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 چکیده
اندزيراکههويتزنانارتباطتنگاتنگيبامقالهمفاهیممرتبطباجنسیتمهمانگاشتهشدهدراين

دارد.شدهتجربهزيست ديگریوجهانبیرونيارتباطبرقرارانسانازخاللحسآنها هایخودبا

کالبدیهایایازشناختخودراباحسشانبخشعمدهشدهکند.زنانباتوجهبهتجربهزيستمي

دستآورده شنیداریبه سپسديداریو و المسه( بوياييو اساس)چشايي، بر زنان امروزه اند.

اندواينامرباعثشدهاستتازنانبههويتفرايندشهرسازیواردفضاهایعموميشهرهاشده

دساختاريافته تغییرشود. دچار نتیجههويتآنها تجربهودر کنندو اينمقالهخودآگاهيپیدا ر

ايرانيتحتتأثیرشاناستموردبررسيقرار–مفاهیمبنیادیديناسالمکههويتزنانمسلمان

گیرندچونمفاهیماسالميبهزناناينباوررادادهاستکهازنظروجودیبامردانبرابرهستند.مي

زيست تجربه به درشدهاينباور داشت. ايرانيزنانرويکردیانتقادینخواهد زنان  –اينراستا

کنندوشناختبهنسبتقدرتدرچارچوباينمسلمانهويتخودرادربرابرمردانتعريفنمي

شود.تردانستهميباورمهم

ي.تیجنستيهوی،شهریفضاهان،يد،یکالبدهایحسجنبشزنان،:کلید واژگان
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 بیان مسئله

شودمياطالقيذهنیباورهاازایمجموعهبهتيهوهکگفتتوانيمتيهومفهومیبرا

اساسبرياجتماعايیفردعملبهوشوندميیگريدوخودانیمیگذارتفاوتسببکه

دامنگريدیهاتيهوفیتضعوبيتخرجهتدرايوآنتيتقووتداومحفظ،هدفباوآن

درکهاستجسمانيیهاتیعموقازفراتریزیچيتیجنستيهو(.1386،يفکوه)زندمي

رندگیيمشکليتیجنسنقشقالب فيتعربهنسبتيتیجنستيهوفيتعربودنترمهم.

نکتهنياشیپازشیبچههرشناسانانسانکهگرددبرمينيابهزنانباارتباطدرتيهو

گفت،سخنيمردبودگايويبودگزنازهمگنوکسانيينوعازتوانيمکه ريزبهرا

کهداننديميرامونیپيفرهنگهایتيهوازتیتبعبهناچارراهاتيهونيااند؛بردهسؤال

باارتباطدرياساسبحثدون،يبنابرا.شودمييفرهنگييگراخاصانواعآمدنديپدسبب

شودميمطرحتیجنس يفرهنگتینسباي)يبودگخاصانیمیرابطهبحثنخست: و(

.يتیاقلبهموسومیهاتيهوويتیجنستيهوانیمنسبتبحثگريدوشموليجهان

بهتیانسانيعمومیردهااودستديباايآکهاستآنسربرموضوعنخستبحثدر

اساسبرودادمیتعمهافرهنگکلبهرابشرحقوقویروشنگرازيناشیساختارهاژهيو

حقوقنياباافتنيانطباقبهراتيواولوکرداصالحومیتنظراهاتیجنسانیمروابطآن

بتوانندکهشدقائليانسانهایفرهنگیبراراازیامتوحقنياديبابرعکسايوداد

کهاستآنموضوعدوم،بحثدروبدانند؟يفرهنگیاستثناهاشاملراروابطازگونهاين

یساختارهاازهانآيتمامتقريباًکه،يکنونيانسانجوامعدررازنانتیموقعتوانميايآ

یراهکارهاودانستمشابهيفرهنگهایتیاقلهایتیموقعباکنندميتیتبعپدرساالرانه

1385،يفکوه)گرفت؟نظردرهاآنازدفاعیبراایژهيو :189 تيهومقالهنيادر(.

ينوعیمعنابههاتیجنسبردنانیمازبهليتمازيرااست،شدهيتلقمهميتیجنس

سپستادرآوردانیببهراخودبتواندتيهوازيشکلمیدهاجازهديباماواستيخودکش

.استیضرورایمرحلهيابيتفاوتچون.شودممکنينسبهایتشباهجاديا



 ینظر چارچوب
هایجنبشزنانداشتهباشیم.کندنگاهيهمبهديدگاهبحثهويتجنسیتيماراناچارمي

ج،يتدربهگرفتشکلنيوحلقهرامونیپبعدبهستمیبقرنسومدههازکهييگوهاوگفت

يمبتنرايعلممعرفتعلمفلسفه.دادقرارديتردمورديعلممعرفتدربارهرامزبوردگاهيد

اينشديمعيتوزايودیتوليفرهنگیهاعرصهگريددرکهافتييمعارفمجموعهبر و

درتیجنسعنصرسهمازتاآوردديپدرافرصتنياقزنانمدافعینحقویبرادگاه،يد

فراتريعلمیهاسازمانيجنبمباحثازرایپابیترتنيبدوبگويندسخنيعلممعرفت

شوندواردعلميدرونساختاربهودنگذار مدرناپسوکاليرادسمینیفمشکبدون.
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شکلتوانستينمگرايانهتجربهيتشناخمعرفتیمبناازاستفادهبدونکهاستیادهيپد

(.1384:2،ایپارسان)ردیگ

ميگونهاين نظر هويتبه اجتماع صحنه به شدن وارد با زنان که رسد

درپيساختاريافته ابتدا جنبشزناندر ازخاللجنسوجنسیتناديدهگرفتند. شانرا

قيهمچونرأیمتوجهشدنديبرابربامردانبودند.آنهابعدازبهدستآوردنحقوحقوق

راآنتوانندنمييراحتبهوداردهويتشانگیریشکلدرييسزابهنقشتیجنسوجنس

درحالحاضرهمجنبشزنانبهاينسمت.رندیبگدهيناداجتماعدانیمدرمبارزههنگام

نميحرکتمي که ويژگيکند کشورهایدرحالتواند هایزنان برایرسیدن را بهتوسعه

ديگریبازتولید گونه مردساالریبه اينصورتسلطه غیر در بگیرد. ناديده حقوقيبرابر

ازبشرکهطورهمان.بودهایدئولوژيااکثراززداييتقدسباهمراهتجددگفتمانخواهدشد.

نیززنانهمفاهیمکرديمييزداافسونبودشدهنهينهادنيدخاللازکهاشگذشتهيزندگ

گرفتيمقرارديشدنقدموردمدرنیایدنگذارهيپاشمندانياندتوسط از. يکي فرويد

هایموجودمیانزنانوتفاوتبایوافرادیاستکهاينمفاهیمراموردبررسيقرارداد

ديفرودهیعقدرنيبنابراپنداشت،يمآنانثابتیهازهيغرازيناشيواقعجهاندرمردان

بهراخودیجامردانه،يتناسلآلتداشتنیآرزوکهشودميکاملزمانيزن،تیموقع

)استپسرنوزادابديدرکهشدخواهدشتریبيموقعاويخوشحالوبدهدنوزاد ووود.

(1381چي،،بهنقلازقیطانشرمن

جنبشبود،حاکممدرنفرهنگعرصهبرعلمبهگرايانهتجربهنگرشکهيهنگامتا

ستتوانينمزنان شود. علوم تولید میدان درکهاستیاحلقهعلم،يمعرفتحلقهوارد

هنگامبهبايدعالمد،يآيمشماربهيمعرفتیهاحوزهگريدازمستقلخوديدرونساختار

رینظعلمعرصهدگاهيدنيادرگذارد،کنارراخوديفرهنگتعلقاتهمهحلقه،نيابهورود

بهورودهنگامبهپژوهشگرطلبد،يمراخودبامناسبپوششکهاست،شگاهيآزمایفضا

ژهيولباسوددربیاورراتیجنسلباسجملهازوخودژهيویهالباسديباطیمحنيا

(درنتیجهجنبشزنان1384:1)پارسانیا،بپوشانداستعالمانمخصوصکهراشگاهيآزما

پايه تفکر از انتقاد سمت به معاصر،ميتهیمدرنگذار زنان جنبش مشترک ويژگي رود.

 تنوعوچندفرهنگيبودناست. کهاستاساسنيابرتهیمدرنتفکریهاهيپاگوناگوني،

دنیرسیبرا.کندميفرضیگريدراگريدیکشورهاافرادوزنوخودرا(مرد)يغربانسان

بايازنانهتيهويابيبازبه ،یمردساالرنظاممقابله چارهزنانگويي که ندارند ازای

اگرخواستهباشیمهويتزنانمسلمان.شونددوربخشضیتبعیگريدوخودیبندمیتقس

ب ناچاريم بررسيکنیم رااسالميانديشهحوزهدرجنسیتفلسفيومعرفتينیادهایرا

.کنیمجستجو

عللمادی نباتيوحیواني،صورتجمادیویاستحقیقتانسانبهصورتعقلي

لوازمنیستندآدميقتیحقگونهکهاينصوردخیلدرپديدآمدنانسانهستندوهمان
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رويکردانتقادیفلسفهاسالميرابطهبانیست.رگذاریتأثمربوطبهآنهانیزدرحقیقتانسان

يعنيازلوازممادهنباتياست.دمثلیتولعقلوجنسیتمربوطبهمرحلهحیوانيازلوازم

بعدازتکوينابعاد وادراکوتعقلگرچهبهلحاظزمانياستتعقلوبهادراکقوامانسان

(.7)همان:حقیقتيممتازومستقلازابعادمادیخوددارديآيدولمادیوجوداوپديدمي

محوررازنجنسوتیجنسهستندتهیمدرنمنتقدکهیمطهرهمچونمسلمانمتفکران

بهقائلاگرچهوهستندزنبهانهيگراانسانیديدداشتنيعمدودهندينمقرارخودبحث

کيازیامتوینابرابرهيماراهاتفاوتنياامامردهستندوزنانیميذاتیهاتفاوتوجود

.شمارندينمگريدجنسبرجنس

بین تفاوتاساسي است. بوده حقوقي نوع از برابری پي در اوايل در جنبشزنان

حقوقيبانوعوجودیآنهست.اگرماباورداشتهباشیمزنانومردانازنظربرابریازنوع

ناخو هويتشکلاحقوقيبرابرندخواه قراره جنسیتتحتشعاع خاللجنسو از گرفته

نميمي راحتي به ديگر زنان و بهگیرد زيستتوانند حسشدهتجربه خالل از هایشان

ايدهمانندمردانشکلبگیرد.امااگردرابتدااينباورکالبدیآگاهشوند؛چونهويتزنانب

ياعقیدهدرانسانوجودداشتهباشدکهزنومردازنظروجودیبرابرندمارابااينابهام

اندهایکالبدیبهدستآوردهکندکهباشناختيکهتاکنونزنانبهوسیلهحسروميروبه

تفاوتاساسيبین برخوردیشود. وچه دارد مسیحیتوجود و بنیادهایمعرفتياسالم

ازنظرتأثیرمدرنیتهتحت دينمسیحیتزنومردرا بنیادهایمعرفتيمسیحیتاست.

نمي برابر وجودی را جنسیتي میان روابط آن بر عالوه و قبیحبرخالفداند اسالم دين

انکهدرابتدادرپيگیریجنبشزنبنیادهایمعرفتيمسیحیتدرشکلمطمئناًشمرد.مي

مهماستکهزناندرابتدادرهرحالبهنقشداشتهاست.اندبودهبرابریازنوعحقوقيآن

پيشناختمنسجمازخودشانباشندياحقوقيبرابربرایپیشرفت.هرچندزنانتاپیش

ناختهاینسبيبرابریبینزنومردايجادکردقادربهدرکوشازمدرنیتهکهفرصت

هایخودازخاللجنسوجنسیتنبودند.تفاوت

ايرانيکهدرحالحاضر–ايمکهموقعیتزنانمسلماندراينمقالهخواهاناينبوده

اندرابراساسشناختنظریبررسيکنیم.باوربراينکهزنواردفضاهایبیرونيشهرشده

خودقرارتأثیريرانيرابهشدتتحتا-ومردازنظروجودیبرابراستهويتزنانمسلمان

کنند.البتهاينباورمنجراستتاجاييکهآنهاهويتخودرادربرابرمرداندرکنميداده

بهاينامرهمشدهکهجنبشمنسجمياززناندرايرانبرایرسیدنبهحقوقيبرابربا

مسلمانراازجايگاه–نايرانيمردانشکلنگیرد..بنابراينشايدبهترباشدکهماهويتزنا

خودآنهابررسيکنیم.



 های پژوهش پرسش
هایپژوهشاسنادیرويکردهایاجتماعيوشناختيرابررسيوتحلیلاينمقالهباروش

توانیمبدونتوجهبهساختارهایشناختکهدرطولتاريخکند.درحالحاضرمانميمي
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ثصرفاجتماعيازخاللرويکردیحقوقيبههويتاندفقطبهمباحانسانشکلگرفته

زنانبپردازيم.دراينجابهمباحثشناختي،زبانودينتوجهشدهاست.دراينمقالهبهسه

شودپرسشزيرپرداختهمي

 پذيرهستند؟هایعقالنيپرورشهایکالبدیهمانندحسآياحس (1

کندکهبهنيدارندبهآنهاکمکميباورزنانکهذاتيبرابربامردازنظرانساآيا (2

 هويتجنسیتيخودازخاللزبانآگاهشوند؟

واردشدنزنانبهفضاهایشهریچهموقعیتيبهآنهاازنظرشناختيوجايگاه (3

دهد؟اجتماعيمي



 آنها یبخش یآگاههای عقالنی یا  سلطه حس

یکالبدهایحسوکالبدخاللزاانسانکهمیدهقرارتوجهموردديباجهتنياازراکالبد

برقراررابطهجانيبوجاندارموجوداتوهاانسانريسابا،يرونیبجهانباتوانديمکهاست

لزوماًآنیمادبعددرچهوييمعنابعددرچهفرهنگیریگشکلنوعهرن،يبنابرا.کند

بگذرد(کالبددربارهتیذهناي)کالبدخاللازديبا ييمعنادرچهیگريدوخودنيبنابرا.

یکالبديچارچوبدرزیچهرازشیپوشیبتقابل،نيايجمعیمعنادرچهویفرد

خاللازانساناستدرست(.1385:153،يفکوه)شونديماندهيبازنماوفهماندهده،یفهم

نیبههموارانساناماکندميبرقرارارتباطرونیبجهانویگريدخود،باشهايحسههم

شودميقائلتفاوتآورديمدستبهحسشپنجنياخاللازکههاييشناخت باانسان.

آندرکهيطیمحباکردنبرقرارارتباطیبراشهايحسيبعضازيستيزطيشرابهتوجه

کندمياستفادهشتریبداردقرار گذشتهمثالً. در زنان زندگي استخانهمحیط وبوده

زنانجهینتدر.رابطهبینجنسیتيراداشتندتیمسئولویداربچه،یآشپزچونيفيوظا

شتریبالمسهوييايبو،ييچشاهایحسازخودرامونیپطیمحباکردنبرقرارارتباطیبرا

اریبستفاوتانسان.گذراننديمراخودوقتيرونیبیفضاهادرکهبردندانبهرهميمرداز

وييايبو،ييچشاتاييشنواويينایبهایحسخاللازکهگذاردمييشناختنیبيشگرف

آورد.يمدستبهالمسه

کنندیگردآورجهانهدرباررایشتریبهایدادهتواننديمکهآنجاازدنیشنودنيد

1387ر،یمکرس)اندشدهشمردهگريدحسسهازبرتر :173 خودیداورنقددرکانت(.

يباشناختيزيخوشکهرايزهست؛ناهمسازييچشايخوشبايباشناختيزيخوشدگوييم

دراست،يهمگانيداستانهمیاگونهازمندین دنبالیفردیپسندهاييچشايخوشاما

هایحسخاللازکههایتلذدرافراطازانيادهمهتوسطانسان(.185:همان)شوندمي

گفت،مرگبستردرراطسقاست؛شدهينه،شودميجادياالمسهوييايبو،ييچشا

راتوجهتواننديمهمهچونباشد،رابطهجنسيويدنینوشخوراک،واپسدلدينبالسوفیف

ازخيتارطولدرمردانهسلطه(.180:همان)دنبکشانتنهایيخوشبهذهنبرتریکارهااز
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راهازنهکييفضاهااست؛داشتهنگهياندرونیفضاهادررازنانیمردساالرنظامخالل

هایحسخاللازشتریبرايرونیبطیمحویگريدخود،شناختاستکردهمجبور

.آورندبهدستالمسهوييايبو،ييچشا

یفضاهابهياندرونیفضااززنانيجهانارتباطاتازيشکلخاطربهامروزه

است(مسهالوييايبو،ييچشا)هایحسخاللازهاآنشناختباتضاددرکهتریگسترده

زناناندشدهوارد نتیجه در پايههاييشناخت. تجربهداریشنویداريدهایحسبر ی

ندارندمهارتتحلیليافتهشانفرهنگي–يستيزتیموقعخاطربهکهکنندمي را بهوها

هایزنانبرایآگاهشدنبهشناخت.کننددایپانطباقیشهریفضاهاباتوانندسختيمي

بوياييوالمسه(استبايدباورداشتهباشندشانازخاللحستهساختارياف های)چشايي،

مردانهسلطهپذيرهستند.هایديداریوشنیداریپرورشهاهمهمانندحسکهاينحس

یفضابهمحدودالمسهوييايبو،ييچشاهایحسدرساختشهرهاسببشدهاستتا

بماندخانه نمودی باشندداشتهنيرونیبیفضاهادرو صورتحس. هر بويايي،در های

هایديداریوشنیداریامکانزيادیاستچشاييوالمسههنگامآگاهشدنازخاللحس

قرارگیرند. اززنانافتهيساختارتيهویریگشکلدرچههاحسنيا کهتحتسلطهآنها

اریبسنقشترگستردهیهافضادرزنانيابيتيهودرامروزهچهونيديسنتکرديروخالل

.کنندميفاءيارايمهم

بهدهدنشانراکالبدوجنسارتباطبعدنيترمهمارتباطمیانجنسیتيشايد .

ومدرنهدور.دهدميشکلنیزراخودبامتناسبيجنسهسامانیادورههرفوکواعتقاد

دادکلشراخودبامتناسبيجنسسامانههمیبورژوازطبقهیریپاگ یریگشکلبا.

خارج،جهانبهکههستندهاييچارچوبهاگفتمان.کنندميرییتغیادیبنمیمفاهیبورژواز

بخشنديممعناوشکل ورییتغمعرضدردائماً،يفرهنگويخيتارداتیتولمثابهبههانآ.

اندتحول شودميعوضجهانبهنگاههنحوها،گفتمانرییتغپرتودر. چونهمهانگفتما.

کنندميحذفرایگريدييزهایچوحفظراييزهایچقدرتروابط ييزناشوهخانواد.

مورددر.کندميادغامدمثلیتولمهمکارکرددر،يتمامبهوکندميتصاحبراتهیسکسوال

شودميحاکمسکوتيجنسمسائل وضعقانونکهست گرامثلدیتولومشروعزوج.

راقتیحقشود،مينهادهارجهنجار.کندميلیتحمالگومنزلهبهراخودزوجنيا.کندمي

یرازداراصلحالنیعدروکندميحفظخودیبراراگفتنسخنحقرد،یگيماریاختدر

برآنچه،ييبورژواشروعبافوکو،اعتقادبه(.1384:10فوکو،)دهدمياختصاصخودبهرا

داشت،یاکاشانهنهگريدافت،يينميتجلمثلدیتولدرايبود،هنشدزيتجومثلدیتولهيپا

تنهانه.شديمواداشتهسکوتبههموبودمردودهمبود،مطرودهم.يسخننهويقانوننه

بهچه)یبروزنيترکوچکمحضبهونداشتهمداشتنوجودحقبلکهنداشتوجود

روابطبهييجاکهبودالزميراستبهاگر(.10:همان)شديمنابود(گفتارايعملصورت

ييآنجايعنيکردند؛يمطنتیشیگريدیجادرروابطنياديباشود،دادهيجنسنامشروع

سودبهتادادجاسودهچرخدرکمدستد،یتولهچرخدرنهاگرراروابطنيابتوانکه
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شودتمامبورژواهجامع نیهميروانمارستانیبوخانهيروسپکهاستمعتقدفوکو.

اندتسامحیهامکان نظربهکشيستریهماریبوپزشکروانپاانداز،ویمشترويروسپ.

دهنديمقراريشدنمحاسبهیزهایچهزمردرانهیمخفراناگفتهلذترسدمي وکلمات.

دهنديمقراريشدنمحاسبهیزهایچهزمردرانهیمخفکهرفتارها کهرفتارهاوکلمات.

هرابطکهاستجانیهمدرفقط.شوندميمبادلهروزمقطوعمتیقبهشدندمجازانهیمخف

مهارشده،يمخفیگفتارهاویارهيجزکامالًاما،يواقعیهاشکلداشتنحقازيجنسآزاد

شودميبرخوردارشدهیرمزگذارو گانهسهحکممدرنينيدپاکگر،يدیجاهاههمدر.

بهگونهاين(.11:همان)کندميلیتحمراسکوتووجودعدمت،یمنوعمحکميعنيخود،

مي گفتنظر به را فضايي مدرنیته که ميهرسد ايجاد حسفوکو که برکند عقالني های

هایکالبدیتسلطداشتهباشند.حس

هرگزکردينمکیتفکيتخصصصورتبهرایبشرمهممسائلتهیمدرناگر

آنهایارضانوعوانسانیازهاینتهیمدرن.کنددایپدستکارکردگرايشناختبهتوانستينم

کرديروايآ.نداردوجودآنهانیبيمعقولهرابطچیهانگارکهکردکیتفکهمازیاگونهبهرا

آگاهازقدرتینهادهاتوسطخيتارطولدرهموارهانسانکهستیننياازینمودتهیمدرن

دهينادراخودتيفردديباانساناجتماع،ساختیبرااست؟دهشمنعخودکالبدبهشدنش

توجهدهدميشکلآنهاخاللازراخودتيهوکهبشرگانهپنجهایحسبهيهنگام.ردیبگ

شدهدادهیبرترهاحسنياازيبعضبهبزرگانولسوفانیفنگاهدرمیابييدرممیکنيم

شوندميمیتقسيارزشباربايوانیحاييبدنويعقالندستهدوبههاحسکهنیهم.است

باشدتوانديمکالبدبهنسبتخاصيآگاهیریگشکلنوعکيازینمود بهکهیبرتر.

ييشنواويينایب)يعقالنهایحس (المسهوييايبو،ييچشا)يبدنهایحسبهنسبت(

ديباکهداردقراريتپسگاهيجادريجنسرابطهديگويمکهاستنيامثلشودميداده

زنبهنسبتمردیبرتربههاحسيارزشیبندمیتقسنيا.شودکنترلقدرتنهادتوسط

يشناختیهاييتواناکهشدهدنبالنگرشنيافلسفهدربعدبهارسطوزماناز.زنديمدامن

واژگانرد.استشدهیبندبخشزنانومردانانیمنابرابریاگونهبهيعیطبیهاشيگراو

دهيکاويستینیفمدگاهيدازشتریبوشدهیبندبخشبدنامیااندازهتاکهييارويروييدوتا

کهشدهجفتهمبايمفهوم(يمراتبسلسله)يگانيپادریبشریهاکنشوهايژگيوشده

ردستيزیهاگاهيجادررازنانیهاکنشوهايژگيووزنان(سامانمند)روشمندیاگونهبه

استدادهیجا يهمگانويدولت(تیمسئول)گوييپاسخوييکوشا،یدادگرذهن،وخرد.

شوريحالدر.شوندميشناختهمردانهکارکردنيبهترگاهيجاومردانهیقلمروسانبههمه

زنانهقلمروآنازرايزندگوخانهبهيبستگدلویريپذکنشهوس،وريوتن،وجانیهو

یداراآنهاکهاستخاطرنيابهشناختدرمردهایبرتر(.1387:38ر،میکرس)انددانسته

یسوبهدرون،بهراتوجهيبدنهایحس.هستندزنانبهنسبتیتریقويعقالنهایحس

تيهدايرونیبهابژیسوبهرونیببهرافردکهيعقلهایحسبرعکسکشاننديمبدن
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همان)کنندمي بهبدهدبايزیهنرهاهدربارخواهديمراخودنظريهنگامکانت(.185:

کندمياشارهيينایبوييشنواهایحسیبرتر ازدوربهتاآمدهديپدبايزیهنرها:

رايباشناختيزيخوش،یداورنقددرکانتوبدهديخوشگوشوچشمبهفروترهایحس

کندميیپافشارنکتهنيابراوسازد؛يمروشنييچشايخوشباآنیناهمسازیادآوريبا

مايدومدريحالدراست،يهمگانيداستانهمیاگونهازمندیننینخستيخوشکه

ازدوربهيعقلهایحسگفتتوانيمکلدر.میکندنبالرایفردیپسندهامیخواهيم

گفتتوانيمبهطورکلي(.184:همان)هستندنيدواخالقبهيپلهمچونيبدنيخوش

هایعقالنيدرصورتتفکیکنکردنموضوعتولیدمثلازلذتبردناستکهحسکهفقط

شوند.هایکالبدیميمنجربهآگاهبخشيحس



 زبان چارچوبی برای قدرت یا شناخت 
مطالعهموردسمینیفمریغهموفمینیسمشناسانزبانازسویهمزباندرجنسیتپديده

سویبهبیشترراخودهایپژوهشفمینیستشناسانزبانکهتفاوتاينبا.استگرفتهقرار

دهندميجهتآنباروياروييوتحلیلزبان،درزنانفرودستيکشف نيترياساسديشا.

جنسدرهمزنانشودميباعثزیچچهکهباشدنيازبانوتیجنسباارتباطدرسؤال

قدرتیدارامردانبهنسبتبانزبردنکاربهدرهموباشندیکمتررتبهیدارايزبان

دريجنسینابرابرازيحاککهاستيعباراتوهاواژهازسرشارمازبانچرا.باشندیکمتر

ومدحدرکه...وکلفتفه،یضعمنزلویمرد،یجوانمردمثلييهاواژههستند؟جامعه

زنگرفتن،زننچويعبارات.کنندمييمعرفترنازليسطحرازنانوبودهمردانشيستا

نياايآاما.اندجملهنيااززینیشوهردارايوکردنشوهررفتن،شوهرهخانبهدادن،طالق

رییتغبايعنيستند؟ینيرونیبويدرونیفضاهاخاللاززنانهکالبدفيتعربهمرتبطکلمات

شوندميدهیفهمگريدجورهاواژهفضا مبحثدرانتوينمفقطراهاواژهنيامیمفاه.

هاواژهنياکهييفضاويفرهنگ،يطبقاتماتیتقسچارچوببهديبادیفهمزنانيفرودست

بهراخوديارزشمثبتبارهمیجوانمردگريدامروزه.کردتوجههماندگرفتهشکلآندر

 .استدادهدستازيزندگیفضارییتغخاطر
يشناختويارتباطستمیسکيزبانهکمیباشداشتهباورزبانفيتعرنيابهمااگر

رد،یگيمصورتهامقولهآنیسپارذهنبهوخارججهانیبندمقولهآنقيطرازکهاست

تجربهبهراقدرتبهدنیرسیبرازبانبردنکاربهدرزنانيناتوانمیتوانيميراحتبه

استبودهزنبهيسنتنگاهتأثیرتحتکهمیدهارتباطشانيفرهنگ–يستيز نظراز.

،ينیبجهانچونيعواملازبرگرفتهونديبرآراگفتمانوکالممتن،ژهيوبهوزبانفوکو،

دستدرشودميیابزارزبانقدرتروابطنهیزمدر.استآنهاامثالوقدرتروابطخ،يتار

ليالملبینسطحنيباالترازمختلفسطوحدرخوداهدافشبردیپیبراقدرتصاحبان

بهکهيمعمولگفتمانکييحتويخانوادگروابطهمچونترینيیپاسطوحتاگرفته

روديمشماربهروزمرهيزندگيجدانشدنبخشعنوان هرفوکوکرديرودرنیهمیبرا.
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بهورديپذيمراآنهاکهيگفتمانانواع،يعني:داردراخودقتیحقيکلیهااستیسجامعه

احکامسازديمقادررافردکهييهانمونهوسازوکارهابندد؛يمارکبهحیصحامرهمنزل

وراهوفنونکند؛ميقيتصدراکدامهرآنباکهیالهیوسدهد،زییتمغلطازراحیصح

نديبگواندموظفکهيکسانمنزلتسازد؛يمسازگارقتیحقاکتسابباراارزشکهيرسم

کاربهیبرايناتواندرزنانتیموقعدرکیبرانيبرابنا.ديآيمحساببهحیصحزیچچه

بهمیبتوانتامیبکشچالشبهراآنييجوقتیحقوخيتارکرديروديباابتدادرزبانبردن

میبرسزباندرزنانيفرودستليدال قرارنقدموردراتیجنسديباراستانيادرنيبنابرا.

همانانیبیبراعموماًکهجنسهواژازوستاياجتماعهمقولکيتیجنسهواژچون.داد

استمتفاوتروديمکاربهشناسيستيزدگاهيدازفقطمقوله رفتارها،مشمولتیجنس.

دوهعهدبهجامعههردرحاکمفرهنگکهاستياجتماعیهاشهياندوهاکنشها،نقش

دوهرمورددريقالبافکار،يتیجنسیهانقشباارتباطدروگذارديممردوزنجنس

نییتعوختهيرطرحجنسدوهرازراانتظاراتدامنهکهشودميمشاهدهجامعهدرجنس

یهایقشربند،يتیجنسیهانقشوتیجنسيعنيرالذکریاخهمقولدویراستادروکندمي

،قدرتعيتوزلیقبازييهاپاداشبهمربوطعمدتاًکهشودميداريپدجامعهدريتیجنس

خودتیموقعبربناجامعهازیعضوهرکهشودميیاقتصادویفردیهایآزادوجه،ثروت،

(.10-1383:9،انسیسینرس)برنديمبهرهآنازجامعهدرحاضريمراتبسلسلههرمدر

کهشودميمطرحيجنسینابرابرموضوعآندنبالبهدآييمانیمبهتیجنسبحثهرگاه

دارديطوالنسبيخيتاردرشهير رامؤنثجنسيخيتارويجهانشکستشهيرانگلس.

شدحاصلیکشاورزشروعباکهدانديمیپدرتبارویپدرساالر مردکهبوداينجااز.

وخانهمحدودیفضابهزینزنوشددارعهدهراخانهازرونیبويعمومیهاتیفعال

کردبسندهیداربچهوداریخانهیکارها دربارزیهاتفاوتکهاستذکربهالزمهالبت.

یهايجهانجزءيتیجنسیقشربندو(ياندرونويبرون)يخانگويعمومبخشدريزندگ

شودمحسوبتواندينميفرهنگ شروعيرونیبوياندرونانیماختالفنياصورتهردر.

چگونهنياباشندچگونهکهگرفتنداديهازننسلبهنسلآنیمبنابرکهبودیويسنار

یایدنشدبدلآنهايشناختیایدنازيجزئصورتبهوشدهيدرونيشکلبهبودن

ایدنيعیطبیهازبانهگلهدیعقبهشود،ميحاصلزبانوواژگانتأثیرتحتکهيشناخت

یبندهطبقیهانظامهازبانواقعدررا،يزندينمايمیبندمقولهراهادهيپدمختلفطرقبه

 (.62:همان)هستندهادهيدپ

خودیبرتراندنتوانستهامروزبهتاکهزنانييبازنمابهاستشدهخواستهمقالهنيادراما

کندتوجههمبدهندنشانزباندررا زبانکاربرددرزنانييبازنمايبررسیبرانيبنابرا.

باشدنيامردوزنرتباطاازهدفاگر.کردحرکتیانتقادکرديروخاللازفقطتوانينم

هگرفتشکلکنشدنیکشچالشبهبافقطبرسندهمباوگوگفتکيبهبتوانندآنهاکه

برسندخواستهنيابهتوانندينمهرگزمردانوزنان،ياجتماع کرديروديآيمنظربه.
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ييزداافسونخواهانتنهانهچوناست،شدهپروراندهييگراتینیعروشرهگذرازیانتقاد

بلکهکند،ساختارمندياجتماعکنشدرراخودقدرتخاللازتوانستهکهاستيقتیحقاز

نياقاًیدقوکند؛زيمتماياجتماعهافتيساختارکنشازراخودکنشخواهديماييگونهبه

کندميپنهانافشاگرشهجاذبپشتدرراابژهازسوژهیریگفاصلهکرديرو یآشکارساز.

یهادهياازييزداافسونیانتقادکارکيارزهملزوماً،حيرصریغکمدستا،يپنهانطيشرا

نقشمیتوانيمماياجتماعکنشدر(.1387ک،ینیه)ستینيمردمیهااسطورهاييقالب

توانستهچگونهمردامام؛ینیببکندميفيتعرقتیحقویبرترباارتباطدرراخودکهمرد

همکهکندجاديايياگونهبهياجتماعفراگردامرو(سوژه)خوداستقاللنیبيارتباطاست

خاطربهیاقتصادنفعبههمگريدیسودرودهدنشانبرترجنسعنوانبهراشيخونام

يياگونهبهاندنتوانستهخيتارطولدرزنانکهاستيارتباطقاًیدقنياوبرسد؟یبرترنيا

هایتفاوتمردوزنوگویگفتوانیبطرزدهدمينشانقاتیقتح.برسندآنبهمنسجم

ياجتماعشأنکسبیبرایامسابقهرايکالمروابطمردان.داردگريکديبایامالحظهقابل

یبرايراهيکالمروابطزنانیبراآنکهحالنيیپاايوهستندباالايآندرکهداننديم

استيشخصنیبارتباطاتاستحکام دایپزینيمختلفيزبانیهاگونهزنانوردانم.

کردنقطعصحبت،موضوعبرگرداندننظرازمردانباسهيمقادرزنانچنانچهکنندمي

پامالهگفتبهوهستندیترفیضعموضعدرصحبتگرفتندستبهومقابلطرفصحبت

کرديرودومردوزن.یهمکارزنانوکنندميرقابتمردانمکالمهکينیحدرشمنیف

چراديآيموجودبهاينجادرکهيسؤال.دارندگفتگوجادياوارتباطیبرقراریبرارامتفاوت

یفضاهادرزنانچونگفتتوانيمايآابد؟یبسلطهزنانهکرديروبرتوانديممردانهکرديرو

واردرازنانتهیمدرنامااند؟شدهگووگفتدرکرديرونيااتخاذبهمجبوراندبودهياندرون

استکردهیشهریفضاها هستندزنانياندرونیفضاهاازمتفاوتکهييفضاها. نيادر.

داشتهرامردانهزبانگرفتناديقدرتديباشوندگووگفتواردديباناچارزنانکهفضاها

دایپياهرهرگزياجتماعیباالمراتبسلسلهبهدنیرسیبراآنهاصورتنياریغدر.باشند

کردنخواهند زباندريتیجنسینابرابربحثباارتباطدرکرديرودوازتوانيماينجادر.

يزباناقتدار،وقدرتنداشتنلیدلبهزنانکندميعنوانکهتسلطدگاهيد(1:کرداشاره

صورتبهمطالبانیبمردد،آهنگتر،ميمالیناسزاهاازمثالًدارندمحتاطانهوفیضع

وتریقويکالمآهنگمردانيولکنندمياستفادهیامهیضمسؤاالتباهمراهاييسؤال

در.داردزنانيزبانرفتاربهنسبتیترمثبتنگرشکهتفاوتدگاهيد(2.دارندیتندروتر

بافتشودمييسعواستآنخودطيشراحسببرزنانيزبانکارکردهمطالعهدفاينجا

هیتوجراداردوجودآندريزبانمتقابلکنشبهمربوطيتیجنسیلگواکهيفرهنگخرده

کند قدرتمنددوگانهتسلطدگاهيددر. /رقابتهدوگانتفاوتدگاهيددروقدرتفاقد/

به.استیدشوارترکاردونياانیمرابطهجاديامطمئناًياولدرکهاستمطرحیهمکار

وگوگفتازرقابتفاصلهبگیرندوبههمکاریدرنندکميزنانتالشکهنیهمرسدنظرمي
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مي مجبور اينبینبهبرسندزنانرا در نگیرندو ناديده را کندکههويتجنسیتيخود

اندآگاهشوند.هایکالبدیبهدستآوردهشناختيکهدرچارچوبحس



 جایگاه و درک زنان از فضاهای شهری
وجنسيبررس.گذارديماثریشهریفضاهاکاربردوادراکبرگونهچهتیجنسوجنس

چهبهها،بدنعنوانبهراماشهرهاکهکندميموضوعنياتوجهمارامشهر،درتیجنس

فضاها.دهدميشکلماخودمثابهبهراماچگونهیشهرتجربهوکنندميادارهیمادقيطر

شوندمييجنسن،يدنمايبستگهمبههموياجتماعهایعملقيطرازهم بهالبته،.

ويمعاناختالطواسطهبهمردم،کهيعملهایراه:کردجداهمازرادونيابتوانيسخت

دایپيسنويشیپبهلیمناآگاهانه،ايآگاهانهپردازند،يمفضادرجنسعملبهتصورات،

رایعادرفتاراتيیجزنيرتيجزئتاگرفتهفضایبازنمودهانترييانتزاعازهانيا.استکرده

يمعانبرياجتماعیفضادرکیبرايمفهومیابزارهانتريياساسازيبعض.شوندميشامل

فقطنهیزيتمانیچن.يخصوصويعموممیتقسمدرنيمتعالنمونهاست،استواريجنس

کهرايمعانبلکه،دهدميسازمانژهيوقواعدومناسباتعملکردها،چارچوبدررافضا

ورندگیيمشیپهابدنکههاييهرا.سازديمظاهر،شودميردوبدلمتفاوتهایبدنانیم

بیترتنيابهکهراينیمعیفضاهاتوانديمکنندميدیبازتولراياجتماعیرمزهانيا

.کنديجنسستینيعیطبقاًیدقکهاگرچهرسنديمنظربهداريپاناًیقيویعادحداقل

خانهدرايشوندميواردکارمحلبهگذارند،يمقدمابانیخبهشدهيجنسهایسوژهيوقت

.دارندسروکارنينمادیفضاهاباکه،ياجتماعويکيزیفهایطیمحبافقطنهمانند،يم

هنمون،آنهاانیممتفاوتهایبدنیسازگارومختلفیفضاهانينمادسازماننیبارتباط

1990)ويبوردرييپگفتهبهبدنکهتایاسشیوههدرباريمهم یجدطوربه(2-17:

هابدنيجنسمیتقسباتنگاتنگطوربهفضادريمفهومماتیتقس.ردگیيماستعارهشکل

ازتوانيمراجنسخطوطامتداددرهاکیپراتوفضاهایمرزبندنيا.داردقرارخطکيدر

ابان،یخروزمرهيزندگيمحلیاهایجغرافتايخصوصويعمومهایعرصهيانتزاعیایجغراف

درز،یمیباالدرنشستن)آنهاانیمیفضاماتیتقسخردهوخواباتاقآشپزخانه،اداره،

هایتالششناسانانسان.دادقراررصدموردرا(رفتنفروييشوظرفلگندرآرنجتابرابر

هانییتبنيانتريمستدلواند،هداشتيجنسخاصیعملکردهاياجتماعیفضاييبازنمادر

ازواندرشيپذمورداماآشکار،نهواندمشخصنهييفضاماتیتقسنیچنکهکنندمياظهار

 (.1390:151س؛یتانک)شوندميدیبازتولمتجسم،کیپراتقيطر

ستینفضادريموضوع،يسادگبهشهر،درزنچندهر مستلزمیشهريزندگاما.

ييفضانظموياجتماعهاینقشمدرنیشهرهاآهنگاگر.استزنانتیعاملهایعرصه

صحت،يخانوادگروابطوجنسمتعارفالگوهایدربارهژهيوبهنيازد،همبرراجادشدهيا

داشت رامردانههشدتیتثباقتدارازينیمعانواعاستممکنيآشفتگنیچنکهيدرحال.
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.آورديمارمغانبهزنانیبرارايجمعویفردهاییآزادازهاييشکلاماکند،ديتهد

طلبيصلحدرزنان،یآزادهایجنبشوزنانرأیحقیبرامبارزهدرجنسهایاستیس

هیعلمبارزهونیجنسقطحقخاطربهمبارزهدر،ایهستهضدهایاستیسوجنبشزنان

جاديايعمومیفضاهادروشهرهایابانیخدرراخودتیموقعناچاربه،يجنسخشونت

استکرده وبرجستهرازنانتريمعمولیفضامطالباتیمعناياسیسهایجنبشنيا.

.استياسیسهمبارزومقاومتهمجموعازیاستانداردبخششغل،داشتن.کنندميتربرنده

ن،ابایخدرمزاحمتبدونوهمراهبدونمستقالنه،،يقانونبودنيسادگبهزنانیبراو

داردهمراهتصرفوتجاوزمنطقازیزیچهموارهکار،محلاييعمومساختمان ورشي.

ویآزادانیمبکارانهيفرمتقابلکنشازیحدتایشهریفضاهادرزنانحضوربهمخرب

فراترخطر،ویآزادحسببرشهربازنانهدوگانارتباطهرحالبه.ردگیيمسرچشمهخطر

مستلزمفقطنهشهردرجنسیایجغرافنه،یزمنيادر.استفضانيادنمکردنزیرمزآماز

شهر،درخطرويمنياادراک.هستزینخطرهاینقشهازمندینبلکهاست،یآزادیمرزها

دهدميقرارتأثیرتحترافضاازشدهيجنسفاعالناستفادههایوهیش دانشدر.

جرميقربانکهاندآننگرانمردانازشیبنوعاًزنانکهاستروشنيعمومشناسيجرم

شوند داردایژهيوهایهيپاترسیالگونياگفتتوانيم. اززنانترسنوعنترييعموم.

وبرجستهکهاستيجنسعملقصدبهحملهويجنستجاوزازآنانخاصترسجرم،

درراخطراززنانترگستردهحس،يجنسخشونتازترسب،یترتنيابهاستتأکیدمورد

دهنديمحیترجزناننيبنابرا(.160همان؛)دهدميقرارشعاعتحتسک،يرانواعبارابطه

یفضاهاواردييتنهابهاستممکنکهييجاتاوبداننديخصوصیفضاهابهمتعلقراخود

تادراکاکهنه؛جرمتیواقعمعنا،نيابه.رندینگقرارهمخطرمعرضدرتانشوندیشهر

کندميمشروطرازنانييفضاهاییاستراتژکهاستخطر بهها،یاستراتژنياعالوهبه.

زنانسالمتعبوريچگونگدرتواننديمکهيزندگهویشودرآمدسن،عواملواسطه

ازاستفاده،يکيتارازپسخانهدرماندندهیچیپباشند،کنندهنییتعفضا،ازمختلف

درايخلوتساعاتدرکارضرورتباشدنروروبهومردانتيحمابجل،يتاکسايلیاتومب

استزنانازمملوروزطولدرکهيفروشگاههایمحوطهمثالً.آبرومندریغیهامکان

تیجمعشتریبترمسنافرادوکودکانزنان،.باشديخالزنانازشب،يکيتارازبعدتوانديم

استفادهموردشتریبهاابانیخشبدر.راهنگامشبتیجمعتادهنديملیتشکراشهرروز

کنندميافتيدرخطرمکانعنوانبهيزمانرافضازنان.استتنهامردانوهاگروهها،زوج

یفضاهامورددرتوانديمحرفنيا.برسدنظميبایگونهبه(مردانژهيوبه)مردمرفتارکه

است،دشوارآنزدندوروآنانیمازعيسرعبورکهريباياراضها،يدوراهها،پارکباز

شوندميساختهيجهانارتباطاتخاللازرانيایشهرهاستینیانکار.باشدداشتهقتیحق

شودينمگرفتهنظردرساختشاندرمانگذشتهفرهنگوتیجنسنقشو درزنانورود.

رونیبخانهازبودندمجبورراگزنانبوده؛شدهفيتعريميقدیشهرهايرونیبیفضاها

آمدنديم یشهرهایفضايتیجمعکمويکوچک،يرونیبیفضاهادرزنانحضورنبود.
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نندینبيجنسابژهکيصورتبهرازنانمردانکهاستکردهيمفراهمرايتیموقعيميقد

قدسوآنرامکنندفيتعرخودذهندررازننيدويعرفاناتیادبتأثیرتحتشتریبو

خودشانبهمردانشدنديمخارجمیمفاهنياچارچوبازيواقعيزندگدرزناناگر.بدانند

ساختهتوسعهخاللازشهرهااما.کننديطلبقدرتخاللازیبرخوردآنهابادادنديماجازه

ليتبدينفتروزافزونیدرآمدهاخاطربهرانياکوچکیشهرهاوييروستایفضاوشدند

شدندمدرنیشهرهایفضابه بهزنانورودوشتریبتیجمعشهرها،یفضاشدنبزرگ.

شودنگاهيجنسسوژهکيعنوانبهزندهدمياجازه،يرونیبیفضاها به. زنان ورود

منجربهاينامرشودکهزنان،توانديمفضاهایشهریبادرنظرگرفتنهويتجنسیتي

شه با نیزهمراهخودکنندتا بلکهبهعنوانيکساختارمردانرا نهبهعنوانيکابژه ر

فرهنگيکهخواهانآشناشدنباآنهستندرودرروشوند.-اجتماعي



  گیری نتیجه
م با رابطه بهانهدر تأثیرنبايدجنسیتکهتحتيشمولجهانعناسازیرفتارهایزنانبه

تماميجوامعبشری درستاستدر گرفتهشود. قشربندیفرهنگاستناديده زناندر

 نسبتمردان استترفیضعقدرتبه ممکن اما نوعهستند از برابری بعضيجوامع در

بهبرابریازنوعوجوجستحقوقيآنبینزنومرد بنیادهایمعرفتياسالمباور نشود.

اينباور هایزنانکهبیشترازخاللحسشدهتجربهزيستوجودیبینزنومرددارد.

کالبدی بويايي( و المسه اندگرفتهشکل)چشايي، سؤال زير بهبردينمرا باور حالي در .

درحالهشدبهتجربهزيستبرابریازنوعحقوقي زنانرويکردیانتقادیخواهدداشت.

ايرانيهمازخاللفرايندشهرسازیواردفضاهایبیرونيبرخالف–حاضرزنانمسلمان

درفضاهایبیرونيشهرناديدهخودراهگذشتزنانيابايدهويتاند.دراينجاگذشتهشده

شانتحتتسلطساختارهایيابهآنآگاهشوندويااجازهبدهندهويتساختاريافتهبگیرند

قدرت بگیرندو دروناحساسکنند.یهااضطرابقرار در همواره بالطبعبحرانهويترا

 لذتبرمسئلهتفکیککردن از مثل چارچوبتولید پیشرفتوتهیمدرندندر به منجر

ميهاستفاد مرد زنو نیرویکار حالياستارتباطمعقولبینکاربردیاز ايندر شود.

دراينجا.برديمهایکالبدیوعقالنيمارابیشتربهسمتشناختتاقدرتشناختحس

مهمشمردينمراپستدرتعريفکالبدزنانهکهازنظرذاتيزنانگرفتهشکلپسمفاهیم

چونباوربهکندينممسمانهويتخودرادربرابرمرددرک-زنايرانيشوند.انگاشتهمي

بنابراينسعيمي دارد. وجودیآن نوع از فضاهایشهریکندبرابری با همراهيمرد با

ارتباطبرقرارکند.



 

 



 
 
 
 



 1،شماره5شناسيايران،دورههایانسانپژوهش 106

 

 منابع
.،خبرگزاریفارسسالميبهرابطهعقلوجنسیترويکردانتقادیفلسفها.(1384پارسانیا،حمید)

،تهران:انتشاراتدانشگاهتهران.اجتماعيونظريهفضا،شهر.(1390تانکیس،فرن)

.آذينگلنشر:تهرانمقصودی،افشنگترجمه،ها ديدگاهوها تحلیلمسائل،زنان،آزادی.(1380)ايولینريد،

.نينشر:تهران،شناسيانسانهایپاره.(1385)ناصرفکوهي،

 .نينشر:تهران،شناسيانسانهاینظريهوانديشهتاريخ(.1386)ناصرفکوهي،

.نينشر:تهرانجهانديده،افشینوسرخوشنیکوترجمه،دانستنبهاراده.(1384)میشلفوکو،

.قلیانيانتشارات:تهرانگرمارودی،موسویعليسیدترجمه.(1383)قرآن

توسعهنشر:تهراندوم،جلد،فمینیسمیهاموج.(1381)الهامي،چقیطان

 .آذين گلنشر:تهرانمقصودی،افشنگترجمه،زيباشناسيوفمنیسم.(1387)کارولینمیر،کرس

شیرازهنشر:تهرانفمنیسم،قرندوتاريخاجتماعي،نظريهتاجنبشاز.(1382)حمیرامشیرزاده،

.صدراانتشارات:قم،اسالمدرزنوقحقنظام(1374)مطهری

 افکارنشر:تهران،جنسیتشناسيمردم.(1383)امیلیانرسیسیانس،

تبیان.:تهرانثالثي،محسن،دينشناسيجامعه.(1377)ملکمهملیتون،

.آگهنشر:تهرانگهر،نیکعبدالحسینترجمه،هنرشناسيجامعه(1387)ناتاليهینیک،
 Rendell, Jane, (ed), (2000), Gender, Space, Architectere, Introductory Essay: Gender, 

Space, London& New York; Routledge 

 

 

 
 
 

 

 











 
 
 
 
                                                   

 

 


