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 حقوق شهروندی زنان در فضاهای عمومی شهری با تاکید بر امنیت ردرآمدی ب
 مرتضی بنا

 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

 چکیده

که بهود  اتهت  ریزی شهد  گیری و رشد شهرهای ایران به طور کلی متکی به دو عامل رشد ارگانیک و رشد برنامههشکل

انهد  متاتهفانه زنهان بهه عنهوان نیمهی از گیری و توتعه شهرها طبیعت و مردهها بود توان گفت دوعامل موثر در شکلمی

شهروندان شهرها نیازهایشان در طراحی شهر دید  نشد  اتت که این خود فقط بحثی پیرامون زنانه بودن شهر نیست بلکه 

احساس راحتی بیشتری خواهند نمود  همانطور که فضای خانه، فضایی برای کودکان و افراد مسن نیز در این شهر  ، مردان

تحلیلهی  -این تحقیق از نظر هدف کاربردی  و از نظر ماهیت و نحو  انجها  رو  تویهیفیآرامش همه افراد خانواد  اتت  

های یافتههباشهد یای( و مراجعهه بهه تهازمانهای مربوطهه ماتت و رو  جمع آوری اطالعات به رو  اتنادی )کتابخانهه

کنند و زنان بطور های اخیر زنان و مردان فضای شهری را بصورتهای متفاوتی تجربه میدهند که در تالپژوهشی نشان می

شوند  اگرچه فضاهای شهری بر اتاس قانون به روی همه باز اتت، در موارد مند نمییکسان با مردان از فضای شهری بهر 

یابند که اجاز  ورود به برخی فضاها را ندارند  این قبیهل کنند در میهای پنهانی که دریافت میبسیاری، زنان توتط پیغا 

گذارد  اما با مداخالت فیزیکی و اجتمهاعی بصهورت مهوازی مندی زنان از فضای شهری تأثیر میمالحظات بر چگونگی بهر 

مندی زنهان از ایهن فضهاها و درن آنهها از میزان بهر توان جو و محیط عمومی فضاهای شهری را تحت تأثیر قرار داد و می

محیط پیرامونشان را ارتقا بخشید و امکان حضور آنان را در شهر فراهم کرد  یکی از عوامل محرن این اقدا  خود زنان بهه 

رکت های شهری واقف هستند و در یورت مشهاباشد  آنان بهتر از همه بر معضالت حضورشان در محیطعنوان شهروند می

 نتایج تحقیق در زمینه امنیت نشهان مهی شان فراهم آورند توانند محیطی امن برای خود و خانواد ریزان میفعال با برنامه

 ،های مشهکالت اجتمهاعیباشد که باعث ایجاد احساس عد  امنیت و بروز زمینهدهد که طراحی شهرهای ما مرد محور می

   کندمعه را متاثر میشود و همه اقشار جافرهنگی و روانی می

 

 طراحی شهری، امنیت، شهروند،  فضاهای شهری ،شهروندی کلیدی: حقوق کلمات

 

 

 مقدمه 

کی از مهمترین معیارها برای تنجش درجه توتعه یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری اتت که زنان در آن کشور ی
تقدند که درجه توتعه یافتگی جوامع بستگی به اتتفاد  بهینهه از دانند و معاندیشمندان، انسان را محور توتعه می  دارند

 همه هدف توتعه هم و وتیله هم اجتماعی تحقق عدالت و آدمیان زندگی اوضاع بهبود تمامی توان نیروی انسانی آنها دارد 

 را بهه بهالقو  امکانات و جست بهر  توانمندیها ظرفیتها و تمامی از باید جامعه، یک و بالندگی پیشرفت برای  اتت جانبه

 انسان رفا  حداکثرتازی برای محیطی زیست و اجتماعی اهداف اقتصادی، تلفیق معنای به پایدار توتعه  کرد تبدیل بالفعل

 .اتت نیازهایشان برای برآوردن یبعد نسلهای توانایی به آتیب رتاندن بدون فعلی
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  دهدمی قرار توجه مورد را و تجارت اقتصاد هم و فرهنگ و یاتتت که همزمان اتت نوینی عریه پایدار توتعه            

 پایدار، توتعه در انسان  بیستم بود قرن پایانی های تال شرایط در معمای توتعه برای حلی را  حقیقت در توتعه پایدار

 ایهن از حهاکی میههاین اعال  اتت کرد  پیدا انعکاس ایل اعالمیه ریو بخش در مفهو  این و شود می توتعه معرفی محور

همسازی با طبیعت هستند  در مولد و تالم زندگی یک انسانها مستحق و اتت پایدار توتعه محور توجهات انسان :که اتت

  (22، ص 6831)زاهدی، 

های نابرابری از توتعه درحال در کشورهای ویژ  به و جهان در زنان   زنان هستند ار،یدپا توتعه های مؤلفه از یکی            
 امکانهات به مردان از کمتر زنان .رتید نخواهد ترانجا  به آنان فعال بدون مشارکت توتعه که درحالی اند؛ رنج در بسیار

 تربیت و تعلیم مسئله که درحالی ، اتت مردان از تر پایین آنها در و تربیت تعلیم و تواد تطح و داشته بهداشتی دتترتی

 روز طول در را تاعات بیشتری و گیرند می کمتری مزد مساوی برابر کار در زنان   دارند  برعهد تولد بدو از را فرزندان خود

 تواند آیند  نمی دنیای  .دارند قرار تبعیض و نابرابری خشونت و معرض در بیشتر زنان  .کنند می مزد کار بدون و مزد با

 .کند پیدا اتفبار تداو  ینابرابریها این برمبنای

 به آیند  دنیای جهان، از چهر  تبعیض و محرومیت زدودن با که دنپایدار برآن توتعه مختلف های عریه نعاالف            

 .شود تبدیل انسانها همه برای آرامش، برابری یا یلح آزادی، با توأ  زندگی برازند  برای محیطی
ی میزان حضور و مشارکت آنان در ادار  ،هنددبا توجه به اینکه زنان نیمی از نیروی انسانی جوامع بشری را تشکیل می     

از این رو امروز تقریبها   ی توتعه یافتگی کشورها داردامور تیاتی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر به تزایی در درجه

ان در تایه وجهد  (16،ص6831در تما  کشورها بر به کارگیری نیروی زنان برای نیل به توتعه تاکید شد  اتت )زاهدی، 
فراهم آوردن ترزندگی، عدالت و امنیهت شههری  یشرط الز  و اتات ،بیدار شهروندی حضور گسترد  و فعال زنان در شهر

ولی حضور آنان بدون فراهم آوردن مبانی و امکانات فضایی و عملکردی الز  در ایجهاد امنیهت در فضهاهای شههری   اتت

  (4 ،ص6831میسر نیست )جهانشاهی، 

  اتت جامعه روی پیش امکانات مندی ازبهر  حق در هاانسان برابری ای بهبودیافته،جامعه تحقق شرط ترینمهم            

 شهروندی حقوق از عامالن برخوردار مثابه به آن نفرات زیست توتعه مستلز  مسیر در جامعه نهادن گا  عبارت دیگر به .

 نظهر بهه میهان در ایهن . اتت گرفته قرار مرد  و حکومت  مورد پذیر شهروندی ایول امروزین بیشتر جوامع در  .اتت

 و حاکمهان مهردان خود، به حق یاحب عنوان شهروندانی به را خویش وجود اند نتوانسته زنان ، جوامع برخی در رتدمی

 .بقبوالنند

 بها  .اتهت کهرد  پیدا تبلور جهان امروز تیاتی اجتماعی، ادبیات در جدید یمفهوم عنوان به شهروندی، مفهو             

 دتهت شهد، گرفته مهی نادید  عموماً گذشته در که حقوقی بسیاری از به که دارند انتظار شهروندان این مفهو ، به تأتی

 کمتر توتعه کشورهای در را زنان و کرد  المللی پیدابین جنبه زنان خصوص در ویژ  شهروندی به حقوق بنابراین . یابند

 به که باشند داشته باالتری وریبهر  کارایی و توانند می شرایطی در زنان . اتت قرار داد  تأثیر حتت ایران، جمله از یافته

 . باشند کرد  پیدا دتترتی خود حقوق شهروندی

امروز بایستی به تحول شهرهای مردانه و پدرتاالرانه بیاندیشد و فضاهای شهری تازگار با نیازهای  هاریزی برنامه            
می شهروندان خویش ایجاد نماید  با این رویکرد شهرها به امنیت بیشتر شهری مشارکت و حضور بیشتر زنان در همهه تما

تاعات روز ایجاد فریتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و پویایی اقتصاد شهر و افزایش زیبایی و کهارایی فضهاهای شههر 

 تر با پایداری بیشتر خواهیم داشت  شهرهایی انسانیدتت خواهند یافت و در نهایت شهرهایی نه زنانه بلکه 

تواند ضهامن تهامین امنیهت روشن اتت که نیروی انتظامی و تعدد پلیس و نگهبان برای یک فضا به تنهایی نمی            
بنا به تجربه تواند امنیت را در کالبد شهر تزریق کند و نیز به تنهایی نمی و معماری و البته یک طرح شهرتازیشهر باشد 

 کند  پیشگیری از جر  از هر طریقی که باشد در مقایسه با برخورد با جر  به برقراری امنیت بیشتر کمک می
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های برقراری امنیت از طریق مداخالت در کالبد شهرهاتت و البته مهمتر از کالبد هر مکانی روح غالب یکی از را             

یعنی کالبد بر رفتارها تاثیرگذار   ط اجتماعی و مردمی اتت که به یکدیگر وابسته هستندبر آن مکان اتت که ناشی از رواب

 گذارند  اتت و رفتارها بر نحو  اتتفاد  از کالبد شهر تأثیر می
تواند مساله امنیت را نادید  بگیرد و برای عمل بهه نمی ،هایی که در مورد کیفیت زندگی شهری وجود داردبحث            

عهد  امنیهت زنهان در  ن موضوع باید همه اقشار و از جمله نحو  حضور زنان در فضاهای شهری در نظهر گرفتهه شهوند ای

ها، در نهایت بر های روانی فرد بر خانواد کند و عالو بر آتیبفضاهای شهری مشارکت کامل آنان را در اجتماع محدود می
 تاثیرگذار خواهد بود  جامعهکل 

های اقتصادی زنهان بعضها در چنین ظرفیت اقتصادی زنان در تطوح شهری وابسته به امنیت آنهاتت فعالیتهم            

آنها به تسهیالتی برای اشتغال در محیط شهری و مسهکونی  اقتصاد غیررتمی و یا نزدیک به خانه آنها متمرکز شد  اتت 

 خود نیاز دارند  
امین امنیت یک فضا اختصاص به جنسیت و تن و غیر  ندارنهد و بهرای کهل بعضی از معیارهای شهرتازی در ت            

های طراحی یک فضای امن شهری )روشنایی مناتب، حس دید  شدن و شهنید  جامعه کاربرد خواهند داشت  نظیر مالن

سم و   ( اما شدن و مراقبت عمومی، دتترتی به کمک و دیدکافی و خوانایی محیط و نگهداری و جلوگیری از تخریب وندالی
تر اولویت پژوهش در دتتیابی به معیارهای خاص امنیت زنان در فضاهای شهری و در نتیجه حضهور فعهالاین مقاله  ، در 

 آنان در تطح شهر اتت  

های مختلفی دخیهل هسهتند و روشهن اتهت کهه البته باید تاکید شود که در ایجاد یک فضای امن شهری گرو             
تیاتت مهداران و  ،ریزان هایی نظیر شهرتازان و معماران، برنامهگرو   یگر به نتیجه مطلوب نخواهند رتیدمستقل از یکد

خود زنان به عنوان شهروندانی کهه حهق وحقوقدانان  و ها و هنجارها و فرهنگ تازان ، مسئولین، نیروهای انتظامی، رتانه

  ها را دارند مشارکت در طرح

نقش آنها در توتعه پایدار به  توجه با زنان شهروندی حقوق وضع تصویری از تا اتت این بر تال  قیقتح این در            
امنیت را  تاهمی و کنیم ترتیم فرهنگی و اقتصادی  وحقوق شهروندی این بخش از جمعیت در فضاهای شهری ، اجتماعی

  .دهیم قرار بررتیدر این ارتباط مورد 

 
 

 زنان روندیمفاهیم مرتبط با حقوق شه 

 
 و نیروهها تمها  بسهیج بهه نیهاز چون توتعه روندی وتعت و اتت توتعه حال ای درجامعه ایران جامعه آنکه به توجه با

 تحقهق کهه ای جامعه در. گردد می غیرممکن زنان چون قابلی و نیروی عظیم از غفلت انگیزد،می بر را امکانات اجتماعی

 تبعهیض .شهود مهی مطرح ایلی موضوعی عنوان به مسائل زنان اتت، وابسته نآ جمعیت تما  حضور کامل به آن تکامل

 جامعهه و تهعادت گستر  نیز و کشور و فرهنگی اجتماعی اقتصادی، تیاتی، در زندگی آنان شرکت مانع که زنان علیه

 نشسهتن ثمهر بهه برابهر در همانند تهدی و اتت بشری شخصیت به احترا  حقوق و برابری ایول ناقض شود،می خانواد 

 ( 664، ص 6836باشد )حاجی، بشریت میو  کشور به خدمت در زنان و اتتعدادهای ها قابلیت

 ریزی برنامه به اقدا  خود دولتها توتعه، حال در جوامع در معموال روند توتعه در زنان مشارکت اهمیت دلیل به            

  .نمایندعمومی می عریه در فعالیت به زنان جهت تشویق در کالن تطح در هایی و تیاتتگذاری

پدید  شهروندی اتت  شهروند فردی اتت در رابطه با یک دولهت، کهه از  ها مؤلفه از یکی خود، مشارکت، البته            

، 6818مدنی اتت، و از توی دیگر در برابر دولت تکلیف هایی به عهد  دارد )آشهوری،  و تویی برخوردار از حقوق تیاتی
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به تعبیر آنتونی گیدنز عضو یک اجتماع تیاتی که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضهویت اتهت او  ( یا226ص

  (196، ص 6811کنند )گیدنز، داند که در اجتماع ملی معینی زندگی میحقوق مدنی را حقوق مدنی همه شهروندانی می

 . شودمی شمرد  محتر  نیز الملل حقوق بین نظر از که دولت یک با در ارتباط فرد برای اتت منزلتی شهروندی،            

 معین کشور مدنی قوانین و قانون اتاتی را آن چگونگی که گویند رابطه شهروندی دولت برابر در او تکالیف و فرد به حقوق

 برخوردار نیز طبیعی و حقوق فطری از بلکه نباشد، دولت فرمانگزار تنها شود کهاتاتا کسی شهروند شمرد  می»  می کند 

 تابع معموالً و کند تعیین می دولتی هر قوانین را شهروندی منزلت. کند حمایت آن از و رعایت را حقوق دولت این و باشد

 کشور شهروند آن مرد و زن با ازدواج را  از کشور شهروندی یک  .مادر و پدر ملیت دیگری و یکی زادگا  : اتت تنجه دو

 «آورداز جمله کسب مشاغل دولتی را با خود نمهی شهروندی حقوق همه معموالً گونه شهروندی این اما  .آید می دتت به

  (222، ص 6818)آشوری، 

 از برخهورداری در اجتمهاع، عضهویت مفههو  اتت، شد  ارائه از شهروندی که ییها تعریف تما  در کلی طور به            

،  زنهان نظیهر ههای گهرو  بهرای میهان ایهن در اما آنچه دارند، حضور مشارکت ای عا  وظایف دار بودن  عهد و برابر حقوق

 کهه در جامعه فرد مشارکت کمیت و کیفیت مسلماً .اتت برابر حقوق از یابد، برخورداریمی اهمیت غیر و قومی اقلیتهای

ایهن  از او برخهورداری میهزان و او حقوق و کمیت کیفیت تأثیر تحت باالیی میزان به جامعه اتت، قبال در او تکلیف همان
 کامل تحقق از مانع عنصر دو از این یک هر نبود و تازند می را شهروندی کنار هم در تکلیف و حق زیرا  .دارد قرار حقوق

 مهذهبی نژادی، های قومی، اقلیت کنار در نانی زشهروند طول تاریخ در که اتت حالی در این  .گردد می شهروندی فرد

 کامهل از حقهوق و شهدند می محسوب مردان به شهروند درجه دو  و وابسته عنوان به حداکثر مطرود یا شهروندی از ...و

ایهن  . اتهت توجهه مهورد بسیار و غرب تاریخ فلسفه در دینابنی مفهومی برابری، البته مفهو   .نبودند برخوردار شهروندی

 گرفتهه قهرار بحهث مهورد تفصیل به و کانت روتو یدرو،د ولتر، جمله از عصر روشنگری نویسندگان آثار در ویژ  به مفهو 

  اتت

 و آمهوز  جملهه اجتمهاعی از مختلف هایحوز  در فرد آن به موجب که اتت شرایطی اجتماعی برابری از مراد            
 رابهریکلهی ب طهور بهه . باشد برخوردار مساوی از امکانات خانوادگی روابط و اجتماعی به خدمات دتترتی کار، پرور ،

برابر  در افراد همه که یابد می تحقق واقعی هنگامی عدالت که بیان این به  .گیرد ترچشمه می عدالت نظریه از اجتماعی

، 6816گیرد )ضمیران و عبادی،  یورت افراد شایستگی و یالحیت نسبت اجتماعی به مزایای توزیع و باشند یکسان قانون
  (286-281یص 

 .اند گرفته قرار توجه کمتر مورد تیاتت و تاریخ و علم تحول تاریخ که در نیمی هستند؛ ها انسان زا نیمی نانز            

، یص 6831)رید،  اندبخشید  مردتاالری تداو  نظا  در یخی خود تار حضور کار تقسیم تنتی نظا  نقش در ایفای با زنان

های افراد جامعه بعد جنسیت بهه طهور تهنتی از مباحهث ها و کارکرد( به موازات تداو  نظا  مردمساالری در نقش36-61
 جاماندگیحضور زنان در حوز  خصویی   های مربوط به به شهروندی غایب بود  اتتاجتماعی و تیاتی و از جمله نظریه

حهوز  عمهومی را بهه همهرا  داشهته اتهت  در حاضهر مردان به نسبت تیاتی و های اجتماعیآزادی از برخورداری از آنان

  (646، ص  6836تزپتریک، )فی
گیری امهور مربهوط بهه تازی و تصهمیمقدرتی زنان در فرآیندهای تصمیمپی آمد این حضور بسیار اندن که بی            

قدرت اتت شهروند نیست قدرت اتت و در جهان کنونی کسی که بیدر واقع انسانی که عامل نیست، بی  باشدخویش می

 ( 218، ص 6836)تن، 

 ههدفهای تحقهق و روند تغییر تسریع برای آنان .دارند ای کنند  و تعیین مهم بسیار نقش جهان تراتر در زنان            

 کالبهد بهه و ایهد  فکر تزریق با توانند می زنان  .گیرند را برعهد  مهمی و جدی بسیار مسئولیت توانند می پایدار توتعه
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و  ایهلی بهازوی اقتصهادی قسهمتهای در تمها  تواننهد مهی آنهها  .تهازند ترهموار را و توتعه رشد مسیر جامعه، اقتصادی

 .باشند اهداف پیشبرد برای قدرتمندی

 پرتهو در توتعه زیرا اتت، امر روشن دلیل  .دارد تأثیرگذار و کارتاز و بس اتاتی نقشی حقوق توتعه، مسیر در            

 در ههر کشهور حقهوقی نظها   .اتهت واضحات از آن و اجرای عدالت گیری شکل در حقوق نقش و یابد تحقق می عدالت

این  در و دهد خور در پاتخ عدالت و اتتقرار نظم هایعریه در جوامع آن نیازهای خواهد به می که اتت قواعدی بردارند 

، ص 6831های آن جامعه نیز ارتباط جدایی ناپهذیر دارد )خهوئینی ، ها و مصلحتتیر با وجدان عمومی نیازها و ضرورت
61) 

 خاص الزامات و ها شرط نیازمند پیش آن کامل تحقق و اتت تحقق در حال و نو های پدید ایران در شهروندی            

 در اجتمهاعی و فریهتهای منهابع فقهدان به تو یک از توان را می ایران دری شهروند کامل تحقق ترین مانع ایلی  .اتت

 از و گردد می باز اعضای خود های خواتت و نیازها به برای پاتخگویی جامعه دیتوانمن بر که مربوط دانست کالن تطح

 در حضهور و عهد  مشهارکت مناتهب، رفاهی وضعیت و مشارکتی، فکری مهارتهای شناخت، و نبود آگاهی به دیگر ی تو

 واقعی زمهانی ی شهروند . ددار داللت جامعه توانایی اعضای بر که افراد نگرشهای و ها ارز  و نوع داوطلبانه های فعالیت

 طور هب تحقیق این اهداف لذا .شود جامعه فراهم در آن ذهنی و عینی های زمینه یابد که یم تحقق تما  طور به زنان برای

  :از اتت مشخص عبارت

 تنجش میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی؛ -6

 در فضاهای شهری تنجش عوامل موثر بر این احساس  -2

 

 

 سم و نابرابریهای جنسیتیفمینی
 

هها و روابطهی را  فمینیسم نقش  فمینیسم جنبشی تیاتی اتت که پیگیر نابودی نابرابریهای جنسی میان مرد و زن اتت

کشاند و در مقابل عوامهل کند به چالش میکه موقعیت زنان و مردان را به روشهای گوناگون و نابرابر در جامعه تعیین می
ارتباط میهان افهراد  کند  فمینیسم از این نظر با روابط قدرت که نه تنها بر روابط فردی و چگونگیمت میتاز، مقاونابرابری

اند مرتبط اتت )بالنت بلکه بر چگونگی نفوذ آن بر تمامیت وجو  زندگی که به طرق گوناگون جنسیت گرا شد  ،نافذ اتت

 ( 611 ، ص6831و ویلس ، 

مان  انسان اتت که بر چگونگی فکر ما دربار  خودمان، دربار  تایر افراد و دربار  روابط شی از هویتخجنسیت ب            
در حالی که جنس معموال برحسهب تفهاوت   گذارد   اما معموال جنسیت از جنس قابل تشخیص اتتبا تایر افراد تأثیر می

نوان یک تاخت اجتماعی دید  شد  اتت جنسیت به ع  شودزیست شناختی و کالبدشناختی میان مردان و زنان تعیین می

برطبق نظر مک داول، جنسیت عبارتست از تفاوتهای میان نظرات رفتارهها و   کندکه در عرض فضا و طول زمان تغییر می
و  611صهای زنان و مردان که بستگی به دیدگاههای ناشی از تاخت اجتماعی زنانه و مردانه دارد )بالنت و ویلس ، فریت

  (616 ص ،6831

تر و تر و بیگانهتواند مکانی باشد ترتنانمی  برای زنان ندارد ،فضای شهری همان هیجانی را که برای مردان دارد           

ست تازد که بسیاری از نویسندگان فمینی( با نارضایتی به ما خاطر نشان می6996به این دلیل اتت که الیزابت ویلسون )
(  در دانش جر  شناتی عمومی روشن اتت که زنان نوعها بهیش از مهردان 684 ، ص6831ضد شهر هستند )مدنی پور، 

توانهد حرکتههای عهادی ادراکات زنان از خطر دارای یک جغرافیای خاص اتت و این می ،نگران آنند که قربانی جر  شوند
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گان و اقلیتههای قهومی، زنان همچون فقیهران، تهالخورد  (611 ،ص6833هری را تعیین کند )تانکیس ، زنان در فضای ش

  (62 ، ص6831پور، اند )مدنیشد می خطری برای نظم پیش تاخته و تحمیل شد  بر شهرها محسوب

برابری جنسیتی لزوما به معنای برابری شمار مردان و زنان و یا دختران و پسران در تمامی فعالیتها و نیز به معنای            
ای اتت که در آن زنان و مردان برابری جنسیتی به معنای برابری فریتها و ایجاد جامعه رفتار و عملکرد یکسان آنها نیست 

کند که زنان و مردان در ای داشته باشند  برابری جنسیتی این نکته را روشن میبتوانند به طور مساوی زندگی رضایتمدانه

های گونهاگونی انهد و خواتهتههای گونهاگونی مواجهتبیشتر موارد، نیازها و رجحانهای متفاوتی دارند با الزامات و محدودی
مهمتر اینکه فقدان برابری جنسیتی به معنای از بین رفتن توان ذاتی انسانی اتت که برای زنان و مردان هر دو و نیز   دارند

  (9، ص 6831هایی در بر دارد )هنشل مامسن،نهبرای فرایند توتعه هزی

 

 

 امنیت ماهیت و ابعاد

 
 باشند:برخی از تعاریف رایج برای واژ  امنیت به شرح زیرمی بطور کلی

 نیازی برای ابقا و ارتقای رفا  و تالمت مرد  اتت  امنیت پیش 

   امنیت یک حق بنیادین انسانی اتت 

 ،شهوند کنتهرل روانهی یها جسهمی می امنیت یک حالتی اتت که در آن خطرات و شرایطی که منجر به یدمات فیزیکهی
 تالمت و رفا  اشخاص را حفظ کنند شوند تا می

  امنیت یک منبع ضروری برای زندگی هر روز  برآوردن نیازهای اشخاص و جوامع در راتتای ارتقا اشتیاق و آمهال عمهومی

 مرد  اتت 

 ای این مفهو  را فقط به معنهای جلهوگیری از جهر  وابهامی که در مورد مفهو  امنیت وجود دارد این اتت که عد          

ای هم آن را به احساس برون از حیطه خطر بودن تعبیر میکنند و یها بهه دانند و بیشتر حالت عینی دارد و عد جنایت می

عنوان احساس رضایت از نیازهای اولیه و پایداری )مثل غذا، ترپنا ، لباس و غیر ( اما در واقع مفهو  امنیت و درن آن در 

    ( مشکل اتت و بنابراین ارتقا دادن آن هم مشکل خواهد بود   همه ابعاد )فیزیکی، اجتماعی، روانی و
 

 

 های یک فضای امن شهریویژگی

 

گهردد و بطور کلی دو بعد برای امنیت وجود دارد: یکی بعد عینی که با پارامترهای عینهی محیطهی و رفتهاری ارزیهابی می
توانند بر یکدیگر تهأثیر بگذارنهد، هر دو بعد می شود دیگری بعد ذهنی اتت که برا تاس احساس امنیت از جمع درن می

اثر مثبت و یا منفی  بنابراین الز  اتت که این دو بعد را مورد توجه قرار دهیم تا امنیت جمع ارتقا یابد البته در اینجا تاکید 

تهه توجهه کنندکهه ریزان شهری باید به این نکباشد  به عنوان یک ایل کلیدی، برنامهبر بعد ذهنی و احساس امنیت می

در نتیجه نباید در شهرها محلی بهرای  ای تاخته شوند تا حداقل نیازهایی از این قبیل را تامین کنند شهرها باید به گونه
محهیط را منسهجم و روح تحریک جر  و ناامنی وجود داشته باشد و بالعکس باید هموار  با مداخالت فیزیکی و اجتمهاعی 

 هری حاکم گردانید  وحدت را در فضاهای عمومی ش

 ( 46، ص  6836)فیتزپتریک، توان به شرح زیر بیان داشترا میهای یک فضای امن شهری بطور کلی برخی از ویژگی

 در یک فضای امن و راحت مرد  تمایل دارند که یکدیگر را ببینند و آن فضا قابلیت اجتماعی شدن خواهد داشت  
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 گیرد  تر یورت میاحتاتصاالت به پیرامون آن فضا دتترتی ها ر 

 شود ها میمکان خوبی برای انجا  یکسری از فعالیت 

 ماند  شود و در اذهان باقی میآن فضا جذاب می 

 

 

 
 

 های فضای امن شهریمولفه
 

مولفه انداز  و فر  فضا به عنوان یک مولفه کلی در پیشگیری از جرایم جهت بررتی تفصیلی به دو معیار زیر قابل تقسهیم 

 : اتت
 انداز  فضا  -6

 ارتطو معتقد اتت که شهر نباید آنقدر بزرگ باشد که یدای کمک خواهی مهرد  از پشهت دیوارههای آن شهنید  نشهود 

ی معایر نیز حاکی از آن اتت که انداز  فضا در متغیرهای امنیت و های مطالعاتی و نظریات ارائه شد یافته(6814)ارتطو 

تواند موجب افزایش اضطراب، ناتازگاری وخشهونتهای شههری و علهی این از یک تو میگذارد و آتایش اجتماعی تأثیر می
شناتهی تقویهت شود و از توی دیگر انسجا  و روابط اجتمهاعی را در مقابهل آتهیب القاعد  افزایش رفتارهای آنومیک می

 نماید  

 فر  فضا -2
دید عد  رویت بصری ناشی از فر  فضا شرایط خواهد در حال ارتکاب جر  دید  شود و بدون تربدون شک یک مجر  نمی

تازد  ایهن گونهه فضهاها دور از جشهم افهرادی کهه بسیار مناتبی برای اهداف و رفتارهای بزهکاران و خالفکاران فراهم می

ز دهنهد و اشوند و یا حداقل نگا  های شماتت آمیزی نسبت به افراد خالفکار نشهان میاحتماالً معترض رفتار بزهکارانه می

همه مهمتر دور از چشم مامورین رتمی و انتظامی، فضای امنی برای افراد خالفکار و فضای غیرقابل دفاعی بهرای تهایرین 
 کند که شامل:ایجاد می

 دفاعفضاهای بی -الف 

آن بهه  ای باشد که نمایانیآیند  فضاهایی که از نظر تاختاری و فر  به گونهکه با قطع تداو  بصری و فضایی به وجود می
کند شرایط محیطی را به یورت بهالقو  حداقل برتد   به علت در معرض دید نبودن و ناپیدایی که اخفای آن را فراهم می

 تازد  جهت رفتار مجرمانه مساعد می

 آتایش بصری و محیطی -ب

ای اتهت ر خانههشود  چرا که برای تهکونت و زنهدگی شهههای شهری امن محسوب میهای مهم و اتاتی محیطاز مولفه 
بزرگ و همان گونه که خانه باید از یفات و مزایایی برخوردار باشد تا تکونت و زندگی را مطلوب و آتایش بخش تهازد، 

هایی برای تامین آتایش راحتی و امنیت باشد  نتایج بررتیهای متعدد به عمل آمهد  شهر نیز باید دارای کیفیات و ویژگی

های میان فراوانی وقوع جرایم و رفتارهای آنومیک با مکانهای آلود  اتت   از این رو مولفهحاکی از وجود همبستگی آماری 
 شود:مورد نظر در این خصوص شامل محورهای زیر می

آلودگی رنگ )کاربرد نامطلوب  -8آلودگی دیداری )اغتشا  بصری(  -2آلودگی نمادی )اطالعات محیطی( و خوانایی  -6

آلهودگی  -1آلودگی محیطی )وجود مواد زایهد جامهد در محهیط(  -6آلودگی نور) تاریکی (  -4رنگها در فضاهای شهری( 
 یوتی
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 دتترتی -ج

 که به معیارهای زیر قابل تقسیم اتت 

وضعیت نفوذپذیری قلمروها: روشنی و وضوح تازمان فضایی و مرزهای قلمروهای خصویی، نیمه خصویی و عمهومی  -6 
 شود  ری، افزایش نظارت اجتماعی و پیشگیری از جرایم میاز یکدیگر موجب کاهش نفوذپذی

های دتترتی و شبکه ارتباطی: قدر مسلم هر عمل مجرمانه از توی مجرمان ، هوشمندانه و با در نظهر گهرفتن ویژگی -2

گیرد  بنابراین وضعیت دتترتی به خصوص در فضای محالت مسکونی در فراهم تهاختن نقش عامل دتترتی یورت می
یط جر  خیزی نقش دارد به طوری که اگر در محالت مسکونی ترافیهک عبهوری حهاکم شهود  ضهمن کهاهش کیفیهت شرا

 شود  تکونت شرایط برای حضور کم خطرتر بزهکاران فراهم می

ای حمل و نقل عمومی: مساله امنیت در شهر را باید بهه یهورت زنجیهر  دتترتهی امهن از فضهاهای فضاهای زنجیر  -8

 اهای عمومی و بالعکس مورد توجه قرار داد  خصویی به فض
 کیفیت تکونت و کاربری زمین -د

مندی از خدمات عمومی واحدهای مسکونی را مورد بررتهی قهرار برای کیفیت تکونت کیفیت عمومی مسکن، تراکم و بهر 

ین کاربری زمین اتهت کهه شود  زیرا منطقه بندی یکی از قوانبندی لحاظ میدهند و برای کیفیت کاربری زمین منطقهمی
رود درحال حاضر از مهمترین اتهتراتژیهای پیشهگیری از برای کنترل رشد و توتعه بهداشت، ایمنی و رفا  جامعه بکار می

 جر  از طریق طراحی محیطی مربوط به کاربری زمین موارد زیراتت:

 قرار دادن فعالیتهای ایمن در مکانهای ناامن -6
 (262، ص 6831تا  661در مکانهای مطمئن )مرکز مطالعات و تحقیقاتی شهرتازی و معماری، قرار دادن فعالیتهای ناامن  -2

 
 

  توجیه نگرشی جنسیتی به فضاهای شهری

 
امهن بهرای  یزیرا در یورت ایجاد یک فضها  کشی محسوب شودتواند تبعیض و خطنگر  جنسیتی به مساله امنیت نمی

 حساس امنیت و آرامش خواهند داشت  همچنین از بعد عدالت اجتماعی و زنان به طور متعاقب کودکان و مردان نیز ا

شوند احساس راحتهی و امنیهت عدالت شهروندی، زنان نیز مانند مردان باید در فضای شهری که شهروند آن محسوب می

  های شهرتازی محدود نشد  باشد داشته باشند و حضور آنان در شهر بدلیل ناامنی ناشی از ضعف
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 مولفه های اصلی دسترسی به فضای امن شهری-1شکل

اگر برابری در اجتماع را به ایجاد امکان زندگی، انتخاب و رضایتمندی برای تما  افراد با توجه به تفهاوت در خصویهیات و 

مهردان در عریهه در حال حاضر زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی از امکان حضهور برابهر بها  ،نیازهای آنها معنی کنیم

برای تامین این برابری جامعه باید با درن تفاوت در نیازها، موقعیت و اهداف افراد، موانع محدود کننهد    انداجتماع محرو 

 را رفع کند و به آنها امکان حضور و مشارکت اجتماعی برابر را بدهد  
ها و خصوییات جامعه شهری تلقی روز فضایی ویژگیگا  حضور جامعه انسانی محل بشهر به عنوان بستر و تجلی          

از یک تو این اجتماع انسانی اتت که به   یابدانسان و فضا نمود می –گردد  در اینجا یک ارتباط دو جانبه میان جامعه می

، کیفیهت های یک فضاتازد و از توی دیگر ویژگیها فضا را با نوع اتتفاد  خود متناتب میدهد و طی نسلفضا شکل می
این ارتباط متقابل نقشی تعیین کنند    دهدبرداران قرار میحسی و ادراکی ناشی از آن و امکانات متناتب را در اختیار بهر 

ها واکنش آنها در مقابل عنایر مطلوب و موانع و نیز نوع بهروز احساتاتشهان نسهبت بهه دیگهران و در دامنه فعالیت انسان

تواند بهه آنهها احسهاس مطلهوب بدههد یها افهراد را دچهار می ،دهدان ها را تحت تأثیر قرار میفضا هویت انس  اجتماع دارد

 تردرگمی کند و یا موجب بروز تبعیض وانحراف شود  
ها و نگا  متفاوتی در مقایسه با مردان دارند که در نوع ارتباط آنها با فضا تأثیر زنان خصوییات بیولوژیک، مسئولیت        

آنها تسهیالت خایی را از فضا انتظار دارند که با خصوییات جسهمی و نیازههای   (689، ص 6831)مدنی پور، گذارد می

کهه مرجهع  در ایهن حهال انسهانی  هایشهان را تسههیل کنهدعاطفی و روحیشان متناتب باشد و زندگی روزمر  و فعالیت
این ترتیب نیازههای پایهه متبلهور در   سیتی مرد اتت از نظر جن ،گیرد ریزی و تنظیم اتتانداردهای فضایی قرار میبرنامه

بهرداری آنهها از فضها تهأثیر نان نیست و همین خود بر نوع ارتبهاط و بهر بعاد فضا پاتخگوی تما  نیازهای زاتتانداردها و ا

ل و موضهوعات های مناتب و موانع بر تر را  مشهارکت در مسهائهای نابرابری و نبود فریتآنها عوارض و نشانه  گذاردمی
کنند و پیوتته های فرهنگی، فیزیکی و کالبدی لمس میاجتماعی را در طول زندگی خود به طور مداو  و به یورت کاتتی

  (61، ص6831)خوئینی ، در حال تال  برای انطباق خود با شرایط و امکانات موجود هستند 

الیت در خور برای تمهامی اعضها از اههداف ایهلی تلقهی دریک فضای اجتماعی مناتب که ایجاد امکان زندگی و فع        

موانع محدود کننهد  برطهرف  ،شودها از حضور در اجتماع نیز درن میها و اهداف انسانتفاوت در نیازها موقعیت ،گرددمی
از را  تعهامالت بهرداری را داشهته باشهد و هایش حداکثر بهر شود که از تواناییگردد و این امکان به هر انسانی داد  میمی

 اجتماعی به خالقیت و شکوفایی مناتب دتت یابد  

 

 

 در ارتباط با حقوق شهروندی  امنیت زنان و فضای شهر
 

شهود ای بهرای تعهالی انسهان تلقهی میامنیت یکی از نیازهای ضروری و پایه 6913براتاس تئوری نیازها در هر  مازلو در 

برای تداو  حیات ضرورت دارد و ارتقا این مولفه برتالمت و تعادت انسهانها و  درتت شبیه نیازهای فیزیولوژیک انسان که
  (216، ص6993گذارد )گزار  تازمان بهداشت حهانی، در نتیجه بر جامعه تأثیر مستقیم می

 توان به اجمال در موارد زیر بیان کردبه طور کلی تفاوتهای زنان و مردان در بررتی مساله امنیت شهری را می
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  زنان بیشتر از مردان به وتیله نقلیه عمومی وابسته بود  و کمتر مالک خودرو شخصی هستند و در کشهور  مها بهه دالیهل
دهند به عالو  زنان کنند همچنین بیشتر عابرین پیاد  را نیز زنان تشکیل میهنجاری و امنیتی از دوچرخه هم اتتفاد  نمی

 دهند تا تفرهای خطی و مشخص یای و پیچید  انجا  مبیشتر تفرهای زنجیر 

 ولی درجه حس نهاامنی در زنهان   در شرایط امنیتی کامال یکسان نظیر تاریکی، هم زنان و هم مردان احساس ناامنی دارند

بسیار باالتر اتت  همچنین در نوع ترس از جنایت و در نتیجه احساس ناامنی میان زنان و مردان تفاوت وجود دارد و مردان 
تری نسبت به امنیت شخصی در محیط اطرافشان دارند و البته نوع جهرایم زنهان و مهردان نیهز ی احساس مثبتبه طور کل

 متفاوت اتت  

  درید زیادی از زنان جوان به دلیل همرا  داشتن کودکان شرایط خایی برای حضور در یک فضای شهری دارند و به دلیل
 اس ناامنی بیشتری خواهند داشت  تر از خود احسبر عهد  داشتن مسئولیت فردی ضعیف

 تواند حضور مردان را گاهی بهه ترل نشد  اجتماعی در یک فضای شهری و در تعامالت زنان جوان و مردان میرفتارهای کن
دلیلی برای ایجاد حس ناامنی بدل کند و همچنین مواردی تلطه و چیر  شدن مردان بهر بعضهی فضهاها اجهاز  هنجهاری 

 ها را از آنها خواهد گرفت حضور زنان در آن فضا

 کنند و های اجتماعی خود را بر این اتاس تنظیم میزنان اغلب قبل از تاریکی هوا در فضای شهر حضور دارند و کلیه برنامه

شود و در غیر این یورت موجب ایجاد احساس ناامنی در آنان حضور در تاعات شبانه با مشایعت چند زن و مرد دید  می
 (61 ، ص6831طیان و رفیعیان، خواهد شد )ضاب

  شهر خوب یا شهر با کیفیت چنان شهری اتت که هر چه بیشتر بتواند به نیازهای مادی و معنوی شهروندان پاتخ گوید از
دیدگا  نظریه نیازهای انسانی و نقش آن در تامین رضایت و تعادت شهروندان دو متغیر اتاتی وجود دارد که عبارت اتت 

چه نیازهای اتاتی همه انسانها مشترن اتت ولی در واقع شیو  بروز و ارضای آنها کامال یکسان نیسهت از جنس و تن اگر

 (1 ، ص6831)مهدیزاد ، 

 

 

 اثرات ترس از فضاهای شهری بر زنان

 
و  دهددر واقع ترس از جر ،رفتار و حاالت را در فضاهای شهری تغییر می  ترس از جر  به انداز  خود جر  مسئله تاز اتت

ههای آنهها را پذیر اجتماعی و اقتصادی شدیدتر اتهت، از جملهه اینکهه حرکتهای آتیباین اثرات روی زنان و دیگر گرو 

های اجتماعی، اقتصادی همچنین فریت   شودکند و بویژ  بعد از تاریک شدن هوا موجب در خانه ماندن آنها میمحدود می
ای بهه زنهان بهه دهد و یک دید کلیشهوابستگی زنان را به مردها افزایش می دهد و در نهایت و فرهنگی آنها را کاهش می

های اقتصادی و اجتماعی نظیر کار کردن تا دیر آنها از فعالیتدر این فرایند   کندعنوان ضعیف و ناتوان بودن را تقویت می

شوند و البته در این گونه مهوارد میهای عصر گاهی و نظیر آن مستثنی هایی که شیفتی هستند و یا کالسوقت و یا شغل

 شوند  هموار  زنان فقیر به دلیل عد  دتترتی به امکانات مجهز و امن آمد و رفت بیشتر قربانی جنایت و ترس از آن می
آنچه در این جا مورد نظر اتت تاکید برمحیط فیزیکی و کالبدی شههر و تهاثیرات آن نسهبت بهه نقهش و حضهور           

های کار و فعالیهت اجتمهاعی شههر ان در شهر اتت  در حال حاضر شاهد روند روزافزون حضور زنان در محیطاجتماعی زن

های مختلف تکونت، کار، حمهل و کالبد شهر و تاختار آن باید پاتخگوی حضور گسترد  آنان در فضاها و عریه  هستیم
ر شهر اتهت  آیها ایهن کالبهد ، پهذیرای حضهور آتهود  و نقل، فراغت و    باشد  آیا کالبد شهری برآورند  نیازهای زنان د

         های همهه جانبهه  گسهترد  درایهن زمینهه اتهتدغدغه زنان فعال شهر اتت  پاتخ به این تواالت مسهتلز  بررتهیبی

ظ لحها   در شهرهایمان انجا  گرفته اتت و کالبد شهری شههرهای ایهران بهه رکمتری در این بالعات متاتفانه اکنون مطا
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تواند تناتب با نقش اجتماعی، اقتصادی زنان و یا مردان آنگونه که باید مورد بررتی قرار نگرفته اتت  این نوع مطالعات می

ها شهری فراهم ریزان و طراحان شهری جهت طرحبستر جدید برای تعیین معیارهای جدید و مطابق با تغییرات برای برنامه

 آن را برای فعالیت زنان در شهر هماهنگ تازد  آورد و کالبد شهری و عوامل مختلف 
 

 

 مربوط به ایجاد فضای امن شهری برای زنان دیدگاه ها برخی 

 

 دانست واینکه با دخالت دادن آنهها در میبرای زنان باعث توانمند شدن زنان محلی  را مساله تاخت محیط امن ، دیورا بر
ر بیرون راندن خطرات از محیطشهان نقهش حقیقهی و فعهال داشهته توانند دتحلیل و برآوردهای تاخت محیط محلی، می

همچنین به ایهن   تواند این مساله را بهتر درن کندمی ، کنندباشند و چه کسی بهتر از زنانی که در آن محیط زندگی می
را بهرای گیری زنهان خیلهی پهایین اتهت و مها بایهد زنهان های مختلف معموال تطح تصهمیمنکته اشار  کرد که در گرو 

 دهد دخالت بدهیمگیری در تاختن محیطی که ترس از جنایت را کاهش میتصمیم

 تیاتی شهردار لندن بود به شهردار لندن توییه کردکه شهر امنی برای زنان ایجاد کنهد و مهثال  رآنی مارگوران که مشاور
ههایی کهه در مثال تاکسهی تلفنی  س باشدای را در نظر بگیرد که تحت کنترل پلیهای ویژ برای حمل و نقل ایمن تازمان

 تری را برای آنها فراهم کند  شب تفرهای امن

  الیزابت جانستون )قائم مقا  مدیر مجمع اروپا برای امنیت شهری( یادآور شد برای داشتن یک اتتراتژی موفق بلند مدت و
مله خود زنان ممکهن اتهت اجهاز  اتهتفاد  زیرا هم مرد  و از ج بهبود احساس امنیت زنان نیاز به آموز  مرد  هم هست

راهکارهایی نظیر انتشار راهنماهایی برای ایجاد احترا  دربین زنان و مردانی که در   راحت زنان از فضاهای عمومی را ندهند

اند و البته این آموز  باید برای برخی از رهبهران اجتمهاعی نیهز یهورت های مسکونی توزیع شد مسیر مدارس و مجتمع

هها بسهیار با اجرای این طرح و بررتی تاثیرات در فرانسه بر رفتار مردان مشخص شد که ترعت و شتاب حرکت زن  یردبگ

عدالتی در تر از مواقعی بود که زنان احساس تحت فشار بودن را داشتند و روشن اتت که مردان نباید موجب این بیآهسته
 برابر زنان شوند  

 یهحبت کهرد و  ،کننهدکولوژیک( در مورد نقشی که معماران در امنیت زنان در شهربازی میتومیتاشینها )معمار مشهور ا
رن که رویش حروف و یا تصاویری نوشته شد  اتت احسهاس بهدی اینکه مرد  با هر پشتوانه ذهنی با دیدن دیوارهای چ

ها تت تازندگان فضاها و تهاختمانافزاید  او معتقد اکنند و فقدان تسهیالت مناتب نیز بر شدت این احساس میپیدا می

تری برای ایجاد چشم انداز خوب و بناهای کاربردی دارند ریزان و طراحان شهری مسئولیت اجتماعی گسترد معماران برنامه
یا  توانند یک فضا را مثبتریزان دارند و اینکه این افراد میای اتت که معماران و طراحان و برنامهو این همان تأثیر زیرکانه

 :پیشنهاد کرد  اتت او   منفی خلق کنند

  ؛ ترمایه گذاری وقت و انرژی برای درن نیاز مرد  -6

ههای های جامعهه از طریهق را جلب مشارکت جامعه در طراحی فضاهای شهری و اطمینان پیدا کردن از اینکه همه بخش -2
   ابتکاری شرکت دارند

  دی بیشتری با فرهنگ مصرف کنند  دارند جلب مشارکت طراحانی که از همان جامعه احساس همدر -8

ای با هدف توانمند کردن جوامع محلی برای ایجاد محیط امهن در ایهن جوامهع تپس در مرحله نهایی این کنفرانس پروژ  -4
 مطرح شد این پروژ  بر دو المان قرارگرفت:

  رکت داشته باشند  ها و اینکه چگونه با ابزارهای تنجش امنیت مسائل را درن کنند و مشاآموز  گرو 
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  های زنان تا در حل مشکالت و طراحی محیط امن شرکت کنند و آموز  آنها که چگونه با گروههای ذی نفهع تشویق گرو

 و ذی نفوذ همکاری داشته باشند  

راس های پژوهشی در اتترالیا نشان داد  اتت که زنان از رویارویی با موارد زیر در فضهاهای شههری هههمچنین یافته     
 دارند

 ؛هر نوع تردد غیرماشینی 

 ؛بیرون رفتن در شب 

 ؛ترین مغاز به تمت نزدیک 

 ؛های عمومی اتتفاد  از تلفن 

  ؛روی به تمت خانه یک دوتتپیاد 

  ؛روی به تمت یک تینما و یا رتتوران روی از بین پارن واحد همسایگی و یا پیاد پیاد 

 ی حمل و نقل عمومی مثل منتظر ماندن در یک ایستگا  اتوبوس و یا پیاد  روی های ابتدایی و یا انتهایی در تفرهاموقعیت

  ؛ از ایستگا  به تمت ماشین پارن شد 

 های مرکز شهر بویژ  در شب و بویژ  اگر طبقاتی باشند  اتتفاد  از پارکینگ 

 ؛رانندگی تنها در شب 

 ؛های بن بستای و زیرگذرها و کوچهفضاهای باز و حومه 

به تنجش احساس امنیت زنان نسبت    اتتتال به باال انجا  شد 66نفر از زنان  121جی که در شهر مشهد از در نظرتن
خته شد  در این کار از تئوریهای کنش متقابل نمهادین دربهار  احسهاس اتهتفاد  شهد  و ابه امنیت محیط و خودشان پرد

برداری قرار مورد بهر  ،ان جامعه شناتی احساتات اتتکمپر که از پیشگامهمچنین نظریه پایگا  قدرت که توتط تئودور 

کمپهر   های عاطفی آنها تهأثیر زیهادی داردگرفت  کمپر معتقد اتت قدرت و پایگا  نسبی افراد در روابط اجتماعی و حالت

از این  و البته هر کدا   کندرا ذکر می رضایت و غم  و افسردگی  -شامل ترس ،  خشم،  خوشبختی  چهار احساس اتاتی
 های عصبی و جسمی دارد  ای قابل تبدیل اتت و ریشهچهار احساس به ترکیب پیچید 

 ه شهد، عادله رگرتهیون انجها  گرفتهد متغیر و وارد کردن متغیرها در متحلیلی چن درفرایند تحلیلی که با اتتفاد  از رو 

 نتایج کلی ذیل بدتت آمد:
 اند که بیشترین کند نتایج نشان داد شد به میزان بیشتری احساس امنیت میتری از خود  داشته باهرچه فرد تصور مثبت

 ارتباط از آن متغیر تصور از خود اتت یا به عبارتی باالترین مقدار ضریب تعیین در بین متغیرهای مستقل اتت 

  داردمیان میزان اقتدار زن در خانواد  و احساس امنیت او در شهر ارتباط مستقیم و معناداری وجود  

 کند و این ناشی از افهزایش هر چه مرتبه شغلی فرد باالتر باشد به هنگا  حرکت در تطح شهر احساس امنیت بیشتری می
 اعتماد به نفس در فرد اتت  

  این فرض که زنان متاهل در مقایسه با زنان مجرد از احساس امنیت بیشتری در فضاهای عمومی برخوردارند رد شد  اتت

 س امنیت، زنان متاهل و مجرد با هم تفاوتی ندارند  و از نظر احسا

  زنان مناطق مختلف شهر مشهد از نظر میزان احساس امنیت با هم تفهاوت دارنهد و زنهان منهاطقی کهه از نظهر اقتصهادی

 تر هستند از احساس امنیت کمتری برخوردارند  محرو 

 با دیگر زنان از آرامش خهاطر و احسهاس امنیهت بیشهتری آیند در مقایسه زنانی که روزانه و بطور منظم به تطح شهر می

 برخوردارند و خودیارتر هستند  

   هر چه تجربه ناامنی یک زن بیشتر باشد در نتیجه اضطراب بیشتر و احساس امنیت کمتری خواهد داشت 

 د تایید نشد  اتت  این فرض که میان میزان تحصیالت و میزان احساس امنیت زنان رابطه مستقیم و معناداری وجود دار 
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 ؛اندهمچنین برخی از نتایج کلیدی این کار پژوهشی به شرح زیر بود 

 مانند  تواند شاخص تبعیض اجتماعی باشد و کسانی که محدودیت جابجایی دارند از مشارکت فعال باز میتحرن می 

 اتت   تطبیق تاعات کار و امکانات حمل و نقل شهری مانع بزرگی دررا  اشتغال زناندع   
 شود که زنان نتوانند شهروند تما  عیار به شمار بیایند و به راحتی در نبود امنیت برای زنان چه واقعی و چه بالقو  تبب می

  (6836 ،مشارکت داشته باشند )زنجانی زاد زندگی عمومی 

 
 

 رویکرد مشارکتی و ارتقا امنیت زنان

 

  توان فضاهای شهری را برای این قشهر وتهیع از جامعهه امهن گردانیهدبدون اتتفاد  از مشارکت عمومی و بویژ  زنان نمی
  پیشتر اشار  شد: مشارکت اجتماعی در مساله ارتقا امنیت نیاز به وجود فاکتورهای حیاتی زیر دارد

 ؛وجود یک کمیته چند بخشی مسئول ارتقا امنیت 

 پوشاند و این برنامه باید بلندمدت باشهد و نهه کوتها  ها را بها و موقعیتها و محیطاجرای یک برنامه  جامع که همه تال
  ؛ مدت

 کند اهمیت بیشهتری ها بر اتاس آنچه که جامعه محلی احساس میمشارکت فعال شبکه محلی و اولویت دادن به فعالیت

 دارد  

 ؛های پرخطرتوجه ویژ  به گرو  و محیط 

  ؛هاها و تصمیم گیرندگان آنها در این طرحمرد ، نمایند های موثر برای مشارکت گسترد  ها و فنآوریاتتفاد  از رو 

ای هایی که در تایر کشورها نیز انجا  شد  اتت حضور فعال و موثر زنان در فضاهای شهری به گونههبر پایه پژوهش       

لهذا   ار مهوثر اتهتکه توجه تایر زنان و مردان رهگذر و عابر را بخود جلب کند در ایجاد و ارتقا احساس امنیت انان بسهی
ها یکهی از بهتهرین و راهکارهای مشارکتی زنان چه در تامین نیروی انسانی و چه در موارد نظرات و پیشنهادات و مهدیریت

البته تغییرات بنیادین در هنجارهای حهاکم شههری نیازمنهد   شودترین راهکارهای ارتقا امنیت زنان محسوب میزود بازد 

   خواهد بود یرف زمان و هزینه بیشتری
 

 

 بندیجمع

 

به دلیل حضور روزافزون زنان در شهر و مشارکت آنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی، تیاتی و فرهنگی، احساس امنیت 
ریزان شههری ی آنان اتت که باید مورد توجهه برنامههدر محیط شهر و رفت و آمدهای شهری از مهمترین نیازهای روزمر 

حیطی ایمن که مرد  را جذب و تشویق به پیاد  روی )بدون ترس و حس ناامنی( و توقف و در نتیجهه قرار گیرد و ایجاد م

کند بلکه به واتهطه افهزایش تعامل اجتماعی بیشتر بکند در واقع نه تنها به ارتقا کیفیت عمومی فضاهای شهری کمک می
 دهد  ای را گستر  میتواند زمینه بروز گرایشات توتعهشمار مرد  ناظر و حاضر در محیط می

امنیت یک حق اولیه و ضروری برای زندگی همه افراد اجتماع و شهروندان اتت و البته در بیان مقوله امنیت باید             

توانند بطور مجزا بررتی شوند  در به دو بعد ذهنی و عینی آن توجه کرد  این دو بعد کامال بر یکدیگر تاثیرگذار بود  و نمی

اند و لذا پذیر شناخته شد روزانه شروند به دلیل محدودیت اتتفاد  از فضاهای شهری زنان به عنوان قشری آتیب  زندگی
 تواند موضوع مطالعات اجتماعی و کالبدی محسوب شود  توجه خاص به آنان می
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در نهایت کودکان و پیکر خانواد   تواند فضاهای امن و دلخواهی را برای مردان وتوجه به زنان به یورت ویژ  می            

ای قابلیت مداخله در هردو بعد ذهنی و عینی امنیت را دارا بود  ریزی شهری به عنوان علمی میان رشتهفراهم آورد  برنامه

تواند با خلق فضاهای امن شهری برای شهروندان و بخصوص زنان از وقوع جر  و به ویژ  حس ناامنی و ترس از جهر  و می
های ها اقتصادی بیشتر و کهاهش هزینههری کند و به این وتیله عالو  بر فراهم شدن امکان حضور فعال زنان یرفهپیشگی

های مربوط به مقابله با جر  توتط نیروهای انتظامی و نظایر آن( را داشته باشیم  مشارکت زنان در تهیه بسیار )نظیر هزینه

ههای ارتقها امنیهت ای بهرای طرحتواند را  کار مناتب و نسبتا کم هزینهیهای شهری و حضور پیوتته آنان مو اجرای طرح
 آنان فراهم کند  مسلما هر گونه مشارکت خوا  در تطح محلی نیاز به قوانین و حمایت مسئولین و اولیا ادار  شهر دارد  

  و لهذا فرهنهگ تهازی و تغییهر بعالو  روح حاکم بر هر فضای شهری نیروی اجتماعی اتتفاد  کنند  از شههر بهود        

های مشارکت زنهان در های عمومی شهری الزمه تحقق پذیری طرحتدریجی هنجارهای نامناتب برای ورود زنان به عریه

ای پیچید  و فراتر از آن اتت که تنهها توتهط در مجموع باید گفت تامین امنیت جامعه مسئله  پروژ  ارتقا امنیتشان اتت
و مدنی و  ای از نهادهای مرتبط کالبدی و اجتماعیانجا  شود و این کار مستلز  همکاری و اتصال شبکهیک نهاد یا تازمان 

 در تطح شهر اتت  حقوقدانان

 
 

 

 در اجتماع و فضاهای شهریزنان حقوق شهروندی  مرتبط با چالشها و راهکارهای 

 
 توان به شرح زیر بر شمرد:برخی از آنها را می های گوناگونی مواجه هستند کهدر شرایط اجتماع ما زنان با محدودیت

 در حال حاضر مشاغل فنی   های محدودتری برای کاریابی دارندآنها حوز   امکان اشتغال زنان بسیار محدودتر از مردان اتت
  ودشهای آموزشی و تالمت به عنوان محدود  عمومی کاریابی زنان شناخته میحوز  تخصصی فعالیت مردان اتت و حوز 

 کنند اما زنان حتی در شرایط شغلی برابر دتتمزد کمتری از مردان دریافت می

  آنها به دلیل تفاوت در نوع برخورد با مسائل و درن عاطفی متفاوت موضوعات اجتماعی را از دیدگاهی دیگر مورد بررتهی
های فرهنگهی و یکن به دلیل محدودیتل  دهند و قادرند به نوبه خود به عنوان عضوی فعال در اجتماع عمل کنندقرار می

یابند و برای ایجاد امکان تر ناشی از آن عموما امکان مشارکت برابر برای حل مسائل اجتماعی را نمیاعتماد به نفس پایین

 مشارکت مناتب باید انرژی زیادی یرف کنند  

  توانند در بیرون از خانه تپری کنند و میزنان چه به دلیل مسائل فرهنگی و یا عد  احساس امنیت، تاعات محدودتری را

  های جدی برای فعالیت اجتماعی و حضور آنها در فضاهای شهری اتتخود یکی از محدودیت ینهم

 های خهانوادگی عمومها مسهئولیت مراقبهت از های فردی و اجتماعی خهود در چهارچوب مسهئولیتزنان عالو  بر مسئولیت
محدودیت زیادی ،دار هستند  این مسئولیت شان را نیز عهد های روزمر ماع و فعالیتآنها در ورود به اجتحمایت  ،کودکان

کند و از نظر ترعت حرکت آنها را کند و دایر  حرکتشان را کوچک می  برای فعالیت و حضور زنان در اجتماع به دنبال دارد

بهه دلیهل  ،دور  شیردهی به فرزندانشان هستندشود به ویژ  مادرانی که در زمانی نیز محدودیت زیادی به آنها تحمیل می

ها را بها های امن و مناتب برای شیر دادن به کودکانشان در بیرون از منزل و فضهاهای شههری ایهن محهدودیتنبود مکان
 کنند شدت چندین برابر احساس می

 ور در ایهن گونهه فضهاها را زنان در شهر و هنگا  برخورد با فضاهای تخصصی کامال مردانه به تهختی امکهان ورود و حضه
های تخصصی فنی از جمله این فضاها هستند که متاتفانه در شهرهای ما امکان رتهو  تها عمهق بازارها و بورس  یابندمی
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ها و به ویژ  زنان به شدت کهاهش آنها امنیت فضایی برای زندگی خانواد یابند و به همرا  گستر محالت مسکونی را می

 یابد  می

 خوب و متناتب با نیاز زنان با  یهارا های حمل ونقل عمومی و پیاد های دتترتی مناتب اعم از شبکهبود شبکهبه علت ن
هها و خطهوط متهرو کهه حتهی در اتوبوس  توجه به فعالیت چند بعدی و روزمر  آنان تسهیالت کافی برایشان وجود نهدارد

برداران نیست و تفکیک   برای زنان متناتب با حجم بهر تفکیک جنسیتی یورت گرفته گنجایش مکان در نظر گرفته شد

این در حالی اتت که زنان در بیشتر اوقهات روز بهرای   تنها با فرض حضور اجتماعی و نیاز محدودتر زنان انجا  شد  اتت

ا گنجایش کامل دارند و قسمت مردانه تنها در تاعات اوج یبح و بعدازظهر ب رها تحت فشار شدید قرااتتفاد  از این شبکه

 گیرد  برداری قرار میمورد بهر 

 ههای میهان افهراد و ها و تفاوتفضاهای شهری به عنوان بستر زندگی و فعالیت شهروندان باید بتوانند با توجه به شهباهت

تمهامی  های جنسی ، تنی و اجتماعی ، محیطی امن ، تالم ، پایدار و جذاب را برای همه افراد فراهم کنهد و بهه نیهازگرو 
 پاتخ مناتب بدهند و پاتخگوی حداقل نیازها به شرح زیر باشد:اقشار اجتماعی 

  های اجتماعی فراهم کنند  فضاهای شهری باید بستری برای کار و فعالیت تمامی گرو 

  ها را فراهم کند  فضاهای شهری باید امنیت مورد نیاز تمامی گرو 
 ای تهامین کننهد کهه از نقطهه نظهر کالبهدی و حسهی بها ی افراد را بهه گونههفضاهای شهری باید تسهیالت مورد نیاز تمام

تی راین نیاز به ویژ  از بعد حسی و فرهنگی قابل بر  برداران تازگار و برای آنها قابل اتتفاد  باشدخصوییات تمامی بهر 

ای که آنهها ایهن فضها را د به گونهها حس گمگشتگی ایجاد کند و یا آنها را به خود جلب نمایتواند در انسانفضا می  اتت

 بستری مناتب برای زندگی اجتماعی خود بیابند  

  و احساس افراد نسبت به فضا، نحو  پاتخگویی فضا به نیازهای  بردارییکی از موضوعات مهم و تعیین کنند  در نحو  بهر

ها های فیزیولوژیک انسانز بعد تفاوتاقلیمی و تامین شرایط آتایش محیطی برای گروههای مختلف اتت این موضوع نیز ا
زنان از نظر بیولوژیک و از نقطه نظر پوشش حساتیت تی اتت  ربرداری از فضا و     قابل برگوناگونی در نوع پوشش و بهر 

ی تواند مانعی براپذیر هستند این خود میبیشتری نسبت به مردان در مقابل شرایط محیطی دارند و از این بعد بسیار آتیب

های جوّی محسهوب گهردد  از ایهن دیهدگا  تهامین حضور آنها در فضاهای شهری به ویژ  در اوقات بسیار گر  و یا ناآرامی
شرایط آتایش محیطی در فضاهای شهری  و توجه خاص به نیازهای زنان و فراهم آوردن تسهیالت مناتهب بهرای حضهور 

 آنان در اجتماع ضروری اتت  

 مین امکانات مناتب و پاتخگویی به نیاز همگان، امکان حضور اقشارمختلف از نظر جنسی، تنی و فضاهای شهری باید با تا

ها فراهم کنند و به این ترتیب بستری برای تعامل اجتماعی و ارضای این نیاز شهروندان محسوب گردند      را در این عریه
ماعی و افزایش اعتماد به نفس آنان بهرای ایهن حضهور بنابراین برای جلب مشارکت و فعالیت زنان در اجتماع، حمایت اجت

اهمیت کلیدی دارد و مناتب تازی فضاهای شهری برای پاتخگویی به نیازهای این گهرو  اجتمهاعی از مهمتهرین نیازهها 

گیران ایهلی و مداخلهه جهدی آنهها در در این میان جلب توجه و حمایت دولت و نهادهای عمومی به عنوان تصمیم  اتت
 ریزی در این زمینه و براتاس محورهای زیر بسیار حائز اهمیت اتت:هبرنام

تامین نظهارت اجتمهاعی بهر   های اجتماعی هستندپذیرترین گرو از نظر احساس امنیت در فضاهای شهری زنان از آتیب  -6

اعات شبانه، دقهت در دفاع، تامین روشنایی مناتب این فضاها به ویژ  در تفضاها، تزریق فعالیت به فضاهای گمشد  و بی
های راهنما و کمک به تعیین موقعیت مکانی های پنهان و فاقد نظارت نصب نشانهکاشت گیاهان و جلوگیری از ایجاد گوشه

 برداران از فضا از اقدامات ضروری برای رفع این کمبودها هستند  بهر 
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بهرداری آنهها تهامین تسههیالت ی زنان و حجهم بهر های حمل و نقل عمومی با توجه به برآورد نیاز واقعبازنگری در شبکه -2

تواند تسهیالت مورد نیاز آنان را راهی امن و با عرض و کفسازی مناتب، میهای پیاد دتترتی دیگر به ویژ  تکمیل شبکه

 فراهم کند و حضور هر چه بیشتر و موثرتر زنان در اجتماع و فضاهای شهری را افزایش دهد  
مسهئولیت   لیت را یکجا به عهد  دارند و باید به تمامی آنها در یک فایله زمانی کوتا  پاتخ دهنهدزنان عموما چند مسئو -8

اند  در اینجا ایجاد ارتبهاط مناتهب ای و اجتماعی از آن جملهفرزندان و کودکان مسئولیت امور خانه در کنار فعالیت حرفه

ها، مهدارس ابتهدایی، اتت مراکهز خریهد روزانهه، مههدکودن های ایلی فعالیت و مسئولیت زنان حائز اهمیتگا میان گر 
 های ایلی در این زمینه هستند  گا های بازی کودکان     از جمله گر زمین

ها در فضاهای شههری از های تخصصی و تک بعدی فعالیتی و تلفیق مناتب و چند بعدی فعالیتجلوگیری از توتعه حوز  -4

 دهد ن امکان تحرن و حضور در تمامی نقاط شهر را میکاهد و به زناجر  خیزی فضاها می

فضاها و تامین تسهیالت اجتماعی خهود نهوعی حمایهت ریزی و طراحی تامین نیازها و اتتانداردهای خاص زنان در برنامه -6
 ند  تواند به رفع موانع این حضور کمک کشود و از نقطه نظر فرهنگی میفرهنگی برای حضور زنان در اجتماع محسوب می

بهرداری از های فعالیتی تخصصی و    تههولت بهر های بازی و ورز ، محوطهتفکیک جنسیتی خدمات عمومی نظیر زمین -1

نمایهد و آن را از یهک فضهای اما این اقدا  مفههو  اجتمهاعی را از فضها تهلب می  کندفضا را به ویژ  برای زنان تامین می
اینگونهه    اتهت های زنانه در همین چارچوب قابهل بررتهیاتیس پارندهد تاجتماعی به یک فضای کارکردی تنزل می

لیکن نیازهای اجتماعی آنان را تهامین  ، دهندها تسهیالت خایی را برای گذران اوقات فراغت در اختیار زنان قرار میپارن

برای اتهتفاد  زنهان های شهری و تخصیص بخشی ویژ  شود به جای گستر  این رویکرد به پارنپیشنهاد می  کنندنمی
فراگیر اجتماعی در دتتور کهار قهرار گیهرد و ایجهاد های تامین امنیت عمومی در فضاهای شهری برای پاتخگویی به گرو 

 ها گنجاند  شود  ریزیبرداری در تامانه برنامههای اجتماعی بدون محدودیت بهر فضاهای مناتب در قالب عریه

ریزی فضاهای شهری زنان مسن نیازهای متفاوتی نسبت به زنهان و مهادران جهوان امههمچنین باید توجه داشت که در برن -1

ها ، ارتفاع دارند آنها عالو  بر نیاز به امنیت روانی، به دلیل ناتوانی جسمی به تسهیالت کالبدی خاص از جمله نوع کفسازی
 قرار گیرد   یابی و     احتیاج دارند که باید مورد توجه طراحانها، راهنمای جهتپله

ریزی وطراحی فضاهای شهری به معنای به رتمیت شناختن و دعوت آنان به حضور در این توجه به نیازهای زنان در برنامه -3

ههای اجتمهاعی و اتهتفاد  تواند بستری برای تامین و امکان مشهارکت برابهر همهه گرو فضاها و نهایتا اجتماع اتت که می
توجه به این نیازها براتاس خصوییات و اتتانداردهای ویهژ  زنهان در کنهار خصویهیات   مناتب از توان آنها  تلقی گردد

ههای تواند یکی از ابزارهای تامین برابری اجتماعی تلقی گردد که به واتهطه آن زنهان را از گرو فضایی مورد نیاز مردان می

ی اجتماعی فعال و با امکان مشارکت برابهر بها هاهای فعالیتی و مسئولیتی خاص به توی گرواجتماعی نیمه فعال با حوز 

 مردان توق دهد  
های فضای امن شهری اتت به عالو  تسهیالت و راهبردهایی که متناتهب های ارتقا امنیت زنان در شهر همان مولفهمولفه -9

 باشد که در اینجا به یورت کوتا  اشار  خواهد شد:با نیاز زنان می

شهری: ترویس دهی منظم به خصوص در تاعاتی که زنان رفت و آمد بیشتری دارند  در زمینه تیست حمل و نقل -9-6
 ؛و افزایش تاعات ترویس دهی در تاعات بعد از تاریکی

، 6831 8تامین روشنایی و امنیت معابر در شب و ایمن تازی فضاهای متناتب گذهای عابر پیاد  )تاجدار و اکبری، -9-2

 (81 ص

 ؛ت محلی بر فضاهای عمومیرعایت اشرافیت و نظار-9-8
 ها در فضاهایی که نظارت محلی کمتری وجود دارد  نصب دوربین-9-4
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برداری آنها تامین تسهیالت های حمل و نقل عمومی با توجه به برآورد نیاز واقعی زنان و حجم بهر بازنگری در شبکه-9-6

تواند حضور هر چه بیشتر و موثرتر فسازی مناتب میهای پیاد  راهی امن با عرض و کدتترتی دیگر به ویژ  تکمیل شبکه

( و همچنین طراحی مناتب وتایل حمل و نقهل 28 ، ص6831زنان در اجتماع و فضاهای شهری را افزایش دهد )تمدن، 
های داخهل اتوبوتهها تعهداد مناتهب واکنهها ها ارتفاع پله تا کف زمهین، ارتفهاع میلههعمومی اعم از تعداد و انداز  یندلی

 آمیزی مناتب این وتایل و    خصوص زنان در مترو ، رنگ م

 در زمینه فضاهای شهری )مسکونی و تجاری(-9-1
ها و ارتقا آگاهی زنان از محیط و فضای شهری از طریق روشنایی اتتاندارد و نورپردازیهای مناتب تعداد بیشتر نشانه -9-1

د و گرههای روشن در تاعات تاریکی مثهل ایسهتگاههای اتوبهوس، گردتابلوها که باعث خوانایی بیشتر محیط و امنیت می

 روزنامه فروشیها ، ایستگاههای امداد رتانی و     

 گردد ای که خود باعث حضور افراد محلی و در نتیجه امنیت میایجاد تنوع در کاربریهای محله-9-3
  ؛ جلوگیری از رها شدن تاختمانهای نیمه تاخته به مدت زیاد-9-9

 ؛امنیت در بافت مسکونی از طریق حفظ تداو  بصری و محیطی و اتصال امالن به یکدیگر-9-61

 ؛جلوگیری از ازدحا  و تراکم باال-9-66
 ؛آمیزی و نورپردازیزیباتازی محیط و فضاهای عمومی به وتیله طراحی رنگ -9-62

 یدی را در شهر به وجود خواهد آورد  ایجاد بازارهای شبانه که از یکسو امنیت و از توی دیگر اقتصاد جد -9-68

کنند مشخص کنند و ارزیابی  امنیهت بها اتهتفاد  از باید از زنان خواتته شود مناطقی که در آن احساس خطر می-9-64
 دیدگا  زنان معمولی و نه لزوما متخصص باشد  

ر، پلیس، حمهل و نقهل عمهومی ، تحت عنوان زنان و شهر که شامل نمایندگان شه ایی در شهرداریتشکیل کمیته-9-66

  های اجرایی را داشته باشدها و پروژ معماران و غیر  باشد و قدرت اعمال نظر و نظارت در تدوین طرح
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