هایانسانشناسيايران


پژوهش
دوره،5شماره1
بهاروتابستان،1394صص93-106



بررسی هویت زن ایرانی – مسلمان از خالل مفاهیم جنسیت
ابراهیمفیاض
فاطمهخضری 
تاريخدريافت1393/12/24:
تاريخپذيرش 1394/9/6:

چکیده
مقالهمفاهیممرتبطباجنسیتمهمانگاشتهشدهاندزيراکههويتزنانارتباطتنگاتنگيبا

دراين 
انسانازخاللحسهایخودباديگریوجهانبیرونيارتباطبرقرار

شده آنهادارد .
تجربهزيست 

ایازشناختخودراباحسهایکالبدی


شانبخشعمده
کند.زنانباتوجهبهتجربهزيست 
شده


مي
(چشايي ،بويايي و المسه) و سپس ديداری و شنیداری به دست آوردهاند .امروزه زنان بر اساس
فرايندشهرسازیواردفضاهایعموميشهرهاشده اندواينامرباعثشدهاستتازنانبههويت

ساختاريافته  خودآگاهيپیداکنندوتجربهودرنتیجههويتآنهادچارتغییرشود.دراينمقاله

مفاهیمبنیادیديناسالمکههويتزنانمسلمان– ايرانيتحتتأثیرشاناستموردبررسيقرار
مي گیرندچونمفاهیماسالميبهزناناينباوررادادهاستکهازنظروجودیبامردانبرابرهستند.

شده زنان رويکردی انتقادی نخواهد داشت .در اين راستا زنان ايراني –
اين باور به تجربه زيست 
مسلمانهويتخودرادربرابرمردانتعريفنميکنندوشناختبهنسبتقدرتدرچارچوباين
تردانستهميشود .


باورمهم
حسهایکالبدی،دين،فضاهایشهری،هويتجنسیتي .
کلید واژگان:جنبشزنان ،










دانشیارگروهانسانشناسيدانشگاهتهران


کارشناسارشدانسانشناسيدانشگاهتهران




 fatemekhezri@gmail.com


هایانسانشناسيايران،دوره،5شماره1


پژوهش
94

بیان مسئله
ميشود
مجموعهای از باورهای ذهني اطالق  

يتوان گفت که هويت به 
برای مفهوم هويت م 
ميشوند و به عمل فردی يا اجتماعي بر اساس
که سبب تفاوت گذاری میان خود و ديگری  
تهایديگردامن
آنوباهدفحفظ،تداوموتقويتآنويادرجهتتخريبوتضعیفهوي 
تهای جسماني است که در
ميزند (فکوهي.)1386 ،هويت جنسیتي چیزی فراتر از موقعی 

مهمتر بودن تعريف هويت جنسیتي نسبت به تعريف
يگیرند .
قالب نقش جنسیتي شکل م 
انسانشناسان هر چه بیش از پیش اين نکته
برميگردد که  
هويت در ارتباط با زنان به اين  
که ميتوان از نوعي يکسان و همگن از زن بودگي و يا مردبودگي سخن گفت ،رابه زير
يدانند که
تهای فرهنگي پیراموني م 
تها را ناچار به تبعیت از هوي 
بردهاند؛ اين هوي 
سؤال  
ميشود.بنابراين ،دو بحث اساسي در ارتباط با
سبب پديد آمدن انواع خاصگرايي فرهنگي  
رابطهی میان خاص بودگي (يا نسبیت فرهنگي) و
ميشود :نخست بحث  
جنسیت مطرح  
تهایموسومبهاقلیتي .
جهانشموليوديگربحثنسبتمیانهويتجنسیتيوهوي 

در بحث نخست موضوع بر سر آن است که آيا بايد دستاوردهای عمومي انسانیت به
فرهنگها تعمیم داد و بر اساس

ويژه ساختارهای ناشي از روشنگری و حقوق بشر را به کل 
تها را تنظیم و اصالح کرد و اولويت را به انطباق يافتن با اين حقوق
آن روابط میان جنسی 
فرهنگهای انساني قائل شد که بتوانند

داد و يا برعکس بايد اين حق و امتیاز را برای 
اينگونه از روابط را شامل استثناهای فرهنگي بدانند؟ و در بحث دوم ،موضوع آن است که

ميتوانموقعیت زنان را در جوامع انساني کنوني ،که تقريباً تمامي آنها از ساختارهای
آيا  
تهای فرهنگي مشابه دانست و راهکارهای
تهای اقلی 
ميکنند با موقعی 
پدرساالرانه تبعیت  
ژهای برای دفاع از آنها در نظر گرفت؟ (فکوهي .)189 :1385 ،در اين مقاله هويت
وي 
تها به معنای نوعي
جنسیتي مهم تلقي شده است ،زيرا تمايل به از میان بردن جنسی 
خودکشي است وما بايد اجازه دهیم شکلي از هويت بتواند خود رابه بیان درآورد تا سپس
مرحلهایضروریاست .

تفاوتيابي

تهاینسبيممکنشود.چون
ايجادشباه 


چارچوب نظری
کندنگاهيهمبهديدگاههایجنبشزنانداشتهباشیم.


بحثهويتجنسیتيماراناچارمي
ج،
گفتوگوهايي که از دهه سوم قرن بیستم به بعد پیرامون حلقه وين شکل گرفت به تدري 

ديدگاهمزبوررادربارهمعرفتعلميموردترديدقرارداد.فلسفهعلممعرفتعلميرامبتني
يشد و اين
عرصههای فرهنگي تولید و يا توزيع م 
بر مجموعه معارفي يافت که در ديگر  
ديدگاه ،برای مدافعین حقوق زنان اين فرصت را پديد آورد تا از سهم عنصر جنسیت در
های علمي فراتر
سازمان 

معرفت علمي سخن بگويند و بدين ترتیب پای را از مباحث جنبي 
گذارند و به ساختار دروني علم وارد شوند .بدون شک فمینیسم راديکال و پسامدرن
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يتوانست شکل
تجربهگرايانه نم 
معرفتشناختي  

دهای است که بدون استفاده از مبنای 
پدي 
گیرد(پارسانیا .)2:1384،
اينگونه به نظر ميرسد که زنان با وارد شدن به صحنه اجتماع هويت

ساختاريافته شانراازخاللجنسوجنسیتناديدهگرفتند.جنبشزناندرابتدادرپي

حقوقيبرابربامردانبودند.آنهابعدازبهدستآوردنحقوقيهمچونرأیمتوجهشدند
نميتوانند آن را
شکلگیری هويتشان دارد و به راحتي  
جنس و جنسیت نقش به سزايي در  
هنگام مبارزه در میدان اجتماع ناديده بگیرند.درحالحاضرهمجنبشزنانبهاينسمت
حرکت ميکند که نميتواند ويژگيهای زنان کشورهای درحالتوسعه را برای رسیدن به
حقوقي برابر ناديده بگیرد .در غیر اين صورت سلطه مردساالری به گونه ديگری بازتولید
همانطورکهبشراز
یهابود .
تقدسزداييازاکثرايدئولوژ 

خواهدشد.گفتمانتجددهمراهبا
يکرد مفاهیم زنانه نیز
افسونزدايي م 

گذشتهاش که از خالل دين نهادينه شده بود 

زندگي 
يگرفت .فرويد يکي از
توسط انديشمندان پايهگذار دنیای مدرن مورد نقد شديد قرار م 
افرادیاستکهاينمفاهیمراموردبررسيقرارداد وی با تفاوتهایموجودمیانزنانو
زههای ثابت آنان ميپنداشت ،بنابراين در عقیده فرويد
مردان در جهان واقعي ناشي از غري 
ميشود که آرزوی داشتن آلت تناسلي مردانه ،جای خود را به
موقعیت زن ،زماني کامل  
نوزاد بدهد و خوشحالي او موقعي بیشتر خواهد شد که دريابد نوزاد پسر است( .وود و
،بهنقلازقیطانچي )1381،

شرمن
تجربهگرايانه به علم بر عرصه فرهنگ مدرن حاکم بود ،جنبش
تا هنگامي که نگرش  
حلقهای است که در
يتوانست وارد میدان تولید علوم شود .حلقه معرفتي علم  ،
زنان نم 
د ،عالم بايدبه هنگام
يآي 
حوزههای معرفتي به شمار م 
ساختار دروني خود مستقل از ديگر  
ورودبهاينحلقه،همهتعلقات فرهنگيخودراکنارگذارد،دراينديدگاهعرصهعلمنظیر
طلبد ،پژوهشگر به هنگام ورود به
ي 
است ،که پوشش مناسب با خود را م 
فضای آزمايشگاه  
لباسهای ويژه خود و از جمله لباس جنسیت را دربیاورد و لباس ويژه
اين محیط بايد  
آزمايشگاه را که مخصوص عالمان است بپوشاند (پارسانیا)1:1384،درنتیجهجنبشزنان
ميرود .ويژگي مشترک جنبش زنان معاصر،
به سمت انتقاد از تفکر پايهگذار مدرنیته  
گوناگوني،تنوعوچندفرهنگيبودناست.پايههای تفکر مدرنیته بر اين اساس است که
انسانغربي(مرد)راخودوزنوافرادکشورهایديگرراديگریفرضميکند.برایرسیدن
چارهای ندارند که از
به بازيابي هويت زنانه يا مقابله با نظام مردساالری ،گويي زنان  
ضبخش دور شوند .اگرخواستهباشیمهويتزنانمسلمان
مبندی خود و ديگری تبعی 
تقسی 
را بررسي کنیم ناچاريم بنیادهای معرفتي و فلسفي جنسیت در حوزه انديشه اسالمي را
جستجوکنیم .
حقیقتانسانبهصورتعقليویاست صورتجمادی ،نباتيوحیواني عللمادی
پديدآمدنانسانهستندوهمانگونهکهاينصوردخیلدرحقیقت آدمينیستند لوازم
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مربوطبهآنهانیزدرحقیقتانسانتأثیرگذارنیست.بارويکردانتقادیفلسفهاسالميرابطه
عقلوجنسیتمربوطبهمرحلهحیوانيازلوازمتولیدمثل يعنيازلوازممادهنباتياست.
قوامانسانبهادراکوتعقلاستوادراکوتعقلگرچهبهلحاظزماني بعدازتکوينابعاد
مادیوجوداوپديدميآيدولي حقیقتيممتازومستقلازابعادمادیخوددارد(همان.)7:

متفکران مسلمان همچون مطهری که منتقد مدرنیته هستند جنسیت و جنس زن را محور
انسانگرايانهبهزنهستندواگرچهقائلبه
يدهندومدعيداشتنديدی 
بحثخودقرارنم 
تفاوتها را مايه نابرابری و امتیاز يک

تفاوتهای ذاتي میان زن و مردهستند اما اين 

وجود 
يشمارند .
جنسبرجنسديگرنم 
جنبش زنان در اوايل در پي برابری از نوع حقوقي بوده است .تفاوت اساسي بین
برابریازنوع حقوقيبانوعوجودیآنهست.اگرماباورداشتهباشیمزنانومردانازنظر
حقوقي برابرند خواه ناخواه هويت شکلگرفته از خالل جنس و جنسیت تحت شعاع قرار
ميگیرد و زنان ديگر به راحتي نميتوانند به تجربه زيستشدهشان از خالل حسهای

کالبدیآگاهشوند؛چونهويتزنانب ايدهمانندمردانشکلبگیرد.امااگردرابتدااينباور
ياعقیدهدرانسانوجودداشتهباشدکهزنومردازنظروجودیبرابرندمارابااينابهام
هایکالبدیبهدستآوردهاند


کندکهباشناختيکهتاکنونزنانبهوسیلهحس

رومي

روبه
چه برخوردی شود .تفاوت اساسي بین بنیادهای معرفتي اسالم و مسیحیت وجود دارد و
مدرنیتهتحتتأثیر  بنیادهایمعرفتيمسیحیتاست.دينمسیحیتزنومردراازنظر
وجودی برابر نميداند و عالوه بر آن روابط میان جنسیتي را برخالف دين اسالم قبیح
بنیادهایمعرفتيمسیحیتدرشکلگیریجنبشزنانکهدرابتدادرپي

ميشمرد.مطمئناً

بههرحال مهماستکهزناندرابتدادر
بودهاند نقشداشتهاست .
برابریازنوعحقوقيآن 
پيشناختمنسجمازخودشانباشندياحقوقيبرابربرایپیشرفت.هرچندزنانتاپیش
ازمدرنیتهکهفرصت هاینسبيبرابریبینزنومردايجادکردقادربهدرکوشناخت

تفاوتهایخودازخاللجنسوجنسیتنبودند .

دراينمقالهخواهاناينبودهايمکهموقعیتزنانمسلمان–ايرانيکهدرحالحاضر

واردفضاهایبیرونيشهرشده اندرابراساسشناختنظریبررسيکنیم.باوربراينکهزن

ومردازنظروجودیبرابراستهويتزنانمسلمان-ايرانيرابهشدتتحتتأثیرخودقرار
استتاجاييکهآنهاهويتخودرادربرابرمرداندرکنميکنند.البتهاينباورمنجر

داده
بهاينامرهمشدهکهجنبشمنسجمياززناندرايرانبرایرسیدنبهحقوقيبرابربا
مردانشکلنگیرد..بنابراينشايدبهترباشدکهماهويتزنانايراني–مسلمانراازجايگاه
خودآنهابررسيکنیم .


پرسشهای پژوهش
اينمقالهباروش هایپژوهشاسنادیرويکردهایاجتماعيوشناختيرابررسيوتحلیل

کند.درحالحاضرمانميتوانیمبدونتوجهبهساختارهایشناختکهدرطولتاريخ


مي
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انسانشکلگرفتهاندفقطبهمباحثصرفاجتماعيازخاللرويکردیحقوقيبههويت

زنانبپردازيم.دراينجابهمباحثشناختي،زبانودينتوجهشدهاست.دراينمقالهبهسه
پرسشزيرپرداختهميشود 

هایعقالنيپرورشپذيرهستند؟

آياحسهایکالبدیهمانندحس

)1
نيدارندبهآنهاکمکميکندکهبه

 )2آيا  باورزنانکهذاتيبرابربامردازنظرانسا
هويتجنسیتيخودازخاللزبانآگاهشوند؟
 )3واردشدنزنانبهفضاهایشهریچهموقعیتيبهآنهاازنظرشناختيوجايگاه
اجتماعيميدهد؟ 



سلطه حسهای عقالنی یا آگاهیبخشی آنها
حسهایکالبدی
کالبدراازاينجهتبايدموردتوجهقراردهیمکهانسانازخاللکالبدو 
يجانرابطهبرقرار
انسانهاوموجوداتجانداروب 
يتواندباجهان بیروني،باساير 
استکهم 
کند.بنابراين ،هر نوع شکلگیری فرهنگ چه در بعد معنايي و چه در بعد مادی آن لزوماً
درباره کالبد)بگذرد.بنابراين خود و ديگری چه در معنايي
بايد از خالل کالبد (يا ذهنیت  
فردی و چه در معنای جمعي اين تقابل ،بیش و پیش از هر چیز در چارچوبي کالبدی
فهمیده ،فهمانده و بازنمايانده ميشوند (فکوهي.)153:1385 ،درست است انسان از خالل
ميکند اما انسان همواره بین
حسهايش با خود ،ديگری و جهان بیرون ارتباط برقرار  
همه  
ميشود.انسان با
يآورد تفاوت قائل  
شناختهايي که از خالل اين پنج حسش به دست م 

حسهايش برای ارتباط برقرار کردن با محیطي که در آن
ي از بعضي  
توجه به شرايط زيست 
ميکند .مثالً محیط زندگي زنان در گذشته خانه بوده است و
قرار دارد بیشتر استفاده  
بچهداری ومسئولیت رابطهبینجنسیتيراداشتند.در نتیجه زنان
وظايفي چون آشپزی  ،
حسهایچشايي،بوياييو المسهبیشتر
برایارتباطبرقرارکردنبامحیطپیرامونخوداز 
يگذرانند.انسان تفاوت بسیار
انبهرهميبردند که در فضاهای بیروني وقت خود را م 

ازمرد
حسهای بینايي و شنوايي تا چشايي ،بويايي و
ميگذاردکه از خالل  
شگرفي بین شناختي  
يآورد .
المسهبهدستم 
يتواننددادههایبیشتریرادربارهجهانگردآوریکنند
ديدنوشنیدنازآنجاکهم 
شدهاند(کرس میر.)173:1387،کانت در نقد داوری خود
برتر از سه حس ديگر شمرده  
يگويد خوشي زيباشناختي با خوشي چشايي ناهمساز هست؛ زيرا که خوشي زيباشناختي
م
همداستاني همگاني است ،اما در خوشي چشايي پسندهای فردی دنبال
گونهای  
نیازمند  
حسهای
تهایکهازخالل 
همهاديانازافراطدرلذ 
ميشوند (همان.)185:انسانتوسط 

ميشود ،نهي شده است؛ سقراط در بستر مرگ گفت،
چشايي ،بويايي و المسه ايجاد  
يتوانندتوجهرا
دلواپسخوراک،نوشیدنيورابطهجنسيباشد،چونهمهم 
فیلسوفنبايد 
سلطهمردانهدرطولتاريخاز
يهایتنبکشانند(همان .)180:
ازکارهایبرترذهنبهخوش 
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زنها را
خالل نظام مردساالری زنان را در فضاهای اندروني نگه داشته است؛ فضاهايي که  
حسهای
مجبور کرده است شناخت خود ،ديگری و محیط بیروني را بیشتر از خالل  
چشايي،بوياييوالمسهبهدستآورند .
امروزه به خاطر شکلي از ارتباطات جهاني زنان از فضای اندروني به فضاهای
گستردهتری که در تضاد با شناخت آنها از خالل حسهای (چشايي ،بويايي و المسه)است

شناختهايي بر پايه حسهای ديداری و شنیداری تجربه

شدهاند .در نتیجه زنان 
وارد  
مهارتتحلیليافتههاراندارند و به

فرهنگيشان 

ميکنند که به خاطر موقعیت زيستي– 

زنانبرایآگاهشدنبهشناختهای

سختيميتوانندبا فضاهای شهری انطباق پیدا کنند .

تهشانازخاللحسهای(چشايي،بوياييوالمسه)استبايدباورداشتهباشند
ساختارياف 
سلطه مردانه
هایديداریوشنیداریپرورشپذيرهستند .


هاهمهمانندحس
کهاينحس
حسهای چشايي ،بويايي و المسه محدود به فضای
درساختشهرهاسببشدهاستتا  
خانه بماند و نمودی در فضاهای بیروني نداشته باشند .در هر صورت حسهای بويايي،
چشاييوالمسههنگامآگاهشدنازخاللحسهایديداریوشنیداریامکانزيادیاست

افته زنان از
حسها چه در شکلگیری هويت ساختاري 
کهتحتسلطهآنهاقرارگیرند .اين  
گستردهترنقشبسیار

تيابيزناندر فضاهای
خاللرويکردسنتيدينوچهامروزهدرهوي 
ميکنند .
مهميراايفاء 
مهمترين بعد ارتباط جنس و کالبد را نشان دهد .به
شايد ارتباط میان جنسیتي  
دورهای سامانه جنسي متناسب با خود را نیز شکل ميدهد .دوره مدرن و
اعتقاد فوکو هر  
سامانه جنسي متناسب با خود را شکل داد .با شکلگیری

پاگیری طبقه بورژوازی هم 
چارچوبهاييهستندکهبهجهانخارج،

گفتمانها

بورژوازیمفاهیمبنیادیتغییرميکنند.
يبخشند.آنها به مثابه تولیدات تاريخي و فرهنگي ،دائماً در معرض تغییر و
شکل و معنا م 
نها هم چون
گفتمانها ،نحوه نگاه به جهان عوض ميشود.گفتما 

تحولاند.در پرتو تغییر 

روابط قدرت چیزهايي را حفظ و چیزهايي ديگری را حذف ميکنند .خانواده زناشويي
ميکند.درمورد
ميکندوبهتمامي،در کارکردمهمتولیدمثلادغام 
سکسوالیتهراتصاحب 
مثلگرا ست که قانون وضع
مسائل جنسي سکوت حاکم ميشود .زوج مشروع و تولید  
ميشود ،حقیقت را
ميکند.هنجار ارج نهاده  
منزله الگو تحمیل  
ميکند.اين زوج خود را به  

ميکندودرعینحالاصلرازداری
يگیرد،حقسخنگفتنرابرایخودحفظ 
دراختیارم 
ميدهد (فوکو.)10:1384 ،به اعتقاد فوکو ،با شروع بورژوايي ،آنچه بر
را به خود اختصاص  
کاشانهایداشت،

ييافت،ديگرنه
پايهتولیدمثل تجويزنشدهبود ،يادرتولیدمثلتجلينم 
يشد.نهتنها
نهقانونيونهسخني.هممطرودبود،هممردودبودوهمبهسکوتواداشتهم 
کوچکترين بروزی (چه به

وجود نداشت بلکه حق وجود داشتن هم نداشت و به محض 
يشد (همان .)10:اگر به راستي الزم بود که جايي به روابط
صورت عمل يا گفتار)نابود م 
يکردند؛يعنيآنجايي
نامشروعجنسيدادهشود،بايداينروابطدرجایديگریشیطنتم 
که بتوان اين روابط را اگر نه در چرخه تولید ،دست کم در چرخه سود جا داد تا به سود
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يخانه و بیمارستان رواني همین
جامعه بورژوا تمام شود .فوکو معتقد است که روسپ 
روانپزشک و بیمار هیستريکش به نظر
تسامحاند .روسپي و مشتری و پاانداز  ،

مکانهای 

يدهند .کلمات و
ميرسد لذت ناگفته را مخفیانه در زمره چیزهای محاسبه شدني قرار م 

يدهند .کلمات و رفتارها که
رفتارها که مخفیانه در زمره چیزهای محاسبه شدني قرار م 
نجا است که رابطه
ميشوند.فقط در همی 
مخفیانه مجاز شدند به قیمت مقطوع روز مبادله  
رهایوگفتارهایمخفي،مهارشده
شکلهایواقعي،اماکامالًجزي 
آزادجنسيازحقداشتن 
گانه
سه 
پاکديني مدرن حکم  
ميشود .در همه جاهای ديگر  ،
و رمزگذاری شده برخوردار  
اينگونه به
ميکند(همان  .)11:
خود ،يعني حکم ممنوعیت ،عدم وجود و سکوت را تحمیل  
نظر ميرسد که مدرنیته فضايي را به گفته فوکو ايجاد ميکند که حسهای عقالني بر
حسهایکالبدیتسلطداشتهباشند .

يکرد هرگز
اگر مدرنیته مسائل مهم بشری را به صورت تخصصي تفکیک نم 
يتوانستبهشناختيکارکردگرادستپیداکند.مدرنیتهنیازهایانسانونوعارضایآنها
نم 
گونهایازهمتفکیککردکهانگارهیچرابطهمعقوليبینآنهاوجودندارد.آيارويکرد
رابه 
مدرنیته نمودی از اين نیست که انسان همواره در طول تاريخ توسط نهادهای قدرت از آگاه
شدنشبهکالبدخودمنعشدهاست؟برایساختاجتماع،انسانبايدفرديتخودراناديده
ميدهدتوجه
گانهبشرکههويتخودراازخاللآنهاشکل 
پنج 
حسهای 
بگیرد.هنگاميبه 
حسها برتری داده شده
ييابیم در نگاه فیلسوفان و بزرگان به بعضي از اين  
يکنیم درم 
م
ميشوند
دسته عقالني و بدني يا حیواني با بار ارزشي تقسیم  
حسها به دو  
نکه  
است.همی 
شکلگیری آگاهي خاص نسبت به کالبد ميتواند باشد .برتری که به
نمودی از يک نوع  
حسهای بدني (چشايي ،بويايي و المسه)
حسهای عقالني (بینايي و شنوايي) نسبت به  

يگويد رابطه جنسي در جايگاه پستي قرار دارد که بايد
ميشود مثل اين است که م 
داده  
حسها به برتری مرد نسبت به زن
مبندی ارزشي  
توسط نهاد قدرت کنترل شود.اين تقسی 
يزند.اززمانارسطوبهبعددرفلسفهايننگرشدنبالشدهکهتواناييهایشناختي
دامنم 
گونهاینابرابرمیانمردانوزنانبخشبندیشدهاست.درواژگان
شهایطبیعيبه  
وگراي 
اندازهای بدنام بخشبندی شده و بیشتر از ديدگاه فمینیستي کاويده
دوتايي رويارويي که تا  
کنشهای بشری در پايگاني (سلسله مراتبي)مفهومي با هم جفت شده که
شده ويژگيها و  
کنشهایزنانرادرجايگاههایزيردست
گونهایروشمند(سامانمند)زنانوويژگيهاو 
به 
پاسخگويي (مسئولیت)دولتي و همگاني
جای داده است.خرد و ذهن ،دادگری ،کوشايي و  
ميشوند.در حالي شور
بهسان قلمروی مردانه و جايگاه بهترين کارکرد مردانه شناخته  
همه  
دلبستگي بهخانهو زندگيراازآنقلمروزنانه
کنشپذيریو 
وهیجانوتن،وير وهوس  ،
کرسمیر.)38:1387،برتریمردهادرشناختبهاينخاطراستکهآنهادارای
دانستهاند( 

حسهایبدنيتوجهرابهدرون،بهسوی
یترینسبتبهزنانهستند .
حسهایعقالنيقو 

حسهای عقلي که فرد را به بیرون به سوی ابژه بیروني هدايت
يکشانند برعکس  
بدن م 
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يخواهد درباره هنرهای زيبا بدهد به
ميکنند(همان.)185 :کانت هنگامي نظر خود را م 

ميکند :هنرهای زيبا پديد آمده تا به دور از
حسهای شنوايي و بینايي اشاره  
برتری  
حسهایفروتربهچشموگوشخوشيبدهدوکانتدرنقدداوری،خوشيزيباشناختيرا

ميکند
يسازد؛ او بر اين نکته پافشاری  
با يادآوری ناهمسازی آن با خوشي چشايي روشن م 
همداستاني همگاني است ،در حالي در دومي ما
گونهای  
که خوشي نخستین نیازمند  
حسهای عقلي به دور از
يخواهیم پسندهای فردی را دنبال کنیم.در کل ميتوان گفت  
م
يتوان گفت
خوشي بدني همچون پلي به اخالق و دين هستند(همان .)184:بهطورکليم 
درصورتتفکیکنکردنموضوعتولیدمثلازلذتبردناستکهحسهایعقالني

کهفقط
هایکالبدیميشوند .

منجربهآگاهبخشيحس


زبان چارچوبی برای قدرت یا شناخت
زبانشناسانفمینیسموهمغیرفمینیسمموردمطالعه
پديدهجنسیتدرزبانهمازسوی 
پژوهشهایخودرابیشتربهسوی

زبانشناسانفمینیست
قرارگرفتهاست.بااينتفاوتکه 
يترين
ميدهند.شايد اساس 
کشف فرودستي زنان در زبان ،تحلیل و رويارويي با آن جهت  
ميشود زنان هم در جنس
سؤال در ارتباط با جنسیت و زبان اين باشد که چه چیز باعث  
زباني دارای رتبه کمتری باشند و هم در به کار بردن زبان نسبت به مردان دارای قدرت
واژهها و عباراتي است که حاکي از نابرابری جنسي در
کمتری باشند.چرا زبان ما سرشار از  
واژههايي مثل جوانمردی ،مردی و منزل ضعیفه ،کلفت و ...که در مدح و
جامعه هستند؟  
ميکنند.عباراتي چون زن گرفتن ،زن
نازلتر معرفي  
ستايش مردان بوده و زنان را سطحي  
جملهاند.اماآيااين
طالقدادن،بهخانهشوهررفتن،شوهرکردنوياشوهردارینیزازاين 
کلماتمرتبطبهتعريفکالبدزنانهازخاللفضاهایدرونيوبیرونينیستند؟يعنيباتغییر
يتوان در مبحث
واژهها را فقط نم 
ميشوند .مفاهیم اين  
واژهها جور ديگر فهمیده  
فضا  
واژهها
فرودستي زنان فهمید بايد به چارچوب تقسیمات طبقاتي ،فرهنگي و فضايي که اين  
گرفتهاندهمتوجهکرد.امروزهديگرجوانمردیهمبارمثبتارزشيخودرابه
درآنشکل 
خاطرتغییرفضایزندگيازدستدادهاست.
اگر ما به اين تعريف زبان باور داشته باشیم که زبان يک سیستم ارتباطي و شناختي
مقولههاصورتميگیرد،
مقولهبندیجهانخارجوبهذهنسپاریآن 
استکهازطريقآن 
يتوانیم ناتواني زنان در به کار بردن زبان برای رسیدن به قدرت را به تجربه
به راحتي م 
يشان ارتباط دهیم که تحت تأثیر نگاه سنتي به زن بوده است .از نظر
زيستي – فرهنگ 
جهانبیني،
فوکو ،زبان و به ويژه متن ،کالم و گفتمان را برآيند و برگرفته از عواملي چون  
ميشود در دست
تاريخ ،روابط قدرت و امثال آنها است.در زمینه روابط قدرت زبان ابزاری  
بینالمللي
صاحبان قدرت برای پیشبرد اهداف خود در سطوح مختلف از باالترين سطح  
نتری همچون روابط خانوادگي و حتي يک گفتمان معمولي که به
گرفته تا سطوح پايی 
يرود .برای همین در رويکرد فوکو هر
عنوان بخش جدانشدني زندگي روزمره به شمار م 
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يپذيردوبه
استهایکليحقیقت خودرادارد:يعني،انواع گفتمانيکهآنهارا م 
جامعهسی 
يسازد احکام
نمونههايي که فرد را قادر م 
يبندد؛ سازوکارها و  
منزله امر صحیح به کار م 
ميکند؛ فنون و راه و
لهای که با آن هر کدام را تصديق  
صحیح را از غلط تمییز دهد ،وسی 
موظفاند بگويند

يسازد؛ منزلت کساني که 
رسمي که ارزش را با اکتساب حقیقت سازگار م 
يآيد.بنابراين برای درک موقعیت زنان در ناتواني برای به کار
چه چیز صحیح به حساب م 
قتجويي آن را به چالش بکشیم تا بتوانیم به
بردن زبان در ابتدا بايد رويکرد تاريخ و حقی 
داليل فرودستي زنان در زبان برسیم.بنابراين در اين راستا بايد جنسیت را مورد نقد قرار
داد.چونواژهجنسیتيکمقولهاجتماعياستوازواژهجنسکهعموماًبرایبیانهمان
يرود متفاوت است.جنسیت مشمول رفتارها،
ستشناسي به کار م 
مقوله فقط از ديدگاه زي 
شههای اجتماعي است که فرهنگ حاکم در هر جامعه به عهده دو
کنشها و اندي 
نقشها  ،

يگذارد و در ارتباط با نقشهای جنسیتي ،افکار قالبي در مورد هر دو
جنس زن و مرد م 
ميشودکهدامنهانتظاراتراازهردوجنسطرحريختهوتعیین
جنسدرجامعهمشاهده 
یهای
ميکندودرراستایدومقولهاخیرالذکريعنيجنسیتونقشهایجنسیتي،قشربند 

پاداشهايي از قبیل توزيع قدرت،

ميشود که عمدتاً مربوط به 
جنسیتي در جامعه پديدار  
ميشودکههرعضویازجامعهبنابرموقعیتخود
یهایفردیواقتصادی 
ثروت،وجه،آزاد 
يبرند (نرسیسیانس .)10-9: 1383 ،
در هرم سلسله مراتبي حاضر در جامعه از آن بهره م 
ميشود که
يآيدبهدنبالآنموضوعنابرابریجنسيمطرح 
هرگاهبحثجنسیتبهمیان م 
ريشه در تاريخي بس طوالني دارد.انگلس ريشه شکست جهاني و تاريخي جنس مؤنث را
يداند که با شروع کشاورزی حاصل شد .از اينجا بود که مرد
پدرساالری و پدرتباری م 
عهدهدار شد و زن نیز به فضای محدود خانه و
تهای عمومي و بیرون از خانه را  
فعالی 
تفاوتهای بارز در

بچهداری بسنده کرد .البته الزم به ذکر است که 
خانهداری و  
کارهای  
يهای
زندگي در بخش عمومي و خانگي (بروني و اندروني)و قشربندی جنسیتي جزء جهان 
يتواند محسوب شود.در هر صورت اين اختالف میان اندروني و بیروني شروع
فرهنگي نم 
زنها ياد گرفتند که چگونه باشند اين چگونه
سناريوی بود که بر مبنای آن نسل به نسل  
بودن به شکلي دروني شده و به صورت جزئي از دنیای شناختي آنها بدل شد دنیای
زبانهای طبیعي دنیا
ميشود ،به عقیده هگل  
شناختي که تحت تأثیر واژگان و زبان حاصل  
زبانها نظامهای طبقهبندی
مقولهبندی مينمايند زيرا ،در واقع  
به طرق مختلف پديدهها را  
دههاهستند(همان.)62:
پدي 
نتوانستهاند برتری خود

اما در اين مقاله خواسته شده است به بازنمايي زنان که تا به امروز 
را در زبان نشان بدهند هم توجه کند.بنابراين برای بررسي بازنمايي زنان در کاربرد زبان
يتوان فقط از خالل رويکرد انتقادی حرکت کرد.اگر هدف از ارتباط زن و مرد اين باشد
نم 
شکلگرفته
گفتوگو با هم برسند فقط با به چالش کشیدن کنش  
که آنها بتوانند به يک  
يآيد رويکرد
يتوانند به اين خواسته برسند .به نظر م 
اجتماعي ،زنان و مردان هرگز نم 
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افسونزدايي

تگرايي پرورانده شده است ،چون نه تنها خواهان 
انتقادی از رهگذر روش عینی 
ازحقیقتياستکهتوانستهازخاللقدرتخودرادرکنشاجتماعيساختارمندکند،بلکه
يخواهد کنش خود را از کنش ساختاريافته اجتماعي متمايز کند؛ و دقیقاً اين
گونهايي م 
به  
ميکند .آشکارسازی
فاصلهگیری سوژه از ابژه را در پشت جاذبه افشاگرش پنهان  
رويکرد  
افسونزدايي از ايدههای

همارز يک کار انتقادی 
شرايط پنهان يا ،دست کم غیرصريح ،لزوماً  
اسطورههای مردمي نیست (هینیک.)1387 ،در کنش اجتماعي ما ميتوانیم نقش

قالبي يا 
ميکند ببینیم؛ اما مرد چگونه توانسته
مرد که خود را در ارتباط با برتری و حقیقت تعريف  
گونهاييايجادکندکههم
استارتباطيبیناستقاللخود(سوژه)وامرفراگرداجتماعيبه 
نامخويشرابهعنوانجنسبرترنشاندهدو درسویديگر همبهنفعاقتصادیبهخاطر
گونهايي
نتوانستهاند به  

اين برتری برسد؟ و اين دقیقاً ارتباطي است که زنان در طول تاريخ 
تفاوتهای

گفتوگوی زن و مرد 
ميدهد طرز بیان و  
منسجم به آن برسند.تحقیقات نشان  
مسابقهایبرایکسبشأناجتماعي

مالحظهایبايکديگردارد.مردانروابطکالميرا

قابل 
حالآنکه برای زنان روابط کالمي راهي برای
يدانند که در آن يا باال هستند و يا پايین  
م
گونههای زباني مختلفي نیز پیدا
استحکام ارتباطات بین شخصي است .مردان و زنان  
ميکنند چنانچه زنان در مقايسه با مردان از نظر برگرداندن موضوع صحبت ،قطع کردن

فتریهستندوبهگفتهپامال
صحبتطرفمقابلوبهدستگرفتنصحبتدرموضعضعی 
ميکنند و زنان همکاری.زن و مرد دو رويکرد
فیشمن در حین يک مکالمه مردان رقابت  
يآيدچرا
متفاوترابرایبرقراریارتباطوايجادگفتگودارند.سؤاليکهدراينجابهوجودم 
يتوانگفتچونزناندر فضاهای
رويکردمردانهميتواند بررويکرد زنانهسلطهبیابد؟آيام 
شدهاند؟ اما مدرنیته زنان را وارد
گفتوگو  
بودهاند مجبور به اتخاذ اين رويکرد در  
اندروني  
فضاهای شهری کرده است.فضاهايي که متفاوت از فضاهای اندروني زنان هستند.در اين
گفتوگو شوند بايد قدرت ياد گرفتن زبان مردانه را داشته
فضاها که زنان ناچار بايد وارد  
سلسلهمراتبباالیاجتماعيهرگزراهيپیدا

باشند.درغیراينصورتآنهابرایرسیدنبه
يتوان از دو رويکرد در ارتباط با بحث نابرابری جنسیتي در زبان
نخواهند کرد.در اينجا م 
ميکند زنان به دلیل نداشتن قدرت و اقتدار ،زباني
اشاره کرد)1 :ديدگاه تسلط که عنوان  
متر ،آهنگ مردد ،بیان مطالب به صورت
ضعیف و محتاطانه دارند مثالً از ناسزاهای مالي 
یتر و
مهای استفاده ميکنند ولي مردان آهنگ کالمي قو 
سؤالي يا همراه با سؤاالت ضمی 
مثبتتری نسبت به رفتار زباني زنان دارد.در
تندروتری دارند)2.ديدگاه تفاوت که نگرش  
ميشود بافت
اينجا هدف مطالعه کارکرد زباني زنان بر حسب شرايط خود آن است و سعي  
خردهفرهنگي که الگوی جنسیتي مربوط به کنش متقابل زباني در آن وجود دارد را توجیه

دوگانه قدرتمند /فاقد قدرت و در ديدگاه تفاوت دوگانه رقابت /

کند .در ديدگاه تسلط 
همکاری مطرح است که در اولي مطمئناً ايجاد رابطه میان اين دو کار دشوارتری است.به
گفتوگو
ميکنندازرقابتفاصلهبگیرندوبههمکاریدر 
نکهزنانتالش 
نظرميرسدهمی 
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برسند زنان را مجبور ميکند که هويت جنسیتي خود را ناديده نگیرند و در اين بین به
هایکالبدیبهدستآوردهاندآگاهشوند .


شناختيکهدرچارچوبحس


جایگاه و درک زنان از فضاهای شهری
يگذارد.بررسي جنس و
جنس و جنسیت چه گونه بر ادراک و کاربرد فضاهای شهری اثر م 
بدنها ،به چه
ميکند که شهرها ما را به عنوان  
جنسیت در شهر ،مارامتوجه اين موضوع  
طريقمادیادارهميکنندوتجربهشهریچگونهمارابهمثابهخودماشکلميدهد.فضاها
ميشوند .البته ،به
عملهای اجتماعي و هم به همبستگي نمادين ،جنسي  
هم از طريق  
راههای عملي که مردم ،به واسطه اختالط معاني و
سختي بتوان اين دو را از هم جدا کرد :
شنويسي پیدا
يپردازند ،آگاهانه يا ناآگاهانه ،میل به پی 
تصورات ،به عمل جنس در فضا م 
يترينجزيیاترفتارعادیرا
يترينبازنمودهایفضاگرفتهتاجزئ 
نهاازانتزاع 
کردهاست.اي 
يترينابزارهایمفهوميبرایدرکفضایاجتماعيبرمعاني
ميشوند.بعضيازاساس 
شامل 
جنسي استوار است ،نمونه متعالي مدرن تقسیم عمومي و خصوصي.چنین تمايزی نه فقط
ميدهد ،بلکه معاني را که
فضا را در چارچوب عملکردها ،مناسبات و قواعد ويژه سازمان  
يگیرند و
بدنها پیش م 
يسازد.راههايي که  
ميشود ،ظاهر م 
بدنهای متفاوت ردوبدل  
میان  
يتواند فضاهای معیني را که به اين ترتیب
اين رمزهای اجتماعي را بازتولید ميکنند م 
يرسند اگرچه که دقیقاً طبیعي نیست جنسي کند.
حداقل عادی و يقیناً پايدار به نظر م 
ميشونديادرخانه
يگذارند،بهمحلکاروارد 
سوژههایجنسيشدهبهخیابانقدمم 
وقتي 
طهای فیزيکي و اجتماعي ،که با فضاهای نمادين سروکار دارند.
يمانند ،نه فقط با محی 
م
بدنهای متفاوت میان آنها ،نمونه
ارتباط بین سازمان نمادين فضاهای مختلف و سازگاری  
گفته پيير بورديو ( )17-2 :1990به طور جدی
شیوهای است که بدن به  
مهمي درباره  
بدنها
يگیرد .تقسیمات مفهومي در فضا به طور تنگاتنگ با تقسیم جنسي  
شکل استعاره م 
يتواناز
کهادرامتدادخطوطجنسرام 
دريکخطقراردارد.اينمرزبندیفضاهاوپراتی 
عرصههایعموميوخصوصيتاجغرافیاهایمحليزندگيروزمرهخیابان،
جغرافیایانتزاعي 
اداره ،آشپزخانه ،اتاق خواب و خرده تقسیمات فضای میان آنها (نشستن در باالی میز ،در
تالشهای
انسانشناسان  
ظرفشويي فرو رفتن)را مورد رصد قرار داد .
برابر تا آرنج در لگن  
نها
مستدلتريناينتبیی 

دربازنماييفضایاجتماعيعملکردهایخاصجنسيداشتهاند،و
رشاندواز
مشخصاندونهآشکار،اماموردپذي 

ميکنندکهچنینتقسیماتفضايينه
اظهار 
ميشوند(تانکیس؛.)1390:151
طريقپراتیکمتجسم،بازتولید 
بهسادگي ،موضوعي در فضا نیست.اما زندگي شهری مستلزم
هر چند زن در شهر  ،
نقشهای اجتماعي و نظم فضايي
عرصههای عاملیت زنان است.اگر آهنگ شهرهای مدرن  

ايجادشدهرابر همزد،اين بهويژهدربارهالگوهای متعارفجنس وروابطخانوادگي،صحت
تشده مردانه را
يکه چنین آشفتگي ممکن است انواع معیني از اقتدار تثبی 
داشت .درحال 
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يآورد.
یهای فردی و جمعي را برای زنان به ارمغان م 
شکلهايي از آزاد 
تهديد کند ،اما  
صلحطلبي
جنبشهای آزادی زنان ،در  

استهای جنس در مبارزه برای حق رأی زنان و 
سی 
سقطجنین و مبارزه علیه
هستهای ،در مبارزه به خاطر حق  
استهای ضد  
جنبشزنانو سی 
ابانهای شهر و در فضاهای عمومي ايجاد
خشونت جنسي ،به ناچار موقعیت خود را در خی 
يتر زنان را برجسته و
جنبشهای سیاسي معنای مطالبات فضای معمول 

کرده است .اين 
برندهترميکنند.داشتنشغل،بخشاستانداردیازمجموعهمقاومتومبارزهسیاسياست.

و برای زنان به سادگي بودن قانوني ،مستقالنه ،بدون همراه و بدون مزاحمت در خیابان،
ساختمان عمومي يا محل کار ،همواره چیزی از منطق تجاوز و تصرف همراه دارد.يورش
مخرب به حضور زنان در فضاهای شهری تا حدی از کنش متقابل فريبکارانه میان آزادی و
بههرحال ارتباط دوگانه زنان با شهر بر حسب آزادی و خطر ،فراتر
يگیرد .
خطر سرچشمه م 
ازرمزآمیزکردننمادينفضااست.دراينزمینه،جغرافیایجنسدرشهرنهفقط مستلزم
نقشههای خطر نیز هست.ادراک ايمني و خطر در شهر،
مرزهای آزادی است ،بلکه نیازمند  
ميدهد .در دانش
وههای استفاده فاعالن جنسي شده از فضا را تحت تأثیر قرار  
شی 
آناند که قرباني جرم
جرمشناسي عمومي روشن است که زنان نوعاً بیش از مردان نگران  

يترين نوع ترس زنان از
ژهای دارد.عموم 
يتوان گفت اين الگوی ترس پايههای وي 
شوند.م 
جرم ،ترس خاص آنان از تجاوز جنسي و حمله به قصد عمل جنسي است که برجسته و
گستردهترزنانازخطررادر

موردتأکیداستبهاينترتیب،ترسازخشونتجنسي،حس
يدهند
ميدهد (همان؛ .)160بنابراين زنان ترجیح م 
رابطه با انواع ريسک ،تحت شعاع قرار  
خودرامتعلقبهفضاهایخصوصيبدانندوتاجاييکهممکناستبهتنهاييواردفضاهای
شهری نشوند تا در معرض خطر هم قرار نگیرند.به اين معنا ،واقعیت جرم نه؛ که ادراکات
یها ،به
ميکند.به عالوه اين استراتژ 
یهای فضايي زنان را مشروط  
خطر است که استراتژ 
يتوانند در چگونگي عبور سالمت زنان
واسطه عوامل سن ،درآمد و شیوه زندگي که م 
نکننده باشند ،پیچیده ماندن در خانه پس از تاريکي ،استفاده از
مختلف از فضا ،تعیی 
روبهروشدنباضرورتکاردرساعاتخلوتيادر
اتومبیلياتاکسي،جلبحمايتمردانو 
محوطههای فروشگاهي که در طول روز مملو از زنان است

مکانهای غیر آبرومند .مثالً 

مسنتربیشترجمعیت
يتواندبعدازتاريکيشب،اززنانخاليباشد.زنان،کودکانوافراد 
م
استفاده

ابانهابیشترمورد
يدهندتاجمعیتشبهنگامرا.درشبخی 
روزشهرراتشکیلم 
ميکنند
زوجها ،گروهها و مردان تنها است.زنان فضا را زماني به عنوان مکان خطر دريافت  

يتوانددرموردفضاهای
ينظمبرسد.اينحرفم 
گونهایب 
کهرفتارمردم(بهويژهمردان)به 
يها ،اراضي باير که عبور سريع از میان آن و دور زدن آن دشوار است،
پارکها ،دوراه 
باز  
ميشوند
حقیقتداشتهباشد.انکارینیستشهرهایايرانازخاللارتباطاتجهانيساخته 
يشود.ورود زنان در
گذشتهمان در ساختشان در نظر گرفته نم 

و نقش جنسیت و فرهنگ 
فشده بوده؛ زنان اگر مجبور بودند از خانه بیرون
فضاهای بیروني شهرهای قديمي تعري 
کمجمعیتي فضای شهرهای
يآمدند .نبود حضور زنان در فضاهای بیروني ،کوچکي و  
م
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يکرده است که مردانزنان را به صورت يک ابژه جنسي نبینند
قديمي موقعیتي را فراهم م 
و بیشتر تحت تأثیر ادبیات عرفاني و دين زن را در ذهن خود تعريف کنند وآنرامقدس
بدانند.اگرزناندرزندگيواقعيازچارچوباينمفاهیمخارجميشدند مردانبهخودشان
قدرتطلبيکنند.اماشهرهاازخاللتوسعهساخته
يدادندباآنهابرخوردیازخالل 
اجازهم 
شدند و فضای روستايي و شهرهای کوچک ايران به خاطر درآمدهای روزافزون نفتي تبديل
به فضای شهرهای مدرن شدند.بزرگ شدن فضای شهرها ،جمعیت بیشتر و ورود زنان به
ميدهد زن به عنوان يک سوژه جنسي نگاه شود .ورود زنان به
فضاهای بیروني ،اجازه  
فضاهایشهریبادرنظرگرفتنهويتجنسیتيميتواند منجربهاينامرشودکهزنان،
مردانرانیزهمراهخودکنندتاباشهرنهبهعنوانيکابژهبلکهبهعنوانيکساختار
اجتماعي-فرهنگيکهخواهانآشناشدنباآنهستندرودرروشوند .


نتیجهگیری
جهانشمولي نبايد جنسیت که تحت تأثیر
در رابطه با معناسازی رفتارهای زنان به بهانه  
فرهنگ است ناديده گرفته شود .درست است در تمامي جوامع بشری زنان در قشربندی
فتر هستند اما ممکن است در بعضي جوامع برابری از نوع
قدرت به نسبت مردان ضعی 
جستوجو نشود.بنیادهایمعرفتياسالمباوربهبرابریازنوع

حقوقيآنبینزنومرد
زنانکهبیشترازخاللحسهای

شده 
تجربهزيست  

وجودیبینزنومرددارد.اينباور 
يبرد .در حالي باور به
گرفتهاند را زير سؤال نم 
شکل 
کالبدی (چشايي ،المسه و بويايي)  
برابریازنوعحقوقي بهتجربهزيستشده زنانرويکردیانتقادیخواهدداشت.درحال
حاضرزنانمسلمان– ايرانيهمازخاللفرايندشهرسازیواردفضاهایبیرونيبرخالف
گذشتهشدهاند.دراينجازنانيابايدهويتگذشته خودرا درفضاهایبیرونيشهرناديده

يابهآنآگاهشوندويااجازهبدهندهويتساختاريافتهشانتحتتسلطساختارهای

بگیرند
اضطرابهای بحران هويت را همواره در درون احساس کنند .بالطبع

قدرت قرار بگیرند و 
تفکیک کردن مسئله تولید مثل از لذت بردن در چارچوب مدرنیته منجر به پیشرفت و
استفاده کاربردی از نیروی کار زن و مرد ميشود .اين در حالي است ارتباط معقول بین
يبرد.دراينجا
شناختحسهایکالبدیوعقالنيمارابیشتربهسمتشناختتاقدرتم 

يشمرد مهم
شکلگرفته درتعريفکالبدزنانهکهازنظرذاتيزنان راپستنم 
پسمفاهیم 
انگاشتهميشوند.زنايراني-مسمانهويتخودرادربرابرمرددرکنميکندچونباوربه

برابری از نوع وجودی آن دارد .بنابراين سعي ميکند با همراهي مرد با فضاهای شهری
ارتباطبرقرارکند .
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