تصویر و جایگاه زن در کتاب های درسی ایران
جلسه چهارم

دوره آموزشی آموزشکده توانا
سعید پیوندی
دانشگاه لورن (نانسی – فرانسه)

حقوق معنوی
 اختصاص -این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان
 E-Collaborative for Civic Educationاختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با
ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود.
 غیر تجاری -این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره
برداری نخواهد شد.
 اشتراک -اگر میخواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما میتوانید حاصل کار را
تنها تحت مجوز
E-Collaborative for Civic Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت،
این تغییرات را باید با
 E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.

اسالمی کردن نظام آموزشی از سال ۱۳۵۷








اسالمی کردن نظام آموزشی از سال  ۱۳۵۷به عنوان حادثه بسیار مهم در تاریخ
آموزش ایران
پرسش های مهم در چهارچوب «اسالمی» کردن آموزش :سرنوشت آموزش زنان؟
نگاه محدود و یا منفی محافل مذهبی بویژه بخش های سنتی و افراطی به آموزش زنان
ادامه رشد کمی آموزش زنان در سال های پس از ۱۳۵۷
رشد بسیار مهم در آموزش عالی
این رشد در حالی رخ داد که گفتمان نظام آموزشی بسیار سنتی و چندان همنوا با
خواست ها و مطالبات زنان نبود

هدف اصلی وبینار پیرامون آموزش زنان






هدف وبینار :تحلیل تصویر و جایگاه زن در گفتمان آموزشی ایران
بررسی نقش و جایگاه زن در متون و نیز تصاویر کتاب های درسی
نگاه به زن و مرد و الگوی اجتماعی مردانه و زنانه در همه نظام های آموزشی در
دنیا را از جمله می توان در نوع برخورد متون ،تصاویر ،تمرین ها ،شخصیت ها،
اسامی عام و خاص در کتاب های درسی جستجو کرد
در کنار محتوای آموزشی باید همچنین از تاثیر مجموعه ای از رفتارها و هنجارها
و فعالیت های عملی آموزشی یاد کرد که موضوع بررسی امروز ما نیستند

نقش نظام آموزشی در شکل دادن هویت جنسیتی

هویت جنسیتی و نظام آموزشی







پرسش مهم جامعه شناسی در بررسی تفاوت های جنسیتی در مطالب درسی :جایگاه و تصویر زن و مرد
در گفتمان آموزشی
نظام آموزشی دختر و پسر را برای به عهده گرفتن کدام نقش های اجتماعی آماده می کند و چه فرصت
های واقعی در مقابل آنها می گذارد؟
روندهای فراگیری نقش های جنسیتی یکی از مهم ترین روندهای هویت یابی و شکل گیری فرد اجتماعی
در سال های نخست زندگی است
نقش مدرسه در درونی کردن جنسیت افراد و هویت جنسیتی و اجتماعی در ابعاد شناختی ،اجتماعی و
فردی
مطالب درسی در کنار پراتیک تربیتی و کنش های متقابل ارتباطی در محیط های آموزشی و جامعه عامل
مهمی در روندهای جامعه پذیری جنسیتی جوانان به شمار می رود

منابع اصلی داده ها


پژوهشی که به زبان فرانسه در سال  ۲۰۰۶چاپ شده



پژوهشی که به زبان های انگلیسی و فارسی در سال های  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
انجام شده است
 ۹۵کتاب درسی از سال اول دبستان تا سوم نظری در مجموع  ۳۱۱۵تصویر
تحلیل محتوای  ۴۱۲متن کتاب های فارسی از سال اول دبستان تا سوم نظری




تصاویر مردانه و زنانه در کتاب های درسی
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تصاویر زنانه و مردانه براساس دوره تحصیلی
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تصاویر مردانه و زنانه براساس موضوع
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چهره های شناخته شده در میان تصاویر






زنان :تصاویر کتاب های درسی بیشتر افراد ناشناس و چهره های عام
شمار ناچیز زنان شناخته شده حوزه های فرهنگی و علمی ،سیاسی ،ورزشی
زنان معاصر :پروین اعتصامی ،فریبا مقصودی (خوش نویس متون قرآن) و
دورتا یا هدی (دختر آلمانی که از مسیحیت به اسالم روی آورده است)
زنان شناخته شده :ملکه سبا ،سمیه اولین شهید زن مسلمان ،حضرت زینب
(دوره های تاریخی گذشته).

شخصیت های دروس کتاب های فارسی
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اهمیت داده های کیفی







با وجود شکاف بسیار مهم و معنی دار آماری میان حضور زنانه و مردانه در میان
تصاویر ،داده های آماری کلی باز هم همه واقعیت های مربوط به نابرابری های چند
بعدی جنسیتی را منعکس نمی کند
وجود نگاه جنسیتی بگونه ای سیستماتیک در مطالب درسی
متون درسی و نگاه مرد ساالرانه
وجود جنس برتر «مرد» در نگاه کتاب های درسی
نگاه جنسیتی آشکار در کتاب های تاریخ ،تعلیمات اجتماعی ،دینی و فارسی

نویسندگان زن کتاب های درسی









مطالب درسی به قلم نویسندگان زن ۵ :درصد کل مطالب
شکاف بویژه در سطوح دبستان و راهنمایی
دوره دبستان :آثار پروین دولت آبادی ،مهری ماهوتی ،نسرین صمصامی ،پروین
اعتصامی ،مریم شریف و مرجان کشاورز
دوره دبیرستان :مطالبی از سیمین دانشور ،طاهره صفار زاده ،منیره روانی پور،
پوران شریعت رضوی ،فاطمه راکعی ،زهرا کیا
حضور گسترده و رو به افزایش زنان نویسنده ،شاعر و هنرمند ایرانی در ۲۰
سال گذشته
زنانه شدن فضای فرهنگی ایران و جهان و بازتاب ناچیز آن در مطالب درسی

چهره های فرهنگی و اجتماعی غایب در کتاب
های درسی

شخصیت ها و چهره های صاحب نام









نام  ۳۸۶شخصیت فرهنگی ،علمی ،سیاسی ،اجتماعی و یا مذهبی در  ۴۱۲درس
فارسی سال های دبستان ،راهنمایی و دبیرستان :سهم زنان فقط حدود  ۷درصد
(مردان  ۹۳درصد)
حضور کم رنگ زنان در بیوگرافی و روایت شخصیت های صاحب نام
تاریخ ،ادبیات و جامعه در مطالب درسی بطور عمده در انحصار جنس مذکر
حضور برخی زنان در مطالب مذهبی و سیاسی و بخصوص در قالب شخصیت های
دینی :آمنه ،فاطمه زهرا ،خدیجه ،زینب ...در کتاب های درسی
شخصیت های تاریخی :کلئوپاترا ،تهمینه (مادر سهراب)
شخصیت های فرهنگی و علمی زن غیر ایرانی معاصر :هلن کلر و ماری کوری

زنان چهره های گمنام کتاب های درسی





شخصیت های گمنام زن مطالب درسی در نقش مادر ،خواهر و یا همسر این یا آن
مرد
زنان گمنام نماد ( )Symbolضعف :دعا به جانب خدا ،نذر و التماس از مردان (مثال
درس "چشمان مادر بزرگ" کتاب فارسی سال اول راهنمایی و یا درس "پهلوان ،نه
قهرمان" کتاب فارسی دوم راهنمایی)
شرح زندگی محمد علی رجایی ،رئیس جمهور سابق ایران یافت « :چهار سال بیشتر نداشتم که پدرم را از
دست دادم و مسئولیت اداره ی زندگی به عهده مادرم و برادر سیزده ساله ام قرار گرفت ...مادرم با
پول اندکی که از پنبه پاک کنی به دست می آورد ،زندگی ما را اداره می کرد( ».فارسی ،سال دوم
راهنمایی ،صفحه )۱۷



بیوگرافی آیت هللا خمینی  « :پنج ماهه بود که پدرش ،حاج مصطفی ،به دست یکی از خان های زورگوی
خمین به شهادت رسید و از آن پس مادر مهربان و عمه گرامی اش سرپرستی او را بعهده گرفتند»...
(فارسی ،سال سوم راهنمایی ،صفحه .)۶

اهمیت وجود الگوهای زنانه








اهمیت آموزشی و جامعه شناسانه جایگاه و هویت شخصیت های زنانه در متون درسی
و یا در تصاویر
تاثیر پذیری دانش آموزان دختر و پسر از شخصیت های کتاب های درسی در روند
جامعه پذیری ( )Socializationخود
کم بودن شخصیت های زنانه معاصر به عنوان نماینده جایگاه جدید زن در جامعه
ایران و جهان
وجود نوعی سانسور جنسیتی
امکان طرح شخصیت های زن ایرانی و حتی چهره های اسطوره شناسی ()Mythology
ایران باستان به عنوان الگوهای جذاب برای دانش آموزان
تالش برای به میان کشیدن الگوهای سنتی کلیشه ای مردانه و زنانه

زنان ،اقتصاد و بازار کار
در مجموع  ۱۱۴۷تصویری که در آن زنان حضور دارند فقط  ۷۹مورد ( ۷درصد) به
موضوع کار و حرفه مربوط می شود (در برابر  ۳۶۰تصویر مردانه در حال کار).
 عدم سکوت کتاب های درسی پیرامون کار زنان
 تالش مطالب درسی برای توجیه جدایی جنسیتی نقش ها در حوزه بازار از نظر
"اجتماعی" و "دینی"

مثال هایی از کتاب های درسی


«معموالً پدر بیرون از خانه کار می کند .او وظیفه دارد برای همسر
و فرزندانش خوراک ،لباس و سایر وسایل زندگی را تهیه کند .در
بعضی از خانواده ها ،مادر در بیرون خانه نیز کار می کند( ».تعلیمات
اجتماعی ،سال چهارم دبستان ،صفحات  ۱۱۲و )۱۱۳



«مادری که شوهرش از درآمد کافی برخوردار است ،نمی تواند بگوید
شغلم ایجاب می کند که کودکم را هر روز به مهد کودک بسپارم و به
این ترتیب ،کودکش را از مهر و محبت مداوم خود محروم کند( ».دین
و زندگی ،سال دوم دبیرستان ،صفحه )۱۷۷

زنان و بازار کار در نگاه کتاب های درسی



عدم مخالفت مطالب درسی با فعالیت اقتصادی زن در خارج از خانه
همزمان قرار دادن وظایف خانوادگی و مادری (وظیفه اصلی و طبیعی) در برابر
فعالیت حرفه ای (امر ثانوی و غیر ضروری)

مثال هایی از کتاب های درسی




«زن ،با محبت مادری ،فرزندان را رشد دهد و مرد با کارکردن خود نان آور
خانواده باشد .متأسفانه گاهی به علت باورهای غلط فرهنگی و اجتماعی،
رفتارهای نامناسبی نسبت به زنان روا داشته می شود که به هیچ وجه مورد
تأیید دین اسالم نیست .اگر امروزه برخی افراد ارج و منزلت الزم را برای
نقش مادری قائل نیستند و بر کار اقتصادی بیش از نقش مادری تأکید می کنند،
ناشی از این اشتباه بنیادی است که می پندارد فضیلت و قدر و منزلت آدم ها به
قدرت اقتصادی آن هاست( ».دین و زندگی ،سال سوم دبیرستان ،صفحه )۱۷۵
در درس مربوط به زندگی ماری کوری فیزیکدان فرانسوی" :هیچ گاه شهرت
و افتخار او را فریفته نساخت و با وجود مقام بلند علمی ،در خانه زنی کدبانو و
مادری مهربان بود» (فارسی ،سال دوم راهنمایی ،صفحه )۱۷۱

فعالیت اقتصادی زنان








آموزش ،درمان و بهداشت ،کشاورزی و صنایع دستی چهار حوزه فعالیت اصلی اقتصادی زنان در مطالب
درسی
اجتناب ناپذیر بودن کار زنان در زمینه آموزش و درمان و بهداشت (معلمان زن برای مدارس دخترانه
ایران وپزشک و پرستار زن برای مراکز بهداشتی و پزشکی ایران)
رعایت کامل تفکیک جنسیتی در حوزه کار زن
پذیرش حضور زنان در کشاورزی و صنایع دستی (بخش های سنتی اقتصاد روستایی)
تالش برای تاکید بر حوزه های "ترجیحی" بازار کار زنانه
کار زن در چهارچوب حداقلی

فرهنگ کتاب های درسی و بازار کار در حال تحول ایران





تحول تدریجی بازار کار ایران با وجود این نگاه تبعیض آمیز به کار زنان
حضور گسترده در بخش آموزش کار یکی از دالیل رشد چشمگیر شمار
زنان در بازار کار
بی اعتنایی کتاب های درسی به روندهای مثبت جامعه زنانه ایران و نگاه
به گذشته
بسوی آینده و یا نگاه به گذشته؟

تفاوت های جنسیتی در خانواده




باور به تفاوت های مهم در نقش های زنانه و مردانه در خانه در مطالب درسی
مرد قدرت برتر است و نان آور خانواده و زن هم در خدمت خوشبختی خانواده
«در بیشتر خانواده ها ،پدر سرپرست خانواده است .او سرپرستی دل سوز و مهربان است و به اعضای
خانواده برای رسیدن به هدف های خود یاری می رساند .پدر با هم فکری سایر اعضای خانواده  ...در
جریان زندگی تصمیمات الزم را می گیرد .او تصمیم گیری در بسیاری از موارد را در منزل به مادر
خانواده واگذار می کند و به نظر او احترام می گذارد ...در بعضی از خانواده های محترم شهدا و خانواده
های دیگری که از نعمت پدر محروم اند ،مادر سرپرست خانواده است( ».تعلیمات اجتماعی ،سال اول راهنمایی،
صفحه )۴۷

زن و مرد نابرابر ولی مکمل


«...زن و شوهر مکمل یکدیگرند و هر یک باید نقش خود را انجام دهد ...مرد،
همسر زن خود و پدر فرزندان است و زن ،همسر شوهر خود و مادر فرزندان
است .بر این مبنا ،مرد و زن دارای نقش های مشترک و اختصاصی اند ( ».دین و
زندگی ،سال سوم دبیرستان ،صفحه )۱۹۲



«نقش زن در خانه ،نقش محوری است» « زن ،آرامش بخش زندگی مرد است.
زن با گرمای وجود خویش به محیط خانه شادی و نشاط می بخشد» (دین و زندگی ،سال
سوم دبیرستان ،صفحه )۱۹۵

زن و مرد در حوزه آموزش و فرهنگ











تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد در حوزه آموزش و فرهنگ
کتاب های درسی هیچ کجا بطور آشکارا با آموزش زنان مخالفتی نشان نمی دهد و یا محدودیتی برای آن
قایل نمی شود
وجود تصاویر دختران جوان و یا زنان در کتاب های علمی و یا در کتاب "حرفه و فن"
حضور کم رنگ شخصیت های علمی و فرهنگی زنانه در کتاب های درسی (ماری کوری ،هلن کلر و
هریت بیچراستو آمریکایی).
برخی نویسندگان زن در کتاب درسی (پروین اعتصامی ،پروین دولت آبادی ،فریبا کلهر ،مهری ماهوتی،
نسرین صمصامی و یا فاطمه راکعی ،سیمین دانشور ،منیره روانی پور)
با وجود حضور برخی نقش حاشیه ای زنان در مطالب فرهنگی
فراموشی نسبی فرهنگ زنانه (ادبیات ،سینما ،نقاشی و سایر هنرهای تجسمی در ایران و جهان)
پدیده "فرار" نگاه جنسیتی از زنان صاحب نام ایران و جهان

بدن ،حوزه ممنوعه کتاب های درسی





در گفتمان مطالب درسی ایران ،بدن انسان ،زیبایی جسمی ،لذت در شمار حوزه ممنوعه
کتاب های درسی پاسدار "عفت"" ،اخالق سنتی" و هنجارهای مذهبی
« برای نگهبانی از بقای خانواده و صالح اجتماع ،اسالم به مردان و زنان و پسران و دختران سفارش می کند که به نامحرمان نگاه
ناروا ندوزند؛ زیرا این نگاه شهوت و هوس را به هیجان می آورد و فتنه و فساد ایجاد می کند( ».تعلیمات دینی ،سال سوم
راهنمایی ،صفحه )۸۲





کتاب های درسی در خدمت ترویج الگوی رفتاری مورد نظر فرهنگ رسمی در زمینه پوشش بدن زن و
ممنوعیت های موجود در جامعه
زنان و دختر بچه ها در همه تصاویر با حجاب اند و کتاب های درسی با وسواس و پیگیری کم نظیری
تالش می کند این الگوی رفتاری را به دانش آموزان منتقل کند.
«بی حجابی» به مثابه پدیده فرهنگی غربی و همسان «بی بند و باری»

پرندگان با حجاب فارسی سوم دبستان

تصاویر بدون عشق ،ممنوع بودن عشق


بیان بیرونی عشق ،دوست داشتن میان دو جنس مخالف حوزه ممنوعه
در هیچ یک از عکس های کتاب های درسی نمی توان پدر یا مادری را یافت که
دختر یا پسر خود را در آغوش گیرد و یا زن و مردی که دست یکدیگر را
گرفته باشند



عمده کردن بعد مذهبی و اخالقی و تکرار دایمی واژه "گناه" برای بازداشتن و
ترساندن نسل جوان



کتاب انگلیسی دوم راهنمایی
تختخواب یک نفره پدر
خانواده

توجیه نابرابری زن و مرد








نابرابری زن و مرد در گفتمان کتاب های درسی امری پذیرفته شده
زن و مرد بیشتر بصورت دو فرد اجتماعی متفاوت
وجود نقش های جنسیتی برای زن و مرد در عرصه های مهم زندگی اجتماعی و
خصوصی
مرد آشکارا "جنس برتر" است و زن "جنس دوم" و شهروند ثانوی
رابطه زن و مرد بر پایه برتری "طبیعی" و "مشروع" جنس مذکر
پیام فرودستی زن به اشکال گوناگون در تصاویر و مطالب
تالش برای توجیه نابرابری ها در چهارچوب های مذهبی و "مشروعیت" بخشیدن به
آن

تصویر و جایگاه به قهقرا رفته زن


زن در کتاب های درسی ایران بطور کامل سنتی و زندانی در خانه و زندگی خانوادگی نیست
همزمان مانند زن مدرن از حقوق برابر با مردان هم برخوردار نیست
تصویری به قهقرا رفته ( ) De-Modernizationاز زن در کتاب های درسی
زنی که نه بطور کامل سنتی است و نه شرایط زن برابر حقوق و آزاد شده ( )Emancipatedجامعه مدرن را
دارد



گفتمان آموزشی ایران خودمختاری زن به عنوان شهروند تمام عیار جامعه مدرن را بطور کامل به رسمیت نمی
شناسد
زن "نیمه-اجتماعی" "نیمه-مدرن" گفتمان آموزشی :می تواند به همه مدارج تحصیلی دست یابد ،بطور محدود در بازار
کار حضور داشته باشد ،رای دهد و یا در برخی فعالیت های اجتماعی مشارکت کند .اما همزمان نقش اصلی زن
کماکان در رابطه با وظایف مادری و خانوادگی تعریف می شود ،مرد (پدر ،شوهر) سرپرست اوست







کتاب حرفه و فن سال دوم راهنمایی

فرهنگ تبعیض و نابرابری







حضور دایمی و منظم اشکال گوناگون تبعیض میان زن و مرد
نوعی فرهنگ تبعیض جنسیتی
استفاده از دین برای مشروع جلوه دادن نابرابری
جایگاه و نقش های زن و مرد نه بعنوان یک پدیده اجتماعی رو به تحول که در
چهارچوب هنجارها و کدهای دینی تغییرناپذیر مورد توجه قرار می گیرند
گفتمان تبعیض به عنوان خشونت نمادین علیه زنان
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حقوق معنوی
 اختصاص -این مطلب به پروژه توانا مربوط به سازمان
 E-Collaborative for Civic Educationاختصاص دارد و استفاده از آن می بایست با
ذکر نام سازمان تهیه کننده انجام شود.
 غیر تجاری -این مطلب برای استفاده های غیر تجاری می باشد و برای هیچ گونه منفعتی بهره
برداری نخواهد شد.
 اشتراک -اگر میخواهید هر گونه تغییری در مطلب وارد کنید ،شما میتوانید حاصل کار را
تنها تحت مجوز
E-Collaborative for Civic Educationمنتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی اطالعت،
این تغییرات را باید با
 E-Collaborative for Civic Educationبه اشتراک گذارید.

