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1 - مبانی نظری 

1-1- فضای عمومی 
اصطالح فضای عمومی برای توصیف آن دســته از فضاهایی از 
شــهر مانند خیابان ها، پارک ها، میادین و ساختمان های عمومی 
کــه بــرای عمــوم آزاد بــوده و بــرای همه قابل دســترس اســت، بکار 
که دسترسی به  می رود. این اصطالح در تقابل با فضای خصوصی 
 .)Grundstorm, 2004, 1( آن محدود شده اســت، تعریف می شود
در تعریفی دیگر، فضاهای عمومی۳، قســمت هایی از یک دهکده، 
کــه در دســترس عمــوم بوده؛ مــردم به  شــهرك یــا شــهر بیان  شــده 
کــرده و لــذت ببرنــد. از  صــورت رایــگان می تواننــد از آنهــا اســتفاده 
کوان۴، در فضاهــای عمومی، تمامی زمین هــا باید برای همه  نظــر 
مــردم آمــاده، آزاد و بــه طــور قانونــی و 2۴ ســاعته قابــل دســترس 
که در  کل زمانی  کاترین شانفیلد5 ،چون  باشــد. همچنین به بیان 
ج از خانه یا محل کار هســتیم زمان عمومی اســت، لذا همه ی  خار

مقدمه

که زمان عمومی در آن می گــذرد، مکان عمومی تلقی  مکان هایــی 
می شود )Cowan, 2005, 312(. این فضاها، تمام بخش های بافت 
کــه عمــوم مردم به آن دسترســی فیزیکــی و بصری دارند  شــهری را 
شــامل می شود. بدین ترتیب خیابان ها، پارک ها و میادین شهرک 
کرده و محدوده شان را  که آنها را محصور  یا شــهر، ساختمان هایی 
مشــخص می کنند، بخشی از فضاهای عمومی محسوب می شوند 
)تیبالدز، ۱۳87، ۱5(. این فضاها توسط یک سازمان عمومی و در 
 Garcia-Roman,( خدمــت منافع عمــوم تامیــن و اداره می شــوند
2 ,2004(. مکان هــای تجــاری و خریــد، پارک هــا، نواحــی تفریحی، 
کز ارتباطی شــهری و حمل ونقل عمومی، از دیگر  خدماتی و نیز مرا
 Bridge, 2000, 12;( فضاهای عمومی شــهری محسوب می شــوند

Phadke, 2006, 2; بحرینی، ۱۳85، ۳۱۳(.

کارکــرد  و  کالبــدی  ســاختار  دلیــل  بــه  عمومــی،  فضاهــای 
جامعــه ی  تقویــت  جهــت  در  وســیله  مهم تریــن  اجتماعی شــان، 
گروه هــا اعــم از زنــان  مدنــی بــه عنــوان عرصــه ی مشــارکت تمامــی 
و مــردان هســتند )رضــازاده، محمــدی، ۱۳88( و زنــان بــه عنــوان 
نیمــی از اســتفاده کنندگان فضاهــای عمومی شــهر همانند مردان 
کرده و در  بایســتی بتواننــد به راحتی از فضاهای شــهری اســتفاده 
که  آن احســاس آرامش داشته باشند. اما بررسی ها نشان می دهد 
زنان بطور یکســان با مردان از فضای شــهری بهره مند نمی شــوند 
برایــن  والنتیــن۱،  مــورد  ایــن  در  و ضابطیــان، ۱۳87(.  )رفیعیــان 
که »زنــان برای تصــرف و اســتفاده محــدود از فضاهای  بــاور اســت 
عمومــی تحت فشــارند« )به نقل از رنه شــورت، ۱۳88(. همچنین 
کامــل  کــه زنــان هیچــگاه از حــق  هایــدن2 )۱۹8۴(، معتقــد اســت 
تصــرف و بهره گیری از فضاهای عمومی شــهر برخــوردار نبوده اند و 
کنش ها و چگونگی بهره برداری از  تمایزهای آشــکاری بین نیازها، 
فضاهــای عمومــی شــهری میان زنــان و مردان به  چشــم می خورد 
کــه الگوهای رفتاری  )بــه نقــل از رنه شــورت، ۱۳88(. بدین معنی 
زنان و مردان در مکان ها و فضاهای شهری یکی نبوده و به همین 
کار،  دلیل  نمی توان با شیوه ای یکسان به نیازهای آنان در هنگام 
گفت  رفــت  و    آمــد، حمل  و  نقل، ورزش، تفریح و اســتراحت پاســخ 
)مهــدی زاده، ۱۳87(. نادیده انگاشــتن چنیــن تمایزاتــی و منظــور 
نداشتن آنها در طراحی فضاهای عمومی شهری، زنان را به سمت 
حضور در محدوده های »تک جنســیتی«، »فضاهای ورود ممنوع 
آقایان« و محدودکردن مشــارکت آنها، تنها در زمان های خاصی از 
شــبانه روز سوق داده است )الماسی فر، ۱۳8۹(. این محدودیت ها 
کمرنگ شــدن حضور زنان در فضاهای عمومی شــهری  که موجب 
می شود، شامل محدودیت در دسترسی زنان به فضاهای عمومی 

کــه به دالیلــی چون عدم وجود امنیت، مســئولیت های مراقبتی و 
 .)Day, 2000, 106( نیز می شود ....

یکــی از رویکردهای جدید برای تامین رضایت و امنیت بیشــتر 
زنان در فضاهای شــهری، توســل به جداســازی زنــان و مردان در 
فضاهــای عمومــی و ایجاد تســهیالت و خدمــات اختصاصی برای 
آنان اســت )مهدی زاده، ۱۳87(. ایجــاد فضاهای عمومی ویژه ی 
بانوان )بطور ویژه بوســتان زنان(، درکالنشــهر تهــران از نمودهای 
کــردن نیازهــای زنــان  کــه بــا  هــدف بــرآورده  ایــن رویکــرد اســت 
دررابطــه بــا فضــای عمومــی و رفع ایــن محدودیت هــا به خصوص 
گزارش پزشــکان دانشــگاه علوم پزشــکی به دفتــر امور زنان  پس از 
ریاســت جمهوری در ســال ۱۳82 مبنی بر افزایش پوکی استخوان 
کمبود فعالیت های ورزشــی،  در زنــان بــه دلیل شــیوه ی زندگــی و 
تهــران  راســتا، شــهرداری  و درایــن  ح شــد  بــه طــور جــدی مطــر
اولیــن بوســتان زنــان را بــا عنوان بهشــت مــادران در  ســال  ۱۳87  
که ایجاد این بوســتان ها  احــداث و به بهره برداری رســاند. از  آنجا 
هزینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی بســیاری در پــی دارد، بررســی 
میــزان پاســخگویی ایــن فضاهــا بــه نیازهــای زنــان در مقایســه با 
یــک پــارک همه  شــمول و همچنیــن بررســی میــزان موفقیــت این 
فضاهــا بــه عنــوان فضاهــای عمومــی، ضــرورت دارد. لــذا در ایــن 
پژوهش، بوستان بهشت  مادران با پارک آب  و  آتش به عنوان یک 
فضای عمومی همه شــمول، مقایســه شــده تــا با بررســی تطبیقی 
کارایی و موفقیــت این بوســتان ها در میزان  ایــن دو فضــا، میــزان 
پاسخگویی به نیازهای بانوان در فضاهای عمومی شهری روشن 
گــردد. در واقــع ایــن پژوهش به دنبال پاســخ دادن به این ســوال 
کــه آیا ایجــاد فضاهای شــهری با تفکیک جنســیتی موجب  اســت 

افزایش حضور زنان در فضاهای عمومی شــهری می شود؟
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جامعــه مدنــی، بــا تعریف و حضور ســه عرصه ی دولــت، عرصه ی 
کــه عرصــه ی عمومــی،  عمومــی و عرصــه ی خصوصــی تعریــف شــده 
مهم تریــن عرصه ی بروز حیات مدنی اســت. جامعــه ی مدنی با پنج 
گفتمــان، مشــارکت، قانون مــداری و فردبــاوری  کثرت گرایــی،  رکــن 
کثرت گرایی را به مثابه  که می توان  تعریف می شــود ) حبیبی، ۱۳78 ( 
کثرت گرایی به مفهوم  یکــی از مهم تریــن ویژگی های آن متصور شــد. 
کمیت یک تفکر خاص و اعتقاد به پلورالیزم6 تعریف می شود.  نفی حا
در جامعه ی مدنی، هر فرد به دور از تمایزات جنســی، ســنی، ســطح 
گونه ای برابر با  تحصیالت و...  با حضور در عرصه ی شهر، می باید به 
ســایرین به رســمیت شناخته شــده و از حقوق طبیعی یک شهروند 
گــردد )هزارجریبــی، ۱۳۹0(. فضاهــای عمومــی شــهری بــه  برخــوردار 
عنوان تعّین مکانی عرصه ی عمومی تلقی می شوند )حبیبی، ۱۳۹0، 
کالبدی و اجتماعی، عرصه ی مطلوبی برای  که به مثابه ی بستر   ،)2
رشــد و بالندگــی جامعــه مدنی به شــمار می رونــد )رضــازاده، ۱۳88(. 
چنیــن فضاهایــی را می تــوان مکانــی بــرای تعامــالت، برخوردهــا و 
تبادالت اجتماعی برشمرد. ضرورت کثرت گرایی و مشارکت در جامعه 
مدنی، ایجاب می کند تا همه شهروندان به دور از هرگونه تفاوت بّین 
نظیر ســن، جنســیت، قــوم، نــژاد و ... بتواننــد در عرصــه ی تعامالت 
اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند )حبیبی، ۱۳۹0، 2(. فضاهای 
عمومی تجلی گاه تعامل اجتماعی و نماد کالبدی حضور اندیشه های 
کیفیت  سیاســی- فلســفی بالنــده شــهروندان بــوده و از ایــن منظــر، 
محیطی، اجتماع پذیری و تنوع فعالیتی ویژگی های جدایی ناپذیر آن 
محسوب می شوند )همان، ۱7۹(. در این زمینه، کار7 نیز درمطالعه ی 

خود، ویژگی های فضای عمومی موفق را اینگونه عنوان کرده است:
گروه هــای مختلف به  که شــامل دسترســی  - فضایــی بــرای همه: 
مــکان، آزادی در فعالیت، ادعای قلمرو، مالکیت نمادین و امکان 

مشارکت در فضا است.
- فضای پاسخگو: به معنای پاسخگویی فضاهای عمومی شهری 

به نیازهای انسان می باشد.
 - فضــای معنــادار: این ویژگی با ارتباط مطلوب انســان و مکان پدید 
می آید که مستلزم تعامل مثبت بین انسان و ابعاد کالبدی و اجتماعی 

.)Kurniawati, 2012, 477  به  نقل  از Carr, 1992( مکان است
عوامــل دیگــری نیــز در میــزان موفقیــت یــک فضــای عمومی و 
کــه  رضایت منــدی اســتفاده کنندگان از ایــن فضاهــا دخیــل اســت 
حضور مردم، میزان راحتی و آســایش، تنوع فعالیت ها و تسهیالت 
موجــود در فضــا، امنیــت، جاذبه هــای فیزیکــی و زیبایــی مــکان 
از آن جملــه هســتند )ســیفایی، ۱۳8۴(. ویلیــام وایــت8 نیــز چهــار 

که موجــب موفقیت یــک فضای عمومی می شــود،  کلیــد عمــده را 
اینگونــه معرفــی می کنــد: فضاهــای عمومــی در دســترس همــگان 
هســتند؛ افراد می توانند فعالیت های متنوعی انجام دهند؛ راحت 
بــوده و دارای مناظری زیبا هســتند. فضاهای عمومی، فضاهایی 
کرده  که افراد می توانند در آنها با یکدیگر مالقات  اجتماعی هستند 

و تعامالت اجتماعی خود را افزایش دهند )وایت، ۱۳۹2(.
فضاهــای عمومی، نقشــی مهم در خلق نمادهــای غرور مدنی و 
که خــود باعث توســعه و ارتقای مفهوم  حــس تعلق بــه مکان دارند 
اجتماعی بــودن  )دوآنــی،2000، ۱6۱(. در مفهــوم  جامعــه می گــردد 
فضاهــای عمومی نیز، ســه شــاخص دسترســی )فیزیکــی و بصری(، 
عدالت )ســهم بردن عادالنه همه اقشــار اجتماعی از فضا( و  امنیت 
 .)Day ,2000 ;200۳ ،روانــی و ایمنــی معرفــی شــده اســت )کارمونــا
کــه بصورتی  بنابرایــن فضاهــای عمومــی موفــق  فضاهایی هســتند 
کالبدی  عادالنه از اجتماع پذیری باالیی برخوردار بوده، دسترسی و 
زیبــا و مناســب داشــته، موجبــات آســایش و راحتــی افــراد را فراهــم 
نموده و زمینه ی تعامالت اجتماعی را در بســتری ایمن و با امنیت، 

کرده و انجام فعالیت های متنوع را، امکان پذیر می کند. ایجاد 

1-2- پارک های عمومی
براســاس تعاریف فضــای عمومــی، پارک ها بخشــی از فضاهای 
 ،۳7  ،۱۳8۱ )رفیعیــان،  می شــوند  محســوب  شــهری  عمومــی 
بحرینــی، ۱۳85، ۳۱۳؛ Mean, 2005  به نقــل از پرتــوی، ۱۳۹0، 5؛ 
کــه می بایســت  Bridge, 2000,12 ; Pitcher and etal, 2006, 22(؛ 
گــذران اوقات  دسترســی عمــوم بــه آنهــا امکان پذیر بــوده و محــل 
فراغــت و فعالیت هــای متنــوع باشــند. پارک هــا بعنــوان بخشــی 
کاربــری زمیــن شــهری با  از فضــای ســبز شــهری، نوعــی از ســطوح 
که تحت مدیریت قرار داشته  گیاهی انسان ســاخت بوده  پوشــش 
و هــم واجــد »بازدهــی زیبایــی شــناخت - اجتماعی« و هــم واجد 
کولوژیکی« بوده و به عنوان بخشــی از ســیمای شهری و  »بازدهی ا
کالبد بی جان شــهر، تعیین کننده ی  کنار  عامــل زنــده و حیاتی، در 
ساختار مورفولوژیک شهر می باشند )سعیدنیا، ۱۳7۹(. پارک ها به 
صورت شــبکه ای زنجیره ای و در مقیاس هــای مختلف از محلی تا 

شهری شناخته می شوند.
کــه در پارادایــم مدل »توســعه پایــدار«، بقــا و ماندگاری  از آنجــا 
کالبد محیط انسان ســاخت نبوده، بلکه توزیع  شــهرها محدود به 
عادالنــه ی منابع و فرصت ها، حفاظت از منابع طبیعی، فرهنگی، 
کیفیت  اجتماعی، اقتصادی، افزایش سطح مشارکت شهروندان و 

بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در 
میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان

گی های  فضای  عمومی موفق. جدول1- ویژ

) Cozens , 2011 ; Kurniawati, 2012;  www.pps.org کارمونا،2003؛ ماخذ:  )گل، 1387؛ وایت، 1392؛ تیبالدز، 1387؛ چرخچیان، 1389؛ حبیبی، 1390 و1392؛ 
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تعامــالت اجتماعــی را نیز شــامل می شــود، لــذا در ایــن چارچوب، 
کولوژیکی در پایداری  فضاهای ســبز شــهری، عالوه بر ایفای نقش ا
کیفیت محیط  زیســت محیطی، واجــد مزیت های موثر بر افزایــش 
و زندگــی اجتماعــی شــهرها نیــز می باشــند )حبیبــی، ۱۳۹۳، 26(. 
امروزه توسعه فضاهای سبز شهری به عنوان فرایندی هوشمندانه 
گاهی انســان بر مســئولیت در  از بازگشــت و بازیابی طبیعت، نشــر ا
برابــر طبیعــت و با هدف بازنویســی و تغییر ســیمای شــهری، تلقی 

می شود) همان، 2۹(.  
پارک هــا، در زمینــه ی روابط اجتماعی بین افــراد جامعه و بهبود 
رفتارهــای اجتماعی، نقش مهمی ایفا می کننــد. برخی از رفتارهای 
گفتگوها، دید و بازدیدها و تبادل افکار  جمعی مانند معاشــرت ها و 
گذرهــا و بازارها و  کــه درگذشــته در فضاهایــی ماننــد میادین و  و ... 
کنون به شــکل  قهوه خانه هــا و مســاجد و ... انجــام می گردیــد، هم ا
تــازه ای درپارک هــا احیا شــده اســت و درنتیجــه در بهبــود و تحکیم 
رفتارهای مثبت اجتماعی نقش اساسی دارد)رضایی، ۱۳۹0، 25(. 

2 - زنان و فضاهای عمومی شهری

بــا تعریــف فضاهــای عمومــی شــهری بــه عنــوان ظــرف رخــداد 
فعالیت های ضروری، انتخابی و اجتماعی شهروندان و بستر تحقق 
کثرت گرایی، وجود تعامالت اجتماعی  حیات مدنی، منطقًا، تجّلی 
و لــزوم امــکان حضــور زنــان در ایــن فضاهــا، ضرورتــی انکارناپذیــر 
و غیرقابــل اغمــاض در ســنجش مطلوبیــت آنهــا تلقــی می شــود و 
کاهش قابلیت عمومی بودن  متقابــاًل فقدان آن، بنحوی معنــادار، 
فضاهــای شــهری را موجب می گردد. اســتفاده از فضــای عمومی، 
که برای همه ی افراد یکسان نبوده و سن، جنس،  تجربه ای است 
طبقــه اجتماعــی و هویــت قومی بر روی شــیوه ی زندگی شــهری و 

 Garcia-Ramon,( درک آنهــا از فضای عمومــی تاثیرگذار می باشــد
که اســتفاده ی زنان از فضــای عمومی و تجربه ی  2 ,2004(. ازآنجــا 
 )Day, 2000,1( آنها، موضوع بسیاری از تحقیقات اخیر بوده است
ک و اســتفاده های  کــه زنــان و مــردان ادرا نتایــج نشــان می دهند 
متفاوتــی از فضاهــای عمومــی دارنــد )Mozingo,1989 بــه  نقــل از 
گرچــه فضاهــای عمومــی بــه منظــور اســتفاده ی  قرایــی، ۱۳۹۱(. ا
غ از جنسیت، قوم و ... ایجاد می شوند، ولی زنان،  عموم مردم فار
دسترسی محدودتری نسبت به مردان به اینگونه فضاها داشته و 
که عمومًا برای مردان و  کامل از فضاهایی  حتی در مواردی به طور 
حضور آنها آزاد اســت، طرد می شــوند )Brady, 2005,158(. عوامل 
محدود کننــده ای مانند خطر و ترس، از مهم ترین عناصر در تجربه 
زنان در فضای شــهری بوده و استفاده ی آنان را محدود می نماید 
)مدنی پور، ۱۳7۹، ۱۱۹(. درنتیجه، زنان به واسطه ی وجود چنین 
مشــکالتی، دسترســی خــود به فضــای عمومی را محــدود می کنند 
کــه  )Rush, 2012, 9(. در ایــن زمینــه، پــاول۹ )20۱۱( معتقــد اســت 
زنــان و مردان، فضا را به طور مشــترک و عــام و فضای عمومی را به 
طــور خــاص و متفــاوت تجربه می کننــد. وی این امــر را تا حدودی 

ناشی از  دالیل زیر می داند:
برپایــه ی  کــه اساســًا  از محیــط  ک و شــناخت متفاوتشــان  - ادرا

هنجارهای اجتماعی - فرهنگی درگیر با آن، استوار است. 
- و اینکــه آنهــا در معــرض دیدگاه های متفاوتی از مشــروعیت های 
اجتماعــی قــرار دارند )Paul, 2011, 417(. بر این اســاس، فضاهای 
عمومی، معانی متعدد و متنوعی را با توجه به فعالیت های روزمره 

 .)Garcia-Ramon, 2004( زنان و مردان به خود می گیرند
از جانب دیگر، درحوزه ی عمل نیز با توجه به عدم حضور زنان 
ح های توســعه و تســلط تاریخی مردان  در فرآیند تهیه و اجرای طر
در ایــن حوزه، فضاهای شــهرهای معاصر عمدتــًا دارای جلوه های 

کارکردهای بوستان ها . جدول2- 

کشاورز، 1380( ماخذ: )برگرفته از 
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ÈzÖǐÌǕÈĊĀÈÝÌßǊǣËÈ{ÕØĀÈâÉÉÜĄǒÈǆÉÉǮǍçĀÈȖǍĀÌǒÈĆǐÈ{ȔƸÈúȷÌȅǒÈ×Õ
ÈÕØĀÈăÈȔǦÈĉÈĆÉÉãǐË×ÈĉÈąÖǌǌôÈȖȲǍçǒÈ{ąǦĄÉÉÔÈăÕÈȖȸËÈȔÌÉÉǍĀÈĉÈĆÉÉãǐË×
È{ÖǐÌǕÈĊĀÈĉØǊÉÉǮȲȷÈǂ×ÖȈÈĊĀĄÿèÈĉÈąǦĄÔÈĆÉÉǢØĈÈĆóǕ×ĄãǐÈ{ąÕĄÉÉȷ
Èz�ÀÁÆÈ{¿ÁÆ¾È{ĊĈĄóȇ�ÈÖǐÌǕÈĊĀÈǭǕËǩȇËÈǩǍǔÈȔǦÈØȷÈÕØĀÈĉČǍǊÉÉÜË

È{ĊÉÉǊçǌàÈæÉÉĀËĄǡÈ×ÕÈąǦĄÉÉÔăÕÈȖÉÉȸË ÈĉÈĆÉÉãǐË×È{ĊÉÉǠǕ×ÌǒÈØÉÉǶǔÈǦË
ÈǀČȅǔËÈǦËÈĊǯÌǔÈĉÕÌßǊȈËÈǂċĄÓǒÈùÌǈǔÖǐÈzÖǌôÈĊĀÈØȲǍǼǒÈĆǐÈğăØÉÉǯ
È{ÖÉÉǌǌôÈĊĀÈĊÉÉĀĄÿèÈĉÈąǦĄÉÉÔÈĆÉÉǐÈĉËÈąÕØǊÉÉÛø ÈÕă×ăÈ{ȔÌÉÉǔǦÈ{ĊÉÉǊçǌà
ÈǴÌÓüÈĆÉÉǐÈ{ĊĀĄÿèÈĉÈąǦĄÉÉÔÈ{þǊÉÉÛȲȷÈȔØÉÉȈÈĉÌÉÉćǊǔËÈ×ÕÈĆÉÉô Èĉ×ĄÉÉãǐ
È×ËÕ×ĄÉÉǣØȷÈĊǊǍÉÉÛǌǡÈȔǦËĄÉÉǒ ÈǦË È{ÕØÉÉĀÈăÈȔǦÈȔÌøÖǌǌôÈǆôØÉÉǯÈǆÉÉǍÿô
È{ǬǦĄĀƸÈ×ĄÉÉĀËÈ×ÕÈĊ÷ǔÌǣÈĉÈąǦĄÉÉÔÈ×ËÖǊȈËÈǦËÈĊÉÉø×ǩȷÈǭÉÉǠǐÈzÕĄÉÉǯÈĊĀ
ÈĊÉÉĀĄÿèÈĉÈąǦĄÉÉÔÈĆÉÉǐÈ{ǆÉÉǾËØȇÈǂÌÉÉȈăËÈùÌǼÉÉǯËÈăÈĉ×ËÖÉÉć÷ǔÈ{ǆÉÉȲȷØǒ
È{Ċ÷ǔÌǣÈĉÌĈÈǆǍüÌçȇÈǄûǾËÈȔÖǯÈąǩǍǒÌĀĄǒËÈÌǐÈǩǍǔÈăÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈúȅǊǌĀ
ÈĊǊçǌàÈĉÌĈ×ĄÉÉǮô È×ÕÈȖȸËØȷÌǌǐÈzÖǐÌǕÈĊĀÈǭĈÌô ÈąǦĄÔÈȖȸËÈĉÌĈ×Ìô
ÈĊĀĄÿèÈĉÈąǦĄÉÉÔÈòǕÈăÈòǢĄô ÈĊÉÉ÷ǔÌǣÈĉÈąǦĄÔÈòÉÉǕÈÌǐÈ{ĆǊȇØÉÉǮȲȹ
ÈÖǌǊÛǍǔÈĉÖÔËăÈǆǍÛǌǡÈĉË×ËÕÈòǕÈǜǍĈÈĆô È{þǍǊÉÉÛĈÈăØȷă×Èõ×ǩȷ

z�ÀÁÆÈ{ȔÌÿĈ�
ÈĉÈąÖÉÉćèÈĆÉÉǐÈĊÉÉ÷ǔÌǣÈĉÈąǦĄÉÉÔÈ×ÕÈǆǍüĄǎÉÉÛĀÈĉ×ËǥÉÉø ËăÈúÉÉǍûÓǒ
È×Õ  ¿¿ȔÌ÷ÉÉǍûǍø ÈâÉÉÜĄǒ ÈǆÉÉǈȈËØĀ ÈȊČÉÉǣË ÈĉÈĆÉÉǕØǶǔ ÈĞØÉÉä ÈÌÉÉǐ È{ȔÌÉÉǔǦ
ÈË×ÈĉËÈĆçÉÉÜĄǒÈØǍÉÉÛĀÈȔÌǔǦÈĆô ÈÕËÕÈȔÌÉÉǮǔÈăËÈzÖÉÉǯÈĞØãĀ¿ÇÆÀÈùÌÉÉÜ
ÈȔËØ÷ǕÕÈĆÉÉǐÈǆǈÉÉÛǔÈÖćçǒÈăÈǆǍüĄǎÉÉÛĀÈĉă×ÈØÉÉȷÈĆÉÉô ÈÖÉÉǌǌôÈĊĀÈùÌÉÉǈǔÕ
ÈȔËØÉÉ÷ǕÕÈÌÉÉǐ ÈáÌÉÉǈǒ×Ë È×ÕÈË× ÈÕĄÉÉǣÈȔÌÉÉǔǦ ÈĆÉÉóǌǕË Èă ÈǆÉÉÜËÈąÖǯÈǩÉÉôØÿǊĀ
ÈÌĈÈǆǕÕăÖÓĀÈ{ĆÉÉǕØǶǔÈȖÉÉȸËÈz�Henderson,1991�ÈÖÉÉǌǌôÈĊĀÈȂÉÉǕØçǒ
ÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈǦËÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈ×ÕÈ{Ë×ÈȔÌǔǦÈĉă×ÈǭÉÉȲȹÈĉÌÉÉĈÈǆàØȇÈă
ÈÖÉÉǌǌôÈĊĀÈȖÉÉȲǍçǒÈ{ÌÉÉĈÈǆǕÕăÖÓĀÈzÖÉÉǌôÈĊĀÈĉÖÉÉǌǐÈĆȅǈäÈăÈúÉÉǍûÓǒ
ÈȋÔÈ{ĊÉÉǒÖĀÈĆÉÉǢÈĉËØȷÈăÈĊÉÉÛô ÈĆÉÉǢÈÌÉÉǐÈ{ĊÉÉǔÌĀǦÈĆÉÉǢÈ{ÌÉÉǞô ÈȔÌÉÉǔǦÈĆÉÉô
È×ÌǊȇ×ÈØȷÈǄǍǒØǒÈȖȸÖǐÈăÈÖÉÉǔ×ËÕÈË×ÈĊĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈǦËÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈăÈĆÉÉǐØǞǒ
ÈØȷÈÌĈÈǆǕÕăÖÓĀÈzÖÉÉǔ×ËǥøÈĊĀÈØÉÉǍǓÌǒÈĊĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈǦËÈÌÉÉćǔƸÈǀ×ÌÉÉǞǒÈă
ÈăÈǆǍĀĄȈÈ{ÕËǪÉÉǔÈȔĄǢÈĊûĀËĄèÈăÈȔÌÉÉǔǦÈĊßǠÉÉǯÈĉÌÉÉĈÈĊøǪȸăÈÙÌÉÉÜË
Èz�Day, 2000, 107�ÈÖÉÉǔÕØøÈĊĀÈĉÖǌǐÈĆǊÉÉÜÕÈ{ĊÉÉèÌÿǊǡËÈĉÈĆÉÉȅǈä
ÈúÉÉàÌÔÈĆÉÉô ÈȔÌÉÉǔǦÈØÉÉȷÈąÖÉÉǯÈùÌÿèËÈĉÌÉÉĈÈǆǕÕăÖÓĀÈȂÉÉǕØçǒÈ×ÕÈ{ĉă
ÈȔÌÉÉǔƸÈĆÉÉǐÈĊÉÉǊǈȈËØĀÈȊČÉÉǣËÈăÈĊÉÉ÷ǔÌǣÈĉÈąǦĄÉÉÔÈǆǍüĄǎÉÉÛĀÈĉ×ËǥÉÉø Ëă
ÈñØÓǒÈ{ĊüÌĀÈâǕËØǯÈ{ȔÌĀǦÈ×ÕÈǆǕÕăÖÓĀÈȔĄǢÈĊǌǕăÌǌèÈ{ÖǯÌǐÈĊĀ
È{ÙØǒÈăÈ×ÌÉÉǮȇÈ{ÙØǊÉÉÜËÈÕĄǡăÈ{ÌĈÈǆàØȇÈǦËÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈăÈĠȸÌǞǐÌǡÈă
È{ĊÉÉ÷ǔÌǣÈĉÈąǦĄÉÉÔÈą×ËÕËÈ×ÕÈĉØȸǥǑÈǆǍüĄǎÉÉÛĀÈ{ȔËÖÉÉǔǦØȇÈǦËÈǆÉÉǈȈËØĀ
ÈȖǍǔËĄȈÈ{ØÉÉȷËØȷÌǔÈĊèÌÿǊǡËÈâǕËØÉÉǯÈăÈĊǊǍÉÉÛǌǡÈĉÌĈ×ÌǞǌĈÈǬØÉÉȸǥǑ
ÈǄǔÌǡÈǦËÈĊüăÈzÕ×ÌÿǯÈĊĀØȷÈË×ÈĊÔËØäÈăÈĉǩȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈ gÌǊǕÌćǔÈăÈĊĀĄÿè
ÈǆǈȈËØĀÈȔĄÉÉǢÈĠȸÌĈÈǆàØȇÈ{ȊČÉÉǣËÈȖÉÉȸËÈĆÉÉô ÈÕ×ËÕÈĊÉÉĀÈȔÌÉÉȲȷÈØÉÉ÷ǕÕ
ÈâÉÉÜĄǒ ÈȔÖÉÉǯÈǆǈȈËØĀ Èă ÈȔÕØÉÉôÈǆǈȈËØĀ È{ȔÌǊÉÉÜăÕ Èă ÈąÕËĄÉÉǔÌǣ ÈǦË
ÈË×ÈĊĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈǦËÈǆǈȈËØĀÈǆǕÌćǔ×ÕÈăÈÕĄÉÉǣÈǦËÈǆÉÉǈȈËØĀÈ{ÌÉÉĈÈĆǈȸØǾ
ÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈǆÉÉǕØȸÖĀÈ×ÕÈÖǔËĄǒÈĊĀÈĆÉÉô ÈÕ×ËÕÈąËØÿĈÈÕĄǣÈÌÉÉǐÈǩÉÉǍǔ

Èz�¿¾ÆÈ{ȔÌÿĈÈ�ÈÕØǍøÈ×ËØȈÈąÕÌȄǊÜËÈÕ×ĄĀ

 ØǊÉÉǮȲȷÈ×ĄÉÉǲÔ ȖÉÉǍĀÌǒ ȖÉÉÿǳ ă ąÕĄÉÉȷ ĊǊǍÉÉÛǌǡÈòǒ ×ÌóÉÉǯƸ ă Ǧ×ÌÉÉǐ
ÈÌĈÌǲȇÈȖȸËÈǦËÈĉÈąÕÌȄǊÉÉÜË ĉËØȷÈË× ĉÕÌÉÉǕǦ ĉÌÉÉĈÈǆǕÕăÖÓĀÈ{ȔËÕØÉÉĀ
È{ĉØǶǔÈǴÌÓüÈĆǐÈz�ÀÈ{¿ÁÇ¿{ĊǈǍǈÔ�ÈǆÜË ąÕĄÿǔ úǍÿÓǒÈ{ȔÌǔǦÈØȷ
ÈØȷÈĊǌǊǈĀÈ{ĉØćǯÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈǦËÈąÕÌȄǊÜËÈ×ÕÈȔÌǔǦÈǆǕÕăÖÓĀ
ÈȔÖǯÈĉ×ÌǡÈǩǍǔÈăÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈȔÖÉÉǯÈĊǊǍÛǌǡÈĊǠǕ×ÌǒÈÖǌǕƸØȇ
È{ÕÕØÉÉøÈĊĀ ÈúÉÉǍûÓǒ ÈȔÌÉÉǔǦ ÈØÉÉȷ ÈĊÉÉ÷ǔÌǣ ÈĉÈąǦĄÉÉÔ×Õ ÈĊÉÉǊǈȈËØĀ ÈȊČÉÉǣË

zÕĄǯÈĊĀÈĆǊǣËÕØȹÈØǊǮȲȷÈȔƸÈǂÌǍǖǩǡÈĆǐÈĆĀËÕËÈ×ÕÈĆô ÈĊèĄǳĄĀ

ĉØćȗÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌȚȯÈȎËÈąÕÌȬǲÜËÈ×ÕÈȼÌǼȎÈĉÌĈÈǮǽÕăÖÓĀ�µ–¶
ÈĆÉÉǐÈǆǈÉÉÛǔÈ{ØÉÉǶǔÈĉÈąǦĄÉÉÔÈăÈĆÉÉǮǕÖǔËÈăØÉÉÿûȈÈ×ÕÈ{ĊÉÉǠǕ×ÌǒÈ×ĄÉÉãǐ
ÈȔÌǕØǡÈË×ƸÈÕ×ĄǣØȷÈÌĈÈöǌĈØȇÈĉÈĆÿĈÈ×ÕÈÕØĀÈăÈȔǦÈȂǍüÌóǒÈăÈȊĄȅÔ
ÈĉÈąÖÉÉǌǌôÈȖȲǍçǒ ÈúÉÉĀËĄè ÈȖÉÉȸØǒ þćĀ ÈǦË ÈĊÉÉóǕ È{ǆǍÉÉÛǌǡ Èă ÈĆǊÉÉǯËÕ
ÈǦË ÈĊÉÉóǕÈ{ǆǍÉÉÛǌǡÈzǆÉÉÜËÈąÕĄȷÈĆÉÉǌǍĀǦÈȖÉÉȸË È×ÕÈùÕÌÉÉçǒ ÈĊÉÉ÷ǔĄ÷Ǣ
ÈĆÉÉóǕ×Ąãǐ È{ǆÉÉÜË ÈĆÉÉçĀÌǡÈØÉÉĈ ÈĊĈÖǔÌĀǦÌÉÉÜ ÈĊÉÉÜÌÜË ÈĉÌÉÉĈÈĊøǪȸă
ÈĊǔËĄǒÌǔÈ{ĊèÌÿǊǡËÈĆȅǈäÈ{ǆǍĀĄȈÈÖǌǔÌĀÈØÉÉ÷ǕÕÈĉÌĈÈǂăÌȄǒÈĊĀÌÿǒ
Èz�Reeves, 2003, 2�ÈÖÉÉĈÕÈĊĀÈ×ËØÉÉȈ ÈĉÖÉÉçǐ ÈǆÉÉǕĄüăË È×ÕÈË× ÈȖÉÉÜÈă
ÈĊȅûǒÈöÉÉǌĈØȇÈǦËÈØǓÌǊĀÈăÈĊÉÉèÌÿǊǡËÈúÉÉĀÌèÈòÉÉǕÈȔËĄǌèÈĆÉÉǐÈă×ÈȖÉÉȸËǦË
ÈĉÌĈÈǂăÌȄǒÈ{ȂÉÉûǊǠĀÈĉÌÉÉĈÈöǌĈØȇÈ×ÕÈúÉÉǍüÕÈȖÉÉǍÿĈÈĆÉÉǐÈăÈĆǊÉÉǮø
ÈǆÉÉÜËÈąÕĄȷÈØȸǥǑØȲǍǼǒÈ{ǩǍǔÈȔÌĀǦÈùĄÉÉäÈ×ÕÈăÈąÕĄǈǔÈǆÉÉǐÌǓÈĊǊǍÉÉÛǌǡ
ÈâǈǒØĀÈĊèÌÿǊǡËÈǂÌǍàĄßǣÈ{ǆǍÉÉÛǌǡÈz�Woodsworth, 2005(
ÈâǐËă×ÈǩÉÉǍǔÈăÈȔËÕØÉÉĀÈăÈȔÌÉÉǔǦÈȖÉÉȲȷÈĆÉÉãǐË×ÈăÈȔÕĄÉÉȷÈǇǔĄĀÈÌÉÉǕÈØÉÉôǥĀÈÌÉÉǐ
È{À¾¾ÅÈ{ÙČø ËÕ� ÖÉÉǌôÈĊĀÈȂÉÉǕØçǒÈǩÉÉǍǔÈË×ÈȔÌÉÉǔƸÈȖÉÉȲȷÈĊÉÉÛǌǡÈȔă×Õ
ÈăÈÌÉÉĈÈǭǌô È{ÌÉÉĈ×ÌǊȇ×ÈúĀÌÉÉǯÈ{ÕØÉÉĀÈăÈȔǦÈȖÉÉȲȷÈĊǊÉÉÛǕǦÈþǍÉÉÛȅǒÈz�Ã
ÈĆÉÉǐÈĆÉÉçĀÌǡÈ×ÕÈĆÉÉô ÈǆÉÉÜËÈþÉÉô ÌÔÈöÉÉǌĈØȇÈĊÉÉèÌÿǊǡËÈĉÌĈÈĆÉÉǮǕÖǔË
È{ǆǍÉÉÛǌǡÈýĄćȄĀ z�Æ{ȔÌÿĈ�ÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈĆǊÉÉǯËǥø ÈÚǌǡÈăÕÈąÖćè
ÈĊüÌÿǊÔËÈĉÌĈ×ÌǊȇ×ÈăÈÌÉÉĈÈĊøǪȸăÈ{ǂÌǍàĄßǣÈÌÉÉǐÈâǈǒØĀÈǂË×ÌÉÉǶǊǔË
ÈË×ÈȔÌǔǦÈĉØȸǥǑÈĆãûÉÉÜÈúǍûÓǒÈăÈÕØÉÉǍøÈĊĀØȷÈ×ÕÈǩÉÉǍǔÈË×ÈȔÌÉÉǔǦÈăÈȔËÕØÉÉĀ
ÈúȄǊǌĀÈ{ØȸǥǑØȲǍǼǒÈĊÉÉèÌÿǊǡËÈąǦĄÉÉÔÈĆǐÈ×ËÖÉÉǕÌǑÈăÈĊÉÉóǕǧĄüĄȲȷÈØÉÉǈǡÈǦË
ÈĊÓǳËăÈĉÌĈÈǭȅǔÈǄǍǒØǒÈȖȸÖǐ z�UNESCO, 2003, 17�ÈÖǌôÈĊĀ
ÈÕØǍøÈĊĀÈúóÉÉǯÈĆçĀÌǡÈ×ÕÈ{ǆǍÉÉÛǌǡÈĆÉÉǕÌǑÈØÉÉȷÈȔËÕØĀÈăÈȔÌÉÉǔǦÈĉËØÉÉȷ
ÈĆÉÉǐ È{ØćÉÉǯ È×Õ ÈǆǍÉÉÛǌǡ ÈğĄÉÉǳĄĀ ÈÖÉÉǍüĄǒǦÌǐ Èz�Larsen, 2009, 1(
ÈȊČÉÉäËÈĊÉÉèÌÿǊǡËÈąÖÉÉǯÈĆǊǣÌÉÉÜÈĠÉÉȸÌǍȇËØǼǡÈăÈĉ×ÌÉÉÿçĀÈǂË×ØÉÉȅĀ
ÈĆǐÈË×ÈȔÌǔƸÈĊÉÉÜØǊÜÕÈăÈąÕØô ÈÖǌĀÈąÖèÌȈÈË×ÈȔÌǔǦÈ×ĄǲÔÈĆô ÈÕĄÉÉǯÈĊĀ
ÈÕăÖÓĀÈ{ÖǌǊÉÉÛĈÈúßǊĀÈǆçȄǌĀÈăÈǂ×ÖȈÈÖǍüĄǒÈĆÉÉǐÈĆô ÈĠÉÉȸÌĈÌǲȇ
ÈȋÉÉȸØä ÈǦË ÈþÉÉĈ ÈÌÉÉĈÌǲȇ È{ǄÉÉǍǒØǒÈȖȸÖǐ Èz�Phadke, 2010� ÈÖÉÉǌôÈĊĀ
ÈĊÉÉÛǌǡ È{ȖÉÉȸÕÌÿǔ ÈĉÌĈÈĊ÷ǊÉÉÛǈÿĈ ÈǩÉÉǍǔ Èă ÈĊÉÉèÌÿǊǡË ÈĉÌÉÉĈÈúÿè
È{ÌÉÉĈÈÕØóûÿè ÈǀĄÉÉǢ×ÌǢ È×Õ ÈË× ÈÌÉÉǲȇ È{ĉǩÉÉȸÌÿǒ ÈȖÉÉǍǌǢ ÈzÖǔĄÉÉǯÈĊĀ
ÈË×ÈĊÉÉèÌÿǊǡËÈĉÌÉÉĈǦØĀÈăÈąÕËÕÈȔÌĀǦÌÉÉÜÈ{ąǪÉÉȸăÈÖÉÉèËĄȈÈăÈǂÌǈÉÉÜÌǌĀ
È×ÕÈĉØÉÉǶǔÈþÉÉǍĈÌȄĀÈz�¿Ã¿È{¿ÁÇ¾È{ÚÉÉǍóǔÌǒ�ÈÖÉÉǕÌÿǔÈĊĀÈÞǠÉÉǮĀ
ÈĉÈąÖǕËÈǦËÈË×ÈÕĄÉÉǣÈĉÈĆÉÉǕÌĀÈȔă×ÕÈ gÌÉÉĀĄÿèÈ{ȔÌÉÉǔǦÈǂÌÉÉçüÌãĀÈĉÈąǦĄÉÉÔ
ÈȔÌǔǦÈĉÌÉÉĈÈǆǕÕăÖÓĀÈĊÉÉǠǕ×ÌǒÈØǊÉÉÛǐÈȔËĄǌèÈĆÉÉǐÈÌÉÉĈÈąǦĄÔÈòÉÉǍóȄǒ
ÈĉÌÉÉĈÌǲȇÈ{ØǊÉÉÛǐÈȖÉÉȸËÈzÖÉÉǔØǍøÈĊĀÈĊÉÉĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈǦËÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈ×Õ
ÈĊĀĄÿèÈĉÌÉÉĈÌǲȇÈăÈ{ȔÌÉÉǔǦÈĉËØÉÉȷÈË×ÈËĄÉÉȅǒÈăÈĉ×ÌôǩÉÉǍĈØȹÈ{ĊÉÉàĄßǣ
ÈâÉÉÜĄǒÈĉǦÌÉÉÜËÖǡÈăÈòǍóȄǒÈzÖÉÉǔËÕÈĊĀÈȔËÕØÉÉĀÈĉËØÉÉȷÈË×ÈǆÉÉǍüÌçȇÈă
 ¿¾ÌĈØćÉÉǯÈĉÈĆĀĄÔÈ×ÕÈĊøÖǔǦÈĉËØȷÈýÕØĀÈǂØÉÉǡÌćĀÈăÈĉ×ËÕÈĆǕÌĀØÉÉÜ
ÈĊÉÉÛǌǡÈǆǍĈÌĀÈúÉÉǍûÓǒÈ×ÕÈz�Day, 2000, 3�ÈǆÉÉÜËÈąÖǯÈúÉÉǍÿÓǒ

È×ÕÈĉØćǯÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈÌǐÈȔÌǔǦÈąǪȸăÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈĊȅǍǈãǒÈĊÜ×Øȷ
ȔËĄǔÌǐÈĉÌĈǦÌǍǔÈĆǐÈĠȸĄ÷ǠÜÌǑÈȔËǩǍĀ



22
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره 2۰  شماره ۱  بهار ۱۳۹۴

و  نیــز، حاصــل اعمــال جنسیتی شــدن فضــا  قــدرت  نابرابــری 
ایجــاد محدودیت بــرای زنان در حوزه ی عمومی اســت. معادالت 
که در فضاهای  قــدرت نابرابر در شــیوه های مختلف زندگی روزانــه 
جغرافیایــی و اجتماعــی ســازماندهی شــده و درهــم تنیده اســت، 
کــه بیشــتر در  بــر اســتفاده ی افــراد از فضــا تاثیرمی گــذارد. امــری 
شهرهای بزرگ تر صادق است، جایی که فضا به صراحت در اختیار 
رویکــردی مردانــه قرار داشــته و فضــای عمومی، به عنــوان جایگاه 
مشروع و قانونی قدرت اجتماعی، عماًل از مرزهای مجاز برای زنان 
ج می گــردد. فضاهای شــهری به طــور فزاینده در حــال مردانه  خــار
شــدن هســتند، بطوریکــه اســتفاده ی زنــان از فضــای عمومــی را 
محدودکرده و آنها را وســیعًا به حوزه ی خانه و خانواده می کشــاند 
گرچــه اســتفاده از فضــا عمومــًا بــه صــورت امــری   .)Paul, 2011,1(
فــردی و شــخصی تلقــی می شــود و درچارچــوب ایدئولــوژی قــوی 
از فردیــت، فعالیت هــای افــراد در ســطح فضــای عمومــی ناشــی از 
انتخــاب آزادنــه ی آنهــا تلقــی می گردد، ولــی واقعیت این اســت  که 
 Rush,( اســتفاده از فضــا، محصــول روابط قــدرت اجتماعی اســت
9 ,2012(. فریدمــن۱2 در تحلیــل معرفت شناســانه ی برنامه ریــزی 
که  که روابط مردســاالرانه باعث شــده  حقوق زنان)۱۹۹2( می گوید 
که همچنان در قلمرو  زنان تابع و زیردســت تلقی شوند، موضوعی 
عمومــی و قلمــرو خصوصــی تــداوم دارد. بنابراین، موضــوع انقیاد 
کسب قدرت دارد. وی اضافه می کند  زنان توسط مردان، ریشه در 
»انقیــاد تاریخــی در میــان زنان، یــک فرهنگ فرمانبــرداری و عدم 
کــه آن را پذیرفته انــد، درحالیکــه  اعتمــاد به نفــس را بوجــود آورده 
حقیقتــًا این ها چیزی جز محصوالت اجتماعی یک تســلط و غلبه 

مردانه نمی باشند« )به نقل از حبیبی، ۱۳82، ۱5۳(. 
کــه جنســیت، نقــش مهمی در  الرســن۱۳ )2۰۰۹( معتقــد اســت 
انتشار و بیان قدرت بازی می کند )Larsen, 2009, 2(. رز۱۴)۱۹۹۳(، 
و  بــه ظاهــر پیش پا افتــاده  اتفاقــات  کــه  زمینــه می افزایــد  درایــن 
که زنان  بی اهمیت روزانه ی مربوط به ســاختارهای قدرت اســت، 

که  را محدود می کند. بنابراین، فضا چیزی ورای ظرف بازی است 
شامل اشیاء و مواد می شود. اثرات بجای مانده از معادالت قدرت 
 Paul,( نابرابــر، در ســازماندهی فضایــی زندگــی روزانه نهفته اســت
2011(. تــرس از خشــونت و تعــدی، بــه دلیل تحلیل بــردن اعتماد 
به نفس تعدادی از زنان، دسترســی به فضای عمومی را برای آنها 
محدود می نماید. ترسی که انعکاس ساختارهای قدرت جنسیتی 
کالن جامعه اســت. در این زمینه باندز۱5)2۰۰۴(، دیدگاه  در ســطح 
کشــیده، بیــان می دارد  زنانــه دانســتن خصیصه ترس را به چالش 
کــه محدودیــت تحــرك زنان در اســتفاده از فضــا و نیز در برســاخت 
هویت، به معنی تحت ســلطه بودن آنان اســت )به نقل از اباذری، 
کلــی محدودیت هــای زنــان در اســتفاده از فضــای  ۱۳87(. بطــور 

کرد. عمومی را می توان در جدول ۳ جمع بندی 

2 – 2 - نیازهای زنان در فضاهای عمومی شهری
الگوهــای رفتــاری متفــاوت زنان و مــردان در فضاهای شــهری 
که نادیده انگاشــتن این  ناشــی از نیازهــای متفــاوت آنها می باشــد 
تمایزات و منظورنکردن آنها در طراحی فضاهای عمومی شــهری، 
که توان جســمی و  گریــز زنــان از ایــن فضاها می شــود، چرا موجــب 
گونه های متفاوت طراحی را طلب  تمایــزات روحی زنان و مــردان، 
می کند )الماســی فر، ۱۳8۹(. تامین نیاز انســان به دوست داشــتن 
کالبدی اســت و  کنــار جمع بودن، مســتلزم وجود یک قرارگاه  و در 
فضاهای عمومی، بیشــترین ظرفیت را در ایــن رابطه دارند. امری 
که بدون پاســخگویی به نیازهای اولیه میسر نمی باشد. فضاهای 
جــّذاب، در درجه ی اول، تامین کننده ی نیازهایی مانند آســایش 
فیزیولوژیکــی و ذهنــی، اســتراحت، ارتباط فعــال )مبتنی بر تماس 
مســتقیم مردم با محیط و دیگران و تجربه مســتقیم فضا(، ارتباط 
غیرفعال )امکان نظاره و مشــاهده دیگران و اتفاقات و رویدادهای 
و  متفــاوت  منظرهــای  و  فضاهــا  خلــق  راز،  کشــف  پیرامــون(، 
 Carr( گــون با هدف تامیــن تنوع و ... می باشــد گونا فعالیت هــای 

جدول 3- محدودیت های حضور زنان در فضای عمومی.

منبع محدودیت   های حضور زنان 

)Koskela,1997( ،)Day, 2000( ،)Rush, 2012( ،)Andrew, 2006,1(، )مدنی  پور، ۱۳7۹(، 
)علیخواه، ۱۳88(، )محمدی، ۱۳87(، )رضازاده، محمدی، ۱۳88(، )اباذری، ۱۳87(

ترس و خطر

)Phadke, 2006( ،)Jagori, 2010( ،) Khosla, 2004, 3( ،)Khosla,2006,1(، )محمدی، 
۱۳87(، ) قرایی،۱۳۹۰(،)اباذری، ۱۳87(

نبود امنیت و ایمنی

)Krenichyn 2004( ( ،)Rush, 2012, 9( )محمدی، ۱۳87(، خشونت جنسی

)Day,2000( ،) Phadke, 2006( ،)Garcia-Ramon, 2004(
)زیاری، ۱۳88، 7۹(

 مسئولیت  های بازدارنده )مراقبت از فرزندان، انجام
کارهای خانه و ... (

)Day, 2000()رضازاده، محمدی، ۱۳88(  هنجارهای محدودکننده اجتماعی و تحمیل نقش
وابستگی به زنان

)Day, 2000( )رضازاده، محمدی، ۱۳88(     استرس و تنش

)Garcia-Ramon, 2004(،)Day, 2000( )رضازاده، محمدی، 1388( دسترسی نامناسب و محدود شده به فضاهای شهری

)Amir Ebrahimi, 2006( )Rush, 2012(،)Paul, 2011(  توزیع ناعادالنه قدرت بین زنان و مردان
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et al, 1992 بــه نقــل از چرخچیــان و دانشــپور، ۱۳86(. باتوجــه به 
مطالــب فــوق، نیازهــای زنان در فضــای عمومی را می تــوان بدین 

ح فهرست نمود: شر
 · امنیــت: از نظر احســاس امنیت، زنان از آســیب پذیرترین اقشــار 
کلی نیاز انســان به  جامعــه هســتند )تمــدن، ۱۳87، 22(. بــه طور 
امنیــت روانــی و فیزیکــی، از نیازهــای پایــه ا ی انســان در رابطــه بــا 
کــه خود دارای ابعــاد مختلفی ماننــد رویت پذیری فضا،  فضاســت 
ک محیطی، تصور مکان و ارزش های زیبایی شناســانه  امــکان ادرا
 Wekerle,Whitman,1995 & Crowe,( کنتــرل مــکان می باشــد و 
کــه  چــرا   ،)22  ،۱۳86 دانشــپور،  و  چرخچیــان  از  نقــل  بــه   2000
ک  اســتفاده ی زنــان از فضــای عمومــی شــهری، به واســطه ی ادرا
خطــر محــدود می شــود )تانکیــس، ۱۳۹0، ۱6۳(. احســاس امنیت 
بــا توجــه بــه خصوصیــات جنســی متغیــر بــوده و توانایی جســمی 
و قــدرت دفــاع شــخصی نیز به نوعــی، دریافــت انســان از امنیت را 

تحت الشعاع قرار می دهد )الماسی فر، انصاری، ۱۳8۹، 28(.
 · فیزیک و ابعاد جسمی زنان: منظورکردن فیزیك و ابعاد جسمی 
اســتفاده کنندگان، مبنــای طراحــی فضــا تلقــی می شــود بطوریکــه 
متناسب بودن ابعاد آن و همچنین مبلمان مناسب  می تواند نقش 
کــه علی رغم  مهمــی در تامیــن آرامــش ذهنــی ایفــا نماید. نکتــه ای 
ساده نمایاندن، تاثیری مهم در قابل یا غیر قابل استفاده کردن فضا 

گرفت )ذوقی، ۱۳88، ۳(. می گذارد و نباید آن  را نادیده 
 · نیــاز بــه ارتبــاط و تعامــل اجتماعــی: برقــراری ارتبــاط، یکــی از 
مهم ترین نیازهای انسان ازجمله زنان به مثابه حقوق شهروندی 
کــه اغلــب نیازهــای فیزیکــی و  در فضاهــای شــهری اســت. از آنجــا 
کنش متقابل فرد با  عاطفــی انســان از طریق تعامل اجتماعی و یــا 
دیگران به عنوان ســنگ بنای جامعه برآورده می شــود، لذا نیاز به 
برقراری رابطه با دیگران، زمینه ساز حضور انسان ها در فضا شده و 
فضاهای فراهم کننده این ارتباطات، فضاهایی مطلوب محسوب 

می شوند )لنگ،۱۳86، 25؛ مطلبی،۱۳80، 6۱(. 
 · رفع نیازهای روزمره: فضاهای عمومی، مکانی برای رفع نیازهای 
روزمره ی زندگی در شــهرها محسوب می شوند، بنابراین تامین آنها 
گردانندگان این فضاها قرار داشــته باشــد  باید همواره در دســتورکار 

)Habraken, 2004 به  نقل  از پورمحمدی، نورانی، ۱۳۹۱، ۱7۱(. 
 · گــذران اوقــات فراغــت: امــروزه زنــان خانــه دار از اوقــات فراغت 
که سبب شــده تــا عالیق  گذشــته برخوردارند  بیشــتری نســبت بــه 
آنها به ســمت فضاهای عمومی بیشــتر شــود )زنجانی زاده، ۱۳80، 
8۱(. یکی از عملکردهای مهم فضاهای عمومی، به ویژه فضاهای 

گذران اوقات فراغت  بــاز عمومی، ایجاد مجموعه ای برای تفریح و 
کلی، مانند تجربه ی آنان از  اســت. اما، اوقات فراغت زنان به طور 
کمبود  فضای عمومی، همچنــان درگیر محدودیت هایی همچون 
ج و داخل خانه، و یا باورهایی  زمان و پول، مســئولیت دوگانه خار
کــه زنان حــق تفریح و داشــتن اوقات فراغــت را ندارند، می باشــند 
)Krenichyn, 2004,117(. بدین ترتیــب نیازهای زنان در فضاهای 

عمومی را می توان در قالب تصویر ۱ دسته بندی نمود.

2 -3 - فضای عمومی ویژه ی بانوان
یکــی از رویکردهــای جدید برای تامین رضایت و امنیت بیشــتر 
زنــان در فضاهای شــهری، توســل به جداســازی زنان و مــردان در 
فضاهــای عمومــی و ایجــاد تســهیالت و خدمــات اختصاصی برای 
آنــان اســت. البتــه جداســازی فضاهــای مردانــه و زنانــه از یکدیگــر 
گذشته دارد، اما در دنیای معاصر، اشکال  ریشــه در جوامع سنتی 
که بــا انگیزه ها و دالیــل مختلف، هم  کرده اســت  جدیدتــری پیــدا 
کشورهای درحال توسعه پیگیری  کشورهای پیشرفته و هم در  در 

می شود )مهدی زاده، ۱۳87، ۱8(.
در فضاهای شــهری امروزه، به زنان مشــکالت بیشتری نسبت 
بــه مردان تحمیل می شــود، به طور مثال زنــان نمی توانند به طور 
کنند؛  آزادانــه بــه هــر فضایی وارد شــده و یــا از هر فضایی اســتفاده 
کــه غالبًا بصورت سرپوشــیده  ماننــد پارک هــا و مکان های ورزشــی 
در اختیــار زنان قــرار می گیرند )اعتماد، ۱۳۹۱(. در ایران، ایده اولیه 
تشــکیل ایــن پارک هــا، ابتــدا در دفتر امــور زنان ریاســت جمهوری 
گشــت  ح شــد. اما توجه ویژه به این بحث از ســال ۱۳82 آغاز  مطر
و بــرای اولیــن بــار، شــهرداری ها بــه همــراه دفتــر امــور زنــان وزارت 
کــز تفریحی ورزشــی و رفاهی بــرای بهره برداری  کشــور، در ایجــاد مرا
زنــان، پیشــگام شــدند. مهم تریــن اهــداف ایجــاد پــارک بانــوان از 
نظــر شــهرداری تهــران به عنوان مســئول ایجــاد چنیــن فضاهایی 
عبارت انــد از: )معاونت اجتماعی فرهنگی شــهرداری تهران، ۱۳۹0 

)http://armon-m.ir به نقل از
 ۱ - حفظ تعادل جامعه از نظر امنیت و ارامش روانی؛

 2 - حفظ و تحکیم بنیان خانواده؛
 ۳ - پیشگیری از فحشا و فروپاشی نظم جامعه؛
 ۴ - جلوگیری از نگاه ابزاری به زن و ابتذال وی؛

 5 - تامین فضاهای ورزشی ویژه بانوان؛
 6 - تقویت روحیه شادی و نشاط در بانوان بخصوص دختران؛

 7 - تامین آرامش در نهاد مقدس خانواده؛

تصویر 1- نیازهای زنان در فضاهای عمومی شهری.

بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در 
میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان
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 8 - حفظ سالمت جسمی و روحی زنان؛
۹ - شادابی وتخلیه انرژی دختران جوان در محیطی امن همراه 

با آرامش.
گذشــته،  لــذا در راســتای اجــرای ایــن اهــداف طــی ســال های 
که  چندین پارک و فضاهای ویژه ی زنان احداث و راه اندازی شده 

موردپژوهی این تحقیق، یکی از مهم ترین آنها می باشد.

2 – 4- تجربه ی زنان ایرانی از حضور در فضای عمومی
زندگــی اجتماعی انســان، حاصل برقــراری تعادل میان زندگی 
گی های زندگی اجتماعی بطور همزمان می باشد.  خصوصی و ویژ
در ایــن زمینــه، هانــا آرنت درکتــاب وضــع بشــر )۱۳۹0(، می گوید: 
انســان عــالوه بــر زندگــی خصوصــی ، واجــد نوعــی زندگــی دوم یــا 
کنون هر شــهروندی بــه دو نظام یا  زندگــی سیاســی، نیز هســت. ا
مرتبــه ی وجــودی تعلــق دارد و تمایــز مشــخصی در زندگــی اش، 
که جمعی و مشــترک اســت،  میان آنچه از آن خود اوســت و آنچه 
کــه فضل و  وجــود دارد )آرنــت، ۱۳۹0، ۹2(. آرنــت اضافــه می کنــد 
ســرآمدی، همــواره بــه حیطــه عمومــی نســبت داده شده اســت، 
کــه در انظــار عمــوم صــورت می پذیــرد، می توانــد به  هــر فعالیتــی 
که هرگز در خلوت یــا زندگی خصوصی  کند  ســرآمدی دســت پیدا 
نظیــر و ماننــد ندارد. بــرای سرآمد شــدن، حضور دیگــران همواره 
ضروری اســت و این حضور، نیازمند رســمیت و آداب و تشریفات 
امر عمومی اســت. حیطه عمومی، محمل مناســبی برای ســرآمد 
شــدن بشــر اســت )همان،۹۳(. بنابراین ســرآمدی و حضور زنان 
در فضاهــای عمومــی، نیازمند داشــتن مشــروعیت از جانب یکی 
کــه زن بــه آن تعلــق دارد؛ نظــام خانــواده و  از دو  نظامــی  اســت 
گرچه، زنــان نیز چون مردان، ضمن تعلق به نظام  نظــام جامعه. 
خانــواده، همزمــان بــه نظام اجتماعــی و جامعه نیــز تعلق دارند، 
کنتــرل رفتــار  لیکــن، وابســتگی تاریخــی زنــان بــه خانــه و فرآینــد 
اجتماعــی آنــان توســط خانــواده، مشــروعیت و چگونگــی حضــور 
زنــان در نظــام اجتماعــی را رقــم زده و درصــورت تناقــض و تباین 
ارزش هــا، موجــب محدودیــت حضــور اجتماعــی آنــان می گــردد. 
بــا  انطبــاق  ضــرورت  از  ناشــی  شــده،  اعمــال  محدودیت هــای 
هنجارهــای غالب اجتماعی و اقتصادی بوده و غالبًا فضای خانه 

و فضــای نزدیک آن را متعلق به زنان می داند. 
 از زمــان ظهــور و ورود مدرنیتــه در جامعه ایــران، اجتماع زنان 
که یکی از مهم ترین تغییرات،  دســتخوش تحوالت شــگرفی شــده 
گرچه فضاهای  حضوِر زنان در حوزه ی عمومی بود. در این دوران، 
عمومی به صورت قانونی جنسیتی نشده  بودند و آزاد بودن فضای 
عمومــی بــرای همــه یــک قانــون محســوب می شــد، ولــی بــا ایــن 
کثریت خانواده های ســنتی  حــال، آن وضعیت هیچوقت توســط ا
فضاهــای  در  بیشــتر  جنســیتی  اختــالط  بنابرایــن  پذیرفته نشــد، 
خ داد. در  عمومــی محــالت ثروتمند، مــدرن و غربی مآب تهــران۱6 ر
دوران قبل از انقالب، اقتدار دســتگاه حکومتی بر مردم، بزرگ ترها 
کوچک ترها، مردان بر زنان و ... غیر قابل انکار بود. آغاز انقالب،  به 
شــروعی برای مرگ قدرت های قبلی و تولدی برای نوع جدیدی از 
که در عین تازگی و نوظهوری، مبتنی بر سنت و مذهب  قدرت بود 

بــوده و اعتقاد به هیچ طبقه بندی اجتماعی، جغرافیایی، فضایی 
و ... نداشــت، به همین دلیل در هر طبقه ای و در تمامی مکان ها 
و فضاهــای شــهری ظاهــر می شــد. زنانی کــه پیــش از ایــن اجــازه 
ج از خانه را نداشــتند، در این دوران، تحت  حضــور در فضای خــار
مشــروعیتی فراتر از نظام ســنتی دراین تجمع های انقالبی شــرکت 

.)Amir Ebrahimi, 2006( می کردند
اســالمی در  انقــالب  وقــوع  از  قبــل  کــه  آنچــه  کلــی،  طــور  بــه 
کشــور، علی رغــم ورود مدرنیته،  بســیاری از خانواده هــای ســنتی 
کنترل و محدود می نمــود، بعد از انقالب  رفتــار اجتماعی زنــان را 
بــا ارزش هــای  بدلیــل همگرا شــدن ارزش هــای ســنتی خانــواده 
اجتماعی، از یک  طرف حضور مشــروط زنان در فضاهای عمومی 
کنتــرل فرهنگی در فضاهای  را موجب گردیــد و انطبــاق با موازین 
عمومی، مشــروعیت حضور زنان را اندازه می نمود و ازجانب دیگر 
بدلیــل قدرتمندتــر بودن نظام ارزش هــای اجتماعی، در مواردی 
موجــب از هم گسســتن بندهــای ســنتی مســئولیت های خانگــی 
گردیــده و به پشــتوانه ی مشــروعیت حضــور اجتماعی، آنها  زنــان 
را از برخــی وظایف و محدودیت های تاریخــی رهانیده و همزمان 
داد.  قــرار  اجتماعــی  ایدئولوژیــک  تحرک هــای  انــواع  فرآینــد  در 
پدیده هایــی چــون حضور فعــال زنان در جریــان انقالب، حمایت 
و پشــتیبانی همه جانبــه از جنــگ تحمیلی و حتــی حضور نظامی 
کم ســابقه در تاریخ رشــد اجتماعی  زنــان در این زمینه، مصداقی 
کــه پیش ازایــن بــه ندرت  کشــور محســوب می گــردد. زنــان  زنــان 
ج ازخانــه دیده می شــدند، در ایــن دوران تحت مشــروعیت  خــار
کار و فعالیــت و در دوران  نظــام ایدئولوژیــک جامعــه در عرصــه ی 
جنــگ در جبهه  هــا نیــز دیــده شــدند. درواقــع درک و تجربــه ی 
کنار ایفای نقش فعال شــان  مدرنیتــه و حضــور اجتماعی زنان در 
کــه محدودیت هــای اعمال شــده مانــع  در انقــالب موجــب شــد 

حضــور زنان در فضای عمومی نگردد.
بدین ترتیــب محدودیت های رســمی، موجب تشــویق زنان به 
کلی فعالیت اجتماعی  اشــتغال و تحصیل در دانشــگاه ها و به طور 
زنــان شــد. البتــه بــه دالیل مختلفــی ماننــد از دســت دادن مردان 
خ بــاالی تــورم، مهارت هــای حرفه ای  جــوان در طــول جنــگ و نــر
کمبود متخصصان،  جدید زنان، به رسمیت شناخته و با توجه به 
ورود آنها به دنیای حرفه ای پذیرفته شــد. از طرفی با تغییر زندگی 
طبقــه ی متوســط بــه دلیل تــورم باالی پــس از جنگ، بســیاری از 
کردند. عدم  کار  ج از خانه شــروع بــه  زنــان هــم در خانــه و هم خــار
کاری نیز موجب شــد  حضور مرد در خانه به دلیل افزایش ســاعات 
کارهایی مردانه  که تا آن زمان  ج از خانه  کارهای خار تا بســیاری از 
گیــرد، مانند  محســوب می شــدند، در حیطــه ی وظایف زنــان قرار 
ج از منــزل فرزندان،  کارهای خار پرداخت هــا، خرید، رســیدگی بــه 

 .)Amir Ebrahimi, 2006(. ... رفتن به ادارات مختلف و
درایــن ارتبــاط، زنان ایــران را می توان در نحوه ی اســتفاده از 
گروه تقســیم نمود: یك دســته شــامل  فضاهــای عمومــی به چند 
و  مختلــف  فرهنگــی  دالیــل  بــه  کــه  ســنتی  خانواده هــای  زنــان 
تــرس از فضــای عمومــی، حضــور ناچیــزی در این فضاها داشــته 
و جدی ترین حضور و مشــارکت آنــان در فضای عمومی، درقالب 
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ÈĆûǐÌȅĀÈØÉÉȷÈĊçÉÉÜÈÈ{ØǣƸÈąăØÉÉø ÈzÖǌǊÉÉÛĈ ĆÉÉǔËÕØĀ ǆÉÉǕØȵô Ë ÌÉÉǐ ĊÉÉǊÔ ă
ÈĉËØȷÈǬČÉÉǒÈ×ÕÈăÈĆǊÉÉǯËÕÈĆçĀÌǡÈăÈąÕËĄÉÉǔÌǣÈĉ×ċÌÉÉÜ×ÖǑÈýÌÉÉǶǔÈÌÉÉǐ
ÈzÖǌÉÉǯÌǐÈĊĀ ÈȔËØÉÉ÷ǕÕ ÈǦË ÈǭÉÉǕÌĈÈǆǍüÌçȇ Èă ÈȔǦ ÈùČȅǊÉÉÜË ÈǂÌÉÉǈǓË
ÈǆǍèăØÉÉǮĀÈ gÌÉÉÜÌÜËÈĆô ÈÖǔËÈòǕǧĄüĄǖÖǕËÈȔÌÉÉǔǦÈǩǍǔÈý×ÌÉÉćǢÈĉÈĆǊÉÉÜÕ
ÈĊÉÉĈËØÿĈ È{ĊÉÉĀĄÿè ÈĉÌÉÉǲȇ Èă ÈĆÉÉàØè È×Õ ÈȔÌÉÉǯ×ĄǲÔ ÈÖÉÉßȅĀ Èă
ÈĊÿÉÉÜ×ÈǆÉÉǍÿô ÌÔÈùĄÉÉǈȈÈÕ×ĄÉÉĀÈĊÉÉèÌÿǊǡËÈăÈĊÉÉÜÌǍÜÈȀËÖÉÉĈËÈÌÉÉǐ
È gÌÉÉǈüÌǾÈăÈȖóÉÉǯÈǆǌÜÈĉËÈąÖÉÉǕÖǑÈĊÉÉèĄǔÈĆÉÉǐÈĆÉÉô ÈĊÉÉĈăØø ÈzÖÉÉǯÌǐÈĊĀ
ÈĊ÷ǌĈØȇÈùØÉÉǊǌô ÈĉÌÉÉĈ×ÌǍçĀÈÌÉÉǐÈÌǊÉÉÜË×ÈþĈÈăÈąÖÉÉǯÈĠȷÌǕǦ×ËÈĠÉÉȷČȅǔË
 {ȔËØ÷ǕÕ ă ĉ×ǤÌǐË�ÈÖǌǐÌǕÈĊĀÈÈ×ĄǲÔÈĉØćÉÉǯÈĊĀĄÿèÈĉÌÉÉĈÌǲȇÈ×Õ
ÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈĉÌĈÈĊøǪȸăÈĊÉÉÜ×ØȷÈĉÌǌǈĀÈØȷÈȖÉÉȸËØȷÌǌǐ z�µ·¼»

ÈĉÌĈÈÞǣÌÉÉǯ È{ȔÌÉÉǔǦ ÈĉÌÉÉĈÈǆǕÕăÖÓĀ Èă ÈÌÉÉĈǦÌǍǔ ÈǆǣÌǌÉÉǯ ÈǩÉÉǍǔ Èă
ÈȔËĄÉÉǒÈĊĀÈË×ÈȔÌÉÉǔǦÈĉÌÉÉĈǦÌǍǔÈÌÉÉǐÈ×ÌøǦÌÉÉÜÈăÈȋÉÉȇĄĀÈĊÉÉĀĄÿèÈĉÌÉÉĈÌǲȇ

zÕĄÿǔÈĉÖǌǐÈĆǊÉÉÜÕÈ¶ØȸĄßǒÈȋǈä

ȳǵȭÓǺÈȔă×ÈÈ�È·

ÈğĄǔÈǦËÈȋǍȅÓǒÈÕØóǕă×È{ǭĈăǪȹÈȀËÖĈËÈăÈğĄǳĄĀÈǆǍĈÌĀÈĆǐÈÌǌǐ
ÈȖȸÖǐÈzǆÉÉÜËÈĊûǍûÓǒÈ�ĊȄǍàĄǒÈǩǍǔÈȋǍȅÓǒÈǬă×ÈăÈĊÉÉ jÿô ÈăÈĊÉÉȄǍô
È{ǭĈăǪȹÈĊûàËÈþǍĈÌȄĀÈǆǣÌǌÉÉǯÈăÈȂǍàĄǒÈĆǐÈËÖǊǐËÈ×ÕÈĆô ÈĊÉÉǌçĀ
ÈăÈąÖÉÉǯÈĆǊǣËÕØȹÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈ×ÕÈȔÌǔǦÈĉÌĈÈǆǕÕăÖÓĀÈăÈÌĈǦÌǍǔ
ÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈǆÉÉǍȅȇĄĀÈØȷÈØǓĄĀÈȂÉÉûǊǠĀÈúĀËĄèÈĉÈĆÉÉãǐË×ÈÚǉÉÉÜ
È×ÕÈzǆÉÉÜËÈĆǊȇØø È×ËØÉÉȈÈĊÉÉÜ×ØȷÈÕ×ĄĀÈȔÌÉÉǔǦÈĉÌÉÉĈǦÌǍǔÈÌÉÉǐÈĉ×ÌøǦÌÉÉÜÈ×Õ
ÈzǆÉÉÜËÈąÖǯÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈĊǔËÖǍĀÈǬă×ÈǦËÈĉÕ×ĄÉÉĀÈĉÈĆÉÉçüÌãĀÈǭÉÉǠǐ
ÈăÈąÖĈÌÉÉǮĀÈ{ĆĀÌǌÉÉǮÜØȹÈǭĈăǪȹÈȖȸËÈ×ÕÈǂÌèČäËÈĉ×ăƸÕØÉÉø È×ËǩÉÉȷË
ÈĉÌĈ×ÌǍçĀÈǭǞǌÉÉÜÈǆÉÉćǡÈ×ÕÈĆĀÌǌÉÉǮÜØȹÈzǆÉÉÜËÈąÕĄȷÈĆÉÉǈÔÌßĀ
Èĉ×ÌĀƸÈĉÈĆçĀÌǡÈăÕÈĉ×ÌøǦÌÉÉÜÈÌǐÈáÌÉÉǈǒ×ËÈ×ÕÈȋȇĄĀÈĊÉÉĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇ
ÈÌĈÌǲȇÈǦËÈòǕØĈÈ×ÕÈĆǔÌø ËÖǡÈǂ×ĄÉÉàÈĆǐÈăÈþǍǶǌǒÈȔÌǔǦÈĉÌÉÉĈǦÌǍǔÈÌÉÉǐ
È×ĄǲÔÈÌǐÈØ÷ÉÉǮĈăǪȹÈâÉÉÜĄǒÈĆǈÔÌßĀÈăÈąÖĈÌÉÉǮĀÈzÖǔËÈąÖÉÉǯÈĞØãĀ
ÈȔÌøÖǌǌôÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈÌǐÈĄ÷ǊȄø ÈǩÉÉǍǔÈăÈĆÉÉǊȄĈÈăÈǦă×ÈȂÉÉûǊǠĀÈǂÌèÌÉÉÜÈ×Õ
ÈǬă×ÈăÕÈĆÉÉǐÈǂÌèČäËÈȖÉÉȸËÈúÉÉǍûÓǒÈzǆÉÉÜËÈĆÉÉǊȇØø Èǂ×ĄÉÉàÈÌÉÉǲȇÈǦË
ÈÌǐÈÌĈÈĆǈÔÌßĀÈăÈǂËÖĈÌÉÉǮĀÈĆÉÉô Èǂ×ĄàÈȖȸÖǐÈ{ǆÉÉÜËÈąÖÉÉǯÈýÌÉÉǞǔË
ÈĆĀÌǌÉÉǮÜØȹÈǂÌèČäËÈăÈ�ËĄǊÓĀÈúǍûÓǒ�ÈĊȄǍô ÈúǍûÓǒÈǦËÈĉØǍøÈąØćȷ
È×ËǩȇËÈýØǔÈǦËÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈÌÉÉǐÈĊȄǍàĄǒÈ×ÌĀƸ�ÈĊÉÉ jÿô ÈúÉÉǍûÓǒÈǦËÈąÕÌȄǊÉÉÜËÈÌÉÉǐ
ÈĉÈĆçĀÌǡÈzǆÉÉÜËÈĆǊȇØø È×ËØȈÈúǍûÓǒÈăÈĆǕǩǞǒÈÕ×ĄÉÉĀÈ�ExcelÈăÈSPSS
ÈǆÉÉǮćȷ ÈȔÌǊÉÉÜĄȷ ÈǦË ÈȔÌøÖǌǌôÈąÕÌȄǊÉÉÜË È{ǭÉÉĈăǪȹ ÈȖÉÉȸË È×Õ Èĉ×ÌÉÉĀƸ
ÈĆçĀÌǡÈØÉÉĈÈ×ÕÈĆÉÉǔĄÿǔÈþÉÉǞÔÈzÖǌǊÉÉÛĈÈǭÉÉǒƸÈăÈǀƸÈñ×ÌÉÉǑÈăÈȔË×ÕÌÉÉĀ
 ¿¾¾{Öà×Õ ÇÃÈȔÌǌǍÿäËÈÒãÜÈÌǐÈÙËăÕÈùăÖǡÈĆǐÈÕÌǌǊÜËÈÌǐÈĉ×ÌĀƸ
ÈÕËØȇËÈȖȲȷÈĆĀÌǌǮÜØȹÈÕÖèÈÀ¾¾ǆǕÌćǔÈ×ÕÈĆô ÈÈąÕĄȷÈÌǲȇÈØĈ×ÕÈĆǔĄÿǔ

zǆÜËÈąÖǯÈæȸǦĄǒ

zȕĈăȒɡÈĊĀĄćȬĀÈùÖĀÈ�¶ØɠĄßǺ�ËÂ�e����ÅÁ�a�Ê»ÂÆ¨»�µ|»��

È×ÕÈĉØćǯÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈÌǐÈȔÌǔǦÈąǪȸăÈĊĀĄÿèÈĉÌĈÌǲȇÈĊȅǍǈãǒÈĊÜ×Øȷ
ȔËĄǔÌǐÈĉÌĈǦÌǍǔÈĆǐÈĠȸĄ÷ǠÜÌǑÈȔËǩǍĀ
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تصویر4- موقعیت پارک آب و آتش.

5 - یافته های تحقیق

جهت بررسی میزان پاسخگویی این دو پارک به نیازهای زنان، 
معیارهــای فضــای عمومــی موفــق و ســازگار بــا نیازهــای زنــان، در 
که به تعدادی از مهم ترین  هریک از پارک ها سنجیده شده است، 

آنها پرداخته می شود.
که۳7% افراد، بصورت پیاده  دسترســی: نتایج نشــان می دهد 
بــه بوســتان بهشــت  مــادران مراجعــه می کننــد درحالیکــه میــزان 
مراجعــه پیــاده به پارک آب  و  آتش، تنها 7% اســت. همچنین%57 
مراجعه کنندگان به بوســتان بهشت مادران، زمانی حدود ۱5 تا ۳0 
کاربران  دقیقــه را بــرای رســیدن صرف می کننــد درحالیکــه ۴۳% از 
پــارک آب  و  آتــش بیــش  از۳0 دقیقــه زمــان صرف رســیدن به مکان 
می نماینــد. ایــن نتایــج دسترســی مناســب تر پیــاده بــه بوســتان 

بهشت مادران و تاحدی عملکرد محلی آن را نشان می دهد.
مختلــف،  ســنی  گروه هــای  اجتماعــی:  و  انتخابــی  فعالیــت 
گروه سنی  اســتفاده های متفاوتی از دو فضا دارند. به عنوان مثال 
زیــر ۱8ســال و ۱8تــا۳0 ســال، بیشــترین فعالیــت خود در بوســتان 
ثبــت  پیــاده روی  و  جســمانی  فعالیــت  ورزش،  را  بهشــت مادران 
گروه  گفتگوکردن و پیاده روی و  گروه ســنی۳0 تا50 ســال،  کرده اند. 
گفتگوکردن اعالم نموده اند. اما  باالی 65 سال نیز فعالیت خود را 
گروه ســنی زیر ۱8ســال و ۱8 تا۳0 سال فعالیت  در پارک آب  و  آتش، 
گروه های ســنی۳0  غالب خود را مالقات با دوســتان ثبت نموده و 
گفتگوکردن را فعالیــت خود اعالم  تــا50 ســال و 50 تا 65 ســال نیــز، 
گروه های ســنی جوان تر در  کرده انــد. بدین ترتیــب به نظر می رســد 
بوستان بهشت مادران، بیشتر به فعالیت های ورزشی و جسمانی 
کــه در عین حال از باب تامین  مربــوط به ســالمت زنان می پردازند 
ســالمت، می توانــد فعالیتــی بــا ماهیــت ضــروری نیــز تلقــی شــود، 
گروه در پــارک آب و آتش، بیشــتر فعالیت های  کــه همیــن  درحالــی 

کرده اند. گفتگو و مالقات با دوستان را ثبت  اجتماعی مانند 
اجتماع پذیری: نتایج نشــان می دهد بیشتر مراجعه کنندگان 
بــه بوســتان بهشــت مادران، چندروز در مــاه به این فضــا مراجعه 

4- محدوده مورد مطالعه

4-1-بوستان بهشت مادران     
کــه در ســال ۱۳87 بــرای اســتفاده  بوســتان بهشــت مــادران 
بانوان افتتاح شــده و یکی از پنج بوســتان ویژه ی بانوان در ســطح 
تهــران اســت، با مســاحت تقریبی 20 هکتــار در منطقه ســه تهران 
گرفتــه و توســط بزرگــراه حقانــی در غــرب، بزرگــراه رســالت در  قــرار 
کاویان غربی در شــمال و بافت مســکونی محله ی  جنوب، خیابان 
ســیدخندان در شــرق محــدود شده اســت. ایــن مجموعــه دارای 
کالس های آموزشی  امکاناتی همچون خانه فرهنگ حوراء شــامل 
کالس های آموزشــی  متنــوع، ســالن چندمنظــوره ورزشــی از قبیل 
والیبــال، بســکتبال، فوتســال، ایروبیک و ... ، خانه ســالمت مادر 
گیاهان  کالس های آموزشــی ســبزی کاری در منزل،  که برگزارکننده 
آپارتمانــی و فضای ســبز عمودی می باشــد. همچنین دارای زمین 
کــودکان، زمیــن اســکیت، ایســتگاه  روزنامه خوانــی، رمــپ  بــازی 
معلولین، بوفه و فست فود، دستگاه های ورزشی، آالچیق، وسایل 
کودکان و ... بوده و  کتابخانه، خانه اسباب بازی  کودکان،  ورزشــی 

با فرض ایفای نقش  منطقه ای راه اندازی شده است. 

تصویر3- موقعیت بوستان بهشت مادران.

4-2- پارک آب و آتش 
ایــن پــارک در مجاورت پــارک جنگلی طالقانی و در منطقه ســه 
شــهرداری تهران قرار داشــته و  درســال ۱۳88 افتتاح شده اســت. 
ماننــد  امکاناتــی  دارای  مترمربــع   2۴000 مســاحت  بــا  پــارک  ایــن 
آالچیق هــای متعــدد مشــرف بــه مناظــر تپه هــای عباس آبــاد، پل 
ج آتش، محیط ســبز،  کالســکه رانی، آبنما، بر کبوتر،  ابریشــم، النــه 
باالرفتــن و تماشــای مناظــر،  قابلیــت  بــا  فانــوس دریایــی  بوفــه، 
آمفی تئاتر روباز و آموزش اسب سواری می باشد. همچنین داستان 
حضرت ابراهیم در هفت پرده، پیرامون مرکز بوســتان تعبیه شــده 
گی هــای  کــه نقــال در آن جایــگاه بــه پرده خوانــی می پــردازد. از ویژ
کنارهــم قــراردادن چهــار عنصر آب،  منحصــر بفــرد ایــن مجموعه، 
گســترش بوده و  ک و بــاد می باشــد. ایــن پارک در حــال  آتــش، خــا
درحــال تبدیل شــدن بــه قطــب تفریحــی تهــران اســت و درســطح 

منطقه ای و فرامنطقه ای ایفای نقش می کند.  
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گاری با نیازهای زنان. جدول 4- بررسی معیارهای فضای عمومی موفق در ساز

کــرده )۱7% هــرروز، 2۹% چندروز در هفتــه و ۳۳% چندروز در ماه( 
کثریت  کــه ا و بیــن دو تا ســه ســاعت را در فضــا می مانند در حالی 
کاربــران پــارک آب  و  آتش)5۱%(، چندروز در ســال از فضا اســتفاده 
می کننــد. بــا توجه بــه نقش منطقــه ای و فرامنطقــه ای دو فضای 
کید بر مســاحت دو پارک، می توان اینگونه اســتنباط  عمومی با تا
کــه تفــاوت در موقعیــت قرارگیــری دو فضا موجــب تفاوت در  کــرد 
میــزان و نحــوه ی اســتفاده از آنهــا شده اســت. قرارگیری بوســتان 
بهشــت مــادران در جــوار بافت مســکونی محله ی ســید خندان و 
محله ی نیلوفر، تاثیر زیادی در نحوه استفاده ی از این فضا  دارد. 
کــه بوســتان بهشــت مــادران بیشــتر در مقیاس  بــه  نظــر می رســد 
کرده و اســتفاده کنندگان از ایــن فضا به  محلــی و ناحیــه ای عمــل 
دلیــل نزدیکــی به پارک و اســتفاده از امکانات بــه این فضا مراجعه 
می کنند. ۳2%  اســتفاده کنندگان از بوستان بهشت مادران عنوان 
که پارکی نزدیک تر از بوستان بهشت مادران به آنها وجود  کرده اند 
گذاشــته اند.  نــدارد و بر اســتفاده ی محلــی از این بوســتان صحه 
در  روز  چنــد  درصــدی  و50  روزه  هــر  درصــدی  صفــر  اســتفاده  ی 
ســال از پــارک آب  و  آتــش  نیــز می تواند نشــان از عملکرد مناســب 
منطقــه ای و شــهری ایــن پــارک داشــته باشــد. نحوه ی اســتفاده 
از بوســتان بهشــت مادران بــا توجــه بــه فعالیت هــای مــورد توجه 
پاســخ دهندگان )پیاده روی و فعالیت جسمانی( نیز قابل توضیح 
که فعالیت های ورزشی و مربوط به سالمتی، عمومًا  است. از آنجا 

در فواصــل نزدیک زمانــی صورت می پذیرد، اســتفاده ی مداوم از 
بوستان بهشت مادران را توجیه پذیر می کند. درحالیکه استفاده 
محــدود با تواتــر زمانی طوالنی تر در اســتفاده از پارک آب و آتش )با 
توجــه بــه دفعــات چنــدروز مراجعــه در ســال بــا بیشــترین تعــداد 
گفتگوکردن و مالقات با دوســتان بعنوان  مراجعه به فضا( و اعالم 
بیشــترین فعالیــت انجام یافتــه، و نیــز در هــر مراجعــه، حضور یک 
کــه یکی از  تــا دو ســاعته در ایــن فضــا، منطقــی می باشــد. از آنجــا 
گروه هــای  اســتفاده  امــکان  فضــا،  اجتماع پذیــری  ســنجه های 
جنســی مختلــف و همچنیــن در تمــام ســاعات بــه صــورت آزادنه 
می باشد، از این نظر بوستان بهشت مادران، به دلیل زنانه بودن 
و ممنوعیــت حضور مردان در این فضــا و نیز محدودیت زمانی در 
اســتفاده از آن، نمی توان اجتماع پذیر دانست. وضعیت تفصیلی 
فضــای  معیارهــای  تحقــق  بــه  نســبت  بررســی  مــورد  فضــای  دو 
که منتــج از تحلیل  عمومــی موفــق در ســازگاری با نیازهــای زنان، 
کیفــی موردپژوهی تحقیق بوده اســت، بــه طور خالصه در  کّمــی و 

جدول۴، ارایه شده است.

دالیل انتخاب بوســتان بهشت مادران: جهت روشن تر شدن 
دلیل انتخاب و استفاده از بوستان بهشت  مادران، در سوال دیگری 
از پرسش شوندگان خواسته شد تا دلیل حضور خود را در این مکان 
کــه همه ی پاســخ دهندگان، اولویت  کنند  گزینه ها بیان  بــا اولویــت 

بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در 
میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان
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کــه اشــاره شــد بوســتان بهشــت مــادران بجــز معیــار  آنچنــان 
اجتماع پذیــری، ســایر معیارهای فضای عمومی موفق و ســازگار با 
نیازهــای زنــان را دارا می باشــد. در مــورد معیــار اجتماع پذیری نیز 
گرچــه پاســخ ها، حکایــت از مراجعــه ی زیــاد به این فضــا دارد، اما  ا
کــه بصورت پیــاده به این بوســتان  بــا درنظرگرفتــن تعــداد افرادی 
بــرای  شــده  صــرف  زمــان  متوســط  همچنیــن  و   )%۳7( می آینــد 
رســیدن به این مــکان )بین۱5تا۳0دقیقه(، و نیز بــا لحاظ فعالیت 
غالب آن )پیاده روی و فعالیت جســمانی )۴8%((، به نظر می رســد 
بوســتان بهشــت مادران از یک طرف بیشــتر به عنوان مکانی برای 
ورزش و فعالیت جسمانی استفاده شده و نقش آن در حد فضایی 
کارکــردی تقلیــل یافتــه اســت و از جانــب دیگــر، بــه رغــم احــداث 
ایــن فضــا در تــراز نقشــی شــهری برای زنــان شــهر تهــران، نحوه ی 
که، اســتفاده از این بوســتان با نقش  بهره برداری مبین این اســت 
پیش بینــی شــده برای احــداث آن، هماهنگی نداشــته و بیشــتر از 

ایفای نقش شهری، بصورت محلی استفاده می گردد.
گرچه ایجاد فضاهــای ویژه ی بانــوان می تواند موجب  بنابرایــن 
ج از  حضور بیشــتر زنــان در این فضاهــا و نتیجتًا صرف زمــان در خار
خانــه شــود )ازجملــه آزادی بیشــتر برای زنــان خانواده های ســنتی 
بــرای حضور در فضای شــهری(، ولی از جانــب دیگر می تواند حضور 
که  کمرنگ تر نمایــد، چرا  زنــان را در ســایر فضاهای عمومی شــهری 

کــردن زنــان بــه فضاهــای زنانه و پرهیــز از فضاهــای عمومی  عــادت 
گــذران زمان عمومی زنان، از زمان عمومی  مختلــط، موجب حذف 
گردد.  صرف شــده درســایر فضاهای عمومی شهری و همه  شمول، 
که زنان )چه خانه دار و چه شــاغل(، به دلیل برعهده داشتن  از آنجا 
کمتری برای  مســئولیت های مراقبت از ســایر افــراد خانواده، وقــت 
انجام فعالیت های انتخابی و اجتماعی، از جمله حضور درفضاهای 
عمومــی دارنــد، لــذا علیرغــم اینکه بوســتان بانوان فضای مناســبی 
بــرای ورزش و ســالمتی زنــان بشــمار مــی رود، اما با محاســبه جمع 
زمــان محــدود حضــور زنــان در فضاهــای عمومی شــهری، می توان 
دریافت که تعداد قابل مالحظه ای از استفاده کنندگان با صرف زمان 
که می توانســتند در  عمومی خود در بوســتان بانوان، مدت زمانی  را 
فضای عمومی معمول حضور داشته باشند، ازدست داده و نتیجتًا 
از صحنه ی فضاهای عمومی همه شمول نیز، به همان میزان حذف 
کردن زنان به فضاهــای زنانه می تواند  می شــوند. همچنین عــادت 
کاهش اعتماد به نفس را  بدلیــل هنجارپذیرتر بودن زنان، موجبات 
کرده و نتیجتــًا، امکان حضور آنها را در ســطوح دیگر  در آنــان فراهــم 

فضاهای عمومی شهری، محدودتر نماید.
از ایــن زاویــه، به نظر می رســد ایجــاد فضاهای ویژه و اســتقبال 
زنــان به دلیــل عمده ی آزادی در پوشــش، در عین حــال می تواند 
نــوع جدیــدی از محدودیــت را پیــش روی زنــان قــرار دهــد. چرا که 

نتیجه

کردند. امکان ورزش و فعالیت  اول خود را آزادی در پوشــش عنوان 
گزینــه و تجهیزات مناســب بــه عنوان  جســمانی بــه عنــوان دومین 
گزینه مطرح شد. بدین ترتیب آزادی در پوشش را می توان  سومین 
مهم ترین دلیل اســتفاده کنندگان از این فضا دانســت. جالب توجه 
گزینه ای مانند نزدیکی به محل  گروه های سنی،  که در برخی  است 
سکونت، باالتر از تجهیزات مناسب، تسهیالت ویژه کودکان، مالقات 
که نشان دهنده ی  گرفته  با دوستان و محصور بودن مجموعه، قرار 

استفاده ی محلی از این بوستان می باشد.جدول5- اولویت های افراد در انتخاب بوستان بهشت مادران.
پیامدهــای ایجــاد پارک بانوان: در راســتای پاســخ به ســواالت 
گزینه ای در  تحقیــق، ایــن موضوع بــه صورت پرســش های بســته و 
گنجانده شــد. 5۳% از اســتفاده کنندگان بوستان  هر دو پرسشــنامه 
بهشت مادران، مهم ترین پیامد ایجاد پارک بانوان را ایجاد محیطی 
امن برای زنان دانسته و پیامد دوم را سالمت جسمی و روحی زنان 
که 2۴% از پاسخ دهندگان در پارک  کردند. در حالی  با 27%، معرفی 
کاهش  آب  و  آتــش، مهم تریــن پیامــد پارک ویــژه ی بانــوان را امکان 
اعتماد بــه  نفــس زنــان، جهــت حضــور در دیگــر پارک هــا دانســتند. 
کاربران بوستان بهشت مادران، ایجاد پارک ویژه  زنان را عاملی برای 
از بیــن  رفتــن حقوق زن و مرد در اســتفاده ی برابــر از فضای عمومی 
نمی دانند، درحالیکه تعدادی از استفاده کنندگان پارک آب  و  آتش، 
ایــن مشــکل را یکــی از پیامدهــای منفــی ممکــن درآینده به شــمار 
می آورنــد. هــر دوگــروه پاســخ دهنده، ایجــاد پــارک بانــوان را موجب 

کردند. رفتن سالمت جسمی و روحی زنان در جامعه عنوان  باالتر 
بــرای پی بردن به میزان تحقق اهداف متولیان ایجاد بوســتان 
بانوان، موضوع از منظر استفاده کنندگان دو فضا مورد پرسش قرار 
گرفت. استفاده کنندگان از هردو فضا، مهم ترین هدف تحقق یافته 
از اهداف مطروحه شــهرداری را تامین فضای ورزشــی برای بانوان 
گرچــه متولیــان امر، ایــن فضاها  که ا کردنــد. بدیــن معنــی  ح  مطــر
را در راســتای اهــداف اعالم شــده ســاخته و در اختیــار زنــان قــرار 
داده انــد، امــا زنــان به فراخــور دیدگاه و شــرایط خــود از این فضاها 
که تاحدودی نشان دهنده ی تفاوت در اهداف  استفاده می کنند، 

کاربران، از فضای ویژه ی بانوان می باشد. سازندگان و استفاده 
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جداســازی فضــای زنانــه، در دنیــای پیچیــده ی امــروزی، اصــواًل 
کم تــوان و  رویکــردی حمایت گرانــه داشــته و  زنــان را بیشــتر مــادر، 
نیازمنــد حمایت و حفاظــت می داند. از این نظــر، ایجاد فضاهای 
خاص زنانه می تواند در ادامه نگرش جداســازی اندرونی و بیرونی 
گســتره ی فضای شهر تلقی شود  در مقیاســی وســیع تر از خانه و در 
کــه علی رغــم داشــتن مزیت هایــی بــرای اســتفاده کنندگان، به نظر 
می رســد این رویکرد پاســخی مناســب به نیازهــای اجتماعی زنان 
جامعه امروز نبوده و نهایتًا به ایجاد جزیره هایی زنانه در اقیانوسی 

مردانه، منجر خواهد شــد. بنابراین جهت تامین سالمت جسمی 
گــروه بــزرگ اجتماعــی، ایجــاد زمینه ها و بســترهای  و روحــی ایــن 
مناســب بــرای انــواع فعالیت هــای انتخابــی و اجتماعــی زنــان در 
فضاهــای عمومــی همه شــمول شــهری، راهکار مناســب تری برای 
حضور زنان در فضاهای عمومی تلقی می شود، همزمان موجبات 
کیفی و افزایش سرزندگی فضاهای شهری را فراهم می آورد  ارتقای 
و در عین حال، اثربخشی اقتصادی در سرمایه گذاری های عمومی 

برای شهر را نیز، افزایش می دهد.
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