاطعانه قوانین 

دینی در همه حوزه های زندگی" )مهران، 2003، ص. 272( و تحمیل ایدئولوژی 

اسالمی حکومت -همراه با نظام جنسیتی آن- در نظام آموزشی )و ورای آن( به 

قصد تشکیل دولت و ملت پسا انقالبی. مطالعاتی که بر این تعریف از اسالمی 

آن را در ویژگی های قابل مشاهده اش به خصوص  سازی تاکید دارند عمدتاً 

)و نه فقط( در جداسازی جنسیتی، حجاب اجباری و افزایش تعداد و بودجه 

سازمان های دینی بررسی می کنند.  نوشته های دیگری موضوع  تحمیل گفتمان 

دینی در برنامه-های درسی دانشگاهی و دبستان و دبیرستان به ویژه در علوم 

اجتماعی را مورد توجه قرار می دهند )بهداد، 1993؛ پیوندی، 2015(. 

پویایی  چهارچوب  در  مفهومی  را  سازی  اسالمی  همچنین  ها  تحلیل  دیگر 

بندی  سهمیه  نظام  در  را  آن  های  مصداق  که  دانند  می  دولتی  ایدئولوژی 

اقتصادی  و  اجتماعی  نابرابری های  و  و محدودیت ها  دانشگاه ها  ظرفیت 

ناشی از آن می توان مشاهده کرد )افشار، 1997؛ بهرامی تاش، 2003؛ پروازیان، 

گیل و چِیرا، 2017؛ رهبری، 201۶(. اسالمی سازی در این درک  به منزله مانع 

زیرا  می گیرد،  قرار  نقد  مورد  جنسیتی  عدالت  و  دموکراسی  برای  بنیادی  

جایگاه زنان را به شهروندان درجه دو فرومی کاهد و نقش آنان را در رابطه با 

ساختارهای سنتی خانواده و فضاهای اجتماعیـ  اقتصادی جنسیت زده تعریف 

می کند )مقدم، 2005(.

تحلیل اسالمی سازی آموزش )عالی( پس از پایان جنگ با عراق و در دوران 

موسوم به بازسازی و اصالحات )13۶8-138۴( بیشتر به تغییرات بوجود آمده 

و رابطه آنها با سیاست های کالن و داخلی دولت اشاره دارد )الَخنساء، 2018؛ 
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ملکزاده، 2011؛ مقدم، 2015؛ رضایی رشتی و مقدم، 2011(. در این ادبیات، 

توجه پژوهشگران به نحوی روزافزون به سیاست گذار از آموزش رایگان دولتی 

و)شبه(  آموزش  نولیبرال  سیاست های  به   13۶0 دهه  در  تهیدستان  به سود 

خصوصی معطوف گشت )مقدم، 2005، 2015( ]1۴]،]15]. از آن پس، آموزش )در 

همه سطوح(- به ابزاری تبدیل شد برای تربیت  نیروی کار ماهر و  تحصیل 

کرده در راستای برنامه های توسعه ملی و نیز همساز با سیاست گذاری-های 

ایدئولوژیک جمهوری اسالمی. 

نماندند.  نصیب  بی  عالی  آموزش  کمی  توسعه  و  تحوالت  این  از  نیز  زنان 

همزمان شواهد نشان می دهند که تحوالت سیاست آموزش نولیبرالیستی در 

است.  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  گسترده  به گونه ای  اسالمی سازی،  با  ترکیب 

گویی  که  می کنند  تکیه  فرض  پیش  این  بر  نوشته ها  از  بسیاری  اینکه  با 

اسالمی سازی  طرحی منسجم، ایستا و همگون است، ما شاهد ظهور ادبیاتی 

هم هستیم که  به تنش ها و تناقض هایی درونی اسالمی سازی در چهارچوب 

ایدئولوژی دولتی می پردازند. )حمدحیدری و دیگران، 2008(.

 این دست از پژوهش ها در تالش  فهم نظری از شکل گیری ملت و دولت به 

منزله فرایندی هژمونیک  )گرامشی، 1971( به تحلیل  پیچیدگی ها و همچنین 

تناقض های پروژه اسالمی سازی و و تغییرات کارکرد و کاربرد آن در رقابت 

پایگاههای قدرت در درون نظام بسته و ایدئولوِژیک توجه می کنند )الخنساء، 

2018؛ ملکزاده، 2011(. بر اساس این درک، ، چنان که ملکزاده توضیح می دهد، 

اسالمی سازی در ایران از 1359 بدین سو "فرایندی نا متوازن]است] که غالباً 

محدودیت های ماّدی و تردید رهبران حکومت در عمل آن را ناکارا می کند" 

)2011، ص. 10۶(. برای تحلیل اسالمی سازی، ملکزاده به سراغ رهیافتی تاریخی 

می رود و نظام آموزش را در رابطه با حکومت جمهوری اسالمی بررسی می کند 

1۴- برخی از نویسندگان این گونه از موسسات را به دلیل عضویت آنها در بخش های تحت نظارت دولت 

نیمه خصوصی ارزیابی می کنند. 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.

15-  در حال حاضر 75 درصد آموزش عالی شامل شهریه است )مرکز آمار ایران، 2019(.
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که درگیر تنش های  ایدئولوژیک و همچنین ماّدی-اقتصادی درون خود است. 

برای ملکزاده اسالمی سازی در این نظام، عبارت است از "محصولی متناقض که 

نظامی نوین مسیری ناهموار را به سوی دستیابی به هدف های ایدئولوژیک 

خود و غالباً با سکندری خوردن در پیش گرفته است " )ملکزاده، 2011، ص. 

سویی  از  دین ساالر  شده  یکدست  دولت  بین  خطی  رابطه  از  به دور   .)10۶

تصویری  برداشت  این  دیگر،  سویی  از  منسجمی  ایدئولوژیک  طرح  تولید  و 

پیچیده از اسالمی سازی را ارائه می کند و چنین می نماید که در عملی کردن 

آن، به ویژه در مطالعه آموزش عالی ایران و جایگاه زنان درون آن ناکام مانده 

باشد.

تحلیل  برای  مناسب  بستری  آموزش  اسالمی کردن  سازی  مفهوم  ما  نظر  از 

و  نظری  سویه  در  همزمان  است.  اسالمی  جمهوری  سیاست گذاریهای 

جمهوری  سیاست های  درک  خدمت  در  می تواند  تحلیل  این  روش شناسانه 

اسالمی در بافتار پهناور سیاست  کالن -جهت بررسی تحوالت ایران به مثابه 

شد  گفته  نیز  پیشتر  باشد.  زمان-  گذار  در  شده  جهانی  دنیایی  در  بازیگری 

که گفتمان های ضدامپریالیستی به ویژه علیه ایاالت متحد و غرب به طور کّل، 

مؤلفه مهم اسالمی سازی در ایران است. مبارزه ایدئولوژیک علیه نفوذ غرب، 

"دیگری" خطرناک، از 1358 بدین سو عنصر اولیه و امر بنیادی در  انقالب 

فرهنگی را تشکیل می داد و از آن زمان تحکیم شده و ادامه هم پیدا کرده 

در  یونسکو   2030 سند  اجرای  با  خامنه ای  آیت الله  شدید   مخالفت  است. 

نظام آموزش و پرورش، تقویت سیاست اِعمال حجاب در پی جنبش روزافزون 

زنان علیه حجاب اجباری در دانشگاه ها و جامعه، تالش برای افزودن محتوای 

از  نمونه هایی اند  مدارس  و  دانشگاهی  درسی  برنامه های  در  ضدامریکایی 

ادامه اسالمی سازی در ایران و مقابله با شکل گیری "دیگری" هستند.

درست به این دلیل است که باید در تحلیل اسالمی سازی آموزش و پیشرفت 

آموزش زنان چهارچوب گسترده تری در رابطه با بافتارهای بین المللی را هم 

تأثیر سیاست های خارجی  باید  مورد توجه قرار داد. به گمان ما، برای مثال 

در  روزافزون  اسالم گرایی  همچنین  و  کلی  به طور  غرب  یا  و  ایاالت-متحده 

منطقه و یا فضای کلی در رابطه با حقوق زنان در دهه های اخیر را هم در 
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این نکته کمتر در نوشته هایی که به موضوع اسالمی  این بررسی وارد کرد. 

شدن می پردازند به میان آمده است. بررسی نتایج اسالمی سازی از جمله در 

حوزه آموزش و تأثیر آن بر دسترسی زنان به فرصت های اجتماعی ـ اقتصادی 

بدون در نظر گرفتن این بافتارها تقلیلی و ناکامل خواهد بود.

۷. بحثی برای جمع بندی

 آموزش مدرن که در دوران پهلوی )130۴-1357( شکل گرفت به تدریج به  

تبدیل  و صنعتی شدن کشور  نوسازی   برای  کارآمد  و  استحکام یافته  نظامی 

در  آن  تصاعدی  رشد  و  شد  آموزشی  نظام  این  وارث  اسالمی  جمهوری  شد. 

دوران پس از سال 1357 راه هم باید در رابطه با این زیرساخت ها تحلیل کرد. 

برخالف بسیاری از پیش فرض های رایج، نظام   آموزشی و آموزش عالی اسالمی 

شده پس از 1358 به معنای پسرفت به دوران پیشامدرن نبود. این تصور بویژه 

در سویه نمادین به محدودیت هایی باز می گشت که برای زنان و دسترسی 

به فرصت های آموزشی بوجود آمده بود. آموزش عالی ایران از اواخر دهه 

13۶0 شمسی تا دهه 1380، چنان که داده ها نشان می دهند بگونه ای آشکار 

زنانه شد.

هم  استقبال  مورد  گسترده  گونه ای  به  که  غیرمنتظره  کمابیش  نتیجه  این 

قرار گرفته به موضوع بحث های سنجشگرانه فراوانی هم تبدیل شده است. 

مجموعه ای روزافزون از آثار انتشار یافته به تأثیر ایدئولوژی جمهوری اسالمی 

بر جایگاه اجتماعی ـاقتصادی زنان اشاره می کنند. بحث های پیرامون پیشرفت 

از  برخی  به  زنان   دسترسی  محدودیت  به  همزمان  عالی  آموزش  در  زنان 

حوزه های تحصیلی، فرصت های حرفه ای، و پیشرفت در چارچوب نظام آموزش 

عالی و همچنین مشارکت نابرابر در بازار کار اشاره می کنند. 

گرایش های  و  پژوهشی  ادبیات  از  سنجشگرانه  خوانش  نوشته  این  هدف 

درونی آن است که زنانه شدن آموزش عالی را در پرتو عاملیّت زنان -به خصوص 

آموزش  اسالمی سازی  با  رابطه  در  نیز  و  آنان-  تصمیم گیری های  و  انگیزه ها 

بررسی می کنند. استدالل ما در پرداختن تحلیلی به  پیچیدگی های این فرایندها 
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این است که باید نیروها و دگرگونی های جامعه ایران را فراتر از حکومت دینی 

مورد توجه قرار داد. نوشته هایی که این تفکیک سازی را در رهیافت خود در 

نظر نمی گیرند در عمل دچار کاستی های نظری و روش شناسانه می شوند. 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 

در  را  زنان  و جمعی  فردی  تحرک  و  تصمیم گیری ها  انگیزه ها،  جهانی  سطح 

گرایش به آموزش عالی تحت تأثیر قرار می دهد. 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 گروه های محافظه کار، 

تشکیل می دهند.  بسیاری از  آثار انتشار یافته درباره آموزش زنان همه چیز را 

در متن مبارزه درون کشور میان زنان و دولت اسالمی می بینند. همه می دانند 

جنسیتی  سنتی  نقش های  تحمیل  پی  در  اسالمی  جمهوری  ایدئولوژی  که 

است، اما این همه واقعیت را تشکیل نمی دهد. نقد نظری و روش شناختی 

ایرانی  زنان  های  خواست  و  آرمان ها  که  است  این  تحلیل هایی  چنین  از  ما 

 )2012 )هگل،  زمانه"  "روح  تأثیر  تحت  و  با  یافته  پیوند  چیزی  مثابه  به  را 

بررسی نمی کنند. امروز آگاهی جهانی درباره جنسیت  که از طریق رسانه ها 

جمله  -از  نوظهور  فمینیستی   جنبش های  کنار  در  گوناگون  میانجی های  و 

گرایش ها و جنبش های حقوق زنان در ایران به درون جامعه راه می یابند- به 

یک عامل مهم دگرگونی فرهنگی تبدیل شده است. این نیروی دگرگون ساز 

برای ساخت و پرداخت هوشیاری و ذهنیّت زنان -فردی  به بصورت عاملی 

و جمعی- در آمده است.  شکل گیری انگیزه ها و پویایی  تقاضا برای آموزش 

بیشتر و نیز  خواست به رسمیّت شناخته شدن به عنوان شهروند برابر حقوق 

و عدالت جنسیّتی از طریق ابزارهای گوناگون جلوه های بیرونی این ذهنیت 

جدید را تشکیل می دهند .

اندیشه اسالمی سازی پیش از آغاز رسمی خود و از طریق انقالب فرهنگی 
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)1359-13۶2( -در گفتمان  روشنفکران- در مخالفت با فرهنگ و ارزش های 

غربی به ویژه امریکا و ایدئولوژی جنسیتی همساز آن شکل گرفت. از این رو، 

اسالمی سازی 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 سیاست های داخلی حکومت دینی و تحمیل  هنجارها و ارزش های 

جنسیتی آن بر زنان، اسالمی سازی و تأثیر آن بر زنان دارای سویه های پیچیده 

و متناقض )پارادوکسال( است. شواهد نشان می دهند آموزش )عالی( اسالمی 

به گونه ای  است  مخالف  جهانی  جنسیتی  آگاهی  با  که  حال  عین  در  شده 

منزله  به  اسالمی سازی،  است.  کرده  درونی  را  آن  از  عناصری  پارادوکسیکال 

در  پیوسته  به نحوی  بلکه  است  نیامده  وجود  به  در خأل  هژمونیک،  طرحی 

رابطه با فرایندها وپویایی های اجتماعی بزرگ تر درون و بیرون جامعه ایران 

قرار دارد.

دگرگونی های اخیر در فضای آموزشی )غیر رسمی(، که در آن زنان برجسته ای 

مقام  در  ایرانی-  ریاضی دان  زن  میرزاخانی،  مریم  پروفسور  -همچون 

الگوهایی]1۶]  الهام بخش توسط معلمان و رسانه ها تصویر می شوند فقط یکی 

از زن  این نمونه هاست]17]. در فضای اسالمی شده چنین نمادسازی هایی  از 

مدرن موفق را در سطح ملّی و بین المللی دختران جوان را در پیگیری مسیری 

است  مردان  انحصار  در  که  میدانی  در  رقابت  و  عالی  آموزش  در  همانند 

برمی-انگیزانند. این در حالی است که با توجه به تبعیض ها و محدودیت های 

جنستی، دستیابی به چنین سطح عالی از موفقیّت برای زنان در ایران بسیار 

نامحتمل است.

همان گونه که داده های میدانی نشان می دهند زنانه شدن آموزش عالی در 

ایران با بی کاری زنان دانش آموخته و همچنین بی عدالتی گسترده جنسیتی در 

کشور همراه بوده است. در کنار گسترش آموزش )عالی( و دسترسی روزافزون 

زنان به آن، جامعه گاه شاهد رشد محدودیت های جنسیتی است. این نگاه 

16- Role model

17-میرزاخانی در 201۴ مفتخر به دریافت مدال فیلدز )Fields Medal( شد، 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 تبعیض هایی جنسیتی که ریشه در چارچوب های 

قانونی و سیاست  ها دارد مانعی برای پیشرفت و استقالل آنان به شمار می رود. 

هوشیاری جنسیتی جهانی شده در متن جامعه ای با اقتصاد از رمق افتاده و 

فضاهای توسعه محدود نارضایتی روز افزون زنان را در پی می آورد. 

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. 

و  از کشور جست وجو می کنند. مشکالت  را در خارج  آرمان های خود  آنها  

افزایش فشار بر جوانان به ویژه زنان به همراه بدترشدن شرایط اقتصادی و 

دورنمای بحران اشتغال اصلی ترین عواملی هستند که در گرایش به مهاجرت 

در میان دختران نقش مستقیمی دارند]18]. جمهوری اسالمی در حال از دست 

دادن سرمایه انسانی و همچنین سرمایه گذاریی است که طی دهه ها در حوزه 

آموزش انجام داده است. نیروی های جوان به مخالفان بالقّوه حکومت اسالمی 

تبدیل می شوند. روسانتیمان )کین توزی( و خشمی که طی چهل سال گذشته 

انباشته شده خود را به اشکال گوناگون و از طریق جنبش های برای حقوق 

زنان در ایران و خارج از کشور آشکار می سازد. زنانه شدن آموزش عالی ممکن 

است پاشنه آشیل جمهوری اسالمی باشد و نیرویی دگرگون ساز و مهم برای 

از میان برداشتن محدودیت های جنسیتی موجود و شکل دادن به جامعه ای 

با  عدالت بیشتر.             
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 مریم میرزاخانی:
 طرد کلیشه های جنسیتی در پرتو علم[۱]
نیره توحیدی

سه سال از مرگ نا به هنگام پرفسور مریم میرزاخانی می گذرد. اما او همچنان 

ستاره ای درخشان در آسمان علم و دانش بشری، پرتو افکنی می کند. ستاره ای 

اذهان  در  را  ایران  نام  که  درخشید  آنقدر خوش  کوتاهش  عمر  رغم  به  که 

جهانیان، فراسوی تنش های سیاسی و کلیشه های منفی و خصومت آمیز، قرین 

احترام و افتخار کرد. مریم میرزاخانی به مثابه اولین قهرمان زن درالمپیادهای 

ریاضیات در ایران، که دو بار متوالی مدال طال برد، اولین زن ایرانی-آمریکایی 

که تا کنون به عضویت در آکادمی علوم آمریکا نائل گشته است، و اولین زن 

برنده مدال فیلدز )معروف به جایزه نوبل در ریاضیات(، به یک راهگشا و 

از موانع فرهنگی و کلیشه های کهنه جنسیتی در علوم  پیشرو در فرا رفتن 

1- مقاله حاضر، با محتوایی به روز شده و افزایش مطالب، آمارها و منابع بیشتر، وام دار مقاله ای است که 

سه سال پیش نوشته بودم که در "ایران امروز" و فصل نامه "ره آورد"، شماره 121، زمستان 139۶ به چاپ 

رسیده بود: "آموزه هایی از مریم میرزاخانی برای توسعه انسانی":

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/7043[/

http://www.iran-emrooz.net/index.php/think/more/70435
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تبدیل گشته است. او به مثابه یک عالم برجسته ریاضی، یک زن پروفسور 

جوان می تواند به غیر از آموزه های علمی در زمینه ی هندسه و ریاضیات، برای 

بهبود زندگی اجتماعی، توسعه انسانی و اهداف عدالت جویانه نیز در دنیا، به 

خصوص ایران و خاورمیانه، آموزه هایی مهم به ارمغان آورد.

اجازه دهید من بنا بر تخصص خودم یعنی »مطالعات جنسیت و توسعه« 

انسانی  برای توسعه  درباره اهمیت مستقیم و غیرمستقیم مریم میرزاخانی 

)به خصوص در حوزه آموزش و پیشرفت زنان در عرصه علوم پایه(، بیشتر از 

بعد زن بودنش صحبت کنم و توضیح دهم، چرا در بستر کنونی اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی ایران وقتی بعد جنسیت در کنار ابعاد دیگر خصوصیات و 

نائلیت های درخشان مریم قرار می گیرد، تاثیرات مثبت او را به مثابه یکی از 

مفاخر ملی، و در واقع فراملی، بیشتر می کند.

چرا زن بودن مریم میرزاخانی مهم گشته است؟

در یک دنیای انسانی ایده آل نباید جنسیت یک دانشمند، مهم و اصال قابل 

کننده  تعیین  مبانی  جوامع،  اغلب  در  موجود  واقعیت  در  اما  باشد.  توجه 

آنها  دسترسی  میزان  لذا  و  افراد  اجتماعی  مراتب  سلسله  و  قدرت،  منزلت، 

به  وابسته  صرفا  علمی،  مدارج  کسب  در  موفقیت  برای  الزم  امکانات  به 

توانایی ها، قابلیت ها، انگیزه و اشتیاق و تالش فردی افراد جامعه نیست. بلکه 

هنوز و بسیار اوقات موفقیت های ما در مسیرتالقی یا تقاطع انواع تبعیضات 

وکلیشه های فرهنگی و تاریخی مربوط به جنسیت، نژاد، قومیت، ملیت، طبقه 

اقتصادی و نظایر آن شکل می گیرند.

مربوط،  وگزارش های  خبرها  درهمه  نداشت  ضرورتی  نبود،  زن  مریم  اگر 

جنسیت او را مشخص و او را »اولین زن برنده مدال فیلدز« بنامند. اگر مریم 

زن نبود، آیا برنده شدن و مرگ زودرس او به همین وسعت و شدت توجه 

جهانی را جلب می کرد؟ اگر مریم زن نبود، رئیس دانشگاه استانفورد در سوگ 

او چنین نمی نوشت: » مریم خیلی زود از میان ما رفت، اما تاثیری که بر روی 

هزاران زن گذاشت تا با الهام گیری از او به تحصیل در ریاضیات و علوم روی 
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آورند، پایدار خواهد ماند.«

اگر مریم زن نبود، نوع پوشش او مورد بحث ومناقشه نظری و سیاسی قرار 

نمی گرفت و چاپ عکس هایش در کنار خبر موفقیت های علمی جهانی اش به 

دلیل این که موهای سرش )با وجود کوتاه بودن( پوشیده نیست، به معضلی 

نمی گشت.  تبدیل  ایران  اسالمی"  "جمهوری  کنترل  تحت  رسانه های  برای 

عکس هایش  در  او  موهای  و  چهره  روی  دستکاری  به  مجبور  روزنامه ها  و 

نمی  شدند. یا انتشار عکس هایش در کنار خبر شوک آورمرگ نابهنگامش که 

اعتراض عده ای که هنوز  بالخره اغلب بدون دستکاری چاپ گردید، موجب 

برایشان روسری زن مهم تر از مغز، نبوغ و مقام علمی اوست، نمی گردید.

و  موانع  مسلمان،  غیر  و  ایرانی  غیر  یک  با  ازدواجش  نبود  زن  مریم  اگر 

مشکالت حقوقی به همراه نداشت. اگر مریم زن نبود برای سفر و یا بازگشت 

به ایران به همراه فرزند و همسرش، با موانع تبعیض آمیز قانونی برای گرفتن 

تابعیت و حقوق شهروندی فرزند و همسرش مواجه نمی گشت.

آری، متاسفانه هنوز در بعضی جوامع به طور کلی و در ایران به طور خاص 

و وسواس گونه، زن، بخصوص زن جوان را موجودی سراسر جنسی )سکسوال( 

بدن خالصه  و  زیبایی صورت  و  واندام های جنسی،  تن  در  را  او  تلقی کرده 

می کنند و لذا برای کنترل بدن او و تنظیم مناسبات جنسی مرد-محور، بیش 

از هر چیز نمود ظاهری، آرایش و پیرایش، پوشش و حجاب زن به دغدغه 

اصلی تبدیل می شود. هنوز در ایران و بعضی جوامع دیگر، از دید بسیارانی، 

به قول  و  باشد  کنترل صاحبش  باید در خدمت و  زن همچون متاع جنسی 

تبلیغات عمومی خود می گویند، »زن مثل  در  اسالمی، چنان که  بنیادگرایان 

شکالت است که اگر کامال پوشانده نشود، مگس ها دور او جمع می شوند.« 

تلویحا زن را  این نگرش و آموزه ها،  با  البته آن ها البد متوجه نمی شوند که 

به یک خوراکی و مرد را نیز به »مگس« تقلیل داده اند. این نگاه نه تنها ضد 

آزادی و حرمت انسانی زن، بلکه در عین حال توهینی است به مرد که گوئی 

موجودی است وحشی و عاجز از کنترل و تنظیم تمایالت جنسی خویش.

در کشورهائی چون آمریکا نیز با وجود این که خوشبختانه زنان به بسیاری 



نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۱۰ .آذر 186۹۹

از حقوق خود دست یافته و از حق انتخاب در تقریبا همه زمینه ها برخوردار 

هستند؛ متاسفانه اما هنوز جنسیت گرایی، خشونت و سوء استفاده و یا کاال و 

شیء پنداری از سکسوالیته، بخصوص بدن زنان ادامه دارد و برای مثال از بدن 

عریان و اندام های مختلف زنان همچون کاالیی درتبلیغات تجاری و فروش 

کاالهای دیگر سودجویی می شود. البته تفاوت ماهوی بین این دو نوع نگاه 

ظاهرا متفاوت در ایران و آمریکا وجود ندارد، چرا که در هر دو نگاه، زن به 

اندام جنسی )عورت( تقلیل می یابد. یعنی حرمت و اختیار کامل زن به مثابه 

انسانی با همه ابعاد انسانی، اعم از ذهنیت، علم و دانش، سالیق و عقاید و 

قابلیت های جنسی و فرا جنسی زن یا نادیده گرفته می شوند، یا ارزش ثانوی 

پیدا می کنند.

مریم میرزاخانی اما به مثابه زن جوانی با زیبایی های طبیعی صورت و سیرت، 

توانایی ها و خالقیت های ذهنی و دانش و سخت کوشی اش  به دلیل  اساسا 

آن هم در رشته ریاضی و هندسه که معموالً رشته ای مردانه تلقی می شود، 

توانست به ستاره ای جهانی تبدیل شود. درخشش او در مدارس و دانشگاه 

شریف در ایران و بعد در دانشگاه های هاروارد، پرینستون و استانفورد آمریکا 

به خصوص پس از دریافت چند جایزه مهم در ریاضیات، و از همه مهم ترمدال 

بین المللی فیلدز، پاسخ محکمی بود برای آن ها که زنان را ناقص العقل و یا 

فاقد چنین توانایی های ذهنی و عقلی می دانند و اصرار دارند که نقش زنان 

محدود به همسرداری و مادری و خانه داری باشد.

آنان یا از تحوالت مدرن در دو سه قرن اخیر، از جمله تحول در نقش های 

جنسیتی ومناسبات جنسی و جنسیتی آگاهی درست ندارند و یا همچنان از 

این دگرگونی ها هراسان وخوفناکند و آن ها را »عوارض فاسد تمدن غرب« و 

باعث هرج و مرج و گناه و تباهی می دانند. آن ها در مواجهه با نمونه های 

را چنین  کهنه خود  میرزاخانی، عقاید  پروفسور مریم  برانگیزی چون  چالش 

توجیه می کنند که »این خانم یک استثناء بر قاعده است و اصل ناقص العقل، 

ضعیفه و عورت بودن زنان را رد نمی کند.«
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آیا مریم به واقع یک استثناء بوده است؟

راستی چرا از زمان تاسیس مدال فیلدز در سال 193۶ تا کنون از میان ۶0 

دریافت کننده این جایزه تنها یک تن از آن ها زن بوده است؟

گفته می شود مدال فیلدز مثل جایزه نویل در حوزه ریاضیات است. اما با این 

تفاوت ها که این جایزه فقط هر چهار سال یک بار وهر بار حداکثر به چهار 

ریاضیدان که زیر ۴0 سال سن داشته باشند، تعلق می گیرد. هدف این بوده 

است که نه تنها از کشفیات و خدمات علمی ریاضیدانان نخبه تا زمان دریافت 

جایزه قدرشناسی شود، بلکه این مدال نوید بخش و مشوق خالقیت های آتی 

آنان نیز باشد. بنابر این انتخاب مریم میرزاخانی در ضمن نشان دهنده این 

است که او هنوز در میانه راه کشفیات وتالش های علمی فوق العاده درخشان 

خود بود واگر زنده می ماند یافته ها وخدمات درخشان تری هم در پیش داشت.

این جایزه  به دریافت  نائل  زنان دیگری هنوز  این که  از دالیل  شاید یکی 

زنان  از  بسیاری  علمی  دوران شکوفایی  که  باشد  واقعیت  این  بودند،  نشده 

معموال در سنین زیر۴0 سال نیست چرا که بر طبق سنت، اول باید تا جوان تر 

هستند به »وظایف« همسری و مادری بپردازند. واال تعداد زنانی که نائل به 

دریافت جوایز مهم دیگری در علوم مختلف از جمله ریاضیات شده اند، اگرچه 

هنوز بسیار کم تر از مردان است، اما نادر و استثنائی نیست.   

همین وضعیت و روند را در مورد جایزه نوبل هم میتوان مشاهده کرد. در 

نوبل  جایزه  برنده  زن  و۶0  مرد   87۶ ،)2020-1901( جایزه  این  طول حیات 

شده اند. زنان تا کنون در علوم تجربی )پزشکی، فیزیولوژی، ژنتیک( ۶٪، در 

علوم پایه )فیزیک، شیمی، ریاضی( ۴٪، دراقتصاد 2٪، در ادبیات 12٪ و در 

صلح 1۶٪ از برندگان جایزه نوبل را تشکیل داده اند. این ارقام حاکی از محدود 

و عقب بودن میزان پیشرفت علمی زنان در دنیا است و نیاز شدید به تحول 

در این زمینه را یادآور می شود. اما نکته امیدوار کننده از جمله این است که 

هر چه به زمان کنونی نزدیک تر شده ایم، به تدریج )و البته به کندی( بر 

تعداد زنان دریافت کننده جایزه نوبل و یا جوایز مشابه آن افزوده شده است.  

دلیل مهم تر دیگری که در تحلیل این عقب ماندگی ها باید مورد توجه قرار 
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گیرد این واقعیت است که از عمر صدور اجازه برای ورود زنان به دانشگاه ها، 

نیز  سال  حتی صد  شده اند  تلقی  مردانه  که  رشته هائی  در  تحصیل  ویژه  به 

یاد  ریاضی  نداشتند  اجازه  حتی  دختران  پیش  سال   120-100 تا  نمی گذرد. 

عوارض  و  نیست  زن خوب  مغز  برای  ریاضی  که  بود  این  بر  بگیرند.عقیده 

بدی روی زنانگی او می گذارد. اعتقاد به ناقص العقل بودن زنان نه محدود به 

ایران و خاورمیانه بوده است و نه مختص فقهای اسالمی. کهتر انگاشتن زن و 

مناسبات پدرساالرانه و سلطه جویانه بر زنان از زمان تدوین قوانین حمورابی 

در امپراطوری بابل رسمیت قانونی یافت یعنی حدود 1752سال قبل از میالد. 

و با بحث ها ونوشته های قدیمی ترین فالسفه و قدیسین و خاخام ها و فقها 

جهان  کلی  بطور  و  ادیان  و  فلسفه  ادبیات،  وارد  غزالی  تا  گرفته  ارسطو  از 

بینی رایج در دوران تاریخ مدون بشری گردید و دستگاه های دینی وسیاسی 

هم  تقدس  و  مشروعیت  پدرساالر  سنن  و  وارزش ها  نظم  به  هم  کمک  به 

بخشیده اند.

بحث و تحلیل چرايی و چگونگی غلبه مناسبات پدرساالر و مرد-محور بر 

مناسبات اولیه مادر-تبار در ساختار خانواده، اقتصاد، سیاست و به خصوص 

دین، یعنی غلبه تک خدایی مذکر بر چند خدایی مؤنث و مذکر، از محدوده 

پدرساالری  مناسبات  فرایند شکل گیری  برای مطالعه  است.  نوشته خارج  این 

میشود]2].    توصیه  زیر  پاورقی  در  منبع  دو  خاورمیانه،  در  جمله  از  دنیا،  در 

گرفته  داری  برده  از  بشری،  سلطه جویی  انواع  که  آوریم  یاد  به  است  کافی 

و  ملی و جنسی  قومی،  برتری طلبی  و  امپریالیسم،  استعمار،  نژادپرستی،  تا 

طبقاتی از معضالت تاریخی پر از ستم و خشونت برای بشر بوده است که 

تالش ها و مبارزات برای تغییر، تعدیل و اصالح آن ها توسط همین بشر ادامه 

دارد. 

پیش کسوتان مریم میرزاخانی: پنج نمونه از زنان ریاضی دان نامدار جهان

تاریخ علم نیز طبعا متاثر از تاریخ مذکر ما بوده است. برای مثال به پنج تن 

از مهم ترین زنان ریاضیدان تاریخ اشاره کوتاهی می کنم تا بهتر مشخص شود 

2- Learner, Gerda.1986. The Creation of Patriarchy )New York: Oxford University Press(; 

Ahmed, Leila. 1992. Women and Gender in Islam )New Haven, Yale University Press(.
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که نه مغز و استعداد زن ها بلکه شرایط محیطی، تبعیض و موانع فرهنگی 

جنسیت گرا، و برداشت ها و تقسیم کار کلیشه ای از موانع اصلی پیشرفت آنها 

در علوم بوده است. 

در  که  است  مهمی  فیلسوف  و  ریاضیدان  زن  اولین   ،)Hypatia( هیپاتیا 

تاریخ بشر می شناسیم.  او در اسکندریه مصر در قرون چهارم و پنجم میالدی 

از  و  می کرد  عام سخنرانی  درمال  نیز  فلسفه  و  نجوم  باره  در  که  می زیست 

اوباشان  از  عده ای  تعصب  و  قربانی جهل  اما  او  بود.  نوافالطونی ها  پیروان 

اسقف اعظم شهر شده و به قتل می رسد.

 18 قرن  در  فرانسوی   )Sophie Germain, 1776-1831( جرمین  صوفی 

حق  اما  می کند  خودآموزی  پدرش  کتابخانه  در  را  هندسه  و  ریاضی   ،19 و 

ورود به Ecole Polytechnique را به خاطر زن بودن پیدا نمی  کند. صوفی 

با نام مستعار مردانه به مکاتبه با اساتید دانشگاه می پردازد. او با وجود عدم 

دسترسی به منابع و امکانات موجود که مختص مردان بود، توانست اولین زنی 

شود که از آکادمی علوم فرانسه جایزه ای به خاطر تئوری Elasticity و چند 

دست آورد دیگر در ریاضیات دریافت کند.

آدا الولیس )Ada Lovelace, 181[-18[2 ( در قرن نوزدهم در انگلستان، 

به  او  بود.  ندیده  را  پدرش  هرگز  اما  بود،  بایرون  لرد  معروف  شاعر  دختر 

مخترع  و  ریاضیدان  با  آورده  روی  ریاضی  و  علوم  مطالعه  به  مادر  تشویق 

معروف زمان خود، چارلز ببیج، شروع به مکاتبه کرد. ببیج از آدا خواست که 

ایتالیایی را که »موتور تحلیلگر« عنوانش بود  کتاب خاطرات یک ریاضیدان 

به انگلیسی ترجمه کند که در باره ساختن ماشینی خبر می داد که از اولین 

کامپیوتر یا حسابگرها محسوب می شد، ماشینی که می توانست جمع و تفریق 

ساده انجام دهد. اما آدا الولس فراتر از ترجمه آن کتاب رفت و با خالقیت و 

دانش ریاضی خودش شروع کرد به ابداع متدهای بدیع حسابگری از جمله 

برنامه  اولین  را  الولیس  آدا  کار  امروزه  برنولی.  نمرات  محاسبه  برای  متدی 

کامپیوتری جهان می دانند.

شد                                                 متولد  روسیه  در  نوزده  قرن  أواخر  در  کوالسکایا  صوفیا 
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)Sofia Kovaleskaya, 18[0-1891(. در آن زمان در روسیه هنوز زنان حق 

ورود به دانشگاه ها را نداشتند. او با دانشمند جوانی ازدواج کرد و به آلمان 

مهاجرت نمود. در آلمان هم زنان هنوز حق نشستن سر کالس ها وگوش کردن 

به درسگفتارهای اساتید را نداشتند. صوفیا به ناچار به طور خصوصی معلم 

پس  کند.  دریافت  ریاضیات  در  را  خود  دکترای  توانست  پایان  در  و  گرفت 

استکهلم سوئد  دانشگاه  در  ریاضی  مربی  عنوان  به  را  او  از مرگ شوهرش، 

استخدام کردند. بعدها، او اولین زنی شد که در آن منطقه اروپا به درجه استاد 

تمام نائل گشت. او همچنین به دنبال دستآوردهای درخشانش در علم ریاضی 

اولین زن بود که در 1888 جایزه پریکس بوردین را از آکادمی علوم فرانسه 

به دست آورد و یک سال بعد هم جایزه مهمی از آکادمی سوئد دریافت کرد.

مثال  آمریکائی،   – آلمانی   ،)Emmy Noether, 1882-193[( نوئدر  امی 

او  می کرد.  زندگی  بیستم  قرن  اوایل  و  نوزده  اواخرقرن  در  که  است  دیگری 

در آلمان متولد شد و پرورش یافت ولی به خاطر زن بودنش باید از موانع 

زیادی عبور می کرد تا یک دانشمند ریاضیات شود. از جمله به دلیل تداوم 

موانع بر سر راه ثبت نام زنان در دانشگاه های آلمان، امی سال ها در کارش 

عقب ماند. او با آلبرت انیشتین تماس برقرار کرده بود و باالخره از این راه 

دکترای خود را در ریاضی و هندسه تجریدی دریافت کرد. اما نمی توانست 

شغل دانشگاهی داشته باشد. تا باالخره دانشگاه گوتینگن او را به طور غیر 

رسمی به عنوان دانشیار استخدام کرد. اما امی عالوه بر زن بودن به دلیل یک 

تبعیض دیگر شغل خود را خیلی زود از دست داد و آن یهودی بودنش بود. 

از آن به بعد به آمریکا مهاجرت کرد وباالخره توانست به عنوان یک مربی و 

پژوهشگر در کالج »براین ماور« و انستیتو مطالعات پیشرفته در پرینستون 

از  بسیاری  نوئدر  امی  که  بود  جا  آن  در  شود.  استخدام  شهرنیوجرسی  در 

پایه های ریاضیاتی تئوری نسبیت انیشتین را تدوین کرد و در رشته جبر به 

پیشرفت های بسزایی نائل گردید. پس از مرگش در 1935، آلبرت انشتین در 

نامه ای در نیویورک تایمز درباره او نوشت: »امی نوئدر مهم ترین نابغه خالق 

در ریاضیات بود، دستآوردی که از زمان ورود زنان به آموزش عالی تا به امروز 

حاصل گشته است.«
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البته درخشش زنان نابغه و کلیشه شکن محدود به رشته ریاضی نمی شود. 

برای مثال مری کوری )Marie Curie 1934-1867( لهستانی-فرانسوی، اولین 

زن برنده جایزه نوبل و از  معدود نوبلیست هایی که دوبار این جایزه را در 

نقطه عطف های  کنندگان  ایجاد  از  و  است  برده  فیزیک  و  شیمی  رشته  دو 

Grace M. Hop-( رمهمی در این دو رشته علمی بوده است. یا گریس هاپ

per 1906-1992(، آمریکایی که در عرصه کامپیوترعامل تحوالت مهمی شد. 

و  فیزیولوژی  علم  در  جدید  کشفیات  خاطر  به  که  کلینتاک  مک  باربارا  و 

پیشاهنگی در روش های جدید پزشکی جایزه نوبل در ژنتیک را از آن خود                                            

 )Barbara McClintock 1902-92(.کرد

پس تفاوت ها در کجاست؟

بنابر این مثال ها و بسیاری دیگر، تا همین اواخر، یک زن هوشمند و مستعد 

به  تا  کند  کوشش  و  تالش  مرد همطراز خود  یک  برابر  دو  شاید  می بایست 

مدارج رسمی علمی نائل آید و مورد توجه و احترام الزم قرار گیرد. بسیاری 

یافته های پژوهش های  از  از مردم، بخصوص سلطه جویان مردساالر معموال 

گروه  دو  میان  مهمی  آماری  تفاوت  که  نمی دانند  و  خبرند  بی  اخیر  علمی 

اجتماعی زنان و مردان از لحاظ هوش عمومی و ظرفیت عقلی جود ندارد و 

در زمینه استعدادهای مشخص مثل فراگرفتن زبان و ادبیات، علوم طبیعی و 

تجربی، و ریاضی و هندسه نیز تفاوت های بین گروهی )بین متوسط مردان و 

متوسط زنان(  بسیار اندک و اغلب از لحاظ آماری با اهمیت تلقی نمی شوند. 

واقعیت مهم علمی که باید مد نظر داشت این است که تفاوت استعداد ها 

میان افراد هر گروه جنسی )میان مردان و میان زنان( خیلی بیشتر ومهم تر 

یا تفاوت متوسط در بین دو گروه زنان و مردان. واقعیت  تا میانگین  است 

بازو  تکنولوژی، جای زور  پیشرفت  با  این است که همراه  مهم علمی دیگر 

و قوت عضالنی را، مهارت های تکنولوژیک و دانش و اطالعات گرفته است. 

لذا تفاوت های فیزیکی )برای مثال، ماهیچه بیشتر و در نتیجه قوت عضالنی 

امکانات علمی امروز برای کنترل و  نیز  با زنان( و  بیشتر مردان در مقایسه 
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تنظیم حاملگی به اختیار زنان، همگی زمینه دسترسی مرد و زن به فرصت 

های مساوی را بیش از پیش فراهم کرده است.       

به عالوه پژوهش های مداوم در سطح ملی در آمریکا و نیز بطور مقایسه ای 

در میان کشورها وفرهنگ های مختلف نشان می دهد که در دهه های اخیر 

در مدارس ابتدائی، میان دختران و پسران دانش آموز تفاوتی در نمرات ریاضی 

دختران  آن  از  نمرات  باالتر  متوسط  باشد  هم  اگر  و  نمی شود  دیده  وعلوم 

علوم  در  بعد  به  سالگی   9 از  تدریج  به  یعنی  سن،  رفتن  باال  با  اما  است. 

از  افت  این  و  می شود  دیده  افت  دختران  نمرات  در  ریاضی  در  بعدتر  و 

کالس هفتم دبیرستان از لحاظ آماری نیز اگرچه کوچک )متوسط 5-7 نمره 

به  را  تغییر  این  پژوهشگران  می گردد.  مالحظه  قابل  و  معنادار  اما  تفاوت( 

دالیل مختلف نسبت داده اند که عمدتا اجتماعی-فرهنگی است و نه ژنتیکی 

یا ذاتی. با باال رفتن سن و رسیدن به بلوغ و تغییرات در هورمون ها، تاثیر 

نقش ها وکلیشه های جنسیتی و نیز کشش جنسی در نوجوانان بیشتر ومهم تر 

می شود. برای جذب جنس دیگر، بازی در نقش یک دختر جذاب و یا پسری با 

آینده که مطابق با کلیشه های رایج در فرهنگ غالب باشد، ضروری می گردد. 

از جمله این که کدام رشته ها مناسب دختران و کدام مناسب پسران قلمداد 

می شوند. لذا فشار گروه های همتا )همکالسان(، پیام ها و تشویق های مستقیم 

و غیر مستقیم کتب درسی، آموزگاران، والدین، رسانه ها، فیلم ها و ...همگی 

درسی  نمرات  نتیجه  در  و  تالش  میزان  و  انگیزه ها  مسیرعالیق،  می توانند 

نوجوان را تغییر وتعیین کنند و نه صرفا استعداد، عقل و هوش عمومی آن ها. 

برای مثال یک تحقیق اخیر)201۶( نشان می دهد که تفاوت رفتارمعلم ها و 

مربی ها در کودکستان و جهت گیری های ناخودآگاه آنان معموال مبتنی است 

این فرض که ریاضی برای پسرهاست. همین نگاه و کلیشه های مفروض  بر 

باعث می شود که اثرات عوامل ایجاد تفاوت یا فاصله جنسیتی در عالقه به 

ریاضیات و علوم پایه در واقع ازهمان دوره کودکستان به تدریج شروع و در 

دبیرستان به اوج خود برسند. 
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)STEM Gap( فاصله جنسیتی در علوم پایه

شکستن این سیکل باطل زمان می طلبد. بطور متوسط در اغلب کشورها در 

۶0-70 سال گذشته بهبود بسزایی در تحصیالت دختران صورت گرفته است و 

در نتیجه فاصله جنسیتی در نمرات و رشته های علمی و ریاضی بسیار کمتر 

فارغ التحصیل شدن  میزان  در  پسر، حتی  و  دختر  تعداد  نسبت  است.  شده 

از دانشگاه ها، به نفع دختران افزایش یافته است و در همه زمینه ها به جز 

تفاوت  می آورند.  بدست  پسران  از  باالتری  یا  برابر  نمرات  دختران  ریاضی، 

کرده  پیدا  کاهش  نیز  ریاضی  در  پسران  به  نسبت  دختران  نمرات  متوسط 

است و در طول 20 سال گذشته نسبت پسرها به دخترها در 5 درصد باالترین 

نمرات ریاضی در دبیرستان ها دو به یک به نفع پسران بوده است.

پایه،  علوم  رشته های  در  دختران  تعداد  هنوز  دانشگاه ها  در  اما 

 Science, Technology, Engineering,( ریاضیات  و  مهندسی،  تکنولوژی، 

Mathematics: STEM( بطور قابل مالحظه ای کمتر از پسران است. میزان 

این شکاف یا فاصله جنسیتی البته در کشورهای مختلف فرق می کند و تقریبا 

در همه جا رو به کاهش است. برای مثال در آمریکا سهم زنان در STEM در 

سال 1970 فقط 7 در صد بود. این میزان در سال 2011 به 25 درصد، یعنی 

تقریبا چهار برابر افزایش یافته است. اما هنوز در بازار کار فاصله جنسیتی 

وجود دارد. اگر چه زنان 50 درصد بازار کار آمریکا را تشکیل می دهند، اما 

آنها فقط 28 درصد کارکنان عرصه STEM را در مقایسه با 72 درصد مردان، 

تشکیل می دهند. این ارقام برای زنان رنگین پوست بسیار پایین تر است. در 

اگرچه شکاف کمتر شده  ادامه دارد  نیز هنوز تفاوت جنسیتی  زمینه درآمد 

است. بطور متوسط درآمد زنان 89 درصد درآمد مردان در همان رشته علمی 
و کار مشابه برآورد شده است.]3]

توانایی های ذهنی و علمی  باره  نتایج تست ها و پژوهش های متعدد در 

زن و مرد در ۶7 کشور و منطقه جغرافیایی مختلف نشان می دهد، نه تنها 

3-Thornton, Alex. ”Gender equality in STEM is possible. These countries prove it.“ In The 

World Economic Forum, March 4, 2019:

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/gender-equality-in-stem-is-possible

https://www.weforum.org/agenda/2019/03/gender-equality-in-stem-is-possible


نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۱۰ .آذر 194۹۹

باالتر هم  بلکه در رشته های مختلف گاه نمرات  نیستند،  دخترها ضعیف تر 

می آورند. در کشورهای متعددی تعداد زنان مهندس و محقق درعلوم تجربی 

به ارقام باالتری از مردان رسیده است، از جمله در لیتوانی، بلغارستان، لتونی، 

پرتقال، دانمارک، و نروژ)تا 57 درصد( و در قزاقستان )تا ۶۶ درصد(. نسبت 

زنان در علوم پایه و تجربی در اتحادیه اروپا بطور متوسط  ۴1٪، در مغولستان 

۴0٪، ژاپن 25٪، کره جنوبی 38٪، تایلند 53٪، نپال 2۶٪، مالزی ۴8٪ و آمریکای 
التین 22٪ گزارش شده است.]۴]

در اکثر کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز خوشبختانه روند پیشرفت 

زنان در تحصیالت عالی چشمگیر بوده است. چندین سال است که زنان بیش 

از ۶0 درصد ورودی دانشگاه ها را تشکیل می دهند. البته تعداد فارغ التحصیالن 

دختر هنوز کمتر از پسر هاست. طبق گزارش یونسکو، در ایران در سال 2012، 

تنها 38 درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی زن بودند. زنان در ایران ۴0 درصد 

دانشجویان رشته های علوم پایه و تجربی را تشکیل می دهند که میزان باال و 

امید بخشی است. در رشته های مهندسی زنان 21 در صد دانشجویان هستند.

روند  این  از  حکومتی  اصلی  مقامات  از  بسیاری  متاسفانه،  اما  ایران،  در 

پیشرفت زنان در تحصیالت عالی نه تنها خوشحال نیستند بلکه این روند را 

افزایش  و  دانشگاه ها  به تحصیالت در  زنان  با تشویق  دانسته،  کننده  نگران 

امکانات شغلی برای آن ها مخالفت می کنند. شانس پیدا کردن کار برای زنان 

تحصیلکرده یک سوم مردان است و میزان بیکاری زنان دو برابر مردان. و هنوز 

نرخ اشتغال رسمی زنان در ایران بین 12 تا 1۶ درصد گزارش می شود که از نرخ 

متوسط اشتغال زنان در جهان و حتی در خاورمیانه بسیار عقب مانده تر است.

زن  یک  نه  میرزاخانی  مریم  پروفسور  که  است  روشن  واقعیات،  این  بنابر 

استثنایی بلکه یکی از هزاران زن ریاضیدان، اگر چه از با استعدادترین و با 

به کمک سایرعوامل  توانست  که  بود  ریاضیات  در  مردان  و  زنان  نبوغ ترین 

مناسب و یاری دهنده به یک ستاره درخشان و الگوی جهانی تبدیل گردد. 

دکتر مریم میرزاخانی با اعتماد به نفس توأم با فروتنی، با پوشش و آرایشی 

۴- همان منبع باال.
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ساده زیبا و راحت که رها از قید و بند های آزار دهنده معمول در ایران است 

در انظار جهانیان ظاهر شد و به شکستن خیلی از کلیشه های جنسیتی در 

فرهنگ ما یاری رساند. از جمله این که نشان داد برخالف تصورات کهنه، حتی 

مقام  در  وقت  تمام  کار  داشتن  عین  در  وحرفه مند  ریاضیات  نابغه  زن  یک 

استاد تمام، اگر مایل باشد، می تواند همسر و مادری موفق هم باشد چنان که 

میلیون ها زن شاغل وحرفه مند دیگر این گونه بوده اند.

 

نیاز به مریم های بیشتر

ایران، یعنی پیشرفت و بهبود شرایط زندگی در همه  انسانی  برای توسعه 

مریم های  به  سیاسی،  و  فرهنگی  علمی،  تکنولوژیک،  اقتصادی،  زمینه های 

بیشتری نیاز داریم. خوشبختانه بر تعداد زنان ایرانی امثال مریم میرزاخانی 

درزمینه ریاضیات و علوم پایه در سطح جهانی افزوده می شود، رویا بهشتی ها، 

مونا جراحی ها، پردیس ثابتی ها، سارا زاهدی ها و البته تعداد بیشتری نیز در 

علوم تجربی، علوم کامپیوتری و ارتباطات، علوم اجتماعی/انسانی، ژورنالیسم،  

ادبیات و هنر. 

اما الزمه تکثیر مریم ها چیست؟

از سخنان و گفته های خود مریم درفیلم ها و مصاحبه های هر چند اندکی که 

وجود دارد، و از گفته ها و نوشته های دیگرانی که او را از نزدیک می شناختند، 
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چنین برمی آید که موفقیت های فوق العاده و درخشش مریم فقط ناشی از 

برای آموختن  انگیزه قوی  و  بلکه شوق  نبود.  او  مادرزادی  استعداد  و  نبوغ 

و کشف معما های علمی، تالش و کوشش و پیگیری خستگی ناپذیر، نظم و 

دیسیپلین، اعتماد به نفس و خودباوری در عین فروتنی و تواضع، خوش بینی 

و بلند پروازی، مهربانی و چهره متبسم، ساده زیستی و ساده پوشی و رهایی 

از پیرایه های دست و پاگیر، روحیه همکاری و اشتراک مساعی و هم افزایی 

با دوستان و همدوره ای ها، مثالً همکاری و همفکری درازمدت با دوست و 

همکالسی نزدیکش رویا بهشتی، شانس داشتن مادر و پدر و خانواده ای که 

پروازی های  بلند  و  مشوق تحصیالت و حامی ذوق و کنجکاوی ها و سفرها 

بهره گیری  برای  معنوی  و  مادی  امکانات  داشتن  شانس  و  بوده اند،  مریم 

مختلف  مراحل  در  دلسوز  و  خوب  معلمین  و  )فرزانگان(  خوب  مدرسه  از 

تحصیالت مریم در ایران، به خصوص یافتن امکان و حمایت از طرف مدیر 

و  المپیاد ها  در  مریم  شرکت  برای  تابش  دکتر  چون  آموزانی  علم  و  مدرسه 

اکتشاف بیشتر استعدادها و باز شدن درهای دیگری به سوی موفقیت های 

علمی بیشتر، امکان پذیرش و دریافت بورس تحصیلی از بهترین دانشگاه های 

ایران و جهان )دانشگاه های شریف و  هاروارد( و بهره مندی از استاد راهنمای 

خوب همچون پروفسور عبادالله محمودیان در دانشگاه شریف و پروفسور 

کورتیس مک مولن ) Curtis T. McMullen( در دانشگاه  هاروارد که خود 

برنده مدال فیلدز در ریاضیات در 1998 شده بود، و داشتن همسری همراه 

به  میرزاخانی  بوده اند در رساندن مریم  ازعوامل مهمی  و همدل،... همگی 

قله های بلند موفقیت های علمی و رشد وشکل گیری شخصیت موفق، دوست 
داشتنی، قابل احترام و چند بعدی.]5]

خانواده ای  فرزند  سومین  و  شد  متولد  تهران  در  می 1977  سوم  در  مریم 

بزرگتر  خواهر  یک  و  برادر  دو  نیکوکاربود.  و  دوست  فرهنگ  مرفه،  نسبتا 

میرزاخانی،  احمد  پدرش،  بود.  او  حامی  و  مشوق  مهم ترین  مادرش  داشت. 

بود،  نیکوکاری »رعد«  آموزشی-  مدیره مجتمع  رئیس هیئت  و  برق  مهندس 

5-  "دختر جبر: زندگی مریم میرزا خانی ریاضیدان ایرانی"

 BBC:  https://www.youtube.com/watch?v=IP3ZiBBntHE

https://www.youtube.com/watch?v=IP3ZiBBntHE
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سازمان مردم نهاد خیریه ای که برای معلولین آموزش حرفه ای فراهم می کند. 

بنا به گفته های پروفسور کامران وفا در دانشگاه هاروارد و مهندس عبدالعلی 

بازرگان که دوستی خانوادگی با میرزاخانی ها داشت، مریم شخص مهربان و 

نوعدوستی بود که البد از نیکوکاری پدر و مادرش آموخته بود.

مریم میرزاخانی، چنان که خود گفته است، عشق به آموختن را با خواندن 

کتاب های داستان و رمان آغاز کرد:

بچه که بودم دوست داشتم نویسنده شوم. شاید برادرم بود که 

باعث عالقه مندی من به ریاضیات شد. او بود که یک روز با نقل 

هیجان انگیز داستان مربوط به حل یک معمای ریاضی مرا نسبت 

به ریاضیات به شوق آورد. هر چه بیشتر ریاضی را مطالعه کردم 

و به حل مسائل ریاضی پرداختم، بیشتر به شوق و هیجان آمدم.

گفته  به  بنا  ماند.  باقی  مریم  در  داستان  به  وعشق  تخیلی  ذهن  انگار 

معلمانش مریم به ریاضیات برخوردی شهودی و پر از تصویر و تخیل داشت. 

معلم ریاضی دوره دبیرستان او، آقای نیوشا، می گوید:  

می داد  ریاضی  سوال های  و  معماها  به  مریم  که  حل هایی  راه 

همراه با ظرافت خاص و شیوه ای شاعرانه بود. 

استاد راهنمای او در دوره دکترا در دانشگاه  هاروارد، پروفسورمک مولن، 

نیز نقل می کرد که: 

وقتی مریم برای اولین بار به دفتر کار من آمد و با او بیشتر آشنا 

شدم، نوع سواالت اش با دیگر دانشجویان متفاوت بود. مریم ذهنی 

را  ریاضی  و هر مسئله   )imaginative( داشت  تخیلی  و  تصویری 

مثل یک داستان طرح و تعریف می کرد. 

به گفته همکالسی های دبیرستانی و همدانشکده ای هایش نیز، 
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مریم یک بعدی نبود، غیر از ریاضی، رمان هم می خواند. سر کالس 

وقت ها  بیشتر  دانشگاه  در  البته  می نوشت.  قشنگ  خیلی  انشاء، 

درس می خواند یا در کتابخانه بود یا در تاالر ریاضی با المپیادی ها 

می رسید.                 هم  بدنش  به  می کرد،  بازی  بسکتبال  یا  می کرد،  کار 

) شایسته متین و مهناز فالح، مصاحبه تلویزیونی (

مریم میرزاخانی از کالس دوم دبیرستان توجه معلمین را به نبوغ خود جلب 

با  و  حائری زاده،  خانم  فرزانگان،  مدرسه  تیزبین  مدیر  توصیه  به  بود.  کرده 

بهشتی،  رویا  و  میرزاخانی  مریم  آموزگارانشان،  و  او  میان  توافقی  و  اجازه 

ریاضی  معلم  و  می نشستند  کالس  ته  نخبه  آموزان  دانش  مثابه  به  دو  هر 

مسئله هایی باالتر از قوه کالس دوم ریاضی را به آن ها واگذار می کرد. معلم 

خوب آن ها، آقای نیوشا، که حتی نمونه هایی از دست خط و نحوه حل مسائل 

توسط این دو دانش آموز ممتاز را نزد خود حفظ کرده بود، در یک برنامه 

تلویزیونی آن ها را نشان می داد و با افتخاراز استعداد و قریحه و از همکاری 

مدرسه اش،  مدیر  گفته  به  می گفت.  یکدیگر سخن  با  دو  آن  کوشانه  سخت 

خانم حائری زاده:

دارند معلم،  باور  که  نشان  دادند  رویا هر دو در عمل  و  مریم 

یک راهنما و تسهیل  کننده است و این خودشان هستند که باید 

بگیرند  یاد  بودند که چگونه  یاد گرفته  به خوبی  بگیرند. آن ها  یاد 

و توانایی های شان را باور داشتند. مریم و رویا به صورت یک  تیم 

واقعی با هم کار می کردند. سینرژی حاصل از این کار تیمی بسیار 

باال بود. عالوه بر هوش سرشار و پشتکار، تواضع ویژگی ممتاز مریم 

و اعتماد به  نفس باال ویژگی ممتاز رویا بود. کار تیمی این دو نفر 

باعث می شد که ویژگی های ممتازشان آنان را به پیش ببرد.

مریم هم در باره مدیر مدرسه اش در مصاحبه با مجله »کوانتا« )13 اوت 

201۴( گفته است: 

خانم حائری زاده می دانست که تیم المپیاد ریاضی هرگز دانشجوی 
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دختری را نپذیرفته بود. معهذا پروا نکرد و حاضر شد هر طور شده 

ترتیب شرکت من و رویا را در مسابقات بدهد. ذهن او خیلی مثبت 

و مصمم بود و می گفت، تو می تونی انجام بدی، حتی اگر اولین نفر 

باشی که این کار را می کنی. من فکر می کنم این برخورد او خیلی 

در زندگی من تاثیر گذاشته است.

آن دو در کالس سوم و چهارم دبیرستان اولین دختران ایرانی بودند که در 

سال 199۴ و 1995 دو سال پیاپی مدال طال و نقره المپیاد بین المللی ریاضی را 

برنده شدند. مریم اولین دختری بود که دو سال پشت سر هم مدال طال گرفت 

و بار دوم نمره کامل ریاضی را به دست آورده بود. به گفته خانم شایسته 

مبین )همدوره این دو در دبیرستان و دانشگاه شریف و همبازی مریم در 

نیز خانم مهناز فالح )همدوره مریم در مقطع کارشناسی  و  تیم بسکتبال(، 

میان رویا  نوعی هم-افزایی  دانشگاه شریف(، دوستی و همفکری مداوم و 

و مریم یکی از شانس های این هر دو بود. آن ها عقب کالس دائما مشغول 

حل مسئله های ریاضی و هندسی بودند. ما از »آهان« گفتن ها و »آخ جون« 

گفتن و پریدن به هوای آن ها می فهمیدیم که مسئله ای را حل کرده اند. رویا 

بهشتی با آن که با یک خواهرش، ندا بهشتی دوقلو بودند اما عمالً بیشتر با 

مریم دوقلو شده بودند. بعدها مریم و رویا با هم کتابی نوشتند در زمینه 

»نظریه اعداد«.

مرگ شش المپیادی همدوره مریم:

در اسفند سال 137۶)1997(، مریم میرزاخانی همراه تیم خود از دانشگاه 

مسابقات  از  دیگر  دانشگاه های  از  ممتاز  دانشجویان  از  تعدادی  و  شریف 

دانشجویان ریاضی در اهواز به تهران بازمی گشتند که اتوبوس حامل آن ها 

باختن ۶ تن  در یک حادثه رانندگی به دره سقوط می کند و منجر به جان 

ازدانشجویان می گردد. مریم از جمله بازماندگان این سانحه بود ولی شاهد 

کشورش  ریاضی  نخبه های  بهترین  و  دوستان  از  تن  شش  دلخراش  مرگ 

می گردد، از جمله برندگان طالی المپیاد یعنی آرمان بهرامیان و رضا صادقی. 

مریم در جائی گفته بود که »بهترین دوستانم را در دوران المپیاد پیدا کردم«. 



نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۱۰ .آذر 200۹۹

از مهندس بازرگان که از قول پدر مریم نقل می کرد، شنیدم که مریم بعد از 

آن سانحه در بیمارستان بیش از آن که نگران زخم ها و جراحات خویش باشد، 

جویای حال و وضعیت افراد تیم خود و یاران المپیادی بود. لذا می توان تصور 

اثرات مخربی روی مریم گذاشته بود. کسی  کرد که این فاجعه احتماال چه 

چه می داند که ضربه و تکان روحی و جسمی ناشی از این حادثه مرگبار چه 

نقشی در ایجاد سرطان در بدن مریم داشته یا نداشته است. آنچه اما قطعی 

ما،  ایران  در  ناموزون  توسعه  ناهنجاری های  از  یکی  باره  در  گفت  می توان 

یعنی وضعیت فاجعه بار رانندگی و جاده هاست که هر روز و هر شب جان 

قربانیان متعدد و بی گناهی را می گیرد. و گویی جان انسان ارزش چندانی 

ندارد، از جمله جان نخبه ها و نوابغ کشور.

ادامه  برای  و  شد  فارغ التحصیل  شریف  دانشگاه  از   1999 سال  در  مریم 

تز  از  دفاع  با  را  خود  دکترای   200۴ سال  در  و  آمد  آمریکا  به  تحصیالت 

آن  دنبال  به  کرد.  دریافت  دانشگاه  هاروارد  از  بود  نوشته  که  فوق العاده ای 

در سال  او  پرینستون مشغول شد.  دانشگاه  در  تدریس  و  تحقیق  به  مدتی 

2005 با دانشمند جوانی که از جمهوری چک به آمریکا آمده بود ازدواج کرد. 

دکتر یان وندراک ) Jan Vondrak( که در رشته ریاضی کاربردی و کامپیوتر 

استنفورد است،  نظری تحصیل کرده بود و در حال حاضر دانشیار دانشگاه 

همان دانشگاهی که مریم میرزاخانی را در سال 2008 به همکاری دعوت و 

در سن 31 سالگی با رتبه استاد تمام، استخدام کرده بود. فرزند مریم و یان، 

آناهیتا، اکنون دختری ده ساله است.

در  خالق  حل های  راه  ارائه  و  نوشته ها  فوق العاده  کیفیت  دلیل  به  مریم 

ریاضی و هندسه به دریافت جوایز متعددی نائل شده بود که مهمترین آن ها 

دریافت مدال فیلدز در سال 201۴ بود که او را به مثابه اولین زن دریافت 

کننده این جایزه، بیش از پیش به شهرت و اعتبار علمی در جهان رساند. او 

ضمنا اولین زن ایرانی-آمریکایی است که تا کنون به عضویت در آکادمی علوم 

آمریکا نائل گشته است.

اما یک سال قبل از دریافت مدال فیلدز، پزشکان تشخیص دادند که مریم 
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دچار سرطان پستان شده است. شاید به همین دلیل و ضروریات معالجه در 

این زمینه بود که مریم برای شرکت در مراسم دریافت جایزه در کره جنوبی، 

با خبرنگاران وهای وهوی  اهل مواجه  او در هر حال  تردید داشت.  سئول، 

رسانه ای هم نبود. اما گویا مجمع زنان ریاضیدان دنیا که از این اولین موفقیت 

یک زن برای دریافت مدال فیلدز بسیار خوشحال بودند نمی خواستند غیبت 

پروفسور مریم میرزاخانی در مراسم از اثرات الهام بخش او بر روی زنان جوان 

دنیا در ترغیب آن ها به ریاضیات، بکاهد. به نوشته مجله »کوانتا«، مریم به 

دنبال إصرار دیگر زنان ریاضیدان و قول این که مانع هجوم خبرنگاران به سوی 

او خواهند شد، در مراسم اهدای جوایز شرکت کرد و به پاسخ های کوتاه به 

چند پرسش بسنده نمود و قبل از ارائه سخنرانی به استانفورد بازگشت.

چالش ها و آموزه های مریم از زبان خودش

مریم میرزاخانی به مثابه اولین قهرمان زن درالمپیادهای ریاضیات در ایران، 

که دو بار متوالی مدال طال برد، اولین زن ایرانی-آمریکایی است که تا کنون به 

آمریکا  علوم  آکادمی  در  عضویت 

برنده  زن  اولین  است،  گشته  نائل 

مدال فیلدز در دنیا، و از جوان ترین 

بهترین  از  یکی  در  ریاضی  اساتید 

با  چگونه  دنیا  دانشگاه-های 

توازن  ایجاد  به  چالش های مربوط 

میان نقش مادری، همسری و نقش های علمی و حرفه ای خود مواجه می شد؟

میرزاخانی  مریم  درباره  ایران  در  تلویزیونی  برنامه های  از  یکی  در  اخیرا 

شنیدم که مجری برنامه می گفت: » خیلی هیجان انگیز است که او هم مادر 

خوبی بود و هم دانشمند برجسته ای.«

من با خود گفتم، بسیارخوب. اما آیا هیچ وقت شنیده ایم که مجریان رادیو 

و تلویزیون بگویند، یا بپرسند که مثالً دانشمند خوب و بزرگی چون انیشتین 

آیا همسر و پدر خوبی هم بود؟ اصال طرح چنین سوال و دغدغه ای در باره 
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مردان دانشمند معمول است؟

این  با نشریه دانشگاه استنفورد]۶] در  پروفسور میرزاخانی در گفت وگویی 

زمینه ها سخنان کوتاه و ساده، اما پر آموزه ای را بیان کرده است:

ریاضی  سنگین  کار  بین  مادر  یک  عنوان  به  است  سخت  خیلی 

انجام  ارزش  و  است  شدنی  البته  کرد.  برقرار  توازن  بودن  مادر  و 

دادنش را دارد، ولی خواه ناخواه میزان کار را کم می کند. یعنی اگر 

کسی فکر می کند که هم می توانم یک خانواده خوب و با ارتباط 

قوی داشته باشم و هم کارم با آن سرعت قبل پیش برود، این طور 

پدر هم سخت  برای  البته  بکنیم،  به هر حال هزینه  باید  نیست. 

است و به این بستگی دارد که پدر و مادر چقدر تقسیم کار کنند، 

چقدر برای بچه شان وقت بگذارند...برای من فرق نمی  کند بچه ام 

ریاضیدان شود یا نشود، امیدوارم که او و کال همه بچه ها ریاضی 

از  تا صحبت  که  افرادی شود  مثل  ندارم  بگیرند. دوست  را جدی 

ریاضیات می شود می گویند من از ریاضی هیچ چیز نمی دانم. یعنی 

ایران  در  البته  فکرکنند.  آن  به  که  نمی  دهند  امکان  به خود  اصالً 

اینطور نیست ولی در آمریکا زیاد پیش می آید. ریاضی به  خیلی 

درست فکر کردن کمک می کند. حتی یک پزشک یا کسی که کار 

دیگری هم می کند، اگر ریاضی اش قوی باشد می تواند جلوتر برود.

کسی  البته  می کنم.  کار  چقدر  روز  در  که  است  متغیر  ...خیلی 

که بچه کوچک دارد از 9 صبح وقت دارد تا 5 بعد از ظهر، بعدش 

دیگر وقت ندارد. می توانی مثال بروی در پارک و بطور کلی فکر 

از  قبل  نمی  شود.  بکنی،  جدی  کار  و  بنشینی  که  این  ولی  بکنی، 

به  ریاضی  کار  اصال  ولی  کار می کردم  بیشتر  شاید  دار شدن  بچه 

صورت خطی جلو نمی رود. گاهی مثال قرار است یک مقاله را تمام 

کنی و یا باید آخرین نسخه اش را آماده کنی، خوب باید بیشتر کار 

کنی ولی در سایر مواقع این طور نیست که اگر بیشتر کار کنی، 

6- Stanford News, July 1[, 2017: https://news.stanford.edu/2017/07/1[/maryam-mirzakhani-

stanford-mathematician-and-fields-medal-winner-dies/

https://news.stanford.edu/2017/07/15/maryam-mirzakhani-stanford-mathematician-and-fields-medal-winner-dies
https://news.stanford.edu/2017/07/15/maryam-mirzakhani-stanford-mathematician-and-fields-medal-winner-dies
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آن  به  و  کنید  حفظ  را  انگیزه تان  که  است  این  مهم  باشد.  بهتر 

مسئله ای که می خواهید حل کنید، در یک مدت طوالنی فکر کنید. 

میزان پیشرفت ممکن است بعضی روزها زیاد و بعضی روزها کم 

باشد. عالوه بر این کارهایی از قبیل جلسات دانشگاهی و بحث با 

دانشجویان دکترا نیز هست که به هر حال وقت می گیرد.

... هرچقدر انسان جوان تر باشد ذهنش برای فکر کردن بازتراست. 

دلیلش این است که مشغله های خارجی کمتری داریم. با گذشت 

زمان مشغله ها و نگرانی های انسان بیشتر می شود. به همین دلیل 

از زمانی که جوان هستید و ذهنتان بازتر است بهترین استفاده را 

بکنید.

دکتر میرزاخانی در مصاحبه دیگری خود را »ریاضیدان کُند« )slow( می داند 

تا زیبائی  این معنی که: »باید وقت و حوصله و تالش زیادی صرف کرد  به 

ریاضی را درک کنی.« او برای حل مسئله های ریاضی و هندسی روی کاغذ های 

بزرگ تصاویر و نقوش هندسی زیادی ترسیم می کرد. دخترکوچکش کارهای او 

را »نقاشی« می نامید.

احساس  گاه  ندارم.  خاصی  فرمول  ریاضی  مسائل  حل  برای  من 

کار  به  را  دانسته هایم  همه  شده ام.  گم  جنگل  یک  در  می کنم 

می گیرم تا یک راهی پیدا کنم و حقه ای بزنم. بالخره با قدری هم 

شانس یک باره خود را انگار باالی تپه ای می رسانم که از آن جا همه 

چیز روشن دیده می شوند.

فیلدز  مدال  اعطای  مراسم  حاشیه  در  مریم   ، »کوانتا«]7]  مجله  گزارش  به 

در شهر سئول به سوال خبرنگاران در مورد این که چرا تا حال زنان بیشتری 

در  تحصیل  به  را  بیشتری  دختران  می توان  چگونه  و  نبرده اند  را  جایزه  این 

ریاضیات عالقه مند کرد، پاسخ های کوتاهی داد که در واقع هماهنگ هستند 

7-Chas, Maria. 2017. ”The Beautiful Mathematical Explorations of Maryam Mirzakhani“, 

Quanta Magazine, July 2017  ,2۴: https://www.quantamagazine.org/the-beautiful-

mathematical-explorations-of-maryam-mirzakhani2017072۴-/

 https://www.quantamagazine.org/the-beautiful-mathematical-explorations-of-maryam-mirzakhani-20170724/
 https://www.quantamagazine.org/the-beautiful-mathematical-explorations-of-maryam-mirzakhani-20170724/
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با یافته های تحقیقات ملی و مقایسه ای فراملی در آمریکا. او گفت: 

را  جوایز  نوع  این  بیشتری  زنان  نزدیک  آینده  در  است  مطمئن 

کارهای  دارند  که  هستند  متعددی  ریاضیدان  زنان  برد.  خواهند 

درخشانی می کنند. الزمه افزایش سهم زنان در ریاضیات تغییر در 

کلیشه های جنسیتی است که زمان می برد. فشار گروه های همتا و 

همکالسی ها گاه عامل بازدارنده می شود، برخورد درست یا نادرست 

معلمین که می توانند در تو انگیزه ایجاد کنند یا برعکس دلسردت 

کنند. خودباوری و اعتماد به نفس، داشتن شوق و انگیزه، شوقی که 

با آن خودت خود را جلو ببری.

افسوس...

امکانات  نسبی  فقر  و  تبعیض،  سیاسی،  و  اجتماعی  شرایط  که  افسوس 

پژوهش های علمی در ایران ما، بسیاری از مغزها و نخبه ها را فراری می دهد 

و جامعه ایران از بهره گیری مستقیم و بهینه از پیشگامان مهم و اثرگزار در 

رشته های مختلف فنون، علوم پایه، علوم اجتماعی و انسانی محروم می ماند، 

و لذا موانع در مسیر توسعه همه جانبه انسانی کشور تداوم می یابد. مریم در 

بعد از مرگ هم بطور نمادین اولین شد؛ این بار اولین زن ایرانی بدون روسری 

در مطبوعات "جمهوری اسالمی ایران" )حتی در ایستناگرام رئیس جمهور(. اما 

افسوس که حتی احترام جهانیان به این زن دانشمند جوان و سوگواری علمای 

ریاضی، خانواده، معلم ها، دوستان و همکالسی ها و ملت ایران برای مرگ زود 

رس این زن افتخار آفرین، نتوانست بعضی شریعت پناهان هراسان از موی زن 

را وادار به سکوت احترام آمیز و تامل و توجه به مغز خالق و دست آوردهای 

مهم علمی پرفسور مریم میرزاخانی بکند. آنها همچنان به موهای سانسور 

اعتراض های احمقانه و  او در عکس های روزنامه ها زل زده، به  نشده سر 

بیمارگونه خود ادامه دادند. 

با  مبارزه  نزدیک چهار سال  از  پس  میرزاخانی  مریم  پروفسور  که  افسوس 

سرطان، مغلوب این بیماری بی رحم شد. او هنوز در میانه راه خالقیت ها و 
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کشفیات علمی اش بود. مرگ زودرس او در اوج شکوفایی اش بی اختیار ما را 

به یاد زنان نابغه دیگری در تاریخ ایران می اندازد که خیلی زود و در فصل 

بهار خالقیت های خود از میان رفتند؛ از فاطمه برغانی )معروف به قرةالعین( 

گرفته تا پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد.

و افسوس که در آمریکا نیز به رغم این که یکی از پیشرفته ترین وثروتمندترین 

کشورهای دنیا است، هنوز بیماری سرطان بسیارانی را به طور زودرس و بی 

رحمانه به سرای مرگ می کشاند. این واقعیت تلخ شاید ناشی از اولویت های 

غلط در زمینه هزینه کردن و بودجه گذاری در امورمختلف باشد. شیوه های 

توسعه سودمدار و هژمونی طلب به جای تاکید بر توسعه انسانی و پایدار، 

و  مصرفی  و  تجاری  توسعه  صرف  عمدتاً  را  پژوهشی  تالش های  و  هزینه ها 

جهت  در  کافی  بودجه  صرف  نه  و  می کند  نظامی  تولیدات  و  خالقیت ها 

بیماری ها و خصوصا  با  مبارزه  و  مردم  بهبود سالمتی  برای  بیشتر  تحقیقات 

امر پیشگیری از پندمی ها، و نیز بیماری های مهلک از جمله سرطان، به ویژه 

سرطان پستان.

پاسداشت میراث مریم

در ایران وهمه کشورهای جهان برای توسعه انسانی، که باید توسعه ای همه 

جانبه باشد )اقتصادی، تکنولوژیک، علمی، فرهنگی، و سیاسی( به پیشرفت 

نیازمند هستیم. میراث گرانبهای پرفسور مریم  علمی زنان و مردان بیشتری 

او  که  الگویی  بلکه  ماند،  خواهد  پابرجا  ریاضیات  در  تنها  نه  میرزاخانی 

برای مردم، به خصوص زنان ارائه کرد می تواند الهام بخش تحول در باورها 

مناسبات  و  به جنسیت  مربوط  آمیز  تبعیض  و  غلط  قوانین  و  و سیاست ها 

یا  یادآور  الگو و میراث مریم  باشد. شایسته است که  و نقش های جنسیتی 

پرتو  در  تنها  یافته  توسعه  و  آباد  آزاد،  ایران  که  باشد  واقعیت  این  آموزنده 

برای شکفتن خالقیت های همه  برابر  اشتراک مساعی، و داشتن فرصت های 

اعضاء جامعه به رغم تفاوت های جنسی و جنسیتی، قومی و ملیتی، و مذهبی 

و عقیدتی، ممکن خواهد شد.





 اما:  زاویه ای برای اندیشیدن
هنگامه صابری*

برگردان: منصوره شجاعی

از  بعد  تو  آنجا که   میدان هاروارد، یک غروب سرد زمستان  سال 2003، 

ایرانی پیشنهاد نوشیدن یک فنجان چای را دادی، فنجان  جلسه دانشجویان 

چایی که منجر به شکل گرفتن رابطه ای تا به یک دهه و نیم بعد از آن غروب 

از آن دست رابطه ها که دوری و حتی مرگ را هم تاب  سرد زمستانی شد. 

می آورد، از آن دست  که فقط با یک سالم و بی نیاز به هرگونه مقدمه چینی، 

شخصی ترین افکار را منتقل می کند. شاید من پیش از آن نام تو را می دانستم 

اما شک دارم که تو پیش تر نام مرا دانسته باشی. تنها یک فنجان چای ذهن 

ما و سپس قلب ما را در کوتاه ترین زمان به یکدیگر پیوند داد. آن روزها، یک 

به سمت غوطه ور شدن در ژنتیک و متون پزشکی  اضطرار خانوادگی، مرا 

سوق داده بود، همان اضطراری که یک دهه بعد تو را درگیر کرد و در نهایت 

نتوانست پاسخی برای بیماری تو بیابد. چطور ندانستیم که تالش سودایی من 

*- Professor at Osgoode Hall Law School, York University & Director, Institute for Feminist 

Legal Studies.



نشریه ی آزادی اندیشه

شماره ۱۰ .آذر 208۹۹

در فهم  یک نوع  خاص از آن چه  »سیدارتا موکرجی « به آن "امپراطور بیماری 

ها" می گوید، تعریف  فصل پایانی کتاب زندگی تو خواهد شد.

حاال، بعد از سه سال و اندی،  در پاسخ به دعوت یک دوست از تو می نویسم، 

»مریم میرزاخانی «، یک نابغه  ی مشهور علم ریاضی، یک ...، اما برای من پیش 

از هر چیز یک رفیق بسیار نزدیک با تعادلی نایاب در همراهی های ذهنی 

می شود.  هنوز حس  مرگت  از  پس  حتی  که  از حضور،  نوع  یک  عاطفی،  و 

سخن گفتن از تو، به  ضمیر سوم شخص،  نبودنت را به یاد می آورد، و من اما 

مقاومت می کنم و تو را مستقیم خطاب می کنم با این خیال که یک بار دیگر 

این شانس نصیبم خواهد شد که درست مثل آن بعد از ظهری که باالخره ما 

از  اوقات، سری به یکی  از  »زندانیان کمبریج« هم در فرصتی دزدیده شده 

شهرهای همسایه زدیم و از یک مغازه ایرانی، نان بربری و ماست خریدیم و 

آنچنان به خوردن افتادیم که انگار این آخرین غذای ماست و انگار که دنیا 

تو  از شبی بگویم که من و  پایان برسد. شاید ترجیح میدهی  به  قرار است 

میزبان دوستانمان بودیم و علیرغم توصیه عاقالنه تو که  پذیرایی با آش رشته 

را فراموش کنیم وقتی هیچکدام از ما تجربه ای در طبخ آن نداریم اما به اصرار 

و پافشاری من به یک ماجراجویی سخت کشیده شدیم که در نهایت منجر 

به این شد که در تمام مدتی که میهمانان مان دور میز شام نشسته بودند تو 

با یک کتری آب جوش بچرخی و داخل بشقاب یک به یک میهمانان که در 

آن چیزی نبود جز یک تکه آجر که از لوبیا و رشته درست شده بود آب جوش 

اضافه کنی، شاید که قابل خوردن شود، می بینی؟ علیرغم اینکه جهان تو را به 

عنوان یک ذهن انتزاعی می شناخت اما تو چقدر اهل عمل بودی؟

آن روز عصر و روزهای قبل و بعد از آن روز عصر، گفتگوهای ما خواه بر 

اما  انسان،   یا جای یک زخم در قلب  یا فجایع زیست محیطی  سر غذا بود 

همیشه با طرح یک مسئله شروع می شد و در دور بی پایانی از استدالل های 

کوتاه  تو  که  نادری  موارد خیلی  در  ما  توافق های  ادامه می یافت.  وعلیه  له 

می آمدی، و یا عدم توافق بین ما، در هر دو صورت برای من  امتیازی بود که 

از با تو بودن به دست می آوردم.  چگونه این میزان از بخشندگی در برخورد 

با دیدگاه های مخالف بی هیچ تعارضی در قاطعیت متین تو پیدا شده بود؟  
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منظر  از  و  اغراق های شیطانی  با  که من تالش می کردم  وقتی  یادت می آید 

اقتصادی دریافت های تو از محیط زیست ، کشاورزی و توسعه پایدار را انکار 

کنم؟ 

 دورهای متوالی بحث و نقد و استدالل و باالخره وقتی خسته می شدیم، تو 

مثل همیشه آماده  شروعی دوباره به من می گفتی: » نگران نباش ، من به  

این راحتی ها نظرم را تغییر نمی دهم«!

یک بار، درپاسخ به پرسش من، تو یک شیئ را توصیف کردی، دقیقا چهره 

یک زن،  چیزی که ظاهرا یک امر واقعی در پاسخ به پرسش من بود ولی من 

درقبال توصیف واقعی تو دوباره یک » اما...« گذاشتم و تو به طنز گفتی حتی 

این هم  قرار است با » اما...« ناتمام بماند؟ و آن وقت بود که من دریافتم که 

بین ما، بعد از هر جمله ی به ظاهر قطعی، صرف نظر از اینکه موضوع چه 

باشد، همیشه و بی هیچ استثنایی یک "اما ..." وجود دارد، به مثابه زاویه  اي 

دیگر برای کشف نکته ای دیگر.

امروز که  با تو حرف می زنم، میخواهم از نیازی وافر به این زاویه دیگر، به 

این زاویه های دیگر بگویم،  در ایامی که انگار هرچه در گوش های دیجیتالی 

ما نواخته می شود آهنگی است از پیش ساخته شده و نگاهی ناپویا به روابط 

انسانی. حاال »توییتر«  صحنه گردانی می کند و نقش های مختلفی از هیئت 

بازی  را  جان  بی  دار  چوبه  و حتی  زندان  نگهبان  و  قاضی  تا  گرفته  منصفه 

می کند.

در سال 201۴، پس از موفقیت شگفت انگیزت، جهان از تو انتظار داشت 

که راجع به همه چیز حرف بزنی درحالی که درست در همان زمان، تو بیشتر 

از هر چیز نیاز به آرامش برای فکر کردن و آمادگی خودت در نبرد برای زنده 

البته  بودن داشتی. جهان از تو انتظار داشت که نقش کلیشه ای یک زن و 

یک زن از خاورمیانه را ایفا کنی، نه خیلی قهوه ای اما آنقدر قهوه ای که بتواند 

تاریخی مردان به  این که ظلم جهانی و  باشد و مهم ترین نکته  الهام بخش 

زنان را یادآوری کند. اما تو می دانستی که  چگونه از بازی کردن در سناریوی 

دیگران سرباز زنی. تو که از راهی دور و با قصه هایی ازیک زندگی متفاوت 
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آمده بودی، تو که  زخمی سنگالخ این راه سخت بودی و قابل تصور نبود که 

تبعیض و نابرابری در استفاده از فرصت ها تو را و جان تو را زخمی نکرده 

نباشد با همه ی اینها دغدغه اصلی تو مسائل ذهنی ات بود و تپه های سختی 

که از آنها گذشتی تا به جایی برسی که باید می رسیدی. تو نمی توانستی به 

تقسیم نابرابر فرصت های علمی و امکانات گوناگون بین زن و مرد بی تفاوت 

باشی، اما هیچکدام از اینها تو را به سمت گیری های رادیکال و در نهایت به 

موضع گیری های بی فایده سوق نداد. تو می دانستی، خیلی خوب می دانستی 

متفاوت  عاطفی  یا  ذهنی  توانایی های  و  متفاوت  گرایشات  دادن  نسبت  که 

به عباراتی همچون " میانگین  زنان" و " میانگین مردان " به چه معناست، 

لزوماً  باشند،  داشته  علمی  پشتوانه  اگر  دیدگاه هایی،  چنین  که  می دانستی  

موجب تقلیل دادن توانایی زنان نمی شوند، می دانستی که چنین  دیدگاه هایی 

برای اینکه جدی گرفته شوند همیشه باید جایی برای استثناها باقی بگذارند، 

اجتماعی  نباید گروگان سیاست های  پژوهش های علمی هرگز  میدانستی که 

عامه پسند و یا غیرعامه پسند بشود. 

مواهب  ارزشمند،  دستاوردهای  ملیت،  قومیت،  جنسیت،  که  نگذاشتی  تو 

طبیعی، دردهای مزمن و در نهایت بیماری مرگبارت، شناسه هایی بشود برای 

انتخاب کرده  تعریف تو و راهی که برای  زندگی شخصی و حرفه ای خود 

بودی.  هیچ یک از این شناسه ها به تنهایی نتوانست  بر فلسفه فرزند پروری 

تو تاثیر بگذارد.  درست همان موقع  که  باران ستایش های نخبه گرایانه به 

عنوان » اولین زن« ... بر ذهن نخبه و استثنایی تو می بارید اما تو بی تفاوت 

سلوک   همان  به  هم  را  کوچکت  »آناهیتا«ی  که  داشتی  سعی  آنها  همه  به 

به  را  آناهیتای کوچک  توجه  . چقدر زحمت می کشیدی که   پرورش دهی 

لباس ها و اسباب بازی های بدون شناسه جنسی جلب کنی. یادت می آید،  که 

یک بار دخترک برخالف جوهره تربیتی تو که دوری جستن از تصاویر تبلیغاتی 

رایج بود، عکس روی جلد مجله مدل های مو توجهش را جلب کرده بود و تو 

با چه تدبیری با او به محله ای رفتی تا پاسخی برای این پرسش بیابد که بیا 

باهم بشمریم چند نفر را میتوانیم در این محل پیدا کنیم که موهای خودشان 

را مثل مدل های آن مجله آرایش کرده  اند؟  



اما:  زاویه ای برای اندیشیدن

211 شماره ۱۰ . آذر ۹۹

درست همین امروز که با تو سخن می گویم، در آن سوی مرزهایی که ما به 

آن » خانه« می گفتیم، تصاویر دختر بچه ها را از جلد کتاب ریاضی کالس سوم 

حذف کرده اند. این خشونت فرهنگی قاعدتا باید موجب حرکت های اعتراضی 

طرفداران برابری می شد، خواه پیش از داستان مریم میرزاخانی و خواه پس 

از آن. اما شهرت و افتخاری که تو به کشورت عطا کردی، مفهومی عینی و 

متفاوت به این اعتراض ها داده است و بسیاری در شبکه های اجتماعی عکس 

ریاضی  کتاب  دختربچه های  شده  عکس حذف  جای  به  را  میرزاخانی  مریم 

این موضوع  به  واکنشی  بودی چه  تو  اگر  از خودم می پرسم  حک می کنند. 

نشان می دادی؟ 

با تمام استواری که در تو وجود داشت اما جایی هم برای غیرقابل پیش بینی 

بودن واکنش هایت می گذاشتی. پس بگذار من با الهام از آواز روشن تو که 

تو  العمل  عکس  درباره  را  خود  حدس  بودمش  شنیده  جان  گوش  به  سالها 

بگویم. عکس العمل تو بیشتر درعرصه خصوصی می ماند، چون تفکر عمیق 

تو با جنبش های فضای مجازی همخوان نبود. بنابراین از بروز واکنش عمومی 

خودداری می کردی.  شاید عمیقا نومید می شدی، شاید عصبانی، اما دربرابر 

مقاومت می کردی.  امروز  پرطرفدار  و  باسمه ای  بعضا  واکنش های  فریبندگی 

مفهوم فرصت های برابر برای تو تمام چیزهایی است که به طور واقعی بین 

باید برای تغییر باورهای آنان  افراد جامعه توزیع می شود. مثل آموزشی که 

داده شود.  تو به پرورش فرزندانی شاد و رها از نشانگر های بیولوژیک اعتقاد 

داشتی. راستش را بخواهی حتی در اوج موفقیت،  موفقیت را با نشانگرهای 

اگر  معمول در جامعه تعریف نکردی. پس بگذار دوباره حدس بزنم که تو 

بودی و زنانی را می دیدی که در شبکه های اجتماعی با شور وهیجان عکس 

را به جای عکس حذف شده دختربچه های کتاب ریاضی  مریم میرزاخانی 

حک می کنند ولی درخانه همان الگوی زنان مقبول تبلیغات تجاری را ارائه 

می دهند و دائم مشغول جراحی های ترمیمی بدن خود و جراحی های زیبایی 

توجه  بی  تو  نمی شدی.  متاثر  هیاهو  و  این جنجال  از  دخترانشان هستند، 

به این هیاهو درحریم خلوت خود بارها تکرار می کردی که فرهنگ آموزش 

در  و  می شود  شروع  خانه  از  برابری خواهی  اشکال  تمام  برابرو  فرصت های 
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خانه ای که دخترجوانش برای تغییر شکل ظاهری مطابق با الگوهای مد، با 

تیغ جراحی یا بدون تیغ جراحی تشویق می شود، صحبت از فرصت های برابر 

چیزی جز یک نمایش پرمدعا و متناقض نیست.

»اسلو  یک  را  خود  و  است  پایین  من  عمل  سرعت  که  گفتی  می  همیشه 

که  تو  نبودی،  کند  اما  استواربودی  تو  میگویم  من  و  خواندی.  می  تینکر« 

خیلی  سرعتی  با  و  بودی  ماراتن  یک  برای  تمرین  درحال  درفکرت  همیشه 

بیشتر از انتظار برنده شدی. اما آخر بازی برای تو خط پایانی نبود که دیگران 

تعیین کرده بودند،  آخر بازی تو رسیدن به پرسش هایی جدید بود. 

یادت می آید، ناشکیبایی مرا درتمرین های دویدن؟ وقتی من روی دستگاه 

برای  که  تو  و  نداشتم  را  آخر  دقیقه  پنج  حوصله  و  بودم  تو  کناری  دویدن 

پنج دقیقه تحمل بیشتر تشویقم می کردی و حتی حواسم را پرت می کردی 

تا به رکوردی برسیم که برای آن روز گذاشته بودی؟ چندتا از این پنج دقیقه 

بیشتر ها را کنار تو دویدم که  اگر نبودی هرگز به انجام نمی رسید.  شاید این 

همان چیزی است که امروزه جنبش های اجتماعی ناصبور،  مطالبه گر و گذرای 

ما، بیش از هر چیزی به آن نیاز دارند.  

پنج دقیقه تحمل بیشتر برای تغییری مثبت به جای یک بازی طوالنی که 

برای  بیشتر،  نوعی دست گرمی  پنج دقیقه  پایانی نمی رسد،  به خط  هیچگاه 

ادامه یک حرکت اجتماعی پیش از شروع آن پنج دقیقه بعدی. قدرت تو در 

صبر و شکیبایی تو بود و این نشانه خرد ماندگار است و باقی، هیاهویی است 

که با گذشت زمان در سطل »پیکسل« دفن می شود.

 جهان به گوش خود شنیده است که تو پیش از آن که درهای بسته ریاضی 

را یکی پس از دیگری باز کنی، می خواستی  یک نویسنده بشوی. به راستی که 

یک نویسنده ماندی. نه با نوشتن جمالت طوالنی یا کلمات زیادی، که یک بار 

از من پرسیدی، آیا قصد دارم تمام 500 صفحه یک جلد از کتاب جان دیویی 

که در دست دارم را بخوانم؟ و باز پرسیدی که آیا این کلمات با دنیای واقعی 

ارتباطی دارند؟

طنز ماجرا این بود که یک نابغه هندسه انتزاعی این را می پرسید. و من به 
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جای پاسخ، پرسشی دیگر طرح کردم و پرسیدم، اگر همه این صفحات متعلق 

به یک رمان بود تو باز هم همین را می گفتی و تو گفتی:  » اما...« این متفاوت 

است! والحق که متفاوت است. و تو که چه شگفت انگیز با ادراک  داستانی 

خود پیچیدگی های انسان را درک می کردی و نگاه عمیق تو از آنچه که قلب 

انسانی را می فشرد در حجاب چهره حرفه ای ات پوشیده می ماند.

یادت می آید لحظه ای را که با قاطعیت استدالل می کردی که گاهی اوقات 

وقتی جهان به ستایش صفات نیک و فضایل ما نشسته است، حتی فقط یک 

نفر هنوز می تواند این صفات را »ناکافی« بداند و تمام آنچه که در کف داریم 

را انکار کند واین درست همان زمانی است که جسارت پذیرش شکست به 

جای انکار آن، باید راْه نشاِن حرکت رو به پیش باشد؟

یادت می آید ساعت هایی که نویسنده وار آنچه با جوانی ما همزاد بود و 

با چه تعهدی  آنچه می توانست باشد را تجزیه و تحلیل می کردی و هر دو 

زنان  و  رایج درباره صفات مردان مریخی  کلیشه های  به  که  تالش می کردیم 

ونوسی تقلیل پیدا نکنیم؟  

نگاه تو بسیار فراتر از تشویش های زنان هم نسل ما بود. تو با راهنماهای 

خودت نقشه ی راه  زندگی را دنبال می کردی  و پاسخگوی برنامه های طراحی 

شده زندگی خودت بودی. هیچ برچسب و عنوانی توان توصیف استقالل رای 

تو را ندارد. و حاال که شماره دهم این مجله با موضوع جنسیت و علم در 

بزرگداشت تو منتشر می شود، اما من اگر تو را به هر نحله ای از فمینیسم 

محدود کنم به دوستی و به میراث این دوستی وفادار نبوده ام. بگذار این انبان 

خاطرات را به خوانندگان بسپاریم،  تا خود داستان خود را ازمریم میرزاخانی 

بنویسند. چرا که من هرچه بیشتر بگویم تو یک »اما« اضافه می کنی  .
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در این مطلب کوتاه تالش شده برخی از تازه های نشر در حوزه علم، جنسیت 

و قدرت گردآوری شده و به اختصار در حد عنوان و موضوع معرفی شوند. 

دورنماهای بین المللی جنسیت و آموزش عالی

کریستین ونتانینی، کیچوره جوشی و سعید پیوندی

Fontanini, Christine, Kichore Joshi, Saeed Paivandi. 2020.                       

International Perspectives on Gender and Higher Education. Lon-

don: Emerad Publishing 

با وجود پیشرفت دسترسی زنان به تحصیالت عالی، سهم زنان و مردان به 
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طور قابل توجهی در زمینه های مختلف تحصیلی متفاوت است. در فصل های 

مختلف کتاب، وضعیت مشارکت زنان در آموزش عالی در کشورها و مناطق 

مختلف بررسی شده است. این کتاب با بررسی سیاست های مداخله دولتی، 

عرف جامعه، انگیزه های فردی برای مشارکت و همچنین نابرابری های جنسیتی 

مضاعف، از جمله نابرابری های منطقه ای و قومی، به خواننده درک بهتری از 

عوامل موثر بر شکل گیری روندهای جنسیتی در آموزش عالی، مانند حضور 

آشکارا پایین  زنان در برخی از رشته های علمی و فنی می دهد. تحلیل های کتاب 

بر موضوعاتی مانند ساخت اجتماعی تفاوتهای جنسیتی و همچنین نقشهای 

درونی  پویایی  و  قانونی  زمینه های  همچنین  و  مذهبی  فرهنگی،  اقتصادی، 

جامعه متمرکز است. در نهایت، این مجموعه مروری جامع از تحوالت اخیر در 

مورد حضور زنان در آموزش عالی هم در کشورهای پیشرفته و هم کشورهای 

دارد،  توسعه  حال  در 

تصویر  نتیجه  در  و 

وضعیت  از  روشنی 

در  که  آنچه  و  فعلی 

است  محتمل  آینده 

در  می دهد.  بدست 

آزادی  شماره  این 

فصل  ترجمه  اندیشه 

کتاب  این  یازدهم 

زنانه   « عنوان  با 

عالی  آموزش  شدن 

ها  تناقض  ایران:  در 

به  پیچیدگی ها«  و 

پیوندی  سعید  قلم 

در  نادر  یاسمین  و 

قرار  شما  دسترس 

گرفته است. 
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زنان، اسالم و تحصیالت 

گلی رضائی رشتی، گلنار مهران و شیرین عبدموالئی

Rezai-Rashti, Goli M., Golnar Mehran, and Shirin Abdmolaei. 

2019. Women, Islam, and education in Iran. New York: Routledge

این کتاب با ترسیم پیچیدگی ها و ظرافت های موضوع آموزش زنان پس از 

بر روابط جنسیتی  پیامدهای سیاست های مذهبی  بررسی  به  انقالب 1357، 

و همچنین نتایج پیش بینی نشده افزایش مشارکت زنان در آموزش در ایران 

کتاب  می پردازد. 

تأثیر  بر  تمرکز  با 

سازی  اسالمی  پروژه 

اسالمی  جمهوری 

ایران،  جامعه  در 

بین  روابط  ویژه  به 

حوزه  در  مرد  و  زن 

از  تصویری  آموزش، 

افزایش  پارادوکس 

آموزشی  فرصت های 

علیرغم وجود قوانین 

محدودیت های  و 

اعمال  آمیز  تبعیض 

ارائه  زنان  بر  شده 

می دهد.
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زنان در شهر؛ بررسی سیاست های جداسازی جنسیتی در ایران

نازنین شاه رکنی

Shahrokni, Nazanin. 2019. Women in place: the politics of gender 

segregation in Iran. California: University of California Press

رسانه های  این که  از  پیش  »سال ها  می خوانیم:  کتاب  مقدمه  از  بخشی  در 

غربی دلواپس دسترسی ایران به بمب اتم باشند، نگران "بمب چادر" بودند؛ 

فراخوان آیت الله خمینی به زنان برای به سر کردن چادر به عنوان نماد انقالب. 

زن برای حفظ "قدر 

ملزم  ارزش اش"  و 

را  خود  تن  که  شد 

گوهری   " همچون 

بپوشاند.  در صدف" 

فقط  پوشش  این 

او  تن  به  محدود 

راستای  در  نبود. 

جداسازی  برنامه ی 

تهران  در  جنسیتی 

ایران  نقاط  سایر  و 

باال  دیوارهایی 

حفاظ ها  و  رفتند 

نصب  پرده هایی  و 

را  زن  تن  تا  شدند 

از  و  بگیرند  بر  در 

"مصون"  نگاه ها 

این که  با   … بدارند 
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درباره ی انقالب اسالمی 1357 و تأثیر آن بر زندگی مردم بسیار نوشته شده، 

در  تغییرات  این  اعمال  برای  نظام  اجرایی  شیوه های  و  سیاست ها  درباره ی 

کتابی  شهر  در  زنان  است.  شده  نوشته  کمتر  مردم  روزمره ی  زیست  فضای 

دسترسی  درباره ی  حاکمیت  سیاست های  پیچیدگی های  و  تغییرات  درباره ی 

تغییرات نشانگر چه تحوالتی در  این  این که  به فضای عمومی است و  زنان 

حاکمیت و قدرت دولتی هستند.«
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