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طــی ســالهای اخیــر ،بــا رشــد دانــش و مطالعات شــهری و
دانــش و مطالعــات جنســیتیکه همــراه و متأثــر از تحــوالت
جنســیتی و شــهری از جملــه بــروز و ظهــور اشــکال متنــوع
جنبشهــا و حرکتهــای شــهری و زنانــه یــا جنســیتی بــوده
اســت ،مســئلة فهــم و چیســتی روابــط ایــن تحــوالت بــه
موضوعــی مــورد بحــث در بیــن صاحبنظــران شــهری و
فعــاالن حقــوق زنــان تبدیل شــده اســت .پرسـشهایی نظیر
اینکــه بســترها و موانــع کنشگــری زنــان در شــهر چیســت؟
چــه فرایندهایــی بــه طــرد زنــان در شــهر و منزویســازی و
رانــش کنشگــری آنــان میپــردازد؟ و علــل کژکارکــردی و
کژاندامــی شــهر بــرای شــهروندی و کیفیــت زندگی شــهری
زنــان چیســت؟ از جملــه پرس ـشهای مطــرح در خصــوص
ایــن موضــوع اســت کــه ایــن جســتار در جســتوجوی
توضیحــی بــرای آنهــا از خــال پاســخهای موجــود و
احتمالــی اســت.

زنان در شـهر ،ساختارهای فضایی و
جنسـیتی در سپهـر کالن ساخـتارهای
اقتصادی ،اجتماعـی و سیاسـی

بــرای دســتیابی بــه توصیفــی منســجم و قابــل تحلیــل از
* کارشناسی ارشد جامعهشناسی

mohamad_asayesh@yahoo.com

*

امکانــات و چالشهــای زنــان در شــهر ،ابتــدا الزم اســت
رابطــة جنســیت و فضــا بــه صورت ســاختاری بررســی شــود
تــا بتــوان بــا رهیافتــی ســاختاری و تحلیلــی بــه توصیــف
وضعیــت پرداخــت.
فیلســوف شــهر در اثــر مهمــش بــا نــام
هانــری لوفــور
ِ
ضرباهنـگکاوی :فضــا ،زمــان و زندگی روزمره کــه به تعبیری
میتــوان آن را امتــداد سـهگانة «نقــد زندگــی روزمــره» و بــه
تعبیــری دیگــر آغــاز پــروژة جدیــد و ناتمــام «تحلیــل ریتــم»
خوانــد ،از فراینــدی بــا عنــوان دسـتآموزی 1یــاد می کنــد که
نتیجـهاش بدنهــای رام و انضبــاط بدنــی اســت .لوفــور محل
اعمــال ایــن فراینــد را «زندگــی روزمــره» معرفــی می کنــد،
عرصــة تنــازع ریتمهــای طبیعی و مصنــوع ،مجالی کــه در آن
شــهروندان بــه دنبــال گســترش ریتــم عرصــة خصوصــی بــه
عرصــة عمومــی هســتند و دولــت بــه دنبــال کنتــرل فضــای
عمومــی و کنتــرل عرصــة خصوصــی بــا نمادهــای عمومــی.
لوفــور اعمــال دسـتآموزی را در مــورد زنــان بیشــتر میدانــد
زیــرا ضرباهنگهــای اصلــی در زنانگــی قویترنــد .لوفــور
فمینیســم را حاصــل مقاومــت زنــان در برابــر دس ـتآموزی
می خوانــد .دســتآموزی محصــول منطــق ســرمایه اســت
و ســرمایهداری بــر تحقیــر زندگــی از طریــق تحقیــر بــدن و
زمــان زندگــی اســتوار اســت (نــک .ترکمــه).
درساژ 1 - dressage /

1 - segregation
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رابطــة ســلطة فضایــی بــا زنــان ســه بعــد کالبــدی (نحــوة
چیدمــان فضــا و تأثیــر آن بر ضرباهنــگ زندگــی) ،کارکردی
(نحــوة عملکــرد فضــا و محتــوای زندگــی روزمــره) و ذهنــی
یــا ایدئولوژیــک (ذهنیــت القاشــده در ضرباهنــگ حاصــل
از کالبــد و کارکــرد) دارد.
از ســویههای نادیــده انــگاری بــدن زنانــه در فضــا ،رانــدن
زن بــه حــوزة خصوصــی اســت .در کل ،تمایــز خصوصــی/
عمومــی و رجحــان عمومــی بــر خصوصــی عامــل ایــن
رانــش اســت .بــه عقیــدة ســوآد جــوزف ،حــوزة عمومــی و
خصوصــی یــک مرزبنــدی خیالــی اســت و اساسـ ًا بــه دســت
دولتهــا و بــه منظــور کنتــرل و اعمــال قــدرت در جامعــه
ســاخته شــده اســت .جــوزف نشــان میدهــد کــه ایــن
مرزبنــدی نهتنهــا خیالــی اســت ،بلکــه جنســیتی هم هســت:
در ایــن مرزبنــدی ،زن بــه حــوزة «خصوصــی» تعلــق دارد و
مــرد بــه حــوزة «عمومــی» .بــه ایــن ترتیــب روابــط قــدرت
جنســیتی براســاس ایــن مرزبنــدی خیالــی ،یعنــی مالکیــت
حــوزة عمومــی و خصوصــی ،ســاخته و تنظیــم میشــوند.
فضاهــای عمومــی جنســیتی هســتند بــه ایــن معنــا کــه
«هــم بازتابــی از نحــوة ســاخته شــدن و فهــم جنســیت
هســتند و هــم بــر آن تأثیــر میگذارنــد» (جــوزف :1393
 .)50در حالــی کــه مــردان آزادی بیشــتری در رفــت و آمــد
در شــهر و محدودیــت کمتــری در دسترســی بــه فضاهــای
عمومــی دارنــد ،فعالیتهــای زنــان از عواملــی ماننــد ســن
و نــوع پوشــش تأثیــر میپذیــرد و محــدود بــه زمانهــای
خاصــی اســت (جــوزف .)50 :1393
جداســازی 1یکــی از نمودهــای ســلطة فضایــی یــا اســتبداد
جنســیتی فضا اســت .جداســازی امــری کالبــدی ،کارکردی و
ذهنــی (ایدئولوژیــک) اســت .جداســازی کالبــدی را میتــوان
در ایجــاد فضاهــای جداگانــة جنســیتی و تفکیــک جنســیتی
دسترســی بــه فضاهــا ســراغ گرفــت .جداســازی کارکــردی
در تفکیــک نحــوة اســتفادة جنســیتی از فضــا دیده میشــود.
جداســازی ایدئولوژیــک هــم در ایجــاد مرزهــا ،موانــع و
کلیش ـههای جداکننــدة جنســیتی در ذهنهــا اســت کــه در
ذهنیــت مــردان بــه عنــوان عامــل طردکننــده و در ذهنیــت
زنــان بــه عنــوان عامــل بازدارنــده عمــل میکنــد( .آســایش
و کیایــی .)1394

از شــیوههای ســلطة فضایــی ،اعمالکنتــرل بــر تحــرک
بــدن زنانــه از طریــق القــای احســاس تــرس و ناامنی اســت
کــه هــم ناامنــی فضایــی ـ مکانــی و هــم تهدیــد ذهنــی
ناامنــی در فضــا را شــامل میشــود .انواعــی از فضاهــای
ناامــن ،ناامنســازیهای فضــا و بیتوجهــی بــه نیــاز زنــان
بــه امنیــت در شــهر را میتــوان در ایــن خصــوص برشــمرد.
تونلهــای وحشــتی بــه نــام پــل عابــر پیــاده ،کوچههــای
باریــک ،دیوارهــای یکپارچــه و طوالنــی و فاقد بازشــو (حفره
یــا پنجــره و در کل هــر گونــه چشــم ناظــر خیابــان) ،نــور
نامناســب ،نبود زندگــی شــبانه در شــهر و تعطیلــی اماکــن
عمومــی ،تفکیــک کاربــری و روزانــه یــا شــبانه (خوابگاهــی)
شــدن فضاهــا ،و فضاهــای بیدفــاع (فضاهــای متروکــه،
مخروبــه و خالــی از ســکنه) همگــی نمودهایی از ایــن ناامنی
فضایــی هســتند (نــک .ســلطانبیگی).
ســلطة فضایــی از طریــق طــرد ســاختاری و ایجــاد موانــع در
بهرهبــرداری از فضــای شــهری نیــز عمــل میکنــد .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
ســلطة بینایــی بــر ســایر حــواس و فرودســتی المســه) کــه
بــر سلســله مراتــب جنســیتی اســتوار اســت (پالســما )1395
ظاهر میشــود.
فضــا بــه عنــوان یــک رابطــة اجتماعــی صرف ـ ًا بــر مبنــای
روابــط جنســیتی ســاخته نمیشــود ،هرچنــد کــه «براســاس
ایــن رابطــه ˗ رابطــة مــرد بــا زن ˗ میتــوان دربــارة ســطح
کلــی پیشــرفت آدمــی قضــاوت کــرد» (مارکــس  .)1377اما
فضــا ،رابطــة فضایــی و آگاهــی فضایــی تحــت تأثیــر پنــج
هســتة اصلــی شــکلگیری قــدرت قــرار دارد کــه یکــی از
آنهــا مناســبات جنســیت در قالــب خانــواده اســت .ایــن پنــج
هســتة اصلــی عبارتانــد از طبقــه ،پــول ،دولــت ،همبــودی
و خانــواده (هــاروی  )103-102 :1392کــه روابــط بیــن آنها
بــر فرایندهــای فضایــی مؤثــر اســت و آن را شــکل میدهــد.
در هــر هســتهای ،چالشهــا و امکاناتــی بــرای کنشگــری
زنــان وجــود دارد.
از مهمتریــن فرایندهــای ســلطة فضایــی در کنــار اســتبداد
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جنســیتی فضــا ،کاالییســازی آن اســت .کاالییســازی فضا
در ســه شــکل عمــدة تضعیــف و زوال محلــه ،فضازدایــی از
شــهر و تبدیــل آن بــه مجموعـهای از جاهــا ،و غلبــة مراکــز
مصرفــی بــر مراکــز اســتفادهای (غلبــة ارزش مبادلهــای بــر
ارزش مصرفــی و ارزش مصرفــی بــر ارزش اســتفادهای در
شــهر) بــر تضعیــف کنشگــری زنانــه و در نتیجــه اســتبداد
جنســیتی فضــا مؤثــر اســت (آســایش .)1394
در شــکل زوال محلــه کــه متأثــر از ســه رونــد تضعیــف
اقتصــاد محلــی ،گســیختگی کاربریهــا و گســترش
اجارهنشــینی اســت ،تضعیــف محلــه (همبــودی) بــه عنــوان
نهــاد ایجادکننــدة شــبکة روابــط زنانــه از طریــق شــبکههای
همســایگی و چتــر حمایتــی زنــان ،امکانات کنشگــری زنان
را کاهــش میدهــد (آســایش  .)1394زوال محلــه گاه بــا
ناامنســازی ســاختاری همراســتا اســت .نمونههایــی نظیــر
تخلیــة اجبــاری اســامآباد (شــهرک نیایــش) ،طــرح تخریب
بافــت میانــی عودالجــان ،طرحهــای تخریبــی و ضربتــی در
هرنــدی در قالــب طــرح ســاماندهی ،طــرح فریزســازی
بــاغ آذری و گســترش انبارهــا در بافــت ،طــرح تخریــب
خاکســفید ،و طــرح تخلیــة فرحــزاد ،همگــی مثالهایــی
از ناامنســازی ســاختاری در راســتای اجــرای ناموفــق
ایدههــای اعیانیســازی اســت.
فضازدایــی از شــهر بــه ایــن معنی اســت کــه فضا بــه عنوان
«رابــط انســانها بــا و در محیــط» ســلب و بــه مجموعـهای
از جاهــا و مســیرهای بیــن آنهــا تقلیــل داده میشــود .ایــن
پدیــده وابســته بــه پدیــدة بعــدی اســت ،یعنــی غلبــة مراکــز
مصرفــی بــر مراکــز اســتفادهای .فضــا عمومــی و اســتفادهای
و غیرکاالیــی اســت امــا جــا را میتــوان مصرفــی و کاالیــی
ســاخت .پــس فضازدایــی از شــهر یعنــی ســلب محیطهــای
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 میکنــد زیــرا بــا فضازدایــی از شــهر ،زنــان کــه
از منابــع قــدرت در فضــای عمومــی یعنــی اشــتغال خــارج
از منــزل ،وســیلة نقلیــه و پــول بهرهمنــدی کمتــری دارنــد،
برخــورداری از امکانــات عمومــی و فضاهــای غیرکاالیــی را
از دســت میدهنــد و بیشــتر بــه حــوزة خصوصــی محــدود

میشــوند چــون بودنشــان در شــهر بــا داشــتن تعریــف
میشــو د کــه از آن بهــرة کمتــری دارنــد (آســایش .)1394
غلبــة مراکــز مصرفــی بــر مراکــز اســتفادهای ،کــه نمونــة
بــارز آن گســترش پاســاژها اســت ،بــه دو شــکل ســوژگی
زنانــه را بــه انقیــاد میکشــد .شــکل اول ،تقلیــل ســوژگی
زنانــه بــه ســوژگی مصــرف اســت .زنــان وقتــی ســوژهاند که
مصــرف کننــد .ایــن مصــرف هــم مصــرف عینــی (مصــرف
کاال و خدمــات) را شــامل میشــود و هــم مصــرف ذهنــی
(مصــرف تبلیغــات) را .شــکل دوم نیــز کنتــرل ریتــم طبیعــی
زنانگــی از طریــق جایگزینــی ریتــم مصنــوع ســرمایه اســت
(آســایش .)1394
کاالییســازی فضــا ،عــاوه بــر جداســازی جنســیتی ،بــه
جداســازی طبقاتــی فضایــی نیــز میانجامــد .جداســازی
طبقاتــی بــه شــدت متأثــر از سیاســتهای اقتصــاد کالن،
انحــال سیاســتگذاری اجتماعــی یــا بــه تعبیــری
سیاس ـتگذاری طــرد اجتماعــی ،و مناســبات اقتصــاد خــرد
اســت .خــروج کارگاههــای زیــر  10نفــر از شــمول قانــون
کار ،اصالحیههــای قانــون کار بــرای تســهیل شــرایط تعدیل
نیــروی کار ،خصوصیســازی ،بهشـتهای مناطــق آزاد فارغ
از قانــون کار و مقــررات محیــط زیســتی ،نظــام مالیاتــی،
حمایتهــای اجتماعــی ،و پولیســازی خدمــات اجتماعــی،
همگــی در رونــد جداســازی طبقاتــی فضایــی مؤثــر بودهانــد.
از جملــة مصادیــق ایــن نــوع جداســازی کــه سیاس ـتهای
شــهری نیــز بــه آن جهــت داده اســت ،شــهروندزدایی از
کمدرآمدهــا در نظــام برنامهریــزی مســکن و نظــام
برنامهریــزی شــهری ،ترجیــح منافــع خــاص بــر منافــع
عــام در برنامهریــزی شــهری و برنامهریــزی حمــل و نقــل
(ماننــد ترجیــح سیاسـتهای خــودرو محــور بر سیاسـتهای
حامــی حمــل و نقــل عمومــی) ،و نابرابــری در نظــام توزیــع
خدمــات شــهری اســت .ایــن جداســازی طبقاتــی فضایــی
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 میکنــد .طــرد اجتماعــی در زنانــه شــدن
فقــر ،اشــتغال غیررســمی ،آســیبهای اجتماعــی و بیــکاری

منبع :كتاب دومين دوره مسابقه عكاسي جستجوي كيفيت در شهر از دريچه تصوير ()١٣٩٦
عکس :حامد نيرومند

جمـعبندی:
کالنساخـتارها از منـع تا صـورتبندی

در عرصــة ســلطة فضایــی جنســیتی میتوان برحســب روابط
هســتههای قــدرت و صورتبنــدی آنهــا ســه گونــة اصلــی
ســلطة مردســاالری ســنتی ،ســلطة مردســاالری دولتــی ،و
ســلطة مردســاالری ســرمایهای را برشــمرد .در ایــن میــان،
ســرمایه بــه عنــوان عامتریــن رابطــة اجتماعــی کــه فراتــر از
مناســبات خــاص ســنت یــا شــیوة خــاص دولـتداری عمــل
میکنــد ،مهمتریــن عامــل در صورتبنــدی ســلطة فضایــی
جنســیتی اســت که فراتر از مناســبات ســنت و قواعــد دولت،
هــم ایــن مناســبات و قواعــد را منحــل میســازد و هــم در
خــود جــذب میکنــد.
آنچــه شــرح داده شــد ،تصویــری بــود از تحلیــل ســاختاری
ســلطة فضایــی کــه از طــرق کالبــدی و کارکــردی و
ایدئولوژیــک بــه زندگــی روزمــره و کنشگــری زنــان در
آن شــکل میدهــد .همیــن فرایندهــا امکانــی نیــز بــرای
کنشگــری فراهــم ســاختهاند کــه از طریــق مقاومتهــای
بیــن پنج هســتة اصلــی قــدرت (هــاروی )103- 102 :1392
و شــکلگیری آگاهیهــای نویــن حاصــل از آن و گشــوده
شــدن فضاهایــی بــرای کنشگــری حاصــل آمــده اســت .هر
هســته امکانــی را میگشــاید ،از جملــه رابطــة همســایگی
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بازتــاب مییابــد و بــر بیصــدا شــدن اقشــار و طبقاتــی از
زنــان در جنبــش زنــان و تشــدید موانع ســاختاری کنشگری
آنــان تأثیــر میگــذارد.
از چالشهــای کنشگــری زنــان در شــهر کــه مانعــی در
راه کنشگــری سیاســی زنانــه در شــهر اســت میتــوان
بــه فنســاالرانه ســاختن مدیریــت شــهری و زدودن معنــای
اجتماعگرایانــه ـ انســانگرایانه از آن اشــاره کــرد .در ایــن
خوانــش از مدیریــت شــهری ،از آنجــا کــه فنســاالری امری
مردانــه خوانــده میشــود ،مدیریــت شــهری نیــز پدیــدهای
مردانــه اســت کــه زنــان را بــه آن راهــی نیســت .دومیــن
چالــش کنشگــری سیاســی زنانــه در شــهر ،زدودن مفهــوم
نمایندگــی اجتماعــی از زنــان و تقلیــل حضــور آنــان بــه
جنــس زن اســت .بدیــن ترتیــب شــاهد حضــور زنــان در
شــوراها ،هرچنــد بــا کاهــش درصــد در کل کشــور نســبت
بــه دورة گذشــته هســتیم .امــا حتــی در تهــران بــه عنــوان
مرکــز جنبشهــای اجتماعــی و سیاســی نیــز کــه حضــور
زنــان در شــورای شــهر افزایــش دارد ،شــاهد نمایندگــی
فعــاالن جنبــش زنــان در شــورا نیســتیم .ســومین چالــش
کنشگــری سیاســی زنانــه در شــهر ،خوانشــی مردانــه از
سیاس ـتورزی بــر مبنــای دو محــور عقالنیــت زبانمحــور
و خشــم اســت .سیاســت در ایــران بــه شــدت بــا دوگانــة
مذاکــرة سیاســی و خشــم خیابانــی گــره خــورده اســت و در
ایــن چارچــوب ،شــورمندی (حسمندی) و شــادی بــه عنوان

عناصــر کنشگــری زنانــه طــرد میشــوند.
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بــه عنــوان امــکان جدیــد ارتباطــی و حمایتــی عــاوه
بــر ارتبــاط خانوادگــی ،مشــارکت اقتصــادی در رابطــه بــا
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
را میگســتراند کــه بــه تعبیــر ویرجینیــا ولــف میتــوان از
آن بــا عنوان«رقــص پــر ازدحــام شــهر مــدرن» یــاد کــرد
(اســتونز  )198 :1388ایــن فضــا امــکان آگاهــی و تجــارب
جنســیتی تــازه را بــرای زنــان مهیــا میســازد .عــاوه بــر
ایــن ،شــهر فضایی اســت کــه هــم امــکان ارتباطــات جمعی
گســترده و کنشهــای جمعــی و هــم امکان اســتقالل فردی
و بــروز و ظهــور فردیــت را فراهــم میســازد.
مردســاالری ســنتی بــر خانــواده و همبــودی مبتنــی اســت
(همبودیهــای ســنتی عــاوه بــر نقــش حمایتــی ،نقــش
کنترلگــری نیــز داشــتهاند) و مردســاالری دولتــی و
مردســاالری ســرمایهدارانه بــر طبقــه و پــول .دولــت به رغم
نقــش مســتقل خــود ،در رابطــه با دو عنصر ســنت و ســرمایه
کارکــرد مییابــد (بازتولیــد ســنت یــا تغییــر آن ،افزایــش
اقتــدار طبقاتــی یــا بازتوزیــع طبقاتــی ،انباشــت ســرمایه
یــا بازتوزیــع آن) .در نتیجــه دو کالن روایــت ایدئولــوژی
ســنت و ســرمایه و کارکــرد آنهــا اســتبداد جنســیتی فضــا
و کاالییســازی فضــا را شــکل میدهــد .ایــن چارچــوب
تحلیــل دو کالن ســاختار را میتــوان نــزد نظریــة سوســیال
فمینیســم ســراغ گرفــت (هــام و کمبــل .)218-216 :1382
بــا توجــه بــه مثالهــای گونههــای مختلــف ســلطة فضایــی،
از میــان انــواع مناســبات مردســاالری میتــوان در خصــوص
شــهر تهــران بــر وجــود ســه گونــه مردســاالری ســنتی،
دولتــی و ســرمایهدارانه صحــه گذاشــت ،هــم بــه دلیــل
کارکــرد ســاختاری آنهــا و هم توســعة نامتوازن ســرمایهداری
و ناهمزمانــی پدیدههــا بــه طــور خــاص در شــرایط ایــران.
در ایــن چارچــوب ،گونههــای مردســاالری مبتنــی بــر
هســتههای پنجگانــة قــدرت ،خــود را در ســلطة فضایــی
بازنمایــی و کنشگــری زنانــه را منــع ،تحریــف یــا تحریــک
میکننــد .روایــت گونههــای کنشگــری زنانــه در مواجهــه
بــا انــواع ســلطة فضایــی و ســاختارهای آن مبحثــی جداگانه

اســت کــه در جســتاری مســتقل بایــد بــه آن پرداخــت.
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