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 و بازنویسی جنسیت در فضا زنان به عنوان فضا / زنان در فضا: بازیابی بدن

 1نویسنده: جانا نخال

 اسماعیلی مترجم: نازیتا شاه

های حمرا، مغازه های خیابانان وطن. ویترین مغازهخریدارانی جه روت سرزمینی با بازارهای جهانی وبی   

های زیبایی و نیز لوازم خانگی، فضای خرید پر از رنگ های لوازم آرایشی وسالنکفش و لباس و فروشگاه

ی قدم زدن و استفاده از فضاهای اند. تجربهرقم زده های گلدار را برای مشتریان زن،طرحصورتی و قرمز با 

دارد که در مسیر تولید فضایی که خود را به صورت میعمومی پرده از وجود یک هویت فضایی مردانه/ زنانه بر

 به وضوح قابل رویت است. گر، تقلیل دهنده و همگن ساز نشان دادهسرکوب

و  ، طرح، جنسبا استفاده از رنگ گونه فضاها )فضاهای نیمه عمومی(ی موجود در پشت طراحی اینایده   

روه یک گ؛ چون یبا عناوینزنان را یکسان ساخته و آنان را  هامغازه در ویتریناشیای به نمایش گذاشته شده 

اه های سیکه رنگکند. در حالینوجوان عاشق رنگ صورتی، زنان کاسب و یا حتی بانوان جا افتاده معرفی می

را  2های فلزی در فضاهای به اصطلاح مردانه یا زوایای خشک شهری، مردان تماما آلفاکاریو آبی، ونیز ظریف

کنند. در زیر بنای چنین فضاهای به شدت جنسیتی، شبکه ای از سیستم پدرسالار وجود دارد جذب خود می

 تی تماما بازسازی شده است.های طبقاتی و جنسیکه در آن پارادایم

ای جارههنهای جنسیتی با تمرکز بر نهی دوگاهای مرتبط با فضای تحت سیطرهدر این مقاله به مانیفست   

رفتاری و فیزیکی خواهیم پرداخت که توسط مردان سفیدپوست ساخته  وتوسط محصولات فرهنگی احیا 

ی داری شکل گرفته و با مشاهدهسیستم سرمایهاند. همچنین، با بررسی فضاهای جنسیتی که توسط شده

 گونه فضاها خواهیم پرداخت.ی اینسی تقلیلی،  به بحث دربارهشنامشارکتی و آنالیز استانداردهای انسان

فضاهای خصوصی به فضاهایی فضاهای مورد بحث ما، عمدتا فضاهایی خصوصی و یا نیمه خصوصی هستند.    

ی های شخصها، ماشینبامها، پشتها، باغی شخصی، بالکناص هستند.)خانهشود که در تملک اشخگفته می

های عمومی، های ساخته شده، پارکند. خیابانها هستدر اختیار دولتمقابل، فضاهای عمومی غالبا  و غیره(. در

ی عموم های اشتراکی و سیستم حمل و نقل عمومی جزئی از فضاهایها، زمینمیادین، نمای بیرونی ساختمان

آیند. همچنین  فضاهایی را که در تملک اشخاص هستند اما توسط عموم مردم مورد استفاده به حساب می

ها، سینماها، اماکن مذهبی و ها، کافهها، رستوراندانیم. فضاهایی نظیر هتلگیرند، نیمه عمومی میقرارمی

                                                           
1:  Jana Nakhal 

باشند. ترین فرد در گروه خود میبه نفس یا با اعتمادترین قوی ترین،ستهجبر گویا مردان آلفا در معنای سنتی خود، : یادداشت مترجم: 2

 ی مردانی که طبق استانداردهایسیطره تحتهایی اعتقاد ندارد و تنها برای ترسیم فضای بندیی حاضر به چنین دستهمقالهی نویسنده

 است.شوند از این اصطلاح استفاده کردهد کامل دیده می، مراروپاییمرد سفید پوست 
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این  ین فضاها را ناکجا تعبیر می کند(.ا 3آیند. )مارک آگهخصوصی به حساب میها فضاهای نیمهگورستان

استانداردسازی فضاهای  آیند کهمی الگوهای مصرفی بوجودها و سازی نیازمندیی یکسانها به واسطهفضا

ها حس تعلق ایی که به آنسازد. فضاهای که فضاهایی نامناسب برای ما میکند. پدیدهمعماری را ممکن می

تواند موجب افزایش امنیت و گونه استانداردسازی نمی. این4ها تغییری ایجاد کنیمآنتوانیم در و نمی نداریم

ایمنی ما شود. از سوی دیگر اتمسفر حاکم بر چنین فضاهایی موجب پویایی قدرت و بازآفرینی ماهیت 

 شود.ی فضا میپدرسالارانه

جا که بر سر یک سری قوانین در هر یک بنا بر تفاوتی که مفهوم حریم خصوصی در این سه فضا دارد) از آن   

شود که بدن باعث گسستن ساختارهای قدرتی می -ی فضاایم(، رابطهاز فضاهای توصیف شده به توافق رسیده

 آورد. هارا احاطه کرده و موجبات پدید آمدن سیستم پدرسالاری را فراهم میآن

های فردی و در عین حال کاربردی و شامل فعالیت در ابتدا، روزمرگی وجود دارد که امری است خودمانی و   

تر و سرانجام باشد. سپس امور مربوط به زندگی جمعی و یا شهروندی در مقیاسی وسیعگی مینیز خانواد

ی شوند: قراردادهای اجتماعی با ماهیتی مشخص وجود دارند که توسط سه نوع قرارداد تعیین میرویدادها

 -غیره( و در نهایت فضایی ها وها فرودگاه)هتل ( جهانیها و غیرهگورستانابد،محلی)در فضاهایی نظیر مع

 اجتماعی.

ترین درونی بازتاب بیشتری از، ه بیشتر فضا محصول فرهنگ ما باشداند. هرچزده فضاها جنسیت   

 می گوید: 5مارتینا لاواگاه در خود جای خواهد داد. آگاه و یا ناخودهای خودیمان به همراه ایدئولوژیهاخواسته

ی و یا دههستند که موجب شکل یی آنی فرآیند همیشگی اختیارات و ترتیباتدو نتیجه فضا و جنسیت هر

ی زندگی  ی هر روزههای اجتماعی به تجربهرفضا و زمان هر دو با تاباندن هنجاشود. بازتولید ساختارها می

  7کنند.مشابه یکدیگر عمل می

است و زنان را به لحاظ ی قدرت را برهم زدهداری، با استفاده از نظام پدرسالاری، موازنهسیستم سرمایه    

های . در نتیجه، قدرت در فضا بازتولید شده است. زنان  تحت پارادایمجلوه داده است ضعیفموقعیت اجتماعی 

 این امر دامن می زنند. ها نیز به و کافهشوند و فضاهایی چون خانه، خیابان، میرام  اقتصادی اجتماعی

انشجویان رشته ای غیر رسمی با دراحی فضاهای مختص به زنان مصاحبهدر تلاش برای درک چگونگی ط   

های بیروت ترتیب دادیم. سوالات بیشتر بر روی اجزای فیزیکی این فضاها یکی از دانشگاهطراحی و معماری 

 هایی عمومی، متمرکز بودند.عنوان ویژگی نظیر؛ شکل، طرح، رنگ و غیره به

های گرم( )به ویژه رنگ های زندههایی با رنگها بر ضرورت وجود مکانآوری، درتمامی پاسخبه طرز شگفت   

د، شونها و اشکالی چون دایره که یادآور فضای درونی رحم و موجب حس صمیمیت میو نیز استفاده از منحنی

هایی نظیر مهرورزی، گوید: زنان با ویژگیی کتاب خود مینز وایزمن در مقدمهاست. لسلی کاتاکید شده

                                                           
3 : AUGE, Marc. 1995, P.15 
4:  Ibid 
5: Low Martina. 2006, p. 71 
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است که دنیای مردان، دنیای اند. این در حالییاری، فردیت، عاطفه گرایی و تخیل به تصویر کشیده شدههم

نطق، سروکار های معنادار و با عینیت و محل رقابت و امور همگانی ای است که با مرویدادهای عمومی، فعالیت

 6د.ندار

تری  ی استفاده و بهره برداری زنان از فضاهای فیزیکی، تحقیقات وسیعتواند با تکیه برنحوهچنین تلاشی می   

ی زنان اجتناب شود. ی فضای زنانه ممکن کند و از طرف دیگر از تعمیم دادن این فضاها به همهرا در زمینه

ی بین جنس)بدن زنانه( و کاربری، جنسیت)نیازمندی( رسیم: رابطهاز طریق استنتاج به سه قیاس منطقی می

اش از فضا. همچنین این مبحث باید در نهایت به یک سوال پاسخ و ارتباط بین انسان و درک فلسفی و کاربری،

 دهد: ما به عنوان موجوداتی دارای جنسیت، چگونه در فضاها وجود داریم؟

گیری گیری و قیاس استاندارد درخلق اشیا و فضاها که با مقیاس بدن انسان هماهنگ باشد، اندازهبه اندازه    

 پوست اروپاییهم بدن مرد سفیدهای بدن مردانه آنگویند که استانداردهای آن طبق سنجهمی 7آنتروپومتریک

ابداع  10که توسط لوکوربوزیه 9ا مرد مدولارلئوناردو داوینچی گرفته ت 8است. از مرد ویترووینتعیین شده

دگی و بنابراین انسان بو ی انسانی مورد مطالعه بودهی کانونی مطالعات و در واقع تنها گونهاست، مرد نقطهشده

 هایی وجوه یکسانی را برای ما در ارتباط با بدن انسانی چنین مدلیابد. مطالعهبه مرد آریایی بودن تقلیل می

ی سالم، و مطابق با میانگین مردان کند: بدن مردانهسازد و فی الواقع بدن انسان را باز تعریف مییآشکار م

فضای ما  صورتاروپایی. این سنجه سپس الزام وجود چنین بدن غیرقابل تغییری را به فضا تحمیل کرد. بدین

ختصات بدن استاندارد قرار است. هرچیز که در خارج از مهاییظرفی فیزیکی برای جای دادن چنین بدن

هم های محیطی این فضا درگیرد، یا در فضایی بزرگتر از ابعاد بدنی خود، معلق است یا توسط چهارچوبمی

 شکند.می

 

 مرد ویترووین. ترسیم شده توسط لئوناردو داوینچی

                                                           
6:  Ibid. 
7:  Anthropomorphic Measurements 
8:   Vitruvius 
9:  Modulor 
10:  Le Corbusier 
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 مرد مدولار. طراحی شده توسط لوکوربوزیه

 تا:همگن، در جوامع مدرن  وجود دارد گوید: کلیت لاو می

های گی در تشکیل حکومتجای دهد. حذف ناهمگن از روزمربیگانه، دیگری، و متفاوت را در خود 

های یک شکل شده ، به وضوح  پارچه و بدنهایی یکتک ملیتی، ساخت جوامع همگن، و هویت

 11مشخص است. امری که تفکر ما نسبت به فضا را شکل می دهد.

ی( ها) نیمه عمومها)فضای عمومی(، و کافههای مسکونی)فضای خصوصی(، خیابانبینیم که واحدمتعاقبا، می   

دانه ی مرتوانند جوابگوی نیازهای زنان و همچنین مردانی باشند که مطابق با استانداردهای تعریف شدهنمی

ی ها، اندازهای بالایی درآشپزخانهههای شستشو و کابینتوان به طور مثال از ارتفاع سینکمی 12نیستند.

ها هها و چهارپایی صندلیها و نیز ارتفاع پایهها وفروشگاهی درساختمانگیری دستگیرهها، محل قرارخوابتخت

 ها نام برد. ها و یا باردر کافه

ی نانه )و مردانهیابد، بلکه به رام شدن بدن زدرنتیجه، نه تنها کارایی چنین اجسام و فضاهایی کاهش می   

شوند و حق حضورشان ها انکار میانجامد. بدنهایی موجود در فضاهای مذکور، میغیر استاندارد( به عنوان بدن

با تاکید بر نقصانشان، عدم انطباق آنان با شود وهمواره ه، نادیده گرفته میبه شکل پویا و یا حتی منفعلان

ناسب اش نامتشود. بدین صورت بدن زنانه، نسبت به همتای مردانههای پذیرفته شده در فضا، یادآوری میجسم

 شود.و کمتر توسعه یافته تصور می

، هایی نیستندی نرینه ارجحیت دارند، زنان و مردانی که حامل چنین خصلتاز آنجا که خصائل قلدرمآبانه   

یازهای نبا یکسان انگاری یا تقلیل  هایشان انکار می شود.در فضاها نادیده گرفته شده و یا حداقل نیازمندی

خوانی ندارند، این افراد به امنیت و ایمنی بیشتری در ی پدرسالار همهای جامعههنجارزنان و مردانی که با 

ها، ها، تونلروهایی با روشنایی اندک، پیادهفضاهای خصوصی و عمومی نیاز دارند. به طور مشخص، خیابان

شوند و موجب کاهش مشکلات حمل ا که فضاهای عادی در شهرسازی محسوب میهها و یا فضای زیر پلپل

ت کنند. انباشهای سنی مختلف، بسیار مخاطره آمیز جلوه میشوند، برای این طرد شدگان در گروهو نقل می

                                                           
11: Löw, Martina. 2006, p.18 
12: Non-conforming to the white male proportions 
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های مسکونی بدون بالابر با راهروهای تنگ و تاریک، ممکن است مشکل مسکن را تا حدودی حل کند. شهرک

ان و یا اکثر پرستاران خانگی آورد و از آنجا که مادربرای زنان فضاهایی با امکان آزار جنسی را فراهم می اما

 کاربرد است.حل برای آنان کمکودکان زنان هستند، این راه

 نسبت به ارتباط بینپیرامون، موجب به آگاهی رسیدن های جنسی و جنسیتی ما در فضای همچنین هویت   

انسان شاعرانه سکنی  ی خود با عنوانشود. مارتین هایدگر، در مقالهمیبدن و فضا در معنای سیاسی آن 
 توانیمشناسد و ما هرگز نمیفضا تنها ظرفی است که انسان در خارج از بدن خود می که گویدمی ،13کندمی

از بدن ما تنها فضای موجود و بنابراین ارتباطی که حاصل بدون و یا خارج از آن زندگی کنیم. در واقع  خارج 

و  یکون16بودن: ،مکان15فضا:. در عربی معادل واژه هایی چون 14شود، اتصالی ذاتی نسبت به فضا استمی

اند. به معنی وجود داشتن و بودن اشتقاق یافته کن ی باشند که تمامی این کلمات از ریشهمی کون 17هستی:

جا که بنابراین، به لحاظ معنایی، بین بودن و وجود داشتن در فضایی در هستی، ارتباط وجود دارد. از آن

ه سیت(که دائما بشود، وجود ما ذاتا مرتبط است با  برساختی اجتماعی)یعنی جنجنسیت در فضا ساخته می

د باشیم. به بیان دیگر در شرایط فعلی از طریق فضا، موجودیت ما به شدت تحت چه بای کندما گوشزد می

 آید.میکنترل جنسیت ما در 

 است، خالی از لطف توجه به مفهوم فرهنگی زن به مثابه فضا، که در فرهنگ مدرن و کلاسیک تکرار شده   

مشهور عرب چون، نزار قبانی و محمود پسند و شعر شعرای نیست. امری که در ادبیات، نقاشی، و موسیقی عامه

او  .گیردبر میکه آغوشش، مرد را در . در اشعار این شاعران، زن معشوقه ایست18درویش نیز قابل رویت است

کند. دستانش ملت مرد است و نقشش آرامشگاه بودن برای ی بدن مرد است. آغوشش او را احاطه میپذیرنده

که او خود فضا باشد، شاید هم فضایی برای تعاملات احساسی. تا زمانی او. زن رحم، آغوش و سرزمین است و

 شود. او در فضا ناموجود است. باید بپذیریمزن است، فراموش میکه پیوسته تحت اختیار مردان پرسهدر فضایی 

ه تنها نو چه به لحاظ بهره اجتماعی از فضا، اینچنین است. حضور بدن زناه چه به لحاظ سهم فیزیکی از فضا ک

                                                           
13:  Poetically Man Dwells 
14:  Heidegger, Martin. 1951, p.17 
15:  Space 
16:  To be 
17:  Universe 

 است(: ی حاضر صورت گرفتهتوسط مترجم مقاله از عربیی اشعار گوید)ترجمهجا که نزار قبانی میآن 18

گیرم.تو نخستین بانوی منی، نخستین ی مژگانت، چون گنجشکی ترسان، پناه که درباغجهکند؟ آنمعشوق من، می دانی چه مرا شاد می

 آرام گیرم.  در آنرا که  راستزهدان. نجات غریق من به هنگام طغیان. دست چپت را به من ده تا در آن پنهان شوم و 

 گوید:و یا درویش که می

...تو. تو سرزمین منی و مرا به نابودگر منمنی و  تو سرزمینی چشمانت رسیدم...آمدم. تو خانه و تبعیدگاه منی...تو. بارگاه سایهمن بر در 

 بریعرش می

 گوید:یا هنگامی که می

 بالم.می.در آغوش توست که توام. من آن کودک عشق طغیان ستای خاک و آسمان من با آن قلب سبزت. جزر دریای عشق، درونت 
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ای دنبال شوند: فضاهایی نظیر ی اجتماعی با حساسیت ویژهشود که قوانین وضع شدهدر فضاهایی تحمل می

 ی نوزادان در مراکز رفاهی و مراکز خرید زنانه.های بهداشتی عمومی، محل تعویض کهنهآشپزخانه، سرویس

وصی و عمومی، وجود دارند که به حضور به جز این فضاها، اندک فضاهای دیگری اعم از خصوصی، نیمه خص   

 ها مثالی واضح از نادیده گرفتن بدن زنانهشده باشد. سنگفرشبدن زنانه هنگام ساختنشان، توجهی نشان داده 

آیند که در فرش کردن ها عمدتا مصالحی قطور و ارزان به حساب میدر ساخت فضاهای ما است. سنگفرش

ما ا، اندمتعددی در بیروت سنگفرش شده هایبا وجود اینکه خیابان دارند.ها و دیگر سطوح کاربرد روپیاده

 های پاشنه بلندند.ی زنانی با کفشها دشمن قسم خوردهبدیهی است که سنگفرش

ی خصوصی عمومی و مولفه های مرتبط با این دو فضا نمود زده در دوگانهفضاهای جنسیت وجه دیگری از   

گوید که تحت تاثیر سیستم های وابسته به فضاهای جداگانه سخن میدرباره پارادایم 19وکند. ستا. ام. لپیدا می

شود یف میگرایانه تعرپذیرند. مفهومی که به عنوان سیستمی طبقاتی و تقابلداری عینیت میپدرسالار سرمایه

ند. کدآوری معرفی میای تولید و خانه را به عنوان فضای خصوصی زو فضای شهری را به عنوان قلمروی مردانه

  ی است،سلسله مراتب ای کهزتولید تقابل دوگانهتواند با بامیلو، دیدگاه فمنیستی  بنا بهی که ابندیتقسیم

 ایجاد مشکل کند. 

 هایکنیم که نقشهرچند وجود چنین تقسیم بندی طبقاتی، جای تعجب ندارد. ما در جهانی زندگی می   

داری پدرسالار از همان ابتدا، به ما دیکته می شود. فضاهای جنسیت زده جنسیتی تحت تاثیر سیستم سرمایه

 آورند.ت کنترل خود در میداری پدرسالار، موجودیت ما را به عنوان یک فرد تحبا فرامین نظام سرمایه

م، بدن خود آگاه شدیرک قش استثماری آن بر رفتار و دو ن ه نسبت به تاثیر فضا بر زندگیکبه محض آن   

ای شکل گیرد. این مقاومت در دو سطح امکان پذیر جنسیت زدهمندی فضابایست مقاومت بر علیه چنین می

به  جا که تولید فضاهام. از آنکنینسیت را در فضا بازتعریف س جاست. ابتدا بدنمان را بازیابی نموده و سپ

ل ی اوباید در وهلهداری است، گیرد که همان سیستم مردسالار سرمایهصورت میحاکم  دست گفتمان قدرت

ان انجام ها/ کاربرنشیند که تولید فضاها به دست تودهبگوییم که چنین مجاهدتی تنها در صورتی به ثمر می

 .گیرد

اها . باید فضنیاز استانسانی و یا اجتماعی  در سطوح مختلفبه مفهوم فضا  رسیدن راه مراحل متعددی در    

وم سهایمان ربط دهیم. زنان و مردان در کشورهای جهان را با الگویی به لحاظ فیزیکی پویا و یا ایستا، به بدن

استانداردهای مناسب با یک فرم و جنسیت، به نیاز کنند که به جای بازتولید  هایی را تولیدباید، مکانمی

های ی اعضای بدن ما بسیار متفاوت با استانداردهایی است که در کتابها به تناسب، پاسخ دهند. اندازهبدن

اند. باید بتوانیم استانداردهایی بومی و طبق نیازهای مرد سفید پوست اروپایی معرفی شده ،ساخت و ساز

 که بر اساس تناسب و اندازه های متفاوت ما تعیین شده اند.شخصی ارائه دهیم 
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ی فعالیت ما در فضاها به لحاظ فیزیکی، جا که نحوهپردازیم. ازآنسپس به بازتعریف جنسیت در فضا می   

این  شودشود، حال سوالی که مطرح مییها تعیین می سازندههای فیزیکی مشخص شدهتوسط چهارچوب

ل ی انتظارات جنسیتی اعماه و در آن تغییراتی برپایهکردتوانیم در فضای موجود فعالیت است: ما چگونه می

ی شوند و در تجربیات روزانهمی های خصوصی، عمومی، و نیمه خصوصی مطرحکنیم؟ هر دو سطح در حوزه

غیر رای نیازهای متفضاهای نیمه عمومی که بگذرانی ما باشد و ی امنیت و وقتما از فضای عمومی که باید فضا

 اند، قابل مشاهده هستند. ما طراحی شده

ن شود. وایزمن ایاز آنجا که تاثیر فضا بر بدن امری ناخودآگاه است، جنسیت زدگی فضاها به ندرت درک می   

دهد. او به بررسی عمل سیاسی در تاثیر ناخودآگاه را با در نظر گرفتن فضا به عنوان ابزار قدرت، توضیح می

 کردن وکنترلیابد که  قدرت محدود ا اهمیت میجگوید: فضا از آنصیص و استفاده از فضا پرداخته ومیتخ

 20ما را داراست. لازم است با توجه بیشتر نسبت به ایجاد و طراحی فضاها، پاسخگوی نیاز زنان شویم

د بنابراین خواه یا ناخواه، تولی پذیرد.در حال حاضر تولید فضا به دست نظام سرمایه داری پدرسالار انجام می   

ذیرد. پی تولید فضای سیستم موجود، انجام میهفضاهای خصوصی، عمومی، و یا نیمه عمومی با تقلید از نحو

 شود. بدین شکل، کیفیت فضاها توسط سیستمحتی جنسیت نیز امری است که توسط فضا به ما تحمیل می

قا ها الخط مشیدهد. تنها با شکستن خود قرار میتحت تاثیر  حاکم تعیین و بدن، ذهن و حتی سلایق ما را

 داری و پدرسالار را در هم شکنیم.شده توسط سیستم حاکم می توانیم ابزار دیگری از نظام سرمایه
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