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 :پاتوق و توليد اجتماعي فضا

 ةهاي زنان پاتوق زندگي روزمره در ةپديدارشناسان ةمطالع

  اصفهان

  ٢منش ، طاهره شريعت*١كامران ربيعي

 چكيده
در هـا   زنانـه و نقـش ايـن پـاتوق    هـاي   زيسته و ادراكات فضايي زنان از پاتوق ةهدف اصلي پژوهش حاضر فهم تجرب

سـنت پديدارشناسـي، مصـاحبه و     منظور دستيابي به ايـن اهـداف، بـا تكيـه بـر     به . بازتوليد ساختار اجتماعي است
چهار نوع پاتوق زنانه انتخاب شـد   زمينه،در اين . آوري اطالعات در نظرگرفته شد هاي جمع تكنيك منزلة مشاهده به

پـژوهش  . ه شـدند مصـاحب ها  شهر اصفهان در اين پاتوق نشين پاتوقنفر از زنان  ٢٧گيري هدفمند،  و از طريق نمونه
عنوان ابـزاري در   تواند به مي نظير كوچه و جلسات مذهبيهايي  ي و مصرف مكاننشين پاتوقكه  دهد مي حاضر نشان

بازتوليد و استمرار پركتيس «اين دو فضا  ،واقع در. جهت بازتوليد مناسبات قديمي زنان در جامعه به كار گرفته شود
در مقابـل ايـن دو فضـا،    . ودش ميمنجر  »بازتوليد ايدئولوژيكي فضاي جمعي«را در خود دارند كه به » فضايي سنتي

 ها شكل جديدي از زيست روزمـره توليـد   د كه در آنكنن مي عملهايي  پاتوق ةمثاب كافه و محافل شعر و موسيقي به
هـايي   ن پـاتوق چنـي . يستسنتي جامعه نهاي  يا استمرار ارزش مردساالرانههاي  ود كه مبتني بر بازتوليد ارزشش مي

دانست كه در برخي موارد مانند محافل ادبـي و هنـري بـه    » فضاي اجتماعي مدرن ةشناسان توليد نشانه«توان  مي را
  .ودش مي منجر» توليد فضاي روشنفكرانه و مقاومت فرهنگي«
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 بيان مسئله
هـاي گونـاگون در علـم     تـوان از دريچـه   اي اسـت كـه مـي    مسـئله  نسـيت و امـر زنانـه   ج ةپديد

مشـغولي   ي به آن نگريست و همچنين حقوق زنان موضوعي است كه امروزه بـه دل شناس جامعه
متـون تـاريخي بيـانگر حضـور     ة مرور و مطالعـ . بسياري از پژوهشگران اجتماعي بدل شده است

هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي هر  يخي، متناسب با ويژگيمتفاوت زنان در اعصار مختلف تار
مردانه بوده و فضـاي   كار كامالً و ود كه فضاي كسبش مي اخير مالحظههاي  طي سده. دوره است

بـراي مـردان    نيز تخصيص فضا عمدتاً ،گيرد مي يعني جايي كه مراودات اجتماعي شكل ،شهري
براي معاشرت و ارتبـاط  هايي  كوچك محلي مكانهاي  انها، ميد ها، زورخانه خانه قهوه. بوده است

يـا در   عنوان مشتري مايحتـاج روزانـه در بـازار    به زنان در فضاي شهري صرفاً. مردان بوده است
زنـان در  . اي مانند حمام و مسجد حضور اجتماعي داشـتند  شده تفكيك فضاهاي دربسته و كامالً

هاي تـاريخي گذشـته، سـعي     شتر نسبت به دورههاي بي هاي اخير با به دست آوردن فرصت دهه
ايران حـدود صـد    ةورود مدرنيته به جامع. اند زندگي و روابط اجتماعي خود را تغيير دهند كرده

اين دگرگوني در حيات . كردهاي بسياري  حيات انسان ايراني را دستخوش دگرگوني ،سال پيش
و پرناشدني بين تصاوير مدرن  ي عميقزيرا زنان شكاف، زن ايراني جلوهاي پررنگ به خود گرفت

هاي عمـومي و   زنانه از حوزه ةاين موضوع در تجرب .كردند   شده به خود را تجربه مي و سنتي ارائه
  ].٣[ به خود گرفتتر  ثر و پيچيدهأويژه فضاهاي شهري شكلي مت به

نقـاب   كند و بـر آن  زندگي روزمره و مدرنيته هريك ديگري را تكميل، پنهان و آشكار مي
اند كه از طريق دسترسي و شركت زنان در  محققان فمنيستي به اين نكته توجه كرده. زند مي

هـا دسـت    ها و تجارب جنسـيتي آن  توان به فهم موقعيت اجتماعي آن هاي فراغتي مي فعاليت
هـاي   تواند در آن توان و قابليـت  زندگي روزمره جايي است كه يك فرد مي]. ٢، ص٣٤[يافت 

دقيقـاً جـايي اسـت كـه زنـدگي       ٢و فضـا  ١مكان. زشناسد و متناسب با آن عمل كندخود را با
هـايي را در شـهر بـراي     هـاي متنـوع مكـان    توانند با نيـت  زنان مي. دهد روزمره در آن رخ مي

آنچـه در  . آمد مكـرر بپردازنـد   و نشيني اختصاصي زنانه برگزينند و در آن مكان به رفت دورهم
اين . هاي زنان و چگونگي بازتوليد فضا از سوي آنان در شهر است گياينجا اهميت دارد روزمر

شـدة   طور بالقوه همسو يا در تعارض با مقاصـد طراحـي   تواند به هاي روزمرة زنان مي كنشگري
 .ريزان شهري باشد برنامه

يا همچنين حضور  هاي زنانه زير نقاب تعامل و ارتباط با همنوعان خود حضور زنان در پاتوق
تواننـد بـا    مـي  تواند بيانگر اين امر باشد كه زنان خصوصي خانواده مي ةاهاي بيرون از حوزدر فض

دليـل ايـن    البتـه شـايد   .نوعي بازتوليد كنند زيست و به خود راة حضور خود نظم زندگي روزمر
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ولـي ممكـن اسـت ايـن كـنش       به منظـور اعتـراض و خودآگاهانـه نباشـد؛     ها لزوماً ينشين پاتوق
هـايي   در عرصه .ايجاد كندها  تدريج تحولي در زندگي خصوصي و اجتماعي آن به نانناخودآگاه ز

واقعيـت   كه زنان بـه آن دسترسـي دارنـد   هايي  مكان ،كه زن امكان حضور و تعامل با آن را دارد
 يابد و شناخت اماكني كه زن به آن دسترسـي دارد  آنان نيز تحقق مي ةگيري روابط روزمر شكل

روابـط اجتمـاعي    ةبندي شـبك  او و شكل ةاخت واقعيت اجتماعي زندگي روزمرگام بلندي در شن
ما از طريق زنـدگي روزمـره بـه شـهر      .وي در خالل آن در جريان است ةاست كه زندگي روزمر

زنـان و   از طـرف ديگـر، درگيـر    كنـيم و  مردم را تعريف مـي  ةهاي روزمر كنش، ويمش مينزديك 
از زمـان و مكـان   هـا   متفـاوت آن هـاي   و درك و كـاربري  مردان در اعمال و فرايندهاي مختلـف 

براي چگـونگي   شناختي الي روشؤانداز و هم س روزمرگي هم به يك چشم ،ترتيب بدين .ويمش مي
هاي زنانه و فضـاي   پاتوق ةپديدارشناسان ةمطالع]. ١٠، ص٣٣[ ودش مياين مسئله تبديل ة مطالع

چگـونگي   زنان و درك و تصور آنـان از  ةروزمرشناخت زندگي  آن به پيشبرد اجتماعي حاكم بر
  .رساند ياري مي عنوان شهروند دارند بهها  مصرف فضاهاي شهري و حقي كه آن

هـايي   شهري و مكان ةهاي زنان شناسي از پاتوق سنخ ةبا ارائن است كه آهدف پژوهش حاضر 
هـاي   بـه روزمرگـي  وند، ش ميطور اختصاصي در آنجا دور هم جمع  هاي متفاوت زنان به كه گروه

به منظور فهم اين موضوع و شناخت ادراك حسي و ذهني و  .ويمش مي تر زنان شهرنشين نزديك
توليد فضـاي   ةپديدارشناسي هانري لوفور و نظري ةگان ي از سهنشين پاتوقتجربيات زنان ايراني از 

 گذشـته چـه  هـاي   پرسش اساسي پژوهش حاضر آن است كـه طـي دهـه   . او استفاده شده است
تغييراتي در تجربه و ادراكات فضايي زنان رخ داده و زنان چگونه از خالل حضور خود در فضـاي  

  پردازند؟ مي شهري به توليد و بازتوليد اجتماعي فضا

 تجربي ةپيشين
هـا و   خانـه  نشيني مردان نظيـر چـاي   شده در مورد پاتوق شناختي انجام برخالف تحقيقات جامعه

داري زنـدگي   زنان تا كنون بـه داليـل فرهنگـي و اجتمـاعي و پنهـان      نشيني ها، پاتوق خانه قهوه
 ،همچنـين  .هاي علمي به دور مانده اسـت  از توجهات و بررسي خصوصي زنان از اجتماع عمومي

ود، شـ  مـي هاي مختلف ارائه  اي كه از وضعيت زنان در موقعيت رغم آمارها و تحقيقات گسترده به
دهد كه به عمق تصور و باور يـك زن از   ان را به محقق ميي زندگي روزمره اين امكشناس جامعه

اي بـه سـوي    بپـردازد و پنجـره  ، اي سنتي و در حال گـذار  خصوص در جامعه هب ،دنياي اطرافش
 ينشـين  پـاتوق هـايي كـه خودشـان بـراي      هاي زنانـه در مكـان   تر از روزمرگي درك و فهم عميق

تواننـد   هاي اجتماعي و نهادهـا مـي   كنش گيمحصوالت فرهن آنجا كه از و گشايد؛ گزينند مي مي
. توانند موضـوعي بـراي تحليـل باشـند     شهري نيز مي ةهاي زنان پاتوق ،موضوع تحليل واقع شوند

كـردن   و فـراهم  عمومي در ساختن فرهنگ مـدرن  ةحوز ةعنوان بخش عمد ها به شناسايي پاتوق
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قاومـت در مقابـل فرهنـگ    شرايط اجتماعي و فكري دموكراسي اجتماعي از طريق سـاماندهي م 
  ].٢[ مسلط از توجه و نظر بسياري از منتقدان اجتماعي در ايران دور مانده است

به موضوع  اي كه مستقيماً شده، تا كنون مطالعه جوها و مرور تحقيقات انجامو براساس جست
ذهبي و ها جلسـات مـ   شماري از آن نشيني زنانه در ايران بپردازد انجام نشده است و صرفاً پاتوق

  .اند نشيني به موضوع كافه پرداخته كافه ةهاي اخير به دليل فراواني پديد در سال
 منظـر  از كننـده  شـركت  زنـان  زنـدگي  كيفيت بر زنانه مذهبي جلسات فريده ماشيني در تأثير

 و پيشـرفت  و رشـد  بـه  ميـل  و ثـواب  اصلي زنان، كند كه انگيزة بيان مي ١٣٨٤زنان در سال  خود
 احساس اضطراب، و پرخاشگري شدن كم اصلي، فراغت و كاركرد اوقات گذران و يجمع همبستگي

 صـبر و  و تحمـل  آسـتانة  رفـتن  بـاال  نفس، به خود، افزايش اعتماد از رضايت احساس دروني، آرامش
 هـاي  هيئـت  شناسـي  ابراهيم فياض و مژگان دستوري در گونـه . خانوادگي است هاي تنش شدن كم

 رويكردهـاي  بـر  مـردم  زنـدگي  و سـبك  محلـي  از شـرايط  ١٣٨٨ر سـال  تهران د در زنانه مذهبي
  ].١٢[اند  را بررسي كرده گرا معرفت و پسند عامه سنتي، هاي هيئت در دين به متفاوت

يني نسبت به جلسات مذهبي زنانـه تابـه اكنـون كمتـر مـورد توجـه       نش كافهيني و نش كوچه
 بـا كارشناسـي ارشـد    ةنامـ  آبادي در پايان مريم نظام. ي قرار گرفته استشناس جامعهپژوهشگران 

 و علـت  »١٣٨٦ كاركردها در سال ها، انگيزه معاني، نشيني زنان جوان تهراني، شاپ كافي«عنوان 
عمـومي را بـا روش    فضـاهاي  عنوان به تهران هاي شاپ كافي به جوان زن مشتريان ةمراجع ةوحن

 فضايي شاپ دهد كه كافي ها نشان مي يافته. است كردهگراندد تئوري و تكنيك مصاحبه بررسي 
  ].١٧[ بودن است مدرن و متجدد احساس و جامعه درتر  پررنگ حضور و بيشتر وجود ابراز براي

 شـهر  زنـان  ينينش كوچه ةپديد موردي ةگهر نيز در مطالع محمدرضا حسيني و عليرضا پاك
 و در آن كـرده رسـي  نظـم اجتمـاعي را بر   ةنشيني زنان و مسئل تعامل كوچه ١٣٨٨در سال  يزد
 تـرين  مهـم  همـديگر و  ديدن و كردن درددل ةانگيز، تنهايي نشيني را احساس كوچهمهم يل دال

  ].٧[ اند دهكراتالف وقت استدالل  و عارضه را غيبت
به موضوع پاتوق پرداخته باشند  هايي كه مستقيماً شناسي پژوهش جامعه ةدر رشت ،از طرفي

هاي كارشـده از ديـد معمـاري و شهرسـازي بـه فضـاهاي        مقالهود و اكثر ش ميندرت مشاهده  به
ـ . اند هاي شهري نگريسته پاتوق ، هـا  پـاتوق  در گرفتـه  شـكل  گوهـاي  و گفـت  ةماني كالني در مقال

 و صـميمي  اجتماعـات  تـأثير به موضـوع   مستقيماً ١٣٨٦جوانان در سال  مقاومت براي فرصتي
و  گو و تكنيك مشاهده پرداخته و تحليل گفتجوانان با روش  هاي پاتوق در وگو گفت گيري شكل

 در جوانـان  براي آزادانه كنشگري و ورزي تجربهنبود امكان ها را دليل  از باال طراحي شدن پاتوق
و كـنش   بـا توجـه بـه بحـث قضـا و قـدرت فوكـو        ،در اين مقاله. داند مي تهران شهر هاي پاتوق

بسـته و صـميمي    تا چه حـد اجتمـاع هـم    هابرماس در پي ارزيابي اين مسئله است كه ،ارتباطي
  ].١٤[ جوانان تهراني حضور داردة وگو در زندگي روزمر ها و نيز گفت گرفته در پاتوق شكل
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هـاي   گيري پاتوق هاي رفتاري در شكل نقش قرارگاه« ةقنبري و طاهره نصر در مقال زهرا علي
 ،در ايـن مقالـه  . اند هاي شهري را از منظر شهرسازي بررسي كرده پاتوق »١٣٩٥شهري در سال 

مردم در اين فضـاها كنـار هـم     .است شده  ها و ساير فضاهاي شهري بررسي پاتوق ارتباط متقابل
 ،تدريج با رشد صنعت و علـم  اما به .برند د و در كنار هم لذت ميكنن ميهم صحبت  با ،نشينند مي

  ].١٩[ ماند دهند و ديگر مجالي براي تعامالت اجتماعي نمي ميفضاها معاني خود را از دست 
فضـاي جمعـي شـهري و معمـاري و محـل       ،پـاتوق «ة احمد تركمان و مجتبي قائد در مقال

با توجـه بـه تعريـف     »١٣٩٦ در سال) موردي شهر برازجان ةنمون(تعامالت اجتماعي و فرهنگي 
محل اجتماع افرادي است كه بـه صـورت    پاتوق :اند كرده اگونه معن سعيدي رضواني پاتوق را اين

حضور در پاتوق آزادانه اسـت و افـراد   . دكنن مي ثابت از آن استفاده نسبتاًهاي  مستمر و در زمان
  ].٥[ پردازند مي ...كردن و استراحت ،كسب اطالعات ،كردن گو، بازي و در آن به گفت
 و همسـايگي  شـهري،  مهم ضايف يك منزلة به محله به بيشتر شده خارجي بررسي تحقيقات

 زنـان در  وضـعيت  بهبود به يياهپيشنهاد ةارائ با و اند پرداخته روزمره زندگي در زنان فراغت نوع
سـندرا پرلمـان   . انـد  كشـيده  چـالش  بـه  را رايـج  جنسيتي هنجارهاي و پرداخته شهري محالت

ــه١٩٨٠اســكونبرگ در ســال  ــه مشــاركت اجتمــاعي ز  در مقال ــوان نگــاهي ب ــا عن ــان در اي ب ن
و كرده بررسي  محالت را در زنان ةدوستان ةشبك بر شهرسازي الگوهاي تغيير تأثيرهايشان  محله

 ارتيـز  آنا]. ٣١[ ي به منظور تغيير نقش اجتماعي زنان در محالتشان ارائه داده استياهپيشنهاد
بـه  هـا   آنزنان از فضاي عمومي و احساس تعلـق   ةاستفاد« ةمقال رد ٢٠٠٤در سال  دالرز ماريا و

 تـأثير  محلـه و  در عمـومي  فضـاهاي  و هـا  مكـان  به زنان احساس »شهر روال بارسلون مكان در
روش كيفـي و   را بـا  مكـان  به زنان تعلق حس ميزان در عمومي فضاهاي و تسهيالت از استفاده

  ].٣٠[اند  كردهمطالعه  تكنيك مصاحبه
زنـان را   ةزندگي روزمـر » ٢٠٠٦ال زنان، همسايگي و زندگي روزانه در س« ةديناوايو در مقال

 زنـدگي  در هـا  آن زنـدگي  هاي استراتژي و خانوادگي هاي ارزش مكان، تأثيردر محالت شهري و 
  .است كردهمطالعه  با روش كيفي و تكنيك مصاحبه و مشاهدهرا روزمره 

اسـتنتاج  » ٢٠١٤زنان جوان و فضاهاي تفريحي عمومي در سال «ة جين و ويستون در مقال
 رفتـار جنسيتي اسـت و   هاي ايدئولوژي برابر در مقاومت براي اي وسيله فراغت اند كه اوقات كرده
 جنسيتي هنجارهاي كشيدن چالش به در فراغتي فضاهاي در حضور و عمومي فضاهاي در زنان

بـر فراغـت زنـان    » كردن زنـان  رفاقت« ةمقال در ١٩٩٨ايلين گرين در سال . ]٣٤[ اثرگذار است
عنوان جايگاه حيـاتي   فراغت بههاي  يابي، توانمندسازي و مقاومت به اهميت زمينه هويت ةمثاب به

يكديگر براي بازبيني  ها با براي ساخت هويت جنسيتي و فضاهاي فراغتي و مشاركت زنان در آن
كار گرين بيشـتر بـه چگـونگي فراينـد سـاخت هويـت زنانـه در        . پردازد ها مي آن ةزندگي روزمر

  ].٢٤[ پردازد فضاهاي فراغتي مي
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منزلة فضايي شهري از منظر خودشـان   ، تاكنون حضور زنان در پاتوق به  گونه كه ذكر شد همان
شناسي ايران مورد بررسي علمي قرار نگرفته و اگر هم راجع به جلسـات مـذهبي،    در ادبيات جامعه

. انـد  نـان يـاد نكـرده   نشيني ز عنوان پاتوق و مكاني براي دورهم ها به كافه و كوچه نوشته شده، از آن
ها و آنچه توسط كنشگران شـهري در   كه شايسته است مطالعات اجتماعي ايران به پاتوق صورتي در

گرفتـه در   گوهـاي شـكل   و گفـت . شود توجه بيشتري داشته باشند دهد و تجربه مي ها رخ مي پاتوق
توانـد گـامي    اي جمعي ميها، انتقال تجربيات روزمره، مبادلة افكار و احساسات و توليد فضاه پاتوق

در جهت پيشبرد جامعه بـه سـمت دموكراسـي اجتمـاعي، افـزايش آگـاهي و مقاومـت جمعـي و         
. همچنين زنده نگه داشتن فضاهاي شهري و ايجاد حس هيجـان و شـور جمعـي در جامعـه باشـد     

توانـد در فهـم تحـوالت     هـاي شـهري مـي    توجه به متغير جنسيت و ارائة خوانشي زنانـه از پـاتوق  
  .ـ اجتماعي و تغييرات مرتبط با نقش و موقعيت زنان ياري رساند رهنگيف

  مباني نظري و مفهومي
ي كـالن كـه سـاختارهاي    شناسـ  جامعـه خالف  مفهوم زندگي روزمره، برة جامعه از دريچ ةمطالع

هـاي   اي است بـراي شـناخت روابـط و كـنش     دهد، شيوه كالن جوامع را مبناي پژوهش قرار مي
پـردازي انتقـادي    اي مهـم در نظريـه   قلمرو زندگي روزمره حوزه. زندگي هر روزه انساني در متن

ايـن  ة هـاي انسـاني را بازشـناخت و در نتيجـ     ها و قابليت ود در آن توانش ميقلمرويي كه  ؛است
شان به سوي آنچه بايد باشـد   ها با شناخت خود و زندگي هرروزه بازشناسي راهي گشود تا انسان

  ].٢٧، ص١٦[ حركت كنند
 فـرد  كـه  گرفت شكل مبنا اين بر پديدارشناسي سنت در روزمره زندگي دربارة پژوهش

 اهميـت  سنت، اين اساس بر .كرد معرفي روزمره زندگي در معنا برساختن در فعال عامل را
 نسـبت  آن بـه  فـردي  كنشـگران  كـه  معناهايي از جدا توان نمي را روزمره زندگي معناي و

 هـاي  شناسـي  جامعـه  از بايد روزمره زندگي به پرداختن براي ].٢٣[گرفت  نظر در دهند مي
 پديدارشناسـي  در. كـرد  اسـتفاده  پديدارشناسي و اتنومتولوژي همچون تفسيري آكادميك

 از بيـرون  به كه است ذهن تنها هوسرل، نظر به. كنند مي تحميل جهان بر را معنا ها انسان
 آگـاهي  همـواره  به همين دليل، آگاهي. كند مي پيدا جهت شناسايي فاعل سمت به و خود

چيزي است؛ يعني معطوف به تجربة چيزي و التفات به يـك موضـوع مشـخص اسـت و      از
 هـاي  نظريـه  بـه  توجه .شناسي مطالعة مظاهر پديداري در تجربة انساني است وظيفة پديدار

. اسـت  روزمـره هاي  تجربه بودن زنده بر تأكيدي نوعي به روزمره و زندگي فرهنگي مطالعات
 بـازيگران  ميـان  متقابل كنش فهم براي ضروري هاي شرط پيش از يكي مكان ميان، اين در

 تـأثير  هـا  مكـان  ايـن  از هـم  و اسـت  كننـده  تعيين هم ها مكان اين در فرد .است اجتماعي
 اسـت  شده انباشته يا مدرن زيستة تجربيات آمدن وجود به شهر، زادگاه در مكان .پذيرد مي
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 ميشـل  چـون  افـرادي  پساسـاختارگرايانة  هـاي  ايـده  بـه  توجه .است هميتا حائز بسيار كه
 مفـاهيم  كـارگيري  بـه  با دوسرتو .كند مي آشكار ما بر را روزمره زندگي هاي قابليت دوسرتو

 بـا  و اجتمـاعي  زنـدگي  نظـم  تـرك  بـدون  چگونـه  كـه  دهـد  مي نشان تاكتيك و استراتژي
 يـا  همزيسـتي  هنـر  .شـوند  رهـا  نيز آن ستد از توانند مي كنشگران آن، اعمال كارگيري به

 اينكـه  معنـاي  بـه  قـدرت  عـزل  از دوسـرتو  .دارد اشاره مقاومت مفهوم به نوعي به تكنيك
 جريـان  توانـد  مـي  مقاومتي چنين .گويد مي سخن كند غلبه ضعفا بر تواند نمي ديگر قدرت
منطقـي  تضادهايي كه دوسـرتو بـين دانـش    . كند هدايت مطلوب سوي و سمت به را زندگي

نمايد، بـا   كنند رسم مي هاي مصطلحي كه ذهن فضا را تصور و در آن عمل مي شهر و شيوه
ويژه، او نيـز هماننـد    به. تر هانري لوفور دربارة توليد فضا شبيه است بعضي از مباحث وسيع

هـا بـا معنـا در آن     هاي رسـمي فضـا و انـواع فضـاي تمثـالي كـه ذهـن        لوفور بين بازنمايي
ــي گــذاري ســرمايه ــل م ــد تمــايز قائ ــد كنن ــور، بازنمــايي. ان ــا  در بررســي لوف ــاي فضــا ب ه

هايي درگير است كه با دانش رسمي نشـانه، رمـز، ارتبـاط     ها و برنامه ها، طرح بخشي سامان
كه نمونة آن چيزي است كه دوسـرتو آن  . اين برخوردي علمي يا معمارانه با فضاست. دارد

 عـالوه ]. ٤[تي از يك فضاي شهري سراسر عقالني خواند؛ رؤياي مدرنيس را شهر مفهوم مي
 رويكـردي  منزلـة  بـه  را فضـا  و مكـان  مطالعـة  امـروزه  آنچـه  كوهن مارگارت نظر از، اين بر

 زاينـدة مكـان   وجه يا آفرينشگر و خالق وجه، است كرده گر جلوه كيفي تحليل در پرجاذبه
 دارد اشـاره  بعد چهار به تمقاوم فضاهاي توليد در مكان استعداد دربارة كوهن]. ١٣[است 

 افـراد  هـويتي  وهـم  ارتباط موجب فضا :است سياسي عرصة با مكان عنصر پيوند به ناظر كه
 همـراه  بـه  كه است اجتماعي فضاي مكان. است ذهني عرصة ميان نوعي مولد فضا. شود مي

نـدة  توليدكن كند و سرانجام فضـا  مي متمايز هم از را اجتماعي گوناگون هاي گروه رمزهايي
پردازاني اسـت   هابرماس از نظريه]. ١٠٨، ص١٣[است  گسيختگي و همبستگي از الگوهايي

نانسي فريزبي مفهوم حوزة عمـومي  . دهد وگو و حوزة عمومي جايگاه بلندي مي كه به گفت
در حوزة عمومي فضايي است كه در آن شهروندان در «: كند هابرماس را چنين توصيف مي

رو، عرصـة نهادينـه كـنش متقابـل      ايـن  كننـد و از  وگو مـي   ن گفتآن دربارة امور مشتركشا
اي است كه در آن افـراد بـه    حوزة عمومي از نظر هابرماس عرصه]. ١٥[» گويي است و گفت

خـالف نهادهـايي    حوزة عمومي، بر. آيند منظور مشاركت در مباحث باز و علني گرد هم مي
قدرت دروني هستند، از اصول مشـاركت  كه تحت سلطة خارجي قرار دارند يا داراي روابط 

  ].٩٣، ص١٨[دهد  و نظارت دموكراتيك خبر مي
يابـد   اي مـي  وگو در زندگي روزمره در آن اهميت ويژه هايي كه عنصر گفت يكي از مكان

خـالف   هاي تقريباً معينـي، بـر   پاتوق موقعيتي است كه افراد در آن در زمان. است» پاتوق«
هـا بـه فعاليـت و     شوند و متناسب با عاليقشان در آن جمع مي شان، دور هم كارهاي روزانه
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وگوهايي دربارة مسائل روزمره تـا   وگوها ممكن است از گفت اين گفت. پردازند گو ميو گفت
 هـاي  ويژگـي   از]. ٥، ص١[تري پيرامون ادبيات و سياسـت گسـترده باشـد     هاي جدي بحث

كمتر از سه نفر نباشد، رابطة بين افـراد  ها آن است كه تعداد افراد حاضر در آن  مهم پاتوق
مراتـب رهبـري وجـود نداشـته باشـد،       عرض يكديگر باشند و سلسله انساني باشد، افراد هم

گو و سنت حاكم بر آن سنت شفاهي باشـد، دوسـتانه و ضـد سـاختار رسـمي       و شكل گفت
]. ٢[باشـد   گوي نيازهاي افراد هاي خاصي را پيگيري كند و پاسخ  باشد، منظم باشد و بحث

هـاي زنـدگي    تواند در همة عرصه هاي روزانه است و مي راهي براي رفع خستگي پاتوق ميان
هرجا كه انسان زندگي اجتماعي داشته باشد، امكان پـاتوق نيـز   . روزمره وجود داشته باشد

منزلة يك  پاتوق به. تواند شكل بگيرد هدفمند، مي پاتوق، چه هدفمند و چه غير. وجود دارد
هاي اجتمـاعي بنيـادي    ن صرفاً فضايي انتزاعي نيست؛ بلكه قلمرويي است كه پركتيسمكا

  ].٢٧١، ص١[شوند  در آن سپري مي
 نظرية رسد مي نظر به، پديدارشناسي تحقيقاتي سنت و روزمره زندگي نظريات ميان از

تحليــل پديدارشناســانة  در را هــا مــا نظريــه سـاير  از بيشــتر ١توليـد فضــاي هــانري لوفــور 
از طريق نظريـة  . رساند مي ها ياري زنان و چگونگي بازتوليد زندگي روزمرة آن نشيني پاتوق

هـانري  . توانيم پيوند ميان فضا، شهر و زندگي روزمـرة زنـان در شـهر را دريـابيم     لوفور مي
بـه تعبيـر لوفـور فضـا     . پـردازد  لوفور به نقش شهرنشيني در بازتوليد و انباشت سرمايه مي

داري مكاني براي توليد است، بلكه توسط كنشگران نيز بازتوليـد و   وران سرمايهتنها در د نه
داري  گويد چرخشي تاريخي درون سـرمايه  لوفور مي. شود مثابة اثري هنري بازآفريني مي به

دهد، بلكه به جاي آن، حاال فضا خـود در و   ديگر توليد صرفاً در فضا رخ نمي: رخ داده است
اي را  لوفور بـر ايـن مبنـا روابـط اجتمـاعي     . شود دارانه توليد مي يهبه واسطة پيشرفت سرما

داري دخالـت دارنـد و    هـاي اجتمـاعي فضـاي سـرمايه     كنـد كـه در پيكربنـدي    بررسي مـي 
فضـا واقعيـت خـاص خـودش را در     ]. ٢٣، ص٦[شوند  ها توليد مي واسطة اين پيكربندي به

هـا و   ، پول و سرمايه، با همان خواستشيوة توليد و جامعة كنوني دارد؛ درست مانند كاالها
شود؛ دقيقاً به همان ترتيبي كـه   فضا در كل براي توليد مصرف مي. در همان فرايند جهاني

داري و نـه دولـت    نه سـرمايه . شوند هاي صنعتي براي توليد مصرف مي ها و سايت ساختمان
در . نـد حفـظ كننـد   ا اي را كه خود توليـد كـرده   توانند فضاي متضاد و آشفته يك نمي هيچ

شود؛ چه فضـاي زنـدگي باشـد،     واسطه و زيسته، فضا در همة ابعاد منفجر مي سطح امر بي
برند كه اين روابـط فضـايي، روابـط اجتمـاعي نيـز       جا پي مي مردم همه. چه فضاي شخصي

نتيجـه    گونه كـه ماركسيسـم مـدعي اسـت پيامـد سـاده و در       فضا آن]. ٣١، ص٦[هستند 
فضاي اجتماعي و سياسـي امـروز   .. بلكه بخشي از نيروهاي توليد استسطحي روبنا نيست 

                                                           
1. Henri Lefebvre 
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كردني، هم مفروض است و هم ابزار، هم ضـرورت اسـت هـم     هم واقعي است و هم استفاده
شود پس فرآورده است، اما افزون بـر ايـن، در حفـظ روابـط سـلطة       فضا توليد مي. واقعيت

تي كه لوفور در پرداختن بـه محتـواي   اهمي]. ٤٥، ص٦[توليدكننده و بازتوليدكننده است 
دهد به فهم وي از توليد فضا كشـيده   ايدئولوژيك يك زندگي روزمره و كنترل آن نشان مي

اي بپـردازد كـه فضـا     ــ تـاريخي و اقتصـادي    دانش فضا بايد به مبنـاي اجتمـاعي  . شود مي
برگيرد كـه بـر    رشناسانه را د اندازي هستي اين دانش بايد چشم. شود واسطة آن توليد مي به

هـا و   حـال دربرگيرنـدة تمركـزي بـر معـاني، پـركتيس       عـين  ايدئولوژي مبتنـي اسـت و در  
 ].١٣٧، ص٦[كاربردهاي فضاست 

كننـد احسـاس تعلـق     هايي كه خودشان توليد مي هاي شهري و به مكان زنان در عرصه
صـادي و  شـدة اقت  هـا خـارج از روابـط هـرروزه و حسـاب      كنند و ارتباطات در اين مكان مي

بـه اشـارة لوفـور    . شود ها مي اي كه باعث تنوع در حيات روزمرة آن اجتماعي است؛ به گونه
هاي سرمايه، فضاهاي جمعـي يـا مشـترك كـه      رغم بيشترين تالش واقعيت اين است كه به

ها،  كافه. دهند تواند كامالً خصوصي شود، به حيات خود ادامه مي مالكيت يا مصرف آن نمي
اي  در اينجا عموميت يك مكـان مسـئله  . اند ناهاي يادبود، مواردي از اين دستها و ب ميدان

اي  بلكه مسئله بر سـر حـس زنـدگي عمـومي    . دربارة اينكه چه كسي مالك آن است نيست
 مسـئلة  بـه  كـه  هـايي  اشـاره  معـدود  از يكي در لوفور]. ١٠٤، ص٣[كند  است كه توليد مي

 وجـود  فضـا  در قـدرت  روابـط  وها  نقش از رانهپدرساال ادراك نوعي گويد مي، دارد جنسيت
 حافظـة  تجربـة  سـو  يـك  از كنـيم  مي زندگي آن در كه حاضري مكان]. ١٠٠، ص١٩[دارد 

 از لوفـور  فهـم ]. ٢٣٩، ص١١[روزمرة ماسـت   تجربة زندگي ديگر سوي از و ماست تاريخي
 تحليـل  ايبـر  نظري چارچوب كردن فراهم راستاي در، فضا توليد در روزمره زندگي اهميت

 و گردش توليد، مكان ها مكان اين چه اي دارد؛ گسترده پيامدهاي خاص، شهري هاي مكان
 فضـاهاي  بـازآفريني و تفـريح،   و فراغـت  و غيررسـمي  رسـمي  فضاهاي چه و باشند مبادله

 را فضـاهايي  چنـين  كـاركرد  و ساختار شكل، بايد ما .كنش برهم و ديدار جمعي و معاشرت
 خـودي  بـه  توليـد  بـه  ربطي اند، ضرورتاً مرتبط روزمره زندگي به شدت به اگرچه كه بكاويم

 درهـايي   دنـده  بـه  مـردم  روزمرة مـدرن  زندگي در لوفور، نظر به]. ٥٣، ص٣٨[ندارند  خود
 را امكـاني  تـا  كنـد  بـاز  راهي مردم همة براي بايد شهر و اند شده تبديل داري سرمايه چرخ
 بـا  تنهـا  لوفـور  اعتقـاد  بـه  هـا  انسان .باشند شتهدا خودشان براي هايي محيط ساختن براي

 راضـي  داري سـرمايه  چرخـة  در كـردن  شـركت  براي كافي پول آوردن دست به و كاركردن
 و ورزش، آمـوزش ، تجربـه  خالقيـت،  بـازي،  مانند ديگري چيزهاي نيازمند شوند، زيرا نمي
ما از آنجـايي كـه فضـا    ا كنند، مي تأمين تاحدي را و تفريح كار به نياز شهرها .هستند غيره

قويا تحت تاثير نظام سرمايه داري است، حتي فراغت و آموزش و كل زندگي غير كاري مـا  
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 و عمـومي  فضـاهاي  ميـان  در لوفـور  .شـود  وارد روابط سرمايه داري مـي  نيز تجاري شده و
 خالقانـه  توليد همان اثر. دهد مي قرار اثر مفهوم و عمومي فضاي بر را خود تأكيد خصوصي

 حـق  بـر  را خـود  توجـه  او .اسـت  شـهر  ساكنان روزمرة زندگي براي اي زمينه طور همين و
 اسـتفاده  حـق ]. ٢٦[دهد  مي قرار آن از استفاده و شهري فضاهاي در مشاركت بهها  انسان

 در كـه  است احساس يك تعلق؛ آورد مي ارمغان به را تعلق احساس عمومي بعد در شهر از
 فعاليـت  ايـن . كنـد  مـي  رشـد  و شـود  مـي  ساخته ها مكان از هاستفاد و روزمرههاي  فعاليت
 فضـاي  سـاخت  سـبب ، آورد مي بار به شهروندان براي تعلق احساس اينكه بر افزون روزمره
 كنـد  مي اشاره لوفور فضاي توليد مفهوم از استفاده با دوسرتو كه چنان .شود مي نيز فضايي

 ].١١٧، ص٢٢[» شود مي كشيده عمل به كه است مكان يك فضا« كه
هـاي شـهري در ايـن پـژوهش      دليل اصلي انتخاب نظريـة لوفـور بـراي تحليـل پـاتوق     

 و منطـق  يـك  از لوفـور . شناسـي اوسـت   كـردن فضـا و روش   هاي وي دربارة شـهري  نوشته
 )الـف  .اسـت  معـروف  گانـه  سـه  كه به ديالكتيـك  كند مي استفاده خود خاص شناسي روش
 در كـه  روزمره ارتباط و تعاملهاي  و شبكه عاليتف مادي بعد كنندة مشخص :فضايي كردار
واژة  از لوفور استفادة هستند؛ فضايي كردارهاي اين از اي نمونه، كنند مي بروز توليد فرايند

 كنـد  مـي  اشاره اين ويژه به و فضايي ساختارهاي و ها شكل توليد به» فضاييهاي  پركتيس«
و  ها مكان، مردم خوگيري فرايندهاي در چگونه فضايي، فضا روابط شهري كانتكست در كه

 بنـابراين  ارائـه و  فضا از تصويري :فضايي بازنمايي) ؛ ب]١١٣، ص٦[دارد  نقش ها پركتيس
 روابـط  بستة هم و است جامعه در مسلط فضاي، فضاهاي  بازنمايي. كند مي تعريف را فضايي
هـا و   نشـانه  دانش، ةهمبست كند و بنابراين مي تحميل را روابط اين كه است نظمي و توليد

 فضـاي  همـان  دقيقـاً  بازنمـايي  فضـاهاي : بازنمـايي  فضاهاي) ؛ ج]١١٤، ص٢٧[رمزهاست 
 و يافتـه  نظـم  شـده،  تصور فضاي تسلط با تقابل روزمره در زندگي فضاي است؛ يعني زيسته
 كشـيدن  چالش به پتانسيل حامل همچنين بازنمايي فضاهاي. هژمونيك نيروي شدة تنظيم

، ٢٧[هسـتند   فضـا  از خالقانـه  اسـتفادة  طريـق  از مسـلط،  فضاييهاي  ادراك ها و پركتيس
دهـي سياسـي مسـتلزم     رو سـازمان  ايـن  محور اسـت و از  پركتيس اجتماعي مكان]. ١٣٩ص

رو مبارزة لوفور بـراي تغييـر    اين زندگي وابسته به مكان است و از. دهي مكاني است سازمان
به همين انـدازه بـيش از زنـدگي روزمـرة صـرف      مكان . شود زندگي از سوي مكان آغاز مي

شـده و امـر زيسـته در آن بـه      شـده، امـر درك   است كه امر تصـور » اي لحظه«مكان . است
هـاي لوفـور دربردارنـدة مفـاهيم      نظريـه ]. ٦، ص٢٧[رسـد   انسجام ساختارمند معينـي مـي  

گانـه،   ك سـه عالوه بر ديالكتي. جديدي از فضا هستند كه با شرايط اجتماعي متناظر باشند
دليل ديگري كه باعث رجحان نظرية لوفور بر ساير نظريات زنـدگي روزمـره بـراي تحليـل     

لوفـور دسترسـي   . نشيني اسـت توجـه بـه سـه بعـد پديدارشناسـانة فضاسـت        پديدة پاتوق
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شده نشـان   شده، تصورشده و زيست پديدارشناسانه به سه وجه توليد فضا را با مفاهيم درك
تنها عامـل سـازندة توليـد خـود انسـان، كـه عامـل سـازندة خـود           ي نهتاي اين سه. دهد مي

همة اين سه مفهـوم بـر فراينـدهاي كنشـگرانه و در آن واحـد      . توليدگري جامعه نيز است
درك حسي مفهومي مهـم در پديدارشناسـي اسـت و بـه     . كند فردي و اجتماعي داللت مي

. كنـد  ارشناختي را آشـكار مـي  همچنين مفهوم زيسته نيز مرجعي پديد. سوژه وابسته است
، ٣[شـدن فهميـد    تـوان زيسـته را بـدون درك    طـور تـاريخي نمـي    كند كه به لوفور فكر مي

بنابر نظرية لوفور، زندگي روزمره فضاي تفريح و فراغت نيز هست و فضاي شـهري  ]. ٨٤ ص
. خواهنـد باشـند حركـت كننـد     شود شهروندان از آنچه هستند به سمت آنچه مي باعث مي

كننـد   نشيني انتخاب مي براين اينكه چه افرادي چه مكاني را براي گذران اوقات و پاتوقبنا
اي ساكت كـه مـردم    دردسر باشند، ناحيه ها قرار است بي بعضي از مكان. حائز اهميت است

قرار است جنگي بر سر اينكه چه كسي جـاي  . روند براي گذراندن اوقاتي خوش به آنجا مي
نگيرد؛ قرار است بعضـي فضـاها آزاد باشـند و هرجـا ممكـن باشـد        رخاصي را اشغال كند د

 ].٥٦، ص٢٧[هاي مورد احترام  ـ براي حفظ فاصله قرابت مجاز دانسته شود
هـا بـه مبـاني نظـري      برگشت از داده و به تجهيز نظري در سير رفت هانري لوفور ما را ةنظري

 ،فضاهاي بازنمايي( لوفور ةگان مفاهيم سه هاي زنانه از براي توصيف و استفهام پاتوق .ياري رساند
شـده و فضـاي زيسـته،     شـده، تصـور   و همچنين مفـاهيم درك ) بازنمايي فضا و پركتيس فضايي

ظهـور  ة خـود را در آن بـه منصـ    ةها ابزاري است كه زنان زنـدگي روزمـر   پاتوق .استفاده كرديم
 ةتوليـد و بازتوليـد زيسـت روزمـر    كارگيري فضا و ابـزار   بهة اين شيو ،در اين پژوهش. رسانند مي

  .در باب توليد اجتماعي فضا تحليل شده است ،گيري از نظريات هانري لوفور زنان، با وام

 پژوهش  روش
لوفـور بـا مفـاهيم    ]. ٨٤ ، ص٣[سـزايي دارد   پديدارشناسي توصيفي براي لوفور اهميـت بـه  

د فضـا را مشـخص   شده و زيسته دسترسي پديدارشناختي به سه بعد توليـ  شده، حس درك
رو، سـنت حـاكم بـر ايـن تحقيـق نيـز سـنت پديدارشناسـي و          ايـن  از]. ٨٧ ، ص٣[كند  مي

كنـد كـه بـراي توليـد تعـابير       استفهام بـه فراينـدي اشـاره مـي    . استراتژي استفهامي است
كردن مفاهيم از  شود يا براي مشتق االجتماعي از تعابير كنشگران اجتماعي استفاده مي علم

به منظور فهم تجارب زيسـتة زنـان از تكنيـك مشـاهده و     . يانة زندگي اجتماعيتعابير عام
هـاي زنانـة    در جهت كشف و شناسايي جامع پاتوق. ساختاريافته استفاده شد مصاحبة نيمه

ــاتوق ــان پ ــه اصــفهان و زن دادن  كاررفتــه در نحــوة انجــام نشــين در اصــفهان، اســتراتژي ب
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اسـاس   بـر . اسـت  ١نة تنوع يا روش حداكثر اخـتالف سازي دام گيري مبتني بر بيشينه نمونه
هـاي تحقيـق،    اين استراتژي در پژوهش حاضر تالش شد حداكثر تنوع موجود ميان سـوژه 

از همـين رو،  . گـذارد، لحـاظ شـود    كند و بر آن اثـر مـي   كه تجربة زيسته آنان را مقيد مي
ريف پاتوق توسط زنـان  هايي كه در شهر اصفهان با توجه به تع از مكانگيري  نخست، نمونه

شد  بدون در نظر گرفتن قشربندي خاصي نظير سن، تحصيالت يا وضعيت تأهل مصرف مي
ها از زناني كه در انـواع فضـاهاي شـهري حضـور و      انجام گرفت و براي شناسايي اين مكان

هـاي مجـازي و واقعـي زنانـه در شـهر       فعاليت اجتماعي بيشتري داشتند و همچنين گـروه 
هـاي   كننده در هر پـاتوق و نمونـه   گيري از زنان مشاركت جو شد؛ دوم، نمونه و اصفهان پرس

آمـد داشـتند و    و تحقيق از ميان زناني انتخاب شد كه به طور مكرر و ثابت در مكـان رفـت  
بنابراين فضاهاي خصوصي زنانه ديگر نظيـر  . سابقة حضور و فعاليتشان بيش از ديگران بود

ها خارج شد و كوچه، روضه، كافه و  هاي بانوان از ليست پاتوق اي يا پارك هاي دوره ميماني
هاي  ها در محله ترتيب، كوچه بدين. شده تعيين شد هاي شناخته محافل فرهنگي جزء پاتوق

هـا در مراكـز    حاشية شهر، روضه در همة مناطق شهر در طبقـات اجتمـاعي متنـوع، كافـه    
دان نقـش جهـان و جلسـات معـدود     هاي محلة جلفـا و ميـ   تجاري و شلوغ شهر نظير كافه

هـاي زنانـه،    پس از شناسايي پاتوق. روشنفكري ادبي و هنري در سطح شهر شناخته شدند
ها با رعايت پوشش و حفظ ظاهر متناسب با هـر پـاتوق بـه     محقق براي مدتي در اين مكان

نـد  درنهايت، زناني كه در هـر پـاتوق عضـويت دائمـي دار    . آمد انجام داد و صورت مكرر رفت
كنندگان و رونـد مصـاحبه و مشـاهده را تـا زمـان تكميـل        انتخاب شركت. شناسايي شدند

 ٢٧به اين ترتيب، تعداد نمونة تحقيق بـه  . ها ادامه داديم اطالعات و رسيدن به اشباع داده
اي كاليزي، كه در پديدارشناسي  مرحله در مرحلة تجزيه و تحليل، از روش هفت .نفر رسيد

به منظور باال بردن سـطح اعتمـاد تحقيـق    . شود، استفاده كرديم رفته ميتوصيفي به كار گ
هاي پيشين و چارچوب نظري، كدهاي توصيفي و تفسيري  سعي شده با استفاده از پژوهش

گذاري باز،  كد: در گرندد تئوري سه نوع كدگذاري داريم. بندي شوند به صورت دقيق مقوله
و قسمت اول يعني كدگذاري باز و محـوري را  در پديدارشناسي فقط د. محوري و گزينشي

. انـد  گذاري شـده  كنيم كه در اين تحقيق همان كدهاي توصيفي و تفسيري نام استفاده مي
هـا صـورت    همچنين، تالش شد تحليلي منطقي و متناسب با ساختار و فضاي مسلط پاتوق

اخالقي نيـز  براي رعايت مالحظات . مشخصات نمونة تحقيق آمده است ١در جدول . بگيرد
شونده يك نـام مسـتعار در    از آوردن نام افراد جلوگيري شد و به جاي آن براي هر مصاحبه

  .نظر گرفته شد
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  گانشوند مصاحبهاساس مشخصات عمومي  تحقيق بر ةنمون .١جدول 
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  ٢٧  الهه  ١٧
فوق 
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  ٣  كارمند  تأهلم  دبير ادبيات  ليسانس  ٤٩  عاطفه  ٢٣
منزل 
  شخصي

  ٢  ـ  گرفته طالق  خواننده  ليسانس  ٤٠  آذين  ٢٤
منزل 
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  پژوهشهاي   يافته
اسـاس احسـاس و ادراك خـود از     آنچه در ميدان تحقيق يافت شد اين است كه زنان در شهر اصفهان بر

تصرف آوردن فضاهاي شهري، سهمي كـه بـراي خـود در توليـد     شهرنشيني و حق انتخاب چگونگي به 
بخشيدن به زندگي روزمـره و   اند، نحوة ارتباط با همنوعان خود و همچنين تنوع فضاهاي شهري زنانه قائل
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نشـيني   اي جداگانه فضاهايي را براي پـاتوق  توليد فضاي شهري، هريك به گونه نگرش به جايگاه خود در
شده از پاتوق ما را به اين سـمت هـدايت كـرد     ان در ميدان تحقيق و تعاريف ارائهمشاهداتم. گزينند برمي

سو و نحـوة ادراك و زيسـت زنـان در     توان از لحاظ ساختار فضا و كاركرد از يك هاي زنانه را مي كه پاتوق
ني زنـان  نشي كوچه، كه از ديرباز مكان دورهم. ١: بندي كرد ها از سوي ديگر به چهار طبقة اصلي مقوله آن

در محالت اصفهان بوده است و امروزه به دليل تفاوت در سبك زندگي شهرنشيني در مقايسه با گذشـته  
ها و مناطق شـهر اصـفهان، بـا تنـوع در      جلسات مذهبي، كه در همة محله. ٢از رونق و رواج افتاده است؛ 

گيـرد؛   زنان سنتي قرار مي طبقات اجتماعي، نحوة برگزاري و شكل و ساختار مسلط بر فضا مورد استقبال
كافه، كه امروزه در ميان زنان شهرنشين با سبك زندگي مدرن و بـا توجـه بـه فراوانـي وجـود چنـين       . ٣

محافـل  . ٤فضاهايي در مراكز تجاري و تفريحي شـهر رواج بيشـتري نسـبت بـه گذشـته پيـدا كـرده؛ و        
هاي ساختاري در ميـان عامـة     وديتخواني و موسيقي، كه به دليل نبود فرصت و محد شعرخواني و كتاب

هـاي   ها دارد و توسط زنان روشنفكر با دغدغه نشيني زنان اصفهان رواج كمتري نسبت به ساير انواع پاتوق
هـاي ذهنـي و ادراك    هـا براسـاس نيـت    حضور در هريك از اين پـاتوق . فرهنگي متمايز توليد شده است

كه حضور زن در شـهر بـراي وي    نحوي ها به ي آنبرا  حسي و زيستي و همچنين در دسترس بودن مكان
شـده بـراي هـر     هاي فضايي و فضاي زيسـت  نتيجه، پركتيس در. تواند متفاوت باشد تعريف شده است، مي

هـا   شكل و ساختار فضا با چگونگي به عمل كشيدن فضاي زيستة پـاتوق  .گروه و در هر مكان متنوع است
ن در كوچه به نوعي هويت زنانة سنتي خود را تـداوم و اسـتمرار   زنا. از سوي زنان در ارتباط متقابل است

هـاي زنانـه را متناسـب بـا      بخشند و همسو با انتظارات جامعة مردساالرانة محيط زندگي خود، پـاتوق  مي
هـاي   در جلسات مذهبي زنانه نيز اگرچه انگيـزة اصـلي و نيـت   . كنند زيست سنتي زنانة خود بازتوليد مي

هـاي   در فضا دستيابي به فضاي ارتباطي و همبستگي جمعي و رهـايي از دغدغـه   كنندگان ذهني شركت
  .زندگي روزمره است، نوعي جو ايدئولوژيكي همسو با انتظارات جامعه نيز بر فضا حاكم است

نشيني زنان و  آمد و پاتوق و هاي مركز شهر اصفهان مكان رفت ها و محله ها از سويي در خيابان كافه
عنوان پناهگـاه و محـل برقـراري روابـط انسـاني       وان و مدرني است كه اين مكان را بهمردان عموماً ج

رفـتن را   رو در شهر اصـفهان كافـه   زنان كافه. اند مدرن و به تعليق درآوردن فضاي رسمي انتخاب كرده
ـ . كنند منزلة ابزاري براي مقاومت در زيست روزمرة خود تلقي مي به زاري كافه براي اين گروه از زنان اب

كشـند و سـعي در    آمد در آن، ساختارهاي سنتي خانواده و جامعه را به چـالش مـي   و است كه با رفت
هايي كه از سوي زنـان   عالوه بر كافه، مكان. توليد زندگي روزمرة مدرن براي خود و همنوعانشان دارند

يي اسـت كـه از سـوي    هـا  شود مكان شود و توليد مي مثابة ابزاري براي مقاومت برگزيده مي اصفهان به
ريزي و از پيش تعيين نشده، بلكه گاهي مـورد حملـه و مخالفـت     تنها برنامه نهادهاي رسمي شهري نه

محافل برگزاري شعر و موسيقي زنانه و آوازخواني زنان كه مستقيماً و خودجوش . نيز قرار گرفته است
اي كه با درك، ذهنيت و  ؛ به گونهتوسط خود زنان توليد شده و پاتوقي است براي گذراندن اوقات زنان

خودانگيختگي و ابـزار  . بيني زنان روشنفكر داراي آگاهي باالي فرهنگي و اجتماعي سازگار باشد جهان
هـا   هاي مدرن نظيـر كافـه   ها را از ساير پاتوق مقاومت فرهنگي ويژگي بارزي است كه اين نوع از پاتوق



  ١٣٩٩تابستان  ،٢، شمارة ١٨، دورة توسعه و سياستزن در  ٢٧٨

ين تحقيق برآمده از فضاهاي بازنمايي و نحوة زيست زنـان  آمده در ا دست هاي به مقوله. كند متمايز مي
  .كنند نشيني مصرف، توليد و بازتوليد مي در فضاهاي شهري است كه به منظور پاتوق

  

  هاي زنانه شهري بندي توليد فضا در پاتوق مقوله .٢جدول 

 كدهاي تفسيري كدهاي توصيفي  معاني ذهني

رهايي از ، جمع احساس تعلق به، حس آرامش و شادي در جمع
 گذران اوقات فراغت، زندگي شخصيهاي  دغدغه

  خروج از انزوا

بخشي به زيست  تنوع
  روزمره

مثابة  بهكوچه 
بازتوليد و استمرار 
پركتيس فضايي 

  سنتي

نيازمندي به ، گوي صميمانه و تشكيل فضاي ارتباطي و گفت
حس تعلق خاطر به ، انتقال تجربيات شخصي، حضور در جمع

 رازداري در جمع، مسايگانمحله و ه

دستيابي به فضاي 
گو و ارتباط  و گفت

 صميمانه

 هاي جمعي زنانه حلقه ، تشكيلتعهد به وظايف سنتي
همسويي با فرهنگ 

 رسمي جامعه
تشكيل ، انتقال تجربيات شخصي ،گو و گفتتوليد فضاي 

نيازمندي به حضور در ، مداوم براي معاشرت در جمعهاي  حلقه
نمايش ، گذران اوقات ،هاي روزمره رهايي از دغدغه ،فضاي جمعي

 سبك زندگي در ميان زنان

دستيابي به فضاي 
  ارتباطي و معاشرتي

جلسات مذهبي 
بازتوليد مثابة  به

ايدئولوژيكي فضاي 
  جمعي

ايجاد فضاي معنوي و ، حس تعلق خاطر به مكان و فضا
 حس مالكيت فضاي جمعي، بخش آرامش

 توليد فضاي
  معيبستگي ج هم

، نبود فضاي مشاركتي و مصرفي براي زنان سنتي در محالت
 هاي مدني متوازي با جلسات مذهبي فعاليت

توليد فضاي مشاركت 
  مدني

تفكيك ، مصرف فرهنگي سازگار با ايدئولوژي مسلط جامعه
 گيري مردانه جنسيتي و رهايي از سخت

همسويي با فرهنگ 
  رسمي جامعه

برقراري مناسبات ، متمايز سبك زندگي و مصرف فرهنگي
 گو و گفتارتباطات و ، انساني

توليد مثابة  بهكافه   تعليق فرهنگ رسمي
شناسانه  نشانه

فضاي اجتماعي 
  مدرن

كمبود فضاي ، فرار از روزمرگي، احساس تعلق به فضاي كافه
 مصرف

  مدرن بودن ةتجرب

كنشگري ،  سازي نياز به فرهنگ، هاي اجتماعي جلوگيري از آسيب
، فرهنگ هنري متمايز بازتوليد خرده  هنر ةاشاع حفظ و، فرهنگي

 ها و هنجارهاي هنري متمايز توليد ارزش

بخشي به امور  الويت
  فرهنگي

محافل شعر و 
مثابة  بهموسيقي 

توليد فضاي 
روشنفكرانه و 

  مقاومت فرهنگي

حس نياز به فضاهاي فرهنگي ، نقش ايدئولوژي مسلط در شهر
مال ممنوعيت افكار تندرو در برابر گسترش اع، بيشتر در شهر

 هنر

، محدوديت سياسي
فضايي كنشگري 

  فرهنگي
سازي براي تعامل دو  فرهنگ، درك ذهني متمايز از ساير زنان

 جنس
 خودانگيختگي و

  نگري متمايز جهان

 روزمره هاي اجتماعي و سياسي لذت و رهايي فكري از دغدغه
  تصرف فرهنگي فضا  و ادبيات فاخر و اصيل عالقه به هنر، هنري متمايز ةذائق
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  تحليل فضاي كوچه. ١
ها  كه از گذشته براي آن، خود هاي تهستند كه بنا بر عاد اي   زنان سنتي ين عموماًنش كوچهزنان 

و همچنين نداشتن توان مالي يا بدني و در دسترس نبودن فضـاي فراغتـي   ، به جاي مانده است
جـز  اي  هواقـع چـار   و در انـد  ع در زيسـت روزمـره انتخـاب كـرده    عنـوان تنـو   كوچه را بـه  ،كافي
تعـداد زنـاني    ،طور كه اشاره شد همان ،البته. نشيني براي گذران اوقات فراغت خود ندارند كوچه

هاي گذشته بسيار  د نسبت به دههكنن ميبخشي به زيست روزمره انتخاب  كه كوچه را براي تنوع
تغيير در فرهنگ شهرنشيني زنان و به وجود آمدن  ةدهند انتواند نش و اين امر مي كمرنگ است

شـده در ايـن    نشـين مشـاهده   زنان كوچـه  .تر و تغيير در سبك زندگي زنانه باشد فضاهاي متنوع
خود اسـتفاده   ةعنوان تنوع در زيست روزمر هنوز كوچه را به نشين شهر مقاله در محالت حاشيه

داننـد و از لحـاظ    ه را در اولويت وظايف زندگي خود ميوظايف خانه و خانواد اين زنان .دكنن مي
بنـابراين تصـور و انتظـاري از نهادهـاي     . نـد ا جزء طبقات متوسط پايين و پايين جامعـه  طبقاتي

هـاي سـنتي    مسلط براي ايجاد فضاهاي شهري خـاص ندارنـد و خـود نيـز در چـارچوب نقـش      
  .پردازند جنسيتي خود رفتار و به گذران اوقات مي

هم حواسمون . م هسته هامون كوچه حواسمون به خونه زندگي و غذا و بچه آييم ميوقتي 
  .كنيم و مير هم تفريحمون، به زندگيمونه

اي محـل كـي ازدواج كـرده از ايـن     ه در مورد خودمون و اتفاقايي كه برامون افتاده و اتفاق
  .رسه گاهي تعدادمون به بيست نفر هم مي .زنيم ا ميه حرف
كـه از   گـم  مـي م هـ  اهـ  بـه ايـن  . بيـرون  آييم ميخيلي از مشكالتمون ) ها دغهرهايي از دغ(
  .شه ميبيرون  ذهنمون مشغل فضاي .اينجا كه نشستي فكر هيچيا نكن .بيا بيرونچي  همه

و ر اگه دور هم جمع نشيم كه ديگه كسي كسـي  .بينيم بيشتر همو مي) شدن از انزوا خارج(
  .امون رفتن بيرون تنها شديمه بچه. ره حوصلمون سر مي .بينه نمي

خانـه و ايجـاد تنـوع و آرامـش در     هاي  ها به نوعي گريز از دغدغه نشستن در كوچه براي آن
كوچه براي اين زنان به دليل ارتباط بـا همسـايگان و ديـدار و مالقـات بـا      . زندگي روزمره است
در  يننشـ  كوچـه زنـان   الًمعمو. كند ها را برآورده مي حضور در جمع آن نيازِ مردم محله به نوعي

به گپ و گفـت   ،نشينند و ضمن استفاده از فضاي آزاد بست مي يا در بن ها دنج كوچههاي  گوشه
و سعي بر آن دارند كه بـا مـردان همسـايه و رهگـذران تماسـي نداشـته        پردازند و خنده نيز مي

نفـس هسـتند كـه ايـن      به به نوعي داراي كمبود اعتماد ،در تعامل با مردان ،كلي صورت به. باشند
  .هاي سنتي بر زندگي اين زنان باشد  ايدئولوژي تأثيرها و  پذيري آن ثر از نوع جامعهأتواند مت مي

 .ا بـزنيم هـ  زنيم كه شايد زشت باشه جلوي اون ايي ميه حرف. آقايون هم جدا ،ها جدا خانم
  .نش ميو رد  كنن مين يه سالم آ تا مي ها اون

شـان محـدود    اتفاقات روزمره و سطحي جـاري در زنـدگي روزمـره   اين زنان به  يها  صحبت
 و ؛دكننـ  مـي ين اذعان داشتند كه هرگز غيبـت ن نش كوچهزنان  ةهم ،ها در طي مصاحبه. ودش مي
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طبـق   ايـن زنـان   .ها در تغيير تصور مردم از زنـان سـنتي را نشـان دهـد     تواند تالش آن اين مي
ن محلـي و  آو به غير از حضور در جلسات قـر  دگونه مصرف فرهنگي خاصي ندارن مشاهدات هيچ

 فرهنگـي و مصـرف متمـايز    ةدغدغـ ، آن بـارة سيماي ايران و صحبت در و زيون صدايتماشاي تلو
. كنـد  تنوع مـي مها را  دورهمي آن ،تخمه و گهگاه خوردن عصرانه ،چاي. فرهنگي ديگري ندارند

تظار ديگـري از نهادهـاي مسـلط    تصور و ان ،گذار در پارك و فضاهاي طبيعي شهر و به جز گشت
  .براي گذران اوقات فراغت خود ندارند و با فرهنگ رسمي خانواده و جامعه همسويي دارند

ريـم دم   عصرها بعد از اينكه كارهاي خونه رو انجام داديم مي معموالً): گذران اوقات فراغت(
  .ينيمش ميدر خونه دور هم 

هايي نظير سبزي پاك كـردن و   تر به فعاليتكم هاي گذشته ين نسبت به دههنش كوچهزنان 
و يكي از داليل اصلي آن شكايت و نارضايتي مردم محلـه از ايـن اتفـاق و     پردازند آش پختن مي

 ةآينــده اثــري از پديــدهــاي  در دهــه ،طبــق مشــاهدات. تغييــر در فرهنــگ شهرنشــيني اســت
هـا در   حضـور و پـاتوق آن   اين مقطع زماني نيـز  و در ودش مينشيني زنان اصفهاني ديده ن كوچه

براي ها  براي دستيابي به اين سؤال كه جايگزين پاتوق .كوچه بسيار كمرنگ و محدود شده است
آنجا نيز احساس راحتي كننـد و   دارد كه در زنان كجاست و آيا فضاي ديگري نيز در شهر وجود

پرسـيده شـد كـه اگـر      هـا  از زنان در هريك از پاتوق ،همان احساس را در آنجا نيز داشته باشند
و دركجـا چنـين حـس و حـالي      كردنـد  نشيني انتخاب مي هم كجا را براي دور ،اينجا را نداشتند

كه  ،و همچنين فضاي آزاد طبيعت اماكن مذهبي ،سنتي ةهاي زنان زنان در كوچه با جمع ؟دارند
مشـاهده  طـور كـه    همـان . احساس نزديكي بيشـتري دارنـد   ،با كوچه همخواني دارداي  هبه گون

برنـد و انتظـار و مصـرف     ها را همسو با فرهنگ رسـمي جامعـه بـه كـار مـي      ود زنان پاتوقش مي
 و سنتي زنـان  ةاستمرار زيست روزمر در نشيني زنان در اصفهان كوچه .فرهنگي متمايزي ندارند

تـوان   مـي  اگرچه با احياي كوچه و محالت .استها  هاي سنتي آن بازتوليد پركتيس فضايي براي
  .بستگي جمعي در ميان مردم محالت را زنده كرد و به آن روحي تازه بخشيدمه حس

  تحليل فضاي جلسات مذهبي. ٢
همسويي و حـس تعهـد بـه خـانواده و ادراك      ،بودن فضاي در دسترس براي زنان سنتي محدود

ايجـاد   ،ود كه زنان بـراي دسـتيابي بـه فضـاي معاشـرتي جمعـي      ش ميمردساالرانه از فضا باعث 
 هاي خانوادگي جلسات مـذهبي  انشان و رهايي از وظايف و دغدغههمنوعستگي بين خود و همب

وع نو اين  بياورندرا در محله و شهر ايجاد كنند و براي اين نوع مصرف فضايي خود داليل ديني 
 ةاين جلسـات متناسـب بـا طبقـ    . هاي ايدئولوژيكي توجيه كنند توليد حس همبستگي را با نيت

ايـن   هـاي پـايين شـهر    محلـه  .ودشـ  ميمناطق شهر اصفهان يافت  ةماعي در هماقتصادي و اجت
ارتباط با همسايگان بـه كـار    براي كسب آرامش روحي و رواني و خواني و روضه را جلسات قرآن
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جلسـات   .ها همخـواني دارد  ها در فضا با وضعيت اقتصادي آن آن ةگيرند و نوع مصرف و ذائق مي
دستيابي بـه فضـاي    ،ي شهري عالوه بر دستيابي به فضاي معاشرتيمذهبي زنانه در طبقات باال

پوشش زنان طبقات پايين چـادر   .ودش ميهاي شخصي نيز قلمداد  دارايي نمايش سبك زندگي و
اقتصـادي و   ةدهنـده و معـرف طبقـ    و پوشش در طبقات باالي شهر نشـان  و حجاب سنتي زنانه

اين زنان ميـل حضـور در جمـع و تشـكيل      ،اينبنابر .اجتماعي زنان حاضر در اين جلسات است
توليد فضاهاي مذهبي و متناسب با عقايد رسمي جامعه و بـا حفـظ    فضاي معاشرتي دوستانه را

  .ندكن هايشان برآورده مي تعهد به همسران و خانواده ةروحي
 .آيـيم  مـي اريـم و  ذ الت خونـه رو مـي  كبيرون ديگه مشـ  آييم ميوقتي ) ها رهايي از دغدغه(

 ا فكر نكنيمهاينجا كه ديگه به بعضي چيز آييم مي

هر منطقه مراسـم خـودش رو بـه فراخـور آداب و رسـوم و      ) دستيابي به فضاي خودنمايي(
 تـأثير گيـري برگـزاري مراسـم     مراسم در شكلهاي  توان مالي باني. كنه فرهنگ خود برگزار مي

شايد بتونيم بگيم كه اعتقاد  يم ومواجه هستها  با استمرار و تعدد مراسم ،در بعضي مناطق. هدار
امـا در منـاطق جنـوب جغرافيـايي شـهر اهـداف        ،دارنهـا   گونه مراسم بيشتري به برگزاري اين

فقط بـا هـدف خودنمـايي و    اي  هعد .دستخوش تغيير و تحول شده استها  برگزاري اين مراسم
  .كنن مي مراسم تشريفاتي و پرزرق و برق برپا ،نمايش اموال

خواني باعث شده كه اعتنايي بـه   ضور در جمع و احساس تعلق در جلسات روضهتمايل به ح
هـا نداشـته باشـند و همچنـان      تـر راجـع بـه ايـن جمـع      خصوص نسل جـوان  و به ديگرانتصور 

كه كاركرد اصـلي آن معنـوي و مـذهبي     ،اين جلسات ةدر حاشي. همبستگي خود را ادامه دهند
پردازند  ميان خود همنوعبه مالقات و كسب اطالع از  وند وش ميزنان محله دور هم جمع  ،است
اتفاق احساس آرامش و تعلـق خـاطر شـديدي بـه جمـع خـود        و به دهند ارحام انجام مي ةو صل
هيچ خلـل   ،از آنجا كه تشكيل چنين جلساتي همسو و موافق فرهنگ رسمي جامعه است. دارند

زنان حاضر در ايـن جلسـات طـي     .تو ايرادي از سوي نهادهاي رسمي بر اين جلسات وارد نيس
ها ايـن رونـد در    اساس تصور ذهني آن اند و بر  كردهساليان دراز به تشكيل اجتماعات خود اقدام 

بـه انجـام    فضايي است كـه زنـان بـا اعتقـادات مـذهبي      .هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت نسل
هاي مختلف بـه   ها و مناسبت عزاداري ،ها  در جشنو  پردازند ميمناسك و آداب ظاهري شريعت 

سبك  با درك سنتي از فضا و زندگي شهري و زنان جوان. دهند ميها ادامه  برگزاري اين نشست
  .دكنن ميكمابيش در اين جلسات شركت  ،نيز با انتظارات جامعه و خانواده از زن سوهم زندگي

همين كـه   .اده كنيمقرآن استفهاي  مون درس بشه و از آموزه اينجا كه براي زندگي آييم مي
كنـيم بـه    سعي مي .ارهذ مي تأثيرمون هم  خب توي زندگي شخصي ،گن غيبت نكنيد بهمون مي
  .كار ببريم

يـا مـادري بـود كـه دو سـال نمـاز       نه با الك نماز بخو نهتو دونست نمي نمي شخصي بود كه
و هـيچ  نـه  وجـاي خ  كـرد كـه هـيچ    مي ك داشت و تصوريبه اين علت كه فرزند كوچ ند،خو نمي
  .توضيح احكام براش مشخص شد كه كار درست چيه كه با هنه وجود نداروپاكي در خ ةوسيل
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عقيده دارم  .م قرآني باشهه د قرآن بايد كارشآ آدم كه مي گم ميمن ) حس تمايز مذهبي(
ولي جمـع يـه    ،قرآن خوند شه ميخونه هم  تو .ن قرآن بايد يه فرقي با بقيه بكننآ ا كه ميه اين

  .حال ديگه دارهحس و 
جـوري   ايـن  .دليلـي نـداره  . دوست نداريم جلسـاتمون بـا مردهـا باشـه    ) تفكيك جنسيتي(

  .پرسيم تر مي و راحتر هامون الؤس
كـه مناسـب   هـا   ناوو تعـدادي از   نـام بـردن   وموسيقي رهاي  ن سبكوم مدحيهاي  كالس

. كـار داشـته باشـيم   ا ه ناو ةنبايد به بقي و گفتن نآموزش داد ومداحي بود مثل سبك دشتي ر
دف  كـه مـثالً   شه ميو از قبل هماهنگ  بعضي جلسات با نواختن دف و موسيقي مخالف هستن

  .نواخته نشه

هـاي    فعاليـت  ،پردازند ن ميآجلسات مذهبي كه زنان به خواندن متون ديني و قر ةدر حاشي
. ان به همراه داردزن ةگيرد كه كاركردهاي مثبتي براي مردم محله و روحي ديگري نيز صورت مي

ي دقيقي ريز برنامهاند و  و مسلط جايگزين نهادهاي سنتي نشده  توجه به اينكه نهادهاي مدرن با
تشكيالت سنتي همچنان كاركردهاي سـنتي خـود را حفـظ     ،صورت نگرفته است زمينهدر اين 

كه زنـان در   هايي است جمعي از فعاليت جهيزيه و عيادت دسته ةتهي ،الحسنه وام قرض .اند كرده
  .اند اين جلسات به آن اشاره كرده

جو براي يافتن دختـر و   و جست. هاست گونه مرام صلة رحم گاهي يكي از اهداف اصلي باني اين
آوري وجوهـات بـراي امـور     جمع. افته پسر براي مقولة ازدواج، اتفاق ديگري كه در اين مجالس مي

  .يد و فروش كاال و اجناس مختلف در انتهاي مجلسهخر. هاي جانبيه الحسنه از برنامه خيريه و قرض
 ،نهوخريد خ، شفاي بيمار .هاست جور مراسم از اهداف باني اين نذر يا حاجتي كه دارن اصوالً

و بـه ايـن دليـل كـه      هسـتن هـايي   بـراي برپـايي چنـين مراسـم    هايي  بهانه.. .ازدواج فرزندان و
  .بينن و نتيجه مي رسن مي خودهاي  خواستهبعد از مدت كوتاهي به  ،معتقدي هستنهاي  انسان

برگزاري و تعـدد تشـكيل و توليـد چنـين فضـاهايي در سـطح شـهر         ةوجود و تنوع در نحو
همـراه بـا    ،سازد كه تمايل اين زنان بـه حضـور در جمـع    اصفهان اين پيام را به ذهن متبادر مي

ــان هاســت تعهــدات ســنتي آن ــا فضــاهاي ارتبــاطي خــود  و در همــين راســتا زن را ســازگار ب
هـا و   گونـه اعتراضـي در جهـت خواسـته     د و هـيچ كننـ  مـي هاي رسمي جامعه توليـد   ي   ايدئولوژ
تواند هم به نداشتن آگاهي و هـم بـه    هاي زيستي خود در زندگي روزمره ندارند و اين مي دغدغه

 .ايـن زنـان در برابـر نيروهـاي مسـلط ارجـاع داده شـود        ةفرصت اعتراض خودآگاهان محدوديت
براي توليد فضاي ايـن   ،هاي زندگي شخصي بخشي و رهايي از دغدغه تنوع ةبنابراين زنان با انگيز

  .گيرند بهره مي شده در جامعه هاي تعريف با ارزشسو از توجيهات ايدئولوژيكي هم جلسات

  ها تحليل فضاي كافه .٣
ـ  ،١٣٨٠و  ١٣٧٠ ةخصوص در ميان جوانان ده هب ،اخيرهاي  در دهه ان دانشـگاهي  تحصيالت زن

و روابط جنسيتي تغيير كرده، روابط زنان جـوان  ها  ها از نقش ميزان توقع و درك آن ،باالتر رفته
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ب سبك زندگي زنان شهرنشين به سـمت  يهايشان دچار تحول شده است و به اين ترت با خانواده
 تـأثير نـان  بيني بر انتخاب فضاهاي فراغتي ز اين جهان. ها هدايت شده است تغييرات مطلوب آن

هاي متفاوت، حضور زنان و مـردان در   ها، پخش موسيقي فضاي تاريك و دنج كافه .گذاشته است
موجـود در  هـاي   شده در جامعه و نوشيدني كنار يكديگر، پوشش متمايز از پوشش رسمي تعريف

تواننـد بـه نـوعي سـبك      مـي  كند كـه  و بو و عطر قهوه اين حس را به زنان القا ميها  منوي كافه
به نوعي بـه ايـن فضـا احسـاس     ها  آن ...دكنن ميزندگي دلخواه خود را حتي براي ساعاتي دنبال 

 ةحضور پررنگ زنان و مشـاهد  ،سنتيهاي  خانه جديد و قهوههاي  از وجوه تمايز كافه .تعلق دارند
سـطح  . اسـت شدن زنـان شهرنشـين    كه اين خود بيانگر مدرن ستها هاي زنانه در كافه دورهمي

  .ين در انتخاب فضاهاي فراغتي تا حدي متفاوت از زنان سنتي استنش كافهنان جوان توقع ز
  .همين كافه خيلي خوبه. ولي حاال خوبه ،جا نداشتن كه برن هيچها  زن قبالً

خاصم و عاشق اينكه برم اونجا و دكورهاي جديد ببيـنم و حـاال   هاي  من خودم عاشق كافه
  .تست كنم شون رواه سفارش

ا بـازي  ه هاي شعر قشنگ دارن يا بازي مثل تخت نرد و اينكه با دوست كتابها  بعضي كافه
  م خيلي جذابهه كردن اون

انگار هركس  .كنه و خودموني مير خيلي جمع .دن سيگار مي ةهست كه اجازها  خيلي كافه
  !اينم جذابه .تونه اونجا راحت باشه مي

. ره فـرق داره  خيلي با كسي كـه نمـي  خودش  ةره حاال به سليق خانم ميانسالي كه كافه مي
  .خونم برم و مي و كتاب مي رم ميتنهايي ها   من حتي بعضي موقع

هيچ مشـكلي  . و بهشون بزنم پسر هستنر هام تونم حرف خيلي از دوستاي خوب من كه مي
  .ندارم با اين قضيه

تعامـل و   ،توانند فضاهاي فراغتـي  وند كه ميش ميزنان اين حق را در شهر براي خود متصور 
هـاي   هـا و تـوان   ي بيشتري در سطح شهر داشته باشند كه بتوانند وجود خود و قابليتگو و گفت

  .فردي و جمعي خود را در جامعه بيشتر بروز دهند
كـم ارتبـاطم    ولـي كـم  ، اولش با كسـي آشـنا نبـودم    .ارتباطاتم اينجا شكل گرفته ةمن هم

طوري بود كه بتونيم بيشـتر  ها  ضاي كافهدوست داشتم ف. باهاشون شكل گرفت و صميمي شدم
  .كنيم كافه راجع به سياست و فلسفه و هنر صحبت مي آييم مي. با ديگران آشنا بشيم

باعـث شـده كـه ديگـر هـيچ تعلـق        ها شدن آن مدرن ةين و تجربنش كافهسبك زندگي زنان 
نا و جكوزي را بـه  سو ،خاطري به مناسبات فضايي سنتي نداشته باشند و كافه و اماكني نظير بار

  .د ترجيح دهندكنن ميساير فضاهايي كه فضاي رسمي و ايدئولوژيك خانواده و جامعه تعيين 
ام هـ  اينجا پيش دوست. يمش ميدور از واقعيته، يه كم از بيرون دور ، كافه حس خاصي داره

  .و درك كنيمر تونيم هم بدون اينكه كسي قضاوتم كنه و بيشتر مي ؛تونم خودم باشم مي
و  .كـنن  مـي م خيلي خوبه يا موزيكي كه پخش ه د كه اونآ اشون بوي عود ميه توي بعضي

به نظرم هرچيزي كه من بهش عالقه دارم وقتي توي يه مكاني جمع شده باشـه و بـدونم هـيچ    
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و بدونم كسي حاال به پوششمون كاري نداره  .اي دخترمه حتي با دوست ،چشمي مزاحم نيست
  .اهدختر ةن واسش ميجا  بهترينها   كافه قطعاً

سـكوت هـم   . رو به خاطر نورپردازي كم و فضاي آرومي كه داره خيلـي دوسـت دارم   اينجا
  .حس خوبي دارم اينجا. ولي يه آرامشي داره كه دوست دارم ،سكوت مطلق نيست .داره

ام هـ  مونن كه بـا دوسـتم يـا دوسـت     كه من دوستشون دارم برام مثل يه اتاق ميهايي  كافه
  .تلفيق سكوت و آرامش .حرف بزنيم و كنار هم باشيمها  ساعت .نيم راحت باشيمتو مي

دوش بـه آدم   و هـر . زارن هـم غمگـين   ده، هم آهنگ شاد مي كافه به آدم حس آرامش مي
دم اون چند ساعتي آتا  .مدرن و تاريك و دنج رو بيشتر دوست دارمهاي  من كافه .ده روحيه مي

  .شون شينيكه اونجاست لذت ببره از همن
و گرافيكـي كـه   ها  اما ديدن كافه. خوريم ريم يه چيز كوچيك مي مي ،اگه پولمونم كم باشه

  .من خيلي جذابهة ا واسه توش به كار بردن و ديدنشون و اين
كسي كه با عالقه داره قهـوه و   بينه مي كه آدم اونجاهايي  چون آرامش بوي قهوه و عاشقونه

اي هـ اي مختلفي كه روي ديواره نقاشي با سبك ،كنه ه پخش ميموسيقي اليتي ك ،زنه كافي مي
بـه   ةتونن يه جاي مناسبي باشن واسـ  ان كه مي اي قشنگيهشون چيز ههم! اسم كافه ،هان كافه

  .آرامش رسيدن
ا هـ  دور خيابون شه ميجاي خاصي نداره و خب چقدر مگه  چون اصفهان واقعاً ؛ريم كافه مي
  .تونيم بريم جاها نمي داريم بيشترم چون وسيله نه راه رفت و ما

زنـان شهرنشـين مـدرن تعريـف      ،دهـد  در ميدان تحقيق نشان مـي  طور كه مشاهدات همان
هـا هويـت    آن. دهنـد  عنوان كنشگران زندگي روزمره در شهر ارائه مـي  متفاوتي از هويت خود به

د و بـه  كننـ  ميريف نداري و مراقبت از همسر و فرزند تع هاي جنسيتي خانه با نقش خود را صرفاً
 ،گذشـته ة خصـوص در يـك دهـ    بـه  ،كافه. دنبال ابزارهايي براي بازتعريف هويت خود در شهرند

مكاني است كه زنان براي ابراز هويت جديد و مدرن خود و برقراري روابـط دوسـتانه متمـايز از    
گرفته شده در عناصر فضايي به كار . گيرند تعريف شده براي زنان سنتي به كار مي روابط از پيش

ها افزوده و همين امر باعث شده كه  آمد به اين مكان و ها به احساس تعلق و تداوم رفت اين مكان
هـاي جنسـيتي زنانـه و     كه به دنبـال بـه چـالش كشـيدن نقـش      ،پاتوقي امن براي زنان كافه به

جـنس و   فضاي تعامل و معاشرت با دوسـتان هـم   ها اين پاتوق. درآيد، ساختارهاي سنتي هستند
سنتي بـه نـوعي    ةو زنان براي رهايي از الزامات جامع ها فراهم آورده است جنس براي آن غيرهم

تظاهرات رفتاري نظيـر نـوع پوشـش يـا      ةد به وسيلكنن ميآورند و سعي  ها پناه مي به اين مكان
تمـايز   ،ها و عطر قهوه و عود در فضـا  دنج كافهة خود به گوش ةو ابراز عالق گهگاه سيگار كشيدن

  .سبك زندگي خود را از سبك زندگي زنان سنتي در جامعه به نمايش بگذارند

  تحليل فضاي محافل ادبي و موسيقي. ٤
بـه طـور   هـا   هاي فرهنگي نيز انساني و دوستانه است و جمع زنان در پاتوق ةرابط ،از سوي ديگر
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نان سنتي و حتي مـدرن  آنچه باعث تفاوت اين زنان با ز .ودش ميمنظم ماهانه يا هفتگي تشكيل 
خـود و نهادهـاي مسـلط     ةادراك و تصور و انتظار زنـان از زنـدگي روزمـر    نشين شده است كافه

و انتظار زيسـتن در فضـاي    روند ميخود فراتر  ةاين زنان از نيازهاي زيستي روزمر .شهري است
هـاي   مـن آنچـه در ميـدان تحقيـق در انج    .پروراننـد  متمايز فرهنگي و اجتمـاعي را در سـر مـي   

موسيقي بانوان و جلسات شعرخواني در منازل و محافل ادبي مشاهده كرديم اين بود كه فضـا را  
هاي زنـان   زيادي از روزمرگية برند و فاصل براي برآورده كردن درك و نياز ذهني خود به كار مي

دگي و بـه  مين نيازهاي ذهني و ادراكات ذهني خود از زنأفضا را در جهت ت ،واقع در .ديگر دارند
زيستن متنـوع در   ةگذران وقت و تجرب و هدف اين زنان صرفاً .برند عمل كشيدن فضا به كار مي

 هـا دارنـد   هـاي سـنتي و كافـه    هـا بـا پـاتوق    كـه ايـن پـاتوق    تفاوت مهمي. حيات روزمره نيست
خودانگيختگي و رسالتي است كه اين زنان در تحقق بخشيدن به توليد فضاهاي فرهنگـي زنانـه   

گـذران وقـت و تغييـر در زنـدگي      ةها به نحـو  ند و نوع ادراك حسي و هنري آنا ي خود قائلبرا
سازي در جامعه ايـن   اين زنان براي ارتقاي دانش و هنر خود و فرهنگ .زنان ايراني است ةروزمر

دغدغه و آگاهي اين زنان از سـطح زنـدگي    .دهند ها را به صورت خودجوش تشكيل مي دورهمي
 ةشـان، دغدغـ   و عالوه بر خود و خـانواده  رود ميو متداول زنان سنتي ايراني فراتر عادي  ةروزمر

زنـان بـه زعـم خـود      از سويهايي  تشكيل چنين جمع. بهبود وضعيت اجتماعي را در سر دارند
كنـد و ايـن كـاركرد را دارد كـه مسـائل       هاي اجتماعي جلوگيري مـي  ها از بسياري از آسيب آن

. يابـد  وند و فرهنگ آوازخواني بانوان در جامعه گسترش مـي ش ميانده اسشن  جامعههنرمندان به 
هـاي   انتقال تجربيات شخصي در اين زنان متمـايز اسـت و از دغدغـه    ةسطح آگاهي و حتي نحو

هـاي خودجوشـي كـه ايـن زنـان       پاتوق .اند زنان سنتي و همچنين توجه صرف به ظاهر فرا رفته
ابـزاري بـراي كنشـگري فرهنگـي و      ،انـد  انتخـاب كـرده  بخشي به زيست روزمره خود  براي روح

  .اجتماعي اين زنان است
  .دم ها آگاهي مي كه به خانواده كنن ميان خيلي دوسم دارن و دعام تدوس

به نظر من نيازي نيست كه  ،دست نيارنه تا زماني كه اون فرهنگ و ظرفيت رو آقايون ما ب
  .مختلط خونده بشه

المقـدور   كنـيم كـه حتـي    كنيم و تشويقشون مي پيدا ميها  صداهاي خوب رو هم بين خانم
  .ادامه بدن هستكه خودشون هم  ةبراي بهترشدن روحي

هـايي   ها و دغدغه رسالت از هاي آينده تربيت نسل هاي معنوي و فرهنگي ايران و حفظ ارزش
 فقـط  نـه  ان رامكـ  در اينجا زنـان  ،به بيان ديگر. ندا ها براي خود قائل است كه اين زنان در پاتوق

مكـاني بـراي فعاليـت فرهنگـي و بـرآورده شـدن نيازهـا و         منزلـة  بلكـه بـه   ،براي گذران اوقـات 
  .گيرند هاي فرهنگي جامعه به كار مي دغدغه

ده و هم موسـيقي سـنتي كـه از خـون پـدران مـا        و ارائه مي شه ميهم هنر توش شناخته 
  .شه ميسرچشمه گرفته حفظ 
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. كـنن  مينفري كه تو انجمن شركت  صدو همين  خونن ر مين شعآ عراي خوب مياش مثالً
 ةتـو جامعـ   .دن هاشون انتقال مـي  ا اون فرهنگ رو به خانواده و بچهه اين. ن ها صدتا خانواده اين

  .شه ميكنيم تا ببينيم چي  و مير و بساز و داريم همين كارر خودت ةكوچك خانواد
  .كنه يدا مينتقال پاها نسل  دهبه  ،اگه يه نسل ساخته بشه

و تـر   بينـي متفـاوت   پرسـه بـا يـه جهـان     الي ازم مـي ؤدختر كالس چهارمي من وقتي يه س
  .كنم ش مي تري راهنمايي بزرگ

فرصت دسترسي بـه برخـي محافـل هنـري موسـيقي زنانـه       در سر راه كه  البته محدوديتي
ر زنـان و  شـناخت و حضـو   ريزان فرهنگي و شهري به وجود آمده است، باعث شده توسط برنامه

ها تفاوت چشمگيري داشته  پذيري چنين فضاهايي براي زنان نسبت به انواع ديگر پاتوق دسترس
اران ذگ از قانون. افتد جوش اتفاق مي به صورت خود كامالًها  ها و نشست تشكيل اين انجمن .باشد

هـاي   مـن شهر اين انتظار را دارند كه امكانات بيشتري در اختيـار زنـان در جهـت برگـزاري انج    
ود لـزوم و ضـرورت   شـ  مـي اگرچه آنچه از سوي زنـان هنرمنـد نيـز اذعـان     . فرهنگي قرار دهند

مهمي است كه كاستي آن از سـوي  ة خواني بانوان است و اين وظيف آواز ةسازي در زمين فرهنگ
  .ودش مينهادهاي مسلط بر شهر و جامعه احساس 

شـوهرم  ، من پـذيرفتم  .عه نپذيرفتههنوز جام امنته .حقيقتش تفاوتي بين زن و مرد نيست
  .كه نپذيرفته
  .شد مين بيشتر اد كه تعداد مراجعش ميتري داده  د يه فراخوان گستردهش ميخوب 

 خـوان  مـي ي كـه  چـ و هر كـنن  مـي اعمـال   ورها  كه اين قانون سري تندرو هستن ا يهه اين
  .آزاد باشهچي  همهبايد  .شه مير ت سازندگي به وجود بياد خراب

آن  هـاي خـود سـعي بـر     و در دورهمـي  ارزش است مناسب از وقت براي اين زنان با ةداستفا
ي زتكنـوا  ،كتاب شعر، ها در فضاي اين نشست. يا بر ديگران بيفزايند دارند كه مطلبي ياد بگيرند

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي     ود و زناني كـه در پـاتوق  ش ميموسيقي سنتي و ساز و آواز مشاهده 
مصـرف موسـيقي فـاخر و حتـي      ،خـواني  فرهنگي متمايزي از لحاظ كتـاب  مصرف ،حضور دارند

. هاي بعد دارنـد  اين زنان سعي در ارتقاي فرهنگ جامعه براي نسل. پوشش ظاهري متمايز دارند
ي و به تبع آن مصرف فرهنگي متمايز سبب شده است كه زنـان  گهاي متمايز فرهن و اين دغدغه

خود نيـز دقـت    ةنشيني دوستان در فضاهاي شهري و پاتوق گذران اوقات خود ةدر انتخاب و نحو
هـاي تفريحـي و    ها و اماكن شخصي خـود نظيـر بـاغ    اين زنان خانه .نظر بيشتري به عمل آورند

گونـه كـه بـا     آن ،مكاني براي دستيابي به آرامـش و توليـد زيسـت روزمـره     ةمنزل خصوصي را به
  .دكنن مينگاه  ،از خود مطابقت دارد ها به تعريف جنسيتي آن  انديشه و گرايش ،ذهنيت

مـن ديگـه پـرت شـدم از      .تو نيست ةاست ديگه دغدغه خيليهاي  ايي كه دغدغههيه چيز
  .زندگي روزمره

صـحبت   مـدل لبـاس و   و مثل رنـگ مـو   گردن مي گردشها  خانم ةفراتر از مسائلي كه بقي
  .خيلي فرق داره ،باالتر از تجمالت .كنن مي
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  .دونن وقتشون رو بيشتر مي هاي اينجا قدر  خانم
مرتـب   .كنـيم  كسب معرفـت مـي   .گيم و مير معايب هم. يمش ميدر جهت تعالي هم جمع 

  .شه ميم ن جنگ اعصاب وارد زندگي .رم مي خيلي كم از كوره در .نومش مياي خوب ه دارم حرف
 اتكـه ادبيـ  هـايي   خـانم  .هـا  همـي  ببينم از اين دور هميشهرو ها  كنم كه موفقيت سعي مي

  .فهمم ميتر  عميق ،گيرم مي ياد ،مش ميگن مستفيض  مي
پيش اومده كـه   .موسيقي هستم عاشق متون كهن و ادبيات مثل شمس و موالنا و حافظ و

  .دوست داريم زودتر شروع به خوندن كنيم و ينيمش ميدور هم 
 هـاي اجتمـاعي   مقاومت فرهنگي و توليد فضاهايي كه پاسخگوي نيازهاي فكري و دغدغه

و فرهنگي اين زنان باشد، انگيزة اصلي براي توليد چنين فضاهايي اگرچـه بسـيار محـدود در    
مثابة ابزاري براي مقاومـت و بـه كرسـي     هايشان را به اين زنان پاتوق. شهر اصفهان شده است

متناسـب    صورت زندگي اجتمـاعي  دانند و بدين نشاندن رأي خود در حيات رسمي جامعه مي
بنـابراين، انگيـزه و معنـاي    . كننـد  هاي خود را در جامعه توليد مـي  ها و نگرش با روحيه، ايده

هاي زنانه عالوه بر گذران وقـت و رهـايي    ها از به وجود آوردن اين فضاها و دورهمي ذهني آن
فكري و روحي، ابراز وجود اجتماعي، كنشگري و مقاومت فرهنگي و توليـد فضـايي متناسـب    

  .هاست آنبيني متمايز  با نوع جهان

  گيري بحث و نتيجه
دغدغـه و  . تواند گامي بلند در شناخت زندگي روزمرة زنان باشـد  هاي زنانه مي توجه به پاتوق

كـنش   معماي اصلي در اين مقاله اين است كه با اسـتفاده از رهيافـت پديدارشناسـانه، درهـم    
اسـتفهام كنـيم و    هاي شهري را توصيف و گانة تجربة زيسته، ادراك و تصور زنان از مكان سه

فعاليـت  . االذهانيت زنان دست يابيم نشيني به توصيف بين يافتن از ذات پديدة پاتوق با آگاهي
كننـده   بخش و خالقانه باشد و مكان نقـش تعيـين   تواند رهايي كنشگران در زندگي مدرن مي

سياسـي   از سوي ديگر، فضا از طريق نيروهاي ايدئولوژيكي،. در ذهنيت كنشگران از فضا دارد
هـايي   فضا همچنـين دربرگيرنـدة پتانسـيل   . شود بخشي و كنترل مي و اقتصادي تفكيك، نظم

تأثير نيروهاي ايدئولوژيكي به حدي است كـه گـاه زنـان در شـهر     . براي كنش اجتماعي است
امكان برگزاري نشست متناسب با ذائقه و عاليق خود را ندارند و بـه ايـن ترتيـب بـه صـورت      

هـاي خـود را    هـا و پـاتوق   گونه تسلط و كنترل رسمي دورهمي به دور از هر كامالً خصوصي و
هـا امكـان    شـان بـه آن   پـذيري  همچنين تأثير فرهنگ جامعـه و نـوع جامعـه   . كنند برگزار مي

دهد و بـه ايـن ترتيـب     برخورداري آزادانه از فضاهاي شهري و مالكيت بر زندگي خود را نمي
هايي را براي گذران اوقات در سـاعاتي   ت روزمرة خود مكانزنان به منظور ايجاد تنوع در حيا

  .گزينند از روز يا هفته برمي
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شـود كـه درك و تصـور متفـاوتي از حضـور زنـان در        بدن و جنسـيت زنانـه موجـب مـي    
هـا را نداشـته    هاي شهري براي شهروندان فراهم آيد و زنان آزادي حضور در همة مكان مكان

ها در بعضي فضـاهاي شـهري، نسـبت بـه حضـور       از حضور آن باشند و به نوعي تصور جامعه
نتيجه، با توجه به ناشناخته بـودن زنـدگي    در. مردان در فضاهاي شهري متفاوت به نظر برسد

هـاي شـهري در    زنان و احساسات و معاني ذهني آنان، توجه چنداني در زمينـة ايجـاد مكـان   
اجتمـاعي از سـوي نهادهـاي گسـترده     هاي متمايز  كردن نيازهاي زنان در گروه جهت برطرف

حال، با توجه به اينكه كنشگران زنـدگي روزمـرة    اين با. ها صورت نگرفته است نظير شهرداري
هـايي را بـراي    شده در اين تحقيق نيز مكـان  آفرينند، زنان بررسي خود را به واسطة مكان مي

كننـد و هـر از    ب مـي ابراز وجود بيشتر و مبادلة اطالعات و احساسـات خـود در شـهر انتخـا    
  .پردازند آمد مي و چندگاهي در آن مكان به رفت

فضـاي شـهري    .آفـرينيم  مكان مـي  ةخود را در و به واسط ةما تجربيات روزمر، لوفور نظربه 
ها در اسـتفاده از   ود و انواع نابرابريش ميحضور در آن به مسئله تبديل  قلمرويي است كه اساساً

تالشي اغلـب آگاهانـه    مثابة بهمتفاوت حضور افراد در فضاي شهري هاي  شيوه .ودش ميآن ديده 
گيري مناسبات و روابط مـادي   شكلة كنند ود كه به نوعي تضمينش ميدر فضاي اجتماعي تلقي 

زنـدگي و ذهنيـت آنـان متناسـب بـا      ة زناني كه شـيو  ،بدين ترتيب ].١٥[ هاست و غيرمادي آن
برقراري ارتباط در شهر به صـورت همسـو بـا جامعـه      در انتخاب مكان و ،مورد نظر باشد ةجامع

 .هاي بيشتري پـيش رو دارنـد   فرصت ،براي گذران اوقاتهايي  در انتخاب پاتوق د وكنن ميرفتار 
هـاي سـنتي و    هايي فراتر از نقـش  در مقابل زناني در جامعه حضور دارند كه انتظارات و خواسته

. مبناي وظايف از پيش تعيين شـده دارنـد   ي و بريك زن سنت ةشد تعيين پيش زندگي روزمره و از
گر بيـان توانـد   حضور در فضاهاي مدرن شهري و تعليق فرهنگ مسلط براي سـاعاتي در روز مـي  

زنان با . ها باشد تالش اين زنان در ساختن مكاني براي خلق زندگي روزمره متعلق به ذهنيت آن
شدن و بـه حاشـيه رانـدن خودشـان از      ردهايي در بطن زندگي روزمره، از ط كارگيري خالقيت به

روابط قـدرت و  . دكنن ميجلوگيري  روابط جنسيتي و روابط قدرت ةزندگي شهرنشيني به واسط
تواننـد الگوهـاي عـادي زنـدگي روزمـره و حـس تعلـق بـه شـهر را            يك به نوعي مي مدرنيته هر

د و بـا  كنـ  خوردگي مـي س و سـر أهمين امر گروهي از زنان را دچار يـ  .خود قرار دهد تأثير تحت
در برابر  هاي خود را در آن آشكار كنند هايي كه بتوانند پتانسيل زنان با انتخاب پاتوق ،اين وجود

  .دكنن مياين الگوهاي مسلط ايستادگي 
هاي شهري براي زنان در ابتدا  گونه ارزيابي كرد كه مكان توان اين براساس نظرية لوفور مي

هايي كه در آن فضا وجود دارد در ميزان تعلـق و   شود و نشانه گانه درك مي توسط حواس پنج
شـود و بـدين وسـيله توسـط      گذارد در انديشـه تصـور مـي    احساس زنان در آن فضا تأثير مي

بـا  . شـود  آيـد و تجربـه مـي    مـي  كنندگان فضـاهاي شـهري بـه تصـرف در     كنشگران و مصرف
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تنتاج كرد كه فضاهايي كه زنان در توان چنين اس كارگيري رويكرد پديدارشناسي لوفور، مي به
برگيرندة وجـه مـادي و    هايي كه به آن تعلق دارند تنها در گيرند و پاتوق سطح شهر به كار مي

ها را در مكـان   ها ذهنيت، احساس و تجارب زيستة آن اين پاتوق. شكل ظاهر و ماديت نيست
كـنش ايـن سـه اليـه پديـدار       نشيني زنان در شهر اصفهان از برهم و پاتوق. گيرد بر مي نيز در

هـاي   هاي فراغتي و تفريحي و مكان تحليل شكل، ساختار و كاركرد مكان در فعاليت. شود مي
تر، فضا جـايي اسـت كـه مـا در      به بيان دقيق. بركنش و ديدار كنشگران اهميت بسزايي دارد

شـود و   مـي فضا در فرايند عمل و كنش اجتماعي توليد . كنيم زندگي روزمره آن را زيست مي
در مقالة ]. ٢٣[زمان هم وسيله و هم نتيجة كنش اجتماعي است  فضا هم. گيرد بار معنايي مي

هـا در توليـد فضـاهاي خصوصـي متعلـق بـه        آفريني آن نشيني زنان و صرفاً نقش حاضر پاتوق
ريزان شهري با توجـه بـه اهـداف     خودشان مد نظر قرار گرفته است؛ نه آنچه طراحان و برنامه

. انـد  ريـزي كـرده   هاي بـانوان طراحـي و برنامـه    ي و ايدئولوژيكي خود از قبل نظير پاركسياس
هاي تحقيق، فضاي مسلط بر مكان، نـورپردازي، روابـط دوسـتانه و     اساس مشاهدات و يافته بر

. هـا دارد  كننـده در دوام ايـن پـاتوق    تأثيري كه بر روحيه و احساس زنـان دارد سـهم تعيـين   
ــه در تحقيــق از محتــواي ايــدئولوژيك   توقهمچنــين هريــك از پــا هــاي مــورد بررســي زنان

گروهي از زنان سنتي كه خود را متعهد به خانواده و ايـدئولوژي و  . خود برخوردارند به منحصر
دانند و گروهي بنـابر سـبك زنـدگي متمـايز و اهـداف متعـارض خـود بـا          فرهنگ رسمي مي

واسطة اين محتـوا توليـد    شان به دگي روزمرهكنند و زن ايدئولوژي رسمي، فضاهايي را خلق مي
زنان جوان امروزي به دليل آگاهي اجتماعي بيشتر، سبك زنـدگي متمـايز و درك و    .شود مي

نشـيني داشـته    هايي نظير كوچـه دورهـم   توانند در مكان ها ديگر نمي سطح توقع جامعه از آن
ل فضايي هستند كـه بتواننـد   باشند و به دنبال تجربة مدرن شدن در زندگي خودند و به دنبا

حضور در كافه به زنـان جـوان مـدرن ايـن امكـان را      . در فضاي فرهنگي متمايز نفس بكشند
بـه ايـن   . دهد كه براي ساعاتي فرهنگ رسمي و مناسبات خانوادگي را در تعليق بگذارنـد  مي

شهر به  كالن. منزلة يك عرصة بالقوة آزادي زنان در نظر گرفت توان به معنا، شهر مدرن را مي
. هـاي ناشـناس مانـدن را اعطـا كـرده اسـت       هاي اجتماعي و فضايي جديد و لذت زنان آزادي

عنوان  فقط به شود كه زنان در دورنماي شهري نه هاي فرهنگي زنان در شهر متذكر مي تحليل
شدن در صحنة شهري جاي داده  آفرين، بلكه همچنين با حقة ناپديد يك وجود بصري دردسر

آفرينـي   هاي فرهنگي و اجتماعي نيز به دنبال ارائة سهم و نقـش  زنان در پاتوق]. ٥[ شوند مي
اند و عالوه بر اينكه ساعاتي را در طول هفته يا ماه به كسـب   خود در تغييرات فرهنگي جامعه

پردازند، سعي در بهبـود وضـعيت فرهنگـي     لذت و معرفت و روحية متناسب با عالقة خود مي
جامعـة  . انـد  اين زنان معموالً سرخوردگان از عمل در حيات رسـمي جامعـه   .جامعه نيز دارند

زنـان  . هاي گذشته نبوده است ها در دهه آفريني آن رسمي و فرهنگ مسلط پذيراي ارائة نقش
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جواني كه تمايل دارند مطابق با سبك زندگي جهاني به فعاليت در شهر بپردازند و زناني كـه  
شده  شده و تصور ريزي اي طرح و نقشة برنامه ه هستند و به گونهدر پي ابراز هنر خود در جامع

يابند، احساس طرد و محروميت از مواهب تمدني و امكانات  براي خود در فضاهاي شهري نمي
هـاي خـود را بـه     توانند قابليـت  ها مي زنان در اين پاتوق. دهد ها دست مي حيات مدرن به آن

اين طراحان شهري هستند . نچه بايد باشند حركت كنندظهور برسانند و از اين راه به سوي آ
بايست امكاني را براي معاشرت و برقـراري تعامـل بـا ديگـران در      كه عالوه بر كار و تفريح مي

شـان بـا    هاي شهري و رابطه هاي خود در محيط زنان از طريق فعاليت. سطح شهر فراهم كنند
هـا از   بخشـند و درك آن  انسجام و تداوم مـي نشيني، روزمرگي خود را با فضا  يكديگر و پاتوق

. گـذار اسـت   ها تأثير هاي فراغتي آن زندگي و روابط جنسيتي و روابط قدرت در انتخاب مكان
بندي مصرف شهر از سوي زنان در اين تحقيق شده است به تفـاوت   آنچه باعث تفاوت و گروه

ن براي خود و نقش جنسيتشان اي كه زنا  در نوع نگاه به خود و ساختارهاي اجتماعي و شيوه
بـا   نشـيني را همسـو   رو، زنانِ سنتي پاتوق اين از. داشته است كنند بستگي در شهر تعريف مي

نشيني به چالش  انگيزة زنان مدرن از پاتوق. كنند هاي مسلط جامعه درك و بازتوليد مي ارزش
بك زندگي جديد كشيدن ساختارهاي سنتي و توليد زندگي مدرن بر مبناي تعريف خود از س

دانند بـه وجـود آوردن    تر از ساير اقشار زنان مي است و تمايز زنان روشنفكري كه خود را آگاه
ها، دغدغة كنشـگري فرهنگـي و مقاومـت فرهنگـي در برابـر       خودجوش و خودانگيختة پاتوق

  .هاي مسلط و غالب در جامعه است ايدئولوژي

 منابع
فرهنـگ و   ةنامـ  فصل ،»روشنفكريهاي  نادري در قلمرو پاتوق معرفي كافه« .)١٣٨٦( شراره ،احدي] ١[

  .١٤٢ـ١٣٨ص ،٢٢و  ٢١ش ، مردم
  .لوح فكر :، تهرانايراني ةپاتوق و مدرنيت .)١٣٨٤( تقي ،آزاد ارمكي] ٢[
افشين خاكباز  ةترجم ،فضا، تفاوت و زندگي روزمره خوانش هانري لوفور .)١٣٩٤( كريستين ،اشميد] ٣[

  .تيسا :رانته ،و محمد فاضلي
 ،حميدرضـا پارسـي و آرزو افالطـوني    ة، ترجمـ فضا، شهر و نظرية اجتمـاعي  .)١٣٨٨(تانكيس، فرن ] ٤[

  .دانشگاه تهران :تهران
فضاي جمعي شـهري و معمـاري و محـل تعـامالت      ،پاتوق« .)١٣٩٦(مجتبي  ،قائد ؛تركمان، احمد] ٥[

  .٢٤٨ـ٢٢٥ص ، ٣١، ش ٨ س ،ريزي شهري پژوهش و برنامه ة، نشري»اجتماعي و فرهنگي
  .تيسا: تهران ،درآمدي بر توليد فضاي هانري لوفور .)١٣٩٣( تركمه، آيدين] ٦[
 ،»نشيني زنان شهر يزد كوچه ةموردي پديد ةمطالع« .)١٣٨٨(گهر، عليرضا  محمدرضا؛ پاك، حسيني] ٧[

  .١٢٨ـ١١٣ص ، ٢، ش ٢، س نظم و امنيت انتظامي ةنشري
، همـايش  »يند تـاريخ اجتمـاعي ايـران   اعمومي در فر ةورود زنان به عرص« .)١٣٨٥(ربيعي، كامران ] ٨[
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مركـز مطالعـات و   : علـوم، فرهنـگ و تمـدن اسـالمي، اصـفهان      ةالمللي نقش زنان در توسع بين
  .تحقيقات زنان دانشگاه اصفهان
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