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چکیده
بررســی مکانمنــدی نقشهــای خانوادگــی ،نخســتین گام اساســی بــرای تثبیــت الگوهــای رفتــاری
مبنایی خانواده ،در ّ
اجتماعی خانه ،نشــانگر وجود نوعی معارضه
طراحی اســت؛ ادبیات رایج تحلیل
ِ
بــا نقشهــای اصلــی خانوادگــی (پدری و مادری) بواســطه رشــد ادبیات فمنیســتی مســکن و پیشــینه
پگــرای علــوم اجتماعــی اســت .لــذا در جامعــه اســامی ایــران ،نیاز بــه رویکــرد دیگری بــرای تحقق
چ 
نقشهای خانوادگی محسوس است .در این پیمایش ،برخی رفتارهای رایج مرتبط با نقش پدری در
جامعــه انتخــاب و میزان وقوع مکانمند آنها در ذهنیت مخاطبان بررســی گردید .این فعالیتها چهار
رده را شــامل میشــود :الگوهای رفتار  -حضور فردی ،الگوهای دونفره ،الگوهای خانوادگی و الگوهای
جمعخانواده و غریبهها (مهمان) .در هر رده ،بین  4تا  11فعالیت  -حضور شناســایی شــده اســت که
پس از ســنجش ّکم ِی نســبت آن با ذهنیت ،در ســنجش کیفی ،برخی الگوهای مهم بدســت آمده در
ســنجش ّکمی ،به صورت تفصیلیتر بررســی شــده اســت .آزمون ّکمــی ،نشــاندهنده «جمعگرایی» و
ً
«آیینی» بودن این تصویر ذهنی است که الگویی کامال متضاد با تحلیل دوقطبی زن  -مرد در ادبیات
رایج اســت؛ حاشــیههای مهم فضاهای جمعی و کانونهای کناری ،بیشــترین ذهنیتبخشی را برای
ّ
بازطراحی این نقاط فضایی ،میتواند گامهای
فرزندان داشــته اســت .تأ کید بر کشــف ســازماندهی و
مهمی برای معماری تقویتکننده نقش بنیادی پدر در خانواده باشد.
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مقدمه
رابطــه معمــاری و نظــام کالبــدی با تثبیــت و تولیــد نقشهای
اجتماعــی ،از موضوعاتــی اســت که بجز برخی جنبههای شــاخص
آن ،کمتــر مــورد تحلیل ّ
جدی واقع شــده اســت؛ در حالــی که این
موضــوع از ّ
اهم روابــط فرهنگ و معماری در تاریخ بوده اســت .در
واقع از ســه نقش انسانشناسانه اصلی که «توآن» (انسانشناس
فرهنگــی مشــهور معاصر) بــرای معماری قایل شــده اســت ـ یعنی:
انگیزشهای روانی ،تنظیم رفتار و آموزش فرهنگی (Tuan, 2007,
ً
)77-8ـ دو نقــش آخر اصالتا بــا این موضوع ارتباط مییابد .در این
مــورد تثبیــت و آمــوزش نقــش «پــدر» بــا ابــزار مختلف فرهنگــی ،از
جملــه نظــام کالبدی ،موضوعی اســت کــه از چندیــن حیث حایز
توجه ویژه اســت؛ نخســت آنکه در فرهنگ اســام تمام مسئولیت
نقــش مقابل (یعنی فرزند) برپایه این نقش قرار داده شــده اســت؛
بــه بیــان امــام رضــا (علیــهالســام)« :فرزنــد در فرموده حــق تعالى
بخشیدهشــده بــه پــدر ّ
معرفى ُشــده ،خداوند فرمــوده َی َهـ ُـب ِل َم ْن
ً
ّ
ُ
َیشـ ُـاء ِإناثــا َو َی َهـ ُـب ِل َم ْن َیشـ ُـاء الذك َور (خدا به هر كســى كه بخواهد
ّ
مؤنث بخشــیده و به آن كس كه دوســت داشــته باشــد مذكر هبه
مىكنــد) و بدیهــى اســت وقتــى خــود فرزند بخشیدهشــده بــه پدر
باشــد ،مالش بــه طریق اولى موهوب او محســوب مىگردد .از این
گذشــته پدر مســئول مئونه فرزند اســت در حال صغر و كبر و از این
نظــر مــورد مواخــذه واقــع مىشــود چنانچــه فرزنــد را به او نســبت
داده( »...ابــن بابویــه ،)673-5 ،1380 ،شــناخت این جایگاه هم
بــرای پذیرنــدگان نقش و هم بــرای نقش مقابــل ،اهمیت ویژهای
دارد؛ دیگر آنکه در روزگار معاصر ،تغییر ساختار خانواده از خانواده
گســترده کــه در آن چندیــن «پــدر» بــا ســنین و مراتــب مختلــف در
پیش چشمان فرزندان پسر (پدران آینده) بود و لذا آموزش ضمنی
ً
نقش ،کامال محتمل بود ،به خانوادههای هستهای (در گونههای
متفــاوت  -بهنــام )192 ،1383 ،و حتــی الگوهــای زیســت بــدون
ً
خانواده رســمی ،آموزش فرهنگی نقش را کامــا با مخاطره مواجه
کرده است؛ عدم ورود یا ورود دیرهنگام مردان به عرصه این نقش
براثر باالرفتن ســن ازدواج ،افزایش نرخ طالق ،کاهش ُبعد خانوار،
آزادی انتخــاب همســر ،مشــارکت بیشــتر زنــان در حوزه سیاســی و
همچنین امکان ورود زنان در آموزش و مشاغل جدید (نگاه کنید

بــه آزادارمکی ،1392 ،فصــل چهارم) در کنار مــواردی چون حضور
طوالنی مدت فرزندان در مدرســه و بیــرون خانه ،انتقال الگوهای
رفتاری روانی پدر را دشوار کرده است.
ّ
در آن ســوی موضــوع و در حــوزه طراحــی نیــز ،عــدم توجــه
معمــاران بــه نقــش معمــاری در انتقــال الگوهای فرهنگی بواســطه
کالبــد ،معضلــی بارز اســتّ .
جو حا کــم بر آموزشــکدههای معماری و
گرایشهــای هنری و فرمــی ،نوعی مقاومت را در مقابل پرداختن به
مباحثی از این دست در طر حهای معماری پدید آورده که مختص
ایــران هــم نیســت (گــروت و وانــگ .)102-3 ،1384 ،بعــاوه محیط
حرفــهای معمــاری نیز در ســالیان اخیر با موضوع به عنــوان یک امر
زایــد برخورد کرده اســت؛ بررســی میدانی نگارنــده اول در مورد نگاه
مهندسان معماری در نظام مهندسی قم ،به عنوان نمونه موردی
این امر را به خوبی نشان میدهد (ناری قمی)55-64 ،1393 ،؛ در
حــوزه عملــی و آنجا که با زندگی واقعی مردم ســرو کار دارد« ،مســأله
طراحــی» بــدون بررســی صریــح و بــا مفروضاتــی ضمنــی در ّ
حداقل
خــود تعریف میشــود .لــذا در طرح های مســکونی کوچک مقیاس
و حوزه نظام مهندســی در ایران ،دســتور کار مســکن تنها در تعداد
طبقات و اســکلت و قواعد شهرداری خالصه میشود و برنامهریزی
مســکن تنهــا با دانســتن تعــداد اتــاق خوابها (بــدون آنکــه تعریف
روشــنی از همین اصطالح هم در فرهنگ مسکونی ،موجود باشد)،
بــه پایان میرســد (قاســم زاده)6 ،1389 ،؛ بعــاوه در مورد معماران
مشــهور ایران نیز ،رجوع به بررســی ندیمی و شــریعتراد ()12 ،1391
و نیــز گــزارش زرکش ( )36-7 ،1388در مــورد عوامل مؤثر بر طراحی
بناهای خصوصی ایران ،گواه دیگری بر این مدعاست.
بــا توجه به ضرورت دوســویه موجود بــرای ورود به این موضوع،
در این نوشتار ،نخست با مروری بر ادبیات نظری انسان  -محیط،
به جستجوی تحلیلهای موجود درباره تعامل نقش «پدر» و کالبد
خانــه پرداخته میشــود؛ ســپس چارچوبی بــرای پژوهــش در مورد
تداعیــات کالبــدی نقش «پــدر» پیشــنهاد و مطالعه مــوردی درباره
آن ارایــه و نتایج آن تحلیل میگردد .ماحصل این نوشــتار ،مدخلی
است بر ورود به عرصه تحلیل نسبت کالبد خانه با تثبیت نقشهای
خانوادگی و آموزش آنها که در نتیجهگیری به آن اشاره خواهد شد.

 -۱فضای خانه و حضور مردان
در حــوزه علــوم اجتماعــی ،مطالعــات خانــواده در غــرب ،بعــد
از چندیــن دهــه حا کمیــت رویکردهــای زنســاالرانه ،نیمنگاهــی
را بـ�ه نقـ�ش پـ�دری نشـ�ان میدهـ�د (�Seward and Stanley-Ste
)vens, 2014, 459؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن ،بحران
مســئولیتپذیری نقــش پــدری از ســوی مردان از ســوی محققین
جوامـ�ع صنعتی گوشـ�زد شـ�ده بـ�ود (Hobson and Morgan, 2004,

( )1-2تصویــر  .)1این تغییر ،مقارن اســت با رویکــرد ّ
مجدد مردان
غربــی بــه نقــش پدری و رابطــه با فرزنــد؛ ُمدل این رابطــه ،چنانکه
تحقیقات نشــان میدهد ،همچنان به سمت پدر به مثابه نانآور
خانواده گرایش دارد و این امر بواسطه تثبیت هویت مردانه ،برای
آنــان بــا ارزش اســت؛ بنابرایــن ایــده تســاوی کار خانگــی و حضــور
خانگی زن و مرد که همراه با مدرنیته ،پیش رفته اســت ،به نوعی
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با چالش مواجه است (.)Oechsle, Müller and Hess, 2012, 10
راپوپــورت ( 57 ،1382و )69بــا تعریــف معمــاری بــه صــورت
ایجــاد تمایــز میــان فضاهــا برمبنــای کیفیــات متفــاوت حضــور
فرهنگی انسان ،راه را برای ایجاد پیوند معنیدار میان موضوعات
جامعهشناسانه و معماری هموارتر کرده است .در دهههای اخیر،
تحلیل جامعهشناسی خانه بیش از هر طیفی ،از سوی فمنیستها
لگــران نومارکسیســت و همگرایــان آنهــا پیگیــری شــده
و نیــز تحلی 
اســت؛ ّاما در باب موضوع خاص این نوشــتار یعنی «کیفیت حضور
ً
فضایــی پــدر» در خانــه ،ادبیات مزبور مســتقیما وارد بحث نشــده
ً
اســت؛ بلکــه ایــن حــوزه عمدتــا بر تقابــل نقــش زن و مــرد در خانه
و تأثیــری کــه کیفیت فضایــی خانــه میتواند بر تثبیــت یا تضعیف
ســاختارهای اجتماعــی مقـ ّـوم یــا مخــرب نقشهــای تعریفشــده
از ســوی سـ ّـنت موســوم بــه مردانــه ،بگــذارد ،متمرکــز بوده اســت.
 .۱.۱نســبت الگوهای فضایی خانه بــا حضور مردان در ادبیات
تحلیلی معاصر
در واقــع نگــرش منفــی بــه موضــوع اقتدار یــا حا کمیت مــرد در
ّ
خانه ،بر کل تحلیلهای مزبور سایه انداخته است .از منظر نسبت
بــا فضــا ،ســه طیف اصلــی را میتــوان در این تحلیلها بازشناســی
کرد :دســته نخســت ،با تمرکز بــر معانی و تداعیــات فضاهای واحد
بــه تحلیــل هویت جنســیتی آنها در تاریــخ پرداختهانــد؛ به عنوان
نمونه «آشــپزخانه» ،کانــون بخش ّ
مهمــی از تحلیلها با محوریت
«فضــای زنانــه» بــوده اســت کــه از نخســتین دوره فعالیتهــای
فمنیســتی در مرکــز بحث بوده اســت؛ ّامــا فضای مختـ ّـص مردان،
دوران اخیر و با رشــد ادبیات تحلیلی ،بیشــتر بررســی شــده است.
تحلیل ویکتوریا روزنر در مورد اتاق مطالعه (با عنوان دقیق )Study
در دوره ویکتوریایــی کــه در امتــداد بحــث ویرجینیــا وولــف درباره
ّ
نقــش عــدم مالکیت پول و «اتاق شــخصی» در عدم بــروز خلقیت
زنان ( )Woolf, 1977, 24-5قابل طرح اســت ،یک نمونه تفصیلی
از این مورد اس��ت ( Rosner, 2004فصــل چهارم) .در واقع موضوع
اتــاق فردی در خانه و پیدایش آن ،از دوران مدرنیس ـتهای ّاولیه

تصویر -1سه حوزه مؤثر بر نقش پدری.
ماخذ( :براساس )Hobson and Morgan, 2004, 9

بــه عنــوان یــک پدیده جدید در خانــه مورد توجه قــرار گرفته بود و
لوکوربوزیــه ،صومعههــای تکنفــره پرا کنده در فرانســه را به عنوان
ّ
ّ
الگــو و ســلول مولد خانه معرفــی کرد و موندریان از آن با پیشــنهاد
ّ
ســلول بــه عنــوان واحــد مولــد خانــه ،خیابــان و شــهر در مقابــل
دسـ�تیل دفـ�اع کـ�رد ( .)Overy, 1997, 119-120لــذا تحلیلهــای
مــورد بحــث از مردانهبــودن نخســتین واحدهــای فــردی در خانــه
(بــه عنــوان فضای جمعــی اصیل) بــا پذیرفتن پیشفــرض اصالت
ّ
ســلول در تولیــد فضــای خانــه بــه عنــوان پدیــده مدرنــی کــه زنان
ً
بــدوا از آن محــروم بودهانــد ،قابل طرح شــده اســت .روزنر (،2004
فصــل ،)4ایــن تغییر را بــا تغییر اجتماعــی جامعه بــورژوازی دوران
صنعتــی مرتبــط میداند کــه در آن مردها از خــارج خانه وارد خانه
شــدند و ســعی کردند آنجــا را به مرکز تحکیم قــدرت خود در عرصه
ً
خانــواده تبدیــل کننــد و دیالکتیک تقابل مردان و زنــان نهایتا آن
را بــه اتــاق کتابخانــه (کــه دیگر فــردی نبــود) و یا دراوینــگ روم (که
نوعــی پذیرایــی خصوصیتر بــود) ،در ابتــدای قرن بیســتم تبدیل
ّ
کــرد؛ از ایــن منظر ،مدرنیســم با طرح ّ
مجدد ســلول هــم برای مرد
ّ
خانــه و هــم زن خانــه گام بعــدی را در جهــت تحقق آرمــان مدرن
زنـ�ان برداشـ�ت (نـ�گاه کنید بـ�ه برنامـ�ه تفصیلـ�ی مدرنیسـ�تی تایگه
( )Teige, 2002, 9-31بــه عنــوان براینــد ایــن رویکردهــا در  1932ـ
در صفحــه  227وی بــه صراحــت از لزوم وجود اتــاق انفرادی برای
افــراد خانــه با حذف هر گونه تمایز در ّ
طراحــی میان فضای مردان
و زنــان ســخن میگویــد)؛ با این همــه از نظر هایدن ،ایــن تغییرات
همچنــان بدلیــل ماهیــت مارکسیســتی نظریــات پشــتوانه آن و
عـ�دم توجـ�ه مارکـ�س به نقش زنـ�ان ،از ایـ�دهآل زنان فاصله داشـ�ت
( .)Hayden, 1981, 6-8در طیــف فمنیســتها و آنانی که دورالس
هایــدن فمنیســتهای عینیتگــرا 1خوانده اســت ،زندگــی خانگی
محور نقد و بررسی از زاویه تحلیل قدرت بوده است و اینکه چگونه
نظامهــای رفتــاری ،فضایی و اجتماعی خانه بــر تقویت یا تضعیف
قدرت سـ ّـنتی مــردان تأثیر میگذارد .عــدم وجود فضای خصوصی
بـ�رای زنـ�ان (بصـ�ورت فـ�ردی و شخصیسازیشـ�ده)(Weisman,
 )2000, 2در مقایســه بــا مــردان ،در ابتــدای دوران پســت مــدرن،
بازهــم بخــش مهمــی از ادبیــات را به خــود اختصاص داده اســت.
دســته دوم تحلیلهای مــورد بحث ،به مراتب فضایی و نقش
تفکیــک فضــا در خانــه در تقویــت و تثبیــت نقشهــای جنســیتی
تخصیــص یافتــه بــه زنــان براســاس قواعــد موســوم بــه «احــکام
مردانه» 2مربوط میباشد که ،از مشهورترین این سلسله انتقادات
ً
اســت کــه مســتقیما بــه کیفیــات فضایــی مربــوط میشــود (ایــن
موضــوع را کلثــوم بایــدار بــه تفصیل بحث کــرده اســت Baydar, -
 .)2005, 41در ایــن حــوزه ا گرچــه برخی به نقش همیــن مراتب در
تثبیت نقشهای اجتماعی  -خانوادگی مردان نیز تصریح کردهاند
(ّ ،)Heynen & Baydar, 2005, 47امــا «حضــور فضایــی» مردانــه،
کمتر موضوع تحلیل اســت و چیزی که وجود دارد« ،میدان»های
بازی است که به زعم این تحلیلگرانّ ،
توسط مردان ایجاد شده تا
زن وادار به ایفای نقشهای گونا گون (دســتکم ســه نقش همسر،
مـ�ادر ،خدمتـ�کار) در خانه شـ�ود (منابـ�ع متعدد از جملـ�ه Baydar,
 2005, 33&39و .)Friedan, 2000, 35
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رویکــرد ســوم بــه نســبت فضــای خانه بــا جامعــه خــارج مربوط
اســت کــه تــا حـ ّـدی از حوزه فمنیســم خــارج میشــود و بــه مواضع
مارکسیســتی و انتقــادات قــرن نوزدهمی از سیســتم اقتدار ّ
ســنت و
موضوعات از خودبیگانگی ،نزدیکتر است .تحلیل کیم داوی ،یک
نمونه بارز این رویکرد است که برای تحکیم مواضع منتقدانه خود از
ابزار نحو فضا استفاده میکند و سیستمهای سلسلهمراتبی فضایی
را به عنــوان جنوتایپهای فضایــی نهادینهکننده قدرت خصوصی
در خانــه در مقابــل قــدرت عمومی (قانــون) مطرح میکنــد .به این
معنــا کــه وی موضوع محرمیــت در خانه و مراتــب فضایی مرتبط با
ّ
ّ
مســتعد تشــکل یک کانون قدرت «نامشروع» (در قبال قدرت
آن را
ّ
ّ
یشــمرد کــه بالقوه مســتعد ظلم به اعضــای ضعیفتر
عمومــی) برم 
درون حــوزه خانــه (بــه صورت پیشفــرض :زنان و کــودکان) خواهد
ب��ود ( Dovey, 1999, 22و نیــز ابتــدای فصــل  10بویــژه )140؛ در واقع
ّ
تاحــدی ،زیمل
ایــن نحو تحلیــل در امتــداد موضعگیری بنیامین و
قــرار میگیــرد؛ بویــژه والتر بنیامیــن در تحلیل خود از تــاش تاریخی
بــورژوا برای حفاظت از فردیت خــود در مقابل جامعه فاقد مرزهای
ّ
محرمیت (که هم در مورد قرون وســطا و هم در مورد جامعه
ســخت
ً
مدرن شــونده عصر صنعتی مورد ادعا بوده و هســت) و نتیجتا برای
دفاع از ّ
ســنت در مقابل مدرنیته ،به بســتن مرزها ،تفکیک درون از
بیرون و پرداختن به تزیین درون روی میآورد و میکوشــد تا هویت
«خود» را در مقابل نیروی از خود بیگانهکننده شهر مدرن (موضوع
مورد ستایش بنیامین) بازسازی و بازتولید نماید (Rice, 2007, 11-
)13؛ ا گرچــه «فــرد» مورد اشــاره بنیامین ،فاقد جنســیت اســت و در
مقابل جامعه همگنشــونده مدرن مــورد بحث قرار میگیرد و نه در
چارچــوب تقابل دو فــرد (زن و مرد) ولی چنانکه دورالس هایدن نیز
معتقد است ،این تحلیلها بر مرد دوران صنعتی متمرکز است و لذا
نمونهای است از تحلیل فضایی در مورد مرز درون و بیرون و نسبت
آن با مرد بورژوا بیآنکه چندان متوجه پیوند وی با چیزی به عنوان
«خانواده» و نقش «پدر» بودن او باشد.
له ـ ـ ـ ــای معاص ـ ـ ـ ــر برای ش ـ ـ ـ ــناخت
 .۲.۱کاس ـ ـ ـ ــتیهای تحلی 
زیستفضای پدر در خانه ایرانی
دو موضــوع اصلــی در مــورد ایــن دســت تحلیلهــا و رابطــه آن
بــا نوشــتار حاضــر قابــل طــرح اســت :نخســت آنکــه نهتنهــا درمورد
جوامــع غیرغربــی بلکه در مورد خود جامعه غــرب و ماهیت تاریخی
ً
فضــای خانــه در آنجــا نیــز ایــن تحلیلها کامــا بر واقعیــات منطبق
ً
اتــاق study
نیســت؛ مثــا در مــورد موضوع نخســت و فضای مردانه ِ
همچنــان کــه خــود روزنر هــم اذعــان دارد ،شــواهد معــارض زیادی
وجــود دارد و تحقیــق دیگــری ،پایــه اصلی ایــن فضــا را  closetقرون
وســطایی (کــه در اصــل ،اتاقکی فــردی برای عبــادت کاتولیکها در
منــزل بــوده) میدانــد که هــم زنان و هم مــردان ممکن بوده اســت
واجد آن باش��ند ( ،Worsley, 2011فصل  .)5بعالوه پایه بســیاری از
این مفروضات ،ســبک تاریخی زندگی در غرب اســت که معادلی در
بسیاری از جوامع ندارد؛ در واقع تصرف فضای خانه از سوی زنان و
مردان در نمونههای غیرغربی ممکن اســت نشــانی از قطبیت مورد
ادعای تحلیلهای مزبور نداشته باشد؛ یک وجه موضوع در نمونه

خاورمیانه و عالم اســام ،به تقســیم زمانی مدیریت فضا میان زنان
و مردان بازمیگردد که ناشــی از الگوی جدایی محل کار و زندگی در
شهرهای این ناحیه از جهان است؛ به نحوی که نه تنها خانه ،بلکه
ّ
محلــه نیــز در اغلب ســاعات روز ،تحــت حا ّ
کمیت مطلــق زنان بوده
اســت .این تفاوت در مورد تقســیم نقشها کــه موضوع دیگر بحث
ً
سلســله مراتب فضایی در خانه اســت ،نیز صادق است و مثال نقش
سنت اسالمی و جامعه ّ
«خدمتکار» برای زن خانه ،در ّ
سنتی ایران،
معنــای چندانی نــدارد؛ به نحــوی که مطابق گزارشهــای موجود،
كار خانــه برای زنان دوره قاجار ،نســبت به همنوعــان اروپایی خود،
ِ
چنــدان زیاد نبــوده اســت (كولیوررایــس 152-3 ،1366 ،و شــهری،
 299 ،1371و بویــژه  310بــه بعــد) .در بــاب مســأله دیگــر ،یعنــی
سلســلهمراتب فضایی و بویژه قابلیت تمرکــز کانونی مردانه در فضا،
و عدم تملک فضایی معادل او از ســوی زن خانه ،آنطور که وایزمن
ضمن نوشــتار مشــهوری ،بیان کرده اســت که«از اتاق خواب تا ســر
میــز [غذاخوری]« ،مرد خانه  /نانآور خانه» ،مكانهای حكمرانی،
خلــوت (محــل مطالعه شــخصی) و تفریحی (كارگاه شــخصی خود یا
ّ
داراســت[.اما] یــك زن خانهدار،
صندلــی راحتی مخصــوص خود) را
هیـ�چ مـ�كان بیمزاحمی بـ�رای خـ�ود نـ�دارد» (،)Weisman, 2000, 2
ً
اصوال در تمام خاورمیانه و ّ
حتــی خاور دور الگوی
بایــد گفــت که که
حرکتی نشســتن روی زمیــن در خانه ،تمام کف مفــروش خانه را به
عنوان فضای گسترده زندگی و قابل اشغال موقت (به عنوان قلمرو)
مطرح ساخته است به نحوی که رقابت مندرج در عبارت فوق برای
اشــغال فضــا میــان زن و مرد یــا اهمیت یافتن مکانی خــاص در یک
فضا (مانند جلوی شومینه) در هر حال نمیتوانسته مزیت بزرگی به
اندازه نمونه غربی باشد؛ چرا که الگوی نشستن روی صندلی و مدل
نقطهای اشغال فضا که تعداد مکانهای انگشتشمار قابل اشغال
در خانــه را مطــرح میکند ،آشــکارا قابلیت فضایی 3کمی به نســبت
نمونه غیرغربی برای تساوی فضاهای قلمروی موقت ،ارایه میکند
ً
که شــکلگیری الگوهای رقابتی در آن کامال طبیعیتر اســت .همین
عدم تطابق شرایط تاریخی در مورد تحلیل والتر بنیامین نیز بخوبی
قابل بررسی است و فرد بورژوای او و شرایط زندگی مورد ّادعای وی،
در تاریــخ ایــران ،شــاید به تعداد انگشــتان دســت ،مصداق داشــته
باشد و به هیچ وجه یک الگوی فرا گیر اجتماعی نبوده است .برخی
از تحلیلهای منفی ارایه شــده از واقعیات جامعهشناســانه فضا نیز
ً
از منظر ارزش فرهنگی و ذهنیتی ممکن اســت کامال معکوس باشد
ً
و برخالف نظر تحلیلگران ،ذاتا موضوع مثبتی برای مردان ،زنان یا
ّ
کل خانواده محسوب شود .نمونه بارز این موضوعّ ،قوت حا کمیت
خانــواده بــر عرصــه خانــه در قبال قانون جامعه اســت کــه الگوهای
فضایی مرز خانه و بیرون آن را تحکیم میکند و تحلیل فوقاالشاره
از کیــم داوی به عنوان موضوعی ّ
بالقوه غیرانســانی از آن تعبیر کرده
اســت .ایــن تحلیــل در میان جامعهشناســان ایرانی نیــز کم و بیش
رایــج اســت و بــه عوامــل گونا گونی نســبت داده میشــود :از جمله،
منزلت شــغلی مرد ،وضعیت اشــتغال و تحصیالت مرد یا زن ،درآمد
یا سن و( ...نگاه کنید به منصوریان و همکاران.)272-5 ،1381 ،
بــرای دســتیابی بــه معنــای روشــنی در ایــن زمینــه بحــث
و بررس ـیهای نظــری و تجربــی بســیاری در مــورد چگونگــی
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تصمیمگیری در خانواده صورت گرفته است .نتایج به دستآمده
در یکی از بررسیهای انجام شده در این باره نشان میدهد که در
معاصر ایرانی ،بیش از نیمــی از خانوادهها ( 61/6درصد)،
جامعــۀ
ِ
پــدران نقــش محــوری در تصمیمگیــری را دارنــد (نــگاه کنیــد بــه
آزادارمکــی ،1392 ،فصل چهارم) .این نگاه در تعبیر یک تحلیلگر
ً
غربــی دیگــر در مورد جوامع اســامی ،کامال صــورت معکوس یافته
اســت و اســتفانو بیانکا وجــود آن را مزیت مهمــی در ایجاد رضایت
اجتماعــی در میــان مــردم ایــن جوامــع دانســته اســت که بــه آنان
ّ
حسی از استقالل و عدم بردگی حتی در خانههای کوچک میدهد
ّ
ک��ه کمت��ر نش��انی از آن در دیگ��ر تمدنه��ا میتوان یاف��ت (Bianca,
 - 2000, 36همان چاردیواری ،اختیاری مشــهور ایرانی) .گذشــته
از موضع جامعهشناســانه ،دس ـتکم طیفی از روانشناسی علمی
معاصــر از موضــوع تحکیــم مرزهــا در تعریــف نقشهــای اجتماعی
و بویــژه خانوادگــی بــه عنــوان ابــزار آســایش و کارایی روانــی ،دفاع
میکند (ساالریفر.)130-2 ،1381 ،
نکتــه دوم و اساس ـیتر از منظــر ایــن نوشــتار در مــورد ایــن
تحلیلهــا ،عــدم کفایت آنها برای تبیین نقش ّ
مهم «پدر» در خانه
و وجــه فضایــی آن اســت؛ در واقــع ایــن نقــش ،تداعیــات رفتــاری
زیــادی دارد کــه میتواند با فضــا پیوند یابد و در خالل این دســت
ّ
تحلیلهــا بدلیــل منفینگری کلی آنان نســبت به نقــش قدرتمند
مرد ،از نظر دورمانده و موضوع بخش دیگر این مقاله است.
در مــورد خــاص پــدر برخــی تحقیقــات خــاص ،بــه موضــوع
فضامنــدی ایــن نقــش پرداختهانــد؛ ّامــا ایــن پژوهشهــا کمتر به
نســبت فضــا  -رفتــار ،آنهــم از ُبعد نقــش پدری در معنای ســنتی
ً
خــود توجــه کردهانــد؛ مثال پژوهش اندرســن در مورد نــروژ ،مربوط
اســت بــه نســبت نقــش پــدری بــا خانــه از منظر تئــوری ســازندگی
فضــا (دیالکتیــک فضا  -زندگی) هاروی و لفور؛ اما با توجه به بســتر
انســانی پژوهــش ،یعنی کشــورهای اســکاندیناوی و قانونیشــدن
فرزندآوری از طریق روابط نامشروع و حتی تلقی نقش پدری برای
همجنسگرایــان ،چیزی را به عنوان «پدر بودن» مورد بررســی قرار
ً
داده اسـ�ت که اصـ�وال در اینجا مفهومی نـ�دارد (Andersen, 2014,
)234-6؛ در نمونــه دیگــر کارولینــا هلفریش در جســتجوی نســبت
ً
خانــه و نقــش پــدری در قالــب مــدرن خــود ،نهایتــا بــه دیالکتیک
فمنیستی خانه = فضای زنانه و محیط کار = فضای مردانه ،رجوع
میکنــد و بحــث را به رقابت زن و مرد برای تصاحب قلمرو از یکســو
و مبــارزه درونــی مــرد برای ایجــاد تعادل بیــن مردانگی (بــا معادل
ً
فضایــی محیــط کار) و نقــش پــدری مدرن (کــه اصالتا زنانه شــدن
نقــش سـ ّـنتی پــدر را بــه همــراه دارد و او را از نــانآور بــه نگهدارنــده
کودک بدل میکند) ،معطوف میکند (.)Helfreich, 2012, 162-3

 .۲بررســـــــــی میدانی زیســـــــــتفضای پدر در
خانه ایرانی
بــرای اینکــه بتــوان نســبت نقش «پــدر» (بــا تعریف ایرانــی و نه
معاصــر غربــی) بــا الگوهــای فضایــی را بررســی نمــود ،مطالع ـهای
میدانی به شــرح زیر ترتیب داده شــد :در این مطالعه فرض بر این

اســت که نسبتهای معنیدار بین تکرار رفتارهای مرتبط با نقش
پــدری و فضاهایــی کــه ایــن رفتارهــا در آن رخ میدهــد ،بــه معنی
همبستگی نقش مزبور با الگوهای فضایی پیدا شده است.
 .۱.۲روش پیمایش
در ایــن پیمایــش  -بواســطه عدم وجود ســابقه قبلــی  -برخی
رفتارهــای رایــج مرتبــط بــا نقــش پــدری در جامعــه (اعــم از مثبت
و منفــی) انتخــاب شــد و نخســت بــه صــورت ّکمــی میــزان وقوع و
مکانمنــدی آنهــا در ذهنیــت مخاطبــان بررســی گردیــد .ترتیــب
انتخــاب فعالیتهــا از حــاالت فــردی رفتــار  -حضــور بــه حــاالت
ً
جمعی اســت کــه مجموعا چهــار رده را شــامل میشــود :الگوهای
رفتــار  -حضــور پــدر در حالت فــردی ،الگوهــای دونفــره ،الگوهای
جمــع خانوادگــی و الگوهــای جمع خانــواده و غریبههــا (مهمان).
در هر رده ،بین  4تا  11فعالیت  -حضور شناســایی شــده اســت که
در ســنجش ّکمی ،نســبت آن با ذهنیت بررســی شــده ،ســپس در
ســنجش کیفــی ،برخــی الگوهــای مهم بدســت آمده در ســنجش
ّکمــی ،به صــورت تفصیلیتر مورد بررســی قرار گرفته اســت؛ به این
صــورت در مــورد آن الگو ،عالوه بر پالن ،از گــزارش فرزند ،بیان وی
در مــورد پدر خود و نیــز تصویر موقعیت فضایی برای تحلیل کیفی
و عمیق بهرهبرداری میشود.4
 20خانــواده انتخابــی در شــهر تبریــز بــرای پیمایــش در نظــر
گرفتهشــد و پرسشــنامهها بــه صورت ایمیــل برای یکــی از فرزندان
جــوان آنهــا (حــدود  20تا  25ســال) ارســال گردیــد .انتخــاب مزبور
براســاس نمونهگیری تصادفی نبود؛ بلکه انتخابهای هدفمند با
توجــه به عدم وجود نمونه قبلی ،ترجیح داده شــد .برای انتخاب
نمونههــای مــورد مطالعــه (خانوادههــای هــدف) بجــز همگنــی
فرهنگــی و تعهــد نســبی بــه اصول زندگی اســامی ،ســعی شــده تا
بســتر فرهنگی نمونههای ّکمی کمابیش یکســان و دارای پیشینه
مذهبی شــناخته شده باشد؛ انتخاب شــهر تبریز ،به عنوان مکان
زندگــی نمونهها ،این ویژگی را تضمیــن میکرد؛ نمونههای کیفی،
بــرای تحلیــل نتایج ّکمــی از میان همانها انتخاب شــد (4مورد از
میــان  20مــورد) که در بخش تحلیل نتایج ،شــرح نحوه انتخاب و
نتایج بررسی آن خواهد آمد.
 .2.2نتایج پیمایش کمی
در ابتــدای امــر ،بایــد متذکــر شــد بــا توجــه بــه اینکــه در نــرم
افــزار تحلیــل اطالعــات آمــاری « »SPSSنیــاز بــود تــا به هر کــدام از
متغیرهــا اعتبــار خاصــی 5بخشــید ،بــرای ایــن منظــور ،بــا توجه به
تعــداد نمونههــای آماری ،از نظــام پنج تایی (طیــف لیکرت) برای
پاسخگویی برای هر کدام از متغیرهای مورد سؤال ،استفاده شد.
بــرای مثال وقتــی از عبارت "پــدرم در خانه نمــاز میخواند" که
نمونهای از حضور انفرادی به حســاب میآید؛ پرســیده میشــود،
عــدد  1بیشــترین اعتبــار (بــه ایــن معنا که ایــن فعل در ذهــن افراد
بــا یــک مکان مشــخص تداعی میشــود) و عــدد  5کمتریــن اعتبار
(چیزی از این فعالیت به ذهنم نمیرسد) میباشند؛ به این معنی
که هنگامی که فردی نمرۀ  1را برای این پرســش ،پاســخ میدهد،
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اســت و در عین حال نشــان میدهد که تصویر ذهنی آن ّ
فعالیت،
ِ
پیوند چندانی با مکان ندارد؛ عدد  5نیز نشان میدهد که فعالیت
مورد اشــاره ،نسبتی با تصویر ذهنی فرد از پدر خود نداشته است.
بــا توجــه به این اعتبــارات که به هر کدام از این گزارهها داده شــد،

یعنــی قائــل به این واقعیت اســت که پــدرش برای نمــاز خواندن،
جایگاهــی ویــژه در خانــه دارد یــا بــه عبــارت دیگــر ،مــکان نمــاز ،با
تصویر ذهنی فرد از پدرش پیوند قوی دارد؛ به این صورت ،نمره 3
حا کی از پیوند مستحکم فعالیت خاص با نقش پدر در ذهن فرزند
جدول  -1آمار توصیفی از کیفیت انواع حضورهای چهارگانه.

اساس نوع خانه
تفکیک بر
ِ
انحراف از
میانگین
میانگین
قدر مطلق
تفاضل میانگین (خانه آپارتمانی) (خانه حیاطدار) معیار

0.18

2.45

2.63

1.307

2.53

19

پدرم کتاب میخواند

0.6

2.9

3.50

1.581

3.17

18

پدرم روزنامه میخواند

0.15

2.18

2.33

1.410

2.25

20

پدرم کارهای مربوط به شغلش را درخانه انجام میدهد

0.58

2.64

3.22

1.447

2.90

20

پدرم کارهای خانگی انجام میدهد (*)

0.23

2.36

2.13

1.447

2.26

19

پدرم وسایل شخصیاش را مرتب و وارسی میکند

0.74

2.64

3.38

1.615

2.95

19

پدرم عکسها و وسایل قدیمیاش را نگاه میکند (*)

1.24

1.64

2.88

1.302

2.16

19

0.77

2.36

3.13

946.

2.68

19

پدرم اسناد مهمش را بررسی میکند
پدرم در مورد مسائل ّ
مهم خانه با مادرم مشورت میکند

0.27

2.73

3.00

834.

2.84

19

پدرم در مورد رفتار یکی از فرزندان با مادرم بحث میکند

1.2

2.55

3.75

1.079

3.05

19

پدرم به درددل یکی از فرزندان گوش میدهد (*)

1.05

2.45

3.50

1.049

2.89

19

پدرم یکی از بچهها را نصیحت یا توبیخ میکند (*)

1.31

2.55

3.86

1.259

3.06

18

پدرم مشغول بازی با بچههاست

0.82

1.18

2.00

1.020

1.53

19

پدرم با یکی از فرزندان نشسته و فیلم تماشا میکند

0.23

2.73

2.50

831.

2.63

19

پدرم با موبایل با یکی از دوستانش صحبت میکند

0.44

2.73

2.29

856.

2.56

18

پدرم با موبایل با یکی از خویشاوندان صحبت میکند

0.25

2.82

2.57

1.018

2.72

18

پدرم با موبایل با یکی از افراد خانه که بیرون رفته،
صحبت میکند

0.09

1.91

2.00

970.

1.95

19

پدرم در جمع خانواده است ،در حالی که همه مشغول
بحث در مورد یک موضوع خانوادگی هستند.

0.2

1.45

1.25

597.

1.37

19

پدرم در جمع خانواده است ،در حالی که همه با هم یک
سریال تلویزیونی را تماشا میکنند

0.61

1.82

2.43

1.259

2.06

پدرم در جمع خانواده است ،در حالی که همه در اتاق
18
نشیمن هستند ولی هرکس به کار خودش مشغول است.

0.11

1.64

1.75

671.

1.68

19

پدرم در جمع مهمانها است ،در حالی که مهمانها
همه خویشاوندان ما هستند.

0.59

2.09

1.50

1.119

1.84

19

پدرم در جمع مهمانها است ،در حالی که مهمانها
همه از دوستان خانوادگی پدر و مادر هستند.

0.43

2.2

2.63

1.539

2.39

18

پدرم با یکی از دوستانش که برای دیدن او آمده است،
مشغول صحبت است.

0.55

1.45

2.00

885.

1.68

19

پدرم در جمع مهمانها است ،در حالی که همه مشغول
صرف شام در خانه ما هستند.

د .بررسی نسبت فضای خانه با حضور
پدر در جمع مهمانها

0.18

1.18

1.00

315.

1.11

19

پدرم در جمع خانواده است ،در حالی که همه با هم
ناهار یا شام صرف میکنند.

الف .بررسی نسبت فضای خانه با حضور انفرادی پدر

1.11

3.36

4.25

1.628

3.74

19

پدرم نوار یا  CDمورد عالقهاش را گوش میدهد

ب .بررسی نسبت فضای خانه با حضور دو نفری :پدر
و یکی از اعضا

0.44

3.55

3.11

1.599

3.35

20

پدرم به رادیو گوش میدهد

ج .بررسی نسبت فضای خانه با
حضور پدر در جمع خانوادگی

1.03

4.6

3.57

1.551

4.18

17

پدرم در خانه سیگار میکشد

حضور فردی

0.11

1.45

1.56

946.

1.50

20

پدرم در خانه نماز میخواند

حضور در میان جمع

میانگین

N

انواع حضور

آمار توصیفی
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ترســیم جــدول کلی که میانگین هر کــدام از متغیرها را درون خود
دارد ،امکانپذیر میشود (جدول .)1
با توجه به جدول  1که فعالیتهای وابسته به پدر را به صورت
تفکیکی نشــان میدهد ،میتوان این طور اسنتاج کرد که از میان
ـایر
حضورهــای انفــرادی ،تصویــر
ذهنی«نماز خواندن» بیش از سـ ِ
ِ
فعالیتهــا ،مکانمند بوده و از میان حضورهای جمعی (در میان
خانــواده یــا مهمانهــا) و تصویرهای ذهنــی موجود از پــدر در این
هنگام «تماشــای تلویزیون» و هنگام «صرف ناهار یا شــام»
موارد،
ِ
در جمــع خانــواده ،جایــگاه پــدر مشــخص بــوده و از مکانمنــدی
بیشتری نسبت به سایر موارد برخوردار است.
بــا توجــه بــه پرسشــنامه ،در میــان پاس ـخهای پرسشــنامه،
عبــارت « بیشــتر خــود فعالیــت در ذهنم میآیــد و نه مــکان آن» با
ـذاری ( 3در طیــف پنجتایی) در نظر گرفته شــده اســت .در
ارزشگـ ِ
جدول -2میانگین مربوط به هر یک از انواع حضورهای چهارگانه.

.78929

2.7949

.57328

بررسی نسبت فضای خانه با
2.6633
حضور دو نفری :پدر و یکی از اعضا

بررسی نسبت فضای خانه با
حضور انفرادی پدر

.70400

1.8816

بررسی نسبت فضای خانه با
حضور پدر در جمع مهمانها

حضور در میان
جمع

.50219

1.6053

بررسی نسبت فضای خانه با
حضور پدر در جمع خانوادگی

حضور فردی

انحراف از
معیار

میانگین

این قســمت ،نکتهای که حائز اهمیت میباشــد؛ ذکر فعالیتهای
مربوط به این بخش اســت که در بررســی پاسخها مورد نظر است،
بــا توجه به نتیجۀ حاصله ،چهــار فعالیت (دو مورد از فعالیتهای
فــردی و دو مــورد از میــان فعالیتهــای جمعــی) از جــدول بــا این
اعتبار نزدیکی به این نمره ( )3مورد توجه قرار میگیرند:
ویژگی به
ِ
ایــن فعالیتهــا کــه بــا عالمــت (*) در جــدول مشــخص شــدهاند،
نشــان میدهنــد کــه جایگاهــی بــرای این امــور در خانه مشــخص
خود فعالیت وجود دارد ،بدون
نشــده است و تنها تصویر ذهنی از ِ
اینکه فضای خاصی در ذهن اغلب افراد از آن موجود باشد.
عالوه برنتایج ناشی از آمار توصیفی ،برخی نتایج تحلیلی قابل
توجه نیز قابل اشاره است:
طبــق جــدول 2کــه میانگینهــای مربــوط بــه هــر یــک از انــواع
حضورهــای چهارگانــه (حضــور انفــرادی ،حضــور دو نفــری بــا یکی
از اعضــای خانــواده ،حضــور در جمــع خانــواده ،حضــور در جمــع
مهمانهــا) را نشــان میدهــد؛ بــا توجه بــه طیف مورد نظــر (نمرۀ1
مندی کمتر به قدری
مندی بیشتر و نمرۀ  5برای مکان
برای مکان
ِ
ِ
نتایــج مربــوط به
و
شــود)
ی
نم
القــا
مخاطــب
ذهــن
بــه
کــه چیــزی
ِ
میانگینها در هر گروه که در جدول  2آورده شــده اســت؛ میتوان
اینطور اســتنتاج کرد که تصویر ذهنی از پدر در حضورهای فردی
نســبت بــه حضــور در جمــع (خانــواده -مهمــان) ،از مکانمنــدی
پدر خانــواده در
کمتــری برخــوردار اســت؛ به ایــن معنی که
حضــور ِ
ِ
ـان جمــع ،در مــکان مشــخصتری بــروز پیدا کــرده تــا وقتی که
میـ ِ
ـدر خانــواده به صورت فردی یا با یکی از اعضای خانواده در خانه
پـ ِ
حضــور دارد یــا بــه عبــارت دیگــر ،ایــن مکان بــا نقش پــدری پیوند
قوی دارد .اســتفاده از آزمون  tبرای اثبات معناداری تفاوت نتایج
ردیفهای حضور فردی و حضور جمعی پدر در جدول  3نیز ّ
مؤید

جدول  -3میزان معناداری در تفاوتهای مربوط به نوع حضور (فردی ـ جمعی).

t-test
بررسی نسبت فضای بررسی نسبت فضای بررسی نسبت فضای بررسی نسبت فضای
خانه با حضور
خانه با حضور پدر در خانه با حضور پدر در خانه با حضور دو نفری:
انفرادی پدر
پدر و یکی از اعضا
جمع خانوادگی
جمع مهمانها

حضور در میان
جمع

حضور
فردی

1.15E - 05

0.000

حضور فردی

0.000

1.15E - 05

حضور در میان جمع

0.000

0.000

موارد معنادار به صورت برجسته با رنگ خا کستری مشخص شدهاند

0.113

0.000

بررسی نسبت فضای
خانه با حضور
انفرادی پدر

0.000

0.32

بررسی نسبت فضای
خانه با حضور دو
نفری :پدر و یکی از
اعضا

1.88E - 06

1.27E - 05

0.0007

0.002

بررسی نسبت فضای
خانه با حضور پدر در
جمع خانوادگی
بررسی نسبت فضای
خانه با حضور پدر در
جمع مهمانها
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این نتیجه اســت .در جدول دیده میشــود که نتایج زیر  0.005که
معنــاداری تفــاوت را نشــان میدهــد ،هــم بــرای مقایســه انفرادی
ردیفهای الف و ب با ج و د بدســت آمده اســت و هم در مقایســه
مجمــوع نتایــج آنهــا بــا مجمــوع نتایــج ج و د کــه نمایشــگر حضور
جمعی است.
در میان پاســخگویان و شــاخصههای فردی آنها ،دو مشخصه
میتوانســت بــرای تحلیــل تصویــر ذهنــی از پــدر  -مــکان کارآیــی
داشــته باشــد :نخســت وضعیــت فرهنگــی خانــواده کــه بــا «پــدر»
نســبت بیشــتری دارد و دوم ،وضعیــت کالبــدی خانــه پــدری کــه
موضوعــی در رابطــه با «مکان» و نقش احتمالی آن در شــکلگیری
الگوهــای پدر  -کالبد اســت .در مــورد وضعیت فرهنگــی ،انتخاب
 90درصــدی گزینــه «هــم سـ ّـنتی و هــم مــدرن» نشــان م ـیداد که
الگوهــای رفتــار فرهنگــی پاســخگویان ،کمابیــش مشــابه اســت و
نتایج این تحقیق ،منحصر به این طیف از جامعه اســت .از ســوی
دیگــر تحلیــل تمایــز دســتههای فرهنگی ،توجیــه نداشــتّ .اما در
مورد شــاخصه مکانی ،نسبت نزدیک پاسخگویان با خانه حیاط
دار ( 45درصــد) و آنهــا که خانه پدریشــان فاقد حیــاط (آپارتمانی)
اســت ( 55درصــد) ،امــکان مقایســه را پدیــد آورد کــه نتایــج آن در
جــدول  1آمــده اســت ،طبق ایــن نتایج که بر اســاس ایــن تفکیک
(نوع خانه و تقســیمبندی آن به حیاطدار و آپارتمانی) انجام شد،
فعالیت "پدرم نوار یا CD
نتیجه این طور نشان میدهد که در سه
ِ
مــورد عالق ـهاش را گوش میدهد" " پدرم اســناد مهمش را بررســی
میکند" " پدرم مشــغول بازی با بچههاســت" ،تفاضل میانگین به
حدا کثر خود رســیده اســت که نشاندهندۀ این واقعیت است که
این ســه فعالیت ،نوع خاصی از حضور و مکانمندی را نســبت به
نوع خانه القا میکنند که میزان تأثر این ســه فعالیت را نســبت به
نــوع خانه میتوان به وضوح مشــاهده نمــود؛ به عبارت دیگر ،نوع
خانه ،تأثیر زیادی روی این قســم از فعالیتهای پدر داشــته است
کــه در نــوع خود مهم میباشــد .در میان موارد ذکر شــده ،فعالیت
ـزان مکانمندی در این دو نوع
"بــازی بــا بچهها" که در
تفاضل میـ ِ
ِ

خانه ،شــاخص شده است؛ با توجه به پیش فرضهای زیستی در
فعالیت
این دو نوع زندگی ،قابلیت حدس بیشتری داشته ولی دو
ِ
دیگر ،قدری دور از ذهن میباشند.
 .۲.۳تحلیل کیفی نتایج
در ایــن قســمت بــا توجه به عدم وجــود مطالعه مشــابه ،موارد
قابــل توجــه در تحلیــل آماری ،در چهــار نمونه کیفی مورد بررســی
(بــا مصاحبــه و پرسشــنامه بــاز) مــورد وا کاوی عمیقتــر قــرار داده
میشوند؛ این نمونهها از میان همان افراد مورد مصاحبه (کسانی
کــه در مــوارد اصلــی ،پاســخ مثبــت داشــتهاند) انتخــاب شــدهاند
و بجــز مصاحبــه ،مــدارک تصویــری از مکانهــای مــورد بحــث نیــز
تهیهشده است .دو نفر از کسانی که خانه پدری حیاطدار داشتند
(نمونههای مشــخص شــده بــا  H1و  )H2و دو نفر از مــورد آپارتمانی
(نمونههای مشخص شده با  A1و  )A2برگزیده شدند.
 .۱.۲.۳مکانمنــدی تصویــر ذهنــی از پــدر در حضــور فــردی:
رجوع به ادبیات تحلیلی ابتدای نوشتار ،حا کی از آن است که آنجا،
بــر نقــش منفــرد و اقتدارطلــب مرد در خانه تأ کید شــده اســت؛ ولی
یافتههای نگارندگان نشــان میدهد که تصویر ذهنی «پدر» ،بویژه
در اتصال با مکانهای خانه ،تصویری وابسته به جمع است و با آن
معنادار میشود .بعالوه ممکن است بتوان بیان کرد که مکانهای
خیلی فردی (مانند محل اسناد و مدارک یا سیگار کشیدن) چندان
در ذهــن افــراد ،بــا پــدر پیوند نداشــته اســت که نتیجــهای برخالف
تحلیل فمنیستی (موضوع مرد و شومینه) در تحلیل فریدن است.
در میــان موقعیتهــای «حضــور انفــرادی»« ،نمــاز خوانــدن» بطور
استثنایی ،تصویری مکانمند در ذهن افراد داشته است.
در بررســی نمونههــای کیفــی ،در ســه مورد از چهــار مورد ،این
مــکان در اتــاق پذیرایــی و در عین حــال ،دور از مســیرهای حرکتی
قــرار دارد« :ایــن محل مکان مشــخصی در اتاق پذیرایی میباشــد
رفــت و آمــد کمتــری از آن محــل میشــود» (نمونــه  )H2دقــت در
تصاویــر ایــن مــکان در نمونههــای مــورد بررســی (تصاویــر 2و)3

تصاویر 2و  -3محل نماز خواندن پدر در پذیرایی ـ نمونه ( A2سمت راست) و نمونه ( A1سمت چپ).
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برخــی ویژگیهــای دیگر را نیز نشــان میدهــد :رؤیتپذیری مکان
از موضــع عــادی نشســتن جمع خانــواده (بودن در جمــع در عین
عمل انفرادی) ویژگی این مکان اســت؛ مکان ا گرچه خلوت دارد،
ّامــا در «حاشــیه» نیســت ،در «متن» زندگی اســت و به ایــن اعتبار
یک حضور فردی در جمع است و نه یک حضور منفرد مطلق« :به
نظــر مــن ،این محل در خاطره هــر یک از افراد خانواده ثبت شــده
اســت» (مــورد  .)A1وجود آن در انتهای اتــاق ،پدر را در حین عمل
آیینــی ،در مقابــل جمــع قــرار میدهــد در حالی که خود او ،پشــت
بــه جمــع دارد؛ این صورت ،با حضور مفهومــی «امام جماعت» در
مسجد قابل قیاس است که او نیز پشت به جمع قرار میگیرد ،ولی
به خاطر آنها روبه خدا دارد؛ بجز یک مورد ( - H1که بدلیل ناتوانی
نسبی از صندلی مستقر در کنار اتاق استفاده میکند) ،مکان مزبور
نشــانه بیادماندنی نداشــته اســت (عدم شخصیســازی)؛ ّاما عدم
اشغال این مکان از سوی دیگر افراد خانواده( ،حتی برای نماز) ،و
تأ کیــد بر بیادماندنی بودن آن ،مکان را به یک «مکان خاطرهای»
(در قیاس با مکان «نشانگذاری شده») تبدیل میکند.
در عیــن حــال در مــورد حضــور فــردی ،یک پدیــده مهــم تمایز
نتایــج مربــوط بــه مســکن حیــاطدار و آپارتمانــی در مــورد فعالیت
«بررســی اســناد و مدارک شــخصی توسط» پدر اســت که در نمونه

آپارتمانــی ،آشــکارا ذهنیــت مکانمندتــری را نشــان میدهد .یک
تعبیــر از ایــن پدیــده ،تناســب بیشــتر مــدل آپارتمانــی بــا ســازوکار
تحلیــل ادبیــات غربــی اســت؛ به ایــن معنا کــه در ایــن عرصههای
کتــر و فاقــد فضــای بــاز ،حضورهــای فردگراتــر افــراد خانواده،
کوچ 
بیشــتر در ذهنیتبخشــی بــه دیگر افــراد خانواده مؤثر اســت و این
امر به رقابت بر ســر تســخیر فضا که موضوع اصلی ادبیات تحلیلی
خانه در موج دوم فمینیســم اســت ،دامن میزند (در این حالت،
رقابــت میــان پدر و فرزنــد نیز قابل طرح اســت و ادبیات فرویدی و
عقده ادیپ نیز ممکن است در تحلیل وارد شود).
مقایســه مکان فعالیت مزبــور در تحلیل کیفی نمونه آپارتمانی
ً
با حیاطدار ،نشــان میدهــد کامال بر نتایج تحلیــل کیفی انطباق
دارد؛ بــه ایــن معنــا کــه در همــه مــوارد ،یک مــکان دنــج و امن در
اتــاق خواب برای نگهــداری مدارک ،وجود دارد ،امــا در دو نمونه
آپارتمانــی ،عــاوه بر آن ،یک قفســه یــا کتابخانــه اختصاصی دیگر
بــرای پــدر در پذیرایــی وجــود دارد (تصاویــر4و« :)5یــک مکان در
گوش ـهای از اتاق والدیــن و همچنین محلی در پذیرایی میباشــد
کــه جــدا از فضــای نشــیمن و در محلــی کــه بــرای کتــاب خوانی و
فعالیتهــای هنــری اســت وجــود دارد .شــامل ســه کتابخانــه بــا
قفس ـههای زیــاد میباشــد کــه در کنار هم قــرار گرفتهاند و شــامل

تصاویر 4و -5در نمونه  A 1در مورد فضای نگهداری اســناد و وســایل (دو تصویر فوق) آمده اســت« :البته شــایان ذکر اســت که محل اصلی کار و فعالیت پدر در همان اتاق پذیرایی اســت ـ
نسبی حریم
تصویر سمت راست ـ منتها در گوشهای که مزاحمتی برای سایر اعضا نداشته باشد و همچنین با جدارههایی از قفسههای کتاب قابل تعریف است که البته با توجه به تداخل
ِ
این فضا ـ که قابل انکار نیز نیست  -به نظر میرسد مکان مناسبی نیست» .
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انــواع کتابهــای علمــی و هنــری میباشــد و همچنیــن برخــی از
مــدارک و اســناد پــدر در بین آنها دیده میشــود» (مورد )A2؛ حال
آنکه در نمونه حیاطدار ،فضای جمعی در این مورد نقشــی ندارد
و تنهــا اســتفاده از مــدارک ممکــن اســت در فضای جمعی باشــد:
«ایــن محــل در یکــی از اتاقخوابها قــرار دارد به لحــاظ مکانی از
امنیت بیشتری برخوردار است که البته در بعضی از مواقع مدارک
را برداشـ�ته و در اتاق پذیرایی مطالعه می کند» (مورد .)H2
 .۲.۲.۳مکانمنــدی تصویــر ذهنــی از پدر در حضــور جمعی:
همــان طــور کــه در جدول  2مشــاهده شــد ،میــزان حضــور پدر در
فردی
حالت جمعی دارای مکانمندی بیشــتری نسبت به حالت ِ
فعالیتهای مشــابه میباشــد .در حقیقت ،این امر نشــاندهندۀ
ایــن واقعیــت اســت کــه ســنتهای خانوادگــی درمیــان جمــع،
پایبنــدی بیشــتری از حضورهــای متکــی به خود (انفــرادی  -یکی
از اعضــای خانــواده) دارد .این واقعیت را میتــوان از دو زاویه مورد
نگاه متاخر و در عین حال شــایعی
بحث قرار داد؛ موضوع اول ،به ِ
بازمیگــردد که جامعهشناســانی نظیر پارســونز  -که تأثیر بســیاری
روی جامعهشناســی معاصر دارند  -آن را بســط دادهاند :پارســونز،
خانــواده را یــک پــاره نظــام از نظــام کل جامعــه میبینــد (نــه یــک
اجتماع کوچک ،بریده و منفک از جامعه -امینمجد و همکاران،
 .)98 ،1389از این رو خانواده و نقش هر یک از اعضاء را نمیتوان
بدون در نظر گرفتن تأثرات بیرونی در جامعه تحلیل و بررسی کرد.
حــال بــا در نظــر گرفتن این واقعیـ ِـت بیرونی و تطبیــق آن با زمینه،
یگــردد؛ موضــوع دیگــر تحلیــل متــداول
مســأله قــدری روش ـنتر م 
ـگاه
ـ
ن
ـیوۀ
ـ
ش
ـداد
ـ
امت
در
را
ـور
ـ
ام
ـه
ـ
ن
اینگو
جامعهشناســان اســت کــه
ِ
ســنتی بــه مســأله خانــواده  -حا کمیت پــدر در خانــواده و فرهنگ
سنت ایران  -در عین تغییرات ساختاری در جامعۀ
پدرساالری در ِ
متأخـ ِـر ایرانــی تلقی میکنند؛ این در حالی اســت که در نمونههای
کیفی مورد بررسی ،توصیف مکان از سوی فرزند با نوعی «احترام» و
«احساس غرور» نسبت به پدر است؛ مثال مخاطب خانه  A2مکان
حضور پدر در جمع مهمانها را چنین توصیف کرده اســت (تأ کید
از نگارنده اســت)...« :اما بیشــتر در مبلهای تکنفره مینشیند.
ـس صمیمیــت و دوســتی در این فضا زیاد اســت و بــا حضور پدر
حـ ِ
میــان مهمانهــا ایــن صمیمیــت ،حتــی افزایــش نیــز مییابــد»؛
چنانکــه گویا حضور پدر ،جمع مهمانی را خانوادگیتر میکند « :تو
ً
لحظــه اول همون جایی کــه پدرم تو جمع خانــواده معموال اونجا
میشینه به ذهنم میاد» (مورد )H2؛ نزدیکی این مکان به آشپزخانه
(مورد ،)A2کنار درب ورودی مهمانان به اتاق (مورد  )H1و یا گوشه

انتهایـ�ی اتـ�اق و کنار محـ�ل نماز پدر (در نمونه  )A1نشــان میدهد
کــه بیادماندنی بــودن مکان حضور پدر در این حالت بدلیل مکان
«کانونــی» آن نیســت ،بلکــه «در حاشــیه» بودن و «نظــارت» برای
خدمترســانی ،ویژگــی تصویر ذهنی مکان پــدر در جمع مهمانان
اســت ،یعنــی «مکانــی بــرای میزبانــی» و نــه «نمایــش اقتــدار».
بطــور کلــی ،عــدم اشــاره بــه موضوعاتــی نظیــر اتــاق مطالعــه یا
اتــاق کار (وجه رایج تحلیل مردســاالری خانههــای ویکتوریایی) یا
مکان اســناد شخصی ،ذهنیت از حضور پدر را به سمت یک نقش
نمادیــن «حفاظــت از جمــع خانوادگــی» در مقابل نقــش نمادین
«فرد حا کم بر خانواده» سوق میدهد.
یــک تمایز بــارز میان الگوی پاســخگویان مربوط بــه خانههای
حیاطدار و آپارتمانی در مورد ،تصویر ذهنی از پدر در حین بازی با
بچههاســت .معدل این موضوع برای خانههای آپارتمانی3.86 ،
اســت که نشــان از تصویر کمرنگ اصل فعالیــت در ذهن فرزندانی
دارد که در آپارتمان بزرگ شــدهاند؛ عدد  2.55در مورد خانههای
ً
حیاطدار ،نشــان میدهد ،فعالیت کامال بیادماندنی بوده اســت،
اما مکان خاصی برای آن چندان در ذهن نمانده اســت .میتوان
گفــت نفس حیاطدار بودن با تقویت ارتباط پدر و فرزندی و ایجاد
تصویــری از نقش پدر ارتباط مســتقیم دارد (حتــی ا گر خود حیاط
در تصویر ذهنی ،کمرنگ باشــد)« :چندتا مکان به نظرم میرســد
کـ�ه از جمله پذیرایـ�ی و یکی از اتاق خوابهاسـ�ت» (نمونه )H1؛ در
نمونههای کیفی ،مکان این رخداد هم در حیاط (از جمله حیاط
آپارتمـ�ان  -نمونـ�ه  )A2و هـ�م در اتـ�اق ذکر شـ�ده اسـ�ت (نمونه :)A1
ً
حیــاط خانه رخ
نفــس فعالیــت در
«معمــوال ایــن امــر بــا توجه بــه
ِ
ِ
میدهــد یــا در هال مرکــزی که فضایی بســیار صمیمی به واســطه
نور حدا کثری به این فضا ایجاد کرده است»
درب بالکن و ورودی ِ
(نمونـ�ه )H1؛ در واقــع ،حیــاط طبیعیتریــن مــکان حضــور بچههــا
اســت و هــر مکان بــازی خانگــی بچهها بایــد پیوند مناســبی با آن
داش��ته باش��د ( .)Alxander etal.,1977, 654بــا اینهمــه ،بــازی
پدر با بچهها ،بتدریج از ذهنها محو میشــود« :با توجه به اینکه
پــدر شــاغل میباشــد اوقــات کمــی را در خانه بــا کــودکان و بچهها
سپری میکند ولی در گذشته این امر بیشتر دیده میشد» (نمونه
 .)A2جالــب اســت کــه این امر در مقایســه با رویکــرد معاصر مردان
غربی به نقش پدری ،وضعیتی معکوس را نشان میدهد؛ چنانکه
هلفریش در بررســی خود در آلمان« ،حیاط» و بازی پدر با کودکان
در حیــاط را نوعــی ظهــور مردانگــی در نقش زنانه شــده پدر مدرن
متأخر میداند (.)Helfreich, 2012, 155

نتیجه
بررســی مکانمنــدی ذهنــی و واقعــی نقشهــای خانوادگــی،
نخســتین گام اساســی بــرای تثبیــت الگوهــای رفتــاری مبنایــی
خانــواده ،در حــوزه عمــل ّ
طراحــی اســت؛ در فرهنگی کــه همچنان
ً
خانــواده مبنــای آن باشــد ،چنیــن امــری ضرورتــا باید تبیین شــده
اجتماعــی خانه ،نشــانگر عدم
باشــد؛ بررســی ادبیــات رایج تحلیــل
ِ

توجــه و حتــی نوعــی معارضه با نقشهــای اصلــی خانوادگی (نقش
ً
پدری و مادری) است و خانه عمدتا به صورت مکان تقابل دو قطب
زن و مــرد تحلیــل شــده اســت؛ رشــد ادبیات فمنیســتی مســکن ،و
ً
پیشینه چپگرای علوم اجتماعی ،کامال در این رویکرد تأثیر داشته
اســت؛ لــذا در جامعــه اســامی ایــران ،نیــاز بــه مبانــی دیگــری برای
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برنامهریزی کالبدی برای تحقق نقشهای خانوادگی ،بخوبی حس
میشــود .پیمایــش این نوشــتار به دو صــورت کمــی و کیفی ،گامی
در این مسیر بوده است .آزمون ّکم ِی مکانمندی ذهنیت فرزندان
از نقــش پــدری ،نشــاندهنده «جمعگرایــی» و «آیینی» بــودن این
ً
تصویر ذهنی است که الگویی کامال متضاد با تحلیل دوقطبی زن-
مــرد در ادبیات رایج نشــان میدهــد؛ پدر در الگوهــای جدا از جمع
کیفــی موارد
و فردگرایانــه ،کمتــر ذهنیتبخش بوده اســت؛ تحلیل
ِ
بارز پیمایش ّکمی نیز ،نمایشــگر نقش آیینی و حفاظتی پدر نسبت

به جمع و تحقق آن در مکانهای جمعگراســت .حاشیههای مهم
فضاهای جمعی و کانونهای کناری ،بیشــترین ذهنیتبخشــی را
بــرای فرزندان داشــته اســت .یافتههــای این پژوهــش ،ضمن آنکه
مســیر را بــرای پژوهشهــای آتــی در مــورد ارتبــاط پــدر  -خانــه بازتر
میکنــد ،میتواند راهنمای اولیهای بــرای طراحی داخلی مبتنی بر
رفتارهای خانوادگی دانسته شود .بررسی الگوهای مکان  -رفتار پدر
از دید همسر و خود پدر و نیز بصورت مطلق ،پژوهشهایی است که
باید در آینده برای تکمیل این کار انجام گیرد.
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