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تجربــۀ زیســته و روبــه رو شــدن بــا تصاویر و تعاریــف متناقض 
ــا  ــوع، از فعالیت هــاي اجتماعــي ت از زن در موقعیت هــاي متن
ــه  ــي، و البت ــگاه زن ایران زندگــي خصوصــي و فــردي در جای
مشــاهدۀ هم زیســتِي در کمــال آرامــِش ایــن تصاویــر هویتــِي 
کامــًا متضــاد در زندگــي روزمره، ســارا نــادري را بــه کنکاش 
بیشــتر در کنش هــاي زنــان برانگیخــت. در آغــاز بــه عنــوان 
دغدغه هــاي شــخصي یــک زن در فضــاي زندگــي روزمــره 
بــه ایــن موضــوع پرداخــت و در ادامــه و در طــول تحصیل، در 
پایان نامۀ کارشناســي ارشــد خود، مســئلۀ منابع قــدرت زنان را 
بــا تأکیــد بــر تأثیرگذاري آنــان در محیط و ابــراز نوعي عاملیت 
در آن مــورد مطالعــه قرار داد. بخشــي از کلیت و نتایج پژوهش 
او در شــناخت ابعــاد پیچیــده و گوناگــون تجربــۀ زیســتۀ زنان 
شــهري در کانشــهر تهــران، به حمایــت و ســفارش ادارۀ کل 
مطالعــات اجتماعــي و فرهنگــي شــهرداري تهــران در ســال 
1392 در قالــب کتابــي بــا عنــوان درآمــدي بــر روایــت زنانــه 
ــه از  ــاي زنان ــش تجربه ه ــري در خوان ــي نظ ــهر؛ کاوش از ش

شــهر منتشــر شــده است. 
یکــی از شــرط های اصلــی تکویــن متعالــی فضاهای شــهری 

و ارتقــای کیفــی حــوزۀ عمومــی در هــر جامعــه، حضــور زنان 
در ایــن فضاهــا اســت. امــا چگونگــی تحقــق آن موضوعــی 
ــان  ــرا از حضــور فعــال زن ــه شــدت بحث برانگیــز اســت زی ب
در عرصــۀ عمومــی جامعــۀ مــدرن مــدت زیــادی نمی گــذرد. 
زنــان وارد فضاهایــی از پیــش ســاخته می شــوند کــه بایــد بــه 
ــر  ــل ب ــا عم ــد و ب ــود را در آن بدمن ــت خ ــی روح عاملی نوع
طبــق قواعــد آن یــا برعکــس، منافــع خــود را در ایــن فضاهــا 
ــن  ــدۀ ای ــی، نگارن ــن نگاه ــاس چنی ــد. بر اس جســت وجو کنن
کتــاب تجربــۀ زیســتۀ زنان شــهر تهــران از گذشــته تــا کنون 
ــن  ــیم مختصــات ای ــن ترس ــا ضم ــرده اســت ت را واکاوی ک
ــه  ــه در شــهر، ک ــۀ زیســتۀ مردان ــا تجرب ــز ب ــه در تمای تجرب
نــگاه و تجربــۀ غالــب نســبت بــه شــهر و فضاهای آن اســت، 
بــه شناســایی الگوهــای منطقــی و رفتــاری حاکــم بــر ایــن 
تجربــه و نیــز عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت آن بپــردازد. در نهایت 
نیــز راهکارهایــی بــرای مدیریــت شــهری بــا هــدف مطبــوع 
ســاختن هرچــه بیشــتر فضاهــای شــهری بــرای مشــارکت و 

حضــور مؤثــر زنــان ارائــه داده اســت.  
در ایــن کتــاب،  نخســت، وضعیــت پرتناقــض و دوگانــۀ زنــان 
ــا  ــه ب ــادآوری می شــود ک ــا ی ــه م ــران ب ــروز ای ــۀ ام در جامع
وجــود رشــد قابــل توجــه شهرنشــیني، افزایــش ســواد و بــه 
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طــور کلي ســطح تحصیــات زنان پــس از انقاب، گســترش 
ارتباطــات جمعــي، و افزایــش چشــمگیر آگاهي هــاي سیاســي 
و اجتماعــي زنــان کــه بــه چنــد برابــر شــدن آمادگــي آنــان به 
لحــاظ کمــي و کیفي بــراي مشــارکت در عرصه هــاي مختلف 
اجتماعــي، اقتصــادي و سیاســي منجــر شــده اســت، میــزان 
ــي  ــات اجتماع ــف حی ــاي مختل ــان در عرصه ه ــارکت زن مش
در نســبتي همتــراز بــا ایــن رشــد نیســت و مجموعــۀ شــرایط 
ــه  ــبت ب ــان نس ــت زن ــودن عاملی ــر ب ــر و ضعیف ت از پایین ت
ــد )ص 21-18(.  ــر مي ده ــي خب ــاي عموم ــردان در فضاه م
ایــن در حالــی اســت کــه برخــي از پژوهش هــاي انجــام شــده 
در ایــران حاکــي از عاملیــت قدرتمنــد زنــان بــه ویــژه زنــان 
مســن و ســنتي ایران زمیــن در زندگي خصوصــي و خانوادگي 
اســت. بــه نظر مي رســد عاملیــت و مشــارکت زنانه در شــهر و 
فضاهــاي عمومــي بــا تصویــر قدرتمنــدي زنــان به ویــژه زنان 
ســنتي در ســاختار خانــواده همخوانــي نــدارد. امــا آیــا باید این 
پیش فــرض را پذیرفــت کــه زنــان ایرانــي در عرصــۀ زندگــي 
خانوادگــي قدرتمنــد و در عرصه هــاي عمومــي جامعــه داراي 
عاملیتــي ضعیــف ˗ حداقــل بــه لحــاظ کیفیتــي ˗ در مقایســه 

بــا جنــس مخالــف هســتند؟ 
مؤلــف بــر ایــن بــاور اســت کــه بــه دســت آوردن ابزارهــاي 
الزم بــراي ســنجش و البتــه ارتقــاي عاملیــت و مشــارکت و 
ــي  ــردي و اجتماع ــي ف ــان در زندگ ــتر زن ــازي بیش توانمندس
ــي  ــات زندگ ــي لحظ ــه از تمام ــۀ زنان ــتلزم واکاوی تجرب مس
ــاي  ــا تجربه ه ــاوت آن ب ــبیه و گاه متف ــاي گاه ش و چالش ه
مردانــه اســت. یعنــي بــدون تعریف مختصــات تصاویــر ذهني 
زنــان از خــود، زندگــي فــردي و اجتماعــي خــود، و اولویت هــا 
ــاي  ــت از راه ه ــود، صحب ــي خ ــرد و کان زندگ ــداف خ و اه
توانمندســازي بیشــتر آنــان در فضاهــاي خصوصــي و عمومي 
عقیــم و ناکامــل خواهــد بــود. بــه ایــن منظــور، وی مطالعــۀ 
خــود را بــا بررســی تجربــۀ گذشــته یعنی نــوع حضور در شــهر 
و نگــرش زنان شــهری نســبت بــه فضاهای شــهری و تجربۀ 
زیســته آنــان در دوران گذشــته و در آســتانۀ مواجهــه با تجربۀ 
مدرنیتــه در جامعــۀ ایــران از البه الی اســناد و روایــات تاریخی 
آغــاز و تأکیــد می کنــد کــه شــناخت و تمیــز قــدرت ســنتي 
ــز نقشــي  ــان نی ــه در شناســایي ابعــاد زندگــي مــدرن زن زنان
تعیین کننــده دارد. زیــرا برخــاف تصــور، ایــن قــدرت هنــوز 

هــم در ذهــن زنــان مــدرن امــروزي بســیار ریشــه دار اســت و 
بــه صــورت بازاندیشي شــده در بســیاري از مــوارد در انتخاب ها 
و تعییــن نــوع حضــور و مشــارکت آنــان در فضاهــاي شــهري 

نقــش اساســی دارد. 
مطالعــۀ زندگــی روزمــرۀ زنــان در دوران پیشــامدرن بــر مبنای 
ــته های  ــا نوش ــی، ی ــان ایران ــه زن ــب ب ــته های منتس نوش
ــت  ــارۀ وضعی ــار درب ــي در دوران قاج ــرد ایران ــندگان م نویس
ــی،  ــیاحان اروپای ــفرنامه هاي س ــن س ــي، همچنی ــان ایران زن
نشــان دهندۀ انــزوا امــا همگونــی اســت. به بیــان دیگــر در این 
دوران، تجربــۀ زیســتۀ زنانــه بیشــتر معطــوف به فضــای درون 
خانــه بــوده اســت تــا بیــرون خانــه، و حضــور زنان در شــهرها 
ــزار،  ــام، م ــون حم ــاص همچ ــی خ ــور در مکان های ــه حض ب
محضــر طبیــب بــرای مــداوا، مراســم تعزیــه، بــازار و مســجد 
محــدود بــوده اســت. همچنیــن زن ســنتي شــهري در فراینــد 
تربیــت خــود بــه گونــه اي بــزرگ مي شــد کــه اصــواًل تمایلي 
بــه حضــور در حــوزۀ عمومــي نداشــت و وارد نشــدن بــه آن را 
محرومیــت تلقــی نمي کــرد. حتــي بــرای او حضــور در حــوزۀ 
عمومــی، جــز در مــوارد مشــروع، نشــانۀ تعلــق بــه طبقــات 
پاییــن و دون شــأن وی محســوب می شــد. چنیــن تفکیــک 
ــه محــدود نمي شــد و  ــه درون و بیــرون خان فضایــي فقــط ب
در درون خانــه نیــز جایــگاه مــردان و زنــان از یکدیگــر متمایز 
ــود. البتــه در همــان دوران، بر اســاس ســفرنامه هاي برخــي  ب
زنــان غربــي بازدیدکننــده از ایــران، زنــان روســتایي فعالیــت 
بیشــتري نســبت بــه زنان شــهري در عرصــۀ عمومي داشــتند 
و زنــان عشــایر از قــدرت بیشــتر و شــرایط بهتــري نســبت به 
زنــان شــهري برخــوردار بودنــد. مي تــوان گفــت زمانــي کــه 
زنــان مشــارکت اقتصــادي بــا مــردان دارنــد، از نظــر موقعیــت 

نیــز دارای شــرایط بهتــري هســتند )ص 77(.
ــه، و  ــه از زنان ــاي مردان ــي فض ــن جدای ــوع، ای ــا در مجم ام
بي اطاعــي یــا اطــاع محــدود و مخــدوش زنــان از تحوالت 
حــوزۀ عمومــي و تغییــرات جامعــه، نوعــي ثبــات و همگونــي 
بــه ذهنیــت زن ســنتي شــهري مي بخشــید کــه بــه معنــاي 
ــا  ــن معن ــه ای ــه ب ــه نیســت، بلک زیســتن راحــت و بي دغدغ
اســت کــه رنج هــا، دردهــا و حتــي ظلم هــا جریــان طبیعــي 
زندگــي قلمــداد مي شــد. در این نظــام، فرزنــدآوری، خانه داري،  
و باســلیقه و کدبانــو بــودن مهمتریــن وظایــف و ویژگي هــای 
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زن در زندگــي خانوادگــي بــود. امــا در چنیــن شــرایطی، و بــا 
ــه شــدن ها و جنــس ضعیــف  ــده گرفت وجــود تحقیرهــا، نادی
خطــاب شــدن ها، زن ســنتي ایرانــي حداقل در ســاختار خانواده 
احســاس ضعــف و بي قدرتــي نمي کــرد چــون قــدرت خــود را 
بــا مفاهیمــي غیــر از مفاهیــم قــدرت مردانــه تعریــف مي کــرد 
)ص 97-99(. در منطــق زنانــۀ زن ســنتي، حضــور اجتماعــي 
و مشــارکت مســتقیم اجتماعــي بــراي مــرد ارزش محســوب 
ــي در  ــارکت اجتماع ــور و مش ــراي زن، و حض ــه ب ــد ن مي ش
بســیاري از مــوارد بــراي زن حتــي ضــدارزش تلقــي مي شــد.

امــا نــگاه مــدرن، بــا شکســتن ایــن تفکیــک فضایــی، فعالیت 
اجتماعــی را بــرای زن و مــرد در درجــۀ نســبی باالتــری از کار 
ــا  ــدرت را )در تضــاد ب ــح ق ــال صری ــرار داد و اعم ــی ق خانگ
اعمــال پنهــان قــدرت زنــان ســنتی( شــکل خالــص و واقعــی 
ــون و  ــت همگ ــب، هوی ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــدی دانس قدرتمن
با ثبــات زن ســنتي در مواجهــه بــا مظاهــر زندگــی مــدرن در 
جامعــۀ ایــران بــا تناقض هــا و پرســش هاي بســیاري روبــه رو 
شــد کــه ایــن هویت را بــه چالــش کشــاند. ارزش هــاي مدرن 
کــه مبتنــي بــر برابــری نقــش خانگــي و اجتماعــي دو جنــس 
بــود، در تناقــض آشــکار بــا ارزش هــا و تقســیم نقــش  زنانه و 
مردانــه در زندگــي ســنتي قــرار گرفــت. می تــوان گفــت تصور 
بي قدرتــي در زن ســنتي دقیقــاً از زمــان روبــه رو شــدن او بــا 
مدرنیتــه آغــاز شــد و مدرنیتــه تعاریــف ذهنــي او را از زندگــي، 
ــون  ــي دگرگ ــا در زندگ ــک از نقش ه ــري هری ــدرت و برت ق
کــرد. عقانیــت، فردیــت و پیشــرفت بــه عنــوان مهمتریــن 
دســتاوردهاي مدرنیتــه، منطقــي جدیــد بــه لحــاظ ذهني خلق 
ــا منطــق ذهنــي  ــه گفت وگــو ب ــر هرگون ــد کــه راه را ب کردن
پیشــین بســت؛ و به دلیل نبود زبان مشــترک، زنانگي پیشــین 
طــرد و تحقیــر شــد و زن نیــز بــه طرد ســنت جدیــد پرداخت. 
در ایــن پژوهــش، تضــاد دو الگــوي هویتــي ســنتي و مــدرن 
در قالــب تضــاد دو الگــوي مــادر و پــدر بــه نمایــش درآمــده 
ــک بر اســاس تفکیــک نقش هــاي ســنتي  ــن تفکی اســت. ای
شــکل گرفتــه اســت کــه کمابیــش همچنــان در خانواده هــاي 
شــهري تهــران وجــود دارد و کار بیــرون را اولویت نقشــي پدر 

و کار خانــه را اولویــت نقشــي مــادر تعریــف مي کنــد. 
ــه،  ــام گرفت ــه اختصــار الگــوي مــادر ن هویــت ســنتي کــه ب
نوعــي هویــت ســنتي بازاندیشي شــده اســت. هویــت ســنتي 
زنانــه بایــد بــراي بقــا، در مواجهه با پرســش مدرنیتــه )جایگاه 

ــرای زن(، پاســخگو  ــن شــده ب ــای تعیی پیشــرفت در نقش ه
باشــد، بنابرایــن بــه اصولــي منطقــی نیــاز دارد و از ایــن جهت 
بــا هویــت ســنتِي پیــش از ورود مدرنیتــه بــه ایــران متفــاوت 
ــف  ــاي تعری ــواده مبن ــه و خان ــادر، خان ــوي م ــت. در الگ اس
ــط  ــود را در محی ــد و زن خ ــکیل مي دهن ــت زن را تش هوی
خانــواده تعریــف مي کنــد. محیــط بیــرون از خانه نیــز محیطي 
مردانــه تلقــي مي شــود. بــه ایــن ترتیــب، هویــت اجتماعي زن 
نمي توانــد بــه خــودي خــود یــک هویــت اجتماعــي معنــادار 
باشــد بلکــه بــا توجــه بــه محوریــت خانــواده در زندگــي زن، 
ــت و نقشــي حاشــیه اي و  ــوان هوی ــه عن ــي ب ــش اجتماع  نق
در راســتاي ارتقــاي هویــت و نقــش خانوادگــي وي در نظــر 

ــود.  ــه مي ش گرفت
در ایــن الگــو، روابــط قــدرت زن و مــرد روابطــي برابــر ارزیابي 
نمي شــود. روابــط زن و مــرد و نقــش آن دو در خانــواده 
نقش هایــي مکمــل، و نــه برابــر هــم، هســتند و در ذهــن زن 
بــراي بقــاي خانــواده انجــام وظیفــه مي کنند. همچنیــن  پیش 
از ازدواج، شــغل و نقــش اجتماعــي زن مي توانــد عاملي فرعي 
بــراي حضــور وي در محیــط بیــرون و پیــدا کــردن گزینه هاي 
بهتــر و متنــوع بــرای ازدواج محســوب شــود. بعــد از ازدواج نیز 
مي توانــد از نظــر مالــي و شــخصیتي در بهبــود کیفیــت ایفاي 
نقــش زن در خانــواده تأثیرگــذار باشــد. امــا زنــان شــاغل در 
ــه  ــه شــغل در کل ب ــا، ب ــه ارتق ــل ب ــدون تمای ــو، ب ــن الگ ای
عنــوان امــري صرفــاً معمولــي و نــه في النفســه مهــم نــگاه 
مي کننــد و شــغل و زندگــي شــغلي بــراي آنهــا از معنــا تهــي 
مي شــود. ایــن مســئله منجــر بــه آســیب پذیري شــدید زنــان 
ــواده مي شــود  در صــورت جدایــي از همســر و فروپاشــي خان
زیــرا از آنجایــی کــه زن مهمتریــن رکــن هویــت اجتماعــي 
خــود را بــا پیشــرفت همســر و رشــد وي در محیــط اجتماعــي 
تعریــف کــرده اســت، از دســت دادن همســر بــه مثابــه ایــن 
اســت کــه وي هویــت اجتماعــي خــود را از دســت داده یــا این 

هویــت در مــورد زنــان شــاغل دچــار اختــال شــده اســت. 
امــا در الگــوي پــدر هیــچ تفاوتــي بیــن زن و مــرد بــه لحــاظ 
تعریــف هویتــي وجود نــدارد و هویــت و معناي زندگــي هر دو 
در آفرینــش و خلــق فردي در بیــرون از محیط خانواده تفســیر 
مي شــود و خانــواده و محیــط آن در حکــم پناهگاهــي بــراي 
آرمیــدن و بقــاي نســل اســت. در ایــن الگــو هویــت خانــواده 
در حاشــیه و در خدمــت بقــا و رشــد هویــت اجتماعي شــخص 
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قــرار مي گیــرد. بنابرایــن، مهم تریــن نقــش فــرد در ایــن الگــو 
نقــش اجتماعــي اســت. زن مقیــد بــه ایــن الگــو هویــت خــود 
ــرون از  ــا فعالیت هــاي اجتماعــي بی ــه ب را بیــش از درون خان
خانــه تعریــف مي کنــد. بي اعتقــادي بــه الگوي ســنتي تقســیم 
وظایــف بــه خانــه و بیــرون از خانــه، اعتقــاد بــه اعمــال قدرت 
صریــح در زندگــي زناشــویي، مدیریــت احساســات درونــي و 
برخــورد منطقــي بــا موضــوع از ابعــاد برجســتۀ ویژگی هــای 
زن مقیــد بــه ایــن الگــو بــه شــمار مــي رود. از منظــر الگــوي 
پــدر،  اگــر زن قــرار اســت موجــودي اندیشــمند و باالتــر از آن، 
موجودي ســهیم در تمدن و پیشــرفت بشــري شــناخته شــود، 
ناگزیــر بایــد از تمایزهــاي جســماني خــود بــا مرد صــرف نظر 
کنــد و الگــوي مردانۀ پیشــرفت را کامــًا بپذیــرد. در مجموع، 
در مقایســۀ ایــن دو الگــو مي تــوان گفــت در الگــوي مــادر بــر 
ــر مبنــاي آن )زمــان  ــه و هویــت شــکل گرفته ب اولویــت خان
دایــره وار، تکــرار وظایــف روزمــرۀ خانــه داري(، خانــواده و عدم 
صراحــت و در الگــوي پدر بــر اولویت نقــش اجتماعي و هویت 
شــکل گرفته بــر مبنــاي آن )پیشــرفت خطــي، اخــاق مطلق،  

فردیــت مطلــق( تأکیــد مي شــود. 
در ایــن میــان،  نگارنــده تأکیــد دارد کــه اگرچــه در هــر فــرد 
ــر  ــوي دیگ ــر از الگ ــف قوي ت ــل مختل ــه دالی ــو ب ــک الگ ی
اســت،  معمــواًل زنــان در زندگــي خــود بــه هیچ یــک از این دو 
الگــو بــه طــور کامــل پاي بنــد نیســتند بلکــه در هــر بخــش از 
زندگي شــان یکــي از آنهــا غلبــه مي کنــد )ص 152(. هنگامــي 
کــه فــرد بر اســاس معنــا و هویــت دریافــت شــده از  الگــوي 
مــادر در حــال اقــدام بــه کنــش اســت، ارزش و معنــاي ایــن 
کنــش بــا الگــوي پــدر کــه حاکــم بــر ذهــن وي اســت زیــر 
ســؤال مــی رود و معنازدایــي مي شــود و برعکــس. همچنیــن 
ــو و  ــن دو الگ ــاي ارتباطــي بی ــودن راه ه ــت بســته ب ــه عل ب
ــاوت و  ــًا متف ــتداللي کام ــاي اس ــا از ابزاره ــری آنه بهره گی
متضــاد، ایــن دو الگــو از جانــب یکدیگــر تحقیــر مي شــوند. 
نتیجــۀ تمامــي ایــن اتفاقــات ایــن اســت کــه فــرد همــواره 
ــس  ــواره ح ــت. هم ــود نیس ــاي خ ــد در ج ــاس مي کن احس
می کنــد چیــزي را گــم کــرده اســت. هیچــگاه از خــود راضــي 
نیســت و معنایــي برخاســته از درون و انســجام ذهنــي بــراي 
خــود قائــل نمی شــود. مهمتریــن پیامــد ایــن مســئله بــرای 
فــرد حــس بحــران معنــا و بارزتریــن نمــود بیرونــي آن فقدان 
اعتمــاد بــه نفــس و قــدرت ناشــي از هویــت و تأییــد درونــي 

و فــارغ از تأییــد دیگــري اســت. ایــن بحــران در تجربه هــاي 
متعــدد زنــان در فضاهــاي عمومي شــهر بــه طور گســترده اي 
تکثیــر شــده اســت زیــرا ایــن فضاهــا ســال ها در غیــاب زنــان 
و بر اســاس عاملیــت و ســلیقه ها و منطــق مردانــه طرح ریــزي 
شــده بودنــد. بنابرایــن حضــور جســم زنانــه و عایــق زنانه در 
ایــن فضاهــا مسئله ســاز شــد و بــه بحــران هویــت مضاعــف 

زنــان در آنهــا دامــن زد.
بــا آگاهــي از وجــود چنیــن بحرانــي، مســئلۀ بعدي شناســایي 
الگــوي تغییــر بحــران معنــا اســت. به ایــن منظور بایــد عوامل 
تأثیرگــذار در پررنگ تــر یــا محــو شــدن تضــاد دو الگــوي پدر 
ــتۀ  ــۀ زیس ــاس تجرب ــف، بر اس ــوند.  مؤل ــناخته ش ــادر ش و م
زنــان تهرانــي، عواملــي همچــون نگــرش غالــب شــکل گرفته 
ــل، ســن  ــت تأه ــه زنانگــي، وضعی ــرد نســبت ب ــن ف در ذه
ــدان و جنســیت  ــواده، ســنخ همســر، فرزن تجــرد، ســنخ خان
آنهــا،  موقعیــت شــغلي و موقعیــت نســلي )تغییــرات اجتماعــي 
در هــر نســل و ترســیم مختصــات زن مطلــوب در آن( را بــه 
ــر بحــران  ــا شــرایط میانجــي تأثیرگــذار ب ــوان عوامــل ی عن
معنــا معرفــي مي کنــد. وی بــه منظــور ارائــۀ الگویــي مناســب 
ــت  ــا در ذهنی ــا کاهــش بحــران معن از چگونگــي افزایــش ی
کنش گــر،  عوامــل مذکــور را در دو دســتۀ عوامــل پیشــین و 

ــد.  ــرار مي ده پســین ق
عوامــل پیشــین عواملــی هســتند کــه در تجربــۀ منحصــر بــه 
فــرد جامعه پذیــری هــر کنش گــر شــکل می گیرنــد و منجــر 
بــه پررنــگ شــدن یــک الگــو نســبت بــه الگــوی دیگــر در 
تجربــۀ زیســتۀ وی می شــوند، ماننــد عوامــل نســلی و الگــوی 
غالــب زنانگــی شــکل گرفته در ذهنیــت ســوژه. ایــن عوامــل 
بــه طــور نســبی در ســال های اولیــۀ جامعه پذیــری شــخص 
شــکل می گیرنــد و در واقــع ســنگ بنــای شــخصیت وی را 
ــه  ــن نکت ــه ای ــد توجــه ب ــت مي یاب ــد. آنچــه اهمی می پرورانن
اســت کــه دســتکاری و تغییــر کوتاه مــدت این عوامل توســط 
مدیریــت اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه امکان پذیــر نیســت و 
ــه  ــل ب ــک نس ــان از ی ــون شکل گیری ش ــا همچ ــر آنه تغیی
نســل دیگــر میســر اســت )ص 200-202(. اما عوامل پســین 
عواملــی هســتند کــه در قالــب یــک اتفــاق یــا موقعیــت ثابت، 
ارزش هــای الگــوی مــادر و پــدر را بــه نحــوی در ذهــن فــرد 
ــل  ــن عوام ــش می کشــند. ای ــه چال ــد و ب دســتکاری می کنن
لحظاتــی از زندگــی فــرد را تشــکیل می دهنــد کــه ســوژگی 
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پیشــینی بــه طریقــی بــه چالــش کشــیده یــا در ذهنیــت فــرد 
ــاص  ــت خ ــر ماهی ــا ب ــین، بن ــل پس ــود. عوام ــت می ش تثبی
خــود، قابــل دســتکاری و تغییــر در بــازۀ زمانی کوتــاه از جانب 

مدیریــت اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه هســتند )ص 202(. 
در مجمــوع، بحــران معنــا زمانــی در ذهنیــت ســوژۀ کنش گــر 
ــد کــه در نتیجــۀ برخــورد عوامــل پیشــین و  کاهــش می یاب
ــد از ســوژگی  ــر آن، نوعــی تعریــف جدی پســین تأثیرگــذار ب
ــن  ــرد. ای ــر شــکل بگی ــت کنش گ ــه در ذهنی ــت زنان و عاملی
تعریــف جدیــد می توانــد بســته به موقعیــت در مطابقــت کامل 
یــا نســبی بــا الگــوی زنانــه یــا مردانــۀ پیشــرفت یــا در تمایــز 
بــا هــردوی آنهــا باشــد و بــا شــکل دهی ســوژگی جدیــدی از 
زنانگــی، صداهــای مخالــف هــر دو الگــو را در ذهنیــت فــرد 

کمرنــگ ســازد. 
بــراي بررســي کیفیــت بحران معنا بــه عنوان مهمتریــن برایند 
ایــن پژوهــش، بــا تمرکز بــر مشــارکت و حضور مؤثــر زنان در 
فضاهــای شــهری، تجربــۀ زیســتۀ زنــان در فضاهــاي عمومي 
ــیاري  ــر آن در بس ــر ب ــیني مؤث ــل پس ــران و  عوام ــهر ته ش
ــاي  ــل و فعالیت ه ــتغال، تحصی ــاي اش ــا، از فضاه از فضاه
ــۀ  ــا تجرب اجتماعــي در حوزه هــاي عمومــي مختلــط شــهر ت
خریــد، بازارگــردي و حضــور در فضاهــاي تک جنســیتي زنانــه 
بــه صــورت رســمي و غیررســمي بررســي و تــاش شــده بــه 
بحــران معنــاي حاکــم بــر ایــن فضاهــا بــا توجــه بــه ســنخ 

ــه شــود.  ــان مشــارکت کننده پرداخت زن
ــدي  ــاي ج ــط و در فعالیت ه ــاي مختل ــۀ محیط ه در تجرب
شــغلي و تحصیلــي و اجتماعــي زنــان، مطرح شــدن مفاهیمي 
ماننــد آســیب زا بــودن جســم زنانه در شــهر، ترس از ســوژگي، 
ــه  ــا ذهنیــت زنان ــۀ شــهر ب ــي ســاختارهاي مردان و ناهمخوان
گویــاي آن اســت کــه تجربــۀ ایــن حضــور بــراي زنــان مقیــد 
بــه هــر دو الگــو، تجربــه اي اخالگــر و افزاینــدۀ بحــران معنــا 
اســت. طراحــي ناهمگــون و نامتناســب فضاهــاي شــهري در 
محیط هــاي تحصیلــي و شــغلي و ویژگي هــاي کالبــدي شــهر 
ــان  ــه اي اســت کــه الگــوي رقیــب را در ذهنیــت زن ــه گون ب
مقیــد بــه هــر دو الگــو پررنگ تــر و بــه نوعــي الگــوي غالــب 
را در ذهنیــت ایــن زنــان بــا چالشــي مــداوم و مســتمر مواجــه 
ــان فقــدان و کاهــش  ــراي تمــام زن مي کنــد. چالشــي کــه ب
جســارت و اعتمــاد بــه نفــس و قــدرت را در تحقــق ســوژگي 

در ایــن فضاهــاي اجتماعــي بــه همــراه دارد. 

ــاري  ــز تج ــا و مراک ــه بازاره ــورد مطالع ــر م ــای دیگ فضاه
مــدرن شــهري هســتند کــه مهمتریــن مکان هــا بــراي حضور 
اجتماعــي زنــان مقیــد بــه الگــوي زنانــۀ پیشــرفت محســوب 
ــاز  مي شــوند. چنیــن فضاهایــی، بــه عنــوان حــوزه اي از دیرب
ــه الگــوي  ــي، ب ــان در حــوزۀ عموم ــراي حضــور زن مجــاز ب
مــادر ایــن امــکان را مي دهــد کــه ســوژگي و عاملیت خــود را 
در فضــاي بــه ظاهــر مردانــه و شــلوغ مجتمع هــاي تجــاري 
بــزرگ بنــا کنــد. ســوژگي اي کــه از ســویي دربردارنــدۀ توجیه  
لــزوم تأمیــن نیازهــاي حــوزۀ خصوصــي خانــه بــراي الگــوي 
ــاب و  ــق انتخ ــدۀ ح ــر دربردارن ــوی دیگ ــت و از س ــادر اس م
مالکیتــي اســت کــه از دل فردیــت مــدرن برآمــده و در الگوي 
ــو و  ــي دو الگ ــرار دارد. در اینجــا همگون ــۀ پیشــرفت ق مردان
ــري  ــه توجیه پذی ــه اي ک ــه گون ــت ب ترســیم و تفســیر موقعی
ــا را در  ــران معن ــد بح ــته باش ــو داش ــر دو الگ ــبي از منظ نس
ذهــن زنــان کاهــش می دهــد و در نتیجــه بــازار را بــه یکــي 
ــان در  ــور زن ــاي حض ــن عرصه ه ــن و مؤثرتری از متراکم تری

ــد.  ــل مي کن ــهر تبدی ش
ــه در شــهر هســتند کــه  ــًا زنان گــروه دیگــر فضاهــای کام
ــوند. در دوران  ــمی می ش ــمی و غیررس ــای رس ــامل فضاه ش
پیــش از ورود مدرنیتــه، حضور در فضاهای غیررســمی زنانه در 
شــهر از تجربه هــای مشــروع حضــور در عرصــۀ فعالیت هــای 
اجتماعــی بــرای زنــان بــه شــمار می رفت. امــروزه نیــز حضور 
ــای  ــن ایف ــن و اصلی تری ــه مهمتری ــی زنان ــم مذهب در مراس
ــران را  ــۀ شــهری ته ــان ســنتی تر جامع ــی زن ــش اجتماع نق
ــا  ــان صحبت ه ــن مراســم و در جری تشــکیل می دهــد. در ای
و اجــرای رســم ها، بــا حــذف موقــت الگــوی مردانۀ پیشــرفت 
از فضــا و غلبــۀ الگــوی زنانــۀ پیشــرفت در ذهنیــت زنــان، این 
الگــو ســیطره ای دوچنــدان می یابــد و از بحــران معنــا کاســته 
می شــود. بــه همیــن دلیــل ایــن مراســم بــرای زنــان تجربــۀ 
نوعــی ســوژگی زنانــه اســت کــه در غیــاب موقتــی الگــوی 
پــدر، از حمایــت محکــم و قاطــع الگوی مــادر برخوردار اســت. 
ــر  ــال هاي اخی ــه در س ــوان ک ــاي بان ــهربانوها و پارک ه ش
مــورد توجــه جــدي مدیریــت شــهري قــرار گرفته انــد، نقــش 
ــدی تاریخــي  ــل رون ــان در مقاب ــراي زن ــروي کمکــي را ب نی
ایفــا مي کننــد کــه فضاهــاي عمومــي را فضــاي مردانــه و در 
تضــاد بــا ذهنیــت زنــان تعریــف کرده بــود. بــه عبــارت دیگر، 
ایــن فضاهــا مي تواننــد بــا طراحــي فضاهایــي کــه چــه بــه 
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لحــاظ هنجــاري و چــه بــه لحــاظ کالبــدي هــم متعلــق بــه 
حــوزۀ عمومــي باشــند و هــم متعلــق و نزدیــک بــه منطــق و 
زیبایي شناســي الگــوي زنانــۀ پیشــرفت،  امــکان تحقــق نوعي 
ســوژگي را بــراي زنــان بــه ویــژه زنــان دارای گرایــش بیشــتر 
بــه الگــوي زنانــۀ پیشــرفت فراهــم ســازند. ایــن فضاهــا بــا از 
بیــن بــردن مســئلۀ آســیب زا بــودن جســم زنانــه بــا توجــه به 
عــدم حضــور مــردان و بــا تعریف کــردن و مجــال بــروز دادن 
بــه فعالیت هایــي کــه فضــا را بــراي تحقق ســوژگي متناســب 
بــا الگــوي مردانۀ پیشــرفت فراهــم مي کنند، بحران معنــا را در 
ذهنیــت زنــان مقیــد بــه این الگــو کاهــش مي دهند. از ســوي 
دیگــر نیــز بــا تغییــر ویژگي هــاي هنجــاري، سلســله مراتبي و 
کالبــدي فضــاي رســمي عمومــي بــه ســمت معیارهــاي مورد 
ــه، امــکان تحقــق و آفرینــش نوعــي ســوژگي  پذیــرش زنان
ــا الگــوي زنانــۀ پیشــرفت را بــراي ایــن ســنخ از  متناســب ب
ــا  ــن مکان ه ــي، ای ــد. در شــرایط آرمان ــم مي آورن ــان فراه زن
مي تواننــد بحــران معنــا را بــراي هر دو قشــر زنــان از طریق از 
بیــن بــردن و کمرنــگ کــردن حضــور الگــوي رقیــب در ذهن 
آنــان کاهــش دهنــد. امــا بر اســاس نتایــج برخــی پژوهش هــا، 
مجموعه هــاي شــهربانو بیشــتر بــرای مخاطبــان حکم کاس 
را دارد و نتوانســته فضایــی در جهــت جلــب بیشــتر مشــارکت 
ــاد  ــد. تمرکــز بســیار زی ــان در فضــای شــهری ایجــاد کن زن
فعالیــت ایــن مجموعه هــا بــر فعالیت هــای مذهبــی، آن هــم 
در شــکل کامــًا ســنتی، آنهــا را با نیازهــای زنان طبقــۀ پایین 
و غلبــۀ الگــوی زنانــۀ پیشــرفت منطبق کــرده اســت. در حالی 
کــه پاســخگوی نیازهــا و عایق زنان طبقۀ متوســط یــا باال و 
جلــب مشــارکت آنان در حــوزۀ عمومــی در قالــب فعالیت های 
مــدرن فرهنگی نیســت و انطبــاق بســیار کمتری با آنهــا دارد. 
بــه ایــن ترتیــب، در میــان فضاهــاي کامــًا زنانــه، فضاهــاي 
غیررســمي ســنتي بــا توجــه بــه ســنخ زنــان مشــارکت کننده 
ــا حــذف و کم رنگ ســازي موقــت  ــا را ب در آنهــا بحــران معن
الگــوي پــدر کاهــش مي دهند. امــا در مــورد فضاهاي رســمي 
تفکیک شــدۀ جنســیتي کــه بــا از بیــن بــردن عامــل فقــدان 
امنیــت ناشــي از آســیب زا بــودن جســم زنانــه در شــهر، فضــا 
را بــراي شــکل گیري نوعــي عاملیــت مبتنــي بــر الگــوي پــدر 
ــن  ــف شــده در ای ــد، ســنخ فعالیت هــاي تعری همــوار مي کنن
ــه و  ــورد عاق ــاي م ــه فعالیت ه ــي ب ــباهت چندان ــا ش فضاه

خواســت ایــن الگــو نــدارد. 

در مجمـوع می توان گفـت در تجربۀ مشـارکت اجتماعي فعال 
در شـهر، عوامل پسـیني نقش افزایندۀ بحـران معناي حاکم را 
در ذهنیت هر دو سـنخ زنان مشـارکت کننده دارنـد. اگرچه این 
نقـش در مـورد زنـان مقید به الگـوي زنانۀ پیشـرفت پررنگ تر 
اسـت، تجربـۀ اکثریت زنـان مقید بـه الگوي مردانۀ پیشـرفت 
هـم در ایـن فضاهـا  عـاري از تناقـض )به واسـطۀ خطـاب با 

جسـم به جاي ذهن( نیسـت. 
نگارنده تأکید می کند که بهترین و پایدارترین راه براي کاهش 
بحـران معنـا در ذهنیت زنان و فراهم کردن شـرایط مشـارکت 
فعـال آنـان در شـهر، تاش در جهـت حذف نشـدن هیچ یک 
از دو الگـو در تجربـۀ زیسـتۀ زنـان اسـت زیـرا در عمـل و در 
درازمـدت، حـذف هیـچ کـدام از ایـن الگوها در زندگـي مدرن 
شـهري امکان پذیر نیسـت )ص 243(. بنابرایـن، فراهم کردن 
فضـاي تعامـل منطقـي و نزدیک کـردن نمادهـاي دو الگو در 
شـهر براي نزدیک تر سـاختن زبان و ابزار استدالل آنها بهترین 
و منطقي ترین گزینه براي مدیریت شـهري در این زمینه است. 
وی بـر ایـن مبنـا پیشـنهاد می کند مدیـران و سیاسـت گذاران 
شـهري خوانـش زن با جسـم زنانۀ خـود را در شـهر به حداقل 
برسـانند. بـه بیـان دیگـر، شـرایطي فراهـم کننـد کـه زنان و 
مردان بتوانند فارغ از جنسـیت خود در تمام عرصه هاي فعالیت 
اجتماعـي در شـهر مشـارکت داشـته باشـند. همچنیـن زمینۀ 
برخوردهـاي برابـر با زنـان و مـردان در محیط هاي شـهري و 
عـدم تحمیـل محدودیت براي بازداشـتن زنـان از ورود به این 
محیط هـا را بـه دلیـل جنسـیت ایجـاد نمایند. کاهـش عوامل 
تهدیدکننـدۀ واقعي امنیت زنان در شـهر و افزایش حس امنیت 
در آنـان در فضاهـاي شـهري نیـز بایـد در اولویـت اقدامـات 
مدیریت شـهري قرار گیرد. روشـن نگه داشـتن معابـر به ویژه 
فضاهـاي خلوت و مخروبه، افزایش سـرویس هاي حمل و نقل 
عمومـي و شـبانه روزي کـردن آنهـا، و تبدیل فضاهـاي مردانۀ 
شـهر به فضاهایي خانوادگي و همگاني با اندک دسـتکاري در 
آنهـا از جملـۀ اقدامات پیشـنهادي اسـت. البته همـان گونه که 
مؤلـف نیـز یادآور مي شـود، اتـکاي صرف بـه ایـن فاکتورها و 
انتظار گسـترش فعالیت و حضور اجتماعي زنان در شهر به نظر 
سـاده لوحانه اسـت. این شرایط الزم هستند اما قطعاً کافي نخواهند 
بود. تأمین آنها ممکن اسـت به افزایش کّمی حضـور زنان در جامعه 
منجر شود، اما افزایش کیفیت این حضور به گواهی تجربیات بسیاری 

از کشـورهای پیشـتاز در این زمینه به سادگی قابل دستیابی نیست.
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