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 شهري هايفضا درزنان تحليلي بر نقش 
  مجتبي حاتمي دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

Email: hatami@iaun.ac.ir 
  

  
  

  :چكيده 
و  تفاوت و تنوع در شهرها، افرادي را كنار هم قرار مي دهد، كه داراي الگوهاي متفاوت زندگي اند

هر را مكاني جذاب مي سازد اما وجه ديگر اين تنوع، ناشناسي است، به شكلي كه انسان هايي ش
يك زمان و در يك مكان عمومي واحد قرار دارند مانند فروشگاه ها، رستوران كه از روي اتفاق در 

اين . شرايط شهري اين ناشناسي را افزايش مي دهد. ها و خيابان ها، نسبت به هم غريبه اند
زنان و همه كساني كه به لحاظ براي به ويژه ئله مي تواند منجر به افزايش آسيب هاي انساني مس

هدف پژوهش بررسي نقش و حضور زنان در فضاي . دارند، شود فيزيكي آسيب پذيري بيشتري
كه نتايج پژوهش مبين آن است . رويكرد حاكم بر پژوهش توصيفي تحليلي است . شهري است

مشاركت  ، در اين راستا،كه فضاي شهري براي مردان دارد، براي زنان نداردجذابيت و هيجاني 
زنان در  بيش از پيش براي حضور ي مناسبراهكار به عنوان ،زنان در تهيه واجراي طرحهاي شهري

يافته هاي پژوهشي به موارد ديگري اشاره دارد كه در مقاله   .فضاهاي شهري، مطرح مي گردد 
  .خته شده است مشروحا به آنها پردا

  
  . فضاي شخصي فضاي شهري، شهر، زنان،:  واژگان كليدي

  
  :مقدمه 

برخي از نويسندگان فمنيست معتقدند كه به لحاظ تاريخي، شهرها را مردان مي سازند و اداره مي 
و در فرآيند برنامه ريزي و سازمان دهي فضاي شهري هم نظير ديگر حوزه هاي زندگي زنان  كنند

بررسي ادبيات موضوع حاكي از آن است كه در ايران مطالعات در اين . ار داشته انددر حاشيه قر
اما در منابع و متون التين مطالعات و پژوهش هايي قابل تامل . حوزه، پراكنده  و بسيار كم است

، به اين با بررسي برخي از كتاب هاي معروف تاريخ شهر)  1982( ريشتر .  صورت گرفته است 
كه نقش زنان در ساخت شهرهاي آمريكايي بسيار اندك است مخصوصا در جايي كه  نتيجه رسيد

به اعتقاد وي زنان همچون فقيران،  .ساخت و توسعه ي بافت هاي شهري مطرح بوده است 
سالخوردگان و اقليت هاي قومي، خطري براي نظم پيش ساخته و تحميل شده بر شهرها، 

در پي يافتن اين حقيقت است كه شكل )  1991 (اليزابت ويلسون  .محسوب مي شده اند
زنان، نقش آنها و جايگاه شان در فضاي شهرهاي معاصر چگونه توسط فرضياتي ناآشكار درباره ي 

او برنامه ريزي شهري در قرن نوزدهم را، مبارزه اي سازمان يافته براي حذف . تعيين شده است 
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« )  1991:153 (ن چه را كه كارپ، استن و يولزآ. زنان، كودكان، طبقات كارگر و فقرا مي داند 
مي نامند، مي توان در نحوه عمل فضاي شهري براي » ماهيت جنسي شده ي فضاي شهري 

محدود كردن تحرك پذيري زنان مشاهده كرد، كه اين محدوديت را به لحاظ فيزيكي با القا 
مي كند، و به لحاظ  الگوهاي حركت و رفتار بر پايه ي ترس و دسترسي محدود شده اعمال

  .اجتماعي، با انگاره هايي درباره ي نقش زنان در جامعه ي شهري 
  

  :بحث 
آزادي حركت زنان در شهر به روش هاي متعددي محدود مي شود، كه موانعي را بر سر تحرك و 

محدوديت ساختاري حاصل از گسترش مناطق حومه . جنب و جوش آنها در شهر پديد مي آورد
را وادار مي كند، از مراكز فعاليت به دور بمانند و فرصت هايشان كاهش يابد، به  ي شهري، زنان

جدا شدن خانه از كار، در . دليل وابستگي شديدي كه زنان به وسايل حمل و نقل عمومي دارند
فرآيند صنعتي شدن، و به حومه راندن زندگي شهري، هر روز بيش از پيش، زنان را از تحرك 

و نوشهرهاي قرن بيستم، كه حومه هاي برنامه ريزي شده  .باز مي دارداجتماعي و مكاني 
خانوارهايي را كه هر روز فزون تر مي شوند را در خود جاي داده است، موانعي مكاني براي زنان 

به هرحال، . پديد آورده اند، مخصوصا زنان طبقه متوسط، كه بنا به فرض بايد خانه دار بمانند
  .فيت زندگي شهري، اغلب اوقات به درستي شناخته نشده استخدمت بزرگ زنان به كي

كار زنان نظير رسيدگي به امور خانه، مراقبت از كودكان و سالخوردگان، حفظ مناسبات خانواده و 
برنامه «  و » طبيعي « نقش كامال حاكم شان در نهادهاي خدمات داوطلبي و خيريه، را كارهايي 

اما با درگير شدن  .كه برونداد مشهودتري دارد» واقعي « ف كار  دانسته اند، بر خال» ريزي نشده 
زنان را  رو به رشد زنان در اقتصاد، در قالب كار مستحق دريافت حقوق اين موانع مكاني دسترسي

با تغيير نقش سنتي زنان به عنوان خانه دارهايي بي مزد . به فرصت ها و مشاغل، محدود مي كنند
بيشتر كمك شان به اقتصاد رسمي، هم آن ها و هم نظام اقتصادي، به  ، و اهميت هرچهو مواجب

عنوان يك كليت، بيشتر به سوي مذاكره ي دوباره و دوباره سازمان دهي الگوي اجتناب ناپذير 
درحاشيه قرار گرفتن زنان بر اثر توليد فضا، به  .دسترسي و تحرك پذيري زنان، پيش مي روند

هماهنگ كننده هاي عرصه هاي متفاوت زندگي و فضاهاي منفك موازات نقش آن ها به عنوان 
زندگي جديد بوده اند » مرتبط ساختن خانه، بازار و نهادها ل ومسئو« آن ها . شده بوده است

انفكاك كاركردي و مكاني فعاليت ها، اين معنا را يافته است كه نيازمند كسي براي ايجاد 
باعث كاهش اثرات « زنان، »  نامشهود« از اين رو، كار . هماهنگي ميان اين عرصه هاي زندگي اند

زنان مجبورند راه . منفي افتراق كاركردي ست، و لبه هاي سخت موجوديت كنوني را نرم مي كند
  .» حل هايي فردي براي مسايل جمعي بيابند 

فرآيند جهاني تجديد ساختارها كه طي آن، برخي از بخش هاي جهان به صنعتي كردن خاتمه 
دهند در حالي كه برخي ديگر صنعتي مي شوند، رابطه ي ميان مردان و زنان و نقش هاي  مي

با تحوالت كالن در ساختارهاي اقتصادي كه در . مكاني شان را تعريف دوباره مي كند –اجتماعي 
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نقش هاي جديدي  گذارده اند، آن بخش خدمات رشد پيدا كرده است و صنايع سنتي رو به زوال
با زوال صنايع قديمي، نقش مرد طبقه ي . ر تقسيم اجتماعي كار، ظهور كرده استبراي زنان د

گرچه هنوز زنان را نامزدهايي براي مشاغل . كارگر به عنوان نان آور خانواده، در حال تحول است
پاره وقت و با حقوق كم مي دانند، اما قدرت خريد رو به افزايش شان و درصد اشتغال زنان كه رو 

نقش درحالي كه . است كم كم بر شيوه ي سازمان يابي فضاي شهري تاثير مي گذارند به فزوني
سنتي زنان به عنوان خانه دارهايي بدون دستمزد جاي اش را به نقشي مي دهد كه در آن، زنان 
هم در خانه و هم در خارج آن كار مي كنند، مجموعه اي كامل از الگوهاي فعاليت در حال شكل 

فروشگاه هاي غذاهاي حاضري تا مجتمع هاي فروشگاهي كه حامي نقش دوگانه و از . گرفتن است
جديد زنان اند، به عنوان كاركناني كه دستمزد مي گيرند و در عين حال بر اساس نقش سنتي 

است كه در آن حال به وجود آمدن شان پيگير نيازهاي خانگي خانواده اند، چشم انداز نويني در 
  ) . 127، ص1387مدني پور، (  توان هاي بيشتري براي خود متصورند هر روز نقش ها وزنان 

با جا افتادن مناطق حومه ي شهر و ورود تعداد زيادي از زنان طبقه ي متوسط به اقتصاد رسمي، 
سازمان دهي مكاني مناطق حومه ي شهر و تصوير زناني كه در مناطق حاشيه ي شهر به تله 

اين تحول را مي توان دليلي براي شهرت و رشد مجتمع . است افتاده بودند، در حال متحول شدن
هاي فروشگاهي بزرگ در حومه ي شهر دانست، كه محيطي راحت تر براي خريد به دست مي 

اكثر كساني كه به مترو سنتر گيتسهد،  .مفري از خانه و محله نيز هستند و نيز هم چنين  دهند
حومه ي شهري در اروپاست، سر مي زنند، زنان كه بنا به ادعاي خودش بزرگترين مركز خريد 

همچنين توسعه ي تجمعات اداري و صنعتي در حومه هاي شهر، فرصت هاي جديدي  .هستند
در عين حال، اين گسترش فرصت ها . براي زنان طبقه ي متوسط مناطق حاشيه اي پديد مي آورد

د پايين كه در شهر زندگي مي و فعاليت ها در مناطق حومه از شانس هاي آتي گروه هاي با درآم
و دسترسي شان به مشاغل و امكانات، با مانع مكاني جديدي جدا تهديد مي شود . كنند، مي كاهد

بلكه با رجحاني . نه فقط در مجتمع هاي فروشگاهي بزرگ حومه ي شهر تعداد زنان بيشتر است  .
در كه دو سوم خرده فروشان كه خرده فروشي در مراكز شهري بريتانيا دارد و با توجه به اين 

سرتاسر بريتانيا زن هستند، احتماال زنان اكثريت جمعيت را در طول روز در مناطق مركزي 
اين وقتي است كه . نسبت زنان به مردان هنگام شب، تغيير فاحشي دارد .شهرها، دارا مي باشند

اين ) صوصا مردان جوان مخ( زنان از رفتن به مراكز شهر ممكن است واهمه داشته باشند و مردان 
 ٪65وولويچ نشان داد كه براي مثال، تحقيقي در . مناطق را تحت سلطه خودشان در مي آورند 

از آن ها حتي در  ٪36. زنان از بيرون رفتن در شب، از ترس مورد حمله واقع شدن واهمه دارند
مطالعه اي ديگر در ادينبورو، . طول روز از آزار بدني و دزدي مي ترسيدند كه بيرون بروند 

چگونگي احساس نارضايتي زنان از مركز شهر را به دليل كثيف بودن و روشنايي اندك خيابان ها، 
 هاي جنسي نشان دادآزاركافي نبودن خدمات اتوبوس راني، امكانات مراقبت از كودكان، و ترس از 

  ) .همان ( 
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بريتانيايي نشان داد كه نگرش شهر بزرگ و كوچك  12تحقيقي درباره ي زندگي شبانه روزي در 
نتيجه اين بود كه حل اين . زنان به زندگي شهري، داراي تفاوت هايي بنيادي با مردان است

انتخابي درست درباره  « بامسايل مشروط به كنترل و امنيت بيشتر نيست بلكه به همراه آن بايد 
، تفريحات، و مكان هايي كه زنان مي توانند در شهرهاي كوچك و بزرگ درشب با ي فعاليت ها

يكديگر مالقات داشته باشند و پيش بيني براي امكانات نگهداري از كودكان، در جاهايي كه 
  . به حل اين مسائل پرداخت» ضروري ست 

صادي همانند عوامل فيزيكي محدود مي گردد بلكه مي تواند به دسترسي نه تنها در اثر عوامل اقت
براي مثال ترس از خطر در مكان هاي خاص يا در . داليل روانشناختي نيز حذف يا محدود شود

زمان هاي مختلف مي تواند آزادي حركت و دسترسي را براي اغلب مردم يا گروه هاي خاص مثل 
  ) . 135، ص1384ديويد چپ من، ( سازد زنان و معلوالن محدود  جوانان، پيرها،

مشكالت زنان در فضاهاي شهري، در اياالت متحده حتي حادتر است، جايي كه آمار تجاوز به 
منطقه ي آماري كالن شهري بزرگ  125مطالعه ي . عنف در آن چندين برابر بيشتر از اروپاست

ي بزرگ تر و در مناطقي كه استاندارد، در اياالت متحده، نشان داده كه در مناطق كالن شهر
بررسي ديگري نشان . درصد افراد طالق گرفته يا جدا شده باالتر است، ميزان تجاوز بيشتر است

داده است كه امكان وقوع جنايت و خشونت، چگونه با افزايش جمعيت در مناطق شهري و تراكم 
ري زنان در برابر چنين آسيب پذي. باالي افراد مجرد و خانه هاي آپارتماني نسبت مستقيم دارد

برابر  8تقريبا « جنايت هايي در پژوهش ديگري روشن شده است، كه در آن پاسخ دهندگان زن، 
برابر بيشتر از تنها  13بيشتر از مردان، پياده روي هاي تنهايي خود را محدود مي كردند، در حدود 

برابر بيشتر، از تنها  6حدود رفتن به مراكز تفريحي پس از تاريك شدن هوا اجتناب مي كردند، و 
- 124، ص1387مدني پور، ( رفتن به مركز شهر پس از تاريك شدن هوا خودداري مي كردند 

129 . ( 
  

  :تفاوت هاي جنسي و فضاي شخصي 
برخي از پژوهشگران واكنش زنان و مردان را به موقعيت هاي گوناگون مقايسه مي كنند، برخي با 

بعضي تفاوت هاي سني و زماني را با تفاوت جنسي تركيب مي زوج هاي همجنس كار مي كنند، 
از همين رو نتايج تا اندازه اي . كنند و برخي ديگر روي تفاوت هاي قومي و جنسي كار مي كنند

نتايج كلي اين پژوهش ها حاكي از آن است كه مردان نسبت به زنان فضاي . مغشوش است 
با . از مردان مي گيرند معموال بيشتر از زنان است شخصي بزرگ تري دارند، و فاصله اي كه افراد

اين حال در پژوهش هاي تفاوت هاي جنسي يك نكته حتما بايد در نظر گرفته شود كه آيا كنش 
  ) . 93، ص 1382ايروين آلتمن، ( متقابل زنان يا مردان با زنان بررسي مي شود يا با مردان 

به طور مثال، اعضاي . ما ثابت و يكسان استنتيجه تحقيق درباره گروههاي مختلط جنسي عمو
معموال نسبت به اعضاي گروه هاي ) مركب از يك زن و يك مرد ( گروه هاي غير همجنس 

  .همجنس به هم نزديك ترند
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به اين نتيجه رسيد كه مردان بيش از زنان از تجاوز ديگران به خلوتشان )  1964( گارفينكل 
  . برآشفته مي شوند

يز در يك آزمون تجاوز گروهي مشاهده كرد كه گروه هاي جنسي مختلط نسبت ن)  1972( نولز
در خيابان با هم از سر راه به تجاوز و تعدي بيشتر مقاومت نشان مي دهند، مثال هنگام قدم زدن 

در ميان گروه هاي همجنس نيز زنان نسبت به تجاوز مقاومت بيشتري . فرد متجاوز كنار مي روند 
پژوهش ها و  .وج هاي مرد بيشترين تمايل را به جدا شدن از گروه دارند نشان مي دهند و ز

در مقابل هر پژوهشي كه به متفاوت . ، بسيار پيچيده است مباحث مربوط به تفاوت هاي جنسي
بودن برخورد زن و مرد در اين زمينه اشاره مي كند مي توان پژوهشي يافت كه عكس آن را نشان 

ه براي درك درست آثار ويژگي هاي جنسي در فضاي شخصي الزم واضح اين است ك. مي دهد 
  ) .همان ( له مركزي پژوهش باشد و نه ثانوي است مسئله جنسيت مسئ

  
  :شهر ويژه زنان 

كشور كار ساخت نخستين شهر ويژه زنان را دولت چين براي جذب بيشتر سرمايه گذاري در اين 
مقامات بخش : ت و گو با شبكه العالم گفت يك مقام چيني در گف. در جهان آغاز كرده است 

جديد مالي براي  نخستين شهر ويژه زنان منبعگردشگري اين كشور تالش مي كنند با احداث 
اين  .تعقيب و مجازات خواهند شدخالف شوند مرتكب در اين شهر، مرداني كه . چين ايجاد كنند
شهر ساحت دارد به عنوان نخستين كه سه كيلومتر مربع م دهكده لونگشويهو: مقام چيني افزود

احداث اين شهر در انديشه سنتي محلي اين منطقه ريشه دارد انديشه . زنان انتخاب شده است 
 رسانه هاي چين اعالم كرده اند. مي كننداساس زن ساالري است و مردان از زنان پيروي كه بر 

ور رايجي كه از زنان وجود دارد تص. شعار جديد اين شهر آن است كه زنان هرگز اشتباه نمي كنند 
به گفته رسانه ها زماني كه گروه هاي . و مردان بايد حرف شنو باشند و از زنان پيروي كنند 

گردشگري وارد اين شهر شوند در خريد يا انتخاب مكان اقامت، حرف اول با زنان گردشگر خواهد 
وف رستوران ها مجازات خواهند زنان گردشگر عمل كنند با شستن ظربود و اگر مردان خالف نظر 

ان خواهد ت سه تا پنج سال زماحداث اين شهر كه از اواخر سال دو هزار و پنج آغاز شده اس. شد
  ) . 1، ص 1387نشريه حقوق زنان، ( برد 

  
    :مادرشهر و پايگاه زنان 

ان و كشورهاي توسعه يافته، زنان نسبت به مرددر همه مادرشهرهاي كشورهاي در حال توسعه 
شغلي، استخدام، اقتصادي پايين تري دارند و از نظر اخذ وام، فرصت هاي  –پايگاههاي اجتماعي 

تشكيل سازمانها و جمعيتها و ميزان درآمد با مشكالت فراواني روبرو هستند، بويژه زماني كه 
مسائل  اين. سرپرستي خانواده خود را بر عهده دارند با رنج و فقر، كودكان خود را بزرگ مي كنند

  ) . 206، ص 1385شكويي، ( قيرترين كشورهاي جهان وجود دارد تا فدر ثروتمندترين 
  



 6 

  
  :نتيجه گيري 

زنان هم به عنوان خريدار و هم فروشنده، و هم براي مالقات هاي اجتماعي و فعاليت هاي 
ر طراحي با اين حال عمده ي تاكيد د. دارنداستفاده از مراكز شهري نقش بسزايي در داوطلبانه، 

اين مناطق بر پاركينگ اتومبيل است تا وسايل نقليه ي عمومي، يا مراكز نگهداري از كودكان، 
در فعاليت هاي  .زمين هاي بازي، توالت ها يا استراحتگاهها، كه براي زنان مسائل بزرگي هستند

ه به بيشتر زنان در درجامع حضور شهري با توجه به دگرگوني سبك و شرايط زندگي امروزي و
سهولت برخورداري از امكانات .همراه تمامي نقش هايي كه در خانه وخانواده بر عهده دارند 

اجتماعي ،تفريحي ، تجاري به همراه بر آورد آنها در برنامه ريزي  آموزشي و پرورشي ، بهداشتي ،
  . كاربري اراضي شهري بر اساس افزايش جمعيت زنان در افق طرحهاي توسعه شهري الزامي است

نا امني و احساس زنان ، از وقوع جرم  ، بويژه مي توان با خلق فضاهاي امن شهري براي شهروندان
و به اين وسيله عالوه بر فراهم شدن امكان حضور فعال زنان  در مكانهاي عمومي  .ردپيشگيري ك

اجراي  ه واين مشاركت زنان در تهيبنابر. اي ديگر افراد فراهم آورد موقعيت بهتري را در شهر بر
براي حضور  ،ي مناسب و نسبتا كم هزينهطرحهاي شهري و حضور پيوسته آنان مي تواند راهكار

  .ي شهري باشد هادر فضا بيشتر و كاهش آسيب پذيري شان 
  

  :منابع و ماخذ 
انتشارات دانشگاه شهيد  ، يمحيط و رفتار اجتماع ،ايروين آلتمن، ترجمه علي نمازيان - 1

  .  1382،  93 بهشتي، ص
 آفرينش محالت و مكان ها در ،ديويد چپ من، ترجمه شهرزاد فريادي و منوچهر طبيبيان - 2

 . 1384،  135، ص انتشارات دانشگاه تهران ، محيط انسان ساخت
 . 1385،  206انتشارات سمت، ص   ،ديدگاههاي نو در جغرافياي شهري ،حسين ،شكوئي - 3
 نگرشي بر فرآيندي: ي شهريطراحي فضا ، ترجمه فرهاد مرتضايي،علي ،مدني پور - 4

 ،) وابسته به شهر داري تهران  (، انتشارات پردازش و برنامه ريزي شهري اجتماعي و مكاني
 . 1387،  129-124ص
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