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چکیده

بسیاری از فضاهای شهری امروز ما را فضاهای جنسیتی فرا گرفته اند. جنسیتی شدن فضا به معنای محروم شدن گروهی 
از مردم، برای حضور و بهره وری از آن فضاست. از بین بردن فضاهای جنسیتی و فراهم کردن شرایط برای حضور همگان 
در فضاهای شهری در قدم اول نیازمند توانایی شناسایی مؤلفه های جنسیتی در فضاست. شناسایی این مؤلفه ها و به 
کارگیری یا حذف آن ها از فضاهای مختلف می تواند به تولید فضاهای شهری متعادل تری بیانجامد. از آنجایی که ادراک 
زنان و مردان از فضا با هم متفاوت است، کشف اولویت های ادراکی آنها در فضا می تواند زمینه ای بر شناسایی مؤلفه های 
عناصر  این  زنانه روش کشف  مؤلفه های  برای کشف  زنان  ادبی  و  معماری، هنری  آثار  بر روی  باشد. مطالعه  جنسیتی 
است. روش تحقیق در این پژوهش، مشاهدات میدانی، کتابخانه ای و مصاحبه با گردشگران ایرانی است که برای اولین 
بار فضاهای موزه ژورژ پمپیدو در شهر پاریس، میدان ماسنا در شهر نیس، میدان دل کامپو در شهر سیه نا و پله های 
اسپانیایی شهر روم را دیده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان فضاهای نام برده، فضای باز موزه ژورژ پمپیدو 
و میدان دل کامپو فضاهایی مردانه، پله های اسپانیایی فضایی زنانه و میدان ماسنا در شهر نیس یک فضای بدون جنسیت 

)متعادل( است. 

واژگان کلیدی

جنسیت، ادراک فضا، فضای باز شهری، فضای زنانه و مردانه.
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مقدمه

فرایند ادراک و شناخت محیط از مهمترین مباحثی است که در 
توجه  و  مطرح شده  معماری  و  حوزه شهری  در  اخیر  سا ل های 
بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. ادراک و یا 
خوانش فضایی یعنی کشف پیغام های پنهان در فضاهای معماری 
و یا شهری. این امر می تواند در طول سالیان، در ذهن مخاطبان 
یک فضا قرار گیرد و یا به عنوان انگاره های فضایی تأثیر خود را 
می تواند  فضا  یک  که  تأثیری  مانند  بگذارد،  گذری  مخاطبان  بر 
در  ادراک  عمق  و  اما جنس  بگذارد.  اول  بار  برای  گردشگران  بر 
این دو مورد متفاوت است. یکی از مباحثی که در زمینه ادراک 
نظر  گذشته  سال  در سی  و  بوده  بسیار حساس  فضا  با  تعامل  و 
مسئله جنسیت  نموده،  به خود جلب  را  اندیشمندان  از  بسیاری 
از  جنسیت  اندیشمندان  از  بسیاری  نظر  به  توجه  با  فضاست.  و 

مؤلفه هایی است که همچون سن بر کیفیت ادراک و خوانش فضا 
تأثیر گذاشته و آن را تغییر می دهد )مک اندرو و براتی،4:1387(. 
فضاهای جنسیتی به فضاهایی گفته می شود که اجازه حضور همه 
شهروندان را در خود نمی دهد و تنها پذیرای قشر خاصی از مردم 
است. این در حالی است که فضاهای شهرِی با کیفیت باید بتوانند 
همه اقشار جامعه را در خود جای داده و آنها را پذیرا باشند. در این 
پژوهش پس از شناخت فرایند ادراک فضا و خوانش آن از دیدگاه 
یک گردشگر، به معرفی فضاهای باز شهری و چگونگی حضور و 
ایجاد رابطه با این فضاها میان زنان و مردان پرداخته شده است. در 
همین راستا به مسئله جنسیت و مؤلفه های جنسیتِی این فضاها 

پرداخته شده و با روش های مختلف مورد واکاوی قرار گرفته اند.

سؤاالت پژوهش
1. مؤلفه های جنسیتی )زنانه( در فضا کدامند و چگونه می توان 

آن ها را شناسایی کرد؟
2. کدام یک از فضاهای مورد بررسی در این مقاله زنانه، مردانه و یا 

خنثی )بدون جنسیت( هستند؟

فرضیه پژوهش
شناخت  به  نیاز  جنسیت(،  )بدون  متعادل  فضاهای  تولید  برای 
بدین  مؤثرند.  جنسیتی  فضاهای  ایجاد  در  که  است  مؤلفه هایی 
ترتیب همچنین می توان به شناخت فضاهای زنانه، مردانه و بدون 

جنسیت نایل آمد.

روش تحقیق و معرفی نمونه های موردی
و مردان در  زنان  اولویت های  و  تفاوت رویکرد  راستای کشف  در 
فضاهای شهری، چهار فضای شهری در کشورهای ایتالیا و فرانسه 
به عنوان نمونه های موردی انتخاب شده اند. روش تحقیق در این 
به  رجوع  با  و  است  منطبق  توصیفی-تحلیلی  روش  بر  پژوهش 
اسناد کتابخانه ای همچون کتب و مقاالت پژوهشی و برداشت های 
با توصیف آن ها مبانی  و  نیاز جمع آوری  میدانی، اطالعات مورد 
اولیه پژوهش تدوین شده است.  همچنین با انجام مصاحبه با یک 
جامعه آماری مشخص، اطالعات مورد نیاز پژوهش بدست آمده و 
گردآوری شده است. تعداد افراد مصاحبه شونده 26 نفر گردشگر 
ایرانی است که برای اولین بار از این فضاها دیدن کرده اند. از این 
تعداد بازدید کننده و مصاحبه شونده، نیمی زن و نیمی مرد بوده و 
فضاهای مورد بازدید شامل فضای باز مقابل موزه ژورژ پمپیدو در 
شهر پاریس، میدان ماسنا در شهر نیس، میدان دل کامپو در شهر 

سینا )ایتالیا( و پله های اسپانیا در شهر روم هستند.

چارچوب نظری پژوهش

•  ادراک فضا
هر پدیده دارای دو جنبه ادراکی و ساختاری است. جنبه ساختاری 
به طور عام و خارج از متعلقات فرهنگی و اجتماعی قابل شناسایی 
اختالط  دلیل  به  ادراکی  جنبه  اما  بوده،  هویدا  کاماًل  و  بوده 
غیر  و  پیچیده  پدیده  یک  عنوان  به  قوم  هر  تاریخ  و  فرهنگ  با 
است. معماری  فردی  و  اجتماعی  از عوامل مختلف  متأثر  آشکار، 
در این میان با گام نهادن به بعد دوم یعنی ادراک است که معنا 
گرفت  نتیجه  می توان  )دیباج و سلطان زاده،11:1377(.  می یابد 
در هنر معماری ایده پرداز و طراح اثر در یک سو، پیامی را در 
قالب فروم عرضه می کند و از سوی دیگر، ناظر به رومزگشایی از 
توصیف  این  )بهبودی،1391: 42(.  می پردازد  عرضه شده  معنای 
نه تنها برای هنر معماری، بلکه در سایر حوزه ها از جمله صنعت 
گردشگری نیز مصداق دارد. در صنعت گردشگری پیام مقصد از 
دید گردشگر و احساسات برانگیخته شده وی از تجربه مقصد و در 
بیانی کلی ادراک او نسبت به مقصد که از آن تحت عنوان «انگاره 
مقصد گردشگری» یاد می شود، عنوان گسترده و با ادبیاتی غنی 
است و نتایج حاصل از بررسی و سنجش آن به شکل مستقیم مورد 

 .) Jenkins,1999( استفاده متخصصین این حوزه است
عقاید،  از  مجموعه ای  نمایانگر  انگاره  گردشگری،  ادبیات  در 
افراد  از  گروهی  یا  شخص  یک  که  است  احساساتی  و  نگرش ها 
یک  می تواند  بیرونی  واقعیت  این  دارند.  بیرونی  واقعیت  یک  از 
شرکت، محصول، برند، مکان و یا یک شخص باشد. این احساسات 
اما در هر صورت  می تواند صحیح یا غلط، واقعی یا خیالی باشد 
 Barich &( هستند  رفتار  شکل دهنده  و  هدایت کننده  انگاره ها 
در  انگاره  که  گفت  می توان  خالصه  شکل  به   .)Kotler, 1991
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ادبیات گردشگری به معنای ادراک ماست از یک مکان یا جزئیات 
یک مکان. این انگاره می تواند احساسات و عواطف ما را برانگیزد 
و در نهایت در رفتار سفر ما تأثیر بسزایی داشته باشد. در حقیقت 
انگاره، نگاه به مکان و یا جزئیات مکان از دید بازدیدکننده و ناظر 
بر  محیطی  انگاره های  تأثیر  اگرچه   .)43 )بهبودی،1391:  است 
گردشگران در احتمال بازدید مجدد فضا و همچنین تأثیر بر تصویر 
ذهنی خلق شده بر آنها بسیار مؤثر است، اما چگونه می تواند در 

ذهن گردشگران انگاره های مناسب و با کیفیت ایجاد کرد؟
از  و  عام  شکل  به  پدیده ها  از  که  را  اطالعاتی   )1386( گروتر 
معماری به شکل خاص به ما می رسند، در دو سطح تقسیم بندی 
کرده است: اطالعات زیبایی شناختی و اطالعات معنایی. این دو نوع 
اطالعات، تکمیل کننده یکدیگرند. اطالعات زیبایی شناختی بیشتر 
احساسات ما را متأثر می کنند و جنبه عاطفی دارند، درحالی که 
اطالعات معنایی خود اطالعات و پیام را منتقل می کنند. این نوع 
روانشناسی  در  ادراک شناختی  مبحث  با  را می توان  اطالعات  از 
متناسب دانست. "گروتر" معتقد است که اطالعات زیبایی شناختی 
فرایند احساس، ادراک و شناخت محیط، مهمترین و اساسی ترین 
مسئله ای است که در طراحی محیط شهری و معماری باید در نظر 
گرفت. بنابراین نتیجه می شود که برای ساخت محیط هایی که با 
به شناخت  نیاز  باشند  انسان متناسب و سازگار  رفتار  و  ادراکات 
از قابلیت های  مجموعه ای  است.  محیط  و  انسان  بین  رابطه 
محیط در یک موقعیت ویژه، محیط بالقوه ای را برای رفتار انسان 

در آن مکان ایجاد می کند. 

• ادراک در فضاهای باز شهری
فضای شهری جزئی از ساخت شهر است که از کلیت هماهنگ و 
پیوسته برخوردار بوده و از حیث فیزیکی دارای بدنه محصورکننده 
است. این فضا باید واجد نظم و زیبایی باشد و برای فعالیت های 
شهر سازمان پیدا کند. به طورکلی فضاهای بازی که به عنوان نقاط 
عطف در میان بافت های متراکم ساختمانی، به ویژه در بافت های 
مسکونی در مقیاس های مختلف و به دالیل مختلف مانند تعدیل 
از  بافت و  ارتقای فرهنگ، تنوع و تغییر در فروم فیزیکی  تراکم، 
مقیاس  در  که  بازی  فضاهای  نیز  و  می آیند  وجود  به  قبیل  این 
را  جملگی  می شوند،  منظور  شهری  عطف  نقاط  عنوان  به  شهر 
می توان فضاهای شهری معرفی کرد )جعفری و زهتابیان، 1385: 
»کامیلو  نظرات  به  رجعت  با  شهری  فضای  مفهوم  همچنین   .)2
سیته«، »گدس«، »مامفورد« و سایر فرهنگ گرایان و طرفداران 
آمایش انسانی در شهر که در زنده نگهداشتن مفهوم و اثر فضای 
بوده  استنباط  این  بر  متکی  بودند،  کرده  بزرگی  خدمت  شهری 
با  شهر  زندگی  ارگانیسم  از  بخشی  عنوان  به  شهری  فضای  که 
شرایط اجتماعی، اقتصادی و فنِی در حال تغییر مرتبط است. از 
طرف دیگر فضای شهری یک محیط اجتماعی دارد که دربردارنده  

شهری،  فضای  بنابراین  است.  مردم  میان  روابط  از  مجموعه ای 
راهبردهای  کانون  و  قلب  با  است که  اساسی ساخت شهر  عنصر 
اجتماعی مربوط می شود )پارسی،43:1381(. تنوع تعاریف درباره 
مفهوم فضای شهر که  در طول سی سال گذشته با مقوله طراحی 
است  آن  نشده  تعریف  بیانگر طبیعت  پیوند خورده است،  شهری 
 ،1990 برادبنت   ،1992 مودن   ،1996 الین   ،1999 )شورچ 
گاسلینگ و میت لند 1984( و نیز معنای چند الیه آن را معرفی 
می کند. )Madanipour, 1998( وی همچنین یادآور می شود که 
طراحی شهری به عنوان مدیریت فضایی تنها ابزاری برای دستیابی 
به اهداف است. »مدنی پور« از وظایف طراحی شهری به «امکان 
را  بودن  «فضایی»  و  بودن  «نوآور»  و  شهروندان»  همه  استفاده 

پیشنهاد می کند )همان: 370(. 
در گردشگری نیز وضع به همین گونه است. یک مقصد، یک مکان 
و یا اجزای یک مقصد )مانند معماری یا یک شهر( به خودی خود 
حامل پیامی است و هنگامی که گردشگر شهر را تجربه می کند 
ادراکی ویژه از شهر در او شکل می گیرد )انگاره( که این ادراک 
بلکه  او می دهد  به  بازدید  از شهر مورد  اطالعات خاصی  تنها  نه 
احساسات و عواطف او را نیز جهت می دهد و تا آخرین لحظات 
سفر و حتی بعد از آن این ادراک در خاطر او باقی خواهد ماند. 
طراحی  از  بودنشان  متأثر  واسطه  به  فضاهای شهری  مجموع  در 
شهری و وظیفه ای که در خلق فضاهای همگانی با کیفیت و کانون 
مراودات اجتماعی دارند، می باید امکان استفاده همه افراد را ایجاد 
کرده و مفهوم عدالت را که از عناصر تأثیرگذار در کیفیت فضاهای 
شهری است، دارا باشد. این عدالت گویای مفهومی است که زنان، 
مردان، کودکان، سالمندان و معلولین حق استفاده از کلیه فضاهای 
عمومی شهر را داشته، تجربه آنها در این فضاها باید با کیفیت بوده 
فرد. حال چگونه  به  برایشان منحصر  ایجاد شده  و تصویر ذهنی 
می توان برای این عدالت با رویکرد جنسیتی تالش کرد؟ آیا زنان 
و مردان فضاهای شهری را به یک شیوه ادراک می کنند؟ عدالت 

جنسیتی چگونه در این فضاها تعریف می شوند؟

• جنسیت و فضای شهری
هنگامی که بحث بر سر امکان استفاده همه شهروندان از فضا به 
الگوی تعیین کننده  میان می آید، مسئله جنسیت به عنوان یک 
مطرح می شود. جنسیت به عنوان یک مقوله اجتماعي و هم ساخته 
و متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه، با واژه «جنس» که عموماً براي 
مي رود،  بکار  زیست شناختي  دیدگاه  از  فقط  مقوله  همان  بیان 
متفاوت است )الکوف 1996، فریدمان1996، گیدنز 1999، مک 
داول 1999، باتلر1999، رندل 2000، کاستلز 2001، لیپز2003 
و دیگران(. ساختار و ارزش های جنسیتی مانند هر امر اجتماعی 
به شرایط زمان و مکان وابسته است و با تغییر بسترهای اجتماعی 
تحول می یابد. فضا چنان که در معماری، شهرسازی، جامعه شناسی 
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– فضای  از یک سو کالبدی  تعریف می شود، مقوله ای است   ... و 
 ،1979 )کریر  اجتماعی  دیگر  سوی  از  و   – فیزیکی  بعدی  سه 
تور   ،1997 اردنر   ،2000 رندل   ،1996 داول  مک   ،1991 لوفور 
است  تأکیدی  واقع  در  فضا  جنبه ای بودن  دو  دیگران(.  و   2000
بر آن که فضای فیزیکی تجلی نظام اجتماعی است و اینکه نظام 
برای  کالبدی  فضای  می یابد.  تجسم  کالبدی  فضای  در  اجتماعی 
تعریف  به  اجتماعی  مناسبات  و  ارزش ها  کشانیدن  تصویر  به 
مناسبات جنسیتی می پردازد و این موضوع ارتباط همبسته میان 
«جنسیت» و «فضا» را بیان می کند )درنینگ و رایلی2000، اردنر 
جنسیت  و  فضا  میان  رابطه   .)2000 رندل   ،2000 هیلز   ،1997
بازتاب های  فضا  که  همان گونه  که  معنی  این  به  است،  سویه  دو 
تأثیر  فضا  از  نیز  جنسیتی  مناسبات  مقابل،  در  دارد،  جنسیتی 
می پذیرد. هلن هیلز )Hills( در این خصوص معتقد است: «فضا، 
به عنوان جنبه ای اساسی از فرهنگ مادی، از آن رو دارای اهمیت 
فضا  می کند.  ایفا  اساسی  نقشی  جنسیت  تعریف  در  که  است 
از  یا  همراه  یکدیگر  با  مردان  و  زنان  چگونه  که  می کند  تعیین 
یکدیگر جدا شوند. سازماندهی فضایی، مفاهیم جدیدی را در مورد 
جنسیت و پیکر انسان تولید، بازتولید و ارائه می کند.» )زرین پناه، 
پورهاشمی، 1392: 34(. در اینجا منظور از فضا، فضای سنتی ای 
در  که  است  فضایی  از  بلکه صحبت  نیست  می شود  طراحی  که 
خالل فعالیت های روزانه کشف، استفاده و اشغال می شود. ماسی 
عمومی  فضاهای  و  شهروندی  حقوق  است  معتقد   )Massey(
ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و در بیشتر فرهنگ ها زنان به 
خصوص زمانی که تنها باشند نمی توانند از فضاهای عمومی شهر 

.)Massey, 1994( به راحتی استفاده کنند

•  رابطه جنسیت و ادراک فضا
همانطور که قبل تر گفته شد از آنجا که میان رویکردهای زنان و 
مردان نسبت به جهان تفاوت وجود دارد، اولویت های آنها درباره 
متفاوت  آنها  شناخت  و  ادراک  فرایند  و  محیط  درک  و  شناخت 
است. به بیان دیگر کلیات و اجزای محیط توسط مردان و زنان به 
شکل های متفاوتی درک می شوند )براتی، 1389: 35(. تحقیقات 
گونه ای  به  مردان  و  زنان  که  است  آن  از  حاکی  گرفته  صورت 
تجربیات  و  می کنند  همزیستی  یکدیگر  با  فضا  در  مسالمت آمیز 
است  معتقد  استیونسون  مثال  عنوان  به  دارند.  آن  از  متفاوتی 
این  و  می کنند  تقسیم  نامن  و  امن  به  را  شهری  فضاهای  زنان، 
از فضاها  برخی  به راحتی در  بتوانند  زنان  باعث می شود که  امر 
حضور داشته باشند و در برخی فضاهای دیگر تنها با حضور دیگران 
به   .)77-75 )استیونسون،1388:  کنند  عبور  خودرو  توسط  یا  و 
این ترتیب مسئله ترس از رفتارهای جنسی بر زمینه ادراکات و 
زنان  ترس  و  است  تأثیرگذار  فضاهای شهری  از  زنان  بهره گیری 
دانش جروم شناسی را به این نتیجه رسانده است که زنان بیشتر از 

مردان نگرانند که قربانی جروم در فضاهای شهری شوند. همچنین 
«والنتین» اظهار مي کند که زنان، فضا را زماني به عنوان مکان 
خطر دریافت مي کنند که رفتار مردم به ویژه مردان به گونه اي 
)تانکیس، 1388: 149-161(. ویژگی های  به نظر برسد  بي نظم 
مطلوب،  شهری  عمومی  فضاهای  در  جمعی  حیات  تداوم  ایجاد 
شامل تعامالت اجتماعی، جذب افراد در گروه های مختلف، امنیت 
اجتماعی و افزایش تحمل گروه های مختلف در فضا، جامعه پذیری 
آیت اللهی،  و  )محمدی  است  سرزنده  و  فعال  فضایی  و  بیشتر 

 .)84 :1394
است  عینی  رویکردی  از  تصویری  مانند  شهر  جنسیتی  خوانش 
که طراحان شهری در صورتی که خواهان کسب اعتبار و اهمیت 
کنند  اتخاذ  باید  باشند،  شهری  محیط  در  مناسب  اجتماعی 
مؤلفه های  کشف  برای  که  معنا  بدین   .)172  :1394 )ترلیندن، 
جنسیتی باید به کشف روموز و نشانه های موجود در فضا پرداخت. 
«کریستین دورهوفر» برای اثبات این امر که معماری زنان با وجود 
می رفته است،  پیش  خویش  زمان  معماری  با  راستا  هم  این که 
عناصری زنانه را نیز در خود جای می داده، به بررسی آثار معماران 
زن پرداخته تا دریابد با وجود تمام تفاوت هایی که میان زنان و 
طراحی شان  و  معماری  در  را  چیزی  آنها  آیا  دارد  وجود  مردان 
متفاوت با مردان به کار می برده اند؟ بدین منظور وی چهار معمار 
زن را در چهار دوره و سبک متفاوت مورد بررسی و واکاوی قرار 
مشترک  است  ممکن  آنها  بین  که  مبانی ای  و  اصول  تا  می دهد 

باشد را کشف کند )جدول1(. 
معماری  موروثی  عرف  از  پیروی  به  را  معماران  این  توان  نمی 
متهم کرد. اما با توجه به تفاوت هایی که در واژگان آنها می توان 
از عرف معماری، حضور هرچه  پیروی  برابر  دریافت، مقاومت در 
بی اعتقادی  ایستایی،  با  تقابل  و  فضایی  سیالیت  طبیعت،  بیشتر 
با معماری و  انعطاف پذیری و تقابل  به نظم و خردگرایی مطلق، 
اصول از پیش تعیین شده را در ادبیات و آثار آنها می توان مشترک 
یافت. همچنین این معماران درباره ضرورت اعتراض به یکسونگری 
مراتب  سلسله  به  همچنین  و  آن  قطبی شدن  و  معماری  فلسفه 
جنسیتی اشتراک نظر دارند. در حین خوانش فمنیستی از چنین 
»لوس ایریگارای«، »ژولیا کریستوا«  نظریه پرداز،  سه  موضوعی، 
و »الن سیکسو«، عناصری که می توانند زمینه ساز ترکیب زبان 
زنانه و زبان معماری )فضای معماری( باشند را اینگونه نام می برند 

)جدول2(.
به جز نظریه پردازان درگیر خوانش فمنیستی از نظریه روان کاوی، 
متفکرانی همچون »هومی بابا» و »گایاتْری چاکراُورتی اسپیواک» 
هم پوشانی های  که در حوزه مطالعات پسااستعماری فعالند نیز 

وسیعی با حوزه مطالعات زنان برقرار ساخته اند )جدول3(.
اینگونه  پست مدرنیست  و  فمنیست  اندیشمندان  مطالعات  از 
می توان نتیجه گیری کرد که عناصری همچون طبیعت، سیالیت، 
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عدم تمایل به الگو برداری و عدم تمایل به مرکزگرایی را می توان به 
عنوان مؤلفه هایی برشمرد که در آثار زنان مشخص تر و آشکارند. 
نقاشی زنان و  آثار  بر روی  با مطالعه  »تقی زادگان«  »مریدی« و 
مردان و بررسی متغیرهای مختلف در آنها، به این نتیجه رسیده اند 
سمبولیستی تر،  آبستره تر،  مردان،  آثار  به  نسبت  زنان  آثار  که 
رئالیستی،  آثارشان  بیشتر  مردان  و  بوده  پر تزئین تر  و  شفاف تر 
تقی زادگان،  و  )مریدی  است  عنصری  چند  و  اکسپرسیون1 
146:1388(. پس به طور کل این گونه می توان نتیجه گیری کرد 
که برخی آثار زنان که به زعم صاحب نظران با آثار هم عصر خود 
تفاوت هایی دارند و حاوی جنبه های منحصر به فرد تری هستند، 
مؤلفه هایی را می توان یافت که از جنبه زنانگی آن هنرومندان و 

یا معماران برخاسته است. این مؤلفه ها را می توان مؤلفه های زنانه 
اگر  معنا که  این  به  ازآنها کرد.  استفاده های گسترده ای  و  نامید 
سیالیت فضایی مؤلفه ای زنانه بوده پس گرایش زنان برای حضور 
در فضایی شامل این مؤلفه، بیشتر بوده و به لحاظ کیفی آن فضا با 
اقبال گسترده تری برای حضور زنان مواجه خواهد شد. این مسئله 
ایجاد  برای  بنابراین  است.  صادق  هم  مردانه  مؤلفه های  درباره 
می تواند  مؤلفه هایی  چنین  از  استفاده  فضا  در  جنسیتی  تعادل 
بسیار کارامد باشد. براساس تقسیم بندی های مذکور، این مؤلفه ها 
عبارت است از طبیعت، سیالیت فضایی، انعطاف پذیری، تقابل با 
تعیین شده، مفهومی تر و  از پیش  با معماری  تقابل  نظم مطلق، 

آبستره تر بودن.

جدول 1: ویژگی های معماری چهار معمار زن. مأخذ : ترلیندن، 1394: 140-125.

جدول 2 و 3: عناصر زمینه ساز ترکیب زبان زنانه و فضای معماری. مأخذ : نگارنده برگرفته از بصیرت،1392: 33.

  هاي معماريويژگي سبك معماري دوره زندگي  نام معمار زن
، انعطاف پذيري، توجه توامان به كليات و و طبيعت اهميت استفاده از نور و رنگ  مدرنيسم  1878-1976  آيلين گرِي

 ااطراف، بي اعتقاد به استانداردسازي و هنجاره جزييات، ارتباط وسيع با فضاهاي
ر ضا، تركيب عقل و احساس دكيد بر سرزندگي فأ(برخالف نظريات لوكوربوزيه)، ت

  پيچيده. يك واحد
 60-50كالسيك دهه   1906-1997  لوسي هيلبرانت

  آلمان
تقاد به معماري از پيش تعيين حركت رقص وار در فضا، هماهنگي با طبيعت، بي اع

ي هاينيرو، بي اعتقاد به معماري راست گوشه، مخالف با نظم خشك تقارني، شده
  در تقابل با مدرنيسم.

-افط، شفافيت، انع(معماري طبيعت ثانوي) بي نظمي، حضور حتمي عناصر طبيعي  هاي تك  1964  ايتسوكو هاسه گاوا

  .اعتقاد به خردگرايي مطلق، جايي براي شنيدن موسيقي هستيپذيري، بي
ويايي پذيري، پاليت فضايي (شناور بودن)، انعطافيآلود، معلق بودن و ناآرامي، سرمز  گراواساخت  1950  ا حديدهزا

  اعتقاد به ساختارهاي ايستا. و بي
 

  مفاهيم زنانه  پرداز فمنيستنظريه
  ايدئولوژي ،سياليت ، محسوسات،تخيل عاطفه، طبيعت،  ايريگاراي لوس
 و تكرار بلغم : زهدان گونه فضاي بر تمركز ناخودآگاه، شناسيزيبايي ،(محسوسات) غيرعقالني مقوالت فيزيكي تبلور  كريستوا ژوليا

  ابديت و جاودانگي
  (عدم تمايل به الگوبرداري) خود زيستنِ به ميل و شدن عيني قابليت با مفاهيمي پردازش  سيكسو الن

 

 مفاهيم زنانه  پرداز پست مدرننام نظريه
 درگير درهم عناصر سرحدات، در مقررشده فضاهاي شده،بنديمفصل شدت به فضاهاي نامتعين، فضاهاي  هومي بابا

  خزيده هم زير هايپوسته و فضا سازنده

  خودبسنده هايهويت از برآمده يكدست بافت وجود عدم و آواييحاشيه كزگرا،مر هايهويت فروپاشي  اسپيواك چاكراورتي گاياتْري
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با یک چنین جمع بندی  می توان عناصری هم چون نظم، هندسه، 
از پیش تعیین شده و  ایستایی فضا، سکون، فضاهای دستوری و 

عقالنی بودن فضا را به مؤلفه های مردانه در فضا نسبت داد.

• معرفی نمونه های موردی
فضای باز موزه ژورژ پمپیدو: در سال 1969، ژورژ پمپیدو که به 
ریاست جمهوری رسید، تصمیم گرفت یک موزه جدید هنرهای 
مدرن بنا کند و زمین بوبور )Beaubourg( را به عنوان تنها مکان 
ساخت  برای  احتمالی  زمین  تنها  زمین  این  اما  برگزید.  مهیا 
بر  فوریه 1970 تصمیم  بنابراین در  بود.  بزرگ عمومی  کتابخانه 
این شد که دو پروژه در هم ادغام و در مرکز فرهنگی مورد نظر 
در  شهروندان  و  نیست  ماشین  از  اثری  مکان  این  در  شود.  اجرا 
انسان  که  است  محیطی  اینجا  نشسته اند.  میدان  مختلف  جهات 
محله  این  شهروندان  ادراک  حقیقت  وا می دارد. در  ماندن  به  را 
درون  عملکردهای  تمامی  است.  تأمل کردن  و  ماندن  بر  مبنی 
میدان براساس حضور سیال عابران شکل می گیرد. اگر محیط باز 
را حذف کنیم، بسیاری از مکان های سرپوشیده و ساختمان های 
از  آزاد گوشه ای  این مکان فضای  بی معنا می شوند. در  پیرامون 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی مردم پاریس را منعکس می کند 

)حائری، 1388: 123(؛ )تصویر1و2(.

میدان ماسنا در شهر نیس: میدان ماسنا، میدان اصلی شهر نیس 
در کشور فرانسه است که بخش قدیمی و بخش جدید شهر را به 
هم پیوند می دهد. ساختمان های قدیمی اطراف میدان همگی با 
رنگ قرومز رنگ شده اند و کرکره های روی پنجره ها به رنگ آبی 
در آمده اند که مرسوم در کل منطقه است. در یک گوشه میدان، 
به گونه ای است که  قرار دارد. وسعت میدان  نما وسیع  یک آب 
حتی محل تقاطع خیابان های مجاور را در آن نمی توان به راحتی 
درک کرد. کف سازی منحصر به فرد میدان با سنگ های سفید و 

تصاویر 1و2: موزه ژرژ پمپیدو و فضای باز مقابل آن. عکس : هانی ارجندی،1394.

مشکی، مسیرها را به سمت مراکز خرید و کافه ها هدایت می کند. 
بلندی هفت  پایه های  وجود مجسمه هایی در میدان که بر روی 
مرد زانو زده را نشان می دهد و اشاره به هفت قاره دارد و توسط 
هنرومندی با نام ژام پلنسا2 طراحی و اجرا شده اند، نیز چشم نواز 
است. در گوشه دیگری از میدان فواره هایی نیز با طراحی مدرن 
طراحی شده اند که بازدید کنندگان می توانند در میان آنها حرکت 

کنند و با آب ارتباط برقرار کنند )تصویر3و4(.

منطقه  از  دیگر  سیه نا، شهری  میدان دل کامپو در شهر سیه نا: 
باشکوه توسکانی است، شهری که با صالبت بافت تاریخی خود را 
حفظ کرد تا تمدن عظیم خود را به رخ بازدیدکنندگانش بکشاند. 
یک میدان مرکزی در میان شکاف وسیع دره، بین سه زنجیره تپه، 
مسلط بر میدان به وجود آمده است. از قدیم این محل به تقاطع 
»سنگربندی« معروف بود.3 در اینجا کیفیت فضا به معنای واقعی 
کلمه، هماهنگی بی نظیر سیمای کلی میدان و همچنین هماهنگی 
و تضاد بین اشیا و عناصر معماری نسبت به هم و تأکید بر برج 
کلیساست. البته موضوع اصلی تأثیرگذاری فضا، شکل گیری بدنه 
میدان است. سطح شیبدار میدان دل کامپو که توسط جداره پنج 
برج ساعت جهت گیری  و  به سمت کلیسا  و  طبقه محصور شده 

کرده است، مهمترین ویژگی این میدان است )تصویر5 و6(. 

پله های اسپانیا شهر روم: پله های اسپانیا روم، یکی از دیدنی های 
روم، عریض ترین و طویل ترین پلکان کل اروپاست. این پله ها بین 
به  اسپانیا  سفارت  نزدیک کردن  برای   1723  –1725 سال های 
منطقه مقدس واتیکان ساخته شده اند و میدان ترینیتا دی مونتی 
از  یکی  شهری  باز  فضای  می دهند.4  پیوند  اسپانیا  میدان  به  را 
فضاهایی است که مردم در تمام طول سال برای گذران وقت از 
آن استفاده می کنند. بسیاری از کارناوال های هنری هم در این 
مکان شکل می گیرد؛ میدان پوپوله5 با داشتن ویژگی های عمومِی 
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تصویر5 و 6. فضای باز میدان دلکامپو سیه نا. 
عکس : سیده فاطمه مردانی،1394.

تصاویر 3و4: میدان ماسنا و فضاهای باز اطراف آن. عکس : هانی ارجندی،1394.

نتوانسته است  میدانگاه ها و فضاهای گسترده و جمعی، هیچگاه 
جای این فضا را بگیرد و جمعیت استفاده کننده از آن فضا را از آِن 

خود کند )تصویر7 و 8(.
 

روش آزمون فرضیات
مورد  فضاهای  از  بازدید  از  پس  ذکر شده،  فرضیات  آزمون  برای 
مطالعه، 26 نفر )13 زن و 13 مرد( مورد مصاحبه و سؤال قرار 
گرفتند و تشخیص آنها در کشف عناصر زنانه و یا مردانه در فضا، 

مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی  پرسیده شد،  مصاحبه  غالب  در  مخاطبان  از  که  سؤاالتی 
اولویت بندی آنها پس از بازدید از فضاهای مذکور با متغیرهای 

فوق است. 

خالصه یافته های پژوهش
توسط مصاحبه شوندگان  ارائه شده  پاسخ های  گردآوری  از  پس 
درباره فضای باز موزه ژورژ پمپیدو، زنان و مردان هر دو پاسخ های 
یکسانی نسبت به ادراک این فضا داشته اند. به این شرح که عناصر 
یافته اند. عناصری  مردانه  بیشتر عناصر  را  این محیط  در  فضایی 
همچون نظم، سکون و هندسه، مهمترین عوامل انتخابی از سوی 
این گردشگران بود. درباره میدان ماسنای شهر نیس پاسخ ها اندکی 
طبیعت،  همچون  عناصری  که  معنی  بدین  بوده است.  متفاوت 
مؤلفه هایی چون  اندازه  به  این فضا  انعطاف پذیری در  و  سیالیت 
هندسه، نظم و عناصر ساختاری فضا مورد توجه بازدیدکنندگان 

قرارگرفت. 
روم،  شهر  اسپانیای  پله های  در  فضایی  مؤلفه های  ادراک  درباره 
و  ایستایی(  با  )تقابل  بی نظمی  فضا،  سیالیت  چون  عناصری 
انعطاف پذیری، بیشترین مواردی بودند که مورد توجه گردشگران 
نظم،  سیه نا،  شهر  دل کامپو  میدان  در  نهایت  در  و  قرارگرفت 
ایستایی فضا، فضاهای دستوری و از پیش تعیین شده و هندسه، 
مؤلفه هایی بودند که در بازدید از فضا، نظر مخاطبین را به خود 

جلب کردند.
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نمودار1. ادراک جنسیتی گردشگران  ایرانی از فضاهای مورد بازدید. مأخذ : نگارنده.
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 نتیجه گیری
 

با پاسخی که از مصاحبه شوندگان بدست آمده است، می توان با این 
رویکرد نتایج را بررسی نمود که در فضا هرچه مؤلفه و عناصر زنانه 
مردانه  مؤلفه های  و  عناصر  و هرچه  زنانه تر  فضا  آن  باشد  بیشتر 
افزون باشد، آن فضا مردانه تر است. همین مسئله نشان می دهد که 
مثاًل زنانه بودن یک فضا تنها توسط جنس مؤنث ادراک نمی شود 
بلکه مؤلفه هایی که در فضا وجود دارند مانند فرستنده هایی عمل 
کرده و کیفیت فضایی را افراد از راه گیرنده های فیزیکی یا حسی، 
ادراک می کنند. به بیان دیگر مردان نیز با شناخت مؤلفه های زنانه 
قادر به کشف، درک و تجربه مؤلفه های زنانه در فضا هستند. باتوجه 
به اهمیت اولویت بندی پاسخ ها، فضای باز موزه ژورژ پمپیدو، به 
فرا جنسیتی  فضای  یک  ماسنا  میدان  مردانه،  فضای  یک  عنوان 
را  اسپانیایی  پله های  سپس  )متعادل(،  جنسیت6  بدون  فضای  یا 
یک  را  دل کامپو  میدان  فضای  آن  مقابل  در  و  زنانه  فضای  یک 

پی نوشت

* این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «گردشگری فرهنگ شهری» است که در سال 1394 به مسئولیت آقای دکتر سید امیر منصوری در پژوهشکده نظر انجام 
گرفته و نگارنده به عنوان همکار طرح در سفر مطالعاتی و برداشت های میدانی طرح مذکور به مدت 18 روز به اروپای غربی )فرانسه- ایتالیا( مشارکت داشته است.

Expression .1
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people .5
Gender Neutral Space .6

فضای مردانه می توان شناخت. بدست آوردن مؤلفه های جنسیتی 
در فضاهای شهری و معماری از این جهت حائز اهمیت است که 
به عنوان فضاهای  در شهرها عمدتًا  باعث می شود فضاهایی که 
جنسیتی )هم به لحاظ الگوهای ذهنی و هم به لحاظ عملکردی( 
آن  متعادل ساز،  جنسیتی  مؤلفه های  افزودن  با  می شوند،  شناخته 
کنیم.  بدل  فراجنسیتی  یا  و  جنسیت  بدون  فضاهای  به  را  فضاها 
فضاهایی که هم زنان و هم مردان به لحاظ کیفی بهره ای یکسان 
از آنها برده و هیچ یک خود را در این فضاها بیگانه نپندارند. گاهی 
افزودن تنها چند المان ساده می تواند کیفیت یک فضا را به شدت 
تحت تأثیر قرار داده، آن را ارتقا بخشد و مفهوم عدالت را در آنها 
بیان نمایند. انجام پژوهش هایی در این زمینه و کشف مؤلفه های 
زنانه و مردانه چه در فضاهای شهری و چه در فضاهای معماری 

می تواند موجبات رضایتمندی افراد را فراهم آورد.
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