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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

كند و همزمان بر آثار تحركات مردان و زنان بر  ريزي بر مردان و زنان تأكيد مي بر آثار برنامهجنسيتي ريزي برابري  برنامه    

شود. جنسيت اشاره به مردانه يا زنانه بودن دارد، در عوض جنس به مرد يا زن بودن استفاده كنندگان  ريزي متمركز مي برنامه

شود كه در ادامه پيرامون  اي را شامل مي كنند و اين ايده اد ميها خلط ايج گردد. دو واژه جنسيت و جنس اغلب در بحث برمي

چه به مثابه  شوند، آن هاي مردانه و زنانه اغلب ساختارهايي اجتماعي محسوب مي آن به بحث خواهيم پرداخت. شخصيت

رسند، حاال  يهايي كه تنها براي مردان مناسب به نظ م جنسيت ايجاد كننده تغييرات معناداري در طي زمان است. شغل

هاي فيزيكي همچون طول موها و عضالت بدن بسيار متفاوت است، برطبق شرايط  اند. ويژگي هايي براي زنان گشته انتخاب

طور  بهجنسيتي ريزي برابري  شود. در اين راه اعمالي چون برنامه مربوط به طبقه بندي افراد، كارها به مردانه و زنانه تقسيم مي

 با سوي ديگر از است و »تبييني« ماهيتي داراي پژوهش يناتر خواهد شد.  ع يافتن از عناصر بيشتر، پيچيدهاي با اطال فزاينده

  .باشد مي »كاربردي«پژوهش  اين بر حاكم رويكرد موضوع، كليت به توجه
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اگر جنسيت به مثابه نقاط جامعه شناختي براي زنان و مردان مطرح باشد، برابري با آماده بودن شرايط براي هر دو برچسب 

شود. اين آمادگي ممكن است به معناي تساوي باشد يا اعمال نابرابري را شامل شود كه در نهايت به  مردانه يا زنانه تعبير مي

عدالتي است. بنابراين  دد. يك منفعت در برابري در خود آن نهفته است و همان دوري از بيموقعيت برابر پذير منجر گر

عدالتي همانند  هايي درباره بي عدالتي در شهرها و مناطق است. ايده هاي بي جلوگيري از پتانسيلجنسيتي ريزي برابري  برنامه

نند صاحب دارايي باشند يا قراردادي را امضا كنند) كه طبقه بندي جنسيتي، ثابت نيست و شبيه چيزي است (مثال زنان نتوا

عدالتي به نظر ناحق باشد، درك وخامت يا شدت آن هم  هاي زماني وابسته است. حتي اگر يك بي ها و دوره بسيار به فرهنگ

  ريزان و سياست گذاران هم تأثير خواهد گذاشت. هاي برنامه ممكن است تغيير كند، بنابراين بر پيش فرض
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ها خطا صورت  ريزي ، زيرا در برنامه)70 -69: 1394(اسدي محل چالي،  رو به گسترش استجنسيتي ريزي برابري  برنامه    

گيري خاصي در  ريزان به رويكردي خنثي در مسائل جنسيتي ميل دارند. در صورت وقوع جهت گرفته است و برنامه مي

شوند.  ريزان نيز ناخواسته درگير آن شرايط مي قدرت و حضور در عرصه عمومي را در اختيار دارند، برنامهاي كه مردان  جامعه

ريزان و عموم مردم را به موضوعاتي چون  با كمك توسعه به مثابه واكنشي به اين خطا، ميل برنامهجنسيتي ريزي برابري  برنامه

كند تا بسياري از  ل استطاعت، حمل و نقل و فضاي شهري جلب ميايمني فردي، نگهداري از كودك، مسكن متنوع و قاب

ريزي برابري  مشكالت زنان و دختران، خواسته در مواجهه با محيط خويش رفع گردد. در كشورهاي در حال توسعه برنامه

تر  و عادالنهتر  طور خاص به توسعه اقتصادي و قلمرو خدمات مربوط است كه زندگي را براي زنان آسان اغلب بهجنسيتي 

  .)Fainstein and Servon, eds, 2006( كند مي

ريزي در يك كشور در حال توسعه ممكن است قلمروي اقتصادي  نسبت به برنامهجنسيتي طور مثال يك رويكرد برابري  به    

گرفت، اين  طور سنتي براي مردان صورت مي اي ايشان مشخص كند. اين كار به هاي حرفه زنان را جهت حمايت از تالش

ها بازخورد بهتري را از خود در زمينه امور اشتغال نشان  ها به اين خاطر است كه اغلب زنان در اثر حمايت مجموعه برنامه

هايي در  شود، كه اين مزاياي چنين برنامه دهند. عالوه بر آن موفقيت ايشان در واقع سبب ارتقاء يك خانواده يا خانه مي مي

  كند. ان ميسطح اجرايي را دو چند

استراليا و آمريكاي شمالي شامل پروژه شهر امن در سطح اجتماعات صورت گرفته است، زنان  ،هاي زيادي در اروپا مثال    

ها   كنند، يكي از آن ها بسيار فعاالنه عمل مي هاي جنسيتي براي نظارت بر اين پروژه كنند، سازمان ها مشاركت مي دار در آن خانه

هاي زنان  هاي قابل ذكري در زمينه كارآمدي تصميمات از نقطه نظر گروه زي شهركي رويال است كه موفقيتري موسسه برنامه

  .)Greed, 1994( توان به پروژه برنامه زنان تورنتو در انتاريوي كانادا اشاره كرد داشته است، كه مي

طور  شوند. به محسوب ميجنسيتي اي و برنامه اجرايي، آثاري از نقطه نظرات برابري  هاي سياستي، برنامه  ها فراتر از نمونه آن    

كند، اين  ريزي بحث مي ريزي و نظريه برنامه هاي برنامه مثال لئوني ساندركاك وان فورسيث درباره نسل جديد دستورالعمل

اي  شناسيم و نحوه ريزي را مي اي كه ما برنامه طور مثال نحوه ريزي است (به ي مختلف دانش برنامهها ها شامل راه دستورالعمل

هاي مردانه و زنانه بودن ابزارهاي  دهيم). بنابراين يك تمركز جديد در زمينه برخورد مردان و زنان، خصيصه كه آن را انجام مي

ريزي را  ل معرفت شناسي و انواع ارتباط در زمينه نظريه و عمل برنامهريزي شام هاي جديد برنامه ريزي است، كه روش برنامه

ريزانه با  هاي اجراي عمل برنامه هاي به حاشيه رانده شده و راه گيرد. تأكيد بر رويكردهاي مشاركتي، شمول افراد و گروه دربرمي

هستند، چرا كه زنان اغلب درباره آن متفاوت ها و ابزارها در ارتباط مستقيم قرار دارد. حتي راهنماي قومي مناسب  اين روش



 

  

دهند: اصول  چه كه در حال حاضر صورت مي كنند. اين ممكن است به معناي ضوابط قومي شامل هنجارها باشد تا آن فكر مي

  ريزي شده. هاي مثبت به اجتماع خوب برنامه نرساندن، تمركزي بر وابستگي متقابل و ارتباطات و نگاه آسيب
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بحثي را در ارتباط با نابودي خالقانه ميراث » منظرهاي قدرت«ميالدي با عنوان 1991كتاب شارون زوكين در سال 

دانان،  كنند، پيش كشيد. اين واژه توسط جفرافي هايي كه مردم زندگي، كار، مصرف و بازآفريني مي داري و نيزمكان سرمايه

شناسان و دانشمندان سياسي و امروزه در مناظرات مختلف  خدانان، انسانكنندگان شهر، تاري شناسان، مطالعه جامعه

جغرافيدانان و اقتصاددانان از زمان انتشار كتاب زوكين مطرح شده است. زيرا اين واژه پيرامون ارتباط پوياي اقتصاد، سياست، 

هاي مطالعاتي  اي كليدي زوكين و زمينهه گيرد. اين متن به بحث ها را دربر مي فرهنگ و فضا مطرح گرديده و تنوعي از بحث

  ).Zukin 1991پردازد ( ديگر مي
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سازي  توصيف كرد، زوكين به برجسته» تبديل عظيم«داري را در  برطبق سّنت تاريخدان كارل پوالني، كسي كه ظهور سرمايه

  در پنج ايالت مختلف آن اشاره كرد.شدن و تغيير به سمت اقتصاد فراصنعتي در اياالت متحده  نحوه غير صنعتي

شوند. زوكين اين  ها در مكان دچار تزاحم مي اي است كه نيروهاي بازار و ضمائم آن مفهوم منظرهاي قدرت شامل نظريه    

شدن را به معناي توسعه در ارتباط با صنايع خاص مطرح كرد كه در  هاي مختلف آزمون كرد. او غيرصنعتي نظريه را درزمينه

طور مثال ديترويت تبديل به يكي از شديدترين تمركزهاي فقر در اياالت متحده  ض خطر تغيير اقتصادي قرار داشتند. بهمعر

). Sorkin, ed, 1992آورد، منحل گرديده است ( گشته است، زيرا صنعت خودروسازي كه اقتصاد آن را به گردش در مي

هاي شغلي خويش را دنبال كنند، يا اگر  كارگران نخواهند فرصت تواند فجايع اقتصادي باشد، اگر ضمائم خاص مكان مي

هاي كارگران همخواني نداشته باشد. داگالس راء به آزمون نيوهيون در  هاي اقتصادي در يك منطقه با مهارت فرصت

بنابراين،  كرد؛ هاي ساخته شده براي حمايت از آن حركت مي تر از زيرساخت كانكتيكات پرداخت، تغييرات اقتصادي سريع

  كردند، پديد آمد. شكاف عميقي بين سرعت بازار و منظرهايي كه از آن تغيير حمايت مي

شدن اقتصاد سبب جداسازي محصول از  شود. جهاني شدن و مكان نيز پيگري مي اين موضوع در كارهاي اخير جهاني    

نيازي ندارند كه نزديك مواد اوليه يا در  ونقل شده است. ديگر محصوالت هاي حمل هاي خاص براي كاهش هزينه موقعيت

  ها ساخته شوند. چرا كه محصوالت اقتصادي ديگر تعلقي به جغرافيا ندارند. همجواري محل خريد يا فروش آن

شود، ايده منظرهاي قدرت  هاي رفتار بازار وتوليد انواع جديد آن مي نابودي خالقانه كه شامل بعضي از فرم مطابق با ايده    

هاي جديد را خلق كردند. اين تحليل نشان  كند كه نيروهاي بازار باعث نابودي بعضي منظرهاي پيشين شدند و نمونه ميبحث 

دهد كه تغييرات مولو و غيرمولد هر دو در محيط مصنوع از طريق اشارات به تغييرات محصوالت اقتصادي اثرگذار هستند.  مي

همچون گري در اينديانا و ديترويت در ميشيگان را كاهش دادند، اما هاي كوچك پيشين  شدن اعتبار شركت غيرصنعتي

  ). Sassen, 2000باشد ( هاي جديد در جو متعادل كاري در حال گسترش مي همچنان تئسعه

طور  دهد. به هاي متضاد بازار و سطح محلي توضيح مي زوكين همچنين نحوه شكست منظرهاي قدرت را باتوجه به ويژگي    

هاي تفريحي در اطراف خود  ها و فرصت ها، رستوران وجود آمدن مغازه هاي بزرگ در كنار شهرها باعث به گاهمثال فروش

دهند. از طرفي ديگر، دوگانگي روند منظر نيز  هاي رقابتي را در توسعه محلي متمايز پيشنهاد مي شوند. اقتصاد مقياس مزيت مي

اقتصادي بين مناطق ساحلي و داخلي در اياالت متحده به مثابه تغييري  هاي مشهود است. زوكين به رشد اين دوگانگي فرصت

هاي متفاوت تايخ  طور كامل به دنبال ايجاد منظر جديد نيست، اما به هر حال، اليه كند. تنظيمات بازار به در نظام بازار اشاره مي

اند  كه زماني متداول بودند، امروزه رها گشته هاي لوكس طور مثال آپارتمان هاي مختلفي است كه به اقتصاد شاهدي بر موقعيت



 

  

و فضاهاي الزم براي  –در چرخه قرار گيرد  –تواند دوباره تعريف شود  دهنده سرمايه شديدي است كه مي و اين نشان

  ).Rae, 2003محصوالت صنعتي را بازتوليد كند (

كند،  ست كه شكل فضاهاي زندگي را عوض ميعنصر اصلي ديگري كه در مفهوم منظرهاي قدرت نهفته است، اقتصادي ا    

شدت تأكيد  هاي فضايي به اي است كه بر جدايي شدن پديده گذارد. غيرصنعتي يعني پا را فراتر از فضاهاي محصوالت مي

هاي كار،  باشند. ما بين محيط هاي مصرف هم از تفريحات جدا مي كند: فضاهاي سكونتي از محصوالت جدا هستندو مكان مي

اند. در كتاب زوكين  اند، از نيروهاي بازار اثر پذيرفته ور هستيم. حتي فضاهايي كه براي تفريح ساخته شده و بازي غوطه زندگي

  شدن را در اياالت متحده در دوران معاصر نشان دهد. هايي از ديترويت و ديزني لند آورده شده تا اقتصاد غيرصنعتي نمونه

طور  كند، به هاي فرهنگي بحث مي لفت همزمان و بازتاب قوانين اقتصاد بازار در زمينه فرمدر آخر زوكين پيرامون نحوه مخا    

كشد و شاهدي در منهتن پاييني براي آن  سازي را به فضاهاي هنري گزينشي پيش مي مثال نحوه جذب نيروهاي اعياني

كشيدند و فضاهايي پديد  را به چالش ميداري  هاي سرمايه آورد. منظرهاي قدرت شامل نيروهاي فرهنگي هستندكه ارزش مي

رسد حتي عناصر  دهند. مفهومي كه به نظر مي داري اخير را مي آورند كه به مردم اجازه فرار از فشارهاي اقتصاد سرمايه مي

  ).Polanyi, 2001بخش منظر هم بتوانند سيستم اقتصاد واحد آن را نشان دهند ( جدايي
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كه مفهوم اصيل آن در  كنند. در حالي دبيات ظهور شهرهاي جهاني اغلب از چارچوب زوكين به عنوان يك مدل تبعيت ميا

اي اقتصاد جهاني پيش  هاي مشابهي را با واژه جهاني شدن اقتصاد و ظهور مراكز منطقه شدن، بحث ارتباط با غير صنعتي

شناس بود كه اشاره به  ي جز اين نيست. ساسكيا ساسن يك جامعهچه شهرهاي جهاني خوانده مي شود، چيز كشد؛ آن مي

جا يك همپوشاني معنادار الگوهاي كار، شيوه مصرف  ساختار اقتصاد جهاني و الگوهاي متمايز كار آن در اين مراكز كرد. در اين

اً متفاوت خود، در ) كه با وجود تاريخ اساسAbu-Lughod, 1999هاي مصنوع اين شهرهاي جهاني وجود دارد ( و محيط

كند. در عوض شهرهايي چون نيويورك، توكيو و پاريس ممكن است منظرهاي متشابهي  ها خودنمايي مي ها و موقعيت فرهنگ

باشد. الگوهاي زندگي، كار و  داشته باشند، تمايز بين اين شهرهاي جهاني در شيوه عمل به عنوان مركز رشد اقتصادي مي

سال 40هم دارد، اما تفاوت اساسي بين پاريس و ليون قابل مشاهده است كه  ت بسيار زيادي بهمصرف در لندن و پاريس شباه

  ).McBride, 2005خورد، زيرا اقتصاد پاريس ديگر جهاني شده است ( چشم مي پيش كمتر به

هاي  ان گزينهشده به عنو شدت از مفهوم فضاهاي طراحي هاي مصرف، گردشگري و تفريحات به كار اخير درباره فرهنگ    

طور مثال اكوتوريسم به فضاهاي بيرون از جرگه اقتصادي  كنند. به دهنده نيروهاي بازار محصوالت اقتصادي تبعيت مي بازتاب

گذاري جهاني  توانند سرمايه تر مي تر باشند، راحت دهد كه سرمايه جهاني را جذب كنند. بنابراين فضاهايي كه همگن اجاره مي

). اين Brenner and Keil, eds, 2006و توسعه بيشتري از آنچه قرار بود به آن برسند را تجربه كنند (را در خود ببينند 

آيد تا  شود و اين امكان فراهم مي گذاري در مركز شهر مي هاي سرمايه تصويرهاي فرهنگ تاريخي باعث افزايش جذابيت

  آن ره، فضاي زندگي متراكم ارتقاء يابد. هاي نخبگان، چندفرهنگي و پيچيده فرهنگ بازتعريف شده و از فرم

  

        برابري جنسيتي در استفاده از فضابرابري جنسيتي در استفاده از فضابرابري جنسيتي در استفاده از فضابرابري جنسيتي در استفاده از فضا    - - - - 4444

تواند باعث  كنيم، تساوي نمي كه در يك زمين نامسطح شروع مي برابري در اين جامعه به معناي لزوماً تساوي نيست. زماني    

ستفاده كند كه بيشتر پاسخگوي نياز مردان باشد، ايجاد موقعيت بهتر شود. بطور مثال اگر يك شهر از الگوهاي حمل و نقلي ا

ونقل  حالت بهتر آن است كه اين استفاده از فضاي حركتي را متعادل كنيم. اين ممكن است به معناي ارتقاي شرايط حمل

م اغلب بر ريزي ه طور مشابه اعمال برنامه كه در تمام نقاط مورد نياز زنان ايستگاه وجود داشته باشد. به عمومي باشد و اين

  .)Sandercock1 and Forsyth, 1992: 45-49( دانش تكنيكي قرار دارد كه در اختيار مردان است



 

  

كند. بطور مثال نگهداري از بچه در گذشته تنها  هاي جنسيتي مردان و زنان هم تغيير مي عالوه بر آن، با تغيير جوامع، نقش    

هاي  كه زنان بيشتر فعاليت كم اين مسئوليت در حال واگذاري به مردان است. با وجود اين مختص زنان بوده است ولي كم

دهند. بنابراين، حتي با تغيير  را برعهده دارند، در هر صورت كار بيرون خانه را هم انجام ميمربوط به نگهداري از كودك و خانه 

يك ضرورت است. باوجود اينكه آن جنسيتي شوند كه برابري  دهند و يادآور مي ها خود را در جريان امور قرار مي زمان آن

  كند. هم لحاظ مي آن راجنسيتي ريزي برابري  اجبارها رو به كهنگي است، اما برنامه

 
        ريزي برابري جنسيتي: راهي براي جلوگيري از مردانه شدن فضاهاي شهريريزي برابري جنسيتي: راهي براي جلوگيري از مردانه شدن فضاهاي شهريريزي برابري جنسيتي: راهي براي جلوگيري از مردانه شدن فضاهاي شهريريزي برابري جنسيتي: راهي براي جلوگيري از مردانه شدن فضاهاي شهري    ) برنامه) برنامه) برنامه) برنامه1111    ررررييييتصوتصوتصوتصو

جاي مردم تأكيد  ترين تالشي است كه بر ساختن به ريزي مردانه ها ممكن است بحث كنند كه برنامه به هر حال، بعضي    

هاي فيزيكي در حرفه توسعه جدا شود. در  گيري دهند كه روندهاي اجتماعي از جهت ريز پيشنهاد مي دانان برنامه كند. تاريخ مي

هايي چون كارهاي  شود، در زمينه مند هستند كه شامل بسياري از زنان مي اجتماعي عالقهكه بعضي ديگر  كه به ارتباطات  حال

 شوند ريزي  كشيده مي هاي فيزيكي شهر گرايش دارند به سمت برنامه هايي هم كه به فرم پردازند، آن اجتماعي به فعاليت مي

)Sandercock2 and Forsyth, 1992: 49-60 .( مردان بود. به هر حال با گرايش زنان به در اولين روزها، غلبه با

ريزي عامل تشويق  در حرفه برنامهجنسيتي ها روبه افزايش است. برابري  ريزي، نسبت آن هايي چون برنامه تحصيل در رشته

 زنان براي پيوستن به اين جرگه است، اما اين مشهود است كه زنان مطابق با تفاوتهاي فيزيكي و رواني خود با مردان، در

  كند. كنند و اين موضوع همانند نژاد عمل مي ريزي هم متفاوت عمل مي برنامه

، اين امر )1393(رهبري و شارع پور،  براي شناخت و مقايسه مشكل استجنسيتي ريزي برابري  باوجود اينكه آثار برنامه    

به كار هستند. موضوعاتي كه زنان براي  اكنون تعداد زنان بيشتري نسبت به گذشته در اين حرفه مشغول باشد كه هم واضح مي

هاست. به هر حال فاصله بين جنسيتي در تفاوت ميزان حقوق مردان و زنان  كنند، نيز مختص به خود آن مطالعه انتخاب مي



 

  

ريز در آمريكاي شمالي همچنان به قوت خويش باقي است، زيرا همچنان گرايش مردانه به اين رشته وجود دارد.  برنامه

  .)Fainstein and Servon, eds, 2006( ريزان زن  هميشه رويكرد  فمينيستي را ولو در نهان همراه خود دارند برنامه

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 5555

ريزي برابري جنسيتي شامل ادامه سلطه مردان است كه در  هاي اجراي اصول برنامه ، چالشمي دهد نشان حاضر نتايج پژوهش

كند (بنابراين با  ها را خنثي يا بدون خطا مي هاي شغل آن اي شدن زنان اغلب انتخاب هشود، حرف اي از موارد درك نمي پاره

ها را با تمركز بر جنسيت لحاظ كند، دنبال  هاي فرا نوگرا محيطي كه نياز آن ها سازگار است)، فمينيست اصول فمينيست

كنند، يكپارچگي  هاي جنسيتي شكايت مي يتگرا، كه از محدود همچون افزايش افراد همجنس - ÷ها نمايند. ديگر چالش مي

ريزي  برنامه تماماً به نياز جهت - بندي زنان ههاي هويت (طبقه، نژاد، جنسيت و غيره) و عدم قطعيت درباره اعتبار طبق جنبه

ها در  يهاي مختلف مردم نياز دارد كه به نابرابر برابري جنسيتي در راستاي حمايت از آمادگي الزم براي لحاظ كردن جنسيت

ي متوسط فضاي عمومي به اعتقاد برخي متفكران شهري به عنوان فضاي تاخت و تاز مردان طبقه شهرها و مناطق پايان دهد.

توانند از فضاهاي عمومي شهر، زماني كه تنها باشند، نمي در بيشتر به خصوصبه باال برداشت شده است. اين بدان معناست كه 

شوند. همين به راحتي استفاده كنند. چرا كه آنان به قلمرو فضاي خصوصي تعلق يافته تصور ميها ها و خيابانمانند پارك

مساله باعث شده است كه احساس تعلق به شهر نيز در زنان كمتر باشد؛ زيرا بديهي است كه احساس تعلق از استفاده و مصرف 

تغيير اجتماعي كامال پويا و غيرخطي است، بازتاب با توجه به موضوعات عنوان شده، اين فرآيندهاي  شود.فضا حاصل مي

فرهنگي ديگر جنسيتي  -باشد. زماني كه فرآيندهاي اجتماعي تغييرات در سطح اجتماع، اقتصاد و فرهنگ نهادهاي قدرت مي

  نباشند و رفتارها در فضاي عمومي محتمل باشند، ممكن است شاهد تقليل جنسيتي بودن فضاهاي شهري باشيم.
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Abstract 
    Gender equity planning highlights the effects of planning on males and females, as well as 
the impacts of men and women on planning itself. Gender refers to the subjective, 
dichotomous characterization of individuals as being male/masculine or female/feminine 
whereas sex refers to the categorization as males and females based purely on biological 
characteristics (chromosomes, genitalia, etc.). The two terms, gender and sex, are often 
confused in discussions of gender equity planning, and the idea that the latter is about more 
than biology is important to remember. Masculine and feminine characteristics are often 
thought to be socially constructed; what counts as meaningful gendered traits changes with 
the times. Jobs that were once seen as appropriate only for men, such as planning, are now 
available as acceptable choices for women. Physical traits, such as hair length and 
musculature, vary, too, according to their perceived relevance in classifying an individual as 
being feminine or masculine. In this way, practices such as gender equity planning become 
increasingly complex the more carefully one explores the concept and the more finely key 
distinctions are made.The nature of this research is explanatory; also, considering the holistic 
subject, the main approach is operative. 
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