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چكيده
در نظریه های جدید اجتماعی، فضا؛ تولیدی اجتماعی است که همه ارکان جامعه در تولید آن نقش دارند. 
بنابراین همچون سایر تولیدات اجتماعی، قدرت می تواند در ایجاد و اداره آن دخیل باشد و می توان گفت 
که فضا نقطه تالقی قدرت محسوب می شود. تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی یکی از تکنولوژی های 
سیاسی قدرت است که هدف آن کنترل و اداره فضاهای عمومی است. به تأسی از ایده های فوکو، مسأله 
اصلی این مقاله مقاومتی است که در مقابل تفکیک جنسیتی در فضاهای عمومی شکل می گیرد. عالوه بر 
فوکو، برای نشان دادن زوایای اعمال قدرت از طریق فضا، نظریه هنری لوفور مورد توجه قرار گرفته است 
و در نهایت برای روشن کردن اهمیت موضوع جنسیت در این مسأله، به دیدگاههای جودیت باتلر مراجعه 
شده است. برای پاسخ به پرسش های تحقیق، روش تحقیق کیفی و به طور خاص مشاهده و مصاحبه 
استفاده شده است. در اینجا تجربه زیسته 16 دانشجوی دختر دانشگاههای شهر تهران بررسی شده است. 
طبق یافته های این تحقیق، اعمال تکنیک های انضباطی فضا در سطح دانشگاها به خلق سوژه مطیعی که 
صرفا مصرف کننده فضا باشد منجر نشده ، بلکه مصرف کننده ای از فضا شکل گرفته است که برای تحقق 

خواسته هایش در فضاهای عمومی تالش و تقال می کند.
واژگان كلیدی: فضای عمومی، قدرت، مقاومت، تفکیک جنسیتی. 

1. این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی معصومه شفیعی با عنوان »زنان و فضاهای شهری: 
مطالعه ای درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه« به راهنمایی دکتر فردین علیخواه در دانشگاه گیالن می باشد.
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مقدمه
فضاهای عمومی هر جامعه ای یکی از بارزترین عرصه های تجلی هویت، فرهنگ و تمدن 
آنجامعه می باشد که همانند پلی دنیای کوچک شهری، خرده فرهنگ ها، گروه های متفاوت 
قومی، نژادی و جنسیتی را به هم متصل می کند.»تعاریف فضای عمومی1 بر دسترسی بدون 
محدودیت به فضا و فعالیت های متنوع تأکید می کند که قابل ذکرترینشان تعامل اجتماعی 
است که در نتیجه این دسترسی محدود نشده در آن روی می دهد«)مدنی پور، 1379: 124(. 
هرچند آرمان اولیه فضای عمومی بر مبنای برابری در دسترسی قرار دارد اما زندگی واقعی 
فضاهای عمومی مبین این است که این فضاها صرفاً برحسب دسترسی بنا نشده است، بلکه 
هم چنین ازطریق اشکال کنترل و طرد نیز سازمان یافته اند و هر روزه فضاهای عمومی بیشتری 
به فضاهای کنترل شده و اختصاصی )شبه فضاهای عمومی( تبدیل می شوند که فقط افراد 
خاصی می توانند به آن راه پیدا کنند.مطلب قابل تعمق درباب فضاهای عمومی شهری این است 
که:»عموماً تخصیص و استفاده از فضاهای عمومی تجربه ای است که برای تمامی افراد یکسان 
نیست زیرا متغیرهایی نظیر سن، جنس، گروه های اجتماعی و اقلیت های قومی و نژادی بر 

چگونگی درک و استفاده از فضاهای شهری تأثیرگذارند« )رفیعیان، 1384: 36(.
امروزه اکثر فضاهای شهری ماهیتی جنسیتی شده یافته اند و فضاهای شهری عماًلدر برابر 
تحرک آزادانة زنان اعمال محدودیت می کنند، به عقیده بسیاری از محققان، محدودیت ها و 
حصارهای فرهنگی ایجاد شده برای زنان در فضای اجتماعی و عرصه های عمومی باعث شده 
است که آنها نتوانند به خوبی از موقعیت خود بهره ببرند و مجبور باشند خود را همچون یک عنصر 
غیر الزم از صورت مسئلة فضاهای شهری و عرصه های عمومی حذف کنند و منکر نیازهای فضایی 
خود به عنوان یک شهروند گردند. از این نظر یکی از راهکارهایی که برای افزایش حضور زنان در 
فضاهای عمومی و تأمین رضایت بیشتر زنان در فضاهای شهری پس از پیروزی انقالب اسالمی 
1357 مطرح و به کار گرفته شد مطرح کردن پوشیدن حجاب به عنوان پیش شرط حضور آزادانه آنها 
در فضای عمومی و توسل به جداسازی زنان و مردان در این فضاها و ایجاد خدمات و تسهیالت 

اختصاصی برای آنها بوده است)ر.ک به امیرابراهیمی، 2006(.
حوزة شهری و فضاهای عمومی عرصه ای است که نابرابری و تبعیض جنسیتی2 در آن 
به صورت های  را  شهری3  فضاهای  مردان  و  زنان  می شود  ادعا  به گونه ایکه  می شود،  دیده 

1. Public Space
2. Gender Discrimination
3. Urban Space
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از فضاهای شهری  مردان  با  یکسان  به طور  زنان  دیگر  به عبارت  و  تجربه می کنند  متفاوتی 
بهره مند نمی شوند و به زعم برخی مفسرین شهری:»شهرها محصول برنامه ریزی های شهری 
مردانه است و شهرسازی مدرندر ماهیت خود خصلتی پدرساالرانه دارد، گویا شهرسازی مدرن 
از ارزش ها و هنجارهای مردانه تبعیت می کند«)مهدی زاده، 1387: 6(. مطالعات نشان می دهد 
که عموماً در برنامه ریزی های شهری گرایشی به سمت حذف زنان، کودکان، طبقات کارگر، 
فقرا، سالخوردگان و به طور کلی گروه های خاص از فضاهای عمومی وجود دارد، به گونه ایکه 
اقشار و گروه های خاصی از جمله زنان به عرصه عمومی دسترسی راحتی ندارند و در واقع 
آنها رانده شدگان اجتماعی از این فضاها هستند. »نوعی بی عدالتی جنسیتی در فضاهای عمومی 
وجود دارد، به این صورت که مردان روابط بیشتر و نزدیکتری با محیط های شهری دارند و زنان 
به حاشیه رانده می شوند؛در حالیکه اصل شهروندی می گوید همه شهروندان باید در دسترسی 
و استفاده از فضاها و امکانات شهری دارای فرصت ها و شرایط برابر باشند و بنابراین فضاهای 
شهری به همان نسبت که می تواند در توسعه عدالت اجتماعی راه گشا باشد می تواند عاملی در 

جهت تعمیق نابرابری اجتماعی هم باشد«)پارسا، 1387: 7(.
در این تحقیق دانشگاه به عنوان یکی از فضاهای در معرض سیاست تفکیک جنسیتی، 
مورد بررسی قرار گرفته است.در بیان دلیل انتخاب دانشگاه نسبت به فضاهای دیگری همچون 
پارک،مترو و... باید گفت که در چارچوب نظری میشل فوکو تمامی روابط انسانی همراه با 
مناسباتی از قدرت شکل گرفته اند، به گونه ای که حتی در ساده ترین اشکال روابط مانند رابطه 
زن و شوهر، والدین و فرزندان نیز می  توان مناسبات قدرت را مشاهده نمود؛ ولی موضوعي که 
برای نویسندگان این مقاله انتخاب محدوده اي مشخص را ایجاب می کند، اهمیت کلیدی یک 
پروژة فضایی برای اجرا کنندگان و مخالفانش است. به عبارت دیگر منازعه و درگیری بر سر 
تفکیک جنسیتی دانشگاه به نسبت ساخت پارک ویژه بانوان و یا ایجاد واگن های اختصاصی 
مترو برای بانوان بسیار شدیدتر است و نیروهای منازعه از دو جهت بسیار قوی تر عمل می کنند. 
نگاهی کوتاه به نوشته ها و اظهارات مخالفین و موافقین دراین باب گویای اهمیت ویژه این 
مورد خاص است.البته ما در اینجا قصد اثبات اهمیت این حوزه را نداریم؛ بلکه تنها می خواهیم 
وضعیت قدرت و مناسبات درونی آن را توصیف کنیم. در واقع پس از آنکه نقطه مرکزی 

درگیری را شناسایی کردیم سعی می کنیم وضعیت درگیری در آن نقطه را توصیف کنیم.
 پرسشی که نویسندگان این مقاله را به انجام تحقیقی در این خصوص واداشته است این 
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است که رویکرد کاربران )در اینجا دانشجویان( در این فضای تفکیک شده )در اینجا دانشگاه( 
نسبت به بازنمود فضا1 چیست؟آیا اداره کنندگان فضا موفق شده اند سوژه ای بسازند که مطیع 
و فرمانبر این فضای پنداشته2 و طراحی شده باشد و مطابق با اهداف در نظر گرفته شده برای 

آن، چنین فضایي را مصرف کند؟

ادبيات نظری
قدرت3 ممکن است پدیده دشواری برای مشاهده باشد اما خود را در فضا4و از طریق آن عیان 
می سازد؛ به عبارت دیگر قدرت از طریق فضا و به واسطه آن بر انسان ها اعمال می شود و از 
طریق طبقه بندی افراد و دادن ویژگی هایی به آنها بر حسب سن، جنس نژاد، قومیت، طبقه و 
غیره آنها را در فضاهای معین توزیع می کند و بااین ابزار به کنترل اعمال و رفتارهای افراد 
می پردازد و در نتیجه بدین شکل،فضا وسیله ای برای کنترل و در نتیجه سلطه و قدرت می شود.
عالوه براین در نظریه های اجتماعی جدید،فضا یک داده از پیش موجود نیست که صرفًا 
منقاد کننده یا رهایی بخش باشد بلکه همانگونه که لوفوربیان داشته است توسط جامعه تولید 
می شود و از این رو باید در یک رابطه دیالکتیکی با کنش گران اجتماعی در نظر گرفته شود. 
در واقع بین فضا و جامعه یک رابطه متقابل و دوسویه وجود دارد؛یعنی از یک سو این اجتماع 
انسانی است که به فضا شکل می دهد و آنرا مطابق با نیازهای خود تغییر می دهد و از دیگر سو 
تعیین  را  انسان  فعالیت های  نوع  و  بهره برداری  نحوه  آن،  امکانات  و  فضا  ویژگی های یک 

می کند)ر.ک به لوفور،1991(5. 
از آنجا که قدرت و فضا و جنسیت مؤلفه های اساسی این تحقیق اند، قبل از هر چیز باید 

موضع نظریه پردازان در این باب روشن گردد.
مفهوم قدرت یکی از اساسی ترین مفاهیمی است که فوکو به آن پرداخته است. تعبیر خاصی 
که فوکو از قدرت ارائه می کند در مقابل برداشت حقوقی- گفتمانی، برداشتی که قدرت را بر 
حسب قانون، ممنوعیت، آزادی و حاکمیت در نظر می گیرد، قرار دارد. فوکو قدرت را یکسره 
امری،سلبی و منفی در نظر نمی گیرد، بلکه برای آن وجوه برسازنده و مثبتی نیز قائل است.

1. Representation of space
2. Conceived  Space
3. Power
4. Space
5. Henri Lefebvre
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آ نچه که فوکو ما را به آن دعوت می کند تحلیل و بررسی قدرت نه از دیدگاه حقوقی بلکه از 
دیدگاه تکنولوژیک است.»باید از توصیف همیشگی اثرهای قدرت در قالب واژه هایی منفی 
دست کشید:]نظیر اینکه[ قدرت طرد می کند، سرکوب می کند، جلوگیری می کند، سانسور 
می کند، انتزاع می کند، پنهان می کند و می پوشاند. در واقع قدرت تولید می کند؛ قدرت واقعیت 
را تولید می کند، قدرت قلمروهای ابژه ها و آئین های حقیقت را تولید می کند، خرد و شناختی 
که می توان به دست آورد به این تولید بستگی دارد«)فوکو،1378: 242(. به عبارت دیگر از نظر 
فوکو در اشکال اعمال قدرت تحوالتی رخ داده است به این صورت که به زعم فوکو»در این 
تحول  قدرت، نخست در طی قرون هفدهم و هجدهم از شکل حاکمیت، دولت و سرکوب 
به شکل قدرت مشرف بر حیات )با هدف تأمین رفاه و سالمت فرد و جمع( درآمد و در 
سده نوزدهم به شکل آناتومی سیاسی بدن )با تأکید بر به کارگیری تکنولوژی انضباطی( ظاهر 

شد«)دریفوس و رابینو، 1378: 30(.
تکنولوژی انضباطی با نگاه خردبین اش و با توجه به جزئیات، می خواهد زندگی روزمره 
افراد را سامان ببخشد. توزیع و طبقه بندی افراد در مکان و جداسازی بدن ها از یکدیگر از 
نخستین تکنیک هایی است که تکنولوژی انضباطی از آن برای رؤیت پذیر کردن افراد و آنچه 
که درون فضا می گذرد، بهره می برد. این همان است که فوکو هنر توزیع ها1 می خواند.بنابراین 
فضا برای فوکو بیش از آنکه محملی برای مفاهیم انتزاعی و ایدئولوژی ها باشد،در درجه اول 
جایی است که گفتمان های قدرت و دانش تبدیل به مناسبات واقعی قدرت می شود؛بر همین 
اساس به تعبیر فوکو »فضا در هر شکلی از زندگی اجتماعی مقوله ای بنیادی است چرا که فضا 
اساس هر اعمال قدرتی است«)فوکو، 252:1986(2.الگوی اردوگاه، طرح سراسر بین3 و اینک 
فضاهایی که تک جنسیتی شده است، همگی تکنیک هایی هستند که با رسوخ و کاربردشان در 
معماری و شهرسازی، امکان مداخله بر رفتار شمار زیادی از انسان ها فراهم می  شود و فضا را 
به عنوان ابزاری که قدرت از طریق آن بر افراد اعمال می شود، به یک عامل کنترل رفتار و عامل 
تربیتی تبدیل می کند. هدف از این تکنولوژی سیاسی و سیاسی کردن بدن، اعمال قدرت بر 
جزء جزءِ حرکات بدن، اداها، اطوارها و رفتارها است. در واقع تکنولوژی انضباطی یک رابطه 
اطاعت –فایده مندی را بین قدرت و بدن برقرار می کند، بنابراین هدف تکنولوژی انضباطی  

بدن مطیع است.
1. Art of distributions
2. Michel Foucault
3. Panopticon
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فوکو قدرت را به معنای شیوه انجام عمل روی اعمال دیگران تعریف می کند،» اعمال 
قدرت شیوه ای است که برخی از کنش ها به حوزه کنش های ممکن دیگر ساختار می دهد«) 
فوکو، 429:1389(؛ با این حال باید دانست که این قدرت وقتی اعمال می شود که چیزی به نام 
آزادی نیز مالزم آن باشد. بین قدرت و آزادی بازی پیچیده ای وجود دارد به گونه ایکه آزادی 
ممکن است به عنوان پیش شرط اعمال قدرت فرض شود. در تحلیل فوکو قدرت چیزی متمایز 
از زور و اجبار است. ویژگی قدرت این است که بعضی از افراد می توانند کمابیش تمام رفتار 
دیگران را تعیین کنند ولی نه به طور جامع و مانع یا با الزام و اجبار. کسی که دست و پایش 
زنجیر است و کتک می خورد تابع زور است نه قدرت؛ بنابراین بدون وجود بالقوة سرپیچی 
یا شورش، قدرت وجود ندارد.روش فوکو برای تحلیل و شناسایی روابط قدرت، تمرکز بر 
نقطه های مقاومت یا گروه های طرد شده است.فوکو اشکال مقاومت در مقابل انواع مختلف 
قدرت را به عنوان نقطه عزیمت خود بر می گزیند و نفس همین شناخت و پرده برداشتن از 
چهره واقعی قدرت مسلط و پنهان و جاری در امور جزئی و ریز، همین معرفت، جادوی قدرت 
را می شکند و با احیای قدرت در گفتمان مغلوب، قدرت گفتمان غالب را به چالش می کشد. با 
این رویکرد، برای درک روابط قدرت، باید اشکال مقاومت و تالش هایی که برای شکستن این 
روابط وجود دارد را تحلیل کنیم؛ این گونه برای درک آنچه که در فضا می گذرد و چگونگی 
اعمال قدرت از طریق فضا بر کاربران )به ویژه زنان( باید به مخالفت ها و مقاومت هایی که با 
تفکیک جنسیتی فضا از سوی کاربران محقق می شود بپردازیم تا ماهیت روابط قدرتی که پنهان 

است بر ما آشکار گردد.
از آنجا که فضا یکی از مهم ترین ابزارهای سیاسی قدرت برای کنترل افراد است، تفکیک 
فضا به عنوان یکی از استراتژی های مهم قدرت و متبلور شدن خواست و اراده قدرت حاکم بر 
فضاست.»فضا یک هستی جهان شمول نیست بلکه به لحاظ اجتماعی تولید می شود و بنابراین 
فقط می تواند در متن و زمینه یک جامعه خاص فهم شود. در این معنا، فضا فقط رابطه ای نیست 
بلکه اساساً تاریخی است. این ادعا فراخوانی است برای تحلیلی از فضا که صور اجتماعی، 
نظر می گیرد«)اشمید، 2008: 29(1. در  را  فضا  هر  به  مربوط  تضادهای  و  قدرت  مناسبات 
خاصیت دیالکتیکی بین فضا و عامالن اجتماعی درجه ای از آزادی فردی و درجه ای از اجبار 
و تعین پذیری را برای هر دوسوی این رابطه به دنبال خواهد داشت. چراکه »فضا فقط جهان 
1. Christian Schmid
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نقشه ها، علم و منطق نیست، هم چنین فقط جهان ایدئولوژی و قدرت هم نیست بلکه جهانی 
است که ما در آن زندگی می کنیم، سکونت داریم و آ ن را به شیوه خاص خودمان مصرف 
انتقادی آن ضروری  به بررسی  نیاز  اجتماعی است،  از آنجا که فضا مقوله ای ذاتاً  می کنیم. 

است«)زایلینچ ، 0720: 5(1.
در واقع، با اینکه ساختارها و قواعد حاکم بر فضا از بیرون بر انسان وارد می شود اما هر 
فرد با گزینش های خود، با استفاده منحصر به فرد خود و در نهایت با تاکتیک های فضایی خود 
می تواند منحصر به فرد عمل کند و به تعبیر بالنشو با »کاربرد تاکتیکی فضا،به عنوان مثالی از نحوه 

فرار از عمل هرروزه«نظم فضایی مسلط را به مبارزه دعوت کند )تانکیس،1390 :217(.
بلکه توسط جامعه تولید می شود،  اذعان می دارد که فضا یک لوح سفید نیست  لوفور 
بنابراین »فضای اجتماعی یک تولید اجتماعی است«)لوفور، 1991: 26(. این نخستین گزاره 
لوفور در اثرش "تولید فضا" است که به دنبال آن معتقد است »هر جامعه ای و از این رو هر 
شیوة تولیدی یک فضای خاص خودش را تولید می کند«)لوفور، 1991: 31(. همانطور که 
لوفور بیان می دارد فضامحصول نیروهای ایدئولوژیکی، اقتصادی و سیاسی )قلمروی قدرت( 
است که به دنبال تعیین حدود کردن، تنظیم کردن و کنترل فعالیت هایی است که درون آن و 
از طریق آن رخ می دهد.هدف نهایی لوفور اثبات این امر بود که فضا مقوله ای سیاسی است.
اهمیت تحلیل لوفور در رابطه با فضای اجتماعی در مالحظة فضا نه به  عنوان یک سوژه و نه 
یک ابژه بلکه واقعیتی اجتماعی از مناسبات و اشکالی است که شامل امکان ها و پتانسیل هایی 

برای کنش متقابل اجتماعی است.
فاصله  به  منجر  بازنمایی فضا در عصر مدرن که  اهمیت  یافتن  افزایش  لوفور  نظر  از   
گرفتن بین سوژه ها و فضاهای واقعی می شود منجر به کاهش انگیزه و آگاهی انقالبی برای 
به چالش کشیدن نظم فضایی مسلط می گردد، چرا که لوفور معتقد است »کسانی که چگونگی 
بازنمایی فضا را کنترل می کنند، چگونگی تولید و سازماندهی و مصرف فضا را نیز کنترل 

می کنند«)زایلینچ،2007: 74(.
تولید فقط  ابزارهای  نابرابر  »بازتولید صورت بندی های اجتماعی و توزیع  لوفور  به زعم 
یک روی سکه تولید فضا است، چرا که روی دیگر آن، خلق فضای جدید است.خلق فضا 
شامل امکان برای تغییر، انقالب و تصاحب نظم فضایی به وسیله طبقات اجتماعی مختلف 
1. Andrzej J L Zieleniec
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این  به  تولیدکنندگان فضا می شوند،  به  تبدیل  فرآیند خلق، مصرف کنندگان فضا  است. در 
معنا که استفاده کنندگان، فضا را تصاحب می کنند و آن را در تعقیب نیازهایشان ازنو خلق 
می کنند«)هابرساک، 2010: 20(1. اگر این تغییرات به طور عمیقی رخ دهد یک فضای جدید 
همراه با یک نظم فضایی-اجتماعی برقرار می شود که لوفور این فضا را فضای افتراقی2 )یا 

فضای متمایز(می نامد) برای آشنایی بیشترر.ک به تانکیس، 1390(.
فضای افتراقی فضای تصاحب شده است و به زعم لوفور،»تصاحب فضا به این معنی است که 
یک فضای طبیعی به منظور برآوردن نیازها و امکان های یک گروه تغییر داده شده است«)زایلینچ، 
2007: 165( که در نتیجه یک ساخت شکنی انتقادی از بازنمایی های فضا و سلطه شهرسازها، 

طراحان، تکنوکرات ها، هم چنین ایماژها و دانش علمی از سوی کاربران فضا میسر می گردد.
در انتهای این مبحث با استناد به آرای جودیت باتلر سعی گشته است تا موضع منحصر به فرد 
و متفاوت محققین در مورد مفهوم جنس و جنسیت نسبت به سایر تحقیقاتی که در این زمینه 
انجام شده است نشان داده شود. ذکر این نکته ضروری است که دید باتلر در مورد نقد مفهوم 
جنس و گذر کردن از برساخته تلقی کردن مفهوم جنسیت برای تحقیق حاضر از اهمیت 
با تفکیک  از مطالعه زنان در رابطه  فراوانی برخوردار بوده است. به عبارتی، قصد محققین 
جنسیتی، نگاه ارزشی به زن نیست؛ زنان برای تحقیق حاضر مقوله ای طبیعی و حتی اجتماعی 
نیز نیستند که این مقوله با ویژگی های مثبت یا منفی تلقی شود. از نظر محققین،تلقی زنان 
به عنوان عنصر تحت ستم یا عنصر فتنه برانگیز تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد،هر دوی این 
نگاه ها مبتنی بر ساخت هویت اند حتی اگر آن را انکار کنند. این بحث در مورد فمنیست های 
اولیه به وضوح آشکار است. بنابراین،در تحقیق حاضر به زنان به عنوان افراد و نه مقوله ای ذاتی 
نگاه شده است؛ این ها به معنای آن است که آنچه زنان را از هم جدا می کند می تواند به همان 

اندازه مهم باشد که عامل پیوند آنها به هم، اهمیت دارد.
جودیت باتلر سردمدار اندیشه ای است که جنس و جنسیت را امری برساخته از ساختار 
اجتماعی و فرهنگی دانسته است و معتقد است پیش از جنسیت هیچ جنس راستینی وجود 
ندارد و گفتار فرهنگی، هم جنس و هم جنسیت را برمی سازد و در واقع جنس فقط یک امر 
مصنوعی و یا یک خیال پردازی است)ر.ک به باتلر،1385(.از این رو باتلر معتقد است »جنسیت 
صرفاً دارای سرشتی اجرایی– نقشی3 است؛ پس جنسیت یک وضعیت ثابت نیست بلکه فرآیند 
1. Habersack  Sarah
2. Differential Space
3. Performative
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بی ثبات مستمری است که متضمن مجموعه ای از نقش هایی است که فرد از طریق آن جنسیت 
خود را برای دیگران تحکیم می کند یا آن را به یک مسأله تبدیل می نماید«)مشیرزاده،1388: 
»زن  باتلر  به زعم  می کند؛  تأکید  جنسیت  بودن  تطبیقی  برخصلت  باتلر   هم چنین   .)456
اصطالحی دردسرساز  محل مناقشه و موجب تشویش است. اگر کسی یک زن است، مطمئنًا 
)زن بودن( تمامی آن چیزی نیست که آن فرد می باشد اصطالح زنان نمی تواند جامع باشد« 
)باتلر،1385: 47(. واقعیت این است که جنسیت نیز مانند پدیده های دیگر در دنیای امروز 
متحول شده است و دیگر از آن کلیشه های ثابت و جایگاه روشنی که در گذشته داشت خبری 
نیست.»از آغاز قرن بیستم تغییرات عمده ای در این زمینه روی داده است: از آنچه که رهایی 
از جنسیت1 نامیده می شود و می توان آن را حاصل نگرش سودمند بودن زندگی یا سیالیت 
جنسی پست مدرن2 دانست تا آنچه که باید تأثیر نظریه تخریب3 و فروپاشی نگرش های تفکیک 
جنسیتی دانست«)هولمز، 1387: 22(؛ بنابراین ایرادی که باتلر به دیواره نظریه های فمنیستی 
تاکنون موجود وارد کرده است از این حیث است که از کجا معلوم که جنسیت پیش تر از 
جنس وجود نداشته باشد و آن را تولید نکند؟ از کجا معلوم که واقعیت های ظاهراً طبیعی 
جنس به نفع عالیق سیاسی و اجتماعی توسط گفتمان های علمی متعدد تولید نشده باشد؟ و 
این گونه خصوصیتتغییر ناپذیری جنس را که فمنیست ها تاکنون به آن معتقد بودند به چالش 
می کشد و می گوید شاید این ساختارهایی که جنس خوانده می شود به مانند جنسیت به شکل 
فرهنگی ساخته شده باشد و این گونه اصاًل هیچ تمایزی میان جنس و جنسیت در کار نباشد.»در 
نتیجه جنسیت، فرهنگی و جنس، طبیعی نیست. جنسیت ابزارهای فرهنگی/گفتمانی است که 
به وسیله آن طبیعت جنسی شده یا جنس طبیعی قلمداد شده است. همچون امری پیشاگفتمانی 
یا پیشافرهنگی یا سطحی از نظر سیاسی خنثی که بر روی آن فرهنگ عمل می کند تولید و 

برقرار می شود بنابراین جنس همیشه با جنسیت همراه بوده است« )باتلر، 1385: 55-53(.
با این وصف تمرکز این پژوهش بر زنان نه به سبب زن بودن شان )به مثابه ابژه ای جنسی(

است و نه به سبب زنانگی شان )به مثابه ابژه ای جنسیتی(، بلکه زن موضعی گفتمانی است که 
به سبب دردسرزایی اش )به تعبیر باتلر(و پرسمانی بودنش)پروبلماتیک(توانسته است به موضع 
مقاومت بدل شود. چنانکه قبل تر هم توضیح داده شد از منظری فوکویی، شناخت ساز و 
کارهای قدرت با شناخت این مواضع و تکنیک های مقاومت میسر است.از همین حیث است 

که به زنان پرداخته شده است.
1. Liberation Of Gender
2. Postmodern Sexual Fluidities
3. Queer Theory
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تفکیک جنسیتی به عنوان یکی از تکنولوژی های سیاسی قدرت، کارکردش این است که از 
طریق ایجاد فضاهای تک جنسیتی امکان کنترل رفتارها و زندگی روزمره افراد را درون فضا مهیا 
سازد و بدنی مطیع، رام، فرمان بردار و مفید را تربیت کند،بنابراین بدنی سیاسی را تولید می کند 
که به مثابة ابژه ای عمل می کند که مناسبات قدرت آن را کنترل، محدود و مقید می کند. در واقع 
تفکیک جنسیتی، به مثابه یک ابزار و تکنیک سیاسی قدرت مطرح می شود که از طریق آن، زنان 
به عنوان بیگانه ای تمام عیار، موضوع و ابژه  نگاه خرد قرار می گیرند چراکه عقل سلیم و خرد 
مسلط و دیگری، زنان را تنها به این صورت و به بهای تبدیل شدن آنها به موجوداتی بی نام و 

نشان وبی هویت در فضاهای سراسر مردانه می پذیرد.
اما از طرف دیگر و به زعم فوکو، سازوکارهای قدرت در جامعه همواره مورد تأیید افراد 
قرار نمی گیرد، چراکه با تعریف خاصی که فوکو از قدرت ارائه می دهد همیشه امکان مقاومت 
در برابر آن را محتمل می داند. در واقع همانگونه که مناسبات قدرت بر فضا را می توان در 
هر جایی دید، استراتژی ها و یا احیاناً تاکتیک های رویارویی و مقاومت در برابر آن را هم 
بنابراین در تحقیق حاضر واکنش های خالقانه و حتی  بود.  نظاره گر  می توان در هر جایی 
مقاومتی کاربران فضاهای تفکیک شده و به تعبیر لوفور فضای زیسته موضوع کنکاش محققین 
بوده استتا بدین ترتیب روشن شود که آیا دستکاری فضا از طریق تفکیک جنسیتی منجر به  
پتانسیل های تغییر و مقاومت در برابر ساختارهای فضایی اجتماعی می شود یا در مقابل، منجر 
به تربیت کاربرانی هم سو با این سیاست فضایی و باقی ماندن صرف استفاده کننده از فضاهایی 
خواهد شد که توسط نخبگان سیاسی–اجتماعی و اقتصادی متناسب با خواست قدرت تولید 

شده است؟در جدول شماره )1( خالصه ای از اندیشه های سه نظریه پرداز آمده است:
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جدول1: خالصه نظریه های بررسی شده

ایده نظری محوری مفاهیم کلیدی نظریه پرداز
فضا یک تولید اجتماعی است،فضا مقوله ای سیاسی است.

فضای دریافته،فضای پنداشته،فضای زیسته:امکان به چالش کشیدن یا 
تغییر نظم فضایی مسلط از جانب کاربران فضا.

فضا

دیالکتیک فضایی

هانری لوفور

اصطالح میکروفیزیک قدرت:اشاره به خصلت پراکنده، خرد و سیال بودن 
قدرت. قدرت در تمامی ارکان زندگی و روابط انسانی حضور دارد.

از  یکدیگر  از  بدن ها  در مکان و جداسازی  افراد  توزیع و طبقه بندی 
نخستین تکنیک هایی است که تکنولوژی انضباطی از آن برای رؤیت پذیر 
کردن افراد و آنچه که درون فضا می گذرد، بهره می برد:فضا اساس هر 

اعمال قدرتی است.
هر آنجا که قدرت وجود دارد مقاومت هم وجود دارد، چرا که قدرت 
نقطه مقابل آزادی نیست،آزادی ممکن است به عنوان پیش شرط اعمال 

قدرت مورد نظر فوکو مطرح شود.

قدرت،تکنولوژی 
انضباطی

هنر توزیع ها

مقاومت

میشل فوکو

جنس و جنسیت دو مفهوم پیشینی و جوهری و جهان شمول نیستند،بلکه 
به شیوه ای اجتماعی خلق و ساخته می شوند.

خصلت اجرایی 
جنس و جنسیت

جودیت باتلر

محققین با مطالعه آثار در خور توجه در زمینه موضوع مورد بررسی شان در دو بخش تحقیقات 
انجام شده در جهان و ایران، انجام تحقیق حاضر را برای تقویت نکات مثبت ودوری جستن از 

نقاط ضعف این آثار الزم و مفید دانستند.در ادامه به بخشی از این آثار اشاره شده است.

ادبيات تجربي
از دهه 1960 میالدی به بعد در پی انتقادهای فراوان به شهرسازی مدرن، جنسیت و شهر و 
جنسیت و فضا به یک گفتمان مهم در عرصه شهرسازی تبدیل شد و از دهه 1980 به بعد 
در متن جنبش زنان موج جدیدی تحت عنوان فمنیسِم شهری شکل گرفت که از آن تحت 
عنوان جنبش زنان و برنامه ریزی یاد می شود. اسپین1 دراثرش "اهمیت فضاهای جنسیتی برای 
قلمروی عمومی")2005(قصد دارد به ما نشان دهد فضاهای جنسیتی شهری برای قلمروی 
عمومی بسیار مهم اند زیرا آنها به زنان هویتی خارج از خانه و خانواده می بخشند و برای 
آنها یک فضای امن را فراهم می کنند. در نگاه وی بر خالف تفکیک جنسیتی اجباری که 
گرایش به تقلیل دادن دسترسی زنان به قلمروی عمومی دارد،تفکیک جنسیتی اختیاری در 
اسپین  افزایش دهد.هم چنین  را  قلمروی عمومی  به  زنان  مقیاس شهری می تواند دسترسی 

1. Spain, D.
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در اثر دیگرش "فضاهای جنسیتی"1)1992(معتقد است تفکیک جنسیتی اجباری در خانه ها، 
محل کار، مدارس و دانشگاه ها،جایگاه اجتماعی زنان را در مقایسه با مردان کاهش خواهد داد.
او در این تحقیق به دنبال تبیین رابطه میان جنسیت و فضا و مناسبات قدرت است و اینکه 
چگونه مناسبات قدرت،خود را در فضا تثبیت می کند.الیزابت ویلسون2)1991(در پی یافتن این 
حقیقت است که شکل شهرهای معاصر چگونه توسط فرضیاتی نا آشکار درباره زنان،نقش آنها 
و جایگاه شان در فضاهای شهری شکل گرفته است.او برنامه ریزی شهری در قرن نوزدهم را 

مبارزه ای سازمان یافته برای حذف زنان،کودکان،طبقات کارگر و فقرا می داند.
تحقیق شرلی آردنر3)1981(در باب جداسازی فضاهای زنان و مردان نیز با هدف درک و 
دریافت ریشه های فرهنگی تخصیص فضاهای زنانه و مردانه می کوشد به تبیین نقش فضا در 
نمادسازی و ساختار بخشی و تقویت مناسبات جنسیتی بپردازد.هم چنین مک دو ول4)1983: 
72-59(در اثرش "به سوی فهم تقسیم جنسیتی فضای شهری" تأکید می کند که پرداختن به 
تفکیک جنسیتی نباید فقط به یک پافشاری برتحلیل زنان منجر شود. نباید تنها ابژة تحقیقات 
فمنیستی، زنان باشند بلکه باید ساختار روابط اجتماعی ای را هم که به ستم نسبت به زنان 

می انجامد )و در صدر آن پرداختن به پدرساالری(در بر بگیرد.
تحقیقات داخلی در رابطه با مناسبات میان زنان و فضا و یا به عبارت کلی تر، جنسیت و فضا 

در دو سطح کلی مورد بررسی محققین قرار گرفته است.

 با رویكرد غالب معماری 
بر اساس نتایج رساله دکتری مهروش کاظمی)1388( با عنوان "رویکردی تحلیلی به مقوله جنسیت 
و تأثیر آن در کیفیت فضا"پدیدة جنسیتی شدن فضای عمومی دلیلی بر افت کیفیت و مطلوبیت فضا 

و هم چنین نمایان گر ناکارآمدی آن و تبدیل یک فضای عام به یک فضای خاص است.

با رویكرد غالب اجتماعی
در این زمینه می توان به کاری مشترک از سهیال علیرضانژاد و حسن سرائی )1385( با عنوان 
"زن در عرصه عمومی:مطالعه ای در مورد فضاهای عمومی در دسترس زنان شهری و تغییرات 
آن" اشاره نمود که مدعی است دو عنصر مدرن تحصیالت و اشتغال در میزان و نحوه کاربری 

زنان از فضاهای عمومی شهری نقش تعیین کننده ای دارند.

1. Gendered Spaces
2. Wilson, E.
3. Ardener, SH.
4. Dowell, M.
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روش تحقيق
تکنیک های  از  و  است  اتخاذ شده  کیفی  موضعی  لحاظ روش شناختی  به  پژوهش  این  در 
مصاحبه عمیق و مشاهده غیر مشارکتی برای گرد آوری اطالعات استفاده شده است. محققین 
در جریان مصاحبه با ارائه دال هایی در مورد تفکیک جنسیتی دانشگاه به مصاحبه شونده از او 
خواسته اند تا دال ها را معنا کند و بدین ترتیب مي توانمجموعه معناهایی را که افراد به دال های 
عرضه شده می دهند و گفتارهای موجود در میان دانشجویان نسبت به تفکیک جنسیتی فضا 
را عیان ساخت.در این میان چندان مهم نیست که آیا دانشجویان به تفکیک جنسیتی فضا نگاه 
مثبتی دارند یا خیر یا به عبارت دیگر آیا موافق تفکیک جنسیتی دانشگاه هستند یا نه،)چراکه این 
هدف با یک نظرسنجی انجام می پذیرد( بلکه مسئله مهم برای نویسندگان مقاله این است که 
دریابندچه کسانی درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه صحبت می کنند؟ چه نظراتیدرباره تفکیک 

جنسیتی دانشگاه  بیان مي کنند؟ و از چه منظر و دیدگاهی درباره آن سخن می گویند؟
 ویژگی اصلی روش تحقیق کیفی، استفاده از دیدگاه های کنش گران اجتماعی است که با 
توجه به موضوع تحقیق، دانشجویان  کنش گران اصلی این تحقیق هستند. در این تحقیق،از 
روش نمونه گیری هدفمند استفاده و سعی شده است تا نمونه هایی انتخاب شود که بیشترین 
اطالعات را در زمینه مورد مطالعه در اختیار محقق قرار دهد. در این نوع نمونه گیری »افراد و 
گروه ها و جز اینها براساس میزان روشنایی بخشی )احتمالی شان( برای نظریه ای که تا آن لحظه 
تدوین شده است،انتخاب می شوند«)فلیک،1388: 138(.بنابراین با اتکاء به روش نمونه گیری 
تعمدی و هدفمند، از بین زنان شهر تهران با پیش فرض اینکه دانشجویانی که در رشته های 
علوم انسانی تحصیل می کنند به جهت ذهن و نوع نگاه متفاوت و انتقادی که به این موضوع 
دارند دریچه روشن تری در برابر محقق برای درک موضوع می گشایند، افراد مورد مطالعه این 
پژوهش متشکل از دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشکده های 
علوم اجتماعی و اقتصادی، ادبیات، زبان ها و تاریخ، علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا و 
دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه تهران می باشند1.البته انتخاب این دانشگاه ها 
نیز با این منطق صورت گرفته است که محققین تمایل داشته اند در این پژوهش از نقطه نظرات و 
تجربه زیسته دانشجویانی که از ابتدای تحصیلشان در یک دانشگاه تک جنسیتی درس می خوانند 
)دانشگاه الزهرا(،دانشجویانی که از ابتدای نیمسال تحصیلی 91-1390در معرض طرح تفکیک 

1. البته الزم به ذکر است اتخاذ این تصمیم از سوی محققین بعد از انجام مصاحبه با چندین نمونه از دانشجویان 
دانشگاه فنی تهران صورت پذیرفته است زیرا تقریبًا همه آن ها که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند نسبت به 

موضوع تحقیق اظهار بی اطالعی نمودند و اهمیت آن از سوی محقق را درک  نکردند.
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جنسیتی کالس های دانشگاه قرار گرفته اند )دانشگاه عالمه( و در نهایت دانشجویانی که در یک 
دانشگاه مختلط درس می خوانند )دانشگاه تهران( بهره مند گردند.هم چنین در انتخاب افرادی که 
در هر دانشکده با آنها مصاحبه صورت گرفته است هدفمند بودن و مرتبط بودن نمونه ها لحاظ 
گردیده است. الزم به توضیح است از آنجا که عنوان کلی این تحقیق، زنان و فضاهای شهری و 
در سطحی دیگر زنان و تفکیک جنسیتی فضا می باشد و با در نظر گرفتن مقوله جنسیت مستتر 
در تفکیک جنسیتی فضا  محققین به صورت تعمدی نمونه های خود را فقط از بین دانشجویان 
دختر این دانشگاه ها انتخاب نموده اند تا نتیجه پژوهش صرفاً انعکاس تجربه زیسته و نحوه 
عملکرد دانشجویان دختر در برابر این سیاست فضایی باشد، با ذکر این نکته که به طور یقین 
مطالعه مردان نیز در این باب بر قوت کار خواهد افزود. تعداد نمونه نیز در پژوهش کیفی از 
فرمول مشخص و واحدی تبعیت نمی کند بلکه معیار توقف نمونه گیری اشباع نظری است؛ بر 
این اساس »نمونه گیری و افزودن بر اطالعات هنگامی پایان می یابد که اشباع نظری یک مقوله 
یا گروهی از موردها حاصل شود،یعنی دیگر چیز جدیدی به دست نیاید«)فلیک، 1388: 140(. 
به این ترتیب محققین بعد از مصاحبه با 16 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه های تهران، عالمه 
و الزهرا و با اطمینان از اینکه با افزایش نمونه ها اطالعات و داده های جدیدی بدست نمی آید 

به مصاحبه های خود پایان داده اند.

یافته ها
عناصر معرف تفكيک جنسيتی فضا

آنگونه که از مصاحبه ها مستفاد می شود واژه تفکیک جنسیتی دانشگاه در دو طیف و با المان های 
متفاوتی در این دو طیف معنا می شود، به این صورت که در بین افرادی که از نظر ظاهری محجبه 
چادری هستند و عقاید مذهبی دارند، از تفکیک جنسیتی به عنوان ابزاری برای سروسامان بخشیدن 
به روابط اغلب ناصحیح و نامشروع دانشجویان دختر و پسر و در جهت اسالمی کردن دانشگاه ها 
یاد می شود؛ به عقیدة آنها اگر امکانات آموزشی و فضایی مناسب باشد تفکیک جنسیتی می تواند 
حرکت مثبت و سازنده ای باشد، البته در اینجا الزم به تذکر است که این تقسیم بندی ها صرفاً برای 
روشنایی بخشی به یافته ها مطرح شده است و به هیچ عنوان داعیه شمولیت فراگیر حتی در بین 
مصاحبه شونده های تحقیق مذکور را ندارد چرا که افراد بسیاری در بین نمونه ها یافت شدند که با 

وجود ظاهر محجبه و مذهبی شان به هیچ عنوان طرز فکر باال را تأیید نکرده اند:
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 عطیه 23 ساله دانشجوی علوم ارتباطات از دانشگاه عالمه:
» تفکیک جنسیتی جدایی بین دختر و پسر است،برای اینکه در یک فضای مشترک نباشندتا 
بدین ترتیب از مشکالت ناشی از در کنار هم بودنشان جلوگیری شود. من در یک دانشگاه 
مختلط درس می خوانم و گاهی شاهد صحنه هایی هستم که مناسب فضای دانشگاه نیست. 
چنین صحنه هایی با جدا کردن کالس ها کاهش یافته است؛ البته من موافق این کار نیستم، باید 
کار فرهنگی صورت بگیرد چون این اقدامات در درازمدت آثار سوء به دنبال خواهد داشت. 
اما به عنوان یک قرص مسکن تا اندازه ای مؤثر بوده است. باید کنترل بیشتری بر روی فضای 

دانشگاها باشد تا شاهد این همه روابط مغایر با اصول مذهبی نباشیم«.
و گروه دیگر افرادی را شامل می شود که از نظر ظاهری محجبه غیر چادری، کم حجاب یا 
بد حجاب محسوب می شوند و دال تفکیک جنسیتی را با عبارت های زیر معنا می کنند: ایجاد 
محدودیت، ممنوعیت، عقب ماندگی، ترویج حس بی اعتمادی در بین دانشجویان و کاهش 
اعتماد به نفس در میان آنها، بازتولید فرهنگ مردساالر و بازگشت به دورانی در جامعه ایرانی 
که زنانگی و مردانگی ارزش های بی بدیل و اولین مشخصه در نزد آدمیان برای برخوردار شدن 
یا محروم شدن از امتیازات جامعه بوده است و به نوعی اشاعه نگرش جنسیتی در جامعه و 
هم چنین عدم شناخت درست زن و مرد برای داشتن یک رابطه انسانی صحیح در جامعه.این 
دسته عمدتاً برای موافقت یا مخالفتشان با تفکیک جنسیتی توجیه مذهبی ندارند و صرفاً از این 
زاویه به این موضوع می اندیشند که تا چه حد اجرای این طرح بر روابط آدم ها تأثیر می گذارد 
و چه مهارت هایی را از آنها سلب می کند و در مقابل چه امتیازاتی به آنها می دهد. می توان 
گفت نگاه این دسته به تفکیک جنسیتی دانشگاه و فضاهای عمومی دیگر فارغ از دغدغه های 
مذهبی،صرفاً یک نگاه کارکردی است، چرا که آنها به کارکردهای مثبت و منفی تفکیک جنسیتی 

و پیامدهای مثبت و منفی آن برای جامعه اشاره می کنند.
سهیال 21 ساله دانشجوی تاریخ از دانشگاه الزهرا:

»ایجاد ممنوعیت اولین نتیجه این طرح و طرح های مشابه در سطح جامعه است. ذات انسان 
به گونه ای است که نسبت به هر چیزی که از آن منع شود حریص تر می شود. وقتی هویت کلی 
دانشجو و در سطح باالتر انسان را با طبقه بندی های جنسیتی به دختر یا پسر بودن تنزل می دهند 
و می گویندکه من به عنوان یک دختر حق ندارم در یک کالس، در یک واگن و یا در یک محل 
تفریحی مثل پارک کنار یک پسر قرار بگیرم باعث می شود کششی نامعقول برای در کنار اوبودن 
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در منایجاد شود که البتهاین رفتار طبیعی را برای من به یک مسئله تبدیل می کند. اگر آدم ها بدون 
این طبقه بندی ها در کنار هم یک رابطه اجتماعی و معمولی برقرار کنند مطمئناً نتیجه بهتری به 

دست خواهد آمد و دیگر نیازی به این جدایی ها و دیوار کشیدن ها نخواهد بود«.
از طرف دیگر می توان نظرات این دو دسته را این گونه تعبیر نمود که قدرتی که از خالل 
تفکیک جنسیتی فضا در حال عمل کردن است برای این دو گروه به دو صورت متفاوت جلوه 
می کند؛ یعنی گروه اول که عمدتاً موافق اجرای این طرح در سطح دانشگاه ها استهم سو با 
قدرت است و منافع خود را در عملکرد قدرت در تفکیک فضا می بیند و معتقد است که این 
اهداف و این ابزار در جهت تحقق ایجاد فضای علمی تر و سالم تر برای خود دانشجویان عمل 
می کند. به نظر می رسد طرفداران تفکیک جنسیتی فضا با نسبت دادن ویژگی هایی یکسره مثبت 
و رهایی بخش به این طرح از درک این نکته عاجزند که این خاصیت این نوع قدرت است که 
با درونی ساختن خود در ابژه هایش، ضمانت اجرایی خود را می سازد و با هم سو ساختن افراد 
با اهداف و خواسته هایش آنها را در جهت نیل به آن اهداف بسیج می کند. در واقع این دسته 
از افراد برداشتی سراسر ستایش گرایانه از قدرت مسلط بر فضا دارند و از نگاهی انتقادی و 
پرسش گر نسبت به آن برخوردار نیستند،بنابراین اکتفا به دانسته های این گروه از ماهیت قدرت 
ما را به فهمی کامل از چگونگی عملکرد آن نمی رساند بلکه باید به سویه دیگری توجه کرد و 
آن به زعم فوکو نقطه ای است که در برابر این قدرت مقاومت ایجاد می کند. به عبارت دیگر برای 
شناخت و درک راستین از قدرت آنگونه که فوکو از ما می خواهد باید به جای رفتن به سراغ 
خود قدرت و یا همراهان و موافقان به سراغ نیروی مخالف آن برویم و جایی که در برابر این 
قدرت مقاومت صورت گرفته است را بکاویم تا این گونه ماهیت این قدرت که جز با همراهی 
امکان عمل و آزادی کنش گران معنا پیدا نمی کند به ما رخ بنمایاند چرا که قدرتی که فوکو از 
آن یاد می کند تنها در نقطه ای قابل شناسایی است که آزادی و مقاومت در آن نقطه وجود دارد، 

چرا که پیش شرط اعمال این قدرت، وجود درجه ای از آزادی است.
بنابراین به سراغ گروه دوم می رویم که عمدتاًمنافع خودشان را در تضاد با این طرح ارزیابی 
می کنند.نکته جالب توجه در بررسی افراد حاضر در این گروه این است که به شکل بارزی 
قدرت را در شکل سنتی آن ارزیابی می کنند. منظور قدرتی است که منع می کند، محدود 
می کند، طرد می کند و از بین می برد.اما الزم به ذکر است که خوانش مصرف کنندگان فضا از 
قدرت تنها به چنین فهمی منحصر نمی شود و رگه های پر رنگی از خوانش قدرت به عنوان امری 
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ایجابی نیز در آگاهی آنها مشهود است. عالوه بر این آگاهی،کردار افراد در واکنش به فضای 
طراحی شدة فوق به شکل بارزی بیان گر کنش افراد در صورت بندی ایجابی از قدرت می باشد. 
به عبارتی واکنش مخالفان، استفاده از تاکتیک هایی در مقابل استراتژی قدرت است و نه تالشی 

برای براندازی آن.
در این خصوص می توان به نکته جالب توجه دیگری نیز اشاره کرد،نکته مورد نظر این است که 
چنین کرداری در بین طرفداران طرح تفکیک جنسیتی نیز قابل مشاهده است؛ به عنوان نمونه هنگامی 
که از طرفداران این طرح می پرسیم که اگر این طرح را امری نیکو تلقی و از آن حمایت می کنید 
پس چرا دانشگاهی مانند الزهرا را برای تحصیل انتخاب نکرده اید پاسخ درخوری نمی شنویم  و 
تنها می گویند که می خواستیم فضای بدون تفکیک را تجربه کنیم. حال می توان نتیجه گرفت اگر به 

بررسی آگاهی یا گفتار بپردازیم حتماً آن را باید در نسبت با کردار فهم کنیم.
در ادامه سعی محققین بر این بوده است تا چگونگی عملکرد قدرت حاکم بر تفکیک 
جنسیتی فضا بر هر دو گروه ذکر شود و نحوه واکنش هر کدام از آنها نسبت به این اعمال 

قدرت را نشان دهد.

نسبت تفكيک جنسيتی دانشگاه با تفكيک جنسيتی فضاهای عمومی دیگر 
بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان، تفکیک جنسیتی فضای دانشگاه تمایز اساسی با تفکیک 
جنسیتی فضاهای عمومی دیگری چون واگن های مترو، پارک ها و غیره دارد و آنچه که موجب 
این تمایز می گردد امکان انتخاب کاربر بین فضای تفکیک شده و مختلط است، به گونه ای که 
از نظر اکثر آنها در مورد فضاهای عمومی تفکیک شده ای مانند واگن های مترو و پارک، حق 
انتخاب با کاربر است چرا که که فضاهای مختلط هم در کنار فضاهای تفکیک شده وجود دارد. 
در این میان تفکیک جنسیتی دانشگاه این قدرت اختیار و انتخاب را از کاربران سلب می کند 
و به همین دلیل وجه محدودیت بخش و اجباری آن بیشتر از فضاهای عمومی دیگر خواهد 
بود. در اینجا هم نگاه سراسر کارکردی عده ای از مصاحبه شوندگان به تفکیک جنسیتی فضا 
خودنمایی می کند،این دسته معتقدند که هرگونه تفکیکی در فضای عمومی جامعه به نوعی 
گرفتن حقی از مردم برای حضور آزادانه و بی محدودیتشان در شهر است و این به معنای 
دخالت در چگونگی استفادة آنها از شهر توسط قدرت حاکمی است که فضاهای تفکیک 
شده را طراحی می کند؛ هرچند که در میان این گروه این توافق ضمنی وجود دارد که در 
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فضاهایی چون واگن های مختلط یا اتوبوس های درون شهری به جهت ازدحام و شلوغی و 
مجاورت آدم ها با همدیگر خطراتی مخصوصاً برای خانم ها به وجود می آید که با دادن فضاهای 
مخصوص به خانم ها اندکی از میزان این خطرات کاسته شده است؛ بنابراین با وجود اینکه 
تفکیک جنسیتِی فضا را گامی در جهت ایجاد بی عدالتی فضایی در استفاده برابر از فضاها و 

امکانات شهری می پندارند از این نظر کارکردی مثبت نیز برای آن قائل اند .
سحر 22ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:

 »به نظر من تنها پیامد مثبت تفکیک جنسیتی در چنین فضاهایی، ایجاد فضای بیشتر و در 
نتیجه کم شدن شلوغی و ازدحام است اما در مورد دانشگاه این مطلب ضرورتاً صادق نیست؛ 
چراکه دانشگاه یک محیط ایزوله است و تنها قشر خاصی در آن حضور دارند لذا تنها نتیجه 
تفکیک، ایجاد حس بی اعتمادی در بین دانشجوها و نیز از بین رفتن حِس تعلقشان به دانشگاه 

خواهد بود. «
کسانی که با نگاه مذهبی به این موضوع می  نگرند، تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی را 
گامی در جهت دادن تسهیالت و امکانات بیشتر برای آن دسته از بانوان تعبیر می کنند که به 
لحاظ اعتقادات مذهبی و نوع پوششان از حضور در اماکن مختلطی چون واگن های مترو، 
پارک ها و حتی دانشگاه ها معذورند و حال آنکه فضاهای تفکیک شده این امکان را برایشان 
فراهم می آورد که از این فضاهای به قول خودشان اغلب گناه آلود برکنار باشند. آنها در این 
باب قائل به هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برای آن دسته از خانم هایی که با اعتقادات آنها 
هم سو نیستند نمی باشند،البته مادامی که فضاهای مختلط و تفکیک شده در جامعه کنار هم 
وجود داشته باشد. یعنی برای مثال ما در عین حال که در قطار های مترو، واگن های مخصوص 
بانوان داریم واگن های مختلط هم داشته باشیم: »به نظر من برای اینکه بتوانیم از دانشگاه هایمان 
خروجی داشته باشیم و سطح علمی دانشجوها را باال ببریم باید دانشگاه را پاک سازی کنیم و 
جو جنسیتی را از بین ببریم؛ چراکه در حال حاضر، در دانشگاه ها، دخترهای ما بیشتر به عنوان 
ابژه های جنسی مطرح هستند تا یک دانشجو که با هدف تحصیل به دانشگاه آمده است؛ این 
نوع حضور دخترها و پسرها بازتولید نگاه جنسی در محیط آکادمیک دانشگاه ها است که بهره 

علمی را به شدت کاهش می دهد.«

فضای زیسته 
 نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که چگونه افراد در فضاهای شهری که با 
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نقشه ها، برنامه ها، طرح ها و رمزهای از پیش تعیین شده تنظیم شده اند، جایی برای خود باز 
می کنند و با نقشه های خصوصی خودشان از فضاهای شهری بهره می جویند.چراکه عامالن 
اجتماعی و بازیگران اجتماعی در عرصه شهر و فضاهای آن همیشه مقهور و تسلیم نظم مسلط 
شهری نمی شوند، بلکه آنها اکثراً معانی فضایی خودشان را ایجاد می کنند و به شیوة خاِص 
خودشان فضاهای شهری را از نو خلق می کنند و در واقع به وسیلهاشغال فضا مردم برای خود 
در میان دنیای تصویرها و رمزواره ها و قوانین شهری جایی می سازند و این گونه و در رابطه 
تریالکتیکی بین کردارهای فضایی، بازنمایی های فضایی و فضاهای بازنمایی شده،فضای زیسته 

مصرف کنندگان ساخته می شود .
آنچه که در ادامه می آید نحوه مواجهه عامالن اجتماعی )دانشجویان(با نظم های فضایی 
مسلط در دانشگاه و تاکتیک های فضایی است که دانشجویان احیاناً از آن برای فرار از این نظم 

حاکم بر فضا استفاده می کنند.
این نظم فضایی شامل المان هایی است که اداره کنندة دانشگاه برای نحوه استفاده دانشجویان 
از فضای دانشگاه تعریف کرده است و شامل دستوراتی در مورد نحوه پوشش و آرایش مجاز 
برای دانشجویان در هنگام حضور در فضای دانشگاه، چگونگی روابطشان با دانشجویان پسر 
و یا اقداماتی از جمله جدا کردن سرویس های دانشجویان و بوفه های دانشگاه و در سطحی 
باالتر تفکیک کالس های دختران و پسران می باشد.برای این منظور تمسک به تجربة زیستة 
دانشجویان سه دانشگاه تهران، الزهرا و عالمه ما را در جهت تحقق این هدف یاری رساند.
سوألی که در اینجا مطرح می شود این است که دانشجویان در برابر این دستورالعمل های از قبل 
تعریف شده برای نحوه استفاده از فضاهای دانشگاه چه واکنشی از خود نشان می دهند و به چه 
شیوه هایی با آن برخورد می کنند؟ به عبارت دیگر آیا آنها در برابر این نظم فضایی منفعل ظاهر 
می شوند یا با شیوه مصرفی که مخصوص و مطابق با نیازهای فضایی خودشان است در برابر 
آن می ایستند و حتی با تاکتیک هایی اقدام به ایجاد فضایی جدید می کنند که در مقابل خواست 

و اراده قدرت حاکم بر فضا قرار می گیرد.
بیشتر مصاحبه شوندگان در این خصوص اذعان داشتند که یک ضمانت اجرایی قوی ، که 
قدرت حاکم بر تفکیک جنسیتی فضاها را همراهی می کند تا اندازه ای در برابر هرگونه مقاومت 
و سرپیچی از سوی کاربران ممنوعیت ایجاد می کند و البته این از ویژگی های قدرت انضباطی 
است که با رسوخ در متن و الیه های زیرین زندگی روزمره افراد درصدد است  امکان هرگونه 
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عمل مقاومتی را از بین ببرد. در این رابطه دانشجویان دانشگاه عالمه از نصب و راه اندازی 
دوربین هایی در سطح دانشکده شان می گویند که به منزلة حضور همیشگی قدرت در فضای 
دانشگاه عمل می کند و با ثبت و ضبط رفتارهای دانشجویان امکان هرگونه اعتراض و مقاومتی 

را عماًل سلب می کند.
البته با این وجود، دانشجویان مخالفت و مقاومت خودشان را در قالب رفتارهای اعتراضی 
همچون تحصن، انتشار بیانیه،تشکیل کالس ها به صورت مختلط و اقداماتی از این دست ابراز 
کرده اند؛ اما آنچه که در این میان از اهمیت برخوردار است تجربه حضور در فضاهای مختلط 
دانشگاه است که به عقیده تعدادی از دانشجویان تعیین کننده واکنش افراد نسبت به تفکیک 
از سوی دانشجویان ورودی  امکان پذیرش چنین طرح هایی  به گونه ای که  دانشگاه می باشد 
که تا قبل از این در مدارس تک جنسیتی تحصیل می کردند به مراتب سهل تر و محتمل تر از 
دانشجویانی است که چندین سال در دانشگاه های مختلط درس خوانده اند و اکنون در برابر 
این اقدام مقاومت معنادارتری از خود به نمایش می گذارند. با مقایسه مشاهدات و یافته های 
محقق از دانشگاه الزهرا و دانشگاه عالمه که در معرض دو نوع متفاوت از تفکیک جنسیتی 
فضا قرار دارند، باید گفت وقتی تفکیک جنسیتی فضا اقدام به جداسازی کامل فضای زنانه 
و مردانه می کند برای مثال پارک بانوان را راه اندازی می کند یا یک دانشگاه تک جنسیتی ایجاد 
می کند در قیاس با وضعیتی که بخشی از یک فضای مختلط را تفکیک می کند مثل تفکیک 
کالس های دانشگاه عالمه، به صورتی معنادارتر هویت و ماهیت فضا و استفاده کنندگان آن تغییر 
می کند، به گونه ایکه عموماًً، در مورد اول امکان سرپیچی از دستورات فضایی از سوی کنش گران 
اجتماعی به واسطه ضمانت اجرایی قوی و محدودیت های کالبدی و فضایی که این نظم را بر 
کاربران تحمیل می کند سخت و دشوار می گردد اما در مورد دوم، ابتکار عمل و آزادی سرپیچی 
و تغییر وضعیت حاکم و ایجاد هتروتوپیایی هرچند موقتی و گذرا محتمل تر است؛ همانگونه که 
در مورد دانشگاه عالمه با وجود نصب دوربین ها و اقدامات حراستی برای کنترل اعتراضات و 
واکنش های مقاومتی دانشجویان نسبت به تفکیک کالس ها، دیده شد کهدانشجویان برای فرار 
از این دستور فضایی جدید به حیاط کوچک ورودی دانشکده و پارک روبروی دانشکده برای 

تجمع و برقراری ضدفضایی در برابر فضای تفکیک شده دانشگاه استفاده رفته بودند.
ستاره 24 ساله دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه: 

»حراست دانشکده ما بسیار سخت گیر است مخصوصاً از وقتی که دوربین ها را کار گذاشته اند. 
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با وجود این دوربین ها، آدم احساس می کند که کوچک ترین حرف و یا حرکتش ثبت می شود و  
این خود، اختیارِ عملدانشجوها را کاهش می دهد. فقط می توانیم با رفتارهای تدافعی، اعتراض و 
مخالفت خودمان را نشان بدهیم. مثاًل جمع شدن در همین حیاط دانشکده، در پارک رو به رو یا 
ایجاد پاتوق در کافه نزدیک دانشکده و در نهایتمشارکت نکردن در کارهای کالسی و دانشگاهی.«

تفكيک جنسيتی:برقراری عدالت فضایی یا بازتوليد نابرابری جنسيتی
در مورد اینکه مصاحبه شوندگان اقداماتی مانند ایجاد پارک های بانوان، دانشگاه دخترانه، واگن های 
بانوان و غیره را در جهت برقراری عدالت فضایی در سیمای شهر ارزیابی می کنند یا در جهت 
تعمیق نابرابری جنسیتی، پاسخ ها گویای دو طرز نگرش در این باب بوده است،به گونه ایکه 
عده ای با ذکر این مطلب که زنان و مردان از حیث ویژگی های فیزیکی و روانی،دارای نیازهای 
فضایی متفاوتی هستند و زنان به دلیل محدودیت هایی که به لحاظ جسمانی و مسائلی مثل 
حجاب از حضورِ برابر با مردان در فضاهای عمومی ناتوان اند، اقدامات حمایتی از این دست را 
در جهت برقراری عدالت جنسیتی قلمداد کرده اند؛ اما دسته دیگر به مانند فمنیست های لیبرال 
یا برابری طلب با هر نوع تبعیض میان زنان و مردان مخالف اند و هر نوع حمایت خاصی از 
زنان را حتی با عنوان تبعیض مثبت در جهت معرفی زنان به عنوان موجوداتی که نیاز به حمایت 
دیگری)مردان( دارند و ضعیف تر از مردان اند و جنس دوم محسوب می شوند رد می کنند.بنابراین 
از نظر اینان رانده شدن زنان از فضاهای عمومی شهری به فضاهای اختصاصی که به عنوان 
راهکاری از سوی جامعه مردساالر برای حل مشکل زنان در استفاده از فضاهای عمومی شهری 
مطرح شده است و خود را به صورت تفکیک جنسیتی فضاهای آموزشی،فراغتی و حمل و نقل 
نشان داده است نتیجه ای جز محروم شدن زنان از حضور برابر در فضاهای عمومی شهری و 
عدم مشارکت اجتماعی زنان در شهر و هم چنین نقض حقوق شهروندی در استفاده از امکانات 
و تسهیالت شهری ندارد. این گروه معتقدند اگر این نگاه جنسیتی حاکم در سطح کالن جامعه 
از بین برود و زنان و مردان به عنوان شهروند از حقوق برابری در استفاده از امکانات و فضاهای 
شهری برخوردار گردند دیگر نیازی به چنین سیاست های حمایتی که در جهت تعمیق نگرش 

جنسیتی در جامعه عمل می کند وجود نخواهد داشت.
الهه 19 ساله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران:

»به نظر من تفاوت های بین زن ها و مردها به تفاوت هایی در فیزیک آنها محدود می شود و 
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این نباید باعث شود که امتیازات خاصی به آنها داده شود یا امتیازاتی از آنها گرفته شود، یعنی 
نباید این نگاه جنسیتی در جامعه دیده شود چون به این ترتیب زن ها از خیلی فرصت ها محروم 

می شوند.«

نتيجه گيری 
تفکیک جنسیتی یکی از تکنیک های انضباطی فضاست که با هدف رؤیت پذیر کردن افراد، آنها 
را به ابژة نگاه قدرت بدل می سازد.در هر دوره زمانی، ماشین های رؤیت پذیری، ابژه و سوژة 
نگاه کنندة متفاوتی را ایجاب می کنند.به عنوان مثال در سال های آغازین سده هجدهم و پیش از 
آن، سکوی اعدام )قاپوق(، مکان رؤیت پذیری مجرم سوء قصدکننده به جان پادشاه بوده است و 
در عصر کالسیک، تیمارستان مکان رؤیت پذیری مجرم و دیوانه بوده است و در دوره ای دیگر 

زندان این کارکرد را به عهده داشته است.
این ماشین های رؤیت پذیری یا اقتصاد رؤیت پذیری به مثابه نظام نوری عمل می کنند که 
تعیین کنندة این است که ما چه چیزی را ببینیم و چه چیزی را نبینیم. اما تکنیک رؤیت پذیری ای 
که تکنولوژی انضباطی از طریق توزیع و طبقه بندی افراد در فضاها ایجاد می کند بسیار متفاوت 

از تکنیک های رؤیت پذیری تکنولوژی های سیاسی دیگر است.
سنتی  ماشین های  تیمارستان،  و  اجباری  کار  اردوگاه های  دیوانگان،  کشتی  قاپوق، 
رؤیت پذیری اند که در آن قدرت از طریق به نمایش درآوردن مرجع قدرت )اعمال کننده 
قدرت( خود را نشان می دهد و در واقع نیرویش را از همین حرکت نمایش دادن به دست 
می آورد. در این تکنولوژی سنتی قدرت، این سوژة قدرت است که از طریق به نمایش درآوردن 
خود، قدرتش را بازتولید می کند و در واقع این دیده شدن است که ضامن تسلط قدرت است 
و نظام رؤیت پذیری، همان نمایش اعمال قدرت است و نظام نور در این تکنولوژی سیاسی 
قدرت، فقط عاملین قدرت )پادشاه، جالد،روان پزشک و پلیس( را نشان می دهد، حال آنکه 
کسانی که قدرت بر آنها اعمال می شود در تاریکی باقی می مانند و فقط وقتی سهمی از قدرت 

بر آنان اعطاء می شود دیده می شوند.
اما تکنولوژی انضباطی، نظام دیگری از دیدن را ایجاد کرد؛ قدرت انضباطی1 برعکس انواع 
قدیمی قدرت، خودش را نامرئی می کند در واقع این قدرت، اصل رؤیت پذیری را بر کسانی که 
1. Disciplinary Power
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مطیع و فرمانبردار می کند، تحمیل می کند. در این نظام نور، عاملین قدرت پنهان اند و اینابژه های 
قدرت اند )افراد( که باید دیده شوند.

تکنولوژی انضباطی با توزیع و طبقه بندی افراد در فضاهای اختصاصی و ناهمگن با فضاهای 
دیگر و البته بسته به روی خود، درصدد ایجاد فضایی محفوظ با قدرت کنترل باالست. این 
فضاهای جداشده، از پیوندها و رابطه های نامنظم و بی فایده و خطرناک بین افراد جلوگیری 
می کند، به عبارت دیگر یک تاکتیک ضد تجمع را در پیش می گیرد و اینگونه با دادن جایی 

مشخص به هر فرد، امکان کنترل همه افراد فراهم می شود.
در واقع عصر ما، دوران نهادهای سراسربین است. انسان های این دوره در قالب دانش آموز، 
و  گرفتار اند  هزارتو  این  سلول های  در  شهروند  و  بیمار  زندانی،  مجرم،  کارمند،  دانشجو، 
اشکالقدرت این نهادهای نظارتی و منضبط ساز از طریق معلم، استاد، کارفرما  زندانبان، پزشک 

و حکومت نمود می یابد.
روشی که فوکو برای شناخت روابط قدرت به ما پیشنهاد می کند، تمرکز بر نقطه های 
مقاومت یا گروه های طرد شده است که به شناخت بهتر قدرت می انجامد.فوکو اشکال مقاومت 
در مقابل انواع مختلف قدرت را به عنوان نقطه عزیمت خود بر می گزیند و نفس همین شناخت 
و پرده برداشتن از چهره واقعی قدرت مسلط و پنهان و جاری در امور جزئی و ریز، همین 
شناخت، جادوی قدرت را می شکند و با احیای قدرت در گفتمان مغلوب، قدرت گفتمان 

غالب را به چالش می کشد.
همان گونه که از یافته های تحقیق حاضر بر می آید،اعمال تفکیک جنسیتی در فضای دانشگاه با 
وجود مخالفت ها و مقاومت هایی از سوی دانشجویان،گویای اهمیت استراتژیک آن از سوی هردو 
گروه مجریان )و طرفداران( و مخالفان آن می باشد و با وجود ضمانت اجرایی قوی که این طرح 
را حمایت می کند، یافته ها حاکی از آن است که مقاومت در برابر آن هم چنان در فضای دانشگاه ها 
در جریان است و این گونه نیست که فکر کنیم بازنمایی فضا از سوی قدرت حاکم موفق به ایجاد 
کاربرانی مطیع و هم سو با مقاصد آن گردیده است؛ بلکه آنچه که حائز اهمیت است تالش های 
کاربرانی است که به عنوان دانشجو و مصرف کننده دانشگاه در جهت ایجاد ضدفضاهایی هرچند 
موقتی و زودگذر اما مطابق با خواست و نیازهایشانمی کوشند؛ چراکه بین فضا و کاربران آن یک 
رابطه یک سویه مبتنی بر فرمان برداری یک طرفه وجود ندارد؛ بلکه آنگونه که لوفور بیان داشته است 
یک رابطه سه تایی و پیچیده وجود داردمبنی بر دستورالعمل های فضایی برای نحوه استفاده مردم از 
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هر فضای خاص، نظم های فضایی که قدرت حاکم و مسلط بر فضا در قالب طراحان و معماران 
و صاحبان قدرت با طرح ریزی و اداره فضاهای شهری در صدد است از آن یک ماشین اجتماعی 
بسازد و البته دنیای استفاده کنندگان فضا که دنیایی پر از تاکتیک های فضایی هر روزه برای گریز از 

این نظم های فضایی حک شده بر ماشین اجتماعی فضاست .
بنابراین الزم است اقداماتی که در حوزه فضای شهری به طور عام و فضای عمومی به طور 
خاص صورت می پذیرد با آگاهی از نقش خالقانه و مؤثر کاربران و مصرف کنندگان فضا 
صورت پذیرد که می توانند با نحوه استفاده و مصرف خاص خود،فضای طراحی شده را مطابق 
با نیازها و خواسته های خود تغییر دهند و در واقع در برابر قیود تحمیل شده از سوی طراحان 

فضا مقاومت کنند.
 الزم به ذکر است از آنجا که هدف محققین به تأسی از فوکو،شناخت قدرتی است که از 
خالل تفکیک جنسیتی فضا بر بدن های کاربران اعمال می شود و آنها را به اطاعت وا می دارد و 
تمامی حرکات آنها را تحت تأثیر قرار می دهد،سعی شده است که با مشاهده رفتارهای کاربران 
فضای مورد نظر یعنی دانشجویان دانشگاه،ردپا و نمود این اعمال قدرت شناسایی شود و با 
نشان دادن تفاوت های گفتاری و رفتاری افرادی که تحت انقیاد این سیاست قرار گرفته اند 
و افرادی که هنوز در معرض آن واقع نشده اند و تفاوت در نحوه عملکرد و مواجهه آنها با 
این قدرت درونی شده در فضای دانشگاه، چگونگی عملکرد و ماهیت قدرت مورد نظر را 
شناسایی کند و این گونه میزان مطیع بودن و مقاومت نهفته در اعمال کاربران فضایی روشن 
گردد.برای این منظور، المان های مورد نظر برای مشاهده،نحوه تعامل دانشجویان با یکدیگر 
و با فضای دانشگاه در سه دانشگاه مورد نظر،اعمال و رفتارهای آنها در فضای دانشگاه،نقش 
حراست در این سه دانشگاه بوده است و اینکه تفکیک جنسیتی فضا چه تغییراتی در این 
المان ها به وجود آورده است.در واقع آنچه در فرآیند مشاهده، کلیدی بوده است نوع مصرف 
با  متوالی  منظور محققین روزها و ساعت های  بدین  این فضاها است؛  از  کاربران مختلف 
حضور در فضای دانشکده مورد نظر و با سرکشی به قسمت های مختلف دانشکده و مشاهده 
محل های تجمع دانشجویان به نکات قابل تعمقی دست یافته اند؛برای مثال آنچه که در دانشکده 
علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه که از مهر سال 1390 در معرض تفکیک جنسیتی 
کالس ها قرار گرفته است، مورد توجه می نمود از یک طرف تجمع دانشجویان دختر و پسر 
در حیاط کوچک ورودی دانشکده بود و از طرف دیگر ساختمان دانشکده که تقریباً خالی از 
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جمعیت بود که این گواه این امر است که دانشجویان برای فاصله گرفتن از فضای تفکیک 
شده ساختمان دانشکده به حیاط کوچک آن که به گفته خودشان قبل از تفکیک فقط محلی 
برای ورود و خروج به دانشکده محسوب می شد،پناه آورده اند و این در مقایسه با خیل عظیم 
جمعیت دانشجویان در راهروها و کالس ها و انجمن ها و تشکل های دانشجویی در دانشکده 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران امری معنادار و قابل تأمل برای محقق محسوب می شود.شاید 
بتوان گفت فقدان یک تشکل دانشجویی کارآمد و خودجوش در دانشکده علوم اجتماعی و 
ارتباطات دانشگاه عالمه که بتواند قدرت را در سطح دانشکده پخش کند مانع از بروز اقدامی 
معنادار و هدفمند از سوی دانشجویان برای براندازی سیاست تفکیک جنسیتی در دانشکده شان 
گردیده است و صرفاً ما شاهد اعمالی در سطح خرد و نه تشکیالتی در مخالفت با آن هستیم، 
اقدامی که به تعبیر دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران امکان عملی شدن در 

سطح فضای زیسته شکل گرفته در دانشگاه تهران را نخواهد داشت.
در پایان باید خاطرنشان کرد در این تحقیق تمام تالش محققین بر این بوده است تا با گذر 
از نقاط ضعف تحقیقات انجام شده گامی در جهت پیش برد دانش موجود در موضوع مورد 
بررسی بردارد. آنچه که مانع می شود تا نتوانیم نتایج حاصل از تحقیقاتانجامشده در کشورهای 
خارجی را در کشور خود، به کار ببندیمنوع نگاه متفاوت این تحقیقات به مسئله تفکیک 
جنسیتی فضا می باشد، چراکه برای مثال تفکیک جنسیتی فضا و ایجاد فضاهای زنانه در یک 
کشور غربی چه از نظر اجراکنندگان آن و چه از نظر کاربران آن فضاها هرگز به معنای اعمال 
محدودیت بیشتر بر نحوه مصرف آنها از فضاهای شهری و یا حذف آنها از فضاهای عمومی 
شهری نیست و به تعبیر فمنیست های لیبرال از آنجا که این تصور وجود دارد که زنان و مردان 
دسترسی برابری به فضاها و امکانات شهری ندارند برای رسیدن به این برابری فضایی اقداماتی 
این چنین،بیشتر به عنوان نوعی تسهیالت اختصاصی برای زنان پنداشته می شود و از آن حمایت 
می گردد و شاید بتوان مدعی شد احداث پارکی زنانه در آلمان که با استقبال زیادی نیز مواجه 
گردیده است معنایی جز دادن فضای بیشتر به زنان برای کاربران این پارک ندارد.در مورد آثار 
داخلی باید گفت آن دسته از تحقیقات که با رویکرد غالب معماری مشخص گردیده  است 
بیشتر به عامل مقید کننده و محدودکننده فضای طراحی شده و خواست و اراده متبلور شدة 
معمار و طراح و سیاست گذاری های کالن جامعه در چگونگی مصرف فضا از سوی کاربران 
اشاره می کند و در واقع نقش خالقانه و انقالبی ای برای کاربران فضا که می توانند با نحوه 
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استفاده و مصرف خاص خود،فضای طراحی شده را مطابق با نیازها و خواسته های خود تغییر 
دهند و در واقع در برابر قیود تحمیل شده از سوی طراحان فضا مقاومت کنند،قائل نیستند و 
همین طور از نقطه نظر آنها،فضا محصول معماری و صرفاً کالبدی در نظر گرفته می شود که 
وقایع اجتماعی در آنها محقق می شود و بنابراین فضا را امری به لحاظ سیاسی خنثی تلقی 
می کنند و در مورد تحقیقاتی که با رویکرد جامعه شناختی نگاشته شده است نگاه جنسیتی آنها 
به کاربران فضا به عنوان زن یا مرد همراه با ویژگی های زنانه یا مردانه است.از نگاه آنها،زنان با 
ویژگی هایی همچون آسیب پذیر بودن، ضعیف بودن به لحاظ جسمانی و روانی،نیاز به حمایت 
مردان داشتن و ویژگی هایی از این دست که )از نظر محققین( جملگی برساخته جامعه اند 
دارای نیازهای فضایی خاصی، متفاوت از مردان می باشند که نیاز به فضاهایی که برآورده کننده 
نیازهای خاص زنانه آنها باشد، وجود دارد.با این توضیحات،انجام تحقیقی که از یک سو نگاه 
جنسیتی به زنان و نیازهای فضایی آنها را در پرانتز بگذارد و از طرف دیگر فضا را ظرفی خالی 
که صرفاً در برگیرنده پدیده های اجتماعی است و به لحاظ اجتماعی و سیاسی خنثی است 
قلمداد نکند بلکه آن را یک محصول اجتماعی که متناسب با ویژگی های خاص هر جامعه 
است در نظر آورد و هم چنین نقش ویژه ای را برای کاربران فضا، نه به عنوان انسان هایی منفعل 
در برابر فضا بلکه قادر به دستکاری و تغییر آن و مقاومت در برابر قواعد از پیش تعریف شده 

آن، قائل شود،محققان را به انجام تحقیق حاضر ترغیب نموده است.
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