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شــیوههای متفــاوت ناحیهبنــدی فضــای خانــه در ادوار مختلــف تاریــخ حکایــت از آن دارد کــه صرفنظــر از عوامــل جغرافیایــی،
ابزاری
بســترهای اجتماعــی و فرهنگــی نیــز در ســاخت معنایــی و کارکــردی ســکونتگاه تأثیــر داشــتهاند و خانــه ،فراتــر از نقــش
ِ
تأمیــن ســرپناه ،نقشــی فرهنگــی در تعییــن شــیوههای بهنجــار زیســت ســاکنان خــود داشــته اســت .در واقــع ،چگونگی برســاخت
اجتماعــی فضــای خانــه فرصتهــای متفاوتــی را بــرای رؤیتپذیــری زنانگی/مردانگــی در اختیــار زن و مــرد قــرار میدهــد کــه
خــود تأثیــری تعیینکننــده بــر بازنمایــی هویــت جنســیتی دارد .هــدف ایــن مقالــه کشــف مکانیزمهــای 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 برســازندۀ ســوژۀ جنســیتی پرداختــه شــده و بــا توصیفــی از فضــای جنســیتی ،چگونگــی كنتــرل،
بازنمایــی و طــرد بــدن زن در چارچــوب اصــول زنانگــی بهمثابــۀ «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
خانههــای درونگــرای قاجاریــه ،عــاوه بــر بازتولیــد قاعــدۀ تفکیــک فضــای جنســیتی و تعییــن اندرونــی بهعنــوان محــدودهای
زنانــه و تعریــف بیرونــی بهعنــوان محیطــی مردانــه ،زنــان را آمــاده میکنــد تــا بــرای مادرانگــی و همســربودگی تربیــت شــوند.
مهمتریــن نقــش زن در گفتمــان ســنتی نقــش همســرانگی و مادربودگــی اســت و زنانــی کــه در ایــن دو نقــش ناموفــق باشــند
از زنانگــی اجتماعــی طــرد میشــوند ،و در دورۀ حاضــر ،بهدلیــل حاكميــت ســاختار مردســاالرانه بــر جامعــه ،دسترســي زنــان بــه
فضاهــاي عمومــي ،امكانــات و خدمــات محــدود میشــود و تكنيــك انضباطــي فضــا خــود را بــه شــكل تفكيــك جنســيتي نیــز
در فضــا نشــان میدهــد.
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بــدن سیاســی از طریــق «دیگربودگــی» تأثیــرش را بر جوامع
تحمیــل میکنــد .دیگربودگــی «نــه بــه معنــای شــخص
خــاص بلکــه بیشــتر بهعنــوان یــک جایــگاه 2تلقی میشــود»
(ا ِوانــز)57 :1386 ،؛ جایگاهــی کــه وقتی دیگری 3آن را اشــغال
میکنــد موقعیــت ابــژه را پیــدا میکنــد .مفهــوم دیگربودگــی
اقلیــت گروههــای اجتماعــی،
ت اکثریــت و
بازنمایــی هویــ 
ِ
فرهنگــی ،جنســیتی و ...اســت کــه در چگونگی تنظیــم روابط
نابرابــر بیــن ایــن گروههــا برســاخته میشــود تــا فاصلــۀ
«خود» از «دیگری» مشــخص شــود .از ایــنرو« ،دیگربودگی
فراینــد چگونگــی شــکلگیری هویــت خــود و طــرد دیگــری
درون گفتمــان را توضیــح میدهــد و از زاویــۀ نقــش آن در
شــکلگیری گفتمانهــا موردتوجــه نظریهپــردازان تحلیــل
گفتمــان واقــعشــده اســت کــه میتــوان جهــت تبییــن
چگونگــی تعامالت میــان گفتمانها اســتفاده کــرد» (تاجیک،
.)43 :1379
میشــل فوکــو 4کــه آثــارش در انکشــاف مفاهیــم دیگربودگــی
نقــش حیاتــی دارد بــه بررســی فرایندهای طــرد عالقۀ خاصی
نشــان میدهــد .وی در مقالــۀ «نظــم گفتمــان» ()1970
بــه توصیــف مکانیســمهای کنارگــذاری و طــرد میپــردازد
کــه گفتمــان را تحــت نظــارت درونــی و بیرونــی کنتــرل
میکننــد و بدیــن شــیوه تولیــد آن را رقــم میزننــد .از ایــن
گفتمــان حاکــم تمامیــت و هویــت خــود را بهواســطۀ
رو،
ِ
طــرد دیگــری از درون گفتمــان حفــظ میکنــد (خالقــی،
 .)79 :1385نقطــۀ عطــف مباحــث فوکــو در همیــن مفهــوم
طــرد و دیگربودگــی اســت کــه برتــري دادن گفتمــان غالــب
از طریــق پیونــد خــوردن آنهــا بــا روابــط قــدرت و ترجیــح
آن گفتمــان صــورت میپذیــرد (میلــز .)137 :1392 ،از نظــر
فوکــو« ،انقیــاد و تســلط بــر دیگــری تحــت شــرایط تاریخی و
فرهنگــی خــاص ،بــا پنهــان کــردن ســازوکار قــدرت از طريق
درونــي كــردن آن ،بهصــورت عــادت و طبيعــت در گفتــار و
نوشــتار روزانــه درون عرص ـ ۀ عمومــي و خصوصــي توليــد و
ن دیگــر،
بازتوليــد ميشــود» (فوکــو .)64 :1982 ،بــه بیــا 
شــبکۀ درهمتنیــدۀ باورهــا ،اعتقــادات و ارزشهــای مرتبــط
1

بــا جنســیت و تفکیــک وظایــف نظامــی معرفتــی را موجودیت
میبخشــد کــه ســاختار اجتماعــی قــدرت ،متناســب بــا آن ،در
همــۀ ســطوح و الیههــای زندگــی (ازجمله در فضــای عمومی
و خصوصــی) جریــان دارد و در مرزبنــدی فضــای جنســیتی،
بــا تعریــف برخــی بدنهــا بهعنــوان یــک هنجــار ،کســانی
کــه خــارج از ایــن هنجــار قــرار میگیرنــد «دیگــری» تعریف
میشــوند« .بــدن پدیــدهای اســت کــه بهصــورت اجتماعــی
ســاخته میشــود و نــوع کنتــرل و نظارتــی کــه بر بــدن اعمال
میشــود نظمــی اســت کــه جامعــه در پــی آن اســت ،آنگونه
كــه بــدن زنــان بهعنــوان ســرمایهای اجتماعــی تحــت تأثیــر
گفتمــان حاکــم کــه ارزش و فــرم آن را تعییــن میکنــد بــر
منزلــت و موقعیــت اجتماعــی آنــان اثرگــذار اســت» (فوکــو،
 .)21 :1978بــه ایــن ترتیــب ،از آنجــا که تســلط ســاختهای
معنایــی در هــر دورۀ تاریخــی بهدلیــل برتــری مکانیزمهــای
اعمــال قــدرت و بهنجارســازی و نظارتــی آن میســر میشــود،
بازخوانــی بدنهــا کشــف روابــط قــدرت منــدرج در آن و
چگونگی برســاخته شــدن ســوژههای جنسیتی و ســاختارهای
تعینبخــش زنانگی/مردانگــی را ممکــن میکند؛ ســاختارهایی
کــه در پرتــو تکنولوژیهــای قــدرت و شــیوههای اعمــال
کنتــرل و نظــارت آنهــا تکــرار یــا فرامــوش میشــود .در
واقــع ،بــدون توجــه بــه زمینههــای تاریخــی و اجتماعــی و
مناســبات قــدرت حاکــم ،فهــم کامــل طــرد و انقیــاد زنــان
ممکــن نیســت و بــه جــای پرداختــن بــه تفاوتهــای دو
جنــس بایــد بــه قــدرت در کانــون همــۀ مقولهبندیهــای
اجتماعــی ازجملــه جنســیت توجــه داشــت .در پرتــو تســلط
چنیــن نظــام معرفتــی ،تحلیــل گفتمــان جنســیت و فضــای
جنســیتی خانههــای درونگــرای قاجــار (بهعنــوان متنــی
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
یــا دچــار تغییــر و تحــول میشــود و در عناصــر معمــاری
هــر دوره بهعنــوان متنــی متعلــق بــه زمانــه و نظــام دانایــی
منحصــر بــه آن تولیــد و بازتولیــد میشــود ،اهمیــت مییابــد.
پیــش از شــرح ویژگیهــای بــدن زنــان قاجــار و زنانگــی آنهــا
بهعنــوان متنــی تاریخــی و قابــل بازخوانــی و بســتری بــرای

خلــق و بازآفرینــی مــداوم نظــام معنایــی دوگانــۀ زنانه/مردانــه
و برشــمردن امکانــات مفهومــی و تحلیلــی روش گفتمــان،
تأملــی هرچنــد مختصــر در بــاب مفهــوم فضــای جنســیتی
ضــروری مینمایــد.

 -۱تأملــی نظــری در مفهــوم فضــای
جنســیتی
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بــودن یــا نبــودن تناظــر میــان ســاختارهای ســازندۀ گفتمــان
جنســیت بــا گفتمــان فضایــی در هــر دوره از تاریــخ زندگــی
بشــر ازجملــه حوزههــای پژوهشــی جدیــد اســت کــه تقریبـ ًا
از اواســط دهــۀ هفتــاد میــادی در بخشهــای مختلــف علوم
انســانی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .کتــاب جنســیت
و فضــا ،نوشــتۀ بئاتریــس کولومنیــا ،1کــه در ســال 1992
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
فضــای خصوصــی (دنجیــز .)11 :2001 ،فضــای جنســیتی
برســاختهای اجتماعــی اســت کــه ایســتا نیســت و بــا روابــط
اجتماعــی متغیــر بهوجــود میآیــد و درگیــر پرســشهای
قــدرت و نمادگرایــی اســت (مسســی .)32 :1994 ،معنــای
نمادیــن فضاهــا و پیامهــای جنســیتی کــه میرســانند ایــن
نیســت کــه فضاهــا خودشــان جنســیتی هســتند ،بلکــه بــر
شــیوههایی کــه در آنهــا جنســیت برســاخته میشــود اثــر
میگذارنــد یــا از آنهــا تأثیــر میپذیرنــد (مسســی:1994 ،
 .)179جنســیت و فضــا هــر دو تولیــدات اجتماعــی ،فرهنگی و
ارزشهــای ســنتی هســتند و روابط جنســیتی در فضــا بازنمود
مییابــد و نیــز روابــط فضایــی در ســاختار جنســیت نمــود
پیــدا میکنــد .بــه ایــن ترتیــب ،روابــط بیــن نقــش جنســیت
در گفتمــان فضــا و نقــش فضــا در گفتمــان جنســیت دارای
اهمیــت میشــود (باتلــر.)48 :1993 ،
در پرتــو ایــن دیــدگاه ،فضــای جنســیتی در پیونــد بــا دوگانــۀ
متقابــل زنانگی/مردانگــی و تفکیــک کارکــردی عرصــۀ
خصوصــی و عمومــی بهمثابــۀ نظامــی نشانهشــناختی و
برســاختهای گفتمانی در تثبیت و بازتولید ســاختارهای ســازندۀ
1 - B. Colomnin

جنســیت از اهمیتــی بســیار برخوردار اســت .فضای جنســیتی،
همــواره در تأمیــن و حفــظ و بازتولیــد ایدئولوژیهــای موجــود
دربــارۀ جنســیت و نیــاز بازنمایــی آن« ،موقعیتهــای متفــاوت
بیــن زن و مــرد را در طــول تاریــخ حفــظ میکنــد .ایــن تفاوت
فضایــی در سلســلهمراتب اجتماعــی موقعیــت پایینتــری را
بــرای زنــان نســبت بــه مــردان تقویــت میکنــد کــه در
نهایــت ،ایــن آرایــش و ترتیبــات فضایــی نابرابــری جنســیتی
را میرســاند» (فــرش98-112 :1994 ،؛ اســپاین:1992 ،
 .)48-66تفــاوت فضایی در سلســلهمراتب اجتماعی در ســطح
زندگــی روزمــره اتفــاق میافتــد .تجربــۀ زیســتهای کــه در
زندگــی روزمــره بــه دســت میآیــد نقشهــا و موقعیتهایــی
را تثبیــت و درونــی میکنــد کــه افــراد بهماننــد الگوهــای
فرهنگــی در حــال تکــرار و ایفــای آن نقشهــا هســتند.
زندگــی روزمــره نقطــۀ عزیمت بــرای درک رابطۀ بیــن قدرت،
جنســیت و فضاســت .ســاختار اجتماعی قــدرت ،بــا برنامههای
یکنواخــت عــادی و بدیهــی زندگــی روزمــره ،نظم خــودش را
بــه افــراد از طریــق درونــی شــدن در افعــال ،گفتــار و کــردار
تحمیــل میکنــد و نظــام مرزبندی جنســیتی و تقســیم دوگانۀ
زنانه/مردانــه در فضــا و تمــام ســطوح و الیههــای زندگــی
تثبیــت و بازتولیــد میشــود .فضــای جنســیتی تفــاوت نقــش
و نظــام سلســلهمراتب و امکانــات متفاوتــی را برای مشــارکت
زن و مــرد بهعنــوان ارکان اصلــی مناســبات خانوادگــی فراهم
میکنــد .لــذا ،در ایــن مناســبات جنســیتی ،فضــای خانــه
قلمــرو امــر خصوصــی و زنانــه تلقــی میشــود و فضــای
بیــرون قلمــرو امــر عمومــی و مردانــه رمزگــذاری میشــود.
در فضــای عمومــی ،شــخص برحســب آنچــه انتخــاب میکند
یــا آنچــه میخــرد و نیــز برحســب حضــور یافتــن در ایــن
فضاهــا و کنــش و اندیشـهاش خــود را ابــراز میکنــد و دیــده
میشــود کــه ایــن مســئله نتیجــۀ تعامــل پایــدار نیســت.
در مقابــل آن ،فضــای خصوصــی بــه معنــای دنیایــی اســت
کــه در آن شــخص خــودش را بهطــور مســتقیم در تمــاس
بــا شــخص دیگــر ابــراز میکنــد و نیــز بــه معنــی جهانــی
اســت کــه در آن کنــش متقابل حکمفرماســت (ســنت:1996 ،
 .)16در ایــن تقســیمبندی و عرصــۀ عــام و خــاص ،فضــای
خصوصــی متناســب بــا وظایفی چــون خانهداری ،همســرداری
و بچــهداری اســت و تعریــف فضــای عمومــی ـ بهعنــوان

محیطــی مردانــه و ســازگار بــا امــور مدیریــت و معاشــرت و
معیشــت و قــدرت ـ مرزبنــدی مألــوف جنســیتی را بهمثابــۀ
نظامــی از حقیقــت تثبیــت و بازتولیــد میکنــد .معنــای فضای
خانــه و قواعــد معمــاری آن ،در کنــار جزئیــات زندگــی روزمره
و روابــط و هویتهــای جنســیتی درون آن ،بهمثابــۀ یــک
ســاخت گفتمانــی ،در پیونــد بــا قــدرت و روابــط آن و نیــز
ایدئولــوژی مســلط ایجــاد ،تثبیــت یــا دچــار تحــول میشــود.
بــه هــر حــال ،پیــش از شــرح ویژگیهــای فضــای جنســیتی
خانههــای دوران قاجــار کــه بــدن و زنانگــی در تناســب بــا
آن قابــل شــکلگیری و بازخوانــی اســت ،مــروری هرچنــد
مختصــر در بــاب امکانــات مفهومــی و تحلیلــی گفتمــان
ضــروری مینمایــد.

 -۲گفتمان بهمثابۀ روش

1 - Zellig Hariss

97
شمارة۶۱

واژۀ گفتمــان ابتــدا در زبانشناســی ســاختگرای آمریــکا از
ســوی زلیــگ هریــس 1در مقالـ ۀ «تحلیــل گفتمــان» ()1952
اســتفاده شــد .از نظــر لغــوی ،واژ ۀ  discourseاز کلمـ ۀ التین
 discourrerگرفتــه شــده و بــه معنــای بــه هــر ســو دویــدن
اســت (عضدانلو .)11 :1394 ،در باور بیشــتر نظریهپردازانی که
در حــوز ۀ زبانشناســی کار میکننــد اصطــاح گفتمــان داللت
دارد بــر رویگردانــی از جملــه بهمثابــۀ نمون ـهای از کاربــرد
انتزاعــی ،و توجــه بــه زبــان کاربــردی .دیگــر نظریهپــردازان
حــوز ۀ زبانشناســی رســمی معتقدند بافتــی کــه پارهگفتارهای
خــاص در بســتر آن بــه وقــوع میپیوندنــد گفتمــان (گفتمــان
مذهبــی ،گفتمــان تبلیغــات) را تعریــف میکنــد .ایــن بافتهــا
یــا زمینههــای تولیــد متــون ،شــاکلههای درونــی متــون
خــاص تولیدشــده را تعییــن خواهند کــرد (میلــز.)17 :1392 ،
بــرای فوکــو ،گفتمــان شــکل بیرونــی قواعــد صوری نیســت،
بلکــه عینـ ًا خــود قواعد و ســطحی غیرصوری برای نگریســتن
بــه قواعــد اســت .بخــش عمــد ۀ آثــار فوکــو دربــار ۀ گفتمــان،
گفتوگویــی بــا واژ ۀ ایدئولــوژی بــوده و بــه تعبیری
مناظــره و 
اصطــاح گفتمــان در گفتوگــو بــا و در واکنــش بــه تعریــف
ایدئولــوژی مطرح شــده اســت (میلــز .)44 :1392 ،وی گفتمان
را نــه ابــزار ســلط ۀ طبقاتــی کــه منبع قدرتــی بیــرون از تمامی
طبقــات ،افــراد و دیگــر ســوژهها فــرض میکــرد .گفتمــان
چیــزی اســت کــه چیــز دیگــری (پارهگفتــار ،مفهــوم ،تأثیــر)

را تولیــد میکنــد و نــه چیــزی کــه در خــود و بــرای خــود
وجــود دارد و بهصورتــی جداگانــه میتــوان تحلیلــش کــرد.
یــک ســاختار گفتمانــی را بهواســط ۀ نظاممنــدی آرا ،نظرهــا،
مفاهیــم ،شــیوههای تفکــر و رفتــاری کــه در بطن یــک بافت
خــاص شــکل گرفتهانــد و بهواســط ۀ تأثیــرات آن شــیوههای
تفکــر و رفتــار میتــوان شناســایی کــرد .مثــ ً
ا میتــوان
فــرض کــرد کــه مجموعــهای از گفتمانهــای زنانگــی و
مردانگــی وجــود دارد ،چــون زنــان و مــردان ،هنــگام تعریــف
خــود بهمثابــۀ ســوژههای جنســیتمند ،در درون گســتر ۀ
خاصــی از پارامترهــا رفتــار میکننــد (میلــز.)27 :1392 ،
بــه بیــان فوکــو،گفتمــان بهعنــوان قــدرت در هــر زمينـهاي
چيزهايــي را حفــظ و چيزهايــي را حــذف ميكنــد .گفتمانهــا
دربــارۀ موضوعــات ســخن نمیگوینــد و هويــت موضوعات را
تعييــن نمىكننــد ،بلکــه آنهــا ســازند ۀ موضوعــات هســتند و
در فراينــد ايــن ســازندگى مداخلــۀ خــود را پنهــان مىدارنــد.
از ايــن رو ،معانــى و مفاهيــم نــه از درون زبــان ،بلكــه از درون
اعمــال تشــكيالتى و ارتباطــات اجتماعى-سياســى افــراد بــا
يكديگــر حاصــل مىشــوند (دریفــوس و رابینــو.)24 :1394 ،
بــر ايــن اســاس ،موضــوع اصلــي گفتمــان حکــم اســت كــه
همــراه بــا قواعــد و اعمــال اجتماعــي ،اشــكال هويــت و روابط
قــدرت عمــل ميكنــد و در پيونــد بــا راهبردهاي حاك م شــدن
و مقاومــت عمــل ميكنــد .بــه تعبيــر بهتــر ،گفتمــان نوعــي
قــدرت اســت كــه در ميــدان اجتماعــي ميچرخــد و ميتوانــد
بــه راهبردهــاي حاكـ م شــدن و همچنيــن مقاومــت بچســبد
(خالقــی.)266 :1385 ،
از میــان رویکردهــای تحلیــل گفتمانــی مــورد بحــث در ایــن
پژوهــش فقــط نظریــۀ گفتمانــی فوکــو ایــن تعبیــر از قــدرت
را میپذیــرد کــه خــودش را بــر زندگــی روزمــرۀ بالواســطهای
کــه بــه فــرد هویــت میبخشــد اعمــال میکنــد ،وی را بــا
فردیــت خــاص خــود مشــخص میکنــد ،او را بــه هویــت
خــودش میپیونــدد .قانــون حقیقتــی بــر وی تحمیــل میکند
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 میکنــد (دریفــوس و
رابینــو .)348 :1394 ،در نظــر فوکــو ،صورتبنــدي گفتمانــي
حاصــل انتظــام و همبســتگي ميــان موضوعــات ،ســبک و

98
شمارة۶۱

انــواع گزارههــا و مفاهيــم و بنيانهــاي نظــري آنهاســت و
قواعــد و روابــط حاكــم بــر صورتبنــدي يــك گفتمــان نــه
بــه نــوع تعينــات ناشــي از آگاهــي ســوژهاي و نــه بــه نهادهــا
و روابــط اجتماعــي و اقتصــادي ،بلكــه بــه شــرايطي ماقبــل
گفتمانــي بازميگــردد كــه پيدايــش يــك گفتمــان در آن
ممكــن ميشــود (دریفــوس و رابینــو.)20 :1394 ،
بهدلیــل وجــود بنيانهــاي نظــري متنــوع ،اســتفادۀ
عموميتيافتــه ا ز مفهــوم گفتمــان در رشــتههاي مختلــف و
كاربــرد آن در ســطوح متفــاوت نظريهپردازي و روششــناختي،
بــا طيفــي از رهيافتهــاي گوناگــون تحليــل گفتمــان مواجــه
هســتيم كــه بهرغــم اشــتراك در مفروضــات نظــري و
هستيشــناختي ،هــر يــك از اســتراتژيها و رويههــاي
متفاوتــی در پژوهــش بهــره ميگيرنــد.
در ايــن مقالــه بــا مجموعـهای از گزارههــای بیانــی سـ روکار
داریــم کــه ناهمســاناند و گوینــدگان آنهــا افــراد ذیصالحی
هســتند کــه حــق دارنــد دربــار ۀ ابژههــا نظــر بدهنــد .بــا
بررســی آثــار در دســترس بــه جمـعآوری دادههایــی پرداختــه
دیگری جنســیتی
خواهــد شــد کــه در آنهــا زن بهعنــوان یــک
ِ
مــورد بحــث اســت .بعــد از آن ســعی میشــود روابــط قــدرت،
پیرامــون گفتمــان مزبــور شناســایی و نشــان داده شــود کــه
ایــن روابــط چگونــه گفتمــان حاکــم را ممکــن کردهانــد و
گفتمــان چگونــه بــه پشــتوانهای بــرای بقــای روابــط قــدرت
تبدیــل شــده اســت .میتــوان بــا الهــام از امکانــات مفهومــی
و قواعــد روششــناختی مطــرح در آرای فوکــو تحلیــل فضای
جنســیتی را در معمــاری خانههــای دورۀ قاجــار و معمــاری
مــدرن در قالــب مراحــل زیــر پــی گرفــت:
 بازشناسـی گزارههـای مرتبـط بـا جنسـیت و بـدن کـهدانـش ما را دربـارۀ دوگانۀ زنانه/مردانـه در دورۀ قاجاریه و
معمـاری مـدرن شـکل میدهنـد.
 تحلیـل رویههای برسـاخته شـدن فضای جنسـیتی درمعمـاری اندرونـی و بیرونـی خانههـای قاجـار و معمـاری
مدرن.

 -۳گفتمان بدن در معماری قاجار

در ســاختارهای گفتمانــی رایــج در دور ۀ پیشــامدرن قاجاریه ،بر
اســاس دیرینهشناســی فوکــو ،شــاهد شــکلگیری گفتمانــی
هســتیم کــه از زن میخواهــد از خانــه خــارج نشــود و

پردهنشــینی را ارزش میشــمرد .چهــره و ســیمای ارائهشــده از
زن در گزارههــای مطرحشــده در متــون دور ۀ قاجــار ،که برخی
مســتند بــه احادیــث و روایــات پیامبــر و ائمــه اســت ،حــول
یــک محــور کلــی ســامان مییابــد کــه آن محــور معطــوف
بــه خانهنشــینی و عــدم حضــور اجتماعــی زن در جامعه اســت.
وضعیــت زن در حــوز ۀ اجتماعــی مبتنــی بــر تفاوتهــای
طبیعــی جســمی و جنســی زنانــه و مردانــه اســت .بــر ایــن
اســاس ،مــرد متناســب بــا فضــای عمومــی و امــور خــارج از
خانــه و زن مناســب بــرای اندرونی و فضــای خصوصی در نظر
گرفتــه میشــود .در پرتــو مرکزیــت چنیــن ســاختاری ،عمــدۀ
منابــع مربــوط بــه گفتمــان ســنتي بحــث خــود را دربــارة زنان
بــا مقدم ـهاي معطــوف بــه تبييــن تفاوتهــاي زیســتی زن
و مــرد و نحــوة مبنــا قــرار گرفتــن ايــن تفاوتهــا در تعییــن
ـاز میکننــد و هيــچ منطقــي را در
بایدهــا و نبایدهــای زن آغـ 
ايــن خصــوص قويتــر از منطــق طبيعــت نمیشناســند .بــه
ایــن ترتیــب ،زنانگــي و مردانگــي مبتنــي بــر خلقوخوهايــي
چــون انفعــال ،ســکون ،وفــاداري ،جهالــت و حماقــت زنانــه و
فعاليــت ،حرکــت ،دانايــي و زيرکــي مردانــه دانســته ميشــود.

ســاختارهای ســازندۀ گفتمــان جنســیت ،در زمانــهای
کــه هنــوز جامعــۀ ایرانــی مواجهــهای جــدی را بــا تمــدن
مــدرن تجربــه نکــرده ،نظــام دوگانــۀ زنانه/مردانــه را در
کانــون تولیــد و بازتولیــد هویتهــای برســاختۀ خــود قــرار
میدهــد .در ایــن گفتمــان ،نقشهــاي مربــوط بــه امــور
عرصــۀ عمومی (سیاســت ،قضــاوت ،تجــارت ،نظــارت و )...به
مــردان و نقشهــاي مربــوط بــه عرصــۀ خصوصــی (تربيــت و
پــرورش فرزنــدان و ادارة امــور داخلــي خانـه) بــه زنان ســپرده
میشــود .همچنيــن تأكيــد بــر اصــل تحريكپذيــري مــرد
و تحريككنندگــي زن در مواجهــه بــا یکدیگــر تفکیــک و
جداســازی هــر چــه بیشــتر فضــای آنهــا را توجیــه میکنــد و
مشــروعیت میبخشــد.
بــدن زن در رســالۀ ابوعبــداهلل زنجانــی ،اندیشــمند دینی عصر
قاجــار ،چنیــن بازنمایــی میشــود« :مــرد را الزم اســت زن
را بــه تربیــت اوالد و تدبیــر خانــه و خدمتــکاران مشــغول
نمــوده و وســائل تســتر و حیــای او را مهیــا نمایــد؛ اگــر زن
بـیکار و بــه تدبیــر منــزل خــود مشــغول نباشــد قهــراً میــل
بــه نمایــش و اشــراف در زینــت و لهــو میکنــد و بــه ایــن
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واســطه از وظیفــۀ طبیعیــۀ خــود خــارج شــده و مخالفــت بــا
حقــوق و کرامــت مــرد میکنــد .ضعــف عقــل و وجــدان و
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 صــاح هیئــت جامعــه نیســت و در
نتیجــه معلــوم میشــود حجــاب بهتریــن وســیل ۀ حفــظ وظیفۀ
طبیعــی زن اســت و ایــن هــم معلــوم میگــردد 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 وســیل ۀ ترقــی
و تهذیــب و تربیــت ملــت اســت ،چــرا کــه اول مدرســه کــه
افــراد ملــت را تربیــت میکنــد حجــر مــادر اســت .اگــر زن
بــه تربیــت اخالقــی تربیــت شــد و بــه اخــاق فاضلــه و آداب
آراســته گردیــد ،اوالد را هــم بــه تربیــت صحیحــه و اخــاق
کریمــه تربیــت و تهذیــب نموده ،عنصــر صالح بــرای مملکت
ایجــاد میکنــد .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 میگــردد کــه بــه وجهـ ۀ اجتماعــی ،بــه طــوری کــه
تاریــخ نشــان میدهــد و دانشــمندان دعــوت بــر آن کردهانــد،
قانــون حجــاب اصلــح و انســب اســت بــرای هیئــت جامعــه»
(جعفریــان.)163-178 :1390 ،
ایــن متــن در البـهالی ترغیب زنــان به حجاب و خانـهداری و
بیــان اینکــه میــل طبیعی و ســاختار جســمانی آنــان بهگونهای
اســت کــه بــه اطاعــت از مــردان و تدبیــر منــزل و ادارۀ اوالد
تمایــل دارنــد ،بــه رفتارهایــی اشــاره دارد کــه میکوشــد 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 صــاح جامعه
نیســت ،امــا بهدلیــل همیــن امیــال طبیعــی زنــان بــرای آنــان
جذابیــت دارد و انجــام وظایــف ســنتی آنهــا در مقــام مــادر و

همســر و جامعــه را مختــل میکنــد .تبــرج و نمایــش زنــان
در جامعــه و تســاوی حقــوق آنهــا بــا مــردان بــه ایــن دلیــل
خطرنــاک شــمرده میشــود کــه زاد ۀ وضعیتــی اســت کــه در
آن زنــان بــه ســوژهها و عامــان فعــال و صاحــب فکــری
بــدل میشــوند کــه میتواننــد انتخــاب کننــد همســر یــا
مــادر باشــند یــا نــه .ایــن گفتمــان نشــانهای از ســاختارهایی
اســت کــه بــر وظایــف و الزامهــای همســری و مــادری و
پردهنشــینی اصــرار میکردنــد و فضایــی کــه زنــان بتواننــد
در آن آزادی و لذتهــای خــود را مطالبــه کننــد بــرای آنهــا
باقــی نمیگذاشــتند و فضــای خصوصــی و اندرونــی را بــرای
زنــان مناســب میدانســتند .در متــون و گزارههــای اصلــی
دورۀ قاجــار ،زن نــه بهعنــوان یــک چهــر ۀ انســانی بلکــه
همچــون موجــودی مطیــع کــه بایــد در برخــی اســتانداردهای
مشــخص جــای گیــرد ،مطــرح میشــود .در آداب زن گرفتــن
بــه اینگونــه توصیههــا بســیار برمیخوریــم کــه «بهتریــن
زنــان زنــی اســت کــه فرزنــد بســیار آورد و شوهردوســت و
صاحــب عفــت باشــد و میــان خویشــان خــود عزیــز و نــزد
شــوهر ذلیل باشــد و مطیع شــوهر باشــد» (احمدی خراســانی،
.)109-110 :1384
پــوالک 1کــه در زمــان ناصرالدینشــاه بهعنــوان پزشــک در
ایــران اقامــت داشــته اســت ،مینویســد :زن عقیــم تقریبــ ًا
همیشــه مطــرود شــوهر خویــش اســت و مــورد تمســخر و
اســتهزای ســایر زنــان قــرار میگیــرد (احمــدی خراســانی،
 ،1384ص .)57-58 .مجلــۀ انگلیســی کوییــن در شــمارۀ 23
فروردیــن 1285ه.ش .در تحقیقــی کــه آقایــان استادشــدلوری
و دوگالس اســتادن ،وابســت ه بــه ســفارت فرانســه در ایــران،
بــه مــدت ســه ســال دربــارۀ زنــان ایــران انجــام داده بودنــد،
چنیــن مینویســد :زنــان ایرانــی از هــر نظــر زیردســت مردان
هســتند و آنهــا را بهعنــوان «مــادر بچههــا» در بیــن جمــع
نــام میبرنــد .خانههــا طــوری ســاخته شــده کــه زنــان کامـ ً
ا
جــدا از مــردان در حــرم هســتند ،بــه نــام «اندرونــی» .مــؤذن
در اطــراف حــرم بهنــدرت میتوانــد از بــاالی منــاره اذان
بگویــد ،چــون میترســند مبــادا داخــل اندرونــی را نــگاه کنــد
(اســتادملک.)84 :1367 ،
جایــگاه زنــان در ایــن دوره ،در عرصــۀ خصوصــی ،خانــواده و
اندرونــی اســت کــه بــرای ایفــای نقــش همســری و مــادری
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در پوشــش زیــاد و حجــاب شــناخته میشــوند و هــر گاه
بهدلیلــی از عرصــۀ خصوصــی یــا اندرونــی بــه عمومــی و
بیرونــی گام مینهنــد پوشــش مخصــوص بیرونــی را بــر تــن
میکننــد« .اندرونــی» نمونــۀ کوچکــی از یــک جامعــه بــود
و اگــر ســاکنان ایــن اجتمــاع را بــه بیــرون راهــی نبــود ،در
عــوض ســعی میکردنــد محیــط کوچــک خــود را جایــی
بهتــر و شــادتر بــرای زندگــی کننــد .در ایــن قــرن ،عموم ـ ًا
کارهــای زنــان بهویــژه زنــان خانههــای اعیــان تحــت نظارت
و مراقبــت بــود و آنهــا بــه لحــاظ ایمنــی کمتــر از خانــه خارج
میشــدند .امــا بــا وجــود ایــن ،رفتــن بــه بــازار و حضــور در
مســاجد و دیــدار از بســتگان ایــن فرصــت را بــرای زنــان بــه
وجــود م ـیآورد کــه بــا پوشــش کامــل بــه اماکــن عمومــی
رفتوآمــد کننــد .ناظــری در اوایــل قــرن ســیزدهم متذکــر
شــده بــود کــه پیرزنهــای طبقــات فرودســت تنهــا زنهایــی
بودنــد که در شــهر دیده میشــدند (اســتادملک.)130 :1367 ،
کلــود آنــه 1مینویســد :زنــان جامعــۀ ایــران را نــه در روز
میشــود دیــد و نــه در شــب .یــک مــرد هیچوقــت در
اندرونــی بــا زنهــا غــذا نمیخــورد ،بلکــه بــا دوســتان مــرد
و خدمتکارانــش بــر ســر ســفره مینشــیند .در مجالــس مردانه
از زنهــا دعوتــی نمیکننــد ،مگــر از رقاصههــا کــه آنهــا هــم
وابســته بــه پس ـتترین طبقــات زنــان هســتند (مهرآبــادی،
 .)140 :1386وی همچنیــن در مورد پوشــش زنان مینویســد:
بهطــور طبیعــی و بنــا بــر دعــوت یــک مــرد اروپایــی ،مــن
زنــان را بــا کنجــکاوی و در عیــن حــال توجــه بیشــتری نــگاه
میکــردم .البتــه فقــط نــگاه میکــردم ،بیآنکــه چیــزی
ببینــم! در جامعــه زن و مــرد از یکدیگــر جــدا بودنــد .در خانــه
زنــان از میهمانــان زن و مــردان از میهمانــان مــرد پذیرایــی
میکردنــد .امــا ایــن جداســازی فقــط بــه خانــه محــدود نبــود.
مثـ ً
ا عصرهــا و شـبهنگام کــه خیابانهــای تهــران مملــو از
جمعیــت بــود زنــان و مــردان ناچــار بودنــد جــدا از یکدیگــر در
خیابــان راه برونــد .دقیقتــر اینکــه :در خیابانهــای پرجمعیــت
تهــران ماننــد اللـهزار و شــاهآباد و امیریــه عصرهــا مقــرر بــود
مردهــا از طرفــی و زنهــا از طــرف دیگر عبور کننــد .راه رفتن
مردهــا و زنهــا از یــک ســمت از ســاعت چهــار بعدازظهــر
قدغــن میشــد .اگــر احیانـ ًا زنــی میخواســت بــه خانــۀ خــود
در ســمت دیگــر خیابــان یا بــه داروخانه بــرود از آقای پاســبان
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کســب اجــازه میکــرد .زیــر نظــر و مراقبــت او بــا عجلــه بــه
ســوی دیگــر میشــتافت و بهســرعت مراجعــت میکــرد .چـه
بســا اوقــات صــدای فریــاد آمرانــۀ پاســبان به گــوش زنهای
باشــخصیت میرســید کــه میگفــت« :باجــی ،روتــو بگیــر»،
«ضعیفــه ،تندتــر راه بــرو» (ساناســاریان.)30 :1384 ،
رویههــای تقســیمبندی و تعییــن و تمایــز امــر صــدق و
کــذب بهمنظــور تفکیــک عرصههــای زنانه/مردانــه بازتولیــد
میشــود .در واقــع ،جایــی کــه دال عــدم حضــور زن در اجتماع
در پیونــد بــا دال مرکــزی تفــاوت زیســتی زن و مــرد مدلــول
زنانــه را در عرصــۀ خصوصــی خانــه و مدلــول مردانــه را در
عرصــۀ عمومــی جامعــه برمیســازد ،قاعــدۀ عــدم حضــور زن
در اجتمــاع مبنــای تنظیــم مناســبات اجتماعــی قــرار میگیرد.
دال دیگــری کــه این شــبکۀ معنایــی را تقویت میکنــد امكان
رواج فســاد از طریــق دیــده شــدن زن در جامعه اســت .در پرتو
ایــن ســامان معرفتــی ،چهاردیــواری خانــه بهعنــوان قلمــرو
مشــروع فعالیــت زنانــه بــه رســمیت شــناخته میشــود و در
پیونــد بــا دوگانههایــی 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
حفــظ جامعــه از فســاد ناشــی از خصایــص زنانــه ،شــرایط
بهنجــار حضورهــای ضــروری و واجــب خــارج از عرصــۀ
خصوصــی را بــرای زنــان بــه گونـهای تنگدامنــه و محــدود
تعییــن میکنــد کــه جــای هیــچ نــوع دیدهشــدگی را بــرای
ســوژۀ زنانــه باقــی نمیگــذارد.
بــه هــر حــال ،وجــود بخشهــای تفکیکشــدۀ اندرونــی و
بیرونــی در فضــای معمــاری دوران قاجــار نمــودی از نظــام
ارزشــی حاکــم اســت کــه میان خــود و دیگــری تمایــز فضایی
و معاشــرتی قائــل میشــود .بــه بیان حائــری ،در معمــاری این
خانههــا هی ـچگاه بهصــورت مســتقیم از خیابــان وارد فضــای
داخلــی خانــه نمیشــویم .همیشــه یــک معبــر کــه بــه آن
دربنــد میگوییــم فضــای حائلــی بیــن خیابــان و خانــه برقــرار
میکنــد .ســپس وارد داالن و هشــتی میشــویم و بعــد بــه
حیــاط قــدم میگذاریــم .فضاهایــی کــه جنبــ ۀ خصوصــی
ندارنــد در مناطــق ابتدایــی حیــاط ســاخته شــدهاند و اتاقهایی
کــه قلمــرو خصوصــی محســوب میشــوند در انتهــای منــزل

قــرار گرفتهانــد (حائــری .)146 :1388 ،از همیــن رو« ،اندرونی
جایــگاه عرصــۀ خصوصــی زندگــی خانــواده و دور از دســترس
بیگانــگان و بیرونــی ویــژۀ میهمانــان و افــراد غیرخــودی و
نامحــرم شــناخته میشــد» (پیرنیــا .)259 :1371 ،در واقــع،
جنبــۀ کالبــدی این ســبک معماری اصــل امنیت فضــا و جنبۀ
معنایــی آن حرمــت و ارزش را بــرای ســاکنان تأمیــن میکنــد
و از همیــن رهگــذر پیونــدی وثیــق بــا شــبکههای معنایــی
تعیینکننــدۀ قلمــرو حضــور و فعالیــت ســاکنان مییابــد .بــه
بیــان دیگــر ،نبــود ارتبــاط بصــری مســتقیم میــان فضــای
ـی خانههــای درونگــرای دورۀ قاجــار
داخلــی و فضــای بیرونـ ِ
را متنــی فرهنگــی متعلــق بــه زمانــه و نظــام دانایــی منحصــر
بــه آن معرفــی میکنــد کــه در پرتــو روابــط و مناســباتش
بــا مؤلفههایــی چــون باورهــای مذهبــی و آیین ـی ،اقتصــاد،
اقلیــم و جغرافیــا درون شــبکهای از مفاهیــم تولیــد و بازتولیــد
میشــود .درک ایــن تعامــل معنایــی و کالبــدی ،در فضــای
جنســیتی ،در بســتری از معانــی اجتماعی-فرهنگــی در کانون
توجــه پژوهــش حاضــر قــرار میگیــرد و به شــناخت چگونگی
تأثیرگــذاری و ارتبــاط آن بــر کالبد و محتــوای فضای معماری
و چگونگــی بازنمایــی دوگانــۀ زنانه/مردانــه در فضــای خانــه
معطــوف میشــود.

بــا پیشــرفت صنعــت و مدرنیتــه ،معمــاری مــدرن و فضــای
بــاز خانههــا بــه عصــر بیرونــق و بیرمــق اندرونــی و
پردهنشــینی پایــان داد ،بدنهــای معــذب را بــه بدنهــای
مولــد و بــارور بــدل کــرد ،دیوارهــا را برداشــت و زن را بــه
میــان و مرکــز خانــه انتقــال داد و در شــبکهای از چشـمها و
نورپردازیهــا محاصــره کــرد .فضــای جنســیتی خانــه ،ماننــد
فضــای آشــپزخانه ،دیگــر مکانــی ایزولــه نبــود کــه در آن زن
از بقیــۀ اعضــای خانــه جــدا میشــد و فقــط بــه پختوپــز و
کار میپرداخــت .قواعــد معمــاری ،چیدمــان فضایــی و اجــزای
خانــه نیــز بهگون ـهای شــکل گرفــت کــه بــا ادغــام فضــای
آشــپزخانههای بــاز (اُپِــن) بــا بخشهــای اجتماعیتــر خان ـه،
کار خان ـهداری بــه اتاقهــای خانــواده آورده شــد .جنبههــای
مختلــف زندگــی خانوادگــی بــه هــم مرتبــط و بــا افزایــش
تحــرک و تعامــل اعضــای خانــواده ،تعامــل اجتماعــی آنهــا

خانـهدار هــم کمکــم 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
فعالیتهــا و نقــش او در مقــام همســر ،مــادر و مدیــر خانــه
دیــده شــد؛ مدیــری کــه از مرکــز بــه همهجــای خانــه احاطــه
دارد و میتوانــد رفتارهــا و برنامههــای فرزنــدان و همســر و
دیگــران را زیــر نظــر بگیــرد و مدیریــت کنــد.
بــا ظهــور مدرنیســم فضاهــای جدیــدی شــکل گرفــت کــه
زنــان نیــز در آنهــا حضــور مییافتنــد .مثــ ً
ا میتــوان بــه
رســتورانها ،کافیشــاپها ،مراکــز خریــد و پاســاژها و
پارکهــا اشــاره کــرد .بــازار در دورۀ قبــل تــا حــدود زیــادی
مردانــه بــود ،حــال آنکــه در دورۀ معاصــر بازارهــای مــدرن
و مراکــز خریــد یکــی از عرصههــای مهــم گــذران اوقــات
فراغــت زنــان محســوب میشــود (پوراحمــد و ســاالروندیان،
 .)70 :1391دوتــا از مهمتریــن عرصههــای عمومــی کــه
بــه همــراه موجهــای مدرنیســم وارد ایــران شــدند پارکهــا
و پاســاژها بودنــد .فضاهــای عمومــی کــه پیــش از مدرنیتــه
عبــارت بودنــد از مســاجد ،زیارتگاههــا ،بــازار ،مــدارس
مذهبــی ،مکتبخانههــا ،باغهــای خصوصــی ،حمامهــا و
گذرهــای عمومــی ،بــا برآمــدن مدرنیتــه دچــار دگرگونیهــای
شــگرفی شــدند .در ایــن دوره فضاهای عمومی به ســه دســتۀ
معابــر عمومــی ،فضــای کار و خدمــات و باالخــره فضاهــای
تفریحــی تقســیم میشــوند (اعتمــاد .)1391 ،بــا ورود اتومبیل،
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-۴دانــش و قــدرت و بازنویســی زبــان و
بــدن زنانــه در معمــاری مــدرن ایــران

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 خانـهداری حرفـهای بــود کــه نقــش فعالتــر
و هوشــیارتری را بــرای زنــان بــه منظــور انجام کارهــای خانه
در نظر داشــت (ســومینن ـ کوکونــن77-76: 1992 ،؛ هینونن،
 .)161: 1998تفکــر مــدرن در زندگــی روزمــره اســطورۀ زن
دســتنیافتنی را همزمــان بــا رشــد فــردی و دانــش او بــه
چالــش و پرســش کشــید .دیوارهــای اندرونــی و معمــاری
حجــاب در گفتمــان قدیــم جایــش را بــه اســتراتژی «نمایــش
همهچیــز» داد کــه شــاخصۀ بــارز معمــاری خانههــای امروزی
اســت .بــا تغییــرات فضایــی و کاربــردی آشــپزخانه ،نقــش زن
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خیابانهــای جدیــد جــای معابــر گذشــته را گرفتنــد و آرامآرام
فضاهــای تــازهای همچون تماشــاخانه ،ســینما ،چاپخانه ،هتل،
مغازههایــی بــه ســبک فرنگــی ،بــاغ ملــی و باغوحــش بــه
شــهر اضافــه شــد (حبیبــی .)137 :1391،بــا ورود ارزشهــای
مــدرن بــه ایــران ،فضاهــای عمومــی آمــادۀ پذیــرش حضــور
زنــان در کنــار مردان شــدند .همچنیــن تغییــرات نوظهوری در
حــوزۀ جنســیت بهوجــود آمــد کــه از آن میــان میتــوان بــه
تغییراتــی در نــوع پوشــش و زبــان زنــان اشــاره کــرد .تــا پیش
جهان
ـمی
ِ
از ایــن دوره ،زبــان زنــان کــه متأثــر از گفتار غیررسـ ِ
منحصــراً زنانــه بــود ،میتوانســت آشــکارا حامــل ســویههای
جنســی باشــد .گفتمــان مــدرن امــا بهتدریــج ایــن ســویههای
ت دیگــر ،کلمات
جنســی را پاالیــش و بهداشــتی کــرد .ب ه عبار 
زنانــه بــرای حضــور در برابر مخاطبــان مــرد در عرصۀ عمومی
مشــمول حجــاب و نظــم شــدند .زبــان زنانــه و بهصــورت
کلیتــر زبــان مدرنیتــه ،بــا کنــار گذاشــتن کلمــات جنســی،
حجــاب مخصــوص خــود را بــه وجــود آورد .از طــرف دیگر ،با
ورود زنــان از جهــان اجتماعــی تکجنســیتی زنانــه بــه عرصۀ
عمومــی مختلــط ،حجــاب ســر پیــش از آنکــه کنــار گذاشــته
شــود بـ ه 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 خــال آمــوزش مــدرن فرامیگرفتنــد .حجــاب عفــت نوعی
کنتــرل درونــی بــرای مواجهــه بــا عرصــۀ عمومــی مختلــط
بــود .بــدن زن مــدرن بایــد شــهوت ســرکش خــود را مهــار و
در عرصــۀ عمومــی آن را پنهــان میکــرد .در نتیجــه ،تنهــا
چنیــن زنــی بــا زبــان و بدنــی کنترلشــده و تحــت انضبــاط
میتوانســت خواهــان حضــور در عرصــۀ عمومــی باشــد و
شــهروند تلقــی شــود .بدیــن ســیاق ،مدرنیتــه کوشــید زنــان
رؤیتنشــده و خامــوش را بــه حاضرانــی عمومــی و ســخنور
تبدیــل کنــد ،امــا بــرای مشروعیتبخشــی بــه ایــن حضــور
کارکردهــای انضباطـیاش را بــر آن ســوار کــرد (نجمآبــادی،
 .)152 :2005تفکیــک جنســیتی در ایــن دوره بــه یکــی از
مهمتریــن عوامــل شــکلدهی بــه فضاهــای فراغتــی تبدیــل
شــد .بــا ایــن اوصــاف ،حاكميــت ســاختار مردســاالرانه بــر
جامعــه باعــث شــد دسترســي زنــان بــه فضاهــاي عمومــي،
امكانــات و خدمــات محــدود شــود (گلــی و همــکاران:1392 ،

 .)13مثـ ً
ا تكنيــك انضباطــي فضــا خــود را به شــكل تفكيك
جنســيتي پارکهــای عمومــي و تأســيس پارکهــای بانــوان
نشــان داده اســت و بــا موفقیــت در ايجــاد فضــاي مراقبتــي
و بــا كنتــرل بــاال ،بــا تبديــل پارکهــا از فضــاي تفريحــي
و فراغتــي بــه فضــاي كاركــردي ،معنــاي اجتماعــي فضــا را
از آنهــا ســلب کــرده اســت (نقــدی و دارابــی.)468 :1393 ،

 -۵نتیجهگیــری :بــدن سیاســی در فضــای
جنسیتی

دیگربودگــی بهعنــوان نشــانهای از هویتیابــی کــه ریشــه در
صورتبنــدی اجتماعــی خــاص ،در زمــان و مــکان معیــن و
ویژگیهــای مخصــوص بــه آن دارد ،تنظیمکننــده رفتــار و آداب
و روابــط اجتماعــی اســت کــه قلمــرو «خــود» را از «دیگــری»
تفکیــک و متمایــز میکنــد .از نظــر هــال ،1صورتبنــدی
مؤلفههــای دیگربودگــی نــه در معنــای فطــری و ذاتــیاش،
بلکــه در چیــزی اســت کــه حاکــی از اختیــاری بــودن داللــت
اســت و در جسـتوجوی ارادۀ معطــوف بــه زندگــی بــا تفاوتهــا
میپــردازد .جنســیت نظا م بازنمایی سیاســی-فرهنگی اســت که
بهطــور مســتمر از طریــق کنــش گفتمانــی بازتولیــد میشــود.
مفهــوم جنســیت بهمنزلــۀ یکــی از اشــکال هویــت برســاختهای
گفتمانــی اســت کــه معانــی آن در زمانها و مکانهــای مختلف،
متفــاوت اســت و همــواره بــا پرسـشهایی از قــدرت و شــمول و
طــرد دیگــری همآمیختــه اســت (هــال.)48 :1996 ،
از نظــر فوکــو ،جنســیت محــل اصلــی اعمــال قــدرت و تولیــد
ســوژهبودگی اســت .وی اســتدالل میکنــد کــه «فــرد را نبایــد
نوعــی هســتۀ مرکــزی اولیــه قلمــداد کــرد ...کــه قــدرت بــه آن
میچســبد و حــول آن شــکل میگیــرد ...در واقــع ،پیشــاپیش
یکــی از نخســتین پیامدهــای قــدرت ایــن اســت کــه بدنهایــی
خــاص ،حالتهایــی خــاص ،گفتمانهایــی خــاص و امیالــی
خــاص هویــت افــراد را برمیســازند و آنهــا را بهعنــوان فــرد
شــکل میدهنــد» (فوکــو .)98 :1980 ،فوکــو توجــه مــا را به این
نکتــه جلــب میکنــد کــه بــدن «از حیــث تاریخــی و فرهنگــی
هویت بســیار خاصــی دارد» ،یعنی بســته به بســترهای اجتماعی
و دورههــای تاریخــی مختلــف نگرشهــا ،تلقیهــا و تجربههای
متفاوتــی از بــدن میتــوان داشــت .از ایــن رو ،فوکــو بــه جــای
تأکیــد بــر ذاتگرایــی ســوبژکتیویته بــه تحلیــل فرایندهــای
1 - Hall
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گفتمانــی میپــردازد کــه از طریــق بدنهــا شــکل میگیــرد
(میلــز .)135 :1395 ،باتلــر در بیانــی فوکویــی زنانگــی و مردانگی
را برســاختهای اجتماعــی و عرصـهای بــرای منازعــات سیاســی
بــر سـ ِر معنــا میدانــد .بــه عبارتــی ،ســاخت اجتماعی جنســیت
برآمــده از مناســبات قــدرت اســت .از این منظــر« ،زنانگی» فقط
از آن رو معنــا مییابــد کــه در یــک نظــام زبانــی خــاص در رابطۀ
تقابلــی بــا «مردانگــی» قــرار دارد .جــان کال ِم باتلر آن اســت که
هویــت جنســیتی بــازی و اجــرا میشــود .بــه بــاو ِر وی ،هویــت
در درون گفتمانــی عمومــی و اجتماعــی صورتبنــدی میشــود
(مهــدیزاده .)239 :1395 ،باتلــر اظهــار مـیدارد کــه جنســیت با
بازگویــی هنجارهــای هژمونیکــی تولیــد میشــود کــه نوعــی
اجــرا و همــواره مشــتق از چیــزی اســت و ماتریســی طردکننــده
را ایجــاد میکنــد کــه در آن فرایندهــای صورتبنــدی ســوژه
همزمــان بــا تولیــد امــر بیرونــی بهوجــود میآیــد (باتلــر1990 ،
و  .)1993بــا ایــن اســتدالل ،روابــط جنســیتی دوتایــی ـ زنانــه/
مردانــه ـ بهعنــوان یک محصــول اجتماعی بهصــورت ناخودآگاه
ـی جنســیتی تبدیــل
بــه سیســتم اجبــاری و هنجـ ِ
ـاری دیگربودگـ ِ
دیگربودگی
میشــود و هنجارهای جنســیتی در خدمت هژمونــی
ِ
جنســیتیاند .گفتمانهــای اجتماعــی و فرهنگــی مختلــف در
مناســبات روابط قدرت و هژمونیک ســعی دارند هویت جنســیتی
قطب
را از رهگــذر تقابــل دوتایی زنانگی/مردانگی ،در راســتای دو ِ
ی خود
خــود و دیگــری ،بــر اســاس آموزههــای فرهنگی و سیاسـ 
صورتبنــدی کننــد و مدلــول زنانگــی و بــدن زنانــه را بهمثابــۀ
دیگربودگی جنســیتی در برابــر دال مردانگی و بــدن مردانه
یــک
ِ
تولیــد و بازتولیــدکنند.
روانی گفتمان
واســازی مفهــوم دیگربودگی جنســیتی در ســاختار ِ
و نظریــۀ کنــش گفتــاری مکانيسـمهايي را بــراي آشــکار کردن
عناصــر مولــد ســلطه و انقيــاد و طرد زنــان بهعنــوان دیگربودگی
ـان مردانــه و چگونگــي مشــروعيت يافتــن آنهــا در زندگي
گفتمـ ِ
روزمــره فراهــم ميکنــد .بــه بیــان فوکویــی ،بازتولیــد جنســیت
تعینگرایــی دیگربودگــی و تحــت شــرایط تاریخی و
بــر مبنــای ّ
فرهنگــی خــاص ،بــا پنهــان کــردن «ســازوکار قــدرت از طريق
درونــي كــردن آن ،بــه شــکل مویــرگوا ِر حضــورش در نســوج
اشــخاص رســوخ میکنــد و بــه درون اعمــال ،رفتــار و گفتــار
و حیــات روزمرهشــان تزریــق میشــود» (فوکــو)78 :1982 ،
و در زندگــی روزمــره در عرص ـ ۀ عمومــي و خصوصــي توليــد و
بازتوليــد ميشــود .آنچــه «زن» دانســته میشــود و ســاختارهاي

تعينبخــش زنانگــی را تقويــت يــا تضعيــف میکنــد بــا تفکیک
ّ
نقشهــای هــر یــک از دو جنــس ارتبــاط دارد کــه معطــوف
بــه منافــع فرهنگــی هــر جامعـهای اســت .باورهــا ،اعتقــادات و
ارزشهــای هــر جامعـهای شــیوههایی قاعدهمنــد را موجودیــت
میبخشــد کــه در همــۀ ســطوح و الیههــای زندگــی روزمــره
جریان دارد ،و متناســب با آن ،تقســیمبندی و چگونگی برســاختن
ســوژههای زنانه/مردانــه را ممکــن میکنــد و نظــام مرزبنــدی
مألــوف جنســیتی را بهعنــوان نظامی از حقیقت تثبیــت و بازتولید
میکنــد .آنچــه در هــر دورۀ تاریخــی و در اغلب جوامــع ادامه دارد
ایــن اســت کــه روابــط متقابــل زنانه/مردانــه و تفــاوت نقشهای
جنســیتی بهواســطۀ برتــري مکانيزمهــاي اعمــال قــدرت و
ـي آن در نظــم نمادیــن و گفتمان اجتماعی
بهنجارســازي و نظارتـ ِ
میســر ميشــود .در ایــن گفتمانهــا ،نقشهــاي مربــوط بــه
عرصــۀ عمومــی و قــدرت بــه مــردان و نقشهــاي مربــوط بــه
عرصــۀ خصوصــی و عواطــف به زنان ســپرده میشــود .ســاخت
ـان مردانــه نشــان میدهــد کــه «مردانگــی بــا عقالنیــت،
گفتمـ ِ
کنتــرل و فاصلــه» (بارکــر )451 :1395 ،هـمارز اســت و در برابــر
آن بــه زنــان وظایــف خانگی ،تربیــت فرزندان ،همســر و مــادر و
ادارۀ امــور خصوصــی اعطــا میشــود.
در معمــاری درونگــرای دورۀ قاجــار ،طراحــی بنــای ســاختمان
رفتــار منظــم و قاعدهمنــدی از پنهانســازی ،مســتوری و حجب
و حیــای زن را تولیــد میکنــد .معمــاری اندرونــی و بیرونی شــیوۀ
تقســیمبندی فضــا و دور نگــه داشــتن زنــان از نــگاه مــردان
غریبــه را تعییــن میکنــد .معمــاری درونگــرا تعییــن تفاوتهــا
را امکانپذیــر میکنــد و موجــب میشــود بــر اســاس رشــدی
بهنجــار زنــان خانـهدار از زنــان معاشــرتی و خیابانی جدا شــوند و
در اندرونــی خانــه زندگــی کننــد .از همیــن رو ،معمــاری اندرونی
و بیرونــی بــه «بازنمایــی» زن بهمنظــور تثبیــت هویــت زنانــی
کــه موقعیــت اجتماعــی آنــان صرف ـ ًا بهعنــوان زن پردهنشــین
یــا کدبانــو و مــادر بازشــناخته میشــود ،کمــک میکنــد .بــا
ـیوۀ
توجــه بــه اصل سلســلهمراتب فضایــی و پیامــد آن ،یعنی شـ 
تقســیمبندی جداکننــدۀ زنــان از مــردان ،زنانگــی بهمثابــۀ زنــی
در ســاختار مادرانگی و همســربودگی شــناخته میشــود .معماری
اندرونــی و بیرونــی کــه فضــای جنســیتی را برمیســازد مرکــز
اتوریتـ ۀ پدرســاالری اســت کــه نمــوداری از حاکمیــت گفتمــان
ســنتی در جامعــه اســت و عملکــرد آن ،بـهدور از هرگونــه مانــع
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یا مقاومت ،مســتقل از کســانی اســت کــه آن را ا ِعمــال میکنند.
در واقــع ،مهمتریــن نقش زن در گفتمان ســنتی دورۀ قاجار نقش
همســرانگی و مادربودگــی اســت و زنانــی کــه در ایــن دو نقــش
ناموفــق بودهانــد شــخصیت واقعــی و فردیتشــان بــا عناوینــی
ماننــد «دختــر ترشــیده» و «اجاقکــور» زیــر ســؤال مــیرود
ـرد میشــوند .البتــه در
(ترابــی )1378 ،و از زنانگــی اجتماعــی طـ 
دورۀ حاضــر ،تحت گفتمان ســنتی و مردســاالرانۀ حاکــم نیز این
نــوع طردشــدگی زنــان دیــده میشــود.
تکنولــوژی انضباطــی بــا نــگاه خردبینش و بــا توجه بــه جزئیات
میخواهــد زندگــی روزمــرۀ افــراد را ســامان ببخشــد .توزیــع و
طبقهبنــدی افــراد در مــکان و جداســازی بدنهــا از یکدیگــر از
نخســتین تکنیکهایــی اســت کــه تکنولــوژی انضباطــی از آن
بــرای رؤیتپذیــر کــردن افــراد و آنچــه درون فضــا میگــذرد،
بهــره میبــرد .انضبــاط بــه توزیــع افــراد در مــکان اقــدام
میکنــد و گاهــی مســتلزم حصــار و دیــوار اســت ،همچــون
اختصاصــی کــردن مکانــی محفــوظ بــا یکنواختــی انضباطــی
مثــل ایجــاد پارکهــای بانــوان در برخــی شــهرهای کشــور .در
واقــع ،سیاســتهایی کــه بــر فضا اعمــال میشــود حضــور زنان
ـیت در حاشــیه تحــت کنتــرل قــرار
را مشــخص ًا بهعنــوان جنسـ ِ
میدهــد .حضــور و غیــاب زنــان ،نــوع رفتوآمــد و زمــان و
مــکان حضــور آنان همگــی تحت انضباطــی خاصــی درمیآید و
رعایــت نکــردن آنها پیامدهایــی دارد که از دید جامعه مســئولیت
آن بــا خــود زنــان اســت.
فوکــو فرایندهایــی را توضیــح میدهــد کــه از طریــق آنهــا
ســاختارهای انضباطــی نحــوۀ تحقــق یافتــن دیگــر روابــط
قــدرت در بافتهایــی همچــون «معمــاری خانههــای ســنتی
و درونگــرا» را شــکل میدهنــد ،بــه طــوری کــه ســوژهها
یــاد میگیرنــد انضبــاط درونــی را در خــود پــرورشدهنــد و
رفتارهــای زنانــۀ مــورد انتظــار خــاص گفتمــان حاکــم در جامعه
را در خــود درونــی کننــد .انضبــاط و توزیع قدرت بهســادگی درون
معمــاری درونگــرا جــای میگیــرد .در ایــن معمــاری ،برنامــۀ
روزانــه بهطــور قاعدهمنــد بــه اجــرا درمیآیــد .قــدرت حاکــم
بــر خانــواده و زنــان از ســوی مــردان از طریــق همــان معمــاری
و سلســلهمراتب فضایــی تنظیــم و تعییــن میشــود .معمــاری
درونگــرا 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 میرســاند ،جاهــا را تعییــن میکنــد و ارزش
آنهــا را مشــخص میکنــد .ایــن مکانهــای مشخصشــده
اطاعــت افــراد را تضمیــن میکننــد و همیــن مســئله بــه روابــط
نابرابــر قــدرت زن و مــرد میانجامــد .چنیــن ســازوکاری قــدرت
را غیرفــردی و خــودکار میکنــد .ایــن قــدرت بــر نــوع توزی ـ ِع
تنظیمشــدۀ افــراد و نگاههــا اســتوار اســت (فوکــو.)185 :1384 ،
بــه بیــان فوکویی ،در فضــای جنســیتی اندرونــی و بیرونی نقش
فعــال خــود معماری در تولید گفتمان جنســیتی و کنتــرل آن ارائه
و مشــخص میشــود کــه چگونــه معمــاری بهمثابۀ عامــل توزیع
قــدرت در جهــت اثبــات و تولیــد گفتمــان جنســیت و بازنمایــی
روابــط دوتایــی زنانه/مردانــه عمــل میکنــد .معمــاری خانههــا
در نظــام انضباطــی فضــای مدرنیتــه بــه گونـهای اســت کــه بــا
تأثیــر بر بدن مقاومــت زنان را در عدالتخواهی جنس-جنســیتی
بــه کمتریــن حــد خــود میرســاند .یکــی از پیامدهــای ایــن نوع
معمــاری و فضــای بــاز ،جایگزیــن کــردن بدنهــای رام به جای
بدنهــای معــذب اســت .قــدرت پنهــان و بــدون فاعــل ولــی
هدفمنــد فوکویی در گفتمــان حاکم ،از طریق معمــاری برونگرا،
ســوژههایی بــا ذهنیــت قابــل پیشبینــی و در دســترس و بدنــی
ـد میکنــد .ســلطۀ
رام را در فضــای خصوصــی و عمومــی تولیـ 
فضایــی از طریــق طرد ســاختاری و ایجــاد موانــع در بهرهبرداری
از فضــای شــهری نیــز عمــل میکنــد .مکمــل طــرد ســاختاری
نقــش نمادین فضاهای شــهری در القای حس فرودســتی اســت؛
نقشــی کــه در قالب ســاختار جنســیتی معمــاری ظاهر میشــود.
منابع:

-

-

احمــدی خراســانی ،نوشــین .)1384( .زنــان زیــر ســایۀ
پدرخواندههــا .تهــران :توســعه.
اســتادملک ،فاطمــه .)1367( .حجاب و کشــف حجــاب در ایران.
تهــران :مؤسســۀ مطبوعاتــی عطائــی.
اعتمــاد ،گیتی .)1390( .ســخنرانی با عنوان «جنســیت و فضای
عمومــی» .گــروه مطالعــات زنــان انجمــن جامعهشناســی ایران.
بازيابي در/http://anthropology.ir/dossier :
ا ِوانــز ،دیلــن .)1386( .فرهنــگ مقدماتی اصطالحــات روانکاوی
لکانــی .ترجمــۀ مهــري پارســا و مهــدي رفيــع .تهــران :گام نــو.
بارکــر ،کریــس .)1395( .مطالعــات فرهنگــی (نظریــه و عمــل).
ترجمــۀ مهــدی فرجــی و نفیســه حمیدی .تهــران :پژوهشــکدۀ
مطالعــات فرهنگــی و اجتماعــی.
پوراحمــد ،احمد ،و فاطمه ســاالروندیان« .)1391( .روند تحوالت

-

-

-

-

-

-
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تاریخــی فضاهــای گــذران اوقــات فراغــت زنــان از قاجاریــه
تاکنــون در شــهر تهــران» .زن در توســعه و سیاســت :)3( 10
.74-51
 پیرنیــا ،محمدکریــم .)1371( .سبکشناســی معمــاري ایرانــی.تدویــن :غالمحســین معماریان .تهــران :دانشــگاه علم و صنعت
ایــران.
 تاجیــک ،محمدرضا .)1379( .گفتمــان و تحلیل گفتمان .تهران:فرهنــگ گفتمان.
 ترابــی ،ســهیال .)1378( .اســنادی از مــدارس دختــران از انقالبمشــروطه تــا پهلــوی .تهــران :ســازمان اســناد ملــی ایــران.
 جعفریان ،رسول .)1390( .رسائل حجابیه .قم :دلیل ما. حائــری ،محمدرضــا .)1388( .خانــه ،فرهنــگ ،طبیعت (بررســیمعمــاری خانههــای تاریخــی و معاصــر بهمنظــور تدویــن فرایند
و معیارهــای طراحــی خانــه) .تهــران :مرکز مطالعــات تحقیقات
شهرســازی و معماری.
 حبیبی ،سیدمحســن .)1390( .از شــار تا شــهر .تهران :انتشــاراتدانشــگاه تهران.
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The Symbolic Meaning of Spaces and Gender Messages:
Women's Social Exclusion
Marzieh Bahrami Broomand
Zohrab Esfandiyari

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 segregate genders and represent interior parts of the
house as being female-oriented and the exterior 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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Abstract
Different methods of spatial zoning of houses
built in different periods of history suggest that
regardless of geographical factors, social- cultural contexts also contribute to the formation
of meaning and functional connotations of a
building. Undoubtedly, a house built in an era exceeds 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 discover the dual mechanisms of female/male representations and women’s exclusion and gender
segregation of space in the architecture styles.
Discussion follows: (1) how female body is controlled, excluded and represented as “other”
in the spacing and zoning of the architecture

