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 چکیده
که شایسته  کندایجاد میی را بیو مصا ی مسائلدر روابط روزمرة دانشگاه هاي رویارویی جنسیتیموقعیت

 ایران کشور در یان زنمرد با دانشجو استادانمسئلۀ چگونگی رویارویی جنسیتی در این میان،  بررسی است.
 در یان زندانشجو جنسیتی مصایب حاضر پژوهشدر . دارداهمیت بسیار زیادي و پیامدهاي غیرعلمی آن 

 بوددانشگاهی  زیستمناسبات و تمرکز این پژوهش بر  .بررسی شد ایرانی دانشگاه در موجود روابط زمینه
بروز و ورود به  نظراز  زن،هاي رویارویی جنسیتی استادان مرد با دانشجویان ویژگیمضمون  ،آن طیکه 

کارگیري همطالعات فرهنگی و ب با رویکرد ،براي این منظور .شدبندي و تحلیل طبقه ،هاي غیرعلمیموقعیت
هاي این پرسش .شد دانشگاه تحلیل مضمون 10 ان زنیبا دانشجو عمقیمصاحبۀ  146 ،روش کیفی

هایی است که طی آن مناسبات علمی دانشجویی موقعیتدر » حفظ حریم«پرسش از  رها ناظر بمصاحبه
اصل که  دادها نشان یافته یابند.به مناسبات غیرعلمی تحریف می زنمرد با دانشجویان  استاداندر روابط 

یا دچار گسست زیادي اجرا  قوتمرد با  استادانحفظ حریم ارتباط جنسیتی در فرهنگ ایرانی وقتی توسط 
 مصایب همرفتهآید که برآیند آنها رويپدید میکشی جنسیتی و بهره گانۀ خشونت، تبعیضسه ،دشومی

پردازي واند در سطوح نظریهتهاي این پژوهش مییافته .آوردبه بار می یان زنجنسیتی را براي دانشجو
 ثري داشته باشد. ؤنقش م و در سطح اخالق دانشگاهی سیاستگذاري دانشگاهی ،دانشگاه کارکرد خصوصدر

 
 .کشی، تبعیض، خشونت، بهرهي زن: دانشگاه، دانشجوگانواژ کلید
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 مقدمه
جمعیت تواند می کهبه پیکرة دولت است  وابستهتنها مکان دانشگاه  در نظام سیاسی و اجتماعی کنونی ایران

هاي مختلفی از رویارویی با به همین سبب، تجربه 1را در خود جاي دهد. مردانو  زنانمختلط عظیمی از 
جنسیتی در دانشگاه بین  اع رویارویینوابرانگیزترین  . یکی از مسئلهدهدمقولۀ جنسیت در دانشگاه رخ می

با مرد اد جنسیتی است رویاروییهاي بر موقعیت مطالعهاصلی در این تمرکز و  آیدپدید میاستاد و دانشجو 
 . بود ي زندانشجو

 استاد«عاطفی و  وانند آن رابطۀتنمی یان زندانشجو رویارویی بامرد در  انادتاس بیشتر که رسدبه نظر می   
هایی در اینجا مستند به مصاحبهاین حکم  روایی .ایجاد کنند ،دندار مرددانشجویان با را که  »شاگرديو 

داشته است که در روابط  وجوددر این پژوهش این پیشفرض  .شونداست که در ادامه تحلیل مضمون می
هاي غیرعلمی و در بروز انواع موقعیت اصلی عاملیت یان زندانشجوجنسیتی میان استادان مرد و 

دارد  )استادي اقتدار و مردانه اقتدار( اقتدار جایگاه دو مرد استاد چرا که ،است مرد استادان با یغیردانشگاه
یان دانشجو از بیشتر بسیار هاي ناروابروز موقعیت در عاملیت اعمال براي جایگاه دو این از استفاده امکان و

 . است زن
یان دانشجواین است که در رویارویی جنسیتی استادان مرد و  مسئله ،مطالب یادشدهبا در نظر گرفتن    
در شکل دوگانه  زني اختالل در روابط استاد و دانشجوانسجام یا  موجبچگونه » حفظ حریم«اصل  زن

طور تر جامعه، بهچه در سطح دانشگاه و چه در سطح کالن ،مثابه یک اصلحفظ حریم به ؟شودآن می
ایران ناظر به همین  کشور روابط مرد و زن بوده است. بخشی از موضوع قوام خانواده در کننده سنتی تنظیم

فرد پیشگیري از تواند عامل اصلی و منحصر بهدانشگاه نمی ۀاصل است. اما این اصل در محیط تکین
مند و برخاسته ها و کارکردهاي خود نیازمند اصولی زمینهجنسیتی باشد. دانشگاه براي ایفاي نقش نامالیمات

هاي بروز روابط نشگاهی است که طی آن زمینهروابط جنسیتی دا از آموزش و پژوهش و تقنین در حوزة
له، ئدر چارچوب این مس منتفی و به جبران آن اقدام شود. ،شودمیمنجر مدي دانشگاه آناسالمی که به ناکار

و  یان زندانشجو با مرد استادان جنسیتی رویارویی چگونگی محوریت بر پژوهش این در اصلی پرسش
 2.بودمبتنی  هاي غیردانشگاهیعملی شدن موقعیتهاي بروز و شرح و توصیف زمینه

                                                           
کند. تجربۀ روابط اجتماعی با جنسیت مخالف اي براي زیستن عمل میمثابۀ خانهدانشگاه بیشتر از آنکه فضایی اداري و آموزشی باشد، به. 1

هاي دانشگاه در موقعیت یک نهاد دولتی و اداري است. با در نظر گرفتن سیاست فرد جمعیت مختلط متعلق بههاي منحصر بهاز خصوصیت
فرهنگی جمهوري اسالمی، جمعیت مختلط دانشگاه را باید در یگانگی آن مطالعه کرد. منظور از جمعیت اشاره به تعداد باالي زنان و مردانی 

این، دانشگاه داراي استادان و کارمندانی است که ما آنان را جزء جمعیت  است که در طول ساعت اداري دانشگاه در آن حضور دارند. عالوه بر
ایم. بنابراین، ما جمعیت دانشگاه را نه بر اساس میزان آمار کلی دانشجویان، بلکه در محدودة جمعیت در حال رفت و دانشگاه در نظر گرفته

 ایم.شمار آوردهدهد، بههاي جنسیتی در آن رخ میآمد در مکان فیزیکی دانشگاه که رویارویی
به استادان مرد نیز گاهی شکلی از روابط خارج از فرهنگ ارتباطی  یان زندانشجو. البته، بین استادان زن و دانشجویان مرد و حتی از جانب 2

یري و بررسی روابط خارج کاري بیشتر زنان، پیگآید. با توجه به محافظهدانشگاه، که محورشان هنجارهاي استاد و شاگردي است، به وجود می
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 براي ناامن فضاییمثابه به دانشگاه کهپژوهش داللتی بر این امر ندارد  این نتایجکه  گفتنی است   
چگونه  زنکه دانشجویان  داده استعکس، نتایج نشان  ربلکه ب ،کشیده شود یربه تصو یان زندانشجو

 مقایسۀ درصدد حتیما . هاي غیرعلمی و غیردانشگاهی اجتناب کنندتوانند از ورود و افتادن در موقعیتمی
 جنسیتی از نظر دانشگاه که کرد تردید نکته این در بتوان دشوار. نبودیم نیز دانشگاه بیرون با دانشگاه
 خواهیممی فقط اینجا. است زنان براي ایران در عمومی فضاي ترینامن شاید حتی و ترامن کمابیش فضایی

 دانشگاه بیرون با هاییشباهت است ممکن گرچه که کنیم تمرکز دانشگاه در جنسیتی مناسبات از ايجنبه بر
 بررسی بینذره زیر به است شایسته که است هاییتفاوت واجد بلکه ،دارد وجود تنها نه اما باشد، داشته
 که است بایسته و شایسته باشد، شده مشاهده پدیده این از مورد یک اگر حتی این، وجود با. برود علمی
 به بیان دیگر، برنمایاندن ؛کرد پیدا ايچاره نمونه یک همان حتی براي و کرد تالش و اندیشید آن دربارة

 برخی سوي از که  برخاسته از تمایزات جنسیتی در دانشگاهجنسیِ ناامنی آشکار هايجلوهزوایاي پنهان و 
 در نباید و است اولویت و ضرورت داراي اخالقی از نظر شود،می داشته روا یان زندانشجو به مرد استادان

 .شود کمرنگ یا بماند پنهان هادیده از یا به بهانه حیاي فرهنگی ترژرف پژوهشی هايوسوسه غبار و گرد
  

 ادبیات و پیشینه 
. شودتا رویارویی جنسیتی در فضاهاي عمومی و دانشگاه بررسی  شده است آثار پژوهشی مختلف سعیدر 
 تحلیل یک اساس بر را دانشگاه در جنسیت موضوع (Zimmer, 1975) زیمر از ایران خارجدر 

) Mac Kinnon, 1979(کینن و مک )Farley, 1978(فارلی . است گذاشته بحث به فرهنگیمیان
در  )Michel, 1989(میشل  زنان برجسته و بررسی کردند.هاي کاري موضوع آزار جنسی را در محیط

 هايکلیشه درباره جامعه و مدرسه خانه، کتاب، فرایند پاکسازي :جنسی تبعیض با پیکار اثر خود با عنوان
 به Grossman & Grossman, 1994)( و گروسمن گروسمن است. کردهجنسی پژوهش  تبعیض

 خود کارکردهاي مسیر از را دانشگاه که متغیرهایی ،اندپرداخته آموزش ةحوز کلیت در جنسیتی متغیرهاي
ترین ویژه در امریکا به یکی از مهمهاي دانشگاهی نیز اندکی بعدتر بهآزار جنسی در محیط .سازدمی دور

                                                           
 نۀیشیپ یکه از بررسچنانهاي استاد و شاگردي بین استادان زن و دانشجویان مرد نیاز به رویکرد بسیار متفاوت پژوهشی دارد. از چارچوب

آشکار  يهاکه جلوه یو متمرکز چندان یشناخت تخصص رانیدر دانشگاه در ا یو آزار جنس یدربارة ناامن د،یآیم موضوع بر نیدر ا یپژوهش
آشکارتر  يهاجلوه بر دهیپد نیبا ا یو تخصص یاست که سطح نخست مواجهۀ علم يضرور ،رو نیا از ؛وجود ندارد ،را نشان دهد دهیپد نیا

پرداختن  تیاز ضرورت و اهم يها و شواهدبتوان به سرنخ زیحاضر ن یبررس يهااز خالل داده که رسدیبه نظر م، حال نیمتمرکز شود. با ا آن
 به توجه هاي دیگر باشد. باتواند راهنماي پژوهشکه خود البته، می افتیدست  ،میاکه ما عامدانه و آگاهانه از آن احتراز کرده یبه پرسش
 که شد مشخص است، داده انجام دانشگاه استادان فرهنگی و علمی زیست وضعیت درباره )Taherikia, 2017( کیاطاهري که پژوهشی

. اندبوده آنها اجراکنندة و گیرندهتصمیم کننده،وضع مردان که است شده بنا روابطی اساس بر و مردان دست در دانشگاه بر حاکم مدیریتی روابط
 هايتخلف مثابهبه آنچه. نیستند برخوردار برند،می بهره اداري روابط و شغلی امنیت احساس از دانشگاه در مردان کهچنانآن زنان بنابراین،
 .شد خواهد تمام گران بسیار زنان براي آید،می حساب به مردان براي اخالقی
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کم توان گفت که دستمی ها تبدیل شد.هاي مطالعاتی مربوط به شرایط اجتماعی و فرهنگی دانشگاهحوزه
ها اي براي پایش مداوم وضعیت آزار جنسی در دانشگاههاي پردامنههاي امریکا هر ساله پژوهشدانشگاهدر 

هاي دیگر، ادعا شده است که مند پژوهشمرور نظام ۀها، بر پایپذیرد. در یکی از آخرین پژوهشانجام می
اي گوناگون آن قرار گرفته هکم یک زن هدف آزار جنسی در شکلدر امریکا از هر ده زن دانشگاهی دست

که نهادي فرادانشگاهی و » هاي امریکاییانجمن دانشگاه. «)Cantalupo & Kidder, 2017(است 
طی  وهاي امریکا اجرا آزار جنسی در دانشگاه ةجامعی را براي پژوهش دربار ۀغیردولتی است، برنام ،البته

آزار جنسی در دانشگاه خود  ةیک پیمایش را دربار تا هاي امریکایی درخواست کردآن از هر یک از دانشگاه
هاي امریکایی، دانشگاه این برنامه را اجرا کردند. طبق گزارش نهایی انجمن دانشگاه 27انجام دهد. تعداد 

. )AAU Key Findings, 2015(اند آزار جنسی داشته ۀدرصد از دانشجویان تجرب 7/11در مجموع 
آزار جنسی در  ةکم و کیف پدید ةطور مستقل دربارهاي امریکایی نیز بهگاهافزون بر این، بسیاري از دانش

-Jones, Boocock & Underhill)نیوزیلند  کشورهاي در دهند.انجام میدانشگاه خود پژوهش 
Sem, 2013)نیجریه ، )Taiwo, Omole & Omole, 2014( الگوس ،)Sulaiman, 2015(، 

 Joubert, 2009; Joubert, Van)، افریقاي جنوبی )Shumba & Matina, 2002(زیمباوه 
Wyk & Rothmann, 2011)  و سوئد)Bondestam, 2004( و عمق دربارة هایینیز پژوهش 

 ايپدیده چنین یابیمدرمی آنها مختصر مرور با که است شده انجام هادانشگاه در جنسی آزار گستردگی
مفروض وجود  ،هابنابراین پژوهش .است شایع دانشگاهی هايمحیط در جهان جاي همه در کمابیش
ها بیشتر ناظر بر دانشجویی امري پذیرفته شده است؛ پژوهش ـ هاي غیرعلمی در مناسبات استادموقعیت

کارکردهاي  دادن پایش دانشگاه براي انجام منظوربهدار لهئهاي مستبیین و تحلیل شرایط تحقق موقعیت
 .دانشگاهی خود است

این خأل پژوهشی  .هاي زیادي انجام نشده استپژوهشجنسیتی  مصایب دربارهایران کشور در    
است که طی » حریم« دلیل لوازم استعارةاز این امر به؛ بخشی خورددانشگاه بارزتر به چشم می خصوصدر

دهد. با این حال، آن مناسبات فرهنگی اجازه ورود و پرداختن به موضوع و پیامدهاي آن را به پژوهشگر نمی
را بیان کرده ها آزار جنسی دختران دانشجو در دانشگاه ۀهایی از تجربروایت )Tayefi, 2017(طایفی 

ابی و فهم یهچندان به عمق نرفته و از ریش واین پژوهش فقط در فضاي مجازي منتشر شده گزارش  .است
در  گذارد.اما اطالعات اولیه سودمندي در دسترس می ،ها باز مانده استنسی در دانشگاهآزار ج ةدقیق پدید

تبعیض جنسیتی « ةهاي دانشجویان را درباردیدگاه )Keshavarz, 2017(کشاورز  پژوهش کیفی دیگري
و نیز » جنسی از دختران و احساس عدم امنیت میان دختران ةاستادان بر دانشجویان دختر، سوءاستفاد

روایت کرده است. در این پژوهش یکی از مسائل » حاکمیت فساد و رشوه میان استاد و دانشجوي دختر«
است. این پژوهش به سبب آنکه جنسی استادان عنوان شده  ةو مشکالت مهم دانشجویان دختر سوءاستفاد

آزار  ةیابی و فهم عمیق پدیدبوده است، چندان در پی علت» یابی دانشجویان دخترمسئله«در اصل در پی 
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نیز در پژوهشی کیفی در قالب بررسی  )Izadi Jeiran, 2017(جنسی بر نیامده است. ایزدي جیران 
آزار و خشونت جنسی در  ةاز جمله درباررا ایی ههاي ایران، روایتدر دانشگاه» رنج و خشونت« ةپدید

نماي سنختواند می هایی وجود دارد کهاین پژوهش روایت. در کرده استها برجسته و تحلیل دانشگاه
. با این حال، در این پژوهش موضوع آزار باشد هاي دانشگاهیزدگی و مردساالري حاکم بر محیطجنسیت

عمیق از این موضوع  چندانفهم و درکی  ،و به همین دلیل است فتهجنسی در استقالل خود برجستگی نیا
 دهد.دست نمیبه
 Office)طرح ملی سنجش سیماي زندگی دانشجویی توان ازمی ی در این زمینهبا رویکردهاي کمّ   

for Counseling and Health, 2015) ۀصدم«، »پرخاشگري کالمی«وضعیت در آن  که نام برد 
از جانب دوست غیرهمجنس سنجیده شده است. نسبت عددي پسران و » تهدید و ارعاب«و » فیزیکی

و  2/17«و » 6/4و  5/8«، »4/18و  3/22«به ترتیب  یادشده ۀگانهاي سهیک از پرسش دختران در هر
دختران مورد پرخاش کالمی و فیزیکی قرار  ۀیعنی اینکه عمدتاً پسران بیشتر از ناحی ؛درصد بوده است» 15

چه از جانب است،  طور مستقیم سنجیده نشدهاند. در این پیمایش گرچه موضوع آزار جنسی دختران بهگرفته
 یتتواند تصویري از نسبت خشونت هر یک از دو جنسچه از جانب استادان مرد، اما می و دانشجویان پسر

بررسی  خصوصدر (Faraji & Hamidi, 2016)ی و حمیديدست دهد. پژوهش فرجبه يبه دیگر
آزار و اذیت جنسی زنان  ةملی، آمار و ارقامی را نیز دربار ةدر گستر» پوشش و حجاب زنان ایران«وضعیت 

اند. آزار جنسی داشته ۀدرصد از زنان ایرانی تجرب 6/30که  دادهاي این پژوهش نشان دهد. یافتهدست میبه
اند اند) اظهار کردهآزار جنسی داشته ۀدرصدي که تجرب 6/30درصدشان (یعنی از همان  3/7از این تعداد، 
 اند. اي داشتهها چنین تجربههاي آموزشی و دانشگاهکه در محیط

به مسئلۀ چگونگی رویارویی جنسیتی بین استاد آشکارا  شدههاي یادیک از پژوهشهیچ در ،در مجموع   
هاي پیشین با این حال، پژوهش .پرداخته نشده است هاي غیردانشگاهیو بروز موقعیت زني و دانشجو

 ,Taghavian). تقویان دادهاي مفهومی مهمی را در اختیار پژوهش حاضر قرار سرنخ (البته منتشر نشده)
 شامل عمقی، هايمصاحبه اساس بر را ایران هايدانشگاه در جنسی امر از پدیدارشناسانه شرحی (2017

 دانشگاه در جنسیتی تبعیض از برخاسته هايتجربه معرض در که دانشجویی دختران با مفصل وگوهايگفت
 دانشجویی و استادي رابطه از فراتر ايرابطه برقراري خواهان مرد استادان آن طی که است کرده ارائه بودند،
 ستم« نام به مشخصی عمومی موقعیت که است بوده این به معطوف پژوهش این در او تالش. اندبوده

 برجسته با و کند تبدیل علمی بررسی و پژوهش شایسته ايمسئله به را »دانشگاه در جنسیتی و جنسی
 علمی گفتاري سامان و نظم عمومی زمینه در را آن دانشگاه، در جنسیتی ستم موقعیت عمومی وجه کردن
دانشگاهی:  کنش ساختار در جنسیت نقشعنوان  باپژوهشی  در )Taghavian, 2017(تقویان  .درآورد

نقش عواملی چون تربیت، جمعیت، جامعه، سیاست و تاریخ  درباره دختران دانشجو و پدیده امنیت جنسی،
 آن در که کشدبه تصویر می را کالنی . او موقعیتبررسی کرده استهاي تبعیض در ایجاد موقعیت
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در راستاي این  .دناممی »جنسیت تافتۀهم« ی که آن راکالن موقعیت اند:تنیده هم در مسائل از ايتافتههم
که بر  بودتولید ادبیات نظري و ساختن مفاهیمی  در پژوهش حاضر اهمیت و ضرورت دو پژوهش اخیر،

 داد. سامانرویارویی جنسیتی در جمعیت دانشگاه  دربارةهاي دیگري را اساس آنها بتوان پژوهش
   
 پژوهش روش

آوري گردگیرد که استراتژي آن شامل رویکرد نظري، کیفی قرار می هايبندي روشحاضر در دستهپژوهش 
 ,O’sullivan) فکر مطالعات فرهنگی با رویکرد دلوزي استها و تحلیل آنها بر اساس دستگاه داده

که گیرد و در خالل آنهاست اي از روابط قرار می. در این دستگاه فکري هستی پدیده در مجموعه(2016
روابط مجموعۀ  از خارجپدیده به بیانی دیگر،  ؛(Biehl & Locke, 2010: 319)کندموجودیت پیدا می

رد کرد، بلکه پدیدة  . بنابراین، پدیدة فرهنگی داراي فرضیه نیست که بتوان آن را ثابت یانداردامکان هستی 
سلسلۀ  این .شودپدیدار میاي از روابط سلسله از هستی آن است که در پاسخش پرسش، فرهنگی در واقع

 يد. پایۀ پژوهش در این دستگاه فکرشوایجاد میبندي و مفصل هاموهتحلیل مف ي ازرون فرایندد روابط
واسطۀ آن پدیدة فرهنگی امکان بروز جدیدي را ایجاد است تا به )Stagoll, 2010: 53( خلق مفهوم
تجربۀ زیسته اند که آن شاید پدیدة فرهنگی با تجربۀ زیستۀ ما آشنا باشد، اما این مفاهیم فرایندکند. در این 

که در اینجا شکل  ايد. بنابراین، نظریهننکحلقۀ جدیدي از روابط مواجه می و ما را بازدایی ییرا آشنا
یا دد بازنمایی مج یپژوهشچنین نیست، زیرا رسالت  اي آنو کلیدواژه به معناي مرسوماي نظریه ،گیردمی

یی اشود و نظریه معطوف به گردهمنیست. نظریه در خالل تحلیل پژوهش زاییده می نظریهحتی رد و اثبات 
 زیسته است. تجربۀاز  معنایی واحدهاي و نظري هايمفهومو در هم ذوب شدن 

سوژة زندگی روزمره  تجربۀ زیستۀدست آمده حاصل چنین سازکاري است که در آن بنابراین، مفاهیم به   
روش ارتباط «به این رویکرد . آیدمیبه سخن دردر ترکیب با متن نوشته شده در قالب مفاهیم نظري 

سوژة زندگی در اینجا ما صداي . )Puigvert, Christou & Holford, 2012( شودگفته می» انتقادي
را شکل  جزئی از پیکرة نظریه بلکه یک واحد تحلیلی است که ،یمکنحساب نمی قول مثابۀ نقلروزمره را به

و  ستهامفهوم وآمدي انتقادي میانرفت ،»روش ارتباط انتقادي« ارجاعات و ادعاهاي تحلیل در. دهدمی
در عین ارتباط با متون  ،براین، چنین متنیبناخیزد. سوژة زندگی روزمره برمیصداي که از است چیزي آن 

 در حال شکل دادن به خود است. ،بیرون
بیان شده بر اساس کدگذاري باز انجام شد، اما آنچه در ادامه  مضمونتحلیل  با الگويها تحلیل داده   

 تی آي افزار اطلسدر نرم هاشود. مصاحبهگیري مقولۀ مرکزي تقلیل داده قرار نیست به سوي شکل است،
 ،کردندتلف پیدا میهاي مخهایی که از جنبهبر اساس همپوشانی ، کدها. بعد از آنکدگذاري باز شد

ي محوري متفاوت است. در این هابندي با شکل دادن مقولهدر اینجا دسته گفتنی است. ندبندي شددسته
گرفت. بعد از آن، بندي قرار میو گاهی یک کد در چند دسته ندشداب میانتخ پوشانهاي همحوزه شیوه،
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هاي کدهاي باز با یکدیگر شبکهدر آن که شدند میتبدیل اي به گزارش تحلیلی گونهبه هابنديدسته
هاي محوري تقلیل داده نشد، بلکه با یکدیگر . بنابراین، کدهاي باز به ایجاد مقولهایجاد کنندارتباطی 

، »خشونت«، سه مفهوم . در نهایتبه مرور با هم پیوند ایجاد کرد هابنديته شد که دستهچنان آمیخآن
 بیرون آمد. ،به مرور ،جنسیتی مصایبدر قامت  1»تبعیض«و » کشیبهره«

قدر اند و آنهاي پژوهشگران، بلکه بیرون آمده از فرایند پژوهشدست آمده، نه از پیشفرضمفاهیم به   
هاي مختلف موضوع را در خود جاي دهند. بنابراین، انتزاعی بودن مفاهیم تا بتوانند جنبه هستند انتزاعی

به  ؛دهدآنها را نشان می »پذیريانتقال«ها نیست، بلکه پذیري ایدهدست آمده داللتی بر ادعاي تعمیمبه
در جایی این  . حالشده است بررسیموجودیت یک پدیده و چگونگی آن  دربارهپژوهش حاضر در بیانی، 

تر است، اما این پدیده وجود دارد و ما بر سر بررسی این موجودیت رنگ و در جایی نیز پر رنگپدیده کم
  ایم.بوده
در  ، تحقیقات و فناورير نظر وزارت علومهاي زیدانشگاه زندانشجویان  با عمقیمصاحبۀ  146 تعداد   

 یلیها و مقاطع تحصرشته، به عمل آمد. »گلوله برفی«و » گیري هدفمندنمونه«، از طریق استان تهران
مقاطع  و هنر در همه یعلوم انسان ،یمهندس ـیو فن هیعلوم پا يهااز رشته یفیشامل ط انیدانشجو نیا
ها و جنسیتی در رشته مصایباز  زنانهاي این حجم از نمونه دستیابی به انواع تجربهضرورت . شودیم

هاي مختلف بوده است. در یک دانشگاه با توجه به حساسیت موضوع فقط با دو دانشجو و در دانشگاه
دست آید، زیرا به دادهالزم بود تا اشباع  . این تعداد مصاحبهشددانشگاهی دیگر با تعداد بیشتري مصاحبه 

دادند که در طول پژوهش همواره کاري ارائه میمحافظهبا قدر اطالعات را سخت و شونده آنمصاحبه زنان
ها و میزان عمق آنها طول مدت این مصاحبه که گفتنی استآمد. هاي بیشتر به وجود مینیاز به مصاحبه
 2مصاحبه حدود  16. تعداد گرفتیرا در بر م دقیقه 15تا  10 نیب یها زمانمصاحبه بیشتریکسان نبود. 

 . دیساعته طول کش 2 ۀجلس 4 يگرید بهساعت و مصاح 5/3مصاحبه  کیساعت، 
 

 چارچوب نظري
 کشی وعیض، بهرهسه مقولۀ تب برآمده و برکشیده شده از مفهومی انتزاعی است که یتجنسی مصایب

ی یتجنس مصایببه بیانی،  ؛)Taghavian, 2016( استابط اجتماعی و فرهنگی در رو خشونت جنسیتی

                                                           
اند، اما چگونگی ظهور آنها در این مقاله بافتمند و بر اساس زمینۀ این مقاله است و . سه مفهوم یادشده اگرچه با الهام از مفاهیم نظري۱

دهد که استوار بر بافتار مقالۀ حاضر است. بنابراین، هر سه مفهوم وضعیتی از مصایب جنسیتی را نشان میکند، هایی که آنها را حمایت میداده
 .Taghavian, 2016گانه بنگرید به: پردازي درباره این سهخصوص به میان آمده است. همچنین دربارة مفهومدر زمینه این پدیدة به
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این در حالی است  1؛پیونددبه وقوع می و جنسیت حقوق انسانی بر اساس جنس تضییعبرآیندي است که از 
  .محفوظ بماندجنسیت آنان  صرف نظر ازها انسانحقوق  در روابط اجتماعی رودانتظار می که
 & Pina, Gannon)وجود نداردمتفکران حوزة جنسیت  میانتعریف مشخصی خشونت  ةدربار   

Saunders, 2009: 127)، ًه مراتب قدرت و قبضۀ آن در لبر سلس که خشونتپذیرفته شده  اما عموما
هاي فرهنگنه تنها در  سوي دیگر،از . )Whaley & Tucker, 1998: 21( استوار استدست مردان 

 ,Barak, Pitterman & Yitzjaki)شود میهاي گوناگونی برداشت ییتمختلف از خشونت جنس
 ,Lee) سازدتر میتعاریف از خشونت را گسترده ۀنیز دامنفردي و  هاي شخصیبرداشت بلکه ،(1995

)Gizzarone & Ashton, 2003.  هاي ی به همان میزان که داراي سویهیتخشونت جنسپس معناي
کار معناي اعمال زور آشخشونت جنسیتی به هاي فردي نیز همراه است.با برداشت ،نهادي و فرهنگی است

این هنگامی است که فرد مورد  ؛گیرداست که جنسیت کسی را هدف می ساختاريیا پنهان فیزیکی یا 
 .)Whaley & Tucker, 1998: 20( خشونت از درخواست برقراري رابطۀ جنسی سر باز زند

 در خشونت ازطیفی  ها و جوامع مختلف،و متناسب با فرهنگ شدت و ضعف نظراز ی یتهاي جنسخشونت
 يهاتجاوز و خشونت ةدربار با این حال، .)Luzon, 2017:259(گیرد را در بر می تجاوز نگاه و در کالم،
 وجود دارد.اشتراکات زیادي  مختلف يهادر فرهنگ بدنی

براي یک  جامعهدر را هاي دستیابی به منابع پیشرفت اي از خشونت است که راهگونه تیبعیض جنسیت   
از  شغلیدستیابی به منابع آموزشی و محدودیت در کند. براي مثال، مسدود می ،جنس که عمدتاً زنان است

 ,Flanders & Anderson)کنند زنان به آن توجه میفعاالن حوزة تبعیض است که هاي ترین جنبهمهم
بسیار رخ در آن که تبعیض جنسیتی  ستاهایی ترین حوزهشغلی از اصلی هايموقعیت. 955 :1973(

هاي باالي شغلی و کسب درآمد همچنان مردان پیشتازند و زیرا در رقابت براي کسب موقعیتد، دهمی
د هم پیون و قومیت ی با نژادیتتبعیض جنس ،. البته(Oyewunmi, 2013: 326)زنان در حاشیه قرار دارند

 یتجنسی تبعیضهاي مختلفی از با شدت پوستپوست و زنان سفیدزنان سیاه ،خورد و براي مثالمی
تضعیف حقوق  بای یترو، مسئلۀ تبعیض جنسازاین ).Bell, Dolly & Terry, 1979: 834( اندمواجه

پیدا قانونی  و شکل سازمانیگسترده  يابعاد در ،سرانجاموقتی  است وتنیده شده  شهروندي و انسانی
اي گونه .کندکه مستقل از اراده افراد عمل می ابدین معن ؛نمایدبه شکل تبعیض ساختاري رخ می ،کندمی
در نظام اداري و تواند و می شوداعمال می یان زناز طرف استاد مرد به دانشجو نیز هاي رفتاريتبعیضاز 

  ود.شقانونی دانشگاه بازتولید 

                                                           
عنوان یکی از اصول اولیۀ مباحث مربوط به مطالعات زنان و جنسیت، اینک دیگر به genderو  sex. در ادبیات علوم اجتماعی تفاوت میان 1

 Edgarهایی از مجموعۀ مناقشات پیرامون آن بنگرید به اجماع بیشتر صاحبنظران است. براي توضیح این تفاوت و یافتن سرنخ کمابیش مورد
& Sedjwick, 2008. 
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. شودیاد میکشی جنسیتی بهرهجنسیتی وجود دارد که از آن با عنوان  مصایباما شکل دیگري از    
استفاده از آنان در صنعت تبلیغات هاي مختلفی از جمله قاچاق جنسی زنان یا سوءکشی جنسیتی با جنبهبهره

کشی جنسیتی بهره .)Bounds, Delaney, Julion & Breitenstein, 2017: 2( خوردپیوند می
را بدون آنکه کسی دیگر » لذت جنسی«شود که در آن کسی به قصد کسب به رفتار و سخنی گفته می

دهد که در آن نوعی رابطۀ کشی اغلب درون مناسباتی رخ میبهره .گیردهدف می ،رضایت داشته باشد
 دیگري از کشیبهره منظوربه ،نابرابر اجتماعی وجود دارد و متجاوز از اقتداري که در آن رابطۀ نابرابر دارد

جود در یک سنخ رابطۀ اجتماعی (براي نمونه این سخن بدین معناست که اقتدار مو ؛کندسوءاستفاده می
ترین شود. مهمهاي اجتماعی سرایت داده میهاي دیگر رابطهکارفرما و کارگر، یا استاد و دانشجو) به سنخ

 Bounds) حوزة جنسیت است ،شودهاي اجتماعی به آن سرایت داده میاي که اقتدار موجود در رابطهحوزه
et al., 2017: 3). و تشدید پذیرکشی جنسیتی را امکانهاي ساختار اجتماعی بهرهسیاست و قدرت زمینه 

 .)Higate, 2007: 101(کنند می
خشونت، هاي آن مقولهاز روابط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی است که در  ايشبکهجنسیتی  مصایب   

درون است که  دستگاهی خود در کلیت مصایباین . شونددر هم آمیخته میکشی و تبعیض جنسیتی بهره
بندي شوند. هاي اجتماعی از بعد جنسیت دستهشود تا پدیدهو سبب میگیرد مناسبات قدرت قرار می ۀشبک

. از این آیدنمی پدید است،هاي اجتماعی بدون حضور قدرت که ضامنی براي بقا و اجراي آن يبنددسته
در . پردازدمیبندهاي جنسیتی ساختارمند به تقسیمبسیار  ،ستو نهادها ، قدرتی که محصول سازمانمنظر

اي از مناسبات شبکه عالی، دانش و آموزشتولید  دهیسازمانترین نهادهاي یکی از مهم مثابۀبه ،دانشگاه
امکان وقوع مسائل و  در آن کند کهمی عمل ي زنقدرت از جمله مناسبات میان استاد مرد و دانشجو

معموالً زنان از برخورداري و دسترسی برابر به حقوق اجتماعی،  بر همین اساس، جنسیتی زیاد است. مصایب
کشی و خشونت ناشی ي بهرهاو پیامده طورکلی، تبعیضشوند. بهفرهنگی، اقتصادي و سیاسی محروم می

ها همۀ انسان براي طور طبیعیبههاي اجتماعی از برخی حقوق است که گروه از محروم کردن برخی از
. شودمی دیدههاي مردانه و زنانه بیشتر در زمینۀ جنسیت و تفاوت نقش ،قابل تصور است. این نابرابري البته
هایی از تبعیض ها نیز مصادیق و نمونهدر دانشگاهشناسانه، هاي آسیبحسب گزارش برخی از پژوهش

 ).Cantalupo & Kidder, 2017: 671(شود مشاهده می و پیامدهاي آن جنسیتی
 

  در دانشگاه جنسیتی مصایبهاي مصادیق، حدود و محدودیت
جنسیتی بین زن  حریم رعایت فاصلۀ بنیادین اصلما با  ایران در سیاستگذاري فرهنگی جمهوري اسالمی

این اصل همان چیزي است که از آن با عنوان سیاست  ؛رو هستیمبهو مرد در روابط اجتماعی آنان رو
 حریم« ،هاي میدانیبر اساس تحلیل داده .)Paidar, 1995: 340( شودنام برده می» تفکیک جنسیتی«

کشی، خشونت و تبعیض گانۀ بهرهسه بهتواند آن می ناست که رعایت و شکست اصلی »جنسیتی ارتباط
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هاي حریم کدمؤ رعایت الزم پیشادانشگاهی، آموزش و تجربۀ نبوددلیل به از سویی،. بینجامدی یتجنس
برقرار  ان مرددتااس بارا روابط مناسب علمی و آموزشی  دختران نتوانند بسیاري از تا شودسبب میجنسیتی 

اجتماعی و  ،اقتصاديمنابع ها و سرمایهتوانند دانشجویان را به می اندتاحتی در مواردي که اس .ندکن
یعنی  ؛دشوشکسته میها حریموقتی  ،سوي دیگر. از گیرندقرار نمیدر اولویت  زنان ،متصل کنند فرهنگی

همراه  زنیان راي دانشجوبکند، شود و وجهی جنسیتی پیدا میخارج می» استاد و شاگردي«رابطه از حالت 
با را استاد مرد حریم روابط  این حالتدر خشونت است. کشی و ض، بهرههاي تبعییتمناسبات و موقعبا 

را در  ي زنبا آن دانشجو همراه آید واز جایگاه استادي خویش پایین میاو  ؛شکندخود می زن دانشجوي
جنسیتی حاصل برهم خوردن موازنه میان حفظ یا شکستن اصل  مصایبگیرد. قالب ابژة جنسی در نظر می

 مثابۀ به ،مرد اندتااسدر رویارویی تغییر موازنه این در جمعیت مختلط دانشگاه،  حریم جنسیتی است.
خشونت، تبعیض و گانۀ شود. در ادامه سهدیده می زنیان دانشجو با ،هاي علمیمرجع و نخبه هايگروه
  . شده استبررسی در دانشگاه  زندر روابط استاد مرد و دانشجوي  کشیبهره

هاي نابرابر جامعه به زنان و مردان تبعیض جنسیتی از تفاوت نگاهگفته شد که : جنسیتی تبعیض. 1
نوعی ارزشگذاري متفاوت میان زنان و  ۀهاي جنسیتی مردانه و زنانه بر پاینقش که طی آن خیزدبرمی

مرد و استادان  (در اینجا شود که در آن اغلب جایگاه فروتري به زنان در مقایسه با مردانمردان استوار می
هایی هتجربآنها نیز  که دادنشان  زنیان دانشجوهاي انجام شده با مصاحبه .شودداده می) زنیان دانشجو

 ۀارشد، همکارشناسی لیسانس و هم  ةهم در دور« :ندبود مندشدت از آن گلهبه ،و لذا اندله داشتهاز این مسئ
 براي کار دانشجوهاي پسر همکالسی من داراي شغل مرتبط با رشته بودند و اغلب هم توسط استادان

دار ازدواج و بچه ۀطور نبود و شاید این به خاطر مسئلشدند. در حالی که براي دخترها اصالً اینمعرفی می
 ).مورد مطالعه(دانشجوي اقتصاد، دانشگاه  »بود آنهاشدن 

شوند که قرار دانشگاه تبدیل می »جنس اضافی«به  زنانبود که  آنها مضمون مشترك در این مصاحبه   
اي نیست و حتی حضور جنس اضافی داراي استعداد ویژهاین است در دانشگاه باشند و بعد خارج شوند. 

 از یکی درس کالس .، امري که باید نگرانش بوداست مردعرضگی دانشجویان بی هپررنگ آن نشان
 نظام درون که آنجا از. گیردمی ریشه آنجا از »اضافی جنس« به زنان تبدیل که است هاییمکان ترینمهم

 زنان شود، رعایت اکیدي نحو به باید جنسیتی رفتاري الگوهاي و روابط حریم حفظ اصل درس، کالس
وقتی «: معناست همین به دقیقاً »اضافی جنس« مفهوم. شوندمی تبدیل خاص ابژه یا موضوع به خودخودبه

 گفتو میکرد مین (استاد) رو  به پسرها اکردم، ایشرفتم و مسئله حل میمی پاي تخته من سر کالس
(دانشجوي  »آیدمی دختر پاي تخته ککرد) که شماها نشستید و یخاك بر سرتون (با دست هم اشاره می که

 ).مورد مطالعهدانشگاه فلسفه، 
مسائل در قالب مباحث خارج از درس اصلی جایی است که آن» جنس اضافی«مصادیق مفهوم یکی از    

 یان زنزند. در این وضعیت، دانشجوآید و استاد مرد با ولع خاصی به آن دامن میبه میان می زنان خاص
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سر کالس گفت چه معنی  که استاد فقه سیاسی داشتیم کی«: دنشور چه بیشتر منزوي و استیضاح میه
 هاکالس دختر و است خوب هاکالس پسر ویدگمی هشی... همدساعت بیرون باش 8دختر بیشتر از  ددار

 ).مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي علوم سیاسی،  »خوب نیست
از به یکی  باید ،تر در نظر بگیریمستردهرا گ یان زنبا دانشجو بخواهیم تعامل جنسیتی استاد مرداگر    

جمعیت  دانشگاهی کهاست ( رخ داده جنسیتیي تکهادانشگاه که در یکی از اشاره کنیم موارديترین مهم
دانشگاه این زنِ  یکی از استادان .)د در آن حضور دارنداستاد مر اندکیفقط تعداد  ومختلط دانشجویی ندارد 

ها حساس دانشگاه نسبت به بارداري خانماین « :کرده استچنین بیان  ،زن هستنددر سر کالسی که همگی 
ن ترم اول یکی از استادان خانم سر اد. هموشمحدود می یشاستاد راهنما ،شود. اگر دانشجویی باردار است

 »دنوفعالً باردار نش اند،هکه ازدواج کردنهایی آ د ونوکار نر سر ردیگ ،دنورنهایی که سر کار میآ :کالس گفت
کند گونه خطاب میاین یان زندانشجو به استاد زن سر کالس ).مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي اقتصاد، 

جنس این خطاب مردانه است، هرچند که از زبان استاد زن . »باشند باید مراقب رفتارها و بدن خود«که 
 ۀمحروم یا به واسط یا از داشتن حقی یان زندانشجو ها و عملکردهاگونه نگاهدر این .بیان شده باشد

 . شوندمیشان تحقیر جنسیت
بخش اعظم احساس تبعیضی که ما « ردي نیز دارد:هاي ساختاري و غیرفتبعیض شکل ،با این حال   

باید توضیح  دانشگاه هواي گرم بپوشی، جلو در درمربوط به پوشش ماست. شما وقتی مانتوي روشن  ،داریم
آیا دانشجو  دپرسنمدام همه می آن طرفو  طرفنه و این اکتابخی. هن بدانش دانشجویی ی، کارتهبد

چون  هستند، ترن در این زمینه خیلی راحتاو آقای دپوشش ضوابط خیلی سختی دار ۀهستی یا نه. این مسئل
 دنناتوها نه رنگ روشن میولی خانم ،بیایند دانشگاه به دنناتوهاي روشن میآستین کوتاه و رنگلباس با 

. انگار مثالً مانتوي تیره نپوشی دانشجو نیستی. دهاي خنک. بعد باید مدام پاسخگو باشنو نه لباس دبپوشن
یا گشاد.  است یا کوتاه یا تنگ است بلند وتي . مانتواست خیلی مؤثر پوشش و آستین ةو انداز وت پوشش

 دناتوکه در تمام طول تحصیل با ماست. در حالی که استاد مرد می است ییهاترین دغدغهاینها مسخره
 تبعیض ها همهولی ما نداریم. این د،آزادي عمل دارن آنها د.آستین کوتاه بپوشلباس ، دلباس اسپرت بپوش

 ).مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي فلسفه،  »ودشکه بر جنسیت ما اعمال می است
 نظام اداريدر  ،شوداعمال می یان زنبه دانشجو مرد استاداز طرف  که ،رفتاريهاي تبعیضاي از گونه   

را در پذیرش  زن؛ این بازتولید در چرخه مناسبات دانشگاهی، دانشجوي شودنیز بازتولید میدانشگاه  و قانونی
 يترخصوصی هايمحیط و حتیر دانشگاه د زنانورود و حضور مقررات  سازد.تبعیض استاد مستعدتر می

براي پذیرش آن  ي زنکه ابژگی دانشجو هاي قانونی و اداري استمصداق این تبعیضمانند خوابگاه 
طرز قوانین خوابگاه دخترانه به«: کندپذیري میمقررات، او را در حیطه رابطه استاد و دانشجو، مستعد سلطه

. مثالً در ورود دندارن ،که ما داریم ارهاي پسر ما اصالً مشکالتی . همکالسیاست آمیزوحشتناکی تبعیض
  ).مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي علوم سیاسی،  »دا خیلی آزادتر از ما هستنهو خروج، مهمان آوردن و این
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را در وضعیتی پرابهام قرار  یان زندانشجواي که گونهبه ،پیچیده و تودرتوست ،ساختاريجنسیتی تبعیض    
در دانشگاه جعی امرو  کننددانشگاه پیدا نمینظام اداري  دردفاع از حقوق خود  برايراهی  و آنان دهدمی

امید  یا مشاوره بگیرند یا راهنمایی هااز آن جنسیتی خود مصایبدر زمینۀ  بتوانند یاندانشجو ایننیست که 
مورد ساختار  در« یاد کرد: »تبعیض بزرگ«مثابۀ باید به وضعیتاز این داشته باشند.  خود به بررسی وضعیت

آمیز بعضی از هاي تبعیضدانشجو در برابر نگاه نم که هیچ چیزي براي دفاع از دختراویو قوانین باید بگ
یعنی انگار  ؛کردحمایت می وت از ،شديش میااستادي داشتیم که اگر نوچه ک. مثالً یداستادان وجود ندار

دانشگاه شناسی، (دانشجوي جامعه »ريوست بیادی تا کمی امنیت و عدالت بههباید به کسانی سرویس بد
 ).مورد مطالعه

ها و حلدارد که براي حل مسائل خود به راهرا وامی یان زناستادان مرد دانشجو از عملکرد برخی   
که در نقل طور. همانآمیز باشدکننده همان ساختار تبعیضهاي خاصی بیندیشند که چه بسا تقویتشیوه
. این بدهندبه استاد مرد براي کسب حمایت باید امتیازهایی را  یان زنمشهود است، دانشجو قبلیقول 
کشی هاي بهرهشناخت موقعیت کنیم.یاد می» کشیبهره«مفهوم  ههمان چیزي است که ما از آن ب توضعی

  هاي تحقق آن در دانشگاه نخستین گام براي مهار و جلوگیري از وقوع آنهاست.و شیوه
، از اقتدار علمی و آموزشی استاد ي زندانشجوی استاد مرد از یتکشی جنسدر بهره: کشی جنسیتیبهره. 2

هایی از شود. نمونهاستفاده می هاي غیرآکادمیکورود به موقعیتبراي  ي زناعمال فشار به دانشجو براي
استاد «: قابل مشاهده است یان دخترشده از برخی دانشجودر سخنان نقل کشیو بهره چنین شکلی از آزار

جوري نگاه  ود،کم باال بر کت ییمانتو است . تجاوز فقط حرف و عمل نیست. کافیدن نگاه هیز داراآمارم
که حال آدم به  دزنمی حرفجوري  د،کننکم آرایش می کی که یند. با دختراآیکه آدم بدش می دکنمی

 .)مطالعهمورد دانشگاه (دانشجوي علوم تربیتی،  »دخورهم می
در میدان دید مسلط استاد قرار  زندانشجوي افتد که سیتی گاه بدین صورت اتفاق مینکشی جبهره   
دانشجو، که باید در سر کالس حاضر باشد، نوعی این با نگاه خود بر بدن  سان استاد مردبدین و گیرد می

 در ي زنضعیت بدن دانشجور شدن ووصمححضور در کالس درس و ضرورت کند. میاز لذت را تجربه 
حاالت  .کندد وسیعی را براي او فراهم میبدن استاد مرد میدان دیایستادة  حالت در کنارچارچوب صندلی 

. نگاه از جایگاهی که باید شکندرا میدر دانشگاه حریم روابط جنسیتی استاد مرد  ةنگاه خیر ویژهبدن و به
د. اما تنوع فضا کناستاد مرد تولید لذت می گیرد که برايدر بر میهایی را دهد و مؤلفهباشد تغییر جهت می

 کی« کند:می پذیرامکانکشی را بهره انواع گوناگونی از ي زنهاي رویارویی استاد مرد و دانشجوو زمان
سؤاالتی  ةحتماً ببندم. بعد وارد حوز اگفت در رشدم میاستادي داشتیم که همیشه وقتی وارد اتاقش می

کار ربطی نداشت، اینکه چرا تا اآلن ازدواج نکردي؟ چرا با کسی دوست نیستی؟ پس چه او شد که بهمی
طور بودند. یک استاد دوره دو تا استاد این آنکنی (یعنی به لحاظ جنسی)؟ بیشتر بیا به ما سر بزن. در می
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... و از این یر پوستت رفتهها آب زه تازگیکرد، از ظاهر من مثل اینکاز من تعریف و تمجید می میشههم ه
 .)مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي اقتصاد،  »حرفها

توان از آن با عنوان که می یابدساخت دیگري امتداد میبه  »شاگردي ـ استاد« در اینجا ساخت رابطه   
شود. مفاهیم جنسیتی بیشتر میدر خالل این امتداد امکان طرح  یاد کرد.» شاگرد ـ دوست ـ استاد« رابطه

ابط جنسیتی هاي گذر از حریم روامکان ،تر شودگسترده ي زنهر چقدر دوستی بین استاد مرد و دانشجو
شاگردي  ـ استاد ۀغلظت و معناداري رابط ، ازبه هر میزان که حدود دوستی بیشتر شودد. شومی بیشترنیز 

گونه است که این ».استاد«تا یک آفریند می بر» مرد«در مقام یک  مرد را بیشتر استادشود و میکاسته 
به جاي مرد  استادانبرخی از  .دهداز دست می ي زنرفته جایگاهش را براي دانشجورفته »استادي« مقام

که  ،یکی از استادها« کنند:تر میآن را پر رنگ ناشی از گسترش رابطۀ دوستی، جنبۀ استادي و قدرت
خیلی  ار مد شماره تلفنشآامتحان  ۀتلویزیون هم برنامه داشت... سر جلس دربسیار معروفی بود و  روحانی

 ـ استاد ـ مرد«ترکیب  ،از سویی ).مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي فلسفه، » گذاشت من ۀیواشکی زیر برگ
زمان امتحان و شرایط  ،دیگردهد و از سوي خوبی قدرت آمیخته به جنسیت را نشان میبه» معروف روحانی
و عیان کردن قدرت مسلط  ي زنزاي آن موقعیت مناسبی براي نزدیک شدن استاد مرد به دانشجواسترس
 اند رابطۀ استادتومی ،بدهدامتیاز  ي زناگر دانشجودر آن  کهاست موقعیتی این . آوردفراهم می را استادي

قدرت مسلط تا  هستند در پی آنمردي که  استادانبراي  .تبدیل کند پیشرفتشاگردي را به فرصتی براي  ـ
تا تسلط  است بهترین فرصتامتحان  جلسه سر کالس یا سرهایی مانند موقعیت ،هنددخود را آشکارا نشان 

و  کندبدن را محدود میموقعیتی است که امتحان  جلسهکالس یا  موقعیت .مردانه خود را بروز دهند
کنش  آزادي که در آندفتر استاد است  این برخالف موقعیت(دانشجو امکان کنش یا واکنش چندانی ندارد. 

گفت مثل اینکه انگشترت شد و چیزي میها خیلی نزدیک گوشم میسر امتحان«: )دانشجو بیشتر است
 ).مورد مطالعهشناسی، دانشگاه دانشجوي جامعه(»قدر قشنگه، امروز چه خوشگل شديچ

برقراري رابطه مبتنی  استراتژيجاي دادن به نمره هاي کالس، امتحان یا بزنگاه دربر این اساس، استاد    
 با تأکید بر اقتدار استادي را »دانشجو ـ استاد«کند تا دوگانۀ تالش می »شاگرد ـ دوست ـ استاد« بر الگوي

شود که رو میهبا چهره دیگري از استاد روب ي زندانشجودر اینجا  .تر کندو ملتهب تررنگاش پرمردانه ـ
هدف استاد از آشکار کردن  دهیم.توضیح می» اقتدار سرخ استادي«زدگی بیرون ما در اینجا آن را با مفهوم

. در این کار شوندوادار  جنسی او ۀبه تن دادن به خواست یان زندانشجواست که  آناش اقتدار سرخ استادي
به خودش چندین بار به خاطر « رود:کار میوان ابزار و اهرم بهعنامتحان و حضور و غیاب به اغلب نمره و

انداخت و  را سه بار من هایکی از درسدر . دندازیاز درس ب را رفتارش تذکر داده بودم که باعث شد من
صورت به ردانشگاه دیگ در یک ادرس ر آنگفت حاال دارم برات تا آخر ترم... آخرش مجبور شدم می میشهه

 ).مورد مطالعهدانشگاه شناسی، (دانشجوي جامعه »عقب انداخت را ان بگیرم. یک سال منمهم
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ها سوق داده است؛ را به جعل مفاهیم و استعاره زنکشی، بسیاري از دانشجویان موقعیت بهره ازآگاهی    
که برد باال میچنان  ي زنبراي دانشجورا لحظه امتحان و نمره  که التهاب استادي است »سرخ استاد«

اجتماعی  ،دیگر نه از روي اراده یا براي دسترسی به منابع اقتصادي ییتموقعیت شکستن حریم ارتباط جنس
و ترم بعد  گرفتم 20 نمره من با این استاد ترم اول« :شودایجاد می »ترس«و فرهنگی، بلکه فقط از روي 

دادید  20 نمره گفتم چرا ترم قبل او اد و من خیلی تعجب کردم، رفتم بهروزي که این اتفاق افت آنشدم.  8
؟ گفت بعد از این همه مدت االن که با من تماس گرفتی، سر این قضیه بوده؟ چه بد؟! دقیقاً 8و االن 

(دانشجوي علوم سیاسی،  »صحبت کنم او با ري دیگهادیالوگش همین بود. انتظار داشت من در مورد چیز
بلکه  کند،بسنده نمی »نمرهابزار « بهراي باال بردن درجۀ التهاب فقط سرخ ب استاد ).مورد مطالعهدانشگاه 

د. یکی از دختران گیرکشی جنسی بهره میبه تن دادن به بهره یان زناز تهدید نیز براي وادار کردن دانشجو
گفت ... می« کند:نه بازگو میگواش را اینتجربه شود،مواجه میشکنی استاد خود حرمت بادانشجو وقتی 

گفتم  ...ابیایی امشب تصور کنیم که ما با هم محرمیم. فقط همین امشب ر شودمی ،ن (اسم کوچک)اج
نم کاري کنم اتوشناسم که میگنده میقدر کلهشکایت کنی این رشکایت کنم... گفت اگ شما م ازهخوامی

  ).مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي مشاوره،  »هم پاس کنی رنی دو واحد دیگاکه نتو
استفاده کرد که آگاهانه به دانشجوي خود » استاد خاکستري« توان از استعارةابل استاد سرخ میدر مق   

که  بردباال میاي آشکار و با شدت گونهرا به التهابسرخ درجۀ  تاداسکند. اگر حس اعتماد اولیه تزریق می
پله پله  استاداناین طیف از  ،شودکشی میدانشجو در همان اولین برخورد متوجه ورود به موقعیت بهره

آنچه از این نظر، . نزدیک شوند آنهاکنند تا در شرایط حساس به را به خود جلب می یاناعتماد دانشجو
کند به استاد خود بسیار اعتماد می وقتی است که دانشجو ،زنددانشجو میو رابطۀ استاد  به بیشترین ضربه را

موقعیت  ي زنمرد بین خود و دانشجو شد، استادان بیانطور که نرود. هماو این اعتماد ناگهان از بین می
تر با اي سیالبراي تجربۀ رابطه ي زناعتماد در دانشجودهند که وضعیت چنان گسترش میدوستی را آن

شود. برقرار می ي زنتري هم بین استاد مرد و دانشجوهاي سیالو زمانبنابراین، فضا  .شودایجاد میاستاد 
کند تا براي شکستن حریم رابطۀ جنسیتی خیلی فضا و زمان سیال براي استاد مرد این امکان را ایجاد می

ي ودانشج دهد. براي مثال،جایی بیرون از دانشگاه رخ می درمعموالً  ،. این موارد البتهتر عمل کندآزادانه
اقدام پیشنهاد یا ا رود و در آنجا باعتمادش به استاد، به دفتر خصوصی یا حتی منزل او می ۀبه واسط زن

، مثل کوه و رفتیم چند بار با استاد بیرون هاايدورهاکیپ از هم کبا ی« شود:استاد مواجه می کشیبهره
 استاد تقریباً براي ما ۀناگفت رفتن به خ ودشاش جمع شده بودیم. مینهاخ درسه بار هم  ا... دوهکافه و این

طوري که گویا به ،گرفتهمین اکیپ بیشتر از بقیه با استاد گرم می نیکی از دخترا هم . بعدشده بودعادي 
 ۀاي بیشتر از رابطدختر به استاد عالقه آنیعنی انگار  ؛به وجود آمده بود آنها احساس عاطفی هم بین کی

. است انصراف دادهدختر از تحصیل  آناستاد و دانشجویی پیدا کرده بود. اما بعد از چند وقت شنیدیم که 
هم انگار  . بعدنده بودهاکش شانهاخبه تنهایی  را اواي بعدها معلوم شد علتش این بود که استاد به بهانه
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هم به شدت عصبانی شده بود. فکر کنم دختر اجازه نداده و استاد  آنکه  دکن رابطه برقرار او خواسته بامی
د (دانشجوي یدانشگاه نیا رشده بود که حاضر شد دیگ تبدیل دختر به کابوس آنیاهاي ؤر ۀجوري هماین

 ).مورد مطالعهشناسی، دانشگاه جامعه
. آیدپدید می ي زندانشجو مرد واستاد است که بین  ايدوستی به ناشی از اعتماد این فضا و زمان سیال   

و آن جایی جز دفتر استاد نیست  شودایجاد میدرون خود فضاي دانشگاه نیز اما گاهی فضا و زمان سیال 
اتفاق  آنبود که  لیسانس دوره حدود سال سوم« :آورد فراهمتواند فضاي امنی را براي استاد مرد که می

کرد و همیشه در خوبی داشتم. خیلی کمکم می ۀاتفاق، من با استادم خیلی رابط آنرخ داد. تا قبل از 
ها صحبت کنیم، بعد ي کالسی بچههاکار ةتا دربار رفتم اتاقشبه روز که مثل همیشه  آندسترس بود. اما 

بلند  شد. مدام از روي صندلیشجا بند نمی ک. استاد اصالً یاست از چند دقیقه متوجه شدم جو اتاق سنگین
 گذاشت پشت گردنم را مد دستشآدفعه  کشد تا اینکه یشد و دوباره دور میشد و به من نزدیک میمی

کار ه نستم باید چاد. من شوکه شدم. اصالً نمیدببوس را خواست من. میکشید به طرف خودش را و من
 دانشگاه بهنستم ادو هفته اصالً نتو. تا رفتم جدا کردم و از اتاقش بیرون او از را کنم. به هر زحمتی بود خودم

 ). مورد مطالعهدانشگاه شناسی، (دانشجوي روان »بروم
کشی جنسی به خشونت هاي دانشگاهی برخی از استادان مرد اغلب براي بهرهدر محیط: جنسیتی نتخشو. 3

گیرد، بلکه میندرت در مأل عام و انظار عمومی صورت اعمال خشونت جنسی به ،زنند. البتهنیز دست می
استاد انجام  ۀهمواره در فضاهاي خصوصی همچون دفتر کار درون و بیرون از دانشگاه و حتی در خان

گیرد. صورت می یان زندانشجو ۀی اغلب با جلب اعتماد اولییتکه اشاره شد، خشونت جنسشود. چنانمی
ونت هنگامی است که استاد کالمی خش ۀفیزیکی. جنب ۀکالمی دارد و هم جنب ۀی هم جنبیتخشونت جنس

استاد معارف  کی« سازد:ناپذیر میهایی فضا را براي دانشجوي دختر سنگین و تحملبا بیان جمالت و گفته
بار  ککردم. یکل میکل او کرد. من هم بافمینیسم و حقوق زنان بحث می ةداشتیم که سر کالس دربار

که من مجردم یا متأهل؟  دشوکه کرد. چه ربطی به او دار را به من گفت مجردي یا متأهل؟ این سؤالش من
به ضریح امام رضا  ،گفتم مجردم. بعد گفت مادرت در حق تو کوتاهی کرده، من اگر جاي مادرت بودم

بخش اعظم این هیاهوهاي فکري شماها و  .کردمشوهر خوب پیدا می تو یک يبستم برادخیل می
ویژه پسرها هاي کالس بهکه مجرد هستید. با این حرفش بچه است هاي فکري شماها به خاطر اینناآرامی

 ).مورد مطالعهدانشگاه لسفه، (دانشجوي ف »هو زدن زیر خنده. خیلی حس بدي به من دست دادکی
کند اي را برمال میاستاد مسئله زیرا ،شودحریم ارتباط جنسیتی شکسته می ،ه شددر وضعیتی که اشار   

به موضوع بحث در پررنگ و ناگهان  یان زنجنسیت دانشجو خاکستريکه انتظار آن را نداریم. وضعیت 
که آمادة  زنی هاي کالس درس دانشجويپشت صندلیشود. خشونت اینجاست که میتبدیل کالس 

وضعیت ناخوشی را  شدن در جمعشود. موضوع میتبدیل خودش به موضوع  ،شنیدن مباحث علمی است
که اتفاقاً مثالً روانشناس  هایماندو تا از استاد« ایم:خشونت کالمی تعبیر کردهآن به از  کند کهایجاد می
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زن. همبههاي چیپ و حال. مثالدزدنمی غیر اخالقیهاي حرف، مدام سر کالس دو دفتر مشاوره داشتن دبودن
 دگفتنن ندارید. میاکه دین و ایم دزدنشینم. مدام به امثال ما اتهام مینب اآنه اصالً دوست نداشتم سر کالس

، در چشم دزدنمی اا رهخواهید بکنید. وقتی این حرفي میکارهر غلط و کثافتید وبراز ایران  بلند شوید
لسفه، ف(دانشجوي  »جور لذت جنسی برخاسته از عقده ک، یدبرنلذت می ددیدم که دارنن میاشو حالت

 ).مورد مطالعهدانشگاه 
هاي . خشونت جنسیتی داراي قالباستحاصل شکسته شدن حریم ارتباط جنسیتی  یتیجنس خشونت   

هاي دیگري که با اعمال خشونت فیزیکی نیز همراه نمونه ،شد و البتهگفته از جمله آنچه  ،متفاوتی است
. شدتعریف  ي زناست. دو نوع رابطه بر اساس چگونگی حریم ارتباط جنسیتی بین استاد مرد و دانشجو

و دیگري  کدي حفظ شودؤبه نحو محریم رابطه  تا شودتالش میکه در آن  »دانشجویی ـ استاد«رابطۀ 
و پیوست گسست دچار که حریم رابطۀ جنسیتی در آن سیال است و  »دانشجو ـ دوست ـ استاد«رابطۀ 

از نگاه و کالم تا کند که می تولید ییتخشونت جنس یان زنبراي دانشجو هاگونۀ این رابطه . هر دوشودمی
 .گیردبر می خشونت فیزیکی را در

همین رئیس دانشکده که مسئول « :کرده استصورت بیان یکی از دانشجویان این وضعیت را بدین    
 است اخراج کرد. اما نکته این اآقا ر آنمد و آاتفاق پشت من در آندفترش به من تعرض کرده بود، بعد از 

روزي  کمورد تعرض فیزیکی قرار داد. ی را که گویا بابت این حمایتش از من، خودش توقعاتی داشت. من
که  را دقیقه حرف نزن. من هم ناراحت شدم و ناراحتی من کتو ی :دفتر انجمن به شوخی به من گفت در

گرفت و گفت  را دست من آمد و شد بلند. وردخواست از دل من در بیا. میبروید به همه گفت بیرون ،دید
give upنی احساس من به تو چیه، نباید از من ناراحت اد. گفتم یعنی چی؟ این چه رفتاریه؟ گفت تو می

م وینستم بگاتوقدر به دست من فشار آورد که من فقط میوپنج سالش بود و متأهل. اینآقا پنجاه آني. وبش
چنان داد و فریاد  ،موبر بیرون دذارگاز دستش رها کردم و تهدید کردم اگر ن را بس کن. به زور خودم

اي وحشیانههو به شکل ک، یرفتممی هم وقتی داشتم از اتاقش بیرون ربار دیگ ک. یودش بریکنم که آبرومی
به اندازه  دناکه بتو هبه موهاي من چنگ زد و گفت هیچ آدمی تو دنیا وجود ندار باشد، انگار که جنون گرفته

 ).مورد مطالعهدانشگاه شناسی، (دانشجوي جامعه »دراضی کن امن تو ر
استاد با شود و به مرور استاد مرد رابطۀ دوستی برقرار می و ي زندانشجوبین ، موارددر یکی دیگر از    

 شادمان از اینکه استاد باسوادي و دانشجو نیز کندمیدانشجو، به او اظهار عالقه  ایناستفاده از نیاز عاطفی 
 زندگی از کشور . استاد نیز که همسر و فرزندانش در خارجکنداعتماد میبه او  است، کرده هابراز عالق به او
کند و به دانشجویش احساس عاطفی دارد، او را به منزل خودش کردند، با بیان اینکه احساس تنهایی میمی
 نستم چی تو سرشادمن نمی« آورد:موقعیت را بدون رضایت دختر فراهم می ،ترتیبخواند و بدینمی فرا

نه انگار چیده شده براي اخدیدم فضاي ، نه شدما. وقتی وارد خاست کردم واقعاً عاشق من، فکر میاست
. شمع روشن کرده بود، موزیک رومانتیک گذاشته بود. من معذب شدم و تصمیم گرفتم داغوا کن را اینکه من
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... خیلی  و کشید گرفت و طرف خودش را هو دست منک. اما یبزنم ش بیرونانهااي زودتر از خبه بهانه
 ).مطالعه مورددانشگاه (دانشجوي ارتباطات،  »وحشتناك بود

یان دانشجواعتماد به نفس به  ،ددههاي مختلف روي میآمیزي که در شکلچنین رخدادهاي خشونت   
 یاندانشجو اینحاشیه رفتن موجودیت به د. نارهر چه بیشتر به حاشیه می ن راازند و آنمیصدمۀ شدیدي  زن

چنان . همآیدپدید میکشی جنسیتی عیض، خشونت و بهرهگانۀ تببرآیند سهاز است که  یخود خشونت بزرگ
ویژه در رابطه متعارف رابطه دانشگاهی ـ و بهناهاي از موقعیت زنبسیاري از خود دانشجویان  ،که گفته شد

 کاز ی ا. اینکه بخواهی اعتماد به نفس رددار هاي مختلفی در جامعهخشونت الیه« :با استاد ـ مطلع هستند
 تو ، غروردارگذتره. خشونت فیزیکی خیلی تأثیر روانی میا و دخترها بگیري، این خیلی خشنهجنس از زن

تذکر دادن مسئوالن  ة. نحودزنضربه می تو خیلی جاها به ود،... اگر اعتماد به نفست گرفته بشدشکنمی را
ایم... کنند که انگار ما بدکارهحراست بابت پوشش و حجاب دختران خیلی آزاردهنده است. جوري برخورد می

 ).مورد مطالعهدانشگاه (دانشجوي علوم تربیتی،  »دکنبد نگاه میبه ما حراست 
هاي موقعیت یان زننشجودا در آنها که زدن و بد برخورد کردن مواردي است بد نگاه کردن، بد حرف   

کشی، تبعیض جنسیتی (بهره مصایبگانۀ سه کنند.تجربه می را با فضاي مردانۀ دانشگاهرویارویی مختلف 
جنسیتی  مصایبحدت و شدت  ،در نتیجهد و گیرهاي مختلف در پیوند قرار میبا فضاها و زمانو خشونت) 

نیز حریم ارتباط جنسیتی  هایی است کهچنین موقعیتکند. در کلیت چند برابر می یان زنبراي دانشجو را
کند هاي مختلف عمل مییتماشینی است که در وضعجنسیتی  مصایبشود. بنابراین، دستخوش تحول می

 خورد.پیوند می ،کندمیزان شدت خشونتی که تولید می اعملکرد آن بو چگونگی 
 
 گیرينتیجه

اي تنظیم گذاري فرهنگیپساانقالبی ایران بر اساس سیاست جامعۀزنان و مردان در فرهنگ  اجتماعی روابط
. نقض این حریم در جامعه و در دانشگاه دو استحفظ حریم ارتباط جنسیتی  کانونی آن که اصلشود می

توان از شیوع یا امکان نقض اجتماعی این حریم به مشروعیت ین معنا که نمیدمقوله بسیار متفاوت است؛ ب
در نظام  گردد.ها و غایات متفاوت جامعه و دانشگاه برمیتناظر به کنش نبود و آن رسیدنقش دانشگاهی 

هاي اجتماعی و فرهنگ عمومی تالش ةبراي حفظ این حریم در حوز سیاستگذاري جمهوري اسالمی
گی همواره مسئلۀ چگونقاجار به این سو، دوران در تاریخ فرهنگی ایران حداقل از  ،البتهزیادي شده است. 

 Najmabadi, 2005; Papoli Yazdi)است مطرح بودهي عمومی هارویارویی زنان و مردان در فضا
& Dezhamkhooee, 2018; Sadeghi, 2013)شکل خاصی از  شاهد ، اما در جامعۀ پساانقالبی

دولتی هستیم که در آن دولت یا حاکمیت به نحو مستقیم وارد مناسبات جنسیتی  سیاستگذاري فرهنگی
مهم در اینجا تالقی قدرت در سطح دولتی و سطح  . نکتۀ)Paidar, 1995; Afary, 2009( است شده

سیاستگذاري فرهنگی دولت بر آن است که این مناسبات را کاهش دهد  ،دانشگاهی آن است؛ از یک سو
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را ممکن ها ساختارهایی درون دانشگاه ایجاد شده است که آن موقعیت ،و حتی آن را منتفی سازد، از سویی
 فناوري نیزو  در پیوند با متغیرهاي دیگري چون اقتصاد، فرهنگ، دین »دانش ـ سیاست« ،درواقع سازد.می

دانشگاه به  يبخش در دانشگاه و برساخت و ارتقاو فضاي مجازي در کنار فراهم آوردن مناسبات رهایی
تواند به میهاي نو، تحقق ارزش منظوربهآزادي و روابط انسانی  ۀفرصت و فضایی براي تمرین و تجرب

 به زندانشجویان  اعتماد رفتن بین از آن که حاصل باشداز روابط ناسالم جنسیتی تبدیل شده  ايزمینه
 دانشگاه در اضافی یتجنس به شدن تبدیل و رفتن حاشیه به نفس، به اعتماد افت دانشگاه، علمی روابط
 است. ایرانی

 و داردهاي غیرآکادمیک در دانشگاه بسیار اهمیت اگرچه نقش قانون در جلوگیري از تحقق موقعیت   
 و مستوجب کندنزدیک می جرمرا به حوزه تخطی از آن  ،به سطح قانونحریم روابط زن و مرد ارتقاي 

د ورود به اجراي قانون و تبعات آشکارکنندگی موار در خصوص، اما مسائل فرهنگی استپیگیرد قانونی 
عالوه بر مسائل فرهنگی،  .اثر کرده استقانون را در موارد زیادي بی پیشگفته، عمالً مصایبموقعیت 

روکراتیک نیز هاي مختلف ب) و گذر از داالنآموختگیدانش دانشگاه (قبولی و یو خروج يساختار ورود
هاي جنسیتی قانون حاکم شده است که به جاي آنکه در مناسبات استاد و دانشجو و در موقعیت موجب

  پذیر شود.جنسیتی امکان مصایبهایی جاري شود که از درون آنها انواع باشد، رویه
منجر  ايدوگانه حفظ حریم روابط جنسیتی به وضعیت اصلکه  این واقعیت آشکار شد حاضر مطالعهدر    
از سویی، رعایت  .استکشی، خشونت و تبعیض هاي بهرهدر شکلجنسیتی  مصایب آن پیامدشود که می

نتوانند روابط مناسب علمی و آموزشی را با استادان مرد  زنان تا شودهاي جنسیتی سبب میکد حریمؤم
خارج » شاگردي و استاد« یعنی رابطه از حالت ،شودها وقتی شکسته میبرقرار کنند. از سوي دیگر، حریم

 مصایب دردآور و همراه با خشونت است. یان زنکند، براي دانشجوشود و وجهی جنسیتی پیدا میمی
زنان تحت تسلط دیگر که در یک سویۀ آن مردان مسلط و در سویۀ  ه شداي در نظر گرفتجنسیتی رابطه

زنان از داشتن فرصت  ،رعایت شودزیاد با تأکید و شدت حفظ روابط جنسیتی اصل وقتی گیرند. قرار می
حفظ اما اگر اصل شوند. محروم می ،کندایجاد اعتماد و پیشرفت را مهیا می امکانکه  ،روابط صمیمانه
 هایی ازگرچه ممکن است بارقهشوند که زنان وارد روابطی می ،گسست شوددچار خدشه و روابط جنسیتی 
این موقعیت . آیدنیز در آن پدید میی یتاستفاده جنسهاي سوءرصته را در خود داشته باشد، فدوستی و عاطف

 شود.حادث میدانشگاه ي عمومی هادر دل روابط اجتماعی شکل گرفته در فضا جنسیتی مصایب ۀدوگان
بلکه فضاهاي بیرون از  ،شودلزوماً به فضا و زمان حضور در دانشگاه محدود نمی این روابط اجتماعی   

ی مصایبدچار  یان زندانشجو ،حالشود. در هر دانشگاه و حتی فضاي مجازي نیز مجراي امتداد رابطه می
 اندگروهی از استامواجهه با در جنسیتی  مصایباز  زنان ۀتجرب .وجه بارز آن استجنسیت  شوند کهمی

دلیل ناتوانی در د مرد بهتااسمتفاوت است.  کنند،شدت رعایت هبرا  جنسیتیحریم روابط  کوشندمیمرد که 
ی در درجۀ باالی زنان تاد کناي برقرار میگونهجویی را بهدانش ـ همان رابطۀ استاد ،برقراري روابط دوستی
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 ۀبراي تن دادن به رابطد مرد ستااز طرف او امتحان  به بهانۀ نمره زنان. از التهاب و استرس اسیر شوند
از قرار  یان زندانشجوترس و اضطراب گیرند. دانشجویی تحت فشار قرار می ـ خارج از مناسبات استاد

ی که انداستا. کشاندمیکشی جنسیتی خشونت و بهره ۀگرفتن در موقعیت فرودست، آنان را به ورط
 »استاد خاکستري«و  »د سرختااس« دو استعارة با دهند،هایی قرار میرا در چنین موقعیت یان زندانشجو

 .شدند مشخص
وگو گفت و ي بحثرا در کالس به موضوعی برا یان زنسرخ گاهی موجودیت و مسائل دانشجواستادان    

خشونت جنسی را در کالم در آن گیرند که در وضعیتی قرار می یاندانشجو اینسان بدینکنند و میتبدیل 
حتی با پوشش ظاهري  با بروز منشی اقتدارطلب، -از همان آغاز  سرخاستادان ند. کنه میمرد تجرباستادان 

امتحان جلسه را در کالس و سر  یان زندانشجودهند و بروز می آشکاراسلط خود را وضعیت قدرت م -خود 
ه جلوبه به جاي  مرداستادان اي دیگر از دسته .کنندمی محاصرهدر چنبرة نگاه خیره و کالم تیز خود 

رابطۀ جنسیتی  خاکسترياستادان این کنند. می را ایجاددوستی و اعتماد  ی ازساحت ،عریان قدرت درآوردن
پیدا کرد و در آن اعتماد بیشتري ایجاد  وقتی رابطه جنبۀ عاطفی و دهندقرار می در حالتی سیال و آزادرا 
دست اي جنسیتی بهسمت رابطه بهشاگردي ـ  رابطۀ استادامتداد دادن براي  را تريفضا و زمان گسترده ،شد
از قصد استاد مرد آگاه و با رخداد  ي زندانشجودر خالل همین رابطۀ سیال است که ناگهان آورند. می

 شود. می رویاروخشونت جنسی 
محدود مواردي هاي این پژوهش به ها و تحلیلداده یکی اینکه :به تصریح گفته شود نکته دوالزم است    

پذیري توان حکمی دال بر تعمیمبه سادگی نمیاز یک سو  ،لذاکنندگان بیان کردند و است که مشارکت
 ۀتنها فضاي تمرین و تجرب مثابۀتوان جنبۀ تکینۀ دانشگاه ایرانی بهنمی ،و از سوي دیگر آنها صادر کرد

جنسیتی امري جهانی است. جهانی  مصایبدوم اینکه موضوع  .هاي نو را نادیده گرفتآزادي و تحقق ارزش
هاي سراسر جهان هها و دانشگاتوان از تجارب سازمانکه می دارداهمیت  نظرویژه از این بودن این امر به

اي را شدههاي مستمر و پایشهاي جهان در این خصوص اصول و برنامهنیز کمک گرفت. بیشتر دانشگاه
 .)UNICEF, 2017(اند ین و اجرا کردهتدوهاي جنسیتی براي منع و تعقیب موقعیت

 
 1پیشنهادهاي سیاستی

درست و  ۀمواجه يبرا یاقدامات دادن ها و انجامو برنامه هااستیس نی، تدوهشد انیبا توجه به مطالب ب
 يبرا ترو آرام ترامن ییفضا جادیا يها و تالش برادر دانشگاه یو آزار جنس یناامن ةدیبا پد یاصول

 یعنوان متولبه ،يو فناور قاتیتحق لوم،. وزارت عي دارداریبس تیو اهم است يضرور یان زندانشجو
 يکردیبا رو ،متمرکز و البته يبه نحو تواندیاست که م یدر کشور، تنها مرجع یعلم و آموزش عال یاصل

                                                           
 است. )Taghavian, 2016 & 2017(برگرفته از دو پژوهِش تقویان  ،طورکلی. این پیشنهادها به1
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. طلبدیوزارت علوم را م يهابخش ۀو مشارکت هم يهمکار يامواجهه نیموضوع بپردازد. چن نیبه ا یعلم
سازمان « ،»یو اجتماع یمعاونت فرهنگ«گوناگون وزارت علوم،  يهابخش انیاز م ژهیطور واما به

درست  ۀنقش و سهم را در مواجه نیشتریب توانندیم» در امور زنان و خانواده ریمشاور وز«و  »انیدانشجو
 ياختارهاس زیها ندر دانشگاه ن،یها داشته باشند. افزون بر ادر دانشگاه یو آزار جنس یناامن ةدیبا پد یو اصول

 انیب يشنهادیاقدامات پ ۀاز آنکه مجموع شیپ د.وارد عمل شون دیسه بخش وزارتخانه با نیمتناظر با ا
روا داشته شود.  یها دقت و توجه کافبرنامه يو اجرا هااستیس نیالزم است به چند اصل مهم در تدو ،شود

 :زیر است قرار به جنسی در دو وجه ایجابی و سلبی ناامنی تعقیب و منع هايسیاستو اجراي  تدوین اصول
 ؛یتیامن ای یاز برخورد حراست زیپره. 1
 ؛یاندرزگونه و اخالق کردیاز رو زیپره. 2
 ؛یتیجنس کیتفک يهاطرحپرهیز از . 3
 ؛انیخود دانشجو یو مدن یو اقدامات خودجوش انجمن هاتیاز فعال تیحما. 4
 ی.مبارزه با آزار جنس ۀجبه تیتقو يحقوق زنان به دانشگاه برا یحام يهاورود تشکل لیتسه. 5

به  ،حال نی. در عردیها صورت گدر دانشگاه دیاست که با یهرگونه اقدام شرطشیاصول پ نیا تیرعا   
و  تیاولو بیترت زیها ندر دانشگاه یو آزار جنس یناامن ةدیمواجهه با پد ياقدامات الزم برا که رسدینظر م

آموزش و  یکل ۀدر سه دستن اتومیرا  اماتاقد نیشود. اب یتوجه کاف زیبه آنها ن دیدارند که با یتیاهم
و  تیاهم .بندي کرددسته یهیو تنب ینظارت رانه،یشگیپ ،یتیو مقررات حما نیقوانو  پژوهش ،يسازفرهنگ

و  یسرشت فرهنگ لیدلبه یعنی شد؛ است که آورده یبیترت نیگانه به هماقدامات سه نیا تیو فور تیاولو
و  يسازاز آنِ آموزش و فرهنگ تیو اهم تیاولو نیشتریب ،یو آزار جنس یناامن ةدیپد یو اجتماع یتیترب

و  نیپرداختن به قوان گر،یسخن د هو مقررات است. ب نیو اصالح قوان نیتدو ،تیپژوهش و در نها ،سپس
وجود نداشته باشد و فرهنگ آن موجود نباشد، نه تنها از  ياکه در عرف جامعه مطالبه یمقررات تا هنگام

 د.بر مشکالت دامن زن تواندیبلکه خود م ،کاهدیمشکل نم يشدت و ژرفا
در  یها، کاستدر دانشگاه یو آزار جنس یناامن ةدیپد وجودعلت  نیترمهم دیشا: يسازو فرهنگ آموزش .1

 ،یخیو تار یفرهنگ يهاشهیربا توجه به درون خود دانشگاه است.  یاز دانشگاه و حت شیپ یتینظام ترب
از افراد  ياریبس يطور کامل هنوز برابه یجنس یآزار و ناامن ةدیموجود پد طیتعجب کرد که در شرا دینبا

 یناآگاه ۀجینت یجنس یاز موارد آزار و ناامن یبتوان گفت که بخش دینشده است. شا لیجامعه به مسئله تبد
از مردان ناخواسته و  یبرخ یکه حت يطوراست، به تیامر جنس تیو حساس یدگیچیمردان و زنان از پ

که صفت  یآنان ژهیوخود زنان و دختران به گر،ید ي. از سوشوندینادانسته موجب آزار زنان و دختران م
 نیترمهم رو،نیندارند. ازا یجنس یآزار و ناامن یبودگاز مسئله یچندان یآگاه زین کشندیم دكیدانشجو را 

در دانشگاه، اهتمام به  یجنس یآزار و ناامن ةدیبا پد یدرست و اصول ۀمواجه ياکار بر نیو چه بسا دشوارتر
که  یاز اقدامات ینکات، برخ نیبه موضوع است. با توجه به ا تیدر جهت حساس یفرهنگ رییآموزش و تغ
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 ری، به شرح زدارند تیو فور تیاولو یجنس یآزار و ناامن ةدیپد ةدربار يسازآموزش و فرهنگ ۀنیدر زم
 :هستند

به  یبخشیآگاه يبرا نهایو مانند ا لمیدر قالب کتابچه، بروشور، ف یمواد آموزش نیو تدو هیته. الف
 ؛هادر دانشگاه یو ناامن یآزار جنس قیها و مصادشکل ةدربار یان زندانشجو

 انیدانشجو ياز متخصصان مجرب برا يریگبا بهره یآموزش يهاو کارگاه یهیجلسات توج يبرگزار ب.
 ؛یکارشناس يهاو دوره واردتازه انیدانشجو يبرا ژهیوبه زن،
 ؛یدروس عموم يهادر سرفصل یجنس تیترب يجبران کسر يبرا یگنجاندن دروس. پ
 يبرگزار قیها از طردر دانشگاه یجنس یآزار و ناامن ةدیبه پد یو دانشگاه یعلم ۀجامع يسازحساس. ت
 ؛نهایو مانند ا یجلسات سخنران نارها،یسم
 ژهیوبه ،ییدانشجو يهاها و تشکلها، کانوندر قالب انجمن ییخودجوش دانشجو يهاتیفعال لیتسه. ث

 ؛پردازندیم یآزار جنس ةدیکه به مبارزه با پد ییهاتیفعال
 یو آزار جنس یخاصِ مبارزه با ناامن یِمردم يو نهادها یاجتماع يهاشبکه تیو فعال لیاز تشک تیحما. ج

 ؛هادر دانشگاه
 .هادر دانشگاه یو آزار جنس یناامن انیاز قربان تیحما يبرا ژهیدفاتر و ياندازراه. چ
ها، به نظر در دانشگاه یو آزار جنس یناامن ةدیپد ةو دانش دربار یآگاه دیتوجه به نقصان شد با: پژوهش .2
ضرورت و  نهیزم نیدر ا یفیو ک یبه دانش کمّ یابیدست يپردامنه برا يهاپژوهش اجراي که رسدیم

 د:ریقرار گ ردر دستور کا ریز يبا محورها يمتعدد يهاپژوهش دیطور مشخص بادارد. به زیادي تیاهم
 یآزار جنس ةدیپد وعیش ةو گستر زانیاز م افتنی یآگاه يبرا یکمّ کردیبا رو ییهاشیمایپ دادن انجام الف.

 ؛یدانشگاه یو ناامن
در هر  یو محل یاز مختصات بوم افتنی یآگاه منظوربههر دانشگاه  ةژیو يهاشیمایپ دادن انجام ب.

 ؛یدانشگاه ۀمنطق
در  یجنس یآزار و ناامن ةدیپد یفراوان ۀسیفراهم آوردن امکان مقا يبرا یقیتطب يهاپژوهش اجراي پ.

 ؛مختلف يهادانشگاه
 یجنس يهایاز عمق و شدت و انواع آزارها و ناامن افتنی یآگاه يبرا یفیک يهاپژوهشدادن انجام  ت.

 ؛ییایجغراف کیمختلف به تفک يهادر دانشگاه
آزار و  ةدیدر مبارزه با پد داریو پا یعمق ییهاحلبه راه دنیرس يبرا استگذارانهیمطالعات س دادن انجام. ث

 ا.هدر دانشگاه یجنس یناامن
 نیاصالح قوان ای نیکه اشاره شد، تدو گونههمان: یهیو تنب ینظارت رانه،یشگیپ ،یتیو مقررات حما نیقوان .3

 یدانشگاه ۀکه درون جامع یتا هنگام رایز ،دارد يکمتر یو مقررات نسبت به آموزش و پژوهش اثربخش
درست  یو مقرراتِ حت نیمردساالرانه وجود داشته باشد، از قوان يها و هنجارهاو ارزش زدهتیجنس يفضا
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 منظوربهو مقررات  نیو اصالح قوان نیکه تدو ستیبدان معنا ن نیا ،حال نی. با ادیآیبرنم یو بجا کار چندان
و  نیاست که تدو نیمهم ا ۀندارد. نکت تیاصالً ضرورت و اهم یان زندانشجو يامن برا ییفضا جادیا

 نبه سخ ؛ردیقرار گ یو فرهنگ یپژوهش ،یآموزش و اقدامات ندهایفرا لیبه موازات و ذ دیاصالح مقررات با
 يدور زیو ن یو تخصص یعلم يکردیفراوان و با رو اطیبا احت دیو اصالح مقررات همواره با نیتدو گر،ید

از  يریگبهره دیشا نهیزم نی. در اردیصورت پذ کیدئولوژیو ا کیبروکرات ،یتیامن ،یحراست يکردهایاز رو
را در  یو مقررات نیبرتر جهان قوان يهااز دانشگاه ياریبرتر جهان سودمند باشد. بس يهاتجارب دانشگاه

 ۀجیاند که نتوضع و اجرا کرده نهایو مانند ا »یقانون ۀنامنظام« ،»يرفتار يکدها« ،»یاستیسند س«قالب 
 دهیانجام یجنس یو ناامن رآزا ةدیمبارزه با پد يبرا یاجتماع ۀیسرما شیو افزا يسازآنها در عمل به شفاف

 یو مقررات نیقوان ۀبهره گرفت و به مجموع یتجارب نیاز چن توانیم زین رانیدر ا که رسدیاست. به نظر م
امن و آرام و به  ییبتواند فضا یو پژوهش یآموزش يندهایبا فرا وندیو آنها را اجرا کرد که در پ افتیدست 

 د.کن جادیها ادر دانشگاه یو خشونت جنس ضیو تبع یکشدور از بهره
 يستاد لیتشک که رسدیبه نظر م )قانونگذاري(آموزش، پژوهش و  یادشدهگانه منظور تحقق موارد سهبه   
 »یمعاونت فرهنگ« ،»انیسازمان دانشجو« ندگانیو متشکل از نما يو فناور قاتیتحق ،علوم رینظر وز ریز
 يهادر عرصهه گانسه يشنهادهایشدن پ یاتیو عمل يریگیپ تواندیم» در امور زنان و خانواده ریمشاور وز«و 

 کند. نیو تضم لیو مقررات را تسه نیپژوهش و قوان ،شآموز
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