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 چکیده 
کند، تدوين   که به لحاظ اجتماعي با مفهوم قدرت ارتباط برقرار مي،  اين مقاله بر مبنای مفهوم فضا 

کنترل و  در جهت  های فضايي،   از جمله تفکیک  شهری،  فضاهای  ريزی شده است. طراحي و برنامه

گیرد که در کشور ما هدف از اين کنترل، حفظ و بازنمايي هويت   فضاهای عمومي صورت مي   ۀادار

اين   به  پاسخ  برای  است.  شهروندان  و  شهرها  اسالمي  و  استراتژی   مسئلهايراني  بر  که  فضايي  های 

جنسیت فضاهای    -اساس  ايجاد  فراغتيجنسیتي  تک همچون  برساخت    -اوقات  در  جايگاهي  چه 

به توجه  از  ناگزير  دارد،  شهروندان  هستیم.    هويت  شهری  فضاهای  مخاطبان  به  تنوع  پژوهش  اين 

بهره گرفته شده است. نمونۀ مورد    از فنون مشاهده و مصاحبهدر آن  نگاری انجام شده و  روش مردم 

قرار دارند؛   سال 20تا  15 هستند که در ردۀ سني  نرگس بوستان کنندگان نفر از مراجعه 15 مطالعه

؛ در اين  استهای زنان در زندگي روزمره و هويت دختران   اننقش و جايگاه بوستبررسي    هدف مقاله

به عنوان بخشي از فضای شهری و در ارتباط با کلیت فضای اجتماعي در نظر    هابوستان   اينمقاله  

دختران در فضاهای خصوصي و عمومي،    ۀها، زندگي روزمر تحلیل مصاحبهبا استفاده از  است.     گرفته

. عاملیت دختران  بررسي شد  ها بر اساس اين مفهومآن   کنشو    ،جنسیتمفهوم  درباره  ها  آن نگرش  

. نتايج  بازشناسي شدکننده و منتقد   انتظام فضايي در سه گروه پذيرنده، سرکش يا مقاومت  ۀدر زمین

ميتحقیق   فضاهای شهری جنسیتينشان  در طراحي  تفاوت  دهد که  مديريت  اجتماعي  ها  به  و  ی 

 نیاز وجود دارد. و فرهنگي    اجتماعيهای سني،   گروه  ۀتوجه به هم

،  بوستان بانوان   ،فضاهای اوقات فراغت  ،شناسي جنسیت  انسان  ،شناسي شهری  انسان  :واژگان کلیدی
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 مسئله مقدمه و بیان 
استفاد عمومي  ۀکیفیت  از فضای  از سوی سیاستگذاران  زنان  آنان در شهر  شهری و حضور 

را    عمومي ۀ  برانگیز و مورد مناقشه است که حوزای چالشمسئلهشهری و فعاالن حقوق زنان  

منازعه مورد  »فضای  تبديل مي1به  دو جنسیت  بین  در   «  کمابیش  منازعه  اين  گرچه  کند. 

رود، در جريان  سیاسي به شمار مي هوم فضا مفهوميمف  اساساًهمه جوامع در جريان است و  

فرايند جهاني  و   های ملي مقاومت هويت برابر  و ديني در  ديگری   ابعاد مفهومي  ،شدنمحلي 

ب مي  هاآن   هنیز  مواجهافزوده  در    ۀمسئلبا    هشود.  آن،  اجتماعي  و  سیاسي  ابعاد  و  جنسیت 

اسالمي تحت    کشورهای  ايران  جمله  از  تقابل  تأثیرو  و  طي  تعامالت  غربي  کشورهای  با  ها 

فرهنگ  ۀدور سويي  از  دوره  اين  در  دارد.  قرار  پسااستعماری  و  اسالماستعماری  به  های  ي 

فرهنگ ِتحت   سبب اين  در  زنان  بودن  شدهستم  واقع  تحقیر  مورد  و    ،اند ها  پیشرفت  راه  و 

زنان  برون وضعیت  بهبود  موجود  وضعیت  از  الرفت  برداشتن  جمله  به شمار    زام حجابمن 

جريان مقابل،  در  است.  اسالمرفته  مقاومت  همین  های  از  غرب  فرهنگ  نفوذ  برابر  در  گرا 

زنان    تأکید وضعیت  بیشترين  تأثیر  بر  و  سنتي تأکیدپذيرفته  الگوهای  حفظ  بر  را  شان 

  . اين موضوع از جمله در (1394)احمد    اندخانواده، حجاب و قوانین مربوط به زنان قرار داده

گفتمانگذاری سیاست و  شده  منعکس  زيادی  حد  تا  شهری  فضای  غربهای  و های  گرا 

و  اسالم کرده  متفاوتي  اظهارنظرهای  باره  اين  در  اسالمي،  مختلف  کشورهای  در  گرا، 

 (. 3،2006و کالج  2)نیوکامب  اندهای متنوعي را در پیش گرفته سیاست

آموزش و اشتغال،   ۀرود زنان به حوزدر آغاز دوره مدرنیزاسیون در ايران، به تدريج و

حق رای زنان اتفاق افتاد که با ناديده گرفتن و سرکوب هويت   تأمینکشف اجباری حجاب و 

گفتمان مدرن،    تأثیرگرچه تحت  و سنتي همراه بود. اين جريان پس از انقالب اسالمي اسالمي

وسوی سمت  کرد،آموزش و پزشکي حمايت مي  ۀاز مشارکت اجتماعي زنان از جمله در حوز

بر عدم اختالط جنسیتي و حجاب اجباری    تأکید های اجتماعي را با   گذاریسیاستقوانین و  

عمومي فضای  هويت  ،در  نفع  اسالمبه  و  سنتي  مورد  های  در  دوره،  اين  داد. طي  تغییر  گرا 

همواره   عي و سیاسيهای مختلف اجتماگروه  ،اختالط جنسیتيشدت و کیفیت جلوگیری از  

 اند.هايي داشتههايي مواجه بوده و مقاومتبا چالش

سنتي فضايي  عمومي  )که  انتظام  را     فضای  خصوصي  فضای  و  مردان  به  متعلق  را 

گیرد(، تا حدی متزلزل شده است، اما تفکیک جنسیتي فضاهای    مربوط به زنان درنظر مي

وسايل   مذهبي،  فضاهای  ب  ونقلحملآموزشي،  توجهعمومي  مورد  میزان    ،یشتر  به  بسته  و 

اجرا امکان قابلیت  و  گرفته  ،پذيری  قرار  پیگیری  از  مورد  قدرت  جدال  ديگر  عبارت  به  اند. 

سازی و بهنجارسازی حضور زنان منتقل شده است.   سطح سنتي به سطح مدرن يعني بهینه

فضاهای اوقات فراغت که از وجه اجبار يا ضرورت عملي برای کاربران برخوردار    ،در اين میان

 
1 Contested space. 
2 Newcomb. 
3 College. 
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دهه   از  و  قرار   1380نیستند  شهری  مديران  استقبال  مورد  ايران  شهرهای  از  بسیاری  در 

 احداثانگیزند.   های متفاوتي را برمي اند، به لحاظ جايگاهشان در جدال قدرت تحلیل گرفته

 سويک از  نمود. تفسیر متضاد کامالً گونۀ دو به حداقل توان مي را  بانوان  مخصوص های  پارك

 تلقي شهری فضای از تر گسترده استفادۀ و بانوان از حمايت جهت  در را ها آن احداث توان مي

 کرد  درك  عمومي فضای از بانوان  طرد  جهت  در اقدامي آن را توان  مي ديگر سوی  از  و  نمود

   (108 : 1394)توانا و شفیعي 

های از پیش تعیین    تفکیک فضا بر اساس جنسیت، تفکیکي با توجه به ويژگي  اساساً

های مخصوص بانوان  به تنوع موجود درون يک گروه است. در مورد پارك  توجهشده و بدون  

نیز با چنین رويکردی نسبت به زنان مواجه هستیم که همه زنان را دارای ويژگي مشترك 

مي نظر  تفک در  مورد  در  بوستانگیرد.  جمله  از  شهری  فضاهای  جنسیتي  بانوان   یک  های 

است گرفته  صورت  شفیعي  تحقیقاتي  و  پور  (1394  ، )توانا  سمیعي  و    (1394  ،)حسیني 

عمومي به    طوربه . اين مقاالت بیشتر  (1393  ، شهبازی و اکبری  و  )نادری  ( 1393  ،)غیاثوند 

اند. توانا و   های هويتي چنین فضايي پرداخته گذاریتأثیررضايتمندی، مطالعه ورزش زنان و  

مطالعه طي  نشان مي شفیعي  کیفي  طرح ای  چنین  از  هدف  اگر  که  از  دهند  حمايت  هايي 

ها به   ای و توزيع برابر امکانات شهری برای هر دو جنسیت باشد، اين طرح های حاشیه گروه

ها و تنوع مخاطبان و در نتیجه   از باال به پايین و در نظر نگرفتن تفاوت  گذاریاستسیدلیل  

ات يک  تأثیرکلي بررسي و تبیین    طوربهکنند.    نیازها و عاليق و ساليق آنان موفق عمل نمي

 تأثیرهای مختلفي که تحتِ فضای شهری بر موقعیت و زندگي روزمره، بدون توجه به گروه

دارند قرار  کنش   و  شرايط  و  ،آن  و  نگرش امکانات  و  آن ها  زمین های  در  و    ۀها  اجتماعي 

 پذير نیست.   شان امکان فرهنگي

ها و تنوع مخاطبان اين فضا توجه کرده و نقش چنین    اکنون اگر بخواهیم به تفاوت

گروه اين  از  يکي  نوجوان  دختران  دهیم،  قرار  کاوش  مورد  را  روزمره  زندگي  در  ها   فضايي 

 ۀ آيند. مقال ای و کم قدرت به حساب مي های حاشیه  به لحاظ اجتماعي جزو گروههستند که  

متفاوت   وجوه  به  دارد  تالش  فضای  تأثیرحاضر  و  روزمره  زندگي  بر  فضايي  چنین  گذاری 

بپردازد    ۀشد زيست نوجوان  درك  و  دختران  و  نامرئي  گروه  اين  شدن  شنیده  و  ديده  به 

 تماعي آنان کمک کند.  اج  هويت ۀها و ابعاد چندگان  پیچیدگي

علوم   از  جرياني  در  را  آن  مقاله،  اين  در  روزمره  زندگي  و  فضا  مفهوم  دو  به  توجه 

ها، فضا را به   پردازی اخیر در تحقیقات و نظريه ۀ دهد که طي چهار ده اجتماعي مشارکت مي

عي  گذار بر فرايندهای اجتماتأثیرکننده و   عنوان تولید اجتماعي از يک سو و بستری تعیین

ياد    «1است. جرياني که از آن با عنوان »چرخش فضايي   از سوی ديگر، مورد توجه قرار داده

 .  (1393)اشمید شده است 

 
1 spatial turn 
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و   اجتماعي  يادگیری  رهیافت  خالف  بر  نوجوانان  به  نسبت  مقاله  نگرش  همچنین 

لوح سفید پذيری است که اعضای جامعه به ويژه کودکان و نوجوانان را همانند   مفهوم جامعه

کند. بلکه با    پذيری را از بیرون منعکس مي  شکل در نظر گرفته و فرايند جامعه يا خمیر بي

شناخت و  تفسیری  بازتولید  گزينش   رهیافت  و  تفسیر  در  را  کودکان  که  است  همراه  نگر 

گیرد. در اين رهیافت نقش تفکر و تفسیر   تر در نظر مي های اطرافشان فعال  اطالعات و کنش

از   اهمیت مي فرد  نیز  و تعامالت  اجتماعي  ابداع، مناسب روابط  بر  نتیجه  در    و  سازی يابد و 

کنش  (1393)کوسارو    دارد  بیشتری  تأکید  بازتولید بررسي  به  رويکرد  اين  طريق  و   از  ها 

 های انضباطي خواهیم پرداخت. فضايي و تکنیکهای های نوجوانان در مقابل بازنمايي نگرش

 

 مفاهیم نظری 
اجتناب  ۀمقال پیوندی  اجتماعي  لحاظ  به  که  فضا  مفهوم  مبنای  بر  مفهوم   حاضر  با  ناپذير 

برقرار مي واقع   قدرت  توجه  است. همچنین مفهوم فضای جنسیتي مورد  تدوين شده  کند، 

ه نظری  مفاهیم  از  رو  اين  از  است.  استفاده اشده  اسپین  دافنه  و  فوکو  میشل  لوفبور،  نری 

ها و فرايندهای اجتماعي پیوند  مفهوم فضا، بعد فیزيکي با کنش  شود. در کاربرد اجتماعي مي

لوفبورمي فضای«  »تولید  کتاب  در 1991)  يابد.  زمینه    (  به   طوربه اين  فضا  تولید  به  ويژه 

امر اجتماعي و سیاسي مطرح  به مثابۀ  لحاظ اجتماعي در زندگي روزمره پرداخته و فضا را  

گیرد. فضای   حافظه تاريخي را نیز دربرمي  ۀروزمره، تجربزندگي    ۀکند که عالوه بر تجربمي

کند و در   های زيسته تغییر مي مستمر و با تغییر مفاهیم، ادراکات و تجربه  طوربهاجتماعي  

بازيگران، موقعیتدوره ها و روابط، تولید فضا  ها، ارزشهای مختلف تاريخي، همراه با تغییر 

سازمان  239:1383)فکوهي،  گیرد ميقرار  تأثیر  تحتِ با  متناسب  مستمر  فرايند  اين   .)

 ۀ يابد و سلطهای انساني به تفکیک مناسبات زنان و مردان شکل گرفته و تجلي ميفعالیت

قالبي جنسايدئ افکار  و  اصل    شودجنسیتي در فضا منعکس مي  -ولوژی  ,  1389)محمدی 

سازمان(23 سازوکار  يک  عنوان  به  جنسیت  و  .  شده  درك  شده،  مشاهده  ابعاد  در  دهنده 

 (.1991:39کند)لوفبور،زيست شده فضای شهری روزمره عمل مي

مل و بعد مادی مرتبط با  کردار به ع   ۀ « است. واژ1ها »کردار فضايي گانهيکي از اين سه

فضا و کلمه فضايي به بعد همزماني کردار، کنش و تعامل اجتماعي ارجاع دارد. کردار، عمل  

را به عنوان فضای محسوس   ۀيا تجرب لوفبور آن  به بعدی   نیز توصیف مي  2فضايي که  کند، 

تعريف و   مربوط به  «3گانه قابل درك است. »بازنمايي فضا اشاره دارد که توسط حواس پنج

ها،   کند. توصیف آيد و در سطح گفتمان مسلط ظهور مي درکي است که از فضا به بیان درمي

نقشه تعريف عالمت ها،  تصاوير،  اطالعات  نظريه ها،  و  را  ها  فضا  به  مربوط  علمي  های 

رشته دربرمي و  برنامه گیرد  معماری،  چنین  های  تولید  با  اجتماعي  علوم  و  جغرافیا  ريزی، 

 
1 Spatial Practice 
2 Perceived Space 
3 Representation of Space 
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به عنوان فضای درك بازنمايي  اين بعد که  از   نیز مطرح مي   1شده هايي سروکار دارند.  شود، 

برنامه )دانشمندان،  مسلط  گروه  استنباط  سوی  و  زيسته  فضای  با   )... و  متخصصان  ريزان، 

سازی و   يگذاری، کمّ ی ارزششود. »گفتمان اين متخصصان به سو شده يکسان انگاشته مي

 های عمل دولت و سرمايه گرايش دارد« بخشي به شیوه فضا برای حمايت و مشروعیت  ۀادار

بازنمايي   ؛(260  :1393  ،)رونبرگر يا »فضای زيسته 2اما »فضاهای  «، فضای کاربران است 3« 

هايي را برای مقاومت   و تجربه شده است و البته امکان  هکه از طريق نمادها مستقیما زيست

مي انسان  فراهم  فضا  اين  در  رابط کند.  نمادها  با  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  برقرار    ۀها  مستقیم 

،  )گونواردنا  (240  :1383  ،)فکوهي   آورند ها به بیان درمي  کنند و خود را نیزاز خالل آن مي

1393) . 

ا امر سیاسي پیوند دارد و مفهوم قدرت و مقاومت در آن مفهوم فضا از منظر فوکو نیز ب 

ای بنیادی است. زيرا فضا اساس  يابد. »فضا در هر شکلي از زندگي اجتماعي مقوله تبلور مي

از ديدگاه  (252  :1396  ،)فوکو  هر اعمال قدرتي است« ، به  فناورانه. فوکو در تحلیل قدرت 

انضباطي شامل همه فناوری    اعمال قدرت رخ داده است.کند که در اشکال  ميتحولي توجه  

بندی در  کند و توزيع و طبقهميسازوکارهايي است که افراد را در زندگي روزمره ساماندهي  

بدن جداسازی  و  رمکان  و  کنترل  برای  ابتدايي  تکنیکي  است. يت ؤها،  افراد  و  فضا  پذيری 

تکنیک از طريق  تکاردوگاه، طر  الگویهايي چون  قدرت  فضاهای  و  جنسیتي ح سراسربین 

رفتار بدل   به عامل کنترل  را  بر جزءجزء حرکات بدن  کندميشده فضا  اعمال    و  رفتارها  و 

مطیع  (1396  ،)فوکو  کندميقدرت   بدن  به   دستیابي  انضباطي،  تکنولوژی  بنابراين هدف   .

دارد و روش  سرپیچي وجود ن   ۀاست. در مقابل بايد توجه داشت که قدرت بدون وجود بالقو

 های مقاومت است.ها و گروهفوکو برای شناسايي روابط قدرت، تمرکز بر نقطه

داشته  وجود  نهاد  يا  فرد  در  آنکه  از  بیش  قدرت  قدرت،  مفهوم  از  فوکويي  تعبیر  در 

پیچیده، به هم آمیخته و ظريف از طريق تعامالت انساني، روابط نهادی و    ۀباشد، به يک شیو

نسبي است و در تعامالتي    اساساًکند. چنین قدرتي  در جامعه نفوذ مي  های فضاييپیکربندی

رود که همواره متحرك و متغیر هستند. او قدرت را به منزله کثرت مناسبات نیرو  به کار مي

استراتژی  ميو  اعمال  آن  در  نیرو  مناسبات  اين  که  ميهايي  درك  طرح شوند،  تنها  کند. 

بندی قانون و  های دولتي و صورتهاست که در دستگاهاستراتژی و تبلور نهادينه اين     عمومي

ميسیطره  تحقق  اجتماعي  نیتهای  قدرت  روابط  غیرسوبژکتیو  يابد.  حال  عین  در  و  مند 

هستند. يعني قدرتي وجود ندارد که بدون هدف اعمال شود. ولي در عین حال نتیجه، نیت و  

ولي کسي وجود ندارد که اين اهداف   کشف هستندفردی نیست. اهداف قابل  ۀهدف يک سوژ

 (. 108: را طراحي کند)همان

 
1 Conceived Space. 
2 Spaces of Representation. 
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ماهیت نسبي و ظريف قدرت به معنای نسبي و ظريف بودن مقاومت نیز هست. فوکو  

گاه بیرون از قدرت کند که هر جا قدرت وجود دارد، مقاومت نیز وجود دارد و هیچمطرح مي

نقا از  کثرتي  با  متناسب  فقط  قدرت  »مناسبات  مينیست.  مقاومت  داشته  ط  وجود  توانند 

  کنند.«گاه و دستاويز را ايفا ميباشند: در روابط قدرت، نقاط مقاومت نقش رقیب، آماج، تکیه

ها نیز با تراکم متفاوت در نقاط مختلف زمان و مکان منتشر شده و  ( مقاومت111:  )همان

مثال    طوربهندی قدرت  که به چگونگي پیکرب  سیال و موقتي هستند. در اين نظرگاه هنگامي 

کنیم، بايد به مقاومت و نقاط تمرکز و جريانات آن نیز  های زنانه و مردانه توجه ميدر کنش

 توجه کنیم.

تمرکز   سیاسي  امر  عنوان  به  فضا  تعريف  در  که  و جنسیت  فضا  بین  يابد،  ميارتباط 

اين حوزه، از  در  ای مورد توجه مطالعات جنسیت و فمنیسم واقع شده است.  گسترده   طوربه

در   تفکیک  ۀمسئلجمله  معايب  و  مزايا  برابر،  شهری  امکانات  به  زنان  دسترسي  های  عدم 

و   شهری  طراحي  و  زنان  زنان،  برای  و    تأثیر کلي    طوربهفضايي  تولید  بر  شهری  فضاهای 

نابرابری  و  قدرت  استبازتولید  پذيرفته  انجام  مختلفي  مطالعات  جنسیتي    )اسپین،  های 

 های مختلفهای فضای عمومي، کاری و آموزشي در فرهنگ(. تفکیک1994 ماسي، ) (1992

و    خاص انتظام جنسیتي فضای شهری در شهرهای اسالمي )ريکر  طوربه ( و  1992  )اسپین،

 اند. ( مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته2007 ا.میرا،( )2008 :اسدرعلي

مفاهیمي از  شکل مي  يکي  فضا  و  جنسیت  قدرت،  تعامل  طريق  از  »فضای  که  گیرد، 

جنسیتي  استجنسیتي«   فضای  حوز مفهومي .  فمنیستي  مطالعات  در  جغرافیا،    ۀکلیدی 

است. »فضای جنسیتي تولیدی اجتماعي است که متناسب با    شهریريزی و مطالعات  برنامه

فعالیت مرداسازمان  و  زنانه  جنسیتي  مناسبات  به  مربوط  تجلي  های  و  گرفته  شکل  نه، 

مي.  (1992:  3)اسپین،  «يابدمي جنسیتي  روابط  و  مناسبات  مکان  اين  و  فضا  برای  تواند 

را که در حال تجرب انسان  آورد که موقعیت  به وجود  را  بازتاب بدهد و    ۀشرايطي  آن است 

دين  بلکه از طريق معاني نما  ؛جنسیتي نیستند  ها خودشان ذاتاًمستحکم کند. فضاها و مکان

پیام و  صريح    هایممنوعیت  ياکنند،  واضح منتقل مي  طوربههای جنسیتي که  فضا/مکان و 

شیوهبارخشونت  بر  که  ،  آنهايي  واسطۀ  ميها  به  فهمیده  و  برساخته    ،شودجنسیت 

 .  ( 179: 1994، )ماسي  کنندها را منعکس ميگذارند و اين شیوهتأثیر

فرهنگي به دنبال اثبات اين مدعاست  درزماني و بین  ۀ ( از طريق مطالع1992)  اسپین

تفاوت  دهيسازمانکه   ميفضايي  بازتولید  را  جنس  دو  بین  قدرت  به  های  دستیابي  و  کند 

جنسیتي« »فضاهای  نام  با  وی  کتاب  است.  فضايي  يکپارچگي  مستلزم  جنسیتي   برابری 

ی تفکیک فضايي براساس  هابه شیوه  است و  و جنسیت  (، از آثار کلیدی در حوزه فضا1992)

پايگاه، دانش و قدرت مي با  ارتباط آن  فضايي در    دهي سازمانهای  پردازد. شیوهجنسیت و 

مي شمار  به  طبیعي  و  بديهي  موضوعي  عموما  کار،  محل  و  مدرسه  اين  خانه،  اما  رود. 

مي  دهي سازمان خلق  روزمره  زندگي  خالل  زندگي  از  برای  پیامدهايي  و  قواعد  و  شود 

مياجتماع  ايجاد  ميي  نشان  اسپین  همچنین  واسطه   کند.  عنوان  به  که  نهادهايي  که  دهد 
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عمومي و   ۀاند در ورود زنان به عرص اند، توانسته کرده  بین فضای خصوصي و عمومي عمل مي

اسپین در مورد   تأکید کننده باشند. افزايش دسترسي آنان به خدمات عمومي و اشتغال کمک

بر غیراجباری بودن استفاده، توانمندسازی اجتماعي و اقتصادی  فضاهای جنسیتي داوطلبانه  

صنعتي   در  نهادها  اين  نقش  و  عمومي شهری  فضای  با  سنتي  زنان  ارتباط  برقراری  و  زنان 

است بوده  جوامع  نمي(2008  ،)اسپین  شدن  را  نهادهايي  چنین  اما  صرف  .  به  توان 

مخصوص   فراغتي  اوقات  فضاهای  با  بودن  برنامهغیراجباری  توسط  که  شهری   زنان  ريزان 

مي و   طراحي  مقايسه  خدمات   صرفاًشوند  هستند،  اسپینکرد  دهنده  مباحث  اينجا  در  به    ،. 

مطرح    ، دهد   فضا بر مناسبات جنسیت و عوامل توانمندساز ارائه مي  تأثیردلیل تبییني که از  

 شده است. 

 

 های پژوهش  پرسش
 از   هم   و   شهری  های طرح  ارزيابي   جهت   به  عملي   و  کاربردی  بعد   از  هم   تواند  مي   مطالعه   اين

  کند،   مي  ايجاد  فضا  تولید  در   اجتماعي   بستر  که  هايي تفاوت  توصیف  جهت   به  نظری  بعد 

  روزمره  زندگي  فضاهای  ساير  به  توجه  مستلزم  اجتماعي  بستر  اين  بررسي.  باشد   نندهکتبیین 

 : شود مي  مطرح پژوهش  اين برای پرسش  دو راستا اين در. است

  اوقاتجنسیتي تک فضاهای ايجاد همچون - جنسیت اساس بر فضايي   هایاستراتژی  -1

 روابط و جنسیت به نوجوان دختران نگرش و روزمره کنش  در جايگاهي چه -فراغتي

   دارد؟ جنس دو بین

 بدن و جنسیت به توجه لحاظ به دختران ۀروزمر زندگي عمومي  و خصوصي فضاهای -2

   دارند؟  هايي  ويژگي چه زنانه

 

 شناسی  روش
)چند    نگر نگر، کل يئآن، به دنبال فهم جز  ۀشناسان رويکرد انسان  موجببه    ، روپیشۀ  مطالع

زمینه و  نوجوان که خود گروهي   بعدی(  است. معرفي دختران  تحقیق  از موضوع مورد  مند 

که فرصت کافي  يکدست و دارای هويت مشابه نیستند، مستلزم استفاده از روش کیفي است  

های تحقیق قابل   ها را برای محقق فراهم کند. يافته  ها و چندگونگي  برای بازنمايي پیچیدگي

 مورد بحث خواهند بود.  ۀمسئلتعمیم نیستند، اما به لحاظ تحلیلي و نظری تبیین کننده 

برای مطالع نگاری شیوه مردم در   ۀای  و مستلزم حضور  با فرهنگ مشترك  يک گروه 

آوری انواع اطالعات حول موضوع   کند( و جمع  يي که گروه در آن کار و زندگي مي)جا  میدان

عموماً فرايند  اين  است.  مطالعه  مشاهد   مورد  گروه،  وسیع  مشاهده  مشارکت،    ۀبا  با  همراه 

مشارکت با  داده   مصاحبه  ساير  از  استفاده  و  تحقیق  در  کیفي همراه     های کمي  کنندگان  و 
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اين168:2006)کرسول   است مفاهیمي  (.  و  رفتار  زبان،  عقايد،  توضیح  برای  مانند     روش 

 (. 70)همان  قدرت، سلطه و مقاومت، مناسب است

ابزار تحقیق است و حضور در محل و موقعیت مورد مطالعه    ۀدر مطالع کیفي محقق 

مي تشکیل  را  تحقیق  فنون  و  فرايند  از  مشاهده  بخشي  هدف   دهد.  دو  با  مشارکتي    –گر 

شود.   وارد میدان تحقیق مي  -ها و ورود به يک موقعیت ها، افراد و موقعیت فعالیت  ۀمشاهد 

)رويکرد   امیک  نگرش  و  اطالعات  گسترده  آوری عگر بايد دارای ديد وسیع برای جم مشاهده

درون( اتیک  از  بازانديشانه  و  و  بیرون(  از  از    )رويکرد  استفاده  و  نگری  درون  با  )همراه 

باشد خود(  احساسات  و  مشاهد1980ي،  )اسپرادل  مشاهدات  حاضر  تحقیق  در  فضای    ۀ (. 

تفکیک    عمومي  خصوصي، فضاهای  منزل  ۀ  شدو  جمله  از  شوندگان،   مصاحبهجنسیتي 

کافي و  بانوان  بوستان  )مانند  فراغت  اوقات  در  آنان  استفاده  مورد  جمله  شاپ  فضاهای  از   )

کنندگان تحقیق بود  اقدامات محقق برای آشنايي با زمینه و فضای زندگي روزمره مشارکت

 ها به کار گرفته شده است.  که ضمن توصیف میدان و توضیح يافته

ساله  ساکن در شهر قم هستند که از   20تا    14دختر    15  کنندگان تحقیق، مشارکت

گه نرگس  بوستان  کردهفضای  استفاده  مستمر  يا  باالی   گاه  دختران  از  البته  سال   18اند. 

شوندگان، داشتن  نوجواني خود توضیح دهند. در انتخاب مصاحبه  ۀخواسته شده در مورد دور

برا  ۀتجرب بیشتر  آمادگي  و  شهری  فضاهای  در  عنوان زيسته  به  تحقیق  در  شدن  درگیر  ی 

بوده است.   انتخاب شده خاص، مشارکت  طوربهشرايط عمومي مد نظر  اند که در  کنندگاني 

جنسیت   اساس  بر  فضايي  انتظام  به  عمومي  و  خصوصي  فضای  در  روزمره  و    تأکید زندگي 

ان  کنندگ اند. بر اين اساس، شناخت محقق از سبک زندگي سه نفر از مشارکت توجه داشته

آن انتخاب  به  مصاحبه منجر  عنوان  به  اطالع ها  و  ساير  شونده  سپس  شد.  رسان 

طريق  مشارکت از  ديگر  عبارت  به  يا  بعدی  نفرات  و  نفر  سه  اين  معرفي  طريق  از  کنندگان 

اند و تعداد آنان بر اساس اشباع نظری تعیین شده است. البته   روش گلوله برفي انتخاب شده

ما به معني انتخاب آن توسط کنشگر نبوده و تحت شرايط فرهنگي  رعايت انتظام فضايي الزا

اتفاق مي از جمله در خانه، مدرسه و شهر  بنابراين در معرفي   اجتماعي برساخت فضا  افتد. 

افراد از سويي توجه به تفکیک فضايي جنسیتي در زندگي روزمره و از سوی ديگر تنوع در  

جنسیتي نگرش فضايي  انتظام  يا  تفکیک  به  کنش  ها  تنوع  به  شده  تالش  و  و   بوده  ها 

شود. نگرش توجه  میدان  در  موجود  مطالع  های  يک  در  گرچه  عالوه  به   ۀبه  توجه  کیفي 

پذير و مد نظر نیست، اما با   مناطق و محالت شهری امکان  ۀکنندگان از هم انتخاب مشارکت

شده است که همه  گیرد، دقت  توجه به موضوع تحقیق که در ارتباط با فضای شهری قرار مي

نقط مشارکت يک  از  نب  ۀکنندگان  وجود    اشندشهری  آنان  سکونت  محل  در  نسبي  تنوع  و 

اينکه محل زندگي مصاحبه  ؛ داشته باشد به بوستان نرگس دارای  از جمله  نسبت  شوندگان 

شد،   کنندگان گذاشته مي  تعیین محل مالقات، که بر عهده مشارکت فواصل متفاوتي است.  

 
1 Creswell. 
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کننده بود. به ويژه به  ه الگوهای انتخاب فضا در زندگي روزمره دختران کمکبرای دستیابي ب

شد، اما  بوستان بانوان قم پیشنهاد مي  معموالًاين علت که طي فرايند انتخاب محل مالقات،  

کرد و  ها بدان پرداخته خواهد شد، محل قرار تغییر مي در نهايت به علل مختلفي که در يافته

شد.  ترين فضا، برای دختران نوجوان شناخته ميای منزل به عنوان راحت در نهايت همان فض

های اول، آشنايي قبلي و نزديکي به  البته دلیل ديگر اين انتخاب، به ويژه در مورد مصاحبه 

 کرد. تر ميلحاظ خانوادگي بود که ورود به فضای خصوصي اشخاص را راحت 

نگارانه است. از   ها، مصاحبه مردم دادهآوری   های مورد استفاده برای جمع يکي از روش

نیمه   ۀمصاحب و  حوزهعمیق  تحقیقات  در  مي ساختاريافته  استفاده  مختلف  اما   های  شود، 

مصاحب هنگامي عنوان  به  تحقیق  مردم  ۀمصاحبه  طي  محقق  که  است  تعريف  قابل  نگارانه 

شوندگان زمان   مصاحبهی که  طوربه  ؛ شوندگان برقرار کند روابط مداوم و دوستانه با مصاحبه

و موقعیت کافي برای تبادل نظر واقعي با محقق را داشته باشند و مصاحبه به اندازه کافي باز  

مصاحبه تا  بتواند   باشد  مي  طوربهشونده  وقايع  به  که  را  معاني  محقق  هدفمند  برای  دهد، 

 (.  2001ل، )هی توضیح دهد

ش شد مصاحبه بیشتر شبیه  در اين تحقیق گرچه محورهای اصلي مشخص بودند، تال

مصاحبه و  باشد  دوستانه  گفتگوی  دغدغه يک  سمت  به  را  گفتگو  حول  شونده  خود  های 

های  شیوه  -2شرح حال فرد.    -1موضوع گفتگو هدايت کند. محورهای مصاحبه عبارتند از:  

اجتماعي مقابل    ارتباط  جنس  با  خانوادگي(  هنجارهای  و  قواعد  زندگي،  میزان   -3)سبک 

عوامل  احساس   نگرش در مورد  و  آن در شهر.    مؤثرامنیت  بوستان   ۀشیو  -4بر  از  استفاده 

ها درباره شیوه استفاده از فضاهای شهری   ها و نگرش کنش  -5بانوان و نگرش نسبت به آن  

 اجتماعي با جنس مقابل.  ۀو رابط

و   تفسیر  تحلیل،  مرحله  در  مطالعه،  مورد  فضای  و  روزمره  زندگي  توصیف  از  پس 

مصاحبه مردم  ۀمشاهد  ی،گیر نتیجه تحلیل  با  بر  نگارانه  تحلیل  اين  و  است  ترکیب شده  ها 

بر محتوای متن و گفتگو است. تحلیل موضوع   تأکیدبوده که در آن    1اساس تحلیل مضمون 

مي فراهم  را  مصاحبه  چندين  بین  مقايسه  و  ارزيابي  امکان  مضمون  برای  يا  و  کند 

مقوله مفهوم و  مناسب   پردازی  روش  استپردازی  ساير  به  نسبت  برداشت  و  تحلیل  های 

   (.53: 2008 ن،)رايزم دهد  تری ارائه مي گرايانه عیني

روش  تأمینبرای   از  تحقیق  میداني    تأمینهای  اعتبار  و  کیفي  تحقیقات  در  اعتبار 

)ين    کنندگان   مشارکت  اعتماد   جلب  و   تحقیق  میداناستفاده شده است. حضور مستمر در  

بوده  اعتبار   تأمین  هایشیوه   جمله  از(  208:  2006کرسول)  (53  :1381 تحقیق   . است  اين 

شناس اهل قم   های تحقیق از طريق گفتگو با چند نوجوان ديگر و يک جامعه همچنین يافته

ها  ها و يا واگرايي قابل توضیح اين روايتهای آنهمگرايي روايتمورد بازنگری قرار گرفته و  

 (. 183: 2008، )رايزمن کندمي  تأمینا را هاعتبار داده
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 ها  یافته

 معرفی میدان 

کیلومتری از جنوب شهر تهران و به   140کیلومتر مربع، در فاصله    730شهر قم با مساحت  

لحاظ آب و هوايي در منطقه گرم و نیمه خشک قرار دارد. اين شهر مرکز استان قم است که  

شود. جمعیت اين  کوچکترين استان کشور محسوب مياز نظر مساحت، بعد از استان البرز  

ايران به شمار مي  1201158شهر    ۀ )خالص   رود نفر بوده است که هفتمین شهر پرجمعیت 

از   طوربه.  ( 1396استان قم  ،  1395نتايج سرشماری عمومي نفوس و مسکن   کلي استقبال 

کافي شاپ و...( در شهر قم، از  ، بوستان،   ها، تاکسي )دانشگاه  جنسیتي های فضاهای تک ايده

ها نسبت   تر بودن تعداد آن  هايي و بیش طرف مسئوالن اين شهر)به لحاظ اجرای چنین طرح

مستمر از اين امکانات( نسبت    ۀمردم )به لحاظ استقبال و استفاد  به ساير شهرها( و متعاقباً

ان نرگس، در سال  به ساير شهرها بیشتر است. اولین بوستان مخصوص بانوان شهر قم، بوست

  1387ها در کشور بوده است)پارك بانوان تهران در سال    افتتاح شده که جزو اولین  1385

)که   بوستان رسیدهچهار  های بانوان اين شهر به   تعداد بوستان  1397افتتاح شد( و تا سال  

از  هريک  در  بانوان  بوستان  يک  اختصاص  و  دارد(  قرار  پرديسان  شهرك  در  آنها  از  يکي 

پاركمنا سازمان  کار  دستور  در  شهر  اين  قرار    طق هشتگانه  قم  سبز شهرداری  فضای  و  ها 

 . (1397 ،)پايگاه خبری شفقنا دارد

 

 انتظام فضایی و زندگی روزمره 

مصاحبه اساس  بر  بخش  اين  فضای   در  عنوان  به  خانگي  فضای  توصیف  به  مشاهدات  و  ها 

فضای   عنوان  به  بوستان  و  مدرسه  کوچه،  و  انتظام  خصوصي  موضوع  به  توجه  با  عمومي 

 شود.   فضايي بر اساس جنسیت پرداخته مي

کنندگان تحقیق، رعايت برخي از قواعد براساس   در فضای خصوصي زندگي مشارکت

آنان  غیبت  زمان  با  را  فضا  خانه،  فضای  در  برادر  و  پدر  حضور  است.  محسوس  جنسیت 

شود.  در حضور جنس مخالف محدود ميدرباره مسائل مربوط به بدن  گفتگوکند. متفاوت مي

همچنین لباس پوشیدن و مديريت بدن در حضور اعضای مذکر خانواده از هنجارهای خاص  

های بدن زنانه را های بلند و گشاد که ناهمواری کند. از جمله پوشیدن لباسخود تبعیت مي

  کلي  طوربهشود.  مي  پوشانند و عدم استفاده از لوازم آرايشي در حضور برادر و پدر رعايتمي

.  شودمي  انگاشته  مترادف  جنسي  توجه  جلب  با  زيادی  حد  تا  خود  آراستن  و  زيبايي  به  توجه

  در  هايي تفاوت  دارای  والدين  تربیتي  ساليق  به  توجه  با   اشاره  مورد  رفتارهای  از  يک  هر  گرچه

 که   است   رفتاری  هرگونه  انجام  عدم  اصلي،  محور  اما  است؛  پايبندی  میزان  و  اجرا  ۀشیو

 خوب   کار  يه  مامان  مثالً»  :گويد مي  ساله  16  سادات  باره  اين  در.  شودمي  تلقي  آمیزتحريک 
  الك  مثالً.  کنیم  آرايش  ذاشتنمي  نبود،  بابامون  بوديم  بچه  ما  مثالً  کردنمي  که  ایديگه

 ذاشتن مي.  رو  کارا  اين  ديگه  دارن  دوست  دخترا  مثالً  بوديم،  دختر  يه  چون  همینا.  زديممي
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  اونا   همسايمونه،   دارم  دوستي  يه   مثالً  يا   امخاله  دخترای  ديدممي  مثالً  ولي.  اينا  و   بديم   انجام
  اين   کنه  ازدواج  بايد  دختر  گفتنمي  اينا،   و   بزنن  الك  ذاشتنمي  اصالً  پدرشون  ذاشتن،نمي
 «.بکنه رو کارا

کنند اين حساسیت به تابويي بودن بدن    در اينجا دختران به عنوان کنشگر تالش مي

در مورد   شنیده بودند  مثال بهجت و امینه با وجود اينکه تذکراتي  طوربهزنانه را کمتر کنند.  

های بدن خود را پنهان کنند، معتقد بودند که اين بدن ماست و نیازی   اينکه بايد برجستگي

 تذکر مادرش   اين  ت در مقابل به پنهان کردن آن وجود ندارد. در موردی ديگر خواهر بهج

ای سخن بگويد که صدايش از بیرون شنیده   بود به گونه  خواستهکه از او    مقاومت کرده بود

بر    طوربهنشود.   مصاحبه  اساسکلي  و  چانه مشاهدات  چنین  والدين   زني ها  با   طوربههايي 

   شوند.  روزمره بارها تکرار مي

فضا تفکیک  آشنايان،  و  اقوام  حضور  زمان  خاندر  خصوصي  فضای  در  از   ۀيي  هريک 

دارای  مصاحبه  و    هاييتفاوتشوندگان  مذکر  اعضای  نشستن  محل  کامل  جدايي  از  و  است 

نشیني با رعايت حجاب و تمايل زنان به استفاده از فضای آشپزخانه و  نث فامیل تا دورهمؤم

اقوام و آشنايان د اما به هر حال حضور  انتظام  فضاهای نزديک به آن، تفاوت دارد.  ر منزل، 

کند و حجاب شرعي )پوشش کامل و  سر و بدن به    فضايي بر اساس جنسیت را پررنگ مي

ها و ....  ها و شوهر خواهر/عمه/خاله ها و صورت( در مقابل پسرعمو و پسر خاله/داييجز دست

 شود.رعايت مي

خانواده در  جنسیت  دختران  اساس  بر  فضايي  تفکیک  به  پايبند  آغاز    از  معموالًهای 

مي پرورش  نگرش  اين  با  سن  کودکي  در  که  و    9يابند  شرعي  حجاب  رعايت  برای  سالگي 

های شرعي مربوط به   مناسبات اجتماعي بر اساس محرمیت آماده باشند. آموزش محدوديت

از نه سالگي   پسران   شروع محارم  بازی و شوخي و گفتگو بین دختران و  تدريج  به  شده و 

از ورود به فضاهای مردانه و بازی در فضای   فامیل محدود مي شود و در حدود همین سن 

يا چند  عمومي مثل کوچه منع مي است که طي يک  تدريجي  فرايندی  اين موضوع  شوند. 

  11ن با در فضای بیرون منزل تا سن  ها بازی کودکاافتد. در برخي از خانواده سال اتفاق مي

 يابد.  های مختلط با پسران، ادامه مي سالگي، البته نه در گروه 12و 

قرارداد   از  خارج  و  پیش  جنس  دو  بین  رابطه  نوع  هر  مذهبي  و  سنتي  گفتمان  در 

کامل    طوربهها و مسئولین مدارس    شود. خانواده ممنوع و غیرمجاز شمرده مي  کامالً ازدواج  

دانند. فضاهای عمومي شهری کمترين فرصت را برای  في کرده و غیرقابل بخشش ميآنرا ن

جنسیتي، کنترل زندگي روزمره، فضا، زمان و  های تک کند. مدرسه  چنین روابطي ايجاد مي

روابط در زندگي نوجوانان، گرايش والدين به ازدواج هر چه زودتر فرزندان، با هدف کاهش  

 گیرند.    روابط دوستي بین دو جنس صورت ميهرچه بیشتر امکان برقراری 

به   مي  عنوانمدرسه  تجربه  کودکان  که  عمومي  فضای  سیاست اولین  از  و   کنند،  ها 

آموزش جنسي،    ۀکند. تفکیک جنسیتي مدارس، عدم ارائ مديريت کالن آموزشي پیروی مي 

سي مبتني و... مصاديقي از رويکرد کلي برای دروني کردن انضباط جن   نظارت و کنترل بدن
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انتخاب   آن  داليل  از  يکي  که  ديني  مدارس  انواع  از  استقبال  اين،  بر  عالوه  است.  پرهیز  بر 

شود و همراهي فرزندان در رفت و آمد به مدرسه و   عنوان مياين مدارس    تر« محیط »سالم

مصاحبه از  يکي  مورد  در  که  شهری  فضاهای  متوسطه  ساير  دوره  پايان  سنین  تا  شوندگان 

از دختران در فضای    تأکید ، نمايانگر  ادامه داشت به کنترل و مراقبت  نیاز  بیشتر والدين بر 

شوندگان به نگراني و اعتراض مادرش و والدين ساير   عمومي است. همچنین يکي از مصاحبه

هل در کالس درس پرداخت. اين والدين گرچه أ های مت  هايش از حضور همکالسي همکالسي

ازدواج   با  موافق  زير  خود  هستند  18دختران  در  )مصاحبه  سال  ازدواج    16شونده  سالگي 

مايل است(،  آن  اکرده  به  مربوط  با مسائل  لحاظ ذهني  به  ازدواج  از  پیش  تا  فرزندانشان  ند 

  ارزيابي  زننده  درگیر نشوند. به همین منظور دستیابي به دانش جنسي برای کودکان آسیب

 . شود مي

تا    9های خانوادگي و همسايگي، بین دو جنس از   عروابط صمیمانه و دوستانه، در جم 

کنترل و نظارت شده    کامالًوآمد دختران به مدرسه  شود. رفت سالگي به تدريج قطع مي  12

حدود    ۀپذير است. البته در زمین و گذران اوقات فراغت در شهر تنها با حضور خانواده امکان

ا کنترل و نظارت مي از والدين دارای  ل  ئغیرمنعطف قا   کامالًنعطاف نسبي تا  توان به طیفي 

و    کنند ميتمامي قواعد ذکر شده را رعايت    »غیرمنعطف«  والدين   با   شوندگان بود. مصاحبه

درمنعطف»  والدين  با  شوندگان مصاحبه موارد    «  اين  از  اعمال  برخي  بیشتری  انعطاف 

فراغت در شهر به نظارت وآمد به مدرسه و گذران اوقات  مثال در مورد رفت  طوربهکنند.   مي

مي اکتفا  همراه   غیرمستقیم  به  شهر  در  فراغت  اوقات  گذران  برای  بیشتری  فرصت  و  کنند 

 دهند.   همساالن همجنس مي 

 

 ها درباره بدن زنانه در فضای عمومی  ها و نگرش کنش  

يت  ؤدر اين مبحث بايد توجه داشت که در فرايند انضباط، قدرت از يک امر بیروني و قابل ر

مي ب تبديل  فرد  در  دروني شده  قدرتي  ايفا   ه  نقش  دو  قدرت همزمان  اين صورت  در  شود. 

درمي مي خود  کنترل  به  را  فرد  بیروني  صورت  به  هم  را  کند؛  خودش  فرد  هم  و  آورد 

نتیجه چنین فرايندی بدني مطیع و فرمانبردار، قابل تغییر و   در. گیرد مي  يشخو  سلطهتحت

کنترل قابل  و  استفاده  مي   قابل  به  1373)فوکو    شود حاصل  مربوط  هنجارهای  بنابراين   .)

حساسیت طريق  از  تنها  نه  تنبیه جنسیت  يا  کنترل  انواع  و  بیروني  بي   های  توجهي،   مثل 

های خود افراد نیز بیانگر    ها و  نگرش شوند، بلکه کنش  تحقیر، سرزنش و يا تشويق اجرا مي

هايي قابل پیگیری هستند که    ها و نگرش  شده هستند. از طرف ديگر کنش هنجارهای دروني

 کنند.    مقاومت در برابر قدرت را بازنمايي مي

بیشتری  با محدوديت  عمومي  فضای  به  ورود  برای  نوجواني، دختران  به سن  ورود  با 

مي پسر مواجه  امر  همین  و    جذاب  کودکي   دوره  اواخر  در  دختران  برای  را  بودن  شوند 

 پسر   حسرت  يا   يا اواخر کودکي آرزو  نوجواني  غاز دورهآ  در  شوندگان همه مصاحبه  کند. مي

  سادات  مثال  عنوان  به.  اندداشته  سر  در  فضايي   هایمحدوديت  از  رهايي  راهبه مثابۀ    را  بودن
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  سن   تا.  باشم  پسر  داشتم  دوست  داشتم،   دوست   اکشن  های بازی  ... »  : گويد مي   ساله   16
.  شد   قطع  رسیدم  تکلیف  سن   به  که  تدريج  به  ولي  کردم،مي  بازی  فامیل  پسرهای  با  تکلیف

 .« کنم بازی دوچرخه و بدمینتون کوچه توی بتونم  تا  باشم پسر داشتم دوست موقع آن

کنند   اين احساس حسرت يا اعتراض در مورد دختراني که خود را با برادر مقايسه مي

موقعیت برتر بوده و  تر نسبت به خواهر، دارای   برادر و به خصوص برادر بزرگ.  بیشتر است

مورد  در  کنترل  قدرت  دارای  عمومي،  فضای  در  حضور  برای  بیشتر  عمل  آزادی  بر  عالوه 

بهجت   نیز هست.  مي  17خواهر  باره  اين  در  از  »  گويد: ساله  میاد  بدم  خیلي  اوقات  بعضي 
از اين بدم    ...من بهترين خانواده رو دارم  ، ام بدند نه بگم خانواده  مثالًنه اينکه    .دختر بودنم

بابای من شما سايه بابام بگم  به  باال سر من هست میاد  بیاد    ،ات  بايد داداش من  اون وقت 
داداش من    . ...بابام جلوی داداشم بهم بگه من خودم بهش گفتم  ؟گوشي من رو نگاه بکنه

رسه اينجوری  ش که ميخواسته کرده به آبجی  مجرديش هر کاری مي  ۀکه خودش توی دور
شه؟ که آبجي خودش مبادا يکي بیاد مخش رو بزنه؟ ولي خودت مخ هر دختری  تعصبي مي

 «؟رو زدی

با   روزمره،  زندگي  بستر  اين  از    تأکید در  دختران  تعريف  جنس،  دو  بین  تفاوت  بر 

عنوان   به  مردانه  جنسي  میل  از  تعريف  و  اغواگر«  »بدن  عنوان  به  زنانه  بدن  از  و  خودشان 

»غیرقابل  ۀ»غريز و  ميطبیعي«  پررنگ  بسیار  احتمال طوربهشود.   کنترل«  که    ی 

  مادر   و   دختر  و  شودنمي  دانسته  منتفي  نیز  خانواده  اعضای  برای  دختر  و  زن  کنندگي تحريک 

 بیرون  که   را  زنانه  بدن  بايد  هاآن  بنابراين.  هستند  خانواده   درون  روابط  سالمت  حفظ  مسئول

  اندك   تفاوتي   با  نیز  خانه  در  پوشانند،مي  مردان  تحريک  عدم   خاطر  به  خصوصي  فضای  از

  باره اين  در  پوشد، مي  گشاد  و  بلند   هایلباس  پدری  خانه  در  که  ساله  22  زهره.  بپوشانند

[. کنه  آرايش]  برادرش  و  پدر  جلوی  کسي  نیست  درستي  کار  اصالً  من  نظر  به»:  گويدمي
  رو  مو  مدل   فالن  آينه  جلوی  خونه  تو  رممي  من   گفتمي  دوستام   از  يکي  يادمه  من  حتي

  پدر  ديگه،  اين  به  نداريم  اعتقاد  ما  گنمي  بعضیا...  !  پدرت؟  جلوی  مثالً  گفتم.  کنممي  درست
  معلمه   خانوم  قشنگ  راهنمايي،  سوم  سال  داشتیم  دفاعي  ما.  بیفته  اتفاق   ممکنه  نه  ولي.  پدره

 مثالً   چرا  خوب  گفته  پدره.  افتاده  هم  مذهبي  خانواده  تو  اتفاقي  همچین  يه  گفت.  کرد  تعريف
  هر  ديگه  کنهمي  درك آدم هبود چیزايي همچین يه  وقتي چرا؟ ببره؟ مثالً  ديگه يکي دخترمو
.  بکنم کارو  اين برادرم  يا  پدرم  جلوی بخوام من  داره لزومي  چه. داره قانوني   و  قاعده يه چیزی

  اون.  میاد  خوششون.  دارن  دوست  باالخره  پسرا  .رسهمي  بلوغ  سن  به  من   برادر  وقتي  مثالً  يا
  و   خواهر  .پسرم  يه  من  کنم  چیکار  گفتمي  دادمي  سوال  جواب  طرف  داشت  بود  راديو  دفعه

 .«خوادمي  دلم من گردنمي جلوم اينجوری مادرم

که   به   تقريباًالگويي  مربوط  است،  شده  پذيرفته  مصاحبه  مورد  دختران  همه  برای 

شیوه به  عمومي  فضای  در  محافظه حضور  بسیار  گونه ای  به  و  کمترين  کارانه  که  است  ای 

با درجات متفاوت از حضور در   -توجه را به خود جلب کند. بیشتر نوجوانان مورد مصاحبه  

ها   شود، توافق دارند. آن  تأمینط خود او  در مورد اينکه امنیت زن بايد توس  -فضای عمومي  
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عین در  و  دارند  امنیت  شهر  در  که  محدوديتمعتقدند  رعايت  و   حال  مکاني  و  زماني  های 

 گیرند.   بديهي در نظر مي ، شود که بر بدنشان اعمال مي را هايي  محدوديت

ف در اين زمینه که زن در فضای عمومي بايد چگونه از خود مراقبت کند، عوامل مختل

است.  اهمیت  دارای  شهر  در  حضور  مکان  و  زمان  پوشش،  نوع  حرکات،  و  رفتار  جمله  از 

اندازه   مشارکت يک  به  پوشش  و  رفتار  مورد  در  تحقیق  اصطالح    تأکید کنندگان  و  دارند 

ساله    15دهند. آزاده   بودن« را مبنای مقايسه و ارزيابي قرار مي  کننده کلیدی »جلب توجه

دختران همسالش آزادی بیشتری در رفت و آمد و گذراندن اوقات فراغت خارج  که نسبت به  

شايد    .تنها میرم  مثالً »خیلي مواظب ظاهرمم، وقتي که    گويد:  از منزل دارد، در اين باره مي
میذاره ،    تأثیررفتارم خیلي مهمه  .  با خانواده برم اينقدر نباشه ولي اولي ظاهره بعد چیز ديگه

کني، يه رفتار    مثالًبینه چه رفتاری داری ... يه رفتار خامي    طرف مقابل مي  مثالً  .داره  تأثیر
هیچي نباشه که توجه کسیو ...    اسپوشیده  کامالً بخندی بلند اينا. ظاهرم    مثالً بچگانه کني،  

آره توی جامعه هم مي چون ممکنه شما    ،بینم خیلي مهمه ظاهر  جلب کنه. خیلي مهمه، 
يه شال    مثالًولي    ،ای چیزی و يا حتي آرايشم نداشته باشي نه خنده  خیلي متین باشي،  مثالً

يا   باشي  پوشیده  بیرون، ولي مهمه    مثالًقرمز  اينقدر بذاری  شه که نظر   باعث مي ...  موهاتو 
کارايي که دور    ، دی خندی بلند بلند يا کارای چیزی انجام نمي نمي  مثالًجلب بشه. با اينکه  

 اينا.« ن يه دختره و أ از ش

پذيری مردان، زهره و خواهرش بیشتر معتقد به   در مورد احساسات جنسي و تحريک

رسد گفتمان   ناپذير بودن آن هستند. اين ديدگاه که به نظر مي غالب بودن غريزه و کنترل

های سخنرانان و مربیان مذهبي و اخالقي   غالب سنتي است، در مصاحبه با اشاره به صحبت

ز ازدواج و تجربه ارتباط با جنس مخالف، همسران آن دو نیز دارای همین شد. بعد ا مي تأيید 

   رويکرد بوده و بنا بر اين ازدواج نیز باعث تقويت آن شده بود.

روی دست يا روی پا رو    مثالًگفت که مردا تصورشون خیلي قويه.  همسرم ميسادات:  
اينو  زهره:    .تونن کل بدنو تصور کننببینن مي . سادات:  همسر من هم بهم گفتآفرين آره 

نمي  هیچ خطور  ذهنمون  به  اين  باشه  مثالًکرد  وقت  داشته  توانايي  اينقدر  پسر  زهره:    .يه 

در ثانیه اينو نگاه کنه شايد بتونه چه کارا بکنه.    طرف  وقتي وارد زندگي شدم همسرم گفت
  مثالًگم نکنه  مي  پوشم.رم بیرون يه لباسي رو ميگیرم ميبعد از اون من عذاب وجدان مي

شن. خوب  يه مردی با اين لباس تحريک بشه. چون انواع مختلف مردا با يه نوعي تحريک مي
داده   پرورش  خودش  که  نیست  چیزی  يه  يعني  خدا.  بنده  که  نیست  خودشه؟  دست  اون 

بنده خدايي مي  مثالًباشه.   میره  يه  اين  وقتي  دارم. خوب  باحجاب دوست  گفت من خانوم 
های مردا د يه نوع حجاب خاصي رو ببینه، شايد بشه خوب! آدم وقتي که ويژگيبیرون، شاي
بیشتر   ميشناسهميرو  بیشتر  مراقبتاش  خورده  يه  يا  ،  زنا    مثالًشه،  صدای  از  مردا  بعضي 

نگاه  سادات )با تعجب و آشفتگي(:    از قیافه يه خانومي خوششون میاد...  مثالًخوششون میاد  
نميزهره:    نکنه!!! اينطوری سادات:    کنه! نگاه  اگه  اينجوری...!!!  يه دست،  با  مردی  هر  ببین 

   شه!باشه که هر کي... واسه خودش باغ وحشي مي
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اين ديدگاه که مرد را در موقعیتي معصومانه در مقابل    ،شود که مشاهده ميالبته چنان 

با وجود رعايت کامل حجاب شرعي و پوشیدن چادر عذاب وجدان و   دهد قرار مي  زني که 

شود. اما در نهايت بیشترين احتیاط و کنترل را  مي  مواجه  تناقض   با احساس گناه دارد، خود  

داند که نبايد در هیچ حالتي توجه جنس مخالف را به خود جلب کند. زيرا  متوجه زن مي

 ک« جنسي متصور نیست.فاصله چنداني بین »جلب توجه« و »تحري

شوندگان مانند سارا و باران، يا امینه اين سرکشي غريزه را به همه  بعضي از مصاحبه

نمي نسبت  اجتماعي   مردان  فضای  يا  روزمره  زندگي  سبک  با  ارتباط  در  را  آن  بلکه  دهند، 

ا  ندارن. کلًشو   پسرای قمي جنبه»   :گويد  مي  ساله  17  مثال امینه  طوربهکنند.   شهر درك مي
ندارن با دخترا بودن رو  از هوش مي  کالً  .جنبه  ببینن تو خیابون  به  دختر  رن... من خودم 

شخصه از پسرای قمي خوشم نمیاد. چون پسرای قمي يه جوری محدود بودن، بعد وقتي با  
مي حرف  دختر  مي يه  عقده زنن  همه  مي  خوان  حرف  وقتي  کنن.  خالي  کالً هاشونو    زنن 

پولدارها. شاخای      با هیچ کس نبودن. در حالي که بودن. حتي بچه  اصالً اينکه  ان. مثل   هول
زنه. ساعتايي که ديگه دخترا  بیني اومده دم بوستان نرگس وايستاده ديد مي  اينستاگرام... مي 

بیرون جمع مي  پلیس هم میاد گشت مي  میان  کنه ولي    ها جمع مي زنه. بعضي موقع شن. 
   «گردن اونجا. ره برميشن دوبا مثل مورچه پخش مي

 

 انواع عاملیت در فضای عمومی 

توان از سه نوع استراتژی يا عاملیت در بستر زندگي روزمره  های انجام شده مي  در مصاحبه

کنندگان به   سخن گفت که بر روی طیفي از پذيرش تا مقاومت قرار دارند. دو نفر از مشارکت

انتظام    نام سادات  و  زهره  مستعار  پذيرفتههای  را  بر جنسیت  مبتني  در   فضايي  سادات  اند. 

در    16سن   زهره  کرده  20و  ازدواج  تفکیک  سالگي  بر  دانشگاه  انتخاب  برای  که  زهره  اند. 

تفکیک  تأکیدجنسیتي   فضاهای  تنها  شغل  انتخاب  در  و  قرار   داشته  توجه  مورد  را  شده 

دهد، در اوقات فراغتش   مه ميدهد و سادات که بعد از ازدواج به تحصیل در دبیرستان ادا مي

از   دوزی مي  مانند چرم  ،بیشتر به هنرها و صنايع دستي در خانه سالگي    18پردازد و پیش 

و   زنان  نشستن  محل  پدری  منزل  همانند  نیز  خود  منزل  در  نفر  دو  اين  است.  شده  مادر 

برای تفريح    گیرند. بنابراين اگر فرصتي ها را جدا از هم در نظر مي آن  ۀمردان میهمان و سفر

دهند. اين دو نفر به   را ترجیح مي جنسیتي  تکخارج از خانواده و با دوستان بیابند، فضاهای  

 های دارای سبک غیرمنعطف در انتظام فضايي متعلق هستند.   خانواده

خانواد  گروهي که  دختران  از  فضايي   آن  ۀديگر  انتظام  رعايت  لحاظ  به  نیز  ها 

ختلف مقاومت در مقابل قواعد جنسیتي فضايي استفاده  های م غیرمنعطف هستند، از شیوه

کاری رايج و    شود. اين پنهان کاری« انجام مي  الب »پنهانق کنند. مقاومت آنان بیشتر در   مي

گیرد. زينب  در جمع دوستان و همساالن پذيرفته شده است و مورد حمايت آنان نیز قرار مي

من خودم يکي از آدمايي  گويد: »  باره ميدر اين    ، که خود در گروه بعدی توصیف خواهد شد
مي گوشي  که  خودمون   بودم  دوستای  اکیپ  از  بقیه...  به  يا    مثالًدادم  نداشت  گوشي  يکي 
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گوشي بود  شده  متوجه  بودخونوادشون  گرفته  مي  ،شو  اونجا حاال  نرگس(    اومدن  )بوستان 
طور من  مدرسه هم همینانداختن رو گوشي من. توی   کارتشونو مي گرفتن يا سیم گوشي مي 

دادم. اونا    کردم. به همه مي ای ازش نمي بردم ولي خودم هیچ استفاده بیشتر روزا گوشي مي
سیم يا  ميهم  رو  خودشون  شارژمي کارت  يا  روش  پسرشون   انداختن  دوست  يا  خريدن 

 .«خريد براشون شارژمي

غیرمنعطف سبک  که  آنجا  و    ،از  مدرسه  در  بلکه  خانواده  در  تنها  فضاهای  نه  ساير 

ايجاد   فضايي  هنجارهای  برابر  در  مقاومت  برای  را  امکان  کمترين  و  است  غالب  عمومي 

ابزارهای مي عرص  فناورانه  کند،  به  مجازی  فضای  مي   ۀو  تبديل  مقاومت  گرچه  اين  شود. 

اينترنتها  خانواده و  همراه  تلفن  از  حدی    را  استفاده  ميتا  شدن  کنندکنترل  عادی   ،

های اجتماعي   کارت »مخفي« و دستیابي به شبکه شده که استفاده از سیم  کاری باعث  پنهان

آن از  استفاده  با  خانواده  شود.  که  تبديل  نوجوانان  بین  رايج  عملي  به  هستند،  مخالف  ها 

ارتباط با دوستان همجنس و غیرهمجنس از طريق تلفن همراه و فضای مجازی، دستیابي به  

بین   در  رايج  رفتارهای  جمله  از  دوستان  با  اطالعات  تبادل  و  فضا  اين  در  جنسي  دانش 

چنداني در    تأثیرنان به اين ابزارها نیز  نوجوانان است که اجتناب خانواده برای دستیابي نوجوا

جلوگیری از آن ندارد. زيرا چنان که در نقل قول از زينب مشاهده شد »همدستي« دوستان  

 هايي را برای آنان فراهم کند.  تواند امکان همجنس و ناهمجنس مي

فضاهای   از  استفاده  امکان  بودن  محدود  و  مخالف  جنس  با  دوستي  رواج  موضوع  دو 

کند. او در مورد   هايي بودند که امینه برای دوستي با جنس مخالف ذکر مي انگیزهتفريحي،  

سرگرمي و تنها بودن    ۀدل کردن و دوستي با جنس مخالف بیش از هر چیز بر جنبعلل دردِ

با يکي ديگه  گويد:  کند و مي مي  تأکید  يا همه  اينجاست که دوستای من  )جنس    »مشکل 
محدودن  اونقدر  يا  هستند  نميمخالف(  که  نمي د  کنن.  چت  بیرون.«  تونن  برن  راحت    تونن 

رود و امکان گذران اوقات   های بانوان از بین مي  بخشي از اين محدوديت با طراحي بوستان

مورد   و  امن  محیطي  در  همجنس  دوستان  با  فراهم    تأيید فراغت  گروه  اين  برای  خانواده 

 شود.   مي

اصطالح »پیچاندن« به معني تغییر مسیر از يک کاری در   يکي ديگر از مصاديق پنهان

»من  گويد:   ساله مي  17مثال امینه    طوربهکند.   محل مجاز به يک محل غیرمجاز جلوه مي 
رم استخر،  رم استخر ولي نمي گم مي مي   مثالً اکثر بیرون رفتنام يه جورايي پیچوندنه. يعني  

مي مي گرو  17بهجت  گردم.«   رم  اين  دختران  از  يکي  همراهي  ساله  وجود  با  که  است  ه 

فضای   طريق  از  دوستش،  منزل  و  مدرسه  و  ورزشي  باشگاه  محل  تا  والدينش  همیشگي 

را   او  بار  چند  شهر  فضای  در  سپس  و  کرده  برقرار  دوستي  رابطه  مخالف  جنس  با  مجازی 

رفتن به بوستان نرگس را   ۀ اجاز اصالًمالقات کرده است. بعد از مصاحبه با او متوجه شدم که 

العاده«  به آنجا آمده   ون همراهي مادرش نداشته و به همراه دوستش به بهانه »کالس فوق بد

مالقات قرار  از  يکي  بهان بود.  به  هم  مخالف  جنس  دوست  با  مسابقه  ۀها  در  در   شرکت  ای 
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بوستان بانوان و کنسل شدن آن اتفاق افتاده بود که در اين مورد نیز »پیچاندن« و همراهي  

 کننده بودند.  »همدستي« ديگران هر دو کمکيا 

ها و فضای   در مورد محل مالقات با دوست جنس مخالف، امینه معتقد است در پارك 

و گشت ندارد  وجود  نزديک  و  صمیمانه  ارتباط  برقراری  برای  امکاني  انتظامي    عمومي  های 

پسر و  دختر  يک  همراهي  صورت  در  آن  حتي  جنسي(  رفتار  هیچ  انجام  را ها   )بدون 

مي» و   دستگیر«  موجود  وضعیت  از  او  ارزيابي  و  درك  بیشتر  اينجا  )در  بر    تأثیرکنند.  آن 

بین   در  نوجوانان  رفتار  تصحیح  و  کنترل  به  تمايل  اين  بر  عالوه  است.(  تامل  قابل  رفتارش 

که  -کند. بنا بر اين بیشتر روابط دوستي    عموم نیز برای چنین مواردی محدوديت ايجاد مي

ها و منازل )با اصطالح »مکان«(   وارد کافه  -رسند   ه به رابطه بدني نزديک هم مي از نظر امین

پنهاني به اتاقش که در زيرزمین منزلشان است    طوربهشوند. او خود تا کنون سه پسر را   مي

دعوت کرده است. اما بهجت که همانند امینه فضا و فرصت مناسبي برای مالقات در منزل را  

همراهي با دوستش و    ا دربارۀشهروندان ر  ۀمواردی از اعتراض و مداخلنداشته است، گرچه  

رابط به  خلوت  معابر  در  بود،  کرده  تجربه  عمومي  فضای  در  هديه  با    ۀتبادل  بدني  نزديک 

 دوست خود پرداخته است. 

از دختران مورد مصاحبه يا گروه »منتقد«، در مورد عدم انعطاف در انتظام    سومگروه  

گیرند و   قاد دارند، ولي در مقاومتشان در مقابل و مخالفت کامل قرار نميفضايي موجود انت

تر در   کنند. از جمله سارا، زينب و فاطمه در اين گروه هستند، پیش  کارانه عمل مي  محافظه

همچنین  و  همراه  تلفن  به  دسترسي  در  دوستانشان  ساير  به  زينب  و  سارا  کمک  مورد 

اماکن عمومي نقل قول شد. پوشش اين گروه نسبت به ها و   گذراندن اوقات فراغت در کافه

مثال سارا از چادرهای ملي، دانشجويي    طوربهگروه اول مورد بحث تا حدی متفاوت است و  

چهره آرايش  با   ... محافظه و  مي  ای  استفاده  چادر   کارانه  پوشیدن  از  تازگي  به  زينب  و  کند 

کند.   کارانه عمل مي  پوشاندن موهايش محافظهکند، ولي در مورد آرايش چهره و   امتناع مي

از فضای مدرسه اين گروه دارای خانواده   ، در مقايسه باهايي با سبک منعطف بوده و خارج 

ساير دوستانشان دارای آزادی عمل بیشتری در رفت و آمد در شهر هستند. استفاده يا عدم  

تک فراغتي  اوقات  فضاهای  از  ت استفاده  گروه  اين  در  و  جنسیتي  تمايل  به  وابسته  حدی  ا 

انگیزش ساير دوستان و دوری و نزديکي محل سکونت از چنین فضاهايي است. البته برخي  

چنین   مقابل  در  هستند،  فضاهايي  چنین  از  استفاده  مخالف  کلي  به  که  گروه  اين  از 

مي انگیزش نشان  خود  از  بیشتری  مقاومت  بیشتر   طوربهدهند.   هايي  با  که  آزاده  مثال 

بچه سيهمکال و  مدرسه ها  مورد  های  در  آنان  رازدار  و  دارد  و صمیمانه  دوستانه  رابطه  اش 

فضايي  تخطي هنجارهای  از  در    هايشان  فراغت  اوقات  گذران  پسران،  با  شدن  )دوست 

يا کافه مربوط به بانوان مخالف     های گروهي و...( است، به کلي با استفاده از بوستان میتینگ

 است.
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 بوستان نرگس 

مشارکتبر   از  يکي  با  مصاحبه  ت اساس  آغاز  از  که  اين   طوربهسیس  أ کنندگان  از  مستمر 

مي استفاده  در سال  بوستان  است،  و   کرده  نداشته  وجود  پوشش  از حد  تعريفي  اولیه،  های 

و   و جشن  تردد  پارك  در  شلوارك  و  تاپ  مانند  خصوصي  فضای  به  مربوط  لباس  با  بانوان 

مي برگزار  پايکوبي  و  ممنوعیت کردند  رقص  و  پوشش  قوانین محدوديت  مدتي  از  پس  اما   .

شده  ارائه  قوانین  اين  توجیه  برای  که  علتي  است.  شده  اجرا  محیط  اين  در  موسیقي 

ای يک روز   مرد )که به داليل فني حداقل هفته  ۀهای اطراف بوستان و خدم سازی آپارتمان

بوده است پارك هستند(  به ورود  استفاده  .ناچار  از  نیز برخي  از فضا  گاهي چنین    کنندگان 

ريزی،  با توجه به همسويي با گفتمان غالب برنامه  ،مطالبه آنان  و  کنندمي  کنترلي را مطالبه

مورد توجه و پذيرش است. در حال حاضر بانوان فقط امکان برداشتن چادر را دارند و ورود  

از تلفن همراه    سال به بوستان مجاز است. بازرسي  6پسران زير   بدني و ممنوعیت استفاده 

  ۀشود. نکت برخورد مي مسئلهافراد در حال عکاسي، با اين   ۀ وجود ندارد، اما در صورت مشاهد

م از  استفاده  پارك،  اين  در  قوانین  بر  نظارت  مورد  در  مخفي  أجالب    (1387  ،)لسانموران 

مراجع مي در  که  انتظ   ۀباشد  نیروهای  نیز  پارك  اين  به  مشخص حضوری  لباس  با  امات 

مشاهده نشدند. در اين بوستان امکان آزادی کامل در نوع پوشش فراهم نیست. اما استفاده  

کافي با  از  شدن  نمايان  نتیجه  در  و  چادر  از  استفاده  بدون  باز  فضای  در  گردش  شاپ، 

جذابیت  های لباس از  دوچرخه  از  استفاده  و  روز  است.  »مد«  دختران  برای  فضا  اين  های 

محدوديتهمچن از  برخي  طرف   ین  از  ممکن  جای  تا   ... و  رقص  و  موسیقي  مورد  در  ها 

 شود.   نوجوانان ناديده گرفته مي 

از اين فضا با هم    ۀمواجه نوع   دختران موردمطالعه و میزان آزادی آنان برای استفاده 

  متفاوت است. يکي از داليل اين تفاوت، گرايش به کنترل فضايي و روابط اجتماعي دختران 

ها به بوستان را بدهند.   آمدن آن  ۀشود والدين »غیرمنعطف« کمتر اجاز است که باعث مي 

مثال مادر يکي از دختران حتي از صمیمي شدن »بیش از حد« دخترانش با دختران   طوربه

در   تفريح  اجازه  از ساير دوستانشان  علت دختران وی کمتر  به همین  بود.  نگران  نیز  ديگر 

داشته را  همساالنشان  همراه  به  بانوان  شادی   بوستان  سختگیری    17اند.  مورد  در  ساله 

تعر را  موارد مختلفي  است:والدينش  نرگس  بوستان  به  مربوط  آن  از جمله  با »  يف کرد که 
ومار و  ط  حاال تمام  ...فالني کیه ؟ اين کیه  . بابا مامان با همون فالني ام  ، التماس و خواهش

بنده خدا کیه اين  تا  بکني  تعريف  بايد  رو  نزديک  مي  .زندگیش  نرگس  بوستان  اين  بابا  گم 
 .« نره اصالًيا خودت برو باهاش يا  هگ م مي به مامانبابام  ... خیابون اونور ،خونمونه

برای دختران نوجوان، با توجه به شور و نشاط نوجواني و تمايل برای گذراندن اوقات  

و  خانواده حساسیت  از طرف  که  دختراني  مورد  در  ويژه  به  و همساالن،  دوستان  با  فراغت 

مي احساس  بیشتری  م کنترل  فرصت  و  امتیاز  يک  بانوان  بوستان  محسوب کنند،  ناسب 

های »منعطف«، بوستان نرگس محیطي قابل قبول است  شود. از سوی ديگر برای خانواده مي

ساله درباره گذران اوقات    24توان با خاطری آسوده نوجوانان را به آنجا فرستاد. سارا   که مي



 

 

 

 

 
...  جايگاه فضاهای اوقات فراغتي تفکیک شده جنسیتي در 75  

فود،  »تو هر خیابون اينقدر فست گويد:   متوسطه چنین مي  ۀ فراغتش در زمان تحصیل در دور
کرديم(. ما حتي ... آها ما اون سال    ها استفاده مي )هست و ما از آن  اينقدر بستني فروشي 

ای يه بار بوستان  رفتیم. يعني سوم راهنمايي و اول دبیرستانم هفتهبوستان نرگس خیلي مي
.  برديم اونجاکیک و اين چیزا مي  مثالًگرفتیم.  نرگس بوديم که زنونس... تولدامونو اونجا مي

نشستیم کرديم يا همین طوری ميسواری ميرفتیم دوچرخه رفتیم. بعد از ظهرا ميخیلي مي
خورديم يا پیتزا بريم بخوريم،  رفتیم ميبستني مي  مثالًاونجا. ديگه دبیرستان به اينور ديگه  

 رفتیم.« ای... سینما ميهمین بود تفريحمون. جای ديگه

مستمر   طوربهعلت نزديکي به محل زندگي،  در گفتگوی فوق بوستان نرگس گرچه به  

مي قرار  استفاده  مصاحبه مورد  که  بوده  مکاني  چندين  از  يکي  ولي  است،  و   گرفته  شونده 

 اند.  دوستانش اجازه استفاده از آن را داشته

مصاحبه از  برخي  برای  فضا  اين  از  به   استفاده  تنها  و  ندارد  قرار  اولويت  در  شوندگان 

از دوستا از آن استفاده  دلیل تبعیت  انتخاب ممکن است، گاهي  ن يا به دلیل محدود بودن 

فاطمه    طوربهکنند.   بوستان   14مثال  به  گاهي  دوستانش  با  بودن  دور هم  خاطر  به  ساله، 

شود، سازگار شده است.   ها و قواعدی که در آن اجرا مي با محدوديت  تقريباًآيد و   نرگس مي 

از    14مهديس   استفاده  امکان  بوستان  ساله که  دارد، کمتر  را  فراغتي  اوقات  فضاهای  ساير 

دهد و همچنین  های مجهز به وسايل بازی را ترجیح مي کند، زيرا پارك بانوان را انتخاب مي

محدوديت مشارکت از  از  ديگر  گروهي  اما  ندارد.  رضايت  بانوان  بوستان  که    کنندگان های 

از اين فضا عالقه هايي که با آن مواجه شده   محدوديت  به،  مند هستند همچنان به استفاده 

کند که به دلیل به همراه داشتن  ساله از مواردی صحبت مي  16بودند، اعتراض دارند. شادی  

اش بوده، امکان استفاده از اين بوستان   مانکن برای طراحي لباس که مربوط به فعالیت درسي

پید مردانرا  حضور  علت  به  يا  و  است  نکرده  امکان    ا  و...(  سبز  فضای  به  رسیدگي  )برای 

 برداشتن روسری برايش فراهم نبوده است. 

تکنیک ارزش همچنین  و  هويت  از  نوعي  کردن  دروني  هدف  با  که  فضايي  های  های 

ه ی کطوربهکنند.   کنند، در مقابل نقاط مختلف مقاومت را ايجاد مي معطوف به آن عمل مي

زني و مقاومت برای بازتولید تفسیر  نوجواناني که در زندگي روزمره نیز همواره در حال چانه

های خود   و ادراك خود از هويتشان و فضای زيسته هستند، در اين گونه فضاها نیز استراتژی

منو موقع سیگار کشیدن با مهشید  »  گويد: کنندگان مي  دهند. يکي از مشارکت را امتداد مي
تو کماس   گرفتن، مامانم  زياد سیگار مي   گفتم  ناراحتي  روی  از  موقع   )و  نگو همون  کشم(، 

 «مامانم در به در تو بوستان دنبال من بود. خدا رو شکر پیجم نکردن آبروم بره...

منحصر به بوستان بانوان نیست و   در اين میان نظرات متفاوتي هم وجود دارد که الزاماً

ساله که    15مثال آزاده    طوربهشود.   فراغتي مي   اوقات   ی  های تفکیک شده شامل همه محیط

ای مذهبي است و نسبت به بیشتر دوستان و همساالنش آزادی عمل بیشتری   عضو خانواده

چند  دغدغه  دارد، همراه  به  را  فراغتش  اوقات  که  او  است.  هويتي  بازنمايي  از    اش  نفر 

شاپ کافي  و  سینما  به  مي  دوستانش  است   )عمومي(  معتقد  مذهبي رود،  زنان  از   تنها 
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کند.    و اين امر حضور آنان را در جامعه نامرئي مي  کنند استفاده ميهای تفکیک شده   محیط

با حجاب کامل چادر در جامعه   عنوان يک دختر مذهبي،  به  را  او دوست دارد که خودش 

ا موافق  و  دهد  در  نیست    يننشان  که  باران  همچنین  شود.  »پنهان«  زنانه  فضاهای  در  که 

مي تحصیل  دوجنسیتي  دبیرستان   دانشگاه  دوره  در  و  بانوان   طوربهکند  بوستان  از  مستمر 

مخالف است، زيرا اعتقاد  جنسیتي  تککلي با فضاهای    طوربهکرده است، اکنون    استفاده مي

شود، در نهايت   تصنعي در اين فضاها برای زنان ايجاد مي  طوربهدارد موقعیت و امکاني که  

 ی در دستیابي به عدالت اجتماعي نخواهد داشت. تأثیر

 

 گیرینتیجهتحلیل و 

در آغاز بر اساس پرسش فرعي پژوهش مبني بر توصیف فضاهای خصوصي و عمومي زندگي  

ها و   مختصری از سیاستروزمره دختران به لحاظ توجه به جنسیت و بدن زنانه، به توصیف  

و نشان داده شد که    شد   های فضايي بین دو جنس پرداخته روابط درون خانواده و تفکیک

هويت و    ۀ کاربران دربارۀزيست  ۀتجرب  وادراك    برچگونه استراتژی فضايي تفکیک جنسیتي  

اينکنندگان   مشارکتگذارد.  مي  تأثیرجنسیتشان   سبک    در  و  روزمره  زندگي  در  تحقیق 

حداقلي اجتماعي    ایکند، رابطه   که فضای اجتماعي نیز از آن حمايت مي  شاني سنتيزندگ

کنند. اين روند ممکن است در ابتدا به صورت اعمال قدرتي از    با جنس مخالف را تجربه مي

گیرد.   بیرون بر رفتارها و حرکات احساس شود، اما به تدريج شکل انضباط دروني به خود مي 

  74  :1394  ،)موسوی  بدني ضعیف و شکننده و در معرض گمراهي و فسادزنان بدن خود را  

  پوشاندن  ۀ ايد  با   همواره  زنان »  کند  مي  بیان  نیز  پور  ابراهیم  گیرند. چنانکه در نظر مي  (79و  

  و  ديدن  فرصت  ايشان  بنابراين.  شوند مي  مواجه  عمومي  ۀعرص  از  آن  کردن  خارج   و  بدنشان

  کلیت،   يک  مقام  در  ايشان  بدن  شود مي  باعث  امر  اين  و  يابند،نمي  را  بدنشان  شدن  ديده

 ( 225: 1392) «شود واقع حذف و انکار سیاست تحت همواره

به تعبیر   چنیندر   و نوجواني، دختران  بلوغ  به دوره  آغاز ورود  شرايطي است که در 

نارضايتي از  .  (111-97,  1394)موسوی    شوند موسوی دچار »از خود بیگانگي جنسیتي« مي

های تحقیق بازنمايي شد، يکي از مشخصات اين از خود بیگانگي است.   جنسیت که در يافته

محدوديت و  شرايط  کردن  دروني  با  بعد  مرحله  عنوان    در  به  را  خود  نوجوان  فضايي،  های 

آن  اساس  بر  و  تعريف  است،  جامعه  از  اخالقي  حفاظت  مسئول  که  اغواگر  و  جنس ضعیف 

مي  کودکان  در  کند.   عمل  که  داشت  توجه  نیز  نکته  اين  به  بايد  میان  به    طوربهاين  کلي 

روند. اما فشار از زماني   پذير اجتماعي و نیازمند حمايت به شمار مي عنوان يک گروه آسیب

با افزايش سن، در انتظار ورود به عرصه عمومي است و    ،دهد که فرد بیشتر خود را نشان مي

بلوغ برج با  را  عنوان عاملي جديد فرصت سته ميجنسیت که خود  به  های حضور در  کند، 

های بانوان امکاني مناسب برای ورود دختران   کند. در اين شرايط بوستان  شهر را محدود مي

از محدوديت نوع  اين  زيادی  تا حد  و  تفريحي هستند  فضايي  جبران مي به  را  در   ها  کنند. 
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در نتیجه بايد نیازها و    دهند.  اهش مينسیت را تا حد زيادی کنتیجه احساس نارضايتي از ج

از  مندی  عالقه يکي  عنوان  به  تفريحي  امکانات  در  تنوع  جمله  از  نوجوان  دختران  های 

 ريزی و مديريت آن مورد توجه قرار گیرد.  مخاطبان مهم اين نوع فضای شهری در برنامه

افراد به يک گونه نیست و    ۀچنان که نشان داده شد، پذيرش و دروني کردن برای هم

کننده    يا مقاومت در زمینه انتظام فضايي در سه گروه »پذيرنده«، »سرکش« دخترانعاملیت 

کاری گروه سرکش و همدستي گروه منتقد در   و »منتقد« در تحقیق نشان داده شد. پنهان

های  استراتژیانجامد.   هايي با خطرپذيری زياد در بین اين نوجوانان مي  واقع به اتخاذ تصمیم

»پنهان از جمله »سرپیچي«،  فضا  از  متفاوت  استفاده  در  با    نوجوانان  و »همدستي«  کاری« 

کنند. توجه به نیازهای مخاطبان   های قدرت عمل مي  هدف مقاومت در برابر به هنجارسازی

احتمال   و  نارضايتي  زيادی  تا حد  پذيرنده و منتقد شده و  باعث رضايتمندی گروه  نوجوان 

 دهد.  تصمیمات با خطرپذيری زياد در گروه سرکش را کاهش مياتخاذ 

چنین فضايي با توجه به حساسیت توصیف شده در فضای عمومي در مورد بدن زنانه  

)چه برای دختران و چه    برای فاصله گرفتن از نوع پوشش و مديريت بدن در فضای عمومي

يا ورزش استراحت  برای  نیازمند فرصتي  متاهلي که  زنان  در محیط طبیعي هستند(    برای 

فضای جنسیتي    تأثیرحائز اهمیت،    مسئلهضرورت دارد، اما با توجه به بحث تحقیق حاضر،  

و   حجم  کاهش  به  توجه  با  است.  خانواده  درون  روابط  جمله  از  اجتماعي  روابط  ساير  بر 

نه و  کارکردهای خانواده در دوره مدرن، از مهمترين کارکردهای اين نهاد ايجاد روابط صمیما

اوقات فراغت فراهم مي اين مهم در فرصت  از  افراد است و بخش بزرگي  شود.   نزديک بین 

های بانوان و عمومي   نگرانه به فضای زندگي روزمره و ترکیب بوستان بنابراين اگر نگاهي کل

ريزی برای   اين گرايش در شهر قم با توجه به برنامه  ۀسوي  در شهر داشته باشیم، تشويق يک

بانوان در سطح شهر افزايش بوستان که در معرفي میدان به   )هر منطقه يک بوستان(  های 

مثال در    طوربهآن اشاره شد، بايد در کنار توجه به فضاهای اوقات فراغتي خانوادگي باشد.  

در بوستان  فضای  شهر،  اين  بوستانهای  از  ديگر  شب  يکي  و  بوده  بانوان  مخصوص  ها    روز 

بهره  طوربه مورد  مي خانوادگي  قرار  فضاهای    برداری  بین  تعادل  رويکردی  چنین  گیرد. 

 کند.    مي  تأمینجنسیتي و خانوادگي را بیشتر  تک

نوع   بازتولید  برای  فضا  مورد  در  قدرت  استراتژی  تفسیر  به  فوکو  منظر  از  ادامه  در 

سا يا  پیامدها  و  هويت  از  آن ميخاصي  به  مربوط  فضا   زوکارهای  در  بدن  مديريت  پردازيم. 

مي تشکیل  را  هويت  مفهوم  از  مهمي  استراتژی بخش  هدف   دهد.  با  فضايي  تفکیک  های 

شده مثل  های از پیش تعیین  و بر اساس ويژگي  ها پذيری و به هنجارسازی بدن يتؤکنترل، ر

مي اعمال  اگر   جنسیت  بانوان  طوربهگردد.  بوستان  به  يافته  خاص  اين و  نظر   های  تحقیق 

داشته باشیم، الزام به رعايت حجاب اسالمي در فضايي که در آغاز برای ايجاد امکان آزادی  

در نوع پوشش طراحي شده است، شبیه به حضور مستخدم يا معلم مرد در مدارس دخترانه 

کند   مي برای توجیه رعايت حجاب در اين فضاها، همان طرح سراسربین فوکويي را تداعي  

به آن  از  هدف  بدنهکه  م نجارسازی  حضور  همچنین  نگهباني  أ هاست.  و  انتظامي  موران 
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قابل فرم  لباس  بدون  به  بوستان  فوکو  است.  فضايي  تکنیک  اين  از  ديگری  مثال  تشخیص 

   کند که سوژه مي  تأکید نجارسازی، به نظارت در وضعیتي  ههای نظارت و به عنوان تکنیک

قرار دارد. بدين نبوده، ولي همواره در معرض مشاهده  ناظران  ترتیب هدف  قادر به مشاهده 

 شود.   کردن رفتار و هويت مطلوب در کاربران در اين فضای اوقات فراغتي دنبال ميدروني

مصاحبه مورد  مي در  نشان  مطالعه  قم،  شهر  در  فضاهای   شوندگان  ساير  در  که  دهد 

استراتژی عمومي  و  به    خصوصي  که  است  فضايي  تفکیک  استراتژی  همین  غالب،  فضايي 

انجامد. در نتیجه در گفتگوهای   دروني شدن هنجارهای مربوط به پوشش و مديريت بدن مي

مشارکتصورت  برای  گرفته،  فضايي  عنوان  به  را  نرگس  بوستان  موارد  بیشتر  در  کنندگان 

وانان به لحاظ هويت و سبک زندگي  کردند. زيرا اين نوج دستیابي به فرصت برابر ارزيابي مي

ريزی شهری دارند.  در گفتمان غالب برنامه  تأيیدروزمره بیشترين هماهنگي را با هويت مورد

خود آگاه هستند و اين  ريزان به عاليق و نیازهای   توجهي برنامه بي   ها بهآن  اما در عین حال

مصاحبه  موضوع نظر مي در  به  واقع  در  است.  داشته  بازتاب  تکنیکر ها  در   سد  قدرت  های 

مي هبه سبب  رفتارها،  هم  نجارسازی  و  همراه  بر  مبني  نوجوانان  فضايي  ادراك  جهت  شود 

 شود.   داربودن فضاهای اوقات فراغتي با هويت اجتماعي آنان خدشه

تک  فضاهای  به  اسپین  نظر  به  توجه  با  و   اگر  و    تأثیرجنسیتي  قدرت  پايگاه،  بر  آنها 

و خدماتي   داوطلبانه  به  توجه  با  فراغتي  اوقات  فضاهای  کنیم،  توجه  زنان  اجتماعي  منزلت 

های موجود برای زنان   ای توانمندسازانه و برابرگرايانه بوده و فرصت هبودن، بیشتر دارای وجه

فضاهای اوقات فراغتي  گرايانه، همه   دهند. البته اين موضوع بايد در نگاهي کل  را افزايش مي

را مورد توجه قرار دهد و بايد توجه داشت که وجود فضای اختصاصي بانوان آنان را در ساير 

 فضاها با محدوديت و غیرعادی بودن حضور زنان مواجه نکند.

زمان و يک فضای   نه در يک  ايراني اسالمي که  الگوی شهر  به  برای دستیابي  تالش 

کارکردها  مجموعه  در  بلکه  اسالمي    خاص  ايراني  فرهنگ  و  هويت  گويای  شهری  روابط  و 

الگويي   به  دستیابي  پي  در  ايراني  امروز  شهر  است.  شده  آغاز  اسالمي  انقالب  از  بعد  باشد، 

راستا   اين  در  و  سازد  برقرار  قبولي  قابل  همسازی  مدرن  و  سنتي  هويت  بین  که  است 

فراجنسیتي در شه سیاست و  گرفته هايي همچون طراحي فضاهای جنسیتي  پیش  را در  ر 

است. توجه به انتظام فضايي جنسیتي که به نوعي بخش مهمي از هويت سنتي را تشکیل  

موضوع  مي فضايي  انتظام  اين  کیفیت  و  کمیت  اما  است،  توافق  مورد  زيادی  حد  تا  دهد، 

 موردبحث در اين مقاله بوده است. 

مهم اين    موضوع  به  امروزی  مسئلهتوجه  شهرهای  در  که  فرايند    که   ،است  در 

، گريزی از آن نیست که شهر با توجه به الزامات و اقتضائات  قرار دارندشدن و مدرنیته جهاني

هويت موقعیتي،  نظر   چنین  در  بايد  زمینه  اين  در  کند.  مديريت  را  خود  درون  متنوع  های 

مديريت »تفاوت« از  داشت که امکان دستیابي به »يگانگي هويتي« وجود ندارد و ما ناگزير  

عرصهد هستیم ر  شهری  فضايي  و  زماني  ايجاد  (.  143:  1394،  )فکوهي   های  راستای  در 

که بر   ،های مختلف از جمله جوانان و زنان ها، الزم است نیازهای گروه  شهری با اين ويژگي
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دهند، در قالب فضاهای   ای را به خود اختصاص مي اساس ترکیب جمعیتي ايران سهم عمده

 (.  162: )همان فضاهای فراجنسیتي در نظر گرفته شود جنسیتي در حد ضرورت و 

اين   به  توجه  توانمندسازانه مسئلهبا  اهداف  وجود  اثبات  يا  رد  پي  در  حاضر  مقاله   ،

فضاهای اوقات فراغتي جنسیتي يا توصیه به ايجاد يا حذف چنین فضاهايي نبوده و حتي بر  

های   ريزی حبت از جايگاه برنامهکند. بلکه حاوی اين ادعاست که ص مي  تأکید لزوم وجود آن  

تنها با در نظر گرفتن ترکیب چنین فضاهايي و توجه به بستر و زمینه زندگي    ،فضايي شهری

شیوه و  آن    فضا  از  استفاده  های روزمره  از  کاربران  درك  نگاه    .است  پذير امکان و  از  اگر 

های عمومي دو  لوفبوری به بازنمايي فضايي توجه کنیم، در مورد تفکیک جنسیتي در فضا

ريزان وجود دارد؛ يکي اينکه اين فضاها در جهت حفظ نظم سنتي و   تعبیر از اهداف برنامه

شوند و ديگری اين که فضاهای   در انتظام فضايي جنسیتي ايجاد مي برای کاهش »اختالل«

زنان کمک ميجنسیتي  تک برای حضور در فضای  به  برابر  بیشتر و  امکان و فرصت  از  کند 

از فضا بر اساس نوع تعامل آن با کاربران، به سمت  عمومي ب رخوردار شوند. ادراك کاربران 

مي نزديک  هدف  دو  اين  از  برنامه  يکي  که  طبعاً شود  کنند.  توجه  آن  به  بايد  هرچه    ريزان 

گروه عاليق  و  تمايالت  گرفتن  نظر  در  سمت  به  بوستان  قوانین  و  از   امکانات  مختلف  های 

شود و    رود، هدف برابرگرايانه و توانمندسازانه بیشتر ادراك ميجمله دختران نوجوان پیش  

محدوديت چه  ان  هر  قواعد  و  بازنمايي  ضها  بیشتر  را  اول  هدف  شوند،  اعمال  بیشتر  باطي 

 کنند.  مي

و  راحتي  برای  جنسیتي  فضاهای  وجود  شهری  فضای  طراحي  لحاظ  به  بنابراين 

فراغتي   اوقات  فضای  به  مسلمان  زنان  بايد  دسترسي  حال  عین  در  و  است  شهری ضروری 

تنوع مخاطبان و هدف توانمندسازانه اولیه در اين نوع طراحي مورد توجه بیشتری قرار گیرد.  

خدمات متنوع ۀ که بیش از ارائ  ،های بانوان درون بوستان  ۀسازان گرايانه و يکپارچه نگاه کنترل

زماني   و  به  فضايي  پاسخگويي  و  برای  فرهنگي  و  فضا،  تنوع سني  کاربران    موجب اجتماعي 

غیرمستقیم  محدوديت و  آن  شودمي  های مستقیم  برای  انتظار  از کارکرد مورد  را  اين فضا   ،

 تهي خواهد نمود.  
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