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  دسترسي زنان به فضاهاي شهري
  )زنان شهر ايالم: موردي ةمطالع(

  *2، سارا دارابي1اسداهللا نقدي

  چكيده
موضوع فضاها يا قلمروهاي سو و طرح  خاص خود از يكهاي  گسترش شهرها در دوران معاصر، همراه با پيچيدگي

برداري از اين فضاهاي شهري از سوي ديگر، سبب شد تا موضوع زنان و شهر  عمومي، امكان و كيفيت حضور و بهره
اين پژوهش سعي در واكاوي تجربه و درك زنان از حضور در و دسترسي . دشوشهري وارد  شناسي در ادبيات جامعه

زن ايالمـي   15و بـا اسـتفاده از روش كيفـي بـا      بـدين منظـور  . م داردشده در شهر ايال به فضاهاي شهري طراحي
. خصوص دسترسي به فضاهاي شهري بررسي شـده اسـت   ساختاريافته انجام و ديدگاه زنان در نيمه عميق ةمصاحب
زنـان را از   ،تـرس از تعـرض و تجـاوز    .ايجاد محدوديت است مهمدهد كه بدن زنانه يكي از عوامل  نشان مي نتايج
طـور   دار و همـين  شهر كه براي زنان داراي فرزنـد و زنـان خانـه    محيطيِ طراحيِ. دارد اهاي شهري دور نگه ميفض

از . زنان بـه ايـن فضـاها نقـش مهمـي دارد      نداشتن دسترسي در  ،فيزيولوژي خاص زنان جايي در نظر نگرفته است
كرد كه حضور زنان را بـه شـرايطي منـوط     هاي فرهنگي و اجتماعي حاكم بر شهر اشاره لفهؤبايد به م ،طرف ديگر

آورد يا به نوعي زنان را بـراي   و عموماً فضاها را به تملك مردان درمي استاجتماع  ةداند كه اين شرايط برساخت مي
  .كند حضور در فضاها به همسران و كودكان خود وابسته مي

  كليدواژگان
  .اهاي جنسيتي، فضاهاي شهريفض طراحي كالبدي، ،پذيري يتؤامنيت، روش تحقيق كيفي، ر
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  مقدمه و طرح مسئله
همراه با گسترش شهرها، تحوالت اجتماعي بسياري رخ داده است كه مشاركت و افزايش حضور 

دسترسي زنان بـه خـدمات و فضـاهاي    . هاست هاي عمومي و اجتماعي يكي از آن زنان در عرصه
بـا آنكـه   . افته اين مشكل جدي اسـت ي توسعه شهري بهبود يافته، اما همچنان در شهرهاي كمتر

هـاي مختلـف    هاي گروه هاي فردي، سرعت حركت، تفاوت درك فضاهاي شهري متأثر از ويژگي
سني، جنسي، فرهنگي و اجتماعي، شيوة زندگي، طول مـدت سـكونت در يـك منطقـه و روش     

حضور  توان شكست يا موفقيت يك فضاي شهري را در قالب كل مي جايي در شهر است، در  جابه
اين در حالي است كه ميـزان و نحـوة   . هاي آنان تبيين كرد زنان و مردان و ميزان و تنوع فعاليت

فرهنگـي   ـ ها مبتني بر هنجارهاي اجتماعي هاي آن حضور مردم در فضا، همچنين رفتار و كنش
پژوهشگران فمنيست معتقدند كه شهر ساختة مردان اسـت  ]. 4[شود  رايج در جامعه تنظيم مي

ون زنان در طراحي و ساخت آن نقش خيلي اندكي دارند و منافع خيلي كمي از محصور بودن چ
بدين ترتيب، حضور زنان در فضاهاي شهري را ]. 13[كنند  در اين محيط ساختة مردان كسب مي

توانـد   گيرد كه مي بايد با توجهي ويژه بررسي كرد؛ چه اين حضور در شرايط مختلفي صورت مي
هاي شهري و دسترسـي   مسئلة حضور زنان در عرصه. كننده ه باشد و هم تشويقهم محدودكنند

هايي چون حكمراني خوب شهري، شهرسازي  عادالنه به فضاها و خدمات شهري در درون رهيافت
تحقق اين موضوع در . گرايانه مطرح شده و مورد تأكيد قرار گرفته است هاي زن گرا و ديدگاه انسان

اند  اي چون ايالم راه درازي در پيش دارد؛ اگرچه بسياري بر اين عقيده افتهي توسعه شهرهاي كمتر
كه با گسترش شهرنشيني در يك جامعه فرصت ارتقا و بهبود شرايط و برخورداري بيشتر بـراي  

رغـم   بـه دهـد كـه    نشان مـي ها  پژوهشنتايج برخي ]. 9[شود  زنان از حقوق اجتماعي فراهم مي
اسـت  يين درصد آن پـا  هاي عمومي، خصوصي و خانوادگي در عرصه هاي در عرصه زنانعامليت 

هاي نامطلوب شهري سبب شده كه برخورداري زنان از  امروزه، شهرسازي مردانه و محيط]. 10[
از طرف ديگـر،  ]. 2[عدالتي در جامعه حاكم شود  فضاهاي عمومي شهري كاهش يابد و نوعي بي

ميزان، نحوه و چگونگي دسترسي آنان بـه فضـاهاي   درك و تجربة زنان از فضاهاي شهري و نيز 
كند و  اين مقاله حضور زنان را در فضاهاي شهري در شهر ايالم بررسي مي. شهري متفاوت است

  .است  در پي شناسايي عوامل محدودكنندة حضور زنان

  شهر مردانه
اينكـه فضـا    .ندا شناسي شهري جامعه ةحوز ةمفهوم فضا و فضاهاي شهري از مفاهيم مورد مناقش

دور تـا امـروز    ةاز گذشـت  ...دقيقاً چيست يا كجاست، يا اينكه چه فضاهايي را عمـومي بـدانيم و  
واقـع   در .متفكران معتقدند كه فضا امـري اجتمـاعي اسـت    ،امروزه. اند مورد بحث و كنكاش بوده



  463   ...دسترسي زنان به فضاهاي شهري

آن بسـتگي  اي اجتماعي است كه نحوه و چگونگي استفاده از آن نيز به اجتماع پيرامون  برساخته
هـا، پيـدا و پنهـان، از آن     هاسـت و انـواع گونـاگوني از اقليـت     اين فضا سرشـار از نـابرابري  . دارد

عنواني است كه نمايـانگر دسترسـي نـابرابر مـردان و زنـان بـه        1»فضاهاي جنسيتي«. ندا محروم
لب فضاهاي توان مردانه و بعضي را زنانه ناميد، اما اغ بعضي از فضاها را مي. فضاهاي شهري است

نه كامالً زنانـه، بلكـه زنـان و     ،اند يعني نه كامالً مردانه ؛اين دو مفهوم قرار دارند ةشهري در ميان
قـدرت و   ةك مايل بـه افـزايش حيطـ   يو هركنند  مياز آن استفاده  ،با نسبتي نابرابر ،مردان شهر
در اين ميان، تفكـر  . چالشي جنسيتي است ةفضاهاي شهري عرص ،به عبارتي .هستندنفوذ خود 

  .شناسان شهري بوده است ها و جامعه تفمنيسپژوهش  ةماي حضور زنان دست بارةدر
حال سرشار از غريبگـي، نـاامني    عين اند، در فضاهاي شهري اگرچه بسيار بزرگ و برانگيزاننده

بـراي مـردان دارنـد بـراي     اي را كـه   فضاهاي شهري اغلب آن جاذبه ،به همين دليل. ندا و هراس
) 2005( 2اسـپين ]. 6[ ت ضدشـهرند فمنيسـ بسياري از نويسندگان  ،به همين دليل. زنان ندارند

بـه  ها  آن زيرا ،اند تي شهري براي قلمرو عمومي بسيار مهميدر اثرش نشان داد كه فضاهاي جنس
بـه  ]. 7[كنند  اهم ميامن را فر يفضايشان بخشند و براي ي خارج از خانه و خانواده ميتزنان هوي

شكل شهر تقويت شـده اسـت،    ةجوامع غربي به وسيل ةنظم پدرساالران) 2004( نظر ميشل باندز
ترس از . كند زده است و ناهمساني قدرت مردان و زنان در جامعه را تشديد مي فضا جنسيت زيرا

فضـاي عمـومي را   نفس تعدادي از زنان را تحليل برده و دسترسي به  به خشونت و تعدي، اعتماد
ترس زنان، انعكاس ساختارهاي قدرت جنسيتي در سـطح كـالن   . محدود كرده استها  آن براي

كشـد   زنانه است به چالش مي ةكه معتقد است ترس يك خصيصرا باندز ديدگاهي . جامعه است
 ايو معتقد است كه محدوديت تحرك زنان در استفاده از فضا و هم در برساخت هويت بـه معنـ  

به همين دليل زنان كل زندگي شخصي و اجتماعي خود را به نحـو  . ستها آن لطه بودنتحت س
هاي زندگي با احسـاس   در بسياري از مراحل و موقعيتها  آن .كنند متمايزي از مردان تجربه مي

ديكتـه  هـا   آن اي كه متعلق به آنان نيست و قوانين خـود را بـه   هراس از مواجهه با دنياي مردانه
  ].1[شوند  اجه ميكند، مو مي

. ها در معرض تعرض يا حتي خطر قرار دارند آن. در فضاهاي عمومي، زنان بايد هوشيار باشند
گـوي  و خواهند كه با فضاي عمـومي گفـت   كنند، اگر مي زناني كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي

نظران ايـن   به نظر برخي صاحب]. 11[باشند  3»باهوش خياباني«موفقي داشته باشند، بايد واقعاً 
  ].13[شوند و آزادي حركت ندارند  محدود قرار داده مي  حوزه، مردان و زنان در يك مكان

 .اسـت  زنان و شهر ةاي از توجه به رابط نمونه) 1995ـ1994(» منشور اروپايي زنان در شهر«
  ].3[دهد  منشور را به تفكيك اجزاي آن نشان مي 1جدول

                                                        
1. gendered spaces 
2. Spain 
3. street smarts 
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  منشور اروپايي زنان در شهر .1جدول

  )طرح مسئله( منشورة بيان

سازي مرتبط با شهر،  سطوح تصميمبيشترين بودن ميزان حضور زنان دريپاـ
  ريزي و طراحي شهري؛ مسكن، برنامه

و ) خانه و محالت( ن شهر از شرايط زندگياساكنة پذيري زندگي روزمرـ تأثير
  به كيفيت خدمات شهري متناسب با زنان؛ يتوجه بي
  به هنگام اشتغال؛تبعيض عليه زنان ـ 
اشتغال زنان در ( اي هسته هاي تك ريزان و طراحان شهري به خانواده توجه برنامهـ 

  ؛)اي دور محيط داخلي خانه، مردان خارج از خانه و در فاصله
در ها  آن هاي منسوخ در شهرسازي و استفاده از ها و روش استفاده از نظريهـ 

 .طراحي محيطي

شناسايي عناصر و عوامل 
حضور زنان  ةكنند تعيين

  در فضاهاي شهري

 ايمني يا ناامني در شهر؛ـ
  محلي؛ ةتعداد و كيفيت خدمات مرتبط با محله يا جامعـ 
  داري كودكان در طول روز؛ تسهيالت و امكانات مرتبط با نگهـ 
ـ كيفيت  /ونقل عمومي حمل...) دوچرخه، خودرو و( ونقل شخصي حملـ 

  هاي فرهنگي و تفريحي؛ فعاليتدسترسي به  /زيست محيط
در مقياسي كوچك، مراكز محله و  مثالً( سازي دسترسي به مراكز تصميمـ 

  .در سطح شهرها آن دسترسي بهة توزيع مشاغل و نحو/در سطح شهر)هاشوراياري

تعيين ابزار به منظور 
شناخت عاليق زنان در 
سطح شهر و فضاهاي 

  عمومي

  سازي؛ هاي تصميمروزرساني فرايندمشاركت زنان و بهـ
  هاي نوين و ابتكاري؛ افزايش تبادل اطالعات و طرحـ 
  هاي مهم اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي از ديدگاه زنان؛ تعيين شاخصـ 
به اينكه تفكر فرايندي است كه هر دو جنس ها  آن دادن دن مردان و عادتكر آگاهـ 

 .گيردبرميزن و مرد را در

هاي برابر در مواردي همچون خدمات، مسكن، ايمني و تحرك براي زن ايجاد فرصت  نشورهدف اصلي م
 .و مرد در زندگي شهري

  اهداف فرعي
  ريزي شهري؛جديد در برنامهةطرح يك نظريـ
  هاي اجتماعي؛ كمك به مباحث برابري فرصتـ 
  .مردان مورد توجه قرار دادن نيازها و توقعات مختلف شهروندان اعم از زنان وـ

  مسكن /ايمني اجتماعي /تحرك و پويايي/زيستريزي شهري و محيطبرنامهـ معيارهاي اصلي
  
  
  

  
  بندهاي كليدي منشور

  
  
  

 زنان در شهر و شهروند فعال
ات محله و شهر و از سوي ديگر به چگونگي تأثيرسو به  شهروندان فعال بايد از يكـ 

ها و مسئوالن حاكم بر خود نظارت  هاي اقتصادي، سياسي، سازمان مكانيسمعملكرد 
 .داشته باشند

 زنان در شهر و مساوات در دموكراسي
ريزي و طراحي شهري،  ويژه برنامه به ،سازي يند تصميمازنان بايد در تمام سطوح فر

  .زيست مشاركت كنند ونقل و كيفيت محيطفضاهاي عمومي، مسكن، حمل
 هاي برابردر شهر و فرصتزنان

هاي  هاي كار و تمام مقوله هاي برابر بايد در آموزش و تحقيقات، در محلفرصت
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  بندهاي كليدي منشور

ونقل و ايمني  ريزي شهري و كشوري، فضاهاي شهري، مسكن، حملمرتبط با برنامه
 .در شهر ايجاد شود

 زنان در شهر و مشاركت
شود تا پيوستگي اجتماعي مورد هاي مشاركتي برابر براي زنان ايجاد  بايد فرايند

 .توجه و حمايت قرار گيرد
 زنان در شهر و زندگي روزانه

  .يك موضوع اساسي در نظر گرفته شودمنزلةزندگي روزانه از ديد يك زن، بايد به
 پايدارةزن در شهر و توسع

  .داري تعادل اكولوژيك روي زمين كامالً مشاركت كنندزنان بايد در نگه
 ر شهر، تحرك و امنيت اجتماعيزنان د

ونقل عمومي  آساني به حمل بايد به ،دست و منزوي خصوص زنان تنگ بههر زني، 
و از زندگي اقتصادي، اجتماعي  نندوآمد ك دسترسي پيدا كنند تا بتوانند آزادانه رفت

 .و فرهنگي در شهر لذت ببرند
 زنان در شهر و حق داشتن مسكن

  .اند داشتن حق مساوي برخورداري از مسكن و سكونتةزنان شايست
 ل مربوط به جنسيتئزنان در شهر و مسا

منشا ايجاد يك فرهنگ مشترك  منزلة هل مربوط به جنسيت در شهر بايد بئمسا
ريزي شهري  جديد براي طراحي و برنامه ةجديد شناخته شود و در ايجاد يك فلسف

 .به كار گرفته شود
 آموزش و تجارب محليزنان در شهر،

ريزي شهري و  سسات معماري، برنامهؤل مربوط به جنسيت بايد در مدارس، مئمسا
براي ايجاد اين تغيير، انجام تجربه و آزمايش در . ها آموزش داده شود دانشگاه

 .تواند بسيار مفيد باشدفضاهاي شهري مي
  زنان در شهر و نقش رسانه و انتقال تجربيات

كنند، ياري  هاي جنسيتي را خنثي مي هايي كه كليشه به گسترش پيام ها بايد رسانه
هايي نشان دهند كه پيشرفت و رهايي آنان را بازتاب  رسانند و زنان را در نقش

 .دهدمي

  روش تحقيق
سـاختاريافته و   نيمـه  ةاز تكنيـك مصـاحب   ،در ايـن پـژوهش  . روش پژوهش حاضر كيفـي اسـت  

كافي باشند تا  ةبه انداز دها باي تعداد نمونه. استفاده شده استآوري اطالعات  مشاهده براي جمع
هـاي تحقيـق در ارتبـاط     كه بـا پرسـش    ،شده را هاي معنادار ميان مقوالت انتخاب امكان مقايسه

ـ  ةزنان را راوي تجرب ،به همين دليل .دكنهستند، فراهم  زن از  15خـويش قـرار داده و بـا     ةزنان
زنـان   ةبنـدي اوليـ   تقسـيم . ساختاريافته انجـام شـده اسـت    نيمه عميق ةسطح شهر ايالم مصاحب

هـا و مـرور    بـا تحليـل مصـاحبه   . بـوده اسـت  تأهـل  اشتغال، تحصيالت، سن و وضعيت حسب  بر

  منشور اروپايي زنان در شهر. 1جدول ةادام
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مـورد در   4مـورد در پـارك،    3ايـن مصـاحبه،   . مفاهيم استخراج شدنداين ، انمشاهدات محقق
  .جام گرفته استمورد در منزل ان 4مورد در محل كار و  4دانشگاه، 

  ها و مفاهيم يافته
اسـتخراج مفـاهيم قبلـي مـورد      ،هـدف از ايـن مـرور   . اند منابع نظري مرور شده ،در اين تحقيق

برخي از مقوالت از مطالعـات پيشـين برگرفتـه     ،در اين پژوهش نيز. استن اساير محققة استفاد
  .است خود محقق برساخته را اند و برخي ديگر شده

  احساس ناامنيبدن زنانه و 
]. 8[ در مقايسه با مردان، در فضاهاي عمومي احساس نـاامني بيشـتري دارنـد    ،طوركلي، زنان به

هنگـام   ،هاي شهر ن خيابا. اند چنيني مواجه هايي اين زنان ايالمي در فضاهاي شهري با محدوديت
محدود ها  آن حتي هنگام روز، در نقاط خلوت يا نقاطي كه تردد در. شب، خالي از زنان تنهاست

بـه  . توان فضاهاي دور از دسترس زنان ناميـد  هاي شهر را نيز مي پارك. است، زنان حضور ندارند
دار در آنجـا ديـده    د و اغلـب زنـان بچـه   نهـاي شـهر   كـه در محلـه   ،كوچك ةمحل جز چند پارك

تنهايي  هها و جايي براي حضور زنان ب ها يا در تصرف مردان است يا خانواده شوند، ساير پارك مي
خـود و بـه صـورت شـهودي      ةزيستة زنان با تجرب. هاي زنانه در آنجا تعريف نشده است يا دسته

هـاي   خيابـان . كننـد  فضاهاي امن را از ناامن تفكيك و حضور خود را به فضاهاي امن محدود مي
  .شوند هاي ناامن محسوب مي و بلوارها از مكان ،تاريك، خلوت

. آخه امنيت نداره. كنه، ديگه نبايد زن بيرون باشه اريك شدن ميمعموالً وقتي هوا شروع به ت
  ).ساله 45ملوك، (ترن  باز اينجا كمي مردم متعصب. فقط ايالم جوريه، نه جا همين به نظرم همه

 طراحي كالبدي و فضاهاي جنسيتي

زنـان  هـاي   اند كه شناخت نامحدود يا اندكي از نيازهـا و خواسـته   دهكرمرداني طراحي  راشهرها 
. دارد فيزيولوژي خاص زنان در بسياري از موارد آنان را از فضاهاي شهري دور نگه مـي . اند داشته

شـود در بسـياري از مـوارد تـوان      سـبب مـي  ... رو و طراحي شهر، خيابـان، پيـاده   بودن تناسبنام
  .دسترسي زنان به داليلي كه گاهي خود نيز دقيقاً از آن اطالع ندارند، سلب شود

هـاي بزرگـي داره و    چـون جـدول  .  حيـدري اهللا ي دوست ندارم بـرم خيـابون آيـت   من خيل
و ر بايد حتماً كسي دستم. بلند پوشيده باشم مخصوصاً وقتي كفش پاشنه .تونم ازش رد بشم نمي
  .)ساله، شاغل 25نفيسه، ( بگيره

گري با شـهر  داري است كه احتماالً بيشتر از هر قشر و گروه دي شهر پر از مادران و زنان خانه
اگـر بخواهنـد از سـرويس    مايحتـاج منـزل،   با سـبد خريـد    ،اين زنان. و ساختار آن تعامل دارند
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 دراي  كـه بچـه   صـورتي  در ؛بايد مسيري طوالني را طـي كننـد   ،ونقل عمومي استفاده كنند حمل
مانـد،   يك راه مي .شود تر مي وضع بغرنج، داشته باشند يا دست كودكي در دستشان باشد آغوش

اما چند درصد زنان توان اسـتفاده از تاكسـي دربسـت بـه ازاي هـر بـار       . آن هم تاكسي دربست
امروزه . زنان است ةعهد هاي كودكان بر بسياري از مسئوليت ،دارند؟ از طرف ديگررا رفتن بيرون 

. هـا از مركـز شـهر هسـتيم     شدن مداوم آن، شاهد دور شدن پياپي خانه با گسترش شهر و بزرگ
، چقـدر امكانـات   بـرد اش را به يك كالس زبـان در مركـز شـهر ب    خواهد بچه اي مادري كه ميبر

بندي صحيح و كاربري صحيح اراضي از مسائل مهمي است كه بر  ونقل فراهم است؟ منطقه حمل
نقـاط   ةپراكندگي مناسـب خـدمات در همـ    عدم. گذارد مي تأثيرزنان از فضاهاي شهري  ةاستفاد

ند، دارشهر براي زناني طراحي شده كه يا ماشين . نان ايالمي تنگ كرده استشهر، عرصه را بر ز
  .برعهده بگيرندوظايف مربوط به خريد و امور كودكان را  همةيا همسراني كامالً همدل كه 

. گاهي كه همسرم نيست بايد خودم ببـرمش اسـتخر  . م بزرگ شده، هزارتا خواسته داره بچه
آخـه  . يا يه مسير طوالني رو با يه بچه پيـاده بـرم   ،د آژانس بگيرميا باي. اما هميشه مشكل دارم

  ).ساله 28فيروزه، ( خوره ها هم مسيرشون نمي ايستگاه اتوبوس خيلي از ما دوره و تاكسي
 گـاهي . تـوجهي نشـده اسـت   هـا   آن هايي هستند كه به نيازهاي زنـان در  روها از مكان پياده

خـود يـا    ةض مسير به علت مردانـي كـه مقابـل مغـاز    شوند كل عر روهاي باريك سبب مي پياده
كنند، گرفته شود و مكاني براي عبور زنـاني كـه خواهـان حفـظ فضـاي       دوستان خود تجمع مي

  .ند، باقي نماندا هاي كنكاشگر بعضي مردان خصوصي بدن خود و گريز از نگاه

  نظارت اجتماعي
چـه غريبـه و    ،شود و حضور مردم مين ميأكنند ت نظارت از طريق مردمي كه در فضا حركت مي

اي اسـت كـه بـه كمـك آن      دهد و وسـيله  چه آشنا، احساس ايمني را در فضاي عمومي ارتقا مي
گـر   هـاي نظـاره   جـاكوبز نيـاز بـه چشـم    . توان فضا را به صورت طبيعي مورد نظارت قرار داد مي

 ايـن نظـارت   .انـد د ثر مـي ؤدر نظارت مـ  ،كنندگان ، هم ساكنان و هم استفادهرا صاحبان طبيعي
. ]5[ كند تقويت شـود  ها و عملكردهايي كه مردم را جذب مي تواند با استفاده از تنوع فعاليت مي

 اين شلوغي حس امنيتـي بـه  . دهند زنان تردد در مسيرهاي شلوغ را ترجيح مي ،به همين دليل
  .هاي خلوت فاقد آن است دهد كه محيط ميها  آن

  پذيري يتؤر
توان حضور  هاي شلوغ بيشتر مي در خيابان. كند ها را تعيين مي زان حضور آنپذيري زنان مي رؤيت

زنان . هاي خلوت بايد دليلي براي بودن داشت؛ دليل موجهي مانند كار يا خريد داشت و در خيابان
شـود و هـم شـامل     ايالمي در معرض قضاوت و نگاه ديگراني هستند كه هم شـامل مـردان مـي   

  .كند ها تحميل مي هايي بر آن ها محدوديت ها و ارزيابي قضاوت اين. هاي خودشان جنس هم
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دارهـا يـه جـوري نگـام      كنم مردم و مغـازه  شه دوبار بيام، آخه احساس مي يه مسير رو نمي
  ).ساله 28فيروزه، ( كنن مي

  مردان در برابر مردان
استراتژي زنان بـراي  ترين  مهم. هاي موجود دارند ناامنية هاي مختلفي براي مقابل زنان استراتژي

. اسـت  ـعموماً پدر، برادر و همسرـ خود ةحضور در فضاهاي خطرناك همراهي با مردي از خانواد
حل آن را در وارد كـردن مـردان    ، راهبيفتدبيرون به خطر  ةمردان جامع ها از سوي آن اگر امنيت

ست بر سر چيزي بـاارزش؛  اي در جريان ا گويي مبارزه. يابند خود به اين كارزار مي ةدرون خانواد
دهد  اين استراتژي تقريباً هميشه جواب مي. د و مدافعان، مردان خوديان مهاجمان، مردان غريبه

رسـد همراهـي مـردان     به نظـر مـي  . زنان به نوعي به آن اشاره شده است همةهاي  و در صحبت
مراهـي مـردان   حتي در جاهـايي كـه بـدون ه    ؛كند جا موجه مي خانواده، حضور زنان را در همه

از  .امـا ايـن قضـيه ابعـاد متناقضـي دارد     . كنـد  نمي حضور در آنجا حتي به ذهن زنان نيز خطور
از طـرف ديگـر ايـن     .آورد تـري فـراهم مـي    هـاي گسـترده   طرفي امكان حضور زنان را در عرصه

امـا  . مشروط به حضـور و رضـايت  ؛ كند را به مردان مشروط ميها  آن شده حضور ايجاد وابستگيِ
 .گذارند نميها  آن گاه مردان خانواده وقت و انرژي الزم را براي همراهي اين است كه هيچ  مسئله

مفاهيمي مانند غرغركردن بدين معناست كـه زنـان حضـور بيرونـي خـود را بـه مـوارد         ،واقع در
 ؛شـود  نوعي آزادي مشروط اعطـا مـي  . مواجه نشوندمردان با اعتراض كنند تا  ضروري محدود مي

  .آزادي از ناامني مردان بيروني و مشروط به رضايت مردان خانواده يعني
هميشه برادرم يا پدرم من . آخه مسيرش دوره. دن تنها برم دانشگاه ام اجازه نمي خانواده

گاهي هم . شن از كارهاشون بزنن آخه مجبور مي. جوري دوست ندارم من اين... رسونن رو مي
كنم فقط وقتي كالس دارم يا كار واجبـي دارم بـرم    يمن هم سعي م. كنه برادرم غرغر مي

  ).ساله 30زهرا، (دانشگاه 

  جداسازي فضاهاي عمومي زنانه
فضاهاي مخصوص زنان را به جهت ايجـاد بسـتري مناسـب     ةبسياري از محققان احداث و توسع
هايي سـرزنده و فعـال در افـزايش حضـور انتخـابي زنـان در        براي گذران اوقات فراغت و محيط

داننـد و آن را راهكـاري عملـي بـراي      ثر ميؤفضاهاي شهري و برقراري تعامالت اجتماعي آنان م
ها حاكي از آن است  يافته]. 2[ كنند تلقي ميدستيابي به عدالت جنسيتي در كشورهاي اسالمي 

هـاي عمـومي و    كه اين بار خود را به شكل تفكيـك جنسـيتي پـارك    ،كه تكنيك انضباطي فضا
ده و شـ اي بانوان نشان داده است، به ايجاد فضاي مراقبتي و با كنترل باال موفـق  ه سيس پاركأت

ها از يك فضاي تفريحي و فراغتي به فضاي كاركردي، معناي اجتماعي فضـا را از   با تبديل پارك
  .آن سلب كرده است
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  گيري نتيجه
سـنتي ايـن شـهر در     بافـت . هاي اخير در مسير توسعه تغييرات بسياري كرده است شهر ايالم در دهه
. افتـادگي را بـا خـود بـه همـراه دارد      بـودن نـوعي جـدا    اما به دليل دوربودن و مرزي. حال تغيير است

طبيعـي اسـت در چنـين    . يافتگي استان و شهر ايالم است مطالعات گوناگون مؤيد سطح پايين توسعه
در مقايسـه بـا ديگـر     اي فضا و فرصت براي حضور و دسترسي زنان در فضاهاي شهري توسعه شهر كم

كـه زيمـل عقيـده داشـت      همچنـان . هاي بيشتري مواجـه باشـد   شهرهاي ايران كمتر يا با محدوديت
هـاي   كننـد، اگرچـه محـدوديت    نهايت فرصت براي خالقيت و فعاليت فـراهم مـي   شهرهاي بزرگ بي

سـت، زيـرا مـردان،    تـر از مـردان بـوده ا    اما ظاهراً اين فرصت براي زنان مغتنم. خاص خود را نيز دارند
هم در روستاها و هـم شـهرهاي كوچـك، هـم در گذشـته و حـال، دسترسـي بيشـتري بـه منـابع و           

تـر بايـد سـپري شـود تـا       شده و در شهرهاي سـنتي  حال، زمان طوالني سپري اين با. ها داشتند فرصت
 جنسـيت و فضـاهاي شـهري بـه    . تري به مواهب توسعه از بعـد جنسـيتي رخ دهـد    دسترسي عادالنه

در طراحي شهر ايـالم، جـايي بـراي زنـان     . لحاظ كاربرد آن براي اجتماع موضوعي جالب و مفيد است
هاي محروم و فرودست در نظر گرفته نشـده اسـت و دسترسـي عـدة بسـياري بـه ايـن         و ساير اقليت

. كنـد  ها را، بلكه كل جامعه را با بحران مواجـه مـي   تنها آن گروه اين قضيه نه. فضاها محدود شده است
هـا سـلب    هـاي اقليـت از فضـاهاي شـهري، ابعـاد انسـاني و خالقانـه را از آن        حذف زنان و ساير گروه

نبايد از نظر دور داشت كه شـهر بـه سـوي    . كند و حتي تبعات اقتصادي ناگواري نيز به همراه دارد مي
هـا، مراكـز    ها، پاسـاژ  بندي توان در بلوارها، خيابان عناصر شهريِ اين تغييرات را مي. رود شدن مي مدرن

اين تغييرات بـا خـود مفهـوم حضـور زنـان در فضـاهاي       . ها مشاهده كرد خريد مدرن و بزرگ و كافه
هـايي   نوعي، به نسبت گذشته، امكان حضور بيشـتري بـراي زنـان در مكـان     به. اند شهري را تغيير داده
  .نشده است اما هنوز شهر عادالنه تقسيم . ها وجود دارد مانند پاساژها و كافه

پـذيري اشـاره    شده، عمدة زنان به مسئلة امنيت، طراحـي كالبـدي و رؤيـت    هاي انجام در مصاحبه
زنان براي غلبه بـر ايـن مـوارد، اغلـب     . كردند  ها را از عوامل محدودكنندة حضور خود تلقي كرده و آن

واضح اسـت غلبـه بـر ايـن     اما پر. آورند هاي فردي نظير همراهي با مردان خانواده روي مي به استراتژي
موانع نيازمند كاري جدي هم در سطح كـالن، از سـوي دولـت، و هـم در سـطوح خردتـر و در ابعـاد        

بنـدي   تـوان بـا طراحـي شـهري مناسـب، نـورپردازي صـحيح، خيابـان         مي. فرهنگي و اجتماعي است
بـديهي اسـت   . بندي اصولي و مواردي از اين دست بر اين موانع تا حدودي فـايق آمـد   مناسب، منطقه

تنهـايي   ريزي كالبدي بايد با تغييراتي در ساير سطوح همراه باشـد؛ چـه فضـاي مناسـب بـه      كه برنامه
رسـد در سـطح سـاختاري،     بـه نظـر مـي   . كنندة حضور زنان در اجتمـاع و شـهر نيسـت    عامل تشويق

ص هـا هـم مشـخ    تري دارد؛ چه در تحليل مصـاحبه  تشويق حضور زنان در بخش اقتصادي نقش مهم
نفس بيشـتري دارنـد و در چشـم ديگـران نيـز صـالحيت و مشـروعيت         است كه زنان شاغل اعتمادبه

مشـاركت در سـطوح مختلـف عرصـة اجتمـاع، از سياسـت       . بيشتري براي حضور در سطح شهر دارند
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. هاي مناسب بـه تقويـت آن پرداخـت    توان با سياست هاي محلي، امري است كه مي گرفته تا فستيوال
هـا   حـل  هايي هم براي تقويت اين حضور و مشاركت امتحان شده است، اما بيشتر ايـن راه  حل البته راه

ها، نظيـر جداسـازي فضـاهاي زنانـه و ايجـاد       حل اگرچه بعضي از راه. شان مشخص است از قبل نتيجه
مدت جوابگو باشـد، در بلندمـدت بايـد     تسهيالت خاص زنان، مانند پارك بانوان، ممكن است در كوتاه

ريزان شهري دسترسي آسان به خدمات و فضاها و مواهب توسـعه را بـراي زنـان و دختـران در      نامهبر
هاي فعلي بـه ضـرر زنـان و كـل جامعـه       در غير اين صورت، محدوديت. سطح شهر ايالم فراهم كنند

ي ها بايد بـا دقـت و مطالعـة فـراوان و مشـاركت واقعـ       حل يك از اين راه نهايت نيز، آزمون هر در. است
هاي زندگي در شهر ايـالم بپـردازد، شـهري كـه      اي كه به همة ساحت زنان ايالمي انجام شود؛ مطالعه

هاي خاص خود را دارد؛ از اسكان عشاير گرفته تا رشد سـريع جمعيـت و رشـد بـاالي جوانـان       ويژگي
سـهيل  تـوان بـا ت   مـي . رسد در حال گذار از سنت به مدرنيته است شهري كه به نظر مي. كرده تحصيل

  .كرد تر هزينه و كم تر مشاركت همة اقشار در همة سطوح، اين گذر را آسان
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