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قدردانی



کــه در  کنــم، از مــادر و پــدر و خواهــر و بــرادرم  پیــش از همــه بایــد از خانــواده ام تشــکر 

ــک  ــداری از ی ــم نگه ــوب می دان ــد. خ ــد و می کنن کرده ان ــم  ــال ها تحمل ــن س ــام ای تم

کار دشــواری اســت. ــه عجــب  دانشــجوی جامعه شناســی در خان

کــه درون و بیــرون دانشــگاه از آنــان  از اســاتیدم متشــکرم، چــه آدم بزرگ هایــی 

کنــاری، در خیابــان و مدرســه بــه مــن  گوشــه و  کــه در هــر  کودکانــی  آموختــم و چــه 

اعتمادی فــرد  ســیدمهدی  همدلــی  و  همراهــی  از  بایــد  خــاص  به طــور  آموختنــد. 

بخشــی  کــه  کنــم  تشــکر  ســال ها  ایــن  تمــام  در  مطالعــه(  ایــن  راهنمــای  )اســتاد 

هســتم.  کالس هایــش  و  او  مدیــون  را  جامعه شــناختی ام  دانــش  از  انکارناشــدنی 

زمــان  در  هرچنــد  کــه  مطالعــه(  ایــن  مشــاور  )اســتاد  رضایــی  محمــد  همچنیــن 

یــادی بــرای هم نشــینی بــا او و آموختــن از او نصیبــم  حضــورش در ایــران فرصــت ز

نشــد امــا در طــول ایــن چنــد ســال، چــه در جریــان انجــام ایــن مطالعــه و چــه در 

آموختــم. او  روش  و  منــش  از  بســیار  دانشــجویی ام،  فعالیت هــای  جریــان 

کردنــد نیــز صمیمانــه  کــه در جریــان انجــام ایــن مطالعــه یــاری ام  کســانی  از همــۀ 
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کــه  سپاســگزارم. بیــش از همــه از یاســمن محبوبــی عزیــز و حانیــه طاهــری عزیــز 

حقیقتــًا ســاعت ها از وقتشــان را مشــتاقانه صــرف یــاری ام بــرای انجــام مصاحبه هــا 

یــان،  کردنــد. همچنیــن ممنــون همراهــی نوشــین صفائیــان، صفــا روشــندل، علــی نور

کرمــی، امیــن  فاطمــه فرقانــی، آریــن حاتــم، زهــرا خــدادادزاده، نکیســا مدرســی، مینــا 

کریمی منــش و فاطمــه ســادات صانعــی در پیاده ســازی صــوت  اصانلــو، محدثــه 

مصاحبه هــا هســتم.

گفت وگــو  کــه صادقانــه دربــارۀ خصوصی تریــن مسائلشــان بــا مــا  کســانی  از همــۀ 

بــه  مــا  بــا  را  خــود  احساســی  تجــارب  عمیق تریــن  کــه  نوجوانانــی  به ویــژه  کردنــد، 

گذاشــتند، از صمیــم قلــب سپاســگزارم و امیــدوارم نتیجــۀ ایــن مطالعــه  ک  اشــترا

یاهــای بلندشــان باشــد. ــه مقاومتشــان و رؤ ــان، ب ــه اعتمــاد آن کوچکــی ب ادای دیــن 

دیــدن  از  بی انتهایــم  ذوق  نبــود  گــر  ا سپاســگزارم.  دانش آموزانــم  از  پایــان،  در 

تالش هــای روزمره شــان بــرای تحقــق خواســت سرکششــان، هرگــز میــل بــه زندگــی 

کار را بــه پایــان برســانم و ایــن  دوبــاره و چندبــاره در مــن شــعله نمی کشــید تــا ایــن 

کذایــی را ادامــه دهــم. زندگــی 





پیشگفتار



کــه چــرا و چگونــه سکســوالیته در  مســئلۀ محــوری ام در پژوهــش حاضــر آن اســت 

دورۀ نوجوانــی وضعیتــی بحرانــی پیــدا می کنــد. منظــور از بحــران اینجــا، وضعیتــی 

کــه در آن درگیــری ذهنــی و عینــی نوجــوان بــا سکســوالیته نه تنهــا شــدیدًا  اســت 

کل  همــۀ ســاحات زندگــی او را تحت تأثیــر قــرار می دهــد بلکــه خــود را بــدل بــه محــور 

کاری  کجــا یــا در حــال انجــام چــه  زندگــی روزمــره اش می کنــد. فرقــی نــدارد نوجــوان 

باشــد، ذهــن و زندگــی او در ســیطرۀ سکســوالیته اســت و نمی توانــد مســتقل از آن 

کنــد. ازایــن رو تــالش می کنــد بــه هــر طریــِق ممکــن مواجهــه ای با آن  بیندیشــد و عمــل 

کوتاه مــدت( از ایــن ســیطره بکاهــد و ایــن میــل  داشــته باشــد تــا اندکــی )حتــی شــده 

گســترش می یابــد و می توانــد بــدل  گــر موفــق نشــود، بحــران رفته رفتــه  کنــد. ا را آرام 

بــه نمونه هایــی از اصطالحــًا ناهنجاری هــای رفتــاری یــا ســرکوب های شــدید روانــی 

کــه چــه عواملــی و چگونــه در خلــق و  درون خــود فــرد شــود. حــاال مســئله ام آن اســت 

ــد  ــت می کنن ــه آن را هدای ــی و چگون ــه عوامل ــد، چ ــران دخیل ان ــن بح ــکل گیری ای ش

و در نهایــت، چــه عواملــی و چگونــه می تواننــد بــدان امتــداد بخشــند یــا پایانــش 
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دهنــد. البتــه واضــح اســت پیگیــری ایــن پرســش ها در تمامــی ســاحات زندگــی، 

ــۀ  ــک پایان نام ــت کم ی ــا دس ــی ی کار پژوهش ــک  ــوان ی ــه از ت ک ــد  ــادی می یاب ــان ابع چن

کارشناسی ارشــد خــارج اســت. بنابرایــن، مســئله ام را بــه مدرســه به مثابــۀ یــک فضــا-

یادی در ســیطرۀ  کــرده ام. مدرســه ازآن رو برایــم اهمیــت دارد که تا حد ز زمــان محــدود 

کــم اســت و برنامه هــای درســی و غیردرســی رســمی در آن  ــوژی حا گفتمــان و ایدئول

مســتقیمًا توســط قــدرت مرکــزی تعییــن و اجــرا می شــوند و بــا جدیــِت درخــور توجهــی 

)دســت کم بــه نســبت ســایر نهادهــای این چنینــی( مــورد نظــارت قــرار می گیرنــد. 

یــک و ُپــر  اینکــه سکســوالیته به عنــوان مســئله ای ممنوعــه در چنیــن محیــط ایدئولوژ

ــد نشــانه هایی از امکان هــای  ــه خــود تحقــق می بخشــد، می توان ــه ب از نظارتــی چگون

کالن تــر اجتماعــی و فرهنگــی را در خــود داشــته  تحقــق سکســوالیته در وضعیــت 

یــادی از نوجوانــی افــراد غالبــًا در محیــط مدرســه و در  باشــد. عــالوه بــر ایــن، بخــش ز

کــه ایــن محیــط هــم در شــکل دهی  گــروه هم ســاالن می گــذرد و طبیعــی اســت  کنــار 

یســت جنســی نوجوانــان نقــش درخــور توجهــی داشــته باشــد و هــم متأثــر از ایــن  بــه ز

یســت جنســی را در عام تریــن معنایــش  مواجهــه، خــود نیــز تغییــر شــکل یابــد. اینجــا ز

یســت دانشــگاهی« و امثــال  یســت عاطفــی«، »ز مدنظــر دارم، چنان کــه می تــوان از »ز

کــه مربــوط بــه امــر جنســی  گفــت، یعنــی بخش هایــی از زندگــی روزمــره  آن ســخن 

اســت. بنابرایــن، برایــم مفهومــی تخصصــی بــا معنایــی خــاص نیســت.

تحصیلــی  سه ســالۀ  دورۀ  چهــار  بــه  کــه  اســت  عامــی  اســم  مدرســه  هرچنــد 

دورۀ دوم(  متوســطۀ  اول،  دورۀ  متوســطۀ  دورۀ دوم،  ابتدایــی  اول،  دورۀ  )ابتدایــی 

اطــالق می شــود امــا در پژوهــش حاضــر از میــان دانش آمــوزان دوره هــای مختلــف 

کــه در  تحصیلــی، دانش آمــوزان متوســطۀ دوم را مدنظــر دارم. نخســت بــه ایــن دلیــل 
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کودکــی )نوجوانــی( قــرار دارنــد و بــه همیــن واســطه بخــش د رخــور توجهــی  اواخــر دورۀ 

ــد. بدیهــی اســت هرچــه در ایــن زمینــه  کرده ان از فراینــد جامعه پذیــری خــود را طــی 

کنیــم، نیــاز بــه بهره گیــری از  کودکــی رجــوع  یــم و بــه ســالیان ابتدایــی  عقب تــر برو

یست شناســی و... در تبییــن پدیده هــای  علــوم دیگــری همچــون روان شناســی، ز

ــر میــزان جامعه پذیــری  کــه در ســنین پایین ت کــودکان بیشــتر می شــود، چرا ــا  مرتبــط ب

کمتــر اســت. دوم آنکــه دانش آمــوزان نوجــوان امــروز، علی القاعــده طــی چنــد  آنــان نیــز 

کنشــگران صحنــۀ  ســال آینــده بــا ورود بــه دهــۀ ســوم زندگی شــان بــدل بــه جدی تریــن 

سیاســت و جامعــه در ایــران خواهنــد شــد و شــناخت دقیــق وضعیــت فعلــی آنــان 

می توانــد در پیش بینــی چشــم اندازهای آینــده و مهم تــر از آن در تحلیــل و تبییــن 

گمــان  گــر  ــود ا گمراه کننــده خواهــد ب کمک کننــده باشــد.  ــان در آینــده  کنش هــای آن

کنیــم آنــان نیــز همچــون جوانــان یــک دهــۀ پیــش و بــا همــان منطــق و اهــداف دســت 

یدادهایــی چــون تجمــع دانش آمــوزان دبیرســتانی در  کنشــگری خواهنــد زد. رو بــه 

مکان هــای تفریحــی مشــهور شــهرهایی چــون تهــران و مشــهد بــه مناســبت پایــان 

کــه در نــوع خــود بی ســابقه بــود، نشــان می دهــد مــا بــا نوعــی  ســال تحصیلــی 94-95 

کــه در چنــد ســال آینــده مدرســه را بــه مقصــد دانشــگاه و  دگرگونــی مواجه ایــم، نســلی 

کــرد، درک متفاوتــی از جهــان  به تبــع آن کنشــگری اجتماعــی و سیاســی تــرک خواهــد 

اجتماعــی خــود دارد.

بدیــن ترتیــب، بنــا دارم ابتــدا در چنــد محــور توصیــف بســنده ای از واقعیــت 

کنشــگران اصلــی ایــن میــدان چــه  جــاری در مدرســه ارائــه دهــم. نخســت، آنکــه 

کســانی هســتند و هریــک چــه نقــش یــا نقش هایــی را بــا چــه جزئیاتــی بــر عهــده 

دارنــد. هرچنــد به طــور پیشــینی می تــوان دانش آمــوزان، معلمــان و ســایر مســئولین 
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از  اســت  نیــاز  امــا  دانســت  عرصــه  ایــن  کنشــگران  از  بخشــی  بالقــوه  به طــور  را 

روابــط  ایــن  چندوچــون  از  جزئــی  طرحــی  و  روم  فراتــر  مبهــم  کلی گویی هــای  ایــن 

کنشــگران چــه انواعــی دارنــد و  کــدام از ایــن  کــه هــر  ارائــه دهــم. مســئله آن اســت 

چــه  آنکــه  دوم،  می گــذارد.  مســئله  کلیــت  بــر  تأثیــری  چــه  انــواع  ایــن  از  هریــک 

مدرســه  درون  دانش آمــوزان  جنســی  روزمــرۀ  زندگــی  جریــان  در  فضا-زمان هایــی 

کالس،  اهمیــت می یابــد، مــواردی ماننــد زنــگ تفریــح، زنــگ ورزش، میزهــای آخــر 

یس های بهداشــتی و... . پیگیــری ایــن فضا-زمان هــا ازآن رو اهمیــت می یابــد  ســرو

کــه نشــان دهندۀ یکــی از عینی تریــن نمونه هــای مقاومــت دانش آمــوزان در مقابــل 

گفتمانــی مرتبــط بــا امــر جنســی  کردارهــای  کــم در مدرســه اســت. ســوم،  گفتمــان حا

ــرای  کــه دانش آمــوزان از چــه دال هایــی ب ــا  در میــان دانش آمــوزان اســت. بدیــن معن

کنش هــا و نشــانه های مرتبــط بــا پیونــد بــدن و امــر جنســی درون  معنابخشــی بــه 

کجــا آمده انــد؟ در واقــع، چــه منابعــی  مدرســه اســتفاده می کننــد و ایــن دال هــا از 

یافــت ایــن دال هــا هســتند. در گام دوم و پــس از شــرح  محــل رجــوع نوجوانــان بــرای در

کــه ســاختارهای اجتماعــی  ــم  یاب و بســط محورهــای پیش گفتــه، تــالش می کنــم در

کیفیــت ارتبــاط دانش آمــوزان بــا دوســتان  مختلــف )از انــواع مختلــف مدرســه تــا 

و خانــواده( چــه تأثیــری بــر بدن منــدی دانش آمــوزان درون مدرســه و اســتراتژی ها و 

کتیک هــای نســلی معطــوف بــه سکســوالیته در میــان آنــان دارد. »نســل« دقیقــًا در  تا

همیــن بزنــگاه اهمیــت می یابــد. در واقــع، مدرســه صحنــۀ نبــرد نسل هاســت. نســلی 

ــود را دارد  ــع موج ــظ وض ــۀ حف ــب دغدغ ــرار دارد، اغل ــرد ق ــن نب ــوی ای ــک س ــه در ی ک

کــه در ســوی دیگــر قــرار دارد، تــازه از راه رســیده و  و از تغییــر می هراســد و نســلی 

کنــد. هریــک از ایــن دو ســوی نبــرد  می خواهــد نظــم مخصــوص بــه خــودش را خلــق 
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هرچنــد در جزئیــات تفاوت هایــی میانشــان اســت امــا در مجمــوع از یــک خلقیــات 

ی ایــن خلقیــات جمعــِی نســلی یکــی دیگــر  کاو ی می کننــد. وا جمعــِی نســلی پیــرو

از دغدغه هایــم در جریــان پژوهــش حاضــر اســت.

کــه بــا شــناخت عمیــق مســئلۀ سکســوالیته در  در پایــان، دغدغــه ام آن اســت 

ــوان  ــه می ت کــه چگون ــم  یاب ــوع آن، در یخــِی وق ــی، درون زمینــۀ اجتماعــی و تار نوجوان

کــرد و هریــک از عوامــل دخیــل در  عبــور از ایــن بحــران را بــرای نوجوانــان آســان تر 

کننــد. بنابرایــن،  ایــن زمینــه، می تواننــد چــه نقــش تســهیلگرانه ای در ایــن رابطــه ایفــا 

کــه چگونــه نوجوانــان سکســوالیته را نادیــده بگیرند بلکه آن اســت  مســئله آن نیســت 

کــه به جــای تحمیــل  کــه چگونــه مواجهــه ای درســت بــا آن داشــته باشــند؛ مواجهــه ای 

کنشــگر قــرار دهــد تــا  کلیشــه های ازپیش مشــخص، تــالش می کنــد آنــان را در مقــام 

کننــد. گاهــی انتخــاب و اجــرا  کــه می خواهنــد را بــا کمتریــن خطــر و بیشــترین آ آنچــه 

کنــم، پیــش از هــر  کتــاب نیــز پیشــگفتاری طــرح  گــر بخواهــم دربــارۀ ســاختار  ا

کتــاب در نظــرم عــام اســت و دوســت  کــه مخاطــب ایــن  چیــز بایــد بگویــم از آنجایــی 

گیر  پا ــا یــادآور ســاختارهای دســت و دارم بیشــتر روایتگــر »داســتان« پژوهشــم باشــد ت

دانشــگاهی، بخش هــای نظــرِی پژوهــش حاضــر را در آن نگنجانــده ام. بــرای مطالعــۀ 

کــه در بایگانــی دانشــگاه  ــه نســخۀ اصلــی پایان نامــه1  مقدمــات نظــری، می توانیــد ب

کنیــد. تهــران موجــود اســت، رجــوع 

کتــاب هــم محســوب می شــود، تــالش  کــه بدنــۀ اصلــی  در بخــش »یادداشــت ها« 

گانــه ای پیش  کــرده ام داســتان ایــن مطالعــه را در قالــب یادداشــت های تحلیلــی جدا

مــوردی  مطالعــۀ  دانش آمــوزی:  روزمــرۀ  زندگــی  کــردار  از  نســلی  »روایــت   .1398 حســام.  حســین زاده،   .1
دانشــگاه  ارشــد،  کارشناســی  پایان نامــۀ  تهــران.«  شــهر  دوم  متوســطۀ  دانش آمــوزان  نســلی  اســتراتژی های 

اجتماعــی. علــوم  دانشــکدۀ  تهــران، 
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گســترده تری از مســئله را شــکل می دهنــد.  کنــار یکدیگــر روایــت  کــه البتــه در  ببــرم 

کــرده ام زمینه هــا  گفتــه ام، تــالش  ــا وزارت آموزش وپــرورش  از چالش هــای مواجهــه ب

چگونگــی  بــه  دهــم،  نشــان  را  مدرســه  درون  سکســوالیته  تحقــق  تســهیلگران  و 

ــوزان  ــایر دانش آم ــش س کن ــردازم، وا ــه بپ ــی درون مدرس ــای جنس ــاخت اقلیت ه برس

را  سکســوالیته  رّدپــای  کنــم،  ی  کاو وا را  مدرســه  درون  جنســی  اقلیت هــای  بــه 

مقاومت هــای  کم وکیــف  کنــم،  دنبــال  دانش آمــوزان  گفتمانــی  کردارهــای  در 

کتیک هــای  تا را شــرح دهــم،  دانش آمــوزان در فضا-زمان هــای مختلــف مدرســه 

شبیه ســازی لــذت جنســی )مصــرف پــورن و خودارضایــی( را میــان دانش آمــوزان 

کادر انضباطــی آن بــرای مواجهــه بــا  کنــم، انــواع سیاســت های مدرســه و  بررســی 

کنــم، نقــاط قــوت و ضعــف اشــکال مختلــف ارتبــاط میــان  سکســوالیته را افشــا 

معلمــان و دانش آمــوزان را نشــان دهــم، بــر اهمیــت نقــش مشــاور روان شــناختی در 

یســت  ــر ز ــواده و تأثیــرات آن ب ــواع مختلــف خان کنــم و در نهایــت، ان کیــد  مدرســه تأ

جنســی دانش آمــوزان را مدنظــر قــرار دهــم.

کــه تفکیک هــا  کنــم  کیــد  پیــش از ورود بــه خــوِد یادداشــت ها بایــد بــر ایــن نکتــه تأ

و  نظرورزانــه  تالش هایــی  اغلــب  یادداشــت ها،  جریــان  در  مفهوم ســازی هایم  و 

انتزاعــی بــرای فهــم بهتــر واقعیــِت موجــود اســت و نمی تــوان انتظــار داشــت ایــن 

مفاهیــم و تفکیک هــا بــا همیــن میــزان فاصلــه و تشــخیص پذیری در واقعیــت وجــود 

داشــته باشــند. واقعیــت همیشــه ترکیبــی بدیــع از ایــن وضعیت هاســت امــا فهــم 

کــه  ــر ترکیباتــی  ــا بتوانیــم راحت ت کمــک می کنــد ت ــه مــا  ــۀ ایــن وضعیت هــا ب گان جدا

کنیــم.  در واقعیــت می بینیــم را شناســایی 

اســت،  دشــواری  فراینــد  به گمانــم  فکــری  تــالش  از  شــکلی  هــر  جمع بنــدی 
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کــه بــا نوشــته ای چنــد صفحــه ای روبــه رو هســتیم چــه برســد بــه زمانــی  حتــی زمانــی 

ــۀ  ــۀ هم ــم نتیج ــالش می کن ــدا ت ــه، ابت ــن هم ــا ای ــیم. ب ــه رو باش ــاله روب ــک رس ــا ی ــه ب ک

کــه بــر زبــان آورده انــد  کلماتــی  درگیری هایــم بــا مســئلۀ پژوهشــم، مصاحبه کنندگانــم، 

ــاره تحــت  کــه در ذهنــم نقــش بســته را در قالــب یــک روایــت چندپ و تحلیل هایــی 

گفتــار دربــارۀ نوجوانــی، سکســوالیته و خشــونت در جامعــۀ ایــران«  عنــوان »پانــزده 

بیــاورم. در ایــن روایــت، تــالش می کنــم داســتانم را از مفاهیــم انتزاعــی نوجوانــی، 

زمینــۀ  در  آن هــا  نشــاندن  بــا  راه  ادامــۀ  در  و  کنــم  آغــاز  خشــونت  و  سکســوالیته 

اجتماعــی جامعــۀ ایــران )مبتنــی بــر نتایــج و تحلیل هــای حاصــل از ایــن پژوهــش( 

کنــون و آینــده را  گشــودگی ها ا و به مــدد تخیــل جامعه شــناختی، فروبســتگی ها و 

کــه  نشــان دهــم. پیــش از آنکــه ســودای حــل مســئله را در ســر داشــته باشــم )چیــزی 

کمــک  به گمانــم ناممکــن اســت(، می خواهــم بــه فهــم دقیق تــر و عمیق تــر مســئله 

کنــم. همیشــه در کارگاه هــا و دوره هــای »آمــوزش جنســی به کودکان« یا »پیشــگیری از 

کــه  کیــد می کنــم  کــه بــرای والدیــن و معلمــان می گــذارم بــر ایــن نکتــه تأ کــودک آزاری« 

در مواجهــه بــا سکســوالیته همیشــه انتخــاب بیــن »بــد« و »بدتــر« اســت. »ایده آل «هــا 

کــه ابایــی نــدارم آن را  یخی-اجتماعــی  مدت هاســت به واســطۀ یــک وضعیــت تار

»ســرمایه داری« بخوانــم از دســترس مــا خــارج شــده اند.

هرچنــد طبــق ســاختار مرســوِم ایــن جنــس مطالعــات، در فصــل پایانــی بایــد 

بحثــی بــه موانــع انجــام مطالعــه اختصــاص یابــد امــا در جریــان انجــام ایــن مطالعــه 

کــه در نخســتین یادداشــت تحلیلــی ام بــه آن پرداختــه ام، بــا  به جــز موانــع ســاختاری 

مانــع جــدی دیگــری روبــه رو نشــدم. صراحــت و صداقــت نوجوانــان در صحبــت از 

کــرد. پیــش  یســت جنسی شــان در همــان چنــد مصاحبــۀ اول عمیقــًا شــگفت زده ام  ز
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کــه شــاهد چنیــن  تــم نمی دیــدم  از آغــاز مطالعــه، حتــی در خوش بینانه تریــن تخیال

کادر مــدارس  صراحتــی در بیــان و روایتگــرِی آنــان باشــم. از طــرف دیگــر، معلمــان و 

ــیار  ــم بس ــا بازه ــتند ام ــود را داش ــه خ ــوص ب ــه کارِی مخص ــان محافظ ــد همچن هرچن

ــه  ــع مطالع ــث موان ــن، از بح ــدند. بنابرای ــر ش ــتم، ظاه ــار داش ــه انتظ ــوده تر از آنچ گش

می گــذرم و تــالش می کنــم در بخــش دوم بــا عرضــۀ پیشــنهاداتی بــرای مطالعــات 

کــه صرفــًا به دنبــال چنــد پیشــنهاد  کلیشــه های رایــج در ایــن زمینــه  بعــدی، پایــم را از 

ســطحی هســتند، فراتــر بگــذارم و واقعــًا خطــوط پژوهشــی و مطالعاتــی نیمه تمــام 

از  ســرنخ هایی  امــا  اســت  نبــوده  مطالعــه ام  اصلــی  بدنــۀ  از  بخشــی  هرچنــد  کــه 

کــه  آن هــا را یافتــه ام، شــرح دهــم. امیــدوارم ایــن پیشــنهادات منجــر بــه آن شــود 

پروژه هــای پژوهشــی جدیــدی چــه در قالــب رســاله های دانشــجویی و چــه در قالــب 

پژوهش هــای شــخصی شــکل بگیــرد و مســئلۀ سکســوالیته و به ویــژه پیونــد آن بــا 

ــازد.  ــن تر س ــان روش ــران را برایم ــان در ای ــان و جوان نوجوان

حسام حسین زاده





روش شناسی



کــه روِش پژوهــش مبتنــی بــر اقتضــای  کــرد  پیــش از هرچیــز بایــد بدیــن نکتــه اشــاره 

کــه مقدمــات  مســئله اســت، نــه انتخــاب پژوهشــگر. بنابرایــن، روش هــای پژوهشــی 

کاربســتش در اینجــا بــه تفصیــل شــرح داده خواهــد شــد، مجموعــه ای  آن و شــیوۀ 

کــه توانســته بیشــترین نفــوذ بــه میــدان و جمــع آوری عمیق تریــن داده هــا را  اســت 

ــاص  ــد روش خ ــا چن ــک ی ــاب ی ــا انتخ ــا ب ــس اینج ــد. پ کن ــهیل  ــن، تس ــد ممک ــا ح ت

و جــدا از هــم روبــه رو نیســتیم، بلکــه بــا مجموعــه یــا به عبــارت بهتــر، منظومــه ای 

کــه بخش هــای مختلــف آن مبتنــی بــر اقتضائــات  روش شــناختی روبــه رو هســتیم 

گرفته انــد.  کنــار هــم قــرار  مســئله و میــدان پژوهــش 

منطق موردیابی

یســت  کتیک هــای نســلی معطــوف بــه ز ایــن مطالعــه بنــا اســت بــه اســتراتژی ها و تا

جنســی دانش آمــوزان متوســطۀ دوم شــهر تهــران بپــردازد، بدیــن ترتیــب به طــور بالقــوه 

دانش آمــوزان دختــر و پســر متوســطۀ دوم، هــر دو بخشــی از جمعیــت موردهــای ایــن 
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کل ایــن دوره دارد  پژوهــش هســتند. البتــه عبــارت »متوســطۀ دوم« اینجــا اشــاره بــه 

یاضــی، علــوم  و صرفــًا به  معنــای دانش آمــوزان شــاغل بــه تحصیــل در رشــته های ر

کاردانــش، فنی وحرفــه ای  تجربــی و علــوم انســانی نیســت و دانش آمــوزان مــدارس 

کلــی هنرســتان را هــم شــامل می شــود. نخســتین مســئله در ایــن عرصــه  و به طــور 

منطــق موردیابــی اســت. موردیابــی در ایــن پژوهــش به شــکل غیراحتمالــی )ببــی 

1392، 420-415( و نظــری انجــام شــده، یعنــی طــی فراینــد پیوســته و مســتمری 

کدگــذاری و تحلیــل شــده اند و هم زمــان تصمیمــات مربــوط  داده هــا جمــع آوری، 

کار اتخــاذ شــده اســت )بلیکــی 1384،  بــه حجــم نهایــی موردهــا همــراه بــا پیشــرفت 

267(. پیــش از ورود بیشــتر بــه بحــث منطــق موردیابــی، ذکــر ایــن نکتــه ضــروری 

ــا  ــف ب ــای مختل ــگاری و رایزنی ه ــا نامه ن ــا ب ــد ت ــالش ش ــاه ت ــه م ــدود س ــه ح ک ــت  اس

گــزارش آزارهــای جنســی در مــدارس و مناطــق  وزارت آموزش وپــرورش آمــار مربــوط بــه 

مختلــف شــهر تهــران بــه دســت آیــد امــا پــس از تالشــی چندماهــه و فرسایشــی تنهــا 

کــه بــه دســت آمــد، نامــه ای غیررســمی و بــدون مهــر و ســربرگ بــا امضــای  چیــزی 

کل امــور تربیتــی و مشــاورۀ وزارت آموزش وپــرورش در پاســخ  شــخصی معــاون ادارۀ 

ــور تربیتــی  ــرکل ام ــا پژوهشــگر ایــن مطالعــه از ســوی مدی ــه درخواســت همــکاری ب ب

کــه در آن، دالیــل امتنــاع از ارائــۀ آمارهــای  و مشــاورۀ وزارت آموزش وپــرورش بــود 

مربوطــه بدیــن شــرح ذکــر شــده بــود:

در  دســت  ایــن  از  مباحثــی  نمــودن  طــرح  و  اطالعــات  و  آمــار  جمــع آوری   )1

آموزش وپــرورش بــه دالیــل حساســیت موضــوع در حیطــۀ آزار جنســی دانش آمــوزان 

و نیــز بــه دالیــل محرمانگــی آمــار مرتبــط بــا آن، مناقشــه برانگیز اســت و بی تردیــد 

را  تحقیــق  بــرای  منتخــب  مناطــق  مســئوالن  و  والدیــن  اعتراضــات  و  مقاومــت 



25 روششناسی

می گــردد. موجــب 

2( در صــورت صالحدیــد شــما بــرای اجــرا، الزم اســت پرســش نامه های پژوهــش 

گرفتــه شــود. قبــل از اجــرا مــورد بررســی قــرار 

ــی از  ــام پژوهش های ــرای انج ــت ب ــم و تربی ــام تعلی ــاز نظ ــاس نی ــورت احس 3( در ص

گــردد و  ایــن دســت، مناســب آن اســت نیــاز و مســئله در شــورای پژوهشــی مطــرح 

کل  نســبت بــه اجرایــی نمــودن آن بــا درنظرگرفتــن محدودیت هــا رأســًا توســط ادارۀ 

گــردد.  امــور تربیتــی و مشــاوره به عنــوان متولــی راهنمایــی و مشــاوره اقــدام 

موضــوع  زمینــۀ  در  رســمی ای  اولیــۀ  دادۀ  هیــچ  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن، 

ــوع  ــرای انتخــاب »ن ــرار دهیــم، ب ــی ق ــا آن را مبنــای موردیاب تحقیــق در دســت نبــود ت

کثــر اختــالف1 اســتفاده شــده اســت. »در ایــن  مــدارس« از روش نمونه گیــری بــا حدأ

کیفیت هــا، خصوصیــات، موقعیت هــا  کثــر اختــالف در محــدوده ای از  روش حدأ

یــا مــوارد بــروز پدیــدۀ تحــت مطالعــه بــرای درنظرگرفتــن مشــارکت کنندگان مدنظــر قــرار 

کــه تــا جــای ممکــن  می گیــرد. هــدف از ایــن روش اطمینــان از ایــن مســئله اســت 

گیرنــد. هــدف ایــن روش بــه  متغیرهــای متعــدد مرتبــط بــا موضــوع مــورد بررســی قــرار 

کــه از مشــارکت کنندگان متفــاوت بــه دســت  کشــیدن تم هــای اصلــی اســت  تصویــر 

کــه تفــاوت  ــر ایــن اصــل اســتوار اســت  آمــده باشــد. مبنــای ایــن روش نمونه گیــری ب

یــا اختــالف موجــود در خصوصیــات یــا ابعــاد مهــم موجــود در مشــارکت کنندگان 

ــه  ک ــد  ــازه می ده ــن روش اج ــق ای ــرد. منط گی ــرار  ــی ق ــورد بررس ــل م ــا تأم ــت ب می بایس

ــد را اســتخراج  ــه دســت می آی ــراد مختلــف ب کــه از اف بتــوان تمــام الگوهــای معمــول 

نمــود تــا بــه بهتریــن درک نســبت بــه پدیــدۀ مــورد بررســی رســید« )پیشــین، 241(. 

1.MaximumVariationSampling
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ازایــن رو، تــالش شــده اســت از انــواع مختلــف مدرســه، نمونه هایــی در جمعیــت 

کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، روش  موردهــا حضــور داشــته باشــند. البتــه همــان طــور 

کــه بــر  گــردآوری داده  موردیابــی مصاحبه شــوندگان نظــری بــوده اســت، یعنــی »نوعــی 

اســاس مفاهیــم در حــال تکویــن انجــام می شــود.  موردیابــی نظــری بــر مبنــای مفهــوم 

کــه ســراغ جاهــا، آدم هــا و  ایــن اســت  مقایســه اســتوار اســت. منظــور از مقایســه 

کثــر برســاند و مقوله هــا  گونی هــا را بــه حدا گونا کشــف  کــه امــکان  یــم  یدادهایــی برو رو

کربیــن 1395، 219(.  کنــد« )اســتراوس و  را از لحــاظ ویژگی هــا و ابعــاد غنــی 

کــه در دو محــور اصلــی کنشــگران  موردیابــی در ایــن مطالعــه جایــی متوقــف شــد 

گفتمانــی بــه اشــباع نظــری  کــردار  میــدان و فضا-زمان هــا و به تبــع آن هــا محــور فرعــی 

کــه »الــف( هیــچ دادۀ جدیــد یــا مرتبــط بــه یــک  رســیدیم. اشــباع نظــری یعنــی زمانــی 

مقولــه بــه دســت نیایــد؛ ب( مقولــه از لحــاظ ویژگی هــا و ابعــاد به خوبــی پــرورش یافتــه 

گونی هــای آن را بــه نمایــش بگــذارد؛ و ج( مناســبات میــان مقوله هــا  گونا باشــد و 

به خوبــی مشــخص و اعتبارشــان ثابــت شــده باشــد« )پیشــین، 230(.

ــود در دورۀ  ــدارس موج ــف م ــواع مختل ــن ان ــای عناوی ــر مبن ــی ب ــی ابتدای موردیاب

کلیــت طیــف  گــون موردهــای افراطــی  گونا متوســطۀ دوم انجــام شــده تــا از منظرهــای 

را در برگیــرد. البتــه بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، خــوِد مصاحبه شــوندگان بــر 

کار  کــه پیــش از آغــاز  اســاس امــکان دسترســی از طریــق شــبکۀ روابــط اجتماعــی 

تفاوت هــای  می شــدند.  انتخــاب  داشــتیم،  دانش آمــوزان  بــا  آن  انجــام  حیــن  و 

میــان ایــن انــواع مــدارس را می تــوان در رابطــۀ میــان پــول و ایدئولــوژی جســت وجو 

کــرد تــا متوجــه تفاوت هــا و شــباهت های هریــک شــویم. پــول در اینجــا اشــاره بــه 

هزینه هــای تحصیــل و به طــور مشــخص شــهریۀ مــدارس دارد و ایدئولــوژی در معنــای 
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کار تــا اسالمی ســازی.  ی  کار مــی رود، از نخبه پــروری و تولیــد نیــرو گســترده تری بــه 

یــک و پایبنــدی بــه آن در ســاحت مدرســه  مســئله در واقــع اهمیــت آمــوزش ایدئولوژ

گرفتــه می شــود در اینجــا  کار  کــدام ایدئولــوژی و بــا چــه هدفــی بــه  اســت، اینکــه 

اهمیــت چندانــی نــدارد. اینکــه آیــا ایدئولــوژی مــورد ادعــای مدرســه یــا آنچــه مطابــق 

قانــون مأمــور بــه انجــام آن اســت، در واقعیــت هــم اجــرا می شــود یــا تــا چــه انــدازه 

موفــق اســت هــم بی ارتبــاط بــه بحــث حاضــر بــه نظــر می رســد. جمعیــت موردهــای 

ایــن پژوهــش شــامل یــک دانش آمــوز دختــر، یــک دانش آمــوز پســر و یــک معلم/مدیــر/

مشــاور از مدرســۀ دخترانــه و یــک معلم/مدیر/مشــاور از مدرســۀ پســرانه از هفــت 

کــه در جــداول زیــر به تفکیــک نشــان داده  ســنخ متفــاوت از انــواع مــدارس اســت 

کــه نیــاز بــه تعمیــق و تدقیــق بیشــتر بــوده، در طــول مطالعــه  شــده. البتــه در هــر مــورد 

بــه آن افــزوده شــده اســت. هرچنــد اغلــب عناویــن انتخاب شــده بــرای مــدارس 

روشــن بــه نظــر می رســد امــا شــاید نیــاز باشــد دربــارۀ دو ســنخ »عمومــی دولتــی« و 

»غیردولتــی خــاص« توضیــح مختصــری داده شــود. مقصــود از مــدارس »عمومــی 

کــه هم زمــان ســه رشــتۀ علــوم انســانی، علــوم  دولتــی« مــدارس دولتــی ای اســت 

یاضــی را دارنــد و مقصــود از مــدارس »غیردولتــی خــاص« آن دســته از  تجربــی و ر

کــه در ســطح شــهر تهــران شناخته شــده هســتند و اغلــب  مــدارس غیردولتــی اســت 

یافــت می کننــد. شــهریه های نجومــی نیــز در
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جدول 1- حجم موردها با توجه به نوع مدرسه

 مورد معلم/مدیر/مشاور
مدرسۀ پسرانه

 مورد معلم/مدیر/مشاور
مدرسۀ دخترانه

 مورد
پسر

 مورد
دختر

نوع مدرسه

1 1 1 1 فرهنگ دولتی

1 1 1 1 عمومی دولتی

1 1 1 1 هنرستان دولتی

1 1 1 1 هنرستان غیردولتی

1 1 1 1 سمپاد

1 1 1 1 غیردولتی مذهبی

1 1 1 1 غیردولتی خاص

بــاال می بینیــد، جمعیــت موردهــای ابتدایــی 28  کــه در جــدول  همــان طــور 

کــه شــامل هفــت دانش آمــوز پســر، هفــت دانش آمــوز دختــر، هفــت معلــم/ ــود  نفــر ب

مدیر/مشــاور مدرســۀ پســرانه و هفــت معلم/مدیر/مشــاور مدرســۀ دخترانــه می شــد. 

ــرای تعمیــق بیشــتر در داده هــا نیــاز  ــا ب در جریــان انجــام مطالعــه امــا در چنــد مــورد ی

کــه تجربــۀ  یــم یــا اینکــه دانش آمــوزی  کــه ســراغ مــورد دیگــری هــم از آن ســنخ برو بــود 

ــه  ــر مصاحب گ ــی ا ــد و حت ــب می ش ــه داوطل ــرای مصاحب ــودش ب ــت خ ــی ای داش غن

گفت وگــو  ــود، تــالش می کردیــم فرصــت  ــا مــورد مشــابه او پیــش از آن انجــام شــده ب ب

کامــل مصاحبه شــوندگان را همــراه بــا اطالعــات  بــا او را از دســت ندهیــم. فهرســت 

کادر مدرســه )معلم/مدیر/مشــاور( در زیــر  زمینــه ای مهــم به تفکیــک دانش آمــوزان و 

کادر مدرســه بودنــد،  کــه بخشــی از  کــه بســیاری از افــرادی  می بینیــد. از آنجایــی 
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از مناصــب معلم/مدیر/مشــاور  یکــی  از  بیــش  گذشــته تجربــۀ  در طــول ســالیان 

را داشــتند و تجاربشــان در مجمــوع همــۀ ایــن ســال ها محــل رجــوع بــود، امــکان 

تفکیــک از ایــن جهــت وجــود نداشــت.

جدول 2- فهرست مصاحبه شوندگان )دانش آموزان(

نوع مدرسه پایه نام شماره

غیردولتی خاص )پسرانه( 12 کاوه 2

غیردولتی خاص )دخترانه( 12 پگاه 4

غیردولتی خاص )پسرانه( 12 رضا 5

سمپاد )دخترانه( 12 سونیا 7

غیردولتی مذهبی )پسرانه( 11 علی 9

سمپاد )پسرانه( 11 پرهام 13

هنرستان غیردولتی )پسرانه( 12 امیرحسین 14

غیردولتی مذهبی )دخترانه( 12 ینب ز 16

غیردولتی خاص )دخترانه( 12 کیانا 17

هنرستان غیردولتی )دخترانه( 11 شیوا 19

هنرستان دولتی )پسرانه( 12 عارف 20

فرهنگ دولتی )پسرانه( 12 رامتین 22

هنرستان دولتی )پسرانه( 12 سعید 25
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عمومی دولتی )دخترانه( 11 ملیکا 26

عمومی دولتی )پسرانه( 12 امید 27

فرهنگ دولتی )دخترانه( 12 مریم 28

هنرستان دولتی )دخترانه( 11 آتنا 29

جدول 3- فهرست مصاحبه شوندگان )کادر مدرسه(

نوع مدرسه سابقه )سال( سن نام شماره

غیردولتی خاص )پسرانه( 2 26 علیرضا 1

غیردولتی خاص )دخترانه( 14 32 ارغوان 3

سمپاد )پسرانه( 5 26 حمید 6

عمومی دولتی )پسرانه( 29 48 محمد 8

هنرستان غیردولتی )دخترانه( 4 30 مینو 10

غیردولتی مذهبی )پسرانه( 7 27 حسین 11

غیردولتی مذهبی )دخترانه( 20 43 فاطمه 12

سمپاد )دخترانه( 12 42 زهرا 15

هنرستان غیردولتی )پسرانه( 5 34 نیما 18

هنرستان دولتی )پسرانه( 15 35 وحید 21

هنرستان دولتی )دخترانه( 25 48 الهه 23
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فرهنگ دولتی )پسرانه( 2 21 مهدی 24

فرهنگ دولتی )دخترانه( 5 27 هستی 30

عمومی دولتی )دخترانه( 10 32 صدیقه 31

 31 مجموعــًا  مطالعــه  ایــن  جریــان  در  می بینیــد،  بــاال  جــداول  در  چنان کــه 

کمــی بیــش از  گرفــت. زمــان هــر مصاحبــه به طــور میانگیــن  مصاحبــۀ عمیــق صــورت 

کــه مصاحبه هــای ابتدایــی اغلــب طــول بیشــتری  یــک ســاعت بــود. بدیهــی اســت 

ی در جریــان مطالعــه و نزدیک شــدن بــه اشــباع نظــری، رفته رفتــه  داشــتند و بــا پیشــرو

کــرد.  کاهــش پیــدا  گفت وگوهــا  زمــان 

گردآوری داده تکنیک های 

گزیر  گــردآوری داده هــا، بــا توجــه بــه پیچیدگی موضوع مــورد پژوهش، نا در بــاب روش 

کــه به جــای اســتفاده از یــک تکنیــک خــاص، از دو تکنیــک مردم نگارانــه بهــره  بودیــم 

گــروه موضــوع  ببریــم. منظــور از مردم نــگاری در واقــع غوطه ورشــدن محقــق در میــان 

یابــد، فرهنــگ و  کنــد، حــس و حالشــان را در تحقیــق خــود اســت تــا درون نگــری 

مقاصــد و انگیزه هــا و نیــات و زبانشــان را بفهمــد و توصیفــی فربــه از آن بــه دســت 

دهــد. مردم نــگار بیشــتر به دنبــال توصیــف یــک فرهنــگ اســت. پرســش اصلــی 

ــد؟ چــه دیدگاه هــای  گروهــی از مــردم، چــه فرهنــگ خاصــی دارن ــه  ک او ایــن اســت 

کــردار زندگــی روزمره شــان  مشــترکی دارنــد؟ ارزش هــا و هنجارهایشــان چیســت؟ 

ــا موضــوع تحقیــق  ــرای زندگی کــردن ب ــع تــالش ب ــگاری در واق ــه اســت؟ مردم ن چگون

کــه در ادامــه بــه شــرح هریــک  اســت )فراســتخواه 1395، 70-67(. ایــن دو تکنیــک 
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مرزهــای  و مردم نــگاری در  کتشــافی  ا از مصاحبــۀ عمیــق  می پــردازم، عبارت انــد 

میــدان.

کــه مــدارس اجــازۀ حضــور پژوهشــگر در  کتشــافی. از آنجــا  مصاحبــۀ عمیــق ا

محیــط مدرســه بــرای انجــام تحقیــق دربــارۀ چنیــن موضوعاتــی را نمی دهنــد، بخــش 

گردآوری داده ها در »محیط های نیمه طبیعی« )بلیکی 1384، 249- اول و اصلی 

ــای  گزارش ه ــن  گرفت ــت  ــراد جه ــش از اف ــامل »پرس ــه ش ک ــت  ــده اس ــام ش 248( انج

آنــان در زمینــۀ فعالیت هــا، نگرش هــا و انگیزه هــای خودشــان یــا ســایر مــردم و نیــز 

یافــت پاســخ های آن هــا در زمینــۀ فرایندهــای اجتماعــی و فعالیت هــای نهــادی«  در

ــد متوجــه  )پیشــین( از طریــق مصاحبــۀ عمیــق نیمه ســاخت یافته اســت. البتــه بای

پاســخ های  تــا  گرایــش دارنــد  افــراد در مصاحبه هــای رســمی  کــه  بــود  نکتــه  ایــن 

گــر فقــط بــه ایــن پاســخ ها متکــی باشــیم، تصویــری  ایــده آل بــه ســؤاالت ارائــه دهنــد. ا

کــه در  از یــک جامعــه و فرهنــگ ایــده آل خواهیــم ســاخت، یعنــی جامعــه و فرهنگــی 

عمــل همــۀ مــا می دانیــم تحقــق پیــدا نمی کنــد. بــرای مواجهــه بــا ایــن مســئله، ابتــدا 

گفت وگوهــا را تــا حــد ممکــن از حالــت  کرده ایــم در جریــان مصاحبه هــا،  تــالش 

کنیــم و بــا نزدیک شــدن بــه وضعیتــی غیررســمی، داده هــای واقعی تــری  رســمی دور 

کنیــم )مارچســیون 1393، 145-143(. عــالوه بــر ایــن، مصاحبه کننــده  یافــت  در

کــرده تــا »نقــش حدأقــِل بزرگســال« )منــدل1 1988، 437-435( را داشــته  تــالش 

ــا  کودکــی )نوجوانــی( و بزرگســالی را ت باشــد و بتوانــد در جریــان مصاحبــه مــرز میــان 

حــد امــکان پشــت ســر بگــذارد، چــون مطالعــات روش شــناختی انجام شــده دربــارۀ 

کــه پذیــرش نقــش  کــودکان و نوجوانــان نشــان داده اســت  مطالعــۀ جهــان اجتماعــی 

1.NancyMandell
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بــه دسترســی  از ســوی طرفیــن مصاحبــه، منجــر  بــرای مصاحبه کننــده  بزرگســال 

یافــت داده هــای  ســخت تر بــه داده هــای واقعــی خواهــد شــد. البتــه نگرانــی دربــارۀ در

کاذب بــا آغــاز مصاحبه هــا، خیلــی زود رفــع شــد. نوجوانــان بــا صراحــت و صداقتــی 

جنسی شــان  یســت  ز و  دغدغه هــا  و  امیــال  از  نبــود،  پیش بینی پذیــر  برایمــان  کــه 

صحبــت می کردنــد. بــا افزایــش ایــن دســت مصاحبه هــا و تعمیــق داده هــا، در چنــد 

کــه داده هــای غیرواقعــی از ســوی مصاحبه شــونده در  جــای محــدود از مصاحبه هــا 

کــه  چرا بــود  تشــخیص دادنی  به ســادگی  می گرفــت،  قــرار  مصاحبه کننــده  اختیــار 

کــه به ســوی اشــباع پیــش  به شــکلی غیرمنطقــی یکپارچگــی منطقــی داده هایــی 

ــی زد.  ــم م ــد را بره می رفتن

اصلــی  محورهــای  اســاس  بــر  مصاحبه شــوندگان  نیــز  مصاحبه هــا  جریــان  در 

کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد مصاحبــه شــده اند. مصاحبه هــا بیــش از اینکــه  پژوهــش 

پرســش محور باشــند، موضوع محــور بوده انــد. یعنــی تــالش شــده حــول ســه محــور 

کنشــگران زندگــی روزمــره درون مدرســه و روایت هــای  پیش گفتــه )کشــف جایــگاه 

کشــف موقعیت هــای  دانش آمــوزان و مســئولین از آنــان معطــوف بــه سکســوالیته، 

کردارهــای زندگــی روزمــره درون مدرســه معطــوف  فضایــی و زمانــی تعیین کننــده در 

گفتمانــی  کردارهــای  کشــف  بــه سکســوالیته و روایت هــای دانش آمــوزان از آن هــا، 

کــه در زندگــی روزمــره درون مدرســه معطــوف بــه سکســوالیته یــا بــرای وصــف آن 

ایــن  از  دانش آمــوزان  بین االذهانــی  فهــم  و  مــی رود  کار  بــه  دانش آمــوزان  توســط 

یــا  بــه پاســخ ها  بــا مصاحبه شــونده آغــاز شــود و معطــوف  گفت وگویــی  مفاهیــم( 

ی، موضوعــات و پرســش های بعــدی طــرح شــود.  کنش هــای و به عبــارت بهتــر، وا

و  آغــاز  بــرای  ابزارهایــی  به عنــوان  پرســش ها  از  مجموعــه ای  علی القاعــده  البتــه 
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گفت وگــو اســتفاده شــده اســت، پرســش هایی همچــون »پس زمینه هــای  هدایــت 

اســت؟«،  چگونــه  خانــواده  و  فــرد  سیاســی  و  اقتصــادی  فرهنگــی،  اجتماعــی، 

انجــام  مدرســه  محیــط  در  فعالیت هایــی  چــه  روزانــه  به طــور  »دانش آمــوزان 

بــا چــه هدفــی  و  را  کســانی  می دهنــد؟«، »فعالیــت روزانــۀ آن هــا در مدرســه چــه 

مخاطــب قــرار می دهــد؟«، »معلمــان و مســئولین مدرســه تــا چــه انــدازه در تجــارب 

ــه در  ــاوت در مدرس ــرۀ متف ــای روزم ــد؟«، »فعالیت ه ــش دارن ــوزان نق ــرۀ دانش آم روزم

ــرای هــر فعالیــت  چــه محیط هایــی و در چــه زمان هایــی انجــام می شــود؟«، »چــرا ب

یــا مــکان خاصــی ترجیــح داده می شــود؟«، »ویژگــی تمایزبخــش مکان هــا  زمــان 

ایــن پرســش ها  ایــن دســت.  از  و زمان هــای موردنظــر چیســت؟« و پرســش هایی 

گفت وگــو دربــارۀ دو محــور ابتدایــی پژوهــش بــود و در وهلــۀ اول  اغلــب جهــت آغــاز 

مســتقیمًا پرســش ها دربــارۀ سکســوالیته مطــرح نمی شــد و پــس از دادن اندکــی زمــان 

کثــرًا  ــات )ا ی روای کاو گفت وگــو، تــالش می شــد رفته رفتــه از خــالل وا ــرای درگرفتــن  ب

گفتمانــی( نیــز  ی سکســوالیته تمرکــز شــود. محــور ســوم )کردارهــای  خاطــرات( رو

گفت وگوهــا در بــاب تجــارب مختلــف دانش آمــوزان صورت بنــدی  در خــالل ایــن 

کــه مصاحبه شــوندگان اغلــب  می شــد و مســتقیمًا مــورد پرســش قــرار نمی گرفــت چرا

گفتمــان نداشــتند. کــردار یــا  درک درســتی از مفهــوم 

پژوهشــگر  حضــور  اجــازۀ  مــدارس  هرچنــد  میــدان.  مرزهــای  در  مردم نــگاری 

در محیــط مدرســه )میــدان( را نمی دادنــد، امــا نمی شــد بــه ایــن ســادگی اهمیــت 

کــرد. جزئیــات و توصیــف خــوب، بخشــی جدانشــدنی  داده هــای میدانــی را فرامــوش 

اســت  میــدان  آن خــوِد  منبــع اصلــی  کــه  بــوده  اعتنابرانگیــز  مردم نــگاری  یــک  از 

می توانســت  میــدان  در  مردم نــگاری  دیگــر،  طــرف  از   .)105  ،1393 )مارچســیون 
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از بابــت رفــع فاصلــۀ میــان داده هــای واقعــی و ایــده آل نیــز اطمینــان بیشــتری بــه 

ــط  ــترش رواب گس ــدان و  ــای می ــور در مرزه ــا حض ــم ب کردی ــالش  ــن رو، ت ــد. ازای ــا بده م

و  عالقه منــد  مدیران/معلمان/مشــاوران  و  دانش آمــوزان  از  بخشــی  بــا  روزمره مــان 

ــتند،  ــم هس ــه ه ــن مطالع ــای ای ــت مورده ــی از جمعی ــان بخش ــه خودش ک ــب  داوطل

روزمــره درون مدرســه )مثــاًل در دفتــر  به طــور  کــه  گروه هــای اجتماعــی  بتوانیــم در 

معلمــان( یــا اطــراف مدرســه )مثــاًل دورهمی هــای دانش آمــوزی( شــکل می گیــرد، 

ــی  ــم. داده های ــت یابی ــدان دس ــری از می ــای عمیق ت ــه داده ه ــم و ب کنی ــدا  ــور پی حض

کــه بســیار نامتمرکــز  کــه اغلــب امــکان ضبــط و پیاده سازی شــان وجــود نداشــت چرا

کنــده بودنــد امــا بــه درکمــان از مســئله و زندگــی روزمــره، درون و در حاشــیۀ  و پرا

کمــک شــایانی می کردنــد.  مدرســه، 

دشواری های روش شناختی

کــه اینجــا  انجــام مطالعــۀ حاضــر دو دشــواری روش شــناختِی جــدی پیــش رو داشــت 

تــالش می کنــم عــالوه بــر شــرح آنــان، نــوع مواجهــه ام بــا هریــک را توضیــح دهــم. 

نخســتین مســئله، »جنســیت« بــود. جمعیــت موردهــای پژوهــش حاضــر شــامل 

کادر مدرســه بودنــد نیــز می شــد. هرچنــد  کــه بخشــی از  دختــران دانش آمــوز و زنانــی 

کــه ارتبــاط و فهــم مشــترک  ــوان جنســیت را چنــان شــکاف عمیقــی دانســت  نمی ت

کــه »سکســوالیته«  میــان زن و مــرد را ناممکــن ســازد امــا بــا توجــه بــه موضــوع پژوهــش 

کمــک می کــرد تــا  اســت و زمینــۀ فرهنگــی جامعــۀ ایــران، تخیــل جامعه شــناختی 

کــه در ایــن مــورد خــاص، جنســیت عامــل مهمــی اســت و  کــرد  بتــوان پیش بینــی 

گــردآوری داده هــا تأثیــری جــدی بگــذارد. ازایــن رو، مصاحبه هــای  می توانــد در فراینــد 
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عمیــق بــا دختــران دانش آمــوز و زنــان مســئول مــدارس توســط دو دســتیار تحقیــق زن 

کــه هــر دو بیــش از پنــج ســال  )یاســمن محبوبــی متیــن و حانیــه طاهــری( انجــام شــد 

کرده انــد و عــالوه بــر آن، تجربــۀ  در فضــای دانشــگاهی علــوم اجتماعــی تحصیــل 

ارتبــاط بــا دختــران نوجــوان درون و بیــرون از مدرســه را دارنــد. شــایان ذکــر اســت، 

را انجــام داده انــد، فراینــد  ایــن بخــش فقــط مصاحبه هــای عمیــق  دســتیاران در 

ــر عهــدۀ پژوهشــگر اصلــی بــوده اســت. کدگــذاری و تحلیــل داده هــا ب

دشــواری روش شــناختی دوم که باید چاره ای برای آن اندیشــیده می شــد، مسئلۀ 

کلــی مــدارس »مذهبــی« بــود. بــاز هــم تخیــل جامعه شــناختی  دانش آمــوزان و به طــور 

ــای  ــل هنجاره ــه دلی ــراد ب ــن اف ــم ای کنی ــی  ــم پیش بین ــا بتوانی ــرد ت ــک می ک کم ــا  ــه م ب

کــه چنیــن  کــم بــر روابــط اجتماعی شــان، ســخت تر از دیگرانــی  مذهبــی و اخالقــی حا

خواهنــد  ســخن  سکســوالیته  دربــارۀ  ندارنــد،  اخالقــی ای  و  مذهبــی  هنجارهــای 

گفت وگــو بــا ایــن موردهــا از مصاحبه کننــده ای بهــره بردیــم  گفــت. عــالوه بــر اینکــه در 

کــه ظاهــر غیرمذهبــی نداشــته  یــا دســت کم در لحظــۀ مواجهــه بــا ســوژه ها به طــور 

کــه در جریــان  گاهانــه ظاهــری موجــه )از نظــر ســوژه ها( داشــته باشــد، راه حــل اصلــی  آ

کــه فقــط چنــد هفتــه یــا چنــد  پژوهــش متوجــه آن شــدیم، رجــوع بــه دانش آموزانــی بــود 

مــاه از فارغ التحصیلی شــان )امتحانــات خــرداد( از مــدارس مذهبــی می گذشــت 

و ایــن باعــث می شــد مواجهــۀ راحت تــری بــا مصاحبــه داشــته باشــند. البتــه نکتــۀ 

بــر فارغ التحصیلــی، اغلــب  افــراد عــالوه  ایــن  کــه  حائــز اهمیــت دیگــر آن اســت 

تجربــۀ شــکلی از رابطــۀ نابهنجــار جنســی )دســت کم از منظــر آن مدرســۀ مذهبــی( را 

داشــتند و مــا پیــش از رجــوع بــرای مصاحبــه، به واســطۀ شــبکۀ روابــط اجتماعی مــان 

ــم. درون دانش آمــوزان، از ایــن مســئله اطمینــان حاصــل می کردی
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ــه دو دشــواری پیش گفتــه، مســئلۀ آمــوزش دســتیاران پژوهــش  حــاال معطــوف ب

کــه وظیفــۀ انجــام مصاحبه هــا را بــر عهــده داشــتند بــا  طــرح می شــد. دســتیارانی 

بــه  نیــاز چندانــی  میــدان علــوم اجتماعــی،  در  بــه حضــور چندساله شــان  توجــه 

کــه بــه فضــای پژوهــش حاضــر  آموزش هــای روش شــناختی نداشــتند. فقــط نیــاز بــود 

از نظــر ذهنــی نزدیــک شــوند. بــرای تحقــق ایــن هــدف، ابتــدا ســه فصــل ابتدایــی 

ــۀ  ــن جلس ــی چندی ــۀ آن، ط ــس از مطالع ــت و پ گرف ــرار  ــان ق ــار ایش ــش در اختی پژوه

گفت وگــوی جمعــی دربــارۀ مســئلۀ پژوهــش، تــالش شــد تــا فضــای ذهنــی افــراد 

کننــد. امــا  بــه یکدیگــر نزدیــک شــود و آمادگــی حضــور در میــدان پژوهــش را پیــدا 

ــد نوعــی همراهــی ذهنــی میــان پژوهشــگر  ــود، بای ــه چیــزی بیــش از ایــن هــم نیــاز ب ب

کار درک  اصلــی و دو دســتیار پژوهــش شــکل می گرفــت تــا هــم در جریــان پیشــرفت 

و تحلیلــی نزدیــک بــه هــم داشــته باشــیم و هــم بتوانیــم در تحلیــل داده هــا و پیشــنهاد 

کنیــم.  کمــک  بــه یکدیگــر  بعــدی  بــرای مصاحبه هــای  خطــوط تحلیلــی جدیــد 

مســئله در واقــع، بحــث فهــم یکدیگــر و اصطالحــًا »امتــزاج افق هــا« بــود. امتــزاج 

گــروه پژوهشــی  افق هــا در ایــن مطالعــه از خــالل گفت وگوهــای متعــدد میــان اعضــای 

ــل  ــم، حاص ــق فه ــان تحق ــا هم ــا ی ــزاج افق ه ــر1، امت گادام ــرگاه  ــت. از نظ گرف ــورت  ص

گفت وگــوی دیالکتیکــی میــان دو ســوی آن اســت. دغدغــۀ ایــن تــالش دوســویه فهــم 

متقابــل از یــک مســئلۀ یکســان اســت. جریــان فهــم در قالــب امتــزاج افق هــا در واقــع 

کــه فهــم را محقــق می کنــد.  گفت وگــو اســت  درهم شــدن افــق معنایــی دو ســوی 

یخ منــدی  ــر اســاس تار کامــاًل از یکدیگــر متمایــز نیســتند، بلکــه ب البتــه ایــن دو افــق 

رابطــه  ایــن  کــه  ایــن نکتــه مهــم اســت  بــه  بــه یکدیگــر پیونــد دارنــد. توجــه  فهــم 

1.HansGeorgGadamer
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ی می دهــد،  گفت وگــو، تغییــری در هــر دو طــرف رو یک طرفــه نیســت. در جریــان 

گفت وگــْو متأثرشــدن دو طــرف از حقیقــت موضــوع اســت، چنان کــه  کــه معنــای  چرا

گفت وگــو خــود را در وضعــی متفــاوت از قبــل می یابنــد )واعظــی و فاضلــی  در پایــان 

.)201-202  ،1389

گفت وگــو میــان دو  وقتــی ســعی می کنیــم پدیــدار هرمنوتیکــی را از طریــق الگــوی 

کنیــم، امــر مشــترک در میــان ایــن موقعیت هــای ظاهــرًا متفــاوت  شــخص وارســی 

کــه هــر دو متوجــه  گفت وگــو، ایــن اســت  یعنــی فهــم متــن و رســیدن بــه فهــم در 

ــه  ک ــه  گون ــع می شــود و درســت همــان  ی آن هــا واق ــه پیــش رو ک ــی هســتند  مضمون

هــر مخاطبــی ســعی می کنــد بــر ســر یــک موضــوع بــا شــریکش بــه توافــق برســد، مفســر 

ــد. )گادامــر 1989، 378(  ــد دســت یاب ــه فهــم آنچــه متــن می گوی نیــز ســعی دارد ب

کــه در آغــاز ایــن پژوهــش هرگــز تصــور نمی کــردم  کنــم  ــه ایــن نکتــه اشــاره  ــد ب بای

گــروه پژوهشــی، آن هــم در قالــب پایان نامــه، چنیــن تجربــۀ دل چســب  کار بــا  تجربــۀ 

کــه اینجــا حتمــًا بایــد  و رضایت بخشــی باشــد. بــه همیــن دلیــل بــه نظــرم رســید 

تحلیل هــا  و  داده هــا  تعمیــق  بــرای  آن  اهمیــت  و  تجربــه  ایــن  از  بخش هایــی  بــه 

ــا مســئلۀ محــوری و مســائل  کــه هــر دو خیلــی زود ب کنــم. دســتیاران تحقیــق  اشــاره 

کار، بــدل بــه دغدغــۀ خودشــان هــم شــد، در جریــان  فرعــی پژوهــش درگیــر شــدند و 

کــه بــا یکدیگــر داشــتیم، بارهــا و  گفت وگوهایــی  گــردآوری داده هــا و تحلیلشــان، در 

گــر  کــه قطعــًا ا کردنــد  یکــی جلــب  بارهــا توجــه ام را بــه نــکات نادیــده یــا بخش هــای تار

کــه  در ایــن مســیر تنهــا بــودم، دســت کم متوجــه بخشــی از آنــان نمی شــدم. متعجبــم 

چــرا چنیــن پیشــنهادی بــرای رســاله های تحصیــالت تکمیلــی بــه همــۀ دانشــجویان 
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کــه محدودیــت روش شــناختی داشــته باشــند، می تواننــد  ــی  ــًا زمان نمی شــود و صرف

گــروه پژوهشــی برونــد. می توانــم حــدس بزنــم ایــن مســئله از ایــن  ســراغ به کارگیــری 

گــروه پژوهشــی باعــث  کــه تصــور می کننــد وجــود  نــگاه ســاده انگارانه ناشــی می شــود 

کــه بایــد نقشــی محــوری  کمتــری بکشــد و آن قــدر  می شــود پژوهشــگر اصلــی زحمــت 

در پژوهــش خــود نداشــته باشــد. بایــد بگویــم وجــود چنیــن نگاهــی احتمــااًل ناشــی از 

گــروه پژوهشــی  گــروه پژوهشــی اســت. نفــس حضــور در یــک  فقــدان تجربــۀ حضــور در 

گــروه، خــود دشــواری های بســیار دارد و بــرای رفــع  کار هماهنــگ بــا ســایر اعضــای  و 

ــا داشــتن نقــش  گــروه پژوهشــی ی کافــی را داشــت. هدایــت یــک  آن هــا بایــد توانایــی 

گروهــی، دشــواری های ایــن فراینــد را چندیــن برابــر  »پژوهشــگر  اصلــی« در چنیــن 

ــا دقــت و ظرافــت همــۀ اجــزای  می کنــد. پژوهشــگر اصلــی بایــد در سرتاســر فراینــد ب

کار از  کار را زیــر نظــر داشــته باشــد و مراقــب باشــد تــا یکپارچگــی و هدف منــدی 

گــروه پژوهشــی  کــه وجــود  کمک هــای تحلیلــی  ــر  کــه عــالوه ب ــرود. خوشــحالم  بیــن ن

و  ســازنده  بی نهایــت  تجربــه ای  نیــز  گــروه  ایــن  کــرد، هدایــت  بــه مطالعــۀ حاضــر 

لذت بخــش بــود.

فرایند و ارائۀ تحلیل

و  شــدند  پیــاده  کامــل  به طــور  ابتــدا  کتشــافی  ا عمیــق  مصاحبه هــای  تمامــی 

کدگــذاری و  کلمــه یافتنــد. ســپس همــۀ متــون در دو دور  حجمــی بیــش از 160 هــزار 

کدگــذاری عبــارت اســت از تنظیــم چیزهــا در قالبــی نظام منــد  مقوله بنــدی شــدند. 

و چیزهــا را بــه بخشــی از یــک نظــام، طبقه بنــدی یــا مقوله بنــدی تبدیل کــردن. وقتــی 

ــم،  ــالح می کنی ــد را اص ــن فراین ــرده و ای ک ــب  ــی منتس کیف ــات  ــه اطالع ــی را ب کدهای
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گروه بنــدی شــده و مجــدد بــا هــم مرتبــط  باعــث می شــود اطالعــات جداســازی و 

در  واقــع  در  مقوله بنــدی  و  کدگــذاری  دهنــد.  شــکل  را  شــرحی  و  معنــا  تــا  شــوند 

بــرای  مفیــد  ایده هایــی  و  گردآوری شــده  اطالعــات  در  الگوهایــی  جســت وجوی 

کدگــذاری مــا را قــادر  توضیــح چرایــی وجــود آن الگوهــا در وهلــۀ نخســت اســت. 

می ســازد تــا اطالعــات را بــه ســبب ویژگی هــای مشترکشــان، به صــورت مقــوالت 

یــم. ایــن آغــاز شناســایی وجــود الگــو در اطالعــات اســت.  یــا خانواده هایــی درآور

ــه عــالوۀ  ــر طبقه بنــدی اطالعــات ب ــا به کارگیــری اســتدالل های مبتنــی ب پژوهشــگر ب

شــبیه  یافته هــا  کــدام  کــه  می کنــد  مشــخص  ضمنــی،  و  شــهودی  برداشــت های 

گــروه قــرار  یکدیگــر بــه نظــر می رســند یــا حــس می شــوند و می تــوان آن هــا را در یــک 

.)13-14  ،1395 )ســالدنا  داد 

ــت.  ــده اس کدگذاری ش ــارْه  ــت، دوب ــده نیس کدگذاری ش ــالدنا دادْه  ــر س ــه تعبی ب

کدهــا در خــالل  کــه  ــدان معناســت  ــه نظــر برســد امــا ب شــاید ایــن جملــه پیچیــده ب

سرشــتی  کدگــذاری  می گیرنــد.  قــرار  بازاندیشــی  مــورد  تحلیــل،  فراینــد  پیشــرفت 

و  مقایســه  درگیــر،  مؤلفه هــای  میــان  مــداوم  رفت وبرگشــتی  دارد،  رفت وبرگشــتی 

کــد بــا مقولــه، مقولــه بــا  کــد،  کــد بــا  کــد،  ارتباطــی مــداوم میــان داده بــا داده، داده بــا 

کــه  ــه داده و... . ایــن سرشــت پرطنیــن اقتضــا می کنــد  ــه ب ــه، بازگشــت از مقول مقول

کدگــذاری را نــه مســیری خطــی، بلکــه فراینــدی ُدوری ببینیــم )پیشــین، 91(.  فراینــد 

ــت. ــده اس ــام ش ــذاری در دو دور انج کدگ ــر  ــش حاض ــل، در پژوه ــن دالی ــه همی ب

کدگــذاری التقاطــی  مبتنــی بــر سرشــت و اهــداف ایــن مطالعــه، در دور اول از 

کل نگــر و توصیفــی در  ی )بــاز(،  کدگــذاری بــدو کــه شــامل  یــا ترکیبــی اســتفاده شــده 

ی شــامل فروشکســتن  کدگــذاری بــدو راســتای مضمون بنــدی اولیــۀ داده هــا اســت. 
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کیفــی بــه بخش هــای مجــزا، بررســی دقیــق آن هــا و مقایســۀ آن هــا بــرای  داده هــای 

کدگــذاری الزامــًا روشــی بــا  یافتــن شــباهت ها و تفاوت هایشــان اســت. ایــن نــوع 

کدگــذاری بهــره  ــواع مختلــف  ــاز دارد و از ان یکــردی ب قاعــدۀ مشــخص نیســت و رو

بــه  پژوهشــگر  تجهیــز  بــرای  آغــازی  نقطــۀ  واقــع  در  ی  بــدو کدگــذاری  می جویــد. 

کــه تحقیــق  کتشــافات بعــدی و یافتــن ســمتی اســت  سرمشــق های تحلیلــی بــرای ا

کدهــای پیشــنهادی در ایــن مرحلــه، آزمایشــی و موقتــی  را بایــد بــدان ســو بــرد. تمــام 

کنــد )پیشــین، 156- بــوده و ممکــن اســت بــا پیشــرفت پژوهــش، برخــی کدهــا تغییــر 

کل نگــر تــالش می کنــد مضامیــن یــا مســائل بنیادیــن داده هــا را  کدگــذاری   .)155

کل بــه دســت آورد به جــای آنکــه خط به خــط  بــا درنظرگرفتــن آن هــا به مثابــۀ یــک 

کثــر طــول  کدگــذاری، چیــزی تحــت عنــوان حدا کنــد. در ایــن شــکل از  تحلیلشــان 

گرفتــه شــود، وجــود نــدارد و حتــی ممکــن  کل در نظــر  کــه ممکــن اســت  تــی  جمال

کل نگــر  کدگــذاری  گرفتــه شــود.  کل در نظــر  یــک  تمــام مطالعــه به عنــوان  اســت 

کلــی از آنچــه بایــد در  کــه پژوهشــگر پیشــاپیش تصــوری  زمانــی اســتفاده می شــود 

ــرای  کوتاهــی ب ــا زمــان  ــاد اســت ی ی کنــد، دارد و حجــم داده هــا ز داده هــا جســت وجو 

کدگــذاری توصیفــی در قالــب یــک  تحلیــل در اختیــار دارد )پیشــین، 219-220(. 

کوتــاه )اغلــب به صــورت یــک اســم یــا عبــارت( موضــوع اصلــی  کلمــه یــا عبارتــی 

کــد توصیفــی معــرف موضــوع  کیفــی را خالصــه می کنــد.  یــک بنــد از داده هــای 

کــه  ــه محتــوا. موضــوع چیــزی اســت  ــرای اشــاره ب ــی اختصــاری ب کلمات ــه  اســت و ن

دربــاره اش حــرف زده می شــود و محتــوا جوهــر پیــام اســت. ایــن مرحلــه در واقــع بســط 

کارهــای  بــرای تشــکیل مقــوالت بنیادیــن به منظــور  پایــۀ داده هــا  فرهنــگ واژگان 

کدگــذاری به ویــژه بــرای مستندســازی و تحلیــل  تحلیلــی بعــدی اســت. ایــن روش 
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کار میدانــی مردم نــگاری مناســب اســت  محصــوالت مــادی و محیط هــای فیزیکــی 

.)137-138 )پیشــین، 

به ظاهــر  واقعیت هــای  پیونــددادن  هــم  بــه  به دنبــال  کدگــذاری،  دوم  دور  در 

ــا یکدیگــر به منظــور بســط دادن فرااســتنتاج  غیرمرتبــط و متناسب ســازی مقــوالت ب

منســجم از پیکــرۀ داده هــا بــوده ام. هــدف اصلــی در ایــن دور، بســط حــس و معنایــی 

از ســازمان مبتنــی بــر مقــوالت مضمونــی، مفهومــی و نظــری مســتخرج از کدهــای دور 

کدهــای دور اول در ایــن مرحلــه دوبــاره ســازماندهی و تنظیــم می شــوند  اول اســت. 

کوتاه تــر از مقوله هــا، مضمون هــا و ادعاهــا حاصــل شــود و  تــا در نهایــت، فهرســتی 

کدهــا بــر پایــۀ همانندی هایشــان مقوله بنــدی شــوند )ســالدنا 1395، 311-312(. 

کدگــذاری محــوری اســتفاده  در ایــن دور بنــا بــر ماهیــت و سرشــت مطالعــه از روش 

گســیخته  و  جــدا  هــم  از  ی  بــدو کدگــذاری  فراینــد  در  کــه  داده هایــی  تــا  کــرده ام 

ــا در  کده ــدام  ک ــود  ــخص ش ــه مش ک ــت  ــدف آن اس ــم. ه ــم بچین ــار ه کن ــده اند را  ش

کمتــری دارنــد. مجموعــۀ  کدام هــا اهمیــت  کدهــای مســلط هســتند و  پژوهــش، 

کم اهمیــت حــذف  کدهــای  داده هــا دوبــاره ســازماندهی شــده تــا مترادف هــا یکــی، 

کدگــذاری محــوری یــک  کدهــای معــرف، برگزیــده شــوند. »محــور« در  و بهتریــن 

کدگــذاری اســت. ایــن روش مقــوالت را بــه زیرمقوله هــا  »مقولــۀ« برآمــده از دور اول 

می کنــد.  مشــخص  را  مقولــه  جهت گیری هــای  و  مشــخصه ها  و  کــرده  مرتبــط 

مشــخصه های مقولــه یعنــی خصوصیــات یــا نشــانه ها و جهت گیری هــای آن یعنــی 

کــه بــه مؤلفه هایــی ماننــد زمینه هــا،  ی پیوســتار یــا طیــف  جایــگاه صفتــی خــاص رو

کنش هــای متقابــل و پیامدهــای فراینــد ارجــاع دارد )پیشــین، 326(. در  شــرایط، 

کــه  کدگــذاری، داده هــا را در قالــب 11 محــور و 41 مقولــۀ منحصربه فــرد  پایــان فراینــد 
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کــه  کــردم  کــد )نقل قــول از مصاحبه هــا( می شــد، طبقه بنــدی  مجموعــًا شــامل 750 

کلمــه داشــت. حجمــی حــدود 60 هــزار 

کنــون بایــد بــه قالــب ارائۀ  تــا اینجــا، فراینــد تحلیــل به طــور کامــل شــرح داده شــد. ا

ــگاری در  ــگاه روش مردم ن ــه جای ــا توجــه ب ــه نظــر می رســید ب تحلیــل بپــردازم. ابتــدا ب

ــۀ تحلیــل  ــرای ارائ ــد قالــب مناســبی ب ــه می توان ایــن مطالعــه، یادداشــت مردم نگاران

کــه هرچنــد بخشــی از یادداشــت های  گــذر زمــان بــه ایــن نتیجــه رســیدم  باشــد امــا بــا 

تحلیلــی، مردم نگارانــه اســت امــا لزومــًا همــۀ آن هــا این چنیــن نیســتند. نمی خواســتم 

در ایــن بخــش به نوعــی بــه سانســور داده هــا و تجاربــم در جریــان پژوهــش بپــردازم تــا 

کنــم. پــس ترجیــح دادم  بتوانــم یادداشــت ها را ذیــل عنــوان مشــخصی دســته بندی 

ــۀ تحلیل هــا برگزینــم. البتــه  ــرای قالــب نهایــی ارائ عنــوان »یادداشــت تحلیلــی« را ب

ایــن عبــارت حاصــل خالقیــت مــن نیســت و ســبقه ای طوالنــی در پژوهش هــای 

کیفــی دارد. قالــب یادداشــت تحلیلــی طیــف وســیعی از متــون را در بــر می گیــرد و 

کیفــی سرشــتی آزاد و رهــا دارد. از یــک ســو، به نوعــی بــا مطالــب منــدرج  در پژوهــش 

اندیشــه های  بــرای  انبــاری  همچــون  اســت،  مقایســه پذیر  پژوهشــگر  روزنــگار  در 

پژوهشــگر دربــارۀ مشــارکت کنندگان، پدیدارهــا یــا فرایندهــای مــورد مطالعــه. ایــن 

ــم اســت.  ــارۀ داده های ــا خــودم درب ــو ب گفت وگ ــرای  یادداشــت ها در واقــع عرصــه ای ب

گــردآوری شــده،  کــه  کننــد تــا از انبــوه داده هایــی  کمــک  یادداشــت ها بنــا اســت 

هم زمــان  فعالیت هــای  تحلیلــی،  یادداشــت های  نــگارش  و  کدگــذاری  بیامــوزم. 

کدگــذاری  گســترش نظــام  کیفــی هســتند زیــرا رابطــۀ دوجانبــه ای میــان  تحلیــل دادۀ 

یابــی از فهــم یــک پدیــده یــا واقعیــت اجتماعــی وجــود دارد )پیشــین، 68- و ارز

65(. از ســوی دیگــر، ایــن یادداشــت ها روایتگــر تجربیــات و لحظــات ســازنده در 
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ــه داشــته  فراینــد پژوهــش نیــز هســتند. از ایــن منظــر، می تواننــد سرشــتی مردم نگاران

ــداف و  ــل اه ــدازه ذی ــه ان ــا چ ــه ت ــارغ از اینک ــش، ف ــد پژوه ــه از فراین ــر لحظ ــند. ه باش

مفاهیــم اصلــی مطالعــه می گنجــد یــا بدان هــا مرتبــط اســت، می توانــد در قالــب ایــن 

یادداشــت های تحلیلــی عرضــه شــود )مارچســیون 1393، 228-223(. در همیــن 

کار اصلــی ام به عنــوان پژوهشــگر و تحلیــل جامعه شناســانه ام را  کــه  قالــب اســت 

کــرده ام از خــالل ســه ســطح تحلیــل  انجــام می دهــم. در ایــن یادداشــت ها تــالش 

کالســیک، تحلیلــم از موضــوع  متفــاوت ضمــن تعهــد بــه قواعــد جامعه شناســی 

کــرده ام فردیــت رفتارهــا و  کنــم. ابتــدا تــالش  کلــی ارائــه  پژوهــش را در قالــب طرحــی 

کلــی مفاهیــم را شــرح دهــم و ســپس ارتبــاط آن هــا بــا ســاختارها  یدادهــا و به طــور  رو

کــه  و عناصــر و عوامــل اجتماعــی )درون و بیــرون از مدرســه( را نشــان دهــم. هرکجــا 

گفت وگوهــا بــا دانش آمــوزان یــا معلمــان داده ام بــدان معناســت  ارجاعــی بــه متــن 

کــه آن نقل قــول بازنمایانگــر یــک جریــان معنــادار در داده هاســت و به نوعــی آن را 

در  تک افتــاده  اظهاراتــی  به هیچ وجــه  نقل قول هــا  بنابرایــن،  می کنــد.  نمایندگــی 

ــه در  یش ــه ر ک ــادار  ــی معن ــر منطق ــی ب ــًا مبتن ــه تمام ــتند بلک ــا نیس ــان مصاحبه ه جری

ــرده ام  ک ــان، در جمع بنــدی، ســعی  گزینــش شــده اند. در پای ــد،  کلیــت داده هــا دارن

کنــم چــرا و چگونــه ســاختارها و زمینه هــای اجتماعــی منجــر بــه ایجــاد چنیــن  تبییــن 

ــا مســئلۀ پژوهــش(  صورت بنــدی ای از واقعیــت اجتماعــی )در زمینه هــای مرتبــط ب

ــیم. ــود بیندیش ــت موج ی از وضعی ــرارو ــه ف ــم ب ــه می توانی ــده اند و چگون ش

کاربست روش

گفته شــده شــاید چندان یکپارچه و یکدســت به  آنچه پیش از این در فصل حاضر 
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گــردآوری و تحلیــل  کنــون مراحــل مختلــف روش شــناختی در مطالعــه و  نظــر نرســد. ا

داده هــا در عمــل توضیــح داده خواهــد شــد تــا ابهامــات موجــود تــا حــد امــکان از بیــن 

ــک  ــا به تفکی ــن مصاحبه ه ــم. ای کنی ــاز  ــافی آغ کتش ــق ا ــای عمی ــرود. از مصاحبه ه ب

جنســیت مّطلعــان انجــام شــده اســت. تمامــی مصاحبه هــا بــا مّطلعــان مــرد توســط 

ــا مّطلعــان زن توســط دو نفــر از دانشــجویان علــوم  پژوهشــگر اصلــی و مصاحبه هــا ب

کــه نقــش دســتیار تحقیــق را  اجتماعــی بــا ویژگی هــای پیش گفتــه انجــام شــده اســت 

کامــل توســط پژوهشــگر  کدگــذاری و تحلیــل مصاحبه هــا به طــور  کردنــد. فراینــد  ایفــا 

کــه نیــاز بــوده بــه تعــداد مصاحبه هــا افــزوده شــده  اصلــی انجــام شــده اســت. هرکجــا 

گــر مصاحبــه بــا مــوردی از یــک مدرســۀ خــاص داده هــای  اســت. به طــور مثــال، ا

کافــی از آن میــدان در اختیــار پژوهشــگر قــرار نــداده باشــد یــا نیــاز بــه تعمیــق  تحلیلــی 

ــرای غنــای تحلیــل حــس شــده  ــه جزئیــات بیشــتر ب بیشــتر در میــدان و دسترســی ب

باشــد، بــه تعــداد موردهــای آن میــدان افــزوده شــده اســت. افــزون بــر ایــن، در مــواردی 

کــه تجربــۀ رابطــۀ جنســی یــا عاطفــی بــا دوستانشــان در مدرســه  خــوِد دانش آموزانــی 

ــا روایاتشــان را  گفت وگــو شــود ت ــان  ــا آن ــد ب کرده ان ــه درخواســت  را داشــته اند داوطلبان

ک بگذارنــد. بــه اشــترا

ــه  ــر مصاحب ــام ه ــس از انج ــرعت پ ــز به س ــا نی ــل داده ه ــذاری و تحلی کدگ ــد  فراین

گرفتــه اســت تــا به نوعــی هــر داده افق هــای جدیــدی بــرای  گــردآوری داده صــورت  و 

کــه ایــن فراینــد دوطرفــه بــوده  کلیــت مطالعــه و مصاحبه هــای بعــدی بگشــاید. البتــه 

گــردآوری داده، بــه متــون تحلیلــی نیــز  اســت، بــا پیش رفتــن مصاحبه هــا و رونــد 

کــه از میــدان بــه دســت آمــده تحلیل هــا  بازگشــته ام تــا بــر اســاس داده هــای جدیــدی 

کــه خــارج از  ی داده هــا و مفاهیمــی  کنــم. در ایــن فراینــد، بــه رو را اصــالح و تکمیــل 
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کــرده ام وقتــی  گشــوده بــوده ام و تــالش  چارچــوب اولیــۀ مدنظــر بــرای مطالعــه بــوده نیــز 

از آن عبــور نکنــم.  را در جریــان پژوهــش می نمایانــد، به ســادگی  مســئله ای خــود 

کــه  گــردآوری و تحلیــل داده هــا، تحلیل هــا را بــا معلمیــن و دانش آموزانــی  مــوازی بــا 

کــه  در دســترس بوده انــد امــا جزئــی از موردهــای مطالعــه نبوده انــد و پژوهشــگرانی 

ک  حــوزۀ مطالعاتی شــان نزدیــک بــه مســائل مطــرح در ایــن مطالعــه اســت بــه اشــترا

ــو شــود. گشــایش افق هایــی ن ــا ایــن هم اندیشــی نیــز باعــث  گذاشــته ام ت

در پایــان، در فراینــد تحلیــل و نــگارش یادداشــت های تحلیلــی نیــز تــالش کرده ام 

گزینــش  بــه دور از چارچوب هــای دانشــگاهی مرســوم باشــم و دســت بــه سانســور یــا 

کــه ســاده انگارانه خواهد  کادمیــک داده هــا یــا خــودم به عنــوان پژوهشــگر نزنــم. البتــه  آ

گزینــش بگریــزم امــا  کنــم می توانــم از چنــگال هــر شــکلی از طــرد و  گــر تصــور  بــود ا

گشــوده باشــم و هوشــیارانه  گزارش هایــم  ــا حــد امــکان در  کــرده ام ت دســت کم تــالش 

کــه در جریــان  باشــم  گاهــی  ناخودآ گزینــِش  و  فرایندهــای طــرد  افشــای  به دنبــال 

متــون  یادداشــت ها، در جای جــای  نــگارش  اســت. در جریــان  پژوهــش رخ داده 

روایــت  کــرده ام  تــالش  و  بــا مصاحبه شــوندگان داده ام  گفت وگوهــا  بــه  ارجاعاتــی 

ــه منطقــی  گزینــش ایــن روایت هــا ن ــم قــرار دهــم. منطــق  ــان را در محــور تحلیل های آن

ــوده اســت. به عبــارت ســاده تر، هــر  ــا ســلیقه ای بلکــه منطقــی ضــروری ب تصادفــی ی

ــوده اســت  گویــی از نگاهــم بهتریــن بازنمایانگــر منطقــی ب کــه نقــل می شــود  روایتــی 

کــرده ام. شــاید یادداشــت های منتــج از ایــن مطالعــه چنــدان  ــه  کــه در میــدان تجرب

داشــته  اهمیــت  برایــم  آنچــه  امــا  نباشــند  مرســوم  کادمیــک  آ گزارش هــای  شــبیه 

انتقــال یــک تجربــۀ فربــه از میــدان و مســئله بــه مخاطــب بــوده اســت، بخشــی از ایــن 

ــًا فــردی اســت امــا به واســطۀ داللت هــای اجتماعــی اش برایــم معنــای  تجربــه قاعدت
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می یابــد. گســترده تری 

و  نمانــده ام  باقــی  ایــن ســطح  در  کــردم،  اشــاره  ایــن  از  پیــش  البتــه چنان کــه 

گسســت و پیوســتگی ایــن تجربیــات روزمــره  کــه متعهدانــه  همــۀ تالشــم آن بــوده 

گاهانــه از  کار، بارهــا آ کالن اجتماعــی را نشــان دهــم. تــا اینجــای  بــا ســاختارهای 

کــه آنچــه در ایــن فصــول آمــده هرچنــد  کــرده ام چرا ضمایــر اول شــخص اســتفاده 

کــرده ام  ترکیبــی از داده هــا، نظریــات و روش هــای ازپیش موجــود اســت امــا تــالش 

بــا توجــه بــه اقتضائــات مســئله، ترکیبــی بدیــع از آن شــکل دهــم. در یادداشــت های 

ــه میــان خواهــد  ــا به عبــارت بهتــر »خــود«، بیشــتر ب تحلیلــی نیــز صحبــت از »مــن« ی

ــه  ک ــند  ــه باش ــن نکت ــه ای ــد متوج ــه بای ــن مطالع ــان ای ــم مخاطب ــودم و ه ــم خ ــد. ه آم

گزارش هــا، نگاشــته های »مــن« از میــدان اســت و بی شــک رّدپــای »مــن« در  ایــن 

جای جــای آن وجــود دارد. به گمانــم ایــن مســئله نه تنهــا آســیبی بــه وجهــۀ علمــی 

علــم  از  دفــاع  دغدغــه ام  همــۀ  می دهــد  نشــان  اتفاقــًا  بلکــه  زد  نخواهــد  مطالعــه 

کــه افشــا می کنــد،  کلمــه بــوده اســت. علمــی  جامعه شناســی در معنــای بوردیویــی 

خــود و دیگــری را!
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داســتان هــر پژوهشــی بــا داســتان پژوهشــگرش آغــاز می شــود؛ داســتان آغــاز یــک 

دارد،  زندگــی ام  به انــدازۀ  تقریبــًا  قدمتــی  سکســوالیته  بــا  مــن  درگیــرِی  درگیــری. 

گذشــته،  کــه در خاطــرم هســت. در تمــام روزهــا و ســال های  تــا آنجــا  دســت کم 

سکســوالیته مســتقیم و غیرمســتقیم بــه زندگــی ام، بــه حســرت ها و آرزوهایــم، بــه 

دردهــا و لذت هایــم شــکل داده اســت. حــاال تــالش می کنــم بــا یــادآوری لحظاتــی از 

کودکــی پنج ســاله بــوده ام تــا همیــن  کــه  ایــن ســال ها، رّدپــای ایــن درگیــری را از زمانــی 

امــروز پیگیــری کنــم. بــا ایــن خودنــگاری می خواهــم بگویــم مواجهــه ام بــا سکســوالیته 

بی طرفانــه  مواجهــه ای  مــن  بــا  او هرگــز  کــه  نبــوده چرا بی طرفانــه  مواجهــه ای  هرگــز 

نخســتین بار  بــرای  می کنــم  روایــت  ادامــه  در  آنچــه  از  بخشــی  اســت.  نداشــته 

کنــون بــه انــدازۀ انگشــتان یــک  کــه روایــت می شــود و بخــش اعظمــش را تا اســت 

ــی از زندگــی ام  ــم چنیــن جزئیات کســی از نزدیکان کمتــر  دســت هــم روایــت نکــرده ام. 
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کــه امــروز بــه پایــان راهــش رســیده ام، پــروژه ای اســت  را می دانــد. پژوهــش حاضــر 

را  بنــا داشــتم آن  و  کــردم  آغــاز  را در زمســتان 1394  کــه مطالعــات مقدماتــی اش 

کــه بنــا  کوچک تــر( انجــام دهــم  کارشناســی )البتــه در مقیاســی  به عنــوان پایان نامــۀ 

کار نشــدم. بــا ورود بــه دورۀ کارشناسی ارشــد  بــه دالیــل مختلفــی موفــق بــه انجــام این 

ــا آغــاز تــرم دوم  کنــم و ب کــه می خواهــم همیــن پــروژه را پیگیــری  از ابتــدا می دانســتم 

کــردم  کارشناسی ارشــد، صحبت هــای ابتدایــی را بــا اســاتید راهنمــا و مشــاورم آغــاز 

کار رســمًا در تابســتان 1396  و تــا پایــان همــان تــرم بــه توافقــات ابتدایــی رســیدیم و 

گــر انجــام  گــروه جامعه شناســی دانشــگاه تهــران آغــاز شــد. ا بــا تصویــب پروپوزالــم در 

ــن  ــگارش ای ــدف از ن ــد، ه ــته ام باش گذش ــا  ــاب ب ــی از تسویه حس ــه بخش ــن مطالع ای

گری. متــن چیــزی نیســت جــز خودافشــا

گریه نمی کنه که  پردۀ اول: مرد 

کــه پســربچه ای چهــار پنــج ســاله بــودم، از پســربچه ها خوشــم نمی آمــد،  از زمانــی 

کــه بتوانــم  کــه به جــای خــود. همیشــه بــه نظــرم خشــن تر از چیــزی می آمدنــد  مــردان 

هیچ چیــز  مالحظــۀ  رفتارشــان  در  می کــردم  احســاس  همیشــه  کنــم.  تحملشــان 

سرخوشــی  بــرای  کــه  ندارنــد  ابایــی  و  نمی کننــد  را  خودشــان  جــز  هیچ کــس  و 

خودشــان قلــب هــر انســانی را بشــکنند. امــا هیــچ پســربچه ای حــق نداشــت از رفتــار 

گــر می شــد، َانــگ »مگــه  کوچــک و بــزرگ ناراحــت شــود. ا خشــونت آمیز ایــن مــرداِن 

دختــری؟« قلــب او را نشــانه می گرفــت تــا بــا تحقیــرش بتوانــد ایــدۀ غالــب مردانگــی 

ــدۀ  ــی ام از رفتــار زنن ــروز ناراحت ــی از ب ــی ابای کودک ــه در  ک ــن  ــد. م کن ــرو  ــز او ف را در مغ

کــه  کوچــک و بــزرگ نداشــتم، بارهــا و بارهــا جملــۀ ضدانســانِی »مــرد  ایــن مــرداِن 



51 خویش نامه: چهار پرده از من

کــردم جلــوی  کم کــم تــالش  گریــه نمی کنــه!« را شــنیدم. امــا بــا شــروع دوران ابتدایــی 

هیــچ انســان دیگــری روحیــات بــه قــول آن هــا »دخترانــه ام« را بــروز ندهــم تــا همــۀ آنــان 

کــه باالخــره مــن هــم »مــرد« شــده ام. امــا  خیــال خــام پیــروزی را در سرشــان بپروراننــد 

کــه در بخــش درخــور توجهــی از زندگــی ام یگانــه اســباب بازی ام بــود،  »خــرس آبــی« 

کــه واقعــًا تغییــری نکــرده ام و بــه همــۀ آن هــا دروغ می گویــم. پســربچه ای  می دانســت 

کودکــی اش یــک عروســک آبــی باشــد دســت کم از نظــر آن  کــه صمیمی تریــن دوســت 

ــم بعدهــا  ــه بگوی ــد صادقان ی کارش می لنگــد. البتــه بگذار مــردان حتمــًا یــک جــای 

کــه آن هــا واقعــًا پیــروز شــده بودنــد، عقب رانــدن آن روحیــات بــه تنهایــی ام  فهمیــدم 

ــود. ــرای ســرکوب شدیدترشــان ب مقدمــه ای ب

کار می لنگیــد. بــا دختربچه هــا، زنــان و  حــق بــا آن هــا بــود. انــگار یــک جــای 

نبودنــد، همیشــه داســتان متفاوتــی  »مــرد«  انــگار  مثــل خــودم  کــه  پســربچه هایی 

داشــتم. صمیمی تریــن و نزدیک تریــن آدم هــای زندگــی ام را از آن روزهــا تــا امــروز، 

گروه هــای دوســتی ام وجــود  کودکــی در  کــه از  همین هــا تشــکیل می دهنــد. قاعــده ای 

داشــت، هنــوز هــم وجــود دارد، بخــش اعظمــی از نزدیــکان و دوســتانم دخترنــد. 

ی  کــه از ایــدۀ غالــب مردانگــی پیــرو کوچــک و بزرگــی  هنــوز نزدیک شــدن مــرداِن 

ــت  ــی در واقعی ــکاف بزرگ ــا ش ــی آورد. ام ــدا درم ــه ص ــر را ب ــگ خط ــم زن ــد، برای می کنن

زندگــی ام در روزهــای مدرســۀ ابتدایــی شــهید رجایــی شهرســتان صومعه ســرا وجــود 

داشــت، ســرکوب نســبتًا موفــق احساســاتم باعــث شــده بــود تصویــر اندکــی »مردانــه« 

گاه احساســات »نامردانــه ام« در  از خــودم بســازم امــا هم زمــان بــا آن، بــروز ناخــودآ

گــروه دوســتی  برخــی لحظــات باعــث شــده بــود در مجمــوع جایــگاه خاصــی در 

ــه از  ــودم و هم ــا ب ــای بچه ه ــنیدن درددل ه ــرای ش ــی ب ــه پناهگاه ــم. همیش کن ــدا  پی
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کثــر همدلــی و مهربانــی را داشــتند، هیچ کــس انتظــار نداشــت بابــت  مــن انتظــار حدا

کســی را پناهــگاه  کنــم. در عــوض، هرگــز نمی توانســتم  بــروز احساســاتش مســخره اش 

کــه هــر شــکلی از بــروز احساســات  گویــی همــه آمــاده بودنــد  خــودم قــرار دهــم چــون 

کــرده باشــند،  کــه چنیــن وضعیتــی را تجربــه  کســانی  را بــه ســخره بگیرنــد. فقــط 

می داننــد در بلندمــدت چــه فشــار خردکننــده ای بــر آدمــی وارد می کنــد. البتــه دوران 

کــه یــا زن  کالس معلمانــی  کلــی دوران بــدی نبــود، تجربــۀ حضــور در  ابتدایــی به طــور 

کودکــی ای شــبیه خــودم داشــتند و مــرا یــاد باقــی مــردان  کــه احتمــااًل  بودنــد یــا مردانــی 

چنــدان  روزهــا  آن  کــه  داشــت  آرامش هایــی  و  لذت هــا  حقیقتــًا  نمی انداختنــد، 

قــدرش را نمی دانســتم!

پردۀ دوم: مدرسه جهنم می شود

ــه مدرســۀ راهنمایــی امــام حســین )ع( شهرســتان صومعه ســرا لحظــۀ مهمــی  ورود ب

کذایــی  کــه بــرای نخســتین بار پایــم را در حیــاط آن مدرســۀ  در زندگــی ام بــود. زمانــی 

کــه آنجــا قــرار اســت برایــم آبســتن چــه روزهــای  گذاشــتم، حتــی تصــور هــم نمی کــردم 

کامــاًل متفــاوت از مدرســۀ  جهنمــی ای باشــد. مدرســۀ راهنمایــی پســرانه فضایــی 

کثــر  کشــته بودنــد. دیگــر ا کامــاًل  گویــی حــاال دیگــر »کودکــی« را  ابتدایــی داشــت. 

کــه بتواننــد  ــد  ــد، آن قــدر »مــرد« شــده بودن ــرای درددل پیشــم می آمدن کــه ب آن هایــی 

کننــد. البتــه مــن از اینکــه دیگــر نیــاز نبــود مســتمع  کامــاًل ســرکوب  احساساتشــان را 

کوچــک بــه تغییــرات  غم وغصه هــای آنــان باشــم، ناراحــت نبــودم امــا ایــن تغییــِر 

کمــی دیرتــر از بقیــه وارد دورۀ  کــه  عظیم تــری هــم داللــت داشــت. پســربچه هایی 

کــه بایــد »مردانــه«  بلــوغ می شــوند، رنــگ پوســت روشــنی دارنــد یــا خلقیاتشــان آن قــدر 
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نیســت؛ آن روزهــا در مدرســۀ راهنمایــی مــا چیــزی نبودنــد جــز طعمــه. وضعیــت منی 

ــر بــود، فقــط یــک  کــه هــر ســۀ ایــن ویژگی هــا را داشــتم تقریبــًا از همــۀ »طعمه«هــا بدت

ــر از مــن داشــت، آه! پســرک بیچــاره.  کــه وضعیتــی ماللت بارت ــاد مــی آورم  ــه ی نفــر را ب

ــا می شــنوید نمی دانیــد چــه  کلمــات را می خوانیــد ی کــه ایــن  هیچ کــدام از شــمایی 

حســی دارد، چــه حســی دارد اینکــه هــر روز صبــح پیــش از رفتــن بــه مدرســه بــه فکــر 

یافتــن راهــی بــرای محافظــت از خــودت باشــی، بــه اینکــه از شــدت اضطــراب هــر روز 

ــای  ــگاه و زنگ ه ــده صبح ــۀ درد مع ــه بهان ــه ب ــه اینک ــرد، ب ــده ات درد بگی ــح مع صب

کالس بگذرانــی تــا از »دســتان متجــاوز« آن هــا در امــان باشــی، بــه اینکــه  تفریــح را در 

قیــد زنگ هــای ورزش را بزنــی یــا لباس هایــت را از ابتــدا زیــر لباس هــای مدرســه 

کنــی. ایــن  بپوشــی چــون تــو برخــالف همــه انــگار حــق نــداری لباســت را عــوض 

حکایــِت یــک روز و دو روز نبــود، حکایــت یــک ســال و دو ســال هــم نبــود. ایــن 

حکایــت ســه ســال حضــور در آن مدرســۀ لعنتــی بــود.

ــودم چــون بخشــی از  کمــی خوش شــانس تر از برخــی دیگــر طعمه هــا ب البتــه مــن 

کــه دوســتان صمیمــی دوران ابتدایــی ام بودنــد و حــاال »مــرد« شــده  کالس  بچه هــای 

یــک  یــک می کشــید از مــن دفــاع می کردنــد. جــای بار کار بــه جــای بار گــر  بودنــد، ا

کــه بــرای حفاظــت از خودشــان  کســانی را  کامــل، بــه زور! می شــناختم  یعنــی تجــاوز 

مجبــور بودنــد تــن بــه رابطــۀ جنســی بــا یکــی از متجــاوزان مدرســه بدهنــد تــا او از آنــان 

کــه  کنــد، تــا مــورد تجــاوز همــۀ متجــاوزان قــرار نگیرنــد. مــن خوش شــانس بــودم  دفــاع 

کودکی شــان  کــه پناهــگاه درددل هــای  کار نداشــتم امــا همــۀ آن هایــی  ــه ایــن  نیــاز ب

بــودم و حــاال بــرای خودشــان »مــرد«ی شــده بودنــد فقــط در ایــن لحظــاِت آخــر بــه 

کــه هــر روز و هــر لحظــه اتفــاق  کالمــی و جســمی  کمکــم می آمدنــد، آزارهــای متعــدد 
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ــرای مــا »طعمه «هــا هرگــز دســت کمی از »تجــاوز« نداشــت، هیچ یــک از  می افتــاد و ب

کــه مــا شایســتۀ تعــدی  گویــی همــه پذیرفتــه بودنــد  کنــش وانمی داشــت.  آنــان را بــه وا

کادر مدرســه هــم وجــود  کــه در میــان  هســتیم. ایــن پذیــرش نــه فقــط در میــان بچه هــا 

داشــت، در خانواده هــا هــم وجــود داشــت، در خیابــان هــم وجــود داشــت. چــه کســی 

کثافــت  گــردن در  کــه مردمــش تــا  کــه در آن شــهر نفرین شــده  جســارت آن را داشــت 

گــر می گفــت،  کــه در معــرض خطــر تجــاوز اســت؟ ا ــد  ــد، بگوی ســنت غوطــه ور بودن

کــه بــه او می رســیدند، بی شــک بــه او تجــاوز می کردنــد، تجــاوزی  اولیــن نفراتــی 

کــه بایــد خفــه شــوند. روزهــای ناامنــِی  کننــد  روانــی یــا جســمی، تــا بــه همــه یــادآوری 

مطلــق بــه هــر طریــق بــه پایــان رســیدند امــا هنــوز هــم تبعــات روانــی آن روزهــا همراهــم 

اســت.

گور برمی خیزد پردۀ سوم: مردانگی از 

ــران.  ــه ته ــان ب ــا مهاجرتم ــود ب ــان ب ــتان هم زم ــه دبیرس ــی و ورود ب ــان دورۀ راهنمای پای

هیــچ نمی دانســتم چــه چیــزی اینجــا در انتظــارم اســت. حتــی نمی دانســتم زندگــی 

ک ســفید« چــه معنــا و تبعاتــی دارد. البتــه یکــی دو ســال  در محــدودۀ محلــۀ »خا

بعــد، معنایــش و پنــج شــش ســال بعــد، تبعاتــش را فهمیــدم. ســال اول دبیرســتان 

در مدرســۀ امــام علــی )ع( در انتهــای اتوبــان بابایــی آغــاز شــد. حــاال دیگــر خبــری از 

کوچــک طعمه هایشــان را بیــرون از مدرســه می یافتنــد:  »طعمه«هــا نبــود چــون مــرداِن 

دختــران! خوشــحالی ام از اینکــه دیگــر نیــاز نیســت هــر روز صبــح نگــران ایــن باشــم 

کــه در مدرســه مــورد تجــاوز قــرار می گیــرم یــا نــه، خیلــی زود رنــگ باخــت. همــان 

کوتــاه بــا یکــی از بچه هــا بــه عــدد »ســیزده« بــه  گفت وگویــی  کــه در  روزهــای اول بــود 
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کــه همــۀ مدرســه  گفتــم »ســینزده«. بــه یــک زنــگ نکشــید  گیلکــی  ی از لهجــۀ  پیــرو

کــه حتــی بلــد نیســت »ســیزده« را ماننــد تهرانی هــا تلفــظ  ــازه وارد  بچه شهرســتانِی ت

گرفتنــد. نــه یــک بــار و دو بــار و یــک روز و دو روز، هــزار بــار، هــر روز.  کنــد، بــه ســخره 

کــه فهمیدنــد ایــن بچه شهرســتانِی تــازه وارد دســت بــر قضــا »رشــتی«  چنــد روز بعــد 

کــه آن  هــم هســت، دیگــر همه چیــز جــور شــده بــود. مدرســه دو »رشــتی« داشــت 

گــذر ایــن ســال ها بــه  یکــی از راهنمایــی بــا همــان بچه هــا بــزرگ شــده بــود و دیگــر در 

گام از مــن  گیلکــی نداشــت، چنــد  کــرده بــود و البتــه او چــون لهجــۀ  تحقیرهــا عــادت 

کــرد، هیچ کــس  جلوتــر بــود. وقتــی می شــود یــک بچه شهرســتانِی لهجــه دار را مســخره 

ــه در  ک ــمی  ــل خش ــی رود. تحم ــه نم ــتانِی بی لهج ــخره کردن آن بچه شهرس ــراغ مس س

ــی،  ــۀ دوران راهنمای ــد از تجرب ــود و بع ــارج ب ــم خ ــد از توان ــار ش ــم انب ــال در درون آن س

ــد بایســتم و دیگــر توســری خور نباشــم.  ــل ایــن رون می خواســتم هرطــور شــده در مقاب

قطعــًا  کــه  می دانســتم  و  نــدارد  انســانی  علــوم  رشــتۀ  مدرســه مان  فهمیــدم  وقتــی 

کــه بایــد مدرســه ام را تغییــر  کنــم، خوشــحال شــدم  می خواهــم ایــن رشــته را انتخــاب 

ــه  ک ــوم  ــه ای می ش ــی وارد مدرس ــتم وقت ــه می دانس ــاس تجرب ــر اس ــر ب ــاال دیگ ــم. ح ده

کــه شــخصیت دیگــری از خــودم  کســی از مــن خاطــره ای نــدارد، ایــن شــانس را دارم 

کــه دیگــر از دســت رفتــه بــود بــه چشــم  بســازم. از میانــۀ ســال، بــه ســال اول دبیرســتان 

گرفتــم دو چیــز را پیــش از  تمرینــی مقدماتــی بــرای ســال بعــد نــگاه می کــردم. تصمیــم 

گرفتــم فارســی را مثــل تهرانی هــا صحبــت  آغــاز ســال جدیــد بیامــوزم. اول از همــه یــاد 

کنــم، هــر روز در خلــوِت خــودم تمریــن می کــردم. ســپس بــا توجــه بــه رفتــار آن هایــی 

کنــم. آن  ی  گرفتــم در ســال آینــده از رفتــار آنــان پیــرو کــه یک پــا »مــرد« بودنــد، تصمیــم 

ــد داشــته باشــد و در حــال  ــی می توان کــه ایــن تصمیــم چــه تبعات ــع نمی دانســتم  موق
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حرکــت از نقــش »توســری خور« به ســمت نقــش »قلــدر« در چرخــۀ قلــدری هســتم، 

کــه دیگــر تــوان تحمــل آن حجــم از تحقیــر را نــدارم. فقــط می دانســتم 

ــاز دوران  ــًا آغ ــور، واقع ــهرک ن ــد در ش ــۀ توحی ــتان در مدرس ــال دوم دبیرس ــاز س آغ

غالــب  ایــدۀ  مقابــل  در  ســاله ام  چندیــن  مقاومــت  بــود.  زندگــی ام  در  جدیــدی 

گــور خــود برخاســت. حــاال می توانســتم  »مردانگــی« شکســت خــورد و مــرِد درونــم از 

کنــم و می دانســتم بــرای اینکــه بتوانــم از شــر آن  فارســی را بــا لهجــۀ تهرانــی صحبــت 

کــم داشــتم:  کنــم. امــا هنــوز یــک چیــز  ــد رفتــار  ــه بای تحقیرهــا خــالص شــوم، چگون

حتــی  و  بدهــم  خــرج  بــه  خشــونت  بایــد  چگونــه  نمی دانســتم  اصــاًل  خشــونت. 

کــه در مدرســۀ توحیــد  کار دارم یــا نــه. در حالــی  نمی دانســتم توانــی بــرای انجــام ایــن 

کــه هرکــدام  ک، آن قــدر  خشــونت حــرف اول و آخــر را مــی زد، خشــونتی عریــان و هولنــا

ــان  ــرای خودش ــی ب ــنتی لقب ــور س ــد، به ط ــانی می خواندن ــوم انس ــه عل ک ــی  از بچه های

بــود. خیلــی  بــا توانایی شــان در اعمــال خشــونت  کــه اغلــب در ارتبــاط  داشــتند 

کارم تمــام اســت. بــه  کافــی را بــه خــرج بدهــم،  گــر نتوانــم خشــونت  زود فهمیــدم ا

گذشــته  ــی را هــم مثــل چهــار ســال  هیــچ قیمتــی نمی خواســتم ایــن ســه ســال پایان

ــادی از آغــاز ســال  ی ــوز مــدت ز ــه ام را زد، هن ــم. شــانس خیلــی زود درب خان بگذران

ــه  ــا ســرش محکــم ب گفت وگــوی دوســتانه ب کــه »علــی تیغــی« در یــک  ــود  نگذشــته ب

کــه مجبــور  گرفــت  کوبیــد. ســرم درد خاصــی نگرفــت امــا ســر علــی آن قــدر درد  ســرم 

ــرا  ــه چ ک ــرد  ک ــراض  ــرش و اعت ــدن س ــه مالی ــرد ب ک ــروع  ــد و ش ــان ده ــش نش کن ــد وا ش

ــی  ــر عل ــوی دیگ گفت وگ ــد  ــان چن ــان روز در جری ــت. هم ــم اس ــدر محک ــه ام این ق کل

کننــد.  کــرد و چنــد نفــر دیگــر هــم خواســتند امتحــان  کلــه ام اشــاره  ــودن  ــه محکم ب ب

کســی بــاور  کوبیدنــد و سرنوشــت همه شــان مثــل علــی شــد. چــه  سرشــان را بــه ســرم 
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می کــرد محکم بــودن ســرم بتوانــد نجاتــم دهــد؟

یــادی حــول خشــونت عریــان  گــذر ســال ها، ســنت های ز در مدرســۀ توحیــد در 

گروهــی  گرفتــه بــود. یکــی از ایــن ســنت ها، دعواهــای  بچه هــای علــوم انســانی شــکل 

بــه آن می گفتیــم »َشــرکردن« و تقریبــًا هــر  کــه در اصطــالح خودمانــی  بــود  هــرروزه 

روز پــس از تعطیلــی مدرســه َشــر می کردیــم. عملکــردم در نخســتین درگیری هــای 

ــد؛  ــا ش ــن اعط ــه م ــروه ب گ ــوی  ــه« از س ــب »َخرکل ــه لق ک ــود  ــان ب ــان درخش ــی چن گروه

چیــزی شــبیه نشــان افتخــار. اواخــر ســال دوم دبیرســتان دیگــر حرفــه ای شــده بــودم 

کــه  گروهمــان متشــکل از افــرادی بــود  کــرده بــودم.  کامــاًل پیــدا  گــروه  و جایــم را در 

گاه  هریــک نقــاط ضعــف و قــوت مخصــوص بــه خــود را داشــتیم و از ایــن نقــاط آ

کنــار یکدیگــر تــوان باالیــی بــرای َشــرکردن در اختیارمــان  بودیــم امــا قرارگیری مــان در 

کــه به خاطــر رنــگ پوســت تیــره و صــدای خاصــش  کالغ«  می گذاشــت. مــن و »رضــا 

ــم. قاعــده این طــور  ــار یکدیگــر بودی کن ــر درگیری هــا  کث ــود، در ا گرفتــه ب چنیــن لقبــی 

ــه آن قــدر  ــه ســینۀ طــرف مقابــل می کوبیــدم و اغلــب ضرب ــا ســر ب کــه مــن ابتــدا ب ــود  ب

کنترلــش را از دســت مــی داد  کــه چنــد قدمــی بــه عقــب می رفــت،  ســهمگین بــود 

گاهــی نفســش می گرفــت. حــاال بی هیــچ تعللــی نوبــت رضــا بــود. به خاطــر قــد  و 

بــا  بــه هــوا می پریــد و  ی شــانۀ چپــم می گذاشــت،  کوتاهــش، دســت چپــش را رو

کــه در دســت  بــا آن تمیــز می کننــد(  را  لولــۀ تفنــگ  کــه  ســاچمه ای )از همان هــا 

راســتش قــرار داشــت و همیشــه چنــد دقیقــه پیــش از آغــاز درگیــری از جاســاِز آســتیِن 

ــد.  ــل می کوبی ــرف مقاب ــروصورت ط ــه س ــرد، ب ــارج می ک ــادی اش خ ــن ب کاپش ــِت  راس

کار تمــام شــده بــود و یکــی از آن هــا از دور خــارج شــده بــود. همیشــه بــه رضــا می گفتــم 

کــه خیلــی احمــق اســت و هیــچ مالحظــه ای در انتخــاب محــل اصابــت ضرباتــش 
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کــه  نــدارد و او هــم همیشــه به ســادگی اعــالم می کــرد برایــش هیــچ اهمیتــی نــدارد 

کــه ســاچمۀ رضــا بــر ســروصورت طــرف  چــه بالیــی ســر طــرف مقابــل می آیــد. زمانــی 

مقابــل می نشســت، اغلــب مــن از نزدیک تریــن فاصلــۀ ممکــن ایــن صحنــه را دنبــال 

می کــرد.  بــد  را  حالــم  همیشــه  صــورت  بــا  ســاچمه ها  برخــورد  لحظــۀ  و  می کــردم 

هرچنــد تحمــل دیــدن آن ســطح از خشــونت برایــم ســخت بــود امــا فرصتــی بــرای 

تأمــل وجــود نداشــت. بــدون فــوت وقــت بایــد ســراغ نفــر بعــدی می رفتیــم. هم زمــان 

گــروه در چــپ و راســتمان در حــال جنگیــدن در خــط مقــدم  ــا مــا، ســایر اعضــای  ب

ــرار بگــذارد.  ــه ف ــا ب کــه یکــی از طرفیــن پ ــد و دعــوا زمانــی تمــام می شــد  درگیــری بودن

کردیــم و شکســت را پذیرفتیــم،  در طــول آن ســه ســال، مجموعــًا چهــار پنــج بــار فــرار 

بــه فــرار می گذاشــت. چنیــن  پــا  کــه  بــود  در باقــی موقعیت هــا ایــن طــرف مقابــل 

ــّری« درخشــان محســوب می شــود. هرچنــد ایــن  ــروه »َش گ ــرای هــر  ــًا ب آمــاری حقیقت

خشــونت ها برجســته ترین خصلــت مردانگــِی غالــب در آن محیــط بــود امــا ایــن 

مردانگــی خصلت هــای دیگــری هــم داشــت، مثــاًل هیچ وقــت نبایــد بــه هیچ چیــزی 

کــرده باشــیم. مــن هــم راهــی  کله شــقی خــود را ثابــت  »نــه« می گفتیــم تــا جســارت و 

ــا آنجــا پیــش  ــر منطــق َشــرکردن ت ی از ایــن قاعــده. پافشــاری ب ــه جــز پیــرو نداشــتم ب

گروهــی ســال پیش دانشــگاهی، مأمــور  کــه چنــد روز پــس از یکــی از دعواهــای  رفــت 

کــه مــن هــم جزوشــان  ی انتظامــی وارد کالس شــد و نــام چنــد نفــر از دانش آمــوزان  نیــرو

کــه حکــم جلبمــان را دارد. حقیقتًا رنــگ از چهره ام پرید.  کــرد  بــودم را خوانــد و اعــالم 

کردنــد و چــون هنــوز هجــده ســالمان  کالنتــری منتقلمــان  از مدرســه مســتقیمًا بــه 

گرفتنــد تــا در  نشــده بــود و قانونــًا »صغیــر« محســوب می شــدیم، بــا والدینمــان تمــاس 

کالنتــری حاضــر شــوند. یکــی از افــراد حاضــر در درگیــری مدعــی شــده بــود به واســطۀ 
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کــه در جریــان درگیــری بــه پشــت ســرش وارد شــده، بخشــی از بینایــی خــود  ضربــه ای 

کــه همیشــه تــه  را از دســت داده اســت. جمــالت مهیبــی بــود، دســت کم بــرای مــن 

کــه نکنــد کســی در ایــن ماجراها آســیبی ببینــد. آن ماجرا  قلبــم ایــن نگرانــی را داشــتم 

کــه ســه ســال ادامــه یافــت، یعنــی تــا ســال دوم دانشــگاه.  بــه دادگاه کشــید، دادگاهــی 

البتــه فقــط همــان یــک جلســۀ اول مــن به عنــوان »متهــم« در دادگاه حاضــر شــدم و 

ــات  ــه جلس ــر ب ــده ای دیگ ــی داد. ع ــان م ــا را نش ــر م کث ــی ا ــن بی گناه ــارات طرفی اظه

دادگاه احضــار نشــدند، مــن تــا آخریــن جلســات به عنــوان »مطلــع« حاضــر بــودم 

ــل در جلســۀ  ــدن طــرف مقاب ــرار داشــت. دی ــگاه »متهــم« ق ــز در جای و علــی تیغــی نی

یخــت. زدن آســیبی دائمــی بــه  گویــی بخشــی از مــرد درونــم را فرومی ر دادگاه، هــر بــار 

کنــار بیایــم. ــا آن  کــه بــه ایــن ســادگی ها بتوانــم ب انســانی دیگــر چیــزی نبــود 

کســی  گاهــی  گذشــت. هــر از  کم وبیــش بــا همیــن وضــع  ســال های دبیرســتان امــا 

کلــۀ مــن محکم تــر اســت و  کلــه اش از  کــه ادعــا می کــرد  در مدرســه پیــدا می شــد 

کــه هرکــس  کنــد. قاعــده ایــن بــود  به نوعــی می خواســت لقــب »خرکلــه« را تصاحــب 

حیــاط  مرکــز  در  تفریــح،  زنگ هــای  از  یکــی  در  می کــرد،  تحــدی  بــه  دعــوت  مــرا 

کف وســوت ناظــران، بــا یکدیگــر روبــه رو می شــدیم. دســتانمان را  مدرســه، در میــان 

در دو طــرف ســر یکدیگــر قــرار می دادیــم و بــا تمــام ســرعت و قــدرت بــه ســر یکدیگــر 

کلــۀ  کــه زودتــر دیگــری را از پــا درمــی آورد صاحــب خرتریــن  می کوبیدیــم، هرکــس 

مدرســه بــود. در آن ســال ها در بســیاری از ایــن دســت زورآزمایی هــا پیــروز شــدم امــا 

کــه  ــازه وارد ســال اولــی  کــه نوجــوان ت ــود  در نهایــت، اواخــر ســال چهــارم دبیرســتان ب

گــردن و بدنــش خودنمایــی می کــرد، مــرا دعــوت  جــای تیــزی بــر بخش هایــی از ســر و 

کــرد. در میــان بهــت خــودم و ســایرین، باالخــره باختــم. حــاال او »خرکلــه«  بــه تحــدی 



ماللت های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی60

گویــی زمــان بازنشســتگی فــرا رســیده بــود. بــود و 

پردۀ چهارم: رستگاری در دانشگاه

کنــم  یــد اعتــراف  گویــی وارد جهــان دیگــری شــده بــودم. بگذار ــا ورود بــه دانشــگاه  ب

تــا پیــش از آن تصــور می کــردم همــۀ مــردم در ســالم و علیــک روزانه شــان بــه یکدیگــر 

روزمــره  به طــور  کســی  بــه  کســی  دانشــگاه  وقتــی می دیــدم در  فحاشــی می کننــد. 

فحــش نمی دهــد، شــدیدًا متعجــب می شــدم. امــا فقــط همیــن نبــود. بچه هــای 

کافــه می رفتنــد و خالصــه خیلــی بــا مــن  کتــاب می خواندنــد، بــه ســینما و  دانشــگاه 

کتــاب بیشــتر در زندگــی ام  کــه پیــش از ورود بــه دانشــگاه دو  فــرق داشــتند. منــی 

نخوانــده بــودم، داســتان های صمــد و شــعرهای فــروغ. یــک بــار در پنــج ســالگی 

بــه ســینما رفتــه بــودم و فیلــم دســت های آلــوده را دیــده بــودم. پــس از آن، دیگــر 

ــر  گ ــه ا ــودم چــون در محل ــه نشــده ب کاف ــز وارد یــک  ــودم. هرگ ــم را آنجــا نگذاشــته ب پای

ــخره اش  ــدر مس ــت، آن ق ــح داده اس ــه ترجی ــه قهوه خان ــه را ب کاف ــی  کس ــم  می فهمیدی

کــه بــه غلط کــردن بیفتــد. امــا خیلــی زود فهمیــدم زندگــی بــرای بچه هایــی  می کردیــم 

گذشــته ام  بــا  گرفتــم  تصمیــم  پــس  دارد،  بهتــری  رنگ وبــوی  می دیــدم  دورم  کــه 

کــردم و ارتباطــم را تقریبــًا بــا همــۀ  کنــم. شــمارۀ تلفــن همراهــم را عــوض  خداحافظــی 

کــردم. نمی خواســتم از آن روزهــای  دوســتان دبیرســتان و حتــی راهنمایــی قطــع 

ــد. ــی بمان ــی ام باق ــزی در زندگ ــی چی لعنت

دوران دانشــجویی هــر روز برایــم لذت بخش تــر از دیــروز می شــد. تجــارب جدیــد 

کارشناســی  کــه حتــی تصــورش را هــم نمی کــردم. اواخــر تــرم چهــارم  و فرصت هایــی 

کم کــم آمــوزش و جنســیت بــدل بــه عالقه هــای اصلــی مطالعاتــی ام شــدند.  کــه  بــود 



61 خویش نامه: چهار پرده از من

کــه »مرکــز مجــازی پژوهــش و آمــوزش رهایــی1« را  همــان روزهــا در خــرداد 1394 بــود 

راه انداختــم و در دو ســال بعــدی اش به طــور متمرکــز در آن پایــگاه اینترنتــی همــراه 

»آمــوزش  و  انتقــادی«  گــوژی  »پدا حــوزۀ  دو  ی  رو مختلفــی  جمع هــای  و  دوســتان 

کتــاب  ــا ترجمــه و انتشــار  کــه ب ــود  ــم. خــرداد 1395 ب کردی کار  کــودکان«  ــه  جنســی ب

کار نیســت )هریــس 1395( فعالیتــم در حــوزۀ آمــوزش جنســی علنــی  لک لکــی در 

عنــوان  بــا  را  زمینــه  ایــن  در  کتــاب  دومیــن  مــرداد 1395،  در  بعــد،  مــاه  دو  شــد. 

از طریــق  کتــاب پیشــین،  ترجمــه و همچــون  دانشــنامۀ قاعدگــی )گوپتــا 1395( 

ــه  ــاال ب ــی ح ــالیان نوجوان ــخرهای س ــردم. تمس ک ــر  ــی منتش ــازی رهای ــارات مج انتش

می یافــت.  ادامــه  دانشــگاهی  روشــنفکرانۀ  جمع هــای  در  روشــنفکرانه اش  شــیوۀ 

در  شــوخی  و  خنــده  دســت مایۀ  سکســوالیته  حــوزۀ  در  فعالیتــم  بارهــا  و  بارهــا 

در  جدیتــی  به گمانــم  همیشــه  کــه  شــوخی هایی  می شــد،  مختلــف  جمع هــای 

گاه. حدفاصــل بهــار 1394 تــا  پشــت خــود داشــت، حتــی شــده جدیتــی ناخــودآ

یدادهــا و محافــل مختلــف دربــارۀ ضــرورت آمــوزش  بهــار 1396 چندین بــار در رو

کارگاه آمــوزش  کــردم و اســفند 1395 نیــز در تهــران دو  کــودکان صحبــت  جنســی بــه 

کــردم. از اواخــر  کــودک آزاری جنســی بــرای والدیــن و معلمــان برگــزار  پیشــگیری از 

ی فعالیتــم بیشــتر و بیشــتر  ــودم حساســیت ها رو کم کــم متوجــه شــده ب ســال 1395 

گانــه ای در آن روزهــا  شــده اســت. روزنامه هــای جــوان و رســالت در مقــاالت جدا

بــه اتهام زنــی بــه مــن یــا مجموعــۀ رهایــی پرداختنــد. بنــا بــود فروردیــن و اردیبهشــت 

کــودک آزاری جنســی راهــی  کارگاه آمــوزش پیشــگیری از  1396 بــرای برگــزاری دو 

ــا دخالــت و فشــار نهادهــای امنیتــی لغــو شــد. در  کــه هــر دو ب کرمــان و مشــهد شــوم 

www.rahaayi.com :1. آدرس پایگاه اینترنتی رهایی پیش از تعطیلی اش از این قرار بود
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کبــری خزعلــی  کــه بــا شــکایت شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی و  خــرداد 1396 بــود 

ــتناد  ــا اس ــی( ب ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــان ش ــواده و زن ــورای خان ــت ش ــس وق )رئی

بــه مــادۀ 14 قانــون جرائــم رایانــه ای بــه اتهــام »انتشــار محتــوای مبتــذل« بــه دادســرای 

فرهنــگ و رســانه احضــار و تفهیــم اتهــام شــدم. پــس از جلســۀ تفهیــم اتهــام بــا دســتور 

ک شــد، حتــی بــه مــن اجــازه  بازپــرس، پایــگاه »رهایــی« تعطیــل و همــۀ محتــوای آن پــا

ی علی رغــم  کنــم. قاضــی دادگاه بــدو داده نشــد از آخریــن نســخۀ آن پشــتیبان تهیــه 

آنکــه پذیرفتــه بــود ســوءنیتی در فعالیتــم وجــود نداشــته و مطابــق همــان قانــون جرائــم 

کــرد.  ــه پرداخــت جریمــۀ نقــدی محکومــم  ــه ام مــی داد، ب ــه تبرئ ــد رأی ب ــه ای بای رایان

ی اعتــراض کردیــم.  هــم مــن و هــم شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه رأی دادگاه بــدو

کــه قضــات دادگاه از  دادگاه تجدیدنظــر در حالــی در تابســتان 1397 برگــزار شــد 

ســوی شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی متفاوتــی بــرای افزایــش حکــم تحت فشــار 

کــه خــوب یــادم هســت  بودنــد و شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی نیــز در درخواســتی 

کــرد، درخواســت داشــت  گــرد  چشــمان قضــات دادگاه تجدیدنظــر را هــم از شــگفتی 

کنــد. بــه هــر  تــا اتهامــم از »انتشــار محتــوای مبتــذل« بــه »فســاد فــی االرض« تغییــر 

ــه  کــه ایــن حبــس نیــز ب ــود  حــال، نتیجــۀ دادگاه تجدیدنظــر 91 روز حبــس تعزیــری ب

کــه در جلســات دادگاه همــواره  مــدت ســه ســال تعلیــق شــد. جالب تریــن مســئله ای 

کــه همــه آنجــا تــالش داشــتند خودشــان را مدافــع  ذهنــم را مشــغول می کــرد، ایــن بــود 

کــه مــورد آزار جنســی قــرار می گیرنــد و معتقــد بودنــد  کــودکان مظلومــی نشــان دهنــد 

کــودکان در ایــران شــده ام و آن هــا  گســترش آزار جنســی  مــن بــا فعالیت هایــم باعــث 

)شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی( برنامه هــای دقیقــی بــرای پیشــگیری و مواجهــه بــا 

کذایــی بگویــم مــن یکــی  ایــن دســت مســائل دارنــد! هرگــز نتوانســتم در آن جلســات 
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کمکــی  کردیــد و نــه هیــچ  ــه از مــن دفــاع  کــه شــما هرگــز ن کودکانــی هســتم  از همــان 

ــه اینکــه خــودم باعــث افزایــش  یــد متهمــم می کنیــد ب ــد و حــاال هــم دار کردی ــه مــن  ب

ــران شــده ام! کــودک آزاری در جامعــۀ ای



یادداشتها





دویدن در هزارتوی آموزش وپرورش



پــروژۀ  دربــارۀ  کــه  دفعاتــی  نخســتین  همــان  از  یکــی  بــود،   1395 زمســتان  اوایــل 

گزینــش  چگونگــی  بــه  بحــث  کــردم،  صحبــت  مشــاورم  اســتاد  بــا  پژوهشــی ام 

کــه بایــد بــه  کیــد داشــت  جمعیــت موردهــا رســید. اســتدالل هایم او را قانــع نکــرد و تأ

کنــم و بــر اســاس آن آمــار رســمی به شــکل هدفمندتری  آمــاری رســمی دسترســی پیــدا 

کمــال  کــرد، در  کنــم. وقتــی مطمئــن شــدم نمی شــود قانعــش  موردهــا را انتخــاب 

وزارت  از  رســمی  آمــار  یافــت  در بــرای  پیگیری هایــم  گرفتــم  تصمیــم  نارضایتــی 

کــه در خــالل ایــن فراینــد چندماهــه  گفتــه نمانــد  کنــم. نا آموزش وپــرورش را آغــاز 

کیــد رضایــی بــرای »پیگیــری  هرازگاهــی نــزد دکتــر اعتمادی فــرد )اســتاد راهنمــا( از تأ

گالیــه می کــردم و معتقــد بــودم از ابتــدا می شــود حــدس زد انتهــای  تــا آخریــن نفــس« 

کم وبیــش بــا ایــن نظــر هم ســو بــود  ایــن مســیر چــه خواهــد بــود. البتــه خــود رضایــی هــم 

امــا معتقــد بــود اینکــه ایــن تــالش را بکنــم و تــا انتهایــش بــروم، اهمیــت دارد. در ادامــه 

فهمیــدم حــق بــا او بــود، هــم نفــس ایــن تجربــه برایــم اهمیــت داشــت و هــم بــا وجــود 

ــاع  ــم دف ــی پژوهش ــتم از روش شناس ــر می توانس ــی محکم ت ــاال خیل ــا، ح آن پیگیری ه
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کنــم. به گمانــم روایت کــردن ماجــرای خــوِد ایــن پیگیری هــا چنــدان خالــی از لطــف 

کنــد، از همیــن رو تصمیــم  نیســت و می توانــد درک و تجربــه ای را بــه دیگــران منتقــل 

گرفتــم. ــه روایتگــری اش  ب

کنــم، مســتقیم  گرفتــم ایــن مســیر ســنگالخ را طــی  کــه تصمیــم  نخســتین روزی 

بــه یکــی از ســاختمان های وزارت آموزش وپــرورش در خیابــان ســپهبد قرنــی رفتــم 

بــود.  آنجــا  وزارتخانــه  آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش  ســازمان  رئیــس  دفتــر  کــه 

بی اغــراق می توانــم بگویــم در مســیر رســیدن بــه دفتــر ایشــان وارد بیــش از ده اتــاق 

ــده دار  ــم خن ــرم. برای ــر را بگی ــا آدرس دفت ــردم ت ک ــت  ــر صحب ــش از ده نف ــا بی ــدم و ب ش

کنان ســاختمان )از نیروهــای خدماتــی تــا منشــی ها و...( ســعی  کــه همــۀ ســا بــود 

کثــر داده را از مراجعه کننــده بگیرنــد و در عــوض، حداقــل داده را  می کردنــد حدا

ــازمان  ــس س ــا رئی ــه ب ک کاری  ــات  ــارۀ جزئی ــان درب ــًا همه ش ــاًل تقریب ــد. مث ــه او بدهن ب

پژوهــش و برنامه ریــزی دارم از مــن پرســیدند امــا هیچ یــک آدرس دقیــق و درســت 

ــدادم  ــل ن کام ــت و  ــان را درس ــخ هیچ کدامش ــم پاس ــن ه ــه م ــد. البت ــر را نمی دادن دفت

تهــران  مــدارس  در  جنســی  آزارهــای  آمــار  آمــده ام  بگویــم  گــر  ا می دانســتم  چــون 

بــه بیــرون  )به تفکیــک مناطــق شــهرداری( را بگیــرم، ممکــن اســت همــان موقــع 

کننــد و شــاید آن هــا هــم بــه دلیــل همین عدم شــفافیت، آدرس درســتی  راهنمایــی ام 

بــه مــن نمی دادنــد. خالصــه بــه دفتــر رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی 

کــه طفــره  کــردم و او دیگــر نمی پذیرفــت  ــا منشــی اش  رســیدم. شــروع بــه صحبــت ب

گفتــم و  کــردن باالخــره آنچــه واقعــًا می خواســتم را بــه او  کمــی این پاآن پا بــروم. بعــد از 

یــم!« متعجــب پرســیدم  کــه »چنیــن آمــاری ندار او بــدون لحظــه ای درنــگ پاســخ داد 

کــه »بلــه!« خواســتم  ــا همــان خون ســردی پیشــین پاســخ داد  »مگــه می شــه؟« و او ب
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کــه ایشــان مثــل هــر مدیــر دیگــری  خــود رئیــس ســازمان را ببینــم و البتــه بدیهــی بــود 

ــد. ــر نش ــات میس ــن مالق ــکان ای ــد و ام ــه بودن ــداوم در جلس ــور م به ط

نــوع  از  آمــار،  بــه  دسترســی  در  کامــی ام  نا از  بیــش  برگشــتم.  پادرازتر  دســت از

کــه هــم ورودی دورۀ ارشــد بودیــم  برخوردشــان خشــمگین بــودم. بــا یکــی از دوســتانی 

گفــت یکــی  کــه او  دربــارۀ پایان نامه هایمــان و مشــکالت پیــش رو حــرف می زدیــم 

بتوانــد در  او  را می شناســد و شــاید  ارشــاد اســالمی  و  از مقامــات وزارت فرهنــگ 

ی هــوا زدم و بنــا شــد او مــرا بــه معاونــت  کنــد. مــن هــم رو کمکــم  دسترســی بــه آمــار 

کنــد. پــس از معرفــی و ردوبدل شــدن شــماره، متوجــه شــدم شــخص  مربوطــه معرفــی 

موردنظــر، معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســت. پــس از 

کوتــاه پیامکــی بنــا شــد در افتتاحیــۀ ســی وچهارمین دورۀ مســابقات  گفت وگــوی 

کــه آن ســال در مصلــی امــام خمینــی تهــران برگــزار می شــد،  کریــم  بین المللــی قــرآن 

یــداد رســاندم چــون فضــای  کنــم. به ســختی خــودم را بــه محــل رو ایشــان را مالقــات 

کــم بــود. وقتــی وارد ســالن اصلــی شــدم پــس از پرس وجــو  امنیتــی شــدیدی بــر آن حا

ــژه، در ردیــف اول  از مأمــوران حاضــر، متوجــه شــدم جنــاب حشــمتی در بخــش وی

را  گوشــی ها  آنتــن  آنجــا  به دلیــل فضــای خــاص  نشســته اند.  میــان خــواص  در  و 

ــا ایشــان نداشــتم مگــر اینکــه از صفــوف  ــرای ارتبــاط ب ــد و راهــی ب کــرده بودن مختــل 

محافظــان و مأموریــن رد شــوم و مســتقیم در همــان ردیــف اول بــا ایشــان مالقــات 

کــه میســر نبــود، حتــی احتمــااًل بــه قیمــت ازدســت دادن جانــم. بــرای  کنــم. اتفاقــی 

پادرازتر بــه خانــه برگشــتم. ایشــان وقتــی از اتفاقــات آن روز مطلــع  بــار دوم دســت از

کار را برایــش توضیــح بدهــم،  گفــت همــان طــور تلفنــی موضــوع  شــد، بــرای جبــران 

برایــم  کــه  گفــت  اســتقبال،  ضمــن  تعجــب  کمــال  در  و  دادم  توضیــح  هــم  مــن 
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معرفی نامــه ای خطــاب بــه مدیــرکل امــور تربیتــی و مشــاورۀ وزارت آموزش وپــرورش 

کاًل جــای  کــه فهمیــدم دفعــۀ پیــش  کارم را راه بینــدازد. اینجــا بــود  می نویســد تــا 

کــه آن روز  اشــتباهی رفتــه بــودم و علی رغــم وجــود واژۀ »پژوهــش« در نــام ســازمانی 

کنــم، اطالعــات این چنینــی نــزد دفتــر امــور تربیتــی  می خواســتم رئیســش را مالقــات 

و مشــاوره محفــوظ اســت.

خیابــان  ابتــدای  در  کذایــی  ســاختمان  آن  راهــی  بیشــتری  امیــد  بــا  بــار  ایــن 

و  فرهنــگ  وزارت  معاونیــن  از  یکــی  معرفی نامــۀ  بــر  عــالوه  چــون  می شــدم  قرنــی 

ارشــاد اســالمی، معرفی نامــه ای هــم از معاونــت آموزشــی دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی 

کــه از دفتــر مربوطــه خواســته بــود تــا در زمینــۀ ایــن پــروژۀ  دانشــگاه تهــران داشــتم 

پژوهشــی اطالعــات درخواســتی را در اختیــارم بگــذارد. ایــن بــار بــر اســاس تجربــۀ 

ــم و تابلوهــای اتاق هــا  ئ کمتــر ســؤال بپرســم و بیشــتر خــودم عال کــردم  قبلــی، تــالش 

را بخوانــم، انــگار ایــن شــیوۀ مطمئن تــری بــود. خالصــه بــه دفتــر مدیــرکل رســیدم 

و  او دادم  بــه  را  برخــوردم. هــر دو معرفی نامــه  بــه ســد مســتحکم منشــی  و دوبــاره 

کمــال تعجــب  کنــم. در  کارم صحبــت  کــه خــود ایشــان را ببینــم و دربــارۀ  خواســتم 

گفــت ایشــان  کارم،  منشــی محتــرم بعــد از خوانــدن معرفی نامه هــا و اطــالع از موضــوع 

هرچقــدر  اســت.  بی فایــده  صحبــت  و  کننــد  کمکــی  زمینــه  ایــن  در  نمی تواننــد 

کــه مایلــم همیــن صحبــت بی فایــده را هــم انجــام دهــم،  کــردم بــه او بفهمانــم  تــالش 

کــرد، حتمــًا بــا مــن تمــاس می گیرنــد.  کمکــی  گــر می شــد  گفــت بــروم و ا افاقــه نکــرد و 

گذشــت و خبــری از تمــاس  پادرازتر برگشــتم. چنــد روز  بــرای ســومین بار دســت از

ــار بــه دفتــر زنــگ زدم و پیگیــر نامــه ام شــدم،  آن هــا نشــد، پــس از آن روز بیــش از ده ب

کــه  ی مــخ منشــی رفتــم  هــر بــار پاســخ های ســرباال می شــنیدم. در نهایــت آن قــدر رو
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ــان  ــردم در هم ک ــعی  ــم. س کن ــت  ــرکل صحب ــود مدی ــا خ ــی ب ــار تلفن ــک ب ــت ی گذاش

کــه  گــر امکانــی نیســت  گفتــم حتــی ا کوتــاه مســئله ام را برایــش توضیــح دهــم و  زمــان 

آمــاری در اختیــارم قــرار بگیــرد، دســت کم نامــه ای بنویســند و ایــن را رســمی بگوینــد 

ــش  ــاز داغ ــم پی ــی ه کم ــه  کارم آورده ام. البت ــرای  ــمی ب ــۀ رس ــن دو معرفی نام ــون م چ

ــرم اســاتید راهنمــا و مشــاورم قبــول  ــر چنیــن نامــه ای را نگی گ گفتــم ا ــردم و  ک ــاد  ی را ز

کــرده ام و پایان نامــه ام لنــگ می مانــد. خوشــبختانه  کــه واقعــًا پیگیــری  نمی کننــد 

و  گرفتنــد  تمــاس  دفترشــان  از  بعــد،  روز  ســه  دو  و  کــرد  برخــورد  همدالنــه  ایشــان 

یافتــش بایــد حضــوری مراجعــه  ــرای در کــه ب ــرای بنــده آمــاده شــده  گفتنــد نامــه ای ب

کــردم و به جــای مواجهــه بــا نامــه ای رســمی  کنــم. همــان روز بــا خوشــحالی مراجعــه 

و شــیک، نامــه ای غیررســمی و بــدون مهــر و ســربرگ بــا امضــای شــخصی معــاون 

کل امــور تربیتــی و مشــاورۀ وزارت آموزش و پــرورش در پاســخ بــه درخواســت  ادارۀ 

همــکاری بــا پژوهشــگر ایــن مطالعــه از ســوی مســعود شــکوهی، مدیــرکل امــور تربیتــی 

کــه در آن دالیــل امتنــاع از ارائــۀ آمارهــای  و مشــاورۀ وزارت آموزش وپــرورش دیــدم 

کــردم. مربوطــه ذکــر شــده بــود و پیــش از ایــن در بخــش روش شناســی بدان هــا اشــاره 

ــی  ــرای دسترس ــرورش ب ــم از وزارت آموزش وپ ــتان پیگیری های ــب داس ــن ترتی بدی

بــه آمــار رســمی از آزارهــای جنســی در مــدارس مناطــق مختلــف شــهر تهــران بعــد از 

کــه بیــش از ســه مــاه زمــان بــرد، بــه پایــان رســید. هرچنــد نتوانســته بــودم بــه  تالشــی 

کنــم از داشــتن همــان نامــۀ غیررســمی و بــدون  مقصــودم برســم امــا نمی توانــم انــکار 

یــدن یــک دســتاورد حداقلــی  ســربرگ هــم خوشــحال بــودم، انــگار آن همــه تــالش و دو

کامــل مــرا نادیــده  کــه همــه مثــل قبــل در بی توجهــی  داشــت، دســت کم بهتــر از آن بــود 

بگیرنــد. همیــن مواجهــات بــا ایــن وزارتخانــه باعــث شــد در جریــان مطالعــه ام نیــز نوع 



ماللت های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی72

گفت وگویــی  ارتبــاط مــدارس بــا وزارت آموزش وپــرورش برایــم دغدغــه باشــد و در هــر 

کــه متوجــه  کــه فرصتــی پیــش می آمــد، ایــن بحــث را پیــش می کشــیدم. جالــب بــود 

نوعــی بی اعتمــادی میــان ســطوح مختلــف اداری شــدم، هــم درون مدرســه و هــم در 

گــر ناظمــی متوجــه مســئله ای جنســی یا  ارتبــاط آن بــا آموزش وپــرورش. به طــور مثــال، ا

آزارگرانــه درون مدرســه شــود، ســعی می کنــد آن را بــدون اطــالع مدیــر و ســایر مقامــات 

کشــیدن ایــن بحــث بــه آن ســطح به معنــای بی کفایتــی  کنــد، چــون  باالدســتی حــل 

گــر ماجــرا از ناظــم بــه مدیــر  ناظــم اســت. ایــن مثــال در همــۀ ســطوح تکــرار می شــود. ا

کنــد  برســد، مدیــر ســعی می کنــد از رســیدن آن بــه آموزش وپــرورش منطقــه جلوگیــری 

گــر دســت بــر قضــا آمــاری بــه منطقــه هــم برســد، آنــان نهایــت  یــش آنجــا نــرود. ا تــا آبرو

کلــی را بگیرنــد تــا اســم منطقه شــان  تــالش خــود را می کننــد تــا جلــوی ورود آن بــه آمــار 

اصطالحــًا بــد در نــرود. محمــد بــا 29 ســال ســابقۀ حضــور در مــدارس عمومــی دولتــی 

کــه در طــول ایــن ســال ها هــم تجربــۀ معلمــی داشــته، هــم مدیــر  )پســرانه( و در حالــی 

بــوده و هــم ناظــم، در ایــن بــاره می گویــد: »ببیــن مــدارس قایــم می کنــن مگــه اینکــه یــه 

کــرد وگرنــه هیــچ موقع مــِن مدرســه نمی رم  تشــت رســوایی بیفتــه و نشــه دیگــه قایمــش 

ی مدرســه ام  ــرو ــردا آب ــرم اونجــا بگــم چــون ف ــوی مدرســه ام هســت ب ــه مــوردی ت گــه ی ا

کســی ســمت مــن نمــی آد. ببیــن چــون اعتمــاد وجــود نــداره، حــاال بلــه  مــی ره دیگــه 

اینــا محرمانــس امــا مثــاًل مــن مســئول ایــن قضیــه ام، محرمانــس ایــن اطالعــات اومــده 

پیــش مــن، مــن اینــارو دارم، شــما هــم نمی دونــی فــردا مــی آی بــا مــن مشــورت می کنــی 

کــدوم مدرســه ببــرم؟ مــن می گــم اینجــا ببــر، اینجــا نبــر.«  مــن بچمــو 

کــه در حــال جمع بنــدی ایــن مطالعــه بــودم، دوبــاره  دســت بــر قضــا در روزهایــی 

گزینــش.  گــذرم بــه بخــش دیگــری از وزارت آموزش وپــرورش افتــاد: هســتۀ مرکــزی 
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کش وقوس هــای  کــه بیــش از یــک ســاعت زمــان بــرد و  گزینــش  در جلســۀ مصاحبــۀ 

گله مندانــه  گرفــت، در نهایــت بــا لحنــی  فراوانــی میــان مــن و مصاحبه کننــده شــکل 

پژوهشــگرانی  اختیــار  در  را  آمارهایــی  چنیــن  آموزش وپــرورش  چــرا  پرســیدم  او  از 

مثــل مــن نمی گــذارد. پاســخ صریــح او همچــون دیگــر پاســخ های صریــح آن روزش 

کــه نمــی ره مســئلۀ خونوادشــو پیــش غریبه هــا  گفــت »طبیعیــه! آدم  کــرد.  غافلگیــرم 

خونــوادۀ  از  بخشــی  مــردم  »یعنــی  کــه  دادم  ادامــه  و  شــدم  کی  شــا بیشــتر  بگــه!« 

کــه »چــرا،  کــرد  کامــل  آموزش وپــرورش نیســتن؟« و او مثــال شــاهکارش را این طــور 

ــه  ــه و حتــی ب ــواده بمون ــدر و مــادر خون کــه بیــن پ هســتن. ولــی بعضــی مســائل نیــازه 

ــه!« ــل نش ــم منتق ــا ه بچه ه
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یســت جنســی دانش آمــوزان درون  گفتــن از روابــط جنســی و ز بی گمــان بــرای آغــاِز 

کم وکیــف روابطشــان درون  مدرســه، هیــچ نقطــه ای نمی توانــد بهتــر از خــوِد آنــان و 

مدرســه باشــد. هرچنــد شــاید در نــگاه نخســت، بــه نظــر برســد روابــط عاطفــی و 

بســیار محــدود  مــواردی  جنســی دانش آمــوزان هم جنــس درون مدرســه صرفــًا در 

باعــث  آن  بــا  عمیــق  مواجهــه ای  امــا  نیســت  پیچیــده ای  ماجــرای  و  دارد  وجــود 

می شــود متوجــه پیچیدگــی فزاینــدۀ ایــن روابــط و مســائل حاشــیه ای آن بشــویم. در 

ایــن یادداشــت ابتــدا بــه زمینه هــای شــکل گیری چنیــن روابطــی میــان دانش آمــوزان 

کــه هرچنــد به طــور قطــع و همیشــه منجــر بــه شــکل گیری  می پــردازم، زمینه هایــی 

ایــن  برقــراری  بــرای  امکان هایــی  امــا  نمی شــوند  شبه جنســی  یــا  جنســی  روابــط 

گام دوم، بــه عوامــل و مســائل تســهیلگر می پــردازم،  روابــط را ایجــاد می کننــد. در 

بــرای  را  فضــا  پیش گفتــه  زمینه هــای  کنــار  در  قرارگیــری  بــا  واقــع  در  کــه  عواملــی 

شــکل گیری ایــن دســت روابــط میــان دانش آمــوزان مهیاتــر می کننــد. در پایــان، بــه 
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انتهــای ایــن مســیر مــی روم و تــالش می کنــم نشــان دهــم چگونــه اغلــِب ایــن روابــط بــه 

ــود  ــه خ ــز ب ــالی نی ــد در بزرگس ــد و نمی توانن ــد مان ــدود خواهن ــوزی مح دوران دانش آم

کــه میــان عوامــل زمینه ســاز آغــاز رابطــه و عوامــل  امتــداد ببخشــند. خواهیــم دیــد 

کــه  زمینه ســاز پایــان آن نوعــی همبســتگی انکارناپذیــر وجــود دارد، یعنــی موانعــی 

بــر ســر راه ســاماندهی سکســوالیتۀ دانش آمــوزان قــرار دارد آنــان را به ســمت رابطــه بــا 

کثــر مــوارد، سکســوالیتۀ  هم جنــس ســوق می دهــد و به محــض رفــع ایــن موانــع، در ا

آنــان به طریقــی از خــالل رابطــه بــا جنــس مخالــف ســاماندهی می شــود و بدیــن 

کــه مقصــودم  کنــم  کیــد  کننــد. جــا دارد تأ ترتیــب می تواننــد از بحــران نوجوانــی عبــور 

کــه دانش آمــوز در پایــان ایــن بحــران رابطــۀ  از »ســاماندهی« اینجــا ضرورتــًا آن نیســت 

کــه ســردرگمی و بحــران  دگرجنس گرایانــه را ترجیــح می دهــد، بحــث بــر ســر آن اســت 

ــا حــد ممکــن(  کشــف سکســوالیتۀ خــود )ت ــا  ــد و ب ــان می یاب سکســوالیته برایــش پای

کنــد. گرایشــات و ســالیق جنســی خــود را ســاماندهی  می توانــد 

زمینه ها

گریــه می کــردم و اینــا، خونــۀ  یــه روز مــن خیلــی حالــم بــد بــود، داشــتم 

گــه می خــوای  گفــت ا پــای مــن و 
ُ
گذاشــت رو ل مــا بودیــم، یهــو دستشــو 

می تونــی عقــب بکشــی ولــی مــن عقــب نکشــیدم و منــو بوســید، منــو 

بوســید و مــن هیــچ حــس عجیبــی نداشــتم حتــی خوشــم هــم اومــد و 

گفتــم خــب تجربــه می کنــم. بعــد 

پگاه، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )دخترانه(

از  پیــش  را  هم جنــس  دانش آمــوزان  میــان  جنســی  رابطــۀ  شــکل گیری  زمینه هــای 
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کلــی زمینه هــای جنســی و غیرجنســی )غیرمســتقیمًا  بــه دو دســتۀ  بایــد  هرچیــز 

کنیــم. زمینه هــای غیرجنســی اغلــب زمینه هایــی عاطفــی هســتند  جنســی( تقســیم 

و در مــوارد اندکــی می تــوان آن هــا را ناشــی از ســبک زندگــی و مســائلی از ایــن دســت 

دانســت. شــاید نخســتین و مهم تریــن زمینــه در ایــن دســته بــه خألهــای عاطفــی 

رابطــۀ  از  شــکلی  نمی تواننــد  کــه  نوجوانانــی  برگــردد.  درون خانوادگــی  روابــط  در 

صمیمــی و نزدیــک بــا اعضــای خانواده شــان )مخصوصــًا پــدر یــا مــادر( را تجربــه 

کننــد، اغلــب تــالش می کننــد آن شــکل از صمیمیــت را در رابطــه بــا هم ســاالن 

کــه به دلیــل متفاوت بــودن بــا ســایر صمیمیت هــای روزمــرۀ  بجوینــد، صمیمیتــی 

به ســمت  آنــان  رابطــۀ  کلیــت  کــه  می کنــد  ایجــاد  را  امــکان  ایــن  هم ســاالن  گــروه 

ــوان در عوامــل  ــواده را می ت یشــه های ایــن خــأل عاطفــی در خان ــرود. ر ــودن ب متفاوت ب

یــاد  کاری ز گاهــی والدیــن از نیازهــای عاطفــی نوجــوان، فشــار  بســیاری همچــون ناآ

یــاد میــان  بــرای فرزندانشــان، اختــالف ســنی ز کافــی  والدیــن و نگذاشــتن وقــت 

ــن  ــا ای ــط ب ــب مرتب ــی عجی ــرد. در مثال ک ــت وجو  ــال آن جس ــدان و امث ــن و فرزن والدی

دربــارۀ  در مدرســۀ ســمپاد )دخترانــه(  یــس  تدر ســابقۀ  بــا 12 ســال  زهــرا  مســئله، 

کــه بــا هم جنســش رابطــۀ عاطفــی دارد، می گویــد: »مــن بــه  یکــی از دانش آموزانــش 

گــه عیــدی، مناســبتی پیــش بیــاد. جالبــه ایــن  گلــدون هدیــه مــی دم ا دانش آمــوزام 

کــه مامــان  گفتــش  گلــدون رو بــرده بــود خونــه، بعــد از چنــد وقــت اومــد  ]دانش آمــوز[ 

کــه مــی آد وارد می شــه قبــل از  گلــدون رو از مــن بیشــتر دوســت داره، هــر بــار  مــن ایــن 

کلــی قربــون صدقــه اش  گلــدوِن  اینکــه ســالم بــده، حــال مــن رو بپرســه، مــی ره ســراغ 

مــی ره، وای چقــدر تــو خوشــگلی، باهــاش حــرف می زنــه، مــن داره حســودیم می شــه 

بــه ایــن گلــدون.« البتــه در مــواردی هــم ایــن وضعیــت برعکــس اســت، یعنــی نوجوان 
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ــروز محبــت  ــرای ب کافــی ب یافــت می کنــد امــا فرصــت  ــواده در کافــی در خان محبــت 

ــه  ــرز ب ــردِن بی حدوم ــا محبت ک ــد ب ــالش می کن ــدارد و ت ــران را ن ــه دیگ ــبت ب ــود نس خ

کنــد. ضربه هــای عاطفــی حاصــل  گــروه هم ســاالن ایــن خــأل را پــر  ــا افــرادی از  فــرد ی

از مســائلی چــون طــالق یــا ازدواج مجــدد والدیــن، مــرگ عزیــزان و... نیــز می توانــد بــا 

ــرای شــکل گیری روابــط بیش ازحــد صمیمــی  ایجــاد نوعــی خــأل عاطفــی شــرایط را ب

کــه نوجــوان در ایــن برهــه به دنبــال جــذب حمایــت عاطفــی اســت  کنــد چرا مهیــا 

و اغلــب به دلیــل ازهم پاشــیدگی حاصــل از بحــران در روابــط خانوادگــی، امــکان 

ــدارد. ــواده را ن جــذب ایــن حمایــت در محیــط خان

کــه پیونــد مســتقیمی بــا مســائل  زمینه هــای غیرجنســی دیگــری هــم وجــود دارنــد 

عاطفــی ندارنــد. یکــی از مهم تریــن آن هــا فشــار و اســترس ناشــی از انتظارات آموزشــی 

مدرســه یــا خانــواده )به ویــژه کنکــور( اســت. وجــود ایــن فشــار و اســترس در کنــار زمــان 

ــا یکدیگــر می گذراننــد، می توانــد زمینه ســاز  کــه دانش آمــوزان درون مدرســه ب یــادی  ز

تــا  شــود  آنــان  میــان  صمیمــی  بیش ازحــد  روابــط  از  مختلفــی  انــواع  شــکل گیری 

کننــد. یکــی دیگــر از ایــن  کنتــرل یــا تعدیــل  بتواننــد بدیــن واســطه به نوعــی آن فشــار را 

ــوان از خــالل  ــده می شــود را می ت ــّرات در مــدارس دی ــه به ک ک زمینه هــای غیرجنســی 

کــه  مفهــوم »ستایشــگری« فهمیــد. مجموعــه ای از محدودیت هــای ســبک زندگــی 

گاهــی از ســوی فرهنــگ  گــروه هم ســاالن و  گاهــی از ســوی  گاهــی از ســوی خانــواده، 

کشــور بــر دانش آمــوزان اعمــال می شــود، باعــث می شــود نقــش »ستایشــگر« در  رســمی 

کــه دانش آمــوز یــا دانش آمــوزان  کســی اســت  گــروه هم ســاالن شــکل بگیــرد. ستایشــگر 

کثریــت دانش آمــوزان هســتند را  کــه وضعیتــی اقلیتــی دارنــد و متفــاوت بــا ا دیگــری 

ســتایش می کنــد، می خواهــد شــبیه بــه او باشــد و نخســتین و شــاید راحت تریــن 



79 رقصیدن در گورستان تاریک

او می دانــد.  بــا  افراطــی  از صمیمیــت  ایجــاد شــکلی  و  او  بــه  را نزدیک شــدن  گام 

کــه نقــش دوم شــکل می گیــرد، یعنــی »ستایش شــونده«. ستایش شــونده  اینجاســت 

کــه ظاهــر عجیبــی دارد، از ســرمایه های فرهنگــی  ممکــن اســت دانش آمــوزی باشــد 

یــا  ورزشــی  )مثــاًل در مســابقات  اســت  برخــوردار  یــادی در مدرســه  ز و اجتماعــی 

کــه  زمانــی  اســت.  ســال باالیی  یــک  فقــط  یــا  آورده(  مقــام  علمــی  المپیادهــای 

روبــه رو  یــا ستایش شــدن  احتــرام  از خــأل محبــت،  بــا شــکلی  نیــز  ستایش شــونده 

باشــد، همه چیــز بــرای شــکل گیری یــک رابطــۀ بیش ازحــد صمیمــی مهیــا خواهــد 

بــود. ستایش شــوندگان نیــز از اینکــه مــورد ســتایش ستایشــگران قــرار می گیرنــد، لــذت 

ــر رضایــت دوطرفــه شــکل بگیــرد.  می برنــد و ایــن باعــث می شــود رابطــه ای مبتنــی ب

کــه بایــد دربــارۀ ایــن دســت زمینه هــای غیرجنســی بــدان توجــه  نکتــۀ مهمــی 

ــر ایــن زمینه هــا شــکل می گیرنــد، در مــوارد  کــه مبتنــی ب کــه روابطــی  کنیــم آن اســت 

بســیاری در مقابــل خلطشــان بــا مســائل جنســی مقاومــت می کننــد. ایــن مســئله را 

ــا  ــد ی ــی دارن ــای مذهب ــا زمینه ه ــش ی گرای ــه  ک ــد  ــی دی ــوان در دانش آموزان ــژه می ت به وی

کنــش ممنوعــه محســوب  رابطــۀ جنســی بــا هم جنــس در ســبک زندگی شــان نوعــی 

رابطــۀ  بــه  بدل شــدن  مســتعد  همــواره  هرچنــد  روابــط  ایــن  از  بســیاری  می شــود. 

جنســی هســتند امــا هرگــز بــه ایــن نقطــه نمی رســند و صرفــًا در حــد یــک صمیمیــت و 

گــذر زمــان )مخصوصــًا بــا عبــور از نوجوانــی(  وابســتگی افراطــی باقــی می ماننــد تــا در 

یســت جنســی و عاطفــی دانش آمــوزان، به نوعــی تنظیــم شــده و بــدل  و ســاماندهی ز

کاًل از بیــن برونــد. بــه روابطــی دوســتانه و عــادی شــوند یــا 

زمینه هــای جنســی شــکل گیری رابطــه میــان دانش آمــوزان هم جنــس هرچنــد 

دســتۀ  برخــالف  چــون  برخوردارنــد  بیشــتری  اهمیــت  از  امــا  دارنــد  کمتــری  تنــوع 
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پیشــین، ایــن دســت زمینه هــا اغلــب منجــر بــه شــکل گیری رابطــۀ جنســی میــان 

دانش آمــوزان می شــوند. یکــی از مهم تریــن ایــن زمینه هــا محدودیــت و عــدم امــکان 

برقــراری رابطــۀ عاطفــی و جنســی بــا جنــس مخالــف اســت. تفاوتــی نــدارد ایــن 

محدودیــت به شــکل بیرونــی و از ســوی خانــواده اعمــال شــود یــا به شــکل درونــی و 

گزینــۀ  به واســطۀ اعتقــادات خــوِد دانش آمــوز، در هــر دو حالــت ارتبــاط بــا هم جنــس 

کــه ایــن محدودیــت بیرونــی  معقــول و در دسترســی بــه نظــر می رســد. در صورتــی 

باشــد، ارتبــاط جنســی بــا هم جنــس هــم نیازهــای جنســی فــرد را رفــع می کنــد و 

کــه  هــم امــکان دورزدن محدودیت هــا را برایــش ایجــاد می کنــد. در صورتــی هــم 

کنــد تــا  ایــن محدودیــت درونــی باشــد، فــرد می توانــد توجیهاتــی بــرای خــود خلــق 

او را از فشــار روانــی حاصــل از ارتبــاط جنســی برهانــد، توجیهاتــی بســیار ابتدایــی و 

ــد  ــه می توان ک ــدی  ــۀ بع ــت«. زمین ــرم نیس ــس، نامح ــه »هم جن ــل اینک ــی مث غیرمنطق

در  قرارگیــری  شــود،  دانش آمــوزان  میــان  جنســی  رابطــۀ  شــکل گیری  بــه  منجــر 

ــی  ــِی جنس ــۀ بدن ــکلی از رابط ــراری ش ــکان برق ــه ام ک ــت  ــی اس ــای متفاوت موقعیت ه

ایــن موقعیت هــا می تواننــد بســیار متفــاوت  آنــان می دهــد.  بــه  را  یــا شبه جنســی 

پاشــی روانــی یــا عاطفــی یکــی از طرفیــن در مقابــل طــرف  باشــند، از لحظــات فرو

کنــش بدنــی او مثــل بغل کــردن، بوســیدن، نوازش کــردن و... تــا انجــام ایــن  دیگــر و وا

اعمــال به نشــانۀ تشــکر، احتــرام و حتــی شــوخی. بــه هــر طریــق، ایــن لحظــات شــکلی 

ــث  ــد و باع ــق می کنن ــوزان خل ــرای دانش آم ــس را ب ــا هم جن ــه ب ــی رابط ــۀ عمل از تجرب

می شــوند نوعــی مواجهــۀ بی واســطه و از نزدیــک بــا آن داشــته باشــند. در نهایــت، 

امــا  باشــد  نداشــته  چندانــی  رواج  شــاید  حاضــر  حــال  در  هرچنــد  کــه  زمینــه ای 

کــه در نســل های آینــده بیــش از ایــن رواج خواهــد یافــت، عالقــه  می تــوان حــدس زد 
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ی هــای جنســی  کنجکاو کســب تجــارب جنســی جدیــد و متفــاوت و ارضــای  بــه 

کنــد تــا بــه  گاهانــه تصمیــم می گیــرد رابطــه بــا هم جنــس را تجربــه  اســت، یعنــی فــرد آ

کلــی و تجــارب جنســی اش به طــور خــاص بیفزایــد. ســونیا،  حجــم تجاربــش به طــور 

کــه در حــال حاضــر بــا یکــی از  دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ ســمپاد )دخترانــه( 

هم کالســی هایش ارتبــاط عاطفــی و جنســی عمیقــی دارد، دربــارۀ اولیــن تجربــه اش 

در ایــن زمینــه می گویــد: »مثــاًل اول دبیرســتان بــودم بــا یــه دختــر آشــنا شــدم بیــرون از 

مدرســه و اصــاًل خیلــی هــم دوســش نداشــتم و حــس خاصــی هــم بهــش نداشــتم، 

ــا  ــود، ب ــد ب ــۀ جدی ــه تجرب ــرام ی ــا ب کنــم ی ــه  ــم اینــم تجرب ــرای اینکــه بگــم می تون ــًا ب صرف

پاشکســته، در  کــم و دست و کــه اونــم اصــاًل خیلــی  اونــم چنــد ماهــی تــوی رابطــه بــودم 

کــردم.« کات  کــه بعــد باهــاش  کیــس ]بوســه[ و اینــا  حــد 

تسهیلگران

لبــاس  اون  از  یــاد  ز تــو شــاید  ُمــد می شــه؟  لبــاس  یــه  مثــاًل  دیــدی 

خوشــت نیــاد ولــی می گــی حــاال چــون ُمــده بــذار منــم بخــرم. یــه 

ــا هــم  ــد شــده دختــرا جفت جفــت ب ــگار ُم همچیــن حالتــی، مثــاًل ان

باشــن، می گــن خــب باشــه بــذار منــم مثــاًل بــا فالنــی باشــم. می دونــی 

کــرده،  کــه تــوی دســت مائــه بــه نظــرم عــادی  گوشــی و رســانه ای  ایــن 

بــا دختــره  َکَســک  فــالن  آره  پیــش می گفتــی  دو ســال  مثــاًل  شــاید 

کنــار  کــه اوه! االن مثــاًل مامــان مــن بــا ایــن مســئله  همــه اینجــور بــودن 

گفتــم مثــاًل بفهمــی مــن بــا یــه  اومــده، مــن یکــی دو بــار ازش پرســیدم، 

گفــت هیچــی دیگــه، به جــای اینکــه بــا یــه  دختــرم چــی کار می کنــی؟ 
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ــت! ــر می بینم ــه دخت ــا ی ــت، ب ــر ببینم پس

آتنا، دانش آموز پایۀ یازدهم، هنرستان دولتی )دخترانه(

کنــار زمینه هــا،  ــا قرارگیــری در  کــه ب تســهلیگران در واقــع عوامــل و مســائلی هســتند 

می دهنــد.  افزایــش  را  جنســی  رابطــۀ  بــه  دانش آمــوزان  رابطــۀ  بدل شــدن  احتمــال 

گــروه از تســهیلگران بــه تفــاوت مواجهــۀ اجتماعــی بــا دوســتان هم جنــس و  نخســتین 

دگرجنــس و مواجهــۀ فــردی میــان خــود آنــان برمی گــردد. از خانــواده تــا مدرســه و باقــی 

ی انتظامــی یــا گشــت ارشــاد( برخالف ارتبــاط افراد  نهادهــای نظارتــی )همچــون نیــرو

ی ارتبــاط هم جنس هــا ندارنــد. دانش آمــوزان هم جنــس  دگرجنــس، حساســیتی رو

کننــد، رابطــۀ خانوادگــی بــا یکدیگــر  به ســادگی می تواننــد بــه خانــۀ یکدیگــر رفت وآمــد 

شــکل دهنــد و حتــی بــه مســافرت برونــد. ایــن مســئله در محیــط مدرســه نیــز تفــاوت 

ــس  ــک هم جن ــا ی ــاط ب ــورت ارتب ــوزان در ص ــد، دانش آم ــاد می کن ــی ایج جالب توجه

کــه روزانــه در مدرســه می گذراننــد و اغلــب برایشــان  می تواننــد زمــان درخــور توجهــی 

کننــد. عــالوه بــر  چنــدان خوشــایند نیســت را بــدل بــه لحظاتــی عاشــقانه و خوشــایند 

این هــا، مواجهــۀ فــردی هم جنس هــا معمــواًل در ایــن ســنین بــرای نوجوانــان امنیــت 

ــا توجــه بــه شــباهت بحران هــای نســلی و  و آرامــش روانــی بیشــتری بــه همــراه دارد. ب

جنســیتی، آنــان اغلــب درک متقابــل بیشــتری از یکدیگــر دارنــد و به خوبــی متوجــه 

ایــن جنــس روابــط  نگرانی هــا و دغدغه هــای طــرف مقابــل هســتند. دختــران در 

کننــد و پســران  کرگی شــان لــذت جنســی را تجربــه  راحت تــر می تواننــد بــا حفــظ با

یــا ســمت چنیــن  گــروه هم ســاالن  نیــز به واســطۀ داغ ننــگ رابطــۀ مقعــدی میــان 

کار را به صــورت دوطرفــه  گــر برونــد اغلــب بــا توافقــی ایــن  مســئله ای نمی رونــد یــا ا

انجــام می دهنــد تــا مطمئــن باشــند طــرف مقابــل رازشــان را برمــال نمی کنــد. مجموعــًا 
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بــه نظــر می رســد ممنوعیت هــا و محدودیت هــای فــردی و اجتماعــی رابطــۀ جنســی 

کمتــر اســت. میــان نوجوانــاِن هم جنــس بــه نســبت دگرجنــس بســیار 

ــژه پیام رســان ها( امــکان  گیــری شــبکه های اجتماعــی )به وی از طــرف دیگــر، فرا

به شــکل  را  شــبانه روز  ســاعات  تمــام  در  هم ســاالن  گــروه  میــان  مــداوم  ارتبــاط 

کــرده و چنیــن ارتبــاط پیوســته ای می توانــد باعــث ردوبدل شــدن  گســترده ای ایجــاد 

جزئیــات فزاینــده ای از زندگــی روزمــره میــان دوســتان صمیمــی شــود و زمینه ســاز 

و  مجــازی  فضــای  ایــن،  بــر  عــالوه  باشــد.  آنــان  میــان  افراطــی  صمیمیت هــای 

چندشــخصیتی  زندگــی  امــکان  گرام(  اینســتا )همچــون  اجتماعــی  شــبکه های 

را به ســادگی در اختیــار نوجوانــان قــرار می دهــد. بســیاری از آنــان بــا داشــتن چنــد 

ــاالن را  ــروه هم س گ ــواده و  ــود در خان ــی خ ــبکه ها بازنمای ــن ش ــری در ای کارب ــاب  حس

گانــه ای مدیریــت می کننــد. خانواده هــا نیــز اغلــب به دلیــل نداشــتن  به شــکل جدا

کافــی بــا فضــای مجــازی و ظرفیــت بــاالی ایــن فضــا بــرای پنهــان کاری،  آشــنایی 

ی  ی ســکۀ رســانه اســت. در رو توانــی بــرای نظــارت ندارنــد. البتــه ایــن فقــط یــک رو

یــج  کــه بــا ترو گیــری هســتیم  دیگــر آن، شــاهد موج هــای تبلیغاتــی و رســانه ای فرا

ســبک زندگی هــای خــاص تــالش می کننــد بــه جریان هــای نســلی شــکل دهنــد. 

افزایــش چشــمگیر حضــور و بازنمایــی دگرباشــان در میــان ســلبریتی های سرشــناس، 

برنامه هــای مشــهور تلویزیونــی، جنبش هــای اجتماعــی و هنــر و ادبیــات در طــول 

گذشــته شــاهدی بــر ایــن دســت تالش هاســت. بدیــن ترتیــب، ایــن فضــا  یــک دهــۀ 

ــت  ــان تح ــان را چن ــالیق جنسی ش ــق و س ــان، عالی ــان، بدنش ــه خودش ــراد ب ــگاه اف ن

کســی می توانــد در معــرض آن باشــد و در مقابلــش  کمتــر  کــه  ســلطۀ خــود درمــی آورد 

یج گری هــای  ترو نیســت.  ایــن جریــان، جریانــی یک طرفــه  کــه  کنــد چرا مقاومــت 
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گــروه هم ســاالن می کنــد و در واقــع خــوِد نوجوانــان را بــدل بــه  رســانه خــود را وارد 

غیردولتــی  مدرســۀ  دوازدهــم  پایــۀ  دانش آمــوز  رضــا،  می کنــد.  بعــدی  یج گــراِن  ترو

اعضــای  یــا  باشــه  بیبــر  جاســتین  الگــوت  وقتــی  »تــو  می گویــد:  )پســرانه(  خــاص 

یســت جهان جنســیت فــرق می کنــه، خیلــی تأثیــر داره.« روایــت  متالیــکا باشــن ز

کــه خــود را یک  پــگاه، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ غیردولتــی خــاص )دخترانــه( 

ــش  ــت هم جنس ــا دوس ــی ب ــی و جنس ــۀ عاطف ــر رابط ــته و درگی ــرا می دانس دگرجنس گ

نمونــه ای  اســت،  رنــگ  گرم تریــن  آبــی  فرانســوی  فیلــم  بــا  مواجهــه اش  از  شــده، 

جالب توجــه از تأثیــرات رســانه ای اســت: »مــن بــدم می اومــد از رابطــۀ فیزیکــی دختــر 

بــا دختــر تــا اینکــه یــه فیلمــی بــه مــن داد بــه اســم Blue Is the Warmest Colour و 

مــن ایــن فیلــم رو دیــدم. بــار اول خوشــم نیومــد. بــار دوم دیــدم، فیلــم رو دوســت 

داشــتم، صحنه هــاش رو دوســت نداشــتم. بــار ســوم دیــدم و صحنه هــاش رو هــم 

کنــم شــاید شــخصیت اصلــی فیلــم  ــود، فکــر  کــه ب ــه چیــز عجیبــی  ــدم نیومــد... ی ب

اســتریت بــود و اینــم اولیــن تجربــۀ دختــرش بــود و مــن خــودم رو می ذاشــتم جــای 

اون... همه چیــزش رو احســاس می کــردم شــبیه منــه. ایــن فیلــم رو مــن موقعــی دیــدم 

کــه رابطــۀ مــا در حــد بــوس و اینــا بــودش و خیلــی بــا قضیــۀ ســکس مواجــه نشــده 

کــه ایــن اتفــاق داشــت می افتــاد خیلــی ناخواســته بــود، اصــاًل فکــر  بــودم. اولیــن بــاری 

کــرد بــه نازونوازش کــردن و پیــش  کــرد، شــروع  نمی کــردم بــه اینجــا بکشــه. اون شــروع 

گفتــم بــرو  کــه داره بــدم نمــی آد از ایــن قضیــه،  رفــت و اون لحظــه مــن اینجــوری بــودم 

ــگار  ــدم نمــی آد... ان کــه ب ــره جلــو و رفــت جلــو و فهمیــدم  جلــو، یعنــی اجــازه دادم ب

ــازم مــن نمی تونســتم فاعــل باشــم.« ــی ب ــود ول ــزارو شــکونده ب ــه ســری چی ــِم ی فیل
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صحنه روشن می شود

کــه بــا جنــس مخالــف ارتبــاط داشــته باشــه،  خونــوادش نمی ذاشــتن 

ایــن  رو  می شــدن،  ناراحــت  خیلــی  می شــدن  متوجــه  گــه  ا یعنــی 

کــه بهــش پیشــنهاد داده  حســاب حتــی مــن از دوســتاش هــم شــنیدم 

ــه دوست پســر واســه خــودت انتخــاب نمی کنــی.  ــو چــرا ی کــه ت ــودن  ب

کــه  قــول دادیــم  بــه همدیگــه  مــا  ولــی  نــه نمی تونــم  کــه  بــود  گفتــه 

کار  کار بــه  کنیــم، یعنــی  دانشــگاه قبــول شــدیم دیگــه همدیگــه رو ول 

هــم نداشــته باشــیم.

زهرا، 12 سال سابقه، معلم مدرسۀ سمپاد )دخترانه(

نوجوانــی  و  روابــط جنســی در مدرســه  یــک  تار گورســتان  کــه  اصلی تریــن عاملــی 

اســت.  مخالــف  جنــس  بــا  آزاد  روابــط  معــرض  در  قرارگیــری  می کنــد،  روشــن  را 

کــه در دوران دانش آمــوزی درگیــر روابــط بــا  فرامــوش نکنیــم اغلــِب دانش آموزانــی 

رابطــۀ  و  دوســتی  تجربــۀ  مختلفــی  دالیــل  بــه  می شــوند،  هم جنسشــان  دوســتان 

چنیــن  باشــند.  داشــته  نمی تواننــد  یــا  نداشــته اند  را  مخالــف  جنــس  بــا  جنســی 

کلــی  یســت جنسی شــان را به طــور  تجربــه ای می توانــد نــگاه آنــان بــه خودشــان و ز

کــه  کنــد. امیــد، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ عمومــی دولتــی )پســرانه(  دگرگــون 

دوجنس گراســت می گویــد: »وقتــی بــا یــه دختــر قــرار مــی ذاری، ســعی می کنــی خودتــو 

یکــم جنتلمــن نشــون بــدی واســه دختــِر، به خاطــر همــون ســنگین تر می شــی تــوی 

ــدی.« برخــی  ــرار ب ــر ق ــِر رو تحت تأثی ــه. ســعی می کنــی دخت ــا خون جامعــه، مدرســه ی

گــذر ســال های متوســطۀ دوم بــه دســت می آورنــد. به طــور مثــال،  ایــن تجربــه را در 

ــا حتــی ســال های متوســطۀ اول(  ــا یازدهــم )ی کــه در ســال های دهــم ی دانش آمــوزی 
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گســترش  کــرده اســت، بــا باالرفتــن ســنش و  اشــکالی از رابطــه بــا هم جنــس را تجربــه 

امــکان  دوازدهــم(  پایــۀ  )به ویــژه  باالتــر  پایه هــای  در  اجتماعــی اش  روابــط  شــبکۀ 

برقــراری رابطــه بــا جنــس مخالــف را می یابــد و ایــن شــکِل جدیــد از رابطــه را ترجیــح 

کثــر دانش آمــوزاِن درگیــر در روابــط دگرباشــانه، ورود بــه دانشــگاه  می دهــد. امــا بــرای ا

روابــط  معــرض  در  را  آنــان  نه تنهــا  کــه  چرا می شــود  محســوب  اصلــی  ســرعت گیر 

دوســتانه و صمیمــی بــا جنــس مخالــف قــرار می دهــد بلکــه بــا تغییــر عادت واره هــا 

و ســبک زندگی شــان به نوعــی ورود بــه بزرگســالی را بــه آنــان دیکتــه می کنــد. آنــان 

حــاال عنــوان »دانش آمــوز« را دور انداخته انــد و »دانشــجو« هســتند. به عبــارت دیگــر، 

بــا هم جنــس در  بــه بزرگســالی، رابطــه  کودکــی و نزدیک شــدن  از  بــا فاصله گرفتــن 

گروه هــای هم ســاالن نه تنهــا منبــع اعتبــار دانســته نمی شــود بلکــه اغلــب اشــکالی از 

کــه  اعتبــار منفــی را بــه دنبــال دارد و برعکــس، حــاال رابطــه بــا جنــس مخالــف اســت 

به شــکلی نشــان دهندۀ شایســتگی های فــرد اســت و منبــع اعتبــار دانســته می شــود. 

ــط را پــس  ــط دگرباشــانه ایــن رواب کــه دانش آمــوزان درگیــر در رواب ــد  کمتــر پیــش می آی

کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و فــرد  از ورود بــه دانشــگاه هــم ادامــه دهنــد امــا در صورتــی 

به شــکل بلندمــدت در بزرگســالی نیــز چنیــن رابطــه ای را ترجیــح بدهــد، می تــوان 

گرایــش جنســی واقعــی او باشــد و فــارغ از مســائل نســلی  کــه ایــن دیگــر  انتظــار داشــت 

ــاش باشــد. ــا رســانه ای، او واقعــًا دگرب ی

ــه  گاهان ــه و ناآ گاهان کــه بســیاری از مــدارس به شــکل آ ــر اســت  البتــه شــایان ذک

از یــک اســتراتژی جایگزیــن بــرای ارتبــاط بــا جنــس مخالــف اســتفاده می کننــد و 

در  به نوعــی  بزرگســالی،  بــه  )اجتماعــی(  واقعــی  ورود  از  پیــش  را  دانش آموزانشــان 

معــرض نقش هــا، روابــط و انتظــارات بزرگســاالنه قــرار می دهنــد و یکــی از تبعــات ایــن 
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یســت جنســی اســت. به طــور مثــال، مدارســی  ــا بزرگســالی، ســاماندهی ز مواجهــه ب

کــه حقــوق دانش آمــوزان را بــه رســمیت می شناســند و آنــان را در حکمرانــی مدرســه 

از  خــارج  فوق برنامــۀ  فعالیت هــای  درگیــر  را  دانش آموزانشــان  یــا  می داننــد  ســهیم 

ــرار می دهنــد، اغلــب  ــا بزرگســاالن ق ــط ب محیــط مدرســه می کننــد و در معــرض رواب

کنتــرل موج هــای روابــط  توفیــق بیشــتری در ســاماندهی سکســوالیتۀ نوجوانــان و 

کوتاه مــدت  کــه ایــن اســتراتژی فقــط به شــکل  کنیــم  دگرباشــانه دارنــد. نبایــد فرامــوش 

انــواع  بزرگســالی، شــکل گیری  بــه  واقعــی  ورود  بــا  از طرفــی  کــه  پاسخ گوســت، چرا

دیگــر،  طــرف  از  و  اســت  گزیــر  نا جنسیتشــان  از  فــارغ  انســان ها  میــان  ارتباطــات 

گــذر زمــان به واســطۀ قرارگیــری در معــرض شــبکه های  امتــداد ایــن اســتراتژی در 

واقعــی روابــط بزرگســاالن، به خودی خــود منجــر بــه شــکل گیری ارتباطــات بــا جنــس 

مخالــف می شــود.

جمع بندی

یکردهــای آسیب شناســانه بــه ســبک زندگــی نوجوانــان و جوانــان در ایــران  هرچنــد رو

گفتمــان رســمی هــم هســت امــا  رواج چشــمگیری دارد و مــورد حمایــت تام وتمــام 

ــان  گرهــی از مســائل و چالش هــای نوجوان در طــول ایــن ســال ها در عمــل نتوانســته 

و جوانــان بگشــاید و به جــای تــالش بــرای فهــم دقیــق و درســت مســائل و انجــام 

کــه به نوعــی بــا ایــن مســائل درگیــر هســتند، ترجیــح  حمایت هــای الزم از افــرادی 

داده همــۀ تــالش خــود را بــه انــکار و پنهان ســازی مســائل اجتماعــی ایــن اقشــار 

ی دیگــر ســکۀ ایــن تــالش نافرجــام، قــراردادن نوجوانــان و جوانــان  کنــد. رو معطــوف 

ــار  گران ب ــات  ــر تبع ــالوه ب ــه ع ک ــت  ــی اس ــی و اجتماع ــرات روان ــواع خط ــرض ان در مع
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فــردی بــرای خــوِد آنــان، می توانــد منجــر بــه ازهم پاشــیدگی ها و بحران هــای نســلی 

کــه  ــه در مــدارس تابویــی اســت  گرچــه ســخن گفتن از روابــط هم جنس گرایان شــود. ا

بــه نظــر نمی رســد بــه ایــن ســادگی ها بتــوان آن را شکســت امــا چنان کــه در همیــن 

یادداشــت دیدیــم و در ادامــه به شــکل جزئی تــر خواهیــم دیــد، ایــن روابــط چیــزی 

گزیــر سیاســت های آموزشــی و فرهنگــی رســمی  نیســتند جــز نتیجــۀ منطقــی و نا

جامعــه  ســطح  )در  غیررســمی  و  مــدارس(  و  آموزش وپــرورش  وزارت  ســطح  )در 

بی ســرانجام  تــالش  همچــون  آن  پذیــرش  از  فــرار  ترتیــب،  بدیــن  و  خانواده هــا(  و 

کــرده امــا تصــور می کنــد بــا نادیده گرفتــن جریــان  کــه ســد را منفجــر  فــردی اســت 

گــر تالشــی  کــه ا خروشــان آب، می توانــد خــود را نجــات دهــد. واقعیــت امــا آن اســت 

کنشــش )انفجــار ســد( نکنــد، آب او را بــا خــود  بــرای مواجهــۀ منطقــی بــا تبعــات 

خواهــد بــرد. حــاال حکایــت مــا در مواجهــه بــا مســائل جنســی نوجوانــان نیــز همیــن 

کالن  گفتمان هــای رســمی و غیررســمی در ســطوح خــرد و  اســت. وقتــی همــۀ تــالش 

بــود  بــه ســرکوب هرچــه بیشــتر سکســوالیته اســت، خام مغزانــه خواهــد  معطــوف 

کنیــم ایــن تــالش منجــر بــه فراموشــی سکســوالیته می شــود و در نهایــت،  گــر تصــور  ا

گرایــش جنســی ندارنــد. از طــرف دیگــر،  کــه میــل و  شــهروندانی خواهیــم داشــت 

کشــورها، مقاومــت در مقابــل پذیــرش  یخــی در دیگــر  هرچنــد بــر اســاس تجربیــات تار

گرایشــات جنســی نیــز تالشــی نافرجــام بــه نظــر می رســد امــا ردگیــری ایــن دســت  تنــوع 

کثــر مــوارد ایــن رفتارهــا نــه  کــه در ا رفتارهــای جنســی در نوجوانــان بــه مــا نشــان داده 

گرایشــات متفــاوت جنســی بلکــه ناشــی از محرومیت هــای شــدید جنســی  ناشــی از 

گفتمــان رســمی نیــز نمی تــوان آن را آسیب شناســانه  اســت و بنابرایــن، حتــی بــا نــگاه 

کــرد و در دســتۀ اصطالحــًا ناهنجاری هــای جنســی قــرار داد. بررســی 





برساخت اقلیت های جنسی در مدرسه



وقتــی از اقلیت هــای جنســی در مدرســه صحبــت می کنیــم، منظور کســانی اند که در 

کات رایــج دربــارۀ سکســوالیته در محیــط مدرســه نمی گنجنــد.  دســته بندی ها و ادرا

کــه در مدرســه به دنبــال برقــراری  گــر بخواهیــم شــفاف تر بگوییــم، دانش آموزانــی  ا

رابطــۀ جنســی یــا عاطفــی بــا دیگــر دانش آمــوزان )همجنــس خــود( هســتند یــا دیگــر 

دانش آمــوزان عالقه منــد بــه برقــراری ایــن شــکل از رابطــه بــا آنــان هســتند. واضــح 

گروه هــای دانش آمــوزی از باقــی دانش آمــوزان تصادفــی نیســت  کــه تمایــز ایــن  اســت 

ی می کنــد. دغدغــه ام اینجــا دقیقــًا پرداختــن  و از نظــم مخصــوص بــه خــود پیــرو

ــر چــه معیارهــا و از  ــراد مبتنــی ب کــه ایــن اف ــه همیــن نظــم اســت، مســئله آن اســت  ب

خــالل چــه ســازوبرگ هایی برســاخت و متمایــز می شــوند. عــالوه بــر ایــن، خــود ایــن 

گســترده تر  گیــرد تــا داللت هــای  معیارهــا و ســازوبرگ ها نیــز بایــد مــورد تأمــل قــرار 

ــای  ــف وضعیت ه ــواع مختل ــه ان ــه ب ــود. در ادام ــکار ش ــی آن آش ــی و اجتماع فرهنگ
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اصطالحــًا »اقلیت ســاز« می پــردازم و ضمــن تشــریح جزئیــات آن هــا، تــالش می کنــم 

گســترده تر  کالن تــر، پیوندشــان بــا یکدیگــر و بــا زمینه هــا و سیاســت های  در نگاهــی 

کــه ایــن دســته بندی ها صرفــًا تالش هایــی انتزاعــی  کنــم  کیــد  را نشــان دهــم. بایــد تأ

و نظرورزانــه در راســتای فهــم وضعیــت موجودنــد. واقعیــت امــا همیشــه تلفیقــی 

ــردارد. ــا را درب ــن وضعیت ه ــادار از ای معن

زنانگِی اقلیت ساز

خــاص،  راه رفتــِن  چــون  مهمــه،  خیلــی  مــن  به نظــر  راه رفتــن  مثــاًل 

یــادی بــه دختــرا  جــذب می کنــه، بعــد اینــا راه رفتنشــون شــباهت ز

داره، مثــاًل بــا عشــوه و اینــا راه مــی رن.

رضا، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )پسرانه(

ــه دو طریــق در برســاخت اقلیت هــای جنســی در مدرســه نقــش  ــگارۀ »زنانگــی« ب ان

پســرانه  مــدارس  در  کــه  پســری  دانش آمــوزان  بــه  تمایزبخشــی  در  نخســت،  دارد. 

می گیرنــد.  قــرار  آزارگرانــه  کنش هــای  یــا  دگرباشــانه  پیشــنهادهای  هــدف  اغلــب 

کــه در مــدارس دخترانــه هــدف ایــن پیشــنهادها  دوم، در تمایزبخشــی بــه دخترانــی 

گروه هــا  ی ایــن  کنش هــا هســتند. البتــه ایــن انــگاره هرچنــد در برســاخت هــر دو ــا  ی

کیفیــات متفاوتــی در ایــن زمینه هــا ظاهــر می شــود. در مــدارس  نقــش دارد امــا بــا 

کنش هایــی  کــه شــباهت هرکــدام از آن هــا بــه  پســرانه، مســائل متفاوتــی اهمیــت دارد 

پذیرفتــه شــده،  گســترده ترین معنایــش(  )در  زنانــه  کنش هــای  تحــت عنــوان  کــه 

می توانــد باعــث تمایزبخشــی بــه دانش آمــوز شــود، از جملــه: نــوع راه رفتــن دخترانــه، 

یــا  رنگــی  چشــِم  پوســت،  رنــگ  ســفیدبودن  آن،  اعضــای  و  بــدن  فــرم  و  انــدازه 
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ــر در رشــد  ــا زدن موهــای دســت، تأخی ــور، برداشــتن ابروهــا ی ــز، مــوی ب اســتفاده از لن

کفــش، پوشــیدن لبــاس تنــگ و اصطالحــًا  یــش و ســبیل، رنگ هــای تنــد لبــاس و  ر

کوتــاه، تــازدن پاچــۀ شــلوار، ســکوت مــداوم در مقابــل  بدن نمــا، پوشــیدن جــوراب 

خلقیــات  بــروز  و  دخترانــه  واژگان  از  اســتفاده  جنســی،  نامتعــارف  شــوخی های 

کوچک تریــن شــباهتی میــان رفتــار دانش آمــوزان پســر در ایــن مــوارد بــا  دخترانــه. 

دختــران می توانــد باعــث شــود بــا جــذب ســرمایۀ اجتماعــی منفــی، فشــار اجتماعــی 

یــادی در محیــط مدرســه بــرای تحمیل کــردن »زنانگــی« بــه آنــان وارد شــود؛ فشــاری  ز

کــه در مــوارد درخــور توجهــی در نهایــت منجــر بــه برقــراری رابطــه بــا همجنــس یــا 

سوءاســتفادۀ جنســی می شــود.

در مــدارس دخترانــه هــم ایــن ماجــرا بــا شــدت متفاوتــی جریــان دارد. تفــاوت 

کــه همگــی دخترنــد،  کــه در محیــط مــدارس دخترانــه از آنجــا  اصلــی آن اســت 

کــه  معیارهایــی  می شــود؛  بازشناســی  ســخت گیرانه تری  معیارهــای  بــا  زنانگــی 

یــادی بــا معیارهــای »زن زیبــا« یــا »زن جــذاب« در فرهنــگ عامــه دارنــد.  هم پوشــانی ز

ــدارس  ــوه گری در م ــینه ها و عش ــایز س ــا، س ــدی موه ــدن، بلن ــت ب ــال ظراف ــور مث به ط

از  عاطفــی  و  جنســی  کنش هــای  هــدف  دانش آمــوزان  می شــود  باعــث  دخترانــه 

گیرنــد.  ســوی همجنــس خــود قــرار 

مردانگِی اقلیت ساز

کــه بــود قشــنگ شــبیه یــه شــوهر بــود. مثــاًل  یــا تصویرایــی  تــوی اون رؤ

رو  بچه مــون  موهــای  مــی ذارم.  قهــوه  بــراش  مــن  می کنــه،  کار  داره 

کــه نوشــته  می بافــه، بــه بچــه اش می گــه بابــا، تــوی یکــی از نامه هایــی 
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کــرده بــود واســه بچــه، مثــاًل نمی گفــت دو  بــود خــودش رو بابــا خطــاب 

تــا مامــان داره.

پگاه، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )دخترانه(

برســاخت  در  طریــق  دو  بــه  نیــز  »مردانگــی«  انــگارۀ  »زنانگــی«،  انــگارۀ  همچــون 

بــه  تمایزبخشــی  در  نخســت  دارد.  نقــش  مدرســه  در  جنســی  اقلیت هــای 

هــدف  را  دانش آمــوزان  دیگــر  دخترانــه  مــدارس  در  کــه  دختــری  دانش آمــوزان 

کنش هــای آزارگرانــۀ خــود قــرار می دهنــد. البتــه ایــن  پیشــنهادهای دگرباشــانه یــا 

دســته از دانش آمــوزان به دلیــل جذابیــت فزاینده شــان میــان هم ســاالن در مــواردی 

یافــت می کننــد یــا هــدف ابــراز  پیشــنهادهایی نیــز از ســوی دیگــر دانش آمــوزان در

عالقــۀ آنــان قــرار می گیرنــد. ایــن انــگاره در وهلــۀ دوم در تمایزبخشــی بــه پســرانی خــود 

کــه در مــدارس پســرانه دیگــران را هــدف پیشــنهادهای دگرباشــانه  را نشــان می دهــد 

کنش هــای آزارگرانــۀ خــود قــرار می دهنــد. همچــون »زنانگــِی اقلیت ســاز«، اینجــا  ــا  ی

نیــز به واســطۀ تفــاوت جنســیت، بــا کیفیــت متفاوتــی از بــروز و ظهــور انــگارۀ مردانگــی 

ــی  ــه تمایزبخش ــر ب ــه منج ــدارس دختران ــه در م ک ــی  ــن ویژگی های ــم. مهم تری مواجه ای

ویژگی هــای  بــا  مســتقیم  پیونــد  در  نیــز  می شــود  دانش آمــوزان  از  دســته  ایــن  بــه 

غیرلطیــف،  پوســت  پســرانه،  راه رفتــن  نــوع  جملــه:  از  اســت،  مردانــه  اصطالحــًا 

ــزدن موهــای  ــاه و پســرانه، برنداشــتن ابروهــا و ن کوت کوچــک، مــدل مــوی  ســینه های 

ک نــزدن، اســتفاده از زیــورآالت نامتعــارف، پوشــیدن لبــاس  بــدن، آرایش نکــردن و ال

کفــش پســرانه، اســتفادۀ مــداوم از رنگ هــای تیــره در تیــپ ظاهــری و اســتفاده از  و 

واژگان پســرانه. ایــن شــباهت میــان دختــران و پســران در مدرســۀ دخترانــه منجــر 

کســب ســرمایۀ اجتماعــی مثبــت توســط دختــران می شــود و آنــان را بــدل بــه  بــه 
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شــخصیت هایی اغلــب محبــوب در محیــط مدرســه می کنــد و در مــواردی اســم 

گاهــی حتــی ایــن دســته از  بــه خــود اختصــاص می دهنــد.  خــاص »تام بــوی1« را 

یــای مردانگــی را در ســر دارنــد، در ســنین رشــد ســینه های خــود را  کــه رؤ دختــران 

کننــد. عــالوه بــر ایــن، ویژگی هــای  بــا »ِکــش« می بندنــد تــا از رشدشــان جلوگیــری 

کارکــرد نمادیــن هــم در محیــط مــدارس دخترانــه یافته انــد،  کنــون نوعــی  مذکــور، ا

کــه وارد پایــۀ دهــم می شــوند و مایل انــد شــکلی از رابطــه را  به طــور مثــال دخترانــی 

کوتاه کــردن موهایشــان یــا نمادهــای  کننــد بــا  بــا دیگــر دانش آمــوزان مدرســه برقــرار 

کل مدرســه مخابــره می کننــد. بــه  این چنینــی پیامشــان را 

می ســازد.  نمایــان  را  خــود  دیگــری  به صــورت  مســئله  پســرانه،  مــدارس  در 

کــه بیشــتر بــا معیارهــای »مردانگــی« در فرهنــگ عامــه انطبــاق دارنــد، در  پســرانی 

ایــن  جملــۀ  از  می گیرنــد.  قــرار  آزارگــر  یــا  پیشــنهادگر  جایــگاه  در  بســیاری  مــوارد 

یــش و ســبیل، اســتفاده از واژگان  معیارهــا می تــوان بــه رشــد و قــدرت بدنــی، رشــد ر

بزرگســاالنه )بیشــتر در  کنش هــای  بــروز  و  قالــب فحاشــی(  بزرگســاالنه )بیشــتر در 

ــگارۀ مردانگــی  کــرد. چنان کــه هویداســت ان قالــب شــوخی های نامتعــارف( اشــاره 

در مدرســۀ پســرانه بــرای اینکــه بتوانــد تمایزبخــش باشــد نیــاز دارد شــدت و خشــونت 

بیشــتری بــه نســبت انــگارۀ مردانگــی در مدرســۀ دخترانــه از خــود نشــان دهــد. 

عواطف اقلیت ساز

کــه تــوی  کســایی ان بیشــتر  کــه جــذب اینــا می شــن  کســایی  خیلــی از 

تی دارن. مثــاًل پــدر و مــادر  خانــوادۀ خودشــون از نظــر محبــت مشــکال

1.Tomboy
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یــادن،  جــدا شــدن یــا پــدر بیمــاره یــا مثــاًل بچــۀ آخــر بــا تفــاوت ســنی ز

خالصــه یــه خــأل محبــت دارن.

فاطمه، 20 سال سابقه، معلم مدرسۀ غیردولتی مذهبی )دخترانه(

اهمیــت فقدان هــای عاطفــی در زندگــی روزمــرۀ نوجوانــان را هرگــز نبایــد دســت کم 

کاهــش همبســتگی و اعتمــاد اجتماعــی در جامعــۀ ایــران  بگیریــم. از یــک ســو، 

گذشــته تأثیراتــی بــر روابــط درون خانوادگــی داشــته اســت و از ســوی  طــی ســال های 

دیگــر، بــا وقــوع بحران هــای اقتصــادی از ابتــدای دهــۀ نــود شمســی، اولیــای بســیاری 

کار و تــالش بــرای تأمیــن معــاش اختصــاص  گزیــر شــده اند تــا زمــان بیشــتری را بــه  نا

کــه بــرای آنــان می گذارنــد به شــکل  دهنــد و میــزان روابــط آنــان بــا فرزندانشــان و وقتــی 

بــروز  و  امــکان ســازماندهی  بــر این هــا،  یافتــه اســت. عــالوه  کاهــش  چشــمگیری 

کــه یکــی از منابــع مهــم شــادی و لــذت اجتماعــی و جــذب  کنش هــای جمعــی 

اســت.  یافتــه  کاهــش  ایرانــی  جامعــۀ  در  روز بــه روز  نیــز  اســت  عواطــف  تخلیــۀ  و 

کننــد خألهــای  تــالش  نوجوانــان  کــه  نیســت  انتظــار  از  در چنیــن شــرایطی، دور 

کــه دســت ناظــران و  کننــد  عاطفــی خــود را از خــالل فرایندهایــی پنهــان جبــران 

کوتــاه اســت. درگیرشــدن دانش آمــوزان در روابــط دگرباشــانه  کنترل کننــدگان از آن 

کننــد  گــروه هم ســاالن جــذب  یــادی را از ســوی  کثــر مــوارد باعــث می شــود توجــه ز در ا

و در خصــوص دختــران نیــز ایــن توجــه اغلــب همــراه بــا نوعــی محبوبیــت و ســرمایۀ 

اجتماعــی مثبــت هــم هســت. بــه نظــر می رســد ایــن شــیوه بــه نســبت بســیاری دیگــر 

کمتریــن هزینــه را بــرای  از شــیوه های جــذب حمایــت عاطفــی، بیشــترین آورده و 

کنش هــا در مــدارس  گســتردگی بیشــتر ایــن  نوجوانــان دارد. ایــن مســئله می توانــد در 

ــه نیــز تأثیرگــذار باشــد.  دختران
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عقاید اقلیت ساز

کنــه،  مشــخص  خــودش  بــرای  اصــاًل  نمی تونــه  آدم  معتقــدم  مــن 

ــه پســر، چــون واقعــًا ممکنــه  ــر حــس دارم هــم ب ــه دخت مــن االن هــم ب

ِگــی  کــه بــه یــه ترنــس حــس داشــته باشــی، بــه یــه  شــرایطش پیــش بیــاد 

کــه مثــاًل  کــرد  حــس داشــته باشــی، نمی شــه عشــق رو این طــور معنــی 

مــن صبــح از خــواب پــا می شــم و می گــم مــن بــای ام و هیچ وقــت 

ــه چیــزی بشــه  ــرار نیســت اســتریت بشــم. ممکنــه یهــو ی دیگــه هــم ق

ــرم. ــر ب ــم ســمت دخت کــه بگــی مــن دیگــه اصــاًل نمی تون

سونیا، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ سمپاد )دخترانه(

دارد  نقــش  مدرســه  در  جنســی  اقلیت هــای  برســاخت  در  کــه  نیرویــی  آخریــن 

»عقایــد و باورهــا« هســتند. تغییــرات نســلی و حضــور مــداوم در معــرض جریان هــای 

گرایــش  ــان امــروزی جنســیت و  ــرای بســیاری از نوجوان رســانه اِی روز باعــث شــده ب

گذشــته داشــت را از دســت  کــه در  کلــی آن معنــای یکپارچــه ای  جنســی به طــور 

بدهــد. ایــن دســت دانش آمــوزان ابایــی از صحبــت آشــکار دربــارۀ عالیــق، نیازهــا و 

ــادی  ی ــا حــد ز گرایشــات درونــی و روانی شــان را ت ــد و  فانتزی هــای جنسی شــان ندارن

کنش هــای دگرباشــانه در  ایــن دســته به ســمت  بــه رســمیت می شناســند. رفتــن 

بســیاری از مواقــع جنبــۀ تجربــی دارد، یعنــی آن هــا می خواهنــد ایــن رابطــه را نیــز بــه 

یــس در هنرســتان  کوله بــار تجربیاتشــان بیفزاینــد. مینــو بــا ســابقۀ چهــار ســال تدر

غیردولتــی )دخترانــه( در ایــن بــاره می گویــد: »بعضی هاشــون هیــچ حدومــرزی مثــاًل 

واســه آزادی جنســی خودشــون قائــل نیســتن و دوســت دارن همه چــی رو تجربــه 

کنــن.«
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جمع بندی

برســاخت  زمینه هــای  و  بــه ســازوبرگ ها  بــه جزئیــات پیش گفتــه،  نــگاه  بــا  وقتــی 

سیاســت های  مســئلۀ  نمی توانیــم  می اندیشــیم،  مدرســه  در  جنســی  اقلیت هــای 

جنســیتی رســمی در ســطح قانــون و غیررســمی در ســطح خانواده هــا و ســنت را 

ــرای  ــِی رســمی و غیررســمی ب کنترل کــه سیاســت های  ــم. در شــرایطی  ــده بگیری نادی

ســرکوب روابــط دگرجنس گرایانــه در اتحــادی تقریبــًا یکدســت قــرار دارنــد، نبایــد دور 

کــه مقاومت هــای فرهنگــی از ســوی الیه هــای مختلــف جامعــه در  از ذهــن باشــد 

ایــن بــاره صــورت بگیــرد. در خصــوص نوجوانــان، چنان کــه در دو وضعیــت نخســت 

نشــان دادیــم، بســیاری از آنــان بــرای پرکــردن ایــن خــأل نقشــی )جنــس مخالــف( در 

کــه از نظــر  ی آوردن بــه رابطــه بــا همجنس هایــی  زندگی شــان راهــی ندارنــد مگــر رو

ینــب، دانش آمــوز پایــۀ  کننــد. ز نمادیــن می تواننــد جایــگاه جنــس مخالــف را ُپــر 

»دختــرا  می گویــد:  بــاره  ایــن  در  )دخترانــه(  مذهبــی  غیردولتــی  مدرســۀ  دوازدهــم 

بچه هــا  روابــط  بیشــتر  می بینیــم  چــون  پســران،  شــبیه  همیــن  بــرای  جایگزینــن، 

ــه حســاب  ــودن ب کول ب کــه یکــی اون وســط پســره. اصــاًل ببیــن پســربودن،  ــه  ی اینجور

)دخترانــه(  دولتــی  فرهنــگ  مدرســۀ  دوازدهــم  پایــۀ  دانش آمــوز  مریــم،  یــا  مــی آد.« 

کامــاًل رابطه شــون مثــل رابطــۀ دختــر و پســره دیگــه، مثــاًل از طــرز  می گویــد: »ببیــن 

نیــز  جایگزینــی  ایــن  می کنــن.«  کــه  کارایــی  حرف زدنشــون،  طــرز  نگاه کردنشــون، 

ــا غیرطبیعــی نیســت، در همــۀ محیط هــای اجتماعــی زمانــی  چنــدان تعجــب آور ی

ــخص  ــا زود ش ــر ی ــد، دی ــب باش ــا غای ــود ی ــذف ش ــخص ح ــرد مش کارک ــا  ــی ب ــه نقش ک

آن  از  کــه  می کنــد  رفتــار  طــور  همــان  و  می کنــد  ُپــر  را  نقشــی  جایــگاه  آن  دیگــری 

جایــگاه انتظــار مــی رود. نمونه هایــی از ایــن جایگزینــی را می توانیــم در محیط هــای 
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کــه شــخصیت برخــی افــراد در ایــن  گروهــی غیررســمی ببینیــم  کارهــای  کار یــا حتــی 

گاهــی تضادهــای چشــمگیری  محیط هــا بــا شخصیتشــان خــارج از آن، تفاوت هــا و 

دارد.

یمــان می گذارنــد.  وضعیت هــای ســوم و چهــارم امــا مســائل متفاوتــی را پیــش رو

کــودکان و نوجوانــان بــه بهتریــن  انتظــار مــی رود نیازهــای عاطفــِی ابتدایــی و حداقلــِی 

شــکل در محیــط خانــواده تأمیــن شــود تــا رفتــن ســراغ حامیــان یــا تأمین کننــدگان 

بیرونــی یــک انتخــاب باشــد، نــه یــک اجبــار. در فقــدان چنیــن شــرایطی، در حالــی 

کســی پوشــیده نیســت ســاختار صمیمیــت در خانــوادۀ ایرانــی در طــول چنــد  کــه بــر 

کــه شــرح دقیقــی از آن  دهــۀ گذشــته بــا تغییراتــی جــدی مواجــه شــده اســت )هرچنــد 

ــان انتظــار داشــته باشــیم نیازهــای  گــر از نوجوان ــود ا ــم(، ســاده لوحانه خواهــد ب ی ندار

عاطفــی خــود را نادیــده بگیرنــد. در وضعیــت چهــارم، زمانی که پای عقاید شــخصی 

کامــاًل متفــاوت بــا ســه وضعیــت پیشــین  بــه میــان می آیــد، در واقــع بــا وضعیتــی 

کــه  روبــه رو هســتیم. در ســه وضعیــت نخســت شــاهد نوعــی شــرایط بحرانــی هســتیم 

ــا  نوجــوان را از ســاماندهی سکســوالیتۀ خــود بازمــی دارد امــا در وضعیــت چهــارم، ب

گاهانــه مبتنــی بــر باورهــا روبــه رو هســتیم. هرچنــد وضعیــت اخیــر  نوعــی انتخــاب آ

هــم می توانــد خطراتــی بــرای نوجــوان داشــته باشــد امــا نمی توانیــم آن را شــکلی از 

بحــران سکســوالیته بدانیــم.

گــر بخواهیــم بــه شــیوه های برون رفــت از وضعیــت فعلــی در زمینــۀ  در پایــان، ا

برســاخت اقلیت هــای جنســی در مدرســه بیندیشــیم، پیــش از هرچیــز بایــد از خــالل 

فرایندهــای آموزشــِی رســمی و غیررســمی در مفاهیــم جنســیتی همچــون »زنانگــی« 

کــه سیاســت های  کنیــم. مادامــی  کلیشــه زدایی  و »مردانگــی« بازاندیشــی و از آن هــا 
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جنســیتِی رســمی و غیررســمی بــر مشــروع نبودن روابــط میــان جنس هــا پافشــاری 

کاهــش روابــط هم جنس گرایانــه در مدرســه دور از ذهــن بــه نظــر می رســد.  می کننــد، 

ــودن  ــی به معنــای هم جنس گراب هرچنــد قرارگیــری در ایــن جایگاه هــا در دورۀ نوجوان

افــراد نیســت و بســیاری از آن هــا بــا ورود بــه دانشــگاه و رفــع محرومیــت از ارتبــاط 

کننــد امــا چنیــن  بــا جنــس مخالــف، می تواننــد سکســوالیتۀ خــود را ســاماندهی 

هم جنس گرایانــه  روابــط  حــول  افــراد  جنســی  ســلیقۀ  تــا  می کنــد  کمــک  تجاربــی 

گرایشــی  شــکل بگیــرد و بالقوگــی هم جنس گراشــدن افــراد در بزرگســالی )به عنــوان 

یســتی( را افزایــش دهــد.  ــه ز فرهنگــی و ن





از داغ ننگ تا مدال افتخار برای متفاوت ها



بخــش  هســتند،  جنســی  روابــط  یــا  مســائل  درگیــر  طریقــی  بــه  کــه  دانش آموزانــی 

عظیمــی از »متفاوت هــا« در محیــط مدرســه را تشــکیل می دهنــد. متفاوت هایــی 

پیــش  اینجــا  می کننــد.  یافــت  در هم ساالنشــان  از  را  مختلفــی  کنش هــای  وا کــه 

کنش هــا باشــد، چیســتی  از اینکــه دغدغــه ام منطــق و زمینــۀ شــکل گیری ایــن وا

کــه  کــه نگاهــی هــم بــه مســائل زمینــه ای خواهــم داشــت. زمانــی  آن هاســت؛ هرچنــد 

مــن دانش آمــوز بــودم، هــر شــکلی از درگیــری در روابــط دگرباشــانه یــا حتــی شــبهه ای 

در ایــن رابطــه می توانســت حجــم ویرانگــری از داغ هــای ننــگ را روانــۀ فــرد اصطالحــًا 

کافــی بــود فضــای عمومــی مدرســه به واســطۀ زنانگــی یــا  کنــد. فراتــر از ایــن،  نابهنجــار 

ــر پیشــانی دانش آمــوزی بزنــد  مردانگــِی اقلیت ســاز تصمیــم می گرفــت داغ ننــگ را ب

ــد در  ــا زود مجبــور شــود در مقابــل اقتضائــات ایــن نقــش اجتماعــی جدی ــر ی ــا او دی ت

کنش هــا  گاهــی ایــن وا گذشــته،  کوتــاه بیایــد و بــدان تــن بدهــد. در  محیــط مدرســه 

تــا  می توانســت  و  نمی شــد  محــدود  جنســی  شــوخی های  و  ننــگ  داغ  بــه  فقــط 

»تجــاوز« در محیــط مدرســه یــا اعمــال »خشــونت« بــرای برقــراری شــکلی از رابطــۀ 
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کــم  ــه نظــر می رســد فضــای حا ــرود. ایــن روزهــا امــا ب ــا شبه جنســی پیــش ب جنســی ی

کــرده اســت. بــه یــاد دارم  کــم بــر جامعــه، تغییراتــی  بــر مــدارس، همچــون فضــای حا

کــه تراجنســی )ترنس سکشــوال( بــود را حوالــی خیابــان  حــدود ده ســال پیــش، پســری 

ــودم و از  ــه تهــران آمــده ب ــازه از شهرســتان ب کــه ت ــرای منــی  ــدم، ب جمهــوری تهــران دی

کــه حتــی تــا چنــد روز بعــد از آن  همه چیــز بی اطــالع بــودم، آن قــدر تعجب برانگیــز بــود 

اتفــاق تصــور می کــردم احتمــااًل نوعــی دوربیــن مخفــی یــا چیــزی شــبیه بــه ایــن بــوده 

کنــش  کــه هرچنــد از دیــدن او متعجــب شــده بــودم امــا وا باشــد. خــوب یــادم هســت 

دیگــران حقیقتــًا مــرا می ترســاند، غلغلــه ای در خیابــان جمهــوری بــه راه افتــاده بــود. 

ــاختمان  ــی وارد س ــود. وقت ــکو ب ــاختمان پالس ــا س ی م ــردو ــد ه ــا مقص ــر قض ــت ب دس

کســبۀ طبقــات باالتــر و  کســبۀ هــر طبقــه وقتــی او را می دیدنــد ســریعًا بــه  شــدیم، 

عظیــم  ســاختمان  کنان  ســا همــۀ  تقریبــًا  نهایــت،  در  می دادنــد.  اطــالع  پایین تــر 

پالســکو جلــوی درب مغازه هایشــان جمــع شــده بودنــد تــا او را ببیننــد، چشــم چرانی 

گــر فرصتــش پیــش بیایــد، بــه او پیشــنهاد »تجــاوز«  کننــد یــا ا کننــد، فحشــی نثــارش 

کــه  یــادی پیــش آمــده  کــه یــک دهــه از آن روزهــا می گــذرد، دفعــات ز بدهنــد! حــاال 

ــر  ــده ام و دیگ ــی دی ــای عموم ــم در محیط ه ــا را ه ــه دگرباش ه ک ــی ها  ــا تراجنس نه تنه

کنش هــای فاجعه بــار نیســت، هرچنــد همیشــه آزارگــران حاضــر و  خبــری از آن وا

کاهــش یافتــه اســت. گذشــته  آمــاده هســتند امــا تعدادشــان و جرئتشــان نســبت بــه 

گــر پــای رســانه  یشــه های ایــن دگرگونــی، بیــراه نخواهــد بــود ا در پرداختــن بــه ر

در  رســانه  ارتبــاط  زمینــۀ  در  مشــخصی  پژوهشــی  کار  هرچنــد  بکشــیم.  وســط  را 

ــم همــۀ مــا در  ــران نشــده امــا به گمان معنــای عــام و شکســتن تابوهــای جنســی در ای

ــا مداخلــۀ شــکلی از رســانه  کــه ب ــم  ی تجــارب روزمره مــان لحظــات و خاطراتــی را دار
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)تلویزیــون، شــبکه های ماهــواره ای، اینترنــت، شــبکه های اجتماعــی و...( مرزهــای 

یت پذیــری سکســوالیته در زندگــی روزمــره جابه جــا شــده اســت. جالــب آنکــه  رو

کارکــرد رســانه در ایــن میــان نبــوده اســت؛ حجــم  ــه  ــه نظــر می رســد تابوزدایــی یگان ب

کــه در طــول ایــن ســال ها در دفــاع از دگرباشــان و  تبلیغــات و محتــوای رســانه ای 

کثــر  ا در  کــه  شــده  تولیــد  ضدجریــان  و  پیشــرو  گروهــی  به عنــوان  آنــان  برســاخت 

کشــورهای جهــان جــزء اقلیت هــای تحــت ســتم محســوب می شــوند، باعــث شــده 

نوعــی ســرمایۀ اجتماعــی و فرهنگــی مثبــت برایشــان شــکل بگیــرد. بــه همیــن دلیــل 

کــه در محیــط مدرســه آمــادۀ هــدف قــراردادن  کــه حــاال در مقابــل »داغ ننگــی«  اســت 

کــه  دانش آمــوزان متفــاوت اســت، »مــدال افتخــار« وجــود دارد. مدال هــای افتخــاری 

کــه به گمــان حــوزۀ عمومــی مدرســه در حــال مقاومــت  نثــار دانش آموزانــی می شــود 

ــی( هســتند. در بســیاری  ــژه جنســی و بدن ــواع مختلــف ســرکوب )به وی ــل ان در مقاب

ــرای بســیاری از دانش آمــوزان  ــا ناخواســته ب از ایــن مــوارد، ایــن رفتــار آنــان خواســته ی

بازنمایانگــر نوعــی مقاومــت سیاســی یــا حتــی مذهبــی اســت و از همیــن رو، هــم 

)به عنــوان  هســتند  دانش آمــوزان  عمــوم  حداقلــِی  حمایــت  مــورد  عــام  به طــور 

کــه حــق انتخــاب دارنــد( و هــم به طــور خــاص، عــده ای از دانش آمــوزان  انســان هایی 

آنــان را ســتایش می کننــد.

داغ ننگ

کالس بــودم،  مــن دهــم بــودم و یــه جورایــی خوشــتیپ و خوش فیــس 

کــه تــوی یــه محــل بودیــم و همیشــه رفیــق بودیــم ولــی  بــه جــز دوســتایی 

بقیــه نــه، شــوخی دســتی می کــردن، خیلــی مزخرفــه فکرکــردن بهــش، 
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نــه اینکــه مــن خوشــم بیــاد ولــی اونجــا انجــام مــی دادن.

امید، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ عمومی دولتی )پسرانه(

ــی  گرایشــات جنســی متفاوت کــه ظاهــرًا  ــی  ــه دانش آموزان ایــن روزهــا زدن داغ ننــگ ب

ــان  ــه آن ــد، بیــش از اینکــه باعــث شــکل گیری رفتارهــای خشــونت آمیز نســبت ب دارن

کــه  شــود، شــکلی از طــرد و نادیده انــگاری را برایشــان بــه دنبــال دارد. دانش آموزانــی 

گروه هــای دوســتی  تــالش می کننــد در  رفتــار »متفاوت هــا« را ممنوعــه می داننــد، 

کالس درس نزدیــک آن هــا ننشــینند، اطالعــات  ــد، در  ــرار نگیرن ــا آن هــا ق مشــترک ب

گروه هــا و جمع هــای  ک نگذارنــد یــا آن هــا را عضــو  گــروه هم ســاالن را بــا آن هــا بــه اشــترا

مجازی شــان نکننــد. ایــن رفتارهــا هرچنــد ظاهــرًا حامــل خشــونت چندانــی نیســتند 

کــه  نیســت  رفتارهایــی  از  کمتــر  اصــاًل  »متفاوت هــا«  بــر  روانی شــان  تأثیــرات  امــا 

کنش هــا، بیــش از  حامــل شــکل هایی از خشــونت عریــان هســتند. ایــن نــوع از وا

اینکــه باعــث ایجــاد درد و رنــج جســمی بــرای »متفاوت هــا« شــود، آن هــا را از نظــر 

کنــد. البتــه  روانــی هــدف قــرار می دهــد و می توانــد فشــار عظیمــی را بــه آنــان وارد 

کالمــی یــا بدنــی،  کنش هــا این قــدر مالیــم نیســتند، شــوخی های جنســی  همیشــه وا

کنــش آشــکار هنــوز هــم در محیــط  نگاه هــای خیــره در حیــاط یــا هــر شــکلی از وا

کاهــش یافتــه  گذشــته  مــدارس وجــود دارد امــا بــه نظــر می رســد شــدت آن بــه نســبت 

ــیاری از  ــذارد، در بس ــر بگ ــد فرات ــا را از ح ــکار پ ــای آش کنش ه ــوع وا ــن ن ــر ای گ ــت. ا اس

کننــدگان »مــدال افتخــار« وارد عمــل می شــوند و از »متفاوت هــا« دفــاع  مــوارد، اعطا

کنش هــا وجــود داشــته باشــد نیــز  کــه خشــونت عریــان در وا می کننــد. در مــواردی 

کنش هــای تنــدی نشــان می دهنــد. به طــور مثــال، در  غالبــًا مســئولین مــدارس وا

کــه تعــدادی از دانش آمــوزان پایــۀ دوازدهــم  یکــی از مــدارس جنــوب شــهر تهــران 
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کــرده بودنــد و از او  یــک دانش آمــوز ســال پایینــی را مجبــور بــه برقــراری رابطــۀ دهانــی 

گــوش مدیــر مدرســه می رســد و او بــا حضــور  گرفتــه بودنــد، ماجــرا همــان روز بــه  فیلــم 

ــان، همه شــان را به طــور دائمــی از  گوشــی آن کالِس متجــاوزان ضمــن خردکــردن  ســر 

گــر ایــن اتفــاق در جامعــه ای برابــر و آزاد می افتــاد،  مدرســه اخــراج می کنــد! هرچنــد ا

کنش هــا بــه آن شــدیدتر بــود امــا نفــس اینکــه دانش آمــوز مــورد تجــاوز ایــن  حتمــًا وا

گــوش مســئولین مدرســه رســانده خــودش نشــان دهندۀ تغییــر شــرایط  ماجــرا را بــه 

گذشــته، در مــوارد اندکــی  گذشــته اســت. در  کــم بــر مدرســه بــه نســبت ســالیان  حا

گــزارش می شــد و در همــان مــوارد انــدک  کادر مدرســه  ایــن خشــونت های عریــان بــه 

یش ســفیدی  گــر پیگیــر می شــدند، ســعی می کردنــد بــدون ســروصدا و بــا نوعــی ر هــم ا

کننــد. ماجــرا را حــل 

بی تفاوتی

گرایــش، بــه رســمیت می شناســیمش ولــی خــب  اوکیــه به عنــوان یــه 

عجیبــه دیگــه.

کاوه، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )پسرانه(

کــه در جنگ هــای جهانــی اعــالم  کشــورهایی را دارنــد  بی تفاوت هــا دقیقــًا حکــم 

بی طرفــی می کردنــد. آن هــا اغلــب ایــن مســائل را جزئــی از حواشــی مدرســه می داننــد 

و ترجیــح می دهنــد درگیــرش نشــوند. البتــه بــرای بســیاری از »بی تفاوت هــا« ایــن 

را  »متفاوت هــا«  از  یکــی  باشــد  بنــا  گــر  ا مثــاًل  دارد.  هــم  حدومرزهایــی  بی تفاوتــی 

ــه  ک ــی رود  ــال م ــن احتم ــد، ای کنن ــراج  ــه اخ ــودن از مدرس ــن متفاوت ب ــل همی ــه دلی ب

کنــار  گــروه هم ساالنشــان بی تفاوتــی را  یــادی از بی تفاوت هــا دســت کم در  بخــش ز
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بگذارنــد و نســبت بــه ایــن ماجــرا موضــع بگیرنــد. در واقــع ایــن دســته هرچنــد ظاهــرًا 

گرفته انــد بــه  نســبت بــه مســئله بی تفــاوت هســتند امــا به طــور پیشــینی تصمیــم 

حــوزۀ شــخصی و حقــوق فــردی ســایر دانش آمــوزان احتــرام بگذارنــد. از ایــن جهــت 

در دوگانــۀ قدیمــی موافق/مخالــف شــاید بتوانیــم آن هــا را بخشــی از موافقیــن بدانیــم؛ 

ــا  ــر میــدان باشــند ت کننــد و نظاره گ کــه ترجیــح می دهنــد بیشــتر ســکوت  موافقینــی 

اینکــه مداخلــه ای در آن بکننــد امــا در لحظــات سرنوشت ســاز نیــز ابایــی از مداخلــه 

ندارنــد.

مدال افتخار

مثــاًل  می دونــی؟  می کنــن،  حمایــت  ازشــون  مثــاًل  بچه هــا  انــگار 

کــه اوکــی زندگــی خودتونــه، هــر  لوشــون نمــی دن، همــه هواشــونو دارن 

باشــین. می خوایــن  جــور 

مریم، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ فرهنگ دولتی )دخترانه(

گروهــی از آنــان  ایــن دســته از دانش آمــوزان درون خودشــان شــکلی از تنــوع را دارنــد. 

کــه »عشــق« و »عاطفــه« برایشــان از بیشــترین اهمیــت برخــوردار  کســانی هســتند 

کــه ایــن عشــق و عالقــه میــان دو همجنــس باشــد یــا دو  اســت و فرقــی نمی کنــد 

کســانی هســتند  گروهــی دیگــر،  دگرجنــس؛ در هــر حــال آن را محتــرم می داننــد. 

کــه از منظــر »حــق تعییــن سرنوشــت« و »حــق بــر بــدن« بــه ماجــرا نــگاه می کننــد و 

گرایشــات مخصــوص  معتقدنــد هــر دانش آمــوزی )هــر انســانی( می توانــد عالیــق و 

گــر دیگــر دانش آمــوزان  بــه خــود را در هــر زمینــه ای )از جملــه جنســی( داشــته باشــد. ا

کــه  کننــد، می تــوان انتظــار داشــت  دربــارۀ متفاوت هــا بدگویــی یــا آنــان را تمســخر 
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ــه آن دانش آمــوز، از  ــر ب کننــدگان مــدال افتخــار وارد میــدان شــوند و ضمــن تذک اعطا

ــر  گــروه عــالوه ب ــه حقــوق ســایر دانش آمــوزان احتــرام بگــذارد. ایــن  کــه ب او بخواهنــد 

کنشــگری های جنســی آنــان را  حمایــت از متفاوت هــا در فضــای عمومــی مدرســه، 

هــم بــه رســمیت می شناســند و چنان کــه دو دگرجنــس می تواننــد در مقابــل آن هــا 

معاشــقه کننــد و آنــان بــه حریــم شخصی شــان احتــرام می گذارند، این حــق را برای دو 

کــه دو همجنــس در حــال  گاهانــه وارد فضایــی شــوند  گــر ناآ همجنــس هــم قائل انــد. ا

کارشــان ادامــه  کــه بــه  کنشــگری جنســی هســتند، بــا عذرخواهــی از آنــان می خواهنــد 

گــروه در محیــط مدرســه  کنشــگری های حمایت گرانــۀ ایــن  دهنــد و نگــران نباشــند. 

بــه متفاوت هــا حــس اطمینــان خاطــر و امنیــت می دهــد. یکــی از عوامــل مهــم در 

کــه خــوِد دانش آمــوزاِن  کــه نبایــد نادیــده اش بگیریــم آن اســت  شــکل گیری ایــن فضــا 

گــذر زمــان خودشــان را بــه رســمیت شــناخته اند و ایــن خودشناســی  متفــاوت هــم در 

زمینــه را بــرای به رسمیت شناخته شــدن آنــان توســط دیگــران فراهــم آورده اســت. در 

کالس  گروه هــای هم ســاالن در  مــواردی، متفاوت هــا دربــارۀ شــرایط و مسائلشــان در 

درس و حیــاط مدرســه توضیحاتــی می دهنــد تــا بتواننــد همدلــی بیشــتری را از ســوی 

ــود  ــۀ خ ــی به نوب ــای عموم ــن خطابه ه ــه ای ــب آنک ــد. جال ــوزان برانگیزن ــر دانش آم دیگ

تأثیرگــذار هــم هســتند و اغلــب تعــداد خوبــی از دانش آمــوزان جــذب آن می شــوند.

جمع بندی

گرایشــات  کــه  کنش هــای ســایر دانش آمــوزان بــه دانش آموزانــی  وقتــی بــه مســئلۀ وا

کــه ایــن ماجــرا تابعــی  کنیــم  جنســی اقلیتــی دارنــد می اندیشــیم، نبایــد فرامــوش 

یــک محیــط مدرســه هــم هســت. مثــاًل نمی تــوان انتظــار  از صورت بنــدی ایدئولوژ
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معیارهــای  بــا  دانش آموزانــش  و  دارد  مذهبــی  زمینــۀ  کــه  مدرســه ای  در  داشــت 

افتخــار  مــدال  کننــدگان  اعطا تعــداد  می شــوند،  گزینــش  مذهبــی  ســخت گیرانۀ 

کــه نبایــد در ســنجش تأثیــر محیــط مدرســه  بیــش از زننــدگان داغ ننــگ باشــد. البتــه 

کــه فــارغ از محیــط  بــر ایــن مســئله بیــش از انــدازه اغــراق کنیــم و راه بــه خطــا ببریــم چرا

و سیاســت های مــدارس، جریان هــای نســلی تأثیــر فوق العــاده ای در شــکل دهی بــه 

کــه ابتــدای امــر بــدان  خلقیــات جمعــی دارنــد. بایــد دوبــاره بــه همــان بحثــی بازگــردم 

کــه عمیقــًا رســانه ای و جهانــی شــده اســت، تصــور  پرداختــم: رســانه. در دنیایــی 

کشــور خــاص می توانــد  اینکــه سیاســت های یــک مدرســۀ خــاص یــا حتــی یــک 

جلــوی جریان هــای نســلِی جهانــی را بگیــرد، خیــال ســاده انگارانه ای بیــش نیســت. 

کننــد  ُکنــد  گســترش جریان هــای جهانــی را  ایــن سیاســت ها هرچنــد بتواننــد ورود و 

امــا دســت کم بــا چشــم انداز فعلــی، هرگــز نمی تواننــد آنــان را متوقــف ســازند.

نظــرم  بــه  افتخــار،  مــدال  کننــدگان  اعطا و  ننــگ  زننــدگان داغ  دربــارۀ جــدال 

ــه  ک ــت  ــیم آن اس ــور باش ــه متص ــم در مدرس ــه می توانی ک ــی  ــن وضعیت ــد بهتری می رس

نخســت  نــگاه  در  قضاوتــم  شــاید  باشــند.  »بی تفاوت هــا«  جــزء  قاطــع  کثریــت  ا

کــه  زمانــه ای  در  گذشــته،  در  نیســت.  این طــور  امــا  برســد  نظــر  بــه  جانب دارانــه 

تــوان  نیرویــی  کمتــر  و  داشــتند  حضــور  مدرســه  در  همه جــا  ننــگ  داغ  زننــدگان 

کــه برخــی دانش آمــوزان  یــا ارادۀ مقابلــه بــا آنــان را داشــت، بحــران اصلــی آن بــود 

گزیــر بودند  گرایشــات جنســی واقعــی خــود را بیابنــد یــا نشــان دهند و نا نمی توانســتند 

کننــد. امــروزه و در آینــدۀ  کلیشــه های جنســِی موجــود خودشــان را ســرکوب  بــه نفــع 

کننــدگان مــدال افتخــار در مــدارس  ــه نظــر می رســد اعطا کــه ب ــه ای  نزدیــک، در زمان

کــه برخــی از دانش آمــوزان  رو بــه افزایــش هســتند، بحــران اصلــی می توانــد ایــن باشــد 
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گرایشــات  گاه بــرای جــذب حمایــت و ســرمایۀ اجتماعــی بــه  حتــی به شــکل ناخــودآ

بــرای  گذشــته شــاهد فشــاری مــداوم  ی بیاورنــد. چنان کــه در  جنســِی اقلیتــی رو

ســرکوب تنــوع سکســوالیته در مدرســه بودیــم، بــه نظــر می رســد امــروزه بــا فشــاری 

ی ایــن  ــه رو هســتیم. هــردو ــرای برســاخت تنــوع سکســوالیته در مدرســه روب مــداوم ب

کاهــش می دهــد، آنــان  وضعیت هــا میــزان خودمختــاری و عاملیــت دانش آمــوزان را 

ــی می کنــد، حــق انتخابشــان را محــدود  ــر موج هــای فرهنگــی و نســلِی جهان را درگی

کامــاًل  کاهــش می دهــد یــا  کشــف سکسوالیته شــان را  می ســازد و در نهایــت، امــکان 

از بیــن می بــرد.



کردارهای گفتمانی در سیطرۀ سکسوالیته



گفتمــان الگویــی ســه الیــه ای دارد، بــر ایــن اســاس  فــرکالف1 بــرای تحلیــل انتقــادی 

کــه ســه جنبــۀ متــن )گفتــار،  یــداد ارتباطــی اســت  کاربــرد زبــان یــک رو هــر نمونــۀ 

ــی )تولیــد  گفتمان ــردار  ک ــا ترکیبــی از همــۀ ایــن مــوارد(،  نوشــتار، نمادهــای بصــری ی

ــخص  ــه مش ک ــور  ــان ط ــود. هم ــامل می ش ــی را ش ــردار اجتماع ک ــون( و  ــرف مت و مص

کــردار اجتماعــی اســت و به واســطۀ  گفتمانــی حــد واســط میــان متــن و  کــردار  اســت، 

ــن  ــب مت ــن ترتی ــد و بدی ــره می گیرن ــن به ــرف مت ــد و مص ــرای تولی ــان ب ــردم از زب آن، م

گفتمانــی در  کــردار  کــردار اجتماعــی شــکل می دهــد و از آن نیــز شــکل می گیــرد.  بــه 

یــداد  کــه تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان متــن در هــر رو واقــع بــه مــا نشــان می دهــد 

گفتمــان را شــکل  کــه نظــم  گفتمانــی از منابــع اجتماعــِی در دسترســی بهــره می گیرنــد 

گرفتــه و از آن بــرای اشــاره  گفتمــان« را از فوکــو وام  می دهنــد. فــرکالف اصطــالح »نظــم 

گفتمانــی مرتبــط بــا یــک حــوزۀ اجتماعــی خــاص  کردارهــای  بــه مجموعــۀ منظــم 

1.NormanFairclough
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نهــاد دانشــگاهی(  یــک  گفت وگــوی غیررســمی در  )ماننــد ســخنرانی، مشــاوره و 

گفتمانــی  کردارهــای  مــرز میــان  اســتفاده می کنــد.  روابــط میــان آن هــا  و  و مرزهــا 

کردارهــا  گاهــی ایــن  گاه بســیار مبهــم باشــد. همچنیــن  گاه بســیار روشــن و  می توانــد 

کــدام در شــرایط خــاص اجتماعــی  یــع تکمیلــی هســتند، یعنــی هــر  بــا یکدیگــر در توز

ــد در  ــد و فقــط یکــی از آن هــا می توان ــا هــم رابطــۀ تقابلــی دارن گاه ب ــد و  کار می رون ــه  ب

کــردار  گفتمانــی،  یــداد  کار رود. در ارتبــاط بــا مفاهیــم ســه گانۀ رو شــرایط خاصــی بــه 

یــج بــر ســطح انتــزاع و عمومیــت  کــه به تدر گفــت  گفتمانــی می تــوان  گفتمانــی و نظــم 

ملموس تریــن  گفتمانــی  یــداد  رو یــک  بهتــر،  به عبــارت  می شــود.  افــزوده  آن هــا 

کــه مثــاًل می توانــد یــک ســرمقالۀ خــاص در یــک روزنامــۀ  کاربــرد زبــان اســت  شــکل 

بــه  گفتمانــی  کــردار  مثــال  همیــن  در  امــا  باشــد،  خــاص  یــخ  تار یــک  در  خــاص 

گفتمانــی رســانه ای  قواعــد و ویژگی هــای عــام ســرمقاله ها و جایگاهشــان در نظــم 

گفتــه می شــود. نظــم  گفتمــان در الگــوی فــرکالف اســت،  کــه انتزاعی تریــن ســطح 

گفتمانــی  گفتمانــی پزشــکی، نظــم  گفتمانــی دینــی، نظــم  گفتمانــی سیاســی، نظــم 

گفتمانــی  گفتمانــی مدرســه ای و امثــال آن نمونه هــای دیگــر نظــم  دانشــگاهی، نظــم 

هســتند )ســلطانی 1396، 64-67(.

گفتمانــی ای اســت  گفتمانــی آن نظــم  کــردار  در میــدان پژوهــش حاضــر، مــراد از 

یســت روزمــرۀ دانش آمــوزی )معطــوف بــه سکســوالیته( درون مدرســه شــکل  کــه بــه ز

کــه آنچــه در ایــن بــاره بــر زبــان و  می بخشــد. امــا بایــد متوجــه ایــن مســئله باشــیم 

کنشــگران میــدان مدرســه جــاری می شــود نــه واژگان و  بــدن دانش آمــوزان و دیگــر 

ــه  یش ــه ر ک ــتند  ــترده تری هس گس ــی  گفتمان ــم  ــر نظ ــه بازنمایانگ ــرف، بلک ــی ص حرکات

در وضعیــت اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی مدرســه و جایــگاه آن در 
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کنیــم شــکل  گــر تصــور  ســاختارهای اجتماعــی دارد. ســاده انگارانه خواهــد بــود ا

خطــاب قــراردادن و فراخوانــدن یکدیگــر در زندگــی روزمــره و ارتباطــات مختلــف 

بدنــی، صورتــی تصادفــی و بی ارتبــاط بــا زمینه اش دارد.  وقتــی از کردارهای گفتمانی 

کــه حــد واســط متــن )در  کنشــی اســت  دانش آمــوزان صحبــت می کنیــم، منظــور هــر 

کــردار اجتماعــی قــرار می گیــرد و به واســطۀ آن از شــکلی از  گســترده ترین معنایــش( و 

ــرای تولیــد و مصــرف متــن بهــره می گیرنــد و  زبــان )شــفاهی، مکتــوب، بدنــی و...( ب

کــردار اجتماعــی شــکل بیابــد و هــم  ایــن شــکل از رابطــه باعــث می شــود متــن هــم از 

ــه نظــم  ــه آن شــکل بدهــد. تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان متــن بدیــن طریــق ب ب

کردارهــای  کــه  کنــم  کیــد  گفتمانــی شــکل می دهنــد. پیــش از ورود بــه بحــث، بایــد تأ

کنــم  گفتمانــی دانش آمــوزان بســیار متنــوع اســت و بــه همیــن ســبب نمی توانــم ادعــا 

کلیــت آن هــا را پوشــش می دهــد. از  آنچــه در ادامــه شــرح می دهــم چــه میــزان از 

طــرف دیگــر، هرچنــد شــاید همیــن نابســندگی در نــگاه اول بتوانــد ادعــای محــوری 

گفتمانــی دانش آمــوزان  کردارهــای  ایــن یادداشــت، یعنــی ســیطرۀ سکســوالیته بــر 

گرچــه اینجــا »همــۀ«  گفــت ا را بــه چالــش بکشــد امــا بــا نگاهــی عمیق تــر می تــوان 

گســتردگی  گفتمانــی دانش آمــوزان را شــرح نمی دهــم امــا به واســطۀ  کردارهــای  انــواع 

ــرد  ک ــت وجو  ــونده ای را در آن جس ــی و تکرارش کل ــق  ــوان منط ــوارد، می ت ــری م گی و فرا

ــه شــوخی های جنســی  و هدفــم هــم برجسته ســاختن همیــن منطــق اســت. ابتــدا ب

کــه هرچنــد داللت هــای غیرمســتقیم جنســی  رایــج میــان دانش آمــوزان می پــردازم 

کنــش جنســی مرتبــط نیســتند. ســپس، فرهنــگ جنســی  دارنــد امــا مســتقیمًا بــه 

کــه سکســوالیته به طــور  ی می کنــم، جایــی  کاو دانش آمــوزان در معنــای عام تــر را وا

ــد. ــتری می یاب ــت بیش ــت و اهمی ــاص دالل ــور خ ــی به ط ــش جنس کن ــی و  کل
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شوخی های جنسی

اینــا بــرای هــم تــوی اینســتا تبریــک تولــد می گفتــن، مثــاًل زیــرش یکــی 

پنجِی مــن«، مــن هــی می گفتــم  کــه »هشــتادو از هشــتگاش ایــن بــود 

گفــت  پنجن؟ چیــه؟ بعــد یکیشــون اومــد  خدایــا اینــا متولــد هشــتادو

نــه،  گفتــم  نمی دونیــد؟،  شــما  مگــه  گفــت  ســوتینمه،  ســایز  ایــن 

کــه ســایزش 85 باشــه خیلــی خوبــه  کســی  گفــت خــب از نظــر پســرا 

ــه. و جذاب

زهرا، 12 سال سابقه، معلم مدرسۀ سمپاد )دخترانه(

خــود  بــر  را  »شــوخی«  عنــوان  هرچنــد  دانش آمــوزان  میــان  جنســی  شــوخی های 

ــت.  ــان یاف ــز در آن ــدی« نی ــی »ج ــوان داللت های ــوارد می ت ــیاری از م ــا در بس ــد ام دارن

شــوخی های جنســی از طرفــی می تواننــد زمینه ســاز آزارگــری و آزاردیدگــی جنســی 

شــوند و از طــرف دیگــر شــرایط را بــرای شــکل گیری ارتبــاط عاطفــی یــا جنســی میــان 

بالقــوه  به طــور  کــه  جنســی  شــوخی های  اول  دســتۀ  کننــد.  تســهیل  دانش آمــوزان 

می تواننــد زمینه ســاز آزارگــری و آزاردیدگــی باشــند، پیونــد مســتقیمی بــا دو ســازوکار 

کــه پیــش از ایــن مفصــاًل  اصلــِی برســاخت اقلیت هــای جنســی در مدرســه دارنــد 

از  دســته  ایــن  اقلیت ســاز.  مردانگــِی  و  اقلیت ســاز  زنانگــِی  پرداختــم:  بدان هــا 

کالمــی و بدنــی دیــده می شــوند، اغلــب همــراه  کــه بــه دو شــکل متــداول  شــوخی ها 

شــکلی از »تمســخر«، »تحقیــر« و »تخریــب« دیگــران اســت و بــر محــور اقلیت ســازی 

جنســی یــا اعمــال فشــار بــر اقلیت هــای جنســی انجــام می شــود. مثال های مشــهوری 

کالمــِی ویژگی هــای ظاهــری  گرفتــن  از چنیــن شــوخی هایی را می توانیــم در بــه ســخره 

کــه بــه طریقــی بــا زنانگــی یــا مردانگــِی اقلیت ســاز  یــا بدنــی دانش آموزانــی ببینیــم 
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گاهــی ایــن دانش آمــوزان بــا الفاظــی چــون »کونــی« خطــاب می شــوند و  در پیوندنــد. 

ــه معــادل ایــن واژه در مدرســه  ــدل ب ــان ب در مــواردی خشــونت آمیزتر، اســم خــاص آن

کــه برچســب اقلیــت جنســی را از خــالل همیــن شــوخی ها  می شــود؛ مثــاًل نــام فــردی 

خــورده »کمــال« اســت و دانش آمــوزان وقتــی می خواهنــد ایــن برچســب را بــر دیگــران 

گاهــی عامــالن شــوخی پــا را از  بزننــد نیــز آنــان را »کمــال« خطــاب می کننــد. البتــه 

کــه  کالمــی فراتــر می گذارنــد و درگیــر اشــکالی از شــوخی بدنــی می شــوند  ســخرۀ 

معروف تریــن آن هــا در مــدارس پســرانه »انگشــت کردن« اســت. ایــن عمــل هرچنــد 

گاهــی فقــط بــرای شــوخی کردن اســت و تحقیــر و تخریــب همــراه خــود نــدارد امــا در 

گــذر زمــان باعــث  مــوارد درخــور توجهــی افزایــش کمیــت و کیفیــت ایــن شــوخی ها در 

برســاخت ســوژۀ قربانــی جنســی در دانش آمــوزان می شــود. در ایــن میــان نبایــد نقــش 

کردارهــا را دســت کم بگیریــم. در همیــن مــورد،  جنســیت در معنابخشــی بــه ایــن 

هرچنــد »انگشــت کردن« در بســیاری از مــدارس دخترانــه هــم به عنــوان شــوخی رایــج 

ــا آزاررســانی باشــد. کــه همــراه شــکلی از تحقیــر ی کمتــر پیــش می آیــد  اســت امــا 

معمــواًل  هرچنــد  کــه  هســتند  کردارهایــی  جنســی  شــوخی های  دوم  دســتۀ 

یــا  کل کل  تفریــح،  به قصــد  و  ندارنــد  جنســی  مســتقیم  داللــت  انجــام  لحظــۀ  در 

ی هســتند امــا می تواننــد زمینه ســاز اشــکال مختلفــی از رابطــۀ عاطفــی یــا  کنجــکاو

ــوزان،  ــان دانش آم ــوخی ها می ــن ش ــی از ای ــکل رایج ــوند. ش ــن ش ــان طرفی ــی می جنس

ــس  ــت. لم ــر اس ــری یکدیگ ــای ظاه ــا ویژگی ه ــدام ی ــز ان ــی و اغراق آمی کالم ــتایش  س

مســتقیم اندام هــای جنســی بــه شــیوه ای اغلــب غیرخشــونت آمیز و شــوخ طبعانه نیــز 

در همیــن دســته می گنجــد و هرچنــد در میــان دو جنــس دیــده می شــود امــا بــه نظــر 

می رســد در مــدارس دخترانــه رواج بیشــتری داشــته باشــد. مثالــی از ایــن نــوع لمــس 
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کــه اشــکالی از رابطــۀ  در مــدارس پســرانه را در روابــط میــان بغل دســتی ها می بینیــم 

لمســی را در قالــب نوعــی نــوازش برقــرار می کننــد. پــگاه، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم 

مدرســۀ غیردولتــی خــاص )دخترانــه( بــه مثــال دیگــری از ایــن نــوع لمــس در مــدارس 

ــن  ــم. م ــی بودی ــا اوک ــود و م ــیطنت ب ــر ش ــوخیا از س ــن ش ــد: »ای ــاره می کن ــه اش دختران

ی ســینۀ یکــی از دوســتام  کــردم این جــوری رو کــه چنــد بــار انگشــت  خــودم شــده 

کــه زنــگ تفریح هــا می رفتــم  چــون خیلــی تپلــه و خیلــی ســینه داره. تفریحــم ایــن بــود 

انگشــت می کــردم.« ســونیا، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ ســمپاد )دخترانــه( 

کــون دوســتت یــا از  نیــز در ایــن بــاره می گویــد: »مثــاًل مــی ری از پشــت می زنــی در 

ینــب، دانش آمــوز  پشــت مــی ری می خــوری بهــش، می گــی اوووم عجــب چیــزی.« ز

پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ غیردولتــی مذهبــی )دخترانــه( در مثــال جالــب دیگــری از 

ایــن جنــس شــوخی ها می گویــد: »یــه دفعــه ســر الت بــازی جلــوی دوتــا از دوســتامون 

کــه می خواســتم اتفــاق بیفتــه،  گرفتیــم. ببیــن اســمش شــوخی بــود ولــی مــن  لــب 

کردارهــا را در واقــع می توانیــم »کردارهــای مــرزی« بخوانیــم؛  اونــو نمی دونــم.« ایــن 

کنشــی منفــی از طــرف مقابــل بگیرنــد، می تواننــد  کــه وا یعنــی عامــالن آن در صورتــی 

کنــش مثبــت بگیرنــد،  کــه وا کننــد و در صورتــی  بــا خنــده و شــوخی از آن عبــور 

می تواننــد بــه آن جدیــت ببخشــند.

آخریــن دســته از شــوخی های جنســی در واقــع غیرمســتقیم ترین داللت هــای 

کلیشــه های رایــج حــول ایــن مســئله بــرای ســرگرمی بهــره  جنســی را دارنــد و صرفــًا از 

کاوه، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ غیردولتــی خــاص  می گیرنــد. به طــور مثــال، 

)پســرانه( در ایــن مــورد می گویــد: »ِبــده از همــه رایج تــره. مثــاًل یکــی از رفیقــام خیلــی 

ــا فالنــی هــر چــی می خــواد حــرف بزنــه،  ــدۀ اونــه ی از ... خوشــش مــی آد. مــا میگیــم ِب
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ــه ایــن  ــدۀ فالنیــه.« مثال هایــی شــبیه ب نقل قــوالش همــه از فالنیــه، می گیــم فالنــی ِب

در مــدارس دخترانــه هــم وجــود دارد. ملیــکا، دانش آمــوز پایــۀ یازدهــم مدرســۀ عمومــی 

ــود، ببخشــیدا، خیلــی  ــه مــدت خیلــی بــاب شــده ب ــد: »ی ــه( می گوی دولتــی )دختران

ببخشــید، بیــا بخــورش. نســل مــا یعنــی دهــه هشــتادیا واقعــًا افتضاحــن.« اســتفاده از 

کالس درس نیــز در  گروه هــای دوســتی یــا حتــی  واژگان مرتبــط بــا تولیــدات پــورن در 

دســتۀ همیــن شــوخی ها می گنجــد و اغلــب صرفــًا بــرای ســرگرمی اســت.

فرهنگ جنسی

خیلــی  گرایش هــای  می بینــم،  همدیگــه  بــه  رو  گرایشاشــون  دارم 

گذشــته،  جــدی. مثــاًل همیــن االن دو هفتــه س از ســال تحصیلــی 

یکــی از بچه هــا حــاال داشــت بــه شــوخی می گفــت ولــی واقعیتــش 

کــه بچه هــا بــه شــوخی  وجــود داشــت، یعنــی یــه چیزایــی وجــود داره 

می گــن. ســاعت آخــر اومــده بــود جلــوی میــز مــن، بعــد یکــی دیگــه از 

کنــم  گفــت خانــم مــن اینــو انتخــاب  بچه هــام بغلــش بــود، خندیــد و 

گفــت ماشــاال امســال هیشــکی دیگــه  گفتــم انتخــاِب چــی؟  خوبــه؟ 

ــده. ــن نمون رو زمی

مینو، چهار سال سابقه، معلم هنرستان غیردولتی )دخترانه(

گفتمانی شــان  کردارهــای  فرهنــگ جنســی در میــان دانش آمــوزان در واقــع بخشــی از 

کــه مســتقیمًا بــا سکســوالیته در ارتبــاط اســت و به جــای آنکــه  را شــامل می شــود 

کامــاًل »جــدی« می پنــدارد.  را  آن  بپــردازد،  بــدان  قالــب مباحــث »غیرجــدی«  در 

کــه خــود  نخســتین بخــش ایــن فرهنــگ را می توانیــم »فرهنــگ جنســی زبانــی« بنامیــم 



ماللت های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی120

کتیک هــای زبانــی را دربرمی گیــرد. از اســتفاده  گســترده ای از اســتراتژی ها و تا طیــف 

از الفــاظ جایگزیــن و خلــق ترکیب هــای زبانــی جدیــد بــرای اشــاره بــه مســائل جنســی 

گــروه هم ســاالن و نوشــتن نامه هــای مکتــوب  گرفتــه تــا ضرب المثل هــای رایــج در 

بــرای یکدیگــر. مثــاًل در یــک مدرســه دانش آمــوزان وقتــی می خواهنــد بگوینــد بــه 

ی فالنــی َتَبــر زدیــم« و بدیــن ترتیــب  کرده انــد، می گوینــد »رو کســی میــل جنســی پیــدا 

کاوه، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ  زبــان خــاص خودشــان را خلــق می کننــد. 

ایــن  میــان هم ساالنشــان  )پســرانه( می گویــد »جملــۀ طالیــی«  غیردولتــی خــاص 

کــه مــی ده رو تــو نکنــی، یکــی دیگــه می کنــه.« چنان کــه مشــخص  کــه »کســی  اســت 

اســت، می توانیــم رّدپــای نگرش هــای نوجوانــان دربــارۀ امــور جنســی را نیــز در ایــن 

کنیــم. بخــش دیگــری از ایــن فرهنــگ  جنــس عبارت هــا و جایگزینی هــا پیگیــری 

چــه  می رســد  نظــر  بــه  اســت.  دانش آمــوزان  صحبــت  لحــن  بــه  معطــوف  زبانــی 

ــاز« و »عشــوه« صحبــت می کننــد و چــه آن هایــی  ــا »ن کــه اصطالحــًا ب دانش آموزانــی 

کننــد، همگــی در حــال  کــه ســعی می کننــد بــا »جدیــت« و »خشــونت« صحبــت 

گاهانــه بــرای پذیــرش نقــش جنسیتی شــان در میــدان  گاهانــه یــا ناآ زمینه ســازی آ

زبانــی  کــه هرچنــد دانش آمــوزان در ســطح  اســت  مدرســه هســتند. جالب توجــه 

زبانــی  برچســب های  امــا  کننــد  متمایــز  را  خــود  جنســی  هویــت  می کننــد  تــالش 

کــه در فرهنــگ عمومــی نوعــی داغ ننــگ بــه همــراه دارنــد را به کلــی نمی پذیرنــد. 

کــه درگیــر  کــه بــا دختــران و پســران نوجوانــی داشــتیم  گفت وگوهــای متعــددی  در 

کاربــرد واژه هایــی چــون »ِلــز«  رابطــۀ جنســی بــا همجنسشــان بودنــد، تقریبــًا همگــی از 

کــراه داشــتند و به شــکل متناقض نمایــی معتقــد بودنــد  یــا »ِگــی« بــرای خودشــان ا

ِگــی نیســتند! جالب تــر آنکــه حتــی در برخــی مــوارد  شــاید دگربــاش باشــند امــا ِلــز یــا 
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گــروه هم ســاالن بــرای خــود اســم های  کــه چنیــن حساســیتی دارنــد، در  دانش آموزانــی 

کــرده و از همــه خواســته اند آن هــا را بــه این  مســتعاری از جنســیت مخالــف انتخــاب 

کنش هــا  کننــد. بخــش دیگــری از ایــن فرهنــگ برمی گــردد بــه روایتگــری  اســم صــدا 

اغلــب  در  روایتگــری  ایــن  هرچنــد  هم ســاالن،  گروه هــای  در  جنســی  تمایــالت  و 

مواقــع بــرای شــکلی از جلب توجــه به واســطۀ شکســتن مرزهــای هنجاریــن فرهنــگ 

عامــه اســت و به قــول دانش آمــوزان نوعــی »روشــنفکری« محســوب می شــود امــا از 

طــرف دیگــر، بــه تغییــری در نــوع نــگاه نوجوانــان بــه رابطــۀ میــان امــر جنســی و حــوزۀ 

کنش هــای جنســی  عمومــی هــم بازمی گــردد. شــاید بتوانیــم روایت کــردن خاطــرات و 

در جمــع را نوعــی اســتراتژی جلب توجــه بدانیــم امــا اینکــه دانش آمــوزان در مقابــل 

از  آزادانــه  نبودنــد هــم  گــروه هم ســاالن  از  واقــع بخشــی  کــه در  مصاحبه کننــدگان 

یســت جنســی خــود صحبــت می کردنــد، نشــان دهندۀ چیــزی فراتــر از ایــن اســت.  ز

در مثالــی جالب توجــه از ایــن مســئله، ســونیا، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ 

ســمپاد )دخترانــه( وقتــی می خواهــد رابطــۀ جنســی اش بــا دوســت هم مدرســه ای 

کــه بگیــم بــا دوتــا بکــن یــا بــا  کنــد، می گویــد: »مثــاًل تــوی ســکس شــده  خــود را روایــت 

ــا، ســه تا انگشــت بکــن.«  ــا دوت ســه تا بکــن، ایــن یعنــی اینکــه ب

بنامیــم؛  بدنــی«  جنســی  »فرهنــگ  می توانیــم  را  فرهنــگ  ایــن  بعــدی  بخــش 

نشــان  را  خــود  بدنــی  کنش هــای  قالــب  در  کــه  گفتمانــی  کردارهــای  از  شــکلی 

کــه  بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم  بــه بحــث بایــد  می دهنــد. پیــش از ورود 

کنونــی نوجوانــان اهمیــت فزاینــده ای یافتــه،  کلــی »بــدن« بــرای نســل های  به طــور 

یــس در هنرســتان غیردولتــی )پســرانه( می گویــد: »مــن  نیمــا بــا پنــج ســال ســابقۀ تدر

ــه  ک ــرا  ــوی چــه پســرا و چــه دخت ــاًل متوجــه می شــم ت کام ــارو دنبــال می کنــم  چــون این
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یــاد اینــا بدنشــون براشــون مهــم شــده بــه نســبت سنشــون. بعضــًا هیکالیــی  چقــدر ز

کــه نشــون  تــوی 15، 16، 17 ســالگی  تــوی دختــرا می بینــم  تــوی پســرا و چــه  چــه 

نیــز  خــوْد  بدنــی  کنش هــای  شــده.«  کار  روش  ســاله  ســه  دو  هیــکل  ایــن  مــی ده 

گرفتــن دســت یکدیگــر و نــوازش بــدن و مــو  گســترده ای را دربرمی گیرنــد؛ از  طیــف 

ــر  ــوز دیگ ــه دانش آم ــو ب ــا جل ــت ی ــل از پش کام ــبیدن  ــا چس ــد ت ــود و می توان ــاز می ش آغ

کنش هــا  ی صمیمیــت( امتــداد یابــد. ایــن دســته از  )نــه بــرای شــوخی بلکــه از رو

گــروه هم ســاالن  کــه در میــان  گاهــی خصلت ویژه هایــی بســیار ُخــرد و توافقــی دارنــد 

ینــب، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ غیردولتــی  معانــی بین االذهانــی یافته انــد؛ ز

مذهبــی )دخترانــه( دربــارۀ شــروع رابطــۀ عاطفــی و جنســی اش بــا یکــی از دوســتانش 

گــه قبــاًل یــه هولدینــگ هنــدز ]دســت گرفتن[ عــادی ای  در مدرســه می گویــد: »مثــاًل ا

کنــه، یــه  کــه می خواســت دســت اون یکــی رو ول  بــود، طوالنــی شــد، یعنــی یکــی 

ــی  ذره اول فشــار مــی داد بعــد ول می کــرد.« نمونه هایــی از ایــن فرهنــگ جنســی بدن

و  روزمــرۀ دانش آمــوزان در محیط هــای عمومــی  کنش هــای  را حتــی می توانیــم در 

کــه  ــر ایــن، چشــم چرانی  عکس هایشــان در شــبکه های اجتماعــی ببینیــم. عــالوه ب

ــه و پســرانه رواج دارد را هــم بخشــی  ــه نظــر می رســد در بســیاری از مــدارس دختران ب

ــه  کنــِش بخشــی از بــدن )چشــم( معطــوف ب ــم چــون  کنش هــا می دان از ایــن جنــس 

زیبایی هــای بدنــِی طــرف مقابــل اســت. پرهــام، دانش آمــوز پایــۀ یازدهــم مدرســۀ 

ــی  ــا بعض ــا رو بچه ه ــال پایینی ه ــد: »س ــده می گوی ــن پدی ــارۀ ای ــرانه( درب ــمپاد )پس س

ــور، چشــِم رنگــی.« کنــن؛ پســر ســفید، مــو ب وقتــا دیــد می زنــن تویینــک توشــون پیــدا 

بخــش پایانــی ایــن فرهنــگ را می توانیــم »فرهنــگ ظاهــری« بنامیــم. اینجــا بیــش 

در  جزئیاتــی  هــر  و  می یابــد  اهمیــت  دانش آمــوزان  ظاهــری  ویژگی هــای  هرچیــز  از 
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ــۀ معروفــی از ایــن نمادهــای ظاهــری،  ــد نمــاد چیــزی باشــد. نمون ظاهرشــان می توان

لبــاس و حتــی  کفــش،  کیــف،  بــه »رنگین کمــان« در  از عناصــر مربــوط  اســتفاده 

کــه اغلــب بــه »رنگین کمــان« به عنــوان نمــاد دگرباشــان  صفحــات مجــازی اســت 

ــا  کــه ب ــه ای دیگــر، رنــگ مــوی آبــی )به ویــژه میــان دختــران( اســت  اشــاره دارد. نمون

گرفتــه و آن هــم داللــت  گرم تریــن رنــگ اســت شــکل  الهــام از فیلــم فرانســوی آبــی 

نمادیــن بــه دگرباشــی دارد. ایــن فیلــم درام روایتگــر عشــق میــان دو زن دگربــاش 

اســت و آن را در قالــب تصاویــری بی پــرده و صریــح نمایــش می دهــد. عــالوه بــر 

کلــی، اظهارنظــر یــا حتــی تصمیم گیــری دربــارۀ ظاهــر یکدیگــر میــان  این هــا، به طــور 

کــه بــا یکدیگــر رابطــۀ عمیــق عاطفــی یــا جنســی دارنــد، رایــج اســت. دانش آموزانــی 

جمع بندی

از  هم ســاالن  فرهنــگ  و  مدرســه  محیــط  در  گفتمانــی  کردارهــای  صورت بنــدی 

و  نوجوانــان  ذهــن  در  سکســوالیته  مفصل بنــدی  چگونگــی  نشــان دهندۀ  ســویی 

فرهنــگ ذهنــی آنــان اســت و از طــرف دیگــر، نشــان می دهــد ذهنیت هــای آنــان 

مفهــوم  ایــن  مــادی  و  اجتماعــی  بازنمایی هــای  بــه  شــکل دادن  حــال  در  چگونــه 

گفتمــان نوجوانــاِن  گشــودگی دربــارۀ مســائل جنســی در  اســت. چنیــن میزانــی از 

مختلــف  بخش هــای  در  جنســی  مســائل  جایــگاه  بــا  قیــاس  در  وقتــی  هم ســال 

کــه  گفتمــان رســمی قــرار بگیــرد، چالش برانگیزتــر هــم خواهــد شــد. هرچقــدر هــم 

کــه در طــول چنــد دهــۀ  خوش بیــن باشــیم، نمی تــوان انتظــار داشــت فرهنــگ رســمی 

گذشــته بخــش درخــور توجهــی از امکان هــای تولیــد و مصــرف فرهنگــی را به طــور 

کنــون نتوانســته جلــوی شــکل گیری نوعــی  انحصــاری در اختیــار خــود داشــته و تا
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فرهنــگ زیرزمینــی در نســل نوجــوان را بگیــرد، بعــد از ایــن بتوانــد توفیــق چندانــی 

گــر انتظــار داشــته باشــیم فرهنــگ  کنــد. در عــوض، واقع بینانــه خواهــد بــود ا کســب 

رســمی در راســتای شــکل دادن بــه تطابق هایــی بــا فرهنــگ غیررســمِی نوجوانــان 

گام هایــی بــردارد و تکانــی بــه خــود بدهــد.

گفتمانــی در زندگــی روزمــرۀ  کردارهــای  البتــه وقتــی می خواهیــم از جایــگاه ایــن 

کنیــم، بایــد بــه دو عامــل مهــم توجــه نشــان دهیــم. نخســتین  دانش آمــوزان صحبــت 

مســئله بــه »ســن« برمی گــردد و بیشــترین تأثیــر را هــم بــر »شــوخی های جنســی« دارد. 

کل  کنکــور، دانشــجویی و در  بــه نظــر می رســد بــا افزایــش ســن و نزدیک شــدن بــه 

گونــه ای  کنش هــای خــود را بــه  گروه هــای هم ســاالن تــالش می کننــد  »بزرگســالی«، 

کــه متناســب بــا جایــگاه و منزلــت اجتماعــی جدیدشــان باشــد،  کننــد  ســاماندهی 

گــذار تنظیــم شــده و از بیــن  کثــر شــوخی های نامتعــارف جنســی در ایــن  ازایــن رو ا

کوچکــی محــدود می شــوند. بدیــن ترتیــب،  گروه هــای دوســتی بســیار  می رونــد یــا بــه 

کمیــت و کیفیــت شــوخی های جنســی بــا افزایــش ســن نوجوانــان رابطــۀ عکــس دارد. 

کــه »واقعــًا«  مســئلۀ دوم بــه فشــار »فرهنــگ جنســی« بــر دانش آموزانــی برمی گــردد 

در  باقی مانــدن  بــرای  مجبورنــد  امــا  ندارنــد  را  فرهنــگ  ایــن  در  معتبــر  تجربیــات 

کــه شــاهد شــکل گیری  گروه هــای دوســتی بــه طریقــی بــه آن تــن بدهنــد. اینجاســت 

تشــان  کنش هایشــان، تمایال یــا اغراق هایــی در روایــت نوجوانــان از  خیال بافی هــا 

کلــی، خودشــان هســتیم. البتــه مهــم اســت ســاده انگارانه تصــور نکنیــم  و به طــور 

ــان دارد شــکلی از همیــن  کثــر آنچــه در فرهنــگ جنســی دانش آمــوزان جری ــا ا همــه ی

کــه اندکــی همراهــی بــا آنــان در زندگــی روزمــرۀ  خیال بافی هــا و اغراق هاســت چرا

ــاًل متفــاوت می رســاند.  کام ــه نتایجــی  ــا را ب »واقعی«شــان م
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کار  ــۀ  ــالل مطالع ــتین بار از خ ــه نخس ــط مدرس ــا در محی ــت فضا-زمان ه ــدۀ اهمی ای

ــه  کمــک نظریــات بوردیــو ب ــه  کــرده ب کــرد. او تــالش  ــه ذهنــم خطــور  ید-داناهــای1 ب ر

گام  توصیــف زندگــی روزمــرۀ دانش آمــوزی در مناطــق روســتایی فرانســه بپــردازد، در 

کنشــگران اجتماعــی میــدان را تمیــز دهــد. او »دانش آمــوزان«،  اول تــالش می کنــد 

ــه  ــد و ب ــایی می کن یس« را شناس ــرو ــدگان س ــه« و »رانن ــئولین مدرس ــان«، »مس »معلم

ــان در میــدان مدرســه می پــردازد )1996، 186-187(.  نقــش و جایــگاه هریــک از آن

بــا  روزمــره در محیــط مدرســه  تجــارب  فهــم چگونگــی شــکل گیری  بــرای  ســپس 

دقتــی نظــری برخــی فضا-زمان هــای تمایزبخــش را شناســایی می کنــد. او تجــارب 

را بــر مبنــای ســه فضا-زمــان »کالس درس«، »ســالن غذاخــوری« و »زنــگ تفریــح« 

کــرده و تــالش می کنــد نشــان دهــد هریــک از ایــن فضا-زمان هــا چــه  صورت بنــدی 

بــه تجــارب دانش آمــوزان می دهنــد )پیشــین، 195-203(. خصلت ویژه هایــی 

1. Deborah Reed-Danahay
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مفهوم پــردازی انتزاعــی از فضــا و زمــان و پرداختــن بــه ایــن مفاهیــم از دیــدگاه 

ــا و  ــود دارد. فض ــرای آن وج ــی ب ــه ضرورت ــت و ن ــه اس ــن مطالع ــوان ای ــه در ت ــفی ن فلس

ــا  ــن و اینشــتین ت گســترده ای از متفکــران از نیوت زمــان موضــوع نظریه پــردازی طیــف 

یــم مفهومــی عام تــر  کانــت و دکارت و لوفــور بــوده اســت، امــا آنچــه مــا از آن مدنظــر دار

ــرار  ــد در ایــن فهــم موردتوجــه ق کــه بای و ســاده فهم تر از آن اســت. نخســتین نکتــه ای 

ــا مــکان جایــی  ــز میــان »مــکان« و »فضــا« اســت. فضــا یعنــی همه جــا ام ــرد تمای گی

ــا  ــان تر از فض ــلیم آس ــل س ــرای عق ــکان ب ــم درک م ــل ه ــن دلی ــه همی ــت، ب ــن اس معّی

کمتــری در آن وجــود دارد. مــکان محتــوا دارد ولــی فضــا نوعــی  کــه انتــزاع  اســت چرا

ــوان  ــانی نمی ت ــه آس ــی ب ــی هندس ــان مفهوم ــی را چون ــای خال ــک فض ــت و ی ــأل اس خ

کــه فضــا ســه ُبعــد دارد. مــکان بســیار  کــرد. مــکان دوُبعــدی اســت در حالــی  تصــور 

کــه فضــا بی مرکــز اســت و بــه نامتناهی بــودن  پذیــر اســت در حالــی  آســان تر از فضــا مرز

گرایــش دارد. در نهایــت، مکان هــا ثابــت می ماننــد امــا فضــا می توانــد در یــک چشــم 

به هــم زدن از دســت بــرود )گل محمــدی 1380، 20-21(.

جامعــۀ  تحقــق  و  دیجیتــال  انقــالب  بــا  معاصــر  وضعیــت  در  زمــان،  دربــارۀ 

گســترده و جدایی ناپذیــر بــا فضــا اســت.  گفــت زمــان دارای ارتباطــی  شــبکه ای بایــد 

کــه امــروز تفکیــک میــان ایــن دو مفهــوم ســهل و ممتنــع اســت، هرچنــد  گویــی 

تمایــز میــان فضــا و زمــان ســاده بــه نظــر می رســد امــا ایــن تمایزگــذاری در عمــل 

گــر هویــت را نوعــی نظــام بازنمایــی  بســیار دشــوار اســت. بــه تعبیــر اســتوارت هــال، ا

بدانیــم، زمــان و فضــا مختصــات اصلــی ایــن نظــام خواهنــد بــود. همــۀ هویت هــا در 

ــی«  ــول ادوارد ســعید، »جغرافیــای خیال ــه ق ــد و ب ــرار می گیرن ــن ق فضــا و زمــان نمادی

ــر  ــان بهت ــوم فضا-زم ــا از مفه ــه درک م ــرای اینک ــین، 27(. ب ــد )پیش ــود را می طلبن خ
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مشــخص شــود، چنــد مثــال از فضا-زمــان در مدرســه می زنیــم. مثــاًل »زنــگ ورزش« 

کــه پیــش از ایــن بــدان اشــاره شــد در ایــن  یــک فضا-زمــان اســت. آن درهم تنیدگــی 

مثــال به روشــنی مشــخص اســت. آیــا می تــوان زنــگ ورزش را یــک فضــا یــا یــک زمــان 

مناقشــه برانگیزتری  مثــال  اســت. حتــی می تــوان  منفــی  پاســخ  دانســت؟  صــرف 

کالس هــم یــک فضا-زمــان اســت،  کالس«. بــرای مــا میــز آخــر  هــم زد، »میــز آخــر 

کالس( امــکان تحقــق می یابــد. مثــاًل  کــه آن فضــا فقــط در زمــان خاصــی )زمــان  چرا

کالس آن اهمیــت را نــدارد. پژوهش هــای پیشــین  در زنــگ تفریــح دیگــر میــز آخــر 

نشــان داده انــد دانش آمــوزان در فراینــد هویت یابــی در جســت وجوی قلمروهایــی 

کننــد  کنتــرل آن را مصــادره  کــه در غیــاب نظــارت و  )محیط هــای فیزیکــی( هســتند 

)یزدانــی 1395(.

کــه  مدرســه در درون و حاشــیۀ خــود نیــز انــواع مختلفــی از ایــن تقســیمات را دارد 

محــل نــزاع اقتدارهــای مختلــِف حاضــر در محیط مدرســه )در رأسشــان دانش آموزان 

کــه زمینه هــای انقیــادآور درخــور توجهــی  و حافظــان نظــم مدرســه( اســت. در حالــی 

روزمــره  به طــور  دانش آمــوزان  کــه  دارد  وجــود  اجتماعــی  مختلــف  عرصه هــای  در 

یــادی از زمــان خــود  کــه آنــان بخــش ز تجربــه اش می کننــد، مدرســه جایــی اســت 

ی خــود  بــرای تصاحــب آن پیــش رو را در آن می گذراننــد و امکان هــای بیشــتری 

کــه چشــمان سراســربین حافظــان نظــم مدرســه حاضــر نباشــد  می بیننــد. هــر جایــی 

گرفــت، می توانــد بــرای دانش آمــوزان مکانــی  یــا دســت کم بتــوان جلــوی حضــور آن را 

بــرای تحقــق بالقوگی هــای ضدنظــِم خــود باشــد. در ایــن یادداشــت، مســئله ام فضــا-

حاشــیۀ  در  و  درون  دانش آمــوزان  جنســی  کنشــگری های  کــه  اســت  زمان هایــی 

مدرســه را به نوعــی ســازماندهی می کنــد. هرچنــد خالقیــت هــرروزۀ آنــان در یافتــن و 
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ــر باعــث می شــود هرگــز نتوانیــم  کنشــگرِی آزادانه ت خلــق ایــن فضاهــای جدیــد بــرای 

کاملــی از ایــن فضا-زمان هــا برســیم امــا در ادامــه تــالش می کنــم دســت کم  بــه درک 

بــه مهم تریــن آن هــا بپــردازم و نشــان دهــم چگونــه بــه فضا-زمان هــای مقاومــت بــدل 

گرچــه مدرســه اســاس خــود را بــر ضــرورت حفــظ نظــم و احتــرام بــه قانــون  می شــوند. ا

ــوز  ــارف، دانش آم ــد. ع ــط دارن ــن محی ــری از ای ــوزان درک دیگ ــا دانش آم ــاده ام ــا نه بن

ــد: »مــا اصــواًل قانون شــکنیم!« ــۀ دوازدهــم هنرســتان دولتــی )پســرانه( می گوی پای

کالس درس

کنــار همدیگــه،  ی نیمکــت  کــن مثــاًل دوتــا دانش آمــوز نشســتن رو فکــر 

یاضــی، حــاال یکــی دســتش رو پــای اون یکیــه و  کالس درس ر ســر 

ــود و واقعــًا  ــد ب کاری می کنــه، اون یکــی دانش آمــوز حالــش ب ــه  داره ی

ــود. بی حــال شــده ب

زهرا، 12 سال سابقه، معلم مدرسۀ سمپاد )دخترانه(

کالس درس، در حضــور معلــم و  کــه دانش آمــوزان در  شــاید بــاورش ســخت باشــد 

ــا دســت کم برخــی  کننــد ام کنشگری شــان خلــق  ــرای  یــس، فضایــی ب ــۀ تدر در میان

گــر  کار را می کننــد. هرچنــد معمــواًل مــدارس بــه معلمــان می ســپارند تــا ا از آنــان ایــن 

کادر  کالس شــدند، آن را بــه اطــالع مشــاور یــا  متوجــه رابطــۀ لمســی دو دانش آمــوز ســر 

انضباطــی مدرســه برســانند امــا ایــن نــوع ارتباطــات لمســی را به ســادگی نمی تــوان 

دارنــد  را  ایــن  کــه دانش آمــوزان فرصــت  کــرد چرا در محیــط مدرســه جرم انــگاری 

ی محبــت بداننــد و مدرســه نیــز در  تــا لمــس را یــک لمــس ســادۀ دوســتانه و از رو

کــه  ــه جــز ایــن دســتۀ اخیــر  کنــد. البتــه ب ــه  ایــن زمینــه نمی توانــد شــواهد قطعــی ارائ
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کثــر دیگــر دانش آمــوزان  کالس دنبــال می کننــد، ا کنش هــای جــدی جنســی را در 

کننــد. مثــاًل تماشــای  کتفــا  ــر ا کم خطرت ــا  کنش هــای لحظــه ای ی ــه  ســعی می کننــد ب

کالس، زیــر میــز، درون جامــدادی، درون لپ تــاپ )بــه بهانــۀ انجــام  فیلــم پــورن ســر 

گیرتــر از مــورد قبــل اســت. از  کــه ممکــن باشــد، فرا تکالیــف( یــا هــر جــای دیگــری 

کالس  کــه در ردیف هــای انتهایــی  نظــر فضایــی نیــز ایــن امــکان بــرای دانش آموزانــی 

می نشــینند بیــش از دیگــران فراهــم اســت. فضا-زمــان جالب توجــه دیگــر فاصلــۀ 

ــا آمــدن معلــم  کالس درس ت کالس و حضــور بچه هــا در  زمانــی میــان خــوردن زنــگ 

کثــرًا صــرف انجــام شــوخی های جنســِی لحظــه ای  کالس اســت، ایــن زمــان ا ســر 

بیشــتر  کالس  کنشــگری ها ســر  ایــن  البتــه مجمــوع  میــان دانش آمــوزان می شــود. 

کشــیدن نظــم مدرســه و اقتــدار معلــم اســت نــه برقــراری رابطــۀ  بــا هــدف بــه چالــش 

گشــوده تری درون  کــه بــرای برقــراری رابطــه ای جدی تــر، فضا-زمان هــای  جنســی چرا

کالس درس برایــش  مدرســه در اختیــار دانش آمــوزان قــرار دارد و نیــازی نیســت در 

کننــد. خطــر 

زنگ تفریح

خالــی  ســاختمون  و  حیــاط  می رفتــن  همــه  چــون  تفریــح  زنــگای 

دیگــه. می شــد  »مــکان«  می شــد، 

علیرضا، دو سال سابقه، معلم مدرسۀ غیردولتی خاص )پسرانه(

کل ســاختار فضایــی  کوتــاه اســت امــا  کــه یــک بــرش زمانــی  زنــگ تفریــح هرچنــد 

مدرســه را دچــار دگرگونــی می کنــد. اولیــن و شــاید مهم تریــن تغییــر، خالی شــدن 

فعالیت هــای  عــادی  حالــت  در  کــه  اســت  مدرســه  ســاختمان  از  بخش هایــی 
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کالس هــای درس و راهروهــا. سیاســت  آموزشــی در آن انجــام می شــود، همچــون 

مــدارس در قبــال ایــن فضاهــا در زنگ هــای تفریــح متفــاوت اســت، برخــی از آن هــا بــه 

ــه ایــن محیط هــا را می دهنــد و برخــی دیگــر  ــه ب دانش آمــوزان اجــازۀ رفت وآمــد آزادان

کالس هــا هــم پیــش می رونــد امــا جالــب آنکــه در هــر دو  حتــی تــا قفل کــردن درب 

کتیک هایــی بــرای مقاومــت از ســوی دانش آمــوزان هســتیم. در مــورد  مــورد، شــاهد تا

گشــوده تری دارد، عــالوه بــر اینکــه دانش آمــوزان می تواننــد  کــه مدرســه سیاســت  اول 

کنشــگری های جنسی شــان بهــره ببرنــد حتــی می تواننــد  کالس هــای خالــی بــرای  از 

کالس یــا حتــی طبقــات پایین تــر  گذاشــتن یــک یــا چنــد دانش آمــوز در اطــراف آن  بــا 

باشــند.  داشــته  کنشــگری  بــرای  بیشــتری  بســیار  امکان هــای  مراقــب،  به عنــوان 

ــن  ــرض ای ــود را در مع ــد خ ــش می برن ــان را پی کارش ــب  ــدون مراق ــه ب ک ــی  دانش آموزان

کــه دانش آمــوزان دیگــر آنــان را حیــن معاشــقه ببیننــد، چنان کــه  خطــر قــرار می دهنــد 

در مــواردی ایــن اتفــاق رخ می دهــد و البتــه بیــش از آنکــه منجــر بــه اطالع رســانی 

گــروه  ــۀ آن دو میــان  ــدن رابط ــه دهان به دهان ش ــر ب ــود، منج ــه ش ــئولین مدرس ــه مس ب

کــه وظیفــۀ مراقبــت را بــر عهــده دارنــد  هم ســاالن می شــود. در مقابــل، دانش آموزانــی 

کاری هســتند و به محــض احســاس  کــه هم کالسی هایشــان در حــال چــه  می داننــد 

کــه مدرســه سیاســت ســخت گیرانه تری  خطــر آنــان را مطلــع می کننــد. در مــورد دوم 

انجــام  )از  مختلــف  بهانه هــای  بــه  می کننــد  تــالش  اغلــب  دانش آمــوزان  دارد، 

کالس حیــن  تکالیــف تــا مشــکالت جســمی و روحــی( مدرســه را بــرای مانــدن در 

کــه بــا یکدیگــر رابطــه  گــر در چنیــن شــرایطی دو دانش آمــوز  کننــد و ا زنــگ تفریــح قانــع 

کمتــر دانش آمــوزی در  کننــد، بــا توجــه بــه اینکــه  دارنــد، موفــق شــوند مدرســه را قانــع 

کنشــگری بیشــتر و امن تــری  آن زمــان اجــازۀ حضــور در ســاختمان را دارد، فضــای 
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خواهنــد داشــت.

کــه در طــول زنــگ تفریــح می توانــد  امــا ایــن فقــط ســاختمان مدرســه نیســت 

یدادهــا باشــد. حیــاط برخــی مــدارس نیــز امکان هایــی را در اختیــار  ــان ایــن رو میزب

کــه حیــاط پشــتی و جلویــی دارنــد یــا مدارســی  دانش آمــوزان قــرار می دهــد. مدارســی 

ــرای  ــۀ آن ب ــر هم ــارت ب ــه نظ ک ــا دارد  ــت و خرده فض ــزرگ اس ــدر ب ــان آن ق ــه حیاطش ک

کنشــگری جنســی  کادر مدرســه دشــوار بــه نظــر می رســد، می تواننــد فرصتــی بــرای 

کاوه، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ غیردولتــی خــاص  کننــد.  دانش آمــوزان مهیــا 

ــوی  ــم ت ــا ه ــر بچه ه کث ــم و ا ــاط بودی ــوی حی ــا ت ــد: »م ــاره می گوی ــن ب ــرانه( در همی )پس

کثــرًا تــوی  کتابخونــه می مونــدن. اون موقــع چهارمامونــم بــودن تــوی مدرســه. اونــا هــم ا

ــه  ــرای اینکــه هــوا بخــورن، می رفتــن بیــرون. بعــد مــا ی ــه بــودن ولــی بعضیــا ب کتابخون

بــار داشــتیم بیــرون بــا بچه هــا قــدم می زدیــم، دیدیــم اون تــه زمیــن فوتبــال دوتــا از 

بچه هــای چهــارم نشســتن دارن از همدیگــه لــب می گیــرن.«

زنگ ورزش

زنــگ ورزش درســی وجــود نــداره، می تونــی بــری بــه معلــم ورزش بگــی 

کــه اون یــا قبــول  مــن می خــوام ایــن زنــگ درس بخونــم، نمیــام پاییــن 

می کنــه یــا قبــول نمی کنــه، مــاه اول مــی ری می گــی، مــاه دوم مــی ری 

ــو دیگــه  ــه چیــز خودســرانه ای می شــه و ت می گــی، از بعــد اون دیگــه ی

در اختیــار مدرســه نیســتی چــون در اختیــار مدرســه زنــگ ورزشــه 

کــردی و تــو رهایــی،  ولــی تــو نبــودی، پیچونــدی یــا بــه هــر دلیلــی رهــا 

کــه تــوی خیابــون ولیعصــر داری قــدم می زنــی و می تونــی از اون  انــگار 
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کنــی. فرصــت اســتفاده 

رضا، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )پسرانه(

زنــگ ورزش از چنــد جهــت اهمیــت دارد. نخســتین مســئله بــه پوشــش دانش آمــوزان 

کــه  در ایــن زنــگ برمی گــردد. عوض کــردن لباس هــا و پوشــیدن لباس هــای ورزشــی 

انتخــاب خــود دانش آمــوزان اســت دو فرصــت بــرای دانش آمــوزان ایجــاد می کنــد، 

فرصــت نخســت بــرای بــروز رفتارهــای آزارگرانــه )مخصوصــًا هنــگام عوض کــردن 

کثــرًا در  کــه بیشــتر در مــدارس پســرانه دیــده می شــود و البتــه امــروزه ا لباس هــا( اســت 

ــرای اینکــه دانش آمــوزان یکدیگــر را در لباســی  قالــب شــوخی اســت. فرصــت دوم ب

غیــر از لبــاس فــرم مدرســه ببیننــد، فــارغ از اینکــه ایــن لبــاس می توانــد بســیاری از 

محدودیت هــای اســتاندارد لبــاس فــرم را نداشــته باشــد و بدن نمایــی داشــته باشــد، 

تــا حــدی نشــان دهندۀ ســلیقۀ پوششــی افــراد نیــز هســت؛ همیــن مســئله باعــث 

ــه  ــه یکدیگــر و شــکل گیری عالق ــرای جلب توجــه دانش آمــوزان ب می شــود زمینــه ای ب

کــه البتــه در مــدارس دخترانــه رواج بیشــتری دارد. از جهــت  میــان آنــان ایجــاد شــود 

باعــث  زنــگ ورزش در دســترس دانش آمــوزان اســت  کــه در  آزادِی زمانــی  دیگــر، 

یــادی بــرای پنهان شــدن از چشــم اقتدارهــای مدرســه داشــته  می شــود امکان هــای ز

باشــند. در زنــگ ورزش، همــۀ کالس هــای دیگــر در حــال برگــزاری اســت و از آنجایی 

ــا معلــم ورزش اســت، در اغلــب مــوارد ناظم هــا و ســایر  کالس ب کــه مســئولیت نظــم 

گــر دانش آمــوزان بتواننــد  کادر مدرســه نیــز در حــال اســتراحت هســتند. بدیــن ترتیــب ا

بــه هــر طریقــی خــود را از تســلط معلــم ورزش خــالص کننــد، فضــای گســترده ای بــرای 

کنشــگری خواهنــد داشــت.
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نمازخانه

مــا صبــح زود می رســیدیم مدرســه و مســتقیم می رفتیــم نمازخونــه. 

گوشــه واســه خــودم چنبــره مــی زدم، بعــد  منــم خوابــم می اومــد یــه 

یکــی نمازخونــه اونــم می اومــد رو مــن، مثــاًل داشــتیم  مثــاًل تــو همــون تار

ُچــرت می زدیــم.

ینب، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی مذهبی )دخترانه( ز

دانش آمــوزان  ی  بــه رو مدرســه  ســاعات  تمــام  در  معمــواًل  مــدارس  نمازخانه هــای 

دانش آمــوزان  از  برخــی  می شــود  باعــث  بــودن  دســترس  در  همیــن  هســتند.  بــاز 

را  انضباطــی اش  خطــرات  و  برگزیننــد  جنسی شــان  کنشــگری های  بــرای  را  آنجــا 

کــه در اردوهــای مطالعاتــی  بــه جــان بخرنــد. نمازخانه هــا نــه فقــط ابتــدای صبــح 

نیــاز  بــرای انجــام برخــی تکالیــف و وظایــف خــود  کــه دانش آمــوزان  یــا روزهایــی 

کاربــردی پیــدا می کننــد. البتــه  اســت تــا دیروقــت در مدرســه بماننــد نیــز چنیــن 

کــه به واســطۀ انباشــت تجاربشــان متوجــه ایــن مســئله شــده اند،  برخــی مــدارس 

سیاســت های ســخت گیرانه ای در ایــن رابطــه اعمــال می کننــد و تــالش می کننــد 

درب هــای نمازخانــه را فقــط در ســاعات نزدیــِک پیــش و پــس از اذان بگشــایند و در 

شــرایط دیگــر، اجــازۀ حضــور دانش آمــوزان را نمی دهنــد. بــه نظــر می رســد ایــن فضــا 

ــته  ــوزان داش ــت دانش آم ــرای مقاوم ــتری ب ــرد بیش کارب ــد  ــی می توان ــدارس مذهب در م

اســت درب هــای  بعیــد  بــه زمینه هــای مذهبــی مدرســه،  توجــه  بــا  کــه  باشــد چرا

گــر نظــارت بــر دیگــر  ی دانش آمــوزان بســته شــود و از طــرف دیگــر، ا نمازخانــه بــه رو

فضاهــا ســخت گیرانه باشــد، می توانــد دانش آمــوزان را به ســوی اســتفاده از ایــن فضــا 

ســوق دهــد.
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کتابخانه

کتابخونــۀ  بیشــتر  مــی ذارن  قــرار  هــم  بــا  بچه هــا  مثــاًل  کــه  مکانــی 

کــه  کل مدرســه دوربیــن داره و فقــط اونجاهــه  مدرسه ســت چــون 

دوربیــن نــداره. بچه هــا هــم همیشــه اونجــان، مثــاًل می خــوای بــری 

کــه... )خنــده(. بعــد همیشــه هــم یــه  کتابخونــه حتمــًا بایــد در بزنــی 

کــه اون  کــه اینــور دارن درس می خونــن و یــه ســری هــم  ســریا هســتن 

کاری می کنــن... )خنــده(. خیلــی واضــح بچه هــا  پشــتن دارن یــه 

گــه  یــم اونجــا، ا یــم می ر کتابخونــه می گــن بچه هــا مــا دار میــان تــوی 

کســی اذیــت می شــه، مثــاًل بــره بیــرون خــب!

مریم، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ فرهنگ دولتی )دخترانه(

کنکــوری فضاهــای مهمــی  کتابخانه هــای مــدارس مخصوصــًا بــرای دانش آمــوزان 

در  آنــان  مــداوم  حضــور  طرفــی  از  می شــوند.  محســوب  جنســی  کنشــگری  بــرای 

کنکــور، مدرســه نیــز از آنــان انتظــار  کــه بــا توجــه بــه  کتابخانــه شــک برانگیز نیســت چرا

کــه دانش آمــوزان در محیــط  بــر ایــن، از آنجایــی  چنیــن حضــوری را دارد. عــالوه 

کنکــور می توانــد  کتابخانــه نیــاز بــه آرامــش خاطــر دارنــد و در نهایــت عملکــرد آنــان در 

باعــث ســربلندی یــا ســرافکندگی مدرســه شــود، در اغلــب مواقــع مــدارس تــالش 

کــه  کتابخانه هــا اعمــال نکننــد چرا می کننــد قواعــد انضباطــی سفت وســختی را در 

به دنبــال  کتابخانــه  در  حاضــر  دانش آمــوزان  کــه  دارد  وجــود  نیــز  پیش فــرض  ایــن 

مطالعــه هســتند و ایــن یعنــی امــکان بــروز اصطالحــًا ناهنجاری هــای رفتــاری در آنان 

کمتــر اســت. در مقابــل امــا در برخــی مــدارس، دانش آمــوزان تــالش می کننــد فضــای 

کــه آنجــا را بــرای  کننــد. دانش آموزانــی  کتابخانــه را بــه شــیوۀ نســبتًا دموکراتیکــی اداره 
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ــدا و  ــرل ص کنت ــا  ــد ب ــالش می کنن ــد، ت ــاب می کنن ــان انتخ ــگری های جنسی ش کنش

کــه در حــال  حرکاتشــان تمرکــز ســایرین بــرای مطالعــه را برهــم نزننــد و در مقابــل، آنــان 

کــه هم کالسی هایشــان جــای بهتــری بــرای برقرارکــردن  مطالعــه هســتند، می داننــد 

کالس هــا، می توانیــم  ایــن رابطــه در محیــط مدرســه ندارنــد. اینجــا هــم مثــل مــورد 

اصطالحــًا  کتابخانــه  اطــراف  و  درون  کــه  باشــیم  دانش آموزانــی  حضــور  شــاهد 

کشــیک می دهنــد تــا به محــض نزدیک شــدن خطــر )کادر مدرســه( دوستانشــان را 

کتابخانــه آن قــدر مطمئــن و ایــده آل  گاهــی فضــای  کننــد. شــایان ذکــر اســت  مطلــع 

ــد. ــرار می کنن ــا برق ــی را در آنج ــل« جنس ــۀ »کام ــوزان رابط ــه دانش آم ک ــت  اس

دست شویی

تــوی  رفتــن  هــم  بــا  کــه  دیــدن  بچه هــا  مــورد  دو  رو  حیــاط  تــوی 

ــدًا  ــه ولــی خــب جدی ــا ن ــوده ی کامــل ب دست شــویی. نمی دونــم حــاال 

کمتــر بشــه ولــی خــب هیچــی تغییــر  کــه یکمــی  گذاشــتن  دوربیــن 

! نمی کنــه

شیوا، دانش آموز پایۀ یازدهم، هنرستان غیردولتی )دخترانه(

کــه  بوده انــد  مدرســه  در  مکان هایــی  جــزء  پیــش  ســال ها  از  دست شــویی ها 

کنش هــای جنســی دانش آمــوزان در آن رخ می دهــد. هرچنــد هنــوز هــم  بخشــی از 

مــکان  خودارضایــی  همچــون  فــردی  جنســی  کنش هــای  بــرای  دست شــویی ها 

ــردازم  ــه آن می پ کــه در فرصــت دیگــری به طــور مفصــل ب ــه حســاب می آینــد  امنــی ب

کــه به واســطۀ انباشــت  امــا حضــور دوربین هــای نظارتــی و چشــم تیزبیــن ناظم هایــی 

ــد مراقــب ایــن فضــا باشــند، باعــث شــده ایــن فضــا  یخــی تجــارب می داننــد بای تار
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جنســی  کنشــگری های  بــرای  دانش آمــوزان  گزینه هــای  آخریــن  از  یکــی  بــه  بــدل 

کــه  غیرفردی شــان شــود. البتــه در چنیــن شــرایطی هنــوز هــم هســتند دانش آموزانــی 

کثــر بهــره را ببرنــد،  در زنگ هــای تفریــح یــا مطالعــه تــالش می کننــد از ایــن فضــا حدا

ــذرا. گ ــۀ  ــک بوس ــدازۀ ی ــره ای به ان ــده به ــی ش حت

اردو

کــه آخ جــون!  یــه دفعــه می خواســتیم بریــم اردو، همــه این طــوری بــودن 

کاًل تــو هــم بــودن و بــا هــم  ُبکن ُبکــن! دقیقــًا بــا ایــن طــرز فکــر مثــاًل اونــا 

کارارو  گرفتــن. مــا هــم بودیــم، مــا هــم ایــن  می خوابیــدن و بــا هــم اتــاق 

کــه  یایــی بــود  گرفتیــم ولــی بــرای اونــا خیلــی رؤ کردیــم، ماهــم اتــاق 

کــه می تونیــم بکنیــم. کاری  دیگــه االن اردوییــم و هــر 

سونیا، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ سمپاد )دخترانه(

»درون مدرســه ای«،  اردوهــای  دســتۀ  ســه  بــه  کلــی  به طــور  می توانیــم  را  اردوهــا 

کــه بیشــتر در  کنیــم. اردوهــای درون مدرســه ای  »نیــم روزی« و »چنــد روزه« تقســیم 

گاهــی برنامه هــای شــب مانی برگــزار می شــود، به دلیــل  قالــب اردوهــای مطالعاتــی و 

کارکــردی فضا-زمان هــای مدرســه می توانــد فرصتــی بــرای دانش آمــوزان  دگرگونــی 

ــده  ــگ ش کمرن ــان  ــرد روزمره ش کارک ــا  ــد ی ــردی ندارن کارک ــه  ک ــی  ــه فضاهای ــا ب ــد ت باش

محیط هــای  برخــی  یکــی،  تار سررســیدن  بــا  ببخشــند.  جدیــدی  کارکــرد  اســت، 

اســتفاده  آنــان  از  اردوهایــی  نمــی رود دانش آمــوزان در چنیــن  انتظــار  کــه  مدرســه 

یــک می شــود و ایــن بــرای برخــی از آن هــا خبــر خوبــی اســت. حتــی  کننــد نیــز تار

کــه می شــود اطمینــان داشــت شــب ها محــل رفت وآمــد  یــک  ی تار گاهــی یــک راهــرو
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کنــد.  کنشــگری جنســی دانش آمــوزان فراهــم  ــرای  ــی ب ــد امکان ــود، می توان نخواهــد ب

ــه  ــت چ ــان اس ــه در اختیارش ک ــی  ــه فضای ــه اینک ــته ب ــز بس ــم روزی نی ــای نی در اردوه

جدیــدی  امکان هــای  می کننــد  تــالش  آنــان  باشــد،  داشــته  خصلت ویژه هایــی 

یــس در مــدارس غیردولتــی  ــا 14 ســال ســابقۀ تدر کننــد. ارغــوان ب ــرای خــود خلــق  ب

خــاص )دخترانــه( می گویــد: »یــه دفعــه بچه هــای مدرســه رو بــرده بودیــم ســینما از 

طــرف مدرســه و مــًا معمــواًل وقتــی بچه هــارو می بریــم ســینما، هرکــدوم از مراقبــا ســر 

کــه دســت یکــی از  کــه نشســته بــودم دیــدم  یــه ردیــف می شــینن. مــن ســر ردیفــی 

گشــودگی  بچه هــا تــو مانتــوی اون یکیــه و داره سینه هاشــو می مالــه.« امــا اوج ایــن 

کــه امــکان نظــارت در آن هــا به شــکل  فضایی-زمانــی در اردوهــای چنــد روزه اســت 

کلــی  کاهــش می یابــد. هرچنــد مــدارس تــالش می کننــد سیاســت هایی  چشــمگیری 

کمکــی  و واحــد بــرای ایــن اردوهــا داشــته باشــند امــا ایــن سیاســت ها در مجمــوع 

کنتــرل هم زمــان همــۀ فضاهــا تقریبــًا ناممکــن  کــه  کنتــرل فضایــی نمی کننــد چرا بــه 

ــز انتظــار آزادی عمــل بیشــتری در اردوهــای  ــر ایــن، دانش آمــوزان نی اســت و عــالوه ب

ــن انتظــار باعــث می شــود  ــد و ای ــه نســبت فضــای رســمی مدرســه را دارن تفریحــی ب

مدرســه از اعمــال سیاســت های ســخت گیرانه ناتــوان باشــد. به طــور مثــال، مــدارس 

بــرای حضــور دانش آمــوزان در اســتخر، اســتفاده از حمــام یــا سرکشــی بــه خوابگاه هــا 

ــا  ــه اینج ــرا ب ــا ماج ــد ام ــخصی دارن ــت های مش ــا و سیاس ــواًل برنامه ه ــا معم در اردوه

یکدیگــر  کنــار  خوابیــدن  از  متعــددی  تجــارب  دانش آمــوزان  نمی شــود.  محــدود 

شــوخی  بــرای  فرصتــی  صرفــًا  گاهــی  کــه  خوابیدن هایــی  دارنــد،  اردوهــا  ایــن  در 

کنشــگری  گاهــی فرصتــی بــرای  و بازی کــردن بــا تلفــن همــراه و ســرگرمی اســت و 

جنســی. هرچنــد برخــی از مــدارس بــرای جلوگیــری از ایــن مســئله دانش آمــوزان را 



ماللت های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی140

گاهــی می شــود  یکــی شــب،  تار امــا در  اردوگاه هــای جمعــی مســتقر می کننــد  در 

عــرض و طــول یــک اردوگاه را هــم بــدون اینکــه کســی متوجــه شــود، درنوردیــد. یکــی از 

کــه تــالش  عجیب تریــن سیاســت های مــدارس بــرای اردوهــای چنــد روزه آن اســت 

کــه تــا آخــر شــب  می کننــد چنــان برنامــۀ ســنگینی را بــرای دانش آمــوزان بچیننــد 

توانــی برایشــان باقــی نمانــد امــا دانش آمــوزان نیــز شــیوه های خودشــان را دارنــد؛ آن 

کــه نیــاز دارنــد آخــر شــب انــرژی بیشــتری داشــته باشــند، تــالش می کننــد در  دســته 

یــاد خــود را خســته نکننــد و به نوعــی رشــته های مدرســه را پنبــه  طــول ایــن برنامه هــا ز

می کننــد.

وسایل حمل ونقل

تــو  بچه هــا  بیــن  نیمه جنســی  روابــط  رفتیــم،  مشــهدی  ی  اردو یــه 

کوپه هــای قطــار شــکل می گرفــت، مــن خــودم یــه بــار خــواب بــودم 

داشــتیم برمی گشــتیم از مشــهد، بیــدار شــدم جلومــو دیــدم و دیــدم 

می کنــن. ارضــا  رو  همدیگــه  دارن  بچه هــا  از  دوتــا 

رامتین، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ فرهنگ دولتی )پسرانه(

جنســی  کنشــگری  بــرای  مناســبی  فضــای  کلــی  به طــور  حمل ونقــل  وســایل 

دانش آمــوزان محســوب می شــوند؛ چــه در اردوهــا و چــه در رفت وآمدهــای روزمــره. 

یکــی شــب و  کــه رفت وآمــد بــا اتوبــوس انجــام می شــود همیشــه تار در اردوهــا زمانــی 

ــوزان  ــرای دانش آم ــی ب کادر اردو فرصت ــوزان و  ــادی از دانش آم ی ــش ز ــودن بخ خواب ب

قطــار  بــا  رفت وآمــد  کــه  زمانــی  شــوند.  نزدیک تــر  یکدیگــر  بــه  تــا  می کنــد  فراهــم 

ــر  ــان مهیات ــرای آن انجــام می شــود نیــز تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد و چه بســا فضــا ب
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ــکلی  ــر مش ــن دو نف ــه بی ــراری رابط ــا برق ــه ب کوپ ــک  ــای ی ــت اعض ــی اس کاف ــود.  می ش

یکــی شــب و خوابیــدن دیگــران نباشــد، آن هــا  نداشــته باشــند تــا دیگــر نیــازی بــه تار

ــی  ــند در حال ــغول باش ــه مش کوپ ــی  ــات باالی ــز در طبق ــنایی روز نی ــد در روش می توانن

کوپــه بــه امــور روزمــرۀ خــود می پردازنــد. امــا اســتفاده  کــه هم کالسی هایشــان در پاییــن 

بــا  کــه  دانش آموزانــی  نمی شــود.  محــدود  اردوهــا  بــه  فقــط  حمل ونقــل  وســایل  از 

یســی شــوند تــا در  یکدیگــر در ارتباطنــد تــالش می کننــد در صــورت امــکان هم سرو

رفت وآمدهــای روزمــرۀ مدرســه نیــز ارتبــاط بدنــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند. البتــه 

کــه دانش آمــوزان از پیــش بــا  ایــن رابطــه همیشــه بــه ایــن شــکل یک ســویه نیســت 

گاهــی  یکدیگــر ارتبــاط داشــته و از وســایل حمل ونقــل به عنــوان فرصــت بهــره ببرنــد، 

ایــن  بدنــی دانش آمــوزان در  نزدیکــِی  یعنــی  برعکــس می شــود؛  رابطــه دقیقــًا  ایــن 

محیط هــا زمینــۀ شــکل گیری نوعــی از رابطــۀ بدنــی )عاطفــی یــا جنســی( را میــان 

آنــان و در آینــده فراهــم می کنــد.

اطراف مدرسه

کــه بچه هــا مــی رن تــوش علــف می زنــن،  یــم  کوچــۀ پشــتی دار ــه  مــا ی

مشــروب می خــورن.

امیرحسین، دانش آموز پایۀ دوازدهم، هنرستان غیردولتی )پسرانه(

محــدود  مدرســه  دیوارهــای  درون  بــه  فقــط  دانش آمــوزان  کنشــگری  فضاهــای 

یــا  مدرســه  بــه  ورود  از  پیــش  کــه  اندکــی  زمــان  می کننــد  تــالش  آنــان  نمی شــود. 

اســاس،  همیــن  بــر  بشــمارند.  غنیمــت  را  دارنــد  اختیــار  در  آن  از  خــروج  از  پــس 

ســال ها  گــذر  در  مدرســه  اطــراف  در  مناســبی  محیط هــای  مــدارس  اغلــب  در 
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توســط دانش آمــوزان آن مدرســه شناســایی شــده و تبدیــل بــه اصطالحــًا »پاتــوق« 

کوچــۀ  یــک  از  می تواننــد  محیط هــا  ایــن  اســت.  شــده  مدرســه  آن  دانش آمــوزان 

خلــوت تــا پــارک و... تنــوع داشــته باشــند. ویژگی هــای اصلــی ایــن محیط هــا در 

واقــع همــان ویژگی هــای فضا-زمان هــای مقاومــت درون مدرســه اســت و مهم تریــن 

آن هــا در امــان بــودن از بازوهــای نظارتــی مدرســه اســت. به طــور مثــال، ایــن فضاهــا 

کادر مدرســه قــرار ندارنــد یــا  کــه در مســیر رفت وآمــد روزانــۀ  اغلــب فضاهایــی هســتند 

کــه همســایگان آنچــه می بیننــد  یخــی، دانش آمــوزان می داننــد  ــۀ تار ــر اســاس تجرب ب

گــزارش نمی کننــد. را بــه مدرســه 

کشف فضا-زمان ها

ــۀ یکــی از بچه هــا  ــرن خون ــار بچه هــا می خواســتن بعــد مدرســه ب ــه ب ی

مهمونــی دورهمــی بگیــرن. یکــی از بچه هــا بــا خــودش مشــروب آورده 

کنســل  کــه وقتــی مــی رن خونــۀ اون آدم بشــینن بخــورن. مهمونیــه  بــود 

ــرن،  ــس می گی ــی رن چیپ ــاره م ــگ ناه ــه زن ک ــر  ــگ اخ ــا زن ــه. این می ش

کســی  بعــد  می خــورن.  ناهــار  ســر  می کنــن  تقســیم  مشروبشــونم 

کــه اون  داره می خــوره دلســتره چیــه. نمی فهمــه ایــن چیــزی 

مینو، چهار سال سابقه، معلم هنرستان غیردولتی )دخترانه(

کــه  هرچنــد در طــول ایــن یادداشــت بــه فضاهــای متفــاوت و متنوعــی پرداختــم 

گفــت ایــن  کنشــگری جنسی شــان تســخیر می کننــد امــا بایــد  دانش آمــوزان بــرای 

فضاهــا محــدود بــه ایــن مــوارد نیســتند. آن هــا در هــر فضا-زمانــی تــالش می کننــد 

کــه شــاید میــان آنــان بــا هیــچ  امــکان مخصــوص بــه همــان فضا-زمــان را بیابنــد 
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ــه برخــی از ایــن  گــذرا ب مدرســۀ دیگــری هــم مشــترک نباشــد. اینجــا فقــط به شــکلی 

کنیــم. در برخــی  امکان هــا اشــاره می کنــم تــا بدانیــم ایــن فهرســت را بایــد ناتمــام رهــا 

کارگاه و حتــی  از مــدارس اتاق هــای خــاص مثــل آزمایشــگاه، اتــاق تمریــن موســیقی، 

برخــی دیگــر، ســالن های  بــه فضا-زمان هــای مقاومــت می شــوند. در  بــدل  انبــار 

تــا  می کننــد  مهیــا  دانش آمــوزان  بــرای  فرصت هایــی  آمفی تئاترهــا  و  غذاخــوری 

بتواننــد کنشــگری های جنســی خــود را پیــش ببرنــد. ســونیا، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم 

کــه  یــم  مدرســۀ ســمپاد )دخترانــه( در ایــن بــاره می گویــد: »مــا یــه آمفی تئاتــری هــم دار

ــم ایــن قضیــه رو،  ی ــی و اینــا، واقعــًا دار ــارو میــره مثــاًل ســکس می کنــه پشــت صندل ی

ــه رو!« ــن همدیگ ــی، می کن ــاًل هیچ ــه اص ک ــن  گرفت ــب  ل

جمع بندی

کــه  یمــان بگــذارد  گذشــته، ایــن پرســش را پیــش رو شــاید نگاهــی بــه همــۀ ســطور 

کــه دانش آمــوزان نتواننــد آن را بــدل بــه فضــا- کــدام فضا-زمــان در مدرســه اســت 

کنش هــای اصطالحــًا نابهنجــار خــود را در آنجــا تحقــق  کننــد و  زمــان مقاومتشــان 

ــم  ــم« اســت. شــاید بتوان ــه ایــن پرســش »نمی دان ببخشــند؟ حقیقتــًا پاســخ خــودم ب

گزنــد تســخیر دانش آمــوزان در امــان  کنایــه بگویــم فقــط دفتــر مدیــر مدرســه از  بــه 

کــه  بــه مــدد دوربین هایــی  گذشــته  اســت. هرچنــد مــدارس در طــول ســال های 

ایــن  کرده انــد در مقابــل  تــالش  کرده انــد،  قــد علــم  مــدارس  امــروزه در همه جــای 

کننــد امــا بــه نظــر می رســد ایــن مقاومــت حاصــل چندانــی نداشــته  فراینــد مقاومــت 

اســت. شــاید در مــواردی توانســته باشــد فضاهــای خاصــی را از چنــگ دانش آمــوزان 

کــه آنــان در عیــن حــال،  یشــه ای حاصــل نشــده چرا درآورد امــا در مجمــوع تغییــری ر
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دانش آمــوز  پــگاه،  کرده انــد.  پیشــین  فضاهــای  جایگزیــن  را  جدیــدی  فضاهــای 

جاهــای  »دیگــه  می گویــد:  )دخترانــه(  خــاص  غیردولتــی  مدرســۀ  دوازدهــم  پایــۀ 

بــاال  می کنــم  نــگاه  کــه  اینــه  می کنــم  کــه  کاری  اولیــن  شــدم.  حفــظ  رو  دوربینــا 

ــته  ــه نداش ــر ۀ دیگ ــه پنج ــد ب ــه دی ک ــم  ــگاه می کن ــا رو ن ــه. پنجره ه ــن نباش ــرم دوربی س

ــه آنچــه در  کادر مدرســه نســبت ب باشــه.« از طــرف دیگــر، حساســیت های بی مــورد 

ــی  گاه ــاده(  ــتانۀ س ــس دوس ــک لم ــرای ی ــری ب ــد خرده گی ــد )مانن ــا می بینن دوربین ه

کــه در غیــاب آن چشــِم  ی را در برخــی از دانش آمــوزان برمی انگیــزد  کنجــکاو ایــن 

نظاره گــر، رفتارهــای ممنوعــۀ بیشــتری انجــام دهنــد. عــالوه بــر این هــا، نــوع مواجهــۀ 

گــذر زمــان روزمــره می شــود و خبــری از آن رعــب و  دانش آمــوزان بــا دوربیــن نیــز در 

گاهــی دانش آمــوزان بــا دوربین هــا بــازی می کننــد، وانمــود  وحشــت اولیــه نیســت. 

کنــش مدرســه چــه  تــا ببیننــد وا می کننــد در حــال نوعــی هنجارشــکنی هســتند 

کنتــرل می شــوند.  کــه دوربین هــا بــا چــه دقتــی  خواهــد بــود و بدیــن طریــق می فهمنــد 

بــه  محکــوم  دانش آمــوزان،  بــر  تمامیت خواهانــه  نظارتــی  بــرای  تــالش  بنابرایــن، 

کشــف و خلــق فضا-زمان هــا  کــه فراینــد  شکســت بــه نظــر می رســد. از آنجایــی 

همیشــه فراینــدی خالــی از خطــر و تهدیــد بــرای دانش آمــوزان نیســت، خــوب اســت 

مدرســه بــا بــه رســمیت شــناختن حــدی از آزادی عمــل، آنــان را از حضــور در فضــا-

کنــد و  زمان هــای پرخطــر یــا تــالش بــرای خلــق فضا-زمان هــای ناامــن محافظــت 

کمــی روادارِی بیشــتر، به نوعــی بخش هایــی از فضــای رســمی خــود را در اختیــار  ــا  ب

کنش هــای اصطالحــًا نابهنجــار دانش آمــوزان قــرار دهــد.
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وضعیــت  کنونــی  نســل های  در  جنســی  روابــط  هرچنــد  کــه  پیداســت  گفتــه  نا

یــادی از  کــرده اســت امــا همچنــان بخــش ز گذشــته پیــدا  گشــوده تری بــه نســبت 

نوجوانــان از محرومیــت جنســی رنــج می برنــد و امــکان تجربــۀ رابطــۀ جنســی را )چــه 

کــه  بــا جنــس مخالــف و چــه بــا جنــس موافــق( ندارنــد. در چنیــن وضعیتــی اســت 

می تــوان انتظــار داشــت دانش آمــوزان بــه شــیوه هایی بــرای شبیه ســازی لذت جنســی 

و تــالش در راســتای رفــع محرومیــت جنســِی خــود بیندیشــند. در ایــن یادداشــت 

ــورن« و »خودارضایــی« را  ــه از متداول تریــن ایــن شــیوه ها، یعنــی »مصــرف پ دو نمون

ــه تولیــدات ســمعی  ــا در اصطــالح فارســی »هرزه نــگاری« ب ی می کنــم. پــورن ی کاو وا

ــاالی 18 ســال( اســت و  ــغ )ب ــراد بال گــروه ســنی اف ــرای  کــه ب گفتــه می شــود  و بصــری 

ــک  ــی اش، تحری ــدف اصل ــوده و ه ــی ب ــش جنس کن ــی و  ــدام جنس ــر ان ــز ب در آن تمرک

کــه ســاالنه  جنســی بیننــده اســت. پورنوگرافــی امــروزه صنعتــی بســیار عظیــم اســت 

کشــورهای بســیاری در آن فعالیــت  گــردش مالــی دارد و  بیــش از 100 میلیــارد دالر 

کــودکان زیــر 18 ســال در ایــن  کشــورها هرگونــه مشــارکت  دارنــد امــا در همــۀ ایــن 
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یگــر و چــه به عنــوان مصرف کننــده، ممنــوع اســت و بــا  صنعــت، چــه به عنــوان باز

کــودکان قــرار دهنــد، برخــورد قانونــی می شــود.  کــه ایــن محتــوا را در اختیــار  کســانی 

کــه بــه نظــر می رســد میــان پســران بــه نســبت دختــران رواج بیشــتری  خودارضایــی نیــز 

دارد، به معنــای تحریــک جنســی انــدام جنســِی خــود، جهــت برانگیختگــی جنســی 

یــا ســایر لذت هــای جنســی اســت و معمــواًل بــه اوج لــذت جنســی می انجامــد. فــارغ 

کنونــی،  کلــی، هریــک از ایــن مســائل در مدرســۀ ایرانــی و در نســل  از ایــن مختصــات 

ــردازم. ــا می پ ــه آن ه ــه ب ــه در ادام ک ــد  ــود را می یاب ــه خ ــوص ب ــای مخص خصلت ه

مصرف پورن

کانــال خصوصــی داشــت فقــط واســه  ســال پیــش مدرســۀ مــا یــه 

کــه دو ســه تــا از بچه هــا َادمیــن بــودن و فقــط تــوش  بچه هــای مدرســه 

کیفیتــی، چــه  فیلــم پــورن می فرســتادن. درخواســت می دادیــم، چــه 

شــکلی و چــه چیــزی. تأمیــن می کــردن در حــد تیــم ملــی. اســمش 

چــی بــود؟ اســمش »پــورن وانتــد« بــود.

امیرحسین، دانش آموز پایۀ دوازدهم، هنرستان غیردولتی )پسرانه(

کــه در بســیاری از آن هــا فرد یا  رواج مصــرف پــورن در مــدارس پســرانه به شــکلی اســت 

گــروه هم ســاالن به طــور غیررســمی مســئولیت تأمیــن و به روزرســانی باقــی  افــرادی در 

دانش آمــوزان را بــر عهــده دارنــد و در برخــی مــوارد حتــی »ســاقی« خطــاب می شــوند. 

گســترش اینترنــت و اســتفاده از فضــای مجــازی و از طــرف دیگــر،  البتــه از طرفــی بــا 

ســهولت فزاینــدۀ دسترســی بــه فیلترشــکن، ایــن نقــش رفته رفتــه روبــه زوال اســت. 

گوشــی  حــاال دانش آمــوزان به راحتــی می تواننــد از طریــق ابزارهــای شخصی شــان )از 
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تلفــن همــراه تــا رایانــه( در هــر ســاعتی از شــبانه روز بــه ایــن دســت محتواهــا دسترســی 

یــا ســر  پــورن در مدرســه  داشــته باشــند. در چنیــن شــرایطی، تماشــای محتــوای 

کار باشــد،  کمبــود فضا-زمان هــا بــرای انجــام ایــن  کالس بیــش از اینکــه ناشــی از 

کالس و مدرســه یــا تــالش  کشــیدن نظــم  ناشــی از نوعــی شــیطنت بــرای بــه چالــش 

گــروه هم ســاالن دربــارۀ ایــن مســئله اســت. شــایان ذکــر  گفت وگــوی جمعــی در  بــرای 

ــوِد  گفتۀ خ ــه  ــام، ب ــور ع ــورن به ط ــوای پ ــه محت ــی ب ــهولت دسترس ــم س ــت علی رغ اس

کیفیــت ایرانــی« هنــوز دشــوار اســت و  نوجوانــان، دسترســی بــه محتــوای پــورن »با

و  فعالیــت می کننــد  ایــن حــوزه  در  به طــور تخصصــی  کــه  هســتند دانش آموزانــی 

کننــد. ــر را رفــع  گــروه هم ســاالن بــه ایــن ژان ســعی می کننــد نیــاز 

یــد بخشــی از مواجهــۀ مســتقیم خــودم بــا ایــن مســئله در مدرســه را روایــت  بگذار

دانش آمــوزان  بــه  یــس  تدر تجربــۀ   )97-98( گذشــته  تحصیلــی  ســال  در  کنــم. 

ــان بخشــی از جامعــۀ هدفــم  پایه هــای پنجــم، ششــم و هشــتم را داشــتم. هرچنــد آن

از تجــارب  روایت هایــی  به گمانــم ذکــر  امــا  ایــن پژوهــش محســوب نمی شــوند  در 

کالس درس می توانــد ایــدۀ روشــن تری از رواج ایــن مســئله در مــدارس  مرتبطــم در 

بــود دانش آمــوزان در  کــه مشــخص  اواســط ســال  از  پایــۀ ششــم  مــا بدهــد. در  بــه 

کالس و  گرفته انــد، به طــور مــداوم ســر  معــرض جریان هــای جدیــد اطالعاتــی قــرار 

گفت وگوهــای شــخصی خودشــان از عبــارات »عمــو جانــی« و »خالــه الکســیس«  در 

کــه  ــان  یگــر مشــهور فیلم هــای پــورن دارد. آن ــه دو باز کــه اشــاره ب ــد  اســتفاده می کردن

کالس  تصــور می کردنــد مــن متوجــه منظورشــان از ایــن عبــارات نمی شــوم، بارهــا ســر 

کنــش بــه صحبت هــای دوستانشــان نیــز از ایــن اســامی اســتفاده می کردنــد. در  در وا

کالس هــا  پایــۀ هشــتم وضعیــت آشــفته تر بــود، از همــان روزهــای نخســت حضــور در 
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متوجــه شــدم مســئلۀ سکســوالیته برایشــان بســیار جــدی و بحرانــی اســت. چندیــن 

بلنــد  از بچه هــا  یکــی  کــه  آمــد  پیــش  پایــۀ هشــتم  کالس هــای مختلــف  بــار ســر 

خطــاب بــه دانش آمــوز دیگــری بگویــد: »اپیــزود جدیــد فــالن رو دیــدی؟« فــالن در 

کمپانی هــای معــروف تولیــد فیلــم پــورن بــود. ایــن یعنــی دســت کم بخشــی  واقــع نــام 

از نوجوانــان ایــن نســل به نوعــی مصرف کننــدۀ حرفــه ای پــورن محســوب می شــوند و 

کمپانی هــای مشــهور را به شــکل منظــم دنبــال می کننــد. تولیــدات 

هرچنــد مصــرف پــورن در میــان دختــران دســت کم همچون پســران شــایع نیســت 

ــران  ــد. دخت کرده ان ــن آن  ــوا را جایگزی ــری از محت ــوع دیگ ــان ن ــد آن ــر می رس ــه نظ ــا ب ام

کثــرًا بــدون  کــه مســتقیمًا و ا ترجیــح می دهنــد به جــای تماشــای فیلم هــای پــورن 

ــد، وقــت خــود  ــه مســائل جنســی می پردازن فضایــی احساســی و روایتــی داســتانی ب

کننــد. فیلم هایــی  را صــرف تماشــای فیلم هــای ســینمایِی اصطالحــًا »صحنــه دار« 

کــه صحنه هایــی از روابــط جنســی را بــه طــرق مختلــف بــه تصویــر می کشــند و ایــن 

کوتــاه نمی شــود بلکــه بخــش درخــور  صحنه هــا محــدود بــه یــک یــا دو ســکانس 

توجهــی از پی رنــگ داســتانی فیلــم در ایــن صحنه هــا پیگیــری می شــود. مهم تریــن 

وجــه تمایــز ایــن دســته از فیلم هــای ســینمایی بــا فیلم هــای پــورن دقیقــًا بــه اهمیــت 

و جایــگاه عواطــف و احساســات در آن بازمی گــردد.

خودارضایی

گفــت مــن داشــتم بــه خــودم دلگرمــی  یــه بــار یکــی از بچه هــا برگشــت 

دلگرمــی  خــودت  بــه  داشــتی  چــی  یعنــی  گفتــم  بعــد  مــی دادم. 

ایــن حرفــا.  از  و  گفــت داشــتم خودارضایــی می کــردم  مــی دادی؟ 
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می گفــت. راحــت  خیلــی 

پگاه، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )دخترانه(

کســی آن را  کمتــر  هرچنــد خودارضایــی همچنــان در ســطح جامعــه تابــو اســت و 

متوســطۀ  دانش آمــوزان  میــان  دســت کم  دانش آمــوزی،  فرهنــگ  در  امــا  می پذیــرد 

از  تعــداد  چــه  گفــت  به ســادگی  نمی تــوان  گرچــه  ا دارد.  متفاوتــی  جایــگاه  دوم 

گفــت خودارضایــی در مدرســه آن  دانش آمــوزان بــا آن درگیــر هســتند امــا می تــوان 

گروه هــای هم ســاالن خودارضایــی  کــه نتــوان از آن اســم آورد. در  تابویــی نیســت 

بارهــا و بارهــا موضــوع صحبت هــای شــوخی و جــدی قــرار می گیــرد. بــه نظــر می رســد 

جنســی  لــذت  شبیه ســازی  شــیوۀ  دســترس پذیرترین  و  ســاده ترین  خودارضایــی 

مختلفــی  فضا-زمان هــای  در  را  آن  می تواننــد  دانش آمــوزان  رو  همیــن  از  و  اســت 

یس رفت وآمد  کننــد؛ از ســر کالس درس و دست شــویی مدرســه تــا حتــی ســرو تجربــه 

مدرســه. بدیــن ترتیــب آن هــا تقریبــًا می تواننــد هــر فضا-زمانــی را بــدل بــه موقعیتــی 

کننــد. بــرای خودارضایــی 

خودارضایــی در مدرســۀ پســرانه سرشــت دوگانــه ای دارد، تــا جایــی منبــع اعتبــار 

در  مرســوم  جدال هــای  از  یکــی  بی اعتبــاری.  منبــع  بعــد،  بــه  جایــی  از  و  اســت 

کیــف  کــم و  کــه اغلــب منجــر بــه اسطوره ســازی می شــود معطــوف بــه  مــدارس پســرانه 

تعــداد  یــا  خودارضایی شــان  شــیوه های  آن هــا  اســت.  دانش آمــوزان  خودارضایــی 

گــروه هم ســاالن ســرمایۀ  ــه رخ یکدیگــر می کشــند و بدیــن ترتیــب در  دفعــات آن را ب

گــروه هم ســاالن  کــه  کســب می کننــد. ایــن ماجــرا زمانــی متوقــف می شــود  اجتماعــی 

انتظــار دارد اعضایــش نیــاز جنســی خــود را از خــالل ارتبــاط بــا جنــس مخالــف 

کــه خودارضایــی نه تنهــا بــه دانش آمــوزان  کننــد. در چنیــن وضعیتــی اســت  برطــرف 
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اعتبــار نمی بخشــد بلکــه از آنــان اعتبارزدایــی می کنــد و بــه همیــن دلیــل در ســنین 

گــروه  در  را  خودارضایــی  بــا  درگیری شــان  می شــوند  مجبــور  پســران  گاهــی  باالتــر 

کــه حاصــل فقــدان  ــا خودارضایــی  کننــد. ایــن شــکل از مواجهــه ب هم ســاالن انــکار 

آمــوزش جنســی اســت و آن را به اشــتباه در پیونــد بــا داشــتن رابطــۀ جنســی منظــم 

کننــد؛  می دانــد، باعــث می شــود نوجوانــان اشــکال مختلفــی از فشــار روانــی را تجربــه 

کــه در حــال تــرک مدرســه و ورود بــه دانشــگاه هســتند، تصــور  مخصوصــًا زمانــی 

کننــد و چــون اغلــب در ایــن زمینــه موفــق  می کننــد بایــد خودارضایــی را متوقــف 

نمی شــوند، دچــار نوعــی آشــفتگی روانــی می شــوند. هرچنــد در ایــن مــورد هــم بــه نظــر 

گفــت  می رســد مســئله در میــان پســران شــیوع بیشــتری دارد تــا دختــران امــا نمی تــوان 

ــی  ــۀ غیردولت ــم مدرس ــۀ دوازده ــوز پای ــا، دانش آم کیان ــتند.  ــر نیس ــا آن درگی ــران ب دخت

خــاص )دخترانــه( در همیــن بــاره می گویــد: »یــه بــار همیــن پیش دانشــگاهی ســر 

کالس شــیمی مون ســالن بزرگــی  کالس شــیمی بودیــم و یــه دختــره بغلــم نشســته بــود. 

ی صندلــی جلــو یــه پاشــو  بــودش، یعنــی تــوی ســالن یــه دانشــگاهی بــود. بعــد رو

ــا قیافــۀ معلــم شــیمی! زلــم  ُکســش ور می رفــت و ب ــا  ــا ِاتــود ب گذاشــته بــود و داشــت ب

ــود.« ــه درس، پلکــم نمــی زد، خیلــی عجیــب ب ــود ب زده ب

جمع بندی

کــه بــه شــیوه های جایگزیــن بــرای شبیه ســازی لــذت جنســِی حاصــل از رابطۀ  زمانــی 

کــه بایــد در ذهــن داشــته باشــیم  کامــل می اندیشــیم، مهم تریــن نکتــه ای  جنســی 

امتنــاع حــذف سکســوالیته از زندگــی روزمــرۀ انســان به طور کلی و دانش آمــوزان به طور 

کنش هــای جنســی  خــاص اســت. به عبــارت دیگــر، بــه نظــر می رســد تمایــالت و 
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گــر  بخشــی قطعــی و جدایی ناپذیــر از زندگــی روزمــرۀ نوجوانــان امــروزی هســتند. ا

ایــن مســئله را بپذیریــم، آن موقــع می توانیــم به جــای موضعــی منفعالنــه، در مواجهــه 

بــا آن موضعــی فعــال داشــته باشــیم. فعال بــودن اینجــا یعنــی بــه رســمیت شــناختن 

وجــود مســائلی همچــون مصــرف پــورن و خودارضایــی در فرهنــگ دانش آمــوزی و 

تــالش بــرای طراحــی برنامه هــای آموزشــی رســمی و غیررســمی معطــوف بــه ایــن مــوارد 

کــه بــه رســمیت شــناختن چنیــن  و مــواردی از ایــن دســت. نگرانــی از ایــن بابــت 

کــه مــا در حــال  مســائلی باعــث شــیوع بیشــتر آن شــود، تقریبــًا بی معناســت چرا

حاضــر به واســطۀ پنهان بــودن و انکارشــدن ایــن مســائل هیــچ اطــالع دقیقــی از آن 

یت پذیــری  کــه به محــض بــه رســمیت شــناختنش میــزان رو یــم، طبیعــی اســت  ندار

گســترش یــا شــیوع بیشــتر آن نــدارد. آن افزایــش یابــد و ایــن مســئله هیــچ ربطــی بــه 

برنامه هــای  طراحــی  بــه  می توانیــم  مســائل،  ایــن  بــه  نســبت  فعــال  موضــع  در 

گرانۀ  افشــا جزئیــات  بــه  معطــوف  نوجوانــان  بــرای  غیررســمی  و  رســمی  آموزشــی 

ــرای  کشــورهای مختلفــی ب کنــون چنیــن دوره هایــی در  صنعــت پــورن بیندیشــیم. ا

رده هــای متفــاوت ســنی وجــود دارد و تــالش می شــود بــا ارائــۀ واقعیت هایــی دربــارۀ 

کنــد و بتواننــد مواجهــه ای بالغانه تــر  بــه آن تغییــر  افــراد  نــگاه  نــوع  ایــن صنعــت، 

یــا  خــود  از  را  می بیننــد  فیلم هــا  ایــن  در  آنچــه  دســت کم  و  باشــند  داشــته  آن  بــا 

ــارۀ  شــریک جنسی شــان انتظــار نداشــته باشــند و در نهایــت ســرخورده نشــوند. درب

خودارضایــی نیــز چنیــن برنامه هایــی وجــود دارد و می تــوان بــه به کارگیــری اشــکال 

آموزشــی  برنامه هــای  ایــن  البتــه طیــف  اندیشــید.  هــم  ایــران  در  آن  موقعیت منــد 

گرایش هــای آمــوزش جنســی بــه نوجوانــان، از  بســیار متنــوع اســت. در تندروتریــن 

12 ســالگی آمــوزش خودارضایــِی امــن بــه آنــان داده می شــود و برایشــان توضیــح داده 
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کــه خودارضایــی به خودی خــود هیــچ ضــرری نــدارد و صرفــًا افــراط در آن  می شــود 

ــز دیگــری مضــر اســت. در آن ســوی طیــف،  ــراط در هرچی ــه اف مضــر اســت، چنان ک

گرایش هــا در آمــوزش جنســی هرچنــد تــن بــه آمــوزش خودارضایــِی  محافظه کارتریــن 

مواجهــۀ  کــه  چرا کننــد  اســطوره زدایی  آن  از  می کننــد  ســعی  امــا  نمی دهنــد  امــن 

ــرای ســاماندهی سکسوالیته شــان  کمــک بیشــتری ب ــراد  ــه اف ــد ب ــا آن می توان واقعــی ب

گفتــه  کنــد. مثــاًل در ایــن دوره هــا بــه افــراد  و به تبــع آن، تنظیــم خودارضایی شــان 

ــا نقــص در عملکــرد  ــا ضعــف بینایــی ی کــه خودارضایــی هیــچ ارتباطــی ب می شــود 

مغــز، بــاروری و بســیاری از اســطوره های رایــج دیگــر در ایــن زمینــه نــدارد تــا دســت کم 

فشــار روانــی حاصــل از خودارضایــِی مــداوم را در افــراد از بیــن ببرنــد.





 مستحکم مدرسه
ً
اسب تروآ در قلعۀ ظاهرا



مدرســه  بدانیــم.  موجــود  وضــع  مســتحکم  دژ  را  مدرســه  گــر  ا بــود  نخواهــد  بیــراه 

کــه  دارد  را  کارخانــه ای  حکــم  انگشت شــمار(  مــواردی  )مگــر  همــواره  و  همه جــا 

ــا آن  اجــزای مختلــف وضــع موجــود و در رأســش، خلقیــات اجتماعــی متناســب ب

ــار  ــال فش ــا اعم ــد و ب ــک می کن ــار تفکی ــار را از نابهنج ــر بهنج ــد. ام ــد می کن را بازتولی

را مجبــور  آنــان  تــالش می کنــد  )زیــر 18 ســال(  کامــل  نا به زعمــش  انســان های  بــر 

کــه مدرســه  ــه ایــن پرســش  کنــد. امــا اندیشــیدن ب بــه پذیــرش و اجــرای امــر بهنجــار 

کارویــژه اش موفــق بــوده و خواهــد بــود، ضرورتــی انکارناشــدنی دارد.  چقــدر در انجــام 

کامــی مدرســه در پیشــبرد پــروژه اش اغلــب درگیــر  کامیابــی و نا ــارۀ  گمانه زنی هــا درب

به واســطۀ  را  اســت، عــده ای مدرســه  واقعیــت  افراطــی دربــارۀ  از داوری  اشــکالی 

کامــروا می داننــد و عــده ای دیگــر، به واســطۀ  اعمــال بی نقــص محدودیت هایــش 

کام. امــا وقتــی از  کژکارکــردی قواعــد مدرســه، نــا تفاوت هــا و شــکاف های نســلی و 

کنیــم، مدرســه جایــی سراســر متفــاوت اســت  ــه آن نــگاه  چشــم انداز دانش آمــوزان ب

کــرد. ایــن قلعــه در هــر لحظــه اش شــاهد  کــه نمی تــوان برایــش یــک حکــم واحــد صــادر 
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کــرد.  کــه همیشــه نمی تــوان برنــده اش را درســت پیش بینــی  کشــمکش هایی اســت 

کــه دســت کم از دور بــه نظــر می رســد همــۀ اجزایــش بــا دقــت و هماهنگــی  قلعــه ای 

ســنگینی  عواقــب  آن  در  خطایــی  کوچک تریــن  و  می کننــد  عمــل  بی ســابقه ای 

جــدال  بــه  همه چیــز  نباشــد.  هــم  این گونــه  می توانــد  نزدیــک  از  داشــت،  خواهــد 

ــه.  ــالن مدرس ــوزان و عام ــتگی دارد؛ دانش آم ــه بس ــط مدرس ــر در محی ــای نابراب نیروه

وقتــی از عامــالن مدرســه می گویــم بیشــتر منظــورم عامــالن »حفــظ نظــم« در مدرســه 

اســت و ازایــن رو معلمــان را جــدای از آنــان می دانــم و در مجــال دیگــری بــه آنــان 

کــه می توانــد میــان دانش آمــوزان و  می پــردازم. اینجــا تــالش می کنــم انــواع روابطــی 

کنــم و نشــان دهــم خصلت ویژه هــای هریــک  ی  کاو عامــالن نظــم شــکل بگیــرد را وا

ــا چیزهایــی می شــود. ــز ی ــا تولیــد چــه چی کــدام اســت و باعــث بازتولیــد ی ــان  از آن

پادشاه مستبد است

یــم، همــه ازش می ترســیم، خــب؟ جــدی می گــم!  مــا یــه مدیــر دار

چــون فقــط داد می زنــه، یعنــی داد داد داد داد داد داد، بعــد خیلــی 

بلنــدم داد می زنــه، مثــاًل اول ســال قشــنگ مــارو ترســوند، اومدیــم و 

کــه تــو چــرا دســتت  دســت یکــی رو شــونۀ اون یکــی بــود، داد و بیــداد 

رو شــونۀ اون یکیــه؟ مگــه اینجــا کجاســت؟ دســتت رو بردار! ســر این 

کــه اصــاًل هیچ کــس بــه اون یکــی نزدیــک نمی شــد، همچیــن  شــد 

حالتایــی بــود.

آتنا، دانش آموز پایۀ یازدهم، هنرستان دولتی )دخترانه(

نظــم،  عامــالن  و  دانش آمــوزان  میــان  مدرســه  محیــط  در  روابــط  شــکل  نخســتین 
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کــه در آن پادشــاه  ــه حکومت هــای »پادشــاهی اســتبدادی« دارد  ــادی ب ی شــباهت ز

ــد  کســی نمی توان ــد و  ــا عامــل اصلــی حفــظ نظــم( حــرف اول و آخــر را می زن ــر ی )مدی

کنکــور  کنــد. محــور فعالیت هــای ایــن دســته از مــدارس اغلــب  بــا او مخالفتــی 

رســاندن  کثــر  بــه حدا بــر  مبتنــی  را  ســازوکار خــود  تــالش می کننــد همــۀ  و  اســت 

بهــره وری آموزشــی بچیننــد. عامــالن نظــم در ایــن مــدارس ابایــی ندارنــد از اینکــه بــه 

صریح تریــن شــکل ممکــن قواعــد انضباطــی خــود را حکم فرما کننــد و اغلب چندان 

بــه تبعــات رفتارشــان نمی اندیشــند. روابــط بدنــی میــان دانش آمــوزان )گرفتــن دســت 

گاهــی ایــن  کشــیدن صمیمانــه( اغلــب ممنــوع اســت و حتــی  یکدیگــر یــا در آغــوش 

ممنوعیــت تــا تــالش بــرای برهــم زدن روابــط دوســتی هــم پیــش مــی رود؛ یعنــی یکــی 

کــه  از دانش آمــوزان بــه دفتــر مدیــر یــا معــاون انضباطــی فراخوانــده و تهدیــد می شــود 

گــر  کنــد و ا کامــل قطــع  بایــد رابطــۀ دوســتی اش بــا یــک شــخص خــاص را به طــور 

کنــار یکدیگــر دیــده شــوند، برایشــان مسئله ســاز می شــود.  دوبــاره در محیــط مدرســه 

یس  ســرو یــا  کالس هــا  تغییــر  به معنــای  می توانــد  گام  اولیــن  در  مسئله سازشــدن 

مدرســۀ دانش آمــوزاِن اصطالحــًا »مشــکوک« باشــد. ایــن اتفــاق می توانــد در حالــی 

ــت  ــن اس ــوز ممک ــن دو دانش آم ــۀ ای ــد رابط ــور« می کنن ــم »تص ــالن نظ ــه عام ک ــد  بیفت

تبعــات جنســی یــا عاطفــی منفــی بــرای آنــان داشــته باشــد و هیــچ شــاهد قطعــی ای 

گاهــی »کوتاه بــودن« مــوی یــک دانش آمــوز دختــر  بــرای ایــن تصورشــان ندارنــد. حتــی 

یــا اســتفادۀ یــک دانش آمــوز پســر از »زیــورآالت« می توانــد بهانــه ای بــرای ایــن دســت 

برخوردهــا شــود.

ایــن مــدارس در زنگ هــای تفریــح نیــز قواعــد ســفت و ســختی را اجــرا می کننــد. 

مختلــف  مقاطــع  میــان  تفریــح  زنگ هــای  قطعــًا  باشــند،  آموزشــی  مجتمــع  گــر  ا
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کامــاًل جداســت.  )متوســطۀ اول و متوســطۀ دوم( بــر اســاس قوانیــن آموزش وپــرورش 

بــا  ایــن، در برخــی مــوارد روابــط میــان پایه هــا )مثــاًل دانش آمــوزان دهــم  بــر  عــالوه 

دانش آمــوزان یازدهــم یــا دوازدهــم( ممنــوع اســت و می توانــد تــا ممنوعیــت حــرف زدن 

مــدارس  از  برخــی  در  بــرود.  پیــش  هــم  آنــان  میــان  یادداشــت  ردوبدل کــردن  یــا 

ــان  گــر داشــته باشــد، آن ــا ا ــدارد ی ــرم دانش آمــوزان جیــب ن ــه نیــز لباس هــای ف دختران

تصــور می کنــد ممکــن  کــه مدرســه  بکننــد چرا ندارنــد دســت در جیبشــان  حــق 

گاهــی حتــی شــاهد اشــکالی  اســت بدیــن طریــق دســت بــه خودارضایــی بزننــد. 

ــه مــدارس هســتیم. ناظــم از بلندگوهــا اعــالم  از حکومــت نظامــی در حیــاط این گون

گــروه و دورهمــی در حیــاط را ندارنــد و بایــد  کــه دانش آمــوزان حــق تشــکیل  می کنــد 

ایــن میــان، هنــوز  گفت وگــو بپردازنــد. در  بــه  یــا نهایتــًا ســه نفره  در دســته های دو 

کــه می خواهنــد مشــارکت رعایــا در ســرکوب را برانگیزنــد و  هــم هســتند پادشــاهانی 

ازایــن رو در برخــی مــدارس شــاهد نقــش عجیــب »نظاره گــر« هســتیم. نظاره گــر همــان 

کســی هــم درگیــر نمی شــود.  ــا  کســی تذکــر نمی دهــد و ب مبصــر ســابق نیســت. او بــه 

گــزارش دادن بــه عامــالن نظــم اســت. او نــگاه می کنــد،  وظیفــه اش فقــط و فقــط 

گــزارش می دهــد و در  خاطیــان را شناســایی می کنــد، بی ســروصدا بــه عامــالن نظــم 

کســی نمی دانــد، عامــالن نظــم چــون ُپتــک بــر ســر دانش آمــوز خاطــی فــرود  کــه  زمانــی 

گاهــی بــه محیــط مدرســه هــم محــدود  می آینــد. جالــب آنکــه ایــن تعقیب وگریــز 

کــه ســودای آن را در ســر دارنــد تــا رعایــا همه جــا مطیــع قواعــد  نمی شــود، پادشــاهانی 

آنــان باشــند، از نقــش قدیمــی »ِبّپــا« اســتفاده می کننــد. افــرادی را تعییــن می کننــد تــا 

بیــرون از محیــط مدرســه )مخصوصــًا در راه آمــدن بــه مدرســه و بازگشــت بــه خانــه( 

گــزارش  کننــد و همه چیــز را بــه عامــالن نظــم  برخــی دانش آمــوزان مشــکوک را تعقیــب 
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دهنــد.

افــراد  بــه  نظــم  عامــالن  کنــش  وا شــد؟  خواهــد  چــه  خاطیــان  سرنوشــت  امــا 

گســترده ای را دربرمی گیــرد. معمــواًل  اصطالحــًا نابهنجــار در ایــن مــدارس طیــف 

کــه  مــواردی  اعمــال می شــود. مخصوصــًا در  بــه خــوِد دانش آمــوز  ابتدایــی  فشــار 

ــت  ــه صراح ــب ب ــوز دارد، اغل ــی دانش آم ــار جنس ــا رفت ــه ب ــبهه ای در رابط ــه ش مدرس

باورنکردنــی  خشــونتی  کنــد؛  قطــع  بچه هــا  ســایر  بــا  را  رابطــه اش  می خواهــد  او  از 

باشــد.  در محیــط مدرســه داشــته  انــزوای دانش آمــوز  نمی توانــد عاقبتــی جــز  کــه 

کنــد، عامــالن نظــم ابایــی ندارنــد  گــر دانش آمــوز در مقابــل ایــن فشــار مقاومــت  ا

کــه چشــم های  فشــاری  به واســطۀ  تــا  کننــد  تهدیــد  یــا  را تحقیــر  او  تــا در مألعــام 

ــن دهــد. آتنــا،  ــه نظــم مدرســه ت ــد، مطیــع شــود و ب ــه او می آورن خیــرۀ هم کالســی ها ب

دانش آمــوز پایــۀ یازدهــم هنرســتان دولتــی )دخترانــه( خاطــره ای در ایــن بــاره تعریــف 

کــه آره، دختــر  می کنــد: »ســال پیــش یه بــار ســر صــف ناظممــون داشــت می گفتــش 

کــه می دونــم  کــه صبحــا بــا اون پســره بــا موتــور مــی آی مدرســه... آره. مــن  یازدهمــی 

ــه  ــو مــی ری پــارک هنرمنــدان معلــوم نیســت چــی کار می کنــی، ســیگار می کشــی، ب ت

منــم دروغکــی می گــی خــواب مونــدم ســاعت هشــت ونیم می رســی! مــن می دونــم، 

اون دفعــه هــم دیدمــت بــا اون آقاهــه پشــت موتــور، چیــزی نگفتــم یــه وقــت هــول نشــی 

کنیــن.« تصــادف 

ــه  ــم ب ــدان ه ــتفاده از آن را چن ــدارس اس ــته از م ــن دس ــه ای ک ــار  ــرم فش ــن اه آخری

گــروه  بــه دو  را  تعویــق نمی اندازنــد، خانــواده اســت. هرچنــد می تــوان خانواده هــا 

گروه بنــدی  کــرد امــا ایــن  کلــی »هم دســت مدرســه« و »حامــی دانش آمــوز« تقســیم 

کــه خانــواده می توانــد بــر آنــان  اغلــب تفاوتــی در رفتــار دانش آمــوزان و میــزان فشــاری 
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گــر خانــواده »هم دســت مدرســه« باشــد، می توانــد بــا  کنــد، ایجــاد نمی کنــد. ا وارد 

گاهــی جســمانی در خانــه، دانش آمــوز  اعمــال فشــارهای مــداوم و خردکننــدۀ روانــی و 

گــر خانــواده »حامــی دانش آمــوز« باشــد،  کنــد. ا را مجبــور بــه اطاعــت از نظــم مدرســه 

ــه ایــن حمایــت  کــه می خواهــد پاســخ مثبتــی ب اغلــب ایــن خــوِد دانش آمــوز اســت 

گزارش هــای نگران کننــدۀ مدرســه بــه خانــواده را بگیــرد و  بدهــد و جلــوی امتــداد 

ــود.  ــه می ش ــم مدرس ــت از نظ ــه اطاع ــور ب ــی مجب ــی خودکنترل ــر نوع ــی ب ــار مبتن این ب

امــا هنــوز ســنگ آخــر مدرســه مانــده اســت: اخــراج. اخــراج از مدرســه در میانــۀ 

ــام در ســال آینــده )بیشــتر( به عنــوان آخریــن اســتراتژی  ــا عــدم ثبت ن ســال )کمتــر( ی

کــه از نظــر  ایــن دســته از مــدارس در مواجهــه بــا دانش آموزانــی اســتفاده می شــود 

گمــان  یســت جنســی موردتأییــد مدرســه نیســتند یــا دســت کم مدرســه این گونــه  ز

کــه هیــچ نظارتــی بــر آنــان  گاهــی در برخــی مــدارس دولتــی  می کنــد. جالــب آنکــه 

نیســت، عامــالن نظــْم مســائل جنســی را بهانــۀ پرونده ســازی بــرای دانش آموزانــی 

ــا ارســال  کــه نمی تواننــد جلــوی ثبت نامشــان در مدرســه را بگیرنــد. ب قــرار می دهنــد 

کمــک آنــان می آیــد تــا حــق تحصیــل  پرونده هــا بــه آموزش وپــرورش، حــاال قانــون بــه 

گاهــی خــوِد عامــالن نظــم هــم  کــه  کننــد  در آن مدرســه را از دانش آمــوزی ســلب 

می داننــد از نظــر جنســی مســئله ای نــدارد. محمــد بــا 29 ســال ســابقۀ حضــور در 

مــدارس عمومــی دولتــی )پســرانه( در نقش هــای مختلــف از جملــه مدیــر مدرســه 

ــه  کــه طــرف حــاال از مــن ب ــاره می گویــد: »بعضــًا مــدارس دولتــی  را داشــته، در ایــن ب

گــه مــن یــه پرونــده ای تــو ایــن زمینه هــا داشــته  کــه ا ســتوه اومــده، دنبــال ایــن هســتش 

کارو  باشــم آخــر ســال می تونــه منــو ثبت نــام نکنــه، خــب راه اینکــه می خــواد ایــن 

نکنــه چیــه؟ اینکــه مــن یــه پرونــده ای داشــته باشــم، مثــاًل بگــم آقــا ایشــون ایــن تخلــف 
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کــردم،  کالسشــو عــوض  کــرد، مــن بهــش تذکــر دادم، بعــد اولیاشــو خواســتم، بعــد  رو 

کــه مــن بایــد اخــراج  کــردم، االن دیگــه بــه جایــی رســیده  بعــد ســه روز اخــراج موقتــش 

دائمــش بکنــم. اینجــور مــوارد آره هســت، یعنــی مــن بــاز دارم انــگار اســتفادۀ ابــزاری 

از ایــن موقعیــت می کنــم.«

پادشــاهی،  حکومت هــای  دســت  ایــن  در  می رســد  نظــر  بــه  کار  اینجــای  تــا 

کنــد یــا  کســی نمی توانــد در آن نفــوذ  کــه  مدرســه واقعــًا قلعــۀ مســتحکمی اســت 

کــه البتــه سراســر اشــتباه اســت. دانش آمــوزان  مقاومتــی را شــکل دهــد؛ تصــوری 

ــه ایــن دســته از پادشــاهان نشــان می دهنــد.  ــًا ب کنش هــا را دقیق همــواره تندتریــن وا

اخــراج دانش آمــوزان بــرای مســائل جنســی )حتــی بــرای چنــد روز( یــا عــدم ثبت نــام 

آنــان در ســال آینــده اغلــب مــورد اعتــراض دانش آمــوزان دیگــر قــرار می گیــرد. آنــان 

تــالش می کننــد شــکاف های موجــود در دســتگاه مدرســه را به دقــت بیابنــد و بــا ایــن 

ــرای خــود خلــق می کننــد. تــالش می کننــد  گســترده ای از امکان هــا را ب روش طیــف 

ــا آن طراحــی  ــرای مقابلــه ب یابنــد و ســازوکاری جمعــی ب منطــق اعمــال نظــارت را در

کــه بســیاری از ســازوکارهای نظارتــی همچــون بازرســی  کننــد؛ بــه همیــن دلیــل اســت 

کالس جــواب می دهــد و قربانــی  کیف هــا معمــواًل فقــط در نخســتین  کالس هــا یــا  از 

می گیــرد. هرچــه بیشــتر از آغــاز عملیــاِت نظارتــی بگــذرد، تعــداد قربانیــان بالقــوه 

کاهــش پیــدا می کنــد چــون ســازوکارهای مقاومــت از ســوی دانش آمــوزان ســریعًا  هــم 

فعــال می شــود، آغــاز عملیــات را بــه یکدیگــر اطــالع می دهنــد و مشــغول حــذف 

یــا مخفی کــردن آثــار جــرم می شــوند. از طــرف دیگــر، تــالش می کننــد شــکاف های 

کننــد و از آن نیــز بــه نفــع خــود بهــره  کشــف  کادر مدرســه را هــم  ســازمانی میــان 

یکــرد پادشــاه  کــه بــا رو گاهــی حضــور یــک معلــم همــدل بــا دانش آمــوزان  ببرنــد. 
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مســتبد همــراه نیســت می توانــد آنــان را از دردســرهای عظیمــی نجــات دهــد. امــا 

کتیــک دانش آمــوزان در ایــن دســته از مــدارس »مخفــی کاری«  آخریــن و مهم تریــن تا

اســت. آنــان تــالش می کننــد تک تــک جزئیــات رفتــار و روابطشــان را از چشــمان 

کننــد و تصــوری نادرســت از خــود در اذهــان عامــالن نظــم  سراســربین مدرســه پنهــان 

ــا  کــه رفتــارش در محیــط مدرســه را به دقــت ب کنیــد  بســازند. دانش آمــوزی را تصــور 

هنجارهــای مدرســه هماهنــگ نشــان می دهــد و همــواره موردتأییــد عامــالن نظــم 

اســت امــا بیــرون از مدرســه بــه هیچ یــک از قواعــد مدرســه پایبنــد نیســت و البتــه 

کــه او  رّدپایــی هــم از خــودش باقــی نمی گــذارد. بــه دلیــل اعتمــاد مدرســه بــه تصــوری 

ــرای لورفتنــش وجــود دارد. کمــی ب از خــود ســاخته، احتمــال 

پادشاه مشروط است

کیــف مــن رســیدن،  ــه  ــو می گشــتن، ب کیــف بغلــی من ــار داشــتن  یه ب

کیــف  یــد  گفتــم بــر اســاس قانــون آموزش وپــرورش شــما حــق ندار مــن 

گفتــن زنــگ  ــم می کنیــم،  کاری بخوای گفتــن مــا هــر  کــه  ــد  منــو بگردی

گفتــم بزنیــن مــن واســم مهــم نیســت چــه اتفاقــی  ــوادش،  بزنیــن خون

هیچــی  کــه  صورتــی  در  بگردیــن،  کیفمــو  نمــی ذارم  مــن  می افتــه، 

یختــم بیــرون  کــردم و ر ــاز  کیفمــو ب ــوادم اومــدن  نداشــتم و وقتــی خون

کنیــد. یــد بهــش تجــاوز  کــه شــما حــق ندار گفتــم ایــن فقــط یــه حقــه  و 

رضا، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )پسرانه(

نظــم،  و عامــالن  دانش آمــوزان  میــان  در محیــط مدرســه  روابــط  از  دومیــن شــکل 

کــه در آن قانــون  شــباهت درخــور توجهــی بــه حکومت هــای پادشــاهی مشــروطه دارد 
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کــه اینجــا همیشــه لزومــًا بــا شــکلی  اساســی قــدرت پادشــاه را محــدود می کنــد. البتــه 

گاهــی قواعــد عرفــی و اعتقــادی مدرســه نیــز در  از »قانــون اساســی« روبــه رو نیســتیم، 

کلــی، ایــن دســته از مــدارس  شــکل گیری ایــن وضعیــت نقــش ایفــا می کننــد. به طــور 

کمتــری در مواجهــه بــا بی نظمــی به طــور عــام و مســائل جنســی به طــور  ســخت گیری 

گســترده ای بــرای پیشــگیری و  خــاص دارنــد. بیــش از آنکــه ایده هــا و برنامه هــای 

کنشــگر باشــند  ســرکوب مســتقیم ایــن مســائل داشــته باشــند، ترجیــح می دهنــد وا

گــر مســئله ای رخ داد، دربــاره اش تصمیــم بگیرنــد. البتــه اینکــه  و منتظــر بماننــد تــا ا

کــه  برنامــۀ مســتقیمی بــرای پیشــگیری از مســائل جنســی ندارنــد بــدان معنــا نیســت 

برنامــۀ غیرمســتقیم و پشــت پــرده ای هــم وجــود نــدارد. اغلــِب ایــن مــدارس دارای 

انتخــاب دانش آموزانشــان هســتند،  گزینشــی در  فرایندهــای  از  اشــکال متنوعــی 

کــه ممکــن اســت در  گزینــش دقیــق از مســائلی  یعنــی تــالش می کننــد به واســطۀ 

کننــد و امــکان بالقــوۀ وقــوع آنــان را از بیــن  آینــده درون مدرســه رخ دهــد، پیشــگیری 

گزینش هــا نه تنهــا دانش آمــوزان، بلکــه والدیــن و حتــی ســایر  ببرنــد. آن هــا در ایــن 

قــرار می دهنــد. بخــش دیگــری از اســتراتژی های  اعضــای خانــواده را نیــز مدنظــر 

در  مدرســه  بــه  دانش آمــوزان  ورود  از  پیــش  بــه  بازهــم  کــه  مــدارس  از  دســت  ایــن 

ــان  ــود در جری ــالش می ش ــتانی اســت. ت ــردد، اردوهــای تابس ــی برمی گ ــال تحصیل س

اردوهــای تابســتانی و در فضایــی ظاهــرًا غیررســمی و دوســتانه، قواعــد پنهان مدرســه 

توســط دانش آمــوزان قدیمی تــر بــرای دانش آمــوزان جدیــد درونــی شــود و به عبارتــی 

کننــد.  آنــان را بــه »ســنت مدرســه« پایبنــد 

چالش هــای  از  توجهــی  درخــور  بخــش  مقدماتــی  ســازوکارهای  ایــن  هرچنــد 

ــال  ــول س ــان در ط ــا آن ــی دارد ام ــش رو برم ــه را از پی ــم در مدرس ــالن نظ ــی عام احتمال
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پیــش  را  پنهــان خودشــان  گاهــی  و  نــرم  برنامه هــای غیرمســتقیم،  هــم  تحصیلــی 

کــه در بســیاری از مــدارِس این چنینــی  می برنــد. یکــی از ایــن برنامه هــای پنهــان 

ــده آل از ایــن  ــه ای ای اجــرا می شــود، »الگوســازی« از خــالل مشــاوران اســت. در نمون

برنامــه، یــک مدرســۀ غیردولتــی مذهبــی )پســرانه( پیــش از آغــاز هــر ســال تحصیلــی 

گزینــش از دانش آموزانــش  کــه در طــول مصاحبه هــای  ســعی می کنــد بــا شــناختی 

بگنجانــد  مدرســه  مشــاوران  قالــب  در  را  متنوعــی  شــخصیتی  تیپ هــای  یافتــه، 

کارویــژه،  کــه هریــک  ــا 15 مشــاور هــم می رســد. مشــاورانی  گاهــی تعــداد آن هــا ت کــه 

کارگــروه یــا نقــش مخصــوص بــه خــود را داشــته و در ظاهــر، تفــاوت  کانــون، انجمــن، 

گــوش  ک  یــادی بــا یکدیگــر دارنــد. مثــاًل یکــی شــلوار لــی می پوشــد و آهنــگ را نســبتًا ز

می دهــد، دیگــری بــه ادبیــات عالقه منــد اســت و از فاضــل نظــری تــا احمــد شــاملو را 

می خوانــد، دیگــری شــبیه روشــنفکران دینــی اســت و نــگاه ظاهــرًا انتقــادی به مســائل 

دینــی دارد و... . البتــه ایــن تفاوت هــا صرفــًا ظاهــری اســت، یعنــی همۀ این مشــاوران 

تحــت هدایــت یــک »ســرتیم« قــرار دارنــد و همگــی می داننــد در حــال برســاخت 

کــرده و آنــان را  کاذب تفاوت هــا هســتند تــا بتواننــد دانش آمــوزان متفــاوت را جــذب 

کننــد. به عبــارت دیگــر، هرچنــد ایــن دســته از مشــاوران  اصطالحــًا »بازجامعه پذیــر« 

هریــک مبــدأ ظاهــرًا متفاوتــی دارنــد امــا مقصــد همه شــان یکســان اســت و هــدف 

غایــی، همــان حفــظ نظــم مدرســه )چــه از منظــر انضباطــی و چــه از منظــر عقیدتــی( 

اســت. ایــن افــراد در پشــت پــرده و جلســات خودشــان تــالش می کننــد به واســطۀ 

مدیریــت زمــان و فعالیت هــای فوق برنامــۀ دانش آمــوزان، روابــط دوستی شــان را هــم 

کــه  یــم چرا کننــد. البتــه نبایــد از اهمیــت »مدیریــت زمــان« به ســادگی بگذر مدیریــت 

ایــن هــم یکــی دیگــر از اســتراتژی های ایــن دســت مــدارس اســت. تــالش می کننــد 
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ســنگین ترین برنامــۀ ممکــن را بــرای دانش آمــوزان تــدارک ببیننــد تــا در اصطــالح 

خودشــان، انرژی شــان »تخلیــه« شــود و بــه فکــر امــور نابهنجــار نیفتنــد. در ایــن راســتا 

کنکــور یــا فعالیت هــای  تــالش می کننــد میــزان حضــور آنــان در مدرســه را به واســطۀ 

حضــور  مدرســه  در  دانش آمــوزان  کــه  ســاعاتی  بــرای  و  دهنــد  افزایــش  فوق برنامــه 

ــال،  ــرای مث ــد. ب ــان می کنن ــان آن ــت زم ــرای مدیری ــان را ب ــر تالشش کث ــز حدا ــد نی ندارن

برخــی مــدارس دفترچه هایــی را در اختیــار دانش آمــوزان می گذارنــد تــا فعالیت هــای 

کننــد. هرچنــد در اغلــِب مــوارد،  گــزارش  پــس از مدرسه شــان را به صــورت روزانــه 

پرکــردن ایــن دفترچه هــا اختیــاری اســت امــا »ســنت مدرســه« تقریبــًا همــه را مجبــور 

ــه دفترچه هــا را بازبینــی می کننــد  کار می کنــد. مشــاوران به طــور روزان ــه انجــام ایــن  ب

از  تربیتــی  و  آموزشــی  بهره کشــی  کثــر  بــرای حدا و ســعی می کننــد مداخــالت الزم 

دانش آمــوزان را انجــام دهنــد. 

کــه ایــن نظام هــا و برنامه هــای نظارتــی دقیــق باشــد، قطعــًا بازهــم  هرچقــدر هــم 

شــاهد مــواردی از برهــم زدن نظــم مدرســه و شکســتن قواعــد آن خواهیــم بــود. در 

ایــن مــوارد، عامــالن نظــم در ایــن دســته از مــدارس اغلــب تــالش می کننــد از خــالل 

صحبت هــای ظاهــرًا دوســتانه و صمیمــی یــا حتــی شــوخی و خنــده، دانش آمــوزان 

ــر  گ ــد. ا ــان بدهن ــه آن ــای الزم را ب ــا تذکره ــد ی کنن ــویق  ــدی تش ــه هنجارمن ــی را ب خاط

مســئله حــل نشــود، در مرحلــۀ بعــدی اغلــب بــدون صحبــت مســتقیم بــا دانش آمــوز 

تــالش می کننــد مداخــالت مســتقیمی انجــام دهنــد، مثــل تغییــر جایــگاه نشســتن 

کــه هدف  کلــی تــا دانش آمــوز خاطــی متوجــه نشــود  دانش آمــوزان در کالس به صــورت 

گــر هیچ یــک از ایــن تالش هــا پاســخ  از ایــن جابه جایــی او بــوده اســت. در نهایــت، ا

مطلــوب مدرســه را بــه دنبــال نداشــته باشــد، عامــالن نظــم تــالش می کننــد به صورتــی 
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اصطالحــًا »سربســته« بحــث را بــا خانــوادۀ دانش آمــوز مطــرح کننــد. »سربســته« یعنــی 

اینکــه اغلــب تحــت هیــچ شــرایطی مباحــث مربــوط بــه امــور جنســی بــا خانــواده 

ــان خواســته می شــود نظــارت و توجــه خــود  ــه طریقــی از آن مطــرح نمی شــود و فقــط ب

ــر واقــع نشــود،  کــه همــۀ ایــن اقدامــات مؤث کننــد. در صورتــی  بــه فرزندشــان را بیشــتر 

کــه بــدون ســروصدا ســال تحصیلــی را بــه پایــان  گزینــۀ عامــالن نظــم آن اســت  آخریــن 

برســانند و در ســال آینــده بــا توضیحــی بازهــم غیرمرتبــط بــا مســائل جنســی از پذیرش 

کــه بــه قواعــد جنســی مدرســه پایبنــد نبــوده ســر بــاز بزننــد. و ثبت نــام دانش آمــوزی 

مقاومت هــای  و  کنش هــا  وا نیــز  مــدارس  از  دســته  ایــن  در  دانش آمــوزان 

بــا دانش آمــوزان  آن هــا  بنیادیــن  تفــاوت  دارنــد. نخســتین  را  بــه خــود  مخصــوص 

ــد و می تواننــد در  کــه می داننــد حقوقــی دارن مــدارس »پادشــاهی مســتبد« آن اســت 

کشــمکش ها بــا عوامــل مدرســه بــه ایــن حقــوق ارجــاع دهنــد. بنابرایــن، عامــالن نظــم 

کــه می خواهنــد بــا دانش آمــوزاِن حتــی  نمی تواننــد بــا تکیــه بــر اقتــدار پادشــاه هرطــور 

کــه دانش آمــوزان از آن بهــره می برنــد، همیــن  کننــد. دومیــن روزنــه ای  خاطــی برخــورد 

بــه رســمیت نشــناختن مســائل جنســی توســط حافظــان نظــم اســت. آنــان می داننــد 

ایــن دســته از مــدارس همــواره بــرای پذیــرش و عــدم انــکار وجــود مســائل جنســی 

تــالش می کننــد در  بنابرایــن،  میــان دانش آموزانشــان دچــار نوعــی شــرم هســتند. 

رفتارهــای  و  تذکــرات  پذیــرش  مقابــل  در  مقاومــت  بــا  مختلفــی  موقعیت هــای 

»مســتقیم«  سیاســت های  اعمــال  در  نظــم  حافظــان  ناتوانــی  از  »غیرمســتقیم«، 

یــس در مدرســۀ ســمپاد  بــا پنــج ســال ســابقۀ تدر کثــر بهــره را ببرنــد. حمیــد  حدا

)پســرانه( دربــارۀ تجربــۀ یکــی از دوســتانش در مدرســه ای دخترانــه می گویــد: »بحــث 

ــا،  ــا بچه ه ــه ب ــیش متفاوت ــس جنس ــت ح ــت می گف ــی راح ــه خیل ک ــود  ــری ب ــه دخت ی
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ــتنش  ــاورا می خواس ــود و مش ــده ب ــه فهمی ــرد مدرس ــرح می ک ــاد مط ی ــون ز ــو چ ــد این بع

و بهــش می گفتــن نگرانتیــم و اینــا و دختــره چــون ِرنــد بــوده می گفتــه نــه! شــفاف 

یــت اخالقــی داشــتن  بگیــد نگــران چــه چیــزی هســتین؟ و خــب اونــا یــه نــوع معذور

ی دانش آمــوزان در ایــن دســته  گزینــۀ پیــش رو دیگــه و نمی تونســتن بگــن.« آخریــن 

کــه در پیونــد بــا مســئلۀ پیشــین )شــرم از پذیــرش( اســت را می تــوان تــالش  از مــدارس 

شبه جنسی شــان  و  جنســی  صمیمیت هــای  و  رفتارهــا  »هنجارین ســازی«  بــرای 

خوانــد. ســونیا، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم مدرســۀ ســمپاد )دخترانــه( دربــارۀ رابطــه اش 

بــا شــریک جنســی اش درون مدرســه می گویــد: »مثــال مــن و دوســتم تــوی مدرســه همــو 

بغــل می کنیــم، معــاون مــی آد، ایــن یهــو می گــه وای ســونیا! می گــم آروم بــاش! مــن 

دوســتتم! اصــاًل نمی تونــه چیــزی بگــه، باالخــره آدم دوســت صمیمیشــو بغــل می کنــه 

دیگــه.«

پادشاه لخت است

از  تعــدادی  جنســی  ]تعــرض  ایــن  گفــت  بهــم  اومــد  ناظممــون 

کــه  تــو  بــروز نکنه هــا .  بــه دانش آمــوزان دیگــر[ جایــی  دانش آمــوزان 

نمی خــوای غــرور مــا و چهــرۀ زیبــای مدرســه خــراب بشــه؟ بعــد مــن 

کســی نمی گــم. بعــد بــه مامــان بابامــم نگفتــم تــا  گفتــم خــب باشــه بــه 

کنــم جــزء اولیــن نفــرا هســتی. حــاال . شــما هــم فکــر 

کاوه، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسه غیردولتی خاص )پسرانه(

پادشــاهان مدرســه چــه مســتبد باشــند و چــه مشــروط، همیشــه خطــری بــزرگ در 

کــه بــه  یــد. پادشــاهی  کمینشــان اســت. داســتان »پادشــاه لخــت« را بــه خاطــر بیاور
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کــه فقــط حــالل زادگان  کــرده  پیشــنهاد خیاطــش تصــور می کــرد لباســی ویــژه بــه تــن 

بــه حرام زادگــی نشــود،  اینکــه متهــم  تــرس  از  ببیننــد و هیچ کــس  را  می تواننــد آن 

کــودکان  یــش بیــاورد. در نهایــت، ایــن  کــه لختــی پادشــاه را بــه رو جســارت نداشــت 

کشــیدند »پادشــاه لخــت اســت!« آری، پادشــاه  ــاد  ــا فری کــه بی محاب ــد  رعیــت بودن

یــش نمــی آورد، لختــی  کســی ایــن مســئله را بــه رو کــه  واقعــًا لخــت بــود امــا تــا زمانــی 

همیــن  شــبیه  هــم  مدرســه  پادشــاهان  حکایــت  حــاال  می مانــد.  مخفــی  پادشــاه 

کــه تــوان  ماجراســت. دانش آمــوزان دیــر یــا زود در بســیاری از مــدارس درمی یابنــد 

واقعــی مدرســه بــرای ســرکوب )به ویــژه در مســائل جنســی( چقــدر پاییــن اســت. 

کــه پرداختــن بــه ایــن مســئله  نخســتین و مهم تریــن دلیــل ایــن ناتوانــی آن اســت 

گریبــان خــود  کردن دربــارۀ مســائل جنســی دانش آمــوزان بیــش از همــه  و ســروصدا

شــبیه  مــدارس  از  بســیاری  کــه  حــاال  می گیــرد.  را  ســرمایه اش  و  اعتبــار  مدرســه، 

ــغول اند،  ــر مش ــا یکدیگ ــگ ب ــت تنگاتن ــه رقاب ــدارس ب ــازار م ــده اند و در ب ــه ش کارخان

در  کارخانــه شــود؛ چنان کــه  ورشکســتگی  بــه  منجــر  افتضاحــی می توانــد  چنیــن 

توســط  دانش آمــوزان  بــه  جنســی  تعــرض  رســوایی  و  »معیــن«  مدرســۀ  خصــوص 

ایــن  رسانه ای شــدن  شــد.  تعطیــل  مدرســه  نهایــت  در  و  دیدیــم  مدرســه  معــاون 

مســائل در طــول چنــد ســال گذشــته نیــز بیــش از پیــش دســت مــدارس را بســته اســت 

کلیــپ از مدرسه شــان در فضــای مجــازی  کــه آنــان می داننــد انتشــار یــک خبــر یــا  چرا

کــه برخــی  گاهــی تــا آنجــا پیــش مــی رود  کنــد. ایــن ماجــرا  می توانــد همه چیــز را تمــام 

ــه اطــالع خانواده هــا هــم  مــدارس ترجیــح می دهنــد مســائل حــاد جنســی را حتــی ب

نرســانند تــا اعتبارشــان نــزد خانواده هــا لکــه دار نشــود. 

ــی  ــه یک ک ــد  ــت دخیل ان ــن وضعی ــکل گیری ای ــز در ش ــی ای نی ــل جانب ــه دالی البت
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ایــن  تعــداد  باالرفتــن  بــا  اســت،  خاطــی  دانش آمــوزان  ازدیــاد  آن هــا  مهم تریــن  از 

کاهــش پیــدا می کنــد. یــک یــا  دانش آمــوزان قاعدتــًا تــوان تنبیهــی مدرســه شــدیدًا 

کــرد امــا بیســت و ســی نفــر را نمی تــوان و  دو دانش آمــوز خاطــی را شــاید بتــوان اخــراج 

کــه از عمومی شــدن مســائل  کــرد. ترســی  کتفــا  کتبــی و امثــال آن ا نهایتــًا بایــد بــه تذکــر 

جنســی و درزکــردن آن بــه بیــرون، در ســاختار مدرســه وجــود دارد، حتــی در الیه هــای 

ایــن  ترجیــح می دهنــد  بازتولیــد می شــود. معلمــان  هــم  و درونــی مدرســه  زیریــن 

گــزارش نکننــد تــا شــاهدی بــر بی کفایتــی آنــان در  مســائل را بــه مســئولین انضباطــی 

کنتــرل کالس نباشــد. مســئولین انضباطــی ترجیــح می دهنــد ایــن مســائل را بــه مدیــر 

کافــی آنــان بــرای حفظ نظم مدرســه  گــزارش نکننــد تــا شــاهدی بــر عملکــرد نا مدرســه 

نباشــد و بــه همیــن ترتیــب ایــن سلســله تــا وزارت آموزش وپــرورش هــم ادامــه می یابــد. 

ــا  بدیــن ترتیــب نوعــی توافــق بین االذهانــی میــان عوامــل مختلــف شــکل می گیــرد ت

گاهــی  اســتراتژی »نادیده انــگاری« و »انــکار« مســائل جنســی را بــه اجــرا بگذارنــد. 

کاری بــرای  کــه ایــن اســتراتژی بــدل بــه دســتور  ایــن وضعیــت تــا آنجــا پیــش مــی رود 

عوامــل مدرســه می شــود و علنــًا از آنــان خواســته می شــود ایــن مســائل را حتــی در 

یــد بــه دو نمونــۀ جالب توجــه از ایــن نــوع  صــورت مشــاهده هــم نادیــده بگیرنــد. بگذار

گفت وگوهــا بــا دانش آمــوزان بــه آن هــا اشــاره شــده اســت. در  کــه در  یــم  برخــورد بپرداز

ــۀ نخســت، در هنرســتان غیردولتــی )پســرانه( دانش آمــوزان موفــق می شــوند در  نمون

کنتــرل  کالس درس، بــا دســت کاری  شــیطنتی عجیــب هنــگام حضــور معلــم در 

کــه پشــت ســر او قــرار دارد، فیلــم پــورن صامتــی را بــه نمایــش درآورنــد و از  تلویزیونــی 

کــه در آن معلمــی ســر کالس حضــور دارد و پشــت  ایــن صحنــه فیلــم بگیرنــد. کلیپــی 

ســر او و در بی اطالعــی مطلقــش فیلــم پــورن نمایــش داده می شــود، در فاصلــۀ چنــد 
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کنــش  بــار در شــبکه های اجتماعــی دیــده می شــود. وا از یــک میلیــون  روز بیــش 

کــه در  کــه پــس از تالش هــای بســیار، چنــد دانش آمــوز اصلــی  مدرســه آن اســت 

کلیــپ نقــش داشــته اند را پیــدا می کنــد و در نهایــت صرفــًا از آنــان تعهــد  تولیــد ایــن 

کتبــی می گیــرد. چــرا؟ چــون در کلیــپ منتشرشــده در فضــای مجــازی اســم و رســمی 

ــان  ــرا را پنه ــروصدا ماج ــدون س ــد ب ــه می خواه ــت و مدرس ــخص نیس ــه مش از مدرس

کــه در یــک مدرســۀ غیردولتــی )پســرانه( شناخته شــده رخ  نگــه دارد. در نمونــۀ دوم 

داده اســت، دو نفــر از دانش آمــوزان بــا یکدیگــر رابطــۀ جنســی دهانــی برقــرار می کننــد 

کادر مدرســه  گروه هــای هم ســاالن می پیچــد و بــه  و ایــن مســئله به ســرعت در میــان 

کم وکیــف  می رســد. در نهایــت، مدیــر مدرســه آنــان را بــه دفتــرش احضــار می کنــد، 

کــه رابطــه داشــته اند. مدیــر  ماجــرا را جویــا می شــود و آنــان هــم اعتــراف می کننــد 

کنــش از آنــان می خواهــد وقتــی نــزد بچه هــا بازگشــتند بــه همــه بگوینــد  مدرســه در وا

ــان را  ــرای ایــن »دروغ زشــت« آن ــد و مدرســه هــم ب گفته ان ــرای جلب توجــه دروغ  کــه ب

فقــط ســه روز اخــراج می کنــد. بی تعــارف ایــن توافقــی باورنکردنــی میــان »پادشــاه 

لخــت« و »کــودکان ســمج« اســت.

چانه زنــی  تــوان  بــر  شــگرف  تأثیــری  پادشــاه  لختــِی  افشــای  این هــا،  بــر  عــالوه 

دانش آمــوزان دارد و موقعیــت نابرابــر میــان پادشــاه و آنــان را به شــدت دســتخوش 

میــان  گفت وگــو  امــکان  تــازه  کــه  اســت  شــرایطی  چنیــن  در  می کنــد.  دگرگونــی 

از  را  متفاوتــی  امتیــازات  می تواننــد  و  می گیــرد  شــکل  پادشــاه  و  دانش آمــوزان 

جالب توجــه  نمونــۀ  دو  بــه  یــد  بگذار زمینــه،  ایــن  در  بگیرنــد.  مدرســه  ســاختار 

یــا دو مدرســه هــم  یــک  بــه  کــه محــدود  یــم  بپرداز در صحبت هــای دانش آمــوزان 

ــردد  ــی برمی گ ــه دانش آموزان ــم دارد ب ــتری ه ــه رواج بیش ک ــئله  ــتین مس ــت. نخس نیس
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ــه  ک ــی  ــتند، آنان ــاص هس ــی خ ــا اجتماع ــی ی ــرمایه های فرهنگ ــی دارای س ــه به نوع ک

یــاد رتبــۀ خوبــی می آورنــد، از مــدال آوران ورزشــی هســتند  کنکــور بــه احتمــال ز در 

المپیادهــا و جشــنواره های مهــم علمــی موفقیــت  کــه در  یــا پیش بینــی می شــود 

کــه می داننــد نفــس حضــور اسمی شــان  کننــد. ایــن دســته از دانش آمــوزان  کســب 

در جمــع دانش آمــوزان مدرســه می توانــد بــرای مدرســه اشــکال متنوعــی از ســرمایۀ 

کــه در  اقتصــادی و فرهنگــی را بــه همــراه آورد، می تواننــد از مدیــر مدرســه بخواهنــد 

کنــد و بســیاری  کلــی معــاف  ازای ایــن خدمــت، آنــان را از حضــور در مدرســه به طــور 

گــر تــن بــه خواسته شــان ندهــد،  اوقــات هــم موفــق می شــوند چــون مدیــر می دانــد ا

کــه البتــه  مــدارس دیگــر به راحتــی آن را می پذیرنــد. در مــورد دیگــری از ایــن چانه زنــی 

آموزشــی  یــک مجتمــع  پســر  کمتــری دارد، دانش آمــوزان  می تــوان حــدس زد رواج 

کــه بــرای حضــور در المپیــاد ادبــی خــود را آمــاده می کردنــد از  )غیردولتــی پســرانه( 

و دانش آمــوزان دختــر  آنــان  بــرای  کالس هــای مشــترکی  مدیــر مجتمــع خواســتند 

کنــد تــا بتوانند  کــه در حــال آماده ســازی بــرای همیــن المپیــاد هســتند برگــزار  مجتمــع 

کمتــری بهــرۀ آموزشــی بیشــتری ببرنــد و در نهایــت، مدیــر درخواســت آنــان  در زمــان 

را می پذیــرد و جالــب آنکــه ایــن تجربــه بــدون هیــچ چالــش و مشــکل خاصــی پشــت 

کالس مختلــط  ــر و پســر چندیــن جلســه  ــوزان دخت گذاشــته می شــود و دانش آم ســر 

را تجربــه می کننــد. 

پادشاه مرده است

دوست پســر  بچه هــا  کــه  گفــت  اومــد  ســری  یــه  مدیرمــون  مثــاًل 

یــاد  ز ایــن مدرســه  اونجــوری.  و  باشــید  اینجــوری  باشــید،  داشــته 
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ــده، یعنــی مــن  ــه خــودش همچیــن چیزایــی ]رابطــۀ همجنــس[ دی ب

کــه خــارج شــدن و حــاال بعــد جــدا شــدن و  دیــدم ازش زوج هایــی 

چیــزای دیگــه. یعنــی مــا دوتــا از بچه هــای دیگه مــون هــم بــودن ســال 

ــه  ــا، ی کالس ه ــوی  ــن ت ــاًل می رفت ــا مث ــم، اون ــه بودی ک ــگاهی  پیش دانش

یختــه و اینــا می اومــدن بیــرون، اصــاًل  ــا موهــای به هم ر ســاعت بعــد ب

ــار  ــن رفت ــی م ــتن. وقت ــاورامون می دونس ــتن، مش ــگار می دونس ــه ان هم

می گرفتــم. دلگرمــی  می دیــدم،  رو  مشــاورمون 

پگاه، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )دخترانه(

گویــی شــاهد دوران  در آخریــن وضعیــت در رابطــۀ میــان دانش آمــوزان و مدرســه، 

کــه خــود اغلــب فراینــدی بلندمدت چه  پساپادشــاهی هســتیم. پــس از مــرگ پادشــاه 

از نظــر اجتماعــی و چــه درون مدرســه اســت، حکومت هــای دموکراتیــک در مــدارس 

گســترده ترین معنــا حقــوق شهروندانشــان  کــه در  ــد. حکومت هایــی  شــکل می گیرن

دغدغه هــای  و  شــیطنت ها  نه تنهــا  می شناســند.  رســمیت  بــه  را  )دانش آمــوزان( 

بچه هــا را بــه چشــم جــرم و قانون شــکنی نــگاه نمی کننــد بلکــه حتــی بــا بــروز و ظهــور 

رفتارهــای جنســی میــان آنــان نیــز بــه همدالنه تریــن شــکل ممکــن برخــورد می کننــد. 

در مــواردی حتــی روابــط دانش آمــوزان همجنــس درون مدرســه را هــم می پذیرنــد و 

کــه اغلــب از طریــق مشــاور مدرســه اســت،  تــالش می کننــد بــا ایجــاد محیطــی امــن 

کننــد. در چنیــن  کمــک  بــه آنــان در مواجهــه بــا بحران هــا و چالش هــای رابطه شــان 

شــرایطی دانش آمــوزاِن متفــاوت از بیشــترین امنیــت و حمایــت روانــی برخوردارنــد و 

کمتــری بــرای آسیب دیدنشــان وجــود دارد. در نمونــه ای جالب توجــه حتــی  احتمــال 

کامــل همــراه دوست پســرش بــه مدرســه آمــده  دختــر مدیــر مدرســه در آزادی و آرامــش 
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و ایــن یعنــی حقیقتــًا پادشــاه مــرده اســت!  

در ایــن دســته از مــدارس همه چیــز مبتنــی بــر احتــرام و صداقــت متقابــل و از 

کلمــه دانش آمــوزان  کادر مدرســه در معنــای واقعــی  گفت وگــو پیــش مــی رود.  خــالل 

می تواننــد  دانش آمــوزان  می داننــد.  ســهیم  تصمیم گیری هــا  و  مدرســه  ادارۀ  در  را 

جزئیــات  هــر  و  فوق برنامــه  برنامه هــای  و  معلمــان  چینــش  و  گزینــش  بــه  نســبت 

یــادی داشــته باشــند  کادر مدرســه انتقــال دهنــد و امیــد ز دیگــری نظراتشــان را بــه 

کادر  گرفــت. در مقابــل، برخــورد  کــه نظرشــان به طــور جــدی موردتوجــه قــرار خواهــد 

کــه نتواننــد خواســت آنان را محقق ســازند  مدرســه بــا دانش آمــوزان در موقعیت هایــی 

بــا همدلــی، محدودیت هــا  نیــز  اغلــب دانش آمــوزان  کــه  اســت  آن قــدر صادقانــه 

دانش آمــوزان  و  کادر مدرســه  میــان  رابطــۀ  نظــر می رســد هرچــه  بــه  را می پذیرنــد. 

برابرتــر شــود، میــزان تخاصــم و خشــونت در ایــن رابطــه به شــکل درخــور توجهــی 

گــذر زمــان اشــکال متنوعــی از عادت واره هــا را  کاهــش می یابــد. ایــن مــدارس در 

کــه مــورد توافــق همــۀ ذی نفعــان  بــرای خودشــان شــکل می دهنــد، عادت واره هایــی 

مدرســه اســت و بدیــن ترتیــب معیــاری بــرای ســاماندهی رفتــار همــه )از کادر مدرســه 

تــا دانش آمــوزان( خواهــد بــود. در چنیــن شــرایطی، ورود دانش آمــوزان جدیــد نیــز نظــم 

کــه فشــار اجتماعــِی عادت واره هــای  دموکراتیــک مدرســه را برهــم نخواهــد زد چرا

به عبــارت  می کنــد.  مدرســه  جامعه پذیــِر  هــم  را  آنــان  مدرســه  محیــط  در  مســتقر 

کادر مدرســه،  دیگــر، در ایــن مــدارس به واســطۀ موقعیــت تقریبــًا برابــر دانش آمــوزان و 

فرایندهــای خودکنترل گــر روانــی در دانش آمــوزان فعــال می شــود و دیگــر نیــازی بــه 

کلــی  ــان به طــور  ــا آن ــوع مواجهــۀ مدرســه ب ــی نیســت. ن نظــارت و اعمــال فشــار بیرون

کتاب خوانــدن  مبتنــی بــر تصــورات بزرگســاالنه اســت و فعالیت هــای بزرگســاالنه )از 
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تــا فیلمســازی و...( به عنــوان منابــع اعتبــار در محیــط مدرســه مطــرح هســتند و 

ــار  ــوند و انتظ ــناخته می ش ــمیت ش ــه رس ــال« ب ــوان »بزرگس ــان به عن ــب، آن ــن ترتی بدی

کمــک یــا فشــار دیگــران رفتــار خــود را  مــی رود همچــون یــک »بزرگســال« بــدون نیــاز بــه 

کننــد و در اغلــب موقعیت هــا، دانش آمــوزان نیــز بــه ایــن انتظــار پاســخ مثبتــی  کنتــرل 

می دهنــد. 

جمع بندی

چنان کــه دوران حکومت هــای پادشــاهی تقریبــًا در همه جــای دنیــا بــه ســر آمــده 

اســت، بــه نظــر می رســد دیگــر مــدارس هــم نمی تواننــد از نظــام پادشــاهی تبعیــت 

کــه  نیســتند  دیــروز  دانش آمــوزاِن  همچــون  امــروز  دانش آمــوزاِن  طرفــی،  از  کننــد. 

گاهــی اندکــی نســبت بــه حقوقشــان داشــته باشــند. از طــرف دیگــر، اقتــدار مدرســه  آ

ــا  کانشــان از آن هــراس ندارنــد، ب ــه انــدازۀ نیا نیــز در ذهنشــان شکســته و دســت کم ب

مرزهایــش بــازی می کننــد و تــاب آوری آن را می ســنجند. هرکجــا شــکافی بیابنــد، 

کننــد. مــدارِس  آن قــدر بــر آن پافشــاری می کننــد تــا شــکاف های جدیــدی خلــق 

مردمــی  جنبش هــای  جنگیــدن  همچــون  تجاربــی  دانش آمــوزاْن  بــرای  پادشــاهی 

کثــرًا  ا هرچنــد  کــه  تجاربــی  می آورنــد؛  ارمغــان  بــه  را  دیکتاتــور  حکومت هــای  بــا 

در نهایــت منجــر بــه شکســت دیکتاتــور و پیــروزی مــردم می شــود امــا در ایــن راه 

یــادی بــر جــای می گــذارد. در ایــن میــدان نبــرد، ایــن هزینه هــا می توانــد  هزینه هــای ز

تــا تباه شــدن نوجوانــی، جوانــی و حتــی زندگــی دانش آمــوزان پیــش بــرود.

عــاج،  بــرج  از  پایین آمــدن  و  دانش آمــوزان  شــناختن  رســمیت  بــه  مقابــل،  در 

باشــد.  مدرســه  بــا  دانش آمــوزان  رابطــۀ  از  جدیــدی  اشــکال  راهگشــای  می توانــد 
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کــه »آشــنایی همــدل«  کــه در آن مدرســه دیگــر نــه »بیگانــه ای ســتمگر«  رابطــه ای 

اســت. در چنیــن شــرایطی می تــوان انتظــار داشــت مدرســه بــرای حــل چالش هــا 

به جــای  و  باشــد  کنارشــان  در  هــر لحظــه  ی دانش آمــوزان  رو پیــش  بحران هــای  و 

کــه در آن  کنــد. حکومتــی  حکومــت تــرس، حکومــت اعتمــاد و صداقــت را برپــا 

هیچ کــس بــرای خطایــش انتظــار مجازات هــای ســنگین و تلــخ را نمی کشــد، هــر 

ایــن حــق را  کــس حــق اشــتباه کردن و اعتراض کــردن دارد و هیچ کــس نمی توانــد 

ــه  ــش از آنک ــًا بی ــوزان حقیقت ــه ای، دانش آم ــن مدرس ــد. در چنی کن ــلب  ــری س از دیگ

کــه  کامــل )بزرگســال( هســتند  شــهروندانی درجــۀ دو )کــودک( باشــند، شــهروندانی 

ــر زندگــی روزمره شــان در مدرســه تأثیــر  کــه به نوعــی ب ــی  می تواننــد در همــۀ تصمیمات

یــادی از حــق تعییــن سرنوشــت برخوردارنــد.  کننــد و تــا حــد ز می گــذارد، مداخلــه 

هرچنــد در حــال حاضــر تعــداد ایــن مــدارس انــدک اســت امــا می تواننــد الگــوی 

یکــرد حکمرانــی بــر مدرســه باشــند. خوبــی بــرای اشــاعۀ ایــن رو
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از جدی تریــن میدان هــای منازعــه در فضــای مدرســه اســت.  کالس درس یکــی 

بوده انــد؛  زندگــی  ســبک های  و  ایدئولوژی هــا  برخــورد  صحنــۀ  همیشــه  کالس هــا 

کــه ایــن  گذشــته های نه چنــدان دور  صحنــۀ برخــورد نســل ها و آرمان هایشــان. از 

کــه بیشــتر صورتــی  امــروز  تــا  گاهــی جســمانی داشــت  منازعــه صورتــی آشــکار و 

انباشت شــدۀ  یدادهــای  رو از  بســیاری  رّدپــای  می تــوان  دارد،  روانــی  و  نمادیــن 

ایــن یادداشــت  یافــت. در  را در آن هــا  آینــده  گذشــته و امکان هــای محقق نشــدۀ 

ــوز در  ــم و دانش آم ــان معل ــی می ــط اجتماع ــاوت از رواب ــوع متف ــج ن ــم پن ــالش می کن ت

کنــم و نشــان دهــم هریــک از  ی  کاو کالس درس )بــر محــور مســئلۀ سکســوالیته( را وا

ی مــا قــرار می دهنــد. پــر  آنــان چــه ویژگی هایــی دارنــد و چــه چشــم اندازی را پیــش رو

کــه ایــن تقســیم بندی حاصــل تالشــی انتزاعــی و نظرورزانــه بــرای فهــم  واضــح اســت 

کمتــر می تــوان آن را بــا چنیــن خلوصــی  کالس درس اســت و  واقعیــت جــاری در 

یافــت. در اغلــب مــوارد، معلمــان و دانش آمــوزان تلفیقــی نابرابــر از ایــن انــواع روابــط را 

کار می گیرنــد. شــکل می دهنــد و بــه 
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صمیمیت ُپرخطر

ــود و دو ســه  یــه معلــم ورزش داشــتیم خیلــی بــه بچه بــازی معــروف ب

ــوازش بــه ســرت بکشــه فــرق  ــار منــم مالیــد اتفاقــًا. بعــد یــه دســت ن ب

ــه. ــه صــورت بکشــه... ]بگــه[ به ب ــه دســت ب ــا اینکــه مثــاًل ی داره ب

کاوه، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی خاص )پسرانه(

کالس درس میــان معلــم و دانش آمــوزان،  نخســتین شــکل از روابــط اجتماعــی در 

و  محــدود  صمیمیتــی  نــه  امــا  دارد  آنــان  میــان  صمیمانــه  رابطــه ای  از  حکایــت 

مشــروط. در ایــن وضعیــت، معلمــان در اغلــب مواقــع تــالش می کننــد بــا اســتفاده از 

کــرده و رابطــه ای دوســتانه  شــوخی های جنســِی بی پــرده نظــر دانش آمــوزان را جلــب 

کثــرًا نتیجه بخــش اســت و دانش آمــوزان  کننــد. ایــن تالش هــا نیــز ا بــا آنــان برقــرار 

ارتبــاط خوبــی بــا چنیــن معلمــی پیــدا می کننــد. چنیــن رابطــه ای هــر دو ســویش را در 

کــه در  معــرض خطــر قــرار می دهــد، حــذف تمامــی مرزهــای میــان معلــم و دانش آمــوز 

برخــی مــوارد حتــی تــا حــذف مرزهــای بدنــی میــان آنــان هــم پیــش مــی رود، هرچنــد در 

ظاهــر اتفــاق مثبتــی در راســتای برابــری معلــم و دانش آمــوز بــه نظر برســد امــا در نهایت 

ــب تمام وکمــال فراینــد آمــوزش خواهــد شــد و فرایندهــای دیگــری را  ــه تخری منجــر ب

ــی  ــد آموزش ــن فراین ــواًل جایگزی ــه معم ک ــراری  ــد پرتک ــد. دو فراین ــن آن می کن جایگزی

کســب وکار و فرایندهــای  در ایــن شــکل از روابــط می شــوند، فرایندهــای مبتنــی بــر 

صمیمیــت  از  شــکل  ایــن  طرفــی،  از  هســتند.  جنســی  سوءاســتفادۀ  بــر  مبتنــی 

افسارگســیخته )مخصوصــًا در خصــوص معلمــان مــرد و دانش آمــوزان دختــر( در 

کالس هــای خصوصــی( بــرای  بســیاری از مــوارد می توانــد آورده هــای مالــی )بــر محــور 

کالس هــای خصوصــی معمــواًل  گفتــه نمانــد هرچنــد ایــن  معلمــان داشــته باشــد. نا
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گرفتــن نمــره اســت امــا در برخــی مــوارد انگیزه هــای جنســی در پیشــبرد  بــا هــدف 

آن هــا بی تأثیــر نیســت و دانش آمــوز یــا معلــم از ابتــدای امــر ســودای برقــراری شــکلی 

از رابطــۀ عاطفــی یــا جنســی را در ســر دارنــد. از طــرف دیگــر، نزدیکــی بی حدومــرز 

ــی  ــتفادۀ جنس ــرای سوءاس ــه را ب ــی( زمین ــر بدن ــًا از نظ ــوز )مخصوص ــم و دانش آم معل

مهیــا می کنــد. در جریــان ایــن شــکل از روابــط، بارهــا و بارهــا لمس هــای غیرمجــاز و 

ناســالمی در قالــب شــوخی و امثــال آن اتفــاق می افتــد. یکــی از مهم تریــن نمودهــای 

ایــن شــکل از رابطــه، اســتفادۀ معلــم از واژگان جنســی دانش آمــوزان اســت. وقتــی 

گــروه هم ســاالن خــود می شــنوند را  کــه از  دانش آمــوزان واژگان غیررســمی جنســی 

از معلمشــان بشــنوند، عمــاًل رابطــۀ آموزشــی بــا اختالل هایــی جــدی روبــه رو شــده 

اســت. 

ی دیگــری هــم دارد و آن انــدک دانش آموزانــی  ســکۀ ایــن نــوع از رابطــه امــا رو

ــخه  ــن نس ــد ای ــد. هرچن ــاط نمی گیرن ــی ارتب ــان و فضای ــن معلم ــا چنی ــه ب ک ــتند  هس

کثــر دانش آمــوزان معمــواًل پاســخ  در ایجــاد رابطــۀ صمیمــی و نزدیــک میــان معلــم و ا

کــه بــه دالیــل مختلــف از  می دهــد امــا همیشــه هســتند عــده ای هرچنــد انــدک 

کلیــت  چنیــن فضایــی خشــنود نمی شــوند. آنــان در بهتریــن حالــت ارتباطشــان را بــا 

کالس از دســت می دهنــد و طــرد می شــود، در بدتریــن حالــت نیــز انــواع خشــونت 

ــتفاده های  ــورد سوءاس ــی م گاه ــد و  ــه می کنن کالس درس تجرب ــم را در  ــن معل نمادی

یــس در مــدارس ســمپاد  کــه پنــج ســال ســابقۀ تدر کالمــی قــرار می گیرنــد. حمیــد 

بــوده در روایتــی از زمــان  )پســرانه( را دارد و خــودش هــم دانش آمــوز ایــن مــدارس 

کــه ســعی می کــرد  دانش آمــوزی اش می گویــد: »یــه معلمــی داشــتیم پیش دانشــگاهی 

کیــوان تیکــه  کنــه. بعــد ایــن خیلــی بــه ایــن  کالسشــو باحــال  بــا فحــش و جــوک و اینــا 
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کــه می گفــت  ــود  ــن ب ی مخــم ای ــه رفــت رو ک ــاًل یکــی از تیکه هایــی  می نداخــت، مث

کــه اینــو می نــدازه جلــو، بعــد یواش یــواش تــو  کیــوان جایــزۀ باباشــه، دام باباشــه  ایــن 

کــه  گویــی دانش آمــوزی بــوده  کــه  کیــوان  مــی ری، بعــد بابــاش بهــت تجــاوز می کنــه.« 

کالمــی و جســمی هم ســاالنش قــرار  به خاطــر ظاهــرش مــورد آزارهــای جنســی روانــی، 

می گرفتــه، حــاال در جریــان ایــن شــکل از رابطــۀ مهارنشــده مــورد ســتم و سوءاســتفادۀ 

ــرار می گیــرد.  مضاعــف از ســوی معلمــش نیــز ق

تخاصم والدانه

کــه االن می گــن نبایــد این طــوری باشــه، ولــی هنــوزم بــرای مــن  درســته 

خیلــی مهمــه کســی که می آد ســر کالس، حرمــت کالس رو نگه داره. 

کــه مــی آد بــا هفــت قلــم آرایــش و مژه هــای آن چنانــی، ایــن  دانش آمــوز 

ــن  ــا ای ــی ذاره ب ــرام نم ــن احت ــه م ــی ذاره، ب ــرام نم کالس احت ــه  ــی ب یعن

شــکلش. شــاید خــودش نمی دونــه داره چــی کار می کنــه ولــی مــن 

اونــو به شــکل یــه دانش آمــوز صددرصــد نمی بینــم. مخصوصــًا وقتــی 

کــه  باهاشــون صحبــت می کنــی و براشــون توضیــح مــی دی، می گــی 

ــد،  ی کالس اینــه، شــما دانش آموز ــون  کالس اینــه، قان بچه هــا شــرایط 

بــازم رعایــت نمی کنــن، دیگــه منــم اونــو  بایــد بدونیــد امــا بعــدش 

به شــکل یــه دانش آمــوز نمی بینــم.

الهه، 25 سال سابقه، معلم هنرستان دولتی )دخترانه(

کالس شــباهت درخــور توجهــی بــه پــادگان دارد، نظــم در آن  در ایــن شــکل از رابطــه، 

حــرف اول را می زنــد و حافــظ نظــم کســی نیســت جــز معلــم. اینجــا نظم را نبایــد صرفًا 
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کــه  کنیــم، نظــم همــۀ آن ســازوبرگی اســت  کالس درک  در معنــای ســکوت و آرامــش 

کالس  وضعیــت موجــود را حفــظ و بازتولیــد می کنــد، نــه فقــط وضعیــت موجــود در 

کالس درس امتــداد  درس بلکــه می توانــد وضعیــت موجــود در جامعــه را هــم در 

کالســی یــادآور والدیــن  کنــد. معلمــان در چنیــن  ببخشــد و از نظــم آن صیانــت 

کــه می خواهنــد بــه مــدد خشــونت آمیزترین اشــکال ســلطه  ســخت گیری هســتند 

کننــد و حــرف اول و آخــر را بزننــد. آنــان هیــچ شــکلی از  کالس غلبــه  بــر تمامیــت 

صحبــت دربــارۀ سکســوالیته یــا کنشــگری در ایــن حــوزه را به رســمیت نمی شناســند 

یــت ســرکوبش می کننــد. حمیــد  و در صــورت روبه روشــدن بــا آن، بــا جدیــت و فور

)معلــم ســمپاد پســرانه( دربــارۀ یکــی از چنیــن معلمینــی می گویــد: »ببیــن یــه معلمــی 

کــه بچــه  گــه بچــه تیکــه بنــدازه، تیکــه رو یــه جــوری جــواب مــی ده  کــه ا هســت 

ــه معلــم بگــه »دوس داری؟« اون میگــه »مامانــت دوســت  ــه ب گ ــاًل بچــه ا ببنــده، مث

داره؟« یعنــی برخــوردی از ایــن جنــس و یهــو ســکوت ایجــاد می شــه.« در چنیــن 

کمــک بــه دانش آمــوزان بــرای مواجهــه  وضعیتــی نمی تــوان انتظــار هیــچ شــکلی از 

بــا بحران هــای جنسی شــان را داشــت، هرچنــد همچــون شــرایط پیشــین، آنــان در 

ــا آســیب جنســی مســتقیم نیســتند امــا ممکــن اســت  معــرض خطــر سوءاســتفاده ی

گــوار روانــی و شــخصی دیگــری برایشــان داشــته باشــد. ایــن شــرایط تبعــات نا

ی از ســنت موجــود در ایــران، اســتراتژی اصلــی ایــن دســت معلمیــن  بــه پیــرو

ــر دانش آمــوزان، برانگیختــن حــس »شــرم« اســت. آنــان تــالش  بــرای اعمــال اقتــدار ب

ــوزان  کنشــگری جنســی دانش آم گری هــر شــکلی از  ــردن و افشــا ــا علنی ک می کننــد ب

بــرای آنــان نوعــی ناامنــی در محیــط کالس ایجــاد کننــد تــا جرئت تکــرار آن اصطالحًا 

»خطــا« را نداشــته باشــند. آتنــا، دانش آمــوز پایــۀ یازدهــم هنرســتان دولتــی )دخترانــه( 
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دربــارۀ تجربــه اش از کالس یکــی از همیــن معلمــان می گویــد: »دوتــا از دوســتام بــودن، 

ی میــز، بغل دســتیش  گذاشــت رو گرفــت، ایــن سرشــو  کالس خوابشــون  مثــاًل ســر 

کــه »یعنــی  دستشــو ا نداخــت رو شــونۀ اون یکــی، همــون لحظــه معلــم داد و بیــداد 

کســی حــق نداشــت دستشــو  چــی؟! دســتتو از رو شــونۀ اون بــردار!« داد! داد! اصــاًل 

کنــار  بنــدازه رو شــونۀ اون یکــی ]خنــده[، مثــاًل نبایــد تــوی نیمکــت بچســبیم بــه هــم و 

هــم بشــینیم.«

گری ها عــالوه بــر اینکــه ارتبــاط میــان دانش آمــوزان و معلــم  ایــن شــکل از افشــا

کلیــت مدرســه نیــز آســیب جــدی  را تخریــب می کنــد، بــه ارتبــاط دانش آمــوزان بــا 

گــروه  ــی و اجتماعــی ویرانگــری از ســوی  ــان را در معــرض فشــارهای روان ــد و آن می زن

بــرای حفــظ  پــا را فراتــر می گــذارد و  گاهــی حتــی معلــم  هم ســاالن قــرار می دهــد. 

کالس هــم دانش آمــوزان  کالس درس، تــالش می کنــد خــارج از محیــط  ســلطه در 

یــک  یــس در  تدر بــا ســابقۀ هفــت ســال  قــرار دهــد. حســین  بازخواســت  مــورد  را 

مدرســۀ غیردولتــی مذهبــی )پســرانه( در ایــن بــاره می گویــد: »معلــم قــدرت داره، راز 

کــه مطیــع باشــه، مثــاًل یــه  داره دســتش، آتــو داره دســتش، بــرای همیــن اون مجبــوره 

کانتــای  کــه بــا ا کارش ایــن بــود  معلمــی داشــتیم، یــه مربــی پرورشــی بــود، ایــن فقــط 

کارای دیگــه هــم می کــردا ولــی ایــن  فیــک می رفــت تــوی اینســتای بچه هــا، حــاال 

ــود.« ــش ب ــژۀ اصلی کاروی

ــواع  کــه دانش آمــوزان نیــز در چنیــن شــرایطی خشــونت آمیزترین ان جالــب اســت 

کــه نــزاع  مقاومــت را )دســت کم از نظــر نمادیــن( از خــود نشــان می دهنــد. زمانــی 

گذشــته نمی تــوان پیــروز ایــن نبــرد  کالس بــاال بگیــرد، دیگــر به ســادگِی  قــدرت در 

را حــدس زد. حــاال دانش آمــوزان درکــی از حقــوق خودشــان به عنــوان دانش آمــوز و 
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کــه باعــث می شــود آســتانۀ تحملشــان در مقابــل تحقیــری  به عنــوان شــهروند دارنــد 

کاهــش یابــد.  کــه در چنیــن فضایــی از ســوی معلــم بــه آنــان روا داشــته می شــود، 

عــالوه بــر ایــن، شکســتن اســطورۀ مدرســه در ذهــن نســل های جدیــد )بــه نســبت 

کمتــری از شکســتن قواعــد و ایســتادن در  نســل های پیشــین( باعــث شــده تــرس 

مقابــل اقتدارهــای موجــود در محیــط مدرســه داشــته باشــند. ایــن مقاومت هــا در 

ــردی را  کنش هــای جمعــی و ف ــد طیــف وســیعی از  ــل معلمیــن مســتبد می توان مقاب

دربرگیــرد، از هماهنگ کــردن دانش آمــوزان بــا یکدیگــر بــرای ســفیددادن برگــۀ امتحان 

چنیــن معلمــی تــا ایســتادگی یــک دانش آمــوز در مقابــل معلــم مســتبد و یــادآوری 

را  نیــز می توانیــم مقاومت هــای نمادین تــری  مــوارد جالبــی  او. در  بــه  اشــتباهاتش 

ببینیــم، بــرای مثــال ســعید، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم هنرســتان دولتــی )پســرانه( 

کالس چنیــن معلمــی می گویــد: »از اخالقــش و قیافــش خوشــم  دربــارۀ تجربــه اش از 

کالســش ســوت مــی زدم.  ــود، بعــد مــن هــی ســر  گوشــت تلخ ب ــه مقــدار  نمی اومــد، ی

کارو می کــردم.« ــرو بیــرون. منــم هــر جلســه ایــن  هــر موقــع ســوت مــی زدم می گفــت ب

بی اعتنایی و بی اطالعی

کــه  کــه جــزء چیزاییــه  ســعی می کنــم نشــنیده بگیــرم، یعنــی چــون 

شــنیدنش، اهمیــت دادن بهشــه و هــر تصمیم تو، تصمیم اشــتباهیه، 

بــرای همیــن ســعی  یعنــی دومینــووار تصمیم هــای اشــتباه مــی آد، 

ــش. ــنیده بگیرم ــوری نش ــه ج ــم ی می کن

حمید، پنج سال سابقه، معلم مدرسۀ سمپاد )پسرانه(

کــه دقیقــًا در میانــۀ طیــف قــرار دارد. در چنیــن  وضعیــت ســوم، وضعیتــی اســت 
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کالس درس  وضعیتــی معلــم تــالش می کنــد به کلــی نســبت بــه ایــن مباحــث در 

گاهانــه و ناشــی  گاهــی ایــن بی اعتنایــی ناآ بی اعتنــا باشــد و آن هــا را نادیــده بگیــرد. 

ــا  ــه انتخــاب می کنــد ت گاهان ــز او به صــورت آ گاهــی نی از بی اطالعــی معلــم اســت و 

کنــد. ایــن انتخــاب از ســوی معلــم  کنتــرل  بــا انــکار ایــن مســائل به نوعــی آن هــا را 

کادر مدرســه بــه  گاهــی بی اعتنایــی  می توانــد زمینه هــای متفاوتــی داشــته باشــد. 

ــم  ــت، معل ــدارس اس ــت های آن م ــی از سیاس ــع بخش ــر مواق کث ــه در ا ک ــائل  ــن مس ای

گاهــی در  ــه مســائل جنســی نشــان ندهــد.  کنــش خاصــی ب کــه وا را مجبــور می کنــد 

یســی میــزان ارتبــاط یــک معلــم بــا دانش آمــوزان  نظام هــای اســتخدامی حق التدر

کــه عمــاًل او انتخــاب دیگــری به جــز  در طــول هفتــه و ســال آن قــدر انــدک اســت 

ــدارد  ــا دانش آمــوزان را ن کــه امــکان ارتبــاط مــداوم و نزدیــک ب ــدارد چرا بی اعتنایــی ن

کمکــی بــه آنــان نمی کنــد، بلکــه می توانــد منجــر  و ورودش بــه ایــن مســائل نه تنهــا 

کافــی معلــم بــر  گاهــی نیــز می توانــد ناشــی از تســلط نا بــه دردســرهایی هــم بشــود. 

فرایندهــای آموزشــی باشــد، در چنیــن شــرایطی ورود بــه چنیــن بحث هایــی جایــگاه 

را  آموزشــی  فراینــد  پاشــی  فرو احتمــال  و  می کنــد  متزلــزل  پیــش  از  بیــش  را  معلــم 

کــه معلــم چنیــن خطــری را  افزایــش می دهــد، بــه همیــن دلیــل دور از انتظــار نیســت 

کلــی و دســتۀ اخیــر )معلمــان نامســلط( به طــور  بــه جــان نخــرد. ایــن معلمــان به طــور 

کالس درس را  ــائل در  ــن مس ــا ای ــه ب ــرای مواجه ــی ب کاف ــی  ــه آمادگ ک ــاص، از آن رو  خ

گاهــی ســرکوبگرانه ای  کنش هــای عجوالنــه و  ندارنــد، در مقابــل افشــای آن معمــواًل وا

ــاره  کاوه )دانش آمــوز مدرســۀ غیردولتــی خــاص پســرانه( در ایــن ب نشــان می دهنــد. 

می گویــد: »یــه بــار یــه پســره ســر کالس یهــو یــه صــدای بلنــدی درآورد، معلممون گفت 

خــب چتــه تــو گاو؟ بعــد اینــم گفــت آقــا ایــن مــا رو انگشــت می کنــه. معلممــون گفــت 
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کنــش  کالس بیــرون.« چنان کــه در ایــن مثــال می بینیــم، معلــم بــا یــک وا گمشــو از 

کــه  اشــتباه، جایــگاه »آزارگــر« و »آزاردیــده« را عــوض می کنــد و به اشــتباه آزاردیــده ای 

ــد. ــه می کن ــرده تنبی ک ــا  آزار را افش

ــور  ــرای عب ــان ب ــیوه های خودش ــز ش ــوزان نی ــًا دانش آم ــرایطی، طبیعت ــن ش در چنی

ــای  کتیک ه ــن تا کارآمدتری ــن و  ــی از مهم تری ــد. یک ــق می کنن ــا را خل از محدودیت ه

آنــان  اســت.  زبانــی  بازی هــای  از  اســتفاده  کالس هایــی  چنیــن  در  دانش آمــوزان 

ســعی می کننــد معانــی جدیــدی را بــرای برخــی از کلمــات و عبــارات میــان خودشــان 

گفت وگــو بــا معلــم(  کالس یــا حتــی در  کننــد تــا بــا اســتفاده از آن هــا )وســط  قــرارداد 

معانــی ای متفــاوت از آنچــه بــه ذهــن معلــم متبــادر می شــود، بــه ذهــن دوستانشــان 

متبــادر شــود. در بســیاری از ایــن مــوارد، معلمــان هرگــز متوجــه معنــای متفــاوت 

برخــورد  دانش آمــوزان  بــا  نمی تواننــد  بشــوند،  هــم  گــر  ا و  نمی شــوند  عبــارات  ایــن 

کننــد چــون آنــان به ســادگی همه چیــز را انــکار می کننــد. عــالوه بــر ایــن، ارجــاع بــه 

کمک کننــده باشــد.  فرهنــگ هم ســاالن و زندگــی روزمــرۀ خودشــان نیــز می توانــد 

معلمــاِن بی اعتنــا و بی اطــالع معمــواًل آشــنایی چندانــی بــا فرهنــگ و ســبک زندگــی 

حــرکات  برخــی  داللت هــای  نمی تواننــد  دلیــل  همیــن  بــه  و  ندارنــد  دانش آمــوزان 

یــا واژه هــا را در فرهنــگ دانش آمــوزی به درســتی متوجــه شــوند و دانش آمــوزان نیــز 

معمــواًل از ایــن فرصــت بهتریــن بهــره را می برنــد.

صمیمیت هم ساالنه

روابــط  نــوع  تیپشــون،  ظاهرشــون،  به خاطــر  معلمــا  از  بعضــی 

ــا  ــد ب کــه بای ــن و بچه هــا اون رابطــه ای  کــه دارن، جذاب اجتماعــی ای 
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هم ســن خودشــون داشــته باشــن، بــا اینــا دارن. حــاال خودمــو می گــم، 

اینــا جــای رفیقــم قــرار می گیــرن.

حسین، هفت سال سابقه، معلم مدرسۀ غیردولتی مذهبی )پسرانه(

کــه معلــم تصمیــم می گیــرد »نقــش حداقــل بزرگســال« را بپذیــرد، در واقــع خــود  زمانــی 

را در موقعیتــی هم ســال بــا دانش آمــوزان قــرار می دهــد. »نقــش حداقــل بزرگســال« 

کمینه هایــی را برایــش حفــظ می کنــد تــا بــه دام صمیمیــت افسارگســیخته  فقــط 

نیفتــد و بتوانــد رابطــه ای ســازنده و آموزشــی را بــا دانش آموزانــش از موضعــی برابــر 

کــه اغلــب جــوان هســتند و تجربۀ  )دســت کم از نظــر ســنی( برقــرار کنــد. ایــن معلمــان 

کمتــری در معلمــی دارنــد، به واســطۀ اینکــه بــه فضــای مدرســه نزدیک تــر هســتند 

متقابــل  درک  می گــذرد،  مدرســه  از  فارغ التحصیلی شــان  از  کمتــری  ســال های  و 

کالسشــان  بهتــری از نوجوانــان دارنــد. حساســیت های معمــول معلمــان را ندارنــد و 

کالسشــان احســاس  نظــم انعطاف پذیــری دارد، بــه همیــن دلیــل دانش آمــوزان در 

کالس  بــرای شکســتن قواعــد  کمتــری  انگیــزۀ  اغلــب  و  بیشــتری می کننــد  آزادی 

ک  اشــترا بــه  آنــان  بــا  را  دوستانه شــان  حرف هــای  می تواننــد  دانش آمــوزان  دارنــد. 

کــه  ــی  ــا ادبیات ــه ب کــه مــورد توافــق طرفیــن اســت، یعنــی ن ــی  ــا ادبیات ــد البتــه ب بگذارن

کامــاًل بزرگســاالنه. دقیقــًا همیــن  گــروه هم ســاالن اســت و نــه بــا ادبیاتــی  مختــص 

کــه باعــث می شــود ایــن رابطــه  دقــت بــرای خلــق و حفــظ ایــن مرزهــای جدیــد اســت 

ــه رابطــه ای ُپرخطــر نشــود.  بــدل ب

ایــن دســته از معلمــان بــرای تنبیــه دانش آمــوزان نیــز روش هــای مخصــوص بــه 

کثــرًا مبتنــی بــر رابطــۀ دوســتانه ای اســت که میــان خــود و دانش آموز  کــه ا خــود را دارنــد 

کم توجهــی بــه دانش آمــوز خاطــی یــا حتــی  خاطــی شــکل داده انــد. چنــد دقیقــه 
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ابــزار تنبیهــی  گاهــی می توانــد تأثیرگذارتریــن  نگاهــی چنــد ثانیــه ای در ســکوت، 

دانش آمــوزان  بــه  کنش هــا  وا دســت  ایــن  بــا  آن هــا  باشــد.  معلمــان  از  دســته  ایــن 

ــه  ــود و ن ــد ب ــط خواه ــره وس ــای نم ــه پ ــود ن ــض ش ــان نق ــر توافقاتش گ ــه ا ک ــد  می فهمانن

پــای مدرســه و انضبــاط و خانــواده، پــای »دوســتی« و »رابطــه« وســط اســت و نقــض 

ــود. ــتی ش ــض دوس ــه نق ــر ب ــد منج ــق می توان تواف

می گیرنــد.  خــود  بــه  متفاوتــی  معنــای  وضعیــت  ایــن  در  نیــز  پاداش هــا 

پایبنــد می ماننــد،  رابطــۀ دوســتی میــان خودشــان و معلــم  بــه  کــه  دانش آموزانــی 

ــارۀ  گفت وگــوی دونفــره درب ــا معلــم  کالس ب می تواننــد در زمان هایــی خــارج از زمــان 

مســائل و دغدغه هایشــان داشــته باشــند و حتــی در مــواردی ایــن رابطــۀ مشــورتی و 

کشــانده می شــود.  هدایتگرانــه بــه بیــرون از مدرســه و زندگــی عاطفــی دانش آمــوز هــم 

و  هم ســاالنه«  »صمیمیــت  وضعیــت  مرزهــای  گاهــی  کــه  زد  حــدس  می تــوان 

کــه بایــد فراینــد  »صمیمیــت ُپرخطــر« مبهــم می شــود و بیــش از همــه ایــن معلــم اســت 

را بــه دقــت زیرنظــر داشــته باشــد و هرکجــا نیــاز بــود، فاصلــه  اش را بیشــتر و مرزهایــش 

کنش هــای خــود بایــد  کنــد. در ایــن وضعیــت، معلــم عــالوه بــر پایــش  را بازســازی 

کنــد تــا معنایــی متفــاوت از  کنش هــای دانش آمــوز نیــز تــالش  بــرای فهــم درســت 

آنچــه در ذهــن معلــم اســت، در ذهــن دانش آمــوز خلــق نشــود. ارغــوان بــا 14 ســال 

کــه  یــس در مدرســۀ غیردولتــی خــاص )دخترانــه( دربــارۀ یکــی از مــواردی  ســابقۀ تدر

تفــاوِت معنــا مسئله ســاز شــده می گویــد: »مــن هیچ وقــت خصوصــی درس  ایــن 

کــه داشــت از ایــران می رفــت و احتیــاج داشــت بــه  گردی داشــتم  نمــی دم، یــه شــا

اینکــه امتحــان نهاییشــو، یعنــی دیپلمشــو، معــدل خوبــی بگیــره. خیلــی بــه هــم 

نزدیــک بودیــم، خیلــی بچــۀ بامطالعــه ای بــود ولــی خیلــی درس نمی خونــد. خیلــی 
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کــه ایــن  از مــن ســؤال می کــرد و خیلــی بــا هــم در ارتبــاط بودیــم. مــن نمی دونســتم 

ــرم خونشــون و  کــه ب ــه مــن داره. از مــن خواســت  اصــاًل حــس به خصوصــی نســبت ب

کنــم ســه ســاعت اونجــا بــودم و خونشــون خیلــی خونــۀ بزرگــی  بهــش درس بــدم. فکــر 

کنــم تــوی اون قســمت خونــه مــا تنهــا  کجاســت. فکــر  کــی  بــود و اصــاًل معلــوم نبــود 

کنــار مــن نشســته بــود و اومــد بــه  کجــا بــود، ایــن  بودیــم، مــادرش بــود ولــی نمی دونــم 

گرفــت و خوابونــد  ی مــن نشســت و منــو  گرفــت، یعنــی رو بــه رو مــن نزدیــک شــد و منــو 

گفتــم »چــی کار می کنــی  کــرد و بوســید. مــن یکدفعــه  ی مــن و منــو بغــل  و خوابیــد رو

کــه »ببخشــید مــن فقــط همینــو می خواســتم!« هیچــی هــم نگفــت  گفتــش  فالنــی؟« 

کــه اصــاًل  و مــن بلنــد شــدم. یعنــی منظــورش از »مــن همینــو می خواســتم« ایــن بــود 

اینکــه تــو اومــدی اینجــا و بــه مــن درس دادی همــۀ هدفــش همیــن بــود و حــاال دیگــه 

بــرو.«

از  معلــم  و  میــان دانش آمــوز  ارتبــاط  نــوع  ایــن  در مجمــوع فرصت هــای  البتــه 

کــه در ایــن وضعیــت میــان معلــم و  ــدی  تهدیدهایــش بیشــتر اســت. مرزهــای جدی

دانش آمــوز خلــق می شــود، باعــث می شــود هرچنــد دانش آمــوز حســی هم ســاالنه 

ــق  ــتی و منطب ــارش را به درس ــد رفت کن ــالش  ــا ت ــد ام ــته باش ــش داش ــه معلم ــبت ب نس

ــد در  ــی جدی ــن توانای ــر از همی ــد. متأث کن ــم  ــی تنظی ــاوت اجتماع ــای متف ــا زمینه ه ب

کالس یــک معلــم  کــه دانش آمــوزان می تواننــد ســر  تنظیــم روابــط اجتماعــی اســت 

کالس معلــم  کنترل شــده داشــته باشــند و هم زمــان ســر  ــه و  خــاص رفتــاری همدالن

کــه بــا آنــان مواجهــۀ متفاوتــی دارد، رفتــار متفاوتــی از خــود نشــان دهنــد.  دیگــری 

ایــن تنظیــم جدیــد در واقــع مقدمــه ای بــرای مواجهــه بــا بحــران جنســی و ســاماندهی 

و  دانش آمــوزان شــأن  باعــث می شــود  رابطــه  ایــن  اســت.  دانش آمــوز  سکســوالیتۀ 
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کــه دارای  کســانی  منزلتــی بــرای خودشــان قائــل شــوند چــون از ســوی معلــم به عنــوان 

چنیــن شــأن و منزلتــی هســتند بــه رســمیت شــناخته می شــوند. ایــن شــأن و منزلــت 

جدیــد باعــث می شــود آنــان رفته رفتــه ســاحات مختلــف شــخصیت خــود )از جملــه 

کننــد. در ایــن فراینــد معلمانــی  سکســوالیته( را بــا ایــن وضعیــت جدیــد تنظیــم 

مطمئــن  همراهانــی  می تواننــد  دارنــد  دانش آمــوزان  بــا  هم ســاالنه  صمیمیتــی  کــه 

کــه دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم  بــرای آنــان باشــند. در نمونــه ای جالب توجــه، امیــد 

گرایشــات  مدرســۀ عمومــی دولتــی )پســرانه( در مناطــق پاییــن شــهر تهــران اســت و 

ــا او  ــاالنه ب ــی هم س ــه صمیمیت ک ــش  ــی از معلمان ــارۀ بخش ــه دارد، درب دوجنس گرایان

کــه  کنــن، چــون مــن بــا پارتنــرم  دارنــد، می گویــد: »ســعی می کنــن تــوی ایــن راه هدایتــم 

یســتم  کــردم یــه مــدت، معلــم ز بغل دســتیم بــود بــه مشــکل برخــوردم و جامــو عــوض 

ــم.« کردی کالس و مشــکلمون رو حــل  ــوی  ــو نگــه داشــت ت ــود، دوتاییمون فهمیــده ب

صمیمیت بزرگساالنه

برخــورد می کنــن.  بــا قضیــه  روشــنفکرانه  از معلمــا خیلــی  بعضــی 

و دارم دانش آمــوزای جدیدشــو  بــودم  مــن دانش آمــوز همــون معلــم 

هــم می بینــم. خیلــی برخــورد خوبیــه. میــان مســئله رو قشــنگ شــرح 

ــد اینجــوری برخــورد  مــی دن. همچیــن موضوعــی هســتش، شــما بای

تــو ایــن زمینــه ایــن فیلمــا رو  کتابــا رو بخونیــد،  کنیــد، بریــد فــالن 

کــه قطعــًا می تونــه راهنماتــون باشــه تــوی  کار رو بکنیــد  ببینیــد، فــالن 

ایــن قضیــه.

مهدی، دو سال سابقه، معلم و مشاور مدرسۀ فرهنگ دولتی )پسرانه(
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ایــن وضعیــت را می تــوان ترکیبــی از »تخاصــم والدانــه« و »صمیمــت هم ســاالنه« 

که از جایگاه یک بزرگســال  دانســت. چنیــن معلمانــی تــالش می کننــد در عین حــال 

بــه  کمــک  بــا دانش آمــوزان برخــورد می کننــد، نوعــی از صمیمیــت را در راســتای 

گیرنــد. نقــش معلــم اینجــا می توانــد بــه نقــش خواهــر یــا بــرادری بزرگ تــر  کار  آنــان بــه 

و همــدل شــبیه باشــد امــا نــه دوســتی هم ســال. این هــا هرچنــد بــه نظــم پایبنــد 

کــه می تواننــد مورداعتمــاد  هســتند امــا نــوع رابطه شــان بــا دانش آمــوزان طــوری اســت 

کالس درس نیســت و  آنــان باشــند. دانش آمــوزان می داننــد جدیــت آنــان محــدود بــه 

گفت وگویــی بالغانــه بــا آنــان داشــت و اغلــب  می تــوان دربــارۀ هــر موضــوع جــدی ای 

کــه باعــث جــذب دانش آمــوزان می شــود.  همیــن برخــورِد اصطالحــًا حرفــه ای اســت 

و  نمی آینــد  پاییــن  خودشــان  بزرگســاالنۀ  موضــع  از  وضعیتــی  چنیــن  در  معلمــان 

ایــن را در ادبیاتشــان هــم می تــوان دیــد. دانش آمــوزان بــرای اینکــه بتواننــد ارتبــاط 

ــا آن هــا داشــته باشــند بایــد خودشــان را در جایــگاه بزرگســال قــرار دهنــد  کارآمــدی ب

کــه می تــوان آن را  کننــد. انتظاراتــی  ی  کــه از آن جایــگاه مــی رود پیــرو و از انتظاراتــی 

گرفتــه تــا نــوع جمله بنــدی و انتخــاب  گفت وگــو بــا معلــم  در فــرم بــدن آن هــا هنــگام 

واژگانشــان دیــد. در اغلــب مــوارد، اســتقالل ایــن دســته از معلمــان فقــط محــدود بــه 

ــه و  ــا مدرس ــورد ب ــی در برخ ــا حت ــت، آن ه ــوزان نیس ــل دانش آم کالس درس و در مقاب

کوتــاه بیاینــد، مســتقالنه  حمایــت از دانش آموزانشــان نیــز بــدون اینکــه از مرزهایشــان 

عمــل می کننــد.

کالس ســر  کنــش جنســی از دانش آمــوزان در محیــط  در چنیــن وضعیتــی، وقتــی 

می زنــد، معلــم تــالش می کنــد بــا مداخلــه ای غیرمســتقیم و محترمانــه طوری بــا ماجرا 

کالســش برهــم نخــورد و هــم دانش آمــوزان خاطــی آســیب  کــه هــم نظــم  کنــد  برخــورد 
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یــس در هنرســتان غیردولتــی )دخترانــه( را  کــه چهــار ســال ســابقۀ تدر نبیننــد. مینــو 

کالس می بینــم نشســتن دارن دســت همــو  دارد در همیــن رابطــه می گویــد: »مثــاًل ســر 

کــه مســتقیم، چــون  نــوازش می کنــن. مــن وقتــی اینــارو می بینــم خیلــی بــه شــوخی، نــه 

کــن،  شــایدم چیــزی نباشــه و احساســات عــادی باشــه، بهشــون می گــم: ای بابــا ولــش 

کــه  چــی کارش داری و اینــا. یعنــی ســعی می کنــم ایــن چیــزارو اصــاًل مســتقیم نگــم 

هــم تهمــت نشــه و هــم حــاال اون حســاس نشــه بگــه عــه پــس مــن اینجــوری شــدم. 

کــه پنهــان نکنــن اینــو.« یــا حســین )معلــم مدرســۀ غیردولتــی  یعنــی همــۀ تالشــم اینــه 

بــدون  بــاره می گویــد: »ســیخ می کنــن، ببخشــید، منــم  ایــن  مذهبــی پســرانه( در 

اشــاره بــه اون ماجــرا می گــم بــرو یــه آب بــزن بــه صورتــت بیــا، مــن اینجــوری مدیریــت 

کــه معلــم بــرای دانش آمــوز قائــل می شــود،  می کنــم.« در ایــن وضعیــت نــوع احترامــی 

کــه او جایــگاه خــود را به عنــوان یــک بزرگســال بــه رســمیت  منجــر بــه آن می شــود 

کنش هــای جنســی( را بــا ایــن جایــگاه  کنش هایــش )از جملــه  بشناســد و رفته رفتــه 

دانش آمــوزان  شــیطنت های  نــوع  در  می تــوان  حتــی  را  ایــن  کنــد.  تنظیــم  جدیــد 

شــیطنت های  هــم  هنــوز  هرچنــد  آن هــا  دیــد،  معلمانــی  چنیــن  کالس هــای  ســر 

کودکانه شــان را دارنــد امــا ســعی می کننــد شیطنت هایشــان را بــا توجــه بــه جایگاهــی 

کننــد. کالس بــه آن هــا بخشــیده )بزرگســالی( تنظیــم  کــه معلــم در آن 

کــه تــالش  یکــی دیگــر از خصلت هــای معلمیــن در ایــن وضعیــت آن اســت 

می کننــد دانش آموزانشــان را درگیــر فعالیت هــای بزرگســاالنه یــا شبه بزرگســاالنه در 

کننــد. آنــان بــا خلــق چنیــن تجاربــی بــرای  کالس یــا حتــی مدرســه  خــارج از محیــط 

دانش آمــوزان، در عمــل طعــم بزرگســالی و تبعــات مثبــت اجتماعــی آن را بــه آنــان 

کــه بتواننــد رفتارشــان  می چشــانند و در واقــع دانش آمــوزان می فهمنــد در صورتــی 
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کودکــی و نوجوانــی )از جملــه بحــران جنســی(  کننــد و از بحران هــای  را ســاماندهی 

یشــان باشــد. نمونه هــای خوبــی از  کننــد، چــه فرصت هایــی می توانــد پیــش رو عبــور 

کــه خروجــی فعالیت هــای دانش آمــوزان  ایــن معلمــان را می تــوان در هنرســتان ها دیــد 

گروه های  ملموس تــر اســت. تــالش برخــی از معلمــان هنرســتانی بــرای شــکل دادن بــه 

کمــک بــه نمایــش یــا اجــرای عمومــی آثــار دانش آمــوزان و مســائلی از ایــن  هنــری، 

کار در باقــی رشــته ها و مــدارس  دســت بخشــی از چنیــن وضعیتــی اســت. ایــن 

در  دانش آمــوزان  درگیرکــردن  بــرای  تــالش  می شــود.  انجــام  دیگــری  طــرق  بــه  هــم 

فعالیت هــای فوق برنامــۀ اجتماعــی و فرهنگــی از نمایشنامه نویســی و فیلمســازی 

گرفتــه تــا تماشــای دســته جمعی تئاتــر و فیلــم نمونه هــای دیگــری از ایــن فعالیت هــا 

هســتند.

ــه  ک ــری  ــن خط ــت. رایج تری ــم نیس ــد ه ــر و تهدی ــی از خط ــت خال ــن وضعی ــا ای ام

کاریزماســت  بــه شــکلی از  در دل ایــن وضعیــت نهفتــه اســت بدل شــدن معلــم 

شــکل گیری  می کنــد.  خــود  مجــذوب  دیوانــه واری  به شــکل  را  بچه هــا  همــۀ  کــه 

یــا جنســی ُپرخطــر در  بــه ایجــاد عالقــۀ عاطفــی  چنیــن شــرایطی می توانــد منجــر 

ــا دو  ــرد. علیرضــا ب ــه معلــم شــکل بگی ــر ســر نزدیکــی ب ــوزان شــود و رقابتــی ب دانش آم

کنکــور  کالس هــای  یــس در مدرســۀ غیردولتــی خــاص )پســرانه( و  ســال ســابقۀ تدر

کــه مثــاًل بــا اســتادا رابطــه  در ایــن رابطــه می گویــد: »ببیــن تــوی دختــرا ایــن قضیــه 

داشــته باشــن بیشــتر یــه حالــت ُپــزدادن و بــرگ برنــده داره. مثــاًل مــن فالنــی رو تســخیر 

کــه هرکــی مــخ فــالن  کــردم. حتــی مــن شــنیدم دانش آمــوزا بــا هــم شــرط می بنــدن 

اســتادو زد برنــده س.« در برخــی مــوارد دیگــر، چنیــن معلمانــی آن چنــان ســتایش 

ایــن  می گیرنــد.  قــرار  گونــه  خدا جایــگاه  در  کــه  برمی انگیزنــد  را  دانش آموزانشــان 
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جایــگاه نیــز شــکلی از رقابــت را بــر ســر جلب توجــه بــه راه می انــدازد و در برخــی مــوارد 

باعــث می شــود دانش آمــوزان نوعــی احســاس مالکیــت نســبت بــه معلمشــان داشــته 

کــه در ایــن رابطــه می تــوان زد دانش آموزانــی هســتند  باشــند. معروف تریــن مثالــی 

کــه از ازدواج کــردن معلــم مجردشــان ناراحــت می شــوند و احســاس می کننــد او را از 

گاهانــه  کــه معلــم آ دســت داده انــد. یگانــه راه مقابلــه بــا ایــن وضعیــت هــم آن اســت 

کــرد، تمــام  کســب  گــر  کســب نکنــد و ا کاریزماتیــک و بــت واره  کنــد جایــگاه  تــالش 

گیــرد. کار  تــالش خــود را بــرای درهم شکســتن ایــن جایــگاه بــه 

جمع بندی

)بــر محــور  کالس درس  کــه میــان معلــم و دانش آمــوز در  پنــج وضعیتــی  از میــان 

مســئلۀ سکســوالیته( شــرح دادم، فقــط دو وضعیــت آخــر )صمیمیــت هم ســاالنه و 

صمیمیــت بزرگســاالنه( بــرای عبــور از بحران هــای جنســی نوجوانــی بــه دانش آمــوزان 

کمــک می کنــد. دو وضعیــت نخســت )صمیمیــت ُپرخطــر و تخاصــم والدانه( شــاید 

کننــد امــا در مجمــوع باعــث امتــداد  از بــروز و ظهــور نمودهــای ایــن بحــران جلوگیــری 

یــا تشــدید بحران هــای جنســی نوجوانــی می شــوند. وضعیــت ســوم )بی اعتنایــی 

و بی اطالعــی( نیــز هرچنــد شــاید تبعــات منفــی دو وضعیــت نخســت را نداشــته 

کــه معلــم می توانــد در  کــه نقــش مثبتــی  از اشــکال نیســت چرا امــا خالــی  باشــد 

یــادی  فراینــد آمــوزش جنســی داشــته باشــد را به کلــی حــذف می کنــد و امکان هــای ز

ــرد. در میــان دو وضعیــت آخــر نیــز هرچنــد هــر دو در نهایــت نتیجــۀ  را از میــان می ب

یکســان یــا دســت کم نزدیــک بــه یکدیگــر دارنــد امــا راهشــان بــرای رفتــن به ســوی ایــن 

به نوعــی  معلــم  هم ســاالنه  صمیمیــت  در  دارد.  چشــم گیری  تفاوت هــای  نتیجــه 



ماللت های نوجوانی: سکسوالیته و گذار به بزرگسالی196

گــذار از نوجوانــی اســت و تــالش می کنــد همیشــه در  همــراه دانش آمــوزان در فراینــد 

ــد و  ــان باش ــدی زندگی ش ــائل ج ــور مس ــر مح ــک ب ــی نزدی ــرای ارتباط ــان ب ــترس آن دس

نوعــی امــداد بیرونــی بــه آنــان برســاند امــا در صمیمیــت بزرگســاالنه، معلــم بخــش 

ــد و  ــذار می کن گ ــوز وا ــی دانش آم ــی و روان ــاحت ذهن ــه س ــذار را ب گ ــد  ــی از فراین اعظم

کنــار  تــالش می کنــد بــا اعمــال نوعــی از فشــار اجتماعــی بــر شــخصیت دانش آمــوز در 

ارائــۀ الگوهــای مناســب و معتبــر بزرگســالی )از جملــه خــودش( آنــان را به صــورت 

گــذار ســوق دهــد. ــی به ســوی  درون





، همه هفت تری می کشند! در غیاب مشاور



وقتــی از مســائل جنســی دانش آمــوزان در مدرســه صحبــت می کنیــم، شــاید یکــی 

کــه بــه ذهنمــان خطــور می کنــد، مشــاور مدرســه باشــد؛ همیــن  از اولیــن نقش هایــی 

چنیــن  مــدارس  همــۀ  تقریبــًا  دارد.  کــه  ابهاماتــی  همــۀ  بــا  »مشــاور«  کلــِی  عنــوان 

ــان  ــه آن کلــی مشــاور ب ــد، عنــوان  جایگاهــی در ســاختار اداری و ســازمانی خــود دارن

کننــد.  کــه مدنظرشــان اســت در ایــن جایــگاه اســتفاده  اجــازه می دهــد از هــر فــردی 

کلــی در واقــع بــه »مشــاور مذهبــی« داللــت دارد، گاهــی بــه »مشــاور  گاهــی ایــن عنــوان 

بــه انــواع دیگــر  گاهــی هــم  بــه »مشــاور روان شــناختی« و شــاید  گاهــی  آموزشــی«، 

مشــاور. در صحبــت از نقــش مشــاوران در مســائل و روابــط جنســی دانش آمــوزان 

کــه هریــک  کلــی می توانیــم ســه نــوع مشــاور را در محیــط مــدارس ببینیــم  به طــور 

کارویژه هــای مخصــوص بــه خــود را دارنــد و البتــه هســتند تعــدادی از  ویژگی هــا و 

ــد. ــژه ای هــم ندارن کاروی کــه هیــچ  آن هــا 

مشاور اشتباهی

ولــی  فیزیکــی داره  کــه حضــور  فــردی  یــه  به نــام مشــاور  یــم  دار واال 
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یــه؟ مشــاور بــه معنــی اینکــه  واقعــًا مفیــد نیســت. می دونیــد چجور

نیروهایــی  اینــا  نیســتن.  باشــه  روان شانســی  یــا  مشــاوره  رشتشــون 

کارآمــدن و نمی دونــن  تــوی آموزش وپــرورش به نوعــی نا کــه  هســتن 

ــه  ــوی مدرس ــا ت ــتی همیــن ج ــه پس ــن، ی کن ــازماندهی  کجــا س ــا رو  این

ــن  ــالغ بزن ــن بهشــون اب ــا بتون ــا فقــط اســمش باشــه ت بهشــون مــی دن ت

وگرنــه خــب قطــع حقــوق می شــن.

الهه، 25 سال سابقه، معلم هنرستان دولتی )دخترانه(

قــرار  مدرســه  محیــط  در  مشــاور  جایــگاه  در  به اشــتباه  حقیقــت  در  کــه  کســانی 

ــش  ــه دان ــد و ن ــش را دارن ــن نق ــای ای ــرای ایف ــی ب کاف ــۀ  ــی و تجرب ــه آمادگ ــد و ن گرفته ان

الزم بــرای آن را می توانیــم »مشــاوران اشــتباهی« بنامیــم. ایــن نــوع از مشــاوران طیــف 

گســترده ای از افــراد را دربرمی گیرنــد. بخشــی از آن هــا چنــان از فقــدان تجربــۀ واقعــی 

ــا مســائل جنســی  یارویــی ب ــه محــض نخســتین رو کــه ب ــد  در ایــن زمینــه رنــج می برن

جایــگاه  لحظــه  همــان  در  و  می کننــد  گــم  را  پایشــان  دست و دانش آمــوزان  میــان 

مرجــع در میــان آنــان را از دســت می دهنــد. بخــش دیگــری از آن هــا در واقــع مبلغــان 

ــد و ارزش هــا  کــه معمــواًل به واســطۀ شــکاف نســلی و تفــاوت عقای مذهبــی هســتند 

کثــر  گــر هــم موفــق شــوند، در ا کننــد و ا نمی تواننــد ارتبــاط خوبــی بــا بچه هــا برقــرار 

را  بــرای مداخلــه در مســائل جنســی  کافــی  و تجربــۀ  مــوارد دانــش  قریب به اتفــاق 

کــه متأســفانه تعــداد درخــور توجهــی از مــدارس از آن بهــره  ندارنــد. اســتراتژی دیگــری 

ــگاه مشــاور اســت. ایــن معلمــان و  ــه در جای ــا مســئول پای ــد، نشــاندن معلــم ی می برن

ــد و می تواننــد  کــه اغلــب دروس انــدک و منعطفــی را در اختیــار دارن ــه  مســئولین پای

بــا بهره بــردن از ایــن انعطــاف، روابــط شــخصی خوبــی را بــا بچه هــا شــکل دهنــد، 



201 درغیابمشاور،همههفتتریمیکشند!

کــه هرچنــد بتواننــد »دوســت« خوبــی  کثــر مــوارد اشــخاص »اشــتباهی« هســتند  در ا

بــرای دانش آمــوزان باشــند امــا نمی تواننــد جایــگاه یــک »مشــاور متخصــص« را ُپــر 

کمکــی از دستشــان برنمی آیــد. ایــن نــوع ایجــاد صمیمــت  کننــد و در آن ســطح 

دانش آمــوزان  بــه  کمکــی  نه تنهــا  مشــاور  جایــگاه  در  کم تجربــه  افــراد  قــراردادن  و 

ــن  ــد. ای ــرار ده ــز ق ــوه ای نی ــرات بالق ــرض خط ــان را در مع ــد آن ــه می توان ــد بلک نمی کن

ــان  ــتانه می ــا دوس ــخصی ی ــۀ ش ــکل گیری رابط ــد ش ــان می کنن گم ــتباه  ــدارس به اش م

کــه آنــان مســائل خصوصــی و جنســی خــود  دانش آمــوزان و معلمــان بــدان معناســت 

ک می گذارنــد. حتــی گاهــی ایــن مــدارس در اشــتباهی فاحــش  را نیــز بــا آنــان بــه اشــترا

و باورنکردنــی عــدم طــرح ایــن مســائل میــان دانش آمــوزان و ایــن دســته از معلمیــن و 

ــرای عــدم وجــود ایــن مســائل میــان دانش آمــوزان می داننــد. مســئولین را شــاهدی ب

کــه متأســفانه هنــوز هــم در برخــی مــدارس دولتــی جایگاه  گــروه اشــتباهی دیگــری 

کرده انــد، شــاید بــرای نســل های پیشــین آشــناتر باشــند. نیروهــای  مشــاور را اشــغال 

کــه هرچنــد در جایــگاه مشــاور »دانش آمــوزان« قــرار دارنــد  رســمی آموزش وپــرورش 

امــا در محیــط مدرســه دو هــدف اصلــی را دنبــال می کننــد: نخســت، تبلیــغ اصــول، 

آرمان هــا و ارزش هــای دینــی و سیاســی از خــالل اعمــال نخ نمایــی همچــون چــاپ 

ی تابلوهــای اعالنــات مدرســه. دوم، اطاعــت  پوســتر و نوشــتن جمــالت قصــار رو

ســاختار  در  ترقــی  بــرای  پاچه خــواری  اصطالحــًا  و  مدرســه  مدیــر  از  تمام وکمــال 

کــه  کارهــای اشــتباهی  کــم کاری یــا بهتــر بگوییــم،  ســازمانی مدرســه و فــرار از تبعــات 

یــس در هنرســتان دولتــی )پســرانه(  ــا ســابقۀ 15 ســال تدر انجــام می دهنــد. وحیــد ب

ــوی  ــده، ت ــتی اوم ــه دوس ــی ی ــت پرورش ــه معاون ــد: »االن واس ــراد می گوی ــن اف ــارۀ ای درب

کارشــون شــده تبلیــغ بــرای دســتگاه حکومتــی،  بقیــۀ مــدارس هــم بــه همیــن صورتــه، 
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ایــن اصــاًل پرورشــی نیســت. پرورشــی یعنــی روان شناســی، خیلــی مهمــه. واقعــًا تــوی 

ی مباحــث روان شناســی و تربیتــی بچه هــا وقــت نمی ذارن،  آموزش وپــرورش فعلــی رو

کار  کارد بزنــه تبلیــغ سیســتم بشــه یــا دوتــا  طــرف فکــر می کنــه بایــد اینجــا دوتــا پــال

کــه وضعیــت دانش آمــوز  بکنــه رئیــس راضــی باشــه بعــد بــره. اصــاًل تــو ایــن حــوزه 

بــده یــا مشــکل داره، بیــاردش باهــاش حــرف بزنــه نیســت. ایــن خیلــی بــده چــون 

گــه یکــی بــود بــا اینــا حــرف بزنــه، معضــل  کــه ا مــن خیلــی دانش آمــوزا رو اینجــا دیــدم 

آموزش وپــرورش  از ســوی  کــه  از مشــاوران رســمی  بســیاری  اجتمــاع نمی شــدن.« 

کثــرًا یک زنگــه یــا یــک روزه راهــی مــدارس می شــوند نیــز در  کارگاه هــای ا بــرای برگــزاری 

یــس در هنرســتان غیردولتــی  همیــن دســته می گنجنــد. نیمــا بــا پنــج ســال ســابقۀ تدر

)پســرانه( خاطــرۀ جالبــی در ایــن بــاره روایــت می کنــد: »یــه روزی، یــه خانومــی از 

آموزش وپــرورش اومــد راجــع بــه آمپــوالی بدنســازی و اینــا بــرای بچه هــا حــرف زد، 

کــه پزشــک هــم بــود البــه الی حرفــاش مــن  کار درســتی هــم بــود، ایــن خانــوم  بنظــرم 

ی قــوای جنســیتون  کــه مثــاًل می خــواد بگــه رو کــه بــه اون می رســه  می دیــدم اونجایــی 

تأثیــر مــی ذاره، ِمن ِمــن می کنــه. بابــا تــو اومــدی از اونجــا بــرای همچیــن چیــزی. بعــد 

ــون مشــکل  ــد بچــه دار بشــید، برات کــه بعــدًا می خوای ــوی ایــن مایه هــا  هــی می رفــت ت

داره. از ایــن حرفــای اخالقــی. بابــا بــه تــو چــه؟ اینجــا چــی کار می کنــی؟ بچــه شــاید 

کــه بچــه دار نمی شــن اصــاًل. متوجهیــد؟«  نخــواد، االن نســلی ان 

مشاور آموزشی

خیلــی تــوی بچه هــا مشــکالت شــخصی پیــش مــی آد و اینــا، مــن 

یــش  خیلــی ســعی می کنــم وارد مشــکالت نشــم چــون همیــن جور
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یــاد داره  جامعــۀ مــا پــر از مشــکله. بخــوای وارد یکیــش بشــی دردســر ز

و ما مشــاور تحصیلی هســتیم، مشــاور روان شناســی و روان شــناختی 

جنبــۀ  بیشــتر  کنیــم.  ی  کاو وا رو  مشــکالت  بخوایــم  کــه  نیســتیم 

تحصیلــی مهمــه.

مهدی، دو سال سابقه، معلم و مشاور مدرسۀ فرهنگ دولتی )پسرانه(

بــر  کنکــور  بیش ازپیــش  ســلطۀ  بــا  گذشــته  ســالیان  طــول  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

فرایندهــای آمــوزش عمومــی )به ویــژه در متوســطۀ دوم( روبــه رو بوده ایــم، دور از انتظــار 

کــه بخــش اعظــم مشــاوران حاضــر در محیط این مدارس، مشــاوران آموزشــی  نیســت 

کــه فعالیــت ایــن دســته  کنکــور اســت. از آنجایــی  ی  کــه تمرکــز اصلی شــان رو باشــند 

کنکــور توســط دانش آمــوزان  کســب رتبه هــای خــوب در  از مشــاوران می توانــد باعــث 

و به تبــع آن جــذب دانش آمــوزان بیشــتر و آوردۀ مالــی بیشــتر بــرای مدرســه شــود، 

کثــر مــدارس یافته انــد.  آن هــا جایــگاه ثابــت و مســتحکمی در ســاختار ســازمانی ا

ایــن مشــاوران در اغلــب مــوارد مبتنــی بــر سیاســت های مدرســه یــا سیاســت های 

شــخصی خودشــان در مســائل شــخصی دانش آمــوزان )به ویــژه مســائل جنســی( 

کنــد بــاب صحبــت دربــارۀ  گــر دانش آمــوزی تــالش  دخالــت نمی کننــد و حتــی ا

کــرده و او را پــس می زننــد. البتــه  کنــد، در مقابــل آن مقاومــت  چنیــن مســائلی را بــاز 

کــه  ایــن امتنــاع از ورود بــه حــوزۀ شــخصی یــک اســتثناء دارد و آن هــم زمانــی اســت 

مســائل شــخصی )و حتــی جنســی( دانش آمــوز بــه رونــد آموزشــی او و بــه بیــان بهتــر، 

کنکــورش آســیب بزنــد، در چنیــن شــرایطی مشــاور آموزشــی بــدون  بــه رتبــه و تــراز 

هیــچ معطلــی و احتیاطــی وارد حــوزۀ شــخصی می شــود و پــس از اصــالح آن فراینــِد 

ــا آن برایــش  ــا دیگــر مســائل شــخصِی مرتبــط ب آموزشــی، پیگیــری ادامــۀ آن مســئله ی
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بی اهمیــت خواهــد بــود. از طــرف دیگــر، بخشــی از مشــکالت شــخصی و فشــارهای 

گاهــی  کــه دانش آمــوزان در ایــن ســنین تجربــه می کننــد ناشــی از مشــاوره های  روانــی 

کنکــور اســت. طبیعــی اســت  ضدانســانی ایــن دســته از مشــاوران بــرای موفقیــت در 

کنونــی و اصطالحــًا ناهنجاری هــای رفتــاری اش  کــه می دانــد فشــار  دانش آمــوزی 

ایــن صنعــت در  کنکــور اســت و فعــاًل هــم مهم تریــن نماینــدۀ  به خاطــر صنعــت 

زندگــی اش، مشــاور آموزشــی مدرســه اســت، او را محــرم خوبــی بــرای اســرار و مســائل 

شــخصی و جنســی زندگــی اش ندانــد.

مشاور روان شناختی

کــه شــد و منــم هم کالســی اون شــدم، روابطمــون بهــم  ســوم دبیرســتان 

َکِفــش  ــو  ــوز ت ــه مــدت مــن هن کاًل. اول اون ســرد شــد، بعــد ی یخــت  ر

کــه  کــردم و اینــا. یــه مشــاوری هــم داشــتیم  بــودم، بعــد خودمــو جمــع 

از ایــن قضیــه خبــر داشــت و خیلــی بــا مــن خــوب بــود، بــه هیچ کــس 

کــرد و من پیش دانشــگاهی  چیــزی نگفــت، فقــط صرفــًا بــه من کمک 

کشــیدم بیــرون. ازش 

ینب، دانش آموز پایۀ دوازدهم، مدرسۀ غیردولتی مذهبی )دخترانه( ز

گفتمــان »مشــاورۀ تخصصــی و روان شــناختی« در آمــوزش عمومــی  جــا نیفتــادن 

باعــث شــده فقــط تعــداد اندکــی از مــدارس )اغلــب غیردولتــی( توجــه و برنامه ریــزی 

جــدی بــرای ایــن جایــگاه داشــته باشــند. یکــی از مهم تریــن ویژگی های این مشــاوران 

از ســایر بخش هــا و نقش هــا  در ســاختار ســازمانی مدرســه اســتقالل نسبی شــان 

اســت. آن هــا حتــی در مواجهــه بــا مدیــر یــا مدیــران مدرســه اولویــت نخستشــان حفظ 
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اســرار دانش آمــوزان و وفــاداری بــه اعتمــاد آن هاســت. آن هــا نه تنهــا بــدل بــه بازوهــای 

یــک ســاختار مدرســه نمی شــوند بلکــه در مواجهــۀ دانش آمــوزان  انضباطــی و ایدئولوژ

کافــی را  بــا ایــن بازوهــا در مــواردی نقــش حامــی آنــان را ایفــا می کننــد و آرامــش روانــی 

برایشــان بــه ارمغــان می آورنــد. ایــن دســته از مشــاوران ســعی می کننــد همچــون باقــی 

ی روابــط و صمیمیت هــای دانش آمــوزان  نقش هــای مدرســه حساســیت بی مــورد رو

بــا  ایشــان  نکننــد.  نــگاه  آنــان  بــه  بالقــوه  مجرمــان  چشــم  بــه  و  باشــند  نداشــته 

ــا و  ی ه کنجکاو ــال و  ــه اعم ــه چ ک ــد  ــاالن می دانن ــگ هم س ــی از فرهن کاف ــناخت  ش

ســرگرمی هایی بــرای ســنین آنــان طبیعــی اســت و آن هــا را بــه رســمیت می شناســند 

ــا خواســت و رضایــت دانش آمــوزان،  ــوان و البتــه ب و حتــی ســعی می کننــد در حــد ت

گاهــی بــه صحبت هــای دونفــرۀ  تــی نیــز داشــته باشــند. ایــن مداخــالت  مداخال

گاهــی فراتــر  آنــان دربــارۀ روابــط عاطفــی و عاشــقانۀ دانش آمــوز محــدود می مانــد و 

بــا مشــاور مدرسه شــان  تــا  را می یابنــد  امــکان  ایــن  رابطــه  و هــر دو طــرف  مــی رود 

ــند،  ــز باش ــه و تحقیرآمی ــی قضاوت گران ــاهد نگاه ــه ش ــدون اینک ــد و ب کنن ــت  صحب

از او دربــارۀ چالش هــا و مســائل رابطه شــان راهنمایــی بگیرنــد. در ایــن مــوارد مشــاور 

او  نــدارد،  یــا حتــی جنســی دانش آمــوزان  رابطــۀ عاطفــی  قطــع  بــر  اصــراری  هیــچ 

ــر باعــث  کنــد و همیــن ام ــان ایفــا  ــرای آن تــالش می کنــد نقــش همــراه و هدایتگــر را ب

می شــود دســت کم خطــرات رابطــه بــرای دانش آمــوزان بــه حداقــل برســد و بتواننــد بــا 

ــاص و  ــوردی خ ــد. در م کنن ــور  ــی عب ــی نوجوان ــای جنس ــری از بحران ه کمت ــات  تبع

ــت  ــک اس ــش نزدی ــوز دوجنس گرای ــه دانش آم ــدر ب ــه آن ق ــاور مدرس ــه، مش جالب توج

ــل و امنیــت  ــا از شایســتگی طــرف مقاب ــا فــرد همجنــس مــی رود ت ــرار ب ــا او ســر ق کــه ب

کنــد. امیــد، دانش آمــوز پایــۀ دوازدهــم  دانش آمــوزش در ایــن رابطــه اطمینــان حاصــل 
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ــارۀ مشــاور مدرسه شــان  مدرســۀ عمومــی دولتــی )پســرانه( در پاییــن شــهر تهــران درب

گذاشــت بعــدًا  می گویــد: »مــن بــه یــه مشــکلی خــوردم، باهــام اومــد ســر قــرار، منتشــو 

ــا تــو اومــدم،  کــو پــس ایــن طــرف مقابلــت؟ اون  کــردم ب کارو ول  کــه فالنــی مــن فــالن 

کردیــم و وقتــی رفــت راجــع  کــرده بــود، نشســتیم تــوی پــل طبیعــت صحبــت  دیــر 

بهــش نظــر داد.«

کــه ایــن  کنــار ایــن ویژگی هــای مثبــت، یکــی از مهم تریــن چالش هایــی  البتــه در 

کــه به دلیــل عــدم حضــور مــداوم  دســته از مشــاوران بــا آن روبــه رو هســتند، آن اســت 

کالس و محیــط مدرســه  در فضاهــای مختلــف مدرســه و عــدم ارتبــاط نزدیــک در 

دانش آمــوزان  بــا  کافــی  صمیمیــت  ایجــاد  و  اولیــه  ارتباط گیــری  دانش آمــوزان،  بــا 

جهــت صحبــت دربــارۀ مســائل شخصی شــان بــرای آنــان دشــوار اســت و اغلــب 

کــه  ــرد. یکــی دیگــر از معایــب ایــن حضــوِر محــدود نیــز آن اســت  ــادی می ب ی زمــان ز

کافــی از محیــط مدرســه و روابــط دانش آمــوزان داشــته  مشــاور نمی توانــد مشــاهدات 

تی  باشــد و به جــای اینکــه خــودش وقتــی بــر اســاس مشــاهداتش متوجــه مشــکال

ــا  ــد ت ــد منتظــر بمان ــه او نزدیــک شــود، بای کنــد ب در یــک دانش آمــوز می شــود، تــالش 

کــه در ایــن تــالش بــرای  کنــد. البتــه شــایان ذکــر اســت  خــود دانش آمــوز بــه او رجــوع 

خطــر  معــرض  در  اســت  ممکــن  کــه  دانش آموزانــی  بــا  ارتباط گیــری  و  شناســایی 

باشــند، او همــواره بایــد بــه حریــم خصوصــی و حقــوق شــخصی آنــان احتــرام بگذارد. 

جمع بندی

هرچنــد نقــش مشــاور روان شــناختی در طــول ســالیان اخیــر در مــدارس جدی تــر 

گرفتــه شــده امــا هنــوز فقدان هــای درخــور توجهــی در ایــن زمینــه وجــود دارد و انــدک 
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کــه مشــاورۀ تخصصــی در اختیــار دانش آموزانشــان می گذارنــد.  هســتند مدارســی 

گاهــی می تواننــد تأثیــری عمیــق  کــه ایــن مشــاوره ها  ایــن وضعیــت در حالــی اســت 

و شــگرف بــر زندگــی دانش آمــوزان داشــته باشــند. از جنبــۀ سیاســت گذارانه و بــا 

توجــه بــه محدودیت هــای وضــع موجــود، بــه نظــر می رســد نمی تــوان مداخلــه ای 

ــه مشــاوران روان شــناختی  ــان ب ــا بدل کــردن آن کاهــش مشــاوران آموزشــی ی در زمینــۀ 

کــرد. حتــی انتظــار مــی رود تعــداد مشــاوران آموزشــی در طــول ســالیان آینــده بیــش از 

پیــش هــم بشــود. در مقابــل، مشــاوران اشــتباهی امــا دقیقــًا همــان عــده ای هســتند 

کــرد. حضــور  ــا مشــاوران روان شــناختی برنامه ریــزی  کــه بایــد بــرای جایگزینی شــان ب

کمکــی  کــه آنــان نه تنهــا  مشــاوران اشــتباهی در مــدارس در حالــی تــداوم می یابــد 

ــه دانش آمــوزان نمی کننــد  در زمینــۀ مســائل و بحران هــای روانــی )به ویــژه جنســی( ب

بلکــه نفــس ایــن حضــور و ارتبــاط، نوعــی خطــر بالقــوه بــرای آنــان )به ویــژه در مســائل 

بــرای  مشــاوران  از  دســته  ایــن  گاهــی  شــده  دیــده  می شــود.  محســوب  جنســی( 

آنکــه بی کفایتی شــان برمــال نشــود اقــدام بــه دادن مشــاوره های جنســی اشــتباه بــه 

ــر  ــا تعدیــل نمی کننــد، بلکــه حادت نوجوانــان می کننــد و مسئله شــان را نه تنهــا حــل ی

و پیچیده تــر می ســازند. در پایــان، فــارغ از اینکــه ســاختار رســمی آموزش وپــرورش 

چقــدر نســبت بــه ایــن ماجــرا و حضــور مشــاوران کارکشــته در مــدارس حســاس باشــد 

کــه در طول  کنــد، می تــوان انتظــار داشــت بــا توجــه بــه اخبــاری  و بــرای آن برنامه ریــزی 

چنــد ســال گذشــته دربــارۀ آزارهــای جنســی در مــدارس منتشــر و عمومــی شــده، ایــن 

کــه بــا مطالبــه از مــدارس به طــور خــاص و وزارت آموزش وپــرورش  والدیــن باشــند 

به طــور عــام، خواهــان حضــور مشــاوران متخصــص و مداخله گــر در محیــط مــدارس 

شــوند.
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گزینــش و به کارگیــری مشــاوران متخصــص نیــز بایــد فرایندهــای  کــه بــرای  البتــه 

بــه دانش آمــوزان  کــه هــر مشــاور متخصصــی نمی توانــد  تعریــف شــود چرا دقیقــی 

کــه اصطالحــًا  یکردهــای مشــاوره و مداخلــۀ روان شــناختی  کنــد. برخــی از رو کمــک 

ایــن زمینــه ندارنــد  توفیــق چندانــی در  »رفتارگرایانــه« خوانــده می شــوند، معمــواًل 

کــه بــا تــالش بــرای تغییــر رفتــار نوجــوان متناســب بــا هنجارهــای بزرگســاالنه  چرا

و موردتأییــد اجتماعــی، خیلــی زود مقاومــت او را برمی انگیزنــد و رابطــۀ مشــاور-

مراجــع را تخریــب می کننــد.
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از  بســیاری  بــرای  خانــواده  اســت.  ممتنــع  و  ســهل  خانــواده  دربــارۀ  موضع گیــری 

ک متمدن شــدن اســت. خانــواده  انســان ها یــادآور تجــارب انقیــادآور و فراینــد دردنــا

زندگــی  آن،  از  بیــش  حتــی  و  مدرســه  به انــدازۀ  کــه  باشــد  محیطــی  یگانــه  شــاید 

کــرده و تــالش می کنــد آنــان را هــر لحظــه بیشــتر و بیشــتر  روزمــرۀ نوجوانــان را احاطــه 

کنــد. ازایــن رو شــاید ســاده باشــد تــا علیــه خانــواده موضــع  آمــادۀ زندگــی اجتماعــی 

بگیریــم امــا نــه، این قدرهــا هــم ســاده نیســت. تــالش بــرای ُپرکــردن جایــگاه خانــواده 

ــواده )در مقــام  ــه قدمــت خــوِد خان ــًا ب در مقــام یــک نهــاد اجتماعــی ســبقه ای تقریب

کــه در آن شــاهد انــواع شــیوه های  یــخ ُپرفرازونشــیبی  یــک نهــاد اجتماعــی( دارد. تار

ــن  ــد می تواننــد خــود را جایگزی گمــان می کردن ــه  ک گروهــی هســتیم  ــردی و  یســت ف ز

یــخ یکــی پــس از دیگــری شکســت هایی  گــذر تار کــه در  کننــد؛ شــیوه هایی  خانــواده 

ــت های  ــدیدتر از شکس ــب ش ــت هایی به مرات ــد؛ شکس ــود دیده ان ــه خ ــار را ب فاجعه ب

بایــد  را  خانــواده  هــم  هنــوز  بنابرایــن،  محنت بــارش.  یــخ  تار طــول  در  »خانــواده« 

ــی  ــان )و حت ــودکان و نوجوان ک ــرۀ  ــی روزم ــل زندگ ــای تحلی ــی از محوره ــت کم یک دس
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رأسشــان  )در  اعضــای خانــواده  و  نوجوانــان  روابــط  کیفیــت  بدانیــم.  بزرگســاالن( 

یســت  ز جملــه  از  آنــان،  زندگــی  ســاحات  همــۀ  بــر  انکارناپذیــر  تأثیــری  والدیــن( 

گرایشــات و ســالیق  کــه در میــان نوجوانانــی بــا  جنسی شــان دارد. اتفاقــی نیســت 

جنســی مشــابه، شــباهت های د رخــور توجــه خانوادگــی نیــز وجــود دارد. مســئله ام 

یســت جنســی  کیفیــت روابــط والد-کــودک و ز اینجــا دقیقــًا پرداختــن بــه پیونــد میــان 

گشــودگی ها  نوجوانــان اســت و تــالش می کنــم بــا پرداختــن بــه ســه نــوع خانــواده، 

ــه  ــواده بلک ــوِد خان ــه خ ــا ن ــه ام اینج ــم. دغدغ ــان ده ــک را نش ــتگی های هری و فروبس

ــیر  ــد در مس ــه می توان ک ــواده ای  ــت؛ آن خان ــی اس ــت جنس یس ــا ز ــد ب ــواده در پیون خان

ســاماندهی سکســوالیتۀ نوجــوان همراهــی بهتــری را بــا او داشــته باشــد. البتــه هــر 

مختلــف  انــواع  طیــف  در  و  باشــد  داشــته  ســّیالیت  نوعــی  می توانــد  خانــواده ای 

کنــد. نبایــد انتظــار داشــته باشــیم صرفــًا یکــی از اشــکال  خانــواده و روابــط آن حرکــت 

زیــر را به طــور تمام وکمــال در خانواده هــا ببینیــم.

خانوادۀ دوزخی

اغلــب  خانواده هــا  می کــرد.  برخــود  باهاشــون  به شــدت  خانــواده 

برخــورد  کــه می تونیــد  بــه ســخت ترین شــکلی  بــه مدرســه می گــن 

کنیــد. اصــاًل پذیرشــش رو نــدارن چــون فکــر می کنــن می تونــه مقدمــۀ 

بــرای  تابوئــه  خیلــی  خــب  و  باشــه  بچه شــون  هم جنس گراشــدن 

گرفتــه  گوشــی بچــه رو  خانــواده، خیلــی براشــون مســئله اس. خانــواده 

کــرده بــود، فقــط می اومــد مدرســه و می رفــت  بــود، ارتباطشــو قطــع 

خونــه  تلفــن  بــا  تلفنــی  حتــی  مدرســه،  از  خــارج  ارتباطــی  هیــچ  و 
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کنــه. بــا دوســتش برقــرار  نمی تونســت 

ارغوان، 14 سال سابقه، معلم مدرسۀ غیردولتی خاص )دخترانه(

گــر بخواهیــم تصورمــان بــه خانــوادۀ دوزخــی نزدیــک شــود بایــد بــرای تجســم یــک  ا

کالس درس میــان معلــم و  کنیــم؛ همچــون »خصومــت والدانــه« در  پــادگان تــالش 

کــه نقــش فرمانــده را بــر عهــده دارد. البتــه  دانش آمــوز. امــا در ایــن پــادگان، پــدر اســت 

ــواده بلکــه اســم عــاِم یــک  ــه اســِم خــاص مــرِد خان ــدر اینجــا ن کــه پ فرامــوش نکنیــم 

کــه ممکــن اســت مــادر هــم  جایــگاِه قــدرت )روانی-اجتماعــی( اســت، جایگاهــی 

ــواده ای  ــواده باشــد. در چنیــن خان ــدِر خان ــد پ کنــد، یعنــی مــادر هــم می توان ــر  آن را ُپ

ــور  ــرد اغلــب در قامــت مأم ــرار می گی ــدر ق ــن پ ــگاه نمادی ــه در جای ک ــن  یکــی از والدی

عــذاب ظاهــر می شــود. همه چیــز بایــد از چشــمان تیزبیــن او پنهــان بمانــد وگرنــه 

کــه در  تبعــات خشــم او دامــن همــه را می گیــرد. در چنیــن خانــواده ای، والــِد دیگــر 

جایــگاه نمادیــن مــادر قــرار می گیــرد در واقــع نقــش مأمــور مخفــی پــدر را ایفــا می کنــد. 

کــه نقــض  او تــالش می کنــد در ظاهــری دوســتانه و همدالنــه بــه نوجــوان هشــدار دهــد 

خطــوط قرمــز فرمانــده می توانــد چــه پیامدهایــی بــرای او و شــاید بــرای همــه داشــته 

کــه بــا ســنت و تابوهــای آن دارد،  باشــد. چنیــن خانــواده ای به واســطۀ پیونــد وثیقــی 

هــر شــکلی از رابطــه بــا جنــس مخالــف را ناممکــن می دانــد و رابطــه بــا همجنــس را 

نیــز بــه شــدیدترین شــکل ممکــن پاســخ می دهــد؛ روابــط فرزنــد را محــدود می کنــد و 

ــان در ایــن  ــر او نظــارت داشــته باشــد. نوجوان ــا بیشــترین حــد ممکــن ب تــالش دارد ت

کمتریــن میــزان آرامــش و امنیــت روانــی را تجربــه می کننــد. آنــان  دســت خانواده هــا 

ــاره  ــخصیتی چندپ ــد و ش کنن ــان کاری  ــد، پنه ــکان دروغ بگوین ــد ام ــا ح ــد ت مجبورن

از خــود بســازند تــا هــم بتواننــد انتظــارات مســئولین پــادگان را )علی الظاهــر( بــرآورده 
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کــه در  کننــد. بســیاری از نوجوانانــی  ســازند و هــم تمایــالت و نیازهــای خــود را تأمیــن 

محیــط مدرســه درگیــر رابطــۀ عاطفــی افراطــی یــا جنســی بــا هم ســاالن خود می شــوند، 

ی  گزینــۀ دیگــری هــم پیــش رو از داشــتن چنیــن خانواده هایــی رنــج می برنــد. البتــه 

فرزنــدان ایــن خانواده هــا قــرار دارد و آن هــم ارتبــاط بــا دیگــر نوجوانــان فامیــل )اغلــب 

کــه ایــن  کــه در وضعیــت مشــابهی قــرار دارنــد. از آنجایــی  از جنــس مخالــف( اســت 

کاملــی بــر زندگــی  کنتــرل  کثــرًا ســاده انگارانه تصــور می کننــد تســلط و  خانواده هــا ا

کســی جســارت نقــض اصولشــان را نــدارد، نســبت بــه روابــط  فرزندانشــان دارنــد و 

کمتــری دارنــد. چنیــن  میــان فرزندانشــان در محیط هــای خانوادگــی حساســیت 

ک تریــن وضعیت هــا را بــرای نوجــوان رقــم می زنــد،  خانــواده ای از نظــر جنســی خطرنا

گــزارش دهــد یــا  او هرگــز نمی توانــد هیــچ شــکلی از آزار جنســی را بــه خانــواده اش 

کنترل هــای  کــه  کمــک بگیــرد. همچنــان  دربــارۀ چالش هــای جنســی اش از آنــان 

ســوی  از  را  کنش هــا  وا تندتریــن  اغلــب  معلمــان  ســوی  از  و  مدرســه  در  ســخت 

دانش آمــوزان بــه همــراه دارد، اینجــا هــم ماجــرا تفــاوت چندانــی نــدارد. برخــالف 

تصــور رایــج، نوجوانــان در ایــن دســت خانواده هــا هــم از خطــوط قرمــز عبــور می کننــد 

دارنــد.  خانــواده  ســلطۀ  از  فــرار  بــرای  دقیق تــری  و  پیچیده تــر  کتیک هــای  تا امــا 

یــس در مدرســۀ غیردولتــی خــاص )پســرانه( و چنــد  علیرضــا بــا دو ســال ســابقۀ تدر

کالس هــای  گردان دختــرش در  کنکــور، دربــارۀ بی اعتنایــی شــا یــس  ســال ســابقۀ تدر

کنکــور نســبت بــه تابوهــای جنســی خانــوادۀ ســنتی می گویــد: »ایــن االن تــوی دختــرا 

کــه مثــاًل مــی دوزه از اولشــم بهتــر. االن دیگــه پــرده و مــرده و  یــه ضرب المثــل باحالــه 

اینــا معنــی نــداره.«

یســت  البتــه ایــن دســت خانواده هــا یــک مثــال نقــض هــم در زمینــۀ تأثیرشــان بــر ز
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کــه از طبقــات پاییــن اقتصــادی  جنســی فرزندانشــان دارنــد. خانواده هــای دوزخــی 

و اجتماعــی هســتند اغلــب تــالش می کننــد در اولیــن فرصــت ممکــن نقش هــای 

و  پاره وقــت  کار  )همچــون  فرزندانشــان  بــر  را  بزرگســاالنه  اجتماعــی  و  اقتصــادی 

تمام وقــت بــرای پســران و کودک همســری بــرای دختــران( تحمیــل کننــد. تحمیل این 

یســت جنســی  نقش هــا به شــکل از بــاال بــه پاییــن و ســرکوبگرانه ای منجــر بــه تنظیــم ز

ــه قیمــت از دســت رفتــن بخشــی از ارزشــمندترین و  ــان می شــود؛ تنظیمــی ب نوجوان

کــه در ایــن  ــی  کودکــی. اغلــِب نوجوانان ــی و  ســازنده ترین تجــارب زندگــی در نوجوان

مســیر قــرار می گیرنــد، خیلــی زود هنجارهــای ســنتی خانــوادۀ دوزخــی را می پذیرنــد. 

ــز  ــان نی ــوند، خودش ــادی می ش ــدی اقتص ــت ج ــر فعالی ــی درگی ــه از نوجوان ک ــرانی  پس

اقــدام  از خانــواده  تشــکیل چنیــن شــکلی  بــرای  وقــت  اســرع  در  تــالش می کننــد 

ــن  ــد و ای ــی ازدواج می کنن ــل جوان ــا اوای ــی ی ــر نوجوان ــان در اواخ ــیاری از آن ــد. بس کنن

ــند. ــداد می بخش ــوب را امت ــۀ معی چرخ

خانوادۀ َعَدنی

کــه بچه هــا تحــت  یــم اینــه  کــه تــوی مدرســه دار مــا یــه مشــکل اساســی 

ســلطۀ پــدر و مادرشــون نیســتن و خودشــون رو از اونــا باالتــر می بینــن 

کنــه. مــن بــا ایــن  کاراشــون دخالــت  و اجــازه نمــی دن پــدر و  مــادر تــوی 

بچــه چــی کار می تونــم بکنــم؟

مینو، چهار سال سابقه، معلم هنرستان غیردولتی )دخترانه(

کــه آدم و  کتــاب مقــدس آمــده، »َعــَدن« نــام باغــی بهشــتی اســت  کــه در  آن طــور 

کــه آنــان  حــوا پــس از آفریده شــدن آنجــا زندگــی می کردنــد. ایــن همــان باغــی اســت 
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ــه  گنــاه تبــار انســان را مرتکــب شــدند و ب در آن میــوۀ ممنوعــه را خوردنــد، نخســتین 

کردنــد. خانــوادۀ عدنــی نیــز هرچنــد در نــگاه نخســت )مخصوصــًا برای  زمیــن ســقوط 

نوجوانــان( شــبیه بــه یــک بهشــت باشــد امــا همــواره در معرض خطر ســقوط قــرار دارد. 

ی دیگــر ســکۀ خانــوادۀ دوزخــی بدانیــم، جالــب آنکــه در  ایــن خانــواده را می توانیــم رو

کاهــش  گــذر زمــان و  گذشــته دوزخــی بوده انــد و در  مــواردی خانواده هــای عدنــی در 

اقتدارشــان حــاال بــدل بــه حیــاط خلــوت نوجوانــان شــده اند. چنیــن خانــواده ای 

کثــرًا امــکان هیــچ شــکلی از اعمــال اقتــدار بــر نوجــوان را نــدارد. او آزادانــه هرطــور  ا

کــه خانــواده هیــچ تــوان ســرکوب  یافتــه اســت  کــه بخواهــد عمــل می کنــد چــون در

ــد، اســتخوان هایش را  گوشــت او را بخورن ــر  گ ــد اصطالحــًا ا ــدارد، می دان واقعــی ای ن

یــم بــه همــان نقــش نمادیــن پــدر و مــادر  یــد نگاهــی بینداز دور نمی اندازنــد. بگذار

در ایــن خانــواده. پــدر در خانــوادۀ عدنــی بــرای اینکــه بتوانــد حداقلــی از اقتــدار را 

کنــد، اغلــب اســتراتژی نادیده انــگاری و انــکار را پیــش می گیــرد و طــوری  حفــظ 

ــی  ــت در حال ــاد اوس ــلطه و انقی ــت س ــاًل تح کام ــدش  ــی فرزن گوی ــه  ک ــد  ــل می کن عم

کــه همــۀ اعضــای خانــواده )از جملــه خــوِد او( می داننــد ایــن توهمــی بیــش نیســت. 

مــادر در چنیــن خانــواده ای از منبــع ســنتی اقتــدار )یعنــی پــدر( فاصلــه می گیــرد و 

ــه او نزدیــک نگــه  ــا فرزنــدش خــود را ب کامــل ب ــی و همراهــی  ــا همدل تــالش می کنــد ب

دارد. مــادران در چنیــن خانواده هایــی اغلــب در جریــان رابطــۀ عاطفــی و جنســی 

فرزندشــان بــا جنــس موافــق یــا مخالــف هســتند، طــرف مقابــل را می شناســند و 

حتــی در مــواردی ارتبــاط حضــوری بــا او دارنــد. در نســخه های پیشــرفتۀ ایــن نــوع از 

خانــواده، مــادر بــه فرزنــدش افــرادی را بــرای برقــراری رابطــه پیشــنهاد می کنــد و حتــی 

ــدر  ــاب پ ــان را در غی ــا آن ــر شــود ی ــل حاض ــا طــرف مقاب ــرار ب ــا او ســر ق ممکــن اســت ب
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کــه اینجــا »پــدر«  کنــم  کیــد  ی ایــن نکتــه تأ کنــد. جــا دارد دوبــاره رو بــه خانــه دعــوت 

و »مــادر« برایــم جایگاه هایــی نمادیــن هســتند و لزومــاً  بــه جنســیت والدیــن مرتبــط 

کــه دیگــر خانــواده و والدیــن نمی تواننــد  نیســتند. آنچــه اینجــا اهمیــت دارد آن اســت 

کــه نوجــوان دیگــر مرجعیتــی بــرای خانــواده قائــل  نقــش هدایت گــر داشــته باشــند چرا

کننــد و حــاال بایــد  کــه اقتــدار خــود را بــه فرزندشــان تســلیم  نیســت. آنــان پذیرفته انــد 

یشــان وجــود نــدارد. هــر تالشــی  گزینــۀ دیگــری پیــش رو ی او باشــند و هیــچ  دنبالــه رو

کنش هــای تنــد فرزنــدان را در پــی دارد. نوجوانــان  بــرای تغییــر ایــن تــوازن قــوا اغلــب وا

در ایــن دســت خانواده هــا اغلــب تجــارب جنســی متعــدد و متنوعــی دارنــد، تجاربی 

کــه به واســطۀ فقــدان نقــش هدایت گــر و حتــی محدودکننــدۀ خانــواده و در غیــاب 

هــر شــکلی از آمــوزش جنســی در جامعــه و مدرســه، هریــک می تواننــد خطــری بالقــوه 

بــرای آنــان محســوب شــوند.

خانوادۀ برزخی

گیــم نــت. واســه شــما عجیبــه!  اتفاقــًا چنــد روز پیــش بــا پــدرم رفتیــم 

گفــت بلــه.  گفــت ببخشــید آقــا ایشــون پســرتونه؟ بابــام  بعــد طــرف 

گیــم نــت نمی اومــد، چطــور ممکنــه؟  گفــت بابــای مــا باهامــون  طــرف 

دوســت خوبــه امــا اصــل قضیــه خانواده ســت. می دونــی پــدرم همــش 

کــه بــا مــن رفیــق باشــه. کــرده  ســعی 

عارف، دانش آموز پایۀ دوازدهم، هنرستان دولتی )پسرانه(

یکــی از معانــی لغــوی »بــزرخ« فاصلــۀ میــان دو چیــز اســت. خانــوادۀ برزخــی نیــز 

کــه ماهرانــه می توانــد خــود را در فاصلــۀ میــان خانــوادۀ دوزخــی  خانــواده ای اســت 
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نــه آن قــدر ســخت گیر  کنــد. او  کــرده و در ایــن پیوســتار حرکــت  و عدنــی حفــظ 

کنــد  کــه نوجــوان را مجبــور بــه دروغ گویــی و پنهــان کاری و مقاومت هــای تنــد  اســت 

کلــی نقــش هدایت گــری در زندگــی نوجــوان را از  کــه به طــور  ــه آن قــدر ســهل انگار  و ن

کــف بدهــد. البتــه او در لحظاتــی می توانــد به انــدازۀ خانــوادۀ دوزخــی ســخت گیر یــا 

گزینــش  کــه ماهرانــه فهمیــده و  به انــدازۀ خانــوادۀ عدنــی ســهل انگار باشــد؛ لحظاتــی 

قالــب  بزرگســال« در  نقــش »حداقــل  واقــع تجســم  برزخــی در  می شــوند. خانــوادۀ 

کــه هنــوز هــم یــک بزرگســال اســت و بــه همیــن واســطه  خانــواده اســت؛ خانــواده ای 

ــا فقــط حداقلــی از  ــۀ خــود در زندگــی نوجــوان را حفــظ می کنــد ام نقــش هدایت گران

گشــودگی  بزرگســالی را در روابطــش اعمــال می کنــد و همیــن باعــث می شــود نوجــوان 

کافــی بــرای بــروز خــود و طــرح مســائل، دغدغه هــا و چالش هایــش را بیابــد. ایــن 

کثــر امنیــت و آرامــش روانــی را بــرای نوجــوان بــه ارمغــان آورد.  خانــواده می توانــد حدا

چنیــن خانواده هایــی بــه حقــوق انســانی، انتخاب هــا و عالیــق فرزندشــان احتــرام 

گــر متوجــه شــوند فرزندشــان درگیــر رابطــه بــا همجنــس اســت  می گذارنــد. حتــی ا

به جــای ســرزنش یــا ســهل انگارِی مــداوم، تــالش می کننــد خــود را در جایــگاه مشــاور 

ــر  کــه محــل رجــوع فرزندشــان خواهنــد بــود. عــالوه ب او قــرار دهنــد و اطمینــان یابنــد 

ایــن، ایــن دســت خانواده هــا باعــث می شــوند دانش آمــوزان در مدرســه نیــز فشــار 

کننــد چــون اطمینــان  یافــت  کادر مدرســه در گــروه هم ســاالن و  کمتــری را از ســوی 

کــه خانــواده حامی شــان اســت و دیگــر عامــالن حفــظ نظــم در مدرســه  خاطــر دارنــد 

نمی تواننــد از حربــۀ اطــالع بــه خانــواده به عنــوان اهــرم فشــار و تهدیــد )دســت کم 

کننــد. ــوادۀ دوزخــی( اســتفاده  همچــون خان
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جمع بندی

کــردم، خانــواده یگانــه نهــادی اســت  چنان کــه در ابتــدای ایــن یادداشــت نیــز اشــاره 

بــر  کــه می توانــد پابه پــای مدرســه و در واقــع همــۀ ســازوبرگ های رســمی تربیتــی، 

کــه هــر شــکلی از دگرگونــی جــدی در  زندگــی نوجوانــان تأثیــر بگــذارد. در شــرایطی 

نظــام رســمی آموزش وپــرورش )مخصوصــًا در رابطــه بــا مســائل جنســی( بعیــد بــه 

نظــر می رســد، اهمیــت خانواده هــا دوچنــدان می شــود. هرچنــد مداخلــه در نظــام 

بــر داشــته  یــادی می توانــد در  ز یــا هزینه هــای  یــا ممکــن نیســت  آموزشــی رســمی 

ــرای مداخــالت آموزشــی وجــود دارد  ــی ب گشــودگی های خوب ــا فرصت هــا و  باشــد ام

کــه از یــک  ــرار دهــد. در شــرایطی  ــا خانواده هــا و به طــور خــاص والدیــن را هــدف ق ت

یــک دولــت بــا همــۀ تــوان پنهــان و آشــکارش بــرای بازتولیــد  طــرف، دســتگاه ایدئولوژ

یکردهــای  اشــکال متفاوتــی از خانــوادۀ دوزخــی بســیج شــده و از طــرف دیگــر، رو

راســت گرایانۀ رســانه های ظاهــرًا مســتقل فارســی زبان در خــارج از ایــران اغلــب تالش 

گرفتــن پیــکان انتقــاد به ســوی  کننــد،  یــج  می کننــد اشــکالی از خانــوادۀ عدنــی را ترو

کــه هیــچ جایگزیــن  خــوِد خانواده هــا هیــچ دســتاوردی نخواهــد داشــت. در شــرایطی 

مناســبی بــرای الگوهــای رایــج خانــواده عرضــه نمی شــود، نمی تــوان انتظــار داشــت 

تغییــری جــدی و خودبه خــودی در روابــط خانوادگــی ایجــاد شــود. منطقی تریــن و 

ــواده را  کنیــم ابتــدا الگوهــای جایگزیــن خان کــه تــالش  ممکن تریــن مســیر آن اســت 

ــی و همراهــی داشــته باشــیم. کنیــم و ســپس از خانواده هــا انتظــار همدل طــرح 
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یک.

کــه هرچنــد در هــر  ــه بزرگســالی اطــالق می شــود  کودکــی ب گــذار از  ــه دورۀ  ــی ب نوجوان

فــرد می توانــد متفــاوت باشــد امــا معمــواًل ســنین 15 تــا 18 ســالگی )متوســطۀ دوم( را 

شــامل می شــود و اغلــب یــک بــرش نســلی را در ایــن برهــه شــکل می دهــد. نوجوانــی 

را می توانیــم آخریــن فرصــت جامعــه بــرای درونی ســازی قواعــد خــود و به اصطــالح 

جامعه پذیــری بنیادیــن افــراد بدانیــم و ازایــن رو در ایــن دوره امــر اجتماعــی بیشــترین 

ــان موفقیت آمیــز پــروژۀ جامعه پذیــری اش اعمــال می کنــد. ــرای پای فشــار را ب

دو.

کــم بــرای روابــط  گــذرگاه جنســِی فوق العــاده مترا سکســوالیته بــه تعبیــر فوکویــی یــک 

ــان و ســالمندان، والدیــن و فرزنــدان،  ــان، جوان قــدرت میــان هم ســاالن، مــردان و زن

گردان، روحانیــان و عــوام و دولــت و ملــت اســت )بــرای مطالعــۀ بیشــتر  مربیــان و شــا

یــدی، پیونــد سکســوالیته بــا نوجوانــی را باید در لحظۀ  نــک. فوکــو 1396(. از منظــر فرو
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بلــوغ جســت وجو کنیــم. بلــوغ هــم از نظــر اجتماعــی و هــم از نظــر جنســی داللت هــای 

مســتقیمی بــه سکســوالیتۀ نوجوانــان دارد. انتظــار مــی رود افــراد در نوجوانــی بتواننــد 

بــا یافتــن جایگاهــی بــادوام در معــادالت قــدرت، مقدمــات ورود بــه بزرگســالی را مهیــا 

کننــد و در ایــن راه دســت کم یکــی از مهم تریــن مقدمــات، ســاماندهی مواجهه شــان 

یســت جنسی شــان به طــور خــاص اســت. کلــی و ز بــا امــر جنســی به طــور 

سه.

اســت.  آدمــی  امیــال  بــر  از محدودیت هــای اعمال شــده  ناشــی  خشــونت حســی 

کــه نتوانیــم خواســت خــود را تحقــق ببخشــیم شــکلی از میــل بــه پرخاشــگری  زمانــی 

ــۀ  ــم رابط ــرای فه ــرد. ب ــکل می گی ــا ش ــی در م ــن ناتوان ــن ای ــا عاملی ــل ی ــه عام ــبت ب نس

بازگردیــم.  بلــوغ  بــه لحظــۀ  بایــد دوبــاره  میــان نوجوانــی، سکســوالیته و خشــونت 

گزیریــم  پاشــی اجتماعــی نا بــرای امتــداد زندگــی جمعــی انســان ها و جلوگیــری از فرو

کنیــم و نمی توانیــم  کنتــرل  برخــی رانه هــا و امیالمــان )در رأسشــان میــل جنســی( را 

کنتــرل  ــه به دنبــال تحقــق آن باشــیم. ایــن فراینــد  کــه مطلــوب اســت، آزادان آن طــور 

کــه از آن بــا عنــوان »ســاماندهی سکســوالیته« یــاد می کنــم و  همــان چیــزی اســت 

به گمانــم فراینــدی بســیار خشــونت آمیز )دســت کم از نظــر نمادیــن( اســت. مــا هرگــز 

بــروز دهیــم  را  از عامــالن محدودســازی سکســوالیته مان  نمی توانیــم خشــم خــود 

بــا شــدیدترین  نتیجــه ای جــز مواجهــه  فــردی  به صــورت  ایــن خشــم  بــروز  کــه  چرا

کلیــت »جامعــه« را در معــرض  تنبیهــات اجتماعــی نــدارد و به صــورت جمعــی نیــز 

پاشــی قــرار می دهــد و ازدســت رفتن امــر جمعــی زندگــی فــردِی یکایــک مــا  خطــر فرو

یــم ایــن خشــونت نمادیــن را بــه درونمــان  را بــا خطــر روبــه رو می کنــد. بنابرایــن، ناچار
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یــدی(  بیفکنیــم و بــا شــکل دادن بــه نوعــی »فرامــِن1 فرهنگــِی سکســوال« )بــه تعبیــر فرو

ــش،  ــان و امیال ــِن« خودم ــه »م ــگری مان ب ــاختن پرخاش ــا معطوف س ــان ب درون روانم

را  جنســی مان  یســت  ز هــم  و  کنیــم  ارضــا  حــدی  تــا  را  خشــونتمان  بــه  میــل  هــم 

کنیــم. ســاماندهی 

چهار.

»سکســوالیته«  »نوجوانــی«،  مفهــوم  ســه  از  کلــی  طرحــی  کــردم  تــالش  اینجــا  تــا 

کلــی هنــوز برایمــان  کنــم امــا ایــن طــرح  و »خشــونت« و پیونــد میــان آن هــا ترســیم 

کــه طرحــی صرفــًا نظــری اســت و بــا قرارگیــری  راهگشــا و پیش برنــده نخواهــد بــود چرا

گزیــر  در زمینــۀ واقعــی، صورت هــا و خصلت ویژه هــای متفاوتــی می یابــد. پــس نا

کــه ایــن طــرح نظــری در چگونــه زمینــۀ اجتماعــی ای  کنــم  بایــد از ایــن صحبــت 

گرفتــه اســت و ایــن زمینــه خــود  )جامعــۀ ایــراِن اواخــر قــرن چهاردهــم شمســی( قــرار 

کیفیاتــی دارد. چــه 

پنج.

در ســطح فرهنــگ و سیاســت رســمی، دولــت )در گســترده ترین معنایــش( از ابتدای 

ــا سکســوالیته  شــکل گیری اش در ایــران معاصــر )یعنــی انقــالب 1357( تکلیفــش ب

کم وبیــش مشــخص بــوده اســت. از حمایــت نهادهــا و شــخصیت های دولتــی از 

هجــوم مــردم بــه »شــهر نــو« در روزهــای ابتدایــی انقــالب 57 تــا پــروژۀ انقــالب فرهنگی 

نظــم  ناهم خوانــی  رّدپــای  دهــۀ شــصت شمســی،  اوایــل  و  پنجــاه  دهــۀ  اواخــر  در 

1.super-ego
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جدیــد سیاســی و اجتماعــی بــا سکســوالیته را می توانیــم ببینیــم. پــس از اســتقرار 

قــدرت مرکــزی نیــز، از طرفــی، بخشــی از مهم تریــن وظایــف نهادهایــی چــون »شــورای 

عالــی انقــالب فرهنگــی« در طــول ایــن ســال ها مســتقیم و غیرمســتقیم معطــوف بــه 

مواجهــه بــا مســئلۀ سکســوالیته در جامعــۀ ایــران و تــالش بــرای پنهان ســازی و انــکار 

ــوده اســت. از طــرف دیگــر، همــۀ نهادهــای فرهنگــی و آموزشــی همــواره ســطح  آن ب

باالیــی از مخفی ســازی داده هــای مرتبــط بــا مســائل جنســی را در سیاست هایشــان 

وزارت  امتنــاع  در  می توانیــم  را  سیاســت ها  ایــن  روشــن  نمونــۀ  برده انــد؛  پیــش 

آموزش وپــرورش از ارائــۀ داده هــای مربــوط بــه آزار جنســی دانش آمــوزان بــرای پیشــبرد 

همیــن پــروژۀ پژوهشــی ببینیــم )مگــر بــه شــرط محرمانه شــدن خــوِد پژوهــش(. عــالوه 

بــرای  کافــی  آمادگــی  همــواره  نیــز  شــبه فرهنگی  و  انتظامــی  نهادهــای  این هــا،  بــر 

مواجهــات قهــری و مســتقیم بــا هــر شــکلی از بــروز و ظهــور سکســوالیته در حــوزۀ 

عمومــی جامعــۀ ایــران را دارنــد؛ طرح هایــی همچــون گشــت ارشــاد یــا قانــون حمایــت 

ــه معــروف و ناهیــان از منکــر نمونه هــای خوبــی از ایــن دســت مداخــالت  از آمــران ب

گفتــه نمانــد همــۀ ایــن اقدامــات همــواره حمایــت بخشــی از  مســتقیم هســتند. نا

کمتــر( پشــت ســر خــود داشــته اند.  گذشــته، بیشــتر و امــروزه،  اقشــار جامعــه را )در 

کــه رّدپــای آن را از خانــواده  گسســتی بــا دیــن اســت  ســنت در ایــران درگیــر پیونــدی نا

تــا آمــوزش به روشــنی می تــوان دیــد، بــه همیــن واســطه حتــی پیــش از انقــالب 57 نیــز 

مواجهــۀ ســنت بــا سکســوالیته تفــاوت چندانــی بــا پــس از آن نداشــت. ظهــور و بــروز 

عمومــی سکســوالیته در ســنت ایرانی-اســالمی همــواره بــا بدتریــن داغ هــای ننــگ بــه 

حاشــیه رانــده می شــده اســت، سیاســت و فرهنــگ رســمی نیــز زاییــدۀ همیــن ســنت 

اســت. در ایــن مــورد، شــاهد اتحــادی نامحســوس میــان پــدِر خانــواده )به عنــوان نماد 



227 پانزده گفتار دربارۀ نوجوانی، سکسوالیته و خشونت در ایران

کشــور  اقتــدار خانــواده(، مدیــِر مدرســه )به عنــوان نمــاد اقتــدار آمــوزش رســمی( و رهبــِر 

)به عنــوان نمــاد اقتــدار دولــت( هســتیم. فرامــوش نکنیــم بــه تعبیــر فوکویــی، قــدرت 

کنتــرل  هرگــز به دنبــال حــذف سکســوالیته نیســت بلکــه می خواهــد سکســوالیته را 

کــه خــودش می خواهــد را ببخشــد. کنــد و بــه آن شــکلی 

شش.

اســت.  متفــاوت  به کلــی  ماجــرا  امــا  غیررســمی  سیاســت  و  فرهنــگ  ســطح  در 

واقعیــت جــاری سکســوالیته در جامعــۀ ایــران هرچنــد هرگــز توســط سیاســت گذاران 

بــه  ایــن ســال ها  امــا در طــول  بــه رســمیت شــناخته نشــده  و رســانه های رســمی 

حیــات خــود ادامــه داده اســت. ایــن امتــداد حیــات همــراه بــوده اســت بــا فشــار 

فزاینــدۀ رســانه های جایگزیــن )از شــبکه های اجتماعــی مجــازی تــا شــبکه های 

گسســت فرهنگــی و نســلی؛  فارســی زبان ماهــواره ای( بــر فرهنــگ عامــه بــرای ایجــاد 

ــلی و  ــرات نس ــت. تغیی ــوده اس ــق نب ــم ناموف ــدان ه ــد چن ــر می رس ــه نظ ــه ب ک ــاری  فش

کنــار شکســت سیاســت های رســمی  شــکل گیری خرده فرهنگ هــای غیررســمی در 

بــه دگرگونــی عادت واره هــای  ارزش هــای دســتگاه دولــت منجــر  در درونی ســازی 

ــا  ــن دگرگونی ه ــای ای ــت. رّدپ ــده اس ــردم ش ــف م ــار مختل ــی اقش ــی و فرهنگ اجتماع

ــد.  ــوان دی ــدان خانواده هــای ســنتی هــم به وضــوح می ت ــد فرزن را حتــی در نســل جدی

کــه دیگــر بــه  در چنیــن شــرایطی شــاهد شــکل گیری خانواده هــای جدیــدی هســتیم 

یشــه در ســنت ایرانی-اســالمی دارد چنــدان  کــه ر ارزش هــا و محدودیت هــا پیشــین 

ــا سکســوالیته تحــت فشــار واقعیــت اجتماعــی از  پایبنــد نیســتند و مواجهه شــان ب

ــه  ــا واقعیــت ب ــری ب یــک ســو و برســاخت رســانه ای از ســوی دیگــر، صــورت همگام ت
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گرفتــه اســت. ایــن تغییــرات فرهنگــی منجــر شــده در مقابــل صف آرایــی پــدران  خــود 

یــدی( بــرای  بــرای ســرکوب سکســوالیته، صفوفــی از »بــرادران متحــد« )بــه تعبیــر فرو

درهم شکســتن اقتــدار پــدر در ســطح خانــواده، مدرســه و دولــت شــکل بگیــرد. حــاال 

یت پذیرســازی سکســوالیته  ــر پیشــانی عامــالن رو کــه ســنت ب در مقابــل داغ ننگــی 

گــردن ایــن عامــالن مــدال افتخــار می اندازنــد. ایــن  کــه بــر  مــی زد، اینــان هســتند 

کــه چطــور تفــاوت نســلی در  صحنــه در واقــع صحنــۀ نبــرد نسل هاســت. می بینیــم 

گسســت و در نهایــت،  گــذر ســال ها و از نســلی بــه نســل دیگــر بــدل بــه شــکاف، 

شــکلی از تعــارض نســلی شــده اســت.

هفت.

مدرســه بی شــک یکــی از جدی تریــن میدان هــای مبــارزه در هم نشــینی نوجوانــی، 

کــه  گفتمــان رســمی نه تنهــا مدرســه  سکســوالیته و خشــونت اســت. از یــک ســو، 

و  دارد  یــک خــود  ایدئولوژ را در ســیطرۀ  کشــور  و عالــی  آمــوزش عمومــی  نظــام  کل 

کلیســا در قــرون وســطی هــر شــکلی از آمــوزش تــوده ای را در انحصــار خــود  همچــون 

می دانــد. بدیــن ترتیــب، همــۀ تــوان خــود را صــرف درونی ســازی تام وتمــام ارزش هــا 

کــرده و ســرکوب سکســوالیته را از همــان  و هنجارهــای خــود در طــول دوران مدرســه 

کــه جدیدتریــن،  کودکــی آغــاز می کنــد. در مقابــل امــا مدرســه جایــی اســت  ابتــدای 

یــادی از زندگــی خود  به روزتریــن و ُپرانرژی تریــن عامــالن فرهنــگ غیررســمی، بخــش ز

کــه نمی تواننــد در مقابــل  کودکــی و نوجوانــی را در آن می گذراننــد و طبیعــی اســت  در 

گفتمــان رســمی ســر تعظیــم فــرود آورنــد. از همیــن رو، مدرســه صحنــۀ  خواســت های 

کشــمکش دائمــی میــان انــکار و بــه رســمیت شــناختن سکســوالیته اســت. علی رغم 
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گفتمــان رســمی در نظــام آموزشــی  کــه به واســطۀ  گســترده ای از محدودیت هــا  طیــف 

کنــار آن چــه  کــه در  کــودکان و نوجوانــان اعمــال می شــود، دیدیــم  یســت جنســی  بــر ز

گســترده ای نیــز توســط دانش آمــوزان درون محیــط مدرســه و در حاشــیۀ  آزادی هــای 

کــه هنــوز تــوان تصاحــب حــوزۀ عمومــی جامعــه  آن خلــق شــده اســت. دانش آمــوزان 

بــه فضا-زمان هــای  بــا بدل کــردن تقریبــًا همــۀ فضا-زمان هــای مدرســه  را ندارنــد 

تــالش  بــروز سکســوالیته اســت،  از اصلی تریــن نمودهــای آن  کــه یکــی  مقاومــت 

می کننــد محرومیــت اجتماعــی خــود را تــا حــدی در یــک نهــاد اجتماعــی ُخردتــر 

ــواده  ــی خان کوچک ــه  ــا ب ــت ام ــه نیس ــتردگی جامع گس ــه  ــد ب ــه هرچن ک ــد  کنن ــران  جب

درون  دانش آمــوزان  جنســی  کنش هــای  اینکــه  بــر  شــاهد  مهم تریــن  نیســت.  هــم 

محیــط مدرســه )اغلــب( نوعــی ارضــای جبرانــی بــرای محرومیت هــای شــدید و 

کــه  گســتردۀ اجتماعــی اســت، میــل جنســی دانش آمــوزان بــه همجنس هایــی اســت 

ویژگی هایــی )چــه ظاهــری و چــه شــخصیتی( از جنــس مخالــف را دارنــد. طبیعتــًا 

گســتردۀ اجتماعــی نبــود، می توانســتیم انتظــار داشــته باشــیم  گــر محدودیت هــای  ا

کــه صرفــًا بخشــی از ویژگی هــای  کســانی  کثــر دانش آمــوزان به جــای جذب شــدن بــه  ا

جنــس مخالــف را دارنــد، بــه خــود جنــس مخالــف جــذب شــوند.

هشت.

فرصتــی  نوجوانــی  و  کودکــی  دورۀ  در  کــه  اســت  اجتماعــی  نهــاد  یگانــه  خانــواده 

بــر انســان  تأثیرگــذاری  ارتباط گیــری و  بــرای  از آن  یــا حتــی بیــش  بــا مدرســه  برابــر 

کــه نیروهــای مختلــف  دارد. از همیــن رو، خــوِد آن نیــز زمیــن مبــارزۀ دیگــری اســت 

اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی تــالش می کننــد بــه طــرق مختلــف آن را تحت تأثیــر 
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کنیــم خانــواده بنــا  کننــد. نبایــد فرامــوش  گــر ممکــن باشــد، تصاحبــش  قــرار دهنــد و ا

ــر ماهیتــش حافــظ وضــع موجــود اســت و اصلی تریــن هــدف تشــکیل آن بازتولیــد  ب

اجتماعــی بــرای امتــداد زندگــی جمعــی اســت. بنابرایــن، نمی تــوان انتظــار داشــت 

یشــه های عمیقــی در ســنن  کــه هــم بنــا بــر ماهیتــش و هــم در واقعیــت، ر خانــواده 

هــر جامعــه ای دارد، به ســادگی بتوانــد بــدل بــه ســنگر مقاومــت شــود. امــا خانــواده 

کــه  همچــون هــر نهــاد اجتماعــی دیگــری مملــو از شــکاف اســت، شــکاف هایی 

اغلــب به واســطۀ فرزنــدان در آن ایجــاد می شــود )تضــاد ابــدی و ازلــی میــان پســر و 

یــدی را به خاطــر  ی فرو پــدر یــا دختــر و مــادر به مثابــۀ دو جایــگاه نمادیــن در روان کاو

ــه دو  ــواده را ب یســت ظاهــرًا یکپارچــۀ خان کــه ز یــد(. همیــن شــکاف ها هســتند  بیاور

خــط منفــک »رســمی« و »غیررســمی« تقســیم می کننــد و بدیــن ترتیــب حــاال ســنگر 

کــه در چنیــن خانــواده  مقاومــت درون خانــواده شــکل می گیــرد. بســیاری از جوانانــی 

رســانه ای  نــوی  موج هــای  معــرض  در  و  گذرانده انــد  را  نوجوانــی  دورۀ  فضایــی  و 

یــا  متفــاوت  راهــی  تــالش می کننــد  تشــکیل خانــواده  از  پــس  بوده انــد، خودشــان 

کمتــر ســرکوبگرانه نســبت بــه اقتــدار خانــوادۀ پیشــین )پــدر( را در پیــش  دســت کم 

کــه از نظــر روانــی احتمــال  بگیرنــد. البتــه ایــن اتفــاق به ســادگی رخ نمی دهــد چرا

)پــدر(  ســرکوبگر  و  )فرزنــد(  سرکوب شــونده  میــان  این همان ســازی  بــرای  باالیــی 

وجــود دارد تــا فرزنــد هــم پــس از تشــکیل خانــواده راه او را پیــش بگیــرد و طــوری 

گویــی خــودش هرگــز میــل جنســی نداشــته  کــه  کنــد  سکســوالیتۀ فرزنــدش را ســرکوب 

کــه تــالش می کننــد راه دیگــری را در پیــش بگیرنــد بــا  اســت. خانواده هــای جدیــدی 

کــه در اقلیــت مطلــق  چالش هایــی جــدی روبــه رو می شــوند. از طرفــی، بدیــن واســطه 

هســتند همــواره تحــت فشــار هنجارهــای اجتماعی انــد و از طــرف دیگــر، به واســطۀ 
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ــرای ایــن دســت خانواده هــا، بســیاری از  ــی ب کاف گاهــی )آمــوزش(  ــش و آ فقــدان دان

یســت جنســی فرزندشــان  آن هــا هــم در بــه رســمیت شــناختن نیازهــای عاطفــی و ز

کنونــی ایــران، بــه نظــر می رســد  بــا مشــکل مواجــه می شــوند. امــا بازهــم در شــرایط 

برنامه هــای  بــرای  هــدف  گــروه  بهتریــن  جهــات  همــۀ  از  خانواده هــا  دســت  ایــن 

گســترش چنیــن  آمــوزش ســواد عاطفــی و جنســی هســتند و می تــوان امیــدوار بــود بــا 

امــا  هســتند  موجــود  وضــع  حافــظ  نهایــت  در  بازهــم  هرچنــد  کــه  خانواده هایــی 

کمتــر  ــر و  ــه خانواده هــای ســنتی برابرت روابــط در آن هــا به شــکل محسوســی نســبت ب

خشــونت آمیز اســت، نوعــی فشــار متقابــل شــکل بگیــرد و تغییــرات فرهنگــی در ایــن 

کنــد.  ی  ــاال پیشــرو ــه ب زمینــه از پاییــن ب

ُنه. 

گســتردۀ فرهنگــی در جامعــۀ  کوتاه مــدت و میان مــدت ایجــاد تغییــرات  کــه در  حــاال 

کامــاًل دور  کنــد،  کــه بتوانــد در محرومیــت جنســی نوجوانــان دگرگونــی ایجــاد  ایــران 

کــه در  باشــد  ایــن پرســش ضــروری  بــه  اندیشــیدن  از دســترس می نمایــد، شــاید 

ــا فــرض اینکــه همــۀ شــرایط  ــه پیــش خواهــد رفــت. ب وضــع موجــود، واقعیــت چگون

گونــه پیــش  کــه روایــت شــدند، واقعیــت همــان  گونــه باقــی بماننــد  زمینــه ای همــان 

کــه پیــش از ایــن رفتــه اســت. محرومیــت جنســی در هیــچ جامعــه ای  خواهــد رفــت 

)از جملــه جامعــۀ ایــران( نمی توانــد پایــدار بمانــد. در ایــران، دانشــگاه مهم تریــن 

یافــت برچســب  »راه فــرار« بــرای نوجوانــان اســت. هم زمانــی ورود بــه بزرگســالی بــا در

ایجــاد  جوانــان  زندگــی  ســبک  در  یــادی  ز گشــودگی های  »دانشــجو«  پراهمیــت 

از شــهر  ایــن وضعیــت، حضــور دانشــجویان در شــهرهایی غیــر  بــه  گــر  ا می کنــد. 
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کنیــم، ایــن آزادی هــا به شــکلی باورنکردنــی  محــل زندگــی خانواده شــان را هــم اضافــه 

ــرکوب  ــازوبرگ س ــۀ س ــه هم ــرض اینک ــا ف ــی ب ــن، حت ــت. بنابرای ــد یاف ــترش خواه گس

سکســوالیته از عنفــوان کودکــی تــا 18 ســالگی بــا دقــت کامــل پیــش بــرود، عبــور از مرز 

کــم را درهــم خواهــد شکســت. چنــد  گفتمــان حا 18 ســالگی ســد ظاهــرًا مســتحکم 

ســاعت قــدم زدن در محیــط دانشــگاه ها یــا هم نشــینی بــا دانشــجویان )دســت کم 

زندگــی  واقعیــت ســبک  نشــان می دهــد  مــا  بــه  تهــران(  کالن شــهرهایی چــون  در 

ــای  ــا هنجاره ــمگیری ب ــاوت چش ــه تف ــان، چ ــت جنسی ش یس ــع آن ز ــان و به تب جوان

گفتمــان رســمی دارد. دانشــگاه در واقــع اجتمــاع مســتقلی )دســت کم بــه نســبت 

کــه می توانــد خانــواده و دولــت را )دســت کم به صــورت  مدرســه( از هم ســاالن اســت 

ــد. در  کن ــاد  ــان ایج ــگری نســلی جوان کنش ــرای  ــی ب ــد و حــوزۀ امن ــب بران ــبی( عق نس

نتواننــد در  نوجوانــان  گــر  ا نظــر می رســد، حتــی  بــه  اول، همه چیــز حل شــده  نــگاه 

یســت جنسی شــان ســامان دهنــد، دانشــگاه همــۀ مســائل  ــه ز دوران دانش آمــوزی ب

گــر مقدمــات  کــه ا کــرد. امــا واقعیــت این قدرهــا هــم ســاده نیســت چرا را حــل خواهــد 

ســاماندهی سکســوالیته در نوجوانــی فراهــم نشــده باشــد، نمی تــوان انتظــار داشــت 

ایــن فراینــد به شــکل فشــرده بــا ورود بــه دانشــگاه تحقــق یابــد. ورود آشــفتگی های 

یــادی  کــه فــرد ســال های ز جنســی بــه بزرگســالی ایــن خطــر را در پــی خواهــد داشــت 

ــن  ــر در ای ــان عم ــا پای ــی ت ــی حت گاه ــد و  کن ــود  ــوالیتۀ خ ــاماندهی سکس ــرف س را ص

کنــم منظــور از آشــفتگی های جنســی اینجــا  کیــد  کســب نکنــد. بایــد تأ امــر توفیقــی 

گســترده تر و  کــه به واســطۀ تجــارب  ابــدًا تکثــر ســالیق و امیــال جنســی نیســت چرا

کامــاًل طبیعــی اســت. منظــور  کــه  گزیــر  غنی تــِر نوجوانــان امــروزی ایــن تنــوع نه تنهــا نا

یســت  از آشــفتگی جنســی شــکلی از عــدم تعیــن ناخواســته در ســالیق و امیــال و ز
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کــه فشــار روانــی خردکننــده ای بــرای فــرد بــه همــراه داشــته باشــد و او  جنســی اســت 

را تــا مــرز روان نژنــدی پیــش ببــرد. بــه نظــر می رســد ســاماندهی سکســوالیته زمانــی بــه 

ــان همــان  کــه در جری ــرای آدمــی پیــش مــی رود  کمتریــن خطــر ب ــا  بهتریــن شــکل و ب

ــود.  ــا ش ــش مهی ــت کم مقدمات ــا دس ــرد ی ــورت بگی ــن ص ــرِی بنیادی جامعه پذی

ده.

کنونــی، ضرورتــی فــوری  کــردم نشــان دهــم مداخلــه در وضعیــت  تــا اینجــا تــالش 

اســت و نمی تــوان حــل مســئله را بــه عبــور از نوجوانــی و ورود بــه بزرگســالی محــول 

ــی اش  کنون ــکار  ــکوت و ان ــه س ــادی ب ی ــدت ز ــد م ــز نمی توان ــمی نی ــان رس گفتم ــرد.  ک

کــودکان و نوجوانــان( ادامــه دهــد. از  در قبــال سکســوالیته )دســت کم در خصــوص 

ی نظــم موجــود قــرار دارد. نخســت آنکــه از آرمان هــای  نظــر منطقــی، دو راه پیــش رو

گــذر  کــه عــدم تطابقشــان بــا واقعیــت در  کوتــاه بیایــد  اخالقــی ســخت گیرانه اش 

یســت جنســی جامعــه( به واســطۀ  ایــن ســال ها در بســیاری از حوزه هــا )به ویــژه ز

ــع  ــش مرج ــد نق کن ــالش  ــت و ت ــده اس ــکار ش ــیاری آش ــر بس ــا ب ــا و پژوهش ه یداده رو

کــه در اختیــار دارد  گســتردۀ مــادی و غیرمــادی  در ایــن زمینــه را به واســطۀ امکانــات 

کنــد. دوم آنکــه بــدون توجــه بــه واقعیــت جــاری در جامعــه بــه صــدور  تصاحــب 

دســتورات دشــوار و غیرعملــی خــود ادامــه دهــد تــا زمانی که فشــار اجتماعــِی حاصل 

از واقعیــت جــاری، مقاومتــش را درهــم بشــکند. شــاید در نــگاه اول تعجب برانگیــز 

کــم  گفتمــان حا کــه شــواهد روشــنی بــه مــا می گویــد  باشــد امــا واقعیــت آن اســت 

ایــن  گاهانــه در  ناآ و  یــا ناخواســته  کــرده اســت  انتخــاب  را  ایــران راه نخســت  در 

گذاشــته اســت. هرچنــد قدم گذاشــتن در ایــن راه به واســطۀ فشــارهای  مســیر قــدم 
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کــودک آزاری در جامعــه  کــه از خــالل انتشــار اخبــار پرتکــرار مربــوط بــه  مداومــی بــود 

ــوان از دوره هــای مختلــف  ــای ایــن شــواهد را می ت گفتمــان رســمی وارد شــد. رّدپ ــر  ب

کــه نهادهــای مختلــف دولتــی )از جملــه شــورای  کــودک آزاری جنســی  پیشــگیری از 

عالــی انقــالب فرهنگــی( و حتــی دینــی )از جملــه آســتان قــدس رضــوی( مســتقیم و 

ــا اعطــای  گرفــت ت ــا برگزاری شــان هســتند  غیرمســتقیم در حــال حمایــت از آن هــا ی

کــه در حــوزۀ آمــوزش جنســی  مجــوز بــه مؤسســات غیردولتــی )دســت کم در عنــوان( 

مجــوز  اعطــای  می کننــد.  فعالیــت  بزرگســاالن  حتــی  و  نوجوانــان  کــودکان،  بــه 

کتاب هایــی بــا موضــوع آمــوزش  توســط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و چــاپ 

گســترده(، پخــش  کــودکان )هرچنــد بــا حداقــل اطالعــات و سانســور  جنســی بــه 

تلویزیــون  والدیــن( در  و  بــرای خانواده هــا )نوجوانــان  آمــوزش جنســی  برنامه هــای 

کتاب هــای  )به ویــژه شــبکۀ ســالمت(، ورود مباحــث مربــوط بــه بلــوغ جنســی بــه 

کارگروهــی مشــترک میــان  »تفکــر و ســبک زندگــی« دورۀ متوســطۀ اول و شــکل گیری 

وزارت آموزش وپــرورش و وزارت بهداشــت بــرای تدویــن درس بهداشــت جنســی 

)بــر اســاس اخبــار غیررســمی( همگــی نشــان از شکســتن ســد ظاهــرًا مســتحکم 

کــم در مقابــل سکســوالیته دارد. البتــه ســیر ایــن تغییــرات بــه  گفتمــان حا مقاومــت 

کــم و  گفتمــان نیــز  کــم محــدود نمی شــود و ســرعت تغییــرات در ایــن  گفتمــان حا

اســت. نگران کننــده 

یازده.

گفتمــان غیررســمی نیــز مــوج تغییــرات فرهنگــی بــا ســرعتی بســیار بیشــتر  در ســطح 

و  رســانه ها  گســتردۀ  حمایــت  اســت.  جریــان  در  رســمی(  گفتمــان  بــه  )نســبت 
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فرهنــگ عامــه )کم وبیــش در سراســر جهــان( از اقلیت هــای جنســی آنــان را بــدل 

کــه خــود را بــر بســیاری از افــراد تحمیــل می کنــد.  کــرده اســت  بــه یــک ُمــد فرهنگــی 

کــه از ســوی رســانه های جریــان غالــب  گفتــم، تفاوتــی میــان فشــاری  چنان کــه پیشــتر 

غــرب بــرای تحمیــل ســالیق جنســی متکثــر وارد می شــود و فشــار رســانه های جریــان 

ی آن هــا هــدف  بــرای تحمیــل یکدســتی جنســی نمی بینــم. هــردو ایــران  غالــب 

مشــترکی را دنبــال می کننــد و آن محدودســازی انتخاب هــای آدمــی و شــکل دادن بــه 

ســبک زندگــی اش اســت و بایــد در مقابــل ماهیــت چنیــن منطقــی ایســتاد. فرهنــگ 

کنــش  کنــد یــا وا رســمی هرگــز نمی توانــد در مقابــل ایــن موج هــای رســانه ای مقاومتــی 

ــرار دارد  ــم« ق ــظ نظ ــگاه »حاف ــان در جای ــی از آن ــه یک ک ــد چرا ــان ده ــرونده ای نش پیش

گرایــش فرهنــگ عامــه )به ویــژه  کــه  و دیگــری در جایــگاه »بدیــل«، طبیعــی اســت 

نوجوانــان( بــه دومــی بیشــتر باشــد. مقاومــت در مقابــل ایــن موج هــای یکپارچه ســاز 

کــه به جــای  اتفاقــًا فقــط از درون جریان هــای »بدیــل« ممکــن اســت. موضــع ســومی 

ســودای مداخلــه در سکســوالیتۀ افــراد و تنظیــم آن، دغدغــۀ دفــاع از آزادی انتخــاب 

دارد.  را  سکسوالیته شــان  خودســاماندهی  بــرای  افــراد  سرنوشــت  تعییــن  حــق  و 

به محــض  اســت،  ســاده  حــرف  در  فقــط  موضعــی  چنیــن  از  ســخن گفتن  البتــه 

کشــمکش  ــًا هــر دو ســوی ایــن  ــرای پیشــبرد چنیــن موضعــی طبیعت تــالش عملــی ب

ــد  ــرای آن از رو می بندن ــران( شمشیرشــان را ب ــان غالــب غــرب و ای )رســانه های جری

سکســوالیته  بــه  خودگردانــی  اصطالحــًا  نــگاه  چنیــن  گیــری  فرا می داننــد  کــه  چرا

کــه ســلطه ای بســیار پراهمیــت در  گفتمــان آن هــا بــر بدن هــا  باعــث می شــود ســلطۀ 

سیاســت و جامعــه اســت بــه خطــر بیفتــد. هرچنــد پیــش از ایــن خانــواده را بهتریــن 

گــذار بی خطــر از نوجوانــی بــه بزرگســالی  گــروه هــدف بــرای آموزش هــای مرتبــط بــا 
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گــروه هــدف هســتند. آنــان  دانســتم امــا در ایــن مــورد خــوِد نوجوانــان به گمانــم بهتریــن 

ــی  ــه رهای ــل ب ــد و می گذرانده ان ــر  ــان را از س ــر بدنش ــلط ب ــی از تس ک ــارب دردنا ــه تج ک

ــد در  ــرا بای ــه چ ک ــد  ــر درمی یابن ــد، راحت ت ــود پرورانده ان ــر روز در خ ــاد را ه ــن انقی از ای

کــه دغدغــه اش نــه پاره کــردن زنجیرهــا بلکــه تغییــر  مقابــل جریــان »به ظاهــر« بدیلــی 

کننــد. آن هاســت، مقاومــت 

دوازده.

در پیشــبرد ایــن موضــع ســوم و خلــق بدیلــی واقعــًا رهایی بخــش بــرای نوجوانــان، 

معلمــان و مشــاوران می تواننــد نقشــی تعیین کننــده داشــته باشــند. آنــان عــالوه بــر 

گفتمــان رســمی هســتند )دســت کم از نظــر ســازمانی( امــا هم زمــان  اینکــه بخشــی از 

بخشــی از جامعــه هــم هســتند و تغییــرات نســلی را به واســطۀ رابطــۀ مســتقیم بــا 

نوجوانــان بســیار بهتــر از سیاســت گذاران درک می کننــد. همیــن جایــگاه یگانه اســت 

گفتمــان رســمی و غیررســمی،  کــه بــه آنــان امــکان می دهــد به نوعــی در مــرز میــان 

را  کننــد و نقــش نوعــی میانجــی  مدرســه و دانش آمــوز، دولــت و جامعــه حرکــت 

کــه بــر وزارت آموزش وپــرورش  یکــی  گزینــِش شــدیدًا ایدئولوژ کننــد. البتــه نظــام  ایفــا 

کثریــت در  کــم اســت باعــث شــده یــک اقلیــت عقیدتــی در جامعــه بــدل بــه یــک ا حا

کــه ایــن وزارتخانــه بــه نیروهــای  گســترده و منظمــی  نظــام آموزشــی شــوند. دسترســی 

کــه  ــد چرا کشــور دارد هم زمــان هــم فرصــت اســت و هــم تهدی رســمی اش در سراســر 

کارکــردی دوگانــه داشــته باشــد؛ هــم می توانــد در پیشــبرد  ایــن دسترســی می توانــد 

رســمی  گفتمــان  بــه  عمومــی  آمــوزش  و  مــدارس  در  سکســوالیته  ســرکوب  پــروژۀ 

یکــردی بــه مســئلۀ ســکوالیته در  کنــد و هــم می توانــد در اعمــال تغییــرات رو کمــک 
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کــه اساســًا  مــدارس و آمــوزش عمومــی تــوان و ســرعتی انکارناپذیــر )البتــه در صورتــی 

گفتمــان رســمی ببخشــد.  چنیــن خواســت و دغدغــه ای وجــود داشــته باشــد( بــه 

ی دیگــر ســکۀ آمــوزش عمومــی، اقتضائــات  ی ســکه اســت، در رو ایــن فقــط یــک رو

نظــام  ایــن  در  توانســته  عمومــی،  آمــوزش  در  نولیبــرال  اقتصــادی  سیاســت های 

کنــد. اســتفاده از معلمــان  یــادی ایجــاد  ظاهــرًا یکپارچــۀ عقیدتــی شــکاف های ز

گزینــش دقیــق  گســتردگی و تنوعشــان، آموزش وپــرورش از  کــه به دلیــل  یــس  حق التدر

و منظــم آنــان ناتــوان اســت باعــث شــده در طــول چنــد ســال اخیــر بخش هایــی از 

کثریــت جامعــه هرچنــد در قالــب اقلیت هــای ازهم گســیخته، وارد مــدارس شــوند  ا

کــه مدرســه و معلمــی از  کننــد. از همیــن منظــر اســت  و فضاهــای بدیلــی را ایجــاد 

کــه بســیاری از  منظــر سیاســی و اجتماعــی اهمیتــی فزاینــده می یابــد. بیــراه نیســت 

کــه »معلــم«  جنبش هــای اجتماعــی در سرتاســر دنیــا از همراهــان خــود می خواهنــد 

کاشــت. ــد در مدرســه  ــذر تغییــرات اجتماعــی را بای کــه ب شــوند چرا

سیزده.

در  سکســوالیته  بــه  نســبت  جدیــد  یکــرد  رو و  چشــم انداز  ایــن  تدویــن  هرچنــد 

کــه امــکان و  نوجوانــان )و به تبــع آن، بزرگســاالن( ابعــاد و جزئیــات متفاوتــی دارد 

نــدارد امــا مایلــم از یــک جــزء خــاص از ایــن  بــه آن اینجــا وجــود  تــوان پرداختــن 

یکــرد  ــم اهمیتــی حیاتــی دارد، به ســادگی عبــور نکنــم. در ایــن رو کــه به گمان کلیــت 

تمام قــد  لــذت جنســی  کتیک هــای شبیه ســازی  تا از  بایــد  و چشــم انداز جدیــد، 

)بــرای  یمــان نمی گــذارد  رو راه دیگــری پیــش  واقعیــت  کــه هیبــت  کــرد چرا دفــاع 

مطالعــۀ بیشــتر نــک. رشــید 1394(. از یــک ســو، مصــرف پــورن و خودارضایــی فــارغ 
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از ملیــت، جنســیت، نــژاد، مذهــب و... رواجــی باورنکردنــی در میــان همــۀ انســان ها 

کــه در  دارد. آمارهــای مربــوط بــه مصــرف پــورن در جهــان چنــان تکان دهنــده اســت 

گفتــه می شــود »هــر انســانی پــورن تماشــا می کنــد« و ایــن  کنایــه  مطالعــات پــورن بــه 

جملــه هرچنــد »دقیقــًا« درســت نباشــد امــا چنــدان هــم دور از واقعیــت نیســت. از 

گســتردگی و  ســوی دیگــر، محرومیت هــای جنســی هرچنــد در جوامعــی چــون ایــران 

شــدت بیشــتری دارد امــا اشــکال مختلفــی از آن در همــۀ جوامــع بــه چشــم می خــورد. 

کــه خواهــان تشــکیل خانــواده در ابتــدای  به طــور خــاص در ایــران، افــراد ســنت گرایی 

گزیرنــد  جوانــی هســتند عمــاًل ایــن امــکان را )دســت کم از نظــر اقتصــادی( ندارنــد و نا

نوگرایــی  افــراد  و  کننــد  نــرم  پنجه  دســت و جنســی  محرومیت هــای  بــا  مدت هــا 

کاهــش  کــه قائــل بــه محدودیت هــای ســنتی در روابطشــان نیســتند نیــز به واســطۀ 

چشــمگیر همبســتگی و اعتمــاد اجتماعــی در ایــران اغلــب در شــکل دادن بــه روابــط 

کوتاه مــدت  روابطــی  بــه  گزیرنــد  نا و  ندارنــد  چندانــی  توفیــق  بلندمــدت  و  جــدی 

گــذر  کــه انباشــت آن هــا در  کننــد  کتفــا  )اغلــب بــرای رفــع محرومیــت جنســی( ا

ســال ها آنــان را در معــرض فشــارهای روانــی و اجتماعــی مختلفــی قــرار می دهــد. 

چنــدان  جنســی  لــذت  شبیه ســازی  کتیک هــای  تا از  دفــاع  شــرایطی،  چنیــن  در 

کتیک هــا و بــه رســمیت  کــه اســتفاده از ایــن تا غیرمنطقــی بــه نظــر نمی رســد. البتــه 

شــناختن آن هــا نیازمنــد آموزش هــای جانبــی اســت تــا نوجوانــان در معــرض اعتیــاد 

بــه مصــرف پــورن و خودارضایــی یــا انــواع موقعیت هــای پرخطــر در رابطــه بــا ایــن 

کتیک هــا قــرار نگیرنــد. ایــن شــکل از آموزش هــا در حــال حاضــر در بســیاری از  تا

جوامــع پیشــگام وجــود دارد.  
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چهارده.

کــرده ام  کــه تــالش  کــه تــا بــه اینجــا پیمــوده ام و پــروژه ای  گــر بخواهــم بــه همــۀ مســیری  ا

را  آن  بدهــم،  جامعه شناســانه-روان کاوانه  عنوانــی  دهــم  شــرح  را  کلــی اش  طــرح 

ــم  ــردی« می خوان ــِن ف ــاماندهی فرام ــالل بازس ــد از خ ــِی جدی ــِن فرهنگ ــیس فرام »تأس

یــد 1397(. ایــن فرامــِن جدیــد بناســت بیــش از  )بــرای مطالعــۀ بیشــتر  نــک. فرو

آنکــه بــه »پــدر« نزدیــک باشــد بــه »مــن« نزدیــک باشــد و هدفــش بیــش از آنکــه تنبیــه و 

مجــازات و خودویرانگــری باشــد، درک نیازهــای واقعــی »مــن« و تــالش بــرای انطبــاق 

ــت  ــت آن اس ــد. واقعی ــی باش ــی و اجتماع ــی« تمدن ــای »واقع ــا محدودیت ه ــا ب آن ه

کــه پیونــدی وثیــق بــا ســنت ایرانی-اســالمی و  کــه فرامــِن فرهنگــِی موجــود در ایــران 

کشــور دارد، در حــال اعمــال فشــاری خردکننــده بــر روان  کــم در  نظــام سیاســی حا

بــرای ســرکوب تمام وکمــال  تــالش  از خــالل  اعضــای جامعــه )به ویــژه نوجوانــان( 

سکسوالیته شــان اســت. ایــن فرامــِن مســتقر در واقــع حاصــل انباشــت خلقیــات 

جمعــی نســل های پیشــین و تحقــق آن در لحظــۀ انقــالب 57 اســت. نوجوانــان نســل 

ــا نســل های  ــد در بســیاری از باورهــا و ارزش هایشــان تفاوت هایــی چشــمگیر ب جدی

پیشــین دارند و از همین رو مســتقیم و غیرمســتقیم تأســیس فرامِن فرهنگِی جدیدی 

کــه مختصــات آن نمی توانــد بــرای هیچ کــس از  را در جامعــه طلــب می کننــد؛ فرامنــی 

کــه فراینــدی در حــال »شــدن« اســت. ایــن یــک خواســتِن  پیــش مشــخص باشــد چرا

کــه تکامــل  فــردی نیســت، خواســتنی سراســر جمعی ســت، خواســت یــک نســل 

خواســت های تحقق نیافتــۀ نســل های پیشــینش اســت. در چنیــن شــرایطی، افــراد 

کــه نمی تواننــد نســبت بــه پدرانشــان )در خانــواده، مدرســه و دولــت( بــروز  خشــونتی 

دهنــد را بــه درون خــود می افکننــد و اشــکال متنوعــی از خودویرانگــری در میانشــان 
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رواج می یابــد. افزایــش آمــار خشــونت و رفتارهــای پرخطــر در ایــران )مخصوصــًا در 

میــان نوجوانــان( در طــول ســالیان گذشــته را نمی تــوان بی ارتبــاط بــا چنیــن وضعیتــی 

کلــی بــرای  کــه ســودای ارائــۀ طرحــی  دانســت. دغدغــۀ ایــن فرامــِن فرهنگــِی جدیــد 

تأسیســش را در ســر دارم، دفــاع از آزادی بی حدوحصــر جنســی نیســت بلکــه دفــاع 

از حــق انتخــاب و تعییــن سرنوشــت افــراد اســت، مســئله بــر ســر خودمختــاری اســت 

بــرای نوجوانــان امــروزی ارزشــی بنیادیــن  کــه خودمختــاری  و واقعیــت آن اســت 

محســوب می شــود. آزادی بی حدوحصــر جنســی چیــزی نیســت جــز آنچــه آن را 

کــه در نهایــت، در ســطح فــردی نتیجــه ای جــز  آشــفتگی جنســی می خوانــم؛ چیــزی 

پاشــی اجتماعــی نخواهــد  پاشــی روانــی و در در ســطح جمعــی، نتیجــه ای جــز فرو فرو

داشــت. ایــن فرامــِن فــردِی جدیــد تــالش می کنــد به جــای الگوگیــری از منبــع ســنتی 

کثــری از  کــه حداقلــی از اقتــدار و حدا اقتــدار بیرونــی )پــدر( منبــع اقتــدار دیگــری 

همدلــی در مواجهــه بــا »مــن« دارد را الگــوی خــود قــرار دهــد تــا بــه سکســوالیتۀ خــود 

کــه بــه نقــش تعیین کننــدۀ معلمــان و مشــاوران  ســامان ببخشــد. همیــن جاســت 

ــردِی  ــِن ف ــی امیــدوارم. پدیدآمــدن فرام ــد اقتــدار بیرون در قامــت ایــن الگوهــای جدی

کــه بتوانــد صورتــی جمعــی بــه خــود ببخشــد و خــود را بــدل بــه  جدیــد در صورتــی 

کــه بــا اعمــال فشــار بــر فرامــِن  کنــد می توانــد امیــدوار باشــد  یــک فرامــِن جمعــِی جدیــد 

کنــد و بــه چالــش بکشــد.  فرهنگــِی مســتقر در جامعــه، آن را بــا پرســش هایی مواجــه 

پاشــی نقــش ســنتی پــدر در جامعــۀ  کــه در نهایــت می توانــد منجــر بــه فرو چالشــی 

کــه دســت کم نســبت بــه پــدِر پیشــین  ایــران شــود و پــدر جدیــدی را شــکل دهــد 

به شــکل درخــور توجهــی برابری خــواه باشــد، بــه حقــوق فــردی و اجتماعــی آدمــی 

احتــرام بگــذارد، خــود را مالــک همــۀ شــئون زندگــی اعضــای خانــواده ندانــد و صرفــًا 
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»یکــی« از اعضــای خانــواده باشــد. 

پانزده.

گــر در پایــان، منتقــدان افراطــی و بدبیــن، ایــن نقــد را بــه مــن مطــرح  بیــراه نخواهــد بــود ا

کــه راهــکارم در نهایــت حاصلــی جــز ســرکوب سکســوالیته )البتــه به شــکلی  کننــد 

کــه سکســوالیته بــاز  کنونــی( نــدارد؛ ســرکوب در ایــن معنــا  مقایســه ناپذیر بــا ســرکوب 

هــم در چنیــن شــرایطی نمی توانــد آزادانــه بــه خــود تحقــق ببخشــد. پاســخم شــاید در 

وهلــۀ نخســت ناامیدکننــده بــه نظــر برســد امــا حــق بــا آن هاســت، راهــکار مــن هــم در 

نهایــت بــه ســرکوب سکســوالیته )نــه در معنــای خــاص بلکــه در معنــای عــام( منجــر 

می شــود. آنچــه برایــم از ابتــدا اهمیــت داشــته و دارد نــه نفــس ســرکوب سکســوالیته 

کــه نشــان دهــم چگونــه  کم وکیــف ایــن ســرکوب اســت. هدفــم هرگــز ایــن نبــوده  بلکــه 

کنیــم، بــه زندگــی »جمعــی« تــن دهیــم و هم زمــان،  می شــود در »جامعــه« زندگــی 

یــد ســال ها پیــش بــه مــا  کــه فرو هیــچ محدودیتــی بــر امیالمــان اعمــال نکنیــم چرا

نشــان داده اســت نفــس وجــود »جامعــه« ناقــض چنیــن آرمانــی اســت و رســیدن بــه 

گــر بنــا باشــد میــان زندگــی جمعــی و تحقــق آزادانــۀ  کنــون ا آن را ناممکــن می ســازد. ا

اولــی را انتخــاب می کنــم  کنــم، بی هیــچ تردیــدی  سکســوالیته یکــی را انتخــاب 

ــد در  ــی می توان ــی جمع ــه زندگ ک ــی  ــم. فرصت های کنی ــاع  ــه دف ــد از جامع ــه بای ک چرا

کــه بخواهیــم بخشــی از  دســترس همــۀ انســان ها قــرار دهــد آن قــدر ارزشــمند هســتند 

کنیــم. دغدغــه ام همیشــه  آزادی فردی مــان )از جملــه آزادی جنســی( را قربانــی اش 

کاســتن از رنــج نوجوانــان )به ویــژه از نظــر جنســی( بــوده اســت و ایــن  تــالش بــرای 

کــرده ام  گمــان می کنــم در حــد توانــم در ایــن رســاله برایــش تــالش  کــه  چیــزی اســت 
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و البتــه امیــدوارم ایــن تــالش صورتــی جمعــی بیابــد و بــه خــود امتــداد ببخشــد. فقــط 

کــه می تــوان بــه شــکل گیری امکان هایــی واقعــی بــرای خلــق  در ایــن صــورت اســت 

جهانــی بهتــر، جهانــی برابــر و آزاد، امیــدوار بــود.





پانزده پیشنهاد برای پژوهش های بعدی



یک.

ی ســازوکارهای رســمی آموزش وپــرورش در مواجهــه بــا رفتارهــای اصطالحــًا  کاو وا

دانش آمــوزان پرخطــر 

ــه محدودیت هــای ســاختارهای  ــا توجــه ب ــه چنیــن مســئله ای ب هرچنــد پرداختــن ب

ســازمانی در ایــران به طــور عــام و وزارت آموزش وپــرورش به طــور خــاص، ســخت 

کار پژوهشــی ای در  می نمایــد امــا از اهمیتــی بنیادیــن برخــوردار اســت. هنــوز هیــچ 

کــه به ما نشــان دهد اواًل چه ســازوکارهای رســمی ای  ایــن زمینــه در ایــران وجــود نــدارد 

گــزارش رفتارهــای اصطالحــًا پرخطــر دانش آمــوزان )از جمله  در آموزش وپــرورش بــرای 

ــا  ــًا، ایــن ســازوکارها ت ــا آن وجــود دارد و دوم فعالیت هــای جنسی شــان( و مواجهــه ب

گرهــی از مشــکالت  کارآمــد هســتند و توانســته اند در طــول ایــن ســال ها  چــه انــدازه 

بگشــایند.

دو.

یست جنسی دانش آموزان ی تأثیرات صنعت فرهنگ بر ابعاد مختلف ز کاو وا

کنش هایــی  و  رفتارهــا  بــا  جســته وگریخته  به شــکل  بارهــا  مطالعــه  ایــن  طــول  در 
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تــا  کــه به وضــوح متأثــر از صنعــت فرهنــگ )از موج هــای رســانه ای  مواجــه شــدم 

ــدۀ روشــنی از میــزان تأثیرگــذاری ایــن  ــا ایــن حــال، هنــوز ای ــود. ب ســلبریتی ها و...( ب

یــم. مبتنــی  یســت جنسی شــان( ندار صنعــت بــر ســبک زندگــی نوجوانــان )به ویــژه ز

کــه در ایــن مطالعــه بــه دســت آمــده می تــوان حــدس زد  بــر ســرنخ های ابتدایــی 

ــه  ــارۀ عوامــل شــکل دهنده ب ــادی درب ی گر ز ــد ابعــاد افشــا ی ایــن مســئله می توان کاو وا

یســت جنســی نوجوانــان داشــته باشــد. ز

سه.

یست جنسی و عاطفی دانش آموزان کنکور و ز ی تأثیر و تأثر میان  کاو وا

بــا دانش آمــوزان و معلمــان،  گفت وگوهــا  در جریــان ایــن مطالعــه، بارهــا در طــول 

کنکــور و عوامــل حاشــیه ای آن  مخصوصــًا دانش آمــوزان پایــۀ دوازدهــم، بــه تأثیــرات 

کــه مســئلۀ  یســت جنســی و عاطفــی دانش آمــوزان اشــاره شــده اســت. از آنجایــی  بــر ز

کنکــور به خودی خــود در محــور ایــن مطالعــه قــرار نداشــت و نیــاز بــود ســراغ داده هــای 

کنکــور و ســایر  ی عمیق تــر  کاو یــم تــا ســپس امــکان وا بنیادین تــر در ایــن رابطــه برو

وجــوه مســئله ایجــاد شــود، نتوانســتیم در طــول مصاحبه هــا بــر ایــن محــور به طــور 

یســت  کنکــور ز کنیــم امــا از ســرنخ های موجــود می تــوان حــدس زد  خــاص تمرکــز 

جنســی و عاطفــی دانش آمــوزان را به طــور جــدی متأثــر و محــدود می کنــد و پــس 

ــات  ــا تخلیــۀ ایــن هیجان ــه ب ک ــود  گذشــتن از ســد آن، دانشــگاه نهــادی خواهــد ب از 

ایــن مســئله  تحلیــل عمیق تــر  مواجــه می شــود.  و جنســی در محیطــش  عاطفــی 

ــه انجــام مطالعــه ای مســتقل دارد. ــاز ب ــًا نی طبیعت
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چهار.

ی ابعاد شخصی و اجتماعی اقلیت های جنسی نوجوان کاو وا

ــه فرایندهــای اقلیت ســاز جنســی  ــی ب ــًا جزئ هرچنــد در ایــن مطالعــه به شــکل تقریب

گــروه هم ســاالن پرداختــه شــده امــا هنــوز ابعــاد نامشــخص  در محیــط مدرســه و 

ی نوجوانــاِن حاضــر  د رخــور توجهــی در ایــن زمینــه وجــود دارد. مطالعــه ای متمرکــز رو

در ایــن اقلیت هــا و ابعــاد مختلــف زندگــی شــخصی و اجتماعی شــان می توانــد 

ــن اقلیت هــا نه تنهــا در  درک بهتــری از عوامــل و زمینه هــای اجتماعــی برســاخت ای

کلیــت جامعــه در اختیارمــان بگــذارد. ســرنخ های ابتدایــی در ایــن  مدرســه بلکــه در 

کــه در طــول مطالعــه بــه آن برخوردیــم، نشــان می دهــد شــکاف های عاطفــی،  رابطــه 

منزلــت اجتماعــی و ســرمایه های فرهنگــی و اجتماعــی نوجوانــان می توانــد نقــش 

تعیین کننــده ای در قرارگیــری آنــان در دســتۀ ایــن اقلیت هــای جنســی داشــته باشــد 

و ایــن مســئله ضرورتــًا در پیونــد بــا تمایــل و عالیــق جنســی آنــان نیســت. 

پنج.

ی عادت واره های جنسی در نسل های جدید )نوجوانان( کاو وا

جریــان  در  و  کلــی  به طــور  دانش آمــوزان  جنســی  عادت واره هــای  کــه  آنجایــی  از 

قــرار  حاضــر  مطالعــۀ  محــور  در  آموزشــی(  محیــط  از  )خــارج  روزمره شــان  زندگــی 

نداشــت، به شــکل جزئــی بــه آن هــا پرداختــه نشــده اســت. بــا ایــن حــال، ســرنخ های 

نســلی موضــوع جالب توجهــی  نشــان می دهــد عادت واره هــای جنســِی  ابتدایــی 

کــه توســط دانش آمــوزان در جریــان  بــرای پژوهــش هســتند. بســیاری از خاطراتــی 

مهمانی هــا،  دورهمی هــا،  دوســتی،  گروه هــای  در  روابطشــان  از  مصاحبه هــا 
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مســافرت ها و... روایــت می شــد، نشــان از تغییــرات نســلی عمیقــی در ایــن زمینــه 

یســت  داشــت. از طــرف دیگــر، بــه نظــر می رســد باورهــای آنــان در زمینــۀ جزئیــات ز

جنســی نیــز شــکاف د رخــور توجهــی بــا نســل های پیشــین دارد و بســیاری از مســائلی 

کــه  کــه در نســل های پیشــین )به شــکل متوالــی( تابــو بــود، حــاال نه تنهــا تابــو نیســت 

بــدل بــه بخشــی از تفریحــات و ســرگرمی های نوجوانــان شــده اســت. می تــوان حــدس 

فرهنگــی  مصــرف  و  جدیــد  جنســی  عادت واره هــای  ایــن  شــکل گیری  میــان  زد 

ایــن عادت واره هــا  امــا حتمــًا  ارتباطاتــی وجــود دارد  نوجوانــان )به ویــژه رســانه ها( 

آنــان می توانــد درک  از  گاهــی  کــه آ یشــه ها و تبعــات متعــدد دیگــری هــم دارنــد  ر

یســت جنســی نوجوانــان در اختیارمــان بگــذارد. عمیق تــری از ز

شش.

یست جنسی دانش آموزان در مدارس مذهبی ی ز کاو وا

ایــن مطالعــه از معلمــان و دانش آمــوزان  گرچــه بخشــی از مصاحبه شــوندگان در  ا

مــدارس مذهبــی دخترانــه و پســرانه بوده انــد امــا نمی شــود بــه اتــکای داده هــای آنــان 

در  آن  چالش هــای  و  دانش آمــوزان  جنســی  یســت  ز وضعیــت  از  عمیقــی  تحلیــل 

مــدارس مذهبــی ارائــه داد. مبتنــی بــر داده هــای بــه دســت آمــده، دســت کم می تــوان 

گفــت تصــور اینکــه نوجوانــان در مــدارس مذهبــی از نظــر جنســی فعــال نیســتند، 

کــه ســازوکارهای مواجهــۀ آنــان  چنــدان درســت بــه نظــر نمی رســد. مســئله آن اســت 

کــه خــود را بخشــی از آن می داننــد )جامعــۀ  ــری  ــا اقتــدار مدرســه و اجتمــاع بزرگ ت ب

کادر  مذهبــی( تفاوت هایــی بــا دیگــر دانش آمــوزان دارد. از طــرف دیگــر، نــوع مواجهــۀ 

ــا ســایر  و عامــالن حفــظ نظــم ایــن دســته از مــدارس نیــز هرچنــد هم پوشــانی هایی ب
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یســت  مــدارس دارد امــا از خصلت ویژه هایــی نیــز برخــوردار اســت. شــاید مطالعــۀ ز

جنســی دانش آمــوزان در مــدارس مذهبــی بتوانــد نشــان دهندۀ ضرورت هــای بیشــتر 

بــرای بــه رســمیت شــناختن سکســوالیتۀ نوجوانــان باشــد و شــاید هــم نشــان دهندۀ 

کننــد. بــه هــر حــال، انجــام  کــه می تواننــد سکســوالیته را مهــار  شــیوه های مواجهــه ای 

چنیــن مطالعــه ای راهگشــا بــه نظــر می رســد. 

هفت.

مطالعۀ طولی فرهنگ جنسی در میان دانش آموزان

کــه مســائل و دغدغه هــای جنســی نقــش پررنگــی  در ایــن مطالعــه نشــان داده شــد 

گفت وگــو بــا معلمــان  در فرهنــگ زندگــی روزمــرۀ دانش آمــوزان دارد. بارهــا در طــول 

گــذر ســال های تحصیــل  کیفیــت ایــن نقــش در  کمیــت و  و دانش آمــوزان بــه تغییــر 

اشــاره شــد امــا ایــن اشــارات بــرای دســتیابی بــه تحلیلــی بســنده از ایــن مســئله 

کافــی بــه نظــر نمی رســید. مطالعــۀ طولــی جایــگاه سکســوالیته در فرهنــگ روزمــرۀ 

گــذر ســال های تحصیــل از دبســتان بــه متوســطۀ اول و از متوســطۀ  دانش آمــوزی در 

ــی سکســوالیته در  ــگاه و معان ــری از جای ــد درک عمیق ت ــه متوســطۀ دوم می توان اول ب

ایــن فرهنــگ بــه دســت دهــد. حتــی می تــوان در ایــن دســت مطالعــات طولــی پــا را از 

ی نقــش سکســوالیته در فرهنگ زندگی  کاو آمــوزش عمومــی فراتــر گذاشــت و ســراغ وا

روزمــرۀ دانشــجویان در بــدو ورود بــه دانشــگاه و تغییــرات آن هــم رفــت تــا بتوانیــم بــه 

کنترل کننــدۀ ایــن فرهنــگ برســیم. درک دقیق تــری از عوامــل شــکل دهنده و 
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هشت.

کتیک های شبیه سازی لذت جنسی در زندگی روزمرۀ نوجوانان ی نقش تا کاو وا

هــم مبتنــی بــر آنچــه در ایــن مطالعــه بــه آن رســیدم و هــم مبتنــی بــر تجــارب متعــددم 

کتیک هــای شبیه ســازی  از مواجهــه بــا نوجوانــان و دانش آمــوزان، می توانــم بگویــم تا

جایــگاه  آنــان  روزمــرۀ  زندگــی  در  خودارضایــی(  و  پــورن  )مصــرف  جنســی  لــذت 

ــن  ــی در ای ــه و دادۀ دقیق ــچ مطالع ــفانه هی ــود، متأس ــن وج ــا ای ــری دارد. ب انکارناپذی

گذشــته در  یــم. مطالعــات پــورن علی رغــم اینکــه در طــول چنــد ســال  رابطــه ندار

در  ناموجــه  محدودیت هــای  برخــی  به دلیــل  یافتــه،  فزاینــده ای  اهمیــت  جهــان 

ایــران هیــچ پیشــرفتی نداشــته اســت. دربــارۀ خودارضایــی نیــز بــه جــز چنــد دادۀ 

ناقــص و مشــکوک )از نظــر روش شــناختی( چیــز دیگــری دربــارۀ نوجوانــان ایرانــی در 

ــردی  ــد درک منحصربه ف کتیک هــا می توان دســت نیســت. مطالعــۀ جزئیــات ایــن تا

در  آن هــا  بــا  مواجهه شــان  نــوع  و  ایرانــی  نوجوانــان  جنســی  نیازهــای  و  عالیــق  از 

اختیارمــان بگــذارد.

ُنه.

ی فرایندهای شکست اقتدار مدرسه در مواجهه با سکسوالیته کاو وا

مقابــل  در  زود  یــا  دیــر  مــدارس  از  بســیاری  کــه  شــد  داده  نشــان  مطالعــه  ایــن  در 

کوتــاه  یســت جنسی شــان در محیــط مدرســه  بــر تحقــق ز پافشــاری دانش آمــوزان 

می آینــد و اقتــدار خــود در زمینــۀ انــکار ایــن مســئله را از دســت می دهنــد. امــا قاعدتــًا 

کلــی محــدود نمی شــود. شکســت اقتــدار مدرســه در  ایــن مســئله بــه همیــن درک 

ی می کنــد.  زمینه هایــی این چنینــی از فرایندهــای بلندمــدت و میان مــدت پیــرو
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ی ایــن فرایندهــا در محیــط مدرســه  فهــم دقیــق و جزئــی از چگونگــی ایجــاد و پیشــرو

کادر مدرســه، عــالوه بــر نشــان دادن  کتیک هــای دانش آمــوزان و  و اســتراتژی ها و تا

می توانــد  مســئله،  ایــن  بــا  قانونــی  و  رســمی  مواجهــات  و  قواعــد  کاســتی های 

کشــمکش در ســطح جامعــه میــان دولــت و  نشــان دهندۀ چگونگــی امتــداد ایــن 

گســترده تر  ملــت باشــد یــا دســت کم خطوطــی بــرای پیگیــری ایــن مســئله در ســطوح 

اجتماعــی در اختیارمــان بگــذارد.

ده.

کودک آزاری جنسی در محیط مدرسه ی چیستی و چگونگی  کاو وا

ــا خــارج  کــودک آزاری جنســی در محیــط مدرســه ی ــر  تمرکــز اصلــی مطالعــۀ حاضــر ب

گاهــی بــه  گفت وگوهــا بــا معلمــان و دانش آمــوزان هــر از  از آن نبــود امــا در جریــان 

ایــن  بــر  عــالوه  کردیــم.  برخــورد  دانش آمــوزان  روزمــرۀ  زندگــی  در  آن  از  مصادیقــی 

کــه در طــول  ســرنخ های اولیــه، نگاهــی بــه صفحــۀ حــوادث روزنامه هــا و اخبــاری 

ایــن ســال ها بــه تیتــر یــک رســانه ها بــدل شــده اند، نشــان دهندۀ اهمیــت مســئلۀ 

کــودک آزاری جنســی درون مدرســه اســت. هرچنــد در مواجهــۀ ابتدایــی ایــن جنــس 

کودک-کــودک و  کلــی و متفــاوت رابطــۀ آزارگرانــه میــان  کودک آزاری هــا بــه دو دســتۀ 

ی آن هــا را در  بزرگســال-کودک تقســیم می شــود امــا بــه نظــر می رســد می تــوان هــردو

کــه علی رغــم تفاوت هایشــان، شــباهت ها  قالــب یــک مطالعــۀ واحــد پیــش بــرد چرا

کــه  و هم پوشــانی هایی نیــز دارنــد؛ مخصوصــًا در رابطــه بــا قربانیــان آزارهــای جنســی 

در مــواردی هم زمــان مــورد آزار و اذیــت هم ســاالن و بزرگســاالن در محیــط مدرســه 

کــه انجــام چنیــن مطالعــه ای ابــدًا ســاده نیســت. از طرفــی،  قــرار می گیرنــد. البتــه 
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می تــوان حــدس زد موانــع ســاختاری درون وزارت آموزش وپــرورش همــۀ تــالش خــود 

کار خواهــد بســت و از طــرف  را بــرای جلوگیــری از انجــام آن یــا انتشــار نتایجــش بــه 

کادر مدرســه( را یافــت  دیگــر، بعیــد اســت بتــوان آزارگــری )مخصوصــًا از معلمــان و 

ــا  ــو ب گفت وگ ــالل  ــوان از خ ــط می ت ــن، فق ــرد. بنابرای ک ــو  گفت وگ ــام  ــه انج ــی ب ــا راض ی

ــه داده هایــی در ایــن زمینــه دســت یافــت. قربانیــان ب

یازده.

ی تأثیر رابطۀ معلم-دانش آموز بر سبک زندگی نوجوانان کاو وا

یســت جنســی  ــر ز ــواع روابــط میــان معلــم و دانش آمــوز و تأثیــرات آن ب در بحــث از ان

کــردم اهمیــت و تعیین کنندگــی ایــن رابطــه را نشــان دهــم امــا  دانش آمــوزان، تــالش 

کم وکیــف ایــن رابطــه جــای مطالعــۀ بیشــتر و عمیق تــری دارد. بــه نظــر  همچنــان 

می رســد انــواع مختلــف روابــط میــان معلــم و دانش آمــوز )مخصوصــًا در بلندمــدت( 

یســت  ز آن  به تبــع  و  نوجوانــان  زندگــی  ســبک  بــر  فزاینــده ای  تأثیــرات  می توانــد 

جنسی شــان داشــته باشــد امــا نمی تــوان بــا مطالعــۀ مقطعــی و محــدوِد برش هــای 

خاصــی از ایــن روابــط، دربــارۀ اینکــه چــه نــوع از رابطــۀ میــان معلــم و دانش آمــوز 

ــاًل  ــرد. مث ک ــر  ــد، اظهارنظ ــته باش ــوزان داش ــرای دانش آم ــات را ب ــن تبع ــد بهتری می توان

بلندمــدت  در  و دانش آمــوز  معلــم  میــان  رابطــۀ صمیمــی  از  اشــکالی  اینکــه چــه 

ســازنده و چــه اشــکالی از آن مخــرب اســت یــا اینکــه شــکل گیری رابطــه میــان معلــم و 

دانش آمــوز خــارج از محیــط آموزشــی چــه تبعــات مثبــت و منفــی ای می توانــد داشــته 

گــر  باشــد یــا بســیاری دیگــر از ایــن دســت پرســش ها همچنــان بی پاســخ مانده انــد. ا

ــواع مختلــف روابــط میــان معلــم و دانش آمــوز و بررســی  ــه ان بتوانیــم نگاهــی طولــی ب
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تأثیــرات آن بــر دانش آمــوز و حتــی معلــم داشــته باشــیم، قطعــًا بــه درک عمیق تــری از 

ایــن رابطــه دســت می یابیــم. می تــوان امیــدوار بــود چنیــن مطالعــه ای منجــر بــه ارائــۀ 

راهکارهــای عملــی بــه معلمــان بــرای ارتبــاط بهتــر و ســازنده تر بــا دانش آمــوزان شــود.

دوازده.

کتیک های مشاوران در مواجهه با دانش آموزان ی استراتژی ها و تا کاو وا

در  روان شــناختی  مشــاوران  اهمیــت  و  نقــش  بــه  حاضــر  مطالعــۀ  از  بخشــی  در 

ی  کاو محیــط مدرســه و تأثیــرات آنــان بــر دانش آمــوزان پرداختــه شــد امــا مجــال وا

کتیک هایــی  ــواع اســتراتژی ها و تا جزئیــات ایــن رابطــه وجــود نداشــت. جزئیــات ان

کنــش  کــه مشــاوران بــرای ارتباط گیــری بــا دانش آمــوزان از آن بهــره می برنــد، نــوع وا

ــوزان  ــرای دانش آم کتیک هــا و تبعــات آن هــا ب ــه ایــن اســتراتژی ها و تا ــوزان ب دانش آم

مســائل حائــز اهمیتــی هســتند. مواجهــۀ مشــاوران بــا دانش آمــوزان در بســیاری از 

مــدارس درگیــر کلیشــه های رایــج در نســخه های عمیقــًا فردگــرای روان شناســی اســت 

و ازایــن رو توجهــی بــه تبعــات اجتماعــی ایــن مواجهــات نمی شــود. از خــالل چنیــن 

ــر اینکــه می تــوان تبعــات اجتماعــی انــواع مختلــف مواجهــات  مطالعــه ای، عــالوه ب

کاری بــرای مــدارس  کــرد، می تــوان بــه دســتور  گوشــزد  بــا دانش آمــوزان را بــه مشــاوران 

گزینــش مشــاوران خــود دقــت بیشــتری بــه خــرج دهنــد  رســید تــا متکــی بــه آن در 

ــرار  ــوزان ق ــار دانش آم ــه در اختی ک ــناختی  ــات روان ش ــت خدم کیفی ــطه  ــن واس و بدی

می گیــرد، افزایــش یابــد.
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سیزده.

یست جنسی نوجوانان در بستر خانواده ی ز کاو وا

یســت جنســی  هرچنــد در جریــان ایــن مطالعــه بــه نقــش و جایــگاه خانــواده در ز

کیــد و تمرکــز آن، محیــط آموزشــی و مدرســه بــود و  دانش آمــوزان توجــه شــد امــا تأ

کــه نقطــۀ اتــکای  خانــواده در حاشــیۀ آن و در پیونــد بــا آن معنــا می یافــت. مطالعــه ای 

یســت  کنــد ز ــواده بگــذارد و تــالش  ــر محیــط خان خــود را به جــای محیــط آموزشــی ب

کنــد، می توانــد نقــش مکملــی ضــروری  ی  کاو جنســی نوجوانــان در ایــن محیــط را وا

ی  کنــد. در واقــع، مطالعــۀ حاضــر تمرکــز خــود را بــر یــک رو بــرای مطالعــۀ حاضــر را ایفــا 

کــه مدرســه اســت و بخــش د رخــور  گذاشــته  ســکۀ زندگــی روزمــرۀ جنســی نوجوانــان 

ــان  یســت جنســی نوجوان ــان را اشــغال می کنــد. مطالعــۀ ز ــۀ آن توجهــی از زمــان روزان

ی دیگــر ایــن ســکه اســت و می توانــد درک عمیق تــری از عوامــل  در بســتر خانــواده رو

ــان در اختیارمــان بگــذارد. ــر سکســوالیتۀ نوجوان تعیین کننــده و تأثیرگــذار ب

چهارده.

کردار زندگی روزمرۀ دانش آموزان متوسطۀ اول مطالعۀ سکسوالیته در 

ســر  در  را  حاضــر  مطالعــۀ  انجــام  اولیــۀ  ایده هــای  کــه  زمانــی  پیــش،  ســال  ســه 

کــه می تــوان رّدپــا و اهمیــت فزاینــدۀ  می پرورانــدم، تصــور می کــردم دورۀ اصلــی ای 

کرد، متوســطۀ دوم اســت. با آغاز مطالعه و پیش رفتن  سکســوالیته در آن را پیگیری 

ــه اهمیــت فزاینــدۀ  ــا دانش آمــوزان و معلمــان، رفته رفتــه بیشــتر و بیشــتر ب گفت وگــو ب

دورۀ متوســطۀ اول در وضعیــت دانش آمــوزان در متوســطۀ دوم پــی بــردم. بارهــا در 

کــه متأســفانه  خاطــرات و روایت هــا بــه مســائلی در دورۀ متوســطۀ اول اشــاره می شــد 



255 پانزده پیشنهاد برای پژوهش های بعدی

گزیــر بــودم بخــش اعظمــی از ایــن داده هــا را )مگــر  بــرای تمرکــز بــر مســئلۀ اصلــی ام نا

کار مرتبــط بودنــد( در تحلیــل نهایــی نیــاورم.  کــه بــا مســئلۀ محــوری  در مــواردی 

ــر دورۀ متوســطۀ اول متمرکــز نبــود، داده هــای  کــه مطالعــۀ حاضــر ب البتــه از آنجایــی 

ــر آنــان تحلیلــی صــورت بگیــرد را  کفایــت الزم بــرای اینکــه مبتنــی ب مــورد اشــاره نیــز 

نداشــتند. بنابرایــن، انتظــار مــی رود بتــوان بــا مطالعــۀ جایــگاه و اهمیــت سکســوالیته 

و جزئیــات آن در زندگــی روزمــرۀ دانش آمــوزان متوســطۀ اول، خــط پژوهشــی ایــن 

کــه به نوعــی مقدمــۀ وضعیــت دانش آمــوزان در متوســطۀ  ــر  مطالعــه را در دورۀ پایین ت

کــرد. دوم محســوب می شــود، پیگیــری 

پانزده.

کردار زندگی روزمرۀ دانش آموزان دبستان مطالعۀ سکسوالیته در 

کــردار زندگــی روزمــرۀ دانش آمــوزان دورۀ  شــاید صحبــت از اینکــه سکســوالیته در 

ابتدایی هم اهمیت و جایگاه خود را دارد، در نگاه اول برای بســیاری از ما عجیب 

ایــن مطالعــه  بــر اســاس روایت هــای دانش آمــوزان در  بــاز هــم  امــا  بــه نظــر برســد. 

گاهــی بــه مســائل و دغدغه هــای جنســی در دورۀ ابتدایــی ارجــاع می دادنــد،  کــه 

کنونــی آنــان نیــز تأثیراتــی داشــت، می تــوان بــه وجــود و  کــه در وضعیــت  دغدغه هایــی 

یــس خــودم  اهمیــت ایــن مســئله در دورۀ ابتدایــی پــی بــرد. عــالوه بــر ایــن، تجربــۀ تدر

در پایه هــای پنجــم و ششــم نیــز ایــن ماجــرا را به طــور قطــع تأییــد می کنــد. هرچنــد در 

ســال های پایین تــر دورۀ ابتدایــی )چهــارم و ســوم و...( خــودم هــم نســبت بــه وجــود 

مســائل و دغدغه هــای جنســی مطمئــن نیســتم و داده ای تجربــی از آن نــدارم امــا 

کار آموزشــی همــراه دانش آمــوزان پایه هــای پنجــم و ششــم بــه  تجربــۀ چهــار ســال 
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ــۀ ششــم( درگیــر مســائل  ــان )به ویــژه در پای کمــی از آن ــد تعــداد نه چنــدان  مــن می گوی

گســترده ای دارد و  بــه سکســوالیته هســتند. البتــه ایــن درگیــری طیــف  معطــوف 

می توانــد از تخیــالت محــدود بــا جنــس مخالــف تــا اعتیــاد بــه پــورن و خودارضایــی و 

تــالش بــرای ایجــاد تجربــۀ جنســی بــا هم ســاالن را دربرگیــرد. هرچنــد بســیاری از ایــن 

ی هــای جنســی متناســب بــا سنشــان، طبیعــی بــه نظــر  کنجکاو رفتارهــا بــا توجــه بــه 

می رســد امــا ایــن ماجــرا چیــزی از اهمیــت و ضــرورت مطالعــۀ سکســوالیته در دورۀ 

ابتدایــی نمی کاهــد. البتــه می دانــم انجــام چنیــن مطالعــه ای دشــوارتر از همــۀ دیگــر 

یــادی در جریــان انجــام  پیشــنهادهای پژوهشــی ام در ایــن بخــش اســت و خطــرات ز

ــد  ــه چنیــن داده هایــی می توان ــا دســتیابی ب کنــد ام ــد  ــد پژوهشــگر را تهدی آن می توان

درکــی منحصربه فــرد از ابتدایی تریــن عوامــل تأثیرگــذار و شــکل دهندۀ سکســوالیتۀ 

کــودکان ایرانــی در اختیارمــان بگــذارد و از همیــن رو بســیار ارزشــمند اســت.
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