
چکـیده
شــیوه های متفــاوت ناحیه بنــدی فضــای خانــه در ادوار مختلــف تاریــخ حکایــت از آن دارد کــه صرف نظــر از عوامــل جغرافیایــی، 
بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی نیــز در ســاخت معنایــی و کارکــردی ســکونت گاه تأثیــر داشــته اند و خانــه، فراتــر از نقــش ابزارِی 
تأمیــن ســرپناه، نقشــی فرهنگــی در تعییــن شــیوه های بهنجــار زیســت ســاکنان خــود داشــته اســت. در واقــع، چگونگی برســاخت 
اجتماعــی فضــای خانــه فرصت هــای متفاوتــی را بــرای رؤیت پذیــری زنانگی/مردانگــی در اختیــار زن و مــرد قــرار می دهــد کــه 
خــود تأثیــری تعیین کننــده بــر بازنمایــی هویــت جنســیتی دارد. هــدف ایــن مقالــه کشــف مکانیزم هــای بازتولیــد دوگانــۀ زنانــه/
مردانــه و چگونگــی طــرد زنــان و تفکیــک جنســیتی فضــا در ســبک معمــاری بــا اســتفاده از روش گفتمــان اســت. در ایــن زمینــه 
ابتــدا بــه شناســایی ســاختارهای برســازندة ســوژة جنســیتی پرداختــه شــده و بــا توصیفــی از فضــای جنســیتی، چگونگــی کنتــرل، 
بازنمایــی و طــرد بــدن زن در چارچــوب اصــول زنانگــی به مثابــۀ »دیگــری« مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه و بــا الهــام از آرای فوکــو، 
فضــای عمومــی و خصوصــی در پیونــد بــا مناســبات قــدرت نظــام حاکــم بررســی شــده اســت. بــر ایــن اســاس، ســبک معمــاری 
خانه هــای درون گــرای قاجاریــه، عــالوه بــر بازتولیــد قاعــدة تفکیــک فضــای جنســیتی و تعییــن اندرونــی به عنــوان محــدوده ای 
زنانــه و تعریــف بیرونــی به عنــوان محیطــی مردانــه، زنــان را آمــاده می کنــد تــا بــرای مادرانگــی و همســربودگی تربیــت شــوند. 
مهم تریــن نقــش زن در گفتمــان ســنتی نقــش همســرانگی و مادربودگــی اســت و زنانــی کــه در ایــن دو نقــش ناموفــق باشــند 
از زنانگــی اجتماعــی طــرد می شــوند، و در دورة حاضــر، به دلیــل حاکمیــت ســاختار مردســاالرانه بــر جامعــه، دسترســي زنــان بــه 
فضاهــاي عمومــي، امکانــات و خدمــات محــدود می شــود و تکنیــک انضباطــي فضــا خــود را بــه شــکل تفکیــک جنســیتي نیــز 

در فضــا نشــان می دهــد.
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مقدمـه
بــدن سیاســی از طریــق »دیگربودگــی«1 تأثیــرش را بر جوامع 
ــخص  ــای ش ــه معن ــه ب ــی »ن ــد. دیگربودگ ــل می کن تحمی
خــاص بلکــه بیشــتر به عنــوان یــک جایــگاه2 تلقی می شــود« 
)اِوانــز، 1386: 57(؛ جایگاهــی کــه وقتی دیگری3 آن را اشــغال 
می کنــد موقعیــت ابــژه را پیــدا می کنــد. مفهــوم دیگربودگــی 
ــی،  ــای اجتماع ــِت گروه ه ــت و اقلی ــت  اکثری ــی هوی بازنمای
فرهنگــی، جنســیتی و... اســت کــه در چگونگی تنظیــم روابط 
ــۀ  ــا فاصل ــود ت ــاخته می ش ــا برس ــن گروه ه ــن ای ــر بی نابراب
»خود« از »دیگری« مشــخص شــود. از ایــن  رو، »دیگربودگی 
فراینــد چگونگــی شــکل گیری هویــت خــود و طــرد دیگــری 
ــش آن در  ــۀ نق ــد و از زاوی ــح می ده ــان را توضی درون گفتم
ــل  ــردازان تحلی ــه نظریه پ ــا موردتوج ــکل گیری گفتمان ه ش
ــن  ــت تبیی ــوان جه ــه می ت ــت ک ــده اس ــع  ش ــان واق گفتم
چگونگــی تعامالت میــان گفتمان ها اســتفاده کــرد« )تاجیک، 

.)43 :1379
میشــل فوکــو4 کــه آثــارش در انکشــاف مفاهیــم دیگربودگــی 
نقــش حیاتــی دارد بــه بررســی فرایندهای طــرد عالقۀ خاصی 
ــان« )1970(  ــم گفتم ــۀ »نظ ــد. وی در مقال ــان می ده نش
ــردازد  ــرد می پ ــذاری و ط ــف مکانیســم های کنارگ ــه توصی ب
ــرل  ــی کنت ــی و بیرون ــارت درون ــت نظ ــان را تح ــه گفتم ک
می کننــد و بدیــن شــیوه تولیــد آن را رقــم می زننــد. از ایــن 
ــطۀ  ــود را به واس ــت خ ــت و هوی ــم تمامی ــاِن حاک رو، گفتم
ــی،  ــد )خالق ــظ می کن ــان حف ــری از درون گفتم ــرد دیگ ط
1385: 79(. نقطــۀ عطــف مباحــث فوکــو در همیــن مفهــوم 
طــرد و دیگربودگــی اســت کــه برتــري دادن گفتمــان غالــب 
ــح  ــدرت و ترجی ــط ق ــا رواب ــا ب ــد خــوردن آنه ــق پیون از طری
آن گفتمــان صــورت می پذیــرد )میلــز، 1392: 137(. از نظــر 
فوکــو، »انقیــاد و تســلط بــر دیگــری تحــت شــرایط تاریخی و 
فرهنگــی خــاص، بــا پنهــان کــردن ســازوکار قــدرت از طریق 
ــار و  ــي کــردن آن، به صــورت عــادت و طبیعــت در گفت درون
نوشــتار روزانــه درون عرصــۀ  عمومــي و خصوصــي تولیــد و 
ــر،  ــان  دیگ ــه بی ــو، 1982: 64(. ب ــود« )فوک ــد مي ش بازتولی
ــدۀ باورهــا، اعتقــادات و ارزش هــای مرتبــط  شــبکۀ در هم تنی

1 - otherness
2 - locus
3 - other
4 - Micheal Foucault

بــا جنســیت و تفکیــک وظایــف نظامــی معرفتــی را موجودیت 
می بخشــد کــه ســاختار اجتماعــی قــدرت، متناســب بــا آن، در 
همــۀ ســطوح و الیه هــای زندگــی )ازجمله در فضــای عمومی 
و خصوصــی( جریــان دارد و در مرزبنــدی فضــای جنســیتی، 
ــوان یــک هنجــار، کســانی  ــا تعریــف برخــی بدن هــا به عن ب
کــه خــارج از ایــن هنجــار قــرار می گیرنــد »دیگــری« تعریف 
می شــوند. »بــدن پدیــده ای اســت کــه به صــورت اجتماعــی 
ســاخته می شــود و نــوع کنتــرل و نظارتــی کــه بر بــدن اعمال 
می شــود نظمــی اســت کــه جامعــه در پــی آن اســت، آن گونه 
کــه بــدن زنــان به عنــوان ســرمایه ای اجتماعــی تحــت تأثیــر 
گفتمــان حاکــم کــه ارزش و فــرم آن را تعییــن می  کنــد بــر 
منزلــت و موقعیــت اجتماعــی آنــان اثرگــذار اســت« )فوکــو، 
1978: 21(. بــه ایــن ترتیــب، از آنجــا که تســلط ســاخت  های 
معنایــی در هــر دورۀ تاریخــی به دلیــل برتــری مکانیزم هــای 
اعمــال قــدرت و بهنجارســازی و نظارتــی آن میســر می شــود، 
ــدرج در آن و  ــدرت من ــط ق ــف رواب ــا کش ــی بدن ه بازخوان
چگونگی برســاخته شــدن ســوژه های جنسیتی و ســاختارهای 
تعین  بخــش زنانگی/مردانگــی را ممکــن می کند؛ ســاختارهایی 
ــال  ــیوه های اعم ــدرت و ش ــای ق ــو تکنولوژی ه ــه در پرت ک
ــود. در  ــوش می ش ــا فرام ــرار ی ــا تک ــارت آن ه ــرل و نظ کنت
ــه زمینه هــای تاریخــی و اجتماعــی و  ــدون توجــه ب ــع، ب واق
ــان  ــاد زن مناســبات قــدرت حاکــم، فهــم کامــل طــرد و انقی
ــای دو  ــه تفاوت ه ــن ب ــای پرداخت ــه ج ــت و ب ــن نیس ممک
ــای  ــۀ مقوله بندی ه ــون هم ــدرت در کان ــه ق ــد ب ــس بای جن
ــو تســلط  ــه جنســیت توجــه داشــت. در پرت اجتماعــی ازجمل
چنیــن نظــام معرفتــی، تحلیــل گفتمــان جنســیت و فضــای 
ــی  ــوان متن ــار )به  عن ــرای قاج ــای درون گ ــیتی خانه  ه جنس
متعلــق بــه گفتمــان ســنتی و پیشــامدرن ایــران( در مقایســه 
بــا گفتمــان جنســیت و فضــای جنســیتی حــال حاضــر )کــه 
در مواجهــه بــا مدرنیتــه اســت( بــرای شــناخت و درک ایــن 
موضــوع کــه چگونه مفهوم جنســیت ســاخته، تثبیــت، بازتولید 
ــاری  ــر معم ــود و در عناص ــول می  ش ــر و تح ــار تغیی ــا دچ ی
هــر دوره به عنــوان متنــی متعلــق بــه زمانــه و نظــام دانایــی 
منحصــر بــه آن تولیــد و بازتولیــد می شــود، اهمیــت می یابــد. 
پیــش از شــرح ویژگی هــای بــدن زنــان قاجــار و زنانگــی آنهــا 
به عنــوان متنــی تاریخــی و قابــل بازخوانــی و بســتری بــرای 
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خلــق و بازآفرینــی مــداوم نظــام معنایــی دوگانــۀ زنانه/مردانــه 
ــان،  ــی روش گفتم ــی و تحلیل ــات مفهوم ــمردن امکان و برش
ــاب مفهــوم فضــای جنســیتی  تأملــی هرچنــد مختصــر در ب

ــد. ــروری می نمای ض

1- تأملــی نظــری در مفهــوم فضــای 
جنســیتی

بــودن یــا نبــودن تناظــر میــان ســاختارهای ســازندۀ گفتمــان 
جنســیت بــا گفتمــان فضایــی در هــر دوره از تاریــخ زندگــی 
بشــر از جملــه حوزه هــای پژوهشــی جدیــد اســت کــه تقریبــًا 
از اواســط دهــۀ هفتــاد میــالدی در بخش هــای مختلــف علوم 
ــاب جنســیت  ــه اســت. کت ــرار گرفت ــه ق ــورد توج انســانی م
ــال 1992  ــه در س ــا1، ک ــس کولومنی ــتۀ بئاتری ــا، نوش و فض
انتشــار یافــت، بســان نقطــۀ عطفی در ایــن عرصــۀ مطالعاتی، 
چرخشــی اســتراتژیک از عرصــۀ عمومی به عرصــۀ خصوصی 
را در فهــم جنســیت رقــم زد؛ چــرا کــه تا پیــش از ایــن، عمدۀ 
پژوهشــگرانی کــه در مطالعــۀ فضا-مــکان بــه مقولۀ جنســیت 
توجــه کردنــد بیشــتر بــه فضــای عمومــی توجــه داشــتند تــا 
ــیتی  ــای جنس ــز، 2001: 11(. فض ــی )دنجی ــای خصوص فض
برســاخته ای اجتماعــی اســت کــه ایســتا نیســت و بــا روابــط 
ــش های  ــر پرس ــد و درگی ــود می آی ــر به وج ــی متغی اجتماع
ــای  ــی، 1994: 32(. معن ــت )مسس ــی اس ــدرت و نمادگرای ق
نمادیــن فضاهــا و پیام هــای جنســیتی کــه می رســانند ایــن 
ــر  نیســت کــه فضاهــا خودشــان جنســیتی هســتند، بلکــه ب
ــر  ــود اث ــاخته می ش ــیت برس ــا جنس ــه در آنه ــیوه هایی ک ش
ــی، 1994:  ــد )مسس ــر می پذیرن ــا تأثی ــا از آنه ــد ی می گذارن
179(. جنســیت و فضــا هــر دو تولیــدات اجتماعــی، فرهنگی و 
ارزش هــای ســنتی هســتند و روابط جنســیتی در فضــا بازنمود 
ــود  ــیت نم ــاختار جنس ــی در س ــط فضای ــز رواب ــد و نی می یاب
 پیــدا می کنــد. بــه ایــن ترتیــب، روابــط بیــن نقــش جنســیت 
در گفتمــان فضــا و نقــش فضــا در گفتمــان جنســیت دارای 

ــر، 1993: 48(. ــود )باتل ــت می ش اهمی
در پرتــو ایــن دیــدگاه، فضــای جنســیتی در پیونــد بــا دوگانــۀ 
متقابــل زنانگی/مردانگــی و تفکیــک کارکــردی عرصــۀ 
خصوصــی و عمومــی به مثابــۀ نظامــی نشانه شــناختی و 
برســاخته ای گفتمانی در تثبیت و بازتولید ســاختارهای ســازندۀ 
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جنســیت از اهمیتــی بســیار برخوردار اســت. فضای جنســیتی، 
همــواره در تأمیــن و حفــظ و بازتولیــد ایدئولوژی هــای موجــود 
دربــارۀ جنســیت و نیــاز بازنمایــی آن، »موقعیت هــای متفــاوت 
بیــن زن و مــرد را در طــول تاریــخ حفــظ می کنــد. ایــن تفاوت 
ــری را  ــت پایین ت ــی موقعی ــی در سلســله مراتب اجتماع فضای
ــه در  ــد ک ــت می کن ــردان تقوی ــه م ــبت ب ــان نس ــرای زن ب
نهایــت، ایــن آرایــش و ترتیبــات فضایــی نابرابــری جنســیتی 
را می رســاند« )فــرش، 1994: 112-98؛ اســپاین، 1992: 
66-48(. تفــاوت فضایی در سلســله مراتب اجتماعی در ســطح 
ــه در  ــۀ زیســته ای ک ــد. تجرب ــاق می افت ــره اتف ــی روزم زندگ
زندگــی روزمــره بــه دســت می آیــد نقش هــا و موقعیت هایــی 
ــای  ــد الگوه ــراد به مانن ــه اف ــد ک ــی می کن ــت و درون را تثبی
ــتند.  ــا هس ــای آن نقش ه ــرار و ایف ــال تک ــی در ح فرهنگ
زندگــی روزمــره نقطــۀ عزیمت بــرای درک رابطۀ بیــن قدرت، 
جنســیت و فضاســت. ســاختار اجتماعی قــدرت، بــا برنامه های 
یکنواخــت عــادی و بدیهــی زندگــی روزمــره، نظم خــودش را 
بــه افــراد از طریــق درونــی شــدن در افعــال، گفتــار و کــردار 
تحمیــل می کنــد و نظــام مرزبندی جنســیتی و تقســیم دوگانۀ 
ــی  ــای زندگ ــطوح و الیه ه ــام س ــا و تم ــه در فض زنانه/مردان
تثبیــت و بازتولیــد می شــود. فضــای جنســیتی تفــاوت نقــش 
و نظــام سلســله مراتب و امکانــات متفاوتــی را برای مشــارکت 
زن و مــرد به عنــوان ارکان اصلــی مناســبات خانوادگــی فراهم 
ــه  ــای خان ــیتی، فض ــبات جنس ــن مناس ــذا، در ای ــد. ل می کن
ــای  ــود و فض ــی می ش ــه تلق ــی و زنان ــر خصوص ــرو ام قلم
بیــرون قلمــرو امــر عمومــی و مردانــه رمزگــذاری می شــود. 
در فضــای عمومــی، شــخص برحســب آنچــه انتخــاب می کند 
ــن  ــن در ای ــز برحســب حضــور یافت ــرد و نی ــا آنچــه می خ ی
فضاهــا و کنــش و اندیشــه اش خــود را ابــراز می  کنــد و دیــده 
ــت.  ــدار نیس ــل پای ــۀ تعام ــئله نتیج ــن مس ــه ای ــود ک می ش
در مقابــل آن، فضــای خصوصــی بــه معنــای دنیایــی اســت 
ــاس  ــور مســتقیم در تم ــودش را به ط ــه در آن شــخص خ ک
ــی  ــه معنــی جهان ــز ب ــد و نی ــراز می کن ــا شــخص دیگــر اب ب
اســت کــه در آن کنــش متقابل حکم فرماســت )ســنت، 1996: 
16(. در ایــن تقســیم بندی و عرصــۀ عــام و خــاص، فضــای 
خصوصــی متناســب بــا وظایفی چــون خانه داری، همســرداری 
ــوان  ــی ـ به عن ــای عموم ــف فض ــت و تعری ــه داری اس و بچ
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محیطــی مردانــه و ســازگار بــا امــور مدیریــت و معاشــرت و 
ــۀ  ــوف جنســیتی را به مثاب معیشــت و قــدرت ـ مرزبنــدی مأل
نظامــی از حقیقــت تثبیــت و بازتولیــد می کنــد. معنــای فضای 
خانــه و قواعــد معمــاری آن، در کنــار جزئیــات زندگــی روزمره 
ــک  ــۀ ی ــیتی درون آن، به مثاب ــای جنس ــط و هویت ه و رواب
ــز  ــط آن و نی ــدرت و رواب ــا ق ــد ب ــی، در پیون ــاخت گفتمان س
ایدئولــوژی مســلط ایجــاد، تثبیــت یــا دچــار تحــول می شــود. 
بــه هــر حــال، پیــش از شــرح ویژگی هــای فضــای جنســیتی 
ــا  ــدن و زنانگــی در تناســب ب خانه هــای دوران قاجــار کــه ب
ــد  ــروری هر چن ــت، م ــی اس ــکل گیری و بازخوان ــل ش آن قاب
ــان  ــی گفتم ــی و تحلیل ــات مفهوم ــاب امکان ــر در ب مختص

ــد. ــروری می نمای ض

۲- گفتمان به مثابة روش
ــکا از  ــاخت گرای آمری ــدا در زبان شناســی س ــان ابت واژۀ گفتم
ســوی زلیــگ هریــس1 در مقالــۀ  »تحلیــل گفتمــان« )1952( 
اســتفاده شــد. از نظــر لغــوی، واژۀ  discourse از کلمــۀ  التین 
discourrer گرفتــه شــده و بــه معنــای بــه هــر ســو دویــدن 

اســت )عضدانلو، 1394: 11(. در باور بیشــتر نظریه پردازانی که 
در حــوزۀ  زبان شناســی کار می کننــد اصطــالح گفتمــان داللت 
ــرد  ــه ای از کارب ــۀ نمون ــه به مثاب ــی از جمل ــر روی گردان دارد ب
انتزاعــی، و توجــه بــه زبــان کاربــردی. دیگــر نظریه پــردازان 
حــوزۀ  زبان شناســی رســمی معتقدند بافتــی کــه پاره گفتارهای 
خــاص در بســتر آن بــه وقــوع می پیوندنــد گفتمــان )گفتمــان 
مذهبــی، گفتمــان تبلیغــات( را تعریــف می کنــد. ایــن بافت هــا 
ــون  ــی مت ــاکله  های درون ــون، ش ــد مت ــای تولی ــا زمینه ه ی
خــاص تولیدشــده را تعییــن خواهند کــرد )میلــز، 1392: 17(.

بــرای فوکــو، گفتمــان شــکل بیرونــی قواعــد صوری نیســت، 
بلکــه عینــاً خــود قواعد و ســطحی غیرصوری برای نگریســتن 
بــه قواعــد اســت. بخــش عمــدۀ  آثــار فوکــو دربــارۀ  گفتمــان، 
مناظــره و گفت  و گویــی بــا واژۀ  ایدئولــوژی بــوده و بــه تعبیری 
اصطــالح گفتمــان در گفت وگــو بــا و در واکنــش بــه تعریــف 
ایدئولــوژی مطرح شــده اســت )میلــز، 1392: 44(. وی گفتمان 
را نــه ابــزار ســلطۀ  طبقاتــی کــه منبع قدرتــی بیــرون از تمامی 
ــان  ــرد. گفتم ــرض می ک ــراد و دیگــر ســوژه ها ف ــات، اف طبق
چیــزی اســت کــه چیــز دیگــری )پاره گفتــار، مفهــوم، تأثیــر( 
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ــرای خــود  ــه در خــود و ب ــزی ک ــه چی ــد و ن ــد می کن را تولی
ــرد.  ــش ک ــوان تحلیل ــه می ت ــی جداگان وجــود دارد و به صورت
یــک ســاختار گفتمانــی را به واســطۀ  نظام منــدی آرا، نظرهــا، 
مفاهیــم، شــیوه های تفکــر و رفتــاری کــه در بطن یــک بافت 
خــاص شــکل گرفته انــد و به واســطۀ  تأثیــرات آن شــیوه های 
ــوان  ــاًل می ت ــرد. مث ــایی ک ــوان شناس ــار می ت ــر و رفت تفک
ــی و  ــای زنانگ ــه ای از گفتمان ه ــه مجموع ــرد ک ــرض ک ف
مردانگــی وجــود دارد، چــون زنــان و مــردان، هنــگام تعریــف 
خــود به مثابــۀ ســوژه های جنســیت مند، در درون گســترۀ  

خاصــی از پارامترهــا رفتــار می کننــد )میلــز، 1392: 27(.
بــه بیــان فوکــو،  گفتمــان به عنــوان قــدرت در هــر زمینــه اي 
چیزهایــي را حفــظ و چیزهایــي را حــذف مي کنــد. گفتمان هــا 
دربــارۀ موضوعــات ســخن نمی گوینــد و هویــت موضوعات را 
تعییــن نمی کننــد، بلکــه آنهــا ســازندۀ  موضوعــات هســتند و 
در فراینــد ایــن ســازندگی مداخلــۀ خــود را پنهــان می دارنــد. 
از ایــن رو، معانــی و مفاهیــم نــه از درون زبــان، بلکــه از درون 
اعمــال تشــکیالتی و ارتباطــات اجتماعی- سیاســی افــراد بــا 
یکدیگــر حاصــل می شــوند )دریفــوس و رابینــو، 1394: 24(. 
بــر ایــن اســاس، موضــوع اصلــي گفتمــان حکــم اســت کــه 
همــراه بــا قواعــد و اعمــال اجتماعــي، اشــکال هویــت و روابط 
قــدرت عمــل مي کنــد و در پیونــد بــا راهبردهاي حاکم  شــدن 
و مقاومــت عمــل مي کنــد. بــه تعبیــر بهتــر، گفتمــان نوعــي 
قــدرت اســت کــه در میــدان اجتماعــي مي چرخــد و مي توانــد 
بــه راهبردهــاي حاکــم  شــدن و همچنیــن مقاومــت بچســبد 

)خالقــی، 1385: 266(.
از میــان رویکردهــای تحلیــل گفتمانــی مــورد بحــث در ایــن 
پژوهــش فقــط نظریــۀ گفتمانــی فوکــو ایــن تعبیــر از قــدرت 
را می پذیــرد کــه خــودش را بــر زندگــی روزمــرۀ بالواســطه ای 
ــا  ــد، وی را ب ــه فــرد هویــت می بخشــد اعمــال می کن کــه ب
ــت  ــه هوی ــد، او را ب ــخص می کن ــود مش ــاص خ ــت خ فردی
خــودش می پیونــدد. قانــون حقیقتــی بــر وی تحمیــل می کند 
کــه خــود او بایــد آن را تصدیــق کنــد و دیگــران هــم بایــد 
آن را در وجــودش بازشناســند. ایــن قــدرت نوعــی از قــدرت 
اســت کــه افــراد را بــه ســوژه تبدیــل می کنــد )دریفــوس و 
رابینــو، 1394: 348(. در نظــر فوکــو، صورت بنــدي گفتمانــي 
ــبک و  ــات، س ــان موضوع ــتگي می ــام و همبس ــل انتظ حاص
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ــت و  ــري آنهاس ــاي نظ ــم و بنیان ه ــا و مفاهی ــواع گزاره ه ان
قواعــد و روابــط حاکــم بــر صورت بنــدي یــک گفتمــان نــه 
بــه نــوع تعینــات ناشــي از آگاهــي ســوژه اي و نــه بــه نهادهــا 
و روابــط اجتماعــي و اقتصــادي، بلکــه بــه شــرایطي ماقبــل 
ــان در آن  ــک گفتم ــش ی ــه پیدای ــردد ک ــي بازمي گ گفتمان

ــو، 1394: 20(. ــوس و رابین ــود )دریف ممکــن مي ش
بنیان هــاي نظــري متنــوع، اســتفادۀ  به دلیــل وجــود 
ــف و  ــه از  مفهــوم گفتمــان در رشــته هاي مختل عمومیت یافت
کاربــرد آن در ســطوح متفــاوت نظریه پردازي و روش  شــناختي، 
بــا طیفــي از رهیافت هــاي گوناگــون تحلیــل گفتمــان مواجــه 
هســتیم کــه به  رغــم اشــتراک در مفروضــات نظــري و 
هستي شــناختي، هــر یــک از اســتراتژي ها و رویه هــاي 

ــد. ــره مي گیرن ــش به ــی در پژوه متفاوت
در ایــن مقالــه بــا مجموعــه ای از گزاره هــای بیانــی ســر و کار 
داریــم کــه ناهمســان اند و گوینــدگان آنهــا افــراد ذی صالحی 
ــا  ــد. ب ــر بدهن ــا نظ ــارۀ  ابژه ه ــد درب ــق دارن ــه ح ــتند ک هس
بررســی آثــار در دســترس بــه جمــع آوری داده هایــی پرداختــه 
خواهــد شــد کــه در آنهــا زن به عنــوان یــک دیگرِی جنســیتی 
مــورد بحــث اســت. بعــد از آن ســعی می شــود روابــط قــدرت، 
پیرامــون گفتمــان مزبــور شناســایی و نشــان داده شــود کــه 
ــد و  ــن کرده ان ــم را ممک ــان حاک ــه گفتم ــط چگون ــن رواب ای
گفتمــان چگونــه بــه پشــتوانه ای بــرای بقــای روابــط قــدرت 
تبدیــل شــده اســت. می تــوان بــا الهــام از امکانــات مفهومــی 
و قواعــد روش شــناختی مطــرح در آرای فوکــو تحلیــل فضای 
ــاری  ــار و معم ــای دورۀ قاج ــاری خانه ه ــیتی را در معم جنس

مــدرن در قالــب مراحــل زیــر پــی گرفــت:
- بازشناسـی گزاره هـای مرتبـط بـا جنسـیت و بـدن کـه   
دانـش ما را دربـارۀ دوگانۀ زنانه/مردانـه در دورۀ قاجاریه و 

معمـاری مـدرن شـکل می دهنـد.
- تحلیـل رویه های برسـاخته شـدن فضای جنسـیتی در   
معمـاری اندرونـی و بیرونـی خانه هـای قاجـار و معمـاری 

مدرن.

3- گفتمان بدن در معماری قاجار
در ســاختارهای گفتمانــی رایــج در دورۀ  پیشــامدرن قاجاریه، بر 
اســاس دیرینه شناســی فوکــو، شــاهد شــکل گیری گفتمانــی 
هســتیم کــه از زن می خواهــد از خانــه خــارج نشــود و 

پرده نشــینی را ارزش می شــمرد. چهــره و ســیمای ارائه شــده از 
زن در گزاره هــای مطرح شــده در متــون دورۀ  قاجــار، که برخی 
مســتند بــه احادیــث و روایــات پیامبــر و ائمــه اســت، حــول 
یــک محــور کلــی ســامان می یابــد کــه آن محــور معطــوف 
بــه خانه نشــینی و عــدم حضــور اجتماعــی زن در جامعه اســت. 
ــای  ــر تفاوت ه ــی ب ــی مبتن ــوزۀ  اجتماع ــت زن در ح وضعی
ــر ایــن  ــه اســت. ب ــه و مردان طبیعــی جســمی و جنســی زنان
اســاس، مــرد متناســب بــا فضــای عمومــی و امــور خــارج از 
خانــه و زن مناســب بــرای اندرونی و فضــای خصوصی در نظر 
گرفتــه می شــود. در پرتــو مرکزیــت چنیــن ســاختاری، عمــدۀ 
منابــع مربــوط بــه گفتمــان ســنتي بحــث خــود را دربــارۀ زنان 
ــن تفاوت هــاي زیســتی زن  ــه تبیی ــه اي معطــوف ب ــا مقدم ب
و مــرد و نحــوۀ مبنــا قــرار گرفتــن ایــن تفاوت هــا در تعییــن 
بایدهــا و نبایدهــای زن آغــاز   می کننــد و هیــچ منطقــي را در 
ایــن خصــوص قوي تــر از منطــق طبیعــت نمی شناســند. بــه 
ایــن ترتیــب، زنانگــي و مردانگــي مبتنــي بــر خلق وخوهایــي 
چــون انفعــال، ســکون، وفــاداري، جهالــت و حماقــت زنانــه و 
فعالیــت، حرکــت، دانایــي و زیرکــي مردانــه دانســته مي شــود.
ســاختارهای ســازندۀ گفتمــان جنســیت، در زمانــه  ای 
ــدن  ــا تم ــدی را ب ــه ای ج ــی مواجه ــۀ ایران ــوز جامع ــه هن ک
ــه را در  ــۀ زنانه /مردان ــام دوگان ــرده، نظ ــه نک ــدرن تجرب م
ــرار  ــود ق ــاختۀ خ ــای برس ــد هویت ه ــد و بازتولی ــون تولی کان
ــور  ــه ام ــوط ب ــاي مرب ــان ، نقش ه ــن گفتم ــد . در ای می ده
عرصــۀ عمومی )سیاســت، قضــاوت، تجــارت، نظــارت و...( به 
مــردان و نقش هــاي مربــوط بــه عرصــۀ خصوصــی )تربیــت و 
پــرورش فرزنــدان و ادارۀ امــور داخلــي خانــه ( بــه زنان ســپرده 
ــرد  ــري م ــر اصــل تحریک پذی ــد ب ــن تأکی می شــود. همچنی
ــک و  ــر تفکی ــا یکدیگ ــه ب ــي زن در مواجه و تحریک کنندگ
جداســازی هــر چــه بیشــتر فضــای آنهــا را توجیــه می کنــد و 

ــد . ــروعیت می بخش مش
بــدن زن در رســالۀ ابوعبــداهلل زنجانــی، اندیشــمند دینی عصر 
ــت زن  ــرد را الزم اس ــود: »م ــی می ش ــن بازنمای ــار، چنی قاج
ــغول  ــکاران مش ــه و خدمت ــر خان ــت اوالد و تدبی ــه تربی را ب
نمــوده و وســائل تســتر و حیــای او را مهیــا نمایــد؛ اگــر زن 
بــی کار و بــه تدبیــر منــزل خــود مشــغول نباشــد قهــراً میــل 
ــه ایــن  ــد و ب ــه نمایــش و اشــراف در زینــت و لهــو می کن ب
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واســطه از وظیفــۀ طبیعیــۀ خــود خــارج شــده و مخالفــت بــا 
ــل و وجــدان و  ــف عق ــد. ضع ــرد می کن ــت م ــوق و کرام حق
قــوای جســمی و روحــی زن و میــل نداشــتن او بــه اقتضــای 
طبــع خــود بــه مســاوات و عدالــت و شــدت حــس و هیجــان، 
میــل طبیعــی او بــه نمایــش جمال و آرایــش، به طــوری که از 
بیانــات ســابقه و کلمات فالســفه و دانشــمندان معلــوم گردید، 
همــه دلیــل اســت بــر اینکــه آزادی مطلــق زن و تســاوی آنها 
در همــۀ شــئون بــا مــرد صــالح هیئــت جامعــه نیســت و در 
نتیجــه معلــوم می شــود حجــاب بهتریــن وســیلۀ  حفــظ وظیفۀ 
طبیعــی زن اســت و ایــن هــم معلــوم می گــردد کــه حجــاب 
مانــع از تعلیــم و تهذیــب نیســت. ممکن اســت با حفــظ اصول 
عفــت و حیــا، عالمــه و ادیبــه و مهذبــه گــردد و حجــاب هم از 
اســباب قویــۀ تهذیــب اوســت. تربیــت زن، اول وســیلۀ  ترقــی 
و تهذیــب و تربیــت ملــت اســت، چــرا کــه اول مدرســه کــه 
ــراد ملــت را تربیــت می کنــد حجــر مــادر اســت. اگــر زن  اف
بــه تربیــت اخالقــی تربیــت شــد و بــه اخــالق فاضلــه و آداب 
آراســته گردیــد، اوالد را هــم بــه تربیــت صحیحــه و اخــالق 
کریمــه تربیــت و تهذیــب نموده، عنصــر صالح بــرای مملکت 
ایجــاد می کنــد. اهــم تربیــت زن هــم تقویــت عاطفــه عفــت 
و حیــا و محبــت خانوادگــی و تعلیــم اصــول اقتصــاد و تدبیــر 
منــزل و ادارۀ اوالد اســت کــه بــه ایــن واســطه زن در مرکــز 
طبیعــی خــود قرار گرفتــه و نظــام اجتماعی مصــون و محفوظ 
از فســاد شــده و ملــت قــوی خواهنــد بــود. از بیانــات ســابقه 
معلــوم می گــردد کــه بــه وجهــۀ  اجتماعــی، بــه طــوری کــه 
تاریــخ نشــان می دهــد و دانشــمندان دعــوت بــر آن کرده  انــد، 
قانــون حجــاب اصلــح و انســب اســت بــرای هیئــت جامعــه« 

)جعفریــان، 1390: 163-178(.
ایــن متــن در البــه الی ترغیب زنــان به حجاب و خانــه داری و 
بیــان اینکــه میــل طبیعی و ســاختار جســمانی آنــان به گونه ای 
اســت کــه بــه اطاعــت از مــردان و تدبیــر منــزل و ادارۀ اوالد 
تمایــل دارنــد، بــه رفتارهایــی اشــاره دارد کــه می کوشــد زنان 
را از آنهــا نهــی کنــد، ماننــد آزادی و تســاوی بیــن زن و مرد و 
زینــت و آرایــش و نمایــش جمــال و آرایــش؛ رفتارهایــی کــه 
بــا وجــود نهــی زنــان از آنهــا و بیــان اینکــه بــه صــالح جامعه 
نیســت، امــا به دلیــل همیــن امیــال طبیعــی زنــان بــرای آنــان 
جذابیــت دارد و انجــام وظایــف ســنتی آنهــا در مقــام مــادر و 

همســر و جامعــه را مختــل می کنــد. تبــرج و نمایــش زنــان 
در جامعــه و تســاوی حقــوق آنهــا بــا مــردان بــه ایــن دلیــل 
خطرنــاک شــمرده می شــود کــه زادۀ  وضعیتــی اســت کــه در 
ــال و صاحــب فکــری  ــالن فع ــه ســوژه ها و عام ــان ب آن زن
ــا  ــر ی ــد همس ــاب کنن ــد انتخ ــه می توانن ــوند ک ــدل می ش ب
مــادر باشــند یــا نــه. ایــن گفتمــان نشــانه ای از ســاختارهایی 
ــادری و  ــری و م ــای همس ــف و الزام ه ــر وظای ــه ب ــت ک اس
ــد  ــان بتوانن ــد و فضایــی کــه زن پرده نشــینی اصــرار می کردن
ــرای آنهــا  ــد ب ــه کنن در آن آزادی و لذت هــای خــود را مطالب
باقــی نمی گذاشــتند و فضــای خصوصــی و اندرونــی را بــرای 
ــی  ــای اصل ــون و گزاره ه ــتند. در مت ــب می دانس ــان مناس زن
ــه  ــانی بلک ــرۀ  انس ــک چه ــوان ی ــه به عن ــار، زن ن دورۀ قاج
همچــون موجــودی مطیــع کــه بایــد در برخــی اســتانداردهای 
مشــخص جــای گیــرد، مطــرح می شــود. در آداب زن گرفتــن 
ــن  ــه »بهتری ــم ک ــا بســیار برمی خوری ــه توصیه ه ــه این گون ب
ــد بســیار آورد و شوهردوســت و  ــی اســت کــه فرزن ــان زن زن
ــزد  ــز و ن ــان خویشــان خــود عزی صاحــب عفــت باشــد و می
شــوهر ذلیل باشــد و مطیع شــوهر باشــد« )احمدی خراســانی، 

.)109-110 :1384
ــوان پزشــک در  ــوالک1 کــه در زمــان ناصرالدین شــاه به عن پ
ــًا  ــم تقریب ــته اســت، می نویســد: زن عقی ــت داش ــران اقام ای
ــورد تمســخر و  همیشــه مطــرود شــوهر خویــش اســت و م
ــانی،  ــدی خراس ــرد )احم ــرار می گی ــان ق ــایر زن ــتهزای س اس
1384، ص. 58-57(. مجلــۀ انگلیســی کوییــن در شــمارۀ 23 
فروردیــن 1285ه.ش. در تحقیقــی کــه آقایــان استادشــدلوری 
و دوگالس اســتادن، وابســته  بــه ســفارت فرانســه در ایــران، 
بــه مــدت ســه ســال دربــارۀ زنــان ایــران انجــام داده بودنــد، 
چنیــن می نویســد: زنــان ایرانــی از هــر نظــر زیردســت مردان 
ــن جمــع  ــادر بچه هــا« در بی ــوان »م هســتند و آنهــا را به عن
نــام می برنــد. خانه هــا طــوری ســاخته شــده کــه زنــان کامــاًل 
جــدا از مــردان در حــرم هســتند، بــه نــام »اندرونــی«. مــؤذن 
ــاره اذان  ــاالی من ــد از ب ــدرت می توان ــرم به ن ــراف ح در اط
بگویــد، چــون می ترســند مبــادا داخــل اندرونــی را نــگاه کنــد 

)اســتادملک، 1367: 84(.
جایــگاه زنــان در ایــن دوره، در عرصــۀ خصوصــی، خانــواده و 
اندرونــی اســت کــه بــرای ایفــای نقــش همســری و مــادری 
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ــر گاه  ــوند و ه ــناخته می ش ــاب ش ــاد و حج ــش زی در پوش
ــی و  ــه عموم ــی ب ــا اندرون ــی ی ــۀ خصوص ــی از عرص به دلیل
بیرونــی گام می نهنــد پوشــش مخصــوص بیرونــی را بــر تــن 
ــود  ــۀ کوچکــی از یــک جامعــه ب می کننــد. »اندرونــی« نمون
ــه بیــرون راهــی نبــود، در  و اگــر ســاکنان ایــن اجتمــاع را ب
ــی  ــود را جای ــک خ ــط کوچ ــد محی ــعی می کردن ــوض س ع
ــرای زندگــی کننــد. در ایــن قــرن، عمومــًا  بهتــر و شــاد تر ب
کارهــای زنــان به ویــژه زنــان خانه هــای اعیــان تحــت نظارت 
و مراقبــت بــود و آنهــا بــه لحــاظ ایمنــی کمتــر از خانــه خارج 
می شــدند. امــا بــا وجــود ایــن، رفتــن بــه بــازار و حضــور در 
مســاجد و دیــدار از بســتگان ایــن فرصــت را بــرای زنــان بــه 
وجــود مــی آورد کــه بــا پوشــش کامــل بــه اماکــن عمومــی 
ــرن ســیزدهم متذکــر  ــل ق ــد. ناظــری در اوای رفت وآمــد کنن
شــده بــود کــه پیرزن هــای طبقــات فرودســت تنهــا زن هایــی 
بودنــد که در شــهر دیده می شــدند )اســتادملک، 1367: 130(.
ــه در روز  ــران را ن ــۀ ای ــان جامع ــد: زن ــه1 می نویس ــود آن کل
می شــود دیــد و نــه در شــب. یــک مــرد هیچ وقــت در 
اندرونــی بــا زن هــا غــذا نمی خــورد، بلکــه بــا دوســتان مــرد 
و خدمتکارانــش بــر ســر ســفره می نشــیند. در مجالــس مردانه 
از زن هــا دعوتــی نمی کننــد، مگــر از رقاصه هــا کــه آنهــا هــم 
ــادی،  ــان هســتند )مهرآب ــه پســت ترین طبقــات زن وابســته ب
1386: 140(. وی همچنیــن در مورد پوشــش زنان می نویســد: 
به طــور طبیعــی و بنــا بــر دعــوت یــک مــرد اروپایــی، مــن 
زنــان را بــا کنجــکاوی و در عیــن حــال توجــه بیشــتری نــگاه 
ــزی  ــه چی ــردم، بی آنک ــگاه می ک ــط ن ــه فق ــردم. البت می ک
ببینــم! در جامعــه زن و مــرد از یکدیگــر جــدا بودنــد. در خانــه 
زنــان از میهمانــان زن و مــردان از میهمانــان مــرد پذیرایــی 
می کردنــد. امــا ایــن جداســازی فقــط بــه خانــه محــدود نبــود. 
مثــاًل عصرهــا و شــب هنگام کــه خیابان هــای تهــران مملــو از 
جمعیــت بــود زنــان و مــردان ناچــار بودنــد جــدا از یکدیگــر در 
خیابــان راه برونــد. دقیق تــر اینکــه: در خیابان هــای پرجمعیــت 
تهــران ماننــد اللــه زار و شــاه آباد و امیریــه عصرهــا مقــرر بــود 
مردهــا از طرفــی و زن هــا از طــرف دیگر عبور کننــد. راه رفتن 
مردهــا و زن هــا از یــک ســمت از ســاعت چهــار بعدازظهــر 
قدغــن می شــد. اگــر احیانــاً زنــی می خواســت بــه خانــۀ خــود 
در ســمت دیگــر خیابــان یا بــه داروخانه بــرود از آقای پاســبان 
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کســب اجــازه می کــرد. زیــر نظــر و مراقبــت او بــا عجلــه بــه 
ســوی دیگــر می شــتافت و به ســرعت مراجعــت می کــرد. چــه  
بســا اوقــات صــدای فریــاد آمرانــۀ پاســبان به گــوش زن های 
باشــخصیت می رســید کــه می گفــت: »باجــی، روتــو بگیــر«، 

»ضعیفــه، تندتــر راه بــرو« )ساناســاریان، 1384: 30(.
ــدق و  ــر ص ــز ام ــن و تمای ــیم بندی و تعیی ــای تقس رویه ه
کــذب به منظــور تفکیــک عرصه هــای زنانه/مردانــه بازتولیــد 
می شــود. در واقــع، جایــی کــه دال عــدم حضــور زن در اجتماع 
در پیونــد بــا دال مرکــزی تفــاوت زیســتی زن و مــرد مدلــول 
ــه را در  ــول مردان ــه و مدل ــه را در عرصــۀ خصوصــی خان زنان
عرصــۀ عمومــی جامعــه برمی ســازد، قاعــدۀ عــدم حضــور زن 
در اجتمــاع مبنــای تنظیــم مناســبات اجتماعــی قــرار می گیرد. 
دال دیگــری کــه این شــبکۀ معنایــی را تقویت می کنــد امکان 
رواج فســاد از طریــق دیــده شــدن زن در جامعه اســت. در پرتو 
ــه به عنــوان قلمــرو  ایــن ســامان معرفتــی، چهاردیــواری خان
ــه رســمیت شــناخته می شــود و در  ــه ب مشــروع فعالیــت زنان
پیونــد بــا دوگانه هایــی چــون عقــل مــرد و عاطفــۀ زن، ارکان 
نیرومنــد جســم مــرد و ظرافــت و زیبایــی زن، میــل شــدید 
جنســی مــرد و میــل بــه خودآرایــی و تبــرج زن و همچنیــن 
تفکیــک کارکــردی عرصــۀ خصوصــی و عمومــی و ضــرورت 
ــرایط  ــه ، ش ــص زنان ــی از خصای ــاد ناش ــه از فس ــظ جامع حف
ــۀ  ــارج از عرص ــب خ ــروری و واج ــای ض ــار حضوره بهنج
خصوصــی را بــرای زنــان بــه گونــه ای تنگ دامنــه و محــدود 
تعییــن می کنــد کــه جــای هیــچ نــوع دیده شــدگی را بــرای 

ــه باقــی نمی گــذارد. ســوژۀ زنان
ــی و  ــدۀ اندرون ــای تفکیک ش ــود بخش ه ــال، وج ــر ح ــه ه ب
ــی در فضــای معمــاری دوران قاجــار نمــودی از نظــام  بیرون
ارزشــی حاکــم اســت کــه میان خــود و دیگــری تمایــز فضایی 
و معاشــرتی قائــل می شــود. بــه بیان حائــری، در معمــاری این 
خانه هــا هیــچ گاه به صــورت مســتقیم از خیابــان وارد فضــای 
ــه آن  ــه ب ــر ک ــک معب ــه نمی شــویم. همیشــه ی ــی خان داخل
دربنــد می گوییــم فضــای حائلــی بیــن خیابــان و خانــه برقــرار 
ــه  ــد ب ــویم و بع ــد. ســپس وارد داالن و هشــتی می ش می کن
ــی  ــۀ  خصوص ــه جنب ــی ک ــم. فضاهای ــدم می گذاری ــاط ق حی
ندارنــد در مناطــق ابتدایــی حیــاط ســاخته شــده اند و اتاق هایی 
کــه قلمــرو خصوصــی محســوب می شــوند در انتهــای منــزل 
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قــرار گرفته انــد )حائــری، 1388: 146(. از همیــن رو، »اندرونی 
جایــگاه عرصــۀ خصوصــی زندگــی خانــواده و دور از دســترس 
ــراد غیرخــودی و  ــان و اف ــژۀ میهمان ــی وی ــگان و بیرون بیگان
ــع،  ــا، 1371: 259(. در واق ــد« )پیرنی ــناخته می ش ــرم ش نامح
جنبــۀ کالبــدی این ســبک معماری اصــل امنیت فضــا و جنبۀ 
معنایــی آن حرمــت و ارزش را بــرای ســاکنان تأمیــن می کنــد 
ــا شــبکه های معنایــی  و از همیــن رهگــذر پیونــدی وثیــق ب
تعیین کننــدۀ قلمــرو حضــور و فعالیــت ســاکنان می یابــد. بــه 
ــان فضــای  ــاط بصــری مســتقیم می ــود ارتب ــان دیگــر، نب بی
داخلــی و فضــای بیرونــِی خانه هــای درون گــرای دورۀ قاجــار 
را متنــی فرهنگــی متعلــق بــه زمانــه و نظــام دانایــی منحصــر 
ــباتش  ــط و مناس ــو رواب ــه در پرت ــد ک ــی می کن ــه آن معرف ب
ــی ، اقتصــاد ،  ــی و آیین ــی چــون باورهــای مذهب ــا مؤلفه های ب
اقلیــم و جغرافیــا درون شــبکه ای از مفاهیــم تولیــد و بازتولیــد 
ــدی، در فضــای  ــی و کالب ــل معنای ــن تعام می شــود. درک ای
جنســیتی، در بســتری از معانــی اجتماعی-فرهنگــی در کانون 
توجــه پژوهــش حاضــر قــرار می گیــرد و به شــناخت چگونگی 
تأثیرگــذاری و ارتبــاط آن بــر کالبد و محتــوای فضای معماری 
و چگونگــی بازنمایــی دوگانــۀ زنانه/مردانــه در فضــای خانــه 

ــود. ــوف می ش معط

ــان و  ــی زب ــدرت و بازنویس ــش و ق 4-دان
ــران ــدرن ای ــاری م ــه در معم ــدن زنان ب

بــا پیشــرفت صنعــت و مدرنیتــه، معمــاری مــدرن و فضــای 
بــاز خانه هــا بــه عصــر بی رونــق و بی رمــق اندرونــی و 
ــای  ــه بدن ه ــذب را ب ــای مع ــان داد، بدن ه ــینی پای پرده نش
ــه  ــا را برداشــت و زن را ب ــرد، دیواره ــدل ک ــارور ب ــد و ب مول
میــان و مرکــز خانــه انتقــال داد و در شــبکه ای از چشــم ها و 
نورپردازی هــا محاصــره کــرد. فضــای جنســیتی خانــه، ماننــد 
فضــای آشــپزخانه، دیگــر مکانــی ایزولــه نبــود کــه در آن زن 
از بقیــۀ اعضــای خانــه جــدا می شــد و فقــط بــه پخت وپــز و 
کار می پرداخــت. قواعــد معمــاری، چیدمــان فضایــی و اجــزای 
خانــه نیــز به گونــه ای شــکل گرفــت کــه بــا ادغــام فضــای 
آشــپزخانه های بــاز )اُپِــن( بــا بخش هــای اجتماعی تــر خانــه ، 
ــواده آورده شــد. جنبه هــای  ــه اتاق هــای خان ــه داری ب کار خان
ــا افزایــش  ــه هــم مرتبــط و ب مختلــف زندگــی خانوادگــی ب
ــواده، تعامــل اجتماعــی آنهــا  تحــرک و تعامــل اعضــای خان

نیــز تســهیل شــد. در بطــن ایــن تحــوالت، از یک ســو آســان 
کــردن کارهــا و آزاد کــردن زنــان بــرای انجــام کار بیــرون از 
خانــه و دادن فرصــت بــه آنها بــرای تفریح و حضــور در عرصۀ 
عمومــی هــدف بــود و از دیگر ســو ایــن معماری در پــی ایجاد 
نــوع جدیــدی از خانــه داری حرفــه ای بــود کــه نقــش فعال تــر 
و هوشــیارتری را بــرای زنــان بــه منظــور انجام کارهــای خانه 
در نظر داشــت )ســومیننـ  کوکونــن، 1992 :76-77؛ هینونن، 
1998 :161(. تفکــر مــدرن در زندگــی روزمــره اســطورۀ زن 
ــه  ــش او ب ــردی و دان ــد ف ــا رش ــان ب ــت نیافتنی را هم زم دس
ــاری  ــی و معم ــای اندرون ــید. دیواره ــش کش ــش و پرس چال
حجــاب در گفتمــان قدیــم جایــش را بــه اســتراتژی »نمایــش 
همه چیــز« داد کــه شــاخصۀ بــارز معمــاری خانه هــای امروزی 
اســت. بــا تغییــرات فضایــی و کاربــردی آشــپزخانه، نقــش زن 
خانــه دار هــم کم کــم بــه نســبت آن دگرگــون شــد. همچــون 
فضــای آشــپزخانه در معمــاری مــدرن، زن محــور خانــه شــد 
و از قســمت پشــتی و حاشــیۀ خانــه بــه ســمت مرکــز آمــد و 
ــه  فعالیت هــا و نقــش او در مقــام همســر، مــادر و مدیــر خان
دیــده شــد؛ مدیــری کــه از مرکــز بــه همه جــای خانــه احاطــه 
ــدان و همســر و  ــا و برنامه هــای فرزن ــد رفتاره دارد و می توان

دیگــران را زیــر نظــر بگیــرد و مدیریــت کنــد. 
بــا ظهــور مدرنیســم فضاهــای جدیــدی شــکل گرفــت کــه 
ــه  ــوان ب ــاًل می ت ــد. مث ــور می یافتن ــا حض ــز در آنه ــان نی زن
رســتوران ها، کافی شــاپ ها، مراکــز خریــد و پاســاژها و 
پارک هــا اشــاره کــرد. بــازار در دورۀ قبــل تــا حــدود زیــادی 
ــدرن  ــود، حــال آنکــه در دورۀ معاصــر بازارهــای م ــه ب مردان
ــات  ــذران اوق ــم گ ــای مه ــد یکــی از عرصه ه ــز خری و مراک
فراغــت زنــان محســوب می شــود )پوراحمــد و ســاالروندیان، 
ــه  ــی ک ــای عموم ــن عرصه ه ــا از مهم تری 1391: 70(. دو ت
ــه همــراه موج هــای مدرنیســم وارد ایــران شــدند پارک هــا  ب
و پاســاژها بودنــد. فضاهــای عمومــی کــه پیــش از مدرنیتــه 
عبــارت بودنــد از مســاجد، زیارتگاه هــا، بــازار، مــدارس 
مذهبــی، مکتب خانه هــا، باغ هــای خصوصــی، حمام هــا و 
گذرهــای عمومــی، بــا برآمــدن مدرنیتــه دچــار دگرگونی  هــای 
شــگرفی شــدند. در ایــن دوره فضاهای عمومی به ســه دســتۀ 
معابــر عمومــی، فضــای کار و خدمــات و باالخــره فضاهــای 
تفریحــی تقســیم می  شــوند )اعتمــاد، 1391(. بــا ورود اتومبیل، 
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خیابان هــای جدیــد جــای معابــر گذشــته را گرفتنــد و آرام آرام 
فضاهــای تــازه ای همچون تماشــاخانه، ســینما، چاپخانه، هتل، 
ــه  ــی و باغ وحــش ب ــاغ مل ــه ســبک فرنگــی، ب مغازه هایــی ب
شــهر اضافــه شــد )حبیبــی،1391: 137(. بــا ورود ارزش هــای 
مــدرن بــه ایــران، فضاهــای عمومــی آمــادۀ پذیــرش حضــور 
زنــان در کنــار مردان شــدند. همچنیــن تغییــرات نوظهوری در 
حــوزۀ جنســیت به وجــود آمــد کــه از آن میــان می تــوان بــه 
تغییراتــی در نــوع پوشــش و زبــان زنــان اشــاره کــرد. تــا پیش 
از ایــن دوره، زبــان زنــان کــه متأثــر از گفتار غیررســمِی جهاِن 
منحصــراً زنانــه بــود، می توانســت آشــکارا حامــل ســویه های 
جنســی باشــد. گفتمــان مــدرن امــا به  تدریــج ایــن ســویه های 
جنســی را پاالیــش و بهداشــتی کــرد. به  عبارت  دیگــر، کلمات 
زنانــه بــرای حضــور در برابر مخاطبــان مــرد در عرصۀ عمومی 
ــورت  ــه و به ص ــان زنان ــدند. زب ــم ش ــاب و نظ ــمول حج مش
کلی تــر زبــان مدرنیتــه، بــا کنــار گذاشــتن کلمــات جنســی، 
حجــاب مخصــوص خــود را بــه وجــود آورد. از طــرف دیگر، با 
ورود زنــان از جهــان اجتماعــی تک جنســیتی زنانــه بــه عرصۀ 
عمومــی مختلــط، حجــاب ســر پیــش از آنکــه کنــار گذاشــته 
شــود بــه  نوعی حجــاب اســتعاری بــه معنای »حجــاب عفت« 
تغییــر شــکل داد. حجــاب عفــت چیــزی خارجــی بــرای بــدن 
زنانــه نبــود، بلکــه امــری درونــی و کیفیتی بــود که زنــان باید 
از خــالل آمــوزش مــدرن فرامی  گرفتنــد. حجــاب عفــت نوعی 
کنتــرل درونــی بــرای مواجهــه بــا عرصــۀ عمومــی مختلــط 
بــود. بــدن زن مــدرن بایــد شــهوت ســرکش خــود را مهــار و 
ــا  ــرد. در نتیجــه، تنه ــی آن را پنهــان می ک در عرصــۀ عموم
چنیــن زنــی بــا زبــان و بدنــی کنترل شــده و تحــت انضبــاط 
ــد و  ــی باش ــۀ عموم ــور در عرص ــان حض ــت خواه می  توانس
شــهروند تلقــی شــود. بدیــن ســیاق، مدرنیتــه کوشــید زنــان 
رؤیت نشــده و خامــوش را بــه حاضرانــی عمومــی و ســخنور 
تبدیــل کنــد، امــا بــرای مشروعیت بخشــی بــه ایــن حضــور 
کارکردهــای انضباطــی اش را بــر آن ســوار کــرد )نجم آبــادی، 
ــی از  ــه یک ــن دوره ب ــیتی در ای ــک جنس 2005: 152(. تفکی
مهم تریــن عوامــل شــکل دهی بــه فضاهــای فراغتــی تبدیــل 
ــر  ــت ســاختار مردســاالرانه ب ــن اوصــاف، حاکمی ــا ای شــد. ب
جامعــه باعــث شــد دسترســي زنــان بــه فضاهــاي عمومــي، 
امکانــات و خدمــات محــدود شــود )گلــی و همــکاران، 1392: 

13(. مثــاًل تکنیــک انضباطــي فضــا خــود را به شــکل تفکیک 
جنســیتي پارک هــای عمومــي و تأســیس پارک  هــای بانــوان 
نشــان داده اســت و بــا موفقیــت در ایجــاد فضــاي مراقبتــي 
ــا تبدیــل پارک هــا از فضــاي تفریحــي  ــاال، ب ــا کنتــرل ب و ب
و فراغتــي بــه فضــاي کارکــردي، معنــاي اجتماعــي فضــا را 

از آنهــا ســلب کــرده اســت )نقــدی و دارابــی، 1393: 468(. 

5- نتیجه گیــری: بــدن سیاســی در فضــای 
جنسیتی

ــه ریشــه در  ــی ک ــوان نشــانه ای از هویت یاب ــی به عن دیگربودگ
ــن و  ــکان معی ــان و م ــاص، در زم ــی خ ــدی اجتماع صورت بن
ویژگی هــای مخصــوص بــه آن دارد، تنظیم  کننــده  رفتــار و آداب 
و روابــط اجتماعــی اســت کــه قلمــرو »خــود« را از »دیگــری« 
تفکیــک و متمایــز می کنــد. از نظــر هــال1، صورت بنــدی 
ــی اش،  ــری و ذات ــای فط ــه در معن ــی ن ــای دیگربودگ مؤلفه ه
بلکــه در چیــزی اســت کــه حاکــی از اختیــاری بــودن داللــت 
اســت و در جســت وجوی ارادۀ معطــوف بــه زندگــی بــا تفاوت هــا 
می پــردازد. جنســیت نظام  بازنمایی سیاســی-فرهنگی اســت که 
به طــور مســتمر از طریــق کنــش گفتمانــی بازتولیــد می شــود. 
مفهــوم جنســیت به منزلــۀ یکــی از اشــکال هویــت برســاخته ای 
گفتمانــی اســت کــه معانــی آن در زمان ها و مکان هــای مختلف، 
متفــاوت اســت و همــواره بــا پرســش هایی از قــدرت و شــمول و 

طــرد دیگــری هم آمیختــه اســت )هــال، 1996: 48(.
از نظــر فوکــو، جنســیت محــل اصلــی اعمــال قــدرت و تولیــد 
ســوژه بودگی اســت. وی اســتدالل می کنــد کــه »فــرد را نبایــد 
نوعــی هســتۀ مرکــزی اولیــه قلمــداد کــرد... کــه قــدرت بــه آن 
ــع، پیشــاپیش  ــرد... در واق می چســبد و حــول آن شــکل می گی
یکــی از نخســتین پیامدهــای قــدرت ایــن اســت کــه بدن هایــی 
ــی  ــاص و امیال ــی خ ــاص، گفتمان های ــی خ ــاص، حالت های خ
ــرد  ــوان ف ــا را به عن ــازند و آنه ــراد را برمی س ــت اف ــاص هوی خ
شــکل می دهنــد« )فوکــو، 1980: 98(. فوکــو توجــه مــا را به این 
نکتــه جلــب می کنــد کــه بــدن »از حیــث تاریخــی و فرهنگــی 
هویت بســیار خاصــی دارد«، یعنی بســته به بســترهای اجتماعی 
و دوره هــای تاریخــی مختلــف نگرش هــا، تلقی هــا و تجربه های 
متفاوتــی از بــدن می تــوان داشــت. از ایــن رو، فوکــو بــه جــای 
ــای  ــل فراینده ــه تحلی ــوبژکتیویته ب ــی س ــر ذات گرای ــد ب تأکی
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ــرد  ــکل می گی ــا ش ــق بدن ه ــه از طری ــردازد ک ــی می پ گفتمان
)میلــز، 1395: 135(. باتلــر در بیانــی فوکویــی زنانگــی و مردانگی 
را برســاخته ای اجتماعــی و عرصــه ای بــرای منازعــات سیاســی 
بــر ســِر معنــا می دانــد. بــه عبارتــی، ســاخت اجتماعی جنســیت 
برآمــده از مناســبات قــدرت اســت. از این منظــر، »زنانگی« فقط 
از آن رو معنــا می یابــد کــه در یــک نظــام زبانــی خــاص در رابطۀ 
تقابلــی بــا »مردانگــی« قــرار دارد. جــان کالِم باتلر آن اســت که 
هویــت جنســیتی بــازی و اجــرا می  شــود. بــه بــاورِ وی، هویــت 
در درون گفتمانــی عمومــی و اجتماعــی صورت بنــدی می شــود 
)مهــدی زاده، 1395: 239(. باتلــر اظهــار مــی دارد کــه جنســیت با 
بازگویــی هنجارهــای هژمونیکــی تولیــد می شــود کــه نوعــی 
اجــرا و همــواره مشــتق از چیــزی اســت و ماتریســی طردکننــده 
ــدی ســوژه  ــای صورت بن ــه در آن فراینده ــد ک را ایجــاد می کن
همزمــان بــا تولیــد امــر بیرونــی به وجــود می آیــد )باتلــر، 1990 
و 1993(. بــا ایــن اســتدالل، روابــط جنســیتی دوتایــی ـ زنانــه/
مردانــهـ  به عنــوان یک محصــول اجتماعی به صــورت ناخودآگاه 
بــه سیســتم اجبــاری و هنجــارِی دیگربودگــِی جنســیتی تبدیــل 
می شــود و هنجارهای جنســیتی در خدمت هژمونــی دیگربودگِی 
ــف در  ــی و فرهنگــی مختل ــای اجتماع جنســیتی اند. گفتمان ه
مناســبات روابط قدرت و هژمونیک ســعی دارند هویت جنســیتی 
را از رهگــذر تقابــل دوتایی زنانگی/مردانگی، در راســتای دو قطِب 
خــود و دیگــری، بــر اســاس آموزه هــای فرهنگی و سیاســی  خود 
صورت بنــدی کننــد و مدلــول زنانگــی و بــدن زنانــه را به مثابــۀ 
یــک دیگربودگِی جنســیتی در برابــر دال مردانگی و بــدن مردانه 

تولیــد و بازتولیــد  کنند.
واســازی مفهــوم دیگربودگی جنســیتی در ســاختار روانِی گفتمان 
و نظریــۀ کنــش گفتــاری مکانیســم هایي را بــراي آشــکار کردن 
عناصــر مولــد ســلطه و انقیــاد و طرد زنــان به عنــوان دیگربودگی 
گفتمــاِن مردانــه و چگونگــي مشــروعیت یافتــن آنهــا در زندگي 
روزمــره فراهــم مي کنــد. بــه بیــان فوکویــی، بازتولیــد جنســیت 
بــر مبنــای تعّین گرایــی دیگربودگــی و تحــت شــرایط تاریخی و 
فرهنگــی خــاص، بــا پنهــان کــردن »ســازوکار قــدرت از طریق 
درونــي کــردن آن، بــه شــکل مویــرگ وارِ حضــورش در نســوج 
ــار  ــار و گفت ــه درون اعمــال، رفت ــد و ب اشــخاص رســوخ می کن
ــو، 1982: 78(  ــود« )فوک ــق می ش ــان تزری ــات روزمره ش و حی
و در زندگــی روزمــره در عرصــۀ  عمومــي و خصوصــي تولیــد و 
بازتولیــد مي شــود. آنچــه »زن« دانســته می شــود و ســاختارهاي 

تعّین بخــش زنانگــی را تقویــت یــا تضعیــف می کنــد بــا تفکیک 
ــه معطــوف  ــاط دارد ک ــس ارتب ــک از دو جن ــر ی ــای ه نقش ه
بــه منافــع فرهنگــی هــر جامعــه ای اســت. باورهــا، اعتقــادات و 
ارزش هــای هــر جامعــه ای شــیوه هایی قاعده منــد را موجودیــت 
می بخشــد کــه در همــۀ ســطوح و الیه هــای زندگــی روزمــره 
جریان دارد، و متناســب با آن، تقســیم بندی و چگونگی برســاختن 
ــه را ممکــن می کنــد و نظــام مرزبنــدی  ســوژه های زنانه/مردان
مألــوف جنســیتی را به عنــوان نظامی از حقیقت تثبیــت و بازتولید 
می کنــد. آنچــه در هــر دورۀ تاریخــی و در اغلب جوامــع ادامه دارد 
ایــن اســت کــه روابــط متقابــل زنانه/مردانــه و تفــاوت نقش های 
ــدرت و  ــال ق ــاي اعم ــري مکانیزم ه ــطۀ برت ــیتی به واس جنس
بهنجارســازي و نظارتــِي آن در نظــم نمادیــن و گفتمان اجتماعی 
ــه  ــوط ب ــاي مرب ــا ، نقش ه ــن گفتمان ه ــود. در ای ــر مي ش میس
عرصــۀ عمومــی و قــدرت بــه مــردان و نقش هــاي مربــوط بــه 
عرصــۀ خصوصــی و عواطــف به زنان ســپرده می شــود. ســاخت 
گفتمــاِن مردانــه نشــان می دهــد کــه »مردانگــی بــا عقالنیــت، 
کنتــرل و فاصلــه« )بارکــر، 1395: 451( هــم ارز اســت و در برابــر 
آن بــه زنــان وظایــف خانگی، تربیــت فرزندان، همســر و مــادر و 

ادارۀ امــور خصوصــی اعطــا می شــود.
در معمــاری درون گــرای دورۀ قاجــار، طراحــی بنــای ســاختمان 
رفتــار منظــم و قاعده منــدی از پنهان ســازی، مســتوری و حجب 
و حیــای زن را تولیــد می کنــد. معمــاری اندرونــی و بیرونی شــیوۀ  
ــردان  ــگاه م ــان از ن ــتن زن ــه داش ــیم بندی فضــا و دور نگ تقس
غریبــه را تعییــن می کنــد. معمــاری درون گــرا تعییــن تفاوت هــا 
ــر اســاس رشــدی  را امکان پذیــر می کنــد و موجــب می شــود ب
بهنجــار زنــان خانــه دار از زنــان معاشــرتی و خیابانی جدا شــوند و 
در اندرونــی خانــه زندگــی کننــد. از همیــن رو، معمــاری اندرونی 
و بیرونــی بــه »بازنمایــی« زن به منظــور تثبیــت هویــت زنانــی 
کــه موقعیــت اجتماعــی آنــان صرفــاً به عنــوان زن پرده نشــین 
ــا  ــد. ب ــک می کن ــود، کم ــناخته می ش ــادر بازش ــو و م ــا کدبان ی
توجــه بــه اصل سلســله مراتب فضایــی و پیامــد آن، یعنی شــیوۀ   
تقســیم بندی جداکننــدۀ  زنــان از مــردان، زنانگــی به مثابــۀ زنــی 
در ســاختار مادرانگی و همســربودگی شــناخته می شــود. معماری 
اندرونــی و بیرونــی کــه فضــای جنســیتی را برمی ســازد مرکــز 
اتوریتــۀ  پدرســاالری اســت کــه نمــوداری از حاکمیــت گفتمــان 
ســنتی در جامعــه اســت و عملکــرد آن، بــه دور از هر گونــه مانــع 
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یا مقاومت، مســتقل از کســانی اســت کــه آن را اِعمــال می کنند. 
در واقــع، مهم تریــن نقش زن در گفتمان ســنتی دورۀ قاجار نقش 
همســرانگی و مادربودگــی اســت و زنانــی کــه در ایــن دو نقــش 
ــا عناوینــی  ناموفــق بوده انــد شــخصیت واقعــی و فردیتشــان ب
ــی رود  ــؤال م ــر س ــور« زی ــیده« و »اجاق ک ــر ترش ــد »دخت مانن
)ترابــی، 1378( و از زنانگــی اجتماعــی طــرد   می شــوند. البتــه در 
دورۀ حاضــر، تحت گفتمان ســنتی و مردســاالرانۀ حاکــم نیز این 

نــوع طردشــدگی زنــان دیــده می شــود.
تکنولــوژی انضباطــی بــا نــگاه خردبینش و بــا توجه بــه جزئیات 
می خواهــد زندگــی روزمــرۀ افــراد را ســامان ببخشــد. توزیــع و 
طبقه بنــدی افــراد در مــکان و جداســازی بدن هــا از یکدیگــر از 
نخســتین تکنیک هایــی اســت کــه تکنولــوژی انضباطــی از آن 
ــر کــردن افــراد و آنچــه درون فضــا می گــذرد،  ــرای رؤیت پذی ب
ــدام   ــکان اق ــراد در م ــع اف ــه توزی ــاط ب ــرد. انضب ــره می ب به
ــون  ــت، همچ ــوار اس ــار و دی ــتلزم حص ــی مس ــد و گاه می کن
اختصاصــی کــردن مکانــی محفــوظ بــا یکنواختــی انضباطــی 
مثــل ایجــاد پارک هــای بانــوان در برخــی شــهرهای کشــور. در 
واقــع، سیاســت  هایی کــه بــر فضا اعمــال می شــود حضــور زنان 
را مشــخصاً به عنــوان جنســیِت در حاشــیه تحــت کنتــرل قــرار 
ــان و  ــد و زم ــوع رفت  وآم ــان، ن ــاب زن ــور و غی ــد. حض می ده
مــکان حضــور آنان همگــی تحت انضباطــی خاصــی درمی آید و 
رعایــت نکــردن آنها پیامدهایــی دارد که از دید جامعه مســئولیت 

آن بــا خــود زنــان اســت.
ــا  ــق آنه ــه از طری ــد ک ــح می ده ــی را توضی ــو فرایندهای فوک
ــط  ــر رواب ــن دیگ ــق یافت ــوۀ  تحق ــی نح ــاختارهای انضباط س
ــای ســنتی  ــاری خانه ه ــی همچــون »معم ــدرت در بافت های ق
ــوژه ها  ــه س ــوری ک ــه ط ــد، ب ــکل می دهن ــرا« را ش و درون گ
ــد و  ــرورش  دهن ــود پ ــی را در خ ــاط درون ــد انضب ــاد می گیرن ی
رفتارهــای زنانــۀ مــورد انتظــار خــاص گفتمــان حاکــم در جامعه 
را در خــود درونــی کننــد. انضبــاط و توزیع قدرت به ســادگی درون 
معمــاری درون گــرا جــای می گیــرد. در ایــن معمــاری، برنامــۀ 
ــم  ــدرت حاک ــد. ق ــرا درمی آی ــه اج ــد ب ــور قاعده من ــه به ط روزان
بــر خانــواده و زنــان از ســوی مــردان از طریــق همــان معمــاری 
ــن می شــود. معمــاری  ــم و تعیی ــی تنظی و سلســله مراتب فضای
درون گــرا معمــاری نمایــش و خودنمایــی نیســت، بلکــه معماری 

مراقبــت و محافظــت از زنانگــی اندرونــی اســت.

فضــای معمــاری اندرونــی و بیرونی به بازســازی نقش جنســیتی 
و ســنتی زن یــاری می رســاند، جاهــا را تعییــن می کنــد و ارزش 
ــده  ــای مشخص ش ــن مکان ه ــد. ای ــخص می کن ــا را مش آنه
اطاعــت افــراد را تضمیــن می کننــد و همیــن مســئله بــه روابــط 
نابرابــر قــدرت زن و مــرد می انجامــد. چنیــن ســازوکاری قــدرت 
را غیر فــردی و خــودکار می کنــد. ایــن قــدرت بــر نــوع توزیــِع 
تنظیم شــدۀ  افــراد و نگاه هــا اســتوار اســت )فوکــو، 1384: 185(. 
بــه بیــان فوکویی، در فضــای جنســیتی اندرونــی و بیرونی نقش 
فعــال خــود معماری در تولید گفتمان جنســیتی و کنتــرل آن ارائه 
و مشــخص می شــود کــه چگونــه معمــاری به مثابۀ عامــل توزیع 
قــدرت در جهــت اثبــات و تولیــد گفتمــان جنســیت و بازنمایــی 
روابــط دوتایــی زنانه/مردانــه عمــل می کنــد. معمــاری خانه  هــا 
در نظــام انضباطــی فضــای مدرنیتــه بــه گونــه ای اســت کــه بــا 
تأثیــر بر بدن مقاومــت زنان را در عدالت خواهی جنس-جنســیتی 
بــه کمتریــن حــد خــود می رســاند. یکــی از پیامدهــای ایــن نوع 
معمــاری و فضــای بــاز، جایگزیــن کــردن بدن هــای رام به جای 
بدن هــای معــذب اســت. قــدرت پنهــان و بــدون فاعــل ولــی 
هدفمنــد فوکویی در گفتمــان حاکم، از طریق معمــاری برون گرا، 
ســوژه  هایی بــا ذهنیــت قابــل پیش بینــی و در دســترس و بدنــی 
رام را در فضــای خصوصــی و عمومــی تولیــد   می کنــد. ســلطۀ 
فضایــی از طریــق طرد ســاختاری و ایجــاد موانــع در بهره برداری 
از فضــای شــهری نیــز عمــل می کنــد. مکمــل طــرد ســاختاری 
نقــش نمادین فضاهای شــهری در القای حس فرودســتی اســت؛ 
نقشــی کــه در قالب ســاختار جنســیتی معمــاری ظاهر می شــود.
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Abstract
Different methods of spatial zoning of houses 
built in different periods of history suggest that 
regardless of geographical factors, social- cul-
tural contexts also contribute to the formation 
of meaning and functional connotations of a 
building. Undoubtedly, a house built in an era ex-
ceeds its instrumental role of providing a shelter 
and has a crucial role in identifying the norms of 
living in that era. Looking into the way a house 
is constructed offers us different opportunities 
for the observation of femininity/masculinity 
opposition in their structures, which in turn has 
a decisive role in the representation of gender 
identity.The present article aims at identifying 
gender subjects in dominant discourse, to dis-
cover the dual mechanisms of female/male rep-
resentations and women’s exclusion and gender 
segregation of space in the architecture styles. 
Discussion follows: )1( how female body is con-
trolled, excluded and represented as ”other“ 
in the spacing and zoning of the architecture 

styles. (2) Inspired by the writings of Foucault, 
private and public spaces are discussed in their 
relations to the state’s power to understand 
possible subversion of gendered spaces. Based 
on the review of the architectural style in the 
Qajar era; it seems introversive houses segre-
gate genders and represent interior parts of the 
house as being female-oriented and the exteri-
or parts as male-oriented, and the houses are 
designed to prepare women for their roles as 
mothers and housewives which in traditional 
discourse are considered their most important 
roles. Women who fail in carrying out their duties 
are excluded from social femininity. At present 
with patriarchal structure of society, women 
have limited access to public spaces, facilities 
and services. Therefore, it seems regulations 
to discipline space manifests itself in gender 
segregation and women social exclusion.
Keywords 
Gender, Discourse, Architectural Style, Social 
Exclusion, Gender Identity
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