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  مقدمه. 1
 داراي بايد و اند شهروندان عموم به متعلق ييها مكان شهري عمومي فضاهاي
 نسبي عمل آزادي و ها، گروه همة براي بودن دسترس در بودن، دموكراتيك يها ويژگي
 بتوانند بايد شهروندي عدالت به يابي دست منظور به فضاها اين). 16: 1391 پرتويي،( باشند

 هاي گروه همة تا كنند فراهم شهروندان همة براي جذاب و پايدار، سالم، امن، محيطي
 امكانات و فضا از بتوانند...  و قومي، جنسيتي، سني، يها محدوديت از فارغ اجتماعي
 شهري، فضاي يك مطلوبيت. باشند داشته مشاركت شهري زندگي در و برند بهره شهري

 كننده استفاده فرد نيازهاي ادراك و برداشت ميزان به ،ها فعاليت از برخي خصوص در ويژه به
 مندي بهره و استفاده منظور به برابر شرايطي يعني ؛)18: 1391 قرايي،( دارد بستگي فضا از

 افراد از گروهي است ممكن رو اين از. دارد بسياري اهميت شهري فضاهاي از متعدد افراد
  .نامناسب ديگر گروهي و كنند ارزيابي مطلوب و مناسب را شهري فضاي يك
مردان  يشهر يدر فضاها). 39: 1392 غنام،( اند جنسيتي عمومي فضاهاي حال اين با
از  يليزنان به دال ودارند؛  يعموم يبه فضاها دسترسيدر رفت و آمد و  تري بيش يآزاد

 و دارند تري بيش محدوديتزنانه  هاي يژگيو يرو سا فيزيولوژي، پوشش، نحوةجمله 
 اين ،)8: 1392 داول، مك( است يخاص هاي زمان به محدود شهري فضاهاي در فعاليتشان

 چهارچوب در حتي شهري تر مناسب فضاي به تري بيش نياز زناندر حالي است كه 
 يها محيط با داري خانه يها فعاليت بر عالوه دار خانه زنان. دارند شان حمايتي يها نقش

 در اين. اند واجهم ها هو فروشگا ها، مغازه ،خدمات و بيمه هاي اداره ،ها بانك مانند مختلف
 مردان دست به كشورها ساير در چه و ما كشور در چه كلي طور به شهر كه است حالي

 مسائل شهرها عموماً بنابراين،. است بوده مردان سوي از شهرسازي شروع وشده  احداث
  ).71: 1387 ،و ديگران اعتماد( اند گرفته نظر در تر كم را زنان

و مشكالت زنان و  مسائلحل  يزن حاصل تالش برا دار دوستو مفهوم شهر  ايده
 وسيع مفهوميزن در  دار دوستشهر . است يشهر يآنان در زندگ يتارتقا و بهبود وضع

 فرهنگي، اجتماعي، مختلف ابعاد در زن اجتماعي زندگي مناسب و مطلوب شهري به اشاره
هدف از . دارد يشهر ياجتماع يامور زندگ يرو سا سالمت، و بهداشت كالبدي، حقوقي،

 زندگي مختلف ابعاد و شهر در امكاناتي و فضا آوردن فراهمزن  دار ستدوشهر  يجادا
 تر آسان شهري فضاي درون را شان زندگي و تسهيل را شهر در زنان فعاليت كه است شهري
عنوان در  اين با يمشخص طرح تاكنون كشورها، برخي در مفهوم اين توسعة رغم  به. كند
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 مسائلكل و  طور بهزنان  مسائل دربارة مختلفي هاي پژوهش البته .است نشده انجام يرانا
 شهري هاي پژوهش يناز ا اي هخاص انجام شده است، اما بخش عمد طور بهزنان  يشهر
 مسئله ينا اين، بر عالوه. است كرده توجه يشهر يزنان در شهر و فضاها يتامن مسئلةبه 
 يفاقد نگاه هايي پژوهش چنين. اند هكرد يبررس يزيكيو ف ياز منظر كالبد تر بيش يزرا ن
 معيارهاي به ين،عالوه بر ا. است يزنان شهر هاي هو دغدغ مسائلبه  گرا كلو  جانبه همه

 از بسياري در نه و است شده توجه يكآكادم يقاتدر تحق نه نيز، زنان نظر مورد و مطلوب
 يها ريزي برنامه عموماً يزن يراندر ا. شهر كالبدي غير و كالبدي هاي ريزي برنامهو  ها سياست
 همة شود يم تصور و گيرد مي صورت مردانه منظري از فضايي امكانات تدارك و شهري

 البته .شوند يم منتفع ها برنامه اين از ميزان يك به جنسيتي و سني قيود از فارغ شهروندان
 متعدد مشكالت. ندارند مردان براي مشكلي شهرها كالن و شهرها كه نيست معنا بدان اين

 اند عام مسائلي شهري خدمات و تسهيالت از استفاده و هوا، آلودگي ترافيك، مانند شهري
 اقشار براي شهري مشكالت و مسائل عموماً اما كنند، يم درگير را مردان هم و زنان هم كه

 مردان به نسبت مسائل برخي در زنان و است تر گسترده و تر بيش پذير آسيب
 اي يافته توسعه چندان فضايي امكانات شهر يك در است ممكن چند هر. پذيرترند آسيب
 همان كه است اين مسئله اما باشد، نداشته وجود بودن، زن يا مرد از فارغ كس، هيچ براي
 زنان بسا چه و اند استفاده قابلتر  آسان مردان براي عموماً پيشرفته چندان نه امكانات و فضاها

 حذف فضاها برخي از خود به خود اجتماعي و بيولوژيكي يها تفاوت داشتن دليل به
 زندگي متعدد يها دشواري با شهروندان كه تهران مانند شهري كالن در مثال، براي. شوند
و  عمومي، ونقل حمل يها دشواري ،ها مسافت دوري هوا، آلودگي ترافيك، مانند شهري
 مضاعفي طور به را مذكور يها دشواري زنان عمدتاً اند، مواجه معابر و فضاها برخي ناامني
 بسيار ازدحام داشتن رغم  به مترو، مانند اي نقليه وسيلة مثال، براي. شوند يم متحمل

 با مادري يا و باردار زني اما است، استفاده قابل زنان از گروهي و مردان براي جمعيت،
 مربوط ديگر مثال. ندارد را ونقلي حمل وسيلة چنين از استفاده امكان عمالً كوچك فرزند

 سطح بودن پايين است؛ شده ارزيابي متعددي بسيار تحقيقات در كه است امنيت مسئلة به
 در زنان ايستادن امكان واست  شده اتوبوس هاي ايستگاه برخي ناامني سبب شب در امنيت
 اين، بر عالوه. كند يم سلب آنان از را ونقل حمل وسيلة اين از استفاده و ها ايستگاه اين

 در مناطق، برخي در عمومي ونقل حمل وسايل به آسان دسترسي نبود وها  مسافت دوري
 باعث كه است عواملي جمله از شهر، در زنان ذهني و عيني امنيت ميزان بودن پايين كنار
 را متعددي هاي نمونه. بدهند دست از را اشتغال امكان موارد از بسياري در زنان شود يم
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 امكانات يا فضاها برخي از مختلف داليل به زنان چگونه دهد يم نشان كه كرد بيان توان يم
. است همراه مردان به نسبت تري بيش مشقت با آنان استفادة يا و اند شده محروم شهري
 به محدود شهر در مردان و زنان ةبتجر تفاوت كه نيست معنا بدين كالبدي مصاديق به اشاره
 و اشتغال اقتصادي، مختلف هاي عرصه در شهري مردان و زنان. است شهر كالبد و فيزيك

 و سالمت، و بهداشت اجتماعي، و سياسي مشاركت قوانين، و حقوق آموزش، استخدام،
 زندگي ديگر، بيان به. برند يم سر به متمايزي وضعيت در شهري زندگي در امور ساير

 تحقق الزمة. است زنان زيان به عموماً كه است متنوعي يها تبعيض بروز ساز زمينه شهري
  .است برابر سطحي در شهروندان همة نياز رفع نيز محور عدالت اي جامعه

 هاي و شاخص يارهامع برخي ارائةمفهوم و  اين بررسيمقاله  ينما در ا هدف بنابراين،
 از يكي بررسي تحقيق اينهدف از  يگر،د يانبه ب. زن است دار دوستشهر  يك

 در زنان و شهري فضاي ميان مناسبات يعني شهر، اجتماعي نظرية در اصلي موضوعات
 به را ما تواند يپژوهش م ينا. است زنان هاي ايده و ها ديدگاه به توجه با ايران، جامعة
 زندگي در زنان مشكالت چنين هم و عاليق وها  خواست از مفهومي وتر  عميق دركي
 به. برساند زن دار دوست شهر يك معيارهاي وها  ويژگي از برخي به يابي دست و شهري
 برخي و فيزيولوژي يها ويژگي داشتن رغم  به شهري، زندگي در زنان رسد يم نظر

 و جامعه اجتماعي و اقتصادي ساختار در شان گاه جاي بر بنا مشترك، اجتماعي يها ويژگي
 ساني يك احساس و تجربه دسترس، در امكانات چنين هم و آمد و رفت و سكونت منطقة
 هاي ايده وها  نگرش اين، بر عالوه. داشت نخواهند شهري زندگي مختلف ابعاد دربارة
 ،ها ارزش از متأثر زيادي حد تا مطلوب شهر يك چگونگي و چيستي دربارة زنان

 اين ظاهري نمود. است اجتماعي و شخصي زندگي در آنان كلي باورهاي و اعتقادها،
 پيش پژوهش در بنابراين. كرد مالحظه زنان اجتماعي ردة در توان يم را ارزشي مجموعة

 شهر معيارهاي وها  ويژگي اكتشاف ها، ايده از متنوعي طيف به يابي دست منظور به رو،
 اجتماعي مختلف يها گروه و ها پايگاه به متعلق زنان تجربيات اساس بر زن دار دوست
 نيازهايي و ،ها چالش ،ها محدوديت به معطوف طبيعتاً ها تجربه اين از بخشي. بود خواهد
 معطوف تجربيات اين از ديگر بخشي و دارند ايران امروز شهري جامعة در زنان كه است

 ارتقاي و بهبود براي شهري فضاي در زنان كه است هايي زمينه و امكانات، ،ها فرصت به
 كالبدي، مختلف ابعاد درها  فرصت وها  چالش اين. اند آورده دست به خود زندگي

هدف را در قالب  ينما ا. دارد وجود زنان شهري زندگي حقوقي و فرهنگي، اجتماعي،
  :كنيم يدنبال م يو دو پرسش فرع يپرسش اصل يك
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  : ياصل پرسش
زن شـدن تهـران    دار دوسـت  يرا بـرا  ييهـا  يژگـ يو و ارهـا يمع چـه  تهران ساكن زنان

  كنند؟ يم  انيب
  :فرعي هاي  پرسش

 زن دار دوسـت  يبرا را ييها شاخص و ارهايمعچه  ياجتماع مختلف يها رده در زنان ـ
 كنند؟ يم انيب تهران شدن
 را ييهـا  شاخص و ارهايمع چه ياجتماع و ياقتصاد مختلف يها گاهيپا به متعلق زنان ـ
 كنند؟ يم انيب تهران شدن زن دار دوست يبرا

 

  پژوهش نةيشيپ. 2
 كانادا مونترآل، )inclusive city( فراگير شهر پروژة 1.2

پروژه بر دو  ينا تمركز .شد آغاز 1997 سال در مونترآلزن در  دار دوست شهر پروژة اولين
  :بود اساسي حوزة
  شهري؛ زندگي در زنان حضور و مشاركت ـ
 .ها يريتمد يرو سا گيري، تصميم رهبري، هاي موقعيت در زنان حضور و مشاركت ـ
 :كرده است اجرا و طراحيرا  بردهايي راه يدر چهار موضوع اصل مونترآل زمينه، ينا در

 براي بردي راهو  يقانون آموزش توسعةمانند  ياقدامات ياجرا: سياسي مشاركت
 انتخاباتي هاي موقعيت در زنان مشاركت افزايش انتخاباتي، هاي موقعيت در زن كانديداهاي

 يبرا بردهايي راه نوشتن زنان، هاي انجمن يرو سا ها شهرداري با نزديك تماس طريق از
 شهرداري؛ ساختار دوبارة ينتدو

 هاي موقعيت در زنان تعداد افزايش منظور به برابر استخدام برنامة طراحي: اشتغال
 منظور به مردان و زنان به كمك براي امكاناتي ايجاد تخصصي، مشاغل ساير و مديريتي
 و وقت پاره يكار هاي ساعتمانند  يو كار يخانوادگ هاي مسئوليت ميان تعادل ايجاد

 كار؛ محل در روزانه هاي مراقبت
 ياجرا محور، امنيت يو طراح ريزي برنامه دربارة امنيت راهنماي كتاب سه انتشار: امنيت

  مردان؛ با رابطه در زنان امنيت دربارة يآموزش اي برنامه
 كه نحوي به »زنان توسط مسكوني هاي پروژه توسعةو  يجادا«طرح  اجراي: مسكن

 ).Abada, 2013: 42-45( باشد منطقه ساكنان و زنان نياز گوي پاسخ يمسكون هاي مجتمع
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  جنوبي كرةسئول  ،زن دار دوست شهر پروژة 2.2
 يبـرا  يـر فراگ اي يآغـاز شـد، اسـتراتژ    2007كه در سال  ،زن سئول دار دوستشهر  پروژة
 يندر ا. دهد يشو رفاه زنان را افزا يتيجنس يتا برابر كرداتخاذ  يشهر هاي ياستس ياجرا
 در اسـتراحت  هـاي  زن، اتـاق  دار دوسـت شكل  يكدر  ها يرساختبه منظور بهبود ز پروژه
 زمينـة در . شـدند  يجـاد زن ا دار دوست هاي ينگزن و پارك دار دوست روهاي پياده ها، خيابان
بـه سـر كارشـان     مجـدداً  رابيكارشده يـا بـه مرخصـي رفتـه      زنان برنامه اين زنان، اشتغال
تعـادل   يكه به زنان امكان برقـرار  ي،شغل تر بيش هاي فرصت ايجاد طريق از و گرداند برمي

. كـرد  يمـ  يـت زن حما دار دوستاز مشاغل  داد، يم را شان يو خانوادگ يشغل يازهاين يانم
 يمرخصـ دادن  ي،از تجـاوز جنسـ   گيـري  پيشمانند آموزش به منظور  هايي طرح چنين، هم
زنـان در   تـر  بـيش و قـرار دادن   كارمنـد،  زنـان  ميـزان  افزايش فرزند، از داري نگه يا يماناز

 اسـتقرار  بـه  مربـوط  پـروژه  هـاي  برنامـه  از ديگـري  بخـش . شدند اجرا اجرايي هاي سمت
. كـرد  يمـ  تشويق را گيري تصميم يندزن بود كه مشاركت زنان در فرا دار دوست روايي حكم
و  يراحتـ  يشافـزا  يبـرا  يعمـوم  ونقل حمل يستمبه منظور بهبود س سئول پروژة چنين، هم
 دار دوسـت  هاي اتوبوس زنان، براي امن هاي يتلفن يتاكس يجادمانند ا يزنان، اقدامات يتامن

 نقشة تهية، )تر پايين سطح در اتوبوس هاي گيره دستامن، قرار دادن  يتمركز بر رانندگ(زن 
  ).ibid: 59-62( كردرا اجرا  يطيمح ييراتتغ يجادو ا زنان، امنيت
  
  تركيه استانبول ،زن دار دوست شهر برنامة 3.2
 عنـوان  بـا » زنان و دختران يانسان حقوق توسعةو  يتحما مشاركتي برنامة« 2007 سال در
 ،برنامه يندر ا. اجرا شد يهدر سراسر ترك گوناگون يالتدر شش ا» زن دار دوست يشهرها«

 يزنـان  يبرا يبحران يميت يجادا. اجرا شد يمختلف اقدامات يد،رس يانبه پا 2009كه تا سال 
و آمـوزش   فصلي، كارگران براي سيار سالمتي واحدهاي بودند، كرده خودكشي به اقدام كه

 چنين، هم. بودند پروژه اين هاي هاز جمله برنام يمحل يرانبه مسئوالن و مد يتيجنس يبرابر
. يافتنـد اسـتقرار   يشهردار هاي انجمن و عمومي مجالس در جنسيتي برابري هاي يسيونكم
واحـدها و   يجـاد از زنان، ا يتحما يدمراكز جد جنسيتي، بودجة ياقدامات مانند ارتقا يرسا

زن  دار دوستبه منظور  ين،عالوه بر ا. انجام شد يزن ها شهرداري و دولت در زنان هاي هيئت
 يازهـاي را بـا در نظـر گـرفتن ن    يخدمات شـهر  يي،اجرا هاي هشدن شهرها مقرر شد برنام

 زنان ويژةو مراكز  ،كودكان از داري نگهاز زنان، مراكز  يتمراكز حما يجادخاص زنان مانند ا
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امكان  ها، و بوستان ها پارك تعداد افزايش شهرها، امنيت برقراريبه  برنامه اين در. كنند جراا
 شـد  توجـه  يـز زنـان ن  يو اجتمـاع  ياقتصـاد  يو بهبـود زنـدگ   خدمات، به زنان دسترسي

)GÖZKE, 2009 .(آغـاز شـد   2011در ژوئن سال  يهزن ترك دار دوست شهر پروژة دومين .
 يجـاد ا يـق از طر يطزن كـردن محـ   دار دوستپروژه عبارت بود از ارتقا و  ينا ييهدف نها

و  زنـان  هـاي  سـازمان  بـا  محلي وگوي گفتو  يمحل ريزي برنامه ينددر فرا يتيجنس يانجر
  .يو مل يدر سطح محل يدولت يو نهادها ها سازمان

  
  هند يشهر كوچ ،زن دار دوست شهر پروژة 4.2

مختلف به دنبال حل  يها برنامه قياز طر شود، يم اجرا هند يكوچ شهر در كه ساباال پروژة
از اهداف پروژه  يبرخ. زن است دار دوست يشهر جاديزنان و ا يرو شيپ مسائل تر شيب

  :از اند عبارت
 يها نهيهز. اند زنفقط  شانياعضا كه ييخانوارها يبرا يپزشك يها مراقبت بسط) الف
 شود؛ يم نيأمت ها برنامه نياسوي  ازكامل  طور به زين ييها خانواده نيچن يآموزش
 تيامن نيتضم منظور به شهر در زنان يبرا ديجد سكونت امكاناتكردن  فراهم) ب
 و زن كاركنان ميت وجود بر عالوه. روند يم شهر نيا به مختلف اهداف با كه يمسافر زنان
 نيتأم زيخدمات ن ريو سا ،يتاكس ن،يال آنامكانات مانند رزرو  ريسا سكونت، يها محل

 ؛خواهد شد
 اساس بر. شد يطراح پروژه در كه بود يگريد عيبد اقدام زنان ژةيو يها اتوبوس) ج

 ؛قسمت زنانه خواهند شد يدارا ها اتوبوس همةهدف،  نيا
متشكل از سه مشاور در هر مدرسه  يمياز كودكان، ت استفاده سوءمنظور مقابله با  به) د

 استفاده سوءو  ينترنتيا ميمانند جرا ديجد يفسادهابرابر  دررا  آموزان دانشمستقر خواهد شد تا 
 ).Usha, 2013( كنند تيحما ياجتماع يها شبكه و همراه يها تلفن قيطر از ها آناز 

به  يبا كمك دولت مركز زنان تيامن پروژة ،2014 سال ةيفوردر  ن،يا بر عالوه
 يهر دولت محل ،برنامه اساس بر. در كراال آغاز شد ها هزنان و بچ تيامن نيمنظور تضم

 خواهند ييها خانه از مكرر يها بازديد داوطلبان نيا. بود خواهد داوطلب ده يدارا
 يبررس نيا ازهدف . كنند يم يزندگ ها در آن و افراد مسن ها، وهيب تنها، زنان كه داشت
 شانيداشتند، برا سيبه كمك پل ازيزنان ن نيكه اگر ا و اين استرفاه آنان  زانيم سنجش

  ).Ramsay, 2014(فراهم شود 
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  زن دار دوست شهر يو مفهوم يمالحظات نظر. 3
 دربرگيرنـدة كـه   اسـت،  مطـرح  يمتعـدد  ينظر هاي يدگاهد يشهر يو فضا يزندگ دربارة
 ياتنظر يناز ا يبرخ اختصار بهدر ادامه . زن است دار دوستشهر  يبانپشت يمو مفاه عناصر

  .كنيم مي يانب را
  
  فمينيسم 1.3

 نقـد مردانه بودن  يلرا به دل يمطالعات شهر يكردهاياز رو بسياري فمينيست گران پژوهش
 ريـزي  برنامـه و  معمـاري  عموماً يخي،به لحاظ تار گران، پژوهش ينبا نظر ا مطابق. اند كرده
و  گون همرا  يشهر يكه فضاها دهد مي يجرا ترو يكرديو رو استمردانه  اي حرفه يشهر
 اسـت  اين ديدگاه اين فرض پيش). 31: 1392 كاران، هم و دلورس( كند يم تلقي جنسيت بي
كـه   كننـد  مـي  بررسـي  ها فمينيست. است يو همگان يعموم مردان عاليق و نيازها گويا كه

 يهبـه حاشـ   سـاز  زمينـه  يمطالعات شهر ينچن و هم ،ساختار شهرها ي،شهر ياستچگونه س
از  ياريبه بسـ  فمينيستي ديدگاه. است شده زنان هاي يتو اولو يازهاگرفتن ن يدهرفتن و ناد

 از حمايت لزوم شهري، ضايف از مردان و زنان متفاوت استفادة مانند يشهر يزندگ مسائل
 در زنـان  برابـر  و فعـال  حضـور  لـزوم و  ونقل، حمل به زنان ويژة نياز شهر، در زنان امنيت
  .كند مي توجه اقتصادي و عمومي هاي عرصه
  
  ييفضا عدالت كرديرو 2.3
فضا و اجتماع  ميان رابطة يلتحل ين،بنابرا. فضاست دهي سازمان انساني جوامع ابعاد از يكي

 و حـل  بـراي  ريـزي  برنامـه  هاي سياست تنظيم چگونگي و اجتماعي هاي عدالتي بيدر فهم 
گرفتـه   يكه از عدالت اجتماع اي يدها اساس بر يي،عدالت فضا. است يضرور ها آن كاهش

 يـد با ريزان برنامهمنظر  يناز ا ين،بنابرا. منطقه است يكبر رفتار برابر با ساكنان  يشده، مبتن
 و ايجادشـده  تسـهيالت  و خـدمات  يـابي  مكـان  يباشند كه در الگـو  مسئله ينحل ا يدر پ

 يـت محروم اقشـاري و چـه   شـود  مـي  اعمـال  ياز نـابرابر  يچه حد ها آن توزيع چگونگي
 گروهـي  زنـان  فضايي، عدالت منظر از). 175: 1390 ي،و رستم پور داداش(دارند  تري بيش

كـه هـدف    جـا  آن از. دارنـد  شـهر  در متفاوتي نيازهاي كه شوند يم گرفته نظر در اجتماعي
بـه امكانـات و   ... و  جنسـيتي،  ي،سـن  يودشهروندان فارغ از ق همة دسترسي ييعدالت فضا

 اساسـي  عاملي شهري يها ريزي برنامه در زنان نيازهاي به توجه فضاست، يخدمات عموم
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 خـدمات  به زنان دسترسيتوجه و تمركز بر  ينا. شود يم محسوب عدالت به يابي دست در
  .است شده بررسيزن  دار دوستشهر  هاي هپروژ تر بيشدر  شهري امكانات و

  
  خوب روايي حكم رويكرد 3.3

و بخـش   مـدني،  جامعـة سـه بخـش دولـت،     يكـار  بر هم يخوب مبتن روايي حكم الگوي
  :است اساسي اصل چند داراي الگو اين. است يخصوص

 مختلف؛ هاي گيري تصميمدر  يممستقيرو غ يممستق صورت بهمردم  همةحضور : مشاركتـ 
 ييمحرومـان و وجـود فضـا    يعادالنـه و حـام   يقـانون  چهارچوب: قانون حاكميت ـ
 فساد؛ از عاري و طرف بي يسپل يرويو ن مستقل، قضايي دستگاه منعطف، و طرفانه بي

 همه؛ براي دسترس در اطالعاتآزاد و  يانوجود جر: شفافيت ـ
و  هـا  هخواسـت  تـأمين  دربارة گيرنده تصميم ينهادها پذيري مسئوليت: پذيري مسئوليت ـ
 ؛افراد يالتتما

 ؛مختلف در جامعه يقمنافع و سال دربارة گسترده اجماعي: سازي اجماع ـ
 از حمايـت  و برابـر  هـاي  افراد جامعه از فرصـت  همة يبرخوردار: انصاف و عدالت ـ
 پذير؛ آسيبمحروم و  هاي گروه
 همـة  به مدني جامعة هاي و سازمان خصوصي، بخش دولت، گويي پاسخ: گويي پاسخ ـ

 ).96- 95: 1390 پور، حسينو  يعيانرف( نفع ذيمردم و افراد 
 بـر . درآورد اجـرا  به نيز شهري مديريت و ريزي برنامهدر  توان يم را خوب روايي حكم

سـطوح و   همـة در  فعاالنـه بتواننـد   يداز شهروندان با يگروه منزلة  به يززنان ن اساس، اين
 سـاز  تصـميم و  مـؤثر  افراد يزو ن يافراد عاد نقش در شهري مديريت و ريزي برنامهمراحل 

  .حضور داشته باشند
  
  شهروندي حقوق 4.3

 يانـگ . كنـد  يمارشال مطـرح مـ   يشهروند نظريةرا بر اساس نقد  خود نظرية يانگ ماريون
 يهنظر ينا چراكه است، گر سركوببودن  بخش رهايي يندر ع يشهروند نظريةمعتقد است 

حال دو  يناما در ع دهد، يقرار م يشمول شهروندمزنان را هم  شمولي همهبا طرح موضوع 
 مخـدوش  را شـهروندي  بخشـي  رهـايي كـه   دهـد  ميرا پرورش  شمولي همه يضمن يمعنا
 خيـر  بـه  يـابي  دسـت  يبرا يداست كه بر اساس آن شهروندان با يتمعنا عموم يك. كند يم
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 بـر . اسـت  شـكلي  يـك و  ساني يك يزن يگرد يمعنا. را كنار بگذارند هايشان تفاوت مشترك
 همـه بـر   سـان  يـك  صـورت  به ها گروه و افراد در تأثيرشانفارغ از  ينقوان معنا، اين اساس
و سـركوب   يت،باعث طرد، محروم شمولي همهدو جنبه از  ينا يانگبه نظر . شود ياعمال م

معتقد است  يانگ). 30 ،27: 1390توانا، ( شود يم زنان جمله از اجتماعي متفاوت هاي هگرو
حقـوق   ياعطـا  يـا  يزمتما يشهروند يازمندن ،از جمله زنان ،و مشاركت همه يتشمولمكه 

  .است زنان جمله از متفاوت فرهنگيو  ياجتماع هاي هخاص به گرو
  
  فمينيستي ايجغرافي 5.3

 جـرج . دارد مهمـي  بسيار نقش افراد رفتار و نگرش به دهي جهت در يشهر يستز محيط
 عنوان با خود مقالة در) James Q. Wilson( ويلسون جيمز و) George L. Killing( كيلينگ

 هـاي  كه غفلـت  اند كرده مطرح را ايده اين »ها محله امنيت و پليس: شده شكسته هاي پنجره«
 بموجـ  كـه  اسـت  تفـاوتي  بيزوال و  دهندة نشان شكسته، پنجرة يكمانند  مقياس، كوچك
 هـاي  يتجرم و جنا ساز زمينه مسئله ينو ا شود يم بسياري اجتماعي ضد رفتارهاي تشويق
و  هـا  يهتوصـ  يسـاده دارا  ظـاهراً  ايـدة  يـن ا). 203- 202: 1390شورت، ( شود يم تر بزرگ

را بـه   يـت شكسته كاهش جرم و جنا هاي پنجره بازسازي و تعمير: بود مشخصي پشنهادات
نظم  ينباشد، اما برقرار يحصح كامالً يهفرض ينهر چند ممكن است ا. همراه خواهد داشت

  .دهد يرا كاهش م يماحتمال و امكان وقوع جرا
 يقلمـرو  يجـاد ماننـد ا  يعـوامل » قابـل دفـاع   يفضا«خود با عنوان  نظريةدر  يزن نيومن

 براي هايي حل راهرا  يزيكيف طيو بهبود شرا نظارتمناسب، احساس تعلق به مكان، و امكان 
 دهنـد  يم كاهش را جنايت و جرم ميزان ويژه يها طراحي وي نظر به. داند يم ترس كاهش

 يـت قابل يـزان فضـا بـا م   يـك مربـوط بـه    يو رفتارها يمعان يومن،به اعتقاد ن). 201: همان(
 ينـورپرداز . اسـت  بسـته  هم خروج يا دسترسيو سهولت  ي،گشودگ يت،شفاف يا يداريپد

 تأثيرگذارعوامل  يناز ا يكيمداربسته  يزيونيتلو هاي يندورب يزو ن ها يابانمناسب معابر و خ
  ).163- 159: 1390 يس،تانك( است محيط ذهني و واقعي امنيت در

  
  نظري و مفهومي بندي جمع. 4

 شـهر  كلـي  طـور  بـه  و اجراشـده،  يهـا  طـرح  شده، بيان مفهومي و نظري رويكردهاي ميان
 بشر، حقوق از اي شاخه منزلة به م،فمينيس. است برقرار اي چندجانبه پيوندهاي زن دار دوست
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. اسـت  داده قـرار  خود اصلي هدف را مردانه سلطة به بخشيدن پايان و زنان حقوق از دفاع
 مفمينيسـ  عملـي  و فكري اصول و مفاهيم بر متكي و مبتني زنان به مربوط يها طرح عمدة
بـر رفتـار    يگرفته شده، مبتن يكه از عدالت اجتماع اي يدها اساس بر فضايي، عدالت .است

 اي جويانـه  برابـري مسـتلزم نگـرش    ييعدالت فضا رعايت. منطقه است يكبرابر با ساكنان 
 خـوب  روايـي  حكـم  يكردرو اساس بر، ينچن هم. كرده است تأكيدبر آن  مفمينيساست كه 

 فراينـد  در بتواننـد  بايـد  مـدني  جامعـة  اعضـاي  مثابـة  بـه  شـهر  يك ساكن شهروندان شهر،
 رويكـرد  ايـدة بـه  . باشـند  داشـته  نقش شهري تصميمات و ها برنامه اجراي و گيري تصميم
 ازو  اسـت  شده توجهزن  دار دوست شهر هاي پروژه از بسياري در شهر خوب روايي حكم

 دموكراتيك توسعة و خوب روايي حكم. است شده تأكيدآن  بر تيفمينيس يكردهايسوي رو
 كـه  شـوند  مي محسوب گروهي زنان منظر اين از. است شهروندي حقوق پذيرش بر مبتني
 مدني، شهروندي حقوق و منافع از يعني باشند؛ جامعه در مردان با برابر موقعيت داراي بايد

 ييهـدف غـا   يحقوق شـهروند  تأمين. باشند مند بهره سان يك طور به اجتماعي و سياسي،
 جغرافيـاي . اسـت  مفمينيسـ  داران طـرف  ينچنـ  زن و هـم  دار دوسـت شهر  هاي هپروژ همة

 و ،هـا  روش نظريـات،  كه رويكرد اين. است مرتبط رويكردهاي از ديگر يكي نيز تيفمينيس
 گيرد، يم كار به جغرافيايي فضاهاي و جامعه، انساني، محيط مطالعة در را مفمينيس انتقادات

  .كند يم اشاره شهروندان ادراك در شهري امكانات و فضاها تأثير بيان به
 مـورد  همـه  از بيش آنچه كرديم، بيان كه مختلفي نظري و مفهومي رويكردهاي ميان از
 اسـت،  تهـران  اجتمـاعي  زنـدگي  در زنـان  وضعيت تحليل براي گر پژوهش عالقة و توجه
 توجـه  بـا  ديدگاه، اين. است متمايز شهروندي ويژه به و شهروندي حقوق به مربوط ديدگاه

 داشـتن  نظـر  در چنـين  هـم  و مختلف يها تبعيض رفع بر تأكيد و شهروندان همة برابري به
 و مسـائل  توانـد  يمـ  ها ديدگاه و رويكردها ساير از بهتر ويژه، هاي گروه نيازهاي و موقعيت
 بـر  مبتنـي  ديـدگاه  رسـد  يم نظر به. كند بررسي را شهري زندگي در زنان ويژة هاي دغدغه
 نظـر  از. است داده جاي خود در نيز را تيفمينيس رويكرد اصلي ادعاهاي شهروندي حقوق

 تر بيش يها دشواري و تهران اجتماعي زندگي در مردان و زنان موقعيت تفاوت گر، پژوهش
 اعتقـاد  از ناشي آن از پس و شهروندي مفهوم ضعف از ناشي اول وهلة در زنان روي پيش

 حقـوق  رويكرد به عمل و اعتقاد تضعيف باعث آنچه و است؛ متمايز شهروندي بهنداشتن 
 زنـان  متفـاوت  نيازهـاي  و موقعيـت  داشتن نظر در و متمايز شهروندي ويژه به و شهروندي

 منزلـة   بـه  مردم از قانوني و رسمي لحاظ به چند هر. است فرهنگي عاملي از ناشي شود يم
 به عملي و ذهني لحاظ به هنوز ريزان برنامه و مديران از بسياري اما است، شده ياد شهروند
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 ايـن . كننـد  نمـي  لاعمـ ا خود اقدامات در را آن و نيستند بند پاي و معتقد شهروندي حقوق
 بسياري كه چنان. خورد يم چشم به مضاعفي طور به نيز زنان شهروندي حقوق دربارة مسئله

 متفـاوت  نيازهـاي  تـأمين  لزوم به تنها نه هنوز شهري زندگي امور ريزان برنامه و طراحان از
 در زنان حضور كاهش بلكه نيستند، معتقد مردان با متفاوت اما برابر شهرونداني مثابة به زنان

  .اند خواهان را شهري فضاهاي و شهري اجتماعي زندگي مختلف هاي عرصه
  

  پژوهش شناسي روش. 5
 اتنـوگرافي  روش ازپـژوهش   يـن ا در. اسـت  كيفي و توصيفي تحقيقات نوع از پژوهش اين

 پـي  در كـه  اسـت  نگارش و پژوهش از رويكردي نگاري مردم يا اتنوگرافي. كنيم يم استفاده
 شـيوة . اسـت  فرهنگـي  تجربـة  فهـم  منظـور  بـه  شخصـي  تجربة مند نظام تحليل و توصيف
 راهنمـاي اسـت و   محـور  مسـئله  و نايافتـه  سـاخت  مصاحبة پژوهش اين هاي داده گردآوري
 روش از اسـتفاده  با نخست محور، مسئله مصاحبةبه منظور  تحقيق، اين در .دارد نيز مصاحبه
 و بررسـي  رازن  دار دوسـت مختلـف شـهر    هاي جنبه و ابعاد) literatue review( منابع مرور

. كـرديم  ارزيابي را مربوط نظري رويكردهاي و زمينه اين در شده انجام تحقيقات و مطالعات
هشـت   دربردارنـدة  يـه اول هاي پرسش. كرديم طراحي را اوليه سؤاالت ها آن اساس بر سپس،
 ي،عمـوم  ونقـل  حمـل  ي،امكانات فراغتـ  ي،شهر يفضاها يباييسهولت، ز امنيت، كلي مقولة

پرسـش   يتعداد يزدر هر مقوله ن. زنان بود يريتو مد مشاركت،امكانات مربوط به كودكان، 
 يتوضع دربارة شونده مصاحبهمانند برداشت و احساس فرد  يكه موضوعات بود مطرح يفرع
 نهادات پيش و كارها راهو  وضعيت، بهبود هاي يوهش بارةو نظر فرد در يدگاههر مقوله، د يكنون
 مكالمـه،  محتـواي  و فضا به بسته افراد، با مصاحبه خالل در حال، عين در. سنجيد يم را وي

 طـرح  مصـاحبه  فرعـي  و اوليـه  سـؤاالت  تكميل يا و بسطبه منظور  نيز ديگري هاي پرسش
 و دار سـاخت  مشـاهدة بـدون  ( غيرسيستماتيك مشاهدة شيوةعالوه بر مصاحبه، از . شدند يم

و  يـات از تجرب هـا  مصـاحبه  و وگوهـا  گفـت هـر چنـد زنـان در    . ايم كرده استفاده نيز) منظم
 يدر زنـدگ  زنـان  مشاهدةاما  اند، هصحبت كرد يشهر يو فضاها ياحساسات خود در زندگ

 قرار ما اختيار در را بسياري اطالعات نيز شهري امكانات و فضاها مشاهدة ينچن و هم يشهر
 يدارا كنـد،  يو كار م يكه در تهران زندگ يزن منزلة  به هم گر، پژوهش كه اين ويژه به. دهد يم

 يـادين بن يمكـه از مفـاه   يكسـ  منزلة  بهتهران است و هم  يشهر ياز زندگ يمتعدد ياتتجرب
را از  شـونده  مصـاحبه زنـان   يـات و تجرب هـا  هدارد، گفت يمقدمات يزن شناخت دار دوستشهر 
و  يابـد،  يمدررا  ها تفاوت و ها شباهت كند، ميدر شهر مشاهده  يو تخصص يفن اندازي چشم
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از  شـده  تهيـه  يرتصاو شده انجامحاصل مشاهدات . كند يم كشف را نشده بيانو  يدنكات جد
 آمـاري  جمعيت. هاست مصاحبه و وگوها گفت يلجرح و تعد يزو ن يمختلف شهر يفضاها
 سـاكن  گذشـته  سـال  پـنج  طي كه است تهران ساكن سال 50 تا 18 زنان شامل پژوهش اين

 نـوزده شامل  يزحجم نمونه ن. است يو قضاوت ياحتماليراز نوع غ گيري نمونه. اند بوده تهران
  .است مختلف اجتماعي و اقتصادي هاي يگاهو پا ياجتماع هاي گروهاز زنان متعلق به  نفر

  
  پژوهش هاي يافته. 6

و موضـوعات متعـدد و    يشـهر  يزنـدگ  ياتتجرب دربارة وگوها گفتو  ها مصاحبه در زنان
 و قـوانين  كلـي  مقولـة در سـه   تـوان  يرا م ها هو مصاحب وگوها گفت. اند هسخن گفت يمتنوع

 مقولـة سه  ينهر كدام از ا. كرد بندي دستهو كالبد شهر  يزيكو ف قدرت، مناسبات هنجارها،
 :شوند ميمالحظه  زير نمودار در كه شوند يم يمتقس تر جزئي مقولةبه چند  نيز كلي

  
 شده انجام هاي مصاحبه از مستخرج جزئي و كلي مقوالت. 1 نمودار



 ... زن دار دوست شهر يارهايمع ييشناسا؛ زن دار دوستشهر    68

  

  و هنجارها ينقوان: اول مقولة 1.6
زن در جهان معطوف به بعـد   دار دوستشهر  هاي هو اقدامات پروژ ها تالش از مهمي بخش
 زنـان پـژوهش از سـوي    يـن در ا آنچـه . اسـت  يشهر ياجتماع يزندگ يو هنجار يقانون

مربـوط بـه اسـتخدام و     يطو شـرا  ،هنجارهـا  ين،است قوان شده تأكيدبر آن  شونده مصاحبه
كار استخدام نابرابر زنان  يايزنان جو يرو يشپ مسائل ترين مهماز  يكي. اشتغال زنان است

  :گويد مي باره اين در مهديه. است مردان به شغلي هاي فرصت تر بيشمردان و اختصاص  و
 ميدن،رو به مردها  يكار يطشرا تر بيشجامعه  يتو يشيمتوجه م گردي يم كار دنبال وقتي
  ... . ميشن استخدام ضعيف كار نيروي عنوان  به...  شن يم تضعيف زنا كاري فضاي توي

بـه   يدگيكمبـود وقـت در رسـ    شـاغل  زنان هاي سختي ترين مهماز  يكي اين، بر عالوه
 :گويد ميباره  يندر ا يرهمن. است يفرد يقو عال يشخص يزندگ

 برسـن،  شون زندگي به هم تا باشن، دوباشه كه تا ساعت  يطور يدخانوما با يكار شرايط
 اون تبـع  بـه  حتـي  كنـه،  فرق بايد خانوما كاري ساعت...  بذارن وقت خودشون واسه هم

  .تر كم يابمونن  تر بيشبه انتخاب خودشون باشه كه ...  بكنه فرق هم حقوقشون

و  يمـان زا يمرخصـ  مانند مشاغل مقررات و قوانين بحث كار، تاساع تفاوت بر عالوه
 و وگوهـا  گفـت  در نيـز  كار هاي محل در كودكان از داري نگهمانند مراكز  يامكانات ينچن هم

شـاغل شـده و صـاحب فرزنـد      اخيـراً  كـه  اكرم. است شده توجهآن  بهزنان  هاي مصاحبه
  :گويد يباره م يناست در ا يكوچك

 كـودك  مهد اگر دارن، بچه و ميرن كار سر كه خانومايي. كودكم مهد درگير خيلي االن من
  ... . و بزنن سر شون بچهبه  تونن يم باشه، كارشون محل توي

  
  مناسبات قدرت: دوم مقولة 2.6

مختلـف   يطو شرا ها، موقعيت فضاها، در مردان و زنان ميان رابطةاز مناسبات قدرت  منظور
و  جنسيت يكمختلف ممكن است به نفع  هاي يترابطه در موقع ينا. است يشهر يزندگ
 و وگوهـا  گفـت  اسـاس  بـر پـژوهش   يـن ا در. برقـرار شـود   يگرد جنسيت يهعل يضبا تبع

  .كرد يبررس كلي جنبةمناسبات قدرت را در دو  توان يم ها مصاحبه
  فضا جنسيتي بعد: اول بعد 1.2.6
. و خشونت مردانه است مردانه، هاي ارزش مردان، سلطةغلبه و  فضا جنسيتي بعد از منظور
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زنـان  . اسـت  يـت زنـان و بحـث امن   يـه خشـونت عل  بعـد  ايـن  بـه  مربـوط  بحث ترين مهم
 نـاامن،  هـاي  مكـان  خـود،  امنيـت  احسـاس  ميزان از خود وگوهاي گفتدر  شونده مصاحبه
 صـورت  بـه و هم  ينيع صورت بههم  يتامن بنابراين،. اند كرده صحبت كارها راهو  ها، علت
 يـت امن به ياحساس مثبت چندان شونده مصاحبهاكثر زنان . مورد توجه زنان قرار دارد يذهن

  :است معتقد باره اين در طاهره. ندارند تهران
 ... . اصالً كه تهران خصوص به نيست امن شهري هيچ...  نيست امن انتهر كه معلومه

و  فرهنگـي،  كالبـدي،  عوامـل  دسـته  سـه  به خود وگوهاي گفتدر  شونده مصاحبه زنان
را  يكالبـد  مؤثرعوامل . گذارد يم تأثيرآنان  يو ذهن ينيع يتامن دركه  اند هاشاره كرد يفرد
 يربنـايي عوامـل ز  شونده مصاحبهزنان  يبرخ. كنيم مي بررسيو كالبد شهر  يزيكف مقولة در

در  آنچـه نظر آنـان   به. اند هدانست مؤثر يتامن تأمينو اخالق را در  ،مانند ساختارها، فرهنگ
 يسـت، ن يشهر يو فضا يزيكچندان تابع ف شود يم واقع مؤثرترو  تر مهمزنان  يتامن تأمين
  :گويد مي باره اين در فرزانه. است يفرهنگ يامر تر بيشبلكه 

 ياساسـ  مسـائل  يـن ا يه،مشكل اجتماع يه اين هست؟ اي ناامني ينكه چرا همچ ينها مسئله
  . يگهد يزنهم يفو ك يادم ياز گرسنگ... و  ]فضاها[فرق داره با نور 

ماننـد نـوع    يبه عوامل فرد يروني،عالوه بر عوامل ب يت،امن مسئلة دربارةاز زنان  برخي
  :گويد مي زينب. اند هرفتار زنان و پوشش اشاره كرد

  .هم بهتر بشه يتامن يدبشه، شا تر درست خانوما پوشش...  كنن سازي فرهنگ اگر

  شهري زندگي در اجتماعي مشاركت: دوم بعد 2.2.6
 يندحقوق شهرو توانند يم ياما متفاوت با مردان، در صورت ،برابر يشهروندان منزلة  به زنان

 زنـدگي  در كـه  رسـانند  عمـل  عرصـة را بـه   عيارشان تمام يو شهروند كنندخود را محقق 
 ياجتماع يمشاركت زنان در زندگ ها، همصاحب اساس بر. باشند داشته كامل مشاركت شهري
  :كنيم مي يبررسرا در سه مقوله  يشهر

 هـاي  برنامـه  برگـزاري : يشهردار ياجتماع و يفرهنگ يها برنامه در مشاركت) الف
 براي مساعدي بسيار موقعيت زنان ويژة آموزشي هاي كالس و تفريحي، اجتماعي، فرهنگي،
 زنـان  ويـژه  بـه  امـر  اين. كند مي فراهم شهري زندگي در زنان اجتماعي مشاركت و حضور
 زنـدگي  در تر بيش دارند، شهري زندگي در تري كم اجتماعي فعاليت احتماالً كه را، دار خانه

 هـاي  برنامه از متفاوتي بسيار هاي تجربه شونده مصاحبه زنان. دكن  مي ليدخ شهري فضاي و



 ... زن دار دوست شهر يارهايمع ييشناسا؛ زن دار دوستشهر    70

  

 از شـاغل  زنان عمدتاً كه حالي در. دارند شهرداري عمراني و اجتماعي، آموزشي، فرهنگي،
 را هـا  برنامـه  اين بار چند حداقل دار خانه زنان تر بيش نيستند، مطلع ها برنامه اين كيف و كم
ماننـد لـزوم توجـه بـه      يبه نكـات  شونده مصاحبه زنان. اند كرده تجربه مختلف هاي قالب در
 ،يرسان اطالعزنان،  يها ليپتانس از استفاده آنان، يواقع يازهايزنان، در نظر داشتن ن يها دهيا

توجه زنان  مورد گريدمهم  نكتة. اند هاشاره كرد ها هبرنام يو اجرا يتنوع در طراح تيو رعا
 مشـاركت  هـا  آن در و كنند مي استقبال ها برنامه اين از صورتي در دار بچه انزناست كه  نيا

 داري نگـه  بـراي  محلـي  يـا  و شود تأمين ها برنامه خالل در نيز كودكان نيازهاي كه كنند مي
  :گويد مي باره اين در نجمه. باشد داشته وجود كودكان

 آرامـش  اش بچـه بـه  ...  فرهنگيـه  شه، تهيه براش خواد يكه م اي برنامه اون ببينه خانوم اگر
  .]كنه ياستقبال م حتماً[...ده يم

  :است معتقد باره اين در نيز مريم
حفـظ   دربـارة بهتـره،   يلـي باشه خ يآموزش هاي برنامه اگر ها، بچه واسه باشه هايي برنامه يه
  ... . و هوا آلودگي... شهر  يزگيپاك

 استفاده زنان اجتماعي مشاركت سطوح از يكي: پرداز دهيا يشهروندان مثابة به زنان) ب
 از سطح اين براي سازي زمينه. است شهري مختلف هاي طرح و ها برنامه در آنان هاي ايده از

 اقشـار  از نظرسنجي شهري، هاي برنامه در نيازسنجي مانند اصولي رعايت نيازمند مشاركت
 زنـان  مختلـف  اقشار نيازهاي شناسايي منظور به تركيبي هاي كارگروه برگزاري و اي، حاشيه
 پررنـگ  را مشـاركت  براي ها سازي زمينه و ها تالش اين به نياز حتي آنچه حال اين با. است
 توجه. است زده رقم را مشاركت نبود اين خود كه است تري اي ريشه و بنيادين مانع كند، مي
 نتيجـه  بـه  نيز مذكور اقدامات و ها تالش ساير شود مي باعث اصلي و زيربنايي عامل اين به

  :گويد مي باره اين در بهاره. برسد
 زنـيم  يم حرف...  و زنان جذب زنان، مندسازي توان زنان، مشاركت از همش ما كه اينه مسئله

  ... .ناتوان كرده و  يك كرده؟ يمشاركتيررو غ ها زن كي كنيم نميفكر  ينبه ا وقت هيچاما ... 

 زن دار دوست شهر هاي پروژه در: يشهر تيريمد يها سمت در زنان حضور) ج
 انعكاس هدف با گيري تصميم هاي موقعيت در زنان درصدي 50 حضور به عمدتاً

 اگر كه بودند معتقد زنان اكثر ها، مصاحبه بر بنا. است شده تأكيد زنان نيازهاي و رويكردها
 زنانه نگاه داشتن دليل به باشند، داشته عهده بر زنان را شهري مختلف هاي پروژه مسئوليت

  :گويد مي باره اين در اكرم. بود خواهند تر موفق زنان وضعيت بهبود و تغيير در جامعه، به
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 پنـداري  جنس  همزنه باالخره اون زن  يرمد يه يداره، وقت تأثير يليزن خ يرمد يه وجود
  ... . كنه يم

 شـهري  مديريت در زنان و مردان كاري هم به شونده مصاحبهاز زنان  يبرخ حال، اين با
و زنان  اند داشته اجرايي كارهاي در تري بيش تجربةمردان  عموماًكه  جا آن از اند؛ كرده اشاره
 تر بيشبهتر و  يزآنان ن مسائلداشتن تجربه و احساس مشترك با زنان با مشكالت و  يلبه دل
 خواهـد  پـي  در بهتـري  نتيجـة  يريتيمـد  يتموقع يكمرد و زن در  يكار دارند، هم ييآشنا

  :كند يم بيان گونه اين را نكته اين آزاده. داشت
 يـا سه چهار تا مشاور زن داشته باشه  حتماً هست، مرد مدير اگر حتي كه باشه طور اين اگر

  . بهتره ،مرد داشته باشه يزن هست، مشاورها يراگر مد

بلكـه در   نيستند، زنان مديريت موافق تنها نه شونده مصاحبهاز زنان  اي هعد حال، اين با
 سـاز  زمينـه  آنچـه  منظر، اين در. شمارند يم يزموارد آن را عامل نقض حقوق زنان ن ياريبس

 طراحي در زنانه هاي و خواست يقو سال ها يدگاهزنان و انعكاس د يتحقق حقوق شهروند
زن در سـمت   يـك شدن جامعه است، حضـور   محور عدالت سوي به روي يشو پ ها برنامه
ـ  يرمـد  ينچن بسا چه. يستن گيري تصميمو  يريتيمد معتقـد و   يو اصـول  هـا  بـه ارزش  يزن
 بـه بلكه خـود، زنـان را    يست،زنان ن ياحقاق حقوق شهروند يباشد كه نه تنها حام بند پاي

 دراز نقـش و حضـور آنـان     مختلـف  طرق به بايد كه شناسد يم دو درجة يشهروند منزلة 
از خـالل   توانـد  يمـ  شـهري  مـديريت  در زنان هاي ديدگاه انعكاس واقع در. كاستجامعه 
  .بيفتد اتفاقهم  مرد مدير يك هاي فعاليت
  
  و كالبد شهر كيزيف: سوم مقولة 3.6

 يشهر يفضامعابر و عناصر : اول بعد 1.3.6
ماننـد   يشـهر  يهـا، و فضـاها   مبلمـان  ها، يابانمعابر، خ شهر فيزيك و كالبد از بخش اولين
از سـه جهـت    يدسـته از عناصـر كالبـد    ينا. هستند ها جوي و ها، پارك پياده، عابر هاي پل

است  ينا يتمنظور از امن. يباييو ز سهولت، امنيت،: دهد يقرار م تأثيرزنان را تحت  يزندگ
و ساخته شوند كـه امكـان    يطراح يممكن است به نحو يكالبد يعناصر و فضاها ينكه ا

 يتامن عدم و به همان تناسب احساس يابد يشها افزافضا ينزنان در ا يهوقوع خشونت عل
 يـن از ا يو سـاخت برخـ   يمفهوم است كـه طراحـ   ينبد يزسهولت ن. يابدكاهش  يززنان ن

بلكـه سـهولت آنـان در رفـت و آمـد و اسـتفاده از        يـت، نه تنها امن يفضاها و عناصر شهر
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 هـاي  جنبـه  از هـم  شـهري  فضاهاي زيبايي. دهد يقرار م تأثيرهم تحت  را يشهر يفضاها
  .كند يم متأثرمختلف نگرش و تعلق زنان به شهر را 

 يعناصـر و فضـاها   يـت امن دربـارة خـود   وگوهاي گفتدر  شونده مصاحبهزنان  :امنيت
 متـروك  و مخروبه فضاهاي و ،ها زمين ها، پارك پياده، عابر هاي پل مانند هايي مكان ي،كالبد
 يمناسـب فضـاها   يو نـورپرداز  ييروشـنا  شـونده،  همصاحبزنان  نظربه . اند دانسته ناامن را

 نصـب و  ،شـدن در فضـاها   يـده امكـان د  ي،تنـوع كـاربر   يـت رعا يس،حضور پلـ  ي،شهر
  .دهد افزايش را شهري هاي مكان و فضاها از بسياري امنيت تواند يم نظارتي هاي  دوربين

 روهـا  پيـاده و  هـا،  يابـان معـابر، خ  ي،مبلمـان شـهر   عمومـاً  يشـهر  يفضا در :سهولت
زنـان در   عمـدتاً . انـد  شـده  يمناسـب مـردان جـوان طراحـ     يـا گو كـه  دارنـد  هـايي  ويژگي
 لغزنـده،  سـطوح  هـا،  رفتگـي و فرو هـا  چالـه  مانند كالبدي مشكالت به خود وگوهاي گفت
 يمترو هاي ايستگاه و پياده عابر هاي پل پل، بدون هاي جوي ميان زياد فاصلةمرتفع،  هاي پله

 زنـان  براي موارد اين. اند كرده اشاره ها جوي روي نامناسب فلزي هاي پل و ي،بدون پله برق
 و زانـو  درد كـه  طـاهره . كند يم ايجاد تري بيش هاي سختي و مشكالت مردان با مقايسه در

  :گويد مي دهد، يم آزارش كمر
 برقـي  پلـه  شـون  همـه اگر  يستن،راحت ن يادهعابر پ هاي پل نيستن، راحت مسيرها بعضي
چـون   ؛تـا از پلـه نـرم    شـم  يمـ  رد اتوبـان  از وقتـا  خيلي خودم من...  خوبه باشن، داشته
  .برم پله از تونم نمي

محسـوب   يگـروه مسـتقل   ، فرزنـدان كوچـك   ويـژه  به فرزند، داراي زنان گفت توان مي
 مسـائل بلكـه بـا    كننـد،  يزنان را تجربه مـ  همة يرو يشپ هاي يكه نه تنها دشوار شوند يم

 فضاهاي در كودكان داشتن همراه .اند مواجه يشهر يو فضا يدر زندگ يزن يگريمتفاوت د
و  آمـد،  و رفت مسيرهاي در متعدد موانع وجود متعدد، هاي پله و ناهموار سطوح با شهري

 مـادران  براي مضاعفي هاي يدشوار ها بچه كردن عوض و شيردهي براي هايي به مكان يازن
  :كند يم يانب گونه اين را خود تجربة اكرم. كند يم ايجاد

مشكل رو داشتم كه خواستم بچه رو عوض كنم نتونستم، مجبور بـودم   ينوقتا ا يليخ من
 مـدت  ايـن  تمـام ...  كـنم  عـوض  رو ام بچـه  يابونخ يتو يسهوا يرم،بگ يدربست ينماش يه

  .كنم عوض رو بچه برسم كجا تا كه داشتم اينو استرس

 ي،فضاها، كالبد شهر به همواره زنان كه دهد ينشان م وگوها گفتو  ها مصاحبه :زيبايي
 شـناختي،  زيبـايي  يارهـاي لحـاظ مع  بـه روح موجود در فضـاها   و ي،مبلمان شهر ،امكانات
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نگـاه   كـارگيري  بـه  لـزوم  مانند مواردي به زنان. دارند توجه يظاهر هاي يژگيو و معماري،
آموزش و  ي،شهر يباسازيمات زاز تخصص نابجا در اقدا يزحال پره ينكارشناسانه و در ع

و  ينوسـاز  يبـايي، عامـل ز  منزلـة   به يزگيپاك يتاقدامات، رعا ينفرهنگ از خالل ا يجترو
 ايجـاد  سـازي،  سـاختمان نظـم در فضـاها و    يترعا يبا،بناها و معابر فرسوده و ناز يبازساز
  .اند كرده اشاره شهري محيط زيباسازي منظور به زيبا هاي نورپردازي و سبز فضاي

  يعموم ونقل حمل ليوسا: دوم بعد 2.3.6
 يشهر يدر زندگ يعموم ونقل حمل مسئلة وگوها گفتدر  زنان اشارةمورد  ديگر موضوع

 آمد و رفت شخصي نقلية ايلبا وس تر كمبا مردان  يسهكه زنان در مقا جا آناز . تهران است
نكته مورد  ينا يازمندند،ن يعموم ونقل حمل يلبه وسا تر بيش يتيامن يلو به دال كنند يم

مانند  يزن يعموم ونقل حمل يلوسا. زن بوده است دار دوستشهر  هاي هتوجه اغلب پروژ
كه در ادامه  شوند ارزيابيو سهولت  يتامن منظراز دو  توانند يشهر م يعناصر كالبد يرسا
  :كنيم مي بررسي را بعد دو اين

 ،BRT اتوبوس مترو، مانند عمومي ونقل حمل وسايل زنان ها، مصاحبه اغلب در: تيامن
 استفاده ها آن از خود آمدهاي و رفت اكثر در كه اند دانسته امن نسبتاً را خطي هاي تاكسي و

 از مزاحمت با مواجهه خورد مي چشم به ها مصاحبه از مواردي در كه اي نكته اما كنند، مي
 مسئله اينكنند  ها كار مي كه در مسير خط است بوده هاي سواري ماشين هاي راننده سوي
 مشكالت بروز ساز زمينه ها ماشين اين هاي راننده هويت شناخت امكان نبود كه دهد مي نشان

 شكايت اعالم گونه هر امكان ناشناسي اين كه اين ويژه به شود؛ مي زنان براي هايي مزاحمت و
 از زنان حقوق نكردن رعايت مانند مسائلي اين، بر عالوه. برد مي بين از نيز را حقي اعادة و

 برخي نامناسب و تند رانندگي مترو، در زنان اختصاصي محدودة به ورود و مردان جانب
 مسافران، شدن پياده و توقف براي نامناسب مكان انتخاب و ناگهاني ترمزهاي رانندگان،

 امكانات توزيع در توازن نبود و عمومي، ونقل حمل وسايل هاي ايستگاه نامناسب محل
  .است بوده زنان توجه مورد نيز مختلف مناطق در ونقل حمل

 شرايط و عمومي ونقل حمل وسايل راحتي به زنان امنيت، بحث بر عالوه: سهولت
 سختي عمومي ونقل حمل وسايل در زنان آنان، نظر به. اند كرده توجه نيز ها آن داخلي
 اختصاص مانند ايجادشده عمدي هاي نابرابري با ها سختي اين. شوند مي متحمل را تري بيش

 و مترو مانند وسايلي در مردان به تر بيش هاي صندلي داراي و تر، راحت تر، بيش فضاي
 نيز عمومي ونقل حمل وسايل داخلي شرايط اين، بر عالوه. شود مي تشديد BRT اتوبوس



 ... زن دار دوست شهر يارهايمع ييشناسا؛ زن دار دوستشهر    74

  

 را خود تجربة بهاره. كند مي ايجاد مردان با مقايسه در تري بيش هاي سختي زنان براي
  :كند مي روايت گونه اين

 كـالً ...  آرم نمـي  يـر گ يلهم يستادما يوقت...  بلنده من براي مترو و اتوبوس هاي گيره دست همة
 يهر كس. يستمناسب ن يرانيخاص جسم زن ا طور بهو  يرانيجسم ا يبرا ها گيره دست ينا

  .آزاره با توأم و شده ايجاد اندامش توي كشيدگي يه گرفته، رو گيره دست بينم يرو هم كه م

  فراغتي امكانات: سوم بعد 3.3.6
 از بسـياري  از عرفي و قانوني هاي محدوديت نيز و امنيتي و فرهنگي مختلف داليل به زنان

 از بسـياري  معتقدنـد  شـونده  مصاحبهاكثر زنان . شوند يم حذف تفريحي و فراغتي فضاهاي
 ،تنها زنان ويژه حضور زنان، به براي مناسبي جو يو راحت يتبه لحاظ امن يهمگان هاي پارك
 اهميت فيزيكي امكانات و كالبدي لحاظ به كه از آن يشب ها پارك فضاي زنان نظر از. ندارند
  .است مهم راحتي و امنيت احساس و پارك فضاي بر حاكم جو نظر از باشد، داشته

. است ورزشي وسايل شهرداريسوي  از ها پارك در ايجادشده فراغتي امكانات از يكي
 ها و آن يستندن يلوسا ينبه استفاده از ا يلكه ما اند كرده بيان شونده مصاحبهزنان  همة تقريباً

 كـه  معتقدند بانوان ويژة هاي پارك دربارة شونده مصاحبهاكثر زنان . دانند نميرا مناسب زنان 
 زنـان  كه كنند يم يجادرا ا ييفضا ها پارك اين. كنند يم يزنان احساس راحت ها پارك اين در
  :گويد يم باره اين در نجمه. باشند داشته را خود عالقةمورد  يحاتتفر توانند يم

  .به خاطر دخترم كه نوجوونه مخصوصاً كنه، يم راحتي احساس آدم بانوان پارك توي

  :گويد يم باره اين در هم مهديه
 از...  تفريحـي  جـاي  بـرن  تنهـا  تونن نميكه  ييخوبه، واسه خانوما يليبانوان خ هاي پارك
  .عاليه خيلي...  داره خونه كتاب داره، مجزا استخراي تفريحي لحاظ

از زمانشـان را در   اي هكـه بخـش عمـد    ،نشان داد زنان شاغل ها مصاحبه و وگوها گفت
در  زنـان  ويـژة ساعت . اند مواجه يزن يمضاعف مسائلكار حضور دارند، با كمبودها و  يطمح

 يـن و استخرها صبح تـا عصـر اسـت و بعـد از آن ا     ها همانند باشگا يفراغت يفضاها تر بيش
 شـود  يمـ  باعث كه موانعي ترين مهماز  يكي ين،عالوه بر ا. فضاها به مردان اختصاص دارد

 استفاده فراغتي مختلف امكاناتنتوانند از  ،فرزندان كم سن و سال ويژه بهفرزند،  يزنان دارا
 ورزشـي،  هـاي  باشـگاه  ماننـد  فضـاهايي  در. اسـت  فرزندانشان از داري نگه يتمسئول كنند

 در ايـن . است نشده تعبيه كودكان از داري نگه يبرا ييفضا يآموزش هاي هو برنام ها، كالس
 هاي و كالس ها هاز دور يبرخ توان يم تر دقيق هماهنگي و ريزي برنامه يكاست كه با  حالي
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و  هـا  هتا با حضـور كودكـان در برنامـ    كردبرگزار  يمواز صورت بهو كودكان را  زنان ويژة
  .كنند استفاده شان عالقه مورد هاي برنامهاز  يزمادران ن خود، ويژة هاي هدور

  كودكان به مربوط امكانات: چهارم بعد 4.3.6
و خـدمات   تامكانـا . كننـد  يكودكانشان نگاه و معنا مـ  انداز چشمشهر را همواره از  مادران

فرزند در  يامكان حضور زنان دارا يمختلف شهر يدر فضاها ها بچه از داري نگهمربوط به 
 از يكـي . كنـد  يفضـاها را ممكـن مـ    يـن به ا تر راحت دسترسيو  يشهر يعموم يفضاها
و  فراغتـي،  تفريحي، امكانات وجود مادران، توجه مورد موضوعات ترين ابتدايي و ترين مهم

 يبـاز  يلوسـا  هـا  مكـان  يمادران معتقدند در برخـ . كودكانشان است يمناسب برا يورزش
 تفريحي و فراغتي امكانات وجود فقطمادران  يازالبته ن اند، هكودكان هنوز امن و مناسب نشد

 كودكانشـان  بـا  ارتبـاط  در فرزنـد  داراي زنان نيازهاي از مهمي بخش. نيست كودكان براي
قرار دارد و  ييخدمات در سطح باال ينا يخصوص هاي ينههز. بحث آموزش كودكان است

 آموزشـي  امكانـات  و فضـاها  از بسياري. نيست فراهم درآمد كماقشار  يآن برا تأمينامكان 
  :گويد يم باره اين در مهديه. نيستند برخوردار مناسبي كيفيت از نيز دولتي

 شـرايطش  هـم  جـا  مـه هباالسـت و   يليخ ها هبچ يو ورزش تفريحي، آموزشي، هاي هزينه
  .نيست خوب

 يبه خدمات دولت يعآسان و سر دسترسي نبود ي،مراكز خصوص يدرمان هاي هزينه بودن باال
ـ  مسائل يگراز د يدر مراكز درمان يازمورد ن هاي تخصص همة نبودو  مـادران در   يرو يشپ

  .است يشهر يارتباط با كودكانشان در زندگ
اســت كــه زنــان  كارهــايي راه و يارهــاهمــان مع زنــان هــاي صــحبت يبررســ حاصــل

 در معيارهـا  اين. اند داده ارائه شهري زندگي در مسائلشانو  يازهارفع ن يبرا شونده مصاحبه
  .كنيم مي بررسي را ها آندر ادامه  كهپژوهش ماست  هاي پرسش به پاسخ واقع

  
  پژوهش اصلي پرسش به پاسخ. 7
  »كنند؟ يم انيزن شدن تهران ب دار دوست يرا برا ييارهايو مع ها يژگيو چه تهران ساكن زنان«

بـه   يدگيتهران، توجه و رسـ  كردنزن  دار دوستبه منظور  شونده، مصاحبهنظر زنان  از
و  هـا  يگـذار  اسـت يس يبرخـ  نيچنـ  و هـم  يشـهر  يفضـاها  يدر طراح يكل جنبةهشت 
تهـران در نظـر    يهشت صفت برا صورت بههشت جنبه را  نيا. است يضرور ماتيتصم
  .دنشو مي  مشاهده ريز نمودار در كه ميا هگرفت
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  شونده مصاحبهزن از نظر زنان  دار دوستشهر  هاي ويژگي. 2 نمودار

 هـاي  ويژگـي  تحقـق  بـراي  را زير كارهاي راه خود هاي مصاحبه و وگوها گفتدر  زنان
  :اند داده نهاد پيش شده بيان

  
  )ذهني و عيني امنيت تأمين( امن تهران 1.7

 ي؛شهر يمعابر و فضاها يو نورپرداز ها روشنايي وضعيت بهبود. 1
 شدن؛ ديده امكان منظور به پياده عابر هاي پل يرو يغاتيتبل ينكردن تابلوها نصب. 2
 ؛)نگهبان و گشت، يس،پل( ها پارك و خلوت هاي مكان در نظارت. 3
 شب؛ هنگام ويژه به خلوتاتوبوس  هاي ايستگاه بر نظارت. 4
 ؛متروك و مخروبه يو بناها ها زمين وضعيت به رسيدگي. 5
 شهري؛ فضاهاي ساخت و طراحي در كاربري تنوع رعايت. 6
 شهري؛ فضاهاي ساخت در »شدن ديده امكان«اصل  رعايت. 7
 ويـژه  بـه منـاطق   همـة در  يعمـوم  ونقـل  حمـل  يلبه وسـا  دسترسيامكان  برقراري. 8
 روز؛ شبانه گوناگونخلوت و دور از مركز شهر در ساعات  هاي  مكان

تهران امن

تهران راحت

تهران 
فراغتي

تهران 
عادالنه

تهران زيبا

تهران دوست دار 
كودك

تهران 
مشاركتي

تهران فعال
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 وسايل؛ اين منظم آمد و رفتبه منظور  يعموم ونقل حملبه نظام  دهي نظمو  نظارت. 9
 همـة در  شده تعريف يرحضور در مس( يبر عملكرد رانندگان تاكس تر عميق نظارت. 10

 ؛)يو در زمان بارندگ ها در شب ويژه بهساعات 
 شيشـة  يرو شـده  تعريـف راننـده و كـد    يياطالعات شناسا يحاو برچسب نصب. 11
 راننده؛ هويت شناسايي منظور به خطي هاي تاكسي
 هـاي  واگـن از ورود مردان به  يريمترو به منظور جلوگ هاي ايستگاه بر دقيق نظارت. 12
 بانوان؛ ويژة

 ينان؛سرنش يجان يتامن تأمينبه منظور  يرانندگان تاكس رانندگي نحوةبر  نظارت. 13
 .زنان عليه خشونت منع بر مبتني فرهنگي آموزش. 14
 
  راحت تهران 2.7

متـرو و نظـارت بـر     هـاي  ايستگاه و پياده عابر هاي پل همة يبرا يدادن پله برق قرار .1
 ها؛ آنسالم و روشن بودن 

 عريض؛ هاي يجو يرو ها پلتعداد  افزايش .2
 فلزي؛ هاي پل و معابر سطوح هاي يو لغزندگ ها فرورفتگي ترميم .3
 ي؛عموم ونقل حمل يلبرابر و مشابه به زنان و مردان در وسا يفضا تخصيص .4
متناسـب بـا جسـم زنانـه      يعمـوم  ونقل حمل يلوسا يو اصالح عناصر داخل تغيير .5

 ؛)ها گيره دست فاصلةكاهش  ها، گيره دستتعداد  يشافزا(
 ؛)همردان هاي اتوبوسمانند ( زنان ويژة هاي اتوبوس ايجاد .6
 مادران؛ حال رفاه منظور به معابر و روها پيادهسطوح و رفع موانع  ترميم .7
به منظور كمك به رفاه حـال زنـان    ها، هنمازخان يشافزا يا استراحت، هاي اتاق ايجاد .8

 معـرض  درو  شهر سطح يعموم هاي مكانفرزند كوچك در  يمسن و مادران دارا
 ها؛  آن بر نظارت وقرار دادن  ديد

 و بهتـر  امكانـات  تخصـيص  و عمـومي  هـاي  مكـان  دركـودك   هاي اتاق بر نظارت .9
 ؛كودكان يبرا تر مناسب

و رفـت و آمـد در    يـد و در معـرض د  امن، تميز، بهداشتي هاي سرويسدادن  قرار .10
 عمومي؛ هاي نسطح شهر و مكا

 .زنان براي هزينه كم يا يگانرا اي مشاوره مراكز ايجاد .11
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  فراغتي تهران 3.7
 تهران؛ گوناگون مناطق در بانوان ويژة هاي پارك تعداد افزايش .1
 عمومي؛ هاي پارك در بانوان ورزش به فضايي دادن اختصاص .2
 شهر؛ گوناگون مناطق در بانوان سواري دوچرخه يبرا ييفضا ايجاد .3
 جلسـات،  ين،سـن  همـة متناسـب بـا    خانـة  كتـاب ( فرهنگـي  فراغتي امكانات ايجاد .4

 ؛)انديشي همو  وگو گفت هاي كارگاه
و استخرها به منظـور امكـان    يورزش هاي باشگاه در زنان ويژةساعت و زمان  تغيير .5

 ؛)يانروز در م يك صورت به ها امكانات به زن يصتخص( شاغل زنان استفادة
و استخرها به منظـور   يورزش هاي باشگاه در كودكان از داري نگه يبرا يمحل ايجاد .6

 بـه  كودكـان  ويـژة  يآموزش هاي مكان ايجاد يا امكانات اين از مادران استفادةامكان 
... و  ي،آموزشـ  ي،اجتمـاع  فرهنگـي،  هـاي  و كـالس  هـا  دوره بـا  زمـان  هم صورت
 .ها برنامه اين از مادران استفادةبه منظور امكان  يشهردار

 

  زيبا تهران 4.7
در  يو علمـ  ادبـي،  هنـري،  ي،اجتماع ي،نظر كارشناسان مختلف فرهنگ كارگيري به .1

 ي؛رشه يباسازيز
 يزپره( شهري يزيباساز اقدامات در مخاطبان نيازهاي و آگاهي سطح داشتن نظر در .2

 ؛)از تخصص نابجا
 ؛و درج جمالت تصاوير، ها، نقاشي طريق از فرهنگ آموزش .3
 شهري؛ فضاهاي بهداشت و پاكيزگي حفظ .4
 معابر؛ و بناها نوسازي .5
 در پاركينـگ  ايجـاد  و سـازي  ساختمانمشابه در  يالگو يترعا(نظم در فضا  ايجاد .6

 ؛)پرازدحام مناطق
 درخت؛ و گل با فضاها طراحي و سبز فضاي ايجاد .7
 متنوع؛ و شكيل هاي نورپردازي .8
 محيط؛ ساخت و طراحي در تنوع و جذابيت رعايت .9

 وساز؛ ساختو  يزنان در معمار انداز چشمروح و  انعكاس .10
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 ي،طراحـ  يـق به شهر از طر ها آن تعلق افزايش و كودكان به فرهنگي اصول آموزش .11
 .و جمالت تصاوير، ها،  ينقاش

 

  )ييعدالت فضا يترعا( عادالنه تهران 5.7
 ي؛عموم ونقل حمل يلوسا همةمناطق به  همة دسترسي .1
 ؛مناطق همةدر  ها آن اصالح و ترميم و كالبدي عناصر وضعيت به رسيدگي .2
 ؛مناطق و محالت همةدر ... و  آموزشي، تفريحي، فراغتي، امكانات به دسترسي .3
 .مناطق همةدر  سان يك صورت به يشهر يباسازيدادن اقدامات ز انجام .4
  
  كودك دار دوست تهران 6.7

 ها؛ آن بركودكان و نظارت  يامن برا يباز يلوسا ايجاد .1
 ؛كودكان يفراغت يدر فضاها يو ذهن ينيع يتامن تأمين .2
 آموزشي، هاي دوره ها، هخان كتابمانند  يو فرهنگ يامكانات آموزش يشو افزا ايجاد .3

 ؛...و 
 كودكان؛ تفريحي و آموزشي هاي هزينه كاهش .4
 و يكودكـان در تهـران و بهبـود خـدمات بهداشـت      هـاي  بيمارسـتان  تعـداد  افزايش .5

 .كودكان   درماني
 
 مشاركتي تهران 7.7

 مختلـف  ابعـاد  در زنـان  اجتمـاعي  مشـاركت  افـزايش  بـراي  سـازي  زمينهو  تالش .1
 شهري؛  زندگي

 شهري؛ مديريتي هاي سمتتعداد زنان در  افزايش .2
 مرد؛ مديران براي زن مشاوران تعداد افزايش .3
 طريق از زنان، مختلفاقشار  يازهايو ن اندازها، چشم ها، ديدگاه انعكاس براي تالش .4

 زن؛ يا مرد مديران
 يـق زنـان از طر  يريتمـد  بـه  يمنفـ  هـاي  نگـرش  و اجتماعي و فرهنگي موانع رفع .5

 ؛زنان يو استعدادها ها ييو اثبات توانا فعاليت، حضور، براي سازي زمينه
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 مختلف هاي هبرنام اجراي نحوةمحتوا و  دربارةاز اقشار زنان  يو نظرسنج نيازسنجي .6
و  نهادات يشو پ ها ديدگاه ينبه ا يدگيرس ي،شهردار يو اجتماع فرهنگي، عمراني،

 ؛كارشناسانه ياز منظر ها آن يلتعد
 شهري؛ مختلف هاي برنامه يزنان در اجرا هاي و مهارت ها توانايي از استفاده .7
 جلـب  بـراي  سـازي  زمينه يقاز طر سواد كمو  دار خانهاعتماد به نفس در زنان  ايجاد .8

 شهري؛ مختلف هاي طرحدر  ها   آن مشاركت و حضور
 هـاي  هبرنامـ  دربـارة اقشـار   همـة مناطق و به  همةو مناسب در  يمكف رساني اطالع .9

  ي؛شهردار يو اجتماع فرهنگي
 آموزشي، اجتماعي، فرهنگي، هاي برنامه در كودكان مختلف نيازهاي گرفتن نظر در .10

 .كودكان ويژة هاي هو تدارك برنام... و 
 
  فعال تهران 8.7

مشـاغل و   دربـارة  ويـژه  بـه به زنـان و مـردان    يشغل هاي فرصت عادالنة تخصيص .1
 ي؛اجتماع اثرگذار و مهم هاي سمت

 نيازهـاي  ميـان  تعـادل  برقراري منظور به مردان به نسبت زنان كاري ساعت كاهش .2
 ؛ها آن خانوادگي و شغلي

 كار؛ محل در كودكان از داري نگه امكاناتكردن  فراهم .3
 دولتي؛ هاي كودك مهدخدمات در  يفيتو ك يتوضع بهبود .4
 .كند تضمين را زايمان از بعد كارشان سر به زنان بازگشت كه مقرارتي و قوانين تدوين .5
 

  پژوهش فرعي هاي پاسخ به پرسش. 8
 شدن زن دار دوست يبرا را ييها شاخص و ارهايمعچه  يمختلف اجتماع هاي ردهدر  زنان«

 »كنند؟ يم انيب تهران
از  يحاك يمختلف اجتماع هاي رده دربا زنان  شده انجام يوگوها گفت ليو تحل يبررس

متفاوت و متنوع  كه آناز  شيزنان، ب نيا يها هو دغدغ ازها،ين ها، يسخت مسائل،آن است كه 
 ردة كـه گرفـت   جـه ينت تـوان  يمـ  گـر، يد عبارت به. است يدست كي و شباهت يدارا باشد،
زنان . ندارد يچندان ريتأثزنان  يشهر يازهايو ن مسائل درمستقل،  رييمتغ منزلة  به ياجتماع
 در فقـط . دارند مشتركي احساسات و اتيتجرب شده انيبهشت عنوان  دربارة شونده مصاحبه
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 نيـ ا. را مشاهده كرد ياجتماع ردة ريتأث توان يم قيمصاد اي كارها راه ارائةدر  يموارد معدود
  :از اند عبارتموارد 
و  يزنان مدرن عوامـل فرهنگـ   ،يطيمح تيامن در مؤثرعوامل  دربارة تيمبحث امن در ـ

 اشـاره مانند نوع پوشـش و حجـاب    يفرد عامل بهو  اند هدانست مؤثر تيامن دررا  يساختار
 .اند كرده ديتأك نيز يالبته زنان متعلق به هر دو گروه به عوامل كالبد اند، نكرده
 زنـان  از مـورد  دو جانـب  از بـانوان،  يها پارك با مخالفت فراغت، اوقات از بحث در ـ
مشـابه   اي دهيـ و ا انـد  هبا پارك بانوان موافق بـود  زيزنان مدرن ن ريالبته سا است، بوده مدرن
 .اند داشتهزنان  ريسا

 ارهـا يمع چه ياجتماع و ياقتصاد مختلف يها گاهيپا به متعلق زنان«: فرعي دوم پرسش
 »كنند؟ يم انيب تهران شدن زن دار دوست يبرا را ييها شاخص و

صـادق   يزن يو اجتماع ياقتصاد يگاهپا دربارةگفته شده  اجتماعي ردة يرمتغ دربارة آنچه
 تجربيـات،  داراي شـده،  مطرح موارد همةدر  تقريباً مختلف، هاي يگاهزنان متعلق به پا. است

  :از اند عبارت جزئي هاي تفاوت برخي. اند بوده مشتركي هاي يدگاهو د احساسات،
 تفريحـي،  هـاي  هزينـه  كـاهش  بـر  تـر  پايين اجتماعي و اقتصادي پايگاه به متعلق زنان ـ

 . اند هكرد تأكيد تر بيشكودكان  يبرا ويژه به... و  آموزشي، فراغتي،
بـودن   يينپـا  يلبه دل ويژه به تر، پايين اجتماعي و اقتصادي پايگاه به متعلق زنان برخي ـ

 .دارند يمشاركت اجتماع يبرا تري كمو اعتماد به نفس  يلتما يالتشان،سطح تحص
 

 گيري نتيجه. 9

 دانشـگاهي  و علمـي  هـاي  زن در مجامع و پژوهش دار دوستهنوز مفهوم شهر  چند هر
 مطالعـات  شناسـي،  جامعـه  هـاي  رشـته  جويـان دانش و متخصصان حتي و نشده مصطلح
و  هـا  يبررسـ . مفهـوم ندارنـد   يـن ا از سانييكبرداشت  يزن يو مطالعات شهر فرهنگي،

 اين نمونة يبا اعضا شده انجام هاي مصاحبه و وگوها گفت دربارة گر پژوهش هاي يابيارز
مفهـوم   از يدرك چنـدان  يزن شونده مصاحبهزنان  يدشا چند هركه  دهد يم نشان پژوهش

 يشـه آن در بطن اند يحال اعتقاد به اصول و مبان ينزن نداشته باشند، با ا دار دوستشهر 
مسـلمان   يرانـي زن ا منزلـة   بـه  نيز، تهران نساك انزن. زنان وجود دارد تر بيشو احساس 

كـه شـهر    انـد  همواجـه بـود   يازهـايي و ن مسائل همةخود با  يشهر يزندگ در ين،شهرنش
زنـان از   وگوهاي گفتو  ها مصاحبه. كند يتالش م ها آن تحقق و رفع برايزن  دار دوست
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 زندگي در زنان وضعيت بهبود هدفشان كه ،شهري هاي برنامه اجراي و طراحي بنابراين
 انتظـار  مـورد  يجو نتـا  يتبه موفق يدر صورت هاست، آن فعاليت و حضور تسهيل و شهري
  .سه گروه متفاوت لحاظ شود ينا يازهايو ن ها ديدگاه دركه تفاوت و تنوع  يابند يم دست
 تجربـي،  هـاي  هداد دربـارة پـژوهش   ايـن  هـاي  يـل و تحل ها بررسي مجموعةتوجه به  با

افق و  توان يم شده، آوري جمع يماًاطالعات مستق ينچن و هم نظري، و مفهومي رويكردهاي
 حاضـر پـژوهش   يجنتا. كرد بيني پيشرا  يرانزن در ا دار دوستشهر  تحقق آيندة انداز چشم
 دار دوسـت  مرتبةاز  ها هابعاد و جنب يتهران در برخ شهر كالناز آن است كه هر چند  يحاك
 شـده  انجـام  يزنان اقدامات يتبهبود وضع يبرا ها ينهزم ياما در برخ دارد، زيادي فاصلةزن 
 يازهـاي بـوده و ن  يكالن دولتـ  هاي سياست با منطبق فقطاقدامات  يناز ا يالبته برخ ،است
اوقـات فراغـت و    مقولـة اقـدامات را در   ايـن  نمونـة . زنان را در نظر نداشته اسـت  يواقع
در نظـر   مثـال  برايكه  ايم كرده مشاهده و بررسي يشهردار يو اجتماع فرهنگي هاي هبرنام

 يمانند مادران كودكان خردسال، مانع از ثمربخشـ  ويژه، هاي هگرو يتو موقع يازهانداشتن ن
  . شود يعموم زنان م ياقدامات برا ينا

 انديشـة  يو دگرگـون  ييرتغ نيازمند نخستزن در تهران  دار دوست شهرتحقق  بنابراين،
 يمفهـوم مهـم شـهروند    بـه و تحول نگرش آنان  يامور شهر ريزان برنامهو  گذاران سياست
 يمفهوم يكردرو مؤثرترين رسد يبه نظر م يم،اشاره كرد يزن يناز ا يشكه پ طور همان. است
 ويـژه  بـه و  يزن مفهوم حقوق شهروند دار دوستمفهوم شهر  كنندة تبيينمرتبط و  يو نظر

و مسئوالن  ريزان، برنامه گذاران، سياست. خاص مانند زنان است هاي هگرو يزمتما يشهروند
زن تـدارك   دار دوست هاي پروژه اجراي و طراحي براي مدوني برنامة توانند يم يدر صورت

ـ  خود عملكه اعتقاد به حقوق شهروندان را در ذهن و  ينندبب  بـه . كننـد  يـاتي و عمل يدرون
شـهر   هاي هتدارك برنام يبرا اي مقدمهشهروند  دار دوستگفت شهر  توان يم ديگر، عبارت
 يازهـاي تحقق ن ي،شهروند يواقع يبه معنا يو عمل يبدون اعتقاد ذهن. زن است دار دوست
  .شود نمي يتلق يضرور شهري مختلف فضاهاي و زندگي در شهروندان مختلف هاي هگرو

تهـران   شهر كالنزن در  دار دوست هاي برنامه اجراي انتظار توان يم يدر صورت بنابراين،
 ،برابر يشهروندان مثابة بهزنان  يتو موقع يازهابه ن گذاران سياستو  ريزان برنامهرا داشت كه 

 يزمتمـا  يحق شهروند يرشپذ. كنندرا اجرا  يآگاه ينو ا باشندواقف  ،اما متفاوت با مردان
 يحضـور و مشـاركت زنـان در زنـدگ     يزانو م يلكه تما ،امروز يافتة تحول جامعةزنان در 
 بـه  ينگـرش سـنت   ييـر اسـت، مسـتلزم تغ   يافتگي توسعه هاي هاز نشان يكي يشهر ياجتماع
 زنـان،  مادري و همسري نقش بر مبتني سنتي هاي نگرش. است زنان هاي يتو فعال ها نقش
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 در كه اجتماعي، فعاليت مختلف هاي عرصه در زنان متعدد هاي توانايي داشتن نظر در بدون
 ديـدن  از مـانع  اسـت،  شـده  مـنعكس  فرهنگـي  هـاي  سياسـت  و رسمي قوانين از بسياري
 اجتمـاعي  زنـدگي  مختلـف  هـاي  جنبـه  در زنـان  روزافـزون  حضور ياجتماع هاي واقعيت

و  مسـائل  ينبنابرا و شود مي امروزي زن موقعيت صحيح درك از مانع امري چنين. شود يم
 يرانيا يشهرها ،از اين رو. شود يم انگاشته ناديده شهري زندگي در زنان متنوع هاي هدغدغ

رونـد كـه    يشزن شدن پ دار دوست سوي به توانند يم يتهران در صورت شهر كالناز جمله 
 واقعـي  مسائلشانو  ها هو دغدغ يامروز يشهر يو حضور زنان در زندگ گاه يها جا در آن
  .يردو مورد توجه قرار گ شود تلقي

 هـاي  گـروه  واقعـي  هاي دغدغه و نيازها داشتن نظر در مهم، مقدماتي تحول اين از پس
شـهر   هـاي  ويژگـي  و معيارهـا  ميـان  فاصـلة . گيـرد ر قـرار  در دستور كـا  يدمختلف زنان با

انگاشـتن   يـده ناد يـل به دل ها جنبه و ابعاد برخي در تهران عيني هاي يژگيزن با و دار دوست
شهروندان  رفع مشكل يتالش برا رغم  به شود يامر موجب م ينا. زنان است يواقع يازهاين
از  يكي. برطرف نشود يشهر يزنان در زندگ همة مسائلخاص،  طور بهكل و زنان  طور به

و  هـا،  سـازمان  هـا،  جنـبش  زنان مختلف هاي گروه هاي هدغدغ دربارة يدهمنابع مهم كسب ا
با اقبال  يورتزن در ص دار دوست يشهرها يجادا يراندر ا. استاز زنان  يتحما هاي انجمن
 لحاظ به و باشند داشته فعاليت اجازة ها و سازمان ها انجمن اين كه شود يهمراه م يتو موفق
  .مخالف طرد نشوند هاي ايده و افكار با غيررسميچنين  هم و قانوني و رسمي

 يرانن در از دار دوستدر حال حاضر شهر  رسد يم نظر به شرايط، به توجه با و بنابراين
سـبب   يطيشـرا  ينچن. مواجه است يرسميرو غ يرسم يو فرهنگ يبا موانع مختلف قانون

 يـز ن زنان ويژة هاي طرحو  وندو اجرا نش يزن طراح دار دوستمختلف  هاي پروژه شود يم
و از طـرف   هـا  هزينـه  صرف طرفي از امر اين. بگيرند شده تعريفخاص و  ييو سو سمت

 يزن را در پ دار دوست يارهايزنان و دور شدن شهر از مع يواقع يازهايرفع نشدن ن يگرد
  .خواهد داشت
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