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بررسـي داليل عدم توفيق تفكرات فمينيسمي درتاثير بنيادي 
بر معماري
دكتر مهروش كاظمي*دكتر مهروش كاظمي* 

تاريخ دريافت مقاله:  1389/11/25
تاريخ پذيرش نهايى:   1390/3/23

 چكيده
ــت و نظريه ها نگاه انسان به جهان را مي سازند. اگرچه فمينيسم  يا جنبش برابرى طلبى زنان را  ــي نظريه اس مبناي جامعه شناس
ــتي زنان يا راه هاي رهايي آنها هم عقيده  ــيوه هاي توضيح فرودس ــت ها در مورد ش به دليل اينكه نظريه اي واحد نبوده و فمينيس
ــاب آورد، اما نفوذ تفكرات فمـنيستي در حوزه معمارى كه همزمان با موج دوم  ــتند نمى توان يك نظريه يا جهان بيني به حس نيس
ــتى وتبيين  ــد را نمى توان ناديده گرفت. هدف مقاله ضمن پرداختن به نظريه هاى فمينيس ــروع ش اين جنبش، اواخردهه 1970، ش
ــتگاه و حلقه اتصالى و حوزه نفوذ تفكرات اين جنبش كه واجد عمرى كمتر از  ــترك ومتفاوت اين نظريه ها،  بيان خواس نكات مش
سه دهه است در حيطه معمارى بوده و است لذا هدف كمك در عرصه نظرى به تحقيقاتى است كه در اين زمينه صورت مى گيرد. 

نتايج مطالعات بيان كننده داليل عدم موفقيت تاثير گذار و فراگير مفاهيم اين جنبش در معمارى است. 

 واژه هاى كليدى
فمينيسم، معماري عام، معمارى خاص، فلسفه عام، فلسفه خاص

Email: MMKK177@Yahoo.com                                         استاديار  دانشگاه آزاد اسالمي، واحد شبستر، شبستر، ايران *
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ــال1970 فمينيسم و نظرات انديشمندان اين جنبش به طور  از اواخر س
ــال هاي 1970 و  جدي وارد مباحث معماري گرديد. براي مثال طي س
اوايل 1980 كميــته انجــمن زنان لندن1 و در اواسط سال 1980 گروه 
برنامه ريزي زنان لندن2 و همچنين به سال 1987 گروه سرويس طراحي 
ــهر لندن  به منظور تهيه و آماده نمودن  منابع و اطالعات  زنان 3 در ش
ــتفاده در ساخت محيط تاسيس شد. در ادامه  الزم درباره زنان، جهت اس
تحقيقاتي توسط انسان شناسان فمينيـست در حوزه هاى" خصـوصى" 
ــــرلى  ــت كه در اين رابطه كار "ش ــى" 5 انجام گرفته اس 4  و" عمـوم

ــت. اين پژوهش توسعه  آردنــر" 6 – به عنوان مثال- واجد اهميت اس
ــت كه فضــاهاى متفاوت فرهنگى متـــعلق به مردان و  مطالعـاتي اس
زنان و نقش ويژه فضا درنمــادينه كردن7 و حمايت و پشتــيباني روابط 

.(Ardener,1993,112) جنسيت آزمون كرده است

 روش تحقيق
ــوع زنان توجه دارند از  ــانى كه در معمارى به موض در حال حاضر كس
ــت ها در ساير زمينه ها از جمله  جغــرافيا، انسان شناسى،  كار فمينيس
مطالعات فرهنگى، نظريه فيــلم، تاريخ هــــنر، روانــكاوى وفلســفه 
ــى عميق پديده فمينيسم در ارتباط  الهام مى گيرند. از اينرو هدف بررس
با معمارى ملحوظ گرديد وآنچه لزوم انجام اين تحقيق را بيان مي كند، 
ــم ومعماري به جهت كمك به   ــتگاه وحلقه اتصالي فمينيس يافتن خاس
شناخت عالقمندان اين پديده كه عمري حدود سه دهه دارد مي باشد. در 
اين مقاله ابتدا به تعريف فمينيسم و نظريات آن پرداخته خواهد شد وسپس 
ــخ  ــم ومعماري ادامه يافته و هدف يافتن پاس بحث حول محور فمينيس
ــت كه داليل عدم موفقيت فمينيسم در تاثيرگذارى  ــش اس به اين پرس
ــت؟ روش توصيفى و بررسى على پس از وقوع  بنيادى بر معمارى چيس
ــع آورى اطالعات، منابع  ــزار به كار رفته براى جم ــد. اب معلول مى باش

كتابخانه بوده است. 

 تعريف فمينيسم8 
ــم، جنبشى سازمان يافته براى دست يابى به حقوق زنان براى  فمينيس
دگرگونى جامعه است؛ كه هدف آن، صرفا تحقق برابرى اجتماعى زنان 
ــتم نژادى است. همه گرايش هايى  ــت، بلكه دفع انواع تبعيض و س نيس
ــن باورند كه زنان  ــترده اين جنبش گرد آمده اند، بر اي ــه زير چتر گس ك
ــتم بر آنان،  ــده اند، اما درباره علل س ــا بى عدالتى و نابرابرى روبه رو ش ب
ــه، راهبردهاى  ــر همين پاي ــه مى دهند و ب ــى اراي ــاى مختلف تحليل ه
متفاوتى نيز پيشنهاد مى كنند (آبوت،1380، 322). فمينيسم به عنوان يك 

ــه  ــال 1837 ميالدي وارد فرهنگ لغات فرانس ــى، از س اصطالح سياس
ــخصه هاى  ــد. اين واژه هر چند در ارايه چهره اى كلى و منهاى مش ش
ــا با دارا بودن  ــت. ام ــى - اجتماعى، واژه اى گويا اس يك مكتب سياس
ــه هاى معرفى يك تفكر خاص،  اين كليت مفهومى، از مؤلفه ها و شناس
تهى مى باشد. براى فهم معناى خاص ارايه شده از فمينيسم، به پسوند 
ــتند كه تعيين كننده نوع گسترش،  ــوندها هس ــت و اين پس آن نياز اس
ــخصه ها و اهداف خاص آن مى باشند و بدين ترتيب مثًال فمينيسم  مش
ــرادى،1379، 25)  ــت متمايز مى گردد. (م ــم سوسياليس راديكال از فمينيس
ــامل هر گونه مطالبات  ــم به معناى اعم، ش ــث نظرى، فمينيس در مباح
حقوقى و اجتماعى زنان است. اما آن چه امروز به عنوان فمينيسم مطرح 
مى شود، فمينـــيسم به معناى اخـــص است كه جنبشى كامًال سياسى 
ــده از كانون هاى خاص در جهان مي باشد  - ايدئولوژيكى و حمايت ش
ــت عنوان گردد فمينيسم قبل از آن كه يك مكتب و ايدئولوژى  بهتر اس
مستقل باشد، يك وجه اجتماعى براى احقاق حقوق زن مظلوم در اروپا 
ــت. قبل از ظهور جنبش هاى مدافع حقوق زنان، نويسندگان  و غرب اس
ــى عليه زنان، مطالبى  ــاره نابرابرى ها و بى عدالتى هاى اجتماع زن درب
نوشته بودند. در واقع، آغازگر اين گونه جنبش ها و منشأ پيدايش نهضت 
ــم، همين نويسندگان بودند كه با تحــوالت فكرى و فرهنگى،  فمينيس
ــود را فراهم نمودند.  ــاق مطالبات خ ــان جهت احــق ــه خيزش زن زمين
ــنده  ــتن كرافت9، نويس به عنوان نمونه، مى توان به خانم مـــرى ولس
«احــقاق حقوق زنان» و سيــمون دو بوار10 ، نويسنده «جنس دوم»11 
ــاره نمود. در يك جمع بندى كلى از تعريف فمينيسم، مى توان عنوان  اش
ــورهاى  ــود جنبش هاى فعال حقوق زنان، چه در غرب و چه در كش نم
ــكل گرفتند  ــه برخى نابرابرى هاى اجتماعى ش ــالمى، در اعتراض ب اس
ــاس  ــدند كه بر اس ــت زمان، به جريانى فرهنگى تبديل ش ــا با گذش ام
انگاره هاى مشخص اعتقادى، به تحليل نابرابرى هاى زنان و آرمان هاى 
ــاس  ــم به دفاع از حقوق زنان بر اس زنانه پرداختند.امروزه، واژه فمينيس

آرمان برابرى طلبى اطالق مى شود( متمسك،بى تا).
ــات دفاع از  ــالمى" به ادبي ــم اس ــال اخير اصطالح "فمينيس در چندس
ــور مصر اولين كشور اسالمى  ــت. شايد كش ــده اس حقوق زنان وارد ش
ــد كه انديشه هاى فمينيستى به آن راه يافته است. از مهم ترين آثار  باش
ــالدى، مى توان به كتاب «المرأة  ــتي اين دوره،اواخرقرن 19 مي فمينيس
ــاره كرد. وى سعى نموده بر  ــم امين، اش ــته قاس والمرأةالجديدة»، نوش
اساس ديدگاه تجددگرايانه، به تفسير و تأويل آموزه هاى دينى بپردازد.( 
متمسك ، بى تا) فمينيست اسالمى معتقد است براى مقابله با سكوالر 
ــت زد  ــالمى كردن مجدد جامعه دس ــالم، بايد به اس كردن جامعه و اس
چون خطر اصلى غرب براى جامعه اسالمى، نه سياسى و اقتصادى بلكه 
ــى اساسى دارند چون حامالن  ــت. در اين ميان، زنان نقش فرهنگى اس

دكتر مهروش كاظمي
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صفحات     5-15
بررسي داليل عدم توفيق تفكرات فمينيسمي درتاثير بنيادي ...  

اصلى فرهنگ تلقى مى شوند. فمينيست اسالمى در صدد حاضر نمودن 
ــى، اجتماعى و فرهنگى ونيز ارايه  ــئوليت هاى سياس زن در صحنه مس
ــت كه ضمن حفظ حريم عفاف، مانند مردان حضورى  الگويى از زن اس
فعال در عرصه مسئوليت هاى اجتماعى و سياسى پيدا كند و اين، آرمان 
ــت هاى اسالمى مباحث و  ــت. فمينيس و ايده آل طيف زنان مذهبى اس
نظريات خود را بيش تر بر نسبيت فرهنگى استوار مى كنند بدين معنا كه 
هر جامعه اى براى حل مسايل و مشكالت خود، پاسخى بومى دارد كه بايد 
در قالب فضاى فرهنگى خود مورد قضاوت قرار گيرد. از اين لحاظ مى توان 
ــت هاى اسالمى، تا حدودى متأثر از نــظريات پسا مدرنيسم  گفت فمينيس

هستند. (ظهرابي كالنتري،1384، 85)

 تاريــخ انسان شــناسي فمينيــسم
تاريخ انسان شناسي فمينيستي را مي توان در سه مقوله زماني گنجاند. 
ــت و اين دوره را مي توان اولين موج  اولين مقوله از 1850 تا 1920 اس
ــه اي زنان براي  ــازمان يافته و حرف ــم ناميد كه آن حركت س فمينيس
احقاق حقوق خود، از جمله داشتن حق راي بود (نرسيسياس ،1383، 128-
ــدد مخالفت با نابرابري هاي  ــت در ص 127). مــوج اول جنبش فمينيس
قانوني مردســاالري و وابستگي تحميلي زنان به مردان بود. دومـــين 
ــروع شد وتا سال 1980 ادامه  ــم از حدود سال 1920 ش مــوج فمينيس
ــيت كامال از هم مجزا  ــدا كرد .در اين موج دو واژه جنــس وجنــس پي
ــيت  ــد، چراكه تا قبل از اين تاريخ دو واژه جنــس و جنــس و منفك ش
به جاي يكديگر به كار مي رفت. در اين موج "جــنس" به معني تفاوت 

ــيت" چيزي بود كه  ــي  به كار گرفته شد و "جنــس ــت شناس هاي زيس
ــدن علت متفاوت  ــي گرفت.اين موج به فهمي ــكل م بر اثر فرهنگ ش
ــب منزلت و مقام  ــبت به چگونگي امكان كس بودن زنان از مردان، نس
اجتماعي مساوي نسبت به مردان اهميت بيشتري مي داد.اختالف ميان 
ــوان در تغيير كانون  ــوج دوم نهضت آزادي زنان را مي ت ــوج اول و م م
ــه تفاوت، از خطاب قرار دادن نابرابري هاي موجود به  ــه از برابري ب توج
ــردان و زنان با  ــالف هاي  موجود ميان زنان و م ــاب قرار دادن اخت خط
يكديگر خالصه كرد. موج سوم فمــينيسم از سال 1980 شروع و تا به 
ــش هاي فمـنيستي از طرف زنان فعال  امروز ادامه دارد.كه در آن پرس
ــنهاد ارايه ميشود.در مــوج  ــده و راه حل و پيش ــمندان مطرح ش ودانش
سوم مسايل جديدي به بحث گذاشته شد. مسايلي از قبيل وضعيت زن 
ــايلي مربوط به نــژاد، طبــقه،  ــع غير صنعتي و اروپايي و مس در جوام
قــــوميت، منـــزلت اجتماعي، اقتصادي، دين و غيره كه باعث شد تا 
مشخص شود همه زنان به صرف زن بودن نمي توانند نيازهاي يكسان 
و متـــحدالشكلي داشته باشند. آنچه ضرورت پرداختن به تاريخ انسان 
شناسى فمينيسم را ايجاب مى كند نماياندن خاستگاه وهمچنين مقطع 
ــان شناسي  ــت. تاريخ انس زمانى نفوذ اين تفكرات به حوزه معمارى اس

فمينيسم را مي توان به صورت جدول 1جمع بندي نمود.

 نظـــريه هاي فمينيــــستي
ــتي را مي توان در چهار گروه فمينيسم اصالح   نظـــريه هاي فمينيس
ــم انقالبى (راديكال) و  ــم ماركسيستي، فمينيس طلب (ليبرال)، فمينيس

جدول 1. تاريخ انسان شناسي فمينيسم 
سم

ميني
ي ف

ناس
ن ش

نسا
خ ا

تاري
نتيجهمباحثمحور جنبشمقطع زمانيدوره ها
برابري طلبي بين 1920-1850موج اول

زنان و مردان
1- تالش براي تساوي حقوق بين زنان و مردان 

2- مبارزه با وابسـتگي تحميلي زنان
3- مخالفت با نابرابريهاي قانـوني مردساالري

1- تبيين تفاوت  نقــشها براساس ويژگــيهاي 
زيست شناختي

2- ضرورت پژوهش توسط زنان
بررسي داليل تفاوت 1980-1920موج دوم

بين زنان و مردان
1- تعريف مجدد زن از ديدگاه زنان

2- بررســي نقش تاثير فرهــنگ با منفك كردن آن از 
عوامل زيست در رشد اجتماعي فرد

 3- بررسي خلق وخوي جنس ها و موقعيـت زنان و مردان 
در جـــوامع مختلف

4- زير سوال بردن تحقيقات انسان شناسي مرد محور

تعريف دقيق دو واژه جنس و جنسيت وتفكيك آنان 
از يكديگر

وضعيت زنان در تاكنون-1980موج سوم
جوامع غير صنعتي 

واروپايي

1- جنــس به عنوان يك مقـــوله اجتماعي
2- طـــرح مسائلي مانند نژاد ،طبقه، قوميت و...

3- طرح پرسشهاي فمينيســــتي از طرف زنان فعال و 
دانشمندان و ارائه راهكارها

1-  تبديل مطالعات زنان به مطالعات 
جنسيت(1990)

2- ورود مقوله جنسيت بطور جدي به مباحث علمي
3- زنان به صرف زن بودن نمي توانند نيازهاي 

يكسان داشته باشند
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فمينيسم سوسياليستي تقسيم كرد. اين تقسيم بندي مي تواند به عنوان 
پشتوانه نظري جامعه شناسي يا مردم شناسي جنسيت معرفي شود.

 فمينيــسم اصالح طلب
ــت هاي اصالح طلب نابرابري موجود در بين زنان و مردان را  فمينيس
نتيجه عدم وجود ساختارهاي فرصت برابر براي زن و مرد در اجــتماع 
ــس و همچنين وجود دو  ــاس جنــ ــيم كار براس مي دانند. آنها به تقس
ــاي عمـــومي13 براي مردان  ــاي خصــوصي12 براي زنان وفضــ فض
اعتقادي ندارند و با آن مخالفت مي كنند. از نظر اين گروه از فمينيست 
ــدني است،  ها، فضاي خصوصي براي زن مملو از تقاضـاهاي تمام نش
فــضايي كه در آن زنجيره اي از كارهاي خانه داري كه بي اجر و مزد 
انجام ميشود وجود دارد. نابرابري جنسيتي به واسطه وجود همان نظامي 
است كه فضاي خصوصي را براي زن خــلق مي كند و به او مسئوليت 
ــا را از كار طاقت  ــران آنه ــي خاص در اين فضــا مي دهد و همس هاي
فرساي فضــاي خصوصي معاف مي كند. فمينيست هاي اصالح طلب 

دليل اين وضعيت را در ايــدئولوژي جنس گرايي14 مي دانند. 

 فمينيـــسم ماركســـيست
فمينيست هاي ماركسيست عدم برابري اجتماعي را جايگاه زنان بعنوان 
ــتثمار پيچيده طبقاتي در نظر مي گيرند،كه در  ــي از يك نظام اس بخش
اين نظام زنان به واسطه جنسيت و نيز جايگاه طبقاتي استثمارمي شوند 
ــت ها ستم  ــتثمار زنان ديگر را دارند. اين گروه از فمينيس و هم توان اس
ــيوه توليد ســـرمايه داري مي دانند. چراكه زنان  بر زنان را جزيي از ش
نيروي كار مفيدي به شمار مي آيند كه در زمان مناسب مي توان از آنها 
ــرفته ،خانواده انعكاس گر نظامي از  ــتفاده ارزان نمود. در جوامع پيش اس
نقش هاي مسلط(مرد) و تحت سلطه (زن) است. (نرسيسياس ،1383، 137) 
محور اصلى توجه فمينيست هاى ماركسيست، توجه به نقش اختالفات 
طبقاتى و تحول ابزار توليد در وقوع تحوالت فرهنگى و اجتماعى است. 
اين فمينيسم حاصل تالش زنانى است كه ماركسيسم را گسترش دادند 
ــى از زنان  ــتى و بهره كش تا از عهده توضيحى قابل قبول براى فرودس
ــتند نظريه  ــرمايه دارى برآيند. هر چند كه خود معترف هس در جوامع س
ــكل اوليه خود، قادر به توضيح قابل قبولى در اين مورد  ماركسيم در ش

نيست. (توحيدى، 1376، 10)

 فمينيـــسم انقالبي
 معتقدان به اين نــظريه ارزش بسيار وااليي براي زنان قايل هستند و 
عليه ستمگري كه نسبت به آنان در اجــتماع روا ميشود سخت مخالفت 

مي كنند. آنها معتقدند كه در نهادهاي مختلف موجود در جوامع انساني 
ــان ها را تحت سلطه خود  ــتند كه گروه ديگر از انس ــان هايي هس ،انس
ــاختار در اين طيف مربوط  درمي آورند  اما بنيادي ترين و مهم ترين س
ــاختار ستمگري به زن است كه ريشه در نظام پدرساالري دارد.در  به س
نظام پدر ساالري گروهي از انسان ها، فرصت هاي زندگي، پيشرفت و 
يا اتفاقات طبيعي را كه براي ديـــگران اتفاق مي افتد به نفع خودشان 
ــت.  ــونت اس تحت كنترل و نظارت در مي آورند و اين همان پديده خش
ــناختي ميان مردان و زنان را به كلي انكار  ــت ش آنها تفاوت هاي زيس
ــت  ــده اس ــبت به تعبيري كه از اين تفاوت ها ش ــي كنند و تنها نس نم

اعتراض دارند.

 فمينيــــسم سوسياليـــست
ــد  مانن ــي  عوامــل از  ــتي  سوسياليس ــم  فمينيس ــري  نظــــ ــه  بدن
ــــــاالري، سرمايه داري وتسلط تشـــكيل شده است. فمينيسم  پدرس
ــتي با تركيب و تعـــديل نظـــريه هاي فمينيسم انقالبى و  سوسياليس
ــي ديگر در ادبيات  ــتي و اضافه كردن نظريه هاي خود، گام ماركسيس
فمينيستي برمي دارد. فمينيسم سوسياليستي را بنا برموضوع هاى مورد 

توجه آن مي توان به دو مقوله تقسيم كرد:
ــرمايه دارانه هستند.  ــاالري س • گروهي كه در پي توصيف نظام پدرس
ــاالري از ادبيات مربوط به نظريه پردازان انقالبى بنابرتوجيه  واژه پدرس
ــت هاي سوسياليست گرفته شده و واژه سرمايه داري،  و تعديل فمينيس
ــه هاي موجود در فمينيسم ماركسيستي است كه تاكيد  مربوط به انديش
ــرمايه داري و متعاقبا تاثير آن به  ــتم طبقاتي در نظام س برتوصيف سيس

صورت ستم بر زنان را در كارنامه خود دارند.
ــاي نظري خود را  ــت مبن ــت هاي سوسياليس ــروه ديگر از فمينيس • گ
ــلط،  ــتوار مي كنند. اين گروه معتقدند كه پديده تس ــلط اس برپديده تس
ــت و مي كوشند تا  ــله مراتب جهاني ملل مختلف اس خود منتج از سلس
ــتمگري اجتماعي را در اين سلسله مراتب جهاني تبيين  صور مختلف س
ــتمگري درقبال زنان،  ــدگاه آنها در مورد موضوع س ــل كنند. دي و تحلي
جنبه جهاني دارد. آنها به خوبي آگاه هستند كه ستمگري برزنان ممكن 
ــت هم از طرف مردان و هم ازطرف زنان بر زنان ديگر اعمال شود.  اس
(نرسيسياس،1383، 144-139) هردو گروه هم به پدرساالري سرمايه دارانه 
و هم تسلط به ماترياليسم تاريخي كه بنياد نظريه اجتماعي ماركسيستي 
ــرايط مادي زندگي بشر زيربناي الگوهاي  ــت اعتقاد دارندو اينكه ش اس
ــخصيت و افكار انسان است و مي توان آن را روبناي زندگي  تجربه ،ش
ــري ناميد (ريـتزر،1988). در ادامه جداول 2و3 به مقايسه نظرات فوق  بش

مى پردازد.

دكتر مهروش كاظمي
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صفحات     5-15

جدول2. تشابه وتفاوت هاى موجود بين نظريات فمينيستى

تفاوت هاتشابه ها نظريات فمينيستي
1 - اصالح طلب
2- انــــقالبي
3- مـاركسيست
4- سوسياليست

همگي ستم برزنان را مسئله اصلي و بنيادين مي دانند و در 
اين كه زنان سركوب ميشوند واين سركوب مسئله مهمي 

است اتفاق نظر دارند.

1- درك و بيان علل سركوب زنان.
2- توجه به جنبه هاي خاص و متفاوتي از زندگي زنان و 

طــرح پرسشــــهاي متفاوت
3- ارائه راهــكارها.

جدول3. جدول مقايسه اي نظريات فمينيستي 

تى 
ـــ

نيس
فمي

ت 
ـريا

ظــ
سه ن

ـقاي
مــ

راهكار پيشنهاديعلل و ريشه هاي سركوبنوع ستمعنوان
1- نابرابري حقوق مدني.اقتصادياصالح طلب

2- نابرابري فرصتهاي آموزشي.
3- تقسيم كار براساس جنس.

4- جداسازي و تفكيك فضاهاي عمومي و خصوصي

1- داشتن فرصتهاي مساوي اقتصادي براي هردو جنس
2- مبارزه با جنس گرايي

3- آزادي در گزينش روش زندگي.
(جنس زن به حقوق انساني او ربطي ندارد و حقوق طبيعي و 

سلب نشدني مرد را دارد.)
1- نظام مردساالري كه فرصتهاي زندگي و پيشرفت و.. را به جنسي انقالبي

نفع مردان تحت كــنترل و نظارت در مي آورد.
2- اعتراض به نحوه تعبير تفاوتهاي جنسي بين زن و مرد.

1- مبارزه با هرچه بوي مــردساالري مي دهد.
2- تشكيل اجتماعات زنانه براي ارتباط هرچه بيشتر زنان.

3- گسترش شركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي.
4- جدايي طلبي

1- شيوه توليد در نظام سرمايه داري.طبقاتيماركسيست
2- ادعاي مالكيت ابزار توليد از سوي مردان.
3- زنان به عنوان نيوري كار مفيد و ارزان.

1- دگرگوني بنياني اقتصاد.(اين گــروه از فمينيستها توجـــهي 
به ماهــيت زيست شناختي زنان ندارند و اطاعت زنان از مردان 

را ريشه در مسائل اقتصادي مي دانند)
اقتصادي-سوسياليست

طبقاتي
1-نظام پدرساالري و سرمايه داري توامان

2- تسلط ماترياليسم تاريخي.
دگرگوني بنياني مالكيت ابزار توليد و شكل زندگي اجتماعي

 نقد فمينيــسم 
ــم، حتى در بهترين نوع برداشت (فمينيسم اسالمى)، در موارد  فمينيس
ــالمى هم خوانى ندارد و از نظر جامعه ايرانى مطرود  زيادى با اصول اس
ــالمى، به ويژه ايران، از يك طرف به  ــت. مشكل زنان در جوامع اس اس
ــنت ناصواب و عدم اجراى صحيح قوانينى اسالم  فرهنگ اجتماعى و س
ــان از حقوق  ــناخت زن ــبب عدم ش ــوى ديگر، به س بر مى گردد و از س
اجتماعى و اسالمى خودشان است. زنان به دليل اين كه ابزار و امكانات 
ــار محروميت و ظلم  ــت ندارند، دچ ــراى اجراى قوانين را در دس الزم ب
ــراى احقاق حقوق  ــلمان ب ــت كه زن مس مى گردند. اين بدين معنا نيس
ــوا و اصول، غنى  ــالم از نظر محت ــم پناه ببرد چون اس خود به فمينيس
ــت و براى حفظ و صيانت زن، نيازى به فمينيسم نمى بيند. بسيارى  اس
ازفمينيست هاى اسالمى تفاوت هاى زيست شناسانه زن و مرد را طبيعى 
ــد و تأثير اين تفاوت ها را در برخى موارد مى پذيرند. آنان بايد به  مى دانن
ــاير موارد نيز توجه بكنند و اين همان پذيرش  تأثير اين تفاوت ها در س
تناسب ميان تكوين و تشريع است. درست است كه فمينيسم به عنوان 

ــالمى، كم و بيش ظهور كرده و توانسته است  يك پديده، در جوامع اس
تا حدودى ديدگاه جامعه را نسبت به مسايل زنان به خود معطوف سازد 
ــن فعاليت ها تا آن جا نتيجه بخش خواهد  ــا بايد توجه كرد كه دامنه اي ام

بود كه به بافت مذهبى و اعتقادى جامعه آسيبى نرساند.

 فمينيسم و مــعمارى
ــت هاي  ــوق و تمركز روي نظريات فمينيس ــع بندي مطالب ف ــا جم  ب
ــن قلمرو عمومي و  ــكاف موجود بي ــرال مي توان گفت اين گروه ش ليب
ــي) را هدف قرار داده و معتقدند كه تمايز اين دو قلمرو  خصوصي(خانگ
ــرن نوزدهم يك نوع منطق  ــت كه در ق از يكديگر حركتي موذيانه اس
ــي براي استثمار زنان بوده است. پژوهش هاي مردم شناسي نشان  تراش
مي دهد در اغلب فرهنگ ها، زنان را به قلمرو خانگي(خصوصي) و مردان 
را به قلمرو عمومي منتسب مي كنند و به نظر مي رسد ميزان فرودستي 
ــر جامعه با درجه جدايي عرصه هاي عمومي و خصوصي در  زنان در ه
آن جامعه ارتباط مستقيم دارد. فمينست هاي ليبرال ريشه تبعيد زنان به 

بررسي داليل عدم توفيق تفكرات فمينيسمي درتاثير بنيادي ...  
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ــت شناختي مي دانند و معتقدند چون زنان به  حوزه خصوصي را در زيس
صورت نمادين همواره تداعي گر طبيعت بوده اند و طبيعت تحت سلطه 
مردان است لذا زنان به قلمرو تحت سلطه (حوزه خصوصي) تعلق دارند. 
ــاي عمومي و خصوصي دو دنياي  ــاس نظريات اين گروه، قلمروه براس
جداگانه نيستند بلكه عرصه هاي تاثير متقابل هستند و رابطه ميان اين 
ــد. (كاظمي،1386) در حقيقت  ــي مي باش دو عرصه متغيير و نيازمند بررس
ـــــكال در تفـــكيك عرصه ها مي شود ريشه در  آنچه محل بروز اش
ــي برتقابل هاي دوتايي  ــه هاي مبتن ــت گرايي15 دارد كه با انديش ثنوي
ــت.  ــي داراي ارتباط تنگاتنگ اس ــان نظام هاي فكري دو ارزش يا هم
ــاختن جهان برمبناي  ــتي، ثنويت گرايي به معناي س از ديدگاه فمينيس
تقابل دوگانه سفيد/سياه، خوب/بد، عمومي/خصوصي و زن/ مرد و مانند 
ــت كه در بطن نظام مردساالري است و فلسفه غرب كماكان زير  آن اس
سيطره اين ديدگاه قرار دارد. از ميان كساني كه ثنويت گرايي را به چالش 
ــتاين16 و ژاك دريدا17 اشاره نمود. دريدا  ــيدند مي توان به ويتگن اش كش
ــم ليبرال و معماري مي باشد (شكل1)  نقطه اتصالي بين نظريات فمينيس
ــوزاناتوري"  ــت هايي نظير"س در حقيقت تلويح ضمني درون كار فمينيس
 (Wilson,2000,146) ــون"19  ويـلس ــت  ،"الـيزاب  (Torre,2000,140)18

ــلداپـوالك" 20(Pollak,2000,154) را به عنوان واســــازى21   و"گــريس
ــتراتژي هايي هستند كه  تضاد22 مذكر / مونث از حيطه هاي جداگانه، اس
به عنوان بخشي از پروژه روشنفكرانه  ژاك دريـدا فيلسوف فرانسوى مي 
ــند. كسي كه هدفش ارايه راه هايي بوده است كه به جاي جايگزين  باش

ــتم هاي  ــاي عقالني برتر با قاعده مندي جديد، سيس ــردن  هنجاره ك
ــــبيه" يا "غيرشــبيه" طبقه مسلط  دوگانه اجازه بدهند چيزها تنها "ش
بشوند (See:Groze,1989,52). ژاك دريدا گونه اي مفهوم فمينيسم را در 
ــرح كردن «گفتمان غير» مفاهيمي همچون  معماري رواج داد و با مط
ــت»، معماري را به  ــد دوگانگي »، «عدم قطعي ــرت گرايي»، «ض «كث
ــاري و زندگي، ارزش  ــذف مرز بين معم ــمت مفاهيمي از جمله:  ح س
 .(Golo Faro,1999) ــوق داد ــذاري به غير، تاكيد برمحتوي و غيره س گ
ــاندن  معماري به عمق فلسفه و  همان گونه كه دريدا مدعي است،كش
ــكار نمودن استعاره معماري در فلسفه، امكان مي دهد  در عين حال آش
ــي تواند زمينه اي  ــخن درآيند» و اين خود م ــه «ديگر صداها به س ك
ــنتي معماري، به عنوان موانعي برسر  براي كنار نهادن معمار و تاريخ س
ــد. اين نگرش  ــت يابي و تحقق روش هاي معنادهي جديد باش راه دس
ــكان مي دهد تا معــماري  ــت ها به هنــر ام همچون نگرش فمينيس
ــه ثبت  ــكلهاي هنري در تاريخ انديش ــگاه خود را در كنار ديگر ش جاي
ــتراتژى وارونه  ــازى، اس كند. به تبع "دريـدا " اولين قدم در فرايند واس
ــغال  ــرايط دوتايي خواهد بود. به طوريكه واژه  اش ــوس) ش كردن(معك
موقعيت منفي در يك جفت، در موقعيت مثبت و واژه مثبت در موقعيت 
ــود. وارونه سازى جفت ها كليد كار فمينيست هايى  منفي جاي داده ش
ــت كه هدفشان ارزشيابي مجدد اهميت سمت مونث  در يك  جفت  اس
ــد در حقيقت آنچه به عنوان مشكل نمود مي يابد نظام ارزشي  مى باش

حاكم بر تقابل هاي دوتايي مي باشد.

شكل 1. نمودار ارتباطي بين فمينيسم و معماري

دكتر مهروش كاظمي
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صفحات     5-15

ــب،ذهن وعين،  ــا تقابل هاي دوتايي نظير روز وش ــث ديالكتيك ي بح
زشت وزيبا، خوب وبد، زن ومرد، به عنوان يك فلسفه عمومي از گذشته 
ــت و قدمت آن به  ــته اس ــفه غرب وجود داش ــيار دور در فلس هاي بس
ـــــقراط، پدر علم فلسفه (399-470 ق.م) ميرسد كه توسط شاگردش  س
ــت. در بحث دوگانگي ها از زمان افـــالطون  افالطون دنبال شده اس
ــت. واين  ــته اس تاكنون همواره يكي بر ديگري ارجحيت و برتري داش
ــلط انديشه بشري بوده است (سبحاني،1377،  طرز تفكر تاكنون نظام مس

.(34
در واقع انديشه حاكم در فلسفه غرب همواره قايل به ارجحيت و برتري 
ــه مسلط بر انديشه بشري كه  ــبت به زن بوده است. اين انديش مرد نس
ــبت به زن برتري  برپايه آن در تقابل دوتايي مرد و زن، همواره مرد نس
ــته و اينكه در حقيقت زن توسط مرد تعريف مي شود، تاثير  و تفوق داش
ــيتي شدن نظريه معماري داشته است. تعدادي از  قابل توجهي در جنس
ــهاي اصــالح طلبانه بدنبال تحقيقات و  ــت پيرو روش مورخان فمينيس
ــال اخير، از طريق بازخواني متون معماري  ــترده درسي س مطالعات گس
ــتا آلبـرتي،"مقاله در  ـــاله در باب معمـاري" لئون باتيس به ويژه "ده رس
باب معـماري"23 فيالرته و فرانچسكو دي جورجيو24 ، والبته ويترويوس 
ــانس  ــت كتاب در باب معماري او پايه همه متون رنس ــي كه هش ،كس
است استدالل مي كنند كه معماري با ناديده گرفتن و حذف زن و بدن 
ــد  ــده در تاريخ، نظريه و طراحي مي باش ــيتي ش او، داراي ماهيت جنس
ــدادي از اين نظريه ها ونتايج  ــه در ادامه تع (Boutelle,1997,79-87). ك

حاصل از تحقيقات انجام يافته مطرح مى گردد.
ــانس، به وضوح ثابت مي كند بدن انسان به  ويترويوس در عصر رنس
ــت به ويژه در فصل "تقارن در معابد  عنوان يك مدل براي معماري اس
و بدن انسان"25 جايي كه تقارن به متناسب بودن وابسته است. متقارن 
ــي در طراحي معابد و متناسب شدن، مطابقت  شدن، يك ويژگى اساس

همه محاسبات يك كاربي عيب است.
ــب ، اگر ارتباط دقيقي بين اعضا همانطور كه در  «بدون تقارن و تناس
يك مرد خوش اندام  است وجود نداشته باشد،اصول طراحي نمي تواند 
ــته باشد.گذشته از اين محاسبات براي ساختمان ها همگي از  وجود داش
اعضاي بدن منتج شده اند.طرح يك معبد بستگي دارد به تقارن ،اصولي 
كه بايد به دقت توسط معمار رعايت شود. است......بدون تقارن و تناسب 
ــته باشد.همان طور كه در  نميتواند اصولي براي طراحي معبد وجود داش

.(Vitruvius,1485,13) نمونه يك مرد خوب اندام است
ــتقيما با  فيالرته نيز با اين اطمينان  بيان مي كند نه تنها معماري مس
ــان اتصال دارد بلكه زماني كه از پيـــكر انسان يا  پيـــكر(شكل) انس

بدن صحبت مي شود، مــنظور پيكر مرد است:
ــابه براي پيكر انسان  ــاختمان مانند يك مش  « همانطور كه گفته ام: س

ــاخته مي شود. و من معني مشابه را نشان داده ام، كه يك ساختمان  س
ــده است، در واقع شكل، اعضا واندازه هاي بدن  از مرد نتيجه گرفته ش
ــان خواهم داد كه چطور به ساختمان- از طريق  ــت به شما نش مرد اس
ــابهت با اعضا و فرم بدن مرد- فرم و استحكام بخشيده شده است.  مش
ــاختمان ها به اعضا ومعبرها (راه هاي ارتباطي) نياز  مي دانيد همه س
ــوند سيماي داخلي و  ــان فرم داده ش دارند، و بايد مطابق خاستگاهش
ــد به طوري كه اعضا  ــده ان ــاختمان به طور موثر مرتب ش خارجي س
ــهاي  ــده اند.دقيقا مانند بخش ــته مكان يابي ش ــر بطرز شايس و معاب
ــت  ــاي بدن مرد كه درس ــرون) و اعض ــي(درون) و خارجي(بي داخل

   (Filarete, 1461,12)«.هستند
ــتم، نيز با يك  ديانا آگـــرسـت 26(Agrest,1993,358) در قرن بيس

رويــكردي انتــقادي به اين موضوع پرداخته عنوان نموده:
ــدن هر چيزي، وجود دو مسئله ضرورت دارد: چيزي  «براي محروم ش
در درون (ذات) و چيزي درخارج (بيروني).در ايدئولوژي معماري (غرب) 
ــود دارد.چراكه بنيادهاي  ــا هويت محروم كننده اي وج ــن  درون ي چني
ــاس متون و قوانين رشديافته در رنسانس است كه  معماري غرب براس
ــد (Clement,1975,6). اين  ــيك مي باش خود بازخواني از قوانين كالس
ــاري" مي نامم.  ـــــتم معــم ــت كه آن را "سيس ايدئولوژي چيزي اس
ــتـــخوش تغيير شده ،بعضي زمان ها  اين درون(هويت) طى تاريخ دس
ــق تر از اوقات ديگر، وحتي از دهه هاي اوايل قرن حاضر(قرن  عمـــي
ــت. با اين حال  ــتم) تغييرات غيره منتظره اي در آن پديد آمده اس بيس

هنوز در بسياري از پايه هاي فكري معماري غرب نمود دارد».
ــان اين اعتقاد را  ــه اي بين معماري و بدن انس ــن رابطه مقايس  بنابراي
ــه معماري انتقال  ــن طبيعي زيبايي و طبيعت ب ــان مي كند كه قواني بي
ــت  ــده اس يافته اند. بنابراين بدن يك ميانجي، يك فرمي از "مبدل"ش
(Agrest,1993). با اين  اوصاف مي توان عنوان نمود سيستم معماري از 

ــود كه مى تواند  ــخص مي ش درون27 با يك منطق آرمانگرايانه اي مش
تظاهر به تناقض و انكار نمايد از اينرو برپايه واپس زدن يكي از دو واژه 
ــن بهترين نمايش از واپس نهادن زن  ــود. اي مقابل (مرد/زن) بنا مي ش
ــود، چرا كه شايسته نظم هاي28 نمادين نيست.  ــت. زن حذف مي ش اس
بيرون خط است، در شكاف سيستم هاي نمادين، ساحره، روانى و بيگانه 
ناميده شده است (Clement,1975,6). معماري بيرون از جايي است كه 
او قرار دارد. زن با قبول عدم تجانس و به همراه داشتن بي اثر بودن  كه 
به مفهوم مثبت ذكر مي شود مي تواند خود را خارج از سيستم معماري 
جاي دهد. در قلمرو ايدئولوژيكي معماري، اين به منفي سازي "سيستم 
ــركوب داللت  ــتن تكذيب، حذف، پنهان بودن وس معماري" و در برداش
ــانه و تاريخي، عدم تجانس و نفي كردن  ــي كند. اين بحث روانشناس م
زن رابه هم مي پيوندد. زن به عنوان نماينده عدم تجانس – به واسطه 

بررسي داليل عدم توفيق تفكرات فمينيسمي درتاثير بنيادي ...  
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ــاع، جلوه ونمود  ــيت - در تجانس با اجتم ــش و انكار تاريخي جنس بدن
.(Kristeva,1971,7) منفي دارد

ــت  ــه مورخ، برنامه ريز و يكي از فمينيس دوالرس هيـــدن29 در ك
هاي مادي گراي آمريكا است زمينه نقد طراحي معماري برپايه تقكرات 
ــي را در خانه  ــت دگرگوني كامل ــاالرانه اقداماتي انجام داده اس ــدر س پ
ــنهاد مي كند. هيدن چگونگي خصوصيات  ــهرها پيش ها، محله ها و ش
ــلم تبعيض محيط مصنوع در برابر زنان، نظيرخيابان هاي نامهربان،  مس
ــروش را تعيين مي كند. لذا   ــي در تبليغات وبازارهاي ف ــاي جنس نماده
ــيماي جنسي و جايگزين كردن آن با تسهيالت نگهــداري  زودودن س
ــودك، خانه هاي امن وحمل ونقل عمــومي بهتر براي تضمين يك  ك
 .(Rendell,2000,225) ــنهاد مي كند ــــاوي بيشتر را، پيش جامعه با تس
موارد مطرح شده به عنوان نمونه هايي از نوع تفكرات فمينيستي ونحوه 
تاثير نتايج حاصل از تحقيقات پيروان و انديشمندان اين گروه در حيطه 
ــت چگونگي تظاهر اين تفكرات در طراحي  ــت. بديهي اس معماري اس
معماري و آثار معماران در مجال اين مقاله نمي گنجد اما آنچه كه حايز 
ــت آشنايى با رويكرد ونحوه نگرش متفكران حوزه فمينيسم  اهميت اس
ــوزه در تبيين موقعيت  ــگران اين ح ــت كه براى پژوهش در معمارى اس

وتعيين زاويه پردازش به موضوع مفيد خواهد بود.

 جمــع بندي وتحليل آرا
ــفه  ــوان بيان نمود در حقيقت فلس ــب فوق مي ت ــع بندي مطال درجم
ــم- با تاثير گذاري در نظريه معماري منشا ايجاد يك  عمومي- دواليس
ــر جايگاه و منزلت خود  ــاري عمومي گرديد كه تا همين اواخ ــوع معم ن
ــاري عمومي كه در آن  ــت. نوعي  معم ــدون چالش حفظ نموده اس را ب
ــته و عدم حضور اونيز ابدا به عنوان پرسش مهمي  زن حضور بارز نداش
ــدرن و مكتب  ــفه م ــتم فلس ــت. در نيمه دوم قرن بيس مطرح نبوده اس
ــارتر (1980-1905) توسط مكتب ساختارگرايي30  اصالت وجود ژان پل س
كه توسط فرديناند دو سوسور، زبان شناس سويسي و لوي استــراوس، 
ــناس فرانسوي مطرح شد مورد پرسش قرار گرفت. سپس ژاك  مردم ش
ــــوف (1930) مكتب فكري ساختارشكن را  دريـــدا زبانشناس و فيلس
ــت و معتقد است كه  ــاختارگراها مخالف اس پايه گذاري كرد. دريدا با س
ــتيم از متغير ها غافل مى مانيم، فرهنگ  ــاختارها هس وقتى به دنبال س
ــيوه هاى قومى هرلحظه تغيير مى كند، پس روش ساخــتارگراها  و ش
نمي تواند صحيح باشد (قباديان،1382 ،140). دريـــدا با نـــظام تقـــابل 
هاى دوتايى زبان به بـررسى منشا بــرترى يك قطب برقطب ديگرمى 
پردازد. اين نظام زبانى معنايش را از همين تقابل ها و نفى يكى توسط 
ــه اى است  ــكل از نظام هاى انديش ديگرى مى گيرد. به باور دريدا مش
ــت. در اين تقابل ها زن  ــتوار اس كه بر بنياد يقين مطلق و اصل اولى اس

در مقابل مرد نوعى نه مرد، كژى و ناهنجارى از الگويش كه مرد است 
ــود (ايگلتون، 1381). هدف دريدا ساختار شكنى اين نظام  محسوب مى ش
ــل فـــوكو كثرت قدرت را طرح مى كند او هم  ــت و جايى كه ميش اس
ــته شود. ژاك دريدا،  دليلى نمى بيند مفهومى بر مفهوم ديگر برتر دانس
وحدت ارسطويى اين نـــظام را زير سوال مى برد و به آن نام نرينه معنا 
بنياد مى دهد. اين نظام نـــرينه معنا بنياد مى پندارد مى تواند دسترسى 
بالفصل را به حقيقت و حضور كامل اشيا امكان پذير كند. فلسفه مطرح 
شده توسط دريدا به عنوان يك فلسفه خاص زمينه  شكل گيري مكتبي 
در معماري گرديد كه مكتب معماري ساختارشكن نام دارد كه به عنوان 
ــي كه  ــت. پيترآيزنمن به عنوان اولين كس ــرح اس ــاري خاص مط معم
تفكرات دريدا را وارد حوزه معماري نمود بر اين باور است كه در زندگى 
ــتى و  امروز، دوگانگى هايى مانند وضوح و ابهام، ثبات و بى ثباتى، زش
زيبايى، سودمندى و عدم سودمندى، صداقت و فريب، پايدارى و تزلزل، 
ــتتار ديگرى  ــام وجود دارد و نمى توان از يكى براى اس ــت و ايه صراح
ــتفاده كرد، بلكه اين تقابل ها و دوگانگى ها بايد در ساحت معمارى  اس
به عنوان تجلى گاه شرايط زندگى امروز به نمايش گذاشته شود .آيزنمن 
ــت: «براي بودن همواره بايد در برابر بودن مقاومت كرد...اين  مدعي اس
ــت » او همچنين معتقد است در گذشته و همچنين  تناقض معماري اس
در معمارى مدرن و پست مدرن آنچه كه حضور داشته، تقارن، تناسب، 
ــت. در اين تقابل هاى  ــودمندى بوده اس وضوح، ثبات، مفيد وبودن و س
دوتايى همواره يكى بر ديگرى ارجحيت داشته  اما آنچه كه مورد غفلت 
قرار گرفته و غايب بوده، عدم تقارن، عدم وضوح، ابهام، ايهام، منعكس 
ــرايط ذهنى و زيستى امروز باشد و آنچه كه در معمارى امروز  كننده ش
مورد غفلت قرار گرفته، بخشى از زندگى امروز است. آيزنمن هم سو با 
انديشه فمينيسم اروپايـــي به اين مسئله كه آيا مي توان يك اثر خوب 
و جالب  را  با اتـــكا به پيش فرض ها(تفكر غالب=مردساالري)شكل 
ــد ذكر نمود كه معمارى  ــا خير، مورد توجه قرار داد. در نهايت باي داد ي
ساختارشكن  به عنوان سبك فراگير و جهانى عمر نسبتا كوتاهى داشت 
ــفه مطرح ديگر در اين زمينه  بر  ــدود يك دهه فراتر نرفت. فلس و از ح
ــفه  ــت كه به عنوان فلس ــه از مفهومي تحت عنوان فولدينگ اس گرفت
ــفه  خاص، معماري خاصي بنام معماري فلدينگ را ايجاد نمود اين فلس
ــين بار توسط فيلسوف فقيد فرانسوى ، ژيل دلوز مطرح شد.  براى نخس
ــاختارگرايى  ــا س ــفه مكتب پس ــون ژاك دريدا از جمله فالس وى همچ
ــاس انديشه خود را بر زير  ــود. دلوز نيز مانند دريدا اس ــوب مى ش محس
ــاختارگرايى قرار داد. فلسفه دلوز،  ــوال بردن بينش مدرن و مكتب س س
ــفه افالطون ستيز و دكارت ستيز است. فولدينگ منطق ارسطويى  فلس
ــفه، هيچ ارجحـيتى در جهان  ــوال مى برد. از نظر اين فلس را نيز زير س
ــت و  و همچنين زير بنا و روبنا وجود ندارد.  فولدينگ به دنبال تعدد اس
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صفحات     5-15

ــتفاده كننده فضا و اهميت دادن به نيازهاي آنان به نوعي  به عنوان اس
ــد و داراى همان  ــود كه واجد ماهيت زنانه باش ــت يابى ش معماري دس
ــتم معماري امروزه با آن درگير است. پرداختن  ــد كه سيس ايراداتي باش
ــدكه مشكل  ــده به اين جهت حايز اهميت مي باش به مطالب مطرح ش
ــيت و جنسيتي شدن  موجود در معماري امروز در ارتباط با موضوع جنس
فضا در فاصله بين فلسفه خاص و معماري خاص اتفاق افتاده است. به 
ــير حركت مستقيم از فلسفه خاص به معــماري خاص  عبارت بهتر مس
ــت. تاثير تقابل دوتايي مرد وزن كماكان بصورت نهاني در  صحيح نيس
تفكرات ساختارشكن قابل لمس است. چرا كه در معماري حاصل از اين 
مكتب فكري، تمام دوگانگي ها امكان تظاهر مي يابند ودر كنار هم مطرح 
مي شوند اما به روشي كه تضاد بين آنها را چشم گيرتر مي كند. در حقيقت 
ــت كه مكمل بودن دو  ــيدن به نوعي تفكر و معماري اس نياز اصلي رس
جنس زن ومرد را كه الزمه تكامل و زايش است را مطرح نمايد همان 
ــت. لذا الزم است در مرحله بعد از  گونه كه در نظام خلقت نيز چنين اس
ــيدن به مباني نظري قوي  معماري عمومي  ــازي ديالكتيك، با رس واس
ــاس حضور هردو جنس و تاكيد بر مكمل بودن  حاصل گردد كه  براس

آنها پايه ريزي شده باشد. 

پي نوشت ها

Great London Council's Women's Committe .1- اين كميته 
ــا بهره گيري از يك روش علمي و انتخاب يك جامعه آماري با ادعاي عدم  ب
در نظر گرفتن نيــازهاي زنان در اغلب طرحها و اجراي بسياري از محيطهاي 

اجتماعي در آن جامعه را به اثبات رسانيد.
ــن گروه با هدف  London Women and Planning Group  .2 - اي
ــتگذاري مربوط به  ــبكه اي از اطالعات جهت تاثير در سياس فراهم نمودن ش

امور زنان پايتخت تشكيل يافت.
ــور تهيه و آماده نمودن  منابع  ــه منظ Women's Design Service .3- ب

ــله مراتب را از بين ببرد  اين فلسفه در پى از بين بردن  مى خواهد سلس
دو گانگى هاست بحث فولدينگ در معمارى از اوايل دهه 1990 مطرح 
شد. معماري فلدينگ نيز همانند معماري ديكانستراكشن عمر طوالني 

نداشت (قباديان،1382، 150). 

نتيجه گيري
 

در نتيجه گيري از مطالب فوق مي توان عنوان نمود فلسفه به دو بخش 
ــفه عمومي و فلسفه خاص قابل تقسيم است  كه هر كدام مي تواند  فلس
ــي هاي  ــاري عمومي يا معماري خاص ايجاد كند. آنچه كه از بررس معم
انجام يافته قابل استنتاج است اين كه هرگاه فلسفه خاص معماري خاص 
ــته فراگير شود. اما فلسفه  ايجاد كرده، ماحصل كار پايدار نبوده و نتوانس
عمومي كه منشا معماري عمومي بوده فراگيرتر و پايدارتر بوده است.اگر 
ــير  ــه مس كل مطالب فوق را بصورت جدول و مدل زير خالصه نمود س

حركت از فلسفه به معماري قابل تشخيص است.
 مسير حركت اول از يك فلسفه عمومي به ايجاد يك معماري عمومي، 
مسير دوم از يك فلسفه عمومي به فلسفه خاص كه منجر به ايجاد يك 
ــفه عمومي به معماري  ــده است و مسير سوم از فلس معماري خاص ش
ــت به اين معني كه يك سري مفاهيم و الگوها از يك فلسفه  خاص اس
ــود و مستقيما به معماري خاص تبديل مي شود. به  عمومي گرفته ميش
ــت به تعداد درهاي بهشت ويا  ــي مانند هش عنوان مثال ازاعداد مقدس
ــده و  ــمان اقتباس ش ــي مانند مربع نماد زمين و دايره نماد آس مفاهيم
عناصر به همان تعداد يا به همان فرم در معماري به كار گرفته مي شوند 

و نوع خاصي از معماري ايجاد مي شود.
ــفه عمومي  و رسيدن به يك فلسفه  ــير چهارم حركت از يك فلس  مس
خاص، ايجاد يك معماري عمومي و در نهايت رسيدن به يك معماري 
خاص است كه مد نظر بوده است. چراكه هدف در رد ارجحيت در تقابل 
هاي دوتايي رسيدن به يك نوع معماري است كه در آن هم زن و هم 
ــردو در بهرمندي از فضاي  ــورد توجه بوده و ه ــرد در تمام زواياي م م
حاصل شده احساس رضايت نمايند. نه اينكه با بيان اهميت حضور زن 

جدول4. جدول دوگانه رابطه فلسفه و معماري

(SPECIFIC) خاص(GENERAL)عمومي
دريـــدا: واسازي
دلــــوز: ريــزوم

ســقراط : ديالكتيك
(تقابل دوتايي)

فلسفه

ديكانستراكشن(ساختارشكن) 
فلــــــدينگ

معماريمعــماري تا نيمه دوم قرن بيستم

شكل2. مدل ارتباطي بين فلسفه ومعماري 

بررسي داليل عدم توفيق تفكرات فمينيسمي درتاثير بنيادي ...  
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و اطالعات الزم درباره زنان، جهت استفاده در ساخت محيط تاسيس شد.اين 
ــتم حمل  ــر تحقيقات زيادي در زمينه سيس ــال اخي ــه در مدت 10 س مجموع
ــروژه هاي آنها كه  ــازي و...انجام داده اند .يكي از پ ــي، خانه س ــل عموم و نق
 Anne Thorne) درنوامبر 2004، با همكاري شركت معماري آنـه تـــورنه
ــام يافت، تحقيق درباره موضوع امنيت  Architect 's Partnership) انج

زنان در پاركها بود.
4.Private
5.Public
6.Shirley Araener
7.Symbolising
8.Feminisme  
9.Mary Welston Craft
10.Simon de Beauvoir
11.Second Sex
12.Privet space
13.Public space
14.Sexism
15.Dualism
16.Vitgen Eschtain
17.Jacques Derrida
18.Susana Torre
19.Elizabeth Wilson   
20.Griselda Pollock
21.Deconstruction
22.Polarity
23.Treatise on Architecture
24.Martini's Architettura Civile e Militare- Architettura 
Ingegneria e Arte Militare
25.Symmetry in temples and human body
26.Diana Agrest
27.Within
28.Orders
29.Dolores Heden
30.Constructivism
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