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 چکيده
 بررسی در مقاله اهداف این. باشدعمومی شهری می فضای در زنان مشارکت موانع موضوع این تحقیق بررسی

 منظر از شهری فضاهای در زنان حضور علت و عمومی شهری، ضرورت فضاهای در زنان محدودکننده عوامل

 استفاده، امکان حضور، نحوه همچنین .دهدمی قرار بررسی مورد نیز را مدنی جامعه در شهروندی حقوق

استفاده  فمنیسم ها مبانی نظری این تحقیق از نظریه .پردازیم می فضا این در غیره و ها محدودیت و مشکالت

 جوهر .است کرده محدود را زنان آزادی حوزه مردانه ساختارهای معتقدند که خواهیم کرد که در کل

 بر گاهی و است همراه مرد و زن برابری تصدیق با گاهی که زنان هویت تعریف باز از است عبارت فمینیسم

 هدف ترین بنیادی. ورزد می تأکید انسانی کامل منابع عنوان به زنانه های روش برتری و زنان ذاتی های ویژگی

 بهتری جای نیز مردان برای حتی و آنان همه برای بلکه زنان، از بعضی برای تنها نه که است جهانی ایجاد آن

( رادیکال و مارکسیستی لیبرال،) عمده گرایش سه به را زنان های جنبش اجتماعی محتوای توان می .باشد

 نیازهای دارای که شده تشکیل افرادی از اصوالً شهری شهری جامعه فضای درباره آنها نظرات. کرد تقسیم

 نوعی فضایی کار تقسیم در .است نیامده حساب به زنان و مردان میان اساسی های تفاوت و هستند مشابه

 گرفته نظر در( مصرفی و مؤنث) «خصوصی فضای» و( تولیدی و مذکر) «عمومی فضای» میان پنهان تمایز

 سازمان مردانه الگوهای با انطباق در شهری طراحی و ریزی برنامه های روش و ضوابط از بسیاری .است شده

 عمل در شهری فضاهای در زنان امنیت و آسایش برای مناسب امکانات کمبود یا نبود دلیل به .است شده داده

نظریه  ترین همچنین از نظریه فضای عمومی شهری که عمده .اند شده محروم ها آن در حضور از زنان بیشتر

 و محیطی زیست مالحظات با گروه؛ شش در هایشان دیدگاه مبنای بر را شهری عمومی فضاهای پردازان

 پیاده گسترش بر تاکید با اجتماعی، تعامالت تقویت رویکرد با بصری، و فضایی ادراك بر تاکید با پایداری،

 بندی تقسیم رفتاری - محیطی مالحظات با و شهری فضای در مداری انسان و امنیت ایجاد رویکرد با مداری،

 بر مسآله تبیین و است، بوده ی میدانیو مصاحبه ای، مشاهدهکتابخانه منابع از تحقیق استفاده روش . نمود

 اساس نتایج و ارائه راهکار بر .باشد می مسآله به مربوط نظریات ، مشاهدات و شده انجام مطالعات اساس

 بازتر اند آورده وجود به ایران جامعه در زنان برای که محدود فضای باید دولتی ساختارهای فمنیسمی نظریات

 اکثریت که بود شهر عمومی فضای از ترس و امنیت نبود بود بارز بسیار تحقیق در که عواملی جمله از. کنند

 است مهم بسیار اجتماعی هم و کالبدی شکل لحاظ به هم امن فضای ایجاد. دارند نظر اتفاق آن بر تحقیقات

 اقتصادی، های بنگاه و بازار در زنان تحرك. باشند داشته شهر فضای در تری فعال مشارکت زنان اینکه در

 ..دهد می کاهش ای اندازه تا را شهری فضاهای در جنسیتی تفکیک و گزینی جدایی

   .شهری، مشارکت زنان، جامعه مدنی، حقوق شهروندی  زنان، فضای عمومی ، فضای :يديکل واژگان
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 مقدمه

 یونانیان، نزد مثال، عنوان به. داشته است دنبال به را خاصی نظریات وابستگی، همین. بوده اند وابسته هم به همواره انسان و شهر

 فرزند که است شدهمی شناخته پدری چونان شهر، رومیان، نزد یا و آمدهبیرون می آن دل از انسان مجسمه که بوده سنگی پاره انتساب شهر

 شهر، مسلمان، ازفیلسوفان بسیاری نزد. است بوده انسان زیستگاه و زادگاه وطن، مام قدیم، ایرانیان نزد همچنان که. اندهآمد دست به آن از

 این اما است، متفاوت بسا چه و مختلف شهر، و انسان نسبت به نظریات مربوط چه اگر. است انسانها متعاونانه و اجتماعی زندگی محصول

استفاده و مناسب بودن فضاهای عمومی، (. 2931ریاضی، ) مدینه دارد و انسان تبیین طیف سر دو پیوستگی در مهمی امر از حکایت نسبت،

نیاز به حضور در . دهد، مورد توجه قرار گیردنظر قرار می را مد موضوع مهمی است که باید در هر مطالعه ای که زندگی روزمره زنان و مردان

پیش فرض اولیه این مقاله، بر ضرورت حضور زنان . امری ضروری است... شغل و  فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد،

فضاهای عمومی به طور اعم و فضاهای شهری به . داردبه عنوان گروهی اجتماعی و بهره مند از حقوق شهروندی در فضاهای شهری تاکید 

است  ایجامعه مدنی عرصه. معه مدنی هستندشان مهم ترین وسیله در جهت تقویت جاطور اخص بدلیل ساختار کالبدی و کارکرد اجتماعی

دسته ( تجدد)ره سنتی و مدرن فضای عمومی شهری را در ایران می توان به دو دو. بی شک بر مشارکت زنان وحقوق آنان تاکید دارد که

چون عملکردهای شهر سنتی (. ه خانه و غیرهوبازار، مسجد، قه)در دوره اول فضاهای عمومی به طور کلی کم و محدود بودند . بندی کرد

رممکن حضور زنان در بعضی غی. اما همین فضای عمومی محدود نیز تقریباً مردانه بود. محدود بود و بعضاً در خانه صورت می گرفت

در دوران تجدد به دنبال تغییرات اقتصادی ـ اجتماعی، سیاسی و .(مساجد، دارالحکومه و غیره)و در بعضی کمرنگ بود ( زورخانه، قهوه خانه)

نان اما در این دوره نیز حضور ز(. خیابان ها، مراکز اداری، پارك ها و غیره)نیاز به عملکردهای جدید، فضاهای عمومی متعددی به وجود آمد 

های زنان را که مشتمل بر محدودیتتحقیق این هدف  .در همه فضاهای عمومی تحقق نیافت و یا الاقل با محدودیت هایی روبرو بود

ریزی فضاهای شهری است و هم چنین هنجارهای اجتماعی و فرهنگی که بر کاهش حضور زنان در های ناشی از طراحی و برنامهمحدودیت

های شهری دامنه وسیعی از های تاثیرگذار بر حضور زنان در فضامحدودیت. دهدند را مورد بررسی قرار میثیرگذارفضاهای شهری تا

در این تحقیق ما تبیین مسآله خود را عالوه بر استفاده از نظریات مربوطه با استفاده از . اجتماعی را در بر می گیرد -های کالبدی محدودیت

برای شناخت یم به عبارتی برای اثبات آن موانعی که تحقیقات تجربی بیان می کنند دلیل واقعی تری تحقیقات انجام شده به عمل می آور

 .مشکالت زنان هستند

 بيان مساله

با یکدیگر در  هاو روابط اجتماعی و فرهنگی انسان فضای شهری بستری است که فعالیت ها و رفتارهای انسانی در آن شکل می گیرد

... نژاد و جنس، افتد باید برای تمام گروه ها فارغ از سن،اگون که در این عرصه ها اتفاق میهای گونانجام فعالیت. دافتاین عرصه اتفاق می

محدودیت های حضور زنان در فضاهای شهری  .هرچند درك و تجربه گروه های مختلف در محیط متفاوت از یکدیگر است. فراهم گردد

ای نزدیک آن را متعلق به زنان اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی است، این هنجارها فضای خانه و فضایران در ارتباط با هنجارهای غالب 

به صورتی که محدوده امن زنان ایرانی در قرون گذشته و حتی هم اکنون در برخی از شهرهای کهن ایرانی، فضای خانه و فضای . داندمی

در برخی از کشورهای مسلمان عربی، این موضوع با شدت . فرعی بوده استهای ها و هشتی کوچهخانه، بن بست نیمه خصوصی چند

در این کشورها زنان از محدودیت بیشتری برای حضور برخوردارند و در صورت عدم همراهی توسط جنس مذکر . بیشتری قابل بررسی است

صورتی که علی رغم ضرورت و نیاز به حضور و لذت  این مسئله در دنیای غرب نیز نمود داشته است به. نمی توانند مدعی حقوق خود باشند

با خانه یا فضای بردن از فضاهای شهری برای تمام گروه ها، زنان تا قبل از انقالب صنعتی به دلیل رویکردهای غالب بر افکار مردم در ارتباط 

شهری در انحصار مردان قرار داشته و توجه الزم به فضاهای ... در ایران به دالیل مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و  .اندنزدیک خانه بوده

فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بی دفاع، محالت ناامن، شهرهایی . مشکالت زنان نظیر پیوند کار و خانواده و یا امنیت صورت نگرفته است

به عنوان بخش مهمی از اجتماع با معماری صرفا مردانه از عوامل تهدیدکننده امنیت شهری و کاهش دهنده مشارکت اجتماعی زنان 

افشارنیا، ) توان فضاهای شهری را برای این قشر وسیع از جامعه امن گردانیدز مشارکت عمومی و بویژه زنان نمیبدون استفاده ا. هستند

هری، خیلی های عمومی و فضای ش با وجود حضور وسیع زنان در عرصه به این دلیل همچنین نوع معماری هم اهمیت دارد (.2911اعضم،

ای وجود دارد که شهر را برای مردان  گویا در دل منشور شهرسازی مدرن، قانون نانوشته. ها توجه شده است کم به تفاوت و تنوع نیازهای آن

در اهمیت موضوع باید گفت تمام بخش های شهرداری تهران  طبق قانون موظف . (291۱, مهدیزاده)کند  سال طراحی می جوان و میان

دفتر مطالعات )رای کلیه طرح ها و پروژهای شهری قبل، درطول اجرا و پس از اجرا، مطالعات ارزیابی تاثیر اجتماعی انجام دهندشدند ب
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اما امروزه همه براین باورند که این گروه اجتماعی بدلیل ضرورت ارتباط با سایر گروه ها و  (.2913:1اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، 

هم . اجتماعی و حق حضور در فضاهای شهری بایستی سطحی از عدالت در طراحی و برنامه ریزی فضایی رعایت شود برقراری تعامالت

 . چنین نباید از این امر غفلت نمود که زنان تنها کسانی هستند که نسبت به نیازهای خود در فضای شهری از آگاهی کامل برخوردارند

 و سواالت تحقيق فاهدا 
و علت حضور زنان در فضاهای شهری از منظر حقوق  ضرورت کننده زنان در فضاهای شهری، این مقاله در بررسی عوامل محدود  

در این فضاها می ( نحوه حضور، امکان استفاده، مشکالت و محدودیت ها و غیره) .دهدمدنی را نیز مورد بررسی قرار میشهروندی در جامعه 

 .رح و به پاسخ آن می اندیشیمپردازیم و سواالتی را مط

 زنان از فضاهای عمومی شهری چگونه استفاده می کنند؟ .2

 امکان حضور زنان در فضاهای عمومی تا چه حد میسر است؟. 1

 حضور زنان در فضاهای عمومی چه می باشد؟موانع . 9

 این مشکالت تا چه حد فرهنگی و تا چه حد مربوط به قوانین است؟. ۴
 

 روش تحقيق
 و شده انجام مطالعات اساس بر مسآله تبیین و است، بوده ی میدانیو مصاحبه ای، مشاهدهکتابخانه منابع از تحقیق استفاده روش

های زندگی فضای شهری، به عنوان عرصهدر این تحقیق متغیر مستقل فضای شهری است،  متغیر مستقل .باشد می مسآله به مربوط نظریات

مشارکت عبارت است از دخالت انسان  .متغیر وابسته مشارکت زنان است .انجام تعامالت و ارتباطات اجتماعی هستنداجتماعی، بستری برای 

مشارکت واقعی در کلیه مراحل زندگی از تصمیم گیری تا عمل و از عمل تا ارزشیابی و اصالح مجدد را شامل . باشدمی در سرنوشت خویش

 .می شود

 

 اساسی  مفاهيم

 فضاي شهري

اساس شرایط  این فضاها در طول زمان و بر. مکانی برای رفع نیازهای روزمره و زندگی عمومی در شهرها هستند ،فضاهای عمومی

از آنجا که زندگی روزمره مردان و زنان در (. Pasaogullari, N &Doratli, N,2004, 225) اقتصادی و فرهنگی تغییر می یابند -اجتماعی 

اما تجربه استفاده از فضاهای عمومی، . مناسب بودن این فضاها برای استفاده تمام گروه ها موضوع بسیار مهمی است این فضاها رخ می دهد،

 - Garcia)متفاوت بوده و در نوع زندگی و درك آن موثر است... برای استفاده کنندگان مختلف با توجه به سن، جنس، طبقه اجتماعی و 

Riman, 2004, 216.) اطات اجتماعی هستند، در ای زندگی اجتماعی، بستری برای انجام تعامالت و ارتبهعنوان عرصه فضای شهری، به

شناسند در استفاده از یک خصوصی، با دیگران که نمیهای خصوصی و نیمه د دارد تا کنش گران خارج از عرصهها فرصت آن وجواین عرصه

تولید مناسبات اجتماعی وجه به خاصیت عمومی و اجتماعی که دارند به ساخت و بازاین فضاها با ت. فضا، سهیم شده و در آن فعالیت نمایند

اعتقاد دارد فضاهای شهری صحنه ای ( 23۱1)همچنین کوین (. 2931هاشمیان فر و همکاران، ) شونداند و باعث تقویت آنها میکمک نموده

آن وجود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شده و شود و در این فضا فرصت استان زندگی جمعی در آن گشوده میاست که د

 (.2939:1ربانی ، حبیبی، )برخوردهای از پیش تدوین نیافته اتفاق افتاده و افراد در یک محیط اجتماعی جدید با هم در ارتباط بر قرار کنند 

 مشارکت

شرکت،  ،(ناظم االطباء)ه داری، بهره برداری مأخوذ از تازی شراکت و انبازی و خص: در لغت نامه دهخدا در معنی مشارکت آمده

مشارکت مورد مشورت قرار دادن قبل از »: می نویسد« مشارکت چیست»در دیباچه اثر دسته جمعی  ویربآلن  .شریک بودن، انبازی کردن

 .«شدن امکان داشته باتصمیم گیری را گویند به نحوی که اظهار شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرایی این تصمیم و تحول نتایج آ

که  ول ساختن او در باروری نیروی تصمیم گیری و عملئمسیر مشارکت را رشد توانایی اساسی بشر، از جمله شأن و منزلت انسانی و مس

مشارکت واقعی . توان گفت مشارکت عبارت است از دخالت انسان در سرنوشت خویشبه طور کلی می. داندسنجیده و از روی فکر باشد می

، 2911مشارکت زنان در توسعه،) شودرزشیابی و اصالح مجدد را شامل میدر کلیه مراحل زندگی از تصمیم گیری تا عمل و از عمل تا ا

 (.نویسنده نامشخص
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 شهري فضاهاي در اجتماعی تعامل
بازشهری سطح تعامالت حضور مثبت افراد در فضاهای . باشدماعی شهروندان میتشهری بستر ارتباطات و تعامالت اجفضاهای باز

از دالیل اهمیت چنین فضاهایی، امکان برقراری روابط و برخوردهای اجتماعی، . دهدحس تعاون و شهروندی را ارتقا می اجتماعی و

بدیهی است لذت از حضور در (. ،د291۴پاکزاد،) ذکر شده است... تقویت اعتماد به نفس و  افسردگی، جلوگیری از بروز مشکالت روانی،

از طرف دیگر در  .باید از حضور در فضا لذت ببرند ضاهای شهری و برقراری روابط اجتماعی حق تمام شهروندان است، بنابراین زنان نیزف

است، میزان  کنند که در جاهایی در حد مناطق کوچک که میزان روابط انسانی زیادبیان می (Newman,1973)حمایت از این نظریه، نیومن

لذا . زیرا تعهدات اجتماعی باالست و توجه مردم به یکدیگر زیاد است و امکان منزوی شدن افراد وجود ندارد. شودم میجنایت و جرایم ک

  (.12-2911،11لنگ،) یک فضای خوب باید به نیازهای ارتباطی شهروندان پاسخگو باشد

 مدنی جامعه

عبارتی جامعه مدنی هب. تعاریف در زمان و جغرافیای متفاوت است، این امر متاثر از تفاوت عه مدنی دارای تعاریف مختلفی استجام

-ه عنوان تشکیالت اجتماعی بیان میجان فریدمن جامعه مدنی را ب. مفهومی است که بنابر اقتضای زمان و مکان دارای تعابیر مختلفی است

ای است عمومی ری آمده است، جامعه مدنی حوزهدیگدر تعریف . و کنترل مستقیم دولت است جتماعی که فراتر از قلمروی نظارتا. کند

ات هریک از میان دولت و شهروند که با هدفی مشخص، مستقل از دو قطب به طور داوطلبانه تشکیل یافته است و برای اعمال و اختیار

تواند و باید خارج از قدرت هایی است که میجامعه مدنی شامل عرصه. کندحدود اختیارات آنها را تعیین می کند وها قاعده وضع میقطب

توجه به مشارکت و فردگرایی مواردی از این . گیرنددر این عرصه جای می... جمن ها و سازمان ها، نهادها، اتحادیه ها، ان. آمرانه عمل نماید

 است عه مدنیها و شهروندان از ویژگی های مهم جامو توجه به مشارکت تمام گروه عبارتی توجه به شهروندانهب. دست هستند

فریدمن جامعه مدنی را به عنوان تشکیالت اجتماعی می شناسد، انجمن و یا موسسه ای که فراتر از قلمرو نظارت و  (.12-291۱،1۴حبیبی،)

زنان به واسطه . ، فضایی برای تحرك سیاسی استجامعه مدنی( Laclau & mouffe)از دید الکلو و موفه . کنترل مستقیم دولت می باشد

با توجه به جایگاه کامال فعاالنه آنها در بازسازی . اد جهانی مجبور به تحمل مسئولیت های سنگین برای تامین نیازهای انسانی شده انداقتص

مهم ترین ابزار در  (.2932نش،)جامعه مدنی و تفکر نوین دررابطه با مفاهیم شهروند شهری، ملی و جهانی، نقش زنان انکار ناپذیر است 

فضایی است که با ساختار فضای شهری  اما در میان عرصه های عمومی، عمومی است و  یاجامعه مدنی تقویت عرصه هجهت تقویت 

فضایی که مکان تعامالت اجتماعی، . کارکرد اجتماعی اش می تواند عرصه مطلوبی برای رشد و بالندگی جامعه مدنی ارائه دهد کالبدی و

هایی با چنین قابلیت هایی باید مکان (.29۱1،12حبیبی، ) محملی برای انواع فعالیت هاست برخوردهای اجتماعی، تبادالت اجتماعی و

ها که مهم ترین مکان برای تقویت جامعه مدنی هستند هامکان حضور زنان را در فضاهای شهری فراهم آورند تا بدین ترتیب این عرص

لذا بدیهی است در این امر زنان هم باید نقشی  ورت کامل تحقق یابد وه مدنی به صمحملی برای تمامی شهروندان گردند تا مفهوم جامع

 .موثر و فعال داشته باشند

 مفهوم کثرت گرایی

در واقع ضرورت کثرت گرایی در مفهوم جامعه مدنی ضرورت و لزوم گفتگو . مهم ترین ویژگی جامعه مدین ، کثرت گرایی آن است»

کثرت گرایی نتیجه بالفصل آزادی های انسانی در پرتو اندیشه . رسیدن به اجماع تعریف می شود میان اندیشه های گوناگون در تقابل آرا و

ها را فارغ از سن، مفهوم کثرت گرایی تمام گروه (.291۱،1۱حبیبی ،) «های مدرن است که خود منجر به بسط و توسعه آزادی می گردد

متعدد زنان را مورد توجه قرار  هایکند تا بر روش هایی که خواستپیشنهاد میداند و مستلزم داشتن حقوق شهروندی می.. .نژاد و  جنس،

مفهوم شهروندی امروزه تحول یافته است و به تنهایی مشتمل بر حقوق شهروندان در مسائل سیاسی . دهد، تمرکز خاص صورت گیردیم

ای، تشکالت و موسسات گوناگون زندگی عمومی محلهصه های نیست بلکه امروزه به مفاهیم فراتری مانند مشارکت و حق زنان در عر

-مام گروهگرا حق شهروندی را از آن تبنابراین مفهوم شهروندی کثرت (.Wekerle ,2000,206-207) سیاسی و حرکت های اجتماعی است

 :قوق اولیه انسانی ماننددر این میان ح. است... حقوق شهروندی مشتمل بر حقوق سیاسی، اجتماعی، حقوق انسانی و. کندها معرفی می

سازی و هم چنین حضور در فضاهای شهری به  ق اجتماعی مانند مشارکت در تصمیمحقو .(در سطوح اولیه... )ال و غاشت مسکن، غذا،

برای . ، تعریف می شودداف و فرم های متنوعی داشته باشدشهروندی کثرت گرا تحت عنوان حقوق که می تواند اه» .صورت خاص می باشد

که ساختارهای حکمروایی شهری را مورد توجه قرار ... درخواست مشارکت بیشتر و  مونه خواست های مادی برای نیازهای ابتدایی زندگی،ن

 (.Wekerle,2000,206) «می دهد

 تفاوت هاي جنسيتی
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چنین تفاوت هایی بر اساس . گیری آنها و مشمولیت آنها در محیط وجود داردکلیدی میان زنان و مردان، در جهتچندین تفاوت 

از همان زمان کودکی . مسائل اجتماعی و از طریق توسعه هویت شخصی زنان و مردان و بواسطه تقسیم کارهای سنگین بوجود آمده است

مطالعات  .دختران مجاب میشوند تا نسبت به پسران کمتر فعالیت های فیزیکی داشته باشند، بیشتر بترسند و کمتر کنجکاوی نمایند

انجام شده، نشان داده است که در ایاالت متحده، میزان ( 23۱1)و روگر هارت ( Susan Saegert) گوناگونی که بوسیله سوزان سگرت

شوند تا فضایی کمتر ااشغال نمایند و کمتر در فضا دختران آموزش داده می. پسران استدختران در فضای بیرون خانه کمتر از فعالیت 

های اشغال فضا، تحرك کمتر در حدودیتمعتقد است زنان عموما دچار م( Iras Marion Young)س ماریون یونگایری. فعالیت نمایند 

ضی از های محدود زنان در فضای بیرون از خانه در کشورهای صنعتی غربی و در بعتر حرکتهای بزرگدر مقیاس .مشمولیت در فضا هستند

داری و نگهداری از کودکان در داخل یا خارج خانه هستند و بدین ترتیب زمان درگیر خانه زنان غالبا. رسدجوامع دیگر واضح به نظر می

بنابراین ... زمانی که زنان خارج از خانه هستند، بیشتر به همراه دیگران هستند، مانند کودکان کوچک و. کمی برای سفرهای اختیاری دارند

زنان احتماال بیشتر از مردان متکی بر حمل و نقل عمومی . مسئولیت هایشان است دیگر فعالیت های ضروری و اجباری زنان در ارتباط با

های ترس زنان از جنایت و مقیاس. شوندحمل و نقل عمومی دچار محدودیت میها و مسیرهای د و بیشتر از آنان بوسیله برنامههستن

هویت  .ای عمومی حرکت کنند نیز با محدودیت مواجه شونداحتیاطی سبب شده است، آنها دراینکه چه مکانی، چه زمانی و چگونه در فض

مردانه و زنانه فضاها به واسطه دوگانگی ها و تضادهایی ایجاد شد که جای زن را در خانه و جایگاه مردان را فضای بیرون خانه و قلمرو 

ای و در ر به زندگی روزمره و قلمروی محلهتواند به دلیل توجه کمته فضاهای عمومی، حداقل در غرب میهویت مردان. عمومی بیان نمود

در واقع دوجهان قابل درك است، یکی با ارزش است اگر خیالی و . عوض آن توجه و ارزش دادن به شغل و قلمرو عمومی ایجاد شده باشد

ای برای دوگانگی ادها، پایهاین تض .رسدی است و ضروری و واقعی به نظر میدست نیافتنی باشد و دیگری بی ارزش، بی استفاده و فاقد معن

بدین ترتیب عناصر اولیه هرجفت کلمه در ارتباط با مردان و جز دوم . طبیعت /جسم،فرهنگ /واقعی،ذهن /خیالی: های سلسله مراتبی شدند

ند تضاد بین مفهوم گرفت و بنابراین نیازمن در فضای خانه و خانواده شکل میبرخالف آن حس زنا. در ارتباط با زنان در نظر گرفته می شود

دولورس هایدن در ابتدای کتاب  (.Franck،929،1991-921) واقعی و خیالی و نیازمند همزمانی زندگی روزانه و سطح وسیعی از روابط بود

. «های جنسیتی به چه چیزی شبیه خواهد بود؟ یک شهر، بدون تبعیض»چنینی مطرح کرده است که   پرسشی را این 2319خود در سال 

پیچیدگی این فرض، به مبنای بسیاری از تحقیقات و . شود که شهر، یک فضای جنسیتی شده است این پرسش با این فرض مطرح می

 (.2939, شورت) های علمی تبدیل گردیده است پژوهش
 

 ربیمبانی نظري و تج

 نظریات فمنيسم

ها در فمنیسم  .های فمنیسم را برای روشن کردن آنها بیان کردتوان نظریهاال در باره تفاوت های جنسیتی میهای بدر تبیین گفته

دارد، هایی کهن در تاریخ  های اجتماعی زنان ریشه اگر چه جنبش .کل معتقدند که ساختارهای مردانه حوزه آزادی زنان را محدود کرده است

ای جهانگیر پیدا کرده  میالدی ابتدا در اروپا و آمریکا آغازشده که به تدریج گستره 2319از حدود دهه ( فمینیسم)ولی به شکل امروزی خود 

تعهدی برای پایان دادن به »توان آن را به عنوان  جنبش فمینیسم بسیار ناهمگون و متنوع است ولی در یک بیان ساده و کلی می. است

جوهر فمینیسم عبارت است از باز تعریف هویت زنان که گاهی با تصدیق برابری زن و مرد همراه است و . تعریف کرد« جنس مذکر سلطه

 .(291۱, مهدیزاده)ورزد  های زنانه به عنوان منابع کامل انسانی تأکید می های ذاتی زنان و برتری روش گاهی بر ویژگی

زن »فمینیسم است و نیز نباید فراموش کرد که جنبش راستین فمینیسم به دنبال جایگزینی  در واقع دفاع از حقوق زنان سنگ بنای

ترین هدف آن ایجاد جهانی است که نه تنها برای بعضی از زنان، بلکه برای همه آنان و  نیست، بلکه بنیادی« پدر ساالری»به جای « ساالری

 .(291۱, مهدیزاده) ی برای مردان نیز جای بهتری باشدحت

 

در  .(291۱, مهدیزاده) تقسیم کرد( لیبرال، مارکسیستی و رادیکال)های زنان را به سه گرایش عمده  توان محتوای اجتماعی جنبش می

با این استدالل که اساس . های زندگی متمرکز است گرایش لیبرال فمینیسم کانون توجه بر برابری حقوق زنان و مردان در تمام عرصه

به آنان حق شهروندی مساوی با مردان کنند باید به زنان تعمیم یابد و  قبول است اما حقوق و امتیازاتی که اعطا می ابلهای لیبرالی ق نظام

داری و تقسیم کار سازگار با  های مارکسیست و سوسیالیست نابرابری جنسیتی و سرکوب زنان را به نظام تولیدی سرمایه فمینیست. بدهد

های  اما فمینیست.کنندداری جستجو میراه حل رهایی از این نابرابری را در تغییر بنیادی روابط سرمایهبنابراین دانند و  این نظام مرتبط می

دانند که از همه ساختارهای اجتماعی مستقل است؛ یعنی محصول  رادیکال، سلطه مردان بر زنان را ناشی از نظام مردساالری می
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 .شود های فراتر از مبارزه طبقاتی مربوط می مردان به عرصه ا نابرابری زنان وآنان مبارزه ب از نظر. داری نیست سرمایه

ریزی و مدیریت جای خود را  های اجتماعی، برنامه تر و عمیق تر شده و در تمام عرصه در دو سه دهه اخیر ابعاد جنبش زنان بسیار گسترده

های  ریزی و طراحی شهری از نظریه ناسی شهری، جغرافیای شهری، برنامهش های مختلفی مثل جامعه از جمله امروزه در رشته. باز کرده است

های زنان و افزایش  توجه این است که رشد سریع شهرنشینی در جهان سوم با رشد جنبش نکته جالب. شود فمینیستی به وفور استفاده می

انتقادهای فمینیستی علیه مدرنیته، ضرورتاً به حوزه خستین ن. کالن شهری همراه بوده است های زنان، به ویژه در نواحی تشکلسریع 

توار شده است که ها نشان داد که ماهیت شهرسازی مدرن بر رویکرد پدرساالرانه و معیارهای مردانه اس بررسی. شهرسازی نیز کشیده شد

 :برخی مصادیق آن به قرار زیر است 

  زنان و مردان میان اساسی های تفاوت و هستند مشابه نیازهای دارای که شده تشکیل افرادی از اصوالً شهری جامعه •

 . به حساب نیامده است

در نظر  (مؤنث و مصرفی)« فضای خصوصی»و ( مذکر و تولیدی)« فضای عمومی»کار فضایی نوعی تمایز پنهان میان  تقسیم در •

 .گرفته شده است

 .است شده داده سازمان مردانه الگوهای با انطباق در شهری طراحی و ریزی برنامه های روش و ضوابط از بسیاری •

 ای آسایش و امنیت زنان در فضاهای شهری در عمل بیشتر زنان از حضور بر مناسب امکانات کمبود یا نبود دلیل به •

 .انددر آنها محروم شده

در مباحث نظری و عملی شهرسازی به گونه مباحث، توجه و عالقه به نقش عوامل جنسیتی  در یکی دو دهه اخیر به دلیل طرح این

های بسیار نیاز  های موجود در این عرصه به تالش رسد که تغییر رویکردها و رویه ای رو به گسترش نهاده است؛ ولی به نظر می طور فزاینده

 .(291۱ مهدیزاده،) دارد

 

 نظریه فضاي عمومی

 با پایداری، و محیطی زیست مالحظات گروه؛ با شش در دیدگاههایشان مبنای بر را شهری عمومی فضاهای پردازان ایده ترین عمده

 مداری انسان و امنیت ایجاد رویکرد با مداری،گسترش پیاده بر تاکید با اجتماعی، تعامالت رویکرد تقویت با بصری، و فضایی ادراك بر تاکید

 راجرز ریچارد نظریه پردازان حوزه پایداری و محیطی شهردر میان  .نمود بندی تقسیم رفتاری - محیطی مالحظات با و شهری فضای در

 مشوق عامل بعنوان را عرصه عمومی کوچک، سیاره یک برای شهرهایی عنوان تحت خود اثر در که است پایداری گرایش با نظر صاحب دیگر

 بوم خالقیت، زیبایی، عدالت، چون هاییمشخصه دارای باید پایدار شهر یک دارد اعتقاد که زیرا .نماید می معرفی شهرها در تحرك و اجتماعی

 پور مدنی علی ایرانی، نظران صاحب میان از. (2932کاشانی جو، ) باشد آسان ارتباطات درنهایت و تنوع چندمرکزی، و فشردگی شناسی،

 در وی ی شهر فضاهای طراحی کتاب . است نموده متمرکز شهری فضاهای روی بر را خود هایپژوهش عمده که است فردی برجسته ترین

 شهری طراحی ای رشته میان فعالیت از مناسب تصویری ارائه درصدد که است جهانی سطح در زمینه این در اصلی مراجع از یکی حاضر حال

نظریه در اینجا به طور خالصه  (.2932کاشانی جو، ) گیرند می شکل آن کمک به که است فضاهایی مکانی و اجتماعی فیزیکی، ابعاد نیز و

حنا آرنت، نظریه اش بنام شرایط انسانی  :های صاحب نظران که با رویکرد شهر به عنوان تقویت تعامالت اجتماعی تاکید دارند می پردازیم

، در نظریه شهر و میدان، شهر را میدان عامل تبدیل 2323پاول زوکر،  .عمومی و سیاسی و زندگی برونگری اصلی عامل عمومی که قلمرو

رو ها شهرهای بزرگ آمریکا پیاده در نظریه مرگ و زندگی 2312جین جیکوبز،  .ع نه صرفا محل تجمعی از افراد می دانداه اجتمجامعه ب

در نظریه خود زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک تاکید بر  2319ویلیام وایت،  .عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتماعی هستند

تاکید بر عرصه های عمومی شهر به عنوان مکان سوم بین خانه و محل کار  2313اولدنبرگ در  .دارد نقش اجتماعی فضاهای شهری

  (.2913کاشانی جو، .)دارد

در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع تاثیر فضای عمومی شهر بر مشارکت زنان است نظریاتی که تبیین کننده این موضوع 

 .کنیممیاند که یه اختصار نظریات آنها را بازگو سان مداری در فضای شهر ارائه شدهرد امنیت و اننظریات که با رویک. تحقیق می باشند

 نیمه در دانست که پردازانی نظریه اولین جزو توان می را بود گدس پاتریک های ایده دهنده بسط واقع در خود گفته به که را مامفورد لوییس

 مکان بعنوان شهر شهرها از فرهنگ کتاب در او . نمود توجه شهری فضاهای در انسانی مقیاس و مکان حس امنیت، ایجاد بر بیستم قرن اول

 در سواره بر پیاده حرکت و اولویت شهری فضای در هاکاربری اختالط و تنوع به و برده نام اتومبیل مقابل در انسان از دفاع و فرهنگ تبلور

در نظریه شهرسازی شهروندگرا، توجه به مقیاس انسانی در تمامی اجزای شهری را  2331فرانسیس تیبالدز،  .است کرده اشاره شهری محیط
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 از ترس و جرم کاهش و ایمنی ادراکات گسترش درجهت عمومی فضاهای در نظر خود طراحی 1992الزلینکا دین برنان، . مهم می داند

 (.2919تیبالدز، )جرم، 

 

 منابع تجربی تحقيق
 ایم که در راستای اثبات مسآله ما باشند در این تحقیقات مهمترین عوامل کهبه موضوعاتی پرداخته تجربی تحقیقدر بحث مبانی 

در تهران که به طور  به وسیله گلچین فر نتایج یکی از مطالعات انجام شده .شود مشخص شده استباعث حضور زنان در فضای شهری می

های بین زنان و پرداخته است، نشانگر برخی تفاوت ضمنی به بررسی عوامل موثر بر حضور و عدم حضور زنان در فضاهای شهری در تهران

ار برای مثال مطالعات حاکی از آن است که امنیت از دید زنان شاخص بسی. بر حضور در فضای شهری است  مردان در ارزیابی عوامل موثر

مطالعات گلچین فر در تهران این . این امر حاکی از آسیب پذیری زنان برای حضور در فضای شهری است. مهمی برای حضور در فضاست

های اجباری در فضا حضور زنان بیشتر برای انجام فعالیت. تنشان دهنده تفاوت میان زنان و مردان و دالیل حضور آنها در فضای شهری اس

در بررسی تفصیلی و در مقیاس خرد  .ر حالی است که مردان برای انجام فعالیت های اختیاری در فضا ظهور می یابندمی یابند، این د

نتایج  زای احضور زنان در فضاهای شهری خالصه عملکردی تاثیرگذار بر -طراحی و برنامه ریزی شهری، به منظور تعیین عوامل کالبدی 

پرسش نامه 219نتیجه تحلیل داده های آماری . گری در محله چیذر انجام شده است، ارائه می شودتحقیق نگارندگان که با تکنیک پرسش

بنابراین . یرگذار هستندای تاثزنان در فضای محله ی عملکردی بر افزایش و کاهش حضورهای کالبددر این محله نشان می دهد که شاخص

بیت محیطی، وجود تاسیسات و تجهیزات شهری و وجود خدمات محلی بر های امنیت محیطی، پاسخ دهندگی محیطی، مطلوزیر شاخص

در اهمیت فضای عمومی  (.291۱محمدی،)میزان و دفعات حضور زنان و بر میزان انواع فعالیت زنان در فضای محله ای چیذر تاثیرگذار است

شهر پرداخته نقش نظریه کالبدی و فضای  در مقاله ای که به بررسی نظریات در حوزه فضای عمومی 2931شهر کاشانی جو در سال 

  .عمومی را در نتایج خود با اهمیت تر دانسته است

 که است پژوهشی است، گرفته صورت ایرانی زنان مدنی مشارکت راهبردهای و موانع ارزیابی عوامل، در که مهمی مطالعات جمله از

 مشارکت موانع معرفی به این گزارش. است گرفته صورت فرهنگی و اجتماعی مطالعات دفتر در 2919 سال در عبداللهی محمد توسط دکتر

 بر را طراحی و ریزی برنامه در مشارکت در زنان آمادگی اعالم مانع عوامل اجتماعی و است پرداخته شهر یا محله های فعالیت در زنان مدنی

 گذار تأثیر ایران در زنان مدنی مشارکت در کالن سطح در که است عواملی سکونت از محل استان هنجاری و اثباتی محیط .است شمرده

 گذار تأثیر زنان مدنی مشارکت در که باشد می جامعه در خود زندگی هنجاری محیط از زنان احساس از بخشی امنیتو احترام احساس. است

 رشد میزان کشور، به خدمت برای آمادگی مدنی، مشارکت به گوپاسخ تمایل چون هایی ویژگی شده، انجام های پژوهش طبق .است

 استان موقعیت و استان توسعه سطح شهر، در وی سکونت مدت سن، قومیت، وی، اجتماعی پایگاه ها، ارزش غالب، جمعی هویت شخصیتی،

 پاسخ تمایل چون هایی ویژگی (.291۱ عبداللهی، :مأخذ . ).اند شده شمرده مؤثر زنان مدنی مشارکت میزان در که اند بوده عواملی جمله از

 سن، قومیت، وی، اجتماعی پایگاه ها، ارزش غالب، جمعی هویت شخصیتی، رشد میزان کشور، به خدمت برای آمادگی مدنی، مشارکت به گو

 شده شمرده مؤثر زنان مدنی مشارکت میزان در که اند بوده عواملی جمله از استان موقعیت و استان توسعه سطح شهر، در وی سکونت مدت

 عمومی فضای در زنان مشارکت عدم عوامل از یکی شهر در زنان امنیت باره در تحقیقی در 2932 شکوهی، (.291۱ عبداللهی، :مأخذ) اند

 .شود فراهم زنان حضور برای امنیتی لحاظ از بهتری بستر باید زنان روی مطالعات به توجه با گویندمی ناایش داندمی امنیت نبود را شهر

 

 کننده زنان در فضاهاي شهريموانع محدود 
کنند، عوامل کالبدی و طراحی فضاها و هنجارهای غالب اجتماعی و فرهنگی زنان را در فضاهای شهری محدود میعوامل متعددی 

ت شهرها که بوسیله مردان قلمروهای متفاوتی که برای زنان و مردان متصور می شد، و در عین حال ساخ. از این دست عوامل هستند

کارپ، استن » چه که آن .داد به خلق فضاهای جنسیتی منجر شدمرد متوسط را مورد توجه قرار می گرفت و بدین ترتیب نیازهایمی صورت

ماهیت جنسی شده فضای شهری می نامند را می توان در نحوه ی عمل فضای شهری برای محدود کردن تحرك پذیری زنان «  و یولز

و به لحاظ اجتماعی ترس و دسترسی محدود شده به لحاظ فیزیکی با القا الگوهای حرکت و رفتار بر پایه مشاهده کرد، که این محدودیت را 

های متعددی محدود آزادی زنان در شهر به روش (.29۱3،21۴مدنی پور، )کند اعمال می با انگاره هایی درباره نقش زنان در جامعه شهری

ناطق حومه محدودیت ساختاری حاصل از گسترش م. وش آنها در شهر پدید می آوردمی شود، که موانعی را بر سر تحرك و جنب و ج

هایشان کاهش یابد، به ویژه به دلیل وابستگی شدیدی که زنان به وسایل اکز فعالیت به دور بمانند و فرصتکند از مرشهری زنان را وادار می

ی شدن و به حومه راندن زندگی شهری هر روز بیشتر از پیش زنان را از شدن خانه از کار، در فرآیند صنعت جدا. حمل و نقل عمومی دارند
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شود را وارهایی را که هر روز فزون تر میشهرهای قرن بیستم که خان حومه های برنامه ریزی شده و نو. تحرك اجتماعی و مکانی باز می دارد

مخصوصا جا نقش معماری در محدودیت زنان برجسته می شود در ایندر خود جای داده است، موانعی مکانی برای زنان پدید آورده است، 

به هر حال خدمت بزرگ به کیفیت زندگی شهری اغلب اوقات به درستی . زنان طبقه متوسط که بنا به فرض باید خانه دار باقی بمانند

ن بدی. (2332کارپ، استن و یولز، ) تاست کاری نامشهود باقی مانده اسشناخته نشده است و از آنجا که به شکل کار مزد پرداختی نبوده 

 نمایدزنان در فضاهای شهری را محدود میآزادی حرکت و حضور ... های فیزیکی، اجتماعی، روانی، مکانی و ترتیب موارد متعددی در قالب

ترس در فضاهای عمومی، مهم ترین عوامل  رسی نامناسب در شهر،دست یکی دیگر از عوامل محدود کننده زنان، (.29۱3،211مدنی پور،)

 :محدود کننده زنان

 از ها آن ترس میزان بر آنان طراحی شیوة و شهری فضاهای. کنند می تجربه مردان از متفاوت را فضا زنان است معتقد ) 2331 )بل

 ها کاربری سایر حضور میزان و نقل و حمل وسیله روز، طول در فضا از استفاده زمان فضا، استقرار مکان با میزان این و گذاردمی اثر فضا

 زیاد جزئیات با تفصیلی ذهنی های نقشه کنند، می امنیت احساس آن در که شهر از هایی حوزه از توانند می خاص طور به زنان .دارد ارتباط

 و ریزی برنامه پروسه در زنان باید می دلیل همین به .کنند تعیین را نمود حذر ناامنی دلیل به ها آن از باید می که هایی مکان و کنند تهیه

 .کنند شرکت طراحی

عوامل محدود کننده ای مانند خطر و ترس، مهم ترین عناصر در تجربه زنان در فضای شهری هستند که استفاده زنان از فضای 

ضرورت، تنوع و یک عنصر رهایی بخش برای هرچند مواردی هم وجود دارند که فضای شهری را به عنوان یک . شهری را محدود می نمایند

ترس به عنوان عامل مهمی در عدم حضور زنان در فضاهای عمومی ». (Krenichyn،21۱،199۴)زنان و به عنوان پتانسیل یادآور می شوند 

عمومی کمتر  در حالی که جرم های. ترس از وقوع جرم و جنایت با هویت اجتماعی و جدایی اجتماعی همراه می شود. مطرح می شود

این واقعیت به . متوجه زنان هستند، اما این واقعیت غیرقابل انکار است که زنان نسبت به مردان فرصت کمتری برای حضور در فضا دارند

ان کمتر قربانی جرم و جنایت هستند و زنان احساس خطر کمتری نبه عبارتی آمار نشان می دهد که ز. مطرح می شود« تضاد ترس»عنوان 

ان نسبت به عامل ترس و امنیت شبانه موضوع بسیار مهمی است که بر کاهش میزان حضور زن .به مردان در رابطه با جنایت ها دارند نسبت

زنان ممکن است از رفتن به مراکز شهری واهمه . به عبارتی نسبت به مردان به هنگام شب تغییر فاحشی دارد. گذاردمردان در شب تاثیر می

 سند 2913 سال در .(29۱3،223مدنی پور،) که مردان و بخصوص مردم جوان این مناطق را به سلطه خود درآورده باشندداشته باشند چرا

 زنان برای امنیت نبود منفی است پیامدهای آمده سند دراین. شد مشهد منتشر شهرداری شهری به وسیله فضای در زنان امنیت پژوهشی

 و معضالت از ترس جهت به امکانات یا تعامالت شدن تر تنگ و اقتصادی کاهش ظرفیت چون مواردی به توان می میان آن از و است متعدد

 ایجاد از جلوگیری کاشت گیاهان، در دقت روز، شبانه ساعات در ویژه به شهری فضاهای سازی مناسب. نمود اشاره های اجتماعی ناامنی

 تأمین آنان، برداری بهره حجم و زنان واقعی نیاز برآورد به با توجه عمومی نقل و حمل شبکه بازنگری نظارت، فاقد و پنهان های گوشه

 ناامنی با مسئله مبارزه کارهای راه جمله از مناسب سازی کف و عرض با امن، روهای پیاده طراحی ویژه تکمیل به دسترسی تسهیالت

 .شد شمرده

 

 جمع بندي از عوامل محدود کننده زنان در فضاي شهري
 :عاملی بر کاهش فعالیت های اختیاری و اجتماعی در فضاهای شهری های زنان،محدودیت 

گیرند و به عبارتی برای انجام فعالیت در ارتباط با فضای شهری قرار می ...زنان بواسطه وظایف مراقبتی از کودکان، سالمندان و 

رسد اما کافی نبوده و باید فضاهای شهری این امکان را برای هرچند این امر الزم به نظر می . یابندهای اجباری در فضای شهری حضور می

، یکی از برای نمونه» (.2911رضازاده و محمدی،) زنان فراهم آورند که بواسطه فعالیت های انتخابی و اجتماعی در فضای شهری قرار گیرند

اوقات فراغت است، هرچند اوقات زنان به  مهم ترین عملکردهای فضای عمومی، به خصوص فضاهای عمومی بیرونی، تامین فعالیت های

صورت کلی مانند تجربه آنان در فضاهای عمومی هم دارای محدودیت هایی مانند کمبود پول و زمان، مسئولیت های خانه و خارج آن و 

به عبارتی زنان عالوه بر حضور  .های اوقات فراغت شامل موارد مختلفی استفعالیت. می شود نان نیاز به اوقات فراغت ندارنداعتقاد به اینکه ز

تیب بدین تر .در فضاهای شهری برای تامین نیازهای ضروری خود باید در فضا برای رفع سایر نیازهای فراغتی و اجتماعی حضور یابند

هویت و داشتن ، طراحی و معماری فضا، امکان مشارکت در فضا، اجتماع پذیری فضا، امنیت و آزادی حرکت، تعامل اجتماعی: عواملی مانند

خاطره جمعی، راحتی در فضا و وجود مناظر طبیعی، تنوع فضا، امنیت در فضا، استفاده و فعالیت، وجود نظارت اجتماعی و دسترسی و 

عوامل فرهنگی  .نفوذپذیری فضا بر مطلوبیت فضاهای شهری از دید زنان و بر افزایش حضور آنها در فضای شهری تاثیر گذار هستند

بنابراین حتی در شهرهای . تصادی تاثیر بسیار زیادی برخواست زنان در اعاده حقوق و تبعیض های اعمال شده بر آنها دارنداجتماعی، اق
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و بعبارتی زنان فقیر و . رندهای مختلف دانسبت به حقوق خود در فضا و عرصه مشابه گروه های متفاوت زنان و خواست های متفاوتی

های دیگر جه قرار می دهند در حالی که گروهرا مورد تو( نیازهای ابتدایی) نیازهای مرتبط با بقا و زیست های به حاشیه رانده شده وگروه

این وارد که گفته شد را می توان با نظریه مازلو تبیین کردکه رفع . ممکن است روی مواردی مانند مشارکت و عدالت تاکید داشته باشند

 . جتماعی و فرهنگی می شودنیازهای زیستی منجر به خواست نیازهای ا

 

 
 

 نتيجه گيري

امنیت زنان در جامعه شهری منافع اجتماعی و اقتصادی زیادی را در پی خواهد . انسان ایمن سرشار از انگیزه برای پیشرفت است 

ی مشارکتی بهتر را در صحنههای اجتماعی موثر باشد و تواند در ارتقای الگوی فعالیتاحساس امنیت در زنان در فضاهای شهری میداشت؛ 

-توانند شبها بیرون بروند مشتری تئاترها و سینماها و حتی جذب موسسهاجتماع به وجود آورد؛ با بهبود وضعیت عمومی برای زنان آنها می

ت حضور زنان در تاکید برحضور زنان و مقبولیت ضرور. های کسب کار شبانه شوند؛ بنابراین همه باید از ارتقای امنیت زنان سود ببرند

فضاهای شهری نه تنها از دید حقوق شهروندی کثرت گرا در یک جامعه مدنی، بلکه برای رفع نیازهای اجتماعی در فضاهای شهری، امری 

همچنین بر اساس نظریات فمنیسمی ساختارهای دولتی باید فضای محدود که برای زنان در  .است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد

بنابراین الزم  .ران به وجود آورده اند بازتر کنند و فرهنگ و تعامالت اجتماعی زنان همانند مردان را در جامعه حکم فرما نمایندجامعه ای

به طور کلی زنان به واسطه نقش اجتماعی مراقبت از کودکان، کهنساالن و . است تا فضاهای شهری پاسخگوتر برای زنان فراهم آوریم

در فضاهای ا فضای باز شهری نیازهای خاصی داشته که مستلزم رعایت اصول اخالقی مراقبتی و تامین نیازهای آنها بیماران در ارتباط ب

کننده زنان در فضاهای شهری، دالیل آن و راهکارهای کاهش محدودیت زنان در  تالش شد تا عوامل محدود تحقیقدر این . شهری است

 .فضاهای شهری ارائه شود

که در تحقیق بسیار بارز بود نبود امنیت و ترس از فضای عمومی شهر بود که اکثریت تحقیقات بر آن اتفاق نظر از جمله عواملی  

تری در فضای شهر م است در اینکه زنان مشارکت فعالدارند بنابراین ایجاد فضای امن هم به لحاظ شکل کالبدی و هم اجتماعی بسیار مه

د که تحرك و جابجایی شو ل اقتصادی، به زنان پیشنهاد میمثبت زنان به عنوان بازیگران مستق با تأکید بر نقش فعال و .داشته باشند

گزینی و تفکیک های اقتصادی، جدایی نگاهتحرك زنان در بازار و ب. ریزی فضای شهری داشته باشند بندی جنسیتی در طرح بیشتری در طبقه

تا قبل از دهه ی . فضاهای شهری باید حداقل نیاز را برای حضور زنان فراهم آورند .دهد میای کاهش  جنسیتی در فضاهای شهری را تا اندازه

شده است که به ایجاد فضاهای ای متفاوت زنان و مردان طراحی میساالرانه و بدون توجه به نیازه، فضاهای شهری با دید کامال مرد23۱9

 . تجنسیتی منجر شده اس

 راهکارارائه 

-برنامه ریزی برای ارتقای امنیت زنان در طراحی فضاهای عمومی شهری؛ ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی :تماعیاز لحاظ ابعاد اج

های عمومی مردم؛ افزایش احساس امنیت زنان در محل سکونتشان؛ پیشگیری از جرم نسبت به زنان و کودکان از طریق آموزش، طراحی 

 ی تلفنی؛ ها، راه اندازی خطوط مشاورهبرنامه

؛ تدابیری برای افزایش شوندروها میاز بین بردن حصارها و دیوارهایی که مانع رویت کامل پیاده :لحاظ ابعاد بافت کالبدي از

ی مطالعاتی؛ طراحی های عمومی محدودهی امداد فوری،تلفندسترسی به امداد نظیر افزودن بر تعداد نور پردازها، تجهیز آنها به کد و دکمه

هایی برای مسیریابی و جلوگیری از احساس گیج شدن و ترس از گم شدن و ناامنی قابل تشخیص و استفاده از عالئم و نشانهفضاهای خوانا و 

 .ها با وجود پلیسهای عریض و چهارراهناشی از آن؛ ایجاد خیابانها و کوچه

ضور فعال و مستمر نیروی انتظامی و پلیس آوری اوباش و افراد ناسالم؛ حسالم سازی محیط از طریق جمع :از لحاظ ابعاد امنيتی

 . سیم بانوانهای خلوت؛ افزایش تاکسی بیهای شلوغ و پر تردد و همچنین مکاندر مکان
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