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قلمروگرایــی مفهومــی اســت نشــاندهندة میــزان رضایت منــدی اســتفاده کنندگان از فضــا ،و در ارتبــاط بــا ایجــاد امنیــت
در فضــای شــهری و محلــه ای اســت .از ایــن رو ،تحقــق آن می توانــد زمینهســاز حضــور فعــال افــراد در فضــای شــهری
باشــد .حــس قلمــرو و مالکیــت بــر فضــا زمینــة نظــارت بــر فضــا را ایجــاد می کنــد .بدیــن ترتیــب ایــن مفهــوم در دو بعــد
محتوایــی و کالبــدی قابــل بررســی و تحــت تأثیــر متغیــر مداخله گــر فرهنــگ اســت .بررســی محــات در الگــوی ســنتی
نشــان می دهــد کــه در گذشــته تعریــف حــد و مــرز محــات و داشــتن سلســله مراتــب فضایــی ،و در راســتای آن الگــوی
جدایــی زن و مــرد ،می توانســت تقویتکننــدة حــس داشــتن قلمــرو در زنــان باشــد ،امــا بــا تغییــرات حاصــل از گذشــت زمــان
در ســاختار محــات و از بیــن رفتــن ابعــاد کالبــدی و محتوایــی مفهــوم قلمروگرایــی ،ایــن بافت هــا بــه گون ـه ای ناموفــق
عمــل می کننــد .هــدف ایــن مقالــه بررســی مفهــوم قلمــرو از دیــد زنــان و مــردان در نمون ـهای از محــات ســنتی تهــران
اســت .بنابرایــن از روش پیمایشــی و تحلیــل همبســتگی بهــره می گیــرد .متغیــر مســتقل در ایــن مقالــه شــاخص قلمروگرایــی
اســت کــه نقــش آن در احســاس امنیــت بهعنــوان متغیــر وابســته ،در میــان زنــان و مــردان محلــة ایــران واقــع در منطقــة
 12شــهر تهــران بهعنــوان جامعــة آمــاری مــورد بررســی قــرار می گیــرد .نمونههــا بــه شــیوة تصادفــی خوشـهای انتخــاب و
 200پرسـشنامه (بــا ســهم مســاوی بــرای زنــان و مــردان) در میــان ســاکنان توزیــع شــده اســت .تجزيــه و تحليــل دادههــا
حاکــی از آن اســت کــه در میــان زنــان و مــردان ،تفــاوت قابــل مالحظـهای در میــزان احســاس امنیــت براســاس ابعــاد کالبدی
و محتوایــی مؤلفــة قلمروگرایــی وجــود دارد ،بــهصورتیکــه زنــان کمتــر از مــردان احســاس امنیــت در فضــای محل ـه ای
دارنــد .در عیــن حــال امــروز ،بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در ســاختار سلســله مراتبــی محــات شــهری ،زنــان حــس
مالکیــت و قلمروگرایــی کمتــری نســبت بــه مــردان دارنــد کــه ایــن امــر حضورپذیــری آنهــا در فضــای محل ـه ای را تحــت
تأثیــر خــود قــرار میدهــد.

اســت در شــهر حضور داشــته باشــند .اگرچــه انجــام برخي از
مقدمـه
فعاليت هــا اجتناب ناپذيــر اســت و همــة شــهروندان بــه ناچــار
احســاس امنیــت محیطــی از مســائل مهــم در بحــث
بــراي انجــام آنهــا مجبــور بــه اســتفاده از فضاهــاي شــهري
حقــوق شــهروندی اســت زیــرا احســاس امنیــت یکــی
هســتند ،فضاهــای شــهری و شــهرهای امــروز با وجــود نفوذ
از پیششــرطهای اساســی حضــور و فعالیــت در انــواع
و مطــرح شــدن نظریههــای مرتبــط بــا گروههــای خــاص
مختلــف فضاهــای شــهری اســت و حداقــل احســاس امنیت
کــه در رویکــرد فراگیــری بــه آن اشــاره می شــود ،هنــوز
در آنهــا ضامــن تــداوم حضــور در فضــا خواهــد بــود .ایــن
نتوانســتهاند عرصــهای مطلــوب بــرای حضــور و فعالیــت
مســئله در ارتبــاط بــا زنــان بــه عنــوان یکــی از گروههــای
آنهــا مهیــا ســازند .بــ ه طــور کلــی
اجتماعــی اســتفادهکننده از فضاهــای
زنــان ،در کنــار گروه هایــی همچــون
شــهری و دارای حقــوق شــهروندی قلمـروگرایـی مفهومـی است
ســالمندان ،بیمــاران و کــودکان،در
بــه موضوعــی بــس مهــم تبدیــل نشاندهندةمیزانرضایتمنـدی
زمــرة گروههــاي آســیبپذیر و
میشــود .بــه عبارتــی ،جنســیت در استفادهکننـدگان از فضا ،و در
بهحاشــیه راندهشــدة اجتماعــي قــرار
کنــار مشــخصههاي فــردي همچــون ارتباط با ایجاد امـنیت در فضـای
مي گيرنــد .ايــن افــراد بهدليــل تفــاوت
ســن ،محيــط زندگــي ،تجربــة قبلــي شـهری و محـله ای است
فيزيكــي و روحــي خــود بــا دیگــران،
جــرم ،قوميــت و نظایــر آنهــا در
نيازمنــد امكانــات ويــژه اي هســتند تــا
تفــاوت ادراك امنيــت تأثيرگــذار اســت
بتواننــد بــهراحتــي در جامعــه حضــور يابنــد و نيازهــای خــود
و مهمتريــن عامــل شــخصيتي در درک امنيــت شــناخته
را مرتفــع ســازند .بــه طــور کلــی ،دو رویکــرد در مــورد زنــان
میشــود .بنابرایــن در ايــن مقالــه ،مؤلفــة جنســيت مــورد
و شــهر قابــل بررســی و تأمــل اســت :طــرد یــا فراگیــری.
نظــر اســت .بــا توجــه بــه اینکــه هــدف ایــن مقالــه ایجــاد
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محیطــی امــن بــرای زنــان اســت ،فضاهــای محل ـهای کــه
اولیــن عرصــة حضــور زنــان در تمــاس با پدیدة شــهر هســتند
مــورد بررســی قــرار میگیرنــد .بــه نظــر میرســد از میــان
شــاخصهای متفاوتــی کــه در نظریههــای مطــرح مرتبــط
بــا امنیــت طــرح شــدهاســت ،شــاخص قلمروگرایــی یکــی
از مهمتریــن شــاخصهایی اســت کــه در رویکــرد افزایــش
امنیــت از طریــق طراحــی محیطــی میتوانــد در ارتقــای ایــن
حــس مؤثــر باشــد .ایــن شــاخص در دو بعــد شــاخصهای
کالبــدی و محتوایــی موجــود در فضاهــای محلــهای زمینــة
تقویــت حــس مالکیــت را فــارغ از مالکیــت حقوقــی فراهــم
مـیآورد کــه میتوانــد در ایجــاد حــس وابســتگی عاطفــی و
احســاس تعلــق بــه فضــای محلــه مؤثــر باشــد و در نتیجــه
فعالیــت و حضورپذیــری در محیــط را افزایــش دهــد.

 -۱بررسـی قلمـرو مفهومـی

 -۱-۱حضـور زنان در شهـر؛ رویکـرد طـرد
یا فراگـیری

زنــان همچــون مــردان بــرای انجــام فعالیتهــای خــود و در
عیــنحــال شــکوفایی و برخــورداری از آرامــش روانــی الزم

رویکــرد طــرد :ب ـه بیــان کام ـ ً
ا ســاده ،ایــن رویکــرد
معتقــد اســت کــه زنــان بــه فضــای خانــه و مــردان بــه
فضــای بیــرون از خانــه تعلــق دارنــد .بررســی تاریخــی
نشــان میدهــد کــه پیــش از انقــاب صنعتــی در امریــکا و
کشــورهای غربــی ،خانــه و تولیــد در کنــار هــم بــود و زنــان
بــ ه طــور مســتقیم در فعالیت هــای تولیــدی در نزدیکــی
خانــه مشــارکت داده می شــدند .بدینترتیــب ،فرضیه هــای
پیشــین جهــان را بــه دو قلمــرو براســاس جنســیت تقســیم
می کــرد ،بهصورتــی کــه زنــان متعلــق به فضــای خانــه و
نزدیکــی محــل ســکونت بودند و مــردان دسترســی راحت به
مکانهــای دور از محــل ســکونت داشــتند ،مکانهایــی کــه
ســایر مــردم در آنجــا جمــع می شــدند (Krenichyn 2004:
 .)117بــهعبارتــی ،وظایــف مــردان در ارتباط با کار ســنگین
و بــا فاصلــه از خانــه در نظــر گرفتــه و جامعــة ایــده آل فقــط
بــرای مــردان برنامه ریــزی و طراحــی می شــد .بــا جدایــی
خانــه و تولیــد ،دو قلمــرو خانــه و فضــای عمومــی ایجــاد
شــد .خانــه پناهگاهــی بــرای آســایش ،محبــت و معنویــات
و عــاری از هــر گونــه کار و فعالیــت بــود (Franck 2002:
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فضاهــای عمومــی شــهری ایــن امــکان را بــرای تعامــل و
 .)353بنابرایــن ،ایــدة جدایــی جنســیتی یــا طــرد ،جدایــی
تزاحــم آرا ایجــاد میکننــد و بنابرایــن زنــان بهعنــوان یکــی
فعالیت هــا و فضاهــا در اصــول برنامه ریــزی ،طراحــی و
از گروه هــای اجتماعــی حــق حضــور در شــهر و فضــای
منطقه بنــدی ظهــور یافــت.
شــهری را دارنــد .توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت
رویکــرد فراگیــری :در مقابــل رویکــرد طــرد ،رویکــرد
کــه نمیتــوان فضــا را بــه شــیوهای یکســان بــرای زنــان و
فراگیــری زنــان یــا شــمول جنســیتی قابــل طــرح اســت
مــردان طراحــی کــرد .تفاوتهــای روانشــناختی جنســیتی
کــه بررســیهای تاریخــی نشــان میدهــد بازگشــت بــه
بــا توجــه بــه مفهــوم جنســیت نشــان میدهــد کــه یکــی
مفهــوم شــهروندی میتوانــد کلیــد طــرح ایــن موضــوع
از دالیــل نابرابــری و نبــود عدالــت جنســیتی در فضــا نــه
باشــد کــه از دهــة  1970بــهصورت ویژه دنبال شــدهاســت.
مربــوط بــه نپذیرفتــن زنــان در شــهر ،بلکــه ناشــی از ایــن
بــه عبــارت دیگــر ،شــهروندی عنصــری کلیــدی اســت کــه
رویکــرد اســت کــه نیازهــای زنــان و
زنــان ب ـه واســطة آن حقــوق خــود را
در شــهر مطالبــه می کننــد ( Wekerleاحسـاس امنیـت یکـی از مــردان بــه صــورت مشــابه دیــده
 .)2000: 210-212ایــن رویکــرد در پیششرطهای اساسی حضور و شــده اســت .نکتــة مهــم در ایــن
در روان شناســی محیطــی ،معمــاری ،فعالیت در انواع مختلف فضاهای میــان بــه نوعــی درک تفاوتهــای
شهرســازی ،جغرافیــا ،انسان شناســی شهری اسـت و حداقل احساس میــان زنــان و مــردان در طراحــی
و جامعه شناســی در اواخــر دهــة  1970امنیـت در آنهـا ضامـن تـداوم اســت کــه در شــهرها بــر عهــدة
برنامهریــزان ،مدیــران و طراحــان
و اوایــل دهــة  1980مــورد توجــه قرار حضـور در فضـا خواهـد بود
شــهری اســت .یکــی از روشهایــی
گرفتــهاســت .نشــر ایــن رویکــرد از
کــه میتوانــد در ایــن بسترســازی
طریــق انتشــار چندیــن کتــاب و مقاله،
مؤثــر باشــد شناســایی انــواع محدودیتهــای پیــش روی
از جملــه در مجلــة کانادایــی زنــان و محیــط ،مجــات
زنــان بــه مــوازات توجه بــه نیازهای آنــان در فضای شــهری
هریــس ( ،)1981توجهــات اجتماعــی ( ،)1985و برگــزاری
اســت .بررســی محدودیتهــای پیــش روی زنــان نشــان
کنفرانسهــای متعــدد صورتگرفتــه اســت (Franck
میدهــد کــه عوامــل محدودکننــدة زنــان در فضــا طیــف
 .)2002: 347موضوعــات اولیــة مــورد توجــه مشــتمل بــر
بســیار گســتردهای را در بــر میگیــرد کــه میتــوان براســاس
تحقیقــات مربــوط بــه فعالیــت زنــان ،تجــارب و ترجیحــات
آرای نظریهپــردازان بــه فهرســتی از آنها دســت یافــت :منابع
زنــان در اســتفاده از فضاهــا ،مشــکالت زنــان در محیــط
محــدود ماننــد پول و تحــرك ،احســاسهای بازدارنــده مانند
مصنــوع ،بررســی جایگزینهــای محیطــی ،برنامه ریــزی و
تــرس و اســترس ،مســئوليتهاي بازدارنــده و ســنگين مثــل
طراحــی اســت .بــه طــور کلــی دو جهتگیــری کلــی در این
كار منــزل و نگهــداري از كــودكان ،موقعيت هــا و هنجارهاي
تحقیقــات قابــل مشــاهده اســت :جنســیت موضــوع بســیار
مؤثــر اجتماعــي ماننــد اصــول و هنجارهــاي محدودكننــدة
مهمــی بــرای تجزیــه و تحلیــل اســت ،و بهبود زندگــی زنان
جنســي ،و طراحــي و برنامه ريــزي غيرحســاس نســبت بــه
و دیگــران بایــد بــه عنــوان یــک هــدف مهــم مــورد توجــه
زنــان (.)Day 2000
قــرار گیــرد (.)Franck 2002: 348
در میــان عوامــل محدودکننــده ،احســاس خطــر و تــرس
ظهــور رویکردهــای مرتبــط بــا جامعــة مدنــی و مفهــوم
مهم تریــن عناصــر در تجربــة زنــان در فضــای شــهری
حقــوق شــهروندی کثرتگــرا نیــز حاکــی از ضــرورت
هســتند کــه اســتفادة آنــان از فضــای شــهری را محــدود
حضــور زنــان در شــهر اســت .در عیــن حــال بررس ـیها در
می کننــد .هرچنــد مــواردی هــم وجــود دارد کــه فضــای
حــوزة نیازهــای روانشــناختی نشــان میدهــد کــه همــة
شــهری را یــک ضــرورت ،تنــوع ،یــک عنصــر رهایی بخــش
انســانها بــهمنظــور تحقــق هویــت فــردی و جمعــی خــود
بـ�رای زنـ�ان و یـ�ک ظرفیـ�ت معرفـ�ی می کننـ�د (�Kren
نیــاز بــه ارتبــاط بــا ســایر انســانها دارنــد و در ایــن میــان
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دسترســی ،مستحکمســازی هــدف،
 .)ichyn 2004: 127ترس در فرهنگ
خوانایــی و مدیریــت و نگهــداری،
لغــت نگرانــی و اضطرابــی معنــا شــده بافـت محلات قدیـم در برخی
حمایــت از فعالیــت ،و قلمروگرایــی
کــه بــا حضــور یــا احتمــال بــروز خطر از زیرمعیارهای مرتبـط با ایجاد
اســت (.)Moffat 1983
بهوجــود می آیــد .از آنجــا کــه طبیعــت حس مالکیت بهتر عمل میکرد
در ايــن مقالــه ،مفهــوم قلمروگرایــی
فضاهــای عمومــی لذتبخــش بــودن و بـا توجـه به فرهنگ و سـنت
به عنــوان یکــی از مهمتریــن
آنهــا اســت ،الزم اســت فعالیت هایــی ایرانی فضاهای قابل قبولی برای
معیارهــای تأثیرگــذار بــر ارتقــای
کــه در ایــن فضاهــا وجــود دارد مــورد زنان فراهـم میآورد
امنیــت مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
بررســی قــرار گیرنــد و در صــورت نیــاز
یکــی از دالیــل اصلــی بررســی ایــن
مجــدداً ســازماندهی شــوند تــا جدایی
معیــار بــهصــورت ویــژه ،تفــاوت مرفولــوژی و الگــوی بافت
اجتماعــی رخ ندهــد .ایــن فضاهــا همچنیــن نبایــد ســبب
محــات ســنتی و جدیــد اســت .بــه نظــر میرســد بافــت
محــروم شــدن زنــان از حــق مشــارکت برابر در فضاها شــوند
محــات قدیــم در برخــی از زیرمعیارهــای مرتبــط بــا ایجــاد
( .)Rosewarne 2005: 73بررســی ها نشــان می دهــد
حــس مالکیــت بهتــر عمــل میکــرد و بــا توجــه بــه فرهنگ
کــه تــرس یــک عامــل مهــم در کاهــش یــا عــدم حضــور
و ســنت ایرانــی فضاهــای قابــل قبولــی بــرای زنــان فراهــم
زنــان در فضاهــای عمومــی اســت .تــرس از وقــوع جــرم و
م ـیآورد.
جنایــت بــا هویــت اجتماعــی و جدایــی اجتماعــی همــراه
می شــود .در حال ـی کــه جرم هــای عمومــی کمتــر متوجــه
 -1-2-1قلمـروگرایـي 2عامـل ارتقای امنیت
زنــان اســت ،ایــن واقعیــت غیرقابلانــکار اســت کــه زنــان
محیطی
نســبت بــه مــردان فرصــت کمتــری بــرای حضــور در فضــا
هــر موجــود زنــدهاي ،بنــا بــر خصلــت خــود ،مدعــي قلمــرو
دارنــد .ایــن موضــوع بــا عنــوان «پارادوکــس تــرس» مطرح
خاصــي اســت و از آن در مقابــل ديگــران دفــاع ميكنــد.
می شــود .براســاس آمــار ،زنــان کمتــر قربانــی جــرم و جنایت
هايدگــر عقيــده دارد كــه اجــزاي اصلــي قلمــرو «مشــخص
هســتند و احســاس خطــر کمتــری نســبت به مــردان در مورد
بــودن» و «دفــاع» از آن اســت .وي بــر ايــن بــاور اســت كه
جنایــت دارنــد (.)Howard, 1999: 219
هــر موجــودی بــا مجموعـه ای از حباب هــا يــا بالونهايــي با
شــكلهاي غيرمنظــم احاطــه شــدهاســت كــه بــرای حفــظ
 -۲-۱نظـریة ارتقـــای امـنیت محــیط از
فضــاي متناسـب مابيــن يكايــك جانــداران بـه كار مـيرود.
طـریق طراحــی
وي ايــن فواصــل را تشــريح ميكنــد و آنهــا را فاصلــة گريــز،
بررسـیها نشــان میدهــد کــه در میــان نظریــات مربــوط به
فاصلــة حســاس يــا بحرانــي ،و فاصلة شــخصي يــا اجتماعي
پیشــگیری از جــرم بــهمنظــور دســتیابی بــه امنیــت ،نظريــة
خوانــدهاســت (بحرینــی و تاجبخــش .)20-19 :1378
پیشــگیری از جــرم بــا طراحــی محیطــی 1رهيافتــي نســبت ًا
قلمروگرايـي مجموعــة رفتارهــا و ادراکاتی اســت كــه هر فرد
جديــد امــا بــا ســابقة پژوهشــی طوالنــي اســت .ایــن نظریــه
يــا گــروه بــر مبنــاي مالكيتي كــه از فضــاي فيزيكــي متصور
معطــوف بــه طراحــي كارآمــد و بهكارگيــري بهينــة كليــة
شــده از خــود بــروز می دهــد .ایجــاد احســاس مالكيــت در
عناصــر موجــود در محيــط مصنــوع در جهــت كاهــش جرایم
ســاکنان و اســتفادهکنندگان از فضــا و احســاس مســئوليت
شــهري اســت كه ب ه طــور مســتقيم و غيرمســتقيم در ارتقای
نســبت بــه محيــط پيرامونــي آنهــا ميتوانــد نقــش مهمــي
كيفيــت زندگــي و افزايــش رضايتمنــدي و بهبــود رفــاه و
در پيشــگيري از جرم داشــته باشــد .وضوح و تمایــز در ادراک
ســرماية اجتماعــي تأثيــر بســزایي دارد (.)Crowe 2000: 46
فضــاي حائــل بيــن فضاهــاي عمومــي ،نيمهخصوصــي و
موفــاتشــش خصوصيــت اصلــي را بهعنــوان مفاهيــم اولية
خصوصــي بــه ايــن امــر كمــك میکنــد .عــدم احســاس
ایــن نظریــه پيشــنهاد میدهــد کــه شــامل نظــارت ،کنتــرل
1 - Crime Prevention through Environmental Design
)(CPTED

2- territorial reinforcement

مالكيــت موجــب كاهــش احســاس مســئوليت و افزايــش
احتمــال وقــوع جــرم و رفتارهــاي ناهنجــار ميگــردد
(ديويــس  .)24 :1389ايــن مفهــوم از طريق تقويت احســاس
و روحيــة مالكيــت در محيطهــاي ســاخته شــده و مصنــوع
محقـ�ق ميشـ�ود كـ�ه بـ�ه ايـ�دة چتـرر 1موســوم اســت (�Wek
.)erle and Whitzman 1995

وي فضاهـاي شـهري تعريف شـده را داراي ويژگيهـاي توالي،
تنـوع ،شـگفتي ،مجـرد بودن و احسـاس محصـوري ميداند که
بـه احسـاس امنيت منجر می شـود (چپمـن .)179 :1386
 نشانهگذاری فضا
مشـخص کردن محدوده و قلمرو بدون اسـتفاده از موانع کالبدی
برای برخی از موقعیتها مناسـب اسـت که هدف عدم دسترسی
فیزیکـی اسـت .تکنیکهـای طراحـی کـه اغلـب مردم بـه آنها
واکنش نشـان میدهند شـامل تغییر در مسـیرها ،سطوح،زمینه
و بافـت ،رنگ ،چشـماندازها،پوشـش گیاهی و تابلوهـا و عالیم
اسـت (دیویس.)۲۴ :۱۳۸۹

1 - umbrella concept
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 -۲-2-۱تفاوت مفهـوم قلمـرو برای زنان و مـردان
در فضاهای شهـری
براســاس آنچــه در تعریــف مفهــوم قلمروگرایــی بیــان شــد،
ابعــاد و انــدازة فضــا در ایجــاد روابــط اجتماعــی تأثیرگــذار
اســت .در ابعــاد کوچکتــر فضــا ،روابــط صمیمانهتــری
 -۴-2-۱عوامـل محتوایی مؤثر بر
برقــرار اســت کــه حــس مالکیــت
ایجادقلمروگرایـی
افــراد و وابســتگی عاطفــی بــه فضــا
 وابسـتگی عاطفی یا جزئی از
را افزایــش و تصــور محــدودة مــورد
فضا بودن
اســتفاده و قلمــرو افراد را تحتالشــعاع
احسـاس تعلـق خاطـر بـه درگیـر شـدن و مشـارکت افـراد و
قــرار میدهــد .هرچنــد فضاهــای
اجتمـاع باعـث ميشـود افراد اسـتفادهکنندگان در مدیریـت و طراحی
بیکــران و خالــی خــود اضطــرابآور
احسـاس کنند که تحت کنترل نواحـی ،خـود موجب ایجـاد قلمروگرایی
اســت و شــرایط جرمخیــزی را فراهــم
اجتماعشان قرار دارند و اجتماع میشـود (دیویس  .)۲۶ :۱۳۸۹گرينبرگ
مــیآورد ،فضاهــای کوچــک نیــز بــا
و همکارانـش اعتقاد دارند که دلبسـتگي
تــوأم شــدن ازدحــام زیــاد میتوانــد بـه فکـر آنان اسـت
عاطفـي بـ ه عنـوان عنصـر اساسـي
شــرایط آســیبپذیری را موجــب شــود.
همبستگي اجتماعي ،عامل اصلي کنترل
از آنجــا کــه مفهــوم قلمروگرايــي بــر
منطقهاي ب ه شـمار ميرود چرا که احساس تعلق خاطر به اجتماع
حــس مالكيــت و اســتفاده از فضــاي اجتماعــي تأثیــر دارد،
باعث ميشـود افراد احسـاس کنند که تحت کنترل اجتماعشـان
ایــن امــر از نظــر زنــان و مــردان دارای تفــاوت قابــل توجهی
قـرار دارنـد و اجتمـاع به فکـر آنـان اسـت (Greenberg et al.
اســت .زنــان نســبت بــه مــردان ،بــه لحــاظ ذهنــی ،فاصلــة
 .)1982: 148از اين رو ،با احسـاس داشـتن پشتيبان ،محلهشان
شــخصی بیشــتری را بــا مــردان و افــراد غریبــه طلــب
را امنتـر از آن چيـزي فرض ميكنند كه واقع ًا هسـت .از سـوی
میکننــد (انصــاری و همــکاران  .)1389بــ ه طــور کلــی
دیگر ،وجود وابستگی عاطفی نسبت به فضای محله در مدیریت
میتــوان عوامــل مؤثــر در قلمروگرایــی را بــه دو دســته
و نگهـداری از فضـا و نظـارت بر آن مؤثر اسـت.
عوامــل کالبــدی و محتوایــی تقســیم کــرد.
 گروههای استفاده کننده از فضا
 -۳-2-۱عوامـل کالبدی مؤثر بر ایجاد قلمروگرایـی
گروههای اسـتفادهکننده از فضا نیز در ایجاد حس امنیت در فضا
نقش اساسـی دارند و افراد را در تعیین قلمرو حضور خود در فضا
 تعریف عرصهها
تحـت تأثیر قـرار میدهند .گروههایـی با ویژگیهـای بهنجار یا
ديويد چپمـن عقيده دارد فضاها معمو ًال زمانـي تأثيرگذارترند كه
نابهنجـار همچـون گروههای جوانـان محله ،گر وههـای بزهکار،
بـه روشـني تعريف شـده باشـند چرا كـه فضاهاي تعريف شـده
مصرفکننـدگان مـواد و حتی افراد غریبه و ناآشـنایی که فضای
در نـوع تجربـة فضـا و احسـاس امنيـت و مطبوع بـودن مؤثرند.
محلـه را برای تردد خود انتخـاب میکنند میتوانند در میان زنان

تصویر  .۱مدل اولیة قلمروگرایی و احساس امنیت در فضا

و قشـر آسیبپذیر اسـتفادهکننده از محله واکنشهای انزواطلبی
یـا ترس از حضور و اسـتفاده از مکانهایـی را ایجاد کنند که این
افـراد ب ه طور معمـول در آنها رفـت و آمد دارند.
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 انجام فعالیت
یـان گِل 1رشـد فعالیتهـای انتخابـی و در نتیجـه فعالیتهـای
اجتماعـی را در رابطـة مسـتقیم بـا کیفیـت فضاهـا و امنیـت و
دعوتکنندگـی آنهـا میداند .بنابراین اگر فضای محلـهای دارای
کیفیت مناسـب نباشـد ،افراد تنهـا فعالیتهای ضـروری را انجام
میدهنـد و به سـرعت بـه خانههایشـان بازمیگردنـد .در چنین
شرایطی زنان نیز ماندن در فضای محلهای را انتخاب نمیکنند و
کنارهگیری از اکثر فضاهای محله را شـاهد خواهیم بود .بنابراین
وجود محیطی که در آن شـخص احسـاس مالکیت و قلمرو دارد،
زمینـة بـروز فعالیتهای اجتماعـی و اختیاری را فراهـم میآورد.
 حضورپذیری
تأثیرگـذاری حس مالکیت و داشـتن قلمـرو در فضا زمینة حضور
در فضـا را فراهـم مـیآورد ،هرچنـد محدودیتهـاي زنـان براي
حضور در فضاهاي شـهري به شـدت از شرایط سنی ،نوع اشتغال
و وضعیـت تأهل آنان تأثیر میپذیرد (عليخـواه و نجیبی .)1385
بـراي نمونـه ،زنانـی که به دلیل اشـتغال خـارج از منـزل ب ه طور
روزمـره در عرصـة شـهر حضـور مییابنـد اعتمـاد بـه نفـس به
مراتب بیشتري نسـبت به زنان خانهدار در خود احساس میکنند.
احسـاس تـرس از حضـور در عرصة شـهر از دیگـر موانع حضور
 - 1گل در یک تقسیمبندی ،فعالیتهای هرروزة انسانها در فضای
شهری را به «فعالیتهای ضروری»« ،فعالیتهای انتخابی» و
«فعالیتهای اجتماعی» تقسیم میکند (گل .)3 :1387

زنـان در فضاهـاي شـهري و در زنان مسـن به مراتب بیشـتر از
دختـران جوان اسـت (بمانیان و همـکاران  .)1387اما فارغ از این
مسـائل ،عـدم توجه به طراحی فضا بـرای زنان به کاهش حضور
آنـان در فضاها منجر میشـود.
 هنجارهای فرهنگی و اجتماعی
هنجارهـای اجتماعـی و فرهنگـی بـه شـدت بـر درک مفهـوم
قلمروگرایـی تأثیـر می گذارنـد .بـه ایـن مفهـوم کـه هنجارها و
عرف هـای قابـل پذیـرش در هر فرهنگ که بر شـیوه و سـبک
زندگـی اثـر می گذارند ،بـر پذیرش ضرورت حضـور و نوع حضور
زنان در شـهر مؤثرند .به عبارت دیگـر ،فارغ از معیارهای کالبدی
کـه بـر حضورپذیری در فضا تأثیـر دارند ،عرفهـا و نگرشهای
ناشـی از فرهنـگ و ایدئولوژی جامعه نیـز بر این موضوع بیتأثیر
نیسـتند .ایـن امـر در شـهرهای سـنتی و در بافتهـای محلـی
بهگونـهای آشـکار خودنمایـی میکنـد .در فرهنگهای مختلف،
ادراک زنان و مردان از مفهوم قلمرو متفاوت است .به این ترتیب،
نحـوة بـروز این مفهوم در بافتهای سـنتی بـا هنجارهای غالب
اجتماعـی و فرهنگی اسلامی تفاوتی آشـکار بـا محالت معاصر
و هنجارهـای اجتماعی و فرهنگی تغییر یافتة سـاکنان آنها دارد.
 -۵-2-۱تدوین مـدل اولـیة قلمروگرایـی و ایجاد
حـس امـنیت در فضـا
براسـاس عوامـل مؤثـر در ارتقـای حس امنیت بـا تأکید بر نقش
مؤلفـة قلمروگرایـی و حـس مالکیـت ،میتـوان مـدل روابـط
متغیرهـای مقالـه را بـه شـکل زیر مفروض داشـت (تصویـر .)۱
ایـن عوامـل در دو بعـد کالبدی شـامل نشـانهگذاری محیطی و

اسـتفاده از عالیم و رنگ و غیره و تعریفشـده بودن عرصههای
عمومی ،خصوصی و نیمهخصوصی برای افراد؛ و محتوایی شامل
تأثیر وابسـتگی عاطفی افراد نسـبت به فضای محلـه،گروههای
اسـتفادهکننده از فضـا و فعالیتهـای آنها ،ویژگـی حضورپذیری
فضـا و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی قابل بررسـی اسـت.

 -۲معرفـی یک محلة سنتـی :محـلة ایران

از آنجـا کـه زنان بیشـترین ارتباط را با فضـای محلهای دارند
و بـه لحاظ تاریخی فضای مورد اسـتفادة آنـان خانه یا محیط
نزدیـک خانه بوده اسـت ،فضای محلهای فضایی مناسـب در
سلسله مراتب شـهری برای بررسی مفهوم قلمروگرایی است.
قلمـرو مکانی مورد بررسـی در مقالة حاضر محلـة ایران واقع
در منطقة  ۱۲شـهرداری تهران اسـت که از شـمال به خیابان
مجاهدین اسلام ،از شـرق به خیابان هفده شهریور ،از جنوب
بـه خیابـان امیرکبیـر و از غـرب بـه خیابـان شـهید مصطفی

تصویر  .۲موقـعیت محلة ایران
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 -۶-2-۱بررسـی رابطة مـیان قلمـرو گرایـی و
رویکـردهای پذیرندگـی محـیط برای زنان
در ادامـه بـه بررسـی رابطـة میـان مفهـوم قلمروگرایـی و دو
رویکـرد غالـب شـهروندی در زمینـة پذیرندگـی محیط برای
زنـان پرداختـه می شـود .بـا توجـه بـه اینکـه قلمروگرایی به
نوعـی حـس مالکیـت و تعریف عرصهها اسـت ،میتـوان در
ایـن دو رویکـرد بـه صورتـی موشـکافانه این مفهـوم را مورد
تعمـق قـرار داد و قلمـرو زنـان را در آنهـا بررسـی کرد.
تعریـف قلمرو در رویکرد طرد :مفهوم قلمرو و وسـعت
آن بـرای زنـان در ایـن دیـدگاه ،خانـه و فضاهـای مرتبـط با
خانه اسـت .بدیـن ترتیب ،در نمونههـای منطقهبندی متأثر از
ایـن دیـدگاه ،عرصة فضاهای سـکونتی که به نوعی از سـایر
قلمروهـا و منطقهبندی هـا جدا اسـت محـدودة تحت مالکیت
زنـان بـوده و عرصههـای عمومـی بـا توجه به محـدود بودن
تعـداد زنـان شـاغل عموم ًا فضاهایـی مردانـه و غیرمنطبق بر
نیازهـای زنـان بودهاند.
تعریـف قلمـرو در رویکـرد فراگیـری :ایـن رویکـرد
عرصـة شـهری را بـه عنـوان قلمـرو زنـان مـورد توجـه قرار

میدهـد و نوعـی عدالـت و برابـری را مـد نظـر دارد ،هرچند
بیشـک عامـل فرهنـگ میتوانـد همچنـان در ایـن دیدگاه
تأثیرگـذار باشـد .بـه رغـم نفـوذ ایـن دیـدگاه از دهـة 1970
و پذیـرش آن ،تأثیـر هنجارهـای اجتماعـی و فرهنگـی و
ایدئولوژیهـا بـر آن هنـوز قابل طرح و بررسـی اسـت .برای
نمونـه در محالت سـنتی ،رسـیدن به نوعی عدالـت و برابری
بـا وجود هنجارهـای اجتماعی و فرهنگی غالـب ،دور از ذهن
بـه نظر میرسـد.
حـال پرسـش پیـش رو ایـن اسـت کـه از میـان دو رویکـرد
مطـرح ،کـدام یـک بـر دیگـری ارجحیت دارد؟ شـاید پاسـخ
اولیـه برتـری رویکـرد دوم باشـد .اما بدون شـک پاسـخ این
پرسـش در ارتباط با شـرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل
میگیـرد .بـرای نمونه ،در محالت سـنتی ،رویکـرد اول بهتر
از رویکرد دوم پاسـخگو اسـت.
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خمینی محدود اسـت و جزو بافت هسـتة مرکزی شهر تهران
با الگو و ویژگی بافتهای سـنتی محسـوب میشـود (تصویر
 .)2ایـن محلـه بـه لحـاظ ویژگیهـای اجتماعـی و فرهنگی
محلـهای سـنتی اسـت کـه در آن مسـائل جدایـی جنسـیتی
بـه دلیـل زمینههـای مذهبـی بـه شـدت مـورد توجه اسـت.
محـدوده ای کـه در این مقاله بـه منظور گـردآوری اطالعات
میدانی انتخاب شـده ضلع شـرقی محله و خیابان ایران است.
دلیـل چنیـن انتخابـی ایـن بوده اسـت کـه در دهة اخیـر ،به
دلیل سـاخت و سـازهای حاشـیة مجلس (ضلع شرقی خیابان
مـردم) و محدودة جنوبی مجلس به منظور توسـعة خانة ملت،
بخـش غربی محله دسـتخوش تغییرات زیادی شـده اسـت و
عـدم توجـه به ایـن موضـوع می توانسـت یافتههای بررسـی
را بـه شـدت تحت تأثیر قـرار دهد.
اطالعـات مـورد نیـاز بـا هـدف تحلیـل دیـدگاه افـراد و بـا
بهره گیـری از پرسـشنامة محقـق سـاخته مبتنـی بـر طیـف
لیکـرت  5گزینـهای جمعآوری و در بررسـي ديدگاه سـاكنان
بافـت سـنتی محلة ایران واقـع در منطقة  12شـهر تهران در
خصـوص ميزان تأثيـر مؤلفههای قلمروگرایـی در ايجاد حس
امنيـت در سـاكنان محله به کار گرفته شـده اسـت .عالوه بر
آن ،ویژگیهـای حضـور افراد ،نحـوة همراهی و نـوع فعالیت
آنهـا در فضا نیز بررسـی شـده اسـت .جامعة آمـاری را زنان و
مـردان سـاکن محلـة ایران در ردة سـنی  18سـال به باال که
بـه تنهایـی توانایـی حضـور در فضـای محلهای و اسـتفاده از
امکانـات آن را دارنـد تشـکیل میدهنـد .حجم نمونـة آماری
بـا دقت  ٪95و سـطح خطای  ،0/05براسـاس فرمـول تعیین
حجـم نمونـه معـادل  161محاسـبه شـد کـه بـرای اطمینان
بیشـتر و حـذف پرسـشنامه های نامرغـوب احتمالـی200 ،
پرسـشنامه بـا در نظـر گرفتـن سـهم برابـر بـرای زنـان و
مـردان در میـان اسـتفادهکنندگان از فضـای محلـه توزیـع و
تکمیـل گردید.

 -۳قلمـروگرایـی متفاوت زنان و مـردان

در گاماول ،بـه منظـور بررسـی غیرمسـتقیم ادراک زنـان از
قلمـرو خـود در فضای محلـهای ،در بخش آمار توصیفی سـه
پرسـش در قالـب شـناخت ویژگیهای حضـور و فعالیت افراد
شـامل زمـان حضـور ،نوع حضـور و نحـوة همراهی افـراد به
تفکیک جنسـیت مطرح شـد (جـدول  )1زیـرا ادراک از مقولة
قلمـرو شـخصی و عمومی میتوانـد هریک از ایـن ویژگیها

را تحـت تأثیـر خود قرار دهـد .در گام دوم و در بخش تحلیل
یافتههـا ،بـه آزمـون شـاخصهای قلمروگرایـی در احسـاس
امنیت پرداخته شـد.

 -۱-۳فعالـیتهای زنان و مـردان

در فضای محلة ایران ،ادراک زنان از قلمرو و میزان احسـاس
امنیت در آن ب ه گونهای اسـت که آنان حضور در فعالیتهای
اجبـاری مانند فعالیتهـای روزانه همچون خریـد ،عبور برای
رفتـن به سـایر مکانهـا ،بـردن و آوردن کـودکان و رفتن به
مسـجد را بیش از مـردان برمیگزینند و درصـد قابل توجهی
تفـاوت در ایـن حضـور مشـاهده می شـود.در زمینـة حضـور
اجبـاری بـرای کار ،حضور مـردان بیش از حضور زنان اسـت
کـه دلیـل آن را میتوان سـهم کم اشـتغال زنـان در محله و
بافت سـنتی محدوده دانسـت .در زمینـة فعالیتهای اختیاری
و اجتماعـی ،حضور مـردان در این نوع فعالیتها بیش از زنان
اسـت .حتـی در بافتـی بـا فرهنگ سـنتی ،زنـان دارای قلمرو
کام ً
ال مشـخص و جداگانهای برای خود نیسـتند و این فضاها
تحت سـیطرة حضور بیشتر مردان اسـت .ویژگیهای مذهبی
سـاکنان محله سـبب شده اسـت بیشـترین دلیل حضور زنان
در فضـای محلـهای انجـام فعالیتهـای اجبـاری یـا رفتن به
مسـجد و جلسـات قرآن باشد.

 -۲-۳نحوة همراهـی در فضای محله ای

در بررسـی تأثیـر قلمروگرایـی بـر نوع حضور زنـان در فضای
محلـهای ،نحـوة حضور این گروه در مقایسـه با مردان نشـان
میدهـد کـه بیـش از  60درصـد مـردان بـه تنهایـی در فضا
حضـور مییابنـد و زنان بـه دلیل ایفای وظایف و مسـئولیت
هـای خانـهداری و وظایـف مراقبتـی و وجـود محدودیتها و
هنجارهـا بـه اجبـار بیشـتر به همـراه خانـواده و فرزنـدان در

فضـای محلهـای حضـور می یابنـد .زنـان بیشـتر از مـردان
دوسـت دارنـد به همـراه کـودکان و خانـواده در فضـا حضور
یابنـد .ادراک آنهـا از قلمـروهمچنیـن میتوانـد تحـت تأثیر
ویژگیهـای مربوط بـه نیازهای افـراد تحت سرپرسـتی آنان
همچون کـودکان تعریف شـود.

 -3-3زمان حضـور در فضای محله ای

زنان با ادراک محدوده و حق قلمرویی خویش و افراد تحت
سرپرستی یا همراه خود در فضای محلهای ،زمان خاصی را

جدول  .۱آمار توصیفی ویژگیهای فعالیت زنان و مردان
نوع فعالیت

درصد از
مردان

درصد از زنان

54/9
42/9
9/9
12/1
42/9
9/9
9/9
7/7
14/3
11/0
65/67

71/9
70/0
12/2
4/4
24/4
1/4
6/3
10
1/1
2/2
73/2

تنها
با دوستان
با همسر
با فرزندان

34/4
28/6
11

22
18/9
16/7

با اعضای خانواده
با والدین

62/6

68/9

1/1

7/8

با سایرین

1/1

-

صبح

53/8

46/7

بعدازظهر
اوایل شب

44
36/3

40/1
15/6

ویژگیهای حضور افراد

اجتماعی

انواع و میزان فعالیتهای اجباری ،اختیاری و

خرید روزانه
عبور برای رفتن به سایر مکانها
بردن و آوردن کودکان
انتظار برای دوستان
کار
ورزش
پیادهروی
تعامل اجتماعی
گذراندن اوقات فراغت
تماشا کردن دیگران
حضور در اماکن مذهبی

اختیاری

×
×

نحوه همراهی برای حضور در
فضای شهری
زمان حضور

اواخر شب

جهت انجام انواع فعالیتهای خود انتخاب میکنند .زمان
حضور زنان هنگام شب تفاوت محسوسی با مردان دارد ،به
صورتی که تنها 1/4درصد زنان در اواخر شب در محله حضور
مییابند .این در حالی است که حدود  18درصد مردان اواخر
شب در محله حضور دارند .از میان زمانهای مختلف حضور،
زنان بیشتر صبح و بعدازظهر در محله حضور می یابند .این
امر نشاندهندة آن است که قلمرو مکانی در فضای محلهای
بهگونهای سازمان نیافته است که تأمینکنندة امنیت خاطر زنان
برای حضور اختیاری در ساعات مختلف باشد.

 -۴-۳رابطة قلمروگرایـي و احسـاس امنیـت

براساس چارچوب مفهومی بررسی ،فرضیه بدین شرح است :میزان
رضایت از امنيت محله با میزان قلمروگرایي بر آن رابطه دارد

×
×
×
×
×

×
×
×
×

6/6

22

17/6

14/4

10

1/4

(جدول  .)2شاخص قلمروگرایي با پنج زيرشاخص در بعد محتوایی
شامل «وابستگی عاطفی نسبت به فضا»« ،گر وههای استفادهکننده
از فضا»« ،انجام فعالیت»« ،حضورپذیری فضا» و «هنجارهای
اجتماعی و فرهنگی» و دو شاخص کلی در بعد کالبدی شامل
«تعريف کالبدی عرصهها» و «نشانهگذاري محيطي» مورد پرسش
قرار گرفتهاست .ب ه منظور بررسی فرضیه ،از آزمون همبستگی
گاما استفاده شده و رابطة همبستگی میان زيرشاخصهاي متغیر
مستقل «قلمروگرایي» و متغیر وابسته «میزان احساس امنيت»
مورد بررسي قرار گرفت ه است .با در نظر گرفتن سطح معنیداري
 0/05و با ضریب اطمینان  95درصد ،در میان مردان ،تنها بین
ص «حضورپذیری فضا» و متغير مستقل رابطة معنادار
زيرشاخ 
وجود دارد .در بین زنان ،ميان «گر وههای استفادهکننده از فضا»،

183

شماره 57-58

ظهر

اجباری

اجتماعی

جدول  .2بررسی رابطة همبستگی میان زيرشاخصهاي قلمروگرایي و میزان احساس امنيت

همبستگي (آزمون گاما)

مرد

شاخص هاي قلمروگرایي

وابستگی عاطفی نسبت به فضا

0/493

0/093

0/945

0/008

گر وههای استفادهکننده از فضا

۰/۰۳۵

۰/۲۸۱

۰/۸۱۲

۰/۰۳۰

انجامفعالیت

۰/۰۰۲

۰/۴۱۷

۰/۳۸۰

۰/۱۱۵

حضورپذیریفضا

۰/۰۱۶

۰/۳۰۳

۰/۰۳۲

۰/۱۹۴

ضرورت و حق حضور زنان در
فضای محله

0/012

0/308

0/87

0/041

منع حضور زنان به واسطة
حضور مردان

0/246

0/212

-

-

محدودیت خانواده برای حضور
زنان

0/431

0/012

-

-

تعريف کالبدی عرصهها

0/039

-0/215

0/577

0/066

نشانهگذاريمحيطي

0/046

-0/248

0/126

-0/169

عوامل محتوایی

معنی داری

اولویتتأثیرگذاری

معنی داری

اولویت تأثیرگذاری

هنجارهای
فرهنگی و
اجتماعی

عوامل کالبدی

شماره 57-۵8
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زن

امنیت کل محله

«انجام فعالیت»« ،حضورپذیری فضا»« ،تعريف کالبدی عرصهها»،
«نشانهگذاري محيطي» و زیرشاخص «ضرورت و حق حضور زنان
در فضای محله» از شاخص «هنجارهای فرهنگی و اجتماعی» با
«ميزان رضايت از امنيت محله» رابطة معناداري مشاهد میشود.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که به دلیل وجود بستر مذهبی
و غلبة هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی در فضای محلة ایران ،زنان
برای انجام فعالیتهای خود به ویژه فعالیتهای اختیاری ،کمتر
در فضای محلهای حضور مییابند .با توجه به زمینههای مذهبی
محله ،ضرورت تعریف قلمروهای مشخص و زنانه برای این گروه
احساس میشود ،اما به دلیل تغییراتی که در ساختار محله به وجود
آمده و همچنین افزایش ساکنان غیربومی در محدوده ،قلمروهای
زنانه از بین رفته و در حال حاضر تنها فضاهای مساجد و حسینیهها
عرصهای مطلوب برای حضور آنان است.

 -۴بحـث و نتیجهگـیری

احساس قلمرو و مالکیت در فضای محلهای امری است که ادراک
افراد از امنیت فضا را تحت تأثیر خود قرار میدهد .بررسی این امر در

بافتهای سنتی نشان میدهد که توجه به این مفهوم در قالبهای
متعددی همچون تعریف حدود و ثغور آنها و طراحی سلسله مراتب
فضایی ،قلمرو نسبت ًا مطلوبی برای حضور زنان در محالت فراهم
میآورد که به نوعی تحت تأثیر هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی و
الگوی جدایی قلمروهای زنان و مردان قرار میگیرد .به عبارتی ،ادراک
زنان و مردان در فرهنگهای مختلف از مفهوم قلمرو متفاوت است.
از این رو ،نحوة بروز این مفهوم در بافتهای سنتی با هنجارهای
غالب اجتماعی و فرهنگی اسالمی تفاوتی آشکار با محالت معاصر
و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی تغییریافتة ساکنین آنها دارد.
در نمونة مورد مطالعه در این مقاله ،نتایج به دست آمده نشان میدهد
که با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار سلسله مراتبی محالت
در مقایسه با گذشته ،زنان حس مالکیت و قلمروگرایی کمتری نسبت
به مردان دارند .زنان ساکن محلة ایران ،برخالف شرایط موجود که از
نحوه و زمان حضور و الگوی فعالیت آنها در فضای محله قابل مشاهده
است ،در ادراک شاخصهای قلمروگرایی به دنبال تعریف عرصه و
قلمرو برای خود هستند تا بتوانند در کنار گروههای وابسته و همراه خود
یا به تنهایی و ب ه صورت اختیاری در محله حضور یابند و زمینة تعامل

 -ديويس ،لولين .)1389( .مكانهاي امن ،سيستم برنامهريزي و پيشگيري

بیدغدغه با فضای محلهای برای آنان فراهم آید .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که زنان در بافت سنتی محلة مورد بررسی ،همچنان به
مقولة جدایی جنسیتی اعتقاد دارند که این امر تحت تأثیر باورها و عامل
فرهنگ است .شاید این بررسی در بافتهای مدرن شهری که دارای
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوتی هستند نتایج متفاوتی را نشان
دهد .از میان شاخص های محتوایی بررسی شده ،مردان تنها شاخص
«حضورپذیری» را در «احساس امنیت» مؤثر میدانند .این در حالی
است که از دید زنان ،عوامل محتوایی مؤثر بر احساس امنیت به ترتیب
عبارتاند از «انجام فعالیت»« ،ضرورت و حق حضور زنان در فضای
محلهای»« ،حضورپذیری» و «گروههای استفادهکننده از فضا» .در
بعد کالبدی ،به ترتیب «تعریف کالبدی عرصهها» و «نشانهگذاری
محیطی» از دید زنان بر احساس امنیت تأثیر دارند.
به این ترتیب ،بررسی ها در محلة ایران نشان میدهد که عوامل متعدد
کالبدی و محتوایی در میزان حضور زنان و ایجاد احساس امنیت تأثیر
دارند .این بدین معنی است که برای ایجاد محیطی پاسخگو و امن برای
حضور زنان ،برنامهریز و طراح شهر باید موارد متعددی را مورد توجه
قرار دهد .تکیة صرف بر نیازهای مردان نمیتواند به خلق محیط های
مطلوب برای زنان منجر شود .نتایج بررسی انواع فعالیت ها و میزان
حضور در فضا نیز نشان می دهد که زنان بیشتر برای فعالیتهای
اجباری و با محدودیتهای زمانی در فضا حضور می یابند .این نتایج
حاکی از آن است که حق حضور به عنوان یکی از حقوق شهروندی
مورد توجه نبوده است و بنابراین در سطح محله ،که اولین بستر حضور
زنان و مهم ترین عرصه برای انجام فعالیت های روزانه است ،زمینة
حضور بیدغدغه و امن وجود ندارد.
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Abstract
Concept of territoriality represents the rate of
users’ satisfaction of space, and is related to the
provision of security in urban and neighborhood
areas. Hence, its realization can lead to active
participation of people in urban spaces. The
sense of realm and ownership of space provides
the basis for space monitoring. Therefore, the
concept can be examined in two aspects of;
content and physical and is impacted by the
cultural Interfering variable.
Study of neighborhoods in traditional pattern
shows; in the past defining the neighborhoods’
boundaries and spatial hierarchy, and similarly
pattern of gender segregation, could strengthen
the sense of territory ownership in women, but
with changes over time in the structure of neighborhoods and diminishing the physical and content dimensions of territoriality concept, these
fabric act unsuccessfully.
The purpose of this paper is to examine the concept of territory from men and women’s perspective in a sample area from Tehran traditional

neighborhoods. Survey method and correlation
analysis is applied. In this paper, the independent
variable is the territoriality index, which its role
in providing feeling of security –as dependent
variable- among male and female residents of
Iran neighborhood, in the 12th region of Tehran is studied. Two hundred respondents were
selected through random cluster sampling and
questionnaires (with equal share for women and
men) were completed from residents. Data analysis shows that there is a significant difference
between women and men in the rate of security feeling based on the physical and content
dimensions of territoriality. Women feel less
secure than men in the neighborhood spaces.
Meantime, due to changes in the hierarchical
structure of urban neighborhoods, women have
less feeling of ownership and territoriality than
men, which affects their presence in the neighborhood spaces.
Keywords: Women, Security, Territoriality,
Neighborhood, Traditional, Physical

