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مقدمـه
طــی ســال های اخیــر، بــا رشــد دانــش و مطالعات شــهری و 
دانــش و مطالعــات جنســیتی که همــراه و متأثــر از تحــوالت 
جنســیتی و شــهری از جملــه بــروز و ظهــور اشــکال متنــوع 
جنبش هــا و حرکت هــای شــهری و زنانــه یــا جنســیتی بــوده 
ــه  ــط ایــن تحــوالت ب اســت، مســئلۀ فهــم و چیســتی رواب
ــهری و  ــران ش ــن صاحب نظ ــورد بحــث در بی ــی م موضوع
فعــاالن حقــوق زنــان تبدیل شــده اســت. پرســش هایی نظیر 
اینکــه بســترها و موانــع کنش گــری زنــان در شــهر چیســت؟ 
چــه فرایندهایــی بــه طــرد زنــان در شــهر و  منزوی ســازی و 
رانــش کنش گــری آنــان می پــردازد؟ و علــل کژکارکــردی و 
کژاندامــی شــهر بــرای شــهروندی و کیفیــت زندگی شــهری 
زنــان چیســت؟ از جملــه پرســش های مطــرح در خصــوص 
ــت وجوی  ــتار در جس ــن جس ــه ای ــت ک ــوع اس ــن موض ای
توضیحــی بــرای آنهــا از خــال پاســخ های موجــود و 

احتمالــی اســت.

و  فضایی  ساختارهای  شـهر،  در  زنان 
ساخـتارهای  کالن  سپهـر  در  جنسـیتی 

سیاسـی و  اجتماعـی  اقتصادی، 
ــل از  ــل تحلی ــی منســجم و قاب ــه توصیف ــرای دســتیابی ب ب

ــت  ــدا الزم اس ــهر، ابت ــان در ش ــای زن ــات و چالش ه امکان
رابطــۀ جنســیت و فضــا بــه صورت ســاختاری بررســی شــود 
ــه توصیــف  ــی ب ــا رهیافتــی ســاختاری و تحلیل ــوان ب ــا بت ت

وضعیــت پرداخــت.
ــام  ــا ن ــش ب ــر مهم ــهر در اث ــوِف ش ــور فیلس ــری لوف هان
ضرباهنــگ کاوی: فضــا، زمــان و زندگی روزمره کــه به تعبیری 
می تــوان آن را امتــداد ســه گانۀ »نقــد زندگــی روزمــره« و بــه 
تعبیــری دیگــر آغــاز پــروژۀ جدیــد و ناتمــام »تحلیــل ریتــم« 
خوانــد، از فراینــدی بــا عنــوان دســت آموزی1 یــاد می کنــد که 
نتیجــه اش بدن هــای رام و انضبــاط بدنــی اســت. لوفــور محل 
اعمــال ایــن فراینــد را »زندگــی روزمــره« معرفــی می کنــد، 
عرصــۀ تنــازع ریتم هــای طبیعی و مصنــوع، مجالی کــه در آن 
شــهروندان بــه دنبــال گســترش ریتــم عرصــۀ خصوصــی بــه 
عرصــۀ عمومــی هســتند و دولــت بــه دنبــال کنتــرل فضــای 
عمومــی و کنتــرل عرصــۀ خصوصــی بــا نمادهــای عمومــی. 
لوفــور اعمــال دســت آموزی را در مــورد زنــان بیشــتر می دانــد 
ــور  ــد. لوف ــی قوی ترن ــی در زنانگ ــای اصل ــرا ضرباهنگ ه زی
ــر دســت آموزی  ــان در براب ــت زن فمینیســم را حاصــل مقاوم
ــت  ــرمایه اس ــق س ــول منط ــت آموزی محص ــد. دس می خوان
و ســرمایه داری بــر تحقیــر زندگــی از طریــق تحقیــر بــدن و 

زمــان زندگــی اســتوار اســت )نــک. ترکمــه(.

1 - dressage / کارشناسی ارشد جامعه شناسی درساژ *
mohamad_asayesh@yahoo.com
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رابطــۀ ســلطۀ فضایــی بــا زنــان ســه بعــد کالبــدی )نحــوۀ 
چیدمــان فضــا و تأثیــر آن بر ضرباهنــگ زندگــی(، کارکردی 
)نحــوۀ عملکــرد فضــا و محتــوای زندگــی روزمــره( و ذهنــی 
ــگ حاصــل  ــده در ضرباهن ــت القا ش ــک )ذهنی ــا ایدئولوژی ی

از کالبــد و کارکــرد( دارد.
از ســویه های نادیــده انــگاری بــدن زنانــه در فضــا، رانــدن 
زن بــه حــوزۀ خصوصــی اســت. در کل، تمایــز خصوصــی/ 
ــن  ــل ای ــی عام ــر خصوص ــی ب ــان عموم ــی و رجح عموم
رانــش اســت. بــه عقیــدۀ ســوآد جــوزف، حــوزۀ عمومــی و 
خصوصــی یــک مرزبنــدی خیالــی اســت و اساســًا بــه دســت 
دولت هــا و بــه منظــور کنتــرل و اعمــال قــدرت در جامعــه 
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــوزف نش ــت. ج ــده اس ــاخته ش س
مرزبنــدی نه تنهــا خیالــی اســت، بلکــه جنســیتی هم هســت: 
در ایــن مرزبنــدی، زن بــه حــوزۀ »خصوصــی« تعلــق دارد و 
مــرد بــه حــوزۀ »عمومــی«. بــه ایــن ترتیــب روابــط قــدرت 
جنســیتی بر اســاس ایــن مرزبنــدی خیالــی، یعنــی مالکیــت 
ــوند.  ــم می ش ــاخته و تنظی ــی، س ــی و خصوص ــوزۀ عموم ح
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــتند ب ــیتی هس ــی جنس ــای عموم فضاه
ــیت  ــم جنس ــدن و فه ــاخته ش ــوۀ س ــی از نح ــم بازتاب »ه
ــوزف 1393:  ــد« )ج ــر می گذارن ــر آن تأثی ــم ب ــتند و ه هس
50(. در حالــی کــه مــردان آزادی بیشــتری در رفــت و آمــد 
در شــهر و محدودیــت کمتــری در دسترســی بــه فضاهــای 
ــان از عواملــی ماننــد ســن  ــد، فعالیت هــای زن عمومــی دارن
ــه زمان هــای  ــرد و محــدود ب ــر می پذی ــوع پوشــش تأثی و ن

خاصــی اســت )جــوزف 1393: 50(.
جداســازی1 یکــی از نمودهــای ســلطۀ فضایــی یــا اســتبداد 
جنســیتی فضا اســت. جداســازی امــری کالبــدی، کارکردی و 
ذهنــی )ایدئولوژیــک( اســت. جداســازی کالبــدی را می تــوان 
در ایجــاد فضاهــای جداگانــۀ جنســیتی و تفکیــک جنســیتی 
دسترســی بــه فضاهــا ســراغ گرفــت. جداســازی کارکــردی 
در تفکیــک نحــوۀ اســتفادۀ جنســیتی از فضــا دیده می شــود. 
ــع  و  ــا، موان ــاد مرزه ــم در ایج ــک ه ــازی ایدئولوژی جداس
کلیشــه های جداکننــدۀ جنســیتی در ذهن هــا اســت کــه در 
ذهنیــت مــردان بــه عنــوان عامــل طردکننــده و در ذهنیــت 
زنــان بــه عنــوان عامــل بازدارنــده عمــل می کنــد. )آســایش 

و کیایــی 1394(. 

1 - segregation

ــرک  ــر تح ــرل ب ــی، اعمال کنت ــلطۀ فضای ــیوه های س از ش
بــدن زنانــه از طریــق القــای احســاس تــرس و ناامنی اســت 
ــی  ــد ذهن ــی و هــم تهدی ــی ـ مکان ــی فضای کــه هــم ناامن
ــای  ــی از فضاه ــود. انواع ــامل می ش ــا را ش ــی در فض ناامن
ناامــن، ناامن ســازی های فضــا و بی توجهــی بــه نیــاز زنــان 
بــه امنیــت در شــهر را می تــوان در ایــن خصــوص برشــمرد. 
ــاده، کوچه هــای  ــر پی ــل عاب ــام پ ــه ن تونل هــای وحشــتی ب
باریــک، دیوارهــای یکپارچــه و طوالنــی و فاقد بازشــو )حفره 
یــا پنجــره و در کل هــر گونــه چشــم ناظــر خیابــان(، نــور 
ــی اماکــن  نامناســب، نبود زندگــی شــبانه در شــهر و تعطیل
عمومــی، تفکیــک کاربــری و روزانــه یــا شــبانه )خوابگاهــی( 
ــه،  ــای متروک ــاع )فضاه ــای بی دف ــا، و فضاه ــدن فضاه ش
مخروبــه و خالــی از ســکنه( همگــی نمودهایی از ایــن ناامنی 

فضایــی هســتند )نــک. ســلطان بیگی(.
ســلطۀ فضایــی از طریــق طــرد ســاختاری و ایجــاد موانــع در 
بهره بــرداری از فضــای شــهری نیــز عمــل می کنــد. مکمــل 
طــرد ســاختاری، نقــش نمادیــن فضاهــای شــهری در القــای 
حس فرودســتی اســت. نقشــی کــه در شــکل عیــان در قالب 
تبلیغات و در شــکل نهان در قالب ســاختار جنســیتی معماری 
از طریــق نظــام سلســه مراتبــی حــواس )نظامــی مبتنــی بــر 
ســلطۀ بینایــی بــر ســایر حــواس و فرودســتی المســه( کــه 
بــر سلســله مراتــب جنســیتی اســتوار اســت )پاســما 1395( 

ــود. ظاهر میش
فضــا بــه عنــوان یــک رابطــۀ اجتماعــی صرفــًا بــر مبنــای 
روابــط جنســیتی ســاخته نمی شــود، هرچنــد کــه »براســاس 
ایــن رابطــه ˗ رابطــۀ مــرد بــا زن ˗ می تــوان دربــارۀ ســطح 
کلــی پیشــرفت آدمــی قضــاوت کــرد« )مارکــس 1377(. اما 
فضــا، رابطــۀ فضایــی و آگاهــی فضایــی تحــت تأثیــر پنــج 
ــرار دارد کــه یکــی از  هســتۀ اصلــی شــکل گیری قــدرت ق
آنهــا مناســبات جنســیت در قالــب خانــواده اســت. ایــن پنــج 
هســتۀ اصلــی عبارت انــد از طبقــه، پــول، دولــت، همبــودی 
و خانــواده )هــاروی 1392: 102-103( کــه روابــط بیــن آنها 
بــر فرایندهــای فضایــی مؤثــر اســت و آن را شــکل می دهــد. 
در هــر هســته ای، چالش هــا و امکاناتــی بــرای کنش گــری 

زنــان وجــود دارد.
ــار اســتبداد  از مهم تریــن فرایندهــای ســلطۀ فضایــی در کن
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جنســیتی فضــا، کاالیی ســازی آن اســت. کاالیی ســازی فضا 
در ســه شــکل عمــدۀ تضعیــف و زوال محلــه، فضازدایــی از 
شــهر و تبدیــل آن بــه مجموعــه ای از جاهــا، و غلبــۀ مراکــز 
مصرفــی بــر مراکــز اســتفاده ای )غلبــۀ ارزش مبادلهــای بــر 
ــتفاده ای در  ــر ارزش اس ــی ب ــی و ارزش مصرف ارزش مصرف
شــهر( بــر تضعیــف کنش گــری زنانــه و در نتیجــه اســتبداد 

جنســیتی فضــا مؤثــر اســت )آســایش 1394(. 
ــف  ــد تضعی ــه رون ــر از س ــه متأث ــه ک ــکل زوال محل در ش
اقتصــاد محلــی، گســیختگی کاربری هــا و گســترش 
اجاره نشــینی اســت، تضعیــف محلــه )همبــودی( بــه عنــوان 
نهــاد ایجادکننــدۀ شــبکۀ روابــط زنانــه از طریــق شــبکه های 
همســایگی و چتــر حمایتــی زنــان، امکانات کنش گــری زنان 
ــا  ــه گاه ب ــایش 1394(. زوال محل ــد )آس ــش می ده را کاه
ــر  ناامن ســازی ســاختاری هم راســتا اســت. نمونه هایــی نظی
تخلیــۀ اجبــاری اســام آباد )شــهرک نیایــش(، طــرح تخریب 
بافــت میانــی عودالجــان، طرح هــای تخریبــی و ضربتــی در 
ــازی  ــرح فریز س ــامان دهی، ط ــرح س ــب ط ــدی در قال هرن
ــب  ــرح تخری ــت، ط ــا در باف ــترش انباره ــاغ آذری و گس ب
ــی  ــی مثال های ــزاد، همگ ــۀ فرح ــرح تخلی ــفید، و ط خاک س
از ناامن ســازی ســاختاری در راســتای اجــرای ناموفــق 

ایده هــای اعیانی ســازی اســت. 
 فضازدایــی از شــهر بــه ایــن معنی اســت کــه فضا بــه عنوان 
»رابــط انســان ها بــا و در محیــط« ســلب و بــه مجموعــه ای 
از جاهــا و مســیرهای بیــن آنهــا تقلیــل داده می شــود. ایــن 
پدیــده وابســته بــه پدیــدۀ بعــدی اســت، یعنــی غلبــۀ مراکــز 
مصرفــی بــر مراکــز اســتفاده ای. فضــا عمومــی و اســتفاده ای 
و غیرکاالیــی اســت امــا جــا را می تــوان مصرفــی و کاالیــی 
ســاخت. پــس فضازدایــی از شــهر یعنــی ســلب محیط هــای 
مواجهــه و تبــادل غیرکاالیی از ســاکنان شــهر. امــا تأثیر این 
موضــوع بــر زنــان مضاعــف اســت و جداســازی عمومــی و 
خصوصــی بــه ســود خصوصــی و حفــظ جایــگاه زنــان در آن 
را تشــدید می کنــد زیــرا بــا فضازدایــی از شــهر، زنــان کــه 
ــع قــدرت در فضــای عمومــی یعنــی اشــتغال خــارج  از مناب
از منــزل، وســیلۀ نقلیــه و پــول بهره منــدی کمتــری دارنــد، 
برخــورداری از امکانــات عمومــی و فضاهــای غیرکاالیــی را 
از دســت می دهنــد و بیشــتر بــه حــوزۀ خصوصــی محــدود 

ــف  ــتن تعری ــا داش ــهر ب ــان در ش ــون بودنش ــوند چ می ش
می شــود  کــه از آن بهــرۀ کمتــری دارنــد )آســایش 1394(. 
ــۀ  ــر مراکــز اســتفاده ای، کــه نمون ــی ب ــۀ مراکــز مصرف غلب
ــه دو شــکل ســوژگی  ــارز آن گســترش پاســاژها اســت، ب ب
ــل ســوژگی  ــاد می کشــد. شــکل اول، تقلی ــه انقی ــه را ب زنان
زنانــه بــه ســوژگی مصــرف اســت. زنــان وقتــی ســوژه اند که 
مصــرف کننــد. ایــن مصــرف هــم مصــرف عینــی )مصــرف 
ــی  کاال و خدمــات( را شــامل می شــود و هــم مصــرف ذهن
)مصــرف تبلیغــات( را. شــکل دوم نیــز کنتــرل ریتــم طبیعــی 
زنانگــی از طریــق جایگزینــی ریتــم مصنــوع ســرمایه اســت  

)آســایش 1394(. 
ــه  ــازی جنســیتی، ب ــر جداس ــاوه ب ــازی فضــا، ع کاالیی س
ــازی  ــد. جداس ــز می انجام ــی نی ــی فضای ــازی طبقات جداس
ــر از سیاســت های اقتصــاد کان،  ــه شــدت متأث ــی ب طبقات
تعبیــری  بــه  یــا  اجتماعــی  انحــال سیاســت گذاری 
سیاســت گذاری طــرد اجتماعــی، و مناســبات اقتصــاد خــرد 
ــون  ــر از شــمول قان ــر 10 نف اســت. خــروج کارگاه هــای زی
کار، اصاحیه هــای قانــون کار بــرای تســهیل شــرایط تعدیل 
نیــروی کار، خصوصی ســازی، بهشــت های مناطــق آزاد فارغ 
ــی،  ــام مالیات ــتی، نظ ــط زیس ــررات محی ــون کار و مق از قان
ــی،  ــات اجتماع ــازی خدم ــی، و پولی س ــای اجتماع حمایت ه
همگــی در رونــد جداســازی طبقاتــی فضایــی مؤثــر بوده انــد. 
از جملــۀ مصادیــق ایــن نــوع جداســازی کــه سیاســت های 
ــهروندزدایی از  ــت، ش ــت داده اس ــه آن جه ــز ب ــهری نی ش
نظــام  و  برنامه ریــزی مســکن  نظــام  کم درآمدهــا در 
ــع  ــر مناف ــاص ب ــع خ ــح مناف ــهری، ترجی ــزی ش برنامه ری
عــام در برنامه ریــزی شــهری و برنامه ریــزی حمــل و نقــل 
)ماننــد ترجیــح سیاســت های خــودرو محــور بر سیاســت های 
حامــی حمــل و نقــل عمومــی(، و نابرابــری در نظــام توزیــع 
ــی  ــی فضای خدمــات شــهری اســت. ایــن جداســازی طبقات
در ســاختاری بــا ســوگیری جنســیتی نابرابــر رخ داده اســت. 
ســاختار نابرابــر جنســیتی حقوقــی، ســاختار نابرابــر جنســیتی 
مالکیــت و دارایــی، و ســاختار نابرابــر و نامتناســب طراحــی 
شــهری بــرای زنــان، تقاطعــی جنســیتی ـ طبقاتــی از طــرد 
اجتماعــی ایجــاد می کنــد. طــرد اجتماعــی در زنانــه شــدن 
فقــر، اشــتغال غیررســمی، آســیب های اجتماعــی و بیــکاری 
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ــی از  ــر بی صــدا شــدن اقشــار و طبقات ــد و ب ــاب می یاب بازت
زنــان در جنبــش زنــان و تشــدید موانع ســاختاری کنش گری 

ــذارد. ــر می گ ــان تأثی آن
ــی در  ــه مانع ــهر ک ــان در ش ــری زن ــای کنش گ از چالش ه
ــوان  ــت می ت ــهر اس ــه در ش ــی زنان ــری سیاس راه کنش گ
بــه فن ســاالرانه ســاختن مدیریــت شــهری و زدودن معنــای 
ــن  ــرد. در ای ــاره ک ــان گرایانه از آن اش ــه ـ انس اجتماع گرایان
خوانــش از مدیریــت شــهری، از آنجــا کــه فن ســاالری امری 
ــده ای  ــز پدی ــت شــهری نی ــده میشــود، مدیری ــه خوان مردان
ــه آن راهــی نیســت. دومیــن  ــان را ب ــه اســت کــه زن مردان
چالــش کنش گــری سیاســی زنانــه در شــهر، زدودن مفهــوم 
ــه  ــان ب ــور آن ــل حض ــان و تقلی ــی از زن ــی اجتماع نمایندگ
ــان در  ــور زن ــاهد حض ــب ش ــن ترتی ــت. بدی ــس زن اس جن
شــوراها، هرچنــد بــا کاهــش درصــد در کل کشــور نســبت 
بــه دورۀ گذشــته هســتیم. امــا حتــی در تهــران بــه عنــوان 
ــه حضــور  ــز ک ــی و سیاســی نی ــای اجتماع ــز جنبش ه مرک
ــی  ــاهد نمایندگ ــش دارد، ش ــهر افزای ــورای ش ــان در ش زن
ــش  ــان در شــورا نیســتیم. ســومین چال ــش زن ــاالن جنب فع
ــه از  ــی مردان ــهر، خوانش ــه در ش ــی زنان ــری سیاس کنش گ
ــت زبان محــور  ــای دو محــور عقانی ــر مبن سیاســت ورزی ب
ــۀ  ــا دوگان ــه شــدت ب ــران ب و خشــم اســت. سیاســت در ای
مذاکــرۀ سیاســی و خشــم خیابانــی گــره خــورده اســت و در 
ایــن چارچــوب، شــورمندی )حس مندی( و شــادی بــه عنوان 

ــوند. ــرد می ش ــه ط ــری زنان ــر کنش گ عناص

جمـع بندی:
کالن ساخـتارها از منـع تا صـورت بندی

در عرصــۀ ســلطۀ فضایــی جنســیتی می توان برحســب روابط 
هســته های قــدرت و صورت بنــدی آنهــا ســه گونــۀ اصلــی 
ســلطۀ مردســاالری ســنتی، ســلطۀ مردســاالری دولتــی، و 
ســلطۀ مردســاالری ســرمایه ای را برشــمرد. در ایــن میــان، 
ســرمایه بــه عنــوان عام تریــن رابطــۀ اجتماعــی کــه فراتــر از 
مناســبات خــاص ســنت یــا شــیوۀ خــاص دولــت داری عمــل 
می کنــد، مهم تریــن عامــل در صورت بنــدی ســلطۀ فضایــی 
جنســیتی اســت که فراتر از مناســبات ســنت و قواعــد دولت، 
هــم ایــن مناســبات و قواعــد را منحــل می ســازد و هــم در 

خــود جــذب می کنــد.
آنچــه شــرح داده شــد، تصویــری بــود از تحلیــل ســاختاری 
ســلطۀ فضایــی کــه از طــرق کالبــدی و کارکــردی و 
ــان در  ــری زن ــره و کنش گ ــی روزم ــه زندگ ــک ب ایدئولوژی
ــرای  ــز ب ــی نی ــا امکان ــن فراینده ــد. همی ــکل می ده آن ش
کنش گــری فراهــم ســاخته اند کــه از طریــق مقاومت هــای 
بیــن پنج هســتۀ اصلــی قــدرت )هــاروی 1392: 102 -103( 
ــن حاصــل از آن و گشــوده  ــای نوی و شــکل گیری آگاهی ه
شــدن فضاهایــی بــرای کنش گــری حاصــل آمــده اســت. هر 
ــه رابطــۀ همســایگی  ــی را می گشــاید، از جمل هســته امکان

منبع: کتاب دومین دوره مسابقه عكاسي جستجوي کیفیت در شهر از دریچه تصویر )1396(
عكس: حامد نیرومند
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ــاوه  ــی ع ــی و حمایت ــد ارتباط ــکان جدی ــوان ام ــه عن ب
ــا  ــه ب ــارکت اقتصــادی در رابط ــی، مش ــاط خانوادگ ــر ارتب ب
ســرمایه، مشــارکت سیاســی، امــکان منازعه بر ســر تســاوی 
حقوقــی بــه عنــوان شــرط مبنــای دولــت مــدرن در رابطــه 
بــا دولــت و آگاهــی طبقاتــی، و ایفــای نقــش در مناســبات 
اجتماعــی در رابطــه بــا طبقــه. ایــن روابــط گســترده فضایــی 
ــوان از  ــف می ت ــا ول ــر ویرجینی ــه تعبی ــه ب را می گســتراند ک
ــا عنوان»رقــص پــر ازدحــام شــهر مــدرن« یــاد کــرد  آن ب
)اســتونز 1388: 198( ایــن فضــا امــکان آگاهــی و تجــارب 
ــر  ــا می ســازد. عــاوه ب ــان مهی ــرای زن ــازه را ب جنســیتی ت
ایــن، شــهر فضایی اســت کــه هــم امــکان ارتباطــات جمعی 
گســترده و کنش هــای جمعــی و هــم امکان اســتقال فردی 

ــت را فراهــم می ســازد. ــروز و ظهــور فردی و ب
مردســاالری ســنتی بــر خانــواده و همبــودی مبتنــی اســت 
ــش  ــی، نق ــش حمایت ــر نق ــاوه ب ــنتی ع ــای س )همبودی ه
نیــز داشــته اند( و مردســاالری دولتــی و  کنترل گــری 
مردســاالری ســرمایه دارانه بــر طبقــه و پــول. دولــت به رغم 
نقــش مســتقل خــود، در رابطــه با دو عنصر ســنت و ســرمایه 
ــش  ــر آن، افزای ــا تغیی ــنت ی ــد س ــد )بازتولی ــرد می یاب کارک
ــرمایه  ــت س ــی، انباش ــع طبقات ــا بازتوزی ــی ی ــدار طبقات اقت
ــوژی  ــت ایدئول ــه دو کان روای ــع آن(. در نتیج ــا بازتوزی ی
ــا اســتبداد جنســیتی فضــا  ــرد آنه ســنت و ســرمایه و کارک
ــوب  ــن چارچ ــد. ای ــکل می ده ــا را ش ــازی فض و کاالیی س
تحلیــل دو کان ســاختار را می تــوان نــزد نظریــۀ سوســیال 
فمینیســم ســراغ گرفــت )هــام و کمبــل 1382: 218-216(. 
بــا توجــه بــه مثال هــای گونه هــای مختلــف ســلطۀ فضایــی، 
از میــان انــواع مناســبات مردســاالری می تــوان در خصــوص 
ــنتی،  ــاالری س ــه مردس ــه گون ــود س ــر وج ــران ب ــهر ته ش
ــل  ــه دلی ــم ب ــت، ه ــه گذاش ــرمایه دارانه صح ــی و س دولت
کارکــرد ســاختاری آنهــا و هم توســعۀ نامتوازن ســرمایه داری 
و ناهمزمانــی پدیده هــا بــه طــور خــاص در شــرایط ایــران. 
در ایــن چارچــوب، گونه هــای مردســاالری مبتنــی بــر 
ــی  ــلطۀ فضای ــود را در س ــدرت، خ ــۀ ق ــته های پنج گان هس
بازنمایــی و کنش گــری زنانــه را منــع، تحریــف یــا تحریــک 
ــه در مواجهــه  می کننــد. روایــت گونه هــای کنش گــری زنان
بــا انــواع ســلطۀ فضایــی و ســاختارهای آن مبحثــی جداگانه 

اســت کــه در جســتاری مســتقل بایــد بــه آن پرداخــت. 
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