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  )مقالة پژوهشي(

  
: جنسيتي تفكيك جنسيتي فضاي شهري و روابط صميمانة بين

  اي تفكيك منعطف و غيرمنعطف مقايسه ةمطالع
 *2، اميليا نرسيسيانس1نفيسه ايماني

 هچكيد
بر تفكيك جنسيتي در فضاهاي خصوصي و عمـومي   تأكيدميزان  تأثيرشناختي است كه  اين مقاله تحقيقي انسان
اران در ذگـ  براي ارزيابي اينكه اهـداف سياسـت  . كند جنسيتي نوجوانان را مطالعه مي بين ةبر كيفيت روابط دوستان

گروه است، از مشاركت دو   هبود كاربران تأثيرگذارهاي جنسيتي  ها و نگرش تفكيك جنسيتي فضا چگونه در كنش
سـبك زنـدگي منعطـف و    (هـاي جنسـيتي    دختران با سبك زندگي متفاوت به لحاظ ميـزان التـزام بـه تفكيـك    

بر فضا به عنوان توليـد اجتمـاعي و تمـايز بـين كـردار فضـايي،        تأكيدلوفور با  ةنظري. يما هگرفت  بهره) غيرمنعطف
 تأكيدي با ا هنگاري و مقايس روش تحقيق مردم .بازنمايي فضايي و فضاهاي بازنمايي مورد استفاده قرار گرفته است

دهنـد كـه عـدم انعطـاف در      نتايج تحقيق نشان مي. است  نگارانه بوده مردم ةمشاركتي و مصاحب ةبر فنون مشاهد
كاري و تصميمات داراي خطرپـذيري بيشـتر    هاي جنسي را با پنهان گيري ها و جهت تفكيك جنسيتي، كنجكاوي

  .كند همراه مي

  انگدواژيكل
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  مقدمه
ايـن  . اسـت   دهبـو  گـذار تأثير  مدرن از جهات متفاوت بر زندگي روزمـره  ةفضاي شهري طي دور

محــل كــار و خانــه، طراحــي  جنســيت از تقويــت تقســيم جنســيتي بــين ةاثرگــذاري در حــوز
بودن و حركت در شهر و احسـاس امنيـت يـا     فضاي شهري تا ايجاد فرصت ناشناس ةمردمحوران

هـاي   موثر دولت ايران در جنبـه  با توجه به نقش بسيار. ناامني در فضاهاي شهري گسترده است
حـاكميتي   ةمدرنيسم نيز بـا مداخلـ   ة، پروژ)1393رياضي( مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي

هـويتي بـر جامعـه     ةهاي فضايي جنسيتي و تالش براي سـلط  در سبك لباس، تغيير در تفكيك
پس از انقالب اسالمي، تفكيك جنسيتي فضاهاي آموزشي، فضاهاي مذهبي، وسـايل  . همراه بود

مورد توجه قـرار گرفـت و   ها بيشتر  هاي تفريحي همچون پارك و برخي مكان عمومي ونقل حمل
اين شـيوه از طراحـي   . اند قوانين و فرهنگ عمومي از اين برنامه در سطوح متفاوت حمايت كرده

اين رويـه  . ستا ه ايراني انجام شد ـ اسالمي» هويت آرماني«دهي به نوعي  فضا نيز با هدف شكل
دواج اسـت كـه از آن   ويژه براي نوجوانان و جوانان تـا پـيش از   مبتني بر سركوب ميل جنسي به

  .گوييم سخن مي» سالمت جنسي مبتني بر پرهيز«عنوان گفتمان  به
زنـدگي خـود در نـوعي از     ةيم كـه در تمـام دور  ي از جوانان و نوجوانان مواجهاكنون با نسل

هـاي اساسـي زنـدگي     كـه ارزش با توجه به اين. اند هفضاي شهري با رعايت انتظام جنسيتي زيست
اينگلهـارت  (شدن اسـت   قبل از بلوغ و ابتداي فرايند اجتماعي ةدور تأثيرفرد تا حد زيادي تحت 

علوم اجتماعي جاي دارد به اين موضوع بپـردازيم كـه    ة، در حوز)1390 :2003پور  در جعفرزاده
چـه   يافتـه در چنـين فضـاي شـهري داراي     جنسيتي افراد پـرورش  ـ هاي جنسي هويت و كنش

سـالمت  «گفتمـان   ةنوجواني كه به دليل غلبـ  ةيكي از رفتارهاي رايج در دور. هايي است ويژگي
شـود،   زا از آن يـاد مـي   عنوان رفتاري مشكل و انتظام جنسيتي فضا، به» جنسي مبتني بر پرهيز

دوستانه با جنس مخالف به لحاظ سنتي و مـذهبي   ةبرقراري رابط. دوستي با جنس مخالف است
رويكرد اين مطالعه نسبت بـه موضـوع دوسـتي بـا جـنس      . شود، اما رايج است ار تلقي ميناهنج

يابي نيستيم، بلكـه تـالش    شناسي يا علت مخالف از نوع سلبي يا ايجابي نيست و به دنبال آسيب
و از اين طريق  زيمپردابكنيم به كيفيت و چگونگي روابط با جنس مخالف در روايت دختران  مي

  .جنسيت و رفتارهاي جنسي را مورد توجه قرار دهيمة ر زمينها د نگرش آن
همچـون   ـ اسـاس جنسـيت   هـاي فضـايي بـر    پرسش اصلي تحقيق اين اسـت كـه اسـتراتژي   

چگونه بر  ـ هاي بين دو جنس جنسيتي يا ايجاد انعطاف در تفكيك ، ايجاد فضاهاي تك جداسازي
بـراي  . گـذارد  مـي  تـأثير شـان   كنش و نگرش دختران نوجوان در مورد روابط جنسي و جنسيتي

دستيابي به پاسخ، اين تحقيق را بين دو گروه از نوجوانان، با دو سبك زندگي متفاوت، به لحـاظ  
يكـي از  . يـم ا هپيگيـري كـرد   ميزان پايبندي به تفكيك جنسيتي در فضاهاي خصوصي و عمومي

گيرانـه پايبنـد    دو گروه به انتظام فضايي جنسيتي از طريـق تفكيـك غيرمنعطـف و سـخت     اين
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يم و گروه دوم با در ا هنام برد» غيرمنعطف«عنوان گروه  كه در اين تحقيق از اين گروه به هستند
هاي فضايي جنسيتي را با انعطاف بيشتري مد نظـر   نظر گرفتن فضاي اجتماعي شهري، تفكيك

  .است  ياد شده» گروه منعطف«ها به عنوان  آندارند، كه از 

  نظري مباني
و   اخير مورد توجه قرار گرفتـه  ةعلوم اجتماعي در چند دهة در حوز 2فضاو  1جنسيتدو مفهوم 
 ةدر مطالعـ . انـد  شـده   نسبي، فرايندي، متغير و داراي وابستگي متقابل در نظر گرفتـه   مفاهيمي

 كـه  بعـدي  عنوان را به بعد توان يك برانگيز اين است كه نمي اين دو مفهوم، موضوع چالشة رابط
 و بـوده  اجتمـاعي  ةپديـد  كـه  ديگـري  بعد مقابل در باشد داشته ثابت و طبيعي تا حدي مبناي
بلكـه فضـا و جنسـيت هـر دو بايـد      . ارائه داد شود  گرفته نظر در نسبي  مفهومي لحاظ به بتواند

ه در نظـر گرفتـه شـوند كـه بـه طـور متقابـل بـر هـم          برسازنده و برساخت عنوان ساختارهاي به
  .(Low 2006) گذارندتأثير

ها و فرايندهاي اجتماعي پيوند  شدت با كنش مفهوم فضا، بعد فيزيكي به   در كاربرد اجتماعي
به توليد فضا به لحـاظ اجتمـاعي در زنـدگي روزمـره پرداختـه و فضـا را       ) 1991( لوفور. يابد مي 

ـ  ةكند كه عالوه بر تجرب مي امر اجتماعي و سياسي مطرح  ةمثاب به  ةحافظـ  ةزندگي روزمره، تجرب
فضاي اجتماعي بـه طـور مسـتمر و بـا تغييـر مفـاهيم، ادراكـات و        . گيرد بر مي تاريخي را نيز در

هاي مختلف تاريخي، همراه بـا تغييـر بـازيگران،     كند و در دوره شده تغيير مي هاي زيسته تجربه
ايـن  ). 239: 1383 فكـوهي ( گيـرد  مـي  قـرار   تأثير ها و روابط، توليد فضا تحت ا، ارزشه موقعيت

هاي انساني به تفكيك مناسبات زنـان و مـردان شـكل     فرايند مستمر متناسب با سازمان فعاليت
جنسـيتي در فضـا مـنعكس     ـ يابد و سلطه، ايـدئولوژي و افكـار قـالبي جـنس     گرفته و تجلي مي

  ).23: 1389محمدي اصل (شود  مي
شود، ولـي يـك    مي ي است كه زندگي فرهنگي جامعه در آن هدايتيفضاي اجتماعي قلمرو

جامعه و الگوهاي كـنش متقابـل    ةظرف از پيش داده شده و خنثي و ثابت نيست، بلكه به وسيل
. دهـد  مـي  نتيجه به جامعـه شـكل   كند و در مي شود و خود را بر كابران تحميل مي نمادين توليد

ها  كند و ساختارهايي اجتماعي و ايدئولوژي مي هايي از كنش متقابل را ترغيب و منع شكلفضا 
فضا به عنصري مادي كه توسط صاحبان قـدرت،   ،همچنين). 14: 1395لوفور ( آورد مي را پديد
بلكه از نظر لوفـور آنچـه در توليـد فضـا      ؛يابد نميتقليل  شود ريزان يا معماران طراحي مي برنامه
توليد فضاي اجتمـاعي در  ). 501: 1393ميلگرام ( ين اهميت را دارد، تفسير كاربران استبيشتر

شود كه صاحبان قدرت، كاربران و آنچـه از فضـا بـر عـامالن      تبيين مي يديالكتيك ةگان غالب سه
  ).1393اشميد ( گيرد بر مي شود را در اجتماعي پديدار مي

                                                        
1. gender 
2. space 
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كردار به عمل و بعد مادي مرتبط بـا فضـا و    ةواژ. است 1ها كردار فضايي گانه يكي از اين سه
كردار، عمل يـا تجربـه   . زماني كردار، كنش و تعامل اجتماعي ارجاع دارد فضايي به بعد هم ةكلم

كند، به بعـدي اشـاره دارد كـه     نيز توصيف مي 2عنوان فضاي محسوس فضايي كه لوفور آن را به
يـك جامعـه فضـاي آن جامعـه را پنهـان      عمل فضايي «. گانه قابل درك است توسط حواس پنج

كند و  تدريج توليد مي شمارد، آن را به مي كند، آن را در يك تعامل ديالكتيكي مطرح و مقدم مي
تحليلـي، عمـل فضـايي     ديدگاهاز . كند مي شود آن را تصرف مي به طور قطع وقتي بر آن مسلط

  )71: 1395لوفور ( ».شود مي يك جامعه از طريق رمزگشايي فضايش آشكار
مربوط بـه تعريـف و دركـي اسـت كـه از فضـا بـه بيـان          4شده يا فضاي درك 3بازنمايي فضا

هـا، اطالعـات    هـا، نقشـه   ها، تعريـف  توصيف. كند آيد و در سطح گفتمان مسلط ظهور مي مي در
ايـن بعـد از سـوي گـروه     . گيـرد  بر مي هاي علمي مربوط به فضا را در ها و نظريه تصاوير، عالمت

شده يكسان انگاشـته   با فضاي زيسته و استنباط...) ريزان، متخصصان و دانشمندان، برنامه(مسلط 
فضا براي حمايـت و   ةسازي و ادار گذاري، كمي گفتمان اين متخصصان به سوي ارزش«. شود مي

). 260: 1393رونبرگـر  ( »هـاي عمـل دولـت و سـرمايه گـرايش دارد      بخشي به شيوه مشروعيت
. سياسي و گفتمان مسلط در توليد فضا و تغيير بافت فضايي نقش عملـي دارنـد  قدرت  ،اين بر بنا

  .گيرد مي اين نقش از طريق ساختن و معماري به معناي قسمتي از يك متن و بافت صورت
 ، فضاي كـاربران اسـت كـه از طريـق نمادهـا مسـتقيماً      6يا فضاي زيسته 5فضاهاي بازنمايي

 ،در ايـن فضـا  . كنـد  هايي را بـراي مقاومـت فـراهم مـي     زيست و تجربه شده است و البته امكان
هـا   كنند و خود را نيز از خالل آن مستقيم برقرار مي ةها آگاهانه يا ناآگاهانه با نمادها رابط انسان

هـا و   شدن، از طريق زبـان، نشـانه   در فرايند اجتماعي). 240: 1383 فكوهي( آورند به بيان درمي
زيسـته و   از طريق اين عناصر است كه معنا از تجربه. شود مي يجادانتزاع بين خود و بدن فاصله ا

حال كه هنوز طبيعـي اسـت     عين به همين علت فضاي بازنمايي در. شود مي از بدن جسماني جدا
از پيش توليـد شـده اسـت و بـراي      ،شود مي ها تجربه واسطه توسط كابران و بدن آن بي و نسبتاً

هـا، فضـا و    خود در غالب جنسيت در اين عرصه بـا سـاير بـدن    ،ينا بنابر. شود مي ها بازنمايي آن
دهنـده در ابعـاد    يـك سـازوكار سـازمان   منزلـة   جنسـيت بـه  . كند مي عملي برقرار ةطبيعت رابط

 (Lefebvre 1991: 39) كند فضاي شهري روزمره عمل مي ةشد شده و زيست شده، درك مشاهده
جنسـيتي   ـ جنسيت و هويـت جنسـي   ةآنان دربار و بدين ترتيب تفسير كاربران از فضا با نگرش

  .يابد ارتباط مي

                                                        
1. spatial practice 
2. perceved space 
3. representation of space 
4. conceived space 
5. spaces of representation 
6. lived space 
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زيـرا درك و  ، مانـد  مجال چنداني براي تفكيك خصوصي و عمومي باقي نمي ،در اين رويكرد
ريزان از فضا و ارتباط آن با عمل فضـايي در ارتبـاط بـا تـاريخ، فرهنـگ،       تفسير كاربران و برنامه

. نـوردد  مـي  ر دارد و مـرز بـين خصوصـي و عمـومي را در    هاي اجتماعي قرا ايدئولوژي و گفتمان
فضاي خصوصي ممكن است با مرزهاي فيزيكي يا نمـادين از فضـاي اجتمـاعي و عمـومي جـدا      

حال فضاهاي اجتماعي نيـز متكثرنـد و از آنجـا     عين در. جزئي از آن فضا هستند شوند، اما اساساً
  )127: 1395وفور ل( كنند مي كه مرزهاي مشخص ندارند به يكديگر نفوذ

  تحقيق ةپيشين
يابـد، بـه طـور     مـي  عنوان امـر سياسـي تمركـز     كه در تعريف فضا به ،ارتباط بين فضا و جنسيت

اين حـوزه، از جملـه در     در . ستا هنيسم واقع شدياي مورد توجه مطالعات جنسيت و فم  گسترده
هـاي فضـايي، زنـان و     عدم دسترسي زنان به امكانات شهري برابر، مزايا و معايب تفكيـك  ةلئمس

هـاي   فضاهاي شهري بـر توليـد و بازتوليـد قـدرت و نـابرابري      تأثيركلي  طور طراحي شهري و به
 ،همچنـين .  ;Spain 1992) (Massey 1994 جنسيتي مطالعات مختلفـي انجـام پذيرفتـه اسـت    

و بـه طـور    (Spain 1992) هاي مختلـف  ، كاري و آموزشي در فرهنگهاي فضاي عمومي تفكيك
  .اند مورد تحليل و بررسي قرار گرفته(Reiker & Asdar Ali 2008)  خاص در شهرهاي اسالمي
تفكيك جنسيتي فضا   ةتحليلي كليدي در زمين )1397( آبادي نجم ،از ميان مطالعات ايراني

تحقيقـات   ،عالوه بر آن. دهد هاي سياسي قدرت ارائه ميكار و و هويت جنسي و ارتباط آن با ساز
 اسـت   ارتباط تفكيك جنسيتي فضاي شهري و هويـت جنسـيتي انجـام شـده     ةفراواني در زمين

فكوهي و اوحـدي  (، )1396برومند، طغياني و صابري (، )1395برومند   بهرامي(، )1393نادري (
1391( ،(Bagheri 2014)  و(Sadoughianzadeh 2008).  سالمت جنسـي مبتنـي   «اما گفتمان

. كنـد  ، تفكيك جنسيتي فضا را با هـدف بازنمـايي يـك هويـت آرمـاني پيگيـري مـي       »بر پرهيز
اران و ذگـ  در ارزيابي اينكه تفكيك فضايي تـا چـه ميـزان مقاصـد طراحـان و سياسـت       ،بنابراين

ت و فهم فضـاي  است، شناخ  مين كردهأمعتقدان به گفتمان سالمت جنسي مبتني بر پرهيز را ت
هاي ناشي از اين ادراك كـه بـه توليـد     شده و كنش كاربران از فضاي تفكيك ةشد زيسته و درك

  .دارداهميت  انجامد فضاي اجتماعي مي
هاي كمي و كيفـي مـورد مطالعـه     برقراري ارتباط با جنس مخالف در سن نوجواني به روش

؛ 1392 سوزنچي؛ 1388 ي و محمدپوربوستان؛ 1395 منوجان خرمايي و زارعي( قرار گرفته است
نوظهـور بـه علـل و     اي پديـده  عنوان به ،در اين مطالعات). 1388 غفاري در بوستاني و محمدپور

  راهكارهاي حذف اين پديده پرداخته شده ها و نهايتاً هاي بروز اين پديده، پيامدها، آسيب زمينه
 شـده ارزيـابي و بررسـي    به اين پديدهيا در مطالعات كمي تغيير نگرش جوانان يا والدين نسبت 

شـود بـه    يـابي نيسـت، بلكـه تـالش مـي      شناسي يا علت به دنبال آسيب حاضر ةاما مطالع. است
  .كيفيت و چگونگي روابط با جنس مخالف در روايت دختران و نگرش آنان در اين باره بپردازيم
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  شناسي روش
منـد از   و زمينه) بعدي چند( نگر نگر، كل يئجزشناسانه، به دنبال فهم  با رويكرد انسان ،اين مقاله

دسـت و داراي هويـت    كه خود گروهي يـك  ،معرفي دختران نوجوان. موضوع مورد تحقيق است
ها  مشابه نيستند، مستلزم استفاده از روش كيفي است كه فرصت كافي براي بازنمايي پيچيدگي

قابل تعميم نيستند، امـا بـه لحـاظ    هاي تحقيق  يافته. ها را براي محقق فراهم كند و چندگونگي
  .له مورد بحث خواهند بودئمس ةكنند تحليلي و نظري تبيين

 ي براي مطالعه يك گروه با فرهنگ مشترك و مستلزم حضـور در ميـدان  ا هنگاري شيو مردم
آوري انـواع اطالعـات حـول موضـوع مـورد       و جمع) كند جايي كه گروه در آن كار و زندگي مي(

وسيع گروه، مشاهده همراه با مشـاركت، مصـاحبه بـا     ةبا مشاهد فرايند عموماً اين. مطالعه است
ــدگان در تحقيــق و اســتفاده از ســاير داده  مشــاركت   و كيفــي همــراه اســت   هــاي كمــي كنن

(Creswell 2006: 68).  
ها با اهداف مختلـف   ها و شباهت مند تفاوت نظام ةي مطالعااستفاده از روش تطبيقي به معن

 شناسـي و تعمـيم   يـابي، سـنخ   دادن تغييرات مشـترك، علـت   ها، نشان ايجاد همبستگياز جمله 
. هـاي زيـادي اسـت    هـا و دشـواري   در مورد فرهنگ انساني داراي پيچيدگي ،)23: 1377 سرانا(

هـا و فراينـدهايي كـه بـراي      كنندگان تحقيق و ويژگي هاي انتخاب مشاركت مشكالت و ظرافت
چـه از   ،اما تحقيق تطبيقـي . شود تطبيقي بيشتر نمايان مي ةطالعشوند، در م توصيف انتخاب مي

مورد مقايسه قرار گيرنـد،   آغاز با اين هدف انجام شده باشد و چه دو يا چند تحقيق بعد از انجام
تبـادالت و تشـابهات   . ظرفيت زيادي براي كمك بـه پاسـخ بـه مسـائل اجتمـاعي و علمـي دارد      

هاي  افتند، امكاني براي يافتن فرهنگ شدن اتفاق مي هانيفرهنگي كه ناگزير در جريان سريع ج
تواند تشخيص دقيق تشابهات دو جامعه مـورد   حل مي راه ،بنابراين. گذارد نميمتمايز باقي  كامالً

  .(Schnegg 2014) مقايسه و تشريح علت تشابه باشد
دو نـوع  سـاله هسـتند كـه داراي     18تـا   14نفر از دختـران   40كنندگان تحقيق،  مشاركت

 روابـط ( در فضـاي خصوصـي   جنسـيتي  هـاي  سبك زندگي متفاوت به لحاظ التزام بـه تفكيـك  
در انتخـاب افـراد از   . نـد ا هبـود  فضاي عمومي و اجتماعي شهر و )همساالن و دوستانه خانوادگي،

هـا نسـبت بـه     سويي تفكيك فضايي جنسيتي در زندگي روزمره و از سوي ديگر تنوع در نگرش
هـاي موجـود در ميـدان توجـه      ها و نگرش نظر بوده و تالش شده به تنوع كنشاين تفكيك مد 

كننـدگان و برقـراري    بر اين اساس، شناخت محقق از سبك زندگي چند نفـر از مشـاركت  . شود
كنندگان از طريق معرفي اين افراد يا بـه عبـارت ديگـر از طريـق روش      ارتباط با ساير مشاركت

  .است  اساس اشباع نظري تعيين شده فته و تعداد آنان برها ادامه يا برفي مصاحبه گلوله
 هنگـامي . نگارانه است مردم ةها، مصاحب آوري داده براي جمع شده استفاده هاي يكي از روش

نگارانه قابل تعريف است كه محقق طي تحقيق روابـط مـداوم و    مردم ةعنوان مصاحب مصاحبه به 
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شوندگان زمـان و موقعيـت كـافي     كه مصاحبه طوري به ؛شوندگان برقرار كند دوستانه با مصاحبه
تـا  كـافي بـاز باشـد     ةبراي تبادل نظر واقعـي بـا محقـق را داشـته باشـند و مصـاحبه بـه انـداز        

 ، براي محقق توضيح دهـد شونده بتواند ادراك خود از وقايع را براي محقق توضيح دهد مصاحبه
(Heyl 2001) .حقيق مشخص بودند، تالش شد مصاحبه چه محورهاي اصلي ت گر ،در اين تحقيق

هـاي   گو را به سـمت دغدغـه  و شونده گفت گوي دوستانه باشد و مصاحبهو بيشتر شبيه يك گفت
شوندگان در بازگويي خاطراتي  احساس راحتي مصاحبه. گو هدايت كندو خود حول موضوع گفت

بعد از مصـاحبه از   ،نينهمچ. شد نشان داده مي به موضوع ارتباط مستقيم نداشتند كه گاه الزاماً
شـوندگان حفـظ شـده و در برخـي مـوارد       هاي مجازي ارتباط بـا مصـاحبه   طريق تلفن و شبكه
 .شونده برگزار شد گو با تقاضاي محقق يا مصاحبهو جلسات بعدي گفت

  ها يافته
  هاي مورد مطالعه توصيف گروه

ند و بـه طـور   أثرمت ها و گفتمان كالن نظام سياسي كشور هاي فضاي شهري از سياست سياست
هـا سـپري    نوجوانـان در آن  ةكـه بيشـترين زمـان روزمـر     ،هاي آموزشـي  مثال مدارس و كالس

. هاي زيادي با يكديگر ندارند هاي اجتماعي و فرهنگي كالن بوده و تفاوت شود، تابع سياست مي
 عمـومي،  ونقـل  حمـل اما ميـزان اسـتقبال شـهروندان از برخـي ديگـر از فضـاها ماننـد وسـايل         

ريـزي   هاي زنان، فضاهاي آموزش عالي و اشتغال كه با اولويت تفكيك جنسـيتي برنامـه   بوستان
سـبك   ،عالوه بر ايـن . متفاوت اجتماعي را تا حدي بازنمايي كنند هاي توانند گرايش مي اند شده

بـر تفكيـك جنسـيتي در فضـاي خصوصـي، از       تأكيـد شوندگان به لحاظ ميزان  زندگي مصاحبه
بر اين . مشاركتي محقق مورد توجه قرار گرفته است ةكنندگان و مشاهد شاركتطريق توصيف م

هـاي بـين دو گـروه،     و تفـاوت  هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي    ابتدا به منظور شناخت زمينه ،اساس
  .شود ها ارائه مي توصيفي كوتاه از زندگي روزمره آن

وام و آشـنايان در  ، حضور اق)به لحاظ تفكيك فضايي جنسيتي( در سبك زندگي غيرمنعطف
سـر و   پوشش كامـل و (كند و حجاب شرعي  اساس جنسيت را پررنگ مي منزل، انتظام فضايي بر

هـا و   دايـي  /خالـه  از جمله پسـرعمو و پسـر  » نامحرمان«در مقابل ) ها و صورت بدن به جز دست
ـ اين تفكيك فضايي البته در فضاي . شود رعايت مي...  ها و خاله /عمه /خواهر شوهر  ةخصوصي خان

هايي است و از رعايت حجاب شرعي و حضور در فضـاي   شوندگان داراي تفاوت يك از مصاحبه هر
 از برخـي  رعايـت . كنـد  مشترك تا جداسازي كامل محل حضور مردان و زنان فاميل تفاوت مـي 

 و بلنـد  هـاي  لبـاس  پوشيدن. است ي نيز محسوسا ههست ةخانواد درون جنسيت براساس قواعد
 آرايشـي در حضـور   لـوازم  از اسـتفاده  عـدم  و پوشـانند  مـي  را زنانه بدن هاي ناهمواري كه گشاد
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 ةوسيل به را آن توان مي كه است نگرشي از ناشي رفتار اين. شود مي رعايت خانواده مذكر اعضاي
 زيـرا  ،كنـد  مـي  عمل نامرئي اي پرده همانند كه كرد تبيين خانواده اعضاي بين »حرمت« مفهوم
. دارد اهميـت  واسـت   تأكيـد  مـورد  جنسـيت  و جـنس  مفهوم نيز خانواده درون ةرابط در حتي

گـذاري   تمـايز » احتـرام «و » حرمـت «كنندگان بين مفهـوم   اساس اظهارات برخي از مشاركت بر
تر در نظر بگيـريم، حرمـت    ي رعايت ادب در مقابل پدر و بزرگااگر احترام را به معن. وجود دارد

 كلـي  طـور  بـه . و جنسيتي و امكان سركشي غريزه را مد نظر دارد به طور مستقيم تفاوت جنسي
 بـه . شـود  مي انگاشته مترادف جنسي توجه جلب با زيادي حد تا خود آراستن و زيبايي به توجه
 از جـداي  كـه  جـايي  تـا ؛ است زيادي هاي محدوديت داراي دختران براي رفتار اين ،دليل همين
 مـورد  رفتارهـاي  از يـك  هر گرچه. شوند مي منع زدن الك از حتي چسبان، لباس و چهره آرايش
 محـور  ،دارد پايبنـدي  ميزان و اجرا ةشيو در هايي تفاوت والدين تربيتي ساليق به توجه با اشاره
 يـا  هـا  تفـاوت  ،اينجـا  در .شـود  مي تلقي آميز تحريك كه است رفتاري گونه هر ندادن انجام اصلي

 بـه  حساسـيت  و تأكيـد  ايـن  كننـد  مـي  تـالش  كـه  دارد وجـود  دختـران  بين هم هايي مقاومت
  .كنند كمتر را زنانه بدن بودن تابويي

زدن در  در سبك زندگي با تفكيك جنسيتي منعطف، پرسـش در مـورد آرايـش مـو يـا الك     
درون خانواده يا حتـي   مديريت بدن ةزيرا اين شيو ،رسد يا عجيب به نظر مي امعن بي خانه كامالً

كـردن   رنـگ ) سـاله  16( شوندگان يكي از مصاحبه. شوند نميبرانگيز تلقي  خارج از آن حساسيت
نيـز بـراي دختـران عـادي     ) شـود  مناسب زنان بعد از ازدواج در نظر گرفته مـي  كه عموماً(را  مو
ـ زدودن موهاي زا، همچنين. دانست و خود نيز اين كار را انجام داده بود مي د صـورت از حـدود   ئ

. رسـد  مـي » دخترانـه «هـاي   تدريج به اصالح ابرو با مـدل  ول است و بهسالگي به بعد متدا پانزده
. توان از دو گرايش متفـاوت سـخن گفـت    هاي بدن زنانه در خانه مي پوشاندن برجستگي ةدربار

» احتـرام «ند و برخي ديگر بـه عنـوان   ا برخي از دختران كمتر با حساسيتي در اين زمينه مواجه
امـا امكـان   . كننـد  خـودداري مـي  » بيش از حد بـاز «هاي  سنسبت به حضور پدر از پوشيدن لبا

كـه  ( تـر  دور از ذهن است، گرچه در مورد برادر بـزرگ  تحريك جنسي پدر از طريق دختر كامالً
سبك زندگي منعطـف،  . شود تا حدي اين احتمال در نظر گرفته مي) جوان و مجرد است معموالً

و خويشاوندان و آشنايان نزديك خـانوادگي   عنوان فضاي خصوصي كه اعضاي خانواده در خانه به
دهـد و همنشـيني،    يابند، نسبت به انتظام فضايي، حساسيت كمتري نشان مي در آن حضور مي

  .هاي جمعي بين اعضاي فاميل امري متداول است بازي دادن ، تعامل صميمانه و انجاموگو گفت
 ايـن  بـا  كودكي آغاز از معموالً غيرمنعطف، فضايي تفكيك به پايبند هاي خانواده در دختران

 اساس بر اجتماعي مناسبات و شرعي حجاب رعايت براي سالگي نُه در كه يابند مي پرورش نگرش
 بـا . شـوند  مـي  منـع  »مردانـه « فضـاهاي  به ورود از سن همين حدود در و باشند آماده محرميت

 نيز سالگي يازده دوازده تا منزل بيرون فضاي در كودكان بازي ها خانواده از برخي در ،اين وجود
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در ، همچنـين . نيست پسران با جمعي دسته هاي بازي دادن انجام معناي به اين اما. افتد مي اتفاق
شوندگان، گذران اوقات فراغت با دوستان و همساالن در فضـاهاي عمـومي    مورد بيشتر مصاحبه

كي از والدين يا خـواهر  همراهي ي( شهري با محدوديت زماني و مكاني و نظارت مستقيم والدين
  .گيرد صورت مي) تر و برادر بزرگ

 ةي مـورد توافـق، شـيو   ا هيك سن شناسـنام  در سبك زندگي منعطف، با آغاز بلوغ و نه الزاماً
شـوندگان از   بيشـتر مصـاحبه   .شود تدريج دستخوش تغيير مي مديريت بدن در فضاي عمومي به

تعامل با همساالن همجنس و ناهمجنس خـود  كودكي فرصت و امكان حضور در فضاي محله و 
سالگي در كوچه يـا پـارك بـه     دوازده سيزدهاساس مشاهدات، دختران نوجوان تا  بر. ندا هرا داشت

يـا بـدون   ( پردازند و پوشـيدن بلـوز و شـلوار و روسـري     بازي مي سواري، اسكيت و توپ دوچرخه
گـذران   ،همچنين. است  شده ذيرفتهبراي دختران تا قبل از بلوغ از طرف عرف عمومي پ) روسري

هاي ابتدايي نوجـواني بـا نظـارت     شوندگان از سال اوقات فراغت در شهر در مورد بيشتر مصاحبه
بـا  . شـود  انجام مـي ...) نقليه و ةاطالع از مسير، مقصد، دوستان همراه، وسيل(غيرمستقيم والدين 

و روزمره با جنس مخالف را تجربـه  شوندگان در اين گروه، روابط اجتماعي  اين توصيف، مصاحبه
  .ندا هطور تدريجي و منعطف ادراك و دروني كرد كرده و تفكيك فضايي جنسيتي را به

هاي حضور در فضـاي عمـومي نيـز گـروه غيرمنعطـف       در مورد سبك لباس و زمان و مكان
انه در كردن بدن زن يا نامرئي» عدم جلب توجه«دهد و به دنبال  كاري بيشتري نشان مي محافظه

فضاي عمومي است و اين دختران را بـه سـوي اسـتفاده از فضـاهاي جنسـيتي مثـل فضـاهاي        
كننـدگان   اين گروه از مشـاركت  ةهم ؛ مثالًكند شده هدايت مي آموزشي و اوقات فراغتي تفكيك

كه در گروه منعطـف،   حالي در ؛بودند  ده هاي زنانه استفاده كر به طور مستمر يا موردي از بوستان
  .بودند ده شوندگان به طور موردي اين نوع از فضا را انتخاب كر تنها تعداد كمي از مصاحبه

  كيفيت روابط دوستانه بين دو جنس در گروه غيرمنعطف
 در گفتمان سنتي و مذهبي هر نوع رابطه بين دو جنس پيش و خـارج از قـرارداد ازدواج كـامالً   

. بـه آن نگـرش منفـي دارنـد     ن مدارسو مسئوال ها شود و خانواده ممنوع و غيرمجاز شمرده مي
بـيش از سـاير    در سن نوجواني و جواني بـه دليـل آغـاز بلـوغ     ارتباط اجتماعي با جنس مخالف

و فضـاهاي   شـود  مـي  گرفتـه  در نظـر  » گنـاه «ها در معرض انحراف اخالقي و  سنين و موقعيت
جنسـيتي،   تـك  ةمدرسـ . كننـد  عمومي شهري كمترين فرصت را براي چنين روابطي ايجاد مـي 

چه زودتر فرزنـدان،   كنترل فضا، زمان و روابط در زندگي نوجوانان و گرايش والدين به ازدواج هر
  .گيرند چه بيشتر امكان برقراري روابط دوستي بين دو جنس صورت مي با هدف كاهش هر

گروهـي  . ندشـو  ميتقسيم  دوستي با جنس مخالف به سه دسته ةكنندگان در زمين مشاركت
هـاي مـذهبي و اخالقـي     ايـن گـروه ارزش  . شوند نميروابط پنهاني نزديك ة گاه به حوز كه هيچ
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پذيرند كه زنان را متعلق  مي را هاي جنسيتي هاي جنسيتي و نقش مربوط به جنسيت و تفكيك
ي اجتنـاب از  االبته اين بـه معنـ   .داند به فضاي خصوصي و مردان را متعلق به فضاي عمومي مي

 .اجتماعي يا عدم تمايل به مشاغلي نيست كه ارتباط حداقلي با جنس مخـالف دارد هاي  فعاليت
  .هاي درون خانواده است اما اولويت براي اين گروه پذيرش نقش
كنند، وجود چنين روابطـي را در   نميهاي هنجاري تخطي  گروه دوم گرچه خود از چارچوب

رفتارهـاي خـارج از هنجـار طـرد      دادن هـا را بـه دليـل انجـام     و آن پذيرند ميبين همساالنشان 
پذيرش  ةدهند كردن روابط همساالن با پسران، نشان و همراهي در پنهان» همدستي«. كنند نمي
واقع نه به علت مخالفت يـا موافقـت     اين افراد در. دوستي بين دو جنس در اين گروه است ةرابط

 احتـراز  رفتـاري  چنـين  از خودشـان  ديگـري  هـاي  با دوستي صرف با جنس مقابل بلكه به علت
گـرفتن عواقـب تخطـي از هنجارهـاي اجتمـاعي و خـانوادگي و اجتنـاب از         در نظر .ندا هكرد مي

كننـدگان   ايـن مشـاركت   از سـوي ايـن رفتارهـا    دادن موانع انجام رفتارهاي داراي خطرپذيري از
از طرف مقابـل،   ناكافي شناخت به برقراري ارتباط دوستانه، به نداشتن تمايل، در اين گروه. است

. يابـد  ارجاع مي...  بودن تجربه و زود بودن برقراري چنين ارتباطي براي سن نوجواني به لحاظ كم
بـه   نداشـتن  تمايـل  استمرار الگوهاي قدرت جنسيتي در روابط بين دو جنس از داليل ،همچنين

  :است  دوستانه عنوان شده ةبرقراري رابط
 .و بكن، االن يه كم آزادي پيـدا كـردم  ر و بكن و اون كارر كار گفت اين مي تا اين سن بابام

اون بياد باال سرم، تو اين مدت كه آزادم خـودم بـرا خـودم     ،چند سال ديگه هم بايد ازدواج كنم
  بدبختي بخرم؟

نـد، كـه البتـه از    ا هدوستي با جنس مخالف را تجربه كرد ةشوندگان رابط  گروه سوم مصاحبه
مـدت و صـميمانه را شـامل     بدون برقراري تماس جنسي تـا روابـط طـوالني   مدت و  كوتاه ةرابط
دليل برقراري رابطـه   در مورد جنس مخالف و نياز عاطفي را  اين گروه بيشتر كنجكاوي. شود مي

ي رمانتيـك و  ا هرابط دوستي با جنس مخالف،تصور اين گروه از  .ندا هدوستانه با پسران بيان كرد
و عـدم ارتبـاطش بـا زنـدگي آينـده،       كارانـه  حال به دليل ماهيت پنهان عين كه در عاشقانه است

  .بود  هاي احساسي و عاطفي همراه خواهد ها و ناكامي ناچار با درگيري به
بـه جـنس مخـالف و مسـائل     (رواج دوستي با جنس مخالف در ميان دوسـتان و كنجكـاوي   

كننـدگان تأكيـد    فر از مشاركتدو ن. است از عوامل انگيزشي براي اين گروه عنوان شده) جنسي
كند و اين مسئله را دليل گرايش  توجهي مي ها كم شان به لحاظ عاطفي به آن داشتند كه خانواده

ها و  اش توقع دارد خواسته ساله از خانواده 17واقع، بهجت  در. دانستند خود به دوستي با پسران مي
كنند ترجيح دهند و هنگامي كه  اري ميها پاسد هاي اجتماعي كه از سنت عاليق او را بر نظارت

در مقابـل  . كند ابراز عالقه و محبت كافي به او وجـود نـدارد   افتد، احساس مي اين امر اتفاق نمي
توجهي والدين بـه خـودش مطـرح     عنوان دليل كم ساله برخي مشكالت خانوادگي را به 17امينه 

  .ت جنس مخالف شده استنتيجه روي آوردن به دوس كند كه باعث تنهايي او و در مي
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توانـد در ايـن    استفاده از ابزارها و امكانات ارتباطي مانند تلفن همراه راهكاري است كه مـي 
مالكيـت تلفـن همـراه بـراي بيشـتر       ةلئمسـ . هاي فضاي واقعي باشـد  جايگزين محدوديت گروه

هاي مجـازي   ديگر دسترسي به اينترنت و شبكهة لئاما مس. نوجوانان مورد مصاحبه حل شده بود
هـاي اجتمـاعي ماننـد     بـه شـبكه  » كـارت مخفـي   سـيم «بود كه برخي از نوجوانان با استفاده از 

  .كه خانواده استفاده از آن را برايشان ممنوع كرده بود، دسترسي داشتند، »تلگرام«
يابي بوده و در موارد اندكي نيز معرفي از طريـق   دوستة فضاي مجازي در اغلب مواقع زمين

با توجـه بـه افـزايش دسترسـي بـه تلفـن       . است يابي مطرح شده دوست ةعنوان شيو بهدوستان، 
سال در هيچ موردي آشنايي اوليه با پسراني كـه   18بين دختران زير  هاي مجازي همراه و شبكه

ند و از طريق ديدارهاي حضوري صورت نگرفته و در مـواردي  ا هشان بود در نزديكي محل زندگي
ي ا هكنـد، بـه رابطـ    ي، دوستي با شخصي كه در شهري ديگـر زنـدگي مـي   از طريق ارتباط مجاز

  .است  مدت و برقراري روابط در فضاي واقعي تبديل شده عميق و طوالني
هاي چندگانه است كـه   كردن هويت يا داشتن هويت ويژگي مهم فضاي مجازي امكان پنهان

حتـي گـاه بـا توجـه بـه      . شـوند  مـي منـد   ند و خود نيز از آن بهـره ا خوبي از آن آگاه نوجوانان به
از طريـق  (محدوديتي كـه از طـرف خـانواده وجـود دارد، اصـل حضورشـان در فضـاي مجـازي         

هـا از تلفـن همـراه والـدين، هويـت      وگو گفـت كـردن   اشاره شد و پاك كارت مخفي كه قبالً سيم
هويت و عدم كردن  فضاي مجازي تصوري از مهارت پنهان ةتجرب. ماند نيز پنهان مي...) مجازي و

  :كند اعتماد به ديگران را در ذهن ايجاد مي
من اون موقـع  . حتي توي اسم. دم نميوقت نشون  م رو هيچ من آدمي هستم كه خود واقعي

اگـر اسـمم    مـثالً . ما هسال 17گفتم يه دختر  مي، سالم بود 14اگر  كردم، مثالً هم كه صحبت مي
چرا؟ چـون ايـن بـاور رو    . در اين حد. ازي هستمگفتم ن مي ،كنن ها بهجت صدام مي اينه و بچه

بينـي   گـن يـا هـر چيـزي كـه مـي       م كه هر چيزي كه مي داشتم به اين نتيجه رسيدم از بچگي
كنـه   زمان هم با من چت مـي  ديدي يه نفر هم بعد اون موقع مي... درست نيستش واقعيت نداره

زنم و من خيلي پـاكم و از ايـن    نميگه من با كسي حرف  عموم بعد به هر دو هم مي هم با دختر
جـوري   فهمه كه از هر ده تا پسر حداقل هفت تاشون اين بينه مي بعد آدم كه اينو مي. جور چيزا

  .پس نبايد خيلي اعتماد كرد .هستن
گويد بعد از بـيش از دو سـال دوسـتي بـا يـك نفـر و مالقـات         مصاحبه مي ةبهجت در ادام

بـا   ،از طـرف ديگـر  . را نشان داده است» سوم خودش يك«حضوري و ارتباط بدني با او هنوز هم 
گويد كه نبايد خيلي  وجود اطالعات غلطي كه دوستش هم به او داده بوده و در نقل قول باال مي

دل را «گويـد دلـش را بـه او باختـه اسـت و       اعتماد كرد، در مورد دوستي با اين پسر خاص مـي 
هـاي فضـاي    سو پذيرش ويژگي شود كه از يك ميدر اينجا تناقضي آشكار . »شود كاري كرد نمي

  .بودن روابط در چنين فضايي است گرفتن مجازي مجازي و از سوي ديگر ناديده
گيري اين روابط، عناصر هويتي قابل بازنمايي در فضاي مجازي را داراي اهميت  شكل ةزمين
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بـود كـه عكسـش بـه     با پسري آغـاز شـده    اينستاگرام ، دوستي بهجت در؛ مثالًكند بيشتري مي
ي بهجـت در فضـاي   وگـو  گفت. بوده گرفتهاي رنگ روشن مورد توجه دخترها قرار  خاطر چشم

بـه مالقـات حضـوري    ) طبق ارزيابي خودش بعد از مـدتي طـوالني  (مجازي بعد از دو تا سه ماه 
هاي حضوري بين دوستان با توجه به موقعيت، به طور هفتگـي يـا چنـد     مالقات. منجر شده بود

كـردن يكـديگر در يـك     دادن، روبوسـي و بغـل   بيشتر دختران دست. افتد بار اتفاق مي ه يكهفت
آنـان بـه   . كننـد  گيرند، ولي از ارتباط جنسـي احتـراز مـي    در نظر مي» عادي«دوستانه را  ةرابط

هـا را   و بيشتر قرار مالقـات  رندحضور در اماكن عمومي به همراه دوست جنس مخالف تمايل ندا
رسد اين دو موضوع با  گرچه به نظر مي. كنند ها و اتومبيل تنظيم مي خلوت، كافه هاي در پارك

شود اين دختران احتمـال   گيرد، نگراني از نظارت اجتماعي باعث مي يكديگر در تعارض قرار مي
از . شان با جنس مخـالف تـرجيح دهنـد    شدن رابطه قرار گرفتن در موقعيت ناخواسته را به فاش

ها و فضاي عمومي امكاني بـراي برقـراري ارتبـاط صـميمانه و      د است در پاركجمله امينه معتق
بـدون  ( هاي انتظامي حتي در صـورت همراهـي يـك دختـر و پسـر      نزديك وجود ندارد و گشت

كـه از  ــ   بيشتر روابط دوسـتي  ،اين بر بنا. كنند ها را دستگير مي آن) هيچ رفتار جنسي دادن انجام
از بــين . شــوند هــا و منــازل مــي وارد كافــه ـــ رســد بــدني نزديــك هــم مــي ةنظــر او بــه رابطــ

جنسي ناقص انجاميده و يك نفـر   ةدو نفر از دختران به رابط ةكنندگان، ارتباط دوستان مشاركت
 ةمنظـور از رابطـ  . است  ي، دوستي را قطع كردها هبه دليل تقاضاي طرف مقابل براي چنين رابط

  .ني همراه با ميل و لذت جنسي استتماس بد جنسي ناقص در اينجا
 خـودش  نظـر  طبـق  كه بوده پسري نفر اولين. است كرده اتاقش مالقات در نفر سه امينه با

هـا چنـد    دوستش از شهرستان آمده بوده و آن .است كرده برقرار واقعي عاطفي ارتباط او با فقط
منـزل بـه دليـل داشـتن اتـاق      نـد و امكـان مالقـات در    ا هروز پياپي مايل به ديدار با يكديگر بود

شخصي در زيرزمين، او را به اين نتيجه رسانده بود كه از دوستش براي حضور در منـزل دعـوت   
ش بدون حجاب ظاهر شـده  ا هرغم اعتقادات مذهبي خود و خانواد در اين ديدار كه امينه به. كند

  :كند صيف ميآن را چنين تو ةبود، ارتباط جنسي ناقص برقرار شده و او احساسش دربار
... ديگه از طرف يه نفر كه بخواد سـردي باشـه  . كردم كه پيش بره نميخيلي خودم سعي ... 

ولي بعـدش  . اومد خوشحال بودم اون مدت كه مي... سردي كه نه، بخواد جدا بشه ديگه معلومه
هرچي باشـه عقايـدم   ... ديدم كه ارزشش رو نداشت كه من. ها بعد پشيمون شدم مدت كه مثالً

چـون  . خوب اشتباه بود. بعدش پشيمون شدم. و زير پا گذاشتم كه اجازه دادم بهم نزديك بشهر
من هنـوز  . ها مال يه سال پيشه اين قضيه... دليلي نداره كه من اين كار رو بكنم. ي ندارها هآيند
خندم بـه خـودم كـه چـرا همچـين       كنم مي يعني االن بهش فكر مي. قدر بزرگ نشده بودم اون

ي كه با هدف ازدواج باشـه خيلـي   ا هرابط كالً. بحث دوستي با ازدواج جداست كالً... ردمكاري ك
 ةخوان با كسي رابط نميديگه . جووناي االن از اين مرحله گذشتن. خصوص پسراي االن به. كمه

 ةخوان ببيـنن رابطـ   مي... جوريهه خوان جنس مخالف رو ببينن چ مي مثالً. عاشقانه برقرار كنن
  .جوريه هجنسي چ
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گيـرد، زيـرا    نمـي صورت  ،ويژه از طرف پسران به ،توافق در مورد حدود ارتباط، در اين مواقع
 ،نتيجـه  در. احتمال دارد دختر آن را نپذيرد و در صورت پذيرش به انحراف اخالقـي مـتهم شـود   

در مقابل دختران به منظـور اثبـات صـالحيت اخالقـي خـود،       ».گه نميپسري كه زرنگ باشه «
امينه اشاره كرد كه به برخـي از پسـران از   . كنند حدود رابطه را از آغاز مشخص كنند تالش مي

ي دوستانه وگو گفتعاشقانه نيست و تنها براي سرگرمي و  ةكرده كه هدفش رابط آغاز اظهار مي
از جمله نوع پوشش و حجاب و ميزان (د كه رفتار طرفين رس اما به نظر مي. شود وارد ارتباط مي

كننده  بيش از چنين توافقاتي تعيين) دادن در مورد شكستن قواعد روابط بين فردي نرمش نشان
  :گويد بهجت در مورد توافق با دوستش و كنترل حدود رابطه مي. هستند

  .من اولش گفتم دوست هستم اما با حد و حدود خودمـ 
 ت چيه؟حد و حدودـ 

هنوز هم من خودم رو بـه طـور كامـل    . از لحاظ جسمي خودم. حد و حدودم بدن خودمهـ 
  .بهش نشون ندادم

 يعني با لباس بودي؟ـ 

. ذارم از حـدش فراتـر بـره    نمي ،حتي اگه با لباس هم نباشم. كاري به اونش ندارم نه اصالًـ 
م كه حواسم باشه و مثل دختـراي  اين قابليت رو دار. حتي اگه خيلي خيلي خيلي حالم بد باشه

  .ديگه تر نزنم
 مـورد  در آغاز در بهجت آنچه. شود مي صحبت جنسي ميل بر كنترل ميزان از جمله اين در

رغم عالقه به دوستش، ازدواج با شخصـي   بهوي . دارد ارجاع بكارت ةبه پرد گفته حدودش و حد
كننـد و   هم مشاجره مـي  ها زياد با آن. داند نادرست مي اش را شناخته است كه اشكاالت اخالقي

مواردي كه به خاطر دادن اطالعات غلط، مجيـد را رهـا   ( مجيد قدردان اخالق يا وفاداري بهجت
همچنين بهجت معتقد . است نبوده) ها و مقابله با خانواده به خاطر او كاري يا پنهان است  نكرده

است و به همين دليـل اكنـون كـه    به تعهد كامل به همسر، به لحاظ جسمي، فكري و احساسي 
رسـد ايـن    بـه نظـر مـي   . احساس درگيري عاطفي با دوستش را دارد، براي ازدواج آماده نيسـت 

موقعيت متناقض كه در آن عالقه و وفاداري در كنار عدم پذيرش طرف مقابل، اميد به ازدواجي 
له كه با وجود داشـتن  ئسعاشقانه، صادقانه و وفادارانه با شخصي ديگر، غيراخالقي دانستن اين م

خاطره و عالقه به يك شخص بـا شـخص ديگـري ازدواج كنـد، بهجـت را بـه لحـاظ منطقـي و         
  .است  احساسي دچار سردرگمي كرده

شونده در صحبتشان مطرح كردند و ما را به صحبت در مـورد اخـالق    اي كه اين دو مصاحبه نكته
از خـودش  » بـدتر «هـا را   اين بود كه خيلـي  خودش و» بودن خوب«و نجابت كشانيد، اشارة بهجت به 

انـد،   آن دو معتقد بودند كه از لحاظ مذهبي به خاطر اينكـه بـا يـك پسـر مـراوده داشـته      . ديده است
آنچه را كه به نظر هر دو نشـانه  . دانستند اما از لحاظ اخالقي خود را پاك و نجيب مي. نيستند» پاك«

  ».مال هر پسري نباشه، خودش رو عام نكنه«: نجابت و پاكي شخص بود چنين بيان كردند
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زمان با چند نفـر در صـورت نداشـتن تعهـد بـه يـك شـخص،         هم دوستيِ ،وگو در اين گفت
تواند براي سرگرمي و همراهـي در اوقـات    اين نوع دوستي كه مي. شود نمياخالقي محسوب  غير

ه در سـبك زنـدگي داراي   برانگيز است كـ  باشد، به اين علت پرسش) رفتن به كافه مثالً(فراغت 
اجتماعي دوسـتانه بـا جـنس مخـالف مطـرح      ة عنوان رابط انتظام فضايي غيرمنعطف مفهومي به

شــوند و  روابــط انحصــاري بــين دو نفــر تعريــف مــي عنــوان روابــط بــين دو جــنس بــه. نيســت
 اين روابـط . كردند نميها فاش  زمان خود با پسران را در مقابل آن كنندگان دوستي هم مشاركت

نـد و ايـن   ا هند، به يك فرد منحصر شـد ا هاوج اعتماد و عالقه رسيد  ةدوستي هنگامي كه به مرحل
كـه در   ،اميد كه ممكن است اين رابطه به ازدواج منجر شود، باعث شـده سـاير روابـط دوسـتانه    

آمـدن مشـكالت و    وجـود  اما پس از مدتي بـا بـه  . ند، قطع شودا هتر جريان داشت عمق سطحي كم
امـا دوسـتي همـراه بـا قهـر و آشـتي همچنـان ادامـه         . رود شدن رابطه، اين اميد از بين مي سرد
هاي دوسـتانه و  وگو گفتزمان با چند نفر در سطح  هاي هم دوباره دوستي ،در اين زمان. يابد مي

زمان را داشتند، معتقد بودنـد كـه در    هاي هم دوستي  ةكساني كه تجرب. شود سرگرمي انجام مي
كه از صـميميت   حالي در ؛ندا هبودن تظاهر كرد زمان، به دوست نفر دوم و سوم به طور هم رابطه با

چنان كه خودش توضيح  زمان امينه آن هاي هم گرچه دوستي. اند كرده بيش از حد جلوگيري مي
يا اين توافق با طرف مقابل وجود داشته كه  است دهد به لحاظ عاطفي كمتر درگيرش كرده مي

خريده و گـاه بـه طـور     باشد، در روز ولنتاين برايشان هديه مي» عاشقانه«و نه » انهدوست«رابطه 
گيـري كـرد كـه     تـوان چنـين نتيجـه    نهايـت، مـي   در. است  ها را به خانه دعوت كرده پنهاني آن

 ةبـه رابطـ   فقـط كنندگان است،  عنوان يك حد اخالقي مورد توافق مشاركت كه به ،نبودن »عام«
  .است و شامل روابط عاطفي نشده شود جنسي محدود مي

  كيفيت روابط دوستانه در گروه منعطف
كنندگان در ميدان دوم تحقيق انعطاف بيشتري دارد  تفكيك جنسيتي در زندگي روزمرة مشاركت

و بنابراين ارتباط اجتماعي با اعضاي فاميل، دوستان و آشنايان و همسايگان در دورة بلوغ مشابه 
اما ايـن  . يابد ها ادامه مي آن  مالحظة ميزان دوري و نزديكي با افراد و جنسيتدورة قبل از آن با 

ها با ارتباط صميمانه يا جنسي با جنس مخالف  هاي آن نوع از ارتباطات از نظر دختران و خانواده
نتيجه، در سنين  در. شود پيش از ازدواج در نظر گرفته مي  كامالً مجزا و بيشتر مربوط به آشنايي

اميز محسوب شده، اما از اقتضائات و نيازهاي سن نوجواني  واني، غيرضروري، ناهنجار و مخاطرهنوج
  .هايي همراه است رساني ها و آگاهي شود كه البته با احتياط مي  در نظر گرفته

صـميمانه بـا    ةرغم داشتن تمايل و امكان براي برقراري رابطـ  به ،كنندگان برخي از مشاركت
پيـدا   داشتن را داشته باشد گذاشتن و دوست هنوز موردي كه ارزش وقت ندجنس مخالف، معتقد

عاشـقانه و   ةعنـوان يـك رابطـ    نگرش به اين نوع رابطه بـه . اين موضوع چند وجه دارد. ندا هنكرد
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هـا،   دادن به ساير سـرگرمي  آرماني، اهميت قائل بودن براي خود و زمان و عواطف خود و اولويت
تواند وقت و انرژي ايـن نوجوانـان را اشـباع كنـد؛ از سـوي       متنوعي كه ميهاي  روابط و فعاليت

ديگر نداشتن احساس كنجكاوي و هيجان براي ارتباط با جنس مخالف اولويت اين نوع رابطـه را  
بودن دومـي   تمايز بين روابط اجتماعي و صميمانه با پسران و ناهنجار. دهد براي آنان كاهش مي

  .ل به اين نوع از رابطه در سن نوجواني بودديگر داليل عدم تماي از
تـر از   تـر و زشـت   اشتباهي بـزرگ » كاري پنهان«و  دارداهميت  براي دختران اطالع خانواده

مخالفت خانواده در اين زمينه بـا ميـزان كمـي از مقاومـت از     . آيد ساير اشتباهات به حساب مي
دوستي  ةدر بالفاصله باعث ترك رابطست و به طور مثال يا مخالفت پا هسوي دختران مواجه بود

رابطه داشته است، از طـرف پـدر و بـرادر     ةيا در مواردي كه دختر اصرار بيشتري براي ادام شده
انعطـاف   كه معموالً ،مادر ةمورد اغفال و اغماض قرار گرفته و مسئوليت نظارت و مراقبت به عهد

دادن بـه خـانواده و واكـنش در     رد اطالعساله در مو 17ثنا . گيرد دهد، قرار مي بيشتري نشان مي
  :گويد شدنش با پسران چنين مي مقابل دوست

. گن كه ديگه باهـاش حـرف نـزن    بعد مي، رن غره مي ماولش چش. راحتيم با مادرمون واقعاً
هميشه  كالً. كنن بيان راهنمايي مي تونن از پسمون بر نمي ،كنيم بينن ما داريم اصرار مي بعد مي
  ).خنده( اولشو داره مادر من ةغر ماون چش

  ، سـينما، رسـتوران و كافـه    ها قرارهاي مالقات را در امـاكن عمـومي مثـل پـارك     شونده مصاحبه
اش نگرش منفي كمتري در مورد رابطـه بـا جـنس مخـالف داشـته،       سارا، كه خانواده. كنند تنظيم مي

در مـورد ثنـا،   . ه اسـت هـاي نزديـك بـه محـل سـكونتش داشـت       پروايي بيشتري در انتخاب پارك بي
  .هاي دورتر از منزل با او مالقات كند شده كه در پارك بودن محل زندگي دوستش باعث مي دور

دوستي با جنس مخـالف بسـياري از    ةچه معتقدند كه ديگران در رابط گر كنندگان مشاركت
اين نـوع  دادن و روبوسي دوستانه در  دهند، خودشان حتي به دست رفتارهاي جنسي را انجام مي

اين موضوع با توجه به اينكه اين دختران در روابط خانوادگي و اجتمـاعي از  . رابطه تمايل ندارند
بلكـه   ،بودن كنند و دوستي با جنس مخالف را نيز نه به علت تابويي نميچنين رفتارهايي امتناع 
تمـاس بـدني در    دهد اساساً ند، نشان ميا هرد كرد تر به آن پرداخته شد به ساير داليلي كه پيش

صميمانه در  ةها متفاوت از اين تماس در رابط هاي خانوادگي و اجتماعي براي آن قالب معاشرت
  .شود نظر گرفته مي

هاي بسيار كوتاه و با هدف كسب تجربه و سـه   كنندگان نوجوان در دوره سه نفر از مشاركت
كننـدگان   ساير مشاركت. بودند ده را تجربه كر) بيش از يك سال(مدت  دوستي طوالني ةنفر رابط
كننـدگان   ايـن مشـاركت  . نشـده بودنـد  » پسـري  دختر و دوسـت  دوست« ةگاه وارد رابط نيز هيچ
رود و پيـروي از دوسـتان و    دادن توانمندي خـود در برابـر آنچـه ممنـوع بـه شـمار مـي        نمايش

  .دعنوان عوامل گرايش به برقراري رابطه با جنس مخالف اظهار كردن همساالن را به
عدم پيگيري براي برقراري ارتباط دوستانه توسط سه نفر اول به علـت نگـرش منفـي آنـان     
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دوسـتي بـا جـنس مخـالف را      ةسه نفر دوم كه چند رابط ،همچنين. نسبت به اين نوع رابطه بود
ايـن سـه نفـر    . نداشـتند » پسـر  دوسـت «بودند، در حـال حاضـر     ده نوجواني تجربه كر ةطي دور

يكديگر و اختصاص زمان بيشتر براي اين رابطه را به رابطه با جنس مخـالف   دوستي صميمانه با
  :ها در مورد دوستي با جنس مخالف چنين است نظر آن. دادند ترجيح مي

شـي كـه حـرف و اينـا      بعد از يه مدت هم متوجه مي... ديگه اون جذابيت قبل رو نداره: ثنا
هـم اينكـه دنبـال چيـزاي     . دشـون داره شـاد كـردن خو  ة گانـه واسـ   يه حالت بچه... پشت سرته

 .رسيم نميجايي هم  به هيچ. كنن هم اينكه درك نمي. ي هستنا همسخر

. از درس خودمون بـزنيم . وقتتو بايد با يكي تلف كني. من فهميدم براي ما هنوز زوده :كوثر
  ...از تفريحاي دوستانه خودمون بزنيم

اتالف وقـت، عـدم پـذيرش اجتمـاعي، واگرايـي       نظرها به چند مورد از جمله بيهودگي، اين اظهار
عنـوان   بـه » سـوء اسـتفاده  «يـا  » نمـايي  قـدرت «دختـران از نـوعي   . هاي دو طرف اشاره دارنـد  انگيزه
دهـد   وگـو نشـان مـي    البته ادامة گفت. كنند هاي پسران از دوستي با جنس مخالف صحبت مي انگيزه

  :بيشتر به روابط عاطفي نظر دارندكه در بيشتر موارد منظور سوءاستفادة جنسي نيست و 
خواد خودشونو بزرگ جلوه بدن، كه بعدش  كنم اونا فقط دلشون مي واال بيشتر احساس مي

  ...استفاده كردمءجا پخش كنن كه آره من از اين سو برن همه
 اگه اتفاق خاصي افتاده باشه يعني حريمش شكسته شده باشه؟ منظورت اينه؟: محقق

  ....به دختره خيانت كنه پسره مثالً... جوري هم نيست نه الزاما اين: ثنا
زمان با چند نفر بيش از هر نـوع خيانـت ديگـري مـورد توجـه اسـت و        در اينجا دوستي هم

تنهـا بـه ايـن    . يك از اين سه نفر خودشان وارد روابط موازي صميمانه با پسران نشده بودند هيچ
تواند با دوستي اجتماعي با پسر يا پسران  مي نكته اشاره كردند كه دوستي انحصاري با يك پسر

شده در ايـن   له با توجه به سبك زندگي توصيفئزمان باشد كه البته اين مس ديگري همراه و هم
  .رسد گروه بديهي به نظر مي

مسـتقيم   ةيابي در بيشتر مواقع از طريق فضاي مجازي و گاهي از طريق مواجه دوست ةشيو
ش كمتـر بـه لحـاظ احساسـي درگيـر      ا همعتقد بود كه در روابط دوسـتان ثنا . ستا ه در محله بود

توجهي وي  تدريج با كم زيادي به دوستش داشته كه به ةدر يك مورد عالق فقطست و ا  هشد مي
سارا معتقد بـود كـه بـه    . تدريج اهميت اوليه را برايش از دست داده است مواجه شده و رابطه به

وي در مورد علل بـه  . ستا  هشد دوستانه خارج مي ةختي از رابطس لحاظ عاطفي زياد درگير و به
  .ستا ه بودن يا خيانت طرف مقابل اشاره كرد هم خوردن روابط دوستانه، به نبودن اعتماد، سرد

دليـل  . كننـد  رد مي هاي خصوصي يا خلوت را كامالً هر سه نفر تنظيم قرار مالقات در مكان
 ةكلـي بـراي همـ    طـور  بـه . در فضـاي عمـومي اسـت   له عـدم محـدوديت بـراي حضـور     ئاين مس

ي اهـاي خلـوت و خصوصـي بـه معنـ      كنندگان كرجي تنظـيم قـرار مالقـات در مكـان     مشاركت
دوسـتي اسـت و بـا قاطعيـت از آن اجتنـاب       ةشدن از قواعد و رفتارهاي معمـول در رابطـ   خارج
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در مـورد  (سـتان  همچنين اشاره به حضور در محل مالقات به همـراه يكـي ديگـر از دو   . شود مي
اين دختران در ارتباط بـا جـنس مخـالف     ة، نشان از برخورد محتاطان)اولين بار مالقات حضوري

هاي رايـج در   فعاليت دادن از هاي دوستانه، ابراز عالقه، گذران اوقات فراغت و هديه صحبت. دارد
  .اين گروه است

  گيري  نتيجه
تفكيك جنسيتي فضاي شـهري امكـان نظـارت و    ، با »سالمت اخالقي مبتني بر پرهيز«گفتمان 

را براي نوجوانان مـورد مطالعـه محـدود     جنسيتي بينكردن بخشي از روابط اجتماعي  هنجارمند
منعطف مجبور به انتخاب بين عدم ارتباط و شـناخت   كه نوجوانان گروه غير طوري به. ستا ه كرد

از سـوي  . مانه و پنهـاني هسـتند  يـا ارتبـاط صـمي    جنس مقابل در قالب روابط اجتماعي روزمره
دوم نوعي مقاومت در برابر خواسـت قـدرت بـراي جداسـازي و ممنوعيـت       ةانتخاب گزين ،ديگر

. دهـد  دستيابي به دانش جنسي است كه جذابيت و بار عاطفي آن را براي نوجوانان افزايش مـي 
چـه در فضـاي   چه در سـطح خـانواده و   ( كاري اخالقي و هنجاري كه به علت پنهان هاي تعارض
شود و افزايش ميزان خطرپذيري در برقراري ارتبـاط، ناشـي از    براي نوجوانان ايجاد مي) عمومي

در سـبك  (آن با هماهنگي سطح خرد و كـالن   آثارگذاري جنسيتي است كه  اين نوع از سياست
  .شود تشديد مي) زندگي غيرمنعطف

اوقات فراغت داشتند كه باعث  هاي متنوع ديگري براي گذران افراد در گروه منعطف فرصت
هـا اهميـت كمتـري داشـته      آن ةخاص با جنس مخالف در زندگي روزمر ةشد توجه به رابط مي

هـاي متنـوع و متكثـري را در نظـر      ها و نقـش  عنوان يك زن فرصت براي خود به ،عالوه به. باشد
كـه   صـورتي  در. ندشان داشـت  شغلي و دستيابي به عاليق شخصي ةهايي براي آيند و برنامه گرفته

بيني اسـت و   تري قابل پيش انداز نزديك در گروه غيرمنعطف، ازدواج و تشكيل خانواده در چشم
شـود   هاي محيط كار و تحصيل بيشتر توجه مي هاي شغلي و تحصيلي به تفكيك در مورد برنامه

متنـوع  انـدازهاي   وجـود چشـم  . اندازهاي محدودتري در اين زمينه وجـود دارد  نتيجه چشم و در
كند كه اين نوجوانان به مسائل و عاليـق مختلفشـان توجـه     براي آينده، اين فرصت را ايجاد مي

  .، جنسيت و آيندة خانوادگي نباشدروي موضوع تفكيك فضايي فقطكرده و تمركزشان 
اسالمي يكي از ـ  كه در آغاز اشاره شد، بازنمايي فضاي شهري با محوريت هويت ايراني چنان

امـا  . سـت ا ه پس از انقالب اسالمي بود ةاران طي دورذگ ريزان و سياست توجه برنامهاصول مورد 
شـدن و مدرنيتـه    ضروري است به اين واقعيت توجه شود كه شهرهاي امروزي در فرايند جهـاني 

ند و گريـزي از آن نيسـت كـه بـا توجـه بـه الزامـات و اقتضـائات چنـين مـوقعيتي،           ا هقرار گرفت
يگـانگي  «امكـان دسـتيابي بـه     ،در ايـن حـوزه  . خود را مـديريت كننـد   هاي متنوع درون هويت
هاي زمـاني و   در عرصه» تفاوت«وجود ندارد و ما ناگزير به مديريت » هويت آرماني«يا  »هويتي
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هـاي مختلـف از    پـس الزم اسـت نيازهـاي گـروه    ). 143 :1394 فكوهي( فضايي شهري هستيم
ي را بـه خـود اختصـاص    ا همعيتي ايـران سـهم عمـد   اساس تركيب ج كه بر ،جمله جوانان و زنان

دهند، از جمله در قالب فضاهاي جنسيتي در حـد ضـرورت و همچنـين در قالـب فضـاهاي       مي
  ).162 :1394 فكوهي( شود  فراجنسيتي در نظر گرفته

هاي  و تمركز بر برخي استراتژي تأكيددهد كه  مي ي در تحقيق حاضر نشانا همقايس ةمطالع
امـروزي،   ةها بدون توجه بـه اقتضـائات جامعـ    پافشاري بر بازتوليد صوري برخي سنتفضايي يا 

ها در مقابـل   ي بازتوليد نوع خاصي از هويت سنتي يا ديني نيست و گاهي مقاومتابه معن الزاماً
مطالعـه   نيـ ا جينتا. شوند هاي متناقض منجر مي ها و هويت گيري كنش خواست قدرت به شكل

بـه   يلـ يبه شـناخت تحل  يابياما ما را در دست ست،يدختران نوجوان ن ةبه كل جامع ميقابل تعم
  .كند يم ياري تيبر اساس جنس ييفضا كيموضوع انتظام و تفك
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