
موجــود شــرایط و ســهم زنــان را از گذشــتۀ تاریخِی فضــا در ایران 
بــه تصویــر کشــیده اســت. فاضلــی بــا توصیــف زندگــی روزمــره 
در محلــۀ زندگــی خــود و ســپس بررســی کیفــِی ارتبــاط فضایــی 
ــا فروشــگاه ها، خیابــان، وقــوع انقــالب اســالمی،  میــان زنــان ب
ــش را از  ــل خوی ــت، تحلی ــوِع امنی ــی و موض ــای آموزش فضاه
جنســیت و فضــا در شــهرهای ایــران معاصــر ارائــه کــرده اســت.

در جهــان امــروز غالــِب مطالعــات جنســیت بــا ایــن پیش فــرض 
صــورت می گیــرد کــه در ایــران و جوامعــی ماننــد آن، که فرهنگ 
مردســاالرانه اســتیال دارد، زنــان ســهم و جایگاهــی در فضاهــای 
شــهری ندارنــد و بــا وجــود تحــوالت ســدة اخیــر جایــگاه فضایی 
زنــان، بــه جــای فضــای بیرونــی و خیابانــی، ماننــد گذشــته های 
دور در اندرونــی و خانــه باقــی مانــده اســت. بــه عبارتــی، بــا وجود 
گســترش حضــور زنــان در شــهر، زنــان ایرانی هنــوز نتوانســته اند 
»حــق بــر شــهر« را بــه دســت آورنــد. دیــدگاه ایــن کتــاب دربارة 
ــد  ــژه در کالن شــهری مانن ــه  شــدن فضــای شــهری، به وی زنان
ــی  ــی غرب ــکال و تجددگرای ــم رادی ــدگاه فمینیس ــا دی ــران، ب ته
متفــاوت اســت و لزومــاً آن گونــه کــه اندیشــۀ انتقادی فمینیســتی 
ــه نظــر نویســنده، فرهنــگ مردســاالرِی مفــروض  ــد، ب می گوی
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نویســندة ایــن اثــر، نعمــت اهلل فاضلــي، بــا اســتفاده از تحلیل های 
ــه  ــی از جمل ــای تجرب ــی داده ه ــۀ برخ ــی و ارائ ــری و تاریخ نظ
تجربــۀ زیســتۀ خــود در شــهر تهــران بــه دفــاع از دیــدگاه »زنانــه 
 شــدن شــهر« مي پــردازد و زنانــه  شــدن را به مثابــۀ افــزوده  شــدن 
کارکردهــا، نقش هــا و اهمیــت زنــان در فرایندهــاي تولیــد، توزیع 
و کاربســت فضاهــاي شــهري در نظــر مي گیــرد. ایــن پژوهــش، 
بــا توجــه بــه مالحظــات مفهومــي بیان شــده، رویکــردي تاریخي 
و فراینــدي بــه مقولــۀ زنانــه  شــدن فضــاي شــهري دارد، چراکــه 
ــد  ــي تاریخ من ــاي اجتماع ــر پدیده ه ــد دیگ ــا مانن ــهر و فض ش
هســتند. نویســنده در بخش هــاي مختلــف ایــن اثــر بــا توصیــف 
و تحلیــل فضاهــاي شــهري و وقایــع جــاري در زندگــي روزمــره 
نشــان مي دهــد کــه تعامــل دو ســویۀ زن و شــهر تأثیــر عمیقــي 
بــر تحــوالت جامعــۀ معاصــر ایــران بــه جــاي گذاشــته و در عین 

حــال از ایــن تحــوالت تأثیــر پذیرفتــه اســت. 
نویســنده ابتــدا دیــدگاه خــود را دربــارة جنســیت و فضای شــهری 
در ایــران مطــرح کــرده اســت. او بــا بیان ابعــاد ذهنــی و اجتماعِی 
فضــا در نظریه هــای مختلــف و تأکیــد بــر وجــود ارتباط دو ســویۀ 
مناســبات انســانی و فضــا به بررســی رابطــۀ میــان زن و فضاهای 
شــهری پرداختــه و بــا اســتفاده از اســناد و گزارش هــای تاریخــِی 
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ــان،  ــه گیوه چی ــات فاطم ــه مطالع ــی، ب ــع غیرغرب ــران و جوام ای
ــی، اشــاره شــده اســت کــه نشــان می دهــد  انسان شــناس ایران
ــی  ــع غیرغرب ــۀ جوام ــی در زمین ــان غرب ــات انسان شناس مطالع
فاقــد درک بومــی، محلــی و واقع بینانــه ای از زنــان در ایــن 
فرهنگ هاســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه انسان شناســان غربــی اغلب 
زنــان ایــن جوامــع را در رقابــت و ســتیزه جویی بــا مــردان دیــده 
و آنــان را فاقــد نقــش جــدی در عرصــۀ کار و تولیــد دانســته اند، 
در حالــی  کــه انسان شناســاِن دیگــری زنــان غیرغربــی را بســیار 
ــد  ــۀ کار و تولی ــر در عرص ــش مؤث ــب نق ــردان صاح ــش از م بی
برشــمرده اند )ص۳۱(. افــرادی نیــز کــه ایــدة زنانــه شــدن شــهر 
را نمی پذیرنــد کم و بیــش همســو بــا انسان شناســانی هســتند کــه 
ماهیــت مناســبات زن و مــرد را در جوامــع شــرقی نوعی ســتیزه و 

ــر دانســته اند.  ــت نابراب رقاب
در ادامــه، نویســنده بــا طــرح نظریه هــای مختلــف بــه 
مفهوم ســازی فضــا پرداختــه اســت. فضــا چیــزی اســت کــه مــا 
ــی  ــاختن زندگ ــرای س ــالش ب ــون آن در ت ــق و در پیرام از طری
خــود و آنچــه بــدان می اندیشــیم، هســتیم. مناســبات اجتماعــی 
ــد، جایــی کــه در فضــای اجتماعــی  ــی اتفــاق بیفت ــد در جای بای
قــرار می گیــرد. ایــن فضــای اجتماعــی خنثــی نیســت و جایــی 
اســت کــه بایــد بــا اقدامــات انســان پــر شــود. همان گونــه کــه 
ــرد، مناســبات  ــق مناســبات انســانی شــکل می گی فضــا از طری
ــن  ــتند. در همی ــر هس ــا مؤث ــکل گیری فض ــز در ش ــانی نی انس
زمینــه ســوجا۱ معتقــد اســت کــه مــا اساســاً موجوداتــی فضامنــد 
هســتیم و در برســاختن اجتماعــی فضامندی هــای اطــراف خــود 
همــواره مشــارکت کنندگانی فعــال بوده ایــم، ضمــن اینکــه ســازة 
ــای  ــروزه نظریه ه ــت. ام ــیتی اس ــری جنس ــا ام ــی فض اجتماع
اجتماعــی، به ویــژه نظریه هــای شــهری، ایــن واقعیــت را کامــاًل 
ــت  ــی ماهی ــای فضای ــا کرداره ــا ی ــه رویه ه ــد ک آشــکار کرده ان
جنســیتی و کردارهــای جنســیتی نیــز ماهیــت فضایــی دارند )ص 

.)۳۵-۳۶
مهم تریــن مفهومــی کــه در ایــن مطالعــه بــا آن ســر و کار داریــم 
زنانــه شــدن فضا به ویــژه فضای کالن شــهری اســت. بایــد توجه 
داشــت کــه فضاهــای عمومــی شــهری مکان هایــی  متعلــق بــه 
عمــوم شــهروندان  هســتند و باید ویژگی هــای دموکراتیــک بودن 
و قابــل دسترســی بــودن را بــرای همــۀ گروه هــا داشــته باشــند 
و نیــز دارای آزادی عمــل نســبی باشــند. از جملــه اســتدالل های 

نویســنده در زنانــه شــدن فضاهــای شــهری عبارت انــد از:

1 - Edward Soja

زنانــه بــودن فضاهــای شــهری امــری نســبی اســت و نــه . ۱
مطلــق، یعنــی زنــان امــروز نســبت بــه گذشــته ســهم و 

نقــش بیشــتری از فضاهــای شــهری دارنــد. 
زنانــه شــدن فضاهــای شــهری امــری فرایندی اســت و نه . 2

رخــدادی، چرا کــه ایــن امــِر تدریجــی برســاختۀ اجتماعــی 
و تاریخــی و یکــی از ویژگی هــای فضاســت کــه در نتیجــۀ 

وقــوع تحــوالت مختلــف ناگزیــر رخ می دهــد. 
زنانــه شــدن فضــا لزومــاً بــه معنــای موضع گیــری . ۳

ایدئولوژیــک و اخالقــی نیســت. بنابرایــن بهتــر یــا بدتــر 
ــۀ  ــاً ارائ شــدن فضاهــای شــهری مدنظــر نیســت و صرف
توصیــف و تحلیلــی از تغییرات تاریخــی رخ داده در فضاهای 

ــران اســت. شــهری ای
وجــود نابرابــری جنســیتی در ایــران انکارناپذیــر اســت. بــا . ۴

ایــن حــال، تحوالتــی در مناســبات جنســیتی ایجــاد شــده 
و زنــان فرصت هایــی بــرای بهبــود وضعیــت خــود کســب 

کرده انــد. 
زنانــه شــدن فضاهــا بــه تحــول فیزیکــی شــهرها محــدود . ۵

نمی شــود، بلکــه امــری گفتمانــی اســت.
زنانــه شــدن فضاهــای شــهری را بایــد در پرتــو فرایندهای . ۶

فرهنگــی و اجتماعــی دیگــری مشــاهده کرد. 
ــوم  ــروز مفه ــی ام ــوم اجتماع ــان عل ــنده، در گفتم ــد نویس از دی
فضــا همــان مفهــوم محیــط اســت و فضــا نــام دیگــری بــرای 
زندگــی و به ویــژه زندگــی روزمــره اســت. مناســبات زن و فضــا 
ــان زن و زندگــی اســت. به دلیــل  ــر مناســبات می ــان عامیانه ت بی
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص ــوالت اجتماع مجموعه تح
ــه  ــه ب ــران هر چ ــی شــهری ای ــدرن، در زندگ دوران معاصــر و م
ــا و  ــگاه، نقش ه ــت، جای ــر اهمی ــویم ب ــر می ش ــروز نزدیک ت ام
کارکردهــای زن در زندگــی فــردی و اجتماعــی جامعــۀ شــهری 

ــود.  ــزوده می ش اف
امــروزه نه تنهــا فضاهــای ســکونت گاهی، بلکــه فضاهــای 
تجــاری، فراغتــی، آموزشــی و انــواع دیگــر تحــت تأثیــر نوعــی 
هژمونــی جهانــی  شــدن و آثــار رســانه ای به طــور فزاینــده ای هــر 
ــد نشــانه های  ــق تولی ــان، هــم از طری ــر می شــوند. زن روز زنانه ت
ــم از  ــی و ه ــانه های فیزیک ــتن نش ــزودن و کاس ــه و اف معماران
طریــق خوانش هــا و تفســیرهایی بــا ذائقــۀ زنانــه، بــه شــیوه های 
آشــکار و پنهــان بــه رمزگــذاری و رمزگشــایی فضاهــای شــهری 
می پردازنــد. همچنیــن زنــان از طریــق تولیــد فیلم، نوشــتن رمان 
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و داســتان، ســرودن شــعر، ســاخت موســیقی و انجــام فعالیت های 
نظام هــای  در  تعیین کننــده ای  نقــش  رســانه ای  و  هنــری 
بازنمایــی فضــای شــهری ایفــا مي کننــد. جایــگاه و کارکردهــای 
ــخ و در تمــام جوامــع و  زن در فضاهــای شــهری، در طــول تاری
ــای  ــت صورت بندی ه ــا وضعی ــب ب ــواره متناس ــا، هم فرهنگ ه
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی تعریف شــده و با تغییر 
هــر یــک از ایــن مؤلفه هــای چهارگانه معنــای زن و پیوندهــای او 

بــا محیــط نیــز دگرگــون شــده اســت.
فاضلــي در تعریــف »زن و زندگــی« در جامعــۀ ایرانــی، در معنــاي 
ــی و  ــی زندگ ــای کل ــرد در معن ــر م ــت زن ب ــر اولوی نخســت، ب
ــالق  ــا و اخ ــق، ارزش ه ــون عش ــش آن همچ ــم معنابخ مفاهی
ــه  ــق او ب ــود زن و از طری ــم در وج ــن مفاهی ــه ای ــد دارد ک تأکی
زندگــی ســرایت می کنــد. او در معنــای دوم بــه نقــش و اهمیــت 
زن در امــور ســاده و جزئــی زندگــی توجــه می دهــد، چراکــه زن 
در فرهنــگ و دانــِش انســان ایرانــی بــا تمامــی نیازهــای حیاتــی 
روزمــره ماننــد تغذیه، خریــد، عواطــف و رفت و آمدهــای خانوادگی 

پیونــدی نزدیــک و ناگسســتنی دارد.
تاریــخ زنانه شــدن فضاهــاي شــهري در ایــران: تحوالت 
ــوان در چهارچــوب ســه گفتمــان  ــران را مي ت جامعــۀ معاصــر ای
ســنت، مدرنیســم و پسا  مدرنیســم مطالعــه کرد. فضاهاي شــهري 
در ایــران ماهیتــي مردانــه داشــته اند و ماننــد همــۀ جوامــع دیگــر 
همــواره در طــول تاریــخ )تــا پیــش از دوران معاصــر( کم و بیــش 
ــا و  ــواع محدودیت ه ــا ان ــان ب ــوده و زن ــته ب ــان بس ــه روي زن ب
ــان در  ــد. زن ــه رو بوده ان ــک روب ــي و ایدئولوژی ــاي اخالق تابوه
ایــران، به رغــم اینکــه بــا محدودیت هــاي بــزرگ ســنتي روبــه رو 
بوده انــد، از همیــن منابــع ســنتي بــراي شکســتن فضــا و نفــوذ در 
ــاِن  ــتراتژي هاي زن ــي از اس ــد. یک ــتفاده را برده ان ــت اس آن نهای
ایرانــي بــراي غلبه بر ســاختارهاي محدودکنندة شــهري اســتفاده 
از آیین هــاي مذهبــي و ملــي بــوده اســت. آیین هــاي نــوروزي و 
مذهبــي در ماه هــای محــرم و رمضــان مانند نوعــي درام اجتماعي 
بــه همــۀ مــردم از جملــه زنــان کمــک کــرده اســت کــه به ویــژه 
از دورة قاجــار بــه بعــد حضــور بیشــتري در فضاهــاي شــهري پیدا 

 . کنند
ــود  ــل از خ ــن دوران قب ــي مبی ــه به نوع ــري ک ــد ناص در عه
ــا  ــراي شــرکت در مراســم عــزاداري ی ــان جــز ب نیــز هســت زن
ــهر  ــه را در ش ــور آزادان ــکان حض ــق و ام ــي ح ــاي دین آیین ه
ــدة  ــود. عم ــردي از محــارم خ ــا م ــا شــوهر ی ــر ب ــتند، مگ نداش

ســاختمان هاي ایــن دوران ماننــد دارالفنــون، بازار، مــدارس علمیه، 
مــدارس جدیــد، مراکــز نظامــي و میــدان توپخانــه بــراي مــردان 
ــار،  ــد. در دورة قاج ــرده بودن ــي ک ــا را طراح ــردان آنه ــد و م بودن
فعال تریــن بُعــد اجتماعــي زنــان شــرکت در مراســم عــزاداري ماه 

ــود. ــه ب ــاي تعزی ــي و نمایش ه ــرم، روضه خوان مح
بنــا بــر انبــوه اســناد و شــواهد تاریخــي، زنــان در گذشــتۀ تاریخِي 
ایــران ســهم ناچیــزي در فضاهــاي شــهري داشــتند. امــا از اواخــر 
ــان  ــروطه، زن ــالب مش ــش از انق ــه پی ــک ده ــار و ی دوران قاج
تهرانــي به تدریــج از تحــوالت سیاســي در حــال وقــوع اســتفاده 

ــد. ــا آمدن ــه خیابان ه ــم ب ــد و کم ک کردن
در جریــان انقــالب مشــروطه کــه حاصــل مجموعــۀ وســیعي از 
ــعۀ  ــردن و توس ــدرن ک ــراي م ــر ب ــاي مؤث تحــوالت و تالش ه
ــاي  ــور در فضاه ــراي حض ــي ب ــان فرصت های ــت زن ــران اس ای
شــهري و عمومــي پیــدا کردنــد. در جنبــش تنباکو در ســال ۱2۷۵ 
زنــان نقــش مهمــي داشــتند و در بحــران نــان در ســال ۱2۷۷ نیز 
زنــان تهــران و تبریــز بــه بیــرون از خانه هــا آمدنــد و بــراي مدتي 
ایفــاي نقــش کردنــد. نقــش فعــال زنــان در انقــالب مشــروطه به 
گونــه ای بــود کــه عین الدولــه، صدراعظــم مظفرالدین شــاه، بــراي 
جلوگیــري از بیــرون آمــدن زنــان در پایتخــت و بازداشــت آنهــا 
دســتور صــادر کــرد. زنــان پــس از پیــروزي انقــالب مشــروطیت 
نیــز در میــدان بهارســتان بــه تظاهــرات پرداختنــد و اعالمیــه و 

ــد )ص ۵2(. شــب نامه منتشــر کردن
بــا ایــن حــال، این حــوادث نتوانســت زمینــۀ اجتماعــي و فرهنگي 
را در جامعــۀ ایــران بــراي حضــور مؤثــر، مســتمر و گســتردة زنــان 
در شــهر و حتــي فضاهــاي آموزشــي ایجــاد کنــد، به طــوری کــه 
همزمــان بــا انقــالب مشــروطه دبیرســتان »دوشــیزگان« )اولیــن 
دبیرســتان دخترانه ای که در ســال ۱2۸۵ در تهران تأســیس شــده 
بــود( بــا مــوج مخالفت هایــي کــه بــه راه افتــاد ناگزیــر تعطیــل 

. شد
مهم تریــن عاملــي کــه باعــث گشــایش نســبتاً کامــل فضاهــاي 
شــهري بــه روي زنــان شــد سیاســت هاي فرهنگــي دولت هــاي 
پهلــوي مبنــي بــر نوســازی و غربی ســازی بــود. همچنیــن ظهور 
و گســترش مؤسســه ها و نهادهایــی ماننــد نظــام اداري جدیــد و 
نهادهــاي آموزشــي و آمــوزش عالــي، ایجــاد فرصت هــاي شــغلي 
جدیــد، گســترش رفت وآمدهــا، ارتباطــات جهانــي و بین المللــي، 
ــه  ــر از جمل ــوالت دیگ ــیاري تح ــیني و بس ــترش شهرنش گس
ــه  ــي را ب ــي و به خصــوص تهران ــان ایران ــد کــه زن عواملــي بودن
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نحــو گســترده اي بــه درون فضاهاي شــهري مختلف کشــاندند و 
ایــن فضاهــا را بــرای همیشــه بــه روي آنهــا بــاز کردنــد. 

زنــان در فضاهــاي شــهري امــروز: زنانــه بــودن فضاهــاي 
ــاي  ــره در محله ه ــي روزم ــان زندگ ــاهدة جری ــا مش ــهري ب ش
شــهري به ســادگي قابــل رؤیــت اســت. روایــت کــردن تجربــۀ 
زندگــي روزمــره از ایــن نظــر جالــب اســت که بــا وجــود عمومیت 
و پیش پا افتادگــي اش بیشــتر اوقــات نادیــده انگاشــته مي شــود و 
همیــن نادیــده انگاشــتن تجربه هــا ممکــن اســت منشــأ اصلــي 
بســیاري از شــناخت هاي نادرســت یــا ناقــص از زندگــي شــهري 

مــا شــود.
ــۀ  ــا ارائ ــرة شــهري ب ــي روزم ــود را از زندگ ــت خ نویســنده روای
تصویــري کلــي از محلــۀ ســکونتش آغــاز مي کنــد تــا بــا ارائــۀ 
چشــم اندازي کلــي از بافــت اجتماعــي و کیفیــت زندگــي شــهري 
منطقــه و محلــۀ زندگــي اش بــه مشــاهدات خــود معنا بخشــد. او 
ــان شــهید  ــاد، شــمال غــرب تهــران، در خیاب در منطقــۀ جنت آب
ــد کــه شــاید  ــه )شــاهین شــمالی( زندگــي مي کن ــری  طام کبی
بتــوان آن را از نظــر اجتماعــي و فضــاي شــهري بــه فضاهــای 
طبقــۀ متوســط شــهري تهــران نزدیــک دانســت. ایــن محلــه بنا 
بــر آمــار سرشــماری ســال ۱۳۸۵ حــدود بیســت هزار نفــر جمعیت 
دارد کــه تمــام آنهــا مانند نویســنده مهاجران شهرســتاني هســتند 
ــد.  ــا آمده ان ــه اینج ــران ب ــتاهاي ای ــهرها و روس ــر ش و از سراس
شــاهین محلــه اي جــوان، پرجمعیــت و متراکــم اســت؛ متراکــم 
از نظــر انبــوه جمعیــت، مراکــز شــهري، اتومبیل هــا، رخدادهــاي 
شــهري، ســاختمان ها و نهایتــاً انبــوه زنــان. زنــان بیشــترین گروه 
ــاهین  ــۀ ش ــکل گیري محل ــران را در دورة ش ــه ته ــران ب مهاج
تشــکیل مي داده انــد. طبــق آمــار سرشــماري در ســال هاي ۱۳۷۵ 
تــا ۱۳۸۵، بیشــترین درصــد مهاجرت هــاي درون مــرزي زنــان در 
ایــران بــه شــهر تهــران اختصــاص داشــته اســت و زنانــي کــه 
تحصیــالت باالتــري دارنــد تمایل بیشــتري بــراي ایــن مهاجرت 
داشــته اند. بــه همیــن دلیــل، اکنون شــهر تهــران با نوعــي تمرکز 
ســرمایۀ انســاني زنــان نیــز روبه روســت و ایــن مســئله از عواملــي 
اســت کــه موجب گســترش حضور و مشــارکت زنــان در فضاهاي 

شــهري تهــران شــده اســت.
فضاهــاي موجــود در ایــن محلــه متعلــق بــه صنایــع خدماتــي 
شــامل مراکــز آموزشــي )مــدارس و آموزشــگاه ها(، مراکــز 
ــز  ــاي اداري )مراک ــي(، مجتمع ه ــاي ورزش ــي )مجتمع ه ورزش
ــاژها(،  ــگاه ها و پاس ــد )فروش ــز خری ــي(، مراک ــي و خصوص دولت

مراکــز بهداشــتي و درمانــي )درمانگاه هــا و بیمارســتان ها(، مراکــز 
)پارک هــا، کافي شــاپ ها و کافي نت هــا(، مراکــز  تفریحــي 
ــر  ــي دیگ ــز خدمات ــت فودها( و مراک ــتوران ها و فس ــي )رس غذای
اســت کــه تمــام ایــن مراکــز به نوعــي فضاهــاي متناســب بــراي 
حضــور زنــان هســتند و زمینــۀ گســترش آنــان را در ایــن محلــه 

ــد. فراهــم آورده ان
فروشــگاه ها و زنانــه شــدن شــهر: تمــام خیابان هــاي محلۀ 
شــاهین پــر از فروشــگاه ها و مراکــز خدماتــي هســتند کــه عمــدة 
ــی  ــروزه واقعیت ــن مســئله ام ــد. ای ــان محله ان مشــتریان آنهــا زن
جهانــي اســت کــه خریــد کــردن یکــي از مهم تریــن فعالیت هاي 
زنــان اســت. مراکــز خریــد هماننــد ســایر فضاهاي مــدرن بخش 
جدایي ناپذیــر زندگــي شــهري هســتند کــه در آنها مصرف نقشــي 
اساســي دارد و مصــرف در چنیــن فضاهایــي صرفــاً بــه کاالهــا و 
ابزارهــا محــدود نمي شــود. فضاهــا نیــز در ایــن مکان هــا تولیــد 
و مصــرف مي شــوند. یکــي از مهم تریــن راهبردهایــي کــه زنــان 
بــراي ورود گســتردة خــود بــه فضاهــاي شــهري ابــداع کــرده و 
بــه نحــو موفــق آن را اجــرا کرده انــد اســتراتژي خریــد کــردن و 

تصاحــب کــردن فضاهــاي مصرف اســت.
ــازار دو  ــام اداري و ب ــد نظ ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــاي شــهري  ــردن فضاه ــه ک ــراي زنان ــي ب ــم و اصل ــل مه عام
ــر دانســت و آن  ــد عوامــل دیگــری را هــم مؤث ــا بای ــد. ام بوده ان
مســئلۀ فراغــت اســت. فضاهــاي فراغتــي فضاهایی ماننــد پارک، 
ــاي  ــروزه فضاه ــي ام ــهربازي اند و حت ــرا و ش ــینما، فرهنگس س
ــي شــدن هســتند. در  ــز در حــال فراغت ــي و اقتصــادي نی مذهب
مجمــوع، نظــام اداري، بــازار، مصــرف و فراغــت عواملي انــد کــه 
پیونــدي ناگسســتني میــان فضــا و زنــان ایجــاد کرده انــد. به نظر 
نویســنده، مصــرف و فراغــت حتــي بیــش از دیوان ســاالري زمینۀ 
زنانــه شــدن فضاهــاي شــهري را فراهــم کــرده اســت، زیــرا زنان 
ــت  ــۀ مدیری ــدان و وظیف ــت فرزن ــل آنکــه مســئولیت تربی به دلی
خانــه را بــه عهــده دارنــد، طبیعتــاً مســئلۀ فراغــت بــه هویتشــان 

گــره خــورده اســت.
خیابــان و پیشــروي آرام زنــان: خیابــان یکــي از اختراعــات 
مــدرن شــهري در ایــران معاصر اســت. اولیــن بار در نقشــه اي که 
ــه در ســال ۱۳۰۹ ه.ق. )۱2۶۸ ه.ش.( از تهــران ترســیم  نجم الدول
ــام بــرده شــده اســت  ــان ن ــر بــه اســم خیاب کــرد از برخــي معاب
ــهر  ــۀ ش ــن عرص ــوان مهم تری ــان به عن ــت خیاب )ص ۶۱(. اهمی
مــدرن و جایــي اســت کــه انســان شهرنشــین امــروزي تجربــۀ 
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مدرنیتــۀ خــود را در آن تحقــق مي بخشــد. زنــان نیز در مبــارزه اي 
ســخت و طوالنــي توانســتند جــاي خــود را در خیابان هــاي تهران 
تعریــف کننــد و حــق بهره بــرداري از آن را تــا حــدودي بــه دســت 
آورنــد. شــاید مهم تریــن موفقیــت زنــان شــهري ایــران در زمینــۀ 
فضــا بــه دســت آوردن حــِق حضــور در فضاهــاي عمومــي ماننــد 
ــه  ــدم زدن آزادان ــي ق ــان، پارک هــا، میدان هــا، و به طــور کل خیاب
در شــهر اســت. بایــد میــان همگانــي شــدِن قــدم زدن در شــهر با 
قــدم زدن هــاي محــدود تمایــز قائــل شــد. زنــان شــهري ایــران و 
به ویــژه تهــران بــا سیاســِت پیشــروي آرام توانســتند حق زیســتن 
و تجربــه کــردن فضــاي خیابــان را بــه دســت آورنــد. همچنیــن 
آنهــا حــق قــدم زدن در شــهر را نیــز )ایــن امــر پدیــده اي کامــاًل 

تــازه و مــدرن اســت( بــه دســت آوردنــد. 
ــالب  ــان: انق ــي زن ــروي انقالب ــالمي و پیش ــالب اس انق
ــود و  ــران ب ــهري ای ــان ش ــراي زن ــي ب ــالب بزرگ ــالمي انق اس
ــه  ــهري را ب ــاي ش ــته فضاه ــای گذش ــام دوره ه ــش از تم بی
ــا وقــوع انقــالب  ــان گشــود. ب ــه روي زن شــکل هاي مختلــف ب
ــراي  ــزرگ شــهري ب اســالمي و شــکل گیري راهپیمایی هــاي ب
ــان در  ــراي مشــارکت زن ــه ب ــوي، زمین ــم پهل ــه رژی ــراض ب اعت
فضاهــا و خیابان هــا گســترش بیشــتري یافــت و زنــان مذهبــي 
ــهر را  ــان در ش ــازه اي از خیاب ــۀ ت ــتند تجرب ــز توانس ــنتي نی و س
شــکل دهنــد. ایــن تجربــه بــا پیــروزي انقــالب محــدود نشــد و 
ــوان  ــا را به عن ــت خیابان ه ــز حکوم ــالب نی ــروزي انق ــد از پی بع
فضــاي سیاســي کــه زنــان مي تواننــد در آن ایفــاي نقــش کننــد 
پذیرفــت. راهپیمایي هــاي سیاســي رســمي ماننــد راهپیمایــي روز 
22بهمــن، نماز جمعــه و آیین هــاي مذهبــي مانند مراســم عاشــورا 
ــراي  ــا را ب ــت آنه ــا حکوم ــه نه تنه ــتند ک ــي هس موقعیت های
ــراي حضــور  ــان را ب ــان مجــاز می دانســت، بلکــه زن حضــور زن

ــرد.  ــویق مي ک ــا تش ــتر در خیابان ه بیش
گســترش فضاهــاي مذهبــي ماننــد امامزاده هــا، مســاجد و 
ــالمي  ــالب اس ــس از انق ــا پ ــن فضاه ــول ای ــینیه ها و تح حس
ــان شــهري اســت و  ــا نیازهــا و عالیــق امــروزي زن متناســب ب
ــرای تأمیــن  ــا اهــداف مذهبــي و هــم ب ــان مي تواننــد هــم ب زن
نیازهــاي فراغتــي خــود از ایــن نــوع مراکــز بــا احســاس امنیــت 

اســتفاده کننــد.
ــاي  ــهر: فضاه ــدن ش ــه ش ــگاه ها و زنان ــدارس، دانش م
آموزشــي را مي تــوان بزرگ تریــن فضاهــاي زنانــۀ شــهري ایــران 
ــژه تهــران دانســت. بخــش بزرگــي از زمین هــاي شــهري  به وی
ــگاه ها،  ــدارس، دانش ــا، م ــه مهدکودک ه ــور ب ــر کش در سراس

ــاي  ــي فضاه ــور کل ــخنراني و به ط ــش و س ــالن هاي همای س
آموزشــي، تربیتــي و پژوهشــي تعلــق دارنــد. شــاید بشــود مدارس 
را تنهــا نهــادي دانســت کــه مي توانــد کــم و بیــش همــۀ دختران 
کــودک و نوجــوان ایرانــي را بــراي ســاعات طوالنــي در فضایــي 
بیــرون از خانــه و بــه دور از خانــواده در فضاهــاي شــهري مســتقر 
ــات  ــهروندان خدم ــه ش ــا ب ــي نه تنه ــاي آموزش ــر فض ــد. ه کن
ــه  ــاِي محل ــت و معن ــر منزل ــه ب ــد، بلک ــه مي کن ــي ارائ آموزش
و مــکان شــهري تأثیــري عمیــق مي گــذارد. از مهم تریــن 
نقش هــا و کارکردهــاي فضاهــاي آموزشــي، گســترش حضــور 
ــهر از  ــان و ش ــا خیاب ــران ب ــنایي دخت ــت. آش ــان در شهرهاس زن
طریــق رفتــن بــه مراکــز آموزشــي و تربیتــي ماننــد مهدکــودک 
و مدرســه آغــاز مي شــود. بنابرایــن یکــي دیگــر از کارکردهــاي 
مدرســه، زنانــه کــردن فضــاي شــهري اســت و یکــي از 
کارکردهــاي نظــام مدرســه اي در ایــراِن معاصــر تحــول جایــگاه 
ــان اســت. مــدارس و نظــام آمــوزش عمومــي در  و وضعیــت زن
ایــران نه تنهــا از طریــق ســوادآموزي و همگانــي کــردن آن نقش 
ــان  ــت زن ــژه در وضعی ــران به وی ــۀ ای ــول جامع ــي در تح مهم
داشــته، بلکــه میانجــي بزرگــي بــراي ایجــاد پیونــد میــان زنــان و 
دختــران ایرانــي بــا جامعــه و شــهر بــوده اســت. دختــران شــهري 
ــدارس  ــق م ــود را از طری ــري شــهري خ ــران دوران جامعه پذی ای
ــه مي کننــد. ایــن امــر خــود ســرآغازي مهــم و تأثیرگــذار  تجرب
ــه شــدن فضــاي  ــان و زنان در گســترِش کنش هــاي فضایــي زن
شــهري اســت. و امــا بــا وجــود تأســیس دانشــگاه تهران در ســال 
۱۳۱۳، در ســال هاي بعــد از انقــالب اســالمي اســت کــه شــاهد 
ــدن  ــه ش ــر از آن زنان ــي و مهم ت ــوزش عال ــدن آم ــي ش همگان
ــم. دانشــگاه ها نه تنهــا نوعــي  ــي و دانشــگاه بوده ای آمــوزش عال
ــان در فضاهــاي  ــراي حضــور گســتردة زن فرصــت ســاختاري ب
ــورداري از  ــا برخ ــه ب ــد، بلک ــاب آمده ان ــه حس ــران ب ــهري ای ش
قداســت و مشــروعیت کافــي فرصــت تجربۀ شــهر را بــراي زنان 

ــد.  ــا کرده ان مهی
ــا نوعــی پارادوکــس  ــان ب ــا: زن ــدن فض ــه ش ــت و زنان امنی
اجتماعــی روبــه رو هســتند، یعنــی حال کــه زنان به حضور بیشــتر 
در فضــا نیازمندنــد گاه فضاهــای مختلــف قــادر بــه تأمیــن امنیت 
ــددي  ــن رو، گزارش هــاي متع ــان نیســتند. از ای ــرای زن ــی ب کاف
از وجــود احســاس ناامنــي زنــان در فضاهــاي شــهري حکایــت 
مي کننــد. طبــق مطالعــات صورت گرفتــه، عوامــل مختلفــي بــر 
مطلوبیــت و احســاس امنیــت در فضاي عمومي شــهري تأثیرگذار 
اســت؛ از آن جملــه مي تــوان وجــود تعامــل اجتماعــي، امنیــت و 
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ــي را  ــارت اجتماع ــی و نظ ــی های محل ــت، دسترس آزادي حرک
ــزاِن  ــر وجــود و می ــي  کــه عوامــل مختلفــی ب ــرد. در حال ــام ب ن
تــرس از فضاهــای شــهری اثرگــذار اســت، ماننــد میــزان بــاالي 
ترافیــک عبــوري، وجــود عالئــم اســتهالک اجتماعــي و فیزیکي، 
بي نظمــي یــا نبــود ماهیــت شــهري در یــک حــوزه و همچنیــن 
تســلط و حضــور مردانــي در فضــا کــه ناهنجاري هــاي رفتــاري 
دارنــد، در مقابــل، زنــان به ویــژه در کالن شــهر تهــران لزومــاً در 
برابــر ناامني هــا موضــع انفعالــي نداشــته اند. بایــد در نظــر داشــت 
کــه ایــن احســاس ناامنــي فقــط در برخــي فضاهــاي شــهري 
ماننــد بعضــي خیابان هــا و پارک هــا صــادق اســت و زنــان ســایر 
فضاهــاي شــهري را ناامــن نمي داننــد. زنــان تهراني بــراي مقابله 
بــا ایــن ناامني هــا اســتراتژي هاي خاصــي را ابــداع کرده انــد کــه 
ــش و  ــاس و آرای ــش و لب ــري در پوش ــد از: انعطاف پذی عبارت ان
ــان  ــراي زن ــژه ب ــي )به وی ــي و زمان ــا شــرایط مکان ــاق آن ب انطب
ــیوه هاي  ــري در ش ــتر(، انعطاف پذی ــرک بیش ــا تح ــر و ب جوان ت
ارتباطــي و اســتفاده از رفتارهــاي کالمــي و غیرکالمــي، انتخــاب 
ــي  ــف عموم زمان هــاي مناســب در اســتفاده از فضاهــاي مختل
شــهر، همــراه کــردن افــراد دیگــر در مصــرف برخــي فضاهــاي 
ــا  ــک فضــا ب ــردن ی ــن ک ــزوم جایگزی ــي و در صــورت ل عموم
ــتن  ــراه داش ــه هم ــل ب ــتثنایِي تمای ــوارد اس ــر و م ــاي دیگ فض

ســالحي ســرد بــا خــود! )ذکایــي، ۱۳۹۱: ۷۸(.
در مجمــوع، حضــور زنــان شــب هنگام و نیــز در صبــح و هنــگام 
تاریک  و روشــن هــوا از نهادینه شــدن نوعــي از »مدنیت شــهري« 
ــه  ــان مي تواننــد از خان ــران حکایــت دارد. اینکــه زن در جامعــۀ ای
بیــرون بیاینــد و بــه جامعــه اعتمــاد کننــد و اجــازه دارنــد همــراه 
بــا مــردان زندگــي در شــهر و خیابــان را تجربــه کننــد هیچ کــدام 
ــد کــه همــواره وجــود داشــته  باشــند، بلکــه  رخدادهایــي نبوده ان
تجربه هــاي معنــاداري هســتند کــه از تحولــي بــزرگ در فرهنگ 
شــهري مــا حکایــت مي کننــد. بایــد توجــه داشــت کــه میــان 
ــت  ــزان و کیفی ــا می ــهر ب ــت در ش ــزان جمعی ــتردگي و می گس
ــه  ــود دارد. هر چ ــتقیمي وج ــاط مس ــهر ارتب ــان در ش ــور زن حض
ــه  ــان بیشــتر اســت. ب ــزان حضــور زن ــر باشــد می شــهر بزرگ ت
ــد در کالن شــهرها  ــي ترجیــح مي دهن ــان ایران همیــن دلیــل زن

زندگــي کننــد تــا در روســتاها و شــهرهاي کوچــک.
تغییــرات در فضاهــاي عمومــي و خصوصــي کالن شــهر تهــران 
حاکــي از بــروز تحوالتي در مناســبات جنســیتي اســت که »عرفي 
شــدن« فضاهــا توصیــف شــده اســت )ص ۸۴(. تغییــر و تحــول 
فضاهــاي شــهري بــه ســوي زنانــه شــدن بیشــتر را مي تــوان بــا 

تکیــه بــر تحــوالت اجتماعــي کــه در ارزش هــا، ســبک زندگــي و 
تحــوالت ســاختاري نهادهاي اجتماعــي مانند خانواده، سیاســت و 
فنــاوري رخ داده اســت نشــان داد. بایــد پذیرفت فضاهاي شــهري 
ــان و مســتقیم  ــا نه ــف ـ آشــکار ی ــه شــیوه هاي مختل ــران ب ای
یــا غیرمســتقیم ـ زنانــه شــده اند و ایــن زنانــه شــدن فضاهــاي 
ــان شهرنشــین  ــت زن ــدرت عاملی ــعۀ ق شــهري در نتیجــۀ توس
بــه وقــوع پیوســته اســت. نویســنده عقیــده دارد کــه شــهرها و 
شــهرک ها نیــز در مســیر ایــن تحــول قــرار دارنــد امــا میــزان و 
شــدت و گســتردگی زنانــه شــدن در ایــن فضاها بســیار محدودتر 

از تهــران اســت )ص ۸۰-۸۵(.
موضــوع دیگــری کــه نویســنده بــدان پرداخته آن اســت کــه زنانه 
شــدن فضاهــاي شــهري و کالن شــهر تهــران چــه داللت هــا و 
الزاماتــي براي مدیریت شــهري دارد. یکــي از مهم ترین پیامدهاي 
کالن شــهري شــدن، گســترش حضور زنــان در فضاهاي شــهري 
اســت. این حضورِ گســترده مســئولیت مدیریت شــهري را بیشــتر 
از گذشــته مي کنــد. مدیریــت شــهري بایــد نســبت بــه جنســیت 
حســاس باشــد و در اجــراي برنامه هــاي توســعۀ شــهري همــواره 
ــن  ــه ای ــد. حساســیت ب ــته باش ــن حساســیت را در نظــر داش ای
معناســت کــه توســعۀ شــهري بایــد متناســب بــا نیازهــا، عالیــق 
و حضــور زنــان در فضاهــاي شــهري صــورت گیــرد. ایدة »شــهر 
دوســتدار زنــان« بــر همیــن اســاس اســتوار اســت، یعني شــهري 
کــه از نظــر معیارهــاي حقوقــي و شــهروندي، کالبــدي، خدمــات 
شــهري و تمــام ســاختارهاي شــهري پاســخگوي نیازهــای زنان 
اســت. در ایــن زمینــه، مهم تریــن راهبــرد بــراي تحقــق ایــن ایده 
بــاز کــردن فضــاي مدیریــت شــهري بــه روي زنــان، ضــرورِت 
ــه  ــه دیدگاهــي بومــي و محلــي و توجــه بیشــتر ب دســت یابي ب

ــان اســت. خواســته های زن
نویســنده در پایــان برخــی زمینه هــای مطالعاتــی ماننــد مناســبات 
میــان فراغــت، جنســیت و فضــا، تجربــۀ زنانــه از شــهر و 
ــانه  ــهر در رس ــان و ش ــبات زن ــی مناس ــای آن، بازنمای خوانش ه
ــر  ــهری از منظ ــای ش ــدن فضاه ــه ش ــی زنان ــات، بررس و ادبی
برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری، چالش هــای زنــان در مواجهــه 
بــا فضاهــای شــهری، نقش زنــان در طراحــی و مدیریت شــهری، 
و بســیاری موضوعــات دیگــر را پیشــنهاد کــرده که امیدوار اســت 
ایــن موضوعــات عناویــن دســتور کارهایی بــرای مطالعــات آیندة 

جنســیت و فضــا در ایــران قــرار گیرنــد. 
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