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در ایــن یادداشــت تــالش می شــود بــا تحلیلی جامعه شــناختی 
ــی  ــای عموم ــف در فضاه ــای مختل ــراد و گروه ه ــار اف رفت
شــهری به طــور عــام و نیروهــای تأثیرگــذار بــر رفتــار قابــل 
مشــاهدۀ زنــان طبقۀ متوســط شــهری به طــور خاص بررســی 
ــر  ــا اســتفاده از چارچــوب نظــری پی ــن مســیر ب شــود. در ای
ــود  ــه می ش ــرض گرفت ــوی، ف ــناس فرانس ــو1، جامعه ش بوردی
ــی دارد  ــد دلیل کــه آنچــه عامــالن اجتماعــی انجــام می دهن
کــه بایــد آن را یافــت؛ دلیلــی کــه بــر اساســش بتــوان رفتــار 
ــر  ــای به ظاه ــته ای از فعالیت ه ــرد و رش ــه ک ــان را توجی آن
ــه رشــته ای از فعالیت هــای  ناهماهنــگ و دلبخــواه آنهــا را ب
ــه یــک  ــکا ب ــا ات ــه ای کــه ب ــه گون ــدل کــرد، ب هماهنــگ ب
ــوان آن  ــی  از اصــول بت ــۀ هماهنگ ــا مجموع ــد ی اصــل واح
ــر  ــو ب ــو، 1390: 200(. بوردی ــرد )بوردی ــا را درک ک فعالیت ه
ایــن  اســاس مفهــوم فضــای اجتماعــی2 را مطــرح می کنــد. 
درک مفهــوم فضــا از نظــر او متضمــن فهم دنیــای اجتماع در 
قالــب روابــط اســت. او هــر واقعیــت بیرونی را محصــول رابطۀ 
عناصــر تشــکیل دهندۀ فضــا می بینــد و روابطــی چــون دوری، 
نزدیکــی و هــر گونــه مفهــوم دیگــری را که نشــان دهندۀ نظم 
اســت بــه ایــن ترتیــب تحلیــل می  کنــد )بوردیــو، 1390: 35(.
فضــای اجتماعــی بوردیــو بــه ایــن ترتیــب ســاخته می شــود 
کــه عامــالن و گروه هــای اجتماعــی بــر اســاس جایگاهشــان 

ــوند.  ــیم می ش ــذار تقس ــل تفاوت گ ــارِی دو اص ــع آم در توزی
ایــن دو اصــل کــه در جوامــع پیشــرفته تأثیرگذارتریــن عوامل  
هســتند عبارت اند از ســرمایۀ اقتصــادی3 و ســرمایۀ فرهنگی4. 
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 ســرمایه های 
یادشــده دارد )گرنفــل، 1389: 153(. ســرمایۀ اقتصــادی هــر 
چیــزی اســت کــه بــدون واســطه و به طــور مســتقیم بــه پــول 
تبدیــل می شــود. ســرمایۀ فرهنگــی نیــز کــه بوردیــو بــرای 
توضیــح تمایــزات فرهنگــی طــرح کرده اســت به ســه شــکل 
ســرمایۀ فرهنگــی درونی شــده )چیزهایــی کــه افــراد می دانند 
و می تواننــد انجــام دهنــد، مثــل تســلط بــر زبــان خارجــی و 
نقاشــی(، ســرمایۀ فرهنگــی عینیت یافتــه )مالکیــت کاالهــای 
فرهنگــی مثــل کتاب هــا( و ســرمایۀ فرهنگــی نهادینه  شــده 

.)Bourdieu, 1986( وجــود دارد )مــدارک تحصیلــی(
عامــالن اجتماعــی تــا آنجــا بــا یکدیگــر دارای مشــترکات اند 
ــک  ــر نزدی ــه یکدیگ ــده ب ــدی یادش ــتگاه دو  بُع ــه در دس ک
هســتند و میــزان تفاوت هایشــان بــه ایــن بســتگی دارد کــه 
در ایــن دســتگاه چقــدر از هــم فاصلــه داشــته باشــند. فاصلــۀ 
فیزیکــی ای کــه میــان جایــگاه دو نقطــه در روی کاغــذ وجود 
ــۀ اجتماعــی دو کنش گــری اســت کــه  دارد هم ســنگ فاصل
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آن دو نقطــه نمــاد آنهــا بــوده اســت. الگــوی مذکــور فواصلــی 
را تعریــف می کنــد کــه قــدرت پیش بینــی برخوردها، دوســتی 
ــه  ــب ک ــن ترتی ــه ای ــو، 1390: 40(؛ ب ــال را دارد )بوردی و امی
ــتند  ــر هس ــم نزدیک ت ــه ه ــودار ب ــن نم ــه در ای ــرادی ک اف
مشــابهت بیشــتری بــه یکدیگــر دارنــد و در یــک حــوزه1 یــا 
میــدان اجتماعــی قــرار می گیرنــد. حــوزه یــا میــدان فضــای 
ــخص  ــات مش ــه تصمیم ــت ک ــاخت مندی از جایگاه  هاس س
خــود را بــر کســانی کــه وارد آن می شــوند، تحمیــل می کنــد. 
جایــگاه و موقعیــت درون میــدان هــر کنش گــری را بــه جانب 
الگــوی رفتــاری ویــژه ای متمایــل می کنــد )بحرانــی، 1389: 
ــطحی از  ــز س ــا نی ــطح از موقعیت ه ــر س ــه ازای ه 52(. ب
ــر اثــر شــرایط  ــا ســلیقه ها وجــود دارد کــه ب عادت واره2 هــا ی
ــق  ــد. از طری ــود می آی ــه وج ــا آن ب ــب ب ــی متناس اجتماع
ــۀ  ــا مجموع ــدۀ آنه ــت تکثیرکنن ــا و ظرفی ــن عادت واره ه ای
ــد  ــه وجــود می آین ــا ب ــا و خصلت ه ــه ای از ثروت ه انتظام یافت
ــو،  ــد )بوردی کــه در درون خــود از وحــدت اســلوب برخوردارن
1390: 35(. بدیــن ترتیــب، ملکــه یــا عادت واره نوعــی آمادگی 
عملــی، آموختگــی ضمنی، فراســت یا تربیت یافتگــی اجتماعی 
از نــوع ذوق و ســلیقه اســت کــه بــه عامــل اجتماعــی امــکان 
ــا،  ــا، ارزش ه ــا، رونده ــد، آداب، جهت ه ــد روح قواع می ده
روش هــا و دیگــر امــور حــوزه )میــدان( خــاص خــود )عملــی، 
ــد و درون  اقتصــادی، سیاســی، هنــری، ورزشــی و...( را دریاب
آن پذیرفتــه شــود، جــا بیفتــد و منشــأ اثــر شــود. عــادت واره 
نوعــی تربیــت غیرمســتقیم اســت که باعــث می شــود فضایل 
ــاع به صــورت ملکــه،  ــک اجتم ــل پذیرفته شــده در ی ــا رذای ی
بــدون نیــاز بــه تأمــل و تکلــف، از کنش گــران اجتماعــی ســر 
بزنــد )بوردیــو، 1390: 15-16، مقدمۀ مترجم(. بر این  اســاس، 
عادت واره هایــی مثــل ســبک لبــاس پوشــیدن، غــذا خــوردن، 
تفریــح کــردن و ســایر رفتارهای کســانی که در نمــودار فضای 
اجتماعــی نزدیــک هــم قــرار می گیرنــد بــا یکدیگر مشــابهت 
دارد. همچنیــن عامــالن اجتماعــی در عمــل می خواهنــد بــه 
ــترین  ــه بیش ــوند ک ــذب ش ــی ج ــراد و میدان های ــمت اف س

انطبــاق را بــا تمایــالت آنهــا دارد )گرنفــل، 1389: 117(.
ــرای  ــود ب ــی خ ــای اجتماع ــوم فض ــل مفه ــو در تکمی بوردی
برخــی کشــورها بــه ســرمایۀ سیاســی3 اشــاره دارد کــه یــک 
1 - field
2 - habitus
3 - political capital

ــواًل  ــن کشــورها معم ــر اســت. در ای ــذار دیگ اصــل تفاوت گ
ــگان  ــت و نخب ــت اس ــار دول ــده در اختی ــای عم مالکیت ه
ــو: 1390:  ــد )بوردی ــادی برخوردارن ــات زی ــی از امکان حکومت
46-52(. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه دارایی هــا و اِعمــال 
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 
ــا  ــرد ی ــر ف ــی ه ــرمایۀ کل ــرمایه ها س ــن س ــد ای ــود. براین ش
گــروه اجتماعــی را تشــکیل می دهــد و بــر اســاس ســرجمع 
کل ســرمایه ها در منطقــۀ تالقــی ســه ســرمایه، جایــگاه آنهــا 
در ایــن فضــای اجتماعــی مشــخص می شــود. انتخــاب بُعــد 
ــل  ــن دلی ــه ای ــران ب ــرای ای ــی ب ســرمایۀ سیاســی و حکومت
اســت کــه دولــت در ایــران دارایی هــای فــراوان و باالتریــن 
درآمــد را دارد و بنابرایــن قــدرت سیاســی و حکومتــی زمینــۀ 
ــا  ــر مهی ــرمایه های دیگ ــه س ــی ب ــرای دسترس ــاعدی ب مس
ــه الزم  ــن نکت ــر ای ــه ذک ــی، 1389: 74(. البت ــد )بحران می کن
اســت که این نوشــتار قــدرت سیاســی را ـ فــارغ از تقابل هایی 
کــه رویکردهــای ایدئولوژیــک و تکنوکراتیــک درون حاکمیت 
ممکــن اســت داشــته باشــندـ  یکپارچــه در نظــر گرفته اســت 
و برحســب براینــد نیروهــای دارای قــدرت در عرصــۀ مــورد 
اشــارۀ ایــن مقالــه، ســرمایۀ سیاســی را دارای پشــتوانۀ نظــری 

ــد. ــک می دان ایدئولوژی
ــد در  ــه ش ــاال گفت ــه در ب ــی را ک ــود مفاهیم ــوان نم می ت
ــا ســرمایه های اقتصــادی و  ــراد ب شــهرها مشــاهده کــرد. اف
فرهنگــی مشــابه، کــه بــا تعریــف بوردیو یــک حوزه را شــکل 
می دهنــد، بــا انتخاب هــای مشــخصی در رفتارهــای اجتماعی 
خــود از یکدیگــر قابــل تشــخیص هســتند. ایــن انتخاب هــا از 
گزینــش مــکان ســکونت، نــوع وســیلۀ نقلیــه، نــوع غــذا، نوع 
تفریــح تــا انتخــاب پوشــش و حتــی ســبک صحبــت  کــردن 
ــه نیســتند  ــاً آگاهان ــن انتخاب هــا لزوم را شــامل می شــود. ای
و عمدتــاً افــراد بنــا بــه عادت واره هایــی عمــل می کننــد کــه 
ــد.  ــه آنهــا تحمیــل می کن حــوزۀ اجتماعــی خاستگاهشــان ب
ــل تشــخیص در فضــای اجتماعــی  ــن، حوزه هــای قاب بنابرای
متشــکل از افــرادی بــا ســرمایه های مشــابه و به تبــِع آن دارای 

عادت واره هــای نزدیــک بــه هــم هســتند. 
ــهری  ــای ش ــراد، فضاه ــار اف ــروز رفت ــای ب ــی از ظرف ه یک
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ــکل دهندۀ  ــوای ش ــبب محت ــهری به س ــای ش ــت. فضاه اس
ــت  ــی اس ــای مردم ــداری ارزش ه ــن پای ــز نمادی ــود مرک خ
ــد و آن را در فضــا  ــش می پردازن ــدرت خوی ــان ق ــه بی ــه ب ک
متبلــور می کننــد )پارســی، 1381(. البتــه از منظــر اجتماعــي 
ــي  ــش جمع ــه کن ــهري ک ــاي ش ــته از فضاه ــط آن دس فق
ــي  ــل توجه ــي قاب ــرات اجتماع ــا اث ــد ی ــا رخ مي ده در آنه
دارنــد، از جملــه اســتراحت و تمدیــد قــوا، معاشــرت و تعامــل 
اجتماعــي یــا خبرگیــري و اطالع رســاني، در زمــرۀ فضاهــاي 
عمومــي بالفعــل تلقــي مي شــوند. بــه ایــن اعتبــار، بســیاري 
ــاي  ــوه فض ــورت بالق ــط به ص ــهري فق ــاز ش ــاي ب از فضاه
ــای  ــم، 1384: 10(. فض ــد )خات ــاب مي آین ــه حس ــي ب عموم
ــت  ــی اس ــت؛ مکان ــودی اس ــای همب ــع فض ــی در واق عموم
کــه واقعیت هــا بــا وجــوه مختلفــی کــه دارنــد در کنــار هــم 
در آن حضــور می یابنــد و تحمــل نظرهــای متفــاوت در آنجــا 
تمریــن می شــود )مدنی پــور، 1384: 267(. بنابرایــن، در ایــن 
یادداشــت مفهــوم فضــای عمومی شــهری1 به عنــوان تعریفی 
دربرگیرنــده بــه کار مــی رود. افــرادی کــه در فضــای اجتماعی 
در حوزه هــای نزدیــک بــه یکدیگــر قــرار می گیرنــد، بنــا بــر 
الگــوی ســرمایه اِی خــود، بــه بــروز رفتارهایــی تمایــل دارنــد 
کــه بــه  طورکلــی بــا یکدیگر مشــابهت پیــدا می کننــد. حضور 
ــِع آن عادت واره هــای  ــف و به تب ــا ســرمایه های مختل ــراد ب اف
متفــاوت در یــک فضــای عمومی شــهری، خود موجــب ایجاد 
الگــوی جایگزینــی خاصــی در فضــا می شــود. افــراد حاضــر 
در میدان هــای متفــاوت بــر حســب فاصلــۀ خــود در نمــودار 
فضــای اجتماعــی تــا حــد امــکان در فضــای کالبــدی هــم از 
یکدیگــر فاصلــۀ بیشــتری می گیرنــد. ایــن جایگزینــی مــورد 
ــل  ــاوت قاب ــای متف ــف و زمان ه ــای مختل ــاره در فضاه اش

تشــخیص و اســتخراج الگــوی فضایــی اســت.
ــود  ــه می ش ــه آن توج ــت ب ــن یادداش ــه در ای ــی ک موضوع
ایــن اســت کــه به ســبب اِعمــال قــدرت سیاســی حاضــر در 
ــروز بعضــی  ــوان ســطح ســوم ســرمایه امــکان ب فضــا به عن
ــی در  ــای اجتماع ــی از حوزه ه ــوِب برخ ــای مطل عادت واره ه
ــدارد. وضعیــت موجــود  فضاهــای عمومــی شــهری وجــود ن
ــن  ــادل بی ــران حاصــل تع ــی شــهری ای ــای عموم در فضاه
حضــور شــهروندان و عادت واره هــای 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 اِعمــال قــدرت 
ســعی می کنــد بــه اشــکال مختلــف بــه نفــع الگــوی مطلوب 
خــود در فضــا تعــادل ایجــاد کنــد. اگر حــوزه ای که مــورد این 
اِعمــال نیــرو )ســرکوب( قــرار می گیــرد از خود مقاومت نشــان 
دهــد، طبعــاً ایــن فراینــد بــه بــروز تنــش منجــر خواهــد شــد.
تنش هــا  ایــن  مثال هــای  مهم تریــن  از  یکــی 
عادت واره هایی انــد کــه زنــان طبقــۀ متوســط شــهری، 
ــای  ــخیص در فض ــل تش ــای قاب ــی از حوزه ه ــوان یک به عن
ــهری  ــی ش ــای عموم ــا در فضاه ــروز آنه ــه ب ــی، ب اجتماع
تمایــل دارنــد و نیــروی سیاســی بنــا بــه عقبــۀ ایدئولوژیــک 
خــود مخالــف اســت و مانــع بــروز آنهــا می شــود. بــه طــور 
ــرد  ــدی ک ــه صورت بن ــل را این گون ــن تقاب ــوان ای ــی می ت کل
ــا پشــتوانۀ ایدئولوژیــک موجــود و از  کــه نیــروی سیاســی، ب
طریــق ابزارهــای اِعمــال قــدرت در ســطوح مختلــف، تــالش 
می کنــد از رفتارهایــی کــه موجــب خودنمایــی یــا بــه تعبیــر 
ــان در فضاهــای عمومــی شــهری  ــّرج« زن ایدئولوژیــک »تب
می شــود جلوگیــری کنــد. ایــن رفتارهــا فعالیت هــای فرهنگی 
ــواری(  ــل دوچرخه س ــی )مث ــی( و ورزش ــر خیابان ــل تئات )مث
ــب  ــَرض موج ــد بالَع ــه هر چن ــوری را ک ــه حض ــر گون و ه
ــۀ  ــان طبق ــد. زن ــر می گیرن ــود در ب ــی می ش ــن خودنمای ای
متوســط شــهری هــم بنــا بــه دالیلــی کــه مطــرح شــد بــه 
ــد. ایــن بــروز  بــروز عادت واره هــای حــوزۀ خــود تمایــل دارن
ــود  ــن خ ــد و ای ــار را برنمی تاب ــودن از انظ ــان  ب ــار پنه به نا چ
عامــل نــزاع آشــکار و پنهانی اســت کــه در فضاهــای عمومی 
شــهری دیــده می شــود. یکــی از مهم تریــن عرصه هــای ایــن 
تقابــل عرصــۀ انتخاب نوع پوشــش اســت. تنــش در این زمینه 
بیــش از انــواع دیگــر تقابل هــا 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 به عنــوان کنش سیاســی را دارد 
و حتــی ممکــن اســت عامدانــه و آگاهانــه بــه کنــش سیاســی 
تبدیــل شــود. یعنــی تــالش بــرای بــروز عــادت وارۀ طبیعــی 
یــک حــوزه، چــون در مقابــل نیــروی سیاســی قــرار گرفتــه، 
اســتحاله می شــود و اساســاً کارکــرد دیگــری به عنــوان امــر 

ــد.  ــدا می کن ــی پی سیاس
ناســازگاری رفتــار افــراد در فضــای عمومــی بــا عادت واره های 
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مطلــوب خــود، کــه به دلیــل نوعــی ســرکوب صــورت گرفتــه 
باشــد، عامــل مهمــی بــرای نارضایتی ایــن افــراد در حوزه های 
مربوطــه اســت. ایــن نارضایتــی طبیعتــاً موجــب افــت رضایت 
از فضاهــای عمومــی شــهری و در نتیجه افــت کیفیت زندگی 
ــوزه ای  ــه ح ــاً هر چ ــود. طبیعت ــهروندان می ش ــدۀ ش زیست ش
ــد  ــت می کن ــادت واره اش مخالف ــا ع ــی ب ــروی سیاس ــه نی ک
بزرگ تــر باشــد میــزان نارضایتــی بیشــتری در ســطح عمومی 
ــان وســیع تر خواهــد  ــف ناراضی شــکل خواهــد گرفــت و طی
بــود. حــوزۀ زنــان طبقــۀ متوســط شــهری یکــی از مهم تریــن 
و وســیع ترین حوزه هــای تأثیرگــذار در فضــای اجتماعــی ایران 
ــن قشــر از حضــور در  ــاً نارضایتــی ای ــی اســت و طبیعت کنون
فضاهــای عمومــی شــهری براینــد رضایــت از ایــن فضاهــا 

و در نتیجــه کیفیــت فضاهــای شــهری را کاهــش می دهــد.
ــکاف  ــه ش ــرد ک ــدی ک ــه جمع بن ــوان این گون ــع می ت در واق
بیــن فرهنــگ رســمی )کــه قــدرت سیاســی تولی گــری آن را 
بــر عهــده دارد( و فرهنــگ غیر رســمی، به دلیــل ارزش هایــی 
کــه لزومــاً منطبــق بــر ارزش هــای مقبــول فرهنــگ رســمی 
ــرای اِعمــال قــدرت سیاســی به منظــور  نیســتند، و تــالش ب
اســتیالی فرهنــگ رســمی بــه درونی  شــدن نوعــی نارضایتی 
از کیفیــت زندگــی شــهری منجــر می شــود کــه اجتناب پذیــر 
ــدارد  ــر ایــن پیش فــرض را ن ــت. البتــه نوشــتار حاض اس
ــروز  ــی و ب ــروی سیاس ــتن نی ــور نداش ــورت حض ــه در ص ک
ــای  ــف در فضاه ــای مختل ــی حوزه ه ــای طبیع عادت واره ه
ــت از  ــه مطلوبی ــا ب ــن فضاه ــت ای ــهری، کیفی ــی ش عموم
دیــدگاه نخبــگان خواهــد رســید. همچنیــن اینکــه در صــورت 
تقابــل ارزش هــای ایدئولوژیــک و میــزان رضایــت عمومــی و 
به تبــع آن کیفیــت زندگــی شــهری در چــه مصداق هایــی باید 
کــدام را اولویــت در نظــر گرفــت، بحثــی اســت کــه مجالــی 
ــد  ــه نظــر می رســد، در فراین ــااًل ب ــا اجم ــد. ام دیگــر می طلب
ــی1  ــای عین ــه گزاره ه ــا ب ــک گزاره ه ــری، تفکی تصمیم گی
ــای  ــت در گزاره ه ــر اکثری ــه نظ ــت  دادن ب ــی2 و اهمی و ذهن
ذهنــی و عینــِی بالقــوه راهگشــا باشــد.3 شــاید در ایــن  صورت 
بتــوان بــه ســمت فضاهایــی عادالنــه  و فــارغ از تبعیض هایــی 
حرکــت کــرد کــه یکــی از مهم تریــن جلــوۀ آنهــا تبعیض های 

جنســیتی اســت.

1 - objective
2 - subjective

۳-  برای مطالعۀ بیشتر به گفتارهای مصطفی ملکیان مثاًل در کتاب سنت و 
سکوالریسم مراجعه کنید )ملکیان و دیگران، ۱۳۸۸(.
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