
چکـیده
توســعۀ فضاهــای عمومــی شــهرِی مطلــوب از طریــق در نظــر گرفتــن نیازهــا، امکانات واقعــی و مشــارکت مردمی در شــهر نقش 
مؤثــری در تحقــق توســعۀ پایــدار ایفــا می کنــد. فضاهــای شــهری از دیربــاز به دلیــل ســبک معمــاری خــود ماهیتــی جنســیتی 
داشــته اند، بدیــن معنــا کــه عمــاًل فضاهــای شــهری در برابــر تحــرک آزادانــۀ زنــان اعمــال محدودیــت کــرده و موجــب طــرد 
ــه  ــد، بلک ــروم بوده ان ــهر مح ــی ش ــای عموم ــدی از فضاه ــا از بهره من ــان نه تنه ــب، زن ــن ترتی ــده اند. بدی ــان می ش ــی آن فضای
ــران،  ــر، در ای ــز حــذف شــده اند. در دهــۀ اخی ــد مشــارکت و فعالیت هــای اجتماعــی نی ــال آن از ســهیم شــدن در فراین ــه دنب ب
برنامه هایــی بــا محوریــت ایجــاد فضاهــای زنانــه بــرای رضایت منــدی زنــان در کالن شــهرهایی ماننــد تهــران اجــرا شــده اســت. 
ــا هــدف ایجــاد فضاهــای  ــان ب ــص زن ــان و مجتمع هــای رفاهــی مخت ــا، پارک هــای زن ــا، اتوبوس ه ــد واگن ه ــی مانن فضاهای
زنانــۀ شــهری ســعی کرده انــد طردشــدگی فضایــی زنــان را بــا تأکیــد بــر حفــظ امنیــت آنــان حــذف کننــد. در ایــن مقالــه، بــا 
بررســی نظــری فضاهــای شــهری زنانــه، دیدگاه هــای موافقــان و مخالفــان ایــن فضاهــا بــا عنــوان جداســازی جنســیتی فضاهای 
شــهری و تأثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی زنــان بررســی شــده اســت. بــه نظــر می رســد کــه هیچ یــک از دو رویکــرد موافــق و 
مخالــف تقســیم جنســیتی فضاهــای عمومــی مســتندات تأییدکننــدة کافــی بــر ادعــای خــود ندارنــد. موافقــان بــر امنیــت زنــان 
و تأثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی آنــان و ایجــاد فرصــت حضــور فعــال زنــان در عرصــۀ عمومــی تأکیــد دارنــد و مخالفــان بــر 
بازتولیــد جداســازی جنســیتی ســنتی و نیــز طــرد زنــان از فضاهــای شــهری عمومــی و تأکیــد بــر شــهروندی منفعــل زنان دســت 
گذاشــته اند. بــه نظــر می رســد اگــر انگیــزة ایجــاد فضاهــای جنســیتی شــهری بــه وجــود آوردن حــق انتخــاب بــرای زنــان بیــن 
ایــن فضاهــا و ســایر فضاهــای جداسازی نشــده، و رفــع نیازهــای آنــان در فضــای عمومــی باشــد، می تــوان بــر کارکــرد مثبــت 
ایــن فضاهــا تــا حــدی تأکیــد کــرد. هر چنــد در نهایــت از ایــن فضاهــای جنســیتی صرفــاً می تــوان به عنــوان یــک راهــکار در 
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مقدمـه 
از دیــد بســیاری از نظریه پــردازان و پژوهشــگران، فضــا 
عنصــر جدانشــدنی ســاخت مــادی و ســاختمند شــدن زندگــی 
اجتماعــی اســت و ایــن بــدان معناســت کــه نمی تــوان آن را 
جــدا از جامعــه و روابــط اجتماعی فهمیــد )افــروغ، ۱۳۷۷: ۱۸(. 
کوهــن۱ واژة فضــای شــهری را بــه دو گونــه تعریــف می کند: 
فضــای اجتماعــی و فضــای ساخته شــده و مصنــوع. فضــای 
اجتماعــی »تداعــی فضــای نهادهــای اجتماعــی« اســت )بــه 
نقــل از مدنی پــور، ۱۳۸۴: ۱۵(. فضاهای شــهری شــامل طیف 
وســیعی از انــواع فضاهــای عمومــی تــا خصوصــی اســت. بــه 
عبــارت دیگــر، هــر رفتــار و فعالیــت حریــم و قلمــرو خــاص 
خــود را دارد و در مقابــل، هــر فضــا نیــز دارای حرمــت و حریم 
خــود اســت. فضاهــای باز شــهری بســتر ارتباطــات و تعامالت 
ــن  ــزاد، ۱۳۸۵: ۷۸(. در ای ــت )پاک ــهروندان اس ــی ش اجتماع
ــق  ــع و عالی ــا مناف ــف ب ــای مختل ــراد و گروه ه ــا، اف مکان ه
متفــاوت حضــور می یابنــد. نقــش اصلــی ایــن فضاهــا ایجــاد 
ــی،  ــل اجتماع ــای متقاب ــش کنش ه ــرای افزای ــی ب مکان های
ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنان و مبــارزه بــا محرومیت های 
ــه  ــکاران، ۱۳۹۱: ۷۴(. توج ــی و هم ــت )صادق ــی اس اجتماع
ــف در  ــای مختل ــای گروه ه ــهری و نیازه ــای ش ــه فضاه ب
جامعــۀ مــدرن همــواره مــورد توجــه جامعه شناســان، معمــاران 
ــی  ــدة اجتماع ــای طردش ــوق گروه ه ــاع از حق ــاالن دف و فع

بــوده اســت. 
از زمــان پیدایــش شــهرها، فضاهای شــهری ماهیتی جنســیت  
شــده داشــتند و عمــاًل در برابــر تحــرک آزادانــۀ زنــان اعمــال 
محدودیــت می کردنــد. بانــدز2 معتقــد اســت کــه نظــم 
ــده،  ــت ش ــهر تقوی ــکل گیری ش ــا ش ــع ب ــاالرانۀ جوام پدرس
ــردان و  ــدرت م ــانی ق ــیت زده ناهمس ــای جنس ــه فض چرا ک
زنــان را در جامعــه تشــدید می کنــد. وی محدودیــت تحــرک 
زنــان را هــم در اســتفاده از فضــا و هم در برســاخت هویتشــان 
ــن  رو،  ــد. از ای ــان می بین ــودن آن ــی تحــت ســلطه ب ــه معن ب
تجربــۀ زنــان از کل زندگــی شــخصی و اجتماعــی خــود بــه 
نحــو متمایــزی از مــردان تجلــی می یابــد و آنهــا در بســیاری 
ــراس از  ــاس ه ــا احس ــی ب ــای زندگ ــل و موقعیت ه از مراح
مواجهــه بــا دنیــای مردانــه ای کــه متعلــق بــه آنــان نیســت و 

1 - Cohen
2 - Bounds 

قوانیــن خــود را بــه آنهــا دیکتــه می کنــد روبــه رو می شــوند 
)بانــدز، 2۰۰۴؛ بــه نقــل از ابــاذری و همــکاران، ۱۳۸۷: ۸۷(. 
امــا بایــد توجــه داشــت که این جنســیتی شــدن بــه دو صورت 
و در حقیقــت در دو بــازة زمانــی صورت پذیرفته اســت. در دورة 
اول، فضــای عمومــی شــهرها مردانــه تعبیــر شــده و زنــان به 
حــوزة خصوصــی )خانــواده( رانــده شــده اند. امــا در دورة جدیــد 
و تحــت تأثیــر جنســیت زنــان، فضاهــای عمومــی شــهری به 
فضاهایــی زنانــه و مردانــه تقســیم  شــده و زنــان به رغم حضور 
در شــهر بــا محدودیــت و طــرد فضایــی مواجــه هســتند. ایــن 
جداســازی بــر دو رویکــرد اســتوار اســت: جداســازی مبتنــی 
بــر جنــس۳ و جداســازی مبتنــی بــر جنســیت۴ . در جداســازی 
مبتنــی بــر جنــس، اماکــن شــهری زنــان و مــردان را به دلیــل 
ــد،  ــدا می کن ــم ج ــس از ه ــر جن ــی ب ــای مبتن ــن  نیازه تأمی
ــادر  ــای م ــا و اتاق ه ــد ســرویس های بهداشــتی، حمام ه مانن
ــر  و کــودک. امــا جداســازی مبتنــی بــر جنســیت در واقــع ب
اســاس جنســیت افــراد بــه  وجــود می آیــد و عوامــل فرهنگــی 
عامــل اصلــی جداســازی زنــان و مــردان اســت. آنچــه در این 
مقالــه بررســی می شــود جداســازی مبتنــی بر جنســیت اســت. 
در ایــن جداســازی اماکــن عمومــی در فضاهای شــهری تحت 
ــه/ ــا زنان ــه ی ــه زنانه/مردان ــر عوامــل متعــدد فرهنگــی ب تأثی

زنانه-مردانــه )مختلط( تقســیم می شــوند.

1- تاریخچـه
تــا پیــش از آغــاز دهــۀ هشــتم قــرن بیســتم، برنامه ریــزی و 
طراحــی فضاهــای شــهری در جهان بــدون توجه بــه نیازهای 
زنــان شــکل می گرفــت. به لحــاظ تاریخــی، همــواره معماری، 
ــه تلقــی شــده  طراحــی و برنامه ریــزی شــهری امــری مردان
اســت. فرهنــگ مردســاالري بــا تقســیم  کار و محــول کــردن 
ــبب  ــی س ــی، به نوع ــورت عمل ــان، به ص ــه زن ــه ب ــور خان ام
ســلب فرصــت مشــارکت برابــر زنــان در جامعــه شــده و ایــن 
ــده  ــي درآم ــادة ذهن ــک نه ــورت ی ــج به ص ــئله به تدری مس
اســت کــه الگوهــاي رفتــاري متناســب بــا همــان ارزش هــا 
ــن، در  ــی، ۱۳۸۶(. بنابرای ــد )خلیل ــه مي ده ــان ارائ ــه زن را ب
ــز  ــهری نی ــای ش ــازماندهی فضاه ــزی و س ــد برنامه ری فراین
اغلــب زنــان در حاشــیه قــرار گرفتــه و بــه فضــای خصوصــی 
ــردان  ــلطۀ م ــۀ س ــی عرص ــای عموم ــده اند و فض ــده ش ران
3 - sex
4 - gender
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ــۀ  ــه و زنان ــت مردان ــن منظــر، هوی ــی شــده اســت. از ای تلق
ــده  ــاد ش ــی ایج ــا و تضادهای ــبب دوگانگی ه ــا به س فضاه
ــاز و  ــی مج ــای خصوص ــط در فض ــان را فق ــور زن ــه حض ک
فضــای عمومــی را مختــص مردان دانســته اســت. بــا پذیرش 
قلمروهــای متفــاوت بــرای زنان و مردان و ســاخت شــهرهایی 
مردانــه کــه در آنهــا فقــط نیازهــای مــردان مــورد توجــه قــرار 
ــور از  ــدند. منظ ــق ش ــیتی خل ــای جنس ــت، فضاه می گرف
فضاهــاي جنســیتي فضاهایــی هســتند کــه مقــررات معماري 
ــان را  ــا حضــور زن ــِي وضع شــدة اجتماعــي در آنه و جغرافیای
قاعده منــد و دسترســي آنــان را بــه فضاهایــي کــه بــه تولیــد 
 Phadke,( قــدرت و منفعت متصل هســتند، محــدود مي کنــد
2006(. جنســیتي شــدن فضــا زمانــي به عنوان مشــکل مطرح 

مي شــود کــه بنــا بــه دالیلــي یکــي از دو جنــس به اجبــار یک 
ــرداري از آن  فضــاي عمومــي را تــرک کنــد و از حــق بهره ب
فضــا محــروم شــود، در حالي  کــه امــکان بهره منــدي مطلوب 
از فضاهــاي شــهري و عمومــي از حقــوق اولیــۀ شــهروندي 

ــي، ۱۳۸۸: ۴۹(. ــوند )کاظم محســوب مي ش
 از همــان ابتــدا، بــا تقســیم فضــای عمومــی و خصوصــی و 
تقســیم کار جنســیتی، ماهیــت فضاهای جنســیتی شــهری در 
محــدود کــردن تحــرک زنــان و القــای الگوهــای فرهنگــی 
مبتنــی بــر تفــاوت نقش پذیــری زنان بنــا شــده بــود. بنابراین، 
بــا ظهــور جنبش هــای زنــان و حضــور آنــان در عرصه هــای 
اجتماعــی، فضاهــای شــهری از منظــر آنــان جنســیتی تعبیــر 
ــت.  ــرار گرف ــان ق ــوق زن ــداران حق ــورد توجــه طرف شــد و م
طرفــداران حقــوق زنــان همــواره بــه ایــن نــوع از شهرســازی، 
تقســیم بندی جنســیتی فضــای خصوصی و فضــای عمومی، و 
رانــدن زنــان به فضــای خصوصــی با بهانــۀ عدم امنیــت زنان 
در شــهر نقــد داشــته اند. ایــن در حالــی اســت کــه معمــاران 
شــهری یکــی از راه هــای توجــه بــه نیازهــای زنان در شــهر را 
جداســازی جنســیتی اماکــن شــهری عمومــی می دانســته اند. 
بنابرایــن، بــرای تأمیــن رضایــت و امنیــت زنــان در فضاهــای 
شــهری و بــا تکیــه بر ایــن اصل که ایجــاد اماکن، تســهیالت 
و نیــز خدمــات بایــد بــرای زنان به صــورت اختصاصــی صورت 
 گیــرد، جداســازی زنــان و مــردان در فضاهــای عمومی شــکل 
گرفــت. ایــن اماکــن به طــور معمــول »فضــای امــن«۱ نامیده 
ــی،  ــن مذهب ــد از اماک ــا عبارت ان ــای آنه ــوند و نمونه ه می ش

1 - safe space 

ــا، بخــش ســالمت،  ــا، پناهگاه ه اماکــن آموزشــی، خوابگاه ه
زنــدان و ندامتــگاه و بازپــروری، محــل برگــزاری جشــن ها و 
ــاپ های  ــتوران ها و کافی ش ــی، رس ــن ورزش ــا، اماک رویداده
زنانــه، واگن هــای مخصــوص زنان، تاکســی و وســایل حمل و 
نقــل مختــص بــه زنــان، و نیــز مکان هــای اختصاصــی پارک 

ــرای زنان.  ماشــین ب
ــور و  ــوازات ظه ــه م ــالدی و ب ــال  ۱۸۳۰ می ــا، از س در اروپ
ــی  ــی و تفریح ــای عموم ــان، مکان ه ــش زن ــترش جنب گس
ــژ  ــه، ل ــگاه های زنان ــه، ورزش ــای زنان ــد کلوپ ه ــه مانن زنان
ــاد و از  ــعه نه ــه توس ــر آن رو ب ــتوران ها و نظای ــه در رس زنان
ســال  ۱۹۱۰ بــه ایــن ســو نیــز آمریــکا بــه ایــن مــوج ایجــاد 
See: www.en.wiki-( ــت ــان پیوس ــص زن ــای مخت  فضاه
ــن در  ــه اماک ــروزه این گون pedia.org/women-only(. ام

ــا  ــب آنه ــا و معای ــورد مزای ــا در م ــا هســتند، ام سرتاســر دنی
و تأثیرشــان بــر کیفیــت زندگــی زنــان موافقــان و مخالفانــی 
ــران، ژاپــن و  ــد ای ــد. در کشــورهای آســیایی مانن وجــود دارن
ترکیــه به طــور تاریخــی شــاهد جداســازی جنســیتی اماکــن 
عمومــی و غیرعمومــی بوده ایــم. ماننــد اندرونــی در خانه هــای 
ــتن و  ــرای نشس ــی ب ــای مذهب ــۀ تکیه ه ــا باالخان ــی ی ایران
حضــور زنــان در مراســم مذهبــی. بــا شــکل گیری شــهرهای 
مــدرن در ایــران و به ویــژه پــس از انقــالب اســالمی ایجــاد 
ــا  ــا و باالخانه ه ــان از بازاره فضاهــای جنســیتی مختــص زن
بــه وســایل نقلیــۀ عمومــی و ســایر خدمــات اجتماعی تســری 
ــران شــاهد  ــۀ گذشــته در شــهر ته ــک ده ــرد. در ی ــدا ک پی
ــی  ــی، تفریح ــز ورزش ــتوران ها، مراک ــا و رس ــور کافه ه ظه
ــای  ــهردخت ها و پارک ه ــهربانوها و ش ــد ش ــی مانن و خدمات
مختــص زنــان )ماننــد بوســتان بهشــت مــادران( و واگن هــای 

مخصــوص زنــان هســتیم. 

ــت  ــراری عدال ــیتی: برق ــک جنس ۲- تفکی
ــری جنســیتی ــد نابراب ــا بازتولی ــی ی فضای
در بررســی جداســازی جنســیتی فضاهــای عمومــی و کیفیــت 
زندگــی زنان دو رویکــرد کلی وجود دارد. طرفداران جداســازی 
جنســیتی فضاهــای عمومــی دلیل اصلــی و کلیدی جداســازی 
جنســیتی اماکــن عمومی را برقــراری عدالت فضایــی با تأمین 
ــت  ــر کیفی ــا ب ــه نه تنه ــد ک ــان می دانن ــی زن ــت و ایمن امنی
زندگــی زنــان و آســایش و آرامــش روانــی آنــان اثــر می گذارد، 
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بلکــه موجــب تقویــت حضــور فعــال آنهــا در عرصــۀ اجتمــاع 
می شــود. برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه زنــان و مــردان 
ــاوت  ــی متف ــی و روان ــای فیزیک ــتن ویژگی ه ــل داش به دلی
نیازهــای متفاوتــی نیز دارنــد، و زنــان به دلیــل محدودیت های 
جســمانی و مســائل ایدئولوژیکــی مثــل حجاب در کشــورهای 
ــی  ــای عموم ــردان در فضاه ــر م ــور در براب ــالمی از حض اس
ــوان  ــت را می ت ــن دس ــی از ای ــن، اقدامات ــد. بنابرای ناتوان ان
ــان  ــا مخالف ــت جنســیتی دانســت. ام ــت ایجــاد عدال در جه
جداســازی جنســیتی بــر بازتولیــد نابرابــری جنســیتی، تســری 
نقــش دوم و شــهروندی منفعــل زنــان تأکیــد دارنــد و معتقدند 
ــان  ــر تأمیــن امنیــت زن آوردة ایــن جداســازی کــه مبتنــی ب
اســت بســیار کمتــر از ضــرری اســت کــه ایــن جداســازی بــه 
زنــان وارد می کنــد. در ادامــه بــه بررســی نظرهــای عمیق تــر 
موافقــان و مخالفــان ایــن جداســازی جنســیتی می پردازیــم.

۲-1- موافقان جداسازی جنسیتـی
ــوزة  ــرای ح ــیتی ب ــای جنس ــت فضاه ــرش، اهمی ــپین۱ در اث اس
عمومــی2، ســعی کــرد نشــان دهــد کــه فضاهــای جنســیتی 
ــد، زیــرا باعــث  ــرای حــوزة عمومــی بســیار مهم ان شــهری ب
ایجــاد هویتــی بیــرون از خانــه و خانــواده برای زنان می شــوند 
و فضــای امنــی برایشــان می ســازند. بــه عقیــدة او، تفکیــک 
جنســیتِی اختیــاری برخــالف تفکیــک جنســیتِی اجبــاری، که 
ــی  ــای عموم ــه فض ــان ب ــی زن ــردن دسترس ــدود ک ــه مح ب
 Spain,( ــد ــش می ده ــی را افزای ــن دسترس ــش دارد، ای گرای
ــان  ــنجی۳ نش ــک نظرس ــج ی ــاس، نتای ــن اس ــر ای 2005(. ب

ــان در اماکنــی کــه مختــص آنهاســت احســاس  می دهــد زن
آرامــش و اعتمادبه نفــس بیشــتری دارنــد. همچنیــن زنانی که 
ــاس  ــوند احس ــد می ش ــه بهره من ــی زنان ــات اختصاص از خدم
می کننــد کــه دیــده شــده و به حضــور آنهــا در جامعــه اهمیت 
داده شــده اســت. زنانــی کــه از این گونــه خدمــات و مکان هــا 
ــا ســایر  ــد احســاس همبســتگی بیشــتری ب اســتفاده می کنن
ــا  ــه ب ــدون دغدغ ــه ب ــد ک ــی می یابن ــد و فرصت ــان دارن زن
زنــان دیگــر بــه تبــادل تجربــه بپردازنــد. نتایــج ایــن بررســی 
حاکــی از آن اســت کــه به لحــاظ اجتماعــی اماکــن زنانــه بــه 
ــه  ــد ک ــک می کن ــد و کم ــدی می ده ــاس توانمن ــا احس آنه
1 - Spain
2 - The Importance of Urban Spaces for the Public 
Realm
3 - why women-only

ــای  ــورد فضاه ــد. در م ــت  کنن ــر حمای ــود بهت ــوادة خ از خان
ــاظ  ــه به لح ــد ک ــد می کن ــش تأکی ــن پژوه ــز ای ــغلی نی ش
اقتصــادی، فضاهــای کاری زنانــه بــه زنــان فرصــت می دهنــد 
بــا اعتمادبه نفــس بیشــتری مشــغول بــه  کار شــوند. همچنیــن 
ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا جداســازی جنســیتی به طــور 
غیرمســتقیم در هزینه هــای جامعــه صرفه جویــی شــود، زیــرا 
ــان  ــت زن ــن امنی ــرای تأمی بخشــی از هزینه هــای مســتمر ب
ــا قربانــی شــدن، تجــاوز و  در فضاهــای عمومــی و مقابلــه ب
آزارهــای خیابانــی کاســته می  شــود. در ایــن نظرســنجی  کــه 
مرکــز منابــع زنــان۴ در سرتاســر انگلســتان از هــزار زن عضــو 
۱۰۱ ســازمان مختــص زنــان۵ انجــام داد ۹۷درصــد بــر ایــن 
بــاور بودنــد کــه زنــان باید بــه ســازمان های خدماتــی مختص 
زنــان دسترســی داشــته باشــند. ۵۶درصــد ترجیــح می دادنــد 
بــه باشــگاه ورزشــی مختــص زنــان برونــد. ۹۰درصــد معتقــد 
ــه در صــورت  ــند ک ــته باش ــکان را داش ــن ام ــد ای ــد بای بودن
نیــاز بتواننــد خشــونت خانگــی یــا تجــاوز و هتــک نامــوس را 
بــه یــک زن مســئول گــزارش بدهنــد. ۷۸درصــد می گفتنــد 
کــه زنــان بایــد حــق انتخــاب داشــته باشــند تــا در صــورت 
نیــاز، بــرای مشــاوره و رفــع نیازشــان بــه حمایــت شــخصی، 
بــه یــک زن متخصــص مراجعــه کننــد. همچنیــن بســیاری 
از زنــان صرف نظــر از فرهنــگ، مذهــب و تحصیــالت خــود 
ترجیــح می دادنــد کــه خدمــات مختص زنــان را انتخــاب کنند

.)Women’s Resource Centre, 2007: 93-95(

ــان در  ــت زن ــوان امنی ــا  عن ــی۶ ب ــۀ آزمایش ــۀ مطالع در مقدم
حمــل و نقــل عمومــی۷ در انگلســتان آمــده  اســت: دو ســوم 
مســافران شــهری روزانــه در فرانســه زنــان هســتند. ۵۵درصد 
از مســافران هــرروزه در آمریــکا را زنــان تشــکیل می دهند. در 
آلمــان نیــز تعــداد زنانــی که از سیســتم حمــل و نقــل عمومی 
اســتفاده می کننــد بیــش از مــردان اســت. بــا ایــن حــال، نیــاز 
ایــن گــروه در امکانــات حمــل و نقــل عمومــی تقریبــاً نادیــده 
انگاشــته شــده اســت کــه بایــد بــرای رفــع ایــن کاســتی اقدام 

.)Bhatt et al, 2012: 8( شــود
همچنیــن موافقــان تفکیــک پارک هــای شــهری، بــا تأکیــد 
بــر امنیــت زنــان، بــر ایــن باورنــد کــه پارک هــای عمومــی 

4 - Women’s Resource Centre
5 - Women Only
6 - pilot
7 - Women’s Safety in Public Transport
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محیــط امنــی بــرای زنــان نیســتند و بهتــر اســت پارک هــای 
ویــژة بانــوانـ  کــه گاهــی از آنهــا بــا نــام »پــارک زنانــه«۱ یاد 
ــان بتواننــد در آنهــا آزادانــه  می کننــد ـ ایجــاد شــوند کــه زن
حضــور یابنــد و روابــط اجتماعــی را تجربــه کننــد. امــا ایــن 
موضــوع کــه آیــا ایجــاد پارک هــای زنانــه واقعــاً کار درســتی 
ــی  ــاًل یک ــورد بحــث اســت. مث ــدت م ــر به ش ــا خی اســت ی
ــه  ــه ترکی ــای زنان ــداث پارک ه ــرو در اح ــورهای پیش از کش
اســت کــه در اغلــب شــهرهای خــود پارک هایــی بــا برچســب 
»بانــوان« یــا »خانوادگــی« دارد. کــن2 در مطالعــه ای مــوردی 
نشــان داد کــه می تــوان بــدون حذف کــردن مــردان از صحنۀ 
پــارکـ  و در نتیجــه محــدود کــردن عملکــرد پــارک شــهری 
ـ تجربــۀ زنــان مســلمان از پــارک شــهری را به نحــوی تغییر 
داد کــه بــه حــوزة شــهری قابــل اعتمــادی بــرای زنــان مبدل 

.)Can, 2013( »شــود
ــه  ــی )۱۳۹۵( در پژوهشــی ک ــد و رضای ــز برومن ــران نی در ای
دربــارة ارزیابــی عملکــرد بوســتان های زنــان انجــام داده انــد 
احــداث و توســعۀ بوســتان های زنــان را به ســبب ایجــاد 
بســتري مناســب بــراي گــذران اوقــات فراغــت و محیط هایي 
ســرزنده و فعــال در افزایــش حضور انتخابي زنــان در فضاهاي 
شــهري و برقــراري تعامــالت اجتماعي آنــان مؤثر دانســته اند. 
ــب  ــتان ها را موج ــن بوس ــاد ای ــا ایج ــاس، آنه ــن اس ــر ای ب
افزایــش ســهم زنــان از فضاهــاي شــهري و راهــکاري عملي 
براي دست یـــابي بـــه عدالت جنسیتي در کشــورهاي اسالمي 

ــد. ــمار آورده ان به ش
در حقیقــت، جداســازی جنســیتی بــا تأکیــد بر افزایــش حضور 
زنــان در عرصــۀ اجتماعــی، تأمیــن امنیــت آنــان و در نتیجــه 
تــالش بــرای توجــه بــه نیازهــای زنــان در شــهر مــورد توجه 
موافقــان قــرار گرفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه تأمین 
ــارغ از شــرایط  ــان ف امنیــت و ایجــاد احســاس ایمنــی در زن
فضایــی محصــول عوامــل اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 

دیگــری نیــز هســت.

۲-۲- مخالفان جداسازی جنسیتی
مخالفــان جداســازی جنســیتی معتقدنــد کــه ایــن جداســازی 
ــای فرهنگــی ایجادشــده  ــا و حصاره در نتیجــۀ محدودیت ه
ــی  ــای عموم ــی و عرصه ه ــای اجتماع ــان در فض ــرای زن ب
1- women park
2 - Can

ــی از  ــد به خوب ــا نتوانن ــده آنه ــث ش ــود باع ــه خ ــت ک اس
موقعیتشــان بهــره ببرنــد و مجبــور باشــند خــود را همچــون 
یــک عنصــر غیــرالزم از صورت مســئلۀ فضاهــای شــهری و 
عرصه هــای عمومــی حــذف کننــد یــا در فضــای اختصاصــی 
خــود در شــهر حضــور یابنــد و منکــر نیازهــای فضایی شــان 
به عنــوان شــهروند شــوند. از منظــر مدافعــان لیبــرال حقــوق 
ــای  ــان از فضاه ــدن زن ــده ش ــان، ران ــا برابری طلب ــان ی زن
ــۀ  ــه جامع ــی ـ ک ــای اختصاص ــه فضاه ــهری ب ــی ش عموم
ــکل  ــل مش ــرای ح ــکاری ب ــوان راه ــاالر آن را به عن مردس
زنــان در اســتفاده از فضاهــای عمومــی شــهری مطــرح کــرده 
و اثــرات آن به صــورت تفکیــک جنســیتی فضاهای آموزشــی، 
فراغتــی و حمــل و نقــل بــروز یافتــه اســت ـ نتیجــه ای جــز 
محــروم شــدن آنــان از حضــور برابــر در فضاهــای عمومــی 
شــهری، عــدم مشــارکت اجتماعــی آنهــا در شــهر و همچنین 
نقــض حقــوق شــهروندی در اســتفاده از امکانات و تســهیالت 
شــهری نداشــته اســت. ایــن گــروه بــر ایــن باورنــد کــه اگــر 
نــگاه جنســیتی در ســطح کالن جامعــه از بیــن بــرود و زنــان 
و مــردان به عنــوان شــهروند از حقــوق برابــر در بهره بــرداری 
از امکانــات و فضاهــای شــهری برخــوردار شــوند، دیگــر بــه 
سیاســت های حمایتــی این چنینــی و ســرمایه گذاری های 
ــیتی  ــکاف های جنس ــرش و ش ــق نگ ــه تعمی ــه ب ــیار، ک بس

ــازی وجــود نخواهــد داشــت. ــد، نی دامــن می زن
ــر  در ایــن زمینــه مقاومت هایــی اجتماعــی و سیاســی در براب
خدمــات مختــص زنــان در کشــورهای مختلــف وجــود دارد. 
مرکــز مطالعــات و منابــع زنــان انگلســتان در ســال 2۰۰۷ طی 
ــا و  ــن مخالفت ه ــت ای ــرد عل ــالش ک ــی ت ــه ای میدان مطالع
فشــارها را دریابــد و بــه مــواردی از ایــن قبیــل دســت یافــت:

۱. اشتباه گرفتن مفهوم مختص زنان با سکسیسم
2. ایــن بــاور غلــط که برابــری جنســیتی در جامعه محقق 

شــده و بــه این گونه خدمــات نیازی نیســت
۳. یکــی دانســتن خدمــات مختــص زنان بــا تبعیض علیه 
 why women-only,( زنــان یــا انحصارطلبــی جنســیتی

)2007: 93-95

ــردازان زنانه نگــر  ــد توجــه داشــت کــه نظریه پ ــن بای همچنی
کــه ایــدة فضاهــای مختــص زنــان را زیــر ســؤال می برنــد بر 
تاریخچــۀ پیدایــش ایــن ایــده دســت می گذارنــد و معتقدند که 

۶۱
ارة

شم

۱۱۰



نویســندگانی ماننــد ویرجینیــا وولــف۱ و نیــز طرفــداران روابــط 
تک جنســیتی در دهــۀ ۱۹۶۰ آن را ســاخته و پرداخته انــد. 
امــا ایــن ایــده، از نظــر مخالفــان آن، در محفل هــای 
ــرح  ــرر مط ــورت مک ــی به ص ــان در حال ــۀ زن برابری خواهان
ــرای  ــت ب ــف روشــنی از »امنی ــان تعری ــه همچن می شــود ک
زنــان«2 و جنســیتی کــردن امنیــت وجــود نــدارد. بــرای پــر 
کــردن ایــن خــأ، برخــی از نظریه پــردازان زنانه نگــر پیشــنهاد 
می کننــد کــه میــان »ایمــن از«۳ و »ایمــن بــرای«۴ تفــاوت 
قائــل شــویم. جداســازی بــرای ایمن کــردن زنان از خشــونت، 
تجــاوز و حفــظ حقــوق شــهروندی آنهاســت، در حالــی  کــه 
مقصــود پیشــگامان مدافــع حقوق زنــان از »اتاقی بــرای خود« 
ــناختی،  ــاظ ش ــودن به لح ــر ب ــرای بیانگ ــی ب ــاس ایمن احس
عقالنــی و هیجانــی اســت و در عیــن حــال ایــن نــوع فضــای 
امــن بــرای زنــان متضمن مشــارکت فعــال اجتماعــی و ادغام 
 Lewis et( در بطــن جامعــه اســت، نــه جــدا شــدن از جامعــه

 .)al., 2015

به طــور کلی، مخالفان جداســازی جنســیتی اســتدالل می کنند 
کــه جــدا کــردن فضاهــای اجتماعــی بــه معنــای ایــن اســت 
کــه مــردان را مــرد نگــه داریــم و زنــان را عقــب برانیــم یــا 
بــه عبــارت دیگــر مردانگــی را تقویــت و زنانگــی را تضعیــف 
کنیــم. ایــن عــده معتقدنــد کــه جداســازی جنســیتی هرچنــد 
ــان  ــی همچن ــد، ول ــاق می افت ــان اتف ــت از زن ــت حمای ــا نی ب
نمایانگــر تبعیض جنســیتی اســت کــه در لباس دیگــری ظاهر 
شــده اســت. تــا زمانــی کــه فضاهــای مردانــه در جوامــع دیده 
ــۀ  ــان یــک طبق ــوم اســت کــه مــردان همچن می شــوند معل
ــازی جنســیتی در  ــوند. جداس ــده می ش ــز دی ــی متمای اجتماع
جامعــۀ مردمحــور بــه معنــای ُمهــر تأییــد بــر ایــن باور اســت 
ــه  کــه زن یــک شــئ جنســیتی۵ اســت )Cohen, 2011(. ب
عبــارت دیگــر، ایــن جداســازی بــر افزایــش ســلطه و قــدرت 
مــردان، بازتولیــد طبقــۀ برتــر بــرای مــردان و نیــز از دســت 

رفتــن آزادی زنــان تأکیــد دارد.
مخالفــان جداســازی فضاهــای جنســیتی همچنیــن بــر تأثیــر 
ایــن جداســازی در انجمن هــای تک جنســیتی متوســل 
می شــوند. از منظــر ایــن گــروه، انجمن هــای بــرادری و 
1 - Virginia Woolf
2 - women safety
3 - safe from
4 - safe to
5 - sexualized object 

ــیتی  ــازی جنس ــوارد جداس ــن م ــه از بارزتری ــای زنان کلوپ ه
هســتند. تحلیل هــای کّمــی نشــان می دهنــد ایــن بــاور کــه 
ــد« در  ــرد باش ــان زن و م ــۀ می ــر رابط ــد کنترل گ ــرد بای »م
ــه ای از  ــده می شــود و نمون ــور دی ــرادری به وف ــای ب انجمن ه
»طــرز تفکــر گــروه هم ســاالن مذکر«۶ اســت که در بســیاری 
از فضاهــای جداسازی شــدة جنســیتی وجــود دارد. به عــالوه، 
مطالعــات نشــان می دهنــد کــه مــردان در محیط هــای مردانه 
ــد و  ــه می زنن ــاًل مردان ــت گذاری های کام ــه سیاس ــت ب دس
نســبت بــه ناهم نوایــی جنســیتی۷ واکنش هــای تنبیهی نشــان 
می دهنــد؛ مســئله ای کــه حتــی در ســرویس های بهداشــتی 
مردانــه کــه بــر اســاس جداســازی جنســی تعریــف شــده اند، 
دیــده می شــود. تحقیقــی کــه دربــارة تصاویــر روی دیوارهــای 
ــان داد  ــد، نش ــام ش ــی انج ــتی عموم ــرویس های بهداش س
ــدزن  ــرادی ض ــند اف ــر را می کش ــن تصاوی ــه ای ــانی ک کس
ــوان گفــت کــه جداســازی جنســیتی  هســتند. در واقــع می ت
ــرار  ــه ق ــری مردان ــی اســت کــه پشــتوانۀ تفــوق و برت نیروی
ــر زن  ــط نابراب ــه رواب ــه ب ــد ک ــرد و محیطــی می آفرین می گی
و مــرد دامــن می زنــد. محدودیــت هویــت، محدودیــت آزادی 
و انتقــال محــدود دانــش اجتماعــی دربــارة جنســیت از دیگــر 

 .)Cohen, 2011( معایــب فضاهــای جنســیتی اســت
رنــدل در مطالعــات خــود بــه بررســي فضاهــاي اختصاصــي 
ــا،  ــاص فض ــش خ ــي، نق ــر فرهنگ ــان از نظ ــردان و زن م
ــردازد.  ــیتي مي پ ــط جنس ــت رواب ــظ و تقوی ــادسازي، حف نمـ
موضوعــي کــه در تمامــي مباحــث مربــوط بـــه روابـــط میان 
ــدرت  ــق ق ــت از طری ــده اس ــوان ش ــا عن ــیت و فض جنس
تعریــف مي شــود و اینکــه چگونـــه روابـــط قـــدرت در محیط 
ساخته شــده نقــش مي بندنــد )Rendell, 2000: 101(. در 
حقیقــت، ایــن روابــط قدرت اســت کــه بــه نابرابري جنســیتي 
منجــر مي شــود. در مطالعــات دیگــری کــه دربــارة جنســیت 
و فضـــا انجـــام شـــده برداشــت هاي دیگــري مطــرح شــده و 
عقیــده بــر آن اســت کــه فضــاي زنانــه محیطــی کنترل شــده 
و تحــت ســلطه اســت. در ایــن فضاهــا امنیــت، آن هــم از نوع 
ویـژة آن، وجـود دارد ولـي در ازاي از دسـت رفتن آزادي حاصل 

شــده اســت )یلــدا، ۱۳۸۰: ۱۹(. 
در ایــن زمینــه کمیســیون حقــوق بشــر و برابــری )2۰۱۴( در 

6 - male-peer-group thinking
7 - gender nonconformity
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دســتورالعمل۱ خــود بــرای مالحظات حقــوق بشــری در زمینۀ 
جداســازی جنســیتی در رویدادهــا و مناســبت های دانشــگاهی 
و اتحادیــه ای در انگلســتان، اســکاتلند و ولــز اشــاره می کند که 
انجــام هــر نــوع جداســازی جنســیتی مجــاز نبــوده و ضامــن 
رعایــت حقــوق بشــر نیســت. ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
همــواره ایجــاد فضاهــای جنســیتی عمومــی در خدمــت زنــان 
نبــوده، بلکــه ممکــن اســت بــه بازتولیــد نابرابــری جنســیتی 

منجــر شــود.
ــده در  ــت مطرح ش ــی موضــوع امنی ــازی حت ــان جداس مخالف
ــد. در  ــرار می دهن ــد ق ــورد تردی ــز م ــی را نی جداســازی فضای
پژوهشــی کــه ســایت ریســرچ گیــت2 در ســال 2۰۱۴ به طــور 
برخــط منتشــر کــرده آمــده اســت کــه بیشــتر مطالعاتــی کــه 
ــد  ــان صــورت گرفته ان ــورد فضاهــای امــن مختــص زن در م
امنیــت آنهــا را از نظــر فیزیکــی و جســمی بررســی کــرده و 
آرامشــی نســبی را کــه ایــن احســاس امنیت بــه آنهــا می دهد 
مطــرح کرده انــد. امــا مطالعاتــی که امنیــت روان شــناختی این 
گــروه از زنــان را در فضاهــای امن تک جنســیتی بررســی کنند 
انگشت شــمار هســتند و همچنیــن مطالعــه ای کــه بــه امنیــت 
شــناختی۳ آنهــا بپــردازد تقریبــاً وجــود نــدارد. در ایــن مطالعــه 
بــه دو تحقیــق آنزالدو۴)2۰۰2( و هنری۵ )۱۹۹۳-۱۹۹۴( اشــاره 
شــده اســت )Stengel and Weems, 2010: 504( که نتایج 
پژوهــش آنهــا نشــان می دهــد فضــای امــن توهمــی بیــش 
نیســت و احســاس ایمنــی تجربه شــده در واقــع رهایــی موقتی 
از بایدهــا و نبایدهــا و کنترلــی اســت کــه به طــور مرســوم در 

اطــراف زنــان اعمــال می شــود. 
در پژوهشــی کــه در مــورد پارک هــای تک جنســیتی در هنــد 
انجــام شــده اســت )Shinde, 2013( هــدف از احــداث ایــن 
پارک   هــا بــا محوریــت زنــان ایجــاد فضایــی بــرای نزدیکــی 
ــازمان هایی  ــه س ــده ک ــته ش ــان دانس ــۀ آن ــای هم فعالیت ه
مردم نهــاد آنهــا را پشــتیبانی می کننــد. همچنین هــدف دیگر، 
ــای  ــرای فعالیت ه ــراً ب ــه منحص ــت ک ــی اس ــاد فضاهای ایج
ــان  ــه زن ــا ک ــت از آنج ــوان گف ــد. می ت ــان باش ــف زن مختل
ــرای  ــی ب ــا فضای ــن پارک ه ــی پدرســاالری هســتند ای قربان

1 - Gender Segregation at Events and Meetings: 
Guidance for Universities and Students’ Unions.
2 - www.Researchgate.net 
3 - cognitive 
4 - Anzaldu´a 
5 - Henry 

آنهــا ایجــاد می کننــد کــه تــا حــدی از ســلطۀ مــردان خــارج 
شــوند. بــا ایــن حــال، شــیند۶ عقیــده دارد کــه ایــن جدایــی و 
تفکیــک جنســیتی، بــه  جــای ایجــاد ایمنــی و امنیــت بــرای 
زنــان، فاصلــۀ اجتماعــی بیــن جنس هــا را افزایــش می دهــد.

بازتولیــد خشــونت نســبت بــه زنــان یکــی از مــواردی 
ــد.  اســت کــه مخالفــان جداســازی جنســیتی مطــرح کرده ان
پژوهش هــا حاکــی از آن اســت کــه جداســازی جنســیتی حتی 
در زمیــن بــازی کــودکان نیــز ممکــن اســت بســتری بــرای 
نهادینه ســازی غالــب بــودن جنــس مــرد ایجــاد کنــد. ورزش 
ــیتی در آن  ــازی جنس ــه جداس ــی اســت ک ــی از حوزه های یک
ــه  ــاً باعــث نظــرات منفــی و خشــونت مــردان نســبت ب غالب
 Cohen,( زنــان می شــود. مطالعــه ای روی تیــم راگبی مــردان
2011( نشــان داد کــه جداســازی جنســیتی باعــث شــد آنــان 

واکنش هــای انزجــاری نســبت بــه زنــان نشــان دهنــد. اگــر 
زنــی حیــن تمریــن وارد محوطــه می شــد آنهــا نســبت بــه او 
ــد. ــان می دادن ــز نش ــا تحقیرآمی ــونت بار ی ــای خش واکنش ه

یافته هــای پژوهشــی در مــورد جداســازی فضاهــای حمــل و 
نقــل عمومــی در ســال 2۰۱۳ حاکــی از آن بــود کــه زنــان در 
حمــل و نقــل عمومــی غالبــاً بــا خشــونت و تعــرض جنســی 
مواجــه می شــوند، به خصــوص در کشــورهایی کــه بــا ســطوح 
 .)Peters, 2013( باالیی از نابرابری جنســیتی روبه رو هســتند
غالبــاً واکنــش رایــج بــه ایــن مشــکل ایجــاد خدمــات حمل و 
Dunck-(  نقــل مختــص زنــان )حمل و نقــل صورتــی( اســت

el-Graglia,2013a(. امــا دربــارة کارآیــی ایــن راه حــل هیــچ 

قطعیتی وجــود نــدارد )Dunckel-Graglia, 2013b(. خدمات 
حمــل و نقــل صورتــی فقــط در کشــورهای در حــال توســعه 
دیــده نمی شــود؛ در شــهرهایی ماننــد لنــدن، پاریــس و برلیــن 
هــم شــاهد اتوبوس هــا و تاکســی های صورتــی هســتیم. ولی 
محققــان تصــور می کننــد کــه مســئلۀ حمــل و نقــل مختــص 
ــی  ــوان آن را به راحت ــه بت ــت ک ــر از آن اس ــوان پیچیده ت بان
»خــوب« یــا »بــد« خوانــد. بــه نظــر برخــی محققــان، حمــل 
و نقــل صورتــی پاســخی موقتــی و ناکافــی بــه پدیــدة رو بــه 

 .)Kirk, 2014( وخامــت خشــونت علیــه زنــان اســت
در ژوئــن 2۰۱۶، در انگلســتان، مقالــه ای در ســایت اس بی اس۷ 
منتشــر شــد کــه پــس از اضافــه کــردن واگن هــای مخصوص 

6 - Shinde
7 - www.SBS.com.au
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زنــان بــه قطــار و اتوبــوس شــهری۱ دربــارة مطرح شــدن موج 
ــان  ــا جــدا کــردن زن جداســازی از مخاطــب می پرســید: »آی

راه حلــی بــرای حفاظت از آنهاســت؟!«
گرچــه واگن هــای زنانــه، کتابخانه هــای زنانــه، کنســرت های 
زنانــه، پارکینگ هــای دوســت دار زنــان و نظایــر اینهــا 
اندک انــدک بــه فضــای شــهری معرفــی می شــوند، امــا بــه 
 نظــر می رســد پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه ایــن راه حــل 
ــه یــک مســئلۀ جــدی و ریشــه ای  فقــط پاســخی موقتــی ب
اســت )Heath, 2016(. برخــی نظرهــای زنــان در ایــن  بــاره 
ــن  کــه در تارنما هــای برخــط2 زنانه نگــر منتشــر شــدند از ای
قرارنــد: »اگــر من مرد بــودم، از اینکــه آن قدر غیرقابــل اعتماد 
فــرض می شــدم کــه زنــی نبایــد کنــارم می ایســتاد، عصبانــی 
می شــدم« یــا »افــزودن واگــن زنانــه بــه قطارهای انگلســتان 
حرکتــی رو بــه عقــب اســت«. امــا برخــی هم بــر ایــن باورند: 
»خــدا را شــکر! مــن از یازده ســالگی مجبــور بــودم از وســایل 
ــودم.  ــت نب ــت راح ــم و هیچ وق ــتفاده کن ــی اس ــۀ عموم نقلی
See: www.( »ــد ــردان بودن ــط م ــط و فق ــم فق ــش ه علت

 .)feministcurrent.com, 2015

در ایــران نیز در پژوهشــی که کریمــی )۱۳۸۹( در مورد »پارک 
مــادر ارســباران« انجــام داده دالیــل زنــان دربــارة حضــور یــا 
عــدم حضــور در پارک هــای اختصاصــی بانــوان در پنــج گــروه 
مختلــف، اعــم از موافــق و مخالــف، چنین مطرح شــده اســت:
ــان  ــتند و خواه ــب نمی دانس ــیتی را مناس ــک جنس ۱- تفکی
نظــارت اجتماعــی بیشــتر بودنــد تــا بتواننــد از دیگــر فضاهــا 

اســتفاده کننــد.
2- تفکیــک جنســیتی را مناســب می دانســتند و علــت نبــود 

امنیــت را وجــود مــردان غریبــه می دانســتند.
ــان آزادی و  ــا و خواه ــیتی فضاه ــک جنس ــف تفکی ۳- مخال

ــد. ــا بودن ــری در اســتفاده از فضاه براب
۴- تفکیــک جنســیتی را راه حــل نمی دانســتند، امــا پارک های 
زنانــه را فعــاًل راه حلــی بــرای محدودیت هــای قانونــی و عرفی 

و امنیتــی قلمــداد می کردند.
ــه  ــد و ب ــتقبال می کردن ــه اس ــای زنان ــاخت پارک ه ۴- از س
علــت محجبــه بــودن، آن را امکانــی بــرای ارتقــای کیفیــت 

ــد. ــود می دیدن ــی خ زندگ

1 - NSW Rail, Tram and Bus Union
2 - online

۵- اظهــار می کردنــد کــه در صــورت داشــتن امنیــت و آزادی، 
پارک هــای زنانــه انتخــاب آنهــا نخواهــد بــود.

ــی  ــواره راه حل ــیتی هم ــازی جنس ــث جداس ــب بح بدین ترتی
ــد  ــت. تأکی ــده اس ــه ش ــر گرفت ــذر در نظ ــی و زودگ موقت
ــد  ــری از بازتولی ــیتی و جلوگی ــری جنس ــر براب ــا ب پژوهش ه
ــا جداســازی  ــه نظــر می رســد ب نابرابــری جنســیتی اســت. ب
جنســیتی تفــوق و برتــری مردانــه مــورد تأکیــد قــرار می گیرد 

ــود. ــرد منجــر می ش ــن رویک ــد ای ــه بازتولی ــه ب و در نتیج

3- نتیجه گـیری
ــوع  ــه موض ــد ک ــن باورن ــر ای ــردازان ب ــی از نظریه پ  برخ
ــل  ــت و در محاف ــروزی اس ــئله ای ام ــه مس ــای زنان فضاه
دانشــگاهی پررنگ تــر دیــده می شــود؛ جایــی کــه کشــمکش 
ــتراحتگاه های  ــی و اس ــای ورزش ــا، زمین ه ــرای کتابخانه ه ب
زنانــه و ارتبــاط آنهــا بــا حقــوق بشــر مباحــث داغــی را میــان 
ــا  ــزد. ام ــر برمی انگی ــان ام ــتادان و متولی ــجویان و اس دانش
ــای  ــازی فضاه ــد جداس ــرح ش ــر مط ــه پیش ت ــور ک همان ط
مردانــه و زنانــه از یکدیگــر در جوامــع ســنتی گذشــته ریشــه 
دارد و در دنیــای امــروز اشــکال جدیدتــری پیــدا کــرده کــه بــا 
انگیزه هــا و دالیــل مختلفــی، هــم در کشــورهای توســعه یافته 

ــری می شــود. و هــم در کشــورهای در حــال توســعه، پیگی
منتقدان این جداســازی جنســیتی در فضاهای شــهری معتقدند 
آن عــده از  طرفــداران حقــوق زنــان کــه خواهــان جداســازی 
بــرای مراقبــت از زنــان هســتند در واقــع در تالش انــد تاریــخ 
را بــه عقــب برگرداننــد و ایــن خــود نوعــی از جنســیت گرایی 
 See: www.spiked-online.com, ( ۳ اســت)سکسیســم(
ــان در  ــر امنیــت، تقویــت حضــور زن 2016(. موافقــان نیــز ب

فضاهــای عمومــی و تــالش به منظــور ایجــاد حــق انتخــاب 
بــرای زنــان تأکیــد دارنــد. امــا بایــد گفــت کــه در ایــن زمینــه 
ــازی  ــن جداس ــان ای ــود و زی ــه س ــی ک ــای عمیق پژوهش ه
ــن  ــه اســت و بنابرای ــد صــورت نگرفت ــن کن ــی تبیی را به خوب
نمی توانیــم بــه شــواهد مســتند محکمــی در تأییــد یــا رد هــر 

یــک از ایــن دو دیــدگاه اشــاره کنیــم. 
در نهایــت بــه  نظــر می رســد رویکردی کــه جداســازی و ایجاد 
فضاهــای مختــص زنــان را در جهــان امــروز تأییــد می کنــد، 
بــا توجــه به ریشــه های ســنتی آن، بیشــتر در خدمــت بازتولید 

3 - sexism
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رویکــرد پدرســاالرانه ای اســت که زنــان را فقــط در نقش های 
شــهروندی منفعــل و محــدود بــه حــوزة خصوصــی در نظــر 
گرفتــه اســت و حضــور زنــان در عرصــۀ عمومــی را نیــز بــا 
توجــه بــه همیــن تعریــِف نقشــی در چارچوبــی جــدا از مردان 
در نظــر می گیــرد. ایــن تعریــف در حقیقــت ادامۀ همان ســنت 
ــال  ــی و منفعل/فع ــی، خصوصی/عموم ــۀ اندرونی/بیرون دیرین
اســت. از ســوی دیگــر، رویکــردی کــه ایــن جداســازی را در 
ــان، ایجــاد فرصت هــای  جهــت تأمیــن امنیــت و آرامــش زن
برابــر حضــور در عرصــۀ عمومــی، و تــالش بــرای پذیــرش 
ــد  ــه می دان ــان در جامع ــری زن ــادری و همس ــای م نقش ه
نیــز هماننــد رویکــرد قبلــی مــورد وفــاق و پذیــرش حداکثری 
نظریه پــردازان زنانه نگــر قــرار نگرفتــه  اســت. آنچــه از مــرور 
نظــری در ایــن مقالــه برمی آیــد ایــن اســت کــه جداســازی 
جنســیتی فضاهــای شــهری را نمی تــوان در همــه حــال یــک 
ــان در نظــر گرفــت، چراکــه صــرف  ــرای زن حــق انتخــاب ب
ــیتی  ــۀ جنس ــد طبق ــت بازتولی ــا در خدم ــن فضاه ــور ای حض
اســت کــه سال هاســت طرفــداران حقــوق زنــان بــرای رفــع 
آن تــالش کرده انــد و راه حــل رســیدن بــه برابــری جنســیتی 
را در ایجــاد فضاهــای امــن شــهری، آموزش و فرهنگ ســازی 

ــته اند.  ــیتی دانس جنس
ــاص  ــات خ ــا و امکان ــاد فضاه ــوع ایج ــروزه موض ــر ام اگ
ــی ها،  ــه، تاکس ــتوران های زنان ــد رس ــهرها مانن ــان در ش زن
واگن هــا و اتوبوس هــای زنانــه بــا انگیــزة ایجــاد تنــوع بیشــتر 
در امکانــات عمومــی و افزایــش حــق انتخــاب بــرای زنــان در 
تمــام طیف هــای قومیتــی، ملیتــی و مذهبــی در نظــر گرفتــه 
شــود )کــه بــر اســاس آن، تنــوع گروه هــای زنــان و نیازهــای 
متفــاوت آنــان خدمــات شــهروندی متفاوتــی را نیــز نیازمنــد 
ــود. امــا اگــر ایــن  ــل دفــاع خواهــد ب اســت(، رویکــردی قاب
ــردان در  ــان از م ــیتی زن ــازی جنس ــدف جداس ــا ه ــا ب فضاه
ــتای  ــه در راس ــود )ک ــاد ش ــهری ایج ــی ش ــای عموم فضاه
ــا  ــا ب ــع ســنتی ی همــان اهــداف شــکل گیری خــود در جوام
هــدف ترویــج بــاور شــهروندی منفعــل زنانــه و طــرد زنــان از 
فضاهــای شــهری عمومــی اســت(، هرچنــد توجیهاتــی بــرای 
منافــع ایــن جداســازی جنســیتی زنان مطــرح شــود، در نهایت 
کیفیــت زندگــی زنــان در شــهر را تحت تأثیــر قــرار می دهــد و 
بــه حــذف آنــان از فضاهــای شــهری منجــر می شــود. بــر این 

اســاس، مهــدی زاده معتقــد اســت که این جداســازی، بــا وجود 
برخــی آثــار مثبــت ظاهــری و کوتاه مــدت، از نظــر پیامدهــای 
روان شــناختی قابــل دفاع نیســت و بســیاری از شــهروندان زن 
ــد )مهــدی زاده، ۱۳۹۵: ۳2(. در  ــا آن مخالف ان ــز ب ــا مــرد نی ی
حقیقــت، ایــن اقــدام اگرچــه موجــب ســهولت بهره بــرداری از 
فضــا بــرای زنــان می شــود، امــا مفهــوم اجتماعــی از فضــا را 
ســلب می کنــد و آن را بــه فضــای کارکــردی تنــزل می دهــد 

)تمــدن، ۱۳۸۷(.
بنابرایــن، بــه  نظــر می رســد ایــن فضاهــای جنسیتی شــده در 
نهایــت نمی تواننــد نســخۀ فراگیری بــرای همۀ جوامع باشــند 
ــدت  ــکاری کوتاه م ــوان راه ــا را به عن ــوان آنه ــط می ت و فق
بــرای عادی ســازی حضــور زنــان در شــهر در کشــورهای در 

حــال توســعه تعریــف کرد.
در پایــان پیشــنهاد می شــود کــه بــا توجــه بــه کمبــود منابــع 
مطالعاتــی در ایــن زمینــه و اهمیــت موضــوع یــک مطالعــۀ 
میدانــی بومــی در ایــن بــاره انجــام شــود. شــکی نیســت کــه 
بــرای دادن پاســخ قطعــی بــه این پرســش کــه »آیــا فضاهای 
جنســیتی شــهری در نهایــت بــر کیفیــت زندگــی زنــان تأثیــر 
مثبــت دارنــد؟« بــه مطالعــات تحلیلــی بیشــتری نیــاز داریــم. 

۶۱
ارة

شم

۱۱۴



منابع:
ابــاذری، یوســف، ســهیال صادقــی  فســایی، و نفیســه حمیــدی.   -
)۱۳۸۷(. »احســاس ناامنــی در تجربــۀ زنانــه از زندگــی روزمره«. 

ــان ۶ )۱(: ۱۰۳-۷۵. پژوهــش زن
ــی  ــی: الگوی ــری اجتماع ــاد. )۱۳۷۷(. فضــا و نابراب ــروغ، عم اف  -
بــرای جدایی گزینــی فضایــی و پیامدهــای آن. تهران: انتشــارات 

دانشــگاه تربیــت مــدرس.
برومنــد، مریــم و ســولماز رضایــی. )۱۳۹۵(. »ارزیابــی عملکــرد   -
بوســتان های زنــان در ارتقــای عدالت جنســیتی، نمونــۀ موردی: 
بوســتان مــادر آزادگان، منطقــۀ ۱۵ شــهر تهــران«. پژوهش نامۀ 

زنــان ۷ )2(: ۶۱-۴۵.
ــد طراحــی  ــی نظــری و فراین ــزاد، جهانشــاه. )۱۳۸۵(. مبان پاک  -

شــهری. چ ۱، تهــران: وزارت مســکن و شهرســازی.
تمــدن، رؤیــا. )۱۳۸۷(. »زنان و فضاهای شــهری«. جســتارهای   -

ــازی )2۵-2۴(: 2۳-2۰. شهرس
خلیلــی، محســن. )۱۳۸۶(. »آسیب شناســي مشــارکت زنــان در   -

ــان ۵ )2(: ۱۸۶-۱۶۵. ــش زن ــران«. پژوه ــر ای ــۀ معاص جامع
صادقــی، علیرضــا، فریــال احمــدی، نازنیــن غفاری سروســتانی،   -
ــر  و مجتبــی رفیعیــان. )۱۳۹۱(. »تدقیــق انگاره هــای حاکــم ب
حضــور زنــان مســلمان در عرصه هــای عمومــی شــهری )نمونۀ 

مــوردی: شــهر شــیراز(«. مطالعــات شــهری ۱ )2(: ۸۶-۷۱.
کاظمــي، مهــروش. )۱۳۸۸(. »رویکردي تحلیلي به جنســیت در   -
بهبــود کیفیــت فضــا )نمونــۀ مــوردي: عرصه هــاي عمومــي بــا 
تأکیــد بــر پــارک گلســتان و پــارک ائل گلــي تبریــز(«. پایان نامۀ 
دکتــري معمــاري. دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقات.
کریمــی، ســارا. )۱۳۸۹(. »بررســی عملکــرد احــداث پارک هــای   -
زنانــه در شــهر تهــران )مطالعــۀ مــوردی: پــارک ارســباران(«. 

.www.memarnet.com :بازیابــی در
مدني پور، علی. )۱۳۸۴(. طراحي فضاي شـــهري: نگرشـــي بـــر   -
فرایندي اجتماعي و مکاني. ترجمۀ فرهـــاد مرتـــضایي. تهـران: 

شــرکت پــردازش و برنامه ریــزي.
مهــدی زاده، جــواد. )۱۳۹۵(. »در جســت وجوی شــهرهای   -
انســانی تر: درآمــدی بــر نظریه هــای شــهر و جنســیت«. ۳۴-۹. 
در: جــواد مهــدی زاده )سرویراســتار(. زنــان، شــهر و شهرســازی. 

ــران: آگاه. ته
ــۀ  ــهري و جامع ــه. )۱۳۸۰(. »جنســیت، اعضــاي ش ــدا، تران یل  -

.2۱-۱۹ :)2۶( مدنــي«. شــهرداري ها ۳ 
- Bhatt,  A.,  M.  Ranjana.,  and  A.  Khan. 

)2012(. Women’s Safety in Public Trans-
port. The Wri Ross Center for Sustainable 
Cities.  Available  at:  www.wrirosscities.
org )Accessed 1 April 2018(.

- Can, E. (2013). “Shifting Boundaries and 
Dynamics of Neighborhood: Women In 
Public Parks in Ankara, Turkey“. 29-31. 
Paper Presented at the International 

RC21 Conference. Berlin )Germany(.

- Cohen, S. D. )2011). ”Keeping Men ‘Men’ 
and Women Down: Sex Segregation, An-
ti-Essentialism,  And  Masculinity”.  Har-
vard Journal of Law & Gender. 33: 509-
553.

- Dunckel-Graglia, A. )2013a(. ”Pink Trans-
portation  in  Mexico  City:  Reclaiming 
Urban  Space  Through  Collective  Action 
Against Gender-Based violence“. Journal 
OF Gender & Development )Feminist Sol-
idarity and Collective Action) 21 (2): 265-
276. 

- ------.  )2013b(. ”Women-Only Transpor-
tation: How ‘Pink’ Public Transportation 
Changes  Public  Perception  of Women’s 
Mobility“. Journal of Public Transpor-
ta- Gender  Segregation  at  Events  and 
Meetings: Guidance for Universities and 
Students Unions )2014(. Equality and 
Human Rights Commission. Available 
at: www.equalityhumanrights.com )Ac-
cessed 5 April 2018(.

- Heath, N. )2016(. Are Women-Only Spac-
es the Solution to Sexual Assault?. Avail-
able at: www.sbs.com.au )Accessed 2 
April 2018(.

- Kirk, M. )2014(. The Gray Area in ‘Pink’ 
Transportation.  Available  at:  www.cityl-
ab.com )Accessed 2 April 2018(.

- Lewis, R., E. Sharp., J. Remnant., and R. 
Redpath. )2015(. Safe Spaces: Experienc-
es of Feminist Women-Only Space, Pub-
lished: 30 Nov 2015. Available at: www.
socresonline.org.uk )Accessed 5 April 
2018(.

- Peters, D. )2013(. Gender and Sustain-
able Urban Mobility, Global Report on 
Human  Settlement.  Available  at:  www.
unhabitat.org )Accessed 11 April 2018(.

- Phadke, S. )2006(. Gendered Usage of 
Public Spaces: A Case Study of Mum-
bai. Available at: http://cequinindia.org/
pdf/Special_Reports/Gendered_Usage_
of_Public_Spaces%20by% 20Shilpa%20
Phadke.pdf.

- Rendell, J. )2000(. Gender, Space, Ar-
chitecter. Introductory Essay: Gender, 

۶۱
ارة

شم

۱۱۵



Space. London & New York. Routledge.

- Shinde, M. )2013(. Why Indias Gender 
Park is a Terrible Idea. Available at: www.
policymic.com.

- Spain, D. )2005(. ”The Importance of Ur-
ban Spaces for the Public Realm“. Journal 
of Research in Urban Sociology 9: 9-28.

- Stengel, S., and L. Weems. )2010(. Ques-
tioning  Safe  Space:  An  Introduction. 
Available at: www.link.springer.com. )Ac-
cessed 11 April 2018(.

The Sexism Of Safe Spaces. )2016(. Available 
at: www.spiked-online.com )Accessed 
12 April 2018(.

UNICEF. (2016). Promoting Positive Environ-
ments for Women and Girls Guidelines 
for Women and Girls Friendly Spaces in 
South Sudan. Available at: www.mhinno-
vation.net (Accessed 2 April 2018).

United  Nations  Population  Funds.  (2015). 
Women & Girls Safe Spaces: A Guidance 
Note Based on Lessons Learned from the 
Syrian Crisis. Available at: www.unfpa.
org )Accessed 1 April 2018(.

 Women’s Resource Centre. )2007(. Why 
Women-Only?  The  Value  and  Benefits 
of by Women, for Women Services. Pub-
lished by: Women’s Resource Centre. 
Available at: www.whywomen.org.uk 
)Accessed 11 April 2018(.

Women-Only Public Transit: Regressive or 
Dreamy?. )2015(. Available at: www.
feministcurrent.com )Accessed 11 April 
2018(.

www.en.wikipedia.org /women-only. )Ac-
cessed 1 April 2018(.

۶۱
ارة

شم

۱۱۶



Abstract 
Development of favorable public urban spaces 
plays a significant role in realization of sustain-
able development through considering require-
ments, real possibilities and people participation 
in the city. Historically, urban spaces have dis-
played gendered nature due to their architec-
tural style; meaning urban spaces practically 
have restricted women’s free mobility leading 
to their spatial exclusion. Thus, not only women 
have been deprived of access to public urban 
spaces but also they have been excluded from 
social activities and participation.
In recent decade, in Iran programs have been im-
plemented to create women- only spaces seek-
ing women’s satisfaction in metropolises such as 
Tehran. Spaces like wagons, buses, women- only 
parks and welfare complexes are allocated to fe-
male population with different objectives: to cre-
ate womanly urban spaces, remove their spatial 
exclusion and enhance their safety. This paper 
reviews womanly urban spaces theoretically, and 

presents pro and cons regarding gender segrega-
tion in urban spaces and its impact on women’s 
quality of life. It seems none of the approaches 
has provided enough evidences to support their 
views. Proponents emphasize women’s safety, 
its impact on women’s life and opportunities for 
women’s active presence in public spaces; on the 
other hand, opponents consider reproduction of 
traditional gender segregation, women’s spatial 
exclusion of public urban spaces and women’s 
passive citizenship. Seemingly, positive function 
of such spaces partially is acceptable, if creating 
gendered urban spaces results in entitlement 
of women to choose between segregated/ not 
segregated spaces to meet their needs in pub-
lic domins. However, gendered spaces may be 
considered merely as a temporary solution in 
transition period for normalization of women’s 
social activities in masculine cities. 
Key words
Women, City, Public Space, Quality of Life 
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