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مقدمه
فضاهــای عمومــی ،بــه دلیــل ســاختار کالبــدی و کارکــرد
اجتماعیشــان ،مهمتریــن وســیله در جهــت تقویــت جامع ـهی
مدنــی بــه عنــوان عرص ـهی مشــارکت تمامــی گروههــا اعــم از زنــان
و مــردان هســتند (رضــازاده ،محمــدی )1388 ،و زن��ان ب��ه عنـ�وان
نیم��ی از اس��تفادهکنندگان فضاه��ای عمومی ش��هر همانند مردان
بایس��تی بتوانن��د به راحتی از فضاهای ش��هری اس��تفاده کرده و در
آن احس��اس آرامش داشته باشند .اما بررسیها نشان میدهد که
زنان بطور یکس��ان با مردان از فضای ش��هری بهرهمند نمیشـ�وند
(رفیعیــان و ضابطیــان .)1387 ،در ایــن مــورد والنتیــن ،1برایــن
بــاور اســت که «زنــان برای تصــرف و اســتفاده محــدود از فضاهای
عمومــی تحت فشــارند» (به نقل از رنه شــورت .)1388 ،همچنین
هایــدن ،)1984( 2معتقــد اســت کــه زنــان هیچــگاه از حــق کامــل
تصــرف و بهرهگیری از فضاهای عمومی شــهر برخــوردار نبودهاند و
تمایزهای آشــکاری بین نیازها ،کنشها و چگونگی بهرهبرداری از
فضاهــای عمومــی شــهری میان زنــان و مردان بهچشــم میخورد
(بــه نقــل از رنه شــورت .)1388 ،بدین معنی ک��ه الگوهای رفتاری
زنان و مردان در مکانها و فضاهای شهری یکی نبوده و به همین
دلیل نمیتوان با شیوهای یکسان به نیازهای آنان در هنگام کار،
رف��توآم��د ،حمل ونقل ،ورزش ،تفریح و اسـ�تراحت پاس��خ گفت
(مه��دیزاده .)1387 ،نادیدهانگاشــتن چنیــن تمایزاتــی و منظــور
نداشتن آنها در طراحی فضاهای عمومی شهری ،زنان را به سمت
حضور در محدودههای «تک جنســیتی»« ،فضاهای ورود ممنوع
آقایان» و محدودکردن مشــارکت آنها ،تنها در زمانهای خاصی از
شــبانهروز سوق دادهاست (الماسی فر .)1389 ،این محدودیتها
که موجب کمرنگ شــدن حضور زنان در فضاهای عمومی شــهری
میشود ،شامل محدودیت در دسترسی زنان به فضاهای عمومی

کــه به دالیلــی چون عدم وجود امنیت ،مســئولیتهای مراقبتی و
 ....نیز میشود (.)Day, 2000, 106
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 (مهدیزاده .)1387 ،ایجــاد فضاهای عمومی ویژهی
بانوان (بطور ویژه بوســتان زنان) ،درکالنشــهر تهــران از نمودهای
ایــن رویکــرد اســت کــه بــا هــدف بــرآورده کــردن نیازهــای زنــان
دررابطــه بــا فضــای عمومــی و رفع ایــن محدودیتهــا بهخصوص
پس از گزارش پزشــکان دانشــگاه علومپزشــکی به دفتــر امور زنان
ریاســت جمهوری در ســال  1382مبنی بر افزایش پوکی استخوان
در زنــان بــه دلیل شــیوهی زندگــی و کمبود فعالیتهای ورزشــی،
بــه طــور جــدی مطــرح شــد و درایــن راســتا ،شــهرداری تهــران
13
اولیــن بوســتان زنــان را بــا عنوان بهشــت مــادران در ســال  87
احــداث و به بهرهبرداری رســاند .ازآنجا که ایجاد این بوســتانها
هزینههــای اجتماعــی و اقتصــادی بســیاری در پــی دارد ،بررســی
میــزان پاســخگویی ایــن فضاهــا بــه نیازهــای زنــان در مقایســه با
یــک پــارک همهشــمول و همچنیــن بررســی میــزان موفقیــت این
فضاهــا بــه عنــوان فضاهــای عمومــی ،ضــرورت دارد .لــذا در ایــن
پژوهش ،بوستان بهشت مادران با پارک آبوآتش به عنوان یک
فضای عمومی همهشــمول ،مقایســه شــده تــا با بررســی تطبیقی
ایــن دو فضــا ،میــزان کارایی و موفقیــت این بوســتانها در میزان
پاسخگویی به نیازهای بانوان در فضاهای عمومی شهری روشن
گــردد .در واقــع ایــن پژوهش به دنبال پاســخ دادن به این ســوال
اســت کــه آیا ایجــاد فضاهای شــهری با تفکیک جنســیتی موجب
افزایش حضور زنان در فضاهای عمومی شــهری می شود؟

 - 1مبانی نظری
 -1-1فضای عمومی
اصطالح فضای عمومی برای توصیف آن دســته از فضاهایی از
شــهر مانند خیابانها ،پارکها ،میادین و ساختمانهای عمومی
کــه بــرای عمــوم آزاد بــوده و بــرای همه قابل دســترس اســت ،بکار
میرود .این اصطالح در تقابل با فضای خصوصی که دسترسی به
آن محدود شده اســت ،تعریف میشود (.)Grundstorm, 2004, 1
در تعریفی دیگر ،فضاهای عمومی ،3قس��متهایی از یک دهکده،
ش��هرك ی��ا ش��هر بیانش��ده ک��ه در دس��ترس عم��وم بوده؛ م��ردم به
ص��ورت رای��گان میتوانن��د از آنه��ا اسـ�تفاده ک��رده و ل��ذت ببرن��د .از
نظ��ر کوان ،4در فضاه��ای عمومی ،تمامی زمینه��ا باید برای همه
مـ�ردم آمــاده ،آزاد و ب��ه ط��ور قانون��ی و  24ســاعته قاب��ل دسـ�ترس
باشــد .همچنین به بیان کاترین شانفیلد، 5چون کل زمانی که در
خارج از خانه یا محلکار هســتیم زمان عمومی اســت ،لذا همهی

مکانهایــی که زمان عمومی در آن میگــذرد ،مکان عمومی تلقی
میشود ( .)Cowan, 2005, 312این فضاها ،تمام بخشهای بافت
شــهری را کــه عمــوم مردم به آن دسترســی فیزیکــی و بصری دارند
شــامل میشود .بدینترتیب خیابانها ،پارکها و میادین شهرک
یا شــهر ،ساختمانهایی که آنها را محصور کرده و محدودهشان را
مشـ�خص میکنند ،بخشی از فضاهای عمومی محسوب میشوند
(تیبالدز .)15 ،1387 ،این فضاها توسط یک سازمان عمومی و در
خدمــت منافع عمــوم تامیــن و اداره میشــوند (Garcia-Roman,
 .)2004, 2مکانهــای تجــاری و خریــد ،پارکهــا ،نواحــی تفریحی،
خدماتی و نیز مرا کز ارتباطی شــهری و حملونقل عمومی ،از دیگر
فضاهای عمومی ش��هری محسوب میشــوند (;Bridge, 2000, 12
 ;Phadke, 2006, 2بحرینی.)313 ،1385 ،
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بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در
میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان

جامع��ه مدن��ی ،ب��ا تعریف و حضور س��ه عرصهی دول��ت ،عرصهی
عموم��ی و عرص��هی خصوص��ی تعری��ف شـ�ده ک��ه عرص ـهی عمومـ�ی،
مهمتری��ن عرصهی بروز حیات مدنی اس��ت .جامع��هی مدنی با پنج
رک��ن کثرتگرای��ی ،گفتم��ان ،مشــارکت ،قانونمـ�داری و فردبـ�اوری
تعریف میشــود (حبیبی )1378 ،که میتوان کثرتگرایی را به مثابه
یک��ی از مهمتری��ن ویژگیهای آن متصور ش��د .کثرتگرایی به مفهوم
نفی حا کمیت یک تفکر خاص و اعتقاد به پلورالیزم 6تعریف میشود.
در جامعهی مدنی ،هر فرد به دور از تمایزات جنسـ�ی ،ســنی ،سـ�طح
تحصیالت و ...با حضور در عرصهی شهر ،میباید به گونهای برابر با
س��ایرین به رس��میت شناخته ش��ده و از حقوق طبیعی یک شهروند
برخ�وـردار گــردد (هزارجریبــی .)1390 ،فضاهــای عمومــی شــهری بــه
عنوان ّ
تعین مکانی عرصهی عمومی تلقی میشوند (حبیبی،1390 ،
 ،)2که به مثابهی بستر کالبدی و اجتماعی ،عرصهی مطلوبی برای
رشــد و بالندگــی جامعــه مدنی به شــمار میرونــد (رضــازاده.)1388 ،
چنیــن فضاهایــی را میتــوان مکانــی بــرای تعامــات ،برخوردهــا و
تبادالت اجتماعی برشمرد .ضرورت کثرتگرایی و مشارکت در جامعه
مدنی ،ایجاب میکند تا همه شهروندان به دور از هرگونه تفاوت ّبین
نظیر ســن ،جنســیت ،قــوم ،نــژاد و  ...بتواننــد در عرصــهی تعامالت
اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند (حبیبی .)2 ،1390 ،فضاهای
عمومی تجلیگاه تعامل اجتماعی و نماد کالبدی حضور اندیشههای
سیاســی -فلســفی بالنــده شــهروندان بــوده و از ایــن منظــر ،کیفیت
محیطی ،اجتماعپذیری و تنوع فعالیتی ویژگیهای جداییناپذیر آن
محسوب میشوند (همان .)179 ،در این زمینه ،کار 7نیز درمطالعهی
خود ،ویژگیهای فضای عمومی موفق را اینگونه عنوان کردهاست:
 فضایــی بــرای همه :که شــامل دسترســی گروههــای مختلف بهمــکان ،آزادی در فعالیت ،ادعای قلمرو ،مالکیت نمادین و امکان
مشارکت در فضا است.
 فضای پاسخگو :به معنای پاسخگویی فضاهای عمومی شهریبه نیازهای انسان میباشد.
 فضــای معنــادار :این ویژگی با ارتباط مطلوب انســان و مکان پدیدمیآید که مستلزم تعامل مثبت بین انسان و ابعاد کالبدی و اجتماعی
مکان است ( Carr, 1992بهنقلاز .)Kurniawati, 2012, 477
عوامــل دیگــری نیــز در میــزان موفقیــت یــک فضــای عمومی و
رضایتمنــدی اســتفادهکنندگان از ایــن فضاهــا دخیــل اســت کــه
حضور مردم ،میزان راحتی و آســایش ،تنوع فعالیتها و تسهیالت
موجــود در فضــا ،امنیــت ،جاذبههــای فیزیکــی و زیبایــی مــکان
از آن جملــه هســتند (ســیفایی .)1384 ،ویلیــام وایــت 8نیــز چهــار

کلیــد عمــده را که موجــب موفقیت یــک فضای عمومی میشــود،
اینگونـ�ه معرفــی میکنــد :فضاهــای عمومــی در دسـ�ترس همــگان
هســتند؛ افراد میتوانند فعالیتهای متنوعی انجام دهند؛ راحت
بــوده و دارای مناظری زیبا هســتند .فضاهای عمومی ،فضاهایی
اجتماعی هستند که افراد میتوانند در آنها با یکدیگر مالقات کرده
و تعامالت اجتماعی خود را افزایش دهند (وایت.)1392 ،
فضاهــای عمومی ،نقشــی مهم در خلق نمادهــای غرور مدنی و
حــس تعلق بــه مکان دارند که خــود باعث توســعه و ارتقای مفهوم
جامعــه میگــردد (دوآنــی .)161 ،2000،در مفهــوم اجتماعیبــودن
فضاه�اـی عمومی نیز ،س��ه ش��اخص دسترســی (فیزیکــی و بصری)،
عدالت (ســهم بردن عادالنه همه اقشــار اجتماعی از فضا) و امنیت
روان��ی و ایمنیــ معرفــی ش��ده اسـ�ت (کارمونـ�ا.)Day ,2000 ;2003 ،
بنابرای��ن فضاه�اـی عمومــی موف��ق فضاهایی هسـ�تند ک��ه بصورتی
عادالنه از اجتماعپذیری باالیی برخوردار بوده ،دسترسی و کالبدی
زیبــا و مناســب داشــته ،موجبــات آســایش و راحتــی افــراد را فراهــم
نموده و زمینهی تعامالت اجتماعی را در بســتری ایمن و با امنیت،
ایجاد کرده و انجام فعالیتهای متنوع را ،امکانپذیر میکند.
 -2-1پارکهای عمومی
براســاس تعاریف فضــای عمومــی ،پارکها بخشــی از فضاهای
عمومــی شــهری محســوب میشــوند (رفیعیــان،37 ،1381 ،
بحرینــی313 ،1385 ،؛  Mean, 2005بهنقــلاز پرتــوی5 ،1390 ،؛
)Bridge, 2000,12 ; Pitcher and etal, 2006, 22؛ کــه میبایســت
دسترســی عمــوم بــه آنهــا امکانپذیر بــوده و محــل گــذران اوقات
فراغــت و فعالیتهــای متنــوع باشــند .پارکهــا بعنــوان بخشــی
از فضــای ســبز شــهری ،نوعــی از ســطوح کاربــری زمیــن شــهری با
پوشــش گیاهی انسانســاخت بوده که تحت مدیریت قرار داشته
و هــم واجــد «بازدهــی زیبایــی شــناخت  -اجتماعی» و هــم واجد
«بازدهی ا کولوژیکی» بوده و به عنوان بخشــی از ســیمای شهری و
عامــل زنــده و حیاتی ،در کنار کالبد بیجان شــهر ،تعیینکنندهی
ساختار مورفولوژیک شهر میباشند (سعیدنیا .)1379 ،پارکها به
صورت شــبکهای زنجیرهای و در مقیاسهــای مختلف از محلی تا
شهری شناخته میشوند.
از آنجــا کــه در پارادایــم مدل «توســعه پایــدار» ،بقــا و ماندگاری
شــهرها محدود به کالبد محیط انسانســاخت نبوده ،بلکه توزیع
عادالن ـهی منابع و فرصتها ،حفاظت از منابع طبیعی ،فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی ،افزایش سطح مشارکت شهروندان و کیفیت

جدول -1ویژ گیهایفضای عمومی موفق.

ماخذ(:گل1387 ،؛ وایت1392 ،؛ تیبالدز1387 ،؛ چرخچیان1389 ،؛ حبیبی 1390 ،و1392؛ کارمونا2003،؛ ) Cozens , 2011 ; Kurniawati, 2012; www.pps.org
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جدول -2کارکردهای بوستانها .

ماخذ( :برگرفته از کشاورز)1380 ،

تعامــات اجتماعــی را نیز شــامل میشــود ،لــذا در ایــن چارچوب،
فضاهای ســبز شــهری ،عالوه بر ایفای نقش ا کولوژیکی در پایداری
زیســت محیطی ،واجــد مزیتهای موثر بر افزایــش کیفیت محیط
و زندگــی اجتماعــی شــهرها نیــز میباشــند (حبیبــی.)26 ،1393 ،
امروزه توسعه فضاهای سبز شهری به عنوان فرایندی هوشمندانه
از بازگشــت و بازیابی طبیعت ،نشــر ا گاهی انســان بر مســئولیت در
برابــر طبیعــت و با هدف بازنویســی و تغییر ســیمای شــهری ،تلقی
میشود( همان.)29 ،
پارکهــا ،در زمینــهی روابط اجتماعی بین افــراد جامعه و بهبود
رفتارهــای اجتماعی ،نقش مهمی ایفا میکننــد .برخی از رفتارهای
جمعی مانند معاشــرتها و گفتگوها ،دید و بازدیدها و تبادل افکار
و  ...کــه درگذشــته در فضاهایــی ماننــد میادین و گذرهــا و بازارها و
قهوهخانههــا و مســاجد و  ...انجــام میگردیــد ،هما کنون به شــکل
تــازهای درپارکهــا احیا شــده اســت و درنتیجــه در بهبــود و تحکیم
رفتارهای مثبت اجتماعی نقش اساسی دارد(رضایی.)25 ،1390 ،

 - 2زنان و فضاهای عمومی شهری
بــا تعریــف فضاهــای عمومــی شــهری بــه عنــوان ظــرف رخــداد
فعالیتهای ضروری ،انتخابی و اجتماعی شهروندان و بستر تحقق
ً ّ
حیات مدنی ،منطقا ،تجلی کثرتگرایی ،وجود تعامالت اجتماعی
و لــزوم امــکان حضــور زنــان در ایــن فضاهــا ،ضرورتــی انکارناپذیــر
و غیرقابــل اغمــاض در ســنجش مطلوبیــت آنهــا تلقــی میشــود و
ً
متقابــا فقدان آن ،بنحوی معنــادار ،کاهش قابلیت عمومیبودن
فضاهــای شــهری را موجب میگردد .اســتفاده از فضــای عمومی،
تجربهای است که برای همهی افراد یکسان نبوده و سن ،جنس،
طبقــه اجتماعــی و هویــت قومی بر روی شــیوهی زندگی شــهری و

درک آنهــا از فضای عمومــی تاثیرگذار میباشــد (Garcia-Ramon,
 .)2004, 2ازآنجــا که اســتفادهی زنان از فضــای عمومی و تجربهی
آنها ،موضوع بسیاری از تحقیقات اخیر بوده است ()Day, 2000,1
نتای��ج نش��ان میدهند ک��ه زن��ان و م��ردان ادرا ک و اسـ�تفادههای
متفاوت��ی از فضاهـ�ای عموم��ی دارنــد ( Mozingo,1989بــه نقــل از
قرایــی .)1391 ،ا گرچــه فضاهــای عمومــی بــه منظــور اســتفادهی
عموم مردم فار غ از جنسیت ،قوم و  ...ایجاد میشوند ،ولی زنان،
دسترسی محدودتری نسبت به مردان به اینگونه فضاها داشته و
ً
حتی در مواردی به طور کامل از فضاهایی که عموما برای مردان و
حضور آنها آزاد اســت ،طرد میشــوند ( .)Brady, 2005,158عوامل
محدودکننــدهای مانند خطر و ترس ،از مهمترین عناصر در تجربه
زنان در فضای شــهری بوده و استفادهی آنان را محدود مینماید
(مدنیپور .)119 ،1379 ،درنتیجه ،زنان به واسطهی وجود چنین
مشــکالتی ،دسترســی خــود به فضــای عمومی را محــدود میکنند
( .)Rush, 2012, 9در ایــن زمینــه ،پــاول )2011( 9معتقــد اســت کــه
زنــان و مردان ،فضا را به طور مشــترک و عــام و فضای عمومی را به
طــور خــاص و متفــاوت تجربه میکننــد .وی این امــر را تا حدودی
ناشی از دالیل زیر میداند:
ً
 ادرا ک و شــناخت متفاوتشــان از محیــط کــه اساســا برپایــهیهنجارهای اجتماعی -فرهنگی درگیر با آن ،استوار است.
 و اینکــه آنهــا در معــرض دیدگاههای متفاوتی از مشــروعیتهایاجتماع��ی ق��رار دارند ( .)Paul, 2011, 417بر این اســاس ،فضاهای
عمومی ،معانی متعدد و متنوعی را با توجه به فعالیتهای روزمره
زنان و مردان به خود میگیرند (.)Garcia-Ramon, 2004
از جانب دیگر ،درحوزهی عمل نیز با توجه به عدم حضور زنان
در فرآیند تهیه و اجرای طر حهای توس��عه و تس��لط تاریخی مردان
ً
در ای��ن حوزه ،فضاهای ش��هرهای معاصر عمدت��ا دارای جلوههای

–

Reeves, 2003, 2

Woodsworth, 2005(

Henderson,1991
UNESCO, 2003, 17
Larsen, 2009, 1(
Day, 2000, 107

Phadke, 2010

Day, 2000, 3
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جدول  -3محدودیتهای حضور زنان در فضای عمومی.

محدودیتهای حضور زنان

منبع

ترس و خطر

)( ،(Koskela,1997) ،(Day, 2000) ،(Rush, 2012) ،(Andrew, 2006,1مدنیپور،)1379 ،
(علیخواه( ،)1388 ،محمدی( ،)1387 ،رضازاده ،محمدی( ،)1388 ،اباذری)1387 ،

نبود امنیت و ایمنی

)( ،(Phadke, 2006) ،(Jagori, 2010) ،( Khosla, 2004, 3) ،(Khosla,2006,1محمدی،
 ( ،)1387قرایی(،)1390،اباذری)1387 ،

خشونت جنسی

(( (Krenichyn 2004) ( ،)Rush, 2012, 9محمدی،)1387 ،

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

)(Day,2000) ،( Phadke, 2006) ،(Garcia-Ramon, 2004
(زیاری)79 ،1388 ،

هنجارهای محدودکننده اجتماعی و تحمیل نقش
وابستگی به زنان

)((Day, 2000رضازاده ،محمدی)1388 ،

استرس و تنش

)( (Day, 2000رضازاده ،محمدی)1388 ،

دسترسی نامناسب و محدود شده به فضاهای شهری

)( (Garcia-Ramon, 2004)،(Day, 2000رضازاده ،محمدی)1388 ،

توزیع ناعادالنه قدرت بین زنان و مردان

))Amir Ebrahimi, 2006( (Rush, 2012)،(Paul, 2011

نابرابــری قــدرت نیــز ،حاصــل اعمــال جنسیتیشــدن فضــا و
ایجــاد محدودیت بــرای زنان در حوزهی عمومی اســت .معادالت
قــدرت نابرابر در شــیوههای مختلف زندگی روزانــه که در فضاهای
جغرافیایــی و اجتماعــی ســازماندهی شــده و درهــم تنیدهاســت،
بــر اســتفادهی افــراد از فضــا تاثیرمیگــذارد .امــری کــه بیشــتر در
شهرهای بزرگتر صادق است ،جاییکه فضا به صراحت در اختیار
رویکــردی مردانــه قرار داشــته و فضــای عمومی ،به عنــوان جایگاه
ً
مشروع و قانونی قدرت اجتماعی ،عمال از مرزهای مجاز برای زنان
خ��ارج میگ��ردد .فضاهای شــهری به طــور فزاینده درحــال مردانه
شــدن هســتند ،بطوریکــه اســتفادهی زنــان از فضــای عمومــی را
ً
محدودکرده و آنها را وســیعا به حوزهی خانه و خانواده میکشــاند
ً
( .)Paul, 2011,1گرچــه اســتفاده از فضــا عمومــا بــه صــورت امــری
فــردی و شــخصی تلقــی میشــود و درچارچــوب ایدئولــوژی قــوی
از فردیــت ،فعالیتهــای افــراد در ســطح فضــای عمومــی ناشــی از
انتخــاب آزادن ـهی آنهــا تلقــی میگردد ،ولــی واقعیت این اســتکه
اســتفاده از فضــا ،محصــول روابط قــدرت اجتماعی اســت (Rush,
 .)2012, 9فریدمــن 12در تحلیــل معرفتشناســانهی برنامهریــزی
حقوق زنان( )1992میگوید که روابط مردســاالرانه باعث شــده که
زنان تابع و زیردس��ت تلقی شوند ،موضوعی که همچنان در قلمرو
عمومــی و قلمــرو خصوصــی تــداوم دارد .بنابراین ،موضــوع انقیاد
زنان توسط مردان ،ریشه در کسب قدرت دارد .وی اضافه میکند
«انقیــاد تاریخــی در میــان زنان ،یــک فرهنگ فرمانبــرداری و عدم
اعتمــاد بهنفــس را بوجــود آورده کــه آن را پذیرفتهانــد ،درحالیکــه
ً
حقیقتــا اینها چیزی جز محصوالت اجتماعی یک تســلط و غلبه
مردانه نمیباشند» (به نقل از حبیبی.)153 ،1382 ،
الرســن )2009( 13معتقــد اســت کــه جنســیت ،نقــش مهمی در
انتشار و بیان قدرت بازی میکند ( .)Larsen, 2009, 2رز،)1993(14
درایــن زمینــه میافزایــد کــه اتفاقــات بــه ظاهــر پیشپاافتــاده و
بیاهمیت روزانهی مربوط به ســاختارهای قدرت اســت ،که زنان

را محدود میکند .بنابراین ،فضا چیزی ورای ظرف بازی است که
شامل اشیاء و مواد میشود .اثرات بجایمانده از معادالت قدرت
نابرابــر ،در ســازماندهی فضایــی زندگــی روزانه نهفته اســت (Paul,
 .)2011ت��رس از خش��ونت و تعــدی ،بــه دلیل تحلیلبــردن اعتماد
به نفس تعدادی از زنان ،دسترس��ی به فضای عمومی را برای آنها
محدود مینماید .ترسی که انعكاس ساختارهای قدرت جنسیتی
در س��طح كالن جامعه اس��ت .در این زمینه باندز ،)2004(15دیدگاه
زنان��ه دانس��تن خصیصه ترس را به چالش کشـ�یده ،بیـ�ان میدارد
ك��ه محدودی��ت تح��رك زنان در استــفاده از فض��ا و نیز در برسـ�اخت
هویت ،به معنی تحت س��لطه بودن آنان اســت (به نقل از اباذری،
 .)1387بطــور کلــی محدودیتهــای زنــان در اســتفاده از فضــای
عمومی را میتوان در جدول  3جمعبندی کرد.
 - 2 – 2نیازهای زنان در فضاهای عمومی شهری
الگوه��ای رفت��اری متفـ�اوت زنان و مــردان در فضاهای شــهری
ناش��ی از نیازه��ای متف��اوت آنها میباش��د که نادیدهانگاشــتن این
تمایزات و منظورنکردن آنها در طراحی فضاهای عمومی شــهری،
موجــب گریــز زنــان از ایــن فضاها میشــود ،چرا که توان جســمی و
تمایــزات روحی زنان و مــردان ،گونههای متفاوت طراحی را طلب
میکند (الماســی فر .)1389 ،تامین نیاز انســان به دوستداشــتن
و در کنــار جمع بودن ،مســتلزم وجود یک قرارگاه کالبدی اســت و
فضاهای عمومی ،بیشــترین ظرفیت را در ایــن رابطه دارند .امری
که بدون پاســخگویی به نیازهای اولیه میسر نمیباشد .فضاهای
ّ
جــذاب ،در درجهی اول ،تامینکنندهی 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
پیرامــون) ،کشــف راز ،خلــق فضاهــا و منظرهــای متفــاوت و
فعالیتهــای گونا گــون با هدف تامیــن تنوع و  ...میباشــد (Carr
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تصویر  -1نیازهای زنان در فضاهای عمومی شهری.

 et al, 1992ب��ه نق��ل از چرخچی��ان و دانشــپور .)1386 ،باتوجــه به
مطالــب فــوق ،نیازهــای زنان در فضــای عمومی را میتــوان بدین
شرح فهرست نمود:
· امنیــت :از نظر احســاس امنیت ،زنان از آســیبپذیرترین اقشــار
جامعــه هســتند (تمــدن .)22 ،1387 ،بــه طور کلی نیاز انســان به
امنیــت روانــی و فیزیکــی ،از نیازهــای پای ـهای انســان در رابطــه بــا
فضاســت کــه خود دارای ابعــاد مختلفی ماننــد رویتپذیری فضا،
امــکان ادرا ک محیطی ،تصور مکان و ارزشهای زیباییشناســانه
و کنتــرل مــکان میباشــد (Wekerle,Whitman,1995 & Crowe,
 2000بــه نقــل از چرخچیــان و دانشــپور ،)22 ،1386 ،چــرا کــه
اســتفادهی زنــان از فضــای عمومــی شــهری ،به واســطهی ادرا ک
خطــر محــدود میشــود (تانکیــس .)163 ،1390 ،احســاس امنیت
بــا توجــه بــه خصوصیــات جنســی متغیــر بــوده و توانایی جســمی
و قــدرت دفــاع شــخصی نیز به نوعــی ،دریافــت انســان از امنیت را
تحتالشعاع قرار میدهد (الماسیفر ،انصاری.)28 ،1389 ،
· فیزیک و ابعاد جسمی زنان :منظورکردن فیزیك و ابعاد جسمی
اســتفادهكنندگان ،مبنــای طراحــی فضــا تلقــی میشــود بطوریکــه
متناسببودن ابعاد آن و همچنین مبلمان مناسب میتواند نقش
مهم��ی در تامی��ن آرام��ش ذهن��ی ایفــا نماید .نکت ـهای کــه علیرغم
ساده نمایاندن ،تاثیری مهم در قابل یا غیرقابل استفادهكردن فضا
ن را نادیده گرفت (ذوقی.)3 ،1388 ،
میگذارد و نباید آ 
· نیــاز بــه ارتبــاط و تعامــل اجتماعــی :برقــراری ارتبــاط ،یکــی از
مهمترین نیازهای انسان ازجمله زنان به مثابه حقوق شهروندی
در فضاهــای شــهری اســت .از آنجــا کــه اغلــب نیازهــای فیزیکــی و
عاطفــی انســان از طریق تعامل اجتماعی و یــا کنش متقابل فرد با
دیگران به عنوان ســنگ بنای جامعه برآورده میشــود ،لذا نیاز به
برقراری رابطه با دیگران ،زمینهساز حضور انسانها در فضا شده و
فضاهای فراهمکننده این ارتباطات ،فضاهایی مطلوب محسوب
میشوند (لنگ25 ،1386،؛ مطلبی.)61 ،1380،
· رفع نیازهای روزمره :فضاهای عمومی ،مکانی برای رفع نیازهای
روزمرهی زندگی در شــهرها محسوب میشوند ،بنابراین تامین آنها
باید همواره در دســتورکار گردانندگان این فضاها قرار داشــته باشــد
ل از پورمحمدی ،نورانی.)171 ،1391 ،
( Habraken, 2004بهنق 
· گــذران اوقــات فراغــت :امــروزه زنــان خان ـهدار از اوقــات فراغت
بیشــتری نســبت بــه گذشــته برخوردارند که سببشــده تــا عالیق
آنها به ســمت فضاهای عمومی بیشــتر شــود (زنجانی زاده،1380 ،
 .)81یکی از عملکردهای مهم فضاهای عمومی ،به ویژه فضاهای

بــاز عمومی ،ایجاد مجموعهای برای تفریح و گذران اوقات فراغت
اســت .اما ،اوقات فراغت زنان به طور کلی ،مانند تجربهی آنان از
فضای عمومی ،همچنــان درگیر محدودیتهایی همچون کمبود
زمان و پول ،مســئولیت دوگانه خارج و داخل خانه ،و یا باورهایی
کــه زنان حــق تفریح و داشــتن اوقات فراغــت را ندارند ،میباشــند
( .)Krenichyn, 2004,117بدینترتیــب نیازهای زنان در فضاهای
عمومی را میتوان در قالب تصویر  ۱دستهبندی نمود.
 - 3- 2فضای عمومی ویژهی 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
ریشــه در جوامع سنتی گذشته دارد ،اما در دنیای معاصر ،اشکال
جدیدتــری پیــدا کردهاســت که بــا انگیزهها و دالیــل مختلف ،هم
در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه پیگیری
میشود (مهدیزاده.)18 ،1387 ،
در فضاهای شــهری امروزه ،به زنان مشــکالت بیشتری نسبت
بــه مردان تحمیل میشــود ،به طور مثال زنــان نمیتوانند به طور
آزادانــه بــه هــر فضایی وارد شــده و یــا از هر فضایی اســتفاده کنند؛
ً
ماننــد پارکهــا و مکانهای ورزشــی کــه غالبا بصورت سرپوشــیده
در اختیــار زنان قــرار میگیرند (اعتماد .)1391 ،در ایران ،ایده اولیه
تش��کیل ای��ن پارکه�اـ ،ابت��دا در دفتر ام��ور زنان ریاســت جمهوری
مطرح شــد .اما توجه ویژه به این بحث از ســال  1382آغاز گشــت
و بــرای اولیــن بــار ،شــهرداریها بــه همــراه دفتــر امــور زنــان وزارت
کشــور ،در ایجــاد مرا کــز تفریحی ورزشــی و رفاهی بــرای بهرهبرداری
زنــان ،پیشــگام شــدند .مهمتریــن اهــداف ایجــاد پــارک بانــوان از
نظــر شــهرداری تهــران به عنوان مســئول ایجــاد چنیــن فضاهایی
عبارتانــد از( :معاونت اجتماعی فرهنگی شــهرداری تهران1390 ،
به نقل از )http://armon-m.ir
 - 1حفظ تعادل جامعه از نظر امنیت و ارامش روانی؛
 - 2حفظ و تحکیم بنیان خانواده؛
 - 3پیشگیری از فحشا و فروپاشی نظم جامعه؛
 - 4جلوگیری از نگاه ابزاری به زن و ابتذال وی؛
 - 5تامین فضاهای ورزشی ویژه بانوان؛
 - 6تقویت روحیه شادی و نشاط در بانوان بخصوص دختران؛
 - 7تامین آرامش در نهاد مقدس خانواده؛
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 - 8حفظ سالمت جسمی و روحی زنان؛
 - 9شادابی وتخلیه انرژی دختران جوان در محیطی امن همراه
با آرامش.
لــذا در راســتای اجــرای ایــن اهــداف طــی ســالهای گذشــته،
چندین پارک و فضاهای ویژهی زنان احداث و راهاندازی شده که
موردپژوهی این تحقیق ،یکی از مهمترین آنها میباشد.
 -4 – 2تجربهی زنان ایرانی از حضور در فضای عمومی
زندگــی اجتماعی انســان ،حاصل برقــراری تعادل میان زندگی
خصوصی و ویژگیهای زندگی اجتماعی بطور همزمان میباشد.
در ایــن زمینــه ،هانــا آرنت درکتــاب وضــع بشــر ( ،)1390میگوید:
انســان عــاوه بــر زندگــی خصوص ـی ،واجــد نوعــی زندگــی دوم یــا
زندگــی سیاســی ،نیز هســت .ا کنون هر شــهروندی بــه دو نظام یا
مرتب ـهی وجــودی تعلــق دارد و تمایــز مشــخصی در زندگ ـیاش،
میان آنچه از آن خود اوســت و آنچه که جمعی و مشــترک اســت،
وجــود دارد (آرنــت .)92 ،1390 ،آرنــت اضافــه میکنــد کــه فضل و
ســرآمدی ،همــواره بــه حیطــه عمومــی نســبت داده شدهاســت،
هــر فعالیتــی کــه در انظــار عمــوم صــورت میپذیــرد ،میتوانــد به
ســرآمدی دســت پیدا کند که هرگز در خلوت یــا زندگی خصوصی
نظیــر و ماننــد ندارد .بــرای سرآمدشــدن ،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 .)93،بنابراین ســرآمدی و حضور زنان
در فضاهــای عمومــی ،نیازمند داشــتن مشــروعیت از جانب یکی
از دو نظامــی اســت کــه زن بــه آن تعلــق دارد؛ نظــام خانــواده و
نظــام جامعه .گرچه ،زنــان نیز چون مردان ،ضمن تعلق به نظام
خانــواده ،همزمــان بــه نظام اجتماعــی و جامعه نیــز تعلق دارند،
لیکــن ،وابســتگی تاریخــی زنــان بــه خانــه و فرآینــد کنتــرل رفتــار
اجتماعــی آنــان توســط خانــواده ،مشــروعیت و چگونگــی حضــور
زنــان در نظــام اجتماعــی را رقــم زده و درصــورت تناقــض و تباین
ارزشهــا ،موجــب محدودیــت حضــور اجتماعــی آنــان میگــردد.
محدودیتهــای اعمــال شــده ،ناشــی از ضــرورت انطبــاق بــا
ً
هنجارهــای غالب اجتماعی و اقتصادی بوده و غالبا فضای خانه
و فضــای نزدیک آن را متعلق به زنان میداند.
از زم��ان ظه��ور و ورود مدرنیت��ه در جامعه ای��ران ،اجتماع زنان
دس��تخوش تحوالت ش��گرفی شــده که یکی از مهمترین تغییرات،
حضور زنان در حوزهی عمومی بود .در این دوران ،گرچه فضاهای
ِ
عمومی به صورت قانونی جنسیتی نشدهبودند و آزادبودن فضای
عمومــی بــرای همــه یــک قانــون محســوب میشــد ،ولــی بــا ایــن
حــال ،آن وضعیت هیچوقت توســط ا کثریت خانوادههای ســنتی
پذیرفتهنشــد ،بنابرایــن اختــاط جنســیتی بیشــتر در فضاهــای
عمومــی محــات ثروتمند ،مــدرن و غربیمآب تهــران 16رخ داد .در
دوران قبل از انقالب ،اقتدار دســتگاه حکومتی بر مردم ،بزرگترها
به کوچکترها ،مردان بر زنان و  ...غیرقابلانکار بود .آغاز انقالب،
شــروعی برای مرگ قدرتهای قبلی و تولدی برای نوع جدیدی از
قدرت بود که در عین تازگی و نوظهوری ،مبتنی بر سنت و مذهب

بــوده و اعتقاد به هیچ طبقهبندی اجتماعی ،جغرافیایی ،فضایی
و  ...نداشــت ،به همین دلیل در هر طبقهای و در تمامی مکانها
و فضاهــای شــهری ظاهــر میشــد .زنانیکــه پیــش از ایــن اجــازه
حضــور در فضای خــارج از خانه را نداشــتند ،در این دوران ،تحت
مشــروعیتی فراتر از نظام ســنتی دراین تجمعهای انقالبی شــرکت
میکردند (.)Amir Ebrahimi, 2006
بــه طــور کلــی ،آنچــه کــه قبــل از وقــوع انقــاب اســامی در
بســیاری از خانوادههــای ســنتی کشــور ،علیرغــم ورود مدرنیته،
رفتــار اجتماعی زنــان را کنترل و محدود مینمــود ،بعد از انقالب
بدلیــل همگراشــدن ارزشهــای ســنتی خانــواده بــا ارزشهــای
اجتماعی ،از یکطرف حضور مشــروط زنان در فضاهای عمومی
را موجبگردیــد و انطبــاق با موازین کنتــرل فرهنگی در فضاهای
عمومی ،مشــروعیت حضور زنان را اندازه مینمود و ازجانب دیگر
بدلیــل قدرتمندتــر بودن نظام ارزشهــای اجتماعی ،در مواردی
موجــب از همگسســتن بندهــای ســنتی مســئولیتهای خانگــی
زنــان گردیــده و به پشــتوانهی مشــروعیت حضــور اجتماعی ،آنها
را از برخــی وظایف و محدودیتهای تاریخــی رهانیده و همزمان
در فرآینــد انــواع تحرکهــای ایدئولوژیــک اجتماعــی قــرار داد.
پدیدههایــی چــون حضور فعــال زنان در جریــان انقالب ،حمایت
و پشــتیبانی همهجانبــه از جنــگ تحمیلی و حتــی حضور نظامی
زنــان در این زمینه ،مصداقی کمســابقه در تاریخ رشــد اجتماعی
زنــان کشــور محســوب میگــردد .زنــان کــه پیشازایــن بــه ندرت
خــارج ازخانــه دیده میشــدند ،در ایــن دوران تحت مشــروعیت
نظــام ایدئولوژیــک جامعــه در عرص ـهی کار و فعالیــت و در دوران
جنــگ در جبهههــا نیــز دیــده شــدند .درواقــع درک و تجربــهی
مدرنیتــه و حضــور اجتماعی زنان در کنار ایفای نقش فعالشــان
در انقــاب موجــب شــد کــه محدودیتهــای اعمالشــده مانــع
حضــور زنان در فضای عمومی نگردد.
بدینترتیــب محدودیتهای رســمی ،موجب تشــویق زنان به
اشــتغال و تحصیل در دانشــگاهها و به طور کلی فعالیت اجتماعی
زنــان شــد .البتــه بــه دالیل مختلفــی ماننــد از دســتدادن مردان
جــوان در طــول جنــگ و نــرخ بــاالی تــورم ،مهارتهــای حرفهای
جدید زنان ،به رسمیت شناخته و با توجه به کمبود متخصصان،
ورود آنها به دنیای حرفهای پذیرفته شــد .از طرفی با تغییر زندگی
طبق ـهی متوســط بــه دلیل تــورم باالی پــس از جنگ ،بســیاری از
زنــان هــم در خانــه و هم خــارج از خانه شــروع بــه کار کردند .عدم
حضور مرد در خانه به دلیل افزایش ســاعات کاری نیز موجب شــد
تا بســیاری از کارهای خارج از خانه که تا آن زمان کارهایی مردانه
محســوب میشــدند ،در حیطــهی وظایف زنــان قرار گیــرد ،مانند
پرداختهــا ،خرید ،رســیدگی بــه کارهای خارج از منــزل فرزندان،
رفتن به ادارات مختلف و .)Amir Ebrahimi, 2006(. ...
دراینــ ارتب��اط ،زنان ایــران را میتوان در نحوهی اســتفاده از
فضاه��ای عموم��ی به چند گروه تقسیــم نمود :یك دس��ته شـ�امل
زن��ان خانوادهه��ای سـ�نتی ك��ه ب��ه دالی��ل فرهنگ��ی مختل��ف و
تـ�رس از فضـ�ای عمومـ�ی ،حضـ�ور ناچیـ�زی در این فضاها داشــته
و جدیترین حضور و مش��اركت آن��ان در فضای عمومی ،درقالب
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 -4محدوده مورد مطالعه
-1-4بوستان بهشت مادران
بوســتان بهشــت مــادران کــه در ســال  1387بــرای اســتفاده
بانوان افتتاح شــده و یکی از پنج بوســتان ویژهی بانوان در ســطح
تهــران اســت ،با مســاحت تقریبی  20هکتــار در منطقه ســه تهران
قــرار گرفتــه و توســط بزرگــراه حقانــی در غــرب ،بزرگــراه رســالت در
جنوب ،خیابان کاویانغربی در شــمال و بافت مســکونی محلهی
ســیدخندان در شــرق محــدود شدهاســت .ایــن مجموعــه دارای
امکاناتی همچون خانه فرهنگ حوراء شــامل کالسهای آموزشی
متنــوع ،ســالن چندمنظــوره ورزشــی از قبیل کالسهای آموزشــی
والیبــال ،بســکتبال ،فوتســال ،ایروبیک و  ، ...خانه ســامت مادر
که برگزارکننده کالسهای آموزشــی ســبزیکاری در منزل ،گیاهان
آپارتمانــی و فضای ســبز عمودی میباشــد .همچنین دارای زمین
بــازی کــودکان ،زمیــن اســکیت ،ایســتگاه روزنامهخوانــی ،رمــپ
معلولین ،بوفه و فستفود ،دستگاههای ورزشی ،آالچیق ،وسایل
ورزشــی کودکان ،کتابخانه ،خانه اسباببازی کودکان و  ...بوده و
با فرض ایفای نقش منطقهای راهاندازی شدهاست.

تصویر -3موقعیت بوستان بهشت مادران.

 -2-4پارک آب و آتش
ایــن پــارک در مجاورت پــارک جنگلی طالقانی و در منطقه ســه
شــهرداری تهران قرار داشــته و درســال  1388افتتاح شدهاســت.
ایــن پــارک بــا مســاحت  24000مترمربــع دارای امکاناتــی ماننــد
آالچیقهــای متعــدد مشــرف بــه مناظــر تپههــای عباسآبــاد ،پل
ابریشــم ،النــه کبوتر ،کالســکهرانی ،آبنما ،برج آتش ،محیط ســبز،
بوفــه ،فانــوس دریایــی بــا قابلیــت باالرفتــن و تماشــای مناظــر،
آمفیتئاتر روباز و آموزش اسبسواری میباشد .همچنین داستان
حضرت ابراهیم در هفت پرده ،پیرامون مرکز بوســتان تعبیه شــده
یپــردازد .از ویژگیهــای
کــه نقــال در آن جایــگاه بــه پردهخوانــی م 
منحصــر بفــرد ایــن مجموعه ،کنارهــم قــراردادن چهــار عنصر آب،
آتــش ،خــا ک و بــاد میباشــد .ایــن پارک در حــال گســترش بوده و
درحــال تبدیلشــدن بــه قطــب تفریحــی تهــران اســت و درســطح
منطقهای و فرامنطقهای ایفای نقش میکند.

تصویر -4موقعیت پارک آب و آتش.

 - 5یافتههای تحقیق
جهت بررسی میزان پاسخگویی این دو پارک به نیازهای زنان،
معیارهــای فضــای عمومــی موفــق و ســازگار بــا نیازهــای زنــان ،در
هریک از پارکها سنجیده شده است ،که به تعدادی از مهمترین
آنها پرداخته میشود.
دسترســی :نتایج نشــان میدهد که %37افراد ،بصورت پیاده
ت مــادران مراجعــه میکننــد درحالیکــه میــزان
بــه بوســتان بهشــ 
مراجعــه پیــاده به پارک آب وآتش ،تنها  %7اســت .همچنین%57
مراجعهکنندگان به بوســتان بهشتمادران ،زمانی حدود  15تا 30
دقیقــه را بــرای رســیدن صرف میکننــد درحالیکــه  %43از کاربران
ب وآتــش بیــشاز 30دقیقــه زمــان صرف رســیدن به مکان
پــارک آ 
مینماینــد .ایــن نتایــج دسترســی مناســبتر پیــاده بــه بوســتان
بهشتمادران و تاحدی عملکرد محلی آن را نشان میدهد.
فعالیــت انتخابــی و اجتماعــی :گروههــای ســنی مختلــف،
اســتفادههای متفاوتی از دو فضا دارند .به عنوان مثال گروه سنی
زیــر 18ســال و 18تــا 30ســال ،بیشــترین فعالیــت خود در بوســتان
بهش ـتمادران را ورزش ،فعالیــت جســمانی و پیــادهروی ثبــت
کردهاند .گروه ســنی 30تا 50ســال ،گفتگوکردن و پیادهروی و گروه
باالی  65سال نیز فعالیت خود را گفتگوکردن اعالم نمودهاند .اما
در پارک آب و آتش ،گروه ســنی زیر 18ســال و  18تا 30سال فعالیت
غالب خود را مالقات با دوســتان ثبت نموده و گروههای ســنی30
تــا 50ســال و  50تا  65ســال نیــز ،گفتگوکردن را فعالیــت خود اعالم
کردهانــد .بدینترتیــب به نظر میرســد گروههای ســنی جوانتر در
بوستان بهشت مادران ،بیشتر به فعالیتهای ورزشی و جسمانی
مربــوط به ســامت زنان میپردازند کــه در عین حال از باب تامین
ســامت ،میتوانــد فعالیتــی بــا ماهیــت ضــروری نیــز تلقــی شــود،
درحالــی کــه همیــن گروه در پــارک آب و آتش ،بیشــتر فعالیتهای
اجتماعی مانند گفتگو و مالقات با دوستان را ثبت کردهاند.
اجتماعپذیری :نتایج نشــان میدهد بیشتر مراجعهکنندگان
بــه بوســتان بهشــتمادران ،چندروز در مــاه به این فضــا مراجعه
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کــرده ( %17هــرروز %29 ،چندروز در هفتــه و  %33چندروز در ماه)
و بیــن دو تا ســه ســاعت را در فضــا میمانند در حالی کــه ا کثریت
کاربــران پــارک آبو آتش( ،)%51چندروز در ســال از فضا اســتفاده
میکننــد .بــا توجه بــه نقش منطق ـهای و فرامنطق ـهای دو فضای
عمومی با تا کید بر مســاحت دو پارک ،میتوان اینگونه اســتنباط
کــرد کــه تفــاوت در موقعیــت قرارگیــری دو فضا موجــب تفاوت در
میــزان و نحــوهی اســتفاده از آنهــا شدهاســت .قرارگیری بوســتان
بهشــت مــادران در جــوار بافت مســکونی محلهی ســیدخندان و
محلهی نیلوفر ،تاثیر زیادی درنحوه استفادهی از این فضا دارد.
بــهنظــر میرســد کــه بوســتان بهشــت مــادران بیشــتر در مقیاس
محلــی و ناحی ـهای عمــل کرده و اســتفادهکنندگان از ایــن فضا به
دلیــل نزدیکــی به پارک و اســتفاده از امکانات بــه اینفضا مراجعه
میکنند %32 .اســتفادهکنندگان از بوستان بهشتمادران عنوان
کردهاند که پارکی نزدیکتر از بوستان بهشتمادران به آنها وجود
نــدارد و بر اســتفادهی محلــی از این بوســتان صحه گذاشــتهاند.
اســتفادهی صفــر درصــدی هــر روزه و 50درصــدی چنــد روز در
ســال از پــارک آبو آتــش نیــز میتواند نشــان از عملکرد مناســب
منطق ـهای و شــهری ایــن پــارک داشــته باشــد .نحوهی اســتفاده
از بوســتان بهش ـتمادران بــا توجــه بــه فعالیتهــای مــورد توجه
پاســخدهندگان (پیادهروی و فعالیت جسمانی) نیز قابل توضیح
ً
است .از آنجا که فعالیتهای ورزشی و مربوط به سالمتی ،عموما

در فواصــل نزدیک زمانــی صورت میپذیرد ،اســتفادهی مداوم از
بوستان بهشت مادران را توجیهپذیر میکند .درحالیکه استفاده
محــدود با تواتــر زمانی طوالنیتر در اســتفاده از پارک آبوآتش (با
توجــه بــه دفعــات چنــدروز مراجعــه در ســال بــا بیشــترین تعــداد
مراجعه به فضا) و اعالم گفتگوکردن و مالقات با دوســتان بعنوان
بیشــترین فعالیــت انجامیافتــه ،و نیــز در هــر مراجعــه ،حضور یک
تــا دو ســاعته در ایــن فضــا ،منطقــی میباشــد .از آنجــا کــه یکی از
ســنجههای اجتماعپذیــری فضــا ،امــکان اســتفاده گروههــای
جنســی مختلــف و همچنیــن در تمــام ســاعات بــه صــورت آزادنه
میباشد ،از این نظر بوستان بهشت مادران ،به دلیل زنانهبودن
و ممنوعیــت حضور مردان در این فضــا و نیز محدودیت زمانی در
اســتفاده از آن ،نمیتوان اجتماعپذیر دانست .وضعیت تفصیلی
دو فضــای مــورد بررســی نســبت بــه تحقــق معیارهــای فضــای
عمومــی موفــق در ســازگاری با نیازهــای زنان ،که منتــج از تحلیل
ّکمــی و کیفــی موردپژوهی تحقیق بوده اســت ،بــه طور خالصه در
جدول ،4ارایه شده است.
دالیل انتخاب بوســتان بهشت مادران :جهت روشنتر شدن
دلیل انتخاب و استفاده از بوستان بهشتمادران ،در سوال دیگری
از پرسششوندگان خواسته شد تا دلیل حضور خود را دراین مکان
بــا اولویــت گزینهها بیان کنند کــه همهی پاســخدهندگان ،اولویت
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جدول -5اولویتهای افراد در انتخاب بوستان بهشت مادران.

اول خود را آزادی در پوشــش عنوان کردند .امکان ورزش و فعالیت
جســمانی بــه عنــوان دومین گزینــه و تجهیزات مناســب بــه عنوان
سومین گزینه مطرح شد .بدینترتیب آزادی در پوشش را میتوان
مهمترین دلیل اســتفادهکنندگان از این فضا دانســت .جالب توجه
است که در برخی گروههای سنی ،گزینهای مانند نزدیکی به محل
سکونت ،باالتر از تجهیزات مناسب ،تسهیالت ویژه کودکان ،مالقات
با دوستان و محصور بودن مجموعه ،قرار گرفته که نشاندهندهی

استفادهی محلی از این بوستان میباشد.
پیامدهــای ایجــاد پارک بانوان :در راســتای پاســخ به ســواالت
تحقیــق ،ایــن موضوع بــه صورت پرســشهای بســته و گزینهای در
هر دو پرسشــنامه گنجاندهشــد %53 .از اســتفادهکنندگان بوستان
بهشت مادران ،مهمترین پیامد ایجاد پارک بانوان را ایجاد محیطی
امن برای زنان دانسته و پیامد دوم را سالمت جسمی و روحی زنان
با  ،%27معرفی کردند .در حالی که  %24از پاسخدهندگان در پارک
آبوآتــش ،مهمتریــن پیامــد پارک ویــژهی بانــوان را امکان کاهش
اعتما دب ـ ه نفــس زنــان ،جهــت حضــور در دیگــر پارکهــا دانســتند.
کاربران بوستان بهشتمادران ،ایجاد پارک ویژ ه زنان را عاملی برای
از بیــنرفتــن حقوق زن و مرد در اســتفادهی برابــر از فضای عمومی
نمیدانند ،درحالیکه تعدادی از استفادهکنندگان پارک آبوآتش،
ایــن مشــکل را یکــی از پیامدهــای منفــی ممکــن درآینده به شــمار
میآورنــد .هــر دوگــروه پاســخدهنده ،ایجــاد پــارک بانــوان را موجب
باالت ر رفتن سالمت جسمی و روحی زنان در جامعه عنوان کردند.
بــرای پیبردن به میزان تحقق اهداف متولیان ایجاد بوســتان
بانوان ،موضوع از منظر استفادهکنندگان دو فضا مورد پرسش قرار
گرفت .استفادهکنندگان از هردو فضا ،مهمترین هدف تحققیافته
از اهداف مطروحه شــهرداری را تامین فضای ورزشــی برای بانوان
مطــرح کردنــد .بدیــن معنــی که ا گرچــه متولیــان امر ،ایــن فضاها
را در راســتای اهــداف اعالمشــده ســاخته و در اختیــار زنــان قــرار
دادهانــد ،امــا زنــان به فراخــور دیدگاه و شــرایط خــود از این فضاها
استفاده میکنند ،که تاحدودی نشاندهندهی تفاوت در اهداف
سازندگان و استفاده کاربران ،از فضای ویژهی بانوان میباشد.

نتیجه
آنچنــان کــه اشــاره شــد بوســتان بهشــت مــادران بجــز معیــار
اجتماعپذیــری ،ســایر معیارهای فضای عمومی موفق و ســازگار با
نیازهــای زنــان را دارا میباشــد .در مــورد معیــار اجتماعپذیری نیز
ا گرچــه پاس ـخها ،حکایــت از مراجع ـهی زیــاد به این فضــا دارد ،اما
بــا درنظرگرفتــن تعــداد افرادی کــه بصورت پیــاده به این بوســتان
میآینــد ( )%37و همچنیــن متوســط زمــان صــرف شــده بــرای
رســیدن به این مــکان (بین15تا30دقیقه) ،و نیز بــا لحاظ فعالیت
غالب آن (پیادهروی و فعالیت جســمانی ( ،))%48بهنظر میرســد
بوســتان بهشــت مادران از یک طرف بیشــتر به عنوان مکانی برای
ورزش و فعالیت جسمانی استفادهشده 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 ،نحوهی
بهرهبرداری مبین این اســت که ،اســتفاده از این بوســتان با نقش
پیشبینــی شــده برای احــداث آن ،هماهنگی نداشــته و بیشــتر از
ایفای نقش شهری ،بصورت محلی استفاده میگردد.
بنابرایــن گرچه ایجاد فضاهــای ویژهی بانــوان میتواند موجب
ً
حضور بیشــتر زنــان در این فضاهــا و نتیجتا صرف زمــان در خارج از
خانــه شــود (ازجملــه آزادی بیشــتر برای زنــان خانوادههای ســنتی
بــرای حضور در فضای شــهری) ،ولی از جانــب دیگر میتواند حضور
زنــان را در ســایر فضاهای عمومی شــهری کمرنگتر نمایــد ،چرا که

عــادت کــردن زنــان بــه فضاهــای زنانه و پرهیــز از فضاهــای عمومی
مختلــط ،موجب حذف گــذران زمان عمومی زنان ،از زمان عمومی
صرف شــده درســایر فضاهای عمومی شهری و هم ه شمول ،گردد.
از آنجا که زنان (چه خانهدار و چه شــاغل) ،به دلیل برعهدهداشتن
مســئولیتهای مراقبت از ســایر افــراد خانواده ،وقــت کمتری برای
انجام فعالیتهای انتخابی و اجتماعی ،از جمله حضور درفضاهای
عموم��ی دارن��د ،لــذا علیرغــم اینکه بوســتان بانوان فضای مناســبی
بــرای ورزش و ســامتی زنــان بشــمار مــیرود ،اما با محاســبه جمع
زمــان محــدود حضــور زنــان در فضاهــای عمومی شــهری ،میتوان
دریافت که تعداد قابلمالحظهای از استفادهکنندگان با صرف زمان
ی را که میتوانســتند در
عمومی خود در بوســتان بانوان ،مدت زمان 
ً
فضای عمومی معمول حضور داشتهباشند ،ازدست داده و نتیجتا
از صحنهی فضاهای عمومی همهشمول نیز ،به همان میزان حذف
میشــوند .همچنین عــادت کردن زنان به فضاهــای زنانه میتواند
بدلیــل هنجارپذیرتر بودن زنان ،موجبات کاهش اعتماد بهنفس را
ً
در آنــان فراهــم کرده و نتیجتــا ،امکان حضور آنها را در ســطوح دیگر
فضاهای عمومی شهری ،محدودتر نماید.
از ایــن زاویــه ،به نظر میرســد ایجــاد فضاهای ویژه و اســتقبال
زنــان به دلیــل عمدهی آزادی در پوشــش ،در عین حــال میتواند
نــوع جدیــدی از محدودیــت را پیــشروی زنــان قــرار دهــد .چراکه
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بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در
میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان

ً
جداســازی فضــای زنانــه ،در دنیــای پیچیــدهی امــروزی ،اصــوال
رویکــردی حمایتگرانــه داشــته و زنــان را بیشــتر مــادر ،کمتــوان و
نیازمنــد حمایت و حفاظــت میداند .از این نظــر ،ایجاد فضاهای
خاص زنانه میتواند در ادامه نگرش جداســازی اندرونی و بیرونی
در مقیاســی وســیعتر از خانه و در گســترهی فضای شهر تلقی شود
کــه علیرغــم داشــتن مزیتهایــی بــرای اســتفادهکنندگان ،به نظر
میرســد این رویکرد پاســخی مناســب به نیازهــای اجتماعی زنان
ً
جامعه امروز نبوده و نهایتا به ایجاد جزیرههایی زنانه در اقیانوسی

مردانه ،منجر خواهد ش��د .بنابراین جهت تامین سالمت جسمی
و روحــی ایــن گــروه بــزرگ اجتماعــی ،ایجــاد زمینهها و بســترهای
مناســب بــرای انــواع فعالیتهــای انتخابــی و اجتماعــی زنــان در
فضاهــای عمومــی همهشــمول شــهری ،راهکار مناســبتری برای
حضور زنان در فضاهای عمومی تلقی میشود ،همزمان موجبات
ارتقای کیفی و افزایش سرزندگی فضاهای شهری را فراهم میآورد
و در عین حال ،اثربخشی اقتصادی در سرمایهگذاریهای عمومی
برای شهر را نیز ،افزایش میدهد.
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