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 خیابانهای جنسیتی در بدن 1

  

  حال،   این  با  است.  مؤنث  اسم  یک  ایتالیایی  زبان  در (strada la) «خیابان»  ی کلمه

  هستند.   مردانه  و  ضدزن  یهایمکان   ایتالیا  در  خیابان  و  عمومی  فضاهای   تاریخی  لحاظ  به

  شده   ترجمه  جاده  به  ایران  در  که[  (strada la) معروف  فیلم  در  توانمی  را  اشنمونه 

 نام  به  لوحساده   و  گرددوره  زنی   آن،  داستان   قهرمان  که  یافت  1فدریکوفلینی  اثر  ]است

 گیرد می   قرار  خشونت  مورد  خیابانی  ای معرکه  در  3»زامپانو«  پادشاه  توسط  2»جلسومینا«

 یدهه  در  کند.می   یادآوری   ایتالیایی  فرهنگ  در  را  مردانه   کامالً  ی فضا  روشنیبه   که

  ایتالیا   های خیابان   یکدست  مالکیت   کردند  تالش  زنان  فمینیستی   جنبش   که  بود  1970

 بگذارند.  نمایش  به فضا این در را خود بدنی  ی تجربه و کنند خارج مردان  دست از را

 را  ی شهر  فضای   از  استفاده  در  دار ریشه  های نابرابری   ،ایتالیایی  فمینیسم  دوم  موج

 هایفرصت   و  بود  شده  تبدیل  اجتماعی  ی ها عادت  از  ای مجموعه  به  مروربه   که  کرد  آشکار

 ردندکمی   زندگی  4جنسیتی«   »شهر  یک   در  شرایطی  چنین  در  که  را  زنان  برای  موجود

 تبدیل  مبارزه  برای   ابزاری   نیز  و  نمایش  ی صحنه   به  خیابان  هاسال  آن  در  .درکمی  محدود

 بدن   و  جنسیتی  دیگری   دیدن  امکان  آن  در  هم  روی پیاده   حین  در  که   فضایی  ،شد

  هاکنش  ،هابدن   برسر  بحث  برای   فضایی    به  خیابان  منظر  این  از  و  شدمی  فراهم  دیگری 

 زنانه   بدن  یک  عنوانبه  دیگر  را  خود  بدن  ایتالیایی  زنان  از  بسیاری   شد.  تبدیل  عواطف  و

 خود  بدن  از  بهتری   درک  به  آنها  پذیرفتند،نمی   است  خانه   و  خصوصی  فضای   مختص  که

 حضور   همچون  مألعام  در  خصوصی  یحیطه   آشکارشدن  رسیدند.  عمومی  فضای   در

 ادعای  یک  طرح  برای   زنان  استراتژی   در  هاحرکت  ثرترینؤم  از  یکی  خیابان  در  مندبدن

 تاریخ   در  عطفی  نقطه  شهری   فضای   در  زنان  زیسته  ی تجربه  بازسازی   .بود  سیاسی

 ها خیابان   به  0197  ی دهه  اواسط  در  ایتالیایی  زنان  وقتی   .بود  فمینیسم  و  زنان  جنبش

  که  کردندمی   تسخیر  را  جدیدی   فضای   ایتالیایی  زنان  که  بود  بار  اولین  شدند،  سرازیر

 برابر  در  آزماییتوان  مستلزم  امر  این  شدند. می   منع  آن  به  ورود  از  سنتی  طوربه  ترپیش 
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 و   دولت   توسط  خیابان  ی محاصره   برابر  در  هابدن   مقاومت  و      خواهتمامیت  پدرساالری 

  طریق   از  را  شهر  فضاهای   نمادین  طوربه  جنبش  این  نهایت،  در  .است  مردساالری   رهنگف

  جنسیتی  لحاظ  به  و  بازسازی   زنانه  خاص  کنش  یاری   به  و  هنجارشکنانه  مندبدن    حضور

 کرد.  بازتعریف

   و   است آن  در  مشخص جنسیت یک  برتری  فضا هر  ی مشخصه جنسیتی  شهر در

 فضایی  شکل  نابرابری   به    ،زنانه  فضای /مردانه  ی فضا  ی دوگانه   بین  تقسیم  اعمال  و  ایجاد

 ،آن  مقابل   در  .«ابانی»خ  ی فضا  همچون  است  «مداروسفال»  مردانه  فضای   .دهدمی 

 اجتماعی  تاریخ  در  «. خانه»  فضای   مانند ،هستند  زهدان  همچون  محصور  زنانه  فضاهای 

 .بود  متعلق  هاروسپی   و  هاطردشده   هب   کهآن   مگر  -  نداشتند  تعلق  خیابان  به  زنان  ایتالیا،

 باید  زن»  گویدمی   که   است  بوده  ایتالیا  فرهنگ  در  قدیم  از  ونیزی   المثلضرب  یک

   د«.بمان  خانه در و باشد ساکت  خوشایند،

  است.   داشته  مردانه  فاشیستی  تقالهای   از    طوالنی  یتاریخ  ایتالیا   در  عمومی   فضای 

 . د کر  خیابان  فضای   از   ای سابقه بی   ی استفاده   خود  قدرت  تثبیت  برای   فاشیستی  رژیم

 و  دارخانه  و  بارور  زنان  )عمومی/خصوصی(  دوگانه  بندی تقسیم   در  یفاشیست   تبلیغات

 فضای  در  منضبط  و   ورزشکار  و  قوی   مردان  و  »خانه«  خصوصی  فضای   در   خوب  دختران

 ی دوگانه  بندی تقسیم   این  .(2019)شوسترمن،   یافتمی   نمایش  »خیابان«  عمومی

  نقش   بر  و  کردمی  ت یتقو  را  ایتالیا  در   مردساالر  ی هافرهنگ   وانینق  نهایت   در  فضایی

  بود   قرار  اول  درجه  در  ی ستیفاش   فرهنگ  در  .داشت  اصرار  ییایتالیا  زنان  ی برا  مادرانه

 یبرا  را   خود  جوان  ستیفاش  ی هابچه  و  کنند  فراهم  ست یفاش  مرد  ی برا   ی اخانه   زنان

  د،نکن یم  کمک  ملت  به  مانی زا  قیطر  از  زنان  دهند.  پرورش  ندهیآ  مبارزات  در  دنیجنگ

 قهرمان   ی هاچهره   از   یکی  عنوان  به  که   د نکنی م   یفرزندان  حداکثر   دیتول  وقف  را  خود»  و

  ید آزا  از  زن  نبود  قرار   (.80  :1996  ،لسونی)و  «دن شوی م  شناخته  ستیفاش   عصر

 سمی فاش  یعموم  خشونت  شاهد  قبالً  که  یعموم  ی فضاها  مقابل،  در  ببرد.  لذت  هاابان یخ

  شد.  لیتبد  «آلده یا  ستیفاش  مرد»  یعن ی  میرژ  مجاز   نی گزیجا  تیجنس  ی عرصه   به   بود،

 آن   نینماد  یاصل  ی هات یشخص   از  یک ی  به  منضبط  و  نظم   با  ،رومندین  قهرمان،   فرد  نیا

 یمعرف   جهان  در  را  ایتالیا  دیجد  گاهیجا  داشت  قصد  که  بود  یکس  و  شد   لیتبد  کشور
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 یفاشیست   فرهنگ  در   که  را  خیابان   و   عمومی  ی فضاها  ایتالیایی،   آلایده  مرد  این  کند. 

  (.97 :1996  ل،ی)جنت داشت نگه خانه فضای  در را زنان  و کرد اشغال داشت محوریت

مردساالرانه گفتمان  همچون چنین  جوامع  اکثر  اجتماعی  تاریخ  در  که  ای 

خاورمیانه، جوامع غربی و ... تا قبل از بیداری جنبش زنان در ساختار فضای عمومی  

دوگانوجود   نظام  که   ی ه داشت  است  دنیایی  از  بخشی  خصوصی/عمومی  فضای 

کار و مصرف/تولید؛ نقش اصلی را در ساختار  هایی مانند زنانه/مردانه، خانه/محلدوگانه

کنند و بر کسانی که دسترسی به فضا دارند و کسانی اجتماعی روابط جنسیتی ایفا می 

بندی است  در پرتو این تقسیم   (.1999داوِل،است )مکثیرگذار  أتشوند  که از آن طرد می

می عمومی  فضای  و  خیابان  مالک  مردان  فضای که  و  خانه  حافظ  هم  زنان  و  شوند 

عمومی   -تواند در ذهن ما مفاهیمی خصوصیخصوصی. این بدان معناست که فضا می 

فضای جوامع مردساالر   برای رفتارهای مورد انتظار مردان و زنان بیافریند، و این امر در

مرد پارادایم مسلط  آن  در  دارد که  قدرت  نابرابری  از  کوشد  می  گرادگرجنس   -نشان 

معانی تأمین کننده منافعش را به صورت عرف عام جامعه، طبیعی جلوه دهد و این با  

 های گوناگون روبرو است.  مقاومت زنان به روش

دسترسیهای  ایدئولوژی  نابرابری  را نابرابرساالر،  مکان  و  فضا  به  جنسیتی  های 

می  سامان بدیهی  فضا  در  قدرت  نابرابر  توزیع  اساس  بر  را  جنسیتی  روابط  و  گیرد 

یابد، بنابراین با آنچه ما روبرو هستیم بخشد و خود توسط این روابط موجودیت میمی 

مردانه یا زنانه    ذاتهبهصی،  خصو  -تولید اجتماعی و سیاسی فضا است. فضاهای عمومی

فضا و نابرابری    ی ه جنسیتی آنها نابرابر است. تابع نظام دوگان  -نیست؛ بلکه اشغال جنس

می  کشیده  تصویر  به  خانه  همراه  غالباً  زنان  مردساالر  فرهنگ  در  و جنسیتی،  شوند 

آید و برای رسیدگی به امور خانه  مایملک مرد در خانه به حساب می بخشی از  عنوان  به

کنند و همسرداری و تربیت و رشد فرزندان حقوقی جز معنویت و بهشت دریافت نمی

گردند عمومی می   ی مردان بی هیچ اجباری، مالک خانه، خیابان و عرصه  و در برابر آن

 (.  20:  1992)وایزمن،

 براساس آن  هایی وجود دارد کههای آنها هم روایتجامعه یونان و سنت   ی درباره

خود را ماندن مردان در خانه برایشان ننگ است و آنها وقت    وای است  مکان زنانه   خانه



 مرضیه بهرامی برومند  4 

گذرانند. این عقیده وجود دارد که اگر مردان در خانه بمانند،  بیشتر بیرون از خانه می 

های جنسیتی  شود که ممکن است موجب وارونگی نقش همه چیز برعکس و وارونه می

ن شود. تنها زنانه شدن مردان، و تغییر شکل در شخصیت روحی و روانی زنان و مردا

تهدید و خطر نیست بلکه این تهدید برای زنان هم وجود دارد. منفعت و صالح زن در 

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

که در خانه تحت کنترل است  قدر  آناش  جنسیهای  انگیزه   محرک جنسی است و  

های عمومی  زنانی که دور از مکان  ،یک مثل قدیمی یونانی   براساسمهارپذیر نیست.  

تری روی آنهاست دارند و خیابان مانند احترام بیشتری نسبت به زنانی که کنترل کم می 

هاست. بازار و میدان شهر هرگز مکان سالمی برای زنان  بیشتر محل قدم زدن فاحشه

و   است  زنان  به نبوده  سنتی  )ویگلی،  فضای  از    بخشیطور  هستند  :  1992خصوصی 

330  .) 

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

نهاد شرایطی،  در چنین  .  و باید حریمی را رعایت کنند  شوندحجاب میخود خانه دارای  

بر این اساس، نقش    یابد.می  ارج و قرب  کندمحدود می  یک خانهرا در  زنان  ازدواج که  

جنسی زنانه    تمایالت جنسی یا به طور مشخص،    تمایالت، کنترل  فضای خصوصی خانه

 است: پاکدامنی دختر و وفاداری همسر. 

رابطه مقایسه  ی این  در  خصوصی،  فضای  با  زنان  و  عمومی  فضای  با    یمردان 

المفِر ادعای  به  است.  مشهود  بسیار  غربی  کشورهای  با  خاورمیانه  در   ،کشورهای 

 یمردان با عرصه خاورمیانه زنان با فضای خصوصی و عدم قدرت پیوند دارند در حالیکه  

)المفِر، هستند  مرتبط  سیاسی  امور  مرکز  و  عمومی  گفته (.  70:  1993مسلط  ی به 

در جوامع سنتی که تمایز و اختالف زیادی بین فعالیت در فضای خانگی و   5، بریتل

تری قرار دارد و زنان تحت  محیط بیرون از خانه وجود دارد موقعیت زنان در سطح پایین 

قرار   خانه  در  مرد  یک  جدا   گیرندمیاقتدار  عمومی  فضای  و  دیگران  با  ارتباط  از  و 

)بریتل، می  پایین  (.64:  1993مانند  موقعیت  نتیجهاین  مردان  به  نسبت  زنان   یتر 
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متفاوت های  مراتب و نظم مشخص فضایی است که در طول تاریخ این موقعیت سلسله

 . کندبین زنان و مردان را حفظ می 

بسیاری  و گذار از نظام اجتماعی سنتی به نظام اجتماعی مدرن،  فناوری    پیشرفتبا  

عمومی راه پیدا   ی روزمره در فضای خصوصی به عرصههای زندگی  از رفتارها و کنش

ویژه تغییراتی بهمردم    ی های قابل مالحظه در زندگی روزمره همگام با دگرگونی کرد.  

نقش خانواده، زن و هویت جنسیتی پدید   ی که در چارچوب گفتمان مدرنیته درباره

در   اتیشاهد تغییرگرا،  ه و هویتهای زنانگیری و تعمیق جنبش و در پی شکلآمد،  

شد جنسیت  نتیجاه ساختار  در  که  و   ی هیم  عمومی  فضای  مرز  و  حدود  اصواًل  آن، 

داری، زنان را به بیرون از خصوصی در حال تغییر است. الزامات دنیای مدرن و سرمایه

عمومی همسری در فضای    -فضای خانه سوق داد و در ابتدای امر، مشاغل مشابه مادر

داری صرف جدا کند و با محیط بیرون و فضای باب شد که توانست آنها را از فضای خانه

 عمومی آشنا سازد. 

 ضعف  و شدت  با اند،مانده  باقی خود سنتی  فرهنگی بافت در هنوز که جوامعی در

 مرد  و  دارخانه  »زن  دوگانه  حاصل  این  و  هستیم،  مواجه  عمومی  فضای   در  زنان  حضور

 و  محدود  ای اراده  دارای   خیابان   در  را  زنان  شهرها  فرهنگی  بافت  در  که   است  آور«نان

 معضالت   را  خیابان  و  شهری   فضای   داند.می  نامحدود  قدرتی  و  توان  دارای   را  مردان

 در   حضور  برای   زن  و  کند  جنسیتیتک  تواندمی   مذهبی  های بینش   و  سنتی  فرهنگی

  جوامع،  این  در  روایناز  شود.می   محدودیت  و  مشکالت  دچار  شهروند   یک  عنوانبه   خیابان

 امان  در  اجتماعی  و  فرهنگی  های آسیب  گزند  از  که  خود  مراقبت  و  حفظ  برای   زنان

 مردهاست.  آنِ از تنها خیابان و بمانند  خانه در باید باشند

 شکلی   به  چه  و  نمادین  های شیوه   به  چه  عمومی  فضای   و  خیابان  تاکنون  دیرباز  از

 آن   توانمی   که  محتوایی  است.   بوده   جنسیتی   محتوایی  حاوی   همواره  مستقیم   و  آشکار

 هویت  راندن  حاشیه  به  کم   دست  یا  حذف  یعنی  .ردک   تفسیر  »حذف«  محور  حول  را

 در   گذاری نام   ی زمینه   در  ،2015  سال  در  که  پژوهشی  در  عمومی.  فضای   از  زنانه

 ن ا محقق  شد،  انجام  هند  در  بزرگ  شهر   چند  و  سانفرانسیسکو  پاریس،  لندن،  شهرهای 

  همین  تازه  و  اندبوده  زنانه  های نام   دارای   هاخیابان   درصد  27.5  تنها  که  دریافتند
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 چرا   است.  بوده  خصوصی/زنانه  فضای   و  عمومی/مردانه  فضای   الگوی   پیرو  هم  گذاری نام 

 نام  با  های خیابان   یعمده   ،بررسی  مورد  ی نمونه  شهرهای   تمام  در  مثال  عنوان  به  که

 کارگیریبه   اند.بوده  دور  شهر  مرکز  از  زنانه   های نام   و  شهر  مرکز   نزدیکی  در  مردانه

 از   که   حال   عین   در   غیرنمادین،  یا  نمادین  های شیوه   این  ناخودآگاه  و  خودآگاه

 گفتمان  تقویت  و  تثبیت  نیز  و  عمومی  ی عرصه  از  زنان  حذف  با  مرتبط  های م سمکانی

 که   هاییشیوه   بازتولید  هم  و  بازنمایی  به   نیز  حال  همان   در  است،  خیابان   جنسیتی

 ارجاع   با  و  تاریخی  نگاهی  با  کند.می  کمک  شوندمی  درک  و  ساخته  هاآن  توسط  جنسیت

 لسله س  رابطه  بر   مبتنی  دوتایی  مفاهیم   سلسله  و  هویت  کنترل،   قدرت،  نظیر   مفاهیمی   به

  به   توانیممی  زیادی   حد  تا  پویایی/ایستایی  ، بیرونی/اندرونی  ،فرودست  /فرادست  مراتبی

 رد.ک پیدا دست عمومی فضای  بر حاکم  گفتمان در نهفته ترعمیق  معانی

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

  وجهی  زنانه  بدن  و  زنانه  هویت  برای   ویژهبه  که  دهدمی   ما  به  جدیدی   مختصات  دهیممی 

 قدرت   صاحب  گروه  این  خاص،  مکانی  و  زمانی  بستر  هر  در  کند.می   پیدا   کنندهتعیین 

 ابزارهایی   و  هاشیوه   به   ی اتکا  با  و  دارد  جنسیتی  هویت  از   که  تفسیری   مبنای   بر  که  است

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

  بعد  یک  جنسیتی،   های هویت   کنترل  که   گفت  باید  عمومی،  سپهر  ی زمینه  در  کند.می 

 بینیممی   شهری   کالبد  یتیجنس  فضای   در  را  آن  تبلور  ما   که  دارد  جنسیتی-جغرافیایی

 نیز   و  جنسیتی  هنجارهای   و  هاارزش  سطح  در  که  دارد  جنسیتی-اجتماعی  بعد  یک  و

  که   همانطور   دهد.می  نشان  را  خود  عمومی  درعرصه  و  خیابان  در  زنانه  بدن  بازنمایی

  با   پیوند  در  و  است  شکننده   و  مشروط  متغیر،  مفهومی  جنسیت  گوید،می   6باتلر   جودیت

  جوامع   ی   همه  در  بیش  یا  کم  زنان،  بدن  کند.می   پیدا  را  خود  موقت  مفهوم  و  معنا  فضا

 و  زمان  جنسیتی  هایهویت  آور   الزام  قیود  ی کننده   منعکس  نمادهای   همچون  عمالً

 های  هویت  مستمر ی وعرضه  نمایش  با  ما  حال  عین  در   کند.می  عمل  خود   خاص  مکان

 مبتنی  روابط  از  شده  برساخته  های هویت  این  عمومی،  فضاهای   و  خیابان  در  جنسیتی

 خیابان   و  طورعامبه  عمومی  فضای   عبارتی،   به  کنیم.می   تقویت  و  بازتولید  را  قدرت  بر
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  که  همین   حاکم.   جنسیتی  گفتمان  بازتولید  و  تولید  برای   است  بستری   خاص  طوربه

  تقویت   و   بازتولید  به  ناخواسته   یا   خواسته  بدهند،  تن  خیابان  قواعد  به   باشند  مجبور   زنان

 قدم   خیابان  به  که  زمانی   از  تر،بیش  یا  ترکم   همه،  زنان  کنند.می   کمک  بستر  این

 موجود   جنسیتی  الگوهای   و  فضایى  هاى مرزبندى   از  پیروی   به  ملزم  را  خود  گذارند،می 

  است،   مردانه  قلمرویی  روپیاده   مرکز   که   فرضپیش   این  با   که   حالى  در  مثالً  و   بینندمی 

 که  جایی  )یعنی  روپیاده  ی حاشیه  از ترجیحاً  خود  و  کرده  واگذار مردان  به  را  بخش  این

 آن  قواعد  که  مردانه  است  ای عرصه  خیابان  کنند.می   تردد  هستند(  دید  معرض  در  کمتر

 و  زمانی  قواعد  تابع  و  است  موقتی  عرصه  این  در  زن  حضور  و  زنندمی  رقم  مردان  را

  بستری  حال  درعین  فضا   همین  حال،  این  با  کند.می   تعیین  عرصه  این  صاحب   که  مکانی

 گفتمانی  نازهما  رهایی  برای   است  امکانی  یعنی  گفتمان.  این  نوسازی   و  اصالح  برای   است

   دارد.  نقش  بازتولیدش در بستر این که

  پویا  است  بستری   خیابان  و  شهری   فضای   امروزی،  جوامع  در  که  گفت   باید  واقعبه

 حاوی   پویا  بستر  این  و  است  تنیدهدرهم  و  متقابل  روابط  ماحصل  که  الیهچند  و

 انواع   همین  وجود  اتفاقاً   و  یکدیگرند.  با  تعارض  در  بعضا  که  است  متنوعی  های گفتمان 

 های هویت  بازسازی   امکان  وغیره  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  تاریخی،  های گفتمان 

 شهری  فضای  در گفتمانی هر حضور  که باشیم داشته توجه کند.می  فراهم را جنسیتی

  نمایندگی  خاصی  نفعذی   های گروه  یا  گروه  را  اصخ  گفتمان  آن  که  است  آن  معنای   به

 یا  تثبیت  تشکیل،  جهت   در  یک  هر  که  دارند  وجود  نفعیذی   های گروه  یعنی  کند.می 

 هایگروه   جابجایی  برای   بالقوه  است  امکانی  این  و  تالشند   در  خاص  گفتمانی   تقویت

  - ارندد  را  جنسیتی  فضای   و  جنسیتی  مناسبات  به  دادن  شکل  امکان  که-  قدرت  صاحب

 فضایی های محدودیت و مناسبات این به دادن تن از ناگزیر که قدرت فاقد های گروه  با

 . (1400  برومند،)بهرامی   هستند مکانی و
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