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مطالعة بوستان  :تفكيك جنسيتي در فضاي شهري
  بهشت مادران تهران

  
  معصومه شفيعي ،سهيل توانا

  
  )05/03/95، تاريخ پذيرش .15/1/94تاريخ دريافت (

  
فرض آغاز شده است كه فضا همواره امري آميخته با قدرت مقالة حاضر با اين پيش: چكيده
طور مشخص  جنسيتي و به هاي تكبر اين اساس سعي شده است جايگاه پارك. است

معموالً در اين رابطه دو ديدگاه . بوستان بهشت مادران را در روابط قدرت مطالعه نماييم
دانند و برخي هاي جنسيتي ميي را در جهت رفع تبعيضهاي برخي چنين پروژه. وجود دارد

نويسندگان مقالة . نمايندديگر بالعكس آن را در جهت بازتوليد سلطة جنسيتي ارزيابي مي
هاي نظري افرادي چون هانري لوفور و ميشل فوكو پيش رو قصد دارند با استفاده از نگرش

هاي ميدان تحقيق د تا بتوانند پيچيدگياز دوگانة فوق در تفسير چنين فضاهايي فراتر برون
نفر از  35كه بحث صرفاً در سطح نظري باقي نماند با  براي اين. را در حد توان توضيح دهند

مسئوالن، كاربران و مرتبطان بوستان بهشت مادران مصاحبه نيمه ساختار يافته به عمل 
بر اساس چگونگي . ا استها پيامدهاي اجتماعي و سياسي فضنقطة تمركز اين مصاحبه. آمد

فهم همين پيامدها كاربران و مرتبطان به چهار تيپ و هر تيپ نيز خود به دو گروه تقسيم 
هاي احصا شده با فضاي سپس با توجه به مفاهيم نظري، نحوة مواجهة تمامي گروه. شد

 دهند كه دو گانة فوقهاي تحقيق حاضر نشان مييافته. بوستان مورد تفسير قرار گرفت
بنابراين . دهدجنسيتي ارائه نمي هاي تكالذكر به هيچ عنوان تحليل درستي از فضاي پارك
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ها يا به طور كلي هرگونه بحث  توانيم نتيجه بگيريم كه سلطه بر زنان يا حمايت از آنمي
كند و بايد معناي اين هويتي كمكي به فهم روابط قدرت موجود در چنين فضاهايي نمي

پذيري و  در جايي ديگر جست و آن جايي نيست جز كنترل، رؤيتنوع از قدرت را 
هاي از پيش تعيين شده اعمال ها كه از طريق تفكيك بر اساس ويژگي هنجارسازي بدن به
  .گرددمي
  

  . هاي فضا،  تفكيك جنسيتي، فضا، قدرت، مقاومتبازنمايي :مفاهيم كليدي
  

  طرح مسأله
هاي شهري اجرا عجين با قدرت است، به همين سبب پروژهاز منظر نگارندگان، فضا همواره امري 

ها آكنده از چنان بار ايدئولوژيك بعضي از اين پروژه. شده در تهران نيز از اين قاعده مستثني نيستند
اي هستند كه قرار دادنشان در جايگاهي از روابط قدرت نياز به مطالعه و تفكر زيادي قابل مشاهده

راست و از جمله موضوع مورد مطالعة تحقيق حاضر از اشغال جايگاهي سراما برخي ديگر . ندارد
هاي مخصوص در ارتباط با مفهوم قدرت، احداث پارك. زنندمشخص در روابط قدرت سر باز مي

ها را در  توان احداث آنسو مياز يك. توان حداقل به دو گونة كامالً متضاد تفسير نمودبانوان را مي
توان آن تر از فضاي شهري تلقي نمود و از سوي ديگر ميوان و استفادة گستردهجهت حمايت از بان

توان گفت كه جايگاه با توجه به اين مي. را اقدامي در جهت طرد بانوان از فضاي عمومي درك كرد
  . است 1برانگيز اي در روابط قدرت بدون شك امري سوالچنين پروژه

) 2008( "هاي جنسيتي شهري براي قلمروي عمومياهميت فضا"دراثرش  2براي نمونه اسپين
ها به زنان  شود فضاهاي جنسيتي شهري براي قلمرو عمومي بسيار مهم است زيرا آنمتذكر مي

كنند، به زعم وي شان يك فضاي امن را فراهم مي بخشند و برايهويتي خارج از خانه و خانواده مي
يل دادن دسترسي زنان به قلمروي عمومي بر خالف تفكيك جنسيتي اجباري كه گرايش به تقل

تواند دسترسي زنان به قلمرو عمومي را دارد، تفكيك جنسيتي اختياري در مقياس شهري مي
  .افزايش دهد

به نظر نگارندگان، . برانگيزي، بايد دليل اهميت انجام چنين تحقيقي را توضيح داد عالوه بر سؤال
هاي دو پهلويي است كه قضاوت در مورد نقش طرححكمراني شهري در تهران معاصر، آكنده از 

توان بر اجتماعي و سياسي و كاركردهاي مثبت و منفي آن امري ساده و سرراست نيست و نمي
به عنوان نمونه . هاي پيشيني مبتني بر ايدوئولوژي با آن كامالً مخالف يا موافق بوداساس نگرش

 
1. Problematic 
2. Daphne Spain 
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محل كار به راحتي موضع گرفت و بر اساس نگرش توان در مورد تفكيك جنسيتي در دانشگاه و مي
توان به شك نميهاي زنانه بيبه مفهوم زن و جنسيت با آن موافق يا مخالف بود اما در مورد پارك

هاي اجرا شده و در حال اجراي شهري در تهران امروز از بسياري از پروژه. گيري كردسادگي موضع
ها را نه در  هايي اين است كه آندر مورد چنين پروژه همين نوع هستند و تنها راه براي قضاوت

شك در چنين شرايطي بي. اي از حكمراني شهري فهم نماييمسطحي خرد بلكه در سطح شيوه
شناسان است كه به سهم خود اين شيوه از مديريت شهري را موضوع تفكر و پرسش وظيفة جامعه

  .قرار دهند
قصد دارند از طريق انجام مصاحبه با برخي از مسئوالن براي نائل شدن به هدف فوق، محققان 

ها به بوستان بهشت مادران را تا حدي روشن نمايند و سپس از طريق انجام مصاحبه با  نگرش آن
) مرتبطان(شان با فضاي پارك كاربران پارك و همچنين با كساني كه به دليل مجاورت محل سكونت

خواهيم به عبارتي مي. بت به اين فضا مطالعه نمايندها را نس مورد نظر آشنا هستند نگرش آن
ها گفتگو شده است در سطح گفتماني چه نگرشي به اين فضا دارند و  بفهميم كه افراد فوق كه با آن

كنند و اين گفتارها چه نسبتي با گفتارهاي ايدوئولوژيك بندي ميگفتارهاي خود را چگونه صورت
  .مرسوم دارد

  
  مباني نظري

قصد دارند در ساية مفاهيم قدرت و سياست، روابط فضايي بوستان بهشت مادران را مورد محققان 
  .استفاده شده است 2و ميشل فوكو1براي انجام اين منظور از مفاهيم هنري لوفور. تفسير قرار دهند

  فضا به مثابة امري اجتماعي و سياسي : هنري لوفور
  :سازد روشن ميهاي نظري لوفور براي ما چند مطلب را بحث

كه فضا يك پديده سياسي  ، دوم اين)1991:26لوفور،( كه فضا يك توليد اجتماعي است اول اين 
طراحان يا در مفهوم  3كه اثرات سياسي فضا صرفاً به مقاصد خودآگاه و ناخودآگاه است، سوم اين
عكس در تحليل شود بلكه برمحدود نمي 5يا فضاي به فهم درآمده 4هاي فضاييلوفوري بازنمايي

. بخشدمعناي سياسي فضا را تعين مي1يا فضاهاي بازنمودي 6كاربران با فضاي زيسته نهايي، رابطة
 
1. Henri Lefebvre 
2. Michel Foucault  

شايد در اينجا اين سؤال پيش آيد كه مقاصد ناخودآگاه ديگر چه تركيب متناقضي است اما بايد توجه نمود اين . 3
.مقاصد مربوط به جايگاه اجتماعي طراحان است و نه شخص آنها  

4. Representations Of  Space 
5. Conceived space 
6. Lived Space 
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-كه فضاي سلطه يا فضاي طراحان معموالً از طريق ايجاد شباهت بر اساس تقسيم بندي چهارم اين

هاي كند تفاوتكند و تالش ميهاي از پيش تعيين شده مانند جنسيت يا طبقه يا نژاد عمل مي
برعكس فضاي مقاومت، منطق خود را بر اساس . دروني در هريك از اين مقوالت را حذف نمايد

) ديفرانسيل(  فضاي افتراقي«. كندشان بنا ميها در عين يگانگي پذيرش گوناگوني فرد فرد انسان
ژاد و جنسيت رواج يگانگي به همراه گوناگوني را به جاي همگون سازي با تقسيم به وسيلة طبقه، ن

  .) 675: 2005گونواردنا و كيفر، (» دهدمي
  .در اينجا سعي بر آن است تا اهميت موارد فوق براي تحقيق حاضر را تا حد ممكن روشن سازيم

اگر فضا را به عنوان يك توليد اجتماعي در نظر بگيريم بي شك پيامد آن اين است كه ديگر 
كند كه اين طبيعي بودن را از طريق استفاده از فرقي نمي حال. فضا يك امر طبيعي و ثابت نيست

گيرد توجيه كنيم يا از طريق تقليل آن به مجموعة جبري ها را در بر مياستعارة ظرفي كه پديده
اساساً استفاده از مفهوم توليد فضا به محقق اين ). 27: 1991: لوفور. ك.ن(هاي حسي چيزها يا داده
  .بتواند فضا را به عنوان يك واقعيت اجتماعي به موضوع تفكر انتقادي بدل سازددهد كه امكان را مي

هايي را اگر فرض توليد اجتماعي فضا را بپذيريم پيامد آن اين است كه هر فضاي مشخصي توان
ها را بنابراين يك فضاي خاص بعضي از افراد و گروه. بردآورد و امكاناتي را نيز از بين ميبهوجود  مي

توان گفت هيچ فضايي وجود ندارد كه همگان به با توجه به اين مي. سازدش از ديگران منتفع ميبي
توان نتيجه از اين اصل مي. گو باشد يك اندازه از آن سهم ببرند و نيازهاي همه را به يك اندازه پاسخ

ها  ما و آن هاي انساني را بهگرفت كه هر فضايي سياسي است زيرا بر حسب منافع متفاوت، گروه
كند كه بر مبناي آن مجادالت سياسي براي توليد هاي تمايز اساسي را بنا  ميكند و خطتقسيم مي

  .گيردو تصاحب فضا شكل مي
دقيقاً در رابطه با موضوع پارك بانوان قصد محققان نشان دادن اين  است كه با توجه به 

را رد يا اثبات نمود بلكه بايد آن را در  هاييتوان مشروعيت احداث چنين پاركتوجيهات فني نمي
  .هاي متفاوت مطالعه نمودقالبي سياسي يعني مربوط به منافع متضاد گروه

  پيش از وارد شدن به بحث پيامدهاي گزارة سوم براي تحقيق حاضر بايد دربارة  مباني 
ين مفاهيم لوفور در ترترين يا حداقل معروفشايد بتوان گفت مهم. گيري اين گزاره توضيح دادشكل

اين مفاهيم به ترتيب عبارتند . بندي مفهومي سه گانة وي از انواع فضا استكتاب توليد فضا،  تقسيم
  .فضاهاي بازنمودي-3هاي فضا و بازنمايي-2، 2عمل فضايي- 1: از 
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تند گانة ديگري نزد لوفور تناظر داشته باشد كه به ترتيب عبارگانه با سهرسد اين سهبه نظر مي
  . فضاي زيسته-3فضاي به فهم درآمده و -2، 1فضاي دريافته -1از 

  .اش وجود نداردگانهبراي وضوح بيشتر معناي اين مفاهيم راهي بهتر از نقل تعريف خود لوفور از سه
هاي فضايي هر  هاي خاص و ويژگي مجموعه عمل فضايي كه توليد و بازتوليد و مكان«

اي از انسجام را تضمين  عمل فضايي استمرار و اندازه. گيرد مي بربندي اجتماعي را در  صورت
كند، از نقطه نظر فضاي اجتماعي و رابطة هر بخشي از يك جامعه مفروض با آن فضا، اين  مي

. اي از كارائي دارداي از صالحيت و سطح ويژهانسجام داللت بر يك سطح تضمين شده
رو با  كنند و از اين با نظمي كه اين روابط تحميل ميهاي فضا كه با روابط توليد و بازنمايي

فضاهاي بازنمودي كه . ها، با رمزها و با روابط پيشيني در ارتباط هستند دانش، با نشانه
هاي پيچيده،گاهي رمزواره شده،گاهي نشده، مرتبط با جنبة مخفي و زيرزميني  نمادپردازي

  )33:1991لوفور،(» دگير مي زندگي اجتماعي، همچنين با هنر را در بر
گانه نيست، بلكه هدف اين است قصد ما در تحقيق حاضر، پيدا كردن مصاديق براي مفاهيم سه

كه با توجه به پيوستگي دائمي بين بعد دوم و سوم فضا، اين را نشان دهيم كه طراحي فضا فقط 
  بخشي از توليد فضا است كه با وجود اهميت فراواني كه در كاركرد آن دارد لزوماً آن را تعيين 

كردهاي از پيش تعيين شده باشد و نوعي تواند مخلّ اين كارهمواره نوعي از امر زيسته مي. كندنمي
داري حتي سرمايه«. از فضاهاي بازنمودي يعني همان جايگاه خالقيت و مقاومت را به وجود آورد

توانند فضايي با  ريزان، نمي ، و يا طراحان تكنوكرات و برنامه"سازمان يافته"داري جديد يا سرمايه
  )37:همان(» هاي آن توليد كنند داللت دركي كامالً روشن از علت و معلول، انگيزه و

پيامد منطقي گزارة فوق اين است كه هر تالشي براي فهم جايگاه سياسي يك فضاي مشخص 
  .هاي مصرف و خوانش فضا از سوي كاربران و مرتبطان آن محكوم به شكست استبدون توجه به گونه

كه ربط گزارة نظري چهارم به تحقيق حاضر توجيه شود الزم است توضيحاتي در باب  براي اين
  لوفور به تأسي از ماركس كه سير تاريخي . روند تاريخي تحول فضا از منظر لوفور ارائه گردد

كند مفاهيمي بر پاية تغييرات شيوة توليد فضا به  سازي كرد، سعي ميهاي توليد را مفهومشيوه
مندي ماركس پردازي لوفور به سختي، عينيت و غايتالبته بايد توجه داشت كه مفهوم. ود آوردوج

بندي مبتني بر سه را به يك تقسيمتوان آنبندي شامل شش مفهوم است كه مياين تقسيم. نيست
. ك.ن(شود مي 4و فضاي افتراقي 3، فضاي انتزاعي2ترخالصه نمود كه شامل فضاي مطلقمفهوم مهم

  ).229-400: 1991و لوفور،170 -185: 2005شيلدز،
 
1. Perceived space 
2. Absolute Space 
3. Abstract Space 
4. Differential Space 
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توان گفت فضاي مطلق در اينجا هدف، شرح دقيق مفاهيم فوق نيست اما به طور ساده مي
داري و فضايي است كه انسان هنوز از فضا و طبيعت بيگانه نشده؛ فضاي انتزاعي فضاي سرمايه

منظر لوفور بر اساس نوعي وحدت مبتني  فضاي انتزاعي از. فضاي افتراقي فضاي اجتماع آينده است
هاي كاركردي گيرد كه از طريق تكه تكه كردن فضا بر اساس ويژگيبر انباشت سرمايه شكل مي

  سازي فضا به شكلي در هم آميخته، كنترل را از نظر وي همگني و قطعه قطعه. ندكعمل مي
  ).355-356: 1991لوفور، .ك.ن(سازند پذير ميامكان

فضايي كه در خدمت  -كند شود كه مرتب سازي مي اين عمل اجتماعي فضايي ميفضاي «
بندي انواع طبقات و قشرهاي اجتماعي را  استراتژي طبقه. كند بندي مي يك طبقه، طبقه

ها  كند و آن در گسترة قلمروي موجود توزيع مي) كند اي كه هژموني اعمال مي به جز طبقه(
  .)375:1991لوفور،( »دارد را از يكديگر جدا نگه مي

. آورداش امكاناتي را براي تغيير به وجود ميهاي درونيبه زعم لوفور فضاي انتزاعي به دليل تناقض
ترين تناقض از منظر بحث ما بر مبناي تضاد بين فضاي مبتني بر بوروكراسي، عقالنيت و سود از مهم
از نظر وي حتي بوروكراتيزه و . دگيرطرف و فضاي لذت، بازي و فراغت از طرف ديگر شكل مي يك

توانند زيرا ارزش، كميت و نياز نمي. بازاري كردن چنين فضاهايي توان حذف اين تضاد اساسي را ندارد
  ).352- 355: 1991لوفور،.ك.ن(به طور كامل بر ارزش مصرف، كيفيت و ميل تسلط يابند 

و بدن براي مقاومت به هيچ وجه  البته اشارة لوفور به اهميت مسائلي از قبيل لذت، ميل، بازي
با توجه به ديالكتيك . نيست 2و فليكس گتاري 1دليلي بر شباهت بين او و افرادي مانند ژيل دلوز

توان گفت تالشي براي برقراري تناظر بين اين دو مفهوم از ميل توسط شخصي بعدي لوفور ميسه
دليل اشاره به اين تفاوت اين است كه ). 184: 2005شيلدز، . ك.ن(مانند شيلدز يكسره بر خطاست 

دچار اين سوء برداشت نشويم كه مصرف يك فضا به شكلي متفاوت از كاركرد از پيش طراحي شدة 
به . فضا توسط يك كنشگر فردي بدون نوعي ميانجي سياسي همان مقاومت مد نظر لوفور است

آن را با نگاه امثال ميشل عبارت بهتر، نبايد نگاه لوفور به مصرف فضا و مقاومت حاصل از 
اش مبارزة بين لوفور بر اساس ديالكتيك) 130-131: 2008گونواردنا، .ك.ن. (خلط نماييم3دوسرتو

  ).353-1991:354لوفور، . ك.ن(داند بدن و نابدن را نيز يك مبارزة طبقاتي مي
را دچار  تواند مخاطبسخنان افراطي لوفور در نقد باورهاي چپ سنتي در بسياري مواقع مي

هاي به اصطالح بدفهمي نمايد ولي به هيچ وجه نبايد اين سخنان را دالّ بر شباهت لوفور با چپ
كه لوفور تفريحات طبقات متوسط اروپاي صنعتي را در مثالً هنگامي. مدرن قلمداد نمودپست
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ستري كند، نبايد آن را در باي به سوي مبارزه معرفي ميسواحل مديترانه به عنوان دريچه
تواند الگويي را به طبقات از نظر وي در نهايت اين شكل از مصرف فضا مي. غيرديالكتيكي فهم نمود

. ك.ن(پايين معرفي كند كه خود محرك مناسبي در جهت تقاضاي تغيير و مبارزة طبقاتي است 
وپيايي فضايي داري، يوتلوفور با توجه به تناقضات ايجاد شده در درون فضاي سرمايه). 352- 354: همان

لوفور نام . گر استبخش فضا از هرگونه انتزاع سركوبشود كه معيار و هدف سياست رهاييرا متصور مي
پيشيني بر  هايبنديگذارد، فضايي كه در آن تقسيممي) تفاوت محور(اين يوتوپيا را فضاي افتراقي

هاي پيشيني فضا مبتني بنديماساس نژاد، طبقه و جنسيت جايي ندارد عالوه بر نقد لوفور از تقسي
كاركردي با عملكردهاي يگانه و فني خوشبين بر جداسازي انسانها اساساً وي نسبت به فضاهاي تك

لوفور اين ). 369:1991لوفور، . ك.ن(نمايد نيست و آنها را جزئي از فضاي كنترل و سلطه تلقي مي
كند ولي نكتة جالب توجه اينجاست قي مينگاه كاركردگرايانه و انتزاعي را مختص به فضاي غربي تل

اي مانند ايران نيز نگرش از قبل تثبيت شده و كاركردگرايانه به فضا امري كه امروزه در جامعه
  .هژمونيك است

ـ به يك مكان ثابت ) تدارك غذا و غيره(اگر چه كارـ از جمله بخشي از توليد خانگي «  
كند، و از اين حيث  غرب بايد از  بازي صدق نمينيازمند است، اما اين دربارة خواب، و 

شرق، با فضاهاي بسيار باز، و اسباب و اثاثية اندك و به آساني قابل حملش به خوبي درس 
  ).363همان،(» بگيرد

ريزي فضايي متخصصان مخالف با توجه به نكتة فوق روشن است كه نگاه لوفوري با هرگونه برنامه
هاي ظاهراً عقالني به جاي منافع يك عدة به خصوص با توسل به استداللريزي، زيرا در برنامه. است

ريزي فضايي به قطعةزير به خوبي نگاه وي در رابطه با هرگونه برنامه. گيردمنافع همگاني قرار مي
  .سازداصطالح متخصصان را روشن مي

اياالت اي در منجر به ترغيب عده... پذيري شهر نا پيچيدگي و فهم مواجه شدن با«
متحده شد كه ابتكار نظري و عملي خلق متخصصاني را به دست بگيرند كه مسئول 

هايي را  كه الزم باشد راه حل ها باشند، البته بدون اين گشودن گره مسائل و توضيح آن
مقامات، ” ريزي شهري برنامه“اي در برابر چنين دستور عمل اوليه. ارائه دهند

تصور بر اين بود كه از اين طريق . شده ميناميد 1”ريزي نيابتي برنامه“
به عنوان يك گروه، از خدمات شخصي ذيصالح، توانا در ” ساكنان“و ” كنندگان مصرف“

مند شوند كه از طرف آنها با بهره - صحبت كردن و برقراري ارتباطـ خالصه، از وكيلي
  .مقامات مالي و سياسي مذاكره كند
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هاي ذينفع ـ وقتي كه گروه. ر استبسيار معنادا...  شكست اين رويكرد
تواند به نام يا به جاي آنها صحبت كند؟  زنند چه كسي مي كنندگان ـ حرف نمي مصرف

چنين تخصصي وجود  -قطعاً نه يك كارشناس، و نه يك متخصص و سخنگوي فضا
به . ندارد، زيرا كسي حق ندارد به جاي آنهايي كه مستقيماً درگير هستند صحبت كند

چگونه . حق چنين كاري، مفاهيم چنين كاري و زبان چنين كاري، وجود نداردسادگي 
يا سياستمداران ” دهندگانتوسعه“گفتمان چنين كارشناسي متفاوت از معماران، 

پذيرفتن چنين  نقش يا كاركردي به معناي حمايت كردن   است؟ واقعيت اين است كه
” كنندگان مصرف“سكوت . است - ادلهجايي مصرف با مبجابه -واره ساختن ارتباطاز بت

  ).364- 365همان، (» و تمام مسئله همين است -در واقع يك مسئله است
ريزي نيابتي نيز قابل هاي نسبتاً معقول آن مانند برنامهريزي در شكلبه زعم لوفور حتي برنامه

ظيفة علم كنندگان خالصه شده است، پس وريزي در سكوت مصرفقبول نيست و كل مسئله برنامه
كنندگان و طراحان يا فضاي بازنمودي و بازنمايي فضايي فضا چيزي جز بيان تضاد بين فضاي مصرف

  ). 365:1991لوفور،.ك.ن(است 
گيرد و به كه محققي با نگرش لوفوري در جاي مصرف كنندگان قرار نمي بنابراين با وجود اين

طرفي چنين اهند اما اين را نبايد دالّ بر بيخوها چه مي كند كه آنريزي تعيين نميواسطة برنامه
با توجه به اين روشن است كه محققان بر اساس معيارهاي نظري خود به مطالعة . محققي تلقي كرد

يكي از اين . كنندگان و طراحان فضا خواهند پرداختتضادهاي فضا به خصوص تضاد ميان مصرف
أسي از لوفور براي نگارندگان از اهميت فراواني معيارهاي نظري براي مطالعة تضادهاي فضا كه به ت

كه سياسي و  به نظر لوفور با اين. برخوردار است تلقي فضا به عنوان امري اجتماعي و سياسي است
. اجتماعي بودن توليد فضا واقعيتي مشخص است ولي اين به معناي شناخت آن براي همگان نيست

  :كندح ميلوفور بر اساس همين گزاره پرسش ذيل را مطر
است، چگونه اين واقعيت ) اجتماعي(يك توليد ) اجتماعي(اگر درست باشد كه فضاي «

  )27: 1991لوفور،(» پنهان مانده است؟
دهد لوفور با استفاده از دو مفهوم توهم شفافيت و كدري به اين پرسش پاسخ مي

از افراد به دليل ابتال به بنابراين از منظر وي حقيقتي وجود دارد كه بسياري ). 27-30همان،.ك.ن(
به عبارت . در تحقيق حاضر از اين شيوة تحليل پيروي نشده است. نوعي توهم از فهم آن عاجزند

ديگر قصد محققان تبيين داليل پنهان ماندن سياسي و اجتماعي بودن توليد فضا در نزد برخي 
-فتن آن به عنوان معيار تيپكاربران و مرتبطان فضا نيست، بلكه كاركرد عمدة گزارة فوق قرار گر

كه كاربران و  يعني بر اساس اين. بندي انواع مواجهة كاربران و مرتبطان با فضاي مورد مطالعه است
ند يا خير، امرتبطان، فضاي پارك تك جنسيتي را به عنوان امري اجتماعي و سياسي تلقي كرده

اجتماعي و سياسي بودن فضا با توجه به برداشت . ها به دو گونه تقسيم شده است گفتارهاي آن
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نگارندگان از نظرية لوفور بدين معنا است كه مشخصاً فضا به عنوان امري در نظر گرفته شود كه 
شك به نفع يي بيسازد و چنين فضاآورد و برخي ديگر را محدود ميبرخي از امكانات را به وجود مي

  .كندگروهي و به ضرر گروهي ديگر عمل مي
 

  فضا، قدرت و مقاومت: ميشل فوكو
برداشت فوكو از مفهوم قدرت كمك شاياني به فهم نگاه مديريت شهري تهران در دوران معاصر  

 هايي از قبيل زيرگذرهاي شهري، مراكز خريد چندرسد با توجه به احداث پروژهبه نظر مي. كندمي
 1منديشاهد تغيير قدرت از مفهوم نمايشي آن به نوعي از حكومت... هاي بانوان و كاركردي، پارك

 .باشيم 2مبتني بر شكل گيري هتروتوپيا
- منظور فوكو از هتروتوپيا فضايي است كه قواعد جاري و معمول فضاي كلي در آن صدق نمي

هاي فوكو به گونه. ود را دارندهاي فضايي خاص خچنين فضاهايي عملكردها و صالحيت. كند
به عنوان نمونه هتروتوپياي بحران . كنداشاره مي... متفاوتي از هتروتوپيا از جمله بحران، انحراف و
- هايي از جمله نوجوانان، سالمندان و زنان شكل ميمعموالً در جوامع باستاني و در رابطه با گروه

-گرفتند كه سوژهي و مرگ، هتروتوپياهايي شكل ميدر مواقعي از جمله قاعدگي زنان، بيمار. گرفت

روزي، توان گفت در دوران مدرن، مدارس شبانهمي. ساختندها را از نظم معمول فضا جدا مي
هاي جديد نقشي شبيه به اين را هاي سالمندان، تيمارستان و زندانها، خانهها، بيمارستانسربازخانه

تر است كه هتروتوپيا قائل است كه براي ما از همة انواع آن مهم فوكو به نوع ديگري از. كنندايفا مي
است ... هاي زنانه وها، پاركها، ساحلهمان فضاهاي مخصوص زنان است كه شامل استخرها، باشگاه

براي وضوح بيشتر رابطة هتروتوپياي مد نظر با مفهوم قدرت، ). 207-209:1390تانكيس،.ك.ن(
  .رسدكو به مقوالت قدرت و مقاومت الزم به نظر ميارائة توضيحاتي از نگاه فو

 –كند در مقابل برداشت حقوقيهاي رايج ارائه ميتعبير خاصي كه فوكو از قدرت در برابر انگاره
گيرد، قرار گفتماني، برداشتي كه قدرت را بر حسب قانون، ممنوعيت، آزادي و حاكميت در نظر مي

كند تحليل قدرت نه از ديدگاه حقوقي بلكه از ديدگاه ميآنچه كه او ما را به آن دعوت . دارد
  .تكنولوژيك است

نظير :[هايي منفي دست كشيدبايد از توصيف هميشگي اثرهاي قدرت در قالب واژه« 
كند، انتزاع كند، سانسور ميكند، جلوگيري ميكند، سركوب ميقدرت طرد مي]كه اين
كند، قدرت واقعيت را توليد واقع قدرت توليد ميدر . پوشاندكند و ميكند، پنهان ميمي
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كند، خرد و شناختي كه هاي حقيقت را توليد ميها و آئينكند، قدرت قلمروهاي ابژهمي
  ).242: 1378فوكو، (» دست آورد به اين توليد بستگي دارد  توان بهمي

حق به مرگ (ردن ديگر از ميان ب. از نظر وي در اشكال اعمال قدرت تحوالتي رخ داده است
شكل اصلي سازوكار قدرت نيست، بلكه تحريك، تقويت، كنترل، مراقبت، ) داشتن رساندن يا زنده نگه

كرد است، قدرتي كه بيشتر براي توليد، شان ميبهينه سازي و سازماندهي نيروهايي كه قدرت مطيع
» شاناداشتن يا نابوديها، به اطاعت و افزايش و سازماندهي نيروهاست و نه براي ممانعت از آن

  ).1383:فوكو. ك.؛ همچنين ن157: 1381فوكو،(
از شكل حاكميت، دولت و سركوب به شكل قدرت مشرف بر ... در اين تحول، قدرت، «
به شكل آناتومي سياسي بدن ... درآمد و ) با هدف تامين رفاه و سالمت فرد و جمع (حيات 

  ).30:  1378دريفوس و رابينو، (» ظاهر شد) كارگيري تكنولوژي انضباطيبا تأكيد بر به(
توزيع و . خواهد زندگي روزمره افراد را سامان بخشداش ميتكنولوژي انضباطي با نگاه خردبين

هايي است كه تكنولوژي ها از يكديگر از نخستين تكنيكبندي افراد در مكان و جداسازي بدنطبقه
اين همان . بردگذرد بهره ميآنچه كه درون فضا مي پذير كردن افراد وانضباطي از آن براي رؤيت
كه محملي براي مفاهيم  بنابراين فضا براي وي بيش از آن. خواندها مياست كه فوكو هنر توزيع

هاي قدرت و دانش تبديل به مناسبات واقعي ها باشد، جايي است كه گفتمانانتزاعي و ايدئولوژي
اي بنيادي است چرا كه در هر شكلي از زندگي اجتماعي، مقولهفضا «به تعبير فوكو . شوندقدرت مي

و فضاهاي 1بينالگوي اردوگاه، طرح سراسر) 252: 1986فوكو،(» فضا اساس هر اعمال قدرتي است
كنند و ها را فراهم ميهايي هستند كه امكان مداخله بر رفتار انسانشده، همگي تكنيكجنسيتيتك

هدف از اين، اعمال قدرت بر جزء جزء حركات . كنندتار تبديل ميفضا را به يك عامل كنترل رف
مندي را بين قدرت فايده –بدن، اداها، اطوارها و رفتارها است، تكنولوژي انضباطي يك رابطه اطاعت

  .كند، بنابراين هدف تكنولوژي انضباطي، بدن مطيع استو بدن برقرار مي
تعريف اعمال «كند،اعمال ديگران تعريف مي فوكو قدرت را به معناي شيوة انجام عمل روي

( »دهندهاي ممكن ديگر ساختار ميها به حوزه كنشاست كه برخي از كنش ايقدرت شيوه
شود كه آزادي نيز مالزم با اين حال بايد دانست كه اين قدرت وقتي اعمال مي) 429:  1389فوكو،

روش فوكو براي شناسايي روابط . ود نداردبنابراين بدون وجود بالقوة سرپيچي قدرت وج. آن باشد
  .هاي طرد شده استهاي مقاومت يا گروهقدرت، تمركز بر نقطه

البته –توان گفت مسئلة اصلي محققان شناخت سوژة برساخته شدة فضاو بر همين اساس مي
نيست، بلكه تمركز بر نقاطي است كه اجازه -اگر موفقيتي در سوژه منقادسازي حاصل شده باشد

  .دهد سوژه به طور كامل به انقياد در آيدنمي
 
1. Panopticon 
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كه با توجه به تمايزي كه فوكو بين امور  در نهايت بايد دو نكته را متذكر شويم؛ اول اين
مقاومت را به طور -گذارد، تحليل كامالً متعهد به وي بايد رابطه قدرتگفتماني و غير گفتماني مي

در اين تحقيق با توجه به تمايزي كه ميان كاربران و  .يكسان در دو وجه آن مورد مطالعه قرار دهد
مرتبطان برقرار شد سعي كرديم به اين گزاره پايبند بمانيم اما با اين حال محققان بيشتر بر وجه 

كه حداقل وفق خوانش ما، رابطة هتروتوپيا با فضاي كلي، ارتباطي بر  دوم آن. گفتماني متمركز شدند
رابطة فوق با فضاي كلي شباهت بيشتري به يك استثناي برسازنده  پاية گسستي كامل نيست بلكه

بنابراين نبايد مسئله را به روابط دروني فضاي پارك فروكاست، . دارد تا يك انقطاع بدون ميانجي
  .چراكه اهميت روابط دروني به دليل جايگاه آن در چيدمان كلي شهر است

  
  روش تحقيق

ارائة روايتي نظري از انواع رابطة كاربران و مرتبطان با فضاي مورد با توجه به هدف تحقيق حاضر كه 
بنابراين جامع بودن توصيف . پردازدمطالعه است، الجرم تحقيق صرفاً به توضيح كيفي اين روابط مي

روابط، دغدغة نگارندگان نيست زيرا قصدي براي توضيح تماميت روابط فضايي وجود ندارند بلكه 
هاي موجود در انواع روابط فضايي است كه بتوان بر اساس آن افراط و تفريط برعكس مسئله توضيح
تر توضيح داده شد نقطة طور كه پيش همان. دست آمده تقويت نمود هاي بهروايت نظري را با داده

بنابراين بهترين . بندي گفتماني فهم كاربران و مرتبطان از فضا استتمركز تحقيق حاضر صورت
  .هاي عميق استآوري اطالعات از ميدان، انجام مصاحبهشيوه براي جمع

تهران بزرگراه رسالت،  3ميدان تحقيق حاضر بوستان بهشت مادران است كه واقع در منطقه 
مورد بهره برداري قرار گرفته  1387باشد كه در سال تقاطع اتوبان حقاني و خيابان شهيد كاوه مي

هايي ي هدفمند استفاده شده است و سعي شده نمونهگيردر اين پژوهش، از روش نمونه.  است
در اين . انتخاب گردند كه بيشترين اطالعات را در زمينة مورد مطالعه در اختيار محقق قرار دهند

براي ) شاناحتمالي(بخشي ها براساس ميزان روشناييها و جز اين افراد و گروه«گيري نوع نمونه
بنابراين  با اتكا ) 138: 1388فليك، (» شونداست، انتخاب مي اي كه تا آن لحظه تدوين شدهنظريه

نفر از زناني كه از فضاي تفكيك شدة پارك بهشت  15گيري غيرتصادفي و هدفمند به روش نمونه
اند و از اين پارك نفر از زناني كه ساكن منطقة مورد مطالعه 15و ) كاربران(كنند مادران استفاده مي

نفر از مسئوالن امر براي انجام مصاحبه انتخاب شدند كه  5و همچنين ) رتبطانم(كنند استفاده نمي
البته كاربران و مرتبطان عموماً از ميان جوانان دانشجو و داراي . سال است 54-23ها  دامنة سني آن

اند كه بتوانند اطالعات بيشتري دربارة موضوع در اختيار محققين تحصيالت دانشگاهي انتخاب شده
  .دهندقرار 
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هايي بندي استفاده شده است كه با روشهمچنين براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش تيپ
بندي بر عكس تحليل در تيپ. متفاوت است) اي نظريه زمينه(مانند تحليل تماتيك و گراندد تئوري 

در تحقيق ها تيپ. شودتماتيك و گراندد تئوري فرايند تحقيق نه از ميدان بلكه از نظريه شروع مي
  هاي كه آيا احداث پارك اند؛ اول اينحاضر بر اساس پاسخ به دو پرسش متوالي ساخته شده

كه در صورتي كه  گيرند يا نه و دوم اينجنسيتي را از لحاظ سياسي مورد با اهميتي در نظر ميتك
را در جهت  هاييها به سؤال قبلي منفي است چرا و اگر مثبت است آيا احداث چنين پارك پاسخ آن

  ها؟ كنند يا عليه آنمنافع زنان ارزيابي مي
اند بلكه در بسياري از موارد از طريق ها همواره به شكلي مستقيم مطرح نشدهالبته پرسش

- در نهايت بايد اين نكته را متذكر شد كه تيپ. اندهاي ديگري پاسخ داده شدهمطرح كردن پرسش

بنابراين . فته است و نه در سطح محتوا و صورت گفتاربندي انجام شده در سطح افراد صورت گر
هاي گفتماني نيستند و به دليل ارجاع هر هاي انتزاعي ناب بدون برخورداري از تناقضها، آدمكتيپ

هاي مبتني بر ترند نبايد به سراغ كارهايي مانند تيترگذاريها كاملتيپ به اشخاص واقعي كه از تيپ
  .مفاهيم رفت

  
  هاهتحليل يافت

هاي انجام شده و درك مصاحبه شوندگان از خصلت سياسي فضا، دو تيپ اصلي با توجه به مصاحبه
در ميان كاربران و دو تيپ اصلي نيز در ميان مرتبطان فضا شناسايي شد كه هر كدام خود به دو 

. رسدنظر ميها شويم ارائة توضيحاتي الزم به كه وارد معرفي تيپ پيش از آن. اندگروه تقسيم شده
اند كه به همان معنايي هايي قابل مشاهدهكه اساساً در ميان كاربران و مرتبطان نمونه نكتة اول اين

اي جنسيتي كه پيشتر در بخش مباني نظري توضيح داده شد فهمي اجتماعي و سياسي از فضاي تك
هاي ما از ميان افراد نمونهجا قابل توجه است كه  اين امر از آن. مانند بوستان بهشت مادران ندارند

توان گفت بنابراين مي. اندهاي مربوط به مسائل زنان انتخاب شدهكرده، جوان و داراي دغذغهتحصيل
كه اين شكل از اعمال قدرت فضايي براي بسياري از افراد امري آشكار نيست و اين افراد چنين 

  .كنندفضايي را به عنوان يك مسئله با اهميت تلقي نمي
كه به شكلي انتقادي با استفاده از ادبيات  توان به دو شكل تفسير كرد؛ اول اينين امر را ميا

هاي شفافيت نظري افرادي چون لوفور و فوكو، يا بحث پنهان شدن ساز و كارهاي قدرت توسط توهم
به  هاي قدرت از اشكال سنتي مبتني بر نمايشكه از تغيير مكانيسم و كدري را مطرح كرد يا اين

- توان به گونهگويان را مي البته وجود چنين نگرشي در ميان پاسخ. اشكال جديد نامرئي سخن گفت

اي از موفقيت آن اي غير انتقادي هم تفسير كرد و برخالف تفسير اول، نامرئي بودن قدرت را نشانه
لوژيك قلمداد اي از شكست قدرت حداقل در سطح ايدئوبه شمار نياورد بلكه آن را به عنوان نشانه
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توجهي خود به توجيهات گفتماني قدرت و مخالفانش با رفتاري به عبارت ديگر اين افراد با بي. نمود
  .شوندگيري سوژة مطيع مينمايند و مانع شكلمسلكانه، قدرت را خنثي ميكلبي

لفت با اند كه عليرغم مخانكتة دوم اين است كه در ميان كاربران بوستان، افرادي قابل مشاهده
-از يك. توان به دو شكل تفسير كرداين را نيز مي. كنندهايي از آن استفاده مياحداث چنين پارك

اي از موفقيت استراتژي قدرت فضايي است كه حتي مخالفان خود در سطح گفتماني را طرف نشانه
ز عدم موفقيت اي انمايد و از طرف ديگر نشانهدر سطح غيرگفتماني و كردار به درون خود جذب مي

  .استراتژي قدرت است زيرا حتي كاربران نيز ارادتي به گفتمان طراحان ندارند
توان نتيجه گرفت كه قدرت فضايي هايي كه در دو نكتة فوق مطرح شد ميبا توجه به گزاره

جنسيتي بر طبق خواست طراحان آن حداقل  هاي تكاعمال شده از طريق استراتژي احداث پارك
حتي اگر تفاسير بدبينانة مطرح شده را . كندآميز عمل نميموفقيت1ماني و ايدئولوژيك در سطح گفت

آميز قلمداد  توان موفقيتبپذيريم نيز حداكثر عملكرد قدرت را در سطح تنظيم كردارهاي دلخواه مي
توان عالوه بر اين با يك مشاهدة ميداني مختصر مي. كرد و نه در سطحي گفتماني و ايدئولوژيك

نحوة پوشش و . فهميد كه در سطح كردار نيز كاربران مطيع فرامين ايدئولوژيك طراحان نيستند
رعايت نكردن حجاب حداقلي مدنظر مسئوالن پارك و تذكرات پي در پي و بي فايدة نگهبانان، شاهد 

اين امر يادآور هتروتوپياهايي مانند استخرهاي زنانه و سواحل مختص . خوبي براي اين مدعاست
هاي زنانه در كه در اين هتروتوپياها نگاه مردانه غايب است ولي افراط با اين. بانوان درياي خزر است

همچنين انگار گروه . كندتأكيد بر امور جنسي، بعدي غير قابل تحمل را براي مسئوالن امر ايجاد مي
از اساس متفاوت است و اي كه كاربران به آن تعلق دارند با آنچه مدنظر طراحان بوده است اجتماعي

هاي ناپسند از نظر مسئوالن تبديل شود همين باعث شده پارك در مواقعي به محلي براي خودنمايي
كند هاي مسئوالن تاييد ميهاي فوق را گفتهگزاره. و در مواقعي به مكاني خالي از سكنه مبدل گردد

  :گوها نقل شده استوكه در ذيل، بخشي از يكي از اين گفت
به نظر شما بوستان بهشت مادران تجربة موفقي بوده و توانسته اهدافي را كه طراحانش در  :م

  نظر داشتند برآورده كند؟
بله تجربة موفقي بوده، فرصت مناسبي در اختيار بانوان قرار داده تا بتوانند از فضاي باز به : پ

هايي بايد راي ادامة چنين پروژهولي به نظرم ب. راحتي استفاده كنند و به ورزش و تفريح بپردازند
تر باشند در نظر بگيرند تا بانواني كه از امكانات تر و خانوادگيهاي بهتري را كه پرازدحاممحل

  .مند شوندهاي خود برخوردار نيستند بتوانند از چنين فضاهايي بهرهمناسب در محله

 
هاي بين مفاهيم ايدئولوژيك و گفتمان براي ما حائز اهميت نبوده است بايد متذكر شويم كه در تحقيق حاضر تفاوت .١

  .ها در تقابل با قدرت غير ايدئولوژيك و غير گفتماني داراي اهميت است و صرفاً وجه اشتراك معنايي آن
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ضي موارد مسئوالن به كاربران اي كه براي ما خيلي جالب بود اين است كه چرا در بعنكته: م
جا كه كامالً محافظت شده است و تنها زنان در آن  دهند، اينپارك در مورد نحوة پوشش تذكر مي

  پس چرا بايد شاهد اين قبيل رفتارها باشيم؟. حضور دارند
 شود كه شاهد هر شكلي از پوشش باشيم،كه فقط زنان حضور دارند اما اين دليل نمي بله با اين: پ

ها آزاردهنده است و بايد با چنين رفتارهايي برخورد در بعضي از موارد واقعاً خودنمايي بعضي از خانم
در هر . كنم در انتخاب محل شايد كمي عجله شده استشود و به همين دليل است كه احساس مي

  .ها به عنوان يك فضاي عمومي مطرح استصورت نبايد فراموش كنيم كه كاربري  اين پارك
وقتي مردان حضور ندارند چه ايرادي به خودنمايي زنان در يك فضاي زنانه و چه منعي براي : م

  .رسد به لحاظ قانوني و شرعي منعي وجود داشته باشدپوشش زنان وجود دارد، به نظر نمي
. نه به اين داليل اشكالي ندارد بلكه به لحاظ عرف اجتماعي و اخالقي كار درستي نيست: پ
باالخره . ها فاصله گرفتجا از لحاظ پوشش بسيار آزادند ولي نبايد خيلي از چارچوب اينها خانم
  .جا جايي براي سالمتي و ورزش است نه براي خودنمايي اين

توان كاربران فضا را از پيش مشخص نمود كه مي توان گفت در چنين نگرشي، عالوه بر اينمي 
اگر طراحي فضا به تنهايي نتواند از . د را نيز تحميل كردتوان و بايد رفتارهاي دلخواه خوبلكه مي

. هاي فضا بايد انجام اين وظيفه را بر عهده گيرنداي برآيد نگهبانان آئينعهدة انجام چنين وظيفه
ها به هيچ عنوان داراي مبناي قانوني و شرعي موجهي البته نكتة جالب اين است كه اساساً اين آئين

اند كه بر اند، بلكه اموري كامالً مدرنديگر در يك چارچوب سنتي شكل نگرفتهنيستند و به عبارت 
  گرديم و هتروتوپيايي مانند اگر به گذشته باز. اندبندي شدهسازي رفتار صورتاساس بهنجار

گري، بازي، عشوه. منطقي نخواهيم شمردهاي زنانه را در نظر آوريم گزارة فوق را چندان غيرحمام
تر از آني است كه در فضايي لذتي كه در چنين هتروتوپياهايي جاري است بسيار پررنگ برهنگي و

حتي اگر نخواهيم به گذشتة نه چندان دور بازگرديم . مانند بوستان بهشت مادران قابل نظاره است
هاي زنانه را در حافظة خود زنده كنيم و از خود بپرسيم كه چرا توانيم فضاي جاري در مولوديمي

گري كه در فضاي خصوصي سنتي امري كامالً مرسوم و طبيعي است در يك ين شكل از عشوها
فضاي دولتي مختص به بانوان كه از ديد مردان نيز پنهان است به اين ميزان غير قابل تحمل به نظر 

بهترين پاسخ براي اين پرسش تغيير مبناي قدرت از منطق تخطي از قانون و نمايندة آن به . رسدمي
  .سازي استمنطق كنترل و بهنجار

هاي فضا، خالي كردن راه حل اين گفتار در مواجهه با ناتواني از رام كردن و بهنجار ساختن سوژه
گيري به حدي شود كه بوستان از كه سخت آن از كاربر است كه در دو شكل بروز مي كند؛ يا اين

و مبتني بر آرزو مكان احداث به جايي كه در يك راه حل خيالي  كاربر نابهنجار تهي شود يا اين
توان به اين بر اساس چنين راهكاري مي. منتقل شود كه سوژة نابهنجار در آن وجود نداشته باشد
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شود و نتيجه رسيد كه گفتار فوق اگر در كنترل ناموفق باشد نيز از ادامة چنين روندي منصرف نمي
در انتهاي . تا حداقل نمايش كنترل شكست نخوردكند صرفاً به يك نشانة بدون مرجع نيز اكتفا مي

اين بحث، اشاره به سخنان يكي ديگر از مسئوالن خالي از فايده نيست كه ابعاد ديگري از نگرش 
  .سازدكاركردگرايانة مورد نقد متفكري چون لوفور را به خوبي روشن مي

  گذرانند؟جا نمي شود و افراد مدتي طوالني را در اينچرا اين بوستان پاتوق نمي: م
بايد به اين توجه كنيد كه اساساً اين بوستان بر اساس اين ايده بنا شده كه زنان مانند مردان : پ

عالوه توجهي  به. مثالً بتوانند در يك محيط امن ورزش كنند. بتوانند از فضاي عمومي استفاده كنند
ها راحت نيستند كه به اموري پاركهم به زنان مذهبي بوده كه خيلي در فضاهاي عمومي مثل ساير 

توان با وجود چنين ها است كه مينكتة ديگر اهميت نور آفتاب براي خانم. مانند ورزش بپردازند
تر شبيه  جا بيش اين. شودها ميفضاهايي كمبود آن را برطرف كرد كه منجر به سالمتي بيشتر خانم

توان از آن استفاده كرد نه يك پارك با مييك باشگاه ورزشي زنانه است كه بدون پرداخت هزينه 
  . هاهاي ساير پاركويژگي

جنسيتي به مثابه يك باشگاه ورزشي در جهت ارتقاي سالمت بانوان را به هاي تكاگر فهم پارك
عنوان يكي از گفتارهاي غالب در ميان مسئولين در نظر گيريم، اين امر حاكي از اين است كه تصور 

كنند تصوري وان اماكني كه حضور محدود زنان در فضاهاي عمومي را توجيه ميها به عناين پارك
هاي مجزا در مترو ها حتي كاركردي شبيه اختصاص واگنبه عبارتي فضاي اين پارك. صحيح نيست

به . هاي عمومي را خواسته يا ناخواسته محدود نمايدبه بانوان را ندارد كه حضور زنان در واگن
شان از اي كه كاربران به آن تعلق دارند و نوع استفادهفت به دليل گروه اجتماعيتوان گصراحت مي

فضا اگر شكلي از اعمال قدرت در كار باشد در سطوح ايدئولوژيك كه معموالً مورد اعتراض فعاالن 
توضيح  1توان نهايتا آن را در سطح حكومتمنديكند بلكه ميگيرد، عمل نميحقوق زنان قرار مي

- بخش را تشكيل ميهاي اصلي گفتار مشروعيتكه بحث سالمتي يكي از داله عبارتي هنگاميب. داد

- دهد، بايد حداقل در اين فضاي مشخص جدال قدرت را از سطح سنتي مبتني بر اموري مانند خانه

با توجه . سازيِ حضور منتقل كردسازي و بهنجارها به سطح مدرن قدرت يعني بهينهنشين كردن زن
مطلبي كه از لوفور در رابطه با چند كاركردي بودن فضاهاي سنتي شرقي در بخش مباني نظري به 

توان گفت كه اعمال قدرت فضايي در محيطي مانند بوستان بهشت مادران نقل كرديم به راحتي مي
ها در عرصة عمومي و هاي موجود در فرهنگ شرقي براي حضور زنربطي به محدوديت

ه سنتي ايراني ندارد و بيشتر در قالب هتروتوپياهاي مدرن مبتني بر عقالنيت هتروتوپياهاي زنان
  .ابزاري و بوروكراتيك قابل توضيح است

 
1. Governmentality 
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بندي ارائه شده درباره كاربران و مرتبطان اين امر را به داند تيپ پس از توضيحات فوق الزم مي
  .مختصر شرح دهد

تواند طرح ترين اشكاالتي  كه مياز مهم بندي تحقيق، يكيبه محض آشنايي با معيارهاي تيپ
كه  مگر نه اين. بندي باشدتواند معيار مناسبي براي تيپشود اين است كه آيا پاسخ به دو پرسش مي

ها يا يك دوره و تيپ بايد يك الگوي تحليلي حداقلي از شيوة انديشيدن يا عملكرد گروهي از انسان
براي پاسخ به . س پاسخ به دو پرسش، ادعاي ساختن تيپ كردتوان بر اساپس چگونه مي. باشد... يا 

جا قصدي براي توضيح كليت شيوة انديشيدن يا  اين ايراد بايد به اين نكته اشاره كرد كه در اين
اي وبري بگوييم فردي كه در چارچوب عبارت ديگر قصد نداريم به شيوه به. عملكرد وجود ندارد

كند و بر اساس اين فهم دست به چگونه را چگونه فهم مي انديشد جهاناخالق پروتستاني مي
زند، بلكه مسئلة نگارندگان تنها اين است كه الگوهايي از مواجهه با يك فضاي مشخص اعمالي مي

بنابراين براي ما اهميتي ندارد كه اين افراد در مواجهه با . يعني بوستان بهشت مادران را ارائه دهند
  .كنندنديشند و عمل ميافضاهاي ديگر چگونه مي

اين . تيپ اول كاربراني هستند كه شأن اجتماعي و سياسي چنداني براي اين فضاها قائل نيستند
  شان در مورد چرايي اهميت ندادن به جنبة سياسي فضا به دو گروه تقسيم افراد بر اساس پاسخ

دربارة ويژگي و تمايز آن ها با هاي متعلق به هر يك از دو گروه شوند كه پس از نقل بيانات نمونهمي
  .يكديگر توضيحاتي ارائه خواهد شد

التحصيل رشته حسابداري خواسته شد تا نظرش را در مورد بوستان بيان  ساله فارغ 25از مريم 
  :كند

محيط خوبي است، با صفاست، خانة ما همين اطراف است، بنابراين براي ورزش تقريباً هر : پ
  .آيمجا مي روز به اين

كند يا مشكالت به نظر شما چنين فضاهايي به برطرف كردن مشكالت زنان در شهر كمك مي: م
  كند؟زنان را در رابطه با دسترسي به فضاهاي عمومي شهري تشديد مي

شان مواجهند كه تري در زندگي روزمرهقدر با مشكالت اساسي تأثيري ندارد، زنان آن: پ
  .مقابل آن هيچ اهميتي ندارد شان به فضاهاي عمومي شهر دردسترسي

ها وجود دارد، بعضي  معتقدند انجام اين كار در جهت ايجاد دو نگاه در مورد احداث اين پارك: م
كه زنان چون در فضاي عمومي راحت نيستند بايد فضاهاي مخصوص  عدالت جنسيتي است و اين

ي استفاده كنند، ولي گروهي خوبي از فضاهاي عمومي شهر خودشان را داشته باشند تا بتوانند به
كند، درواقع هايي در جهت محدوديت زنان عمل ميگويند احداث چنين پارك ديگر در مقابل مي

دهند كه جاي ها مديران شهري اين پيغام را به زنان مينها اين است كه با احداث اين پارك حرف آ
ها  مك به راحتي و امنيت زنكه ك ها فقط در فضاهاي مخصوص به خودشان است و به جاي اين زن
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كنند،  امني براي زنان را از اين طريق توجيه ميكنند و نا ها را محدود مي در فضاي عمومي كنند آن
  ساختيد؟ نظرتان در اين رابطه چيست؟ اگر شما جاي مديران بوديد اين فضاها را مي

م، از نظر من اصالً مسئلة كدام موافق نيستم، چون تا به حال به اين موضوع فكر نكرد با هيچ: پ
  كند كه باشد يا نباشد، چون نزديك خانه ماست از اين پارك استفاده مهمي نيست، فرقي نمي

  .تر دوري و نزديكي و خوشگلي پارك برايم مهم است كنم، بيشمي
  به صراحت از سخنان چنين فردي مشخص است كه فضاي پارك را كامالً عاري از 

  .نمايدو سياسي تلقي ميهاي اجتماعي گيريجهت
. كنندهاي تك جنسيتي را به عنوان يك مسئلة با اهميت تلقي نميافرادي مانند مريم، پارك

كه چنين نگرشي دارند، نگرش خود را به واسطة غير اجباري بودن حضور در چنين اكثر كساني
استفاده زنان از فضاهاي عمومي اما مريم از اين نيز فراتر رفته و اساساً . دهندفضاهايي توضيح مي

اي كه زنان در زندگي روزمره با آن مواجه شهري را به عنوان امري بي اهميت در برابر مسائل عديده
عالوه بر اين وي حتي بود و نبود چنين فضاهايي را در سطح استفادة . گيردهستند، در نظر مي

  .كنداش نيز امري با اهميت تلقي نميشخصي
هاي انجام شده از متن حاضر حذف گشته و صرفاً هايي از مصاحبهكه بخش اينبا توجه به 

وگو نشستيم در ها به گفت هايي نقل شده است، بايد متذكر شويم كه تمامي بانواني كه با آنبخش
به . اندها در رابطه با وضعيت زنان در جامعة ايران اشاره نمودهها و تبعيضعدالتي شان به بي سخنان

هاي كاربر و مرتبط ما كسي وجود نداشته است كه نگاهي توأم با رضايت تي در ميان نمونهعبار
  .هايي را از اين منظر توجيه نمايدنسبت به وضعيت زنان داشته باشد و احداث چنين پارك

يابد و اين با توجه به مطالب فوق بازگشت به نگرش فردي چون مريم اهميتي دوچندان مي
ود كه چگونه ممكن است در بطن نگرشي انتقادي به وضعيت زنان به طور كلي، شمسئله مطرح مي

طور  همان. اهميت تلقي گرددجنسيتي امري بي هاي تكعملكرد آشكار قدرت فضايي در سطح پارك
كه قدرت در مورد اين  توان مطلب فوق را در دو شكل تفسير كرد؛ اول اينكه پيشتر اشاره شد مي

كه بگوييم  دوم اين. كندآميز و نامرئي عمل مياي موفقيتسطح كردار، به گونه تيپِ به خصوص و در
اي رام، اي از شكست استراتژي قدرت در برساخت سوژهمسلكانه نشانهطرفانه و كلبياين نگرش بي

  .هاي ايدئولوژيك و گفتماني استحداقل در سطح پيام
-توان گفت كه چنين طرحيم در هر صورت ميكند كدام يك از تفاسير را بپذيراساساً فرقي نمي

كنند و توجيهات آميزي حركت نميهايي در جهت اهداف ايدئولوژيك اعالم شده به شكل موفقيت
هايي داراي اعتبار ريزي از باال به پايين براي اجراي چنين طرحايدئولوژيك مبتني بر منطق برنامه

  .نيست
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گذاران هايي هيچ ربطي به ادعاهاي ايدئولوژيك سياستتر پيامدهاي چنين طرحبه عبارت صريح
ها را اگر بتوان با منطقي اجراي اين طرح. و مديران كالن شهري در باب جايگاه زن در جامعه ندارد

گذاران و مديران شهري در تهران معاصر توجيه كرد، همان منطق حكومتمندي از جانب سياست
  .فوكويي است

كه وارد اين بحث شويم كه اعضاي اين تيپ با استفاده از چه داليلي و رسد حال نوبت به اين مي
اين . گيرندجنسيتي را ناديده ميدر چارچوب چه گفتاري جنبه هاي سياسي و اجتماعي پارك تك

كند كه در فوق با توجه به نقل دقيقاً همان جايي است كه اعضاي اين تيپ را به دو گروه تقسيم مي
ابتدا توضيحاتي دربارة ويژگي متمايز كنندة گروه اول . وه اول اشاره شده استاظهارات مريم به گر

  .شودارائه خواهد شد و سپس به گروه دوم نيز پرداخته مي
نمايد، وجود مسائل و مشكالت استداللي كه مريم  از طريق آن نگرش خنثاي خود را توجيه مي

اند تري در زندگي روزمرةخود مواجهت اساسيگويد كه زنان آنقدر با مشكالمريم مي. تر استعميق
. كه موضوعاتي از قبيل دسترسي به فضاي عمومي شهر در مقايسه با اين مشكالت اهميتي ندارد

  .داندتر را دليلي بر ناموجه بودن توجه به چنين موضوعاتي ميمريم وجود مشكالت اساسي
كه بگوييم قدرت در نامرئي كردن  ول اينا. توان اين نوع استدالل را به دو شيوه تفسير نمود مي

كند كه افراد مورد نظر براي فرار از رويارويي آميز عمل ميخود و ساختن سوژة مطيع چنان موفقيت
كه بگوييم استراتژي قدرت  دوم اين. برد تر پناه ميعمليِ خود به ادعاي وجود امري اساسي با آن و بي

وان است كه اين افراد حتي آن را حائز اهميت براي بررسي چنان در برساخت ايدئولوژيك سوژه نات
كه بخواهند نگرش خود در استفادة آزادانه از فضاهاي عمومي  آورند، چه برسد به آننيز به شمار نمي

  .را مورد بازبيني قرار دهند
توان گفت وجود اين كند كه كداميك از تفاسير فوق را بپذيريم در هر دو صورت ميفرقي نمي

اهميت نشان دادن جنبة اجتماعي و سياسي فضا خط روه از افراد و چنين نوع استداللي براي بيگ
  .بطالني بر خوانش ايدئولوژيك عملكرد فضاي مورد مطالعه است

در بين افرادي كه به اين تيپ تعلق دارند گروه دومي نيز قابل مشاهده است كه بر اساس نوع 
هاي اجتماعي و سياسي فضا، به عنوان گروه دوم اين نگاشتن جنبهها در توجيه ناديده ا استدالل آن

  .اندتيپ تشخيص داده شده
  هاي سياسي و اجتماعي چنين ها اين است كه دليل ناديده انگاشتن جنبه ويژگي اصليِ آن

مندي مانند فضاي ها فضا و حتي فضاي قاعده به نظر آن. بينندهايي را در خنثي بودن فضا ميطرح
در ذيل به . توان با مواد مختلفي درون آن را پر نمودجنسيتي تنها حكم يك ظرف را دارد كه ميتك

  :ساله و دانشجوي پزشكي به عنوان معرفي براي اين ديدگاه اشاره خواهد شد 24سخنان نگين، 
  زنيد يا براي كارهاي ديگر؟تر براي ورزش به اين پارك سر مي بيش: م
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  .آيمجا مي روي به اينرود براي پيادهام سر ميهايي كه حوصلهوقت: پ
هاي ديگر كنيد؟ يعني اگر مثل پاركجا نيست اين پارك را انتخاب مي چون مردي اين: م

  آمديد ؟مختلط بود به اين پارك نمي
كند كه  به خاطر راحتي پوشش اين پارك را دوست دارم، ولي خيلي هم براي من فرقي نمي: پ

  . تر استباشد، مسئلة قانوني بودن براي من مهممردانه يا زنانه 
شود و عرصة هايي باعث رواج تفكيك جنسيتي در جامعه ميبه نظر شما احداث چنين طرح: م

  كند؟تر ميحضور زنان را تنگ
جا  مثالً من خودم با تفكيك جنسيتي به شدت مخالفم ولي اين. طور نيست نه لزوماً اين: پ

  .عالوه به منزل ما هم نزديك است بهاجباري در كار نيست و 
  شود؟جا به محدود شدن حضورتان در فضاهاي عمومي منجر نمي يعني آمدن شما به اين: م
كنم از نظر فكر نمي. كندهاي ديگر فرقي نميجا با پارك كالً براي من اين. نه به هيچ وجه: پ

طوري كه قبالً هم گفتم ن همانبنابراي. جا هستند خيلي فرق كند اكثر كساني هم كه االن اين
كنند تفكيك جنسيتي را قبول جا استفاده مي هايي كه از اين ها دارد، يعني اگر آدم بستگي به آدم

  .كنندنداشته باشند بر ضد منافع زنان هم عمل نمي
توان به كه خوانش افرادي مانند نگين از فضا خوانشي اجتماعي و سياسي است نمي در مورد اين

- هاي اجتماعي و سياسي پاركقضاوت كرد، زيرا اين افراد به طور كلي بحث در مورد سويه راحتي

اما در نهايت بايد بگوييم كه چنين نگرشي . كنندهاي تك جنسيتي را امري بي اهميت تلقي نمي
گيرد و دليل اين امر آن است كه از نظر نيز در قالب نگرشي اجتماعي و سياسي به فضا قرار نمي

اگر چنين فضايي معنا و پيامدهايي اجتماعي وسياسي داشته باشد اين معاني و پيامدها هيچ  نگين
... ربطي به امور تا حدي از پيش تعيين شده همچون خواسته و رويكرد طراحان، قواعد دروني فضا و 

بارتي به ع. گيردندارد و اين معنا و پيامد كامالً در قالب نحوة نگرش و عملكرد كاربران شكل مي
اند كه در تحليل نهايي كنند بلكه اين كاربرانقوانين فضا معناي اجتماعي و سياسي آن را تعيين نمي

گويد وي به صراحت مي. كند يا برخالف آنكنند كه فضا در جهت منافع زنان عمل ميمشخص مي
. نخواهند كرداگر كاربران به تفكيك جنسيتي اعتقاد نداشته باشند، بر ضد منافع زنان نيز عمل 

كند، بلكه دليل حضورش در گويد زنانه يا مردانه بودن پارك برايش فرقي نميعالوه بر اين وي مي
كه زنانه و مردانه بودن فضا  البته با توجه به اين. بوستان اين است كه به لحاظ پوشش آزادتر است

صرفاً با توجه به توان نتيجه گرفت كه حضور چنين افرادي براي وي حائز اهميت نيست مي
  .هاي عمومي شهر قابل فهم استهاي موجود در پاركمحدوديت
جا مذهبي بودن و يا نبودن نگين براي ما اهميتي ندارد، بلكه مسأله اين است كه چنين  در اين

به عبارتي اگر . يابدمنقادسازيِ ايدئولوژيك مبتني بر خواست طراحان موفقيتي نمي-فضايي در سوژه
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كرد و اش توجيه ميمذهبي بود و حضور خود را در پارك با توجه به معيارهاي شخصي نگين فردي
توانستيم در رابطه با اين كرد، باز ميهاي زنانه توجيه نمياي مانند ويژگيآن را در قالب مفاهيم كلي

در چنين زيرا اساساً . منقادسازي ايدئولوژيك شكست خورده است -گروه از افراد بگوييم فرايند سوژه
شوند كه بخواهيم بر اساس هاي كلي و ثابت تعريف نميهاي زنانه به عنوان ويژگينگرشي ويژگي

هاي از باال به ها و طراحيريزيآنها نيازهايي را مشخص نماييم و براي پاسخ به آنها دست به برنامه
  .پايين بزنيم

  كه در اين تيپ قرار افرادي. ويژگي اصلي تيپ دوم همان فهمِ اجتماعي و سياسي فضا است
از نظر اين كاربران ايجاد . كنندهايي را امري با اهميت تلقي ميگيرند همگي احداث چنين پاركمي

اين افراد . دار استهايي در فضاهاي شهري امري خنثي نيست بلكه امري كامالً جهتچنين پارك
كه ايجاد چنين فضاهاي زنانه در جهت ها معتقدند  برخي از آن. شوندخود به دو گروه  تقسيم مي

ها، آن را در جهت گروه دوم با وجود استفاده از اين پارك. دارندميهاي شهري گام بررفع تبعيض
ها محيطي امن و فارغ از ها گرچه اين پارك از نظر آن. دانندهاي موجود ميعدالتيبسط بي
هايي خود د امادر ادامه، چنين پارككنهاي هميشگي را براي حضور زنان فراهم ميمحدوديت

عدالتي  ها راهكار اساسي در مورد بي از نظر آن. گر ناعدالتي موجود در شهر خواهند شدتوجيه
سازي فضاهاي عمومي جنسيتي نيست بلكه مناسبجنسيتي موجود در شهر، ايجاد فضاهاي تك

  .شهري براي استفادة برابر است
كنند اما اين عمل اين افراد از چنين فضاهايي استفاده ميتوان گفت كه گرچه در نهايت مي

  .امني موجود در فضاي عمومي استها، نا ها نيست بلكه دليل اصلي حضور آن حاكي از رضايت آن
التحصيل رشتة فيزيك كاربردي جزء كساني است كه به شدت از احداث ساله فارغ 27سارا 

سؤال ما دربارة همان دو نگاه موافق و مخالف دربارة  كند و در پاسخ بههايي دفاع ميچنين پارك
  :گونه پاسخ داده استتر توضيح داده شد اينوجود چنين فضاهايي كه پيش

. يكي از بهترين كارهاي شهرداري است. به نظرم كامالً در جهت برقراري عدالت شهري است: پ
كنيد و قدم بزنيد عالي است، اين توانيد بدون حجاب در يك فضاي عمومي باز ورزش كه ميهمين

  .تان تجربه كنيد كه ما از آن محروميم توانيد در خانه يا باغ و ويالي شخصيراحتي را شما فقط مي
  آمديد؟جا مي تان دور بود باز به اين اگر اين پارك از محل سكونت: م
توانم آزاد و رها از كنم به عنوان يك زن مياحساس مي. آمدمحتماً، اگر دور هم بود باز مي: پ

  .فضاي عمومي استفاده كنم
آيا . دانندها مي بعضي از افراد گسترش چنين فضاهايي را اعمال نوعي محدوديت بر زن: م

  موافقيد؟



  مطالعة بوستان بهشت مادران تهران :فكيك جنسيتي در فضاي شهريت

127 

كنيم كه نه، من اصالً اين حرف را قبول ندارم، باالخره ما در يك كشور مذهبي زندگي مي: پ
اين كارها به . شودها هم حل نميكند و به اين زوديها تحميل مي ها را به زنيك سري محدوديت

. تواند اثرات خوبي به جا بگذاردمدت ميكند كه در كوتاهنظرم مثل يك قرص مسكّن عمل مي
  .شودها از فضاهاي عمومي منجر مي هرچند من هم موافقم كه در طوالني مدت به حذف شدن زن

رسد گفتار وي در كه به نظر مي با وجود ايننكتة جالب توجه در سخنان سارا اين است كه 
توجيه احداث چنين فضاهايي شبيه گفتار مسئوالن باشد ولي به هيچ عنوان چنين برداشتي از 

اش توان بر اساس برخي از مطالب موجود در سخنانبرداشت فوق را مي. سخنان او صحيح نيست
گرايانه هايي را از موضعي واقعين طرحكه سارا دليل موافقتش با اجراي چن اول اين. توضيح داد
گويد با توجه به شرايط موجود كه البته شرايط خوبي هم نيست، كه او مي يعني اين. دهدتوضيح مي

گويد ما در به طور مشخص در اين رابطه وي مي. تواند قابل قبول باشداين راهكار به طور موقتي مي
كند و اين شرايط را هم هايي را براي زنان ايجاد ميكنيم كه محدوديتيك كشور مذهبي زندگي مي

هايي توان به عنوان مسكّن و راه حل موقت از اجراي چنين طرحتوان تغيير داد، بنابراين مينمي
هايي دفاع كه حتي فردي مانند سارا كه با اين شدت از اجراي چنين طرح دوم اين. استقبال كرد

كنند را ناممكن به فضاهايي كه بر ضد منافع زنان عمل مي ها كند در نهايت تبديل شدن آنمي
-اي از وجود تناقض در سخنان سارا نيست بلكه حاكي از عمق نگاه عملاين گفته نشانه. داندنمي

هاي هاي وي عالوه بر نگاه انتقادي نسبت به تبعيضكه در گفته سوم اين. گرايانةچنين افرادي است
تر سارا به عبارت دقيق. هاي اقتصادي وجود داردنسبت به تبعيض جنسيتي، نگرشي انتقادي نيز

بنابراين از . كه از نوعي امكانات اقتصادي برخوردارند، نيازي به چنين فضاهايي ندارندگويد كسانيمي
  .نظر وي چنين اماكني به نيازهاي مشترك تمامي زنان پاسخ نمي دهد

  ن گفت حتي در مورد كساني كه از چنين توابا توجه به كلية نكات فوق به صراحت مي
منقادسازي  -ترين نگاه را به نگرش مسئوالن دارند نيز سوژهكنند و قاعدتاً نزديكهايي دفاع ميپروژه

  .ايدئولوژيك شكل نگرفته است
كه به طور مداوم از بوستان استفاده  ساله دانشجوي رشتة طراحي صنعتي با وجود اين 25راضيه 

هايي را راهكاري براي مقابله با نابرابري جنسيتي در عنوان احداث چنين پارك كند به هيچمي
  .از راضيه راجع به دليل نگاهش پرسيديم. دانداستفاده از فضاهاي شهري نمي

جا پارك نيست، من صرفاً به عنوان جايي به اين پارك نگاه  كه به نظر من اصالً اين براي اين: پ
اش در حدي بدون حجاب ورزش كني مثل يك باشگاه، ولي كارايي تواني در آنكنم كه ميمي

آيم و جا مي من فقط براي ورزش به اين. جا وقت خوبي را بگذراني نيست كه يك روز بيايي و در اين
  .در همين حد از اين پارك راضي هستم و نه بيشتر
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كند تا از فضاي مك ميها ك هايي به زنگويد وجود چنين پاركيعني شما با اين ايده كه مي: م
  محدوديت استفاده كنند، موافق هستيد؟عمومي بي

هاي پرهزينه بهتر است فضاي عمومي شهر موافق نيستم، مسئوالن به جاي احداث اين پارك: پ
هايي به اسم پارك درست كردند كه اگر ما از ها النه اين. ها مناسب كنند را براي حضور آزادانه زن

باور كنيد دقيقاً . هايتانمي شكايت كنيم بگويند شما بهتر است برويد در النهوضع بد فضاهاي عمو
ها من با وجود اين پارك. همين است، اين نگاهي كه پشت احداث اين فضاهاست وحشتناك است

  .اي كه به دنبال دارد مخالفمهاست و نتيجهمشكلي ندارم اما با فكري كه پشت اين پارك
او به طور . هايي است كه در طي اين تحقيق مشاهده نموديمن نمونهتريراضيه يكي از جالب

كند اما نگاهي بسيار منفي نسبت به پيامدهاي چنين مداوم از بوستان بهشت مادران استفاده مي
وي تضييع منافع زنان در چنين فضاهايي را با ارجاع به گفتماني كه درون آن چنين . هايي داردطرح

هايي گويد با وجود چنين پاركطور كه وي مي همان. دهده است توضيح ميفضاهايي به وجود آمد
اين تضاد در گفتار و رفتار . اش مشكل داردمشكلي ندارد بلكه با فكري كه در پس آن است و نتايج

راضيه يعني توامان بودن نگرش بسيار بدبينانه به فضاي پارك تك جنسيتي و استفاده مكرر از آن را 
توان گفت لزوماً گفتار و كردار توليد شده در طرف مياز يك. دو گونه مورد تفسير قرار دادتوان به مي

توان گفت كه آنچه در ظاهر به نظر يك تضاد يك فضا بر هم منطبق نيستند و از طرف ديگر مي
سازنده و كند كه اگر نسبت به گفتمان و قواعد گونه فكر مي زيرا وي اين. رسد اساساً تضاد نيستمي

ايدة نهاني كه در پسِ ساخت يك فضا است آگاه باشيد، ديگر در چارچوبي كه از قبل مهيا شده 
كه در قالبي اجتماعي و سياسي  گيريد و به همين دليل است كه وي عليرغم ايناست قرار نمي

ن استفاده كند، اما خود به طور مداوم از آاي را برخالف جهت منافع زنان ارزيابي ميچنين پروژه
  .نمايدمي

منقادسازي فضا  -هاي ايدئولوژيك موافق و مخالف از فهم فرايند سوژهدر هر دو صورت خوانش
توان به اين بحث اضافه كرد اين است كه راضيه اساساً بوستان نكتة بسيار مهمي كه مي. اندناتوان

كند و اين به خوبي ياد ميداند و از آن به عنوان يك باشگاه ورزشي بهشت مادران را پارك نمي
دهد و اين دهد كه ساخت سوژه در سطحي متفاوت از سطوح ايدئولوژيك رايج رخ مينشان مي
  .شك جايي جز بدن نيستسطح بي

مرتبطان نيز مانند كاربران به دو تيپ تقسيم . رسدبندي مرتبطان ميحال نوبت به بحث تيپ
كنند و هايي را از منظر اجتماعي و سياسي فهم نميتيپ اول كساني هستند كه چنين طرح. اندشده

- تيپ اول خود به دو گروه تقسيم مي. تيپ دوم برعكس فهمي كامالً اجتماعي و سياسي از فضا دارد

هاي فوق را با توجه به آزادي انتخاب گروه اول شامل كساني است كه ناديده گرفتن جنبه. شود
اي است كه اين ناديده گرفتن را از طريق امور بيروني دهند و گروه دوم شامل كسانيتوضيح مي
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به عبارتي اين افراد فضا و روابط اجتماعي درون آن را . سازندهمچون عملكرد مسئولين موجه مي
هاي اجتماعي و سياسي تواند نقشگيرند كه با توجه به رويكرد مسئولين ميامري خنثي در نظر مي

  .متفاوتي را بازي كند
هايي را در تضاد با گروه اول اجراي چنين طرح. شوديز خود به دو گروه تقسيم ميتيپ دوم ن

  .كنندنمايند و گروه دوم برعكس، آن را به نفع زنان ارزيابي ميمنافع زنان تلقي مي
ساله دانشجوي رشتة  23هاي گروه اول تيپ يك مرتبطان، سخنان ليال براي آشنايي با ديدگاه 

كند كه چرا از اين پارك استفاده نمي وي به سؤال ما در مورد اين. واهد شدادبيات فارسي نقل خ
  :گونه پاسخ داداين

تر شبيه  ، بيش.به نظرم فضاي حوصله سر بري است. اي به استفاده از اين پارك ندارمعالقه: پ
  .هاي زنانه است تا پاركحمام
  عدالتي ؟ يا بيبه نظرتان اين فضاها در جهت برقراري عدالت شهري است : م
در نهايت . آيد و بود و نبودش برايم يكسان استجا خوشم نمي من خودم از اين. كدام هيچ: پ

پس وجود آن . ها خوششان بيايدالبته شايد بعضي. كه چندان اهميتي برايم ندارد يك پارك است
  .اتفاق خوبي است
توان گفت وي احداث چنين ي ندارد ميها اهميتكه براي ليال بود و نبود اين پارك با توجه به اين

رسد جا به نظر نميتا بدين. كندفضاهايي را از لحاظ سياسي و اجتماعي امري معنادار تلقي نمي
تر  شود كه ليال اين بوستان را بيشاي وجود داشته باشد ولي نكتة اصلي جايي مطرح ميمناقشه

عالوه . كندوان يك فضاي حوصله سر بر ياد ميداند تا يك پارك و از آن به عنشبيه حمام زنانه مي
توان گفت اين تشبيه كامالً درون اي كه در اين تشبيه نسبت به فضا وجود دارد، ميبر نگرش منفي

توان آن را در چارچوب نظريات فوكو و لوفور طرف مياز يك. يك گفتار نظري قابل توضيح است
قالب نقد فضاي سنتي ايراني و جايگاه زن در آن توضيح توان آن را در فهميد و از طرف ديگر نيز مي

جا اين نيست كه كشف كنيم استفادة وي از تشبيه فوق در چه گفتاري  البته بحث ما در اين. داد
ممكن شده است، بلكه مسأله اين است كه چگونه فردي كه از چنين تشبيهي با اين بار شديد 

تواند فضا را به عنوان امري غير اجتماعي و كند، مياجتماعي و سياسي در توصيف فضا استفاده مي
  وي در پاسخ به پرسش فوق . اش بهتر بداندسياسي توضيح دهد و حتي وجود آن را از فقدان

ها از نبودشان گيرد كه بودن اين فضاها از اين فضا خوششان بيايد و نتيجه ميگويد شايد بعضيمي
كند گه چنين حال فرقي نمي. قضاوت، عالقه و انتخاب افراد استدر اين ديدگاه معيار . بهتر است

گرايي در ديدگاهي را به عنوان كمرنگ شدن تعهدات اجتماعي تفسير كنيم يا به عنوان رواج كثرت
در هر دو حالت بايد از تفاسير و عملكردهاي مبتني بر تعاريف ابتدايي و ساده . عرصة اجتماعي

  .ايدئولوژي خداحافظي كرد
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. واضع گروه دوم تيپ اول مرتبطان بسيار شبيه به مواضع همين گروه در ميان كاربران استم
كه بر اساس  يعني اين. فهمندها نيز مانند همين گروه در ميان كاربران، فضا را امري خنثي مي آن

  .نمايندها و قواعد دروني فضا آن را داراي يك جايگاه اجتماعي و سياسي تلقي نميمشخصه
ساله، دانش آموختة رشته حقوق در ذيل نقل  27ي آشنايي بيشتر بخشي از سخنان ميترا، برا

  :شده است
شان بر ضد منافع زنان به  كنند عملبه نظرت چرا برخي افرادي كه از اين پارك استفاده مي: م

  آيد؟ حساب نمي
ه بخواهند از آن سوء ها ربطي ندارد، اين كامالً به مسئوالن مربوط است ك كه به آن براي اين: پ

  .استفاده كنند يا نه
  تر توضيح دهيد؟منظورتان را كمي واضح: م
ها را به توانند اين پاركطرف مسئوالن ميمنظورم همان دو نظري است كه گفتيد، از يك: پ

توانند از آن به عنوان يك حربه ها ببينند و از طرف ديگر مي چشم يك تبعيض مثبت به نفع زن
  .ن استفاده كنندعليه زنا

. كندتوان گفت وي نيز مانند نگين، فضا را امري خنثي تلقي ميهاي ميترا مي با توجه به گفته
تر به عبارت دقيق. دهداما بر خالف نگين پيامدهاي فضا را از خالل عملكرد مسئوالن توضيح مي

چه معناي اجتماعي و كند فضا گويد كه اين نگرش و عملكرد كاربران است كه تعيين مينگين مي
  .كننده استاي داشته باشد ولي از نظر ميترا اين عملكرد مسئوالن است كه تعيينسياسي

براي يادآوري . فهمنداي اجتماعي و سياسي ميتيپ چهارم مرتبطاني هستند كه فضا را به گونه
گروهي از افراد بدانند به كه افراد فضا را به نفع و يا بر ضد بايد گفت با توجه به مباني نظري هنگامي

  .اندمثابه اين است كه فضا را در يك قالب اجتماعي و سياسي فهم نموده
شود كه اين گروه اول از كساني تشكيل مي. شونداعضاي اين تيپ خود به دو گروه تقسيم مي

ارزيابي دانند و گروه دوم كساني هستند كه آن را در جهت منافع زنان طرح را بر ضد منافع زنان مي
  :هاي دو نفر از اين افراد در ذيل نقل شده استبراي آشنايي بيشتر با گروه اول، گفته. نمايندمي

داند، از ها را تبعيضي آشكار ميساله فارغ التحصيل كارشناسي حقوق، وجود اين پارك 27الدن 
  :او دليل اين مطلب را جويا شديم

ها موجودات  كنيد كه زن يد اين طرز فكر را القا ميسازكه وقتي چنين فضايي را مي براي اين: پ
كند دولت، شهرداري يا پدر و اند، حاال فرقي نميخاص و ضعيفي هستند كه محتاج حمايت ديگران

كه ضريب امنيت شهر را باال ببرند و كاري كنند تا شهر ما پذيراي زنان  شوهر و برادر باشد، جاي اين
اي تقليل كشند و حضور زنان را  به يك چنين فضاهاي بستهديوار مي ها و مردان باشد، دارند بين آن

  .دهندمي
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نظر شما . ها وجود چنين فضاهايي فعالً براي كمك به زنان گام مثبتي استاز نظر خيلي: م
  چيست؟
اين قبيل كارها . شان هستم گذارم ولي مخالفآيند احترام ميجا مي كه به اينبه نظر كساني: پ

  .كندكند بلكه صورت مسأله را پاك ميحل نميمشكل را 
اطالعي و ها را به بيساله دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معماري كاربران اين پارك 29سحر 

  :از وي دليل اين امر را جويا شديم . كندتوجهي متهم ميبي
روند پارك بعد ميكنند، زنند، آرايش ميطور تيپ مي ها عجيب است، اين واقعاً رفتار اين آدم: پ

اين . كنندهاي صد سال پيش فكر ميها ادعاي مدرن بودن دارند اما مثل آدماين. كه ورزش كنند
ها پارك  ها با مردها چه فرقي دارند كه براي آن مگر زن. هاست ها توهين به شعور ما زنپارك

  .سازندجداگانه مي
ه حمايت از ضعفا از طريق ايجاد اساس مخالفت الدن، اعمال كنترلي است كه كه با توجي

از نظر وي اختياري بودن استفاده از چنين فضاهايي اهميتي در نقش . شودمحدوديت انجام مي
  زيرا مسئله در القايي ايدئولوژيك است كه از پس احداث اين فضاها شكل . ها ندارد گر آنتخريب

  .كندسحر نيز از همين منطق پيروي مي. گيردمي
توان گفت در سطح محتوايي هيچ يك از اين افراد ها به صراحت ميي از تفاوتبا وجود برخ

گيري كنيم نكات ديگري اما اگر بحث را در سطح فرمال پي. تحت تأثير ايدئولوژي مسئوالن نيستند
  .شودبه روي ما گشوده مي

يك تعريف عام شان هاي موجود در ديدگاهماية بحث هر دو نفر فارغ از تفاوتدر سطح فرمال بن
كنند و سپس در نسبت با اين منافع از زن است كه بر اساس آن منافع كلي زنان را مشخص مي

  .نمايندجايگاه و عملكرد قطعي فضا را تعيين مي
رسد اين است كه افراد فوق مانند مسئوالن، زن را به جا به ذهن مي اولين تفسيري كه در اين

به عنوان نمونه . نمايندهاي موجود را از طريق آن سركوب ميوتكنند و تفااي عام تعريف ميگونه
اما تفسير . گيرند و اين افراد زنان سنتي راهاي مدرن را در تعريف خود ناديده مي مسئوالن، زن

ديگري وجود دارد كه براي ما اهميت بيشتري دارد و آن اين است كه هر دو نگرش، بحث را به 
ايراني باشد يا هويت -كند هويت مدنظر هويت اسالميال فرقي نميح. دهندسطح هويت تقليل مي

سازي كاركردي فضا را قطعه ها بحث قطعههر دوي اين نگرش. خواهانه و فمنيستي مدرنبرابري
اما نقطة تمركز هيچ يك نقد اساس فرايند ديوار كشيدن نيست، بلكه هويتي جزئي . گيرندناديده مي

هاي ها بايد از طريق ارجاع به هويتاين مسئله اين نيست كه اين نگرشبنابر. به نام زنانگي است
تر از قبيل زن سنتي طبقة پايين يا زن مدرن طبقة باال شكل گيرند، بلكه مسئله اين است كه جزئي
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هايي خاص تقليل محور، چگونه امر كلي را محو و آن را به ويژگي سازيِ كاركردقطعه فرايند قطعه
  .اندايي است كه تفاسير ايدئولوژيك سنتي از فهم آن ناتواناين ج. دهدمي

هايي را به گروه دوم تيپ چهارم برداشتي اجتماعي و سياسي از فضا دارند و اجراي چنين پروژه
كنند، يعني زنان را به ها زنان را به عنوان يك مقولة كلي تعريف نمي البته آن. دانندنفع زنان مي

تواند هايي ميكنند كه بر اساس آن چنين پاركو عاليق متفاوت تقسيم مي هاهايي با مشخصهگروه
ساله و كارشناسي  27هاي زهرا، براي آشنايي بيشتر، گفته. ها پاسخ دهد به نيازهاي برخي از آن

  :ارشد پژوهش هنر در ذيل نقل خواهد شد
  دانيد؟ها را به نفع زنان ميچرا احداث اين پارك: م
توانند از آن استفاده و يا هاي عمومي راحت نيستند ميهايي كه در پاركخانم كه براي اين: پ

  .خيلي راحت ورزش كنند و از آفتاب استفاده كنند
قدر راحت از آفتاب استفاده و  هاي عمومي هم آنها در پارك داد كه زناگر قانون اجازه مي: م

  ورزش كنند چه؟
هاي مذهبي بعضي از خانم. عقايد افراد است كه مهم استجا اهميتي ندارد، اين  قانون در اين: پ

ها براي اين پارك. توانند هر جايي راحت باشندمثل من يك سري عقايد دارند و براي همين نمي
  .البته اميدوارم همه بتوانند هر جور كه دوست دارند زندگي كنند. امثال من خيلي خوب است

  كنيد؟جا استفاده نمي اينطور است پس چرا خودتان از  اگر اين: م
  .زدن هم ندارم كه خيلي اهل ورزش نيستم، حوصلة تنها قدم براي اين: پ
  گذرانيد؟تان را چطور مي اوقات فراغت: م
  .بيشتر با خانواده و همسرم هستم: پ

هاي  بر همين اساس وي از افزايش گزينه. مبناي گفتار زهرا وجود گوناگوني در ميان زنان است
دهد كه تفسيرهاي ايدئولوژيك سنتي براي چنين اين به خوبي نشان مي. كندفاع ميانتخاب د

البته اين هيچ ربطي به مذهبي بودن يا نبودن وي ندارد و هر فردي كه به چنين . اندافرادي نابسنده
هاي خشك ايدئولوژيك كثرتي و آزادي انتخاب منبعث از آن معتقد باشد قابل توضيح در قالب

توانيم تري مي ر عالوه بر اعتقاد به كثرت به كاربر نبودن زهرا توجه كنيم با قاطعيت بيشاگ. نيست
عالوه اگر در كنار كاربر نبودن وي به كاربران واقعي  به. شكست رويكردهاي ايدئولوژيك را اعالم كنيم

كند اين مي توانيم نتيجه بگيريم كه زهرا در اشتباه است كه فكربوستان نگاهي گذرا بيندازيم مي
علتي كه وي براي پرهيز . كندتر به زنان سنتي و مذهبي عمل مي فضا در جهت دادن امكانات بيش

كند، يعني اهل ورزش نبودن و چگونگي گذران اوقات فراغتش به تنهايي از حضورش بيان مي
  .اي از همة مطالب فوق استچكيده
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  گيرينتيجه
جنسيتي در شهري مانند تهران بايد به  هاي تكدهيم پاركدر مقالة حاضر ابتدا سعي شد نشان 

ها در روابط  توان به راحتي و بدون مطالعه براي آنعنوان موضوعي با اهميت تلقي شوند و نمي
در ادامه تالش كرديم با استفاده از . قدرت موجود يك جايگاه از پيش تعيين شده را مشخص نمود

هايي در روابط قدرت به كو شناخت بهتري از جايگاه چنين پروژهادبيات نظري افرادي چون لوفور، فو
  سپس از طريق مطالعة ميداني بوستان بهشت مادران قصدمان فهم اين بود كه . دست آوريم

چه جايگاهي در روابط قدرت دارند و چگونه آن را ) مسئوالن، كاربران و مرتبطان(هاي فضا سوژه
تك نتايج  ها، تكر اينجا قصد نداريم براي پاسخ به اين پرسشد. كننددهند و توجيه ميتوضيح مي

توانيم به طور مشخص بگوييم سازوكار ها را مرور كنيم، اما ميبه دست آمدة بخش تحليل يافته
كند، يعني قدرت مورد نظر نيرويي نيست كه صرفًا بر جا به شكلي ساده عمل نمي قدرت در اين

اي را كه از چنين مكاني استفاده ران و طراحان عمل كند و عدهگذااساس نيات و ادعاهاي سياست
كنند و يا با آن مخالف هستند كنند به انقياد تام خود در آورد و كساني را كه از آن استفاده نميمي

هاي ها و گروهتك تيپ ها و عملكردهاي تكبا توجه به خوانش. هاي تور خود بگذاردرا رها از حلقه
  هاي هويتي و ايدئولوژيك مديريت شهري واجهه با فضا و تضاد عميق آن با ايدهاحصا شده در م

هاي مورد عالقة مديران و سازي ايدئولوژيك مبتني بر هويتمنقاد -توان گفت اثري از سوژهمي
هايي چون هايي بر اساس بحثبنابراين نقد چنين پروژه. جا وجود ندارد گذارن شهري در اينسياست
  از نظر نگارندگان با توجه به مباني نظري و همچنين . معنا استسلطة هويتي بر زنان بياعمال 

بندي و تفكيك و اعمال كنترل از هاي به دست آمده موضوع نقد در چنين فضاهايي تقسيمداده
  اگر بخواهيم از سخن گفتن صرف با منتقدان پرهيز كنيم و پيشنهادي نيز به . طريق آن است

  هايي ارائه كنيم بايد بگوييم كه با توجه به شكست چنين ان و مجريان چنين طرحريزبرنامه
  هايي در پياده كردن الگوهاي ايدئولوژيك مد نظرالبته اگر صرفاً نيت، كنترل و اعمال قدرت طرح
هاي مورد ادعا يا اجراي نمايش غير قابل باور تغيير الگوهاي سبك زندگي از جنس ربط با ارزشبي
اي فرصت بيشتري براي هاي حاشيهوردهاي تبليغاتي نباشد و واقعاً قصد بر آن باشد كه به گروهبيلب

با توجه . كنندگان فضا در توليد آن استحضور در حوزة عمومي داده شود، تنها راه، مشاركت مصرف
  اظ هاي ما كه هم از لحاظ كمي بسيار اندك بودند و هم از لحكه حتي در ميان نمونه به اين
ها و تضادهاي عميقي هاي معمولِ قابل سنجش شباهت زيادي با يكديگر داشتند، اختالفويژگي

توان در جايگاهي قرار بنابراين چگونه مي. كردوجود داشت كه نيازهاي متفاوتي را نيز ايجاد مي
يم شان تصم گرفت كه براي نيازهاي مشترك همة زنان آن هم در مورد نحوة گذران اوقات فراغت

توان آن را به  شود و ميالبته اين صرفاً به بحث زنان محدود نمي.  هاي كالن اجرا كردگرفت و پروژه
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  . اي بسط دادهاي حاشيههاي انتزاعي و از باال در جهت حمايت گروهريزي تمامي اشكال برنامه
  .شود تواند موضوع مناسبي براي تحقيقات آتي تلقيشك در همين زمينه مسكن مهر ميبي
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