زنان در فضاهای عمومی شهری ایران؛ تحلیلی از منظر عادتوارههای
سرکوبشونده
سید مجتبی موسویان
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در ایــن یادداشــت تــاش میشــود بــا تحلیلی جامعهشــناختی
رفتــار افــراد و گروههــای مختلــف در فضاهــای عمومــی
شــهری بهطــور عــام و نیروهــای تأثیرگــذار بــر رفتــار قابــل
مشــاهدۀ زنــان طبقۀ متوســط شــهری بهطــور خاص بررســی
شــود .در ایــن مســیر بــا اســتفاده از چارچــوب نظــری پیــر
بوردیــو ،1جامعهشــناس فرانســوی ،فــرض گرفتــه میشــود
کــه آنچــه عامــان اجتماعــی انجــام میدهنــد دلیلــی دارد
کــه بایــد آن را یافــت؛ دلیلــی کــه بــر اساســش بتــوان رفتــار
آنــان را توجیــه کــرد و رشــتهای از فعالیتهــای بهظاهــر
ناهماهنــگ و دلبخــواه آنهــا را بــه رشــتهای از فعالیتهــای
هماهنــگ بــدل کــرد ،بــه گون ـهای کــه بــا اتــکا بــه یــک
ی از اصــول بتــوان آن
اصــل واحــد یــا مجموعــۀ هماهنگــ 
فعالیتهــا را درک کــرد (بوردیــو .)200 :1390 ،بوردیــو بــر
ایــناســاس مفهــوم فضــای اجتماعــی 2را مطــرح میکنــد.
درک مفهــوم فضــا از نظــر او متضمــن فهم دنیــای اجتماع در
قالــب روابــط اســت .او هــر واقعیــت بیرونی را محصــول رابطۀ
عناصــر تشــکیلدهندۀ فضــا میبینــد و روابطــی چــون دوری،
نزدیکــی و هــر گونــه مفهــوم دیگــری را که نشــاندهندۀ نظم
اســت بــه ایــن ترتیــب تحلیــل میکنــد (بوردیــو.)35 :1390 ،
فضــای اجتماعــی بوردیــو بــه ایــن ترتیــب ســاخته میشــود
کــه عامــان و گروههــای اجتماعــی بــر اســاس جایگاهشــان
*کارشناس ارشد طراحی شهری

آمــاری دو اصــل تفاوتگــذار تقســیم میشــوند.
در توزیــع
ِ
ل
ایــن دو اصــل کــه در جوامــع پیشــرفته تأثیرگذارتریــن عوام 
هســتند عبارتاند از ســرمایۀ اقتصــادی 3و ســرمایۀ فرهنگی.4
از دیــدگاه او ،هــر فــرد میزانــی از ســرمایه را در اختیــار دارد،
بــه طــوری کــه تمامــی افــراد دارای حجــم خاصی از ســرمایه
هســتند و ایــن ســرمایه نیــز ترکیــب خاصــی از ســرمایههای
یادشــده دارد (گرنفــل .)153 :1389 ،ســرمایۀ اقتصــادی هــر
چیــزی اســت کــه بــدون واســطه و بهطــور مســتقیم بــه پــول
تبدیــل میشــود .ســرمایۀ فرهنگــی نیــز کــه بوردیــو بــرای
توضیــح تمایــزات فرهنگــی طــرح کرده اســت به ســه شــکل
ســرمایۀ فرهنگــی درونیشــده (چیزهایــی کــه افــراد میدانند
و میتواننــد انجــام دهنــد ،مثــل تســلط بــر زبــان خارجــی و
نقاشــی) ،ســرمایۀ فرهنگــی عینیتیافتــه (مالکیــت کاالهــای
فرهنگــی مثــل کتابهــا) و ســرمایۀ فرهنگــی نهادینهشــده
(مــدارک تحصیلــی) وجــود دارد (.)Bourdieu, 1986
عامــان اجتماعــی تــا آنجــا بــا یکدیگــر دارای مشــترکاتاند
دوبُعــدی یادشــده بــه یکدیگــر نزدیــک
کــه در دســتگاه 
هســتند و میــزان تفاوتهایشــان بــه ایــن بســتگی دارد کــه
در ایــن دســتگاه چقــدر از هــم فاصلــه داشــته باشــند .فاصلــۀ
فیزیکـیای کــه میــان جایــگاه دو نقطــه در روی کاغــذ وجود
دارد همســنگ فاصلــۀ اجتماعــی دو کنشگــری اســت کــه
fm.moosavian@gmail.com
)1 - Pierre Bourdieu (1930-2002
2 - social space
3 - economic capital
4 - cultural capital

1 - field
2 - habitus
3 - political capital
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آن دو نقطــه نمــاد آنهــا بــوده اســت .الگــوی مذکــور فواصلــی
را تعریــف میکنــد کــه قــدرت پیشبینــی برخوردها ،دوســتی
و امیــال را دارد (بوردیــو)40 :1390 ،؛ بــه ایــن ترتیــب کــه
افــرادی کــه در ایــن نمــودار بــه هــم نزدیکتــر هســتند
مشــابهت بیشــتری بــه یکدیگــر دارنــد و در یــک حــوزه 1یــا
میــدان اجتماعــی قــرار میگیرنــد .حــوزه یــا میــدان فضــای
ســاختمندی از جایگاههاســت کــه تصمیمــات مشــخص
خــود را بــر کســانی کــه وارد آن میشــوند ،تحمیــل میکنــد.
جایــگاه و موقعیــت درون میــدان هــر کنشگــری را بــه جانب
الگــوی رفتــاری ویــژهای متمایــل میکنــد (بحرانــی:1389 ،
 .)52بــه ازای هــر ســطح از موقعیتهــا نیــز ســطحی از
عادتواره2هــا یــا ســلیقهها وجــود دارد کــه بــر اثــر شــرایط
اجتماعــی متناســب بــا آن بــه وجــود میآیــد .از طریــق
ایــن عادتوارههــا و ظرفیــت تکثیرکننــدۀ آنهــا مجموعــۀ
انتظامیافت ـهای از ثروتهــا و خصلتهــا بــه وجــود میآینــد
کــه در درون خــود از وحــدت اســلوب برخوردارنــد (بوردیــو،
 .)35 :1390بدیــن ترتیــب ،ملکــه یــا عادتواره نوعــی آمادگی
عملــی ،آموختگــی ضمنی ،فراســت یا تربیتیافتگــی اجتماعی
از نــوع ذوق و ســلیقه اســت کــه بــه عامــل اجتماعــی امــکان
میدهــد روح قواعــد ،آداب ،جهتهــا ،روندهــا ،ارزشهــا،
روشهــا و دیگــر امــور حــوزه (میــدان) خــاص خــود (عملــی،
اقتصــادی ،سیاســی ،هنــری ،ورزشــی و )...را دریابــد و درون
آن پذیرفتــه شــود ،جــا بیفتــد و منشــأ اثــر شــود .عــادتواره
نوعــی تربیــت غیرمســتقیم اســت که باعــث میشــود فضایل
یــا رذایــل پذیرفتهشــده در یــک اجتمــاع بهصــورت ملکــه،
بــدون نیــاز بــه تأمــل و تکلــف ،از کنشگــران اجتماعــی ســر
بزنــد (بوردیــو ،16-15 :1390 ،مقدمۀ مترجم) .بر ایناســاس،
عادتوارههایــی مثــل ســبک لبــاس پوشــیدن ،غــذا خــوردن،
تفریــح کــردن و ســایر رفتارهای کســانی که در نمــودار فضای
اجتماعــی نزدیــک هــم قــرار میگیرنــد بــا یکدیگر مشــابهت
دارد .همچنیــن عامــان اجتماعــی در عمــل میخواهنــد بــه
ســمت افــراد و میدانهایــی جــذب شــوند کــه بیشــترین
انطبــاق را بــا تمایــات آنهــا دارد (گرنفــل.)117 :1389 ،
بوردیــو در تکمیــل مفهــوم فضــای اجتماعــی خــود بــرای
برخــی کشــورها بــه ســرمایۀ سیاســی 3اشــاره دارد کــه یــک

اصــل تفاوتگــذار دیگــر اســت .در ایــن کشــورها معمــو ًال
مالکیتهــای عمــده در اختیــار دولــت اســت و نخبــگان
حکومتــی از امکانــات زیــادی برخوردارنــد (بوردیــو:1390 :
 .)52-46بــه نظــر میرســد بــا توجــه بــه داراییهــا و ا ِعمــال
قــدرت حکومتــی در ایــران بــرای طــرح الگــوی مناســب در
فضــای اجتماعــی ایــران نیــز بایــد ســه ســرمایۀ اقتصــادی،
ســرمایۀ اجتماعی-فرهنگــی و ســرمایۀ سیاســی در نظر گرفته
شــود .براینــد ایــن ســرمایهها ســرمایۀ کلــی هــر فــرد یــا
گــروه اجتماعــی را تشــکیل میدهــد و بــر اســاس ســرجمع
کل ســرمایهها در منطقــۀ تالقــی ســه ســرمایه ،جایــگاه آنهــا
در ایــن فضــای اجتماعــی مشــخص میشــود .انتخــاب بُعــد
ســرمایۀ سیاســی و حکومتــی بــرای ایــران بــه ایــن دلیــل
اســت کــه دولــت در ایــران داراییهــای فــراوان و باالتریــن
درآمــد را دارد و بنابرایــن قــدرت سیاســی و حکومتــی زمینــۀ
مســاعدی بــرای دسترســی بــه ســرمایههای دیگــر مهیــا
میکنــد (بحرانــی .)74 :1389 ،البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزم
اســت که این نوشــتار قــدرت سیاســی را ـ فــارغ از تقابلهایی
کــه رویکردهــای ایدئولوژیــک و تکنوکراتیــک درون حاکمیت
ممکــن اســت داشــته باشــند ـ یکپارچــه در نظــر گرفته اســت
و برحســب براینــد نیروهــای دارای قــدرت در عرصــۀ مــورد
اشــارۀ ایــن مقالــه ،ســرمایۀ سیاســی را دارای پشــتوانۀ نظــری
ایدئولوژیــک میدانــد.
میتــوان نمــود مفاهیمــی را کــه در بــاال گفتــه شــد در
شــهرها مشــاهده کــرد .افــراد بــا ســرمایههای اقتصــادی و
فرهنگــی مشــابه ،کــه بــا تعریــف بوردیو یــک حوزه را شــکل
میدهنــد ،بــا انتخابهــای مشــخصی در رفتارهــای اجتماعی
خــود از یکدیگــر قابــل تشــخیص هســتند .ایــن انتخابهــا از
گزینــش مــکان ســکونت ،نــوع وســیلۀ نقلیــه ،نــوع غــذا ،نوع
ت کــردن
تفریــح تــا انتخــاب پوشــش و حتــی ســبک صحبـ 
را شــامل میشــود .ایــن انتخابهــا لزوم ـ ًا آگاهانــه نیســتند
و عمدت ـ ًا افــراد بنــا بــه عادتوارههایــی عمــل میکننــد کــه
حــوزۀ اجتماعــی خاستگاهشــان بــه آنهــا تحمیــل میکنــد.
بنابرایــن ،حوزههــای قابــل تشــخیص در فضــای اجتماعــی
متشــکل از افــرادی بــا ســرمایههای مشــابه و بهتبـ ِع آن دارای
عادتوارههــای نزدیــک بــه هــم هســتند.
یکــی از ظرفهــای بــروز رفتــار افــراد ،فضاهــای شــهری
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اســت .فضاهــای شــهری بهســبب محتــوای شــکلدهندۀ
خــود مرکــز نمادیــن پایــداری ارزشهــای مردمــی اســت
کــه بــه بیــان قــدرت خویــش میپردازنــد و آن را در فضــا
متبلــور میکننــد (پارســی .)1381 ،البتــه از منظــر اجتماعــي
فقــط آن دســته از فضاهــاي شــهري كــه كنــش جمعــي
در آنهــا رخ ميدهــد يــا اثــرات اجتماعــي قابــل توجهــي
دارنــد ،از جملــه اســتراحت و تمديــد قــوا ،معاشــرت و تعامــل
اجتماعــي يــا خبرگيــري و اطالعرســاني ،در زمــرۀ فضاهــاي
عمومــي بالفعــل تلقــي ميشــوند .بــه ايــن اعتبــار ،بســياري
از فضاهــاي بــاز شــهري فقــط بهصــورت بالقــوه فضــاي
عمومــي بــه حســاب ميآینــد (خاتــم .)10 :1384 ،فضــای
عمومــی در واقــع فضــای همبــودی اســت؛ مکانــی اســت
کــه واقعیتهــا بــا وجــوه مختلفــی کــه دارنــد در کنــار هــم
در آن حضــور مییابنــد و تحمــل نظرهــای متفــاوت در آنجــا
تمریــن میشــود (مدنیپــور .)267 :1384 ،بنابرایــن ،در ایــن
یادداشــت مفهــوم فضــای عمومی شــهری 1بهعنــوان تعریفی
دربرگیرنــده بــه کار مـیرود .افــرادی کــه در فضــای اجتماعی
در حوزههــای نزدیــک بــه یکدیگــر قــرار میگیرنــد ،بنــا بــر
ای خــود ،بــه بــروز رفتارهایــی تمایــل دارنــد
الگــوی ســرمایه ِ
کــه بـ ه طورکلــی بــا یکدیگر مشــابهت پیــدا میکننــد .حضور
افــراد بــا ســرمایههای مختلــف و بهتب ـ ِع آن عادتوارههــای
متفــاوت در یــک فضــای عمومی شــهری ،خود موجــب ایجاد
الگــوی جایگزینــی خاصــی در فضــا میشــود .افــراد حاضــر
در میدانهــای متفــاوت بــر حســب فاصلــۀ خــود در نمــودار
فضــای اجتماعــی تــا حــد امــکان در فضــای کالبــدی هــم از
یکدیگــر فاصلــۀ بیشــتری میگیرنــد .ایــن جایگزینــی مــورد
اشــاره در فضاهــای مختلــف و زمانهــای متفــاوت قابــل
تشــخیص و اســتخراج الگــوی فضایــی اســت.
موضوعــی کــه در ایــن یادداشــت بــه آن توجــه میشــود
ایــن اســت کــه بهســبب ا ِعمــال قــدرت سیاســی حاضــر در
فضــا بهعنــوان ســطح ســوم ســرمایه امــکان بــروز بعضــی
مطلــوب برخــی از حوزههــای اجتماعــی در
عادتوارههــای
ِ
فضاهــای عمومــی شــهری وجــود نــدارد .وضعیــت موجــود
در فضاهــای عمومــی شــهری ایــران حاصــل تعــادل بیــن
حضــور شــهروندان و عادتوارههــای مطلــوب آنــان از ســویی
و نیــروی سیاســی-حکومتی از ســوی دیگــر اســت .در جایــی
1 - urban public space

کــه ایــن رفتارهــای مطلــوب شــهروندان بــا خواســتۀ نیــروی
سیاســی هماهنــگ نباشــد نیــروی سیاســی بــا ا ِعمــال قــدرت
ســعی میکنــد بــه اشــکال مختلــف بــه نفــع الگــوی مطلوب
خــود در فضــا تعــادل ایجــاد کنــد .اگر حــوزهای که مــورد این
ا ِعمــال نیــرو (ســرکوب) قــرار میگیــرد از خود مقاومت نشــان
دهــد ،طبعـ ًا ایــن فراینــد بــه بــروز تنــش منجــر خواهــد شــد.
یکــی از مهمتریــن مثالهــای ایــن تنشهــا
عادتوارههاییانــد کــه زنــان طبقــۀ متوســط شــهری،
بهعنــوان یکــی از حوزههــای قابــل تشــخیص در فضــای
اجتماعــی ،بــه بــروز آنهــا در فضاهــای عمومــی شــهری
تمایــل دارنــد و نیــروی سیاســی بنــا بــه عقبــۀ ایدئولوژیــک
خــود مخالــف اســت و مانــع بــروز آنهــا میشــود .بــه طــور
کلــی میتــوان ایــن تقابــل را اینگونــه صورتبنــدی کــرد
کــه نیــروی سیاســی ،بــا پشــتوانۀ ایدئولوژیــک موجــود و از
طریــق ابزارهــای ا ِعمــال قــدرت در ســطوح مختلــف ،تــاش
میکنــد از رفتارهایــی کــه موجــب خودنمایــی یــا بــه تعبیــر
ـرج» زنــان در فضاهــای عمومــی شــهری
ایدئولوژیــک «تبـ ّ
میشــود جلوگیــری کنــد .ایــن رفتارهــا فعالیتهــای فرهنگی
(مثــل تئاتــر خیابانــی) و ورزشــی (مثــل دوچرخهســواری)
ــرض موجــب
و هــر گونــه حضــوری را کــه هرچنــد بال َع َ
ایــن خودنمایــی میشــود در بــر میگیرنــد .زنــان طبقــۀ
متوســط شــهری هــم بنــا بــه دالیلــی کــه مطــرح شــد بــه
بــروز عادتوارههــای حــوزۀ خــود تمایــل دارنــد .ایــن بــروز
بهناچــار پنهــانبــودن از انظــار را برنمیتابــد و ایــن خــود
عامــل نــزاع آشــکار و پنهانی اســت کــه در فضاهــای عمومی
شــهری دیــده میشــود .یکــی از مهمتریــن عرصههــای ایــن
تقابــل عرصــۀ انتخاب نوع پوشــش اســت .تنــش در این زمینه
بیــش از انــواع دیگــر تقابلهــا موجــب رودررویی ایــن دو نیرو
شــده اســت .از منظــری کــه طــرح شــد ،مخالفــت بــا الگــوی
مــورد نظــر قــدرت سیاســی ،حتــی اگــر خاســتگاه سیاســی
نداشــته باشــد ،قابلیت قرائــت بهعنــوان کنش سیاســی را دارد
و حتــی ممکــن اســت عامدانــه و آگاهانــه بــه کنــش سیاســی
تبدیــل شــود .یعنــی تــاش بــرای بــروز عــادتوارۀ طبیعــی
یــک حــوزه ،چــون در مقابــل نیــروی سیاســی قــرار گرفتــه،
اســتحاله میشــود و اساس ـ ًا کارکــرد دیگــری بهعنــوان امــر
سیاســی پیــدا میکنــد.
ناســازگاری رفتــار افــراد در فضــای عمومــی بــا عادتوارههای

1 - objective
2 - subjective

 -3برای مطالعۀ بیشتر به گفتارهای مصطفی ملکیان مث ً
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مطلــوب خــود ،کــه بهدلیــل نوعــی ســرکوب صــورت گرفتــه
باشــد ،عامــل مهمــی بــرای نارضایتی ایــن افــراد در حوزههای
مربوطــه اســت .ایــن نارضایتــی طبیعتـ ًا موجــب افــت رضایت
از فضاهــای عمومــی شــهری و در نتیجه افــت کیفیت زندگی
زیستشــدۀ شــهروندان میشــود .طبیعتــ ًا هرچــه حــوزهای
کــه نیــروی سیاســی بــا عــادتوارهاش مخالفــت میکنــد
بزرگتــر باشــد میــزان نارضایتــی بیشــتری در ســطح عمومی
شــکل خواهــد گرفــت و طیــف ناراضیــان وســیعتر خواهــد
بــود .حــوزۀ زنــان طبقــۀ متوســط شــهری یکــی از مهمتریــن
و وســیعترین حوزههــای تأثیرگــذار در فضــای اجتماعــی ایران
کنونــی اســت و طبیعت ـ ًا نارضایتــی ایــن قشــر از حضــور در
فضاهــای عمومــی شــهری براینــد رضایــت از ایــن فضاهــا
و در نتیجــه کیفیــت فضاهــای شــهری را کاهــش میدهــد.
در واقــع میتــوان اینگونــه جمعبنــدی کــرد کــه شــکاف
بیــن فرهنــگ رســمی (کــه قــدرت سیاســی تولیگــری آن را
بــر عهــده دارد) و فرهنــگ غیررســمی ،بهدلیــل ارزشهایــی
کــه لزومـ ًا منطبــق بــر ارزشهــای مقبــول فرهنــگ رســمی
نیســتند ،و تــاش بــرای ا ِعمــال قــدرت سیاســی بهمنظــور
اســتیالی فرهنــگ رســمی بــه درونیشــدن نوعــی نارضایتی
از کیفیــت زندگــی شــهری منجــر میشــود کــه اجتنابپذیــر
اســت .البتــه نوشــتار حاضــر ایــن پیشفــرض را نــدارد
کــه در صــورت حضــور نداشــتن نیــروی سیاســی و بــروز
عادتوارههــای طبیعــی حوزههــای مختلــف در فضاهــای
عمومــی شــهری ،کیفیــت ایــن فضاهــا بــه مطلوبیــت از
دیــدگاه نخبــگان خواهــد رســید .همچنیــن اینکــه در صــورت
تقابــل ارزشهــای ایدئولوژیــک و میــزان رضایــت عمومــی و
بهتبــع آن کیفیــت زندگــی شــهری در چــه مصداقهایــی باید
کــدام را اولویــت در نظــر گرفــت ،بحثــی اســت کــه مجالــی
دیگــر میطلبــد .امــا اجمــا ًال بــه نظــر میرســد ،در فراینــد
1
تصمیمگیــری ،تفکیــک گزارههــا بــه گزارههــای عینــی
و ذهنــی 2و اهمیــتدادن بــه نظــر اکثریــت در گزارههــای
ن صورت
ـی بالقــوه راهگشــا باشــد 3.شــاید در ایـ 
ذهنــی و عینـ ِ
بتــوان بــه ســمت فضاهایــی عادالنـ ه و فــارغ از تبعیضهایــی
حرکــت کــرد کــه یکــی از مهمتریــن جلــوۀ آنهــا تبعیضهای
جنســیتی اســت.
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