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شهر عمومي فضاي به فضايى عدالت رويكرد
مكانىبراىرفعنيازهاىروزمرهزندگىعمومىدرشهرها فضاهاىعمومى،
اقتصادىو براساسشرايطاجتماعى، طولزمانو در اينفضاها هستند.
.(Pasaogullari,N.& Doratli, ــد(2004:225 ــرمىكنن ــىتغيي فرهنگ
اجبارى، فعاليتهاى انجام براى فضاهايى ــهرى، ش عمومى فضاهاى
.(Gehl, فعاليتهاىاجتماعىهستند(1978 همه از مهمتر اختيارىو
فارغ طراحى بر تأكيد با شهرى عمومى فضاهاى اهميت و نقش امروزه
بهعنوان استفادهكننده توانايى و ــنى س جنسيتى، محدوديتهاى از
ــاس احس خوبى به اجتماعى، گروههاى ــام تم براى مطلوب ــى مكان
توسعه در اوليه رويكرد همچنين .(Garcia-Roman, 2004) مىشود
بهوسيلهگروههاىجنسى ايجادمحيطىاستكه فضاهاىبازعمومى،
معيار قابليت، اين كه چرا گيرد. قرار استفاده مورد گوناگون ــنى س و
حق همه بهعبارتى است، فضاهايى چنين موفقيت براى ــاخصى ش و

ببرند. لذت فضا در بودن از دارند
به توجه عدم و شهرى فضاهاى به جنسيتى رويكرد اينكه علىرغم
است، رسيده اثبات به شهرى فضاهاى برنامهريزى در زنان نيازهاى
آزادي شهرها در عمومي فضاهاي دارند اعتقاد نويسندگان از بعضي
متوسط طبقه هنجارهاي و مردان به ــبت نس زنان براي ــتري بيش

ديگر  ــتهاى دس حالىكه در مىآورد؛ فراهم ــدرن م جامعه ــك ي در
هستند خطرناك هم و ــترس دس غيرقابل هم مكانها اين معتقدند
بايد ــهرى ش فضاى ــف، تعاري ــاس براس .(Garcia-Roman, 2004)
تمام حضور براى عرصهاى و آورده فراهم را گروهها همه دسترسى امكان
رويكرد اما ــد. باش فعاليتها انواع محملىبراىبروز ــتفادهكنندگانو اس
جنسيتىدرطراحىوبرنامهريزىفضاهاىشهرىمبتنىبرنيازهاىمردان
بهايجادفضاهاىمردانهمنجرشد.بهلحاظتاريخى،معمارىوبرنامهريزى
بهفضاهايى كهخودفضاهاىشهرىرا فعاليتىمردانهتلقىشده شهرى،
و جهانى مردان، نيازهاى و عاليق گويى است. كرده تبديل نيز جنسيتى
برنامهريزى سال1970، تا بهطورىكه ــت، جنساس دو هر دربرگيرنده
.(Hexly, ــت(2002 اس ــوده ب ــيتى» نوعى«كورىجنس دچار ــهرى، ش
و ــيتى جنس عمومى فضاهاى آمدن بهوجود چگونگى توضيح ــراى ب
فعاليت در زنان مشموليت عدم به كه عملكردهايى ــخصكردن مش
ــتفاده اس ــت فمنيس جغرافىدانان ايده از ــوند، مىش منجر عمومى
جغرافىدانان برمىگردد. 1970 دهه به رويدادها اين منشأ ــود. مىش
قلمروى فمنيستچگونگىارتباطاتجنسيتىدرفضاهاىكالبدىدر
.(McDowell,1999) قرارمىدهند توجه ــورد م را خصوصى و عمومى
مكانها سازماندهى تئورى اين محور است معتقد ــت»، هرس «النگ
مردان» و ــان زن ميان «تبعيض ــاد ايج باعث ــه ك گونهاى به ــت اس
تقسيم از ايدهاى فمنيستى» «تئورى .(Langharst,1999) ــود مىش
زنانه خصوصى فضاهاى آن در كه است خصوصى و عمومى قلمروهاى
مىكند بيان دوئل» «مك مىشوند. تصور مردانه عمومى قلمروهاى و
ارتباط چراكه شدهاند تبديل مردانه فضاهايى به جغرافيايى مكان كه
مىكند تحميل را مردانه خصلت سياسى، ساختارهاى بين مفروض

.(Frank, 2000:348)
كه ــت اس ــده ش تعريف فضايى عنوان به مصنوع محيط ترتيب بدين
خانه فضاى ميان دوگانگى مردان، و زنان ديدگاه از آن فيزيكى تعاريف
فضا، اينگونه تجسم عمومىاست. همچنينفضاىخصوصىو و كار و
بهاينمفهومكه درمحيطمصنوعمحصوليكايدئولوژىمردانهاست؛
طرف از و آمده بهوجود مردانه حرفهاى براساس شهرى منظر و ــيما س

است. قائل كمترى اهميت زنان براى كه است وسيلهاى ديگر
ازدهه1970فعاليتهايىدرجهتتوجهبهمسائلشهرى،رويكردهاى
نمايان هنگامىمشكالتاينفضاها است. عدالتآغازشده جنسيتىو
بيشتر و پرداختند مبارزه به شده ايجاد محدوديتهاى با زنان كه شد
راهحل تنها كردند. خانه بيرون در روزمزد كارهاى صرف را خود زمان
برنامهريزى و طراحى در جديدى پارادايم توسعه آمده، بهوجود مسائل
و اجتماعى (كالبدى)، فيزيكى طراحى شروع است. شهر و محله خانه،
آنان خانواده و شاغل زنان فعاليت كه انسانى سكونتگاههاى اقتصادى
ضرورى لذا مىرسد، بهنظر توجهى قابل موضوع مىكنند، حمايت را
قرار توجه مورد شهرى فضاهاى در حضور براى زنان نيازهاى تا است
فضايى يعنى قانونى، حق اعاده براى زنان ترتيب بدين (همان). گيرد
تجربههاى ــتند هس معتقد آنها گماردهاند. همت روزمره زندگى براى

شــهرى، فضاى در زنان حضور
نظر در با اســت. آنان مســلم حق
كثرتگرا شهروندى حقوق گرفتن
رويكرد و امروز مدنــى جامعه در
و برنامه ريــزى در عدالتمحــور
همانند نيز زنان شــهرى، طراحى
فضاى در حضور براى برابر شرايط از بايد مردان
امروز جامعه در زنان باشــند. برخوردار شهرى
ايرانواردعرصههاىمختلفعلمى،فنى،سياسىو
اثبات  به عرصهها تمام در را خود حضور و شده ...
فضاى و شهر در زنان حضور بنابراين رساندهاند.
اجتنابناپذير امرى ايران امروز جامعه در شهرى
در آنها حضور ضرورت و اهميت علىرغم است.
حضور كاهش بر متعددى عوامل شــهرى، فضاى
مانند اســت، تأثيرگذار شــهرى فضاى در زنــان
و مردان توسط عمدتًا كه فضا نامناســب طراحى
نيازهاىآنهاطراحىمىشودو براىپاسخگويىبه
زنان رفتار بر حاكم فرهنگى و اجتماعى هنجارهاى
فضاهاى در زنان حضور كاهش بر كه محيــط در

شهرىمؤثراست.
رويكـرد زنـان، شـهرى، فضاهـاى : كليـدى واژگان

جنسيتى. حساسيت جنسيتى،
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سياستمداران و تصميمسازان جانب از آنان ديدگاههاى و ــى جنس
است. گرفته قرار بىتوجهى مورد

زنان حضور به محيط پاسخدهى شاخصهاى
آنها پتانسيل و شهري زندگي در ــهروند ش يك عنوان به زنان نقش
سازمان تا شده سبب شهرى برنامهريزى و مديريت در حضور براي
بهمنظور را جنسيتي حساسيت شاخصهاي بشر، اسكان بينالمللي

محلي  تصميمسازي ــطوح س در ــب مناس ــهرى ش مديريت تحقق
كارامدي، عدالت، از: ــت اس عبارت شاخصها اين نمايد. ــنهاد پيش
مسئوليت  تمركززدايي، مسئوليتپذيري، شفافيتو پايداري، امنيت،

شهروندي. و مدني
ميدهد. قرار توجه مورد را اصلى رويكرد دو زنان به توجه ــت سياس

: از است عبارت رويكرد دو اين
(UNCHS, 2000) زنان مشاركت افزايش

ميان رقابت و جنسيتي آگاهي افزايش با كه زنان به خاص توجه
برنامه ريزي تخصصى و سياسي عمومى عرصه دو هر در مردان و زنان

مىيابد. تحقق شهرى
متفاوتى تجربه و ــتفاده اس ــهري ش محيطهاي از مردان و ــان زن
خدمات به نسبت متفاوتي ترجيحات هريك ديد از اغلب و داشته
سياستهاي در معموًال كه دارد وجود ــهري ش ــاختهاي زيرس و
تا ــت اس الزم لذا ــرد. نمي گي ــرار ق توجه ــورد م ــهري ش ــعه توس
بدينترتيب و يافته جنسيتي آگاهي برنامه ريزان، و سياستمداران
شود  دخيل برنامه ريزي فرايند در آنها عاليق و نيازمنديها و زنان

.(Rezazadeh, 2005)
به مربوط تحليلهاي و تجزيه برنامه ريزي، و طراحي در ــت اس الزم
عدالت، ايجاد بر مسئله اين چراكه گيرد، قرار توجه مورد ــيت جنس
حساسيت بايد همچنين ــت. اس تأثيرگذار امنيت و پايداري كارايي،
و ــاركت مش ــود. ش لحاظ نيز برنامه ريزي ــوزش آم در ــيتي جنس
است؛ مطلوب برنامهريزى در تعيينكننده عوامل از مدني مشموليت
توجه خدمات و زيرساختها كاراي مديريت به تنها نه كه مفهومي
را ــي سياس حقانيت و اجتماعي عدالت مانند موضوعاتي بلكه دارد،

ميدهد. قرار توجه مورد نيز
توجه نيازمند مديريتشهرى، و طراحى برنامهريزى، در ــاركت مش
عدم مانند ــت؛ اس ــهري ش زندگي در ــان زن ــموليت مش موانع ــه ب
به سخت و متعدد ــئوليتهاي مس واگذارى مهارت، اعتمادبهنفس،
بسيار زمانهاى خانواده سنگين ــئوليتهاي مس دليل به زنان آنها.

قادر رو همين از مىكنند مشاركت شهري محيطهاي در محدودي
نمايند. بيان را خود خواستهاى و عاليق بود، نخواهند

بهرهبردارى و همكارى به زنان تشويق چگونگى مهم، مسائل از يكى
يا و مادر عنوان به ــان آن به خدمات ارائه نحوه و ــهرى ش زندگى از
اگرچه است. محيط خدمات از استفادهكننده و كارگر ديگران، حامى
مديريت و برنامهريزى در مهمي ــش نق خود فراغت اوقات در ــان زن
جنسيتي، حساسيتهاي با شهري توسعه اما ميكنند ايفا ــب مناس
رويكرد با برنامه ريزي و سياستگذاري نيست. زنان ــئوليت مس تنها
مقابل در است. نبوده زن يا مرد متخصصان توجه مورد ذاتًا جنسيتي
مالحظات از بخشي عنوان به جنسيتي رقابتي برنامه ريزي ــعه توس

است. ضروري شهري متخصصان
مناسب سياستگذارىهاي و مدني مشموليت بهبود به تمركززدايي
در همچنان زنان آنجاكه از شد. خواهد منجر ــيتي جنس حساس و
در مىشوند، رانده ــيه حاش به تصميمسازى و حكمروايي ــطوح س
اگر ميشوند. نماينده ايالتي و ملي سطوح از ــتر بيش محلي سطوح
داشته اعتماد خود به و يافته آگاهى ــوند، ش توانمند خوبي به زنان

داشت. خواهند را مثبت نقش ايفاي توانايي باشند،
زنان» به «توجه بحث سابقه

ــط توس گوناگون معيارهاى ــا ب و مختلف ــب جوان از زنان ــوع موض
نمونه، براى ــت. اس قرارگرفته توجه ــورد م بينالمللى ــازمانهاى س
مالحظات زمينه (UNCHC, 2000) ــر بش اسكان بينالمللى سازمان
ــازماندهي س زير مباحث در را زنان به توجه موضوع در ــتراتژيكي اس

: مىشوند تعريف خالصه صورت به موارد از يك هر كه است كرده
ابتدايي خدمات

انساني حقوق
اقتصادي ظرفيت

حملونقل
.(Rezazadeh, 2005) زنان اذيت و آزار از جلوگيري و امنيت حق

زنان حقوق
لذت و مشاركت حضور، حق شهروند يك عنوان به زنان كه آنجا از
و حضور موانع تمامى ــت اس الزم دارند، را ــهر ش در مدني زندگي از
تنها نه موضوع اين شود. محدود ــهري ش زندگي در آنها ــاركت مش
لحاظ به بايد بلكه است، فوق موارد ساير و حملونقل امنيت، شامل
افزايش در مناسب طراحي و برنامه ريزي كند. پيدا اهميت فرهنگي

(همان). است مؤثر زنان حضور

1389 رحيمى، طيبه : مأخذ مىشود. آنها نقشپذيرى و جامعه در زنان حضور افزايش موجب آنها امنيت و شهرى فضاهاى طراحى به توجه
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نتيجهگيرى
شهرى طراحان و برنامهريزان دارد، ــهروندان ش زندگى و ــهرى ش حيات بر عميقى تأثير كه مطلوب فضاهاى ايجاد ضرورت و اهميت به توجه با

بكوشند. مىآورد، بهوجود را سالم شهر ايجاد و گروهها تمام حضور و بروز امكان كه مناسب فضاهاى خلق در بايد
محدود متعددى عوامل با ــهرى ش فضاهاى در زنان حضور اما ــوند. ش بهرهمند فضا در حضور حق از بايد جهان، جمعيت از نيمى عنوان به زنان
بىعدالتى سابقه كه مىدهد، نشان تاريخى بررسىهاى است. ... و اجتماعى فرهنگى، شرايط فضا، كالبدى مسائل بر مشتمل موانع اين مىشود،
براى محدودي ــيار بس زمان خانوار، ــنگين س ــئوليتهاي مس دليل به زنان برمىگردد. ــتم بيس قرن در 70 دهه از پيش به زنان عليه تبعيض و
حق از آنها زنان، بر اعمالشده تبعيضهاى ميان در كنند. بيان را خود خواست و عاليق نيستند قادر و داشته ــهري ش محيطهاي در ــاركت مش
شهرى فضاهاى برنامهريزى در همچنين بود. مطرح زنان مشموليت عدم رويكرد حتى كه بهنحوى بودند بىبهره نيز شهرى فضاهاى در حضور

شد. مردانه فضاهاى ايجاد به منجر امر اين كه بود توجه مورد مردان نيازهاى
توسعه ــت. اس قابلتوجه و مهم ــايل مس از ميكنند، همكاري و ــاركت مش آن در و برده نفع ــهري ش زندگي از مردان و زنان چگونه اينكه درك
توجه مورد ذاتًا جنسيتي رويكرد با برنامهريزي و ــتگذاري سياس ــت، نيس برنامهريز زنان مسئوليت تنها ــيتي، جنس حساسيتهاي با ــهري ش
ضروري شهري متخصصان مالحظات از بخشي بهعنوان ــيتي جنس رقابتي برنامهريزي ــعه توس آن، برخالف ــت. اس نبوده زن يا مرد متخصصان
داشته اعتماد خود به و يافته آگاهى ــوند، ش توانمند خوبي به اگر اما شدهاند، رانده ــيه حاش به مختلف ــطوح س در همچنان زنان اگرچه ــت. اس

داشت. خواهند را مثبت نقش ايفاي توانايي باشند،

اقتصادي ظرفيت
ظرفيت است، زنان ميان در رايج و معمولي الگوي خانه، كار كه آنجا از
ارتباطباخدماتابتداييمفهوم اقتصاديزناندرمحيطهايشهريدر
تأمين ميكنند. كار خانه نزديكي در ــا ي خانه در اغلب زنان ــد. مىياب
مثال براي است. بسيارمهم زنان ــب مناس اقتصادي ظرفيت و خدمات
سياسي عرصههاي در زنان مشاركت افزايش در قابلتوجهي پيشرفت
و  والدين حمايت طريق از مهم اين شد. خواهد امكانپذير كار همانند

كودكانبهدستمي آيد. برايمراقبتاز تجهيزاتمورد نياز
و مردان درخور اقتصادى ظرفيت تفاوت بر فرهنگي و اقتصادي اجبار
زنانبهدنبالكارهايپرداختينميروند بسيارياز زنانتأثيرگذاراست.
كارمند مراكز، از بسياري و دارد وجود كار جستجوي براي موانعي نيز و
زناستخدامنميكنند.اينموضوعنبودرويكردمناسبوقوانينحمايتي

(همان). دارد درپي را اقتصادي استقالل و شغل پيداكردن در زنان
زنان آزار

مشهود كموبيش متفاوت فرهنگهاي در زنان عليه شهري آزارهاي
قلمروهاي در ــم ه و عمومي عرصههاي در ــم ه آزارها اين ــت. اس
سى هر كارته»1، مك «كولين نظر براساس ميشود. مشاهد خانگي
اين بيشتر مىگيرد. قرار ــتم ضربوش مورد امريكا در زن يك ثانيه
و خانوارها جدايى ميان ارتباط مىافتد. اتفاق ــپزخانه آش در آزارها
ضربوشتم و خانه در مزد بدون ــخت س كار ميان يا و ــتم ضربوش
آزارهاى دليل به امريكايى ــاى خانواره و خانهها كه مىدهد ــان نش

.(Haydan,1984 :221) هستند نامناسب داخلى،
عمومي حملونقل

برنامه ريزي دارند. متفاوتى حملونقلي نيازمنديهاي مردان و زنان
مادران كه چرا ــت اس بيتوجه زنان اولويتهاي به اغلب حملونقل
از ــتر بيش زنان نمايند. همراهي را ديگران بايد ــدگان مراقبتكنن و
كمتر و ــتند هس پيادهروي و عمومي حملونقل به ــته وابس مردان
مينمايند. استفاده حملونقل ــايط وس ساير و ــخصي ش اتومبيل از
ــيار بس اغلب عمومي حملونقل با جابهجايي و ــافرت مس ــرايط ش
اغلب و ميشوند جابهجا خلوت زمانهاي در زنان ــت. اس نامناسب
به كودكان رفتوآمد ــگام هن مانند مىكنند؛ ــى همراه را ــران ديگ

و كلينك.  بيمارستان به كهنساالن يا و مدارس
مطالعاتبانكجهانينشاندادهاستكهحملونقلعموميجنسيتي،
به آنها دسترسي بر چراكه ميرود بهشمار شهر در زنان براي بحراني
براى تا است الزم است. تأثيرگذار خانه فعاليتهاي زمان و امنيت كار،

: شود دنبال زير موارد نظير برنامههايى آنها نيازمنديهاي تأمين
حملونقل دسترسي بهبود

(Rezazadeh, 2005) متنوع خدمات تأمين
حملونقل ــت. اس جامعه در آنها ــاركت مش مانع زنان، آزار ــر خط
شهرسازى استراتژيهاي ساير و خيابانها مناسب نورپردازي متنوع،
عمومي قلمرو در آزار ــر براب در را زنان ــل حداق ــهري، ش طراحي و

ميكند. محافظت
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