زنان در فضاهای عمومی شهری ایران؛ تحلیلی از منظر عادتوارههای
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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
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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
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