
مقدمـه
مــکان مقولــه ای چندوجهــی اســت کــه کیفیــت آن مؤثــر بــر 
و متأثــر از کیفیــت زندگــی مــردم اســت. پرداختــن بــه ایــن 
پدیــدة ناتمــام و در حــال تحــول با نگاهــی ویژه به کنشــگران 
ــبی را  ــۀ مناس ــد زمین ــازی می توان ــد مکان س ــل در فراین دخی
بــرای درک بهتــر ابعــاد آن بــه دســت دهــد. زنــان به عنــوان 
ــواره  ــد مکان ســازی هم ــل در فراین ــای دخی یکــی از گروه ه
ــی  ــد نقش آفرین ــن فراین ــف ای ــل مختل ــته اند در مراح توانس
کننــد و در زندگــی یــا مــرگ مکان هــا اثرگــذاری چشــمگیری 
ــدی، شناســایی  ــگاه کلی ــن جای ــه ای داشــته  باشــند. توجــه ب
مؤلفه هــای دانــش ایــن گــروه و بهره گیــری از آنهــا در 
ناکارآمــد شــهرها به ویــژه ســکونتگاه های  محله هــای 
خودانگیختــه۱ و خودســاخته2 کــه منابــع محــدودی )ســرمایۀ 
ــای روز و  ــش و فناوری ه ــی، دان ــدرت سیاس ــادی، ق اقتص
مــواردی از ایــن دســت( در اختیــار ســاکنان آنهــا قــرار دارد، 
ــن در  ــت. بنابرای ــهر اس ــاط ش ــایر نق ــر از س ــیار حیاتی ت بس
ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت بــا مــرور اجمالــی ادبیــات 
نظــری، ضمــن تببیــن جایــگاه زنــان در فراینــد مکان ســازی 
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در ســکونتگاه های خودســاخته، بــا بررســی دو فضــای عمومی 
در ایــن ســکونتگاه ها نقــش و ابعاد اثرگــذاری زنــان در ارتقای 
کیفیــت زندگــی در ایــن مکان هــا مــورد مداقــه قــرار گیــرد. 
رویکــرد ایــن پژوهــش در بررســی نمونه هــای مــوردی کیفی 
ــوده و حســب مــورد در مصاحبــه و مشــاهده از روش هــای  ب

متناســب اســتفاده شــده است.۳

1- مکان سازی و زندگی روزمره
مکان ســازی4 یــک فراینــد مســتمر و دائمــاً در حــال تحــول 
ــی  ــه »محصول ــراورده اش را ب ــوان ف اســت کــه مــکان به عن
تمام نشــده« )Arovat, 2002( مبــدل می کنــد. یکــی از 
ــای  ــری آن از کنش ه ــکان اثرپذی ــداوم م ــول م ــل تح دالی
روزمــرۀ مردمــی اســت که زندگــی روزانــۀ خــود را در ارتباط با 
آن می گذراننــد. هــر نــوع مواجهــه ای بــا چالش هــای روزمــره 
بــه تعریفــی متمایــز از مــکان برای افــراد و گروه هــای مختلف 
منتهــی می شــود، تصاویــر متفاوتــی را از مکان هــا بــه ذهــن 
ــد  ــکل می ده ــی ش ــای متنوع ــه رفتاره ــد، ب ــادر می کن متب
و در نهایــت حیــات و ممــات مکان هــا را رقــم می زنــد. 
ــف  ــی در تعری ــای متنوع ــف، رویکرده ــای مختل در دوره ه

1 - spontaneous settlement
2 - self-made settlement

۳ - نتایج این پژوهش در بخش نمونۀ موردی برگرفته از ارزیابی های میدانی صورت گرفته در دو دوره برنامۀ جستار کیفیت در تجربۀ بازآفرینی شهری است که 
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از سال ۹۳ تا سال ۹۶ آن را انجام داده است. برای آشنایی بیشتر با فرایند این برنامه به ویژه نامه های نشریۀ هفت شهر با 

موضوع دو دورة این رویداد مراجعه شود.
4 - placemaking
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مکان ســازی وجــود داشــته اســت کــه هــر کــدام بــه بخشــی 
از ایــن پدیــدۀ چندوجهــی اشــاره کرده انــد. عارفــی )1396( در 
یــک طبقه بنــدی بیــان می کنــد: »برخــی آفرینــش مــکان را 
بــه چشــم راهبــرد کالبدی صــرف می بیننــد. عــده ای دیگر آن 
را به مثابــۀ تالشــی بــرای بهبــود تصویر ذهنِی محلــی از مکان 
ــور محــرک رشــد اقتصــاد  ــوان موت ــد و آن را به عن می انگارن
ــازی  ــم مکان س ــی ه ــد. برخ ــاب می آورن ــه حس ــی ب محل
ــه  ــد ک ــداد می کنن ــی قلم ــۀ اجتماع ــک برنام ــۀ ی را به منزل
می توانــد مــردم را در حمایــت از اهدافی مشــخص بســیج کند. 
عــده ای نیــز مــکان را نــه فقط به چشــم یک واقعیــت کالبدی 
و اجتماعــی محــض، بلکــه به چشــم مجرایــی برای دســتیابی 
بــه اهــداف سیاســی می بیننــد.« )عارفــی، 1396: 35(. در کنار 
ایــن رویکردهــا بایــد توجه داشــت که خلــق مکان یــک اتفاق 
نیســت کــه رخ دهــد، بلکــه حرکتی بطئی اســت کــه می تواند 
بــه مــرور زمان و متأثــر از زندگــی روزمره دگردیســی پیدا کند 
و بــه چیــز دیگــری تبدیــل شــود. گروه های ســنی، جنســیتی، 
فرهنگــی و... هــر کــدام در مرحلــه ای از فراینــد مکان ســازی 
ــه در  ــد ک ــی می کنن ــاوت نقش آفرین ــای متف و در مقیاس ه
ــوان  صــورت شــناخت مناســب قابلیت هــای هــر کــدام می ت
جایگاهــی درخــور بــرای آنهــا ترســیم کــرد. مکان ســازی ابعاد 
اجتماعــی، کالبــدی، اقتصــادی، زیســت محیطی و مدیریتــی را 
بــه صــورت توأمــان مــورد توجــه قــرار می دهــد و بــرای خلق 
مکانــی پایــدار بــه دنبــال شناســایی نحــوۀ ارتبــاط مــردم بــا 
مکان هــا و بهینــه کــردن ایــن ارتبــاط مبتنــی بــر ظرفیت های 
هــر دو طــرف اســت کــه قائــم بــه مــکان و زمــان اســلوب 
متفاوتــی می یایــد. »بارهــا پیــش آمــده اســت کــه مکان هــا 
توجــه مــا را بــه خــود جلــب کرده انــد، امــا ایــن جلــب توجــه 
]در ذات خویــش[ به خاطــر جذابیــت و زیبایــی کالبدی، بصری 
یــا طبیعــی و یــا حتــی هــر گونــه اتفاقــات و فعالیت هایــی که 
ــبکۀ  ــل ش ــاید به دلی ــه ش ــد، نیســت؛ بلک ــا رخ می ده در آنه
ــی  ــی و سیاس ــی، فرهنگ ــط اجتماع ــده ای از رواب درهم پیچی
ــن  ــر آنهــا حاکــم اســت.« )همــان: 43(. بنابرای باشــد کــه ب
بــرای کشــف ریشــه های یــک مــکان بایــد بــه ابعــاد مختلف 
مکان ســازی در ســطوح متفــاوت ارتبــاط بــا مکان توجــه کرد 
ــا از ایــن مســیر نقــش و جایــگاه هــر کــدام از کنشــگران  ت

به درســتی تبییــن شــود. 

زنــان یکــی از گروه هــای اثرگــذار بــر جریــان زندگــی روزمــره 
در مکان هــا هســتند کــه به ســبب کمتــر دیــده شــدن 
جهان بینــی و الگوهــای ذهنی شــان در شــکل دهی بــه 
ســاختار قــدرت و نظــام برنامه ریــزی، نســبت بــه الگو واره های 
مردانــه )Smith, 1987(، تجربیات روزمره شــان نیــز در فرایند 
ــت  ــده اس ــه رو ش ــطحی روب ــوردی س ــا برخ ــازی ب مکان س
ــان در  ــش زن ــتن نق ــت انگاش ــن کم اهمی )Platt, 2017(. ای

حالــی اســت کــه آنهــا به ســبب خالقیتشــان در مواجهــه بــا 
چالش هــای روزمــره و مداخله هــای کوچــک ولــی اثربخــش 
ــی  ــرگ و زندگ ــدت در م ــازی به ش ــد مکان س ــود در فراین خ
ــر  ــا ب ــا ی ــا و برنامه ه ــب پژوهش ه ــد. اغل ــا مؤثرن مکان ه
ــول  ــود در ط ــیت خ ــطۀ جنس ــان به واس ــه زن ــی ک نقش های
تاریــخ پذیرفته انــد، متمرکــز شــده اند یــا شــیوۀ مقاومتــی آنهــا 
را بــرای غلبــه بــر محدودیت هــا و موانــع روزمــره پیش پاافتاده 
ــان،  ــه زن ــرد ک ــد ک ــد تأکی ــال بای ــن ح ــا ای ــته اند. ب انگاش
ــا ناخــودآگاه، مکان هــای خودشــان را می ســازند.  خــودآگاه ی
ــل  ــا در مکان ســازی )Dyck, 2005( به دلی »کار پنهــان« آنه
ــره  ــاس روزم ــای خردمقی ــدن و کنش ه ــاس ب ــه در مقی آنک
ــت  ــی اهمی ــد، ول ــم می آی ــه چش ــر ب ــد کمت ــی می یاب تجل
ــی در  ــه محدودیت ــود ک ــکار می ش ــی آش ــان زمان ــش زن نق
منابــع وجــود داشــته باشــد. آن زمــان اســت کــه کنشــگری از 
یــک فعالیــت اختیــاری بــه فعالیتــی اجبــاری بــدل می شــود 
ــت«  ــه »موقعی ــت« را ب ــرز شــگفت آوری »محدودی ــه ط و ب
ــز  ــل تمرک ــان به دلی ــد )Radjou, 2014(. زن ــل می کنن تبدی
بــر فعالیت هایــی کــه برای گــذران زندگــی روزمره الزم اســت 
بــه نوآوری هــای خردمقیــاس، کم هزینــه، زودبــازده، اثرگــذار 
و مبتنــی بــر همــکاری و نفــع جمعــی بیشــتر روی می آورنــد. 
آنــان پیشــگام تکیــه بــر »نــوآوری صرفه جویانــه«1 )همــان( 
در شــرایط دشــوار هســتند. ایــن ویژگی هــا مؤلفه  هایــی را در 
ــن مکان ســازی همچــون LQC 2، الگــوواره  رویکردهــای نوی
 5 DIWO 3 در شهرســازی تاکتیکــی4 و مــدل متأخــر آن DIY

ــد کــه نمایانگــر  ــه ذهــن می آورن و شهرســازی دست ســاز6 ب
ــع اســت.  ــا محدودیــت مناب ــه ب ــان در مقابل ــی زن دانــش ذات
ــره  ــکالت روزم ــا مش ــه ب ــه در مواجه ــروه از جامع ــن گ ای
1 - frugal innovation
2 - Lighter, Quicker, Cheaper
3 - Do It Yourself
4 - tactical urbanism
5 - Do It With Others
6 - handmade urbanism
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ــا  ــن روش ه ــد. ای ــش می گیرن ــاص را در پی ــی خ روش های
ــته  ــی داش ــان ویژگی های ــای زیسته ش ــود فض ــب می ش موج
باشــد کــه بــا نیازهــا و ترجیحات زنانه شــان متناســب اســت و 
شــناخت آنهــا بــرای حفــظ و بهبود کیفیــت مکان هــا ضرورت 
دارد. مــک دوئــل )2005( در پژوهشــی در ایــن زمینه بر نقش 
کلیــدی »نگاشــت شــاخصه های هویتــی مبتنــی بــر جنســیت 
در مکان هــا، بــر حفــظ و تثبیــت موقعیــت زنــان و ضــرورت 
انعــکاس ایــن شــاخصه ها در ابعــاد مــادی و نمادیــن زندگــی 
 McDowell, بــه نقــل از Beebe et al, 2012:524( »آنهــا

ــد. ــد می کن 2005( تأکی

همان طــور کــه گفتــه شــد فعالیت هــای زنــان هنگامــی کــه 
ــف  ــت مضاع ــد، اهمی ــته باش ــود داش ــع وج ــت مناب محدودی
ــات  ــان در حی ــوان گفــت کــه نقــش زن ــد. پــس می ت می یاب
انکارناپذیــر  ســکونتگاه های خودانگیختــه و خودســاخته 
ــدا  ــا از ابت ــه ی ــوردار، ک ــای کم برخ ــن محدوده ه ــت. ای اس
مبتنــی بــر مــردم شــکل گرفته انــد یــا حیــات دوبــارة خــود را 
مدیــون مقاومــت روزمــرة مــردم هســتند، در برطــرف کــردن 
نیازهــای معیشــتی، اجتماعــی، فراغتــی، زیرســاختی و... خــود 
ــل  ــش قاب ــع بخ ــه رف ــد ک ــددی مواجهن ــکالت متع ــا مش ب
ــت.  ــن سکونتگاه هاس ــان ای ــدة زن ــر عه ــا ب ــی از آنه توجه
بررســی تجربه هــای متعــدد زنــان در ایــن محدوده هــا نشــان 
می دهــد کــه آنهــا نقــش مهمــی در ارتقــای کیفیــت زندگــی 
ســاکنان ســکونتگاه های غیررســمی دارند. حضــور و ماندگاری 
آنهــا بــا کشــاندن فعالیت هــا از عرصــۀ خصوصــی بــه عرصــۀ 
نیمه خصوصــی ـ نیمه عمومــی بــر حیــات عرصــۀ عمومــی اثر 
ــوان  ــه به عن ــای خان ــری از فض ــا بهره گی ــان ب ــذارد. زن می گ
ــواده و گــذران زندگــی  ــه معیشــت خان ــد ب محــل کار و تولی
ــای  ــتیبان فعالیت ه ــش پش ــد و نق ــک می کنن ــره کم روزم
اقتصــادی را بــر عهــده می گیرنــد. آنهــا بــا نظــارت مســتمر 
بــر فعالیت هــا در عرصــۀ عمومــی امنیــت را ارتقــا می دهنــد و 
بــا مداخــالت کالبدی کوچــک ایمنی تــردد کــودکان را فراهم 
می کننــد. عالقــۀ ذاتــی زنــان بــه زیبایــی آنهــا را بــه ســمت 
ــش  ــری از دان ــا بهره گی ــان ب ــط پیرامونی ش ــازی محی زیباس
بومــی و مصالــح در دســترس ســوق می دهد و ویژگــی مادرانۀ 
آنهــا موجــب مراقبتشــان از گیاهــان در محیــط می شــود. بــه 
ــای  ــا کنش ه ــان ب ــه زن ــت ک ــوان گف ــه می ت ــور خالص ط

خردمقیــاس در برابــر مســئله های زندگــی روزمــره می تواننــد 
در تمامــی مراحــل فراینــد مکان ســازی ایفــای نقــش کننــد 

و نقــش آنهــا در وضعیت هــای دشــوار چشــمگیرتر اســت.

ــه در  ــور انوش ــه: مح ــرور دو تجرب ۲- م
ــارک  ــواز و پ ــهر اه ــگرآباد ش ــة لش محل

ــاس ــهر بندرعب ــزار در ش ــة دوه محل
پژوهش هــا، متناســب بــا موضــوع و هــدف و شــیوة اســتفاده 
ــد.  ــی را در پیــش می گیرن ــد متفاوت از دستاوردهایشــان، فراین
ــی  ــای بازآفرین ــت در تجربه ه ــۀ جســتار کیفی ــان برنام متولی
شــهری، بــا هــدف ایجاد حساســیت نســبت بــه نحــوة تعریف 
مفهــوم کیفیــت زندگــی در دانش محلــی و دانش کارشناســی، 
ــد کــه  ــه دنبــال شــناختن و شناســاندن تجربه هایــی بوده ان ب
توانســته اند مطلوبیتــی در زندگــی مــردم ایجــاد کننــد. آنهــا با 
تکیــه بــر ایــن اصــل کــه »هــر مکانــی می توانــد بــا زبــان 
خــاص خــود داســتان هایی را دربــارة چگونــه ســاخته شــدن، 
دگرگــون شــدن و بحث برانگیــز شــدنش روایــت کنــد« 
)عارفــی، ۱۳۹۶: ۳۴( بــه اســتخراج آموزه هــای ایــن تجربه هــا 
اقــدام کرده انــد. می تــوان گفــت تأکیــدات اصلــی در فراینــد 

ایــن برنامــۀ فرهنگــی بــر دو موضــوع بــوده اســت:
ــوم  ــی( از مفه ــه میان دانش ــانه )و البت ــتنباط کارشناس ۱( اس
کیفیــت مطلــوب در کنــار تعبیر عامیانــۀ آن از زبان مــردم قرار 
گیــرد و دانــش مشــترک برآمــده از ایــن تعاریــف هدایت گــر 
برنامه ریــزی و طراحــی شــهری شــود تــا از ایــن مســیر بتوان 
کیفیــت زندگــی مــردم را در اقدامــات بازآفرینــی شــهری ارتقا 

داد.
2( ارزیابــی ]مبتنــی بــر روش هــای پژوهــش[ کیفــی میــزان 
موفقیــت اقدامــات بهســازی و نوســازی شــهری در ارتقــای 
کیفیــت زندگــی مــردم در کنــار ارزیابــی کّمــی قــرار گیــرد تــا 
ــران  ــازان و تصمیم گی ــری در تصمیم س ــناخت واقع بینانه ت ش
ــن،  ــات ایجــاد شــود )پژوت ــق اقدام ــزان توفی ــه می نســبت ب

.)۷2 :۱۳۹۴
اگرچــه فراینــد ارزیابــی تجربه هــای محــور انوشــه در محلــۀ 
لشــگرآباد در اهــواز و پــارک محلــۀ دوهــزار در بندرعبــاس در 
دورة اول و دوم برنامــۀ مذکــور بــا هــدف تبییــن نقــش زنــان 
ــا توجــه  ــی ب ــان مکان ســازی طــی نشــده اســت، ول در جری
بــه معیارهــای ارزیابــی و رویکــرد کیفــی پژوهش ایــن امکان 
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وجــود دارد کــه کنش هــای روزمــرة زنــان در ایــن دو تجربــه 
به منظــور ارتقــای کیفیــت مــکان و غنــا بخشــیدن بــه فراینــد 

مکان ســازی مــورد بازخوانــی قــرار گیــرد.
محــور انوشــه فصــل مشــترک دو محلــۀ لشــگرآباد )بــا بافتی 
ــی  ــا بافت ــش )ب ــۀ 2۰( و رفی ــده در ده ــی و طراحی ش هندس
ارگانیــگ و شــکل گرفته در دهــۀ ۳۰ و ۴۰( در بافــت ناکارآمــد 
میانــی شــهر اهــواز واقــع اســت )شــهراندیش آمایــش، ۱۳۹۵: 
2(. ایــن محدوده که ســابقۀ اجتماعی نامناســب آن در گذشــته 
و تحــوالت چشــمگیرش در چنــد ســال اخیــر ویژگــی اصلــی 
ــه  ــه شــمار مــی رود از منظــر زندگــی زنان شناخته شــده اش ب
ــان فالفل فروش هــای شــهر  نیــز قابــل بررســی اســت. خیاب
اهــواز کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه فضایــی عمومــی بــرای 
ــت  ــث و حرک ــدن، مک ــده ش ــدن و دی ــل، دی ــل و تأم تعام
ــت  ــروز خــود را مرهــون فعالی ــات ام محســوب می شــود حی
ــل به صــورت سلف ســرویس  ــی عرضــۀ فالف ــزش یعن متمای
اســت؛ الگویــی نویــن در کســب و کار کــه بــر مبنــای عرضــۀ 
ویــژة یــک کاالی ارزان قیمت توانســته اســت عالوه بــر ایجاد 
بســتری حضورپذیــر، بــا ارتقــای منزلــت اجتماعــی مــکان و 
ارتقــای ســطح معیشــت از طریــق بهبــود وضعیــت اشــتغال 
ســاکنان محلــه، کیفیــت زندگــی ســاکنان را بهبــود بخشــد. 
نکتــۀ قابــل توجه آن اســت که پیشــگام ایــن الگــوی فعالیتی 
کــه از یــک دکــۀ فالفل فروشــی آغــاز شــد و به ســبب تأثیری 
کــه در جلــب مشــتری داشــت به ســرعت تســری پیــدا کــرد، 
یــک زن بــوده اســت. فعالیت هــای اقتصــادی زودبــازده کــه 
مســیر تولیــد بــه مصــرف آنهــا کوتــاه اســت بــه  نوعــی کنش 
روزمــره می ماننــد کــه بــرای غلبــه بــر مســئلۀ معیشــت انجام 
می شــوند. نــوع دیگــری از ایــن دســته فعالیت هــای اقتصادی، 
دست فروشــی و عرضــۀ محصــوالت در روز بازارهاســت. 
نمونه هــای بســیاری از ایــن فضاهــا در ســکونتگاه های 
ــۀ  ــورد و نکت ــم می خ ــه چش ــه ب ــاخته و خودانگیخت خودس
قابــل توجــه در ایــن فضاهــا غلبــۀ حضــور زنــان در آنهاســت. 
ــره  ــاس روزم ــان در کنش هــای خردمقی ــان دیگــر، زن ــه بی ب
بــرای ارتقای ســطح معیشــت یا به صــورت آشــکار وارد عرضۀ 
ــای  ــه محدودیت ه ــرایطی ک ــا در ش ــوند ی ــول می ش محص
ــتیبان  ــروی پش ــوان نی ــد به عن ــته باش ــود داش ــی وج فرهنگ
ــا  ــش آنه ــت اســت نق ــز اهمی ــد. آنچــه حائ ــت می کنن فعالی

ــود  ــب می ش ــه موج ــت ک ــکان اس ــای م ــش و احی در آفرین
تأثیــر کلیــدی در مرحلــۀ بســیج اجتماعــی بــرای مکان ســازی 
داشــته باشــند. پیش قــدم شــدن یک زن بــرای بهبــود کیفیت 
زندگــی اش موجــب راه انــدازی جریانــی می شــود که بــه بهبود 
ــوگاد۱   ــر ج ــد. تفک ــی محــور انوشــه می انجام فضــای عموم
ــی منجــر  ــۀ محل ــی در جامع ــه ابتکارات ــز ب در هندوســتان نی
ــذارد.  ــر می گ ــه اث ــر فضــای محل ــت ب ــه در نهای می شــود ک
ــق محــور انوشــه  ــل توفی ــن تفکــر و عل فصــل مشــترک ای
ــه  ــد ب ــاده و کارآم ــای س ــری از الگوه ــوان بهره گی را می ت
همــراه قابلیــت تکــرار آن در ســطح گســترده دانســت. اگرچــه 
پیش برنــدگان تفکــر جــوگاد فقــط زنــان نیســتند، ولــی زنــان 
ــاق روش  ــم در انطب ــه و ه ــای خالقان ــرح ایده ه ــم در ط ه
ــر ظرفیت هــای دانــش محلــی بســیار  تکــرار ایــن ایده هــا ب
موفــق هســتند. گفت وگوهــای انجام شــده در تجربــۀ محــور 
انوشــۀ اهــواز نیــز نشــان می دهد کــه هدایــت ســاختار فعالیت 
در فضــا بــر عهــدة زنــان بــوده اســت و خالقیت هــای آنــان 
در تنوع بخشــی بــه محصــوالت توانســته اســت محلــه را در 

مســیر بهبــود قــرار دهــد.
مــورد دیگــر، پارکــی در محلــۀ دوهزار شــهر بندرعباس اســت 
کــه ســاخت آن اقدامــی دولتــی در ســکونتگاهی خودانگیختــه 
بــه شــمار مــی رود. ایــن اقــدام کالبــدی بــر مبنــای رویکــرد 
ــک  ــترک بان ــکاری مش ــا هم ــازی و ب ــاد در مکان س نیازبنی
جهانــی، شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران و 
شــهرداری صــورت گرفتــه اســت. ایــن پــارک در محــدوده ای 
قــرار دارد کــه در آن کمبــود فضاهــای فراغتــی و نبــود امنیت 
ــدی  ــئله ای ج ــوان مس ــود به عن ــی موج ــای عموم در فضاه
ــدام  ــن اق ــا ای ــن مســئله ها ب ــوده اســت. اگرچــه ای مطــرح ب
ــوان  ــارک می ت ــن پ ــارة ای ــی درب ــع نشــده اند، ول ــی رف به کل
گفــت کــه مکان یابــی و طراحــی مناســب آن زمینــه را بــرای 
نظــارت بیشــتر اهالــی محلــه و افزایــش قابلیــت حضورپذیری 
در آن فراهــم کــرده اســت. در ایــن تجربــه نیــز نقــش زنــان 
ــه در  ــت. آنچنان ک ــه اس ــل توج ــازی قاب ــد مکان س در فراین
مقدمــۀ ایــن یادداشــت ذکــر شــد، یکــی از روش های زنــان در 
بهبــود کیفیــت زندگی شــان کشــاندن فعالیت هــای خانگــی از 
عرصــۀ خصوصــی بــه عرصــۀ نیمه خصوصــی ـ نیمه عمومــی 
اســت کــه بــه صــورت توأمــان می توانــد هــم نیــاز آنهــا را بــه 
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حضــور در اجتمــاع و تعامــل بــا دیگــران در فضایــی عمومــی 
ــت  ــن اس ــی ممک ــه حت ــت را ـ ک ــم فعالی ــد و ه ــن کن تامی
ــتری  ــذت بیش ــا ل ــد ـ ب ــدزا باش ــای درآم ــۀ فعالیت ه از گون
ــه شــناخت  ــان همچنیــن ب ــه زن ــد. در ایــن تجرب همــراه کن
بهتــر چالش هــای روزمــره و تفکــر دربــارة روش هــای بهبــود 
ــت به کاِر  ــز دس ــوارد نی ــی م ــد و در بعض ــت می پردازن وضعی
ایجــاد تغییــر می شــوند. می تــوان گفــت هنگامــی کــه فضای 
عمومــی شــرایطی را فراهــم بیــاورد کــه زنــان امــکان حضــور 
و مانــدگاری بیشــتری را در عرصــۀ عمومــی یــا حتــی الیــۀ 
نیمه عمومــی پیــدا کننــد، می تواننــد هــم در مرحلــۀ ســاخت 
مــکان۱ مداخلــۀ اثرگــذار داشــته باشــند و هــم به دلیل داشــتن 
ــان و  ــد. زن ــه دارن ــده نگ ــکان را زن ــده م ــۀ مراقبت کنن روحی
ــۀ  ــارک محل ــار پ ــب در کن ــی از ش ــا پاس ــوان ت ــران ج دخت
دوهــزار کــه در مجــاورت خانه هایشــان اســت حضــور می یابند 
و کــودکان نیــز به راحتــی در فضــای پــارک بــازی می کننــد. 
در ایــن تجربــه، اگرچــه شــروع فرایند مکان ســازی بــا اقدامی 
از بــاال بــه پاییــن و مبتنــی بــر نیازســنجی بــوده اســت، ولــی 
ــردم  ــور م ــون حض ــا مدی ــت فض ــود وضعی ــدگاری و بهب مان
به خصــوص زنــان و کــودکان، نظــارت مســتمر زنانــه بــر فضا 
و نگهــداری از آن اســت. بــا یــادآوری ایــن نکتــه کــه زنــان 
ــری  ــع محــدود اســت نقــش پررنگ ت ــه مناب در شــرایطی ک
ــن  ــا در ای ــش آنه ــت نق ــوان گف ــد، می ت ــده می گیرن ــر عه ب
تجربــه بیــش از هــر چیــز در مرحلــۀ حفــظ و نگهــداری فقــط 

بــا توســعۀ قلمــرو حضــور و فعالیتشــان بــوده اســت. 
بــا توجــه بــه تفــاوت در ماهیــت دو تجربــۀ یادشــده و 
نقش پذیــری زنــان در آنهــا، آنچــه روشــن اســت ورود زنــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــۀ عموم ــت عرص ــود کیفی ــوع بهب ــه موض ب
طیــف متنوعــی از اقدامــات و ابتــکارات را از ســوی آنها نشــان 
ــه نتیجه گیــری کــرد کــه روحیــۀ  می دهــد. می تــوان این گون
ســازندگی زنانــه در مکان ســازی موجــب می شــود کــه زنان با 
بهره گیــری از تمامــی ابزارهــای در دســترس در هــر مرحله ای 
و در هــر ســطحی وارد کار شــوند و بــا اســتمرار در کنش هــای 
خردمقیــاس روزمــره و مقاومــت در برابــر چالش هــا بــه تغییــر 
روابــط قــدرت دســت یابنــد. اگرچــه ایــن تغییــرات ســاختاری 
ــق و ریشــه دار  ــی عمی ــدی رخ دهــد، ول ممکــن اســت به کن
ــی  ــد جریان ــت می توان ــایی و تقوی اســت و در صــورت شناس
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قدرتمند را در هدایت فعالیت  های مکان سازی رقم زند.
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