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ترین عناصر دنیای مدرن و شهرگرایی دانست. فضایی یکی از مهمتوان میخیابان را 

، واقعیتی اجتماعی و انتزاعی نیز هست. بدین معنا که این کالبدیجز واقعیتی هکه ب

ای مادی و معنوی ساخته شده و اریخی به گونهت یدر هر دوره کالبدیفضای 

موضوعی است « زن و خیابان»تأمل و پژوهش پیرامون مبحث  خود را دارد. هایویژگی

ای را پیش روی پژوهشگران باز خواهد کرد که که نظام معنایی و مفاهیم بس گسترده

  جنسیت و فضای عمومی است. یدر حوزه نشدههای حلپاسخ بسیاری از پرسش

فضای عمومی و  یحوزه درکه های اجتماعی و تئوریک پژوهش ،مثال برای

هویت چگونه  ؛ددهنشان می و فردی صورت گرفته است مناسبات اجتماعیچارچوب 

در این میان به نظر میگیرد که میشکل  در خیابان های اجتماعیکنشو  جنسیتی

را به نام خود مزین می م خیابانکنند و نارا مردها ساخته و اداره می هارسد خیابان

های دیگر اجتماعی از آن در حاشیه قرار گرفته و مانند بسیاری از عرصه کنند و زنان

 اند. محروم مانده

 ناشی از نظام مردساالر در جوامع سنتی و اقتدارگرا خیابان را معضالت فرهنگی

یک شهروند دچار  جنسیتی کند و زن برای حضور در خیابان به عنوانتواند تکمی

های مردساالر و بسته، مردان حاضر در این سیستم شود.مشکالت و محدودیت می

نیستند خیابان را به زنان واگذار کنند و زنان مدام باید حضور خود را در فضای عمومی 

. ماننددر امان بهای اجتماعی و صدمات روحی و جسمی و خیابان انکار کنند تا از آسیب

ا الش است تا زنان ردائما در تمردانه  و پایگاه قدرت ن محل نظم سیاسینواعبهخیابان 

  حذف کنند و آنها را به فضای خصوصی خانه بفرستد.

یابد تا زنان جزئی ادامه می مقاومت زنان برای حضور در خیابان و فضای عمومیاما 

ست و سیاستها به همان اندازه که حق مردهاست حق زنان ااز خیابان شوند. خیابان

 صداییباید بتوانند بستری برای حضور زنان مهیا کنند تا از گفتمان تک ی نظم حاکمها

تواند به خوبی و عمیقاً از تنها یک زن می و استبدادی خیابان خارج شوند. مردانه

ما را به برساخت مفهوم  و خیابان حرف بزند، و و حذف خود در شهر گیغریبه یهتجرب

 نزدیک کند.سنتی  یعهزنانگی در جام
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و با ارجاع به مفاهیمی نظیر قدرت،  اجتماعی و جنسیتی در ایران تاریخبه با نگاهی 

مان تر نهفته در گفتتوان به معانی عمیقتا حد زیادی میو مناسبات جنسیتی  کنترل

 وجنسیتی  فهم و تفسیر جدیدی از هویت دست یافت و بهحاکم بر فضای عمومی 

ورود زنان عرصه عمومی و به طور خاص در خیابان رسید. از همان آغاز حضور زنان در 

مُعیرالمَمالک در خاطراتش می به خیابان در ایران با آزار و اذیت مردان همراه بود.

شان، سوت زدن و متلک مردان حضور عمومی زنان را از طریق کشیدن حجاب ؛نویسد

روابط زنان و مردانی در معاشرت و   کردند و نگرانگفتن به آنها کنترل و محدود می

بودند. مقاالت منتشرشده در نشریات زنان، مردان جوان را به رفتار  عامو مالءها خیابان

نترل کبه  زنان  در مقاالت سایر نشریات،کردند. میتشویق محترمانه با زنان در خیابان 

 .شدندتشویق میخویش و رعایت حجاب و عفت عمومی 

گرایی که معاشرت با دگرجنس یدر دوران قاجار وعده آبادینجم هبه بیان افسان

 مردان یکردهجنسانه و بدل شدن به شرکای تحصیلزنان را دعوت به ترک فضاهای هم

 ررفتار و کرداکنترل حضور عمومی زنان از طریق  یبه واسطه که این امر کردنوگرا می

کند تن زنی را در خیابان لمس میخیابانی مردان بازنویسی شد. زمانی که مردی 

شد. از این رو، مردان نیز بایستی بدل به کابوس می جنسیتی یبرابر یجامعه یوعده

شدند که در فضای عمومی در کنار زنان چگونه رفتار کنند. بخشی از آموزش داده می

آموزش زنان مدرن در آن دوران که جنبش زنان مشروطه تالش فراوانی در آموزش و 

اخالقیات  ،سازی زنان به عمل آورد به فراگیری مطالب مربوط به بدن سالمرهنگف

جنس رفتار مناسب با غیر هم یشایسته و رفتار صحیح اختصاص داشت و به تنش درباره

که، این فضا متعلق به چه کسی تعلق داشت  بحث بر سر این در کل در فضای عمومی و

 (. 5002 آبادی،)نجماست؟ 

جنسیتی هنگام حضور در خیابان، سر از مرزبندی فضای  یهای دوگانهدیبنمقوله

بندی آورد. در پرتو این دوگانگی و تقسیمخصوصی/عمومی میان زنان و مردان درمی

شوند اما زنان بایستی همواره مدعی است که مردان بدون هیچ تأملی مالک خیابان می

 حق خود در این فضا باشند.

یافت بر اساس قواعد سنتی سامان می ام اجتماعی و سیاسی نظ در دوران قاجار

و نبایدهای آنها در زندگی  های زن و مرد و بایدکه گفتارهای مرتبط با صفات و ویژگی
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 یخزانهالی متون فقهی و از دل خانوادگی و اجتماعی در احکام و مسائل شرعی در البه

 بیولوژیکوت ساختمان بدن و سنت، حول یک دال مرکزی یعنی تفا ینخوردهدست

اجتماعی مبتنی  یشان در حوزهوضعیت و موقعیتیافت که میان زن و مرد سامان می

بر همین تفاوت زیستی و جنسی، مردان را متناسب با فضای عمومی و امور خارج از 

خواستند از وقتی میزنان  گیرد.خانه و زنان را مناسب برای اندرونی و خانه در نظر می

انه خارج شوند باید حجاب مخصوص بیرون و چادری که مختص  کوچه و خیابان خ

در جامعه و فضای عمومی هم زن و مرد از هم جدا . زدندپوشیدند و روبنده میبود می

زدند و مجبور بودند جدا بودند. خیابان مکانی مردانه بود که نباید همراه زنان قدم می

زار و شاههای پرجمعیت تهران مانند اللهدر خیابان: »برای نمونه از یکدیگر راه بروند.

آباد و امیریه عصرها مقرر بود مردها از طرفی و زنها از طرف دیگر عبور کنند. راه رفتن 

خواست شد. اگر احیاناً زنی میقدغن میظهر زبعدا 4مردها و زنها از یک سمت از ساعت 

نه برود از آقای پاسبان کسب اجازه میخود سمت دیگر خیابان یا به داروخا یبه خانه

سرعت مراجعت میبهو شتافت میکرد. زیر نظر و مراقبت او با عجله به سوی دیگر 

گفت: رسید که میمی انپاسبان به گوش زن یکرد. چه بسا اوقات صدای فریاد آمرانه

  (.80: 4834)ساناساریان،« ضعیفه تندتر راه برو»، «باجی روتو بگیر»

 تاکنوناز دیرباز به طور خاص و فضای عمومی به طور عام خیابان در ایران رو نایاز

همواره حاوی  و چه نمادین و مستقیم امردانه بوده است و چه آشکارمحتوایی دارای 

 فحذ»توانیم حول محور می را  محتوااین گفتمان و  .جنسیتی بوده است  گفتمانی

یتی زنانه از فضای عمومی و خیابان. حذف هویت جنس ؛تفسیر کنیم« جنسِ دیگر

 گفتمان غالب بر خیابان حول محور حذف شکل گرفته است. به طور تاریخیبنابراین 

ویژه پس از کشف حجاب اجباری در هب قاجار یهاز دور های بعدزنان در دهه یتجربه

 «مرد»این بود که آموختند که برای بخشی از فضای عمومی بودن باید  4841سال 

 تعرض یوند که این امر مبین مردانه بودن ظواهر و رفتار فضای عمومی بود. تجربهش

داد که مردان حاضر به واگذاری مردانگی فضای نشان میکماکان ها بدنی در خیابان

باشد  تواند اینتعرض خیابانی می یهای تعبیر تجربهعمومی نبودند. در واقع یکی از راه
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گرا و برابر نشد بلکه فضاهای زنانه نیز برای محدود گرجنستنها فضای عمومی، دکه نه

 .اش تحت نفوذ مردان درآمدکردن حضور فیزیکی

 هایعرصه ،برخی  هنجارهای مدرنایرانی و رواج و گسترش  یجامعهسازی مدرن

فرصتی برای زنان  به روی مردم گشود ورا جدیدی از حیات اقتصادی و اجتماعی 

 -مردان و خواست قدرت مذکر، نیازهای جنس یرهایی از سلطهتا با د ورآوجود هب

. ددهن اجتماعی تداوم و مشروعیت -بر مبنای تمایالت خالق انسانی خود را جنسیتی 

 -بر تمایلی خالقانه نسبت به شناخت جنس تررو، در گفتمان جدید، روایتی عقالنیایناز

نوسازی  یسنت در گردونه شود و عناصرجهان زندگی حاکم می -جنسیتی در زیست

های قابل مالحظه در زندگی و دگرگونی شدنشهریبا . آوردجدید به دست میی یمعنا

های بارز ای شدن و فردگرایی نشانهشدن، رسانهعقالنیکه پیامدهای  مردم یروزمره

تدریج بهگفتمان سنتی ی از سیطرهفرهنگی درون آن که شهری و نظام آن است، فضای 

 دهد.جای خود را به عقالنیت و فردانیت گفتمان مدرن میشد و این گفتمان میخارج 

سرعت شاهد تغییراتی بهو جامعه کند میبسترهای مادی جامعه نیز تغییر موازات آن، به

شهر و تغییر در الگوهای زیست  یهای مختلف، از جمله رشد و توسعهزیاد در عرصه

 .شودمیشهری 

شهری، میل به حضور زنان در فضاهای  یمدرن و توسعهدر این شکل از رشد 

در نهایت به نمایش تنانگی و بدن  کننده مدرنیزاسیونمثابه الگوهای بازنماییبهعمومی 

ها و مناسبات سنتی در هنوز درگیر ارزشکه در عین حال  یافت،تقلیل می آنها 

ذار، گ یماعی در دورهبندی گفتمان جنسیتی در خیابان بود. شرایط مادی و اجتصورت

ن آ. بنابراین استحس و تفکر مدرن  و اصطالح قرون وسطایی بهسنتی و  در برزخ

مدافع و حامل فرهنگی مدرن  برزخی ی ی که در جامعهاندر مقام کسکه زنان دسته از 

ای سنتی است. و پویا هستند گرفتار کشمکش حیات و تعارض درونی و برونی در جامعه

های سنتی مبنای تعریف و تمایز کماکان ارزشنیز ر این جوامع در حال گذار رو، دایناز

 بود.  در فضای خیابان «نامحترم»از  «محترم»زن 

سازی حضور زنان محترم آماده برای فضایی  مثابهبه« خیابان»در چنین فضایی 

 ییازسرشت درون نمایشی حضور زن در این عرصه چون فاقد آن یند افرشود. یعنی می

شود. در این برهه، زن هایی تکمیل میسازیزاست که غرب تجربه کرد، با چنین با
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د قواع شود و مثالًحجاب ندارد، اما از سویی فضای خیابان برای این حضور تلطیف می

شود و از سوی دیگر زبانی جدیدی که نافی عفت زنانه نباشد بر این فضا حاکم می

های زنان حاکم شد که به مثابه شاخص و کردار رانضباط جدیدی برتن و بدن، گفتا

بود. در راستای چنین انضباطی است که  «خیابانی»از زن  «محترم»زن  بخشییزیتم

هنجار و روشن باشد هحضور زن در خیابان صرفاً در صورتی که معطوف به هدفی ب

 .دهدار میهدف او را در مظان زن خیابانی بودن قرزنی بیپذیرفته است و هرگونه پرسه

ها نیاز نداشته و ندارد چرا کدام از این شاخصنیازی به یادآوری نیست که مرد به هیچ

 (.41-41: 4400برومند،بهرامیکه خیابان قلمرویی غریبه برای او نبوده و نیست )

کشورهای  یزنان و مردان با فضای عمومی، در مقایسه یدوگانه یاین رابطه

ربی بسیار مشهود است. در خاورمیانه زنان با فضای خصوصی خاورمیانه با کشورهای غ

مسلط عمومی و مرکز امور  یکه مردان با عرصهقدرت پیوند دارند در حالی فاقد و 

سیاسی مرتبط هستند. در جوامع سنتی که تمایز و اختالف زیادی بین فعالیت در 

تری قرار سطح پایینفضای خانگی و محیط بیرون از خانه وجود دارد موقعیت زنان در 

مراتب و نظم مشخص سلسله یتر زنان نسبت به مردان نتیجهاین موقعیت پاییندارد و 

های متفاوت بین زنان و مردان را حفظ فضایی است که در طول تاریخ این موقعیت

اجتماعی و فردی در نظر گرفته  یعنوان سرمایهبهبه فضا کالبدی دسترسی  کند.می

خانگی، به  ن صورت، انتساب زنان تنها به فضای خصوصی و در نتیجهشود. در ایمی

به  سانهاست. بدینزندگی زنان و تبعیض علیه آن یمعنای محدود ساختن شیوه

هایی موجود در آن طبیعتاً موجب این محدودیت، فضای عمومی شهر و امکانات و فرصت

های نابرابرساالر، وژی(. ایدئول21: 4834در دسترس زنان نخواهد بود )ترلیندن،

گیرد و روابط جنسیتی را بر اساس جنسیتی به فضا را بدیهی می نابرابر هایدسترسی

و مرد را « خصوصی»مفهوم زن را  بخشد و توزیع نابرابر قدرت در فضا سامان می

 کند.بندی میصورت« عمومی»

دهد؛ ح میکار کرده شر مراکشبَهلول در تحقیقاتش که روی زندگی خانگی زنان 

گرا، خودش را به عنوان مردانه، خشن و دارای قدرت خیابان در مقابل با زنانگی درون

دنیای  -گذر از یک « درونی و بیرونی»کند. گذر و عبور از این دو دنیا  تثبیت می
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مردانه است و مردان  ی، عرصه وضوحاست. خیابان به  -جنسی به دنیای دیگرِ جنسی

زنند و به شجاعت خود در عنوان قلمرو خاص خودشان حرف میبهاین فضا  یدرباره

خوانیم کنند. در یک مثل قدیمی یونانی میرابطه با مشکالت دنیای بیرون افتخار می

تری روی مانند نسبت به زنانی که کنترل کمهای عمومی میزنانی که دور از مکان

هاست. بازار و زدن فاحشه دارند و خیابان بیشتر محل قدماحترام بیشتری آنهاست 

میدان شهر هرگز مکان سالمی برای زنان نبوده است و به طور سنتی زنان قسمتی از 

یابی زنان با محیط اگر چه هویت (.45: 4333دنیای خصوصی هستند )سیدنبرگ، 

خانگی به طور خاص در فرهنگ خاورمیانه مشهود است، اما فقط محدود به این منطقه 

مکان زنانه و تحت  دارد؛ خانههایش درباره یونان اظهار میدر مثال شود. ویگلینمی

ای زنانه است که در ساختار جنسی، عاطفی، شخصی بیشتر مراقبت آنها و فضای کلیشه

ماندن  که دارد(. وی بیان می880: 4335عمومی، واقع شده است )ویگلی،  یاز عرصه

را بیشتر به بیرون از خانه اختصاص  در خانه برای مردان ننگ است و آنها وقت خود

وجود های بدهند. این عقیده وجود دارد که اگر مردان در خانه بمانند، فضای وارونهمی

های جنسیتی و تغییر شکل در شخصیت روحی و روانی آید که موجب وارونگی نقشمی

زنانه شدن شود. در مکان اشتباه، تنها کنند میرا اشغال می« مکان اشتباه»کسانی که 

مرد، تهدید و خطر نیست بلکه این تهدید برای زنان هم وجود دارد. منفعت و صالح 

زن در بیرون از خانه به پاکدامنی و عفت او ارتباط دارد. زن در بیرون از خانه، به طور 

ای که در خانه تحت کنترل اش به اندازهضمنی، محرک جنسی است و گرایش جنسی

  (.45: 4333یدنبرگ، است مهارپذیر نیست )س

های مذهبی، زنان در بیرون از خانه، مثل در کشورهای مسلمان، به دلیل گرایش

شوند. از همین رو، نهاد ازدواج که برای زنان یک خود خانه دارای حریم و حجاب می

و وقتی پا به فضای عمومی می گرددآورد دارای ارج و قرب میدست میهب« خانه»

 ،ون رفتن را از خانه دارند به دلیل پاکدامنی و وفاداری به همسرگذارند و قصد بیر

درک مناسبات جنسیتی و  .همواره توسط جنس دیگر خود تحت کنترل هستند

استفاده از فضاهای خصوصی و عمومی بسته به شرایط فرهنگی و  یاجتماعی و نحوه

عی افراد در نحوه تاریخی هر جامعه متغیر است و آداب و رسوم مختلف، و طبقات اجتما

از فضاهای عمومی  های ویژهبرداشتاما به طور کلی، یابد. استفاده از فضاها انعکاس می
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توزیع جنسیتی )زنانه/مردانه( و های جنسیتی طور قواعد و ویژگیو خصوصی و همین

های خانه و ممانعت از حضور زنان در فضاهای عمومی با استداللخصوصی در فضای 

شود و با وضع قوانین، مشروعیت و رسمیت پیدا و بیولوژیک توجیه می مختلف فلسفی

آورد و ساختار قدرت وجود میهها بکند و امکانات فضایی را برای تفکیک جنسیتمی

گذاری آنها مستحکم گردیده و پا برجا میو ارزش بندی فضاهاتقسیمگیری از با بهره

 ماند.

قدرت، کنترل و هویت جنسیتی را وقتی در پیوند با فضا ساختار مفاهیمی مثل 

دهد که برای هویت زنانه و بدن زنانه وجهی قرار بدهیم مختصات جدیدی به ما می

کند. در هر بستر زمانی و مکانی خاص، این گروه صاحب قدرت کننده پیدا میتعیین

ارهایی ها و ابزشیوهاست که بر مبنای تفسیری که از هویت جنسیتی دارد و با اتکا به 

خاص، به بازنمایی، حفظ و کنترل هویت جنسیتی مورد تفسیر خود در جامعه اقدام 

ارد جنسیتی د-جغرافیایی یعدهای جنسیتی، بُفضای عمومی، کنترل هویت کند. درمی

یتی جنس-بینیم و بعد اجتماعیکه تبلور آن را در فضای جنسیتی کالبد شهری می

ها و هنجارهای جنسیتی و نیز بازنمایی بدن زنانه در ح ارزشدارد که در سطدیگری 

جودیت باتلر دهد. همانطور که باتلر میعمومی خود را نشان  یعرصه خیابان و در

گوید، جنسیت میی فمینیسم ی خود از نظریه( در تحلیل پساساختارگرایانه4338)

نا و مفهوم موقت خود را مفهومی متغیر، مشروط و شکننده است و در پیوند با فضا مع

جوامع عمالً همچون نمادهای منعکس یکند. بدن زنان، کم یا بیش در همهپیدا می

کند. در های جنسیتی زمان و مکان خاص خود عمل میآور هویتقیود الزام یکننده

های جنسیتی در خیابان و فضاهای مستمر هویت یعین حال ما با نمایش و عرضه

های برساخته شده از روابط مبتنی بر قدرت را بازتولید و تقویت میتعمومی، این هوی

خاص بستری است برای  طورطور عام و خیابان بهبهکنیم. به عبارتی، فضای عمومی 

تولید و بازتولید گفتمان جنسیتی حاکم. همین که زنان مجبور باشند به قواعد خیابان 

د. زنان کننو تقویت این بستر کمک می تن بدهند، خواسته یا ناخواسته به بازتولید

گذارند، خود را ملزم به پیروی از همه، کمتر یا بیشتر، از زمانی که به خیابان قدم می
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-44: 4400،برومندبینند )بهرامیهاى فضایى و الگوهای جنسیتی موجود میمرزبندى

44.) 

را تشکیل میچارچوب و بدنه و ساختار اصلی فرم هر شهر  که هاخیابان امروزه 

که ثیری أتما دارند که تمایل داریم  یای در زندگی روزانهچنان حضور گسترده دهند

ثیر أتها گذارند را فراموش کنیم. خیابانمان میاین فضا به صورت مستمر بر زندگی

عظیمی بر هستی شهر مدرن گذاشته و فضاهای شهری را به صورتی شدیداً عقالنی از 

اند. به عبارت دیگر، فردی که بخش مهمی از روز خود را چه با پای ریزی کردهنو طرح

شدت بهکند؛ به صورت دائمی فضاهای پیاده و چه در ماشین در خیابان سپری می

در این سازماندهی کند. ای را از لحاظ عقالنی تجربه میشدهکنترل شده و طراحی

ختارهای فرهنگی حاکمی عقالنی و نیز اجتماعی فضا، عملکردهایی مسلط و نیز سا

های قدرت میدنبال اِعمال قدرت هژمونیک و بازنمایی تکنولوژیوجود دارند که به

 یفضاها در حیات اجتماعی شهری است که عرصه این ترینکنند. خیابان یکی از مهم

  های مقاومت است.امکاندر عین حال سیاست و بازتولید روابط قدرت و 

ای از شهر مدرن را مطالعه کرد و عناصر زندگی ن وجه عمدهتوااز خالل خیابان می

واقعی زندگی روزمره در یک شهر اعم از فعالیت یشهری را در آن یافت. نمونه یروزمره

رو، خیابان به عنوان یک اینازهای آن وجود دارد.های عمومی و خصوصی در خیابان

طیف وسیعی از  ینی برای ارائهفضای عمومی که زندگی روزمره در آن جریان دارد مکا

ای است که مردم در رفتارهای سیاسی، فرهنگی و روابط اجتماعی و فضاهای روزمره

کنند. بدین معنا که خیابان داری را تجربه میآن نظم شهری و مسائل انتزاعی سرمایه

است که در هر قدرت و برساخت  جز کالبد فیزیکی دارای یک واقعیت اجتماعی هب

 ای مادی و معنوی ساخته شده و ویژگی خاص خود را دارد.تاریخی به گونه یدوره

ساکنین و  یهدهد در سامان زندگی روزمرنشان می اجتماعی فضای خیابانمطالعات 

 و این مطالعات کندهای آنها در سطوح محلی و ملی نقش مهمی ایفا میتنظیم هویت

نظری بین جامعه و فضای االت ؤسو  کندمیاهمیت استراتژیک خیابان را بررسی 

 و تولید و بازتولید روابط اجتماعی یدهد که چگونه خیابان واسطهعمومی را پاسخ می

سان نوعی میانجی، کلیت جامعه را در متن زندگی روزمره است و به هویت جنسیتی

  نمایاند.بازمی
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هنوز  هنگیکه به لحاظ ساختار سیاسی و فر  خواهو تمامیت مردساالر ینظامدر 

سنتی و ایدئولوژیک است اما مردمش مدافع و حامل فرهنگی مدرن و پویا هستند و به 

 یدولت، گرفتار مشکالت در اداره-دلیل این تعارض و تضاد منافع و کشمکش ملت

فرودستان و طردشدگان و زنان در  و ی مردمهامطالبات و خواستهزندگی مردم است، 

 یدر اینجا به رابطه .شودمقاومت زاده میآشکار و نهان انواع خیابان در قامت فضای 

رسیم و حضور در خیابان به عنوان یکی خیابان میعرصه  سیاست و زندگی روزمره و 

و اقتدار نظام  سازینیکسا هایطرح از فروپاشی ایعناصر شهر مدرن، نشانه نتریاز مهم

شود و فضای عمومی گشوده می پای رقیب مهمی به حوزه اقتدار نظم حاکمحاکم است. 

تا فضای اجتماعی کند ظهور می« طرد شده یهسوژ»دیده شدن  فضایخیابان به منزله 

عصر سیاست  ،مدرن یدوره دگرگون سازند. و فرهنگی را مطابق منافع و مطالبات خود

خواهد باورها و ، کنشگر میخیابان نمایشی سوژه در خیابان است. در سیاست نمایشی

های خود را مستقیم به دیگران بنمایاند و آنها را متأثر از حضور خود سازد. تخواس

ورزی مرسوم و عقیم ماندن آن، سیاست در فقدان شرایط سیاست« سیاست خیابانی»

 گرداند. را به زندگی روزمره بازمی

شود که زنان به لحاظ کسب هویت جنسیتی و اجتماعی در این پرسش مطرح می

زنان در فضای عمومیِ امروزه اگرچه گیرند؟ خیابانی قرار می یهوزمررکجای سیاست 

شود، عموماً ی منافع جمعی جامعه بحث میای که دربارهخیابان هستند، اما در عرصه

ها از اند. حضور مؤثر در فضای عمومی مستلزم حضور سیاسی است. حذف آنغایب

شود تا حضور و اریِ سیاسی باعث میشان از تأثیرگذمناصب عمومی و در نتیجه حذف

مشارکت زنان در مصرف برای خانه محدود شود و در نهایت واسط بین خانه و خیابان 

باشند. خیابان فضای امنی همچون فضای خانه برای زنان نیست و حضورشان بیشتر 

است تا برای قدم زدن و اوقات فراغت. مایحتاج خانه برای خرید احتماالً هدفمند و 

ور زنان در اماکن عمومی به خصوص وقتی تنها باشند همیشه همراه با انجام دادن حض

کاری است. معموال زنان یا در حال خرید کردن هستند یا در حال تردد برای رسیدن 

ها به تنهایی نشسته باشد یا ها یا پارکشود در میدانبه مقصد. کمتر زنی پیدا می

ها باشد. ها و آدمو تماشای رفت و آمد ماشین ی خیابان در حال سیگار کشیدنگوشه
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پرسه زدن در خیابان برای زنان چندان رایج نیست و اگر زنی کاری برای انجام دادن 

باید به مکانی که به آن تعلق دارد ندارد حضورش در اماکن عمومی ضرورتی ندارد و می

جود ای وانون نانوشتهرسد قی خصوصیِ خانه و خانواده بازگردد. به نظر مییعنی عرصه

دیده  جنسی بالقوهی ژهابزنان و دخترانِ در انتظار در اماکن عمومی،  یدارد که همه

ی خرید و فروش اجناس در واسطهزنان همواره در فضای عمومی شهرها به شوند.می

های روها برای رسیدن به محل کار و شرکت در جشنبازار، استفاده از خیابان و پیاده

توان نتیجه گرفت که در این جوامع زنان بنابراین می اند.هبی و اجتماعی، حاضر بودهمذ

ها انخیابکه  به خاطر مصرف نمایشی در خیابان حضور دارند و نه برای تولید. آیا زنان 

دهند؟ دهند آگاهانه این عمل را انجام میرا برای مصرف نمایشیِ خود انتخاب می

در  وارد، تا چه حد در تغییر ماهیت تعامالت بین افرادتازه مدرنیته، همچون مهمانی

 تأثیرگذار است؟  فضای عمومی و بازنمود هویت جنسیتی

های در جوامع سنتی بسته و مردساالر با وجود جداسازی فضاهای زنانه/مردانه، نام

مجسمه ها ورود، یادوارهها و کاالهایی که در آن به فروش میهای فروشگاهخیابان، آرم

مردساالر  یهکنند، اما در همین جوامع بستهایی که نام و نشانی از زن را بازنمایی نمی

تواند از گرایی در حوزه زنان و بازنمایی خود از طریق مصرف میو ایدئولوژیک، مصرف

های زند سویهحذف کامل او در سطح شهر جلوگیری کند و زنی که در پاساژها قدم می

کاود و یک گام فراتر از مرزبندی فضایی و ه در شهر مدرن را میمدرنیت یتجربه

به مثابه یک ابزار توانمندسازی برای زنان قلمداد  تواندمینقش مصرف  رود.جنسیتی می

بخشد و رضایت از حضور در قلمروی عمومی پدید شود، منبعی که به ایشان هویت می

ی پدرساالرانه و تجارب مرتبط با آن هاآورد. اما چنین نگاهی از طریق ایدئولوژیمی

گردد، که به طور مستقیم رضایت شخصی در موضوعات زنانه حاصل نمیتکمیل می

که مصرف شوددر نگاه انتقادی صنعت فرهنگ مصرفی مسأله این گونه مطرح مینماید. 

داری و در راستای بیان دوباره منزلت مردانه کنندگان زن در جهت بازتولید سرمایه

انطباق مقایسه شود، یند افرتواند با می کنند. نقش زنان در نظام مردساالرانهرف میمص

های مصرف چنین ایدئولوژی را از طریق بیان مجدد به مثابه اشیاء مصرف بصری مکان

ها و مراکز خرید مالکند ( بیان می5001فادکه ) .نمایندبرای فروش کاالها تقویت می

 کند در حالیمتوسط و باال عمل می یبرای زنان طبقهدر نقش فضای خصوصی جدید 
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 ها حضور دارند و ازکه زنان طبقه متوسط رو به پایین به عنوان فروشنده در این مکان

قابل توجه دیگر آنکه تمام  یشوند. نکتهاین طریق به فرهنگ مصرف جهانی وارد می

مت به انضباط درآوردن بدن افتد یا در خدها اتفاق میخرید و فروشی که در این مکان

خصوصی که مکانی زنانه تلقی  یزنانه است و یا تالشی است در جهت آراستن عرصه

 شود.می

ای مفهوم زنانگی و مصرف، در دوران جدید به کمک رسانهاین احوال،  یبا همه

ای شدن یک ساختار جدید را شهری و شبکهشدن و کالنشدن، اطالعاتیجهانیشدن، 

قدرت سوژگی زن بیش از هر زمان دیگری در تاریخ در حال افزایش  دهند.یتشکیل م

است و زنانگی در حال پیدا کردن معنایی دیگر است. در واقع در جهان کنونی، دیگر 

زن آن موجود سنتی پیشامدرن گذشته تاریخ ما نیست. مفهوم عاملیت زنانه خود در 

عنایی جدید از مفهوم جنسیت، یک حال تشکیل یک ساختار جدید است. زن در نظام م

بدن بیولوژیک جنسی نیست که در چارچوب نوعی ایدئولوژی سنتی آن را تعریف و 

بازتعریف کنیم. الگوی مصرف زنانه هم همزمان با تغییر مفاهیم جنسیت و زنانه تغییر 

کرده است. خرید و مصرف زنان در فضای عمومی دیگر او را مرتبط به فضای خصوصی 

اتصال فضای خصوصی خانه به فضای عمومی  یرابط و حلقهصرفاً کند و او میخانه ن

خیابان و شهر برای خرید و مصرف نیست. در شهرهای مدرن زنان دیگر تحت قیمومیت 

سنت قرار ندارند بلکه در معرض تغییر و دگرگونی دائمی و رشد فرهنگ مصرفی 

کنند. به عبارت ته آنها هم رشد میشهرهای مدرن قرار می گیرند و همراه با رشد مدرنی

 گردد.می گرایی به نوعی میانجی رشد زنانگی و رشد شهرهای مدرندیگر، مصرف

های جنسیتی، طبقاتی و قومیتی و نژادی ما فارغ از ارزشامروزه در دنیای مدرن 

توانیم هویت و زندگی درواقع از طریق مصرف می«. کنیممصرف می»کسی هستیم که 

کننده ( افراد مصرف4831خواهیم خریداری و بر تن کنیم. باومن )نگونه که میخود را آ

شود. داند که برای آنان مصرف مبدل به حوزه اصلی آزادی میرا اعضایی از جامعه می

های گروه همچونگرایی خاص خود توانند با مصرفاز این رو، به نوعی زنان می

های نظام حاکم و واژگون کردن ایدئولوژی فرهنگی به عنوان نماد مقاومت برایخرده

های زنجیرهروابط قدرت معرفی شود که توسط فرهنگ جریان اصلی از طریق فروشگاه
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آیند و وارد فضای عمومی ای به شکل تولید انبوه در میای مد، صنعت موسیقی و رسانه

ه م حاکم برغم جریان اصلی نظعلی «خیابان»ویژه به شود و اینگونه فضای عمومیمی

پیوندی از این منظر  .شودآنها می از آن آید و خیابان تسخیر دختران و زنان جوان درمی

شود و ها انجام میدر فضاهای مختلف شهر و خیابان ههای مصرفی روزمرمیان فعالیت

پذیری ها و اشکال جامعههای زندگی شهری، هویتدهی به سبکدر ساخت را تاثیر آن

 . مبینیمیشهری 

صف آ»مصرفی و فضای خیابان به نظریه  یدر بحث عاملیت زنان در زندگی روزمره

روزمره اشکال »در  زنان ایرانی فاعلیتکه  کنم که معتقد استاشاره می« بیات

تبعیض جنسیتی را به مبارزه طلبند، در مقابل  به صورت آگاهانه و یا ناآگاهانه«مقاومت

بگذارند و یا حتی این تبعیض ها را دور بزنند ولی  آن ایستادگی کنند، آن را به بحث

های ای که به معنای اعتراضهای فراگیر و ویژهبا متوسل شدن به جنبش نه لزوماً

جمعی آگاهانه و متکی به دانش تئوری و استراتژی بسیج است، بلکه بوسیله انجام 

دن، ورزش کارکر خرید کردن، مصرف کردن، از طریق کارهای روزمره عادی زندگی

قدرت »این اقدامات در عین حال منجر به گسترش . و غیره کردن، دویدن، آواز خواندن

ها، عرصه را خالی نکردن، دور زدن تفاوت یرغم همههحضور، اثبات اراده جمعی ب

شود و باعث می شود زنان شنیده، دیده، ها و کشف فضاهای جدید آزادی میمحدودیت

دن به دلیل عادی بو هایی، دقیقاًفعالیتچنین ثیرگذاری أتاحساس و درک شوند. قدرت 

های مهارنشدنی به فراروی فزاینده و عنوان فعالیتبهشان است، چون و روزمره بودن

دهند تا سنگرهایی از قدرت مبنی بر ساختارهای پدرساالر را به تدریجی خود ادامه می

 تصرف خود دربیاورند. 
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