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  چكيده
 پرداخته شهري فضاهاي شدن زنانه منظر از شهر و زن مناسبات به پژوهش اين در

 آرام    ِروي  پيش با زنان و است شده زنانه تهران    ِشهر       ِامروز  فضاي زيرا ؛است شده
  .كنند مي تثبيت شهر در را شانحضور

 شهر در نگارنده زيستة تجربة اساس بر تحقيق      ِميدان  و كيفي تحقيق ِ  روش
 هاي عرصه در زنان حضور شاهد روزانه تهراني شهروندان .است گرفته شكل تهران

 دست  به شهر رمزگشايي و رمزگذاري .اند فراغتي و آموزشي بازار، اداري، گوناگون
 هاييانتقاد با ها يافته اين هرچند .است انجاميده شهر فضاي شدن زنانه به زنان، اين
 توان نمي شك بي اما ،شد خواهد مواجه فمينيستي هاي گروه در زنان فطي از

   .انگاشت ناديده را شهري فضاهاي در اخير سال صد يك شدن زنانه تغييرات
 زنانه، هاي استراتژي نيستي،يفم هاي ديدگاه شهري، فضاهاي شدن زنانه :ها دواژهيكل

 .فضايي چرخش

  
  مقدمه .1
 عين در و اند گذاشته عميقي تأثير ما معاصر جامعة تحوالت بر شانمناسبات و »شهر« و »زن«

 در شونده دگرگون و ساز دگرگون نيروهاي از يكي .اند پذيرفته تأثير تحوالت اين از ،حال
 يمحرك ماشين مانند معاصر ايران در شهر .است بوده مدرن شهرنشيني و شهر معاصر، ايران
 دگرگون را نما اجتماعي و فردي     ِهستي  كليت كه بوده يرگذاريتأث  ِِي  شهر يفضاها مولد

                                                                                                 

 و انساني علوم پژوهشگاه دانشيار ،)آفريقا و شرق مطالعات ةمدرس( لندن دانشگاه از شناسي انسان يادكتر *
  n.fazeli@ihcs.ac.ir فرهنگي مطالعات
  15/2/1394 :پذيرش تاريخ ،30/7/1393 :دريافت تاريخ
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 .است شهر دربارة امروزي شدة تثبيت هاي  نظريه بر مبتني ديدگاه اين .است كرده
 فوكو ميشل و )Edward William Soja( سوجا ادوارد كه ،(spatial turn) فضايي چرخش

)Paul Michel Foucault( اين جز معنايي ،اند كرده تثبيت امروزه اجتماعي نظرية در را آن 
 و زن .است اجتماعي هاي پديده بخش تعين يا كننده تبيين و مستقل متغير خود فضا كه ندارد
 را مانمعاصر تاريخ و جامعه زمان هم دو هر كه اند يساز دگرگون و سازنده    ِمهم  عوامل شهر
 هاي دگرگوني و شهر و زن سوية دو تعامل يا تالقي اين .اند كرده اساسي دگرگوني دچار

  .است مقاله اين موضوع آن، از ناشي اساسي
 فضاهاي انواع و آموزشي فراغتي، تجاري، فضاهاي بلكه گاهي، سكونت فضاهاي فقط   نه
 در شانحضور طريق از زنان .شوند مي تر زنانه دائم تصاعدي شكل به امروز ايران در شهري
 به پنهان و آشكار هاي شيوه به فضاها، در مداخله و كاري دست چنين هم و فضاها

    م هر فضاها اين در خود حضور با فقط نه زنان .پردازند مي فضاها از رمزگشايي و رمزگذاري
 نوعي تأثير تحت شهري فضاهاي بلكه كنند، مي حك شهري فضاهاي بر را شان نشان و

 عوامل و نيروها .شوند مي تر زنانه روز هر اي، رسانه تأثيرات و شدن جهاني هژموني
 در زنان عمل ميدان گوناگون هاي شكل و ها شيوه به شدن جهاني تشديدكنندة يا ساز جهاني
 در شهري فضاي بازنمايي هاي نظام در زنان چنين هم .كنند مي بازتر و بازتر را شهري جامعة
 داستان، و رمان نوشتن فيلم، توليد طريق از زنان .دارند اي كننده تعيين نقش امروز جامعة
 از بيش روز هر اي رسانه و هنري هاي فعاليت انجام و موسيقي ساختن و شعر سرودن
 و سرعت با چنان امر اين .گذارند مي تأثير بازنماشده فضاهاي شدن تر زنانه در گذشته
  .است زده هم به حدودي تا را فضا مردانة تاريخي نظم       ًطبيعتا  كه است وقوع حال در شدت

 ،شدن زنانه سوي به ،تهران شهر كالن ويژه به ،شهري فضاهاي تحول تحليل و توصيف
 به كه است اين بر سعي و است مقاله اين موضوع ،شد اشاره شابعاد برخي به باال در كه

  زنانه ديدگاه از و كنيم تحليل و توصيف را مناسبات اين ،فضا شدن  زنانه مفهوم كمك
 مقابل در حدودي تا كه ديدگاهي .شود دفاع ايران معاصر شهري جامعة در فضا شدن

      ًعمدتا  كه اند هايي ديدگاه ،گيرد مي قرار غربي تجددگرايي و راديكال فمينيسم هاي ديدگاه
 فضاهاي در جنسيتي نابرابري حاكميت و گرايي سنت استيالي مردانه، سلطة نقد منظر از

  .گويند مي سخن شهري
 زندگي و زن ميان مناسبات تر عاميانه و تر ساده بيان فضا و زن مناسبات رسد مي نظر به
 روزمره زندگي ويژه به و زندگي براي ديگري نام (space) فضا ،نگارنده ديدگاه از .است

)everyday life( مكرر و معمول طور به ما از يك هر كه هايي فعاليت همجموع زيرا ؛است 
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 پردازان نظريه كه شود مي چيزي گرفتن شكل و برساختن به منجر نهايت در دهيم مي انجام
 هاي بررسي و نظري ادبيات از مهمي بخش .برند مي نام فضا عنوان با آن از امروزه اجتماعي
 اختصاص روزمره زندگي موضوع به (cultural studies) فرهنگي مطالعات دانش در تجربي
 از تحليلي و توصيف ارائة فرهنگي، مطالعات كلي هدف كه است آن امر اين دليل .دارد

 دركي ارائة اساس بر آن مسائل و تحوالت و انساني جامعة امروزي و كنوني وضعيت
 در ديگري زمان هر از بيش نيز امروزي انسان .است فرهنگ و قدرت ميان روابط از انتقادي
 با )1392( شهر و فرهنگ اول فصل در نگارنده .كند مي زندگي شهري شيوة به و شهر
 جمعيت درصد 70 به نزديك حاضر حال در كه است داده نشان جمعيتي منابع به استناد
 درصد 88 شود مي بيني پيش يكم  و  بيست قرن اول ربع پايان تا و اند ساكن شهرها در جهان

 مطالعات متراكم، يا انبوه شهرنشيني      شرايط  اين در .شوند شهرها ساكن جهان جمعيت
       ِامروزي  همگاني و شده  جهاني شيوة اين روزمره، زندگي مفهوم كمك به كوشد مي فرهنگي
 را شهري فضاي و زن مناسبات نگارنده ديدگاه اين رب تكيه با .دواكاو را شهري زندگي
  .داند مي زندگي و زن ميان مناسبات همان

 واقعيت اين از امروز ايران در شهري فضاي شدن  زنانه از دفاع در نگارنده ديدگاه اساس
 زندگي ويژه به و كلي طور به زندگي و زن ميان كه گيرد مي سرچشمه آشكار اجتماعي
 هرچه و دارد وجود ناپذير اجتناب و ناگسستني يپيوند ايران امروزي )urban life( شهري
 اجتماعي، تحوالت  مجموعه دليل به ،شود مي تر نزديك امروز به و رود مي پيش زمان

 1ايراني جهان و جهاني جامعة در مدرن و معاصر دوران طي كه ،فرهنگي و سياسي اقتصادي،
 و ها نقش جايگاه، اهميت، بر ،پردازيم مي تحوالت اين از برخي به جا اين در و است داده رخ

 كه تعبيري( )urban society( شهري جامعة اجتماعي و فردي زندگي در زن كاركردهاي
 )urban everyday life( شهري روزمرة زندگي و 2)برد مي كار به )Henri Lefebvre( لوفور
     ًكامال  را واقعيت اين شهري هاي نظريه ويژه به ،اجتماعي نظرية امروزه ؛شود مي افزوده
 و دارند جنسيتي ماهيت )spatial practices( فضايي كردارهاي يا ها رويه كه اند كرده آشكار

 دو اين ميان دوسويه پيوند اين .فضايي ماهيتي نيز )gender practices( جنسيتي كردارهاي
 به و شده تشديد ايران در امروزي شهري كالن و شهري جامعة در ها رويه و كردارها دسته
  .شود مي مشاهده بارزي نحو

 ويژه به ،شهري فضاي كه است اين ميدار كار و سر آن با حووض به جا اين در كه پرسشي
 جامعـة  كه تحوالتي مجموعة ،ميبگوي تر دقيق يا خير؟ يا است زنانه تهران شهر كالن فضاي
 يا است گشوده زنان روي به را يشفضاها آيا است داشته خود تاريخ در تهران شهري كالن
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 در مـا  شـهري  كـالن  و شهري فضاهاي بله، كه است اين مذكور هاي پرسش به پاسخ خير؟
 و فكري فعاالن و محققان اغلب و نيست بديهي چندان پاسخ اين اما ؛است شدن زنانه حال

 و چـرا  ميدهـ  نشـان  داده، بسط را پاسخ اين است الزم ،رو  اين از .ندارند شقبول اجتماعي
  .است شده زنانه ،تهران شهر كالن ويژه به ،شهري فضاهاي چگونه
 جوامعي و ايران در كه دارد وجود فضا و جنسيت هاي گفتمان در عمومي باور اين
 جمله از چيز همه دارد، استيال آن بر مردساالرانه فرهنگ است مفروض كه ايران، مانند

 و پركار فمينيست مورخ بنت، تيجود مانند بسياري .است  مردانه شهري فضاهاي
 بيش تاريخ، طول در كه استوارند باور اين بر امريكا، جنوبي كاليفرنياي دانشگاه سرشناس

 پدرساالري زيرا ؛است بوده حاكم ثبات باشد حاكم زنان زندگي در تغيير كه اين از
 ها صورت به فقط و شود مي محتوايي عمدة تغييرات مانع كه دارد ثابتي نظري هاي بنيان
  ).153 :1392 رهبري، و پور شارع از نقل به 2005 ،بنت( دهد مي تغيير اجازة

 مطالعـات،  اين در .است بوده شهر زمينة در غربي مطالعات عمدة سرمشق بنت ايدة اين
 شـهروندان  فقـرا  و كودكـان  ،ها اقليت مانند زنان ،آن در كه شود مي تلقي مردانه مكاني شهر
 داده شهري فضاهاي و ها خيابان به كامل دسترسي امكان و اجازه ها آن به زيرا ؛نيستند كامل
  .دارند بقا امكان شهر كنار  و گوشه در ها آن و است نشده

  .دارند دقيق توجه و اذعان آن به شهري مطالعات        فمينيست  منتقدان كه است اي نكته اين
 مطالعـات  حـوزة  تأثيرگـذار  و مطرح شارحان از )L. McDowell( مكداول خانم مثال براي

 منظـر  از هـا  رشته يتمام در  شهري مطالعات از انتقادي ارزيابي در شهري فضاي و جنسيت
  :نويسد مي جنسيت

 و دولتـي  بخـش  ميـان  تمايز مانند متعددي تمايزهاي داراي سنتي شهري هاي نظريه
 هـر  در .هسـتند  بازتوليـد  و توليـد  خانه، و كار شهر، حومة و شهر خصوصي، بخش
 دارنـد  تعلق زنان به تنها دوم هاي حيطه كه است اين بر فرض ها دوگانه اين از كدام

  ).10- 8 :1392 مكداول،(

 سـازگار  ددار معاصر ايران جامعة تحوالت از نگارنده كه اي كلي برداشت با ديدگاه اين
 تـازه  كتـاب  و )1387( رانيا فرهنگ شدن يامروز اي مدرن عنوان با كتابش در وي .نيست
 امروز رانيا يگفتمان تحوالت نةيزم در ييگفتارها :مدرن رانيا يفرهنگ خيتار اش شده منتشر

 كـرده  دفـاع  ايده اين از )1393( تجدد ةتجرب چنين هم و )1393( يفرهنگ مطالعات منظر از
 كسب و توليد اخير سال 150 در كه هايي تجربه طي ايراني انسان و فرهنگ جامعه، كه است
 سنت بازتعريف راه از اش زندگي ابعاد همة در را اي جانبه همه و عميق تحوالت ،است كرده
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 كرده ايجاد اجتماعي هاي نوآوري و ها فناوري علم، دستاوردهاي پرتو در فرهنگي ميراث و
 »ايرانـي  تجـدد « را آن كـه  ،تحـوالت  اين در نبايد نيز فضا و جنسيت موضوع       ًطبيعتا  .است
  .باشد مانده مصون و ناخورده دست ،است ناميده

 بودن زنانه منكر كه ديدگاهي .1 :دارد وجود كلي ديدگاه دو نهيزم نيا در است گفتني
 تهران شهر كالن و شهري فضاهاي در موجود تغييرات و است شهري فضاهاي شدن  زنانه يا
  .است شهري فضاهاي بودن  زنانه و شدن  زنانه مدافع كه يديدگاه .2 ؛شمارد مي ناچيز را

 شهري كالن و شهري فضاهاي بودن زنانه ايدة از دفاع براي تجربي شواهد و ها استدالل
  :است شده بيان تفصيل به

 در امروز زنان كه معنا اين به ؛مطلق نه ،است نسبي امري شهري فضاهاي بودن زنانه .1
  .دارند تري بيش نقش و سهم شهري فضاهاي در گذشته با مقايسه
 شدن زنانه رو،  اين از .رخدادي نه ،فرايندي است امري شهري فضاهاي شدن زنانه .2
 كه ،شهري برنامة و طرح يا ناگهاني اي حادثه منزلة به را آن بتوان كه نيست چيزي فضا
 .كرد تحليل و درك ،است شده ريزي برنامه

 اخالقي و ايدئولوژيك گيري موضع معناي به      ًلزوما  فضا بودن زنانه يا شدن زنانه .3
 خوب يا بد را موجود وضعيت توان مي گوناگون معيارهاي با كه است طبيعي .نيست

 تاريخي تغيير از تحليلي و توصيف ارائة     ًصرفا  جا اين در نگارنده تالش .كرد توصيف
 .است ايران شهري فضاهاي در داده رخ

 عدالت بهبود براي گامي است ممكن شهري فضاهاي شدن  زنانه يا بودن زنانه .4
 گوناگون اشكال بازتوليد براي اي زمينه نيز جهاتي از است ممكن زمان هم اما ،باشد جنسيتي
 .باشد امروزي متفاوت و جديد اجتماعي بستر در جنسيتي هاي تبعيض و ها نابرابري

 تحول به فقط و است )discoursive( گفتماني امري شهري فضاهاي شدن زنانه .5
 در شهري فضاي فهم در شد، اشاره كه طور همان .شود نمي محدود شهرها فيزيكي فضاي
 از عبور حال در ما و است وقوع حال رد گفتماني چرخش نوعي جنسيتي منظر از ايران
 .هستيم جنسيتي كوري

 و فرهنگي فرايندهاي همجموع وقوع پرتو در بايد را شهري فضاهاي شدن زنانه .6
 ،شدن فناورانه ،شدن فردي ،شدن اي رسانه ،شدن مصرفي مانند ،ديگر اجتماعي
 شدن شهري كالن و شدن شهري ،شدن بوروكراتيك ،شدن دموكراتيك ،شدن شناسانه زيبايي
 .كرد مشاهده
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 ويژه به ،شهري كالن فضاهاي در عيني و آشكار نحو  به شهري فضاهاي شدن زنانه .7
 حتي و شهرها با يمتفاوت     ًكامال  موقعيت نظر اين از تهران شهر كالن .شود مي مشاهده تهران
 .دارد ايران ديگر شهرهاي كالن

 تحوالت تحليل و توصيف براي مفهومي يا نظريه ةمثاب به توان مي را فضا شدن زنانه .8
 جامعة كليت آن طريق از كه مفهومي ؛گرفت نظر در شهري كالن جامعة در داده رخ

 ساختارهاي اگر دهد مي نشان اخير مطالعات .شود مي هداد توضيح تهران شهري كالن
 زنان« به دهنده شكل ساختارهاي زمان هم طور به اند، شده بازتوليد سنتي مردساالرانة

 .است گسترش حال در نيز »جو سلطه

 هاي تفاوت به توجه با شمناطق و است نسبي امري نيز تهران شهر كالن شدن زنانه .9
 تجربه را متفاوتي كيفيت شدن زنانه نوع و ميزان نظر از دارند كه اجتماعي و فرهنگي

 ).1392 محمدي،( كنند مي

  
 شهري فضاي و زنان .2

  امروز شهري فضاهاي در زنان 1.2
 ارائـة  بـدون  .ميكنـ  مـي  آغـاز  نگارنـده  سـكونت  محلـة  از كلـي  تصويري ارائة با را روايت
 بيـان  وي زندگي محل و منطقه     ِشهري  زندگي كيفيت و اجتماعي بافت از كلي اندازي چشم
  .بود نخواهد معنادار مشاهدات اين

 كبيـري  شـهيد  خيابان در تهران غرب شمال آباد، جنت منطقة در است سالي دو نگارنده
 شمال از و همت راه بزرگ به جنوب از شمالي شاهين .كند مي زندگي )شمالي شاهين( طامه
   .است تهران كنوني محلة 374 از يكي 3شمالي شاهين .است متصل آبشناسان راه بزرگ به

 همة .دارد جمعيت نفر هزار 20 حدود ،1385 سرشماري آمار بر بنا شاهين محلة
 روستاهاي و شهرها سراسر از كه اند شهرستاني مهاجراني  نگارنده مانند محله اين جمعيت

 نظر از متراكم .است متراكم و پرجمعيت جوان، اي محله شاهين .اند آمده جا آن به ايران
 شهري، مراكز ،ها اتومبيل شهري، رخدادهاي خريد، مراكز و ها فروشگاه جمعيت، انبوه

 و تراكم از بخشي كه زنان انبوه نهايت در و ها، ساختمان كنندگان، مصرف و مصرف
 را محله اين سياسي و انساني اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، هاي سرمايه انواع انباشت
 تهران به مهاجران گروه ترين بيش شاهين محلة گيري شكل دورة در زنان .دهند مي تشكيل

 ترين بيش ،1385 تا 1375 هاي سال طي ايران در سرشماري آمار طبق .اند داده تشكيل را
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 است داشته اختصاص تهران شهر به ايران در زنان مرزي درون هاي مهاجرت درصد
 تري بيش آموزش كه زناني دهد مي نشان آمار همين ).52 :1388 همكاران، و محموديان(

 نوعي با تهران شهر اكنون دليل همين به .اند داشته مهاجرت اين به تري بيش تمايل اند ديده
 موجب كه است عواملي جمله از خود امر اين .روست هروب نيز زنانه انساني سرماية تمركز

  .است شده تهران شهري فضاهاي در زنان مشاركت و حضور گسترش
 كهن و تاريخي نشانة و نماد هيچ شهري جوان هاي همحل ديگر مانند ،محله اين در
 در .اند ساخته آن كنوني ساكنان را هايش مؤلفه و اجزا همة و محله اين .ندارد وجود شهري
 توزيع نظام در بيش و  كم محله اين نيز اجتماعي منزلت و موقعيت نظر از ،حاضر حال

 و فرادست و مند ثروت يها شهري  شمال اجتماعي طيف ميانة در تهران شهري فضاي
 در نيز تهران نشين متوسط محلة را آن توان مي ؛دردا قرار فرودست و فقير هاي شهري  جنوب

 شمال مناطق از يكي ،آباد سعادت منطقة مجاورت در 5 منطقة شرقي ضلع .گرفت نظر
 يعني 21 منطقة به 5 منطقة غربي ضلع حال،  عين در .است تهران پرمنزلت و شهري

 منطقة دو ميان در شاهين محلة .است متصل ،تهران فقير و جنوبي مناطق از يكي تهرانسر،
 فضاي و اجتماعي نظر از را محله اين بتوان شايد .است گرفته قرار شهري غني و فقير

 تهران شهري متوسط طبقة شهري فضاهاي تر بيش به تر شبيه و تر نزديك حدودي تا شهري
 و كارخانجات تأسيس اجازة شهرداري ديگر كه يافت گسترش زماني محله اين .دانست
 به متعلق موجود فضاهاي .داد نمي را شهر هاي محله درون در توليدي بزرگ هاي كارگاه
 هاي مجتمع( ورزشي مراكز ،)ها آموزشگاه و مدارس( آموزشي مراكز شامل خدماتي صنايع
 و ها فروشگاه( خريد مراكز ،)خصوصي و دولتي مراكز( اداري هاي مجتمع ،)ورزشي
 ،ها پارك( تفريحي مراكز ،)ها بيمارستان و ها درمانگاه( درماني و بهداشتي مراكز ،)پاساژها
 ديگر خدماتي مراكز و )فودها فست و ها رستوران( غذايي مراكز ،)ها نت كافي و ها شاپ كافي
 را مراكز اين .دهند مي شكل را منطقه اين شهري فضاهاي اصلي و مهم هاي بخش كه است
 براي مناسب فضاهاي نوعي به مراكز اين تمام ميشو يادآور بعدها تا كرده فهرست      ًتعمدا 
  .اند كرده فراهم را محله اين در زنان گسترش زمينة و اند زنان حضور
  
     شهر     شدن      زنانه   و    ها        فروشگاه     2.2
 اين هاي خيابان و محله فضاي در زنان گستردة حضور شاهد هروز همه شاهين منطقة اهالي
 شاهين خيابان در »ها گل مجتمع« خريد مركز يا پاساژ در ساعتي اگر كه طوري به ؛ اند منطقه
 هر و لندن، نيويورك، در خريد تجربة طريق از زنان امروزه كه چيزهايي همة كنيم، مكث
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 يتمام       ًتقريبا  تجاري مجتمع اين در .كنيم مي مشاهده آورند مي دست به جهان ديگر جاي
 خانوادگي كاالهاي و آرايش لوازم و پوشاك شامل ،زنانه كاالهاي عرضة به ها فروشگاه
 ترين مهم از يكي كردن خريد كه است جهاني واقعيت امروزه امر اين .دارد اختصاص
 لحاظ از كه نويسد مي زمينه اين در معتبر منابع به استناد با شفيعي .است زنان هاي فعاليت
 به مردان از تر بيش زنان گفت توان مي فراغت اوقات گذران فعاليت نوع       ِجنسيتي  مقايسة
 دقيقه 59 زنان براي و دقيقه 43 مردان براي امريكا در زمان اين مثال طور به .روند مي خريد

 براي دقيقه 33 ايتاليا در زنان، براي دقيقه 66 و مردان براي دقيقه 49 آلمان در .است روز در
 است زنان براي دقيقه 53 و مردان براي دقيقه 36 هلند در و زنان براي دقيقه 53 و مردان

  ).1391 شفيعي، از نقل به 101 جدول :2007 ديگران، و بوردا(
  :نويسد مي شكتاب مقدمة در )1388( كاظمي

 ها پارك و ها شهربازي بزرگ، هاي فروشگاه ها، رستوران ها، نت گيم ها، شاپ كافي ها، خيابان
 و توليد ها مكان اين در نيز فضاها .كند مي ايفا اساسي نقشي مصرف آن در كه اند مراكزي
 زندگي در تجربه كه است، همراه اجتماعي معاني توليد با مصرفي، چنين .شوند مي مصرف
 قلمرو از مهمي بخش مدرن، مراكز و فضاها .كند مي رويارو مدرن امر      خالقيت  با را روزمره
 عنصر سه از مناسب نظري دستگاه ساخت براي .شوند مي محسوب روزمره  زندگي

 نهايت، در و كنيم مي استفاده آيد مي كه شرحي به »زني سه پر« و »مصرف« ،»روزمره زندگي«
  .يابيم مي   دست عناصر اين از جديدي بندي صورت و تركيب به

 براي زني سه پر و مصرف روزمره، زندگي يعني ،نظري مؤلفة سه ،كاظمي باور به
 سو يك از خريد مراكز .دارند اساسي اهميتي تهران در خريد مراكز مصرف نحوة توضيح
 مصرف هم ؛شوند مي تعريف مصرف با      ًاساسا  و اند جامعه روزمرة زندگي از بخشي

 افراد ديگر، سوي از .ها مكان خود مصرف هم و شود مي عرضه شاندرون كه كاالهايي
 كنندگان مصرف ؛شوند ديده مشتري نقش در     ًصرفا  نبايد هايي، مكان چنين در حاضر
  .متكثرند و متعدد هاپاساژ

 در حضور حق آوردن دست به فضا زمينة در ايران شهري زنان موفقيت ترين مهم شايد
 شهر در آزادانه زدن قدم كلي طور به و ها، ميدان ها، پارك خيابان، مانند ،عمومي فضاهاي

 كه كرد بررسي ديدگاه اين از را شهري فضاي شدن زنانه موضوع بايد دليل همين به .است
 خاطر به بايد .آورند دست به را شهر در زدن قدم حق توانستند چگونه ايران شهري زنان
 همگاني« بين بايد كه اين ضمن .است مدرن و تازه     ًكامال  اي پديده امر اين كه باشيم داشته
 دور هاي گذشته از اگرچه .شد قائل تمايز »محدود هاي زدن قدم« با »شهر در زدن قدم شدن
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 شهرها فضاي در گاه بي و گاه و گريخته و جسته و ضرورت حسب بر توانستند مي زنان
 .بود پذير امكان خاص هاي موقعيت و خاص هاي گروه براي فقط امر اين اما شوند، ظاهر

 خيابان اهميت است هكوشيد )1389( تهيمدرن تجربة در )Marshall Berman( برمن مارشال
 اش همدرنتي تجربة امروزي شهرنشين انسان كه جايي و مدرن شهر عرصة ترين مهم حكم در
 هك است شده ادهد نشان حاضر پژوهش در .كند تحليل و توصيف بخشد مي تحقق را

 و زيستن حق اند توانسته آرام روي پيش سياست با تهران ويژه به و ايران شهري زنان چگونه
  .آورند دست  به را خيابان فضاي كردن تجربه
  
  زنان آرام روي پيش و خيابان 3.2

 با زمان هم و شد متولد تهران در نخست مدرن شهري فضاي منزلة به ايران در خيابان
 كه اي نقشه در .يافتند گسترش نيز تهران هاي خيابان تجدد، فرايندهاي گسترش و رشد

 واژة كرد تهيه تهران از )ش 1233( ق 1275 در )August Kerziz( كرشيش موسيو
 مشخص رسته و بازارچه راسته، گذار، گذر، كوچه، نام با معابر و نداشت وجود »خيابان«

 برخي از كرد ترسيم تهران از )ش 1268( ق 1309 در الدوله نجم كه اي نقشه .بود شده
  .است برده نام »خيابان« اسم به معابر

  
  4يشمس 1300 يها سال يحوال تهران يها يابانخ و تهران توپخانة يدانم يريگ شكل .4 يرتصو
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 و سخت اي مبارزه در زنان بلكه ،نبود گشوده زنان روي به نخست تهران هاي خيابان
 و مشهور كتاب در بيات آصف .كنند تعريف فضا اين در را خود جاي توانستند طوالني
 و فقرا دهد مي نشان )1379( رانيا در دستان يته جنبش ،يابانيخ يها استيس شكالسيك

 اين كه كردند تصاحب را تهران شهر حاشية هاي زمين تدريج به 1370 تا 1344 از فرودستان
 مديريت و دولت بيات، باور به .شدند تبديل شهر مركزي هاي بخش به بعدها ها، حاشيه
 را الزم شهري امكانات و داده تن تهران در مهاجران و رافق هاي هخواست به ايران در شهري

 با را شهري زندگي حق فقرا اين رفته  رفته .اند كرده اشغال ها آن كه است داده فضاهايي به
 معاصر تاريخ طول در ايراني انسان ،بيات نظر به .آوردند دست  به شان خياباني هاي سياست

 اساس بر .است داده شكل را »آرام روي پيش« نوعي بلكه ،انقالبي نه و بوده منفعل نه      ًلزوما 
 و ها فعاليت طريق از انش هروزمر زندگي در عادي شهروندان و مردم نظريه، اين

 و تقال« را آرام روي پيش بيات .دهند شكل را بهتري زندگي وشندك مي هايشان مقاومت
 برخي در كه سوم جهان دستان تهي خاموش      ًغالبا  و جزئي و روزمره هميشگي، كوشش
 نيز زنان ).279 :1379 بيات،( كند مي تعريف »گيرد مي خود به جمعي ويژگي تاريخي مقاطع

  :كنيم توجه بيات هاي روايت از يكي به .كنند مي مبارزه مردان مانند زمينه اين در
 خيابان( فرودست محلة يك از خشمگين زنان از گروهي ،1359 ارديبهشت چهاردهم در

 وقتي روز آن در .بستند را اطرافش هاي مغازه و »سميه ميدان« ميوة بازار زور به )گرگان
 همراه نيز ديگر زنان باالست، خيلي قيمت كه كرد اعتراض فروشي ميوه به زنان از يكي
 و گرفت شكل محل اهالي توسط خياباني تظاهرات يك آن دنبال به .كردند حركت او

 تعطيلي به را بازار و كشيدند پايين را ها فروشگاه هاي كركره آنان، پيشاپيش در زنان
 به را بازار داشتند قصد خشمگين زنان كه بود كرده گزارش انتظامي نيروي .كشاندند

  ).177 :1379 بيات،( بكشند آتش
 براي »آرام روي پيش« خياباني سياست همين از تهران ويژه به و معاصر ايران در زنان
 در سياست اين ،كرديم اشاره كه طور همان .كردند استفاده شهري زندگي و فضا در حضور
 پهلوي دوران در .شد آغاز نان بحران و تنباكو جنبش در مشاركت با 1275 سال

 تهران ويژه به ،شهري هاي خيابان گوناگون هاي شكل به سازي غربي و نوسازي هاي سياست
 ترغيب و مجاز را شهري فضاهاي اين از استفاده هرگونه و گذاشت باز زنان روي به را

 شهري فرهنگي سياست اين به ايران جامعة مذهبي و سنتي هاي گروه زنان اگرچه .كرد
 فرهنگي و اجتماعي زمينة نهايت در سياست اين اما ،ندادند نشان خوش روي پهلوي
  به حضور اين .ساخت مهيا را شهر هاي خيابان در زنان گستردة حضور براي مناسبي
 نظام توسعة نتيجة در پهلوي دورة در كه ،واقعيت اين از جداي .افتاد اتفاق تدريجي صورت
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 اتومبيل از استفاده گسترش اداري، كاركنان و كارمندان مقام در زنان پذيرش و جديد اداري
 مصرفي، فضاهاي گسترش عالي، آموزش و آموزش نظام گسترش سواري، ماشين و

 و شهر در زنان حضور زمينة ساختاري نحو به مختلف، زنانة فضاهاي و فراغتي فضاهاي
 از شكلي يا بخشي حكم در خود شهر در زدن قدم و آمدن ،كرد مي فراهم را ها خيابان
  .شد مي ترويج و پذيرفته مدرن شهر و شهري مدرنيتة
  
      زنان        انقالبي     روي     پيش   و       اسالمي       انقالب 4.2

 ميان ايدئولوژيك هاي چالش .بود ايران شهري زنان براي بزرگي انقالب اسالمي انقالب
 محققان و دانشگاهيان كه است شده آن از مانع تاكنون مذهبي غير نيروهاي و ها فمينيست
 و هجانب همه توجه اسالمي انقالب اجتماعي و فرهنگي پيامدهاي از جنبه اين به شهري
 بايد آن، گفتمان ضد و رسمي گفتمان ايدئولوژيك و سياسي هاي لفاظي از فارغ .كنند جدي
 همة از بيش زنان روي به را شهري فضاهاي گوناگون لاشكا به اسالمي انقالب گفت
 شهري بزرگ هاي پيمايي راه گيري شكل و اسالمي انقالب وقوع با .گشود گذشته دوران
 گسترش ها خيابان و فضاها در زنان مشاركت براي زمينه پهلوي، رژيم به اعتراض براي
 به ايران زنان براي را خيابان از اي تازه معناي ها پيمايي راه اين واقع، در .يافت تري بيش
 از اي تازه تجربة توانستند نيز سنتي و مذهبي زنان كه بود ها پيمايي راه اين در .داشت همراه
 .دهند شكل را شهر در خيابان

  
  1357 سال در پهلوي حكومت عليه تظاهرات در زنان حضور .5 تصوير
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 پهلوي حكومت با مبارزه دوران به ها خيابان در مذهبي و سنتي زنان حضور تجربة اين
 در را ها خيابان نيز انقالب پيروزي از بعد حكومت و نشد محدود انقالب پيروزي و دوم
 جمعه، نماز .پذيرفت كنند، نقش ايفاي آن در قادرند زنان كه ،سياسي فضاي حكم
 مراسم مانند ،مذهبي هاي آيين و )بهمن 22 روز پيمايي راه( رسمي سياسي هاي پيمايي راه

 تنها نه ها خيابان در زنان گستردة حضور براي را ها آن حكومت كه اند هايي موقعيت عاشورا
   .كند مي ترغيب و تشويق ها خيابان در تر بيش حضور براي را زنان بلكه ،دانسته مجاز

  
  تهران دانشگاه جمعة نماز در زنان حضور .6 تصوير

  
     شهر     شدن       زنانه   و       مدارس     5.2

 تحوالت طوالني، دورة اين در و است گذشته اسالمي انقالب وقوع از سال 35 اكنون
 .است داده رخ ،تهران شهر كالن و شهرها ويژه به ،ايران جامعة در مندي ساختار و عميق
 حق« حكم در را شهري فضاهاي در حضور و زيستن حق اند توانسته دوره اين در زنان

 موانع برخي هرچند ؛كنند تثبيت سياسي نظام و جامعه ذهنيت در خود »بديهي و طبيعي
 ترين بزرگ را آموزشي فضاهاي بتوان شايد .دارند وجود چنان هم فرهنگي و سياسي
 طور به سال هر گذشته سال 35 طي كه دانست تهران ويژه به ،ايران شهري زنانة فضاهاي
 فضاهاي هاي نقش و كاركردها ترين مهم از يكي .اند يافته گسترش تصاعدي و فزاينده
 توجه آن به تر كم كه است اي نكته اين .شهرهاست در زنان حضور گسترش ،آموزشي

 بحث اين نياز با متناسب اما نيست، موضوع ابعاد يتمام شرح مقاله اين از هدف .شود مي
  .است شده هايي اشاره آن به
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 در و مدرسه به آمد و رفت مسير در      ًمعموال  دختران شهري هاي تجربه نخستين
 از مهمي پارة خود مدرسه ،امروز جهان در .گيرد مي شكل تربيتي و آموزشي هاي محيط
 دسترسي عمومي آموزش فضاهاي و مدرسه به پسران اندازة به دختران امروزه .است شهر
 .دارد وجود نيز روستايي دختران براي حتي حق اين .شوند مند بهره آن از توانند مي و دارند

 اين از اي جانبه همه و عميق توصيف و شرح )1390( آموزش ينگار مردم در نگارنده
 كتاب اين در كه كليدي نكتة .نيست جا اين در آن تكرار به نيازي و است كرده ارائه موضوع
 .است روستايي آموزان دانش شدن شهري در روستايي مدارس نقش است شده داده شرح
 زنانه ،معاصر ايران در مدارس كاركردهاي از ديگر يكي كه كرد تأكيد نكته اين بر بايد اكنون
 و دارد مستقل مطالعة به نياز موضوع اين جانبة همه بررسي .است شهري فضاهاي كردن
 ،فرانسوي شناس انسان ،)Emmanuel Todd( دت امانوئل .است نشده مطالعه جايي در تاكنون

 و مدرسه تأثير زمينة در برانگيزشان تحسين مطالعة در شناس، جمعيت ،كورياژ يوسف و
 )1389( ها تمدن مالقات عنوان با كه كتابي در ايران مانند مسلمان جوامع در سوادآموزي

 زنان زمينة در معاصر دورة در آموزش و مدرسه كاركردهاي و ابعاد از برخي اند كرده منتشر
 نوعي مسلمان جوامع ،معاصر دورة طي كه اند داده نشان كورياژ و دت .اند داده شرح را

 و فرهنگي انقالب اين در .اند كرده تجربه را جانبه همه ذهني و فرهنگي جمعيتي، انقالب
 سوادآموزي، از ناشي مندي توان نتيجة در زيرا ؛اند اصلي انقالبيون زنان جمعيتي، انقالب
 در زنان و مردان باسوادي ميزان .اند آورده دست  به را شان باروري رفتار بر كنترل قدرت
  .است ديگر تحوالت براي مهمي شاخص اين و يابد مي افزايش سال هر مسلمان جوامع
 نظام جايگاه و اهميت اما است، نشده توجهي فضا و شهر لةئمس به اگرچه كتاب اين در
 مدرسه كه اين از اغلب ما .دهد مي نشان خوبي به را مسلمان جوامع و ايران در اي مدرسه
 ضمني كاركردهاي از گاهي اما هستيم، ناراضي ندارد را نظر مد رسمي كاركردهاي همة

 شسنگين هاي هزينه رغم به را اي مدرسه نظام كه كاركردهاست اين .مانيم مي غافل مدرسه
 تحول معاصر، ايران در اي مدرسه نظام كاركردهاي اين از يكي .سازد مي موجه و سودمند
 طريق از تنها نه ايران در عمومي آموزش نظام و مدارس .است زنان وضعيت و جايگاه

 مهمي نقش زنان وضعيت ويژه به و ايران جامعة تحول در شكردن همگاني و سوادآموزي
 ميان پيوند برقراري براي بزرگي ميانجي معاصر، ايران در اي مدرسه نظام بلكه دارد، و داشته
  .است بوده شهر و جامعه با ايراني دختران و زنان

 هاي چالش با نيز همشروط از بعد هاي سال در حتي دختران براي مدرسه از استفاده حق
 فضاهاي شدن زنانه براي پهلوي دوران در كه تحولي ترين بزرگ شايد .بود رو هروب جدي
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 نهاد اگرچه دوران اين در .بود مدارس به رفتن طريق از شهر از استفاده حق داد، رخ شهري
 اي توده و همگاني فرصت نوعي نتوانست اما ،يافت گسترش و گرفت شكل عالي آموزش
 »عمومي آموزش« در كه انقالبي علت به بايد تر بيش را پهلوي دوران .كند ايجاد زنان براي
 توانست اسالمي انقالب از بعد دوران در نيز تحول اين اگرچه ؛بگيريم نظر در كرد ايجاد

 دانست نهادي يگانه را مدارس بتوان شايد اكنون .شود سراسري و همگاني دقيق معناي به
 فضايي در طوالني هاي تساع براي را ايراني نوجوان و كودك دختران همة بيش و  كم كه

  .سازد مي مستقر شهري فضاهاي در ادهخانو از دور به و خانه از بيرون
  
      شهري      فضاي     شدن       زنانه   و         دانشگاه     6.2

 تهران در متعددي بزرگ هاي دانشگاه آن از پس و شد تأسيس 1313 سال در تهران دانشگاه
 ها دانشگاه و عالي آموزش شدن زنانه آن از تر مهم و عالي آموزش شدن همگاني اما ،شد بنا
 گسترش با زنان آرام روي پيش سياست .شد مشاهده اسالمي انقالب از پس هاي سال در

 با توانستند زنان و شد تبديل »انقالبي سياست« به نوعي به تهران در دانشگاهي فضاهاي
 گسترش .كنند تثبيت هميشه براي بار يك را شهر در شانجايگاه ساختاري، تحول ايجاد

 گسترده حضور براي كوچك، شهرهاي حتي شهرها همة در بلكه ،تهران در تنها نه ها دانشگاه
 به و آمد مي شمار به ساختاري فرصت نوعي ايران در شهري فضاهاي در زنان همگاني و

 كردن توجيه و دادن پوشش راستاي در فرهنگي و علمي نهاد نقش در ها دانشگاه ،عبارتي
  .اند هداشت كافي مشروعيت و قداست شهر در زنان حضور پذيرش براي ايران جامعة
  
      زنان      آرام     روي     پيش   و       مذهبي       مراكز     7.2
 گسترش شهري، فضاهاي شدن زنانه براي اسالمي انقالب بزرگ پيامدهاي از ديگر يكي

 .است شهري زنان امروزي عاليق و نيازها با متناسب فضاها اين تحول و مذهبي فضاهاي
 .بزنيم قدم كوتاهي مدت مذهبي مراكز اين از يكي در است كافي واقعيت اين درك براي

 حضور از مملو آموزشي فضاهاي و مصرف فضاهاي و ها پاساژ مانند ،مراكز اين امروزه
 امنيت احساس با فضاها اين از ديني غير و ديني گوناگون هاي انگيزه با زنان اين .اند زنان
 كودكان، ،ها خانواده براي گوناگون امكانات      ًمعموال  مراكز اين در .كنند مي استفاده تر بيش

 زاده امام مانند ،مراكز اين از برخي اين بر افزون .است شده فراهم زنان و سالمندان
 در استقرار علت به ،دارد قرار تجريش بازار مجاورت در تجريش ميدان در كه ،)ع(  صالح
  .است يافته نيز سياحتي ةجاذب تهران، شمال تفريحي و هوا و آب خوش ناحية
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  13935 نوروز تجريش ميدان )ع( صالح زاده امام در زنان .7 تصوير

 خورشيد كه اين از قبل شاهين محلة در زندگي .نيمك مي اشاره شاهين محلة به      ًمجددا 
 ،ها ماشين آمد و  رفت ،ها سوپرماركت كار به آغاز ،ها نانوايي چراغ شدن روشن با كند طلوع
 در زنان حضور و  مطبوعاتي هاي هگيش شدن باز ،)پزي كله و حليمي( ها طباخي شدن باز

 مشاهدات از يكي شويد، خارج خانه از آفتاب طلوع از قبل اگر .شود مي آغاز ها خيابان
 زناني و پير و سال ميان جوان، زنان ؛است خيابان در زنان گستردة حضور مكرر و روزانه
 نانوايي صف در نان تهية يا سوپرماركت از كردن خريد براي كه زناني يا آراسته اغلب
 اگر .اند ايستاده ماشين منتظر خيابان و راه بزرگ كنار كار سر به رفتن براي يا اند ايستاده
 گاه سكونت محله اين كه اين( بگيريم نظر در را شمالي شاهين محلة اجتماعي هاي ويژگي

 طبقة اجتماعي نظر از و گرايانه اجتماع هويت فاقد و جوان اي محله شهرستاني، مهاجران
 امري نبايد روز اولية ساعات در زنان گستردة حضور ،)است پايين به متوسط و متوسط
 مناطق برخي   ِتر  بيش شلوغي و آمد و رفت« :نويسد مي ذكايي كه طور  همان اما ،باشد طبيعي
 و زنان براي تري بيش امنيت و آرامش احساس روز پاياني ويژه به و ابتدايي ساعات در شهر

 و روز طول يتمام بيش و  كم ).1391 ذكايي،( »كند مي ايجاد عمومي نقلية وسايل مسافران
 كه طور  همان .است زنان مرور و عبور محل تهران شهر كالن هاي خيابان شب هاي نيمه تا

 »امروز ايران در بازيگوشي جنس از سياستي تجربة سياست؛ و خيابان« مقالة در تاجيك
 و خرد سطح در هم سياست با آشكاري پيوند امروز ايران در خيابان دهد، مي نشان )1386(

 خيابان تاجيك، باور به .دارد كالن سطح در هم و )ميكروپلتيك( روزمره زندگي و فردي
 از نقش اين .دارد كليدي نقش ايران در سياست و عمومي فضاي به دهي شكل در امروزه
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 گوناگون هاي هويت گري خودبيان و وجود ابراز براي خيابان كه است موقعيتي طريق
 و روها پياده مشاهدة به همواره اگر .كند  مي فراهم اجتماعي و ديني و قوميتي جنسيتي،
 كه بريم مي پي ،باشيم مند عالقه و حساس دهد مي رخ تهران هاي خيابان در كه هايي تجربه
 كه عابري .كنند مي مؤثرتري و تر بيش استفادة تهران در خيابان فضاهاي و روها پياده از زنان
 عبور اين .كند مي رمزگذاري را شهر فضاي گوناگون لاشكا به ،گذرد مي خيابان و رو پياده از

 و پوشش با بارز صورت به زنان انبوه وقتي اما ،باشد اي ساده فعاليت عابر براي است ممكن
 فضاي در را معيني زنانة و جنسيتي معناي كنند، مي پر را رو پياده فضاي زنانه معنادار آرايش
 از متفاوتي معناي امروز تهران در زنان حضور علت به شهري زندگي .كنند  مي حك شهر

 جين كه چنان ؛است آورده دست  به اش تاريخي گذشتة هاي دوره نسبت به را شهري زندگي
 درك براي مهمي عنصر كند، مي تردد رو پياده در كه عابري ،نويسد مي )1388( جيكوبز
 ةحوم مناطق    ِبكر  روهاي پياده در كه زماني ويژه به ؛است شهري زندگي سحرآميز ماهيت
  :افزايد مي وي .گيرند مي قرار هم كنار شهر

 مطلب يك جذب شما كه اي ثانيه سي همان در .دارم دوست را آن شتاب و شهر ضربان
 هم و گيرد قرار شما استفادة مورد تواند مي هم كه افتد مي شهر در زيادي اتفاقات شويد مي

 .دهد رخ شما اطراف در      ًدقيقا  اتفاقات اين است ممكن يا و باشد نماد نوعي است ممكن
 يا امپرسيونيست خياباني هاي پردازي صحنه جنس از      ًدقيقا  نظراتي و احساسات چنين

  ).1393 وارد، و سوويج از نقل به( است )Baudelaire( بودلر شهري هاي شعرسرايي

  
  )1391( )آهن راه ةمحل( وليعصر خيابان رو پياده در زنان .8 تصوير
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  فضا شدن زنانه و امنيت 8.2
 كه كنند مي استدالل ناامني احساس بر تكيه با شهري فضاهاي شدن زنانه ايدة منتقدان
 شايسته رو،  اين از .كنند استفاده آن از و يابند حضور شهري فضاهاي در نيستند قادر زنان
  .شود بررسي تأمل با شهري فضاي و امنيت موضوع است
 خيابان جنوب در محيط امنيت ميزان ،اند داده انجام رفيعيان و بمانيان كه اي مطالعه در
 امنيت احساس ميان كه است داده نشان مطالعه نتايج .است شده بررسي خميني امام
 ميزان چنين هم .دارد وجود مستقيمي رابطة فضا از استفاده و تردد ميزان و شده درك

 ديگري مطالعة در .دارد اساسي ينقش امنيت حس ايجاد در آن شهرت و فضا با آشنايي
 فضاي مطلوبيت در مؤثر عوامل و ندا داده انجام )1387( ايينسي و رضازاده رفيعيان، كه

 در گوناگوني عوامل ،اند كرده بررسي را )نبوت ميدان موردي نمونة( شهري عمومي
 آزادي و امنيت اجتماعي، تعامل وجود جمله از ؛اند شده تلقي مهم شهري فضاي مطلوبيت
 راحتي، مشاركت، به تمايل اجتماعي، نظارت وجود هويت، طراحي، دسترسي، حركت،
  .پذيري اجتماع و ها فعاليت و محيط از استفاده ميزان
 اين نتايج .است شده بررسي محيط از ترس وجود داليل گوناگون، مطالعات در

 واحد سريع كالبدي تغييرات عبوري، ترافيك باالي ميزان كه دهد مي نشان مطالعات
 و اجتماعي استهالك عالئم وجود حوزه، يك در شهريت فقدان يا نظمي بي همسايگي،

 مرداني حضور و تسلط چنين هم و مجموعه در اجتماعي پارچگي يك فقدان و فيزيكي
 اصول از خيابان در عملكردها پايين سطح و فضا در دارند  رفتاري هاي ي ناهنجار كه

 گذارد مي اثر شهري فضاهاي از ترس ميزان بر شهري هاي محيط در كه است ديگري
  ).1391 شكوهي،(

 ناامني احساس تأثيرگذاري كليت هب فقط دهند مي نشان باال مطالعات كه نكاتي
 براي زنان كه دهند نمي نشان مطالعات اين .كنند مي اشاره فضا از زنان استفادة در

 طور همان .كنند مي و كرده ابداع را هايي استراتژي چه ناامني احساس اين با مقابله
      ًلزوما  فضا ناامني برابر در تهران شهر كالن در ويژه به زنان ،داد ميخواه نشان كه

  .ندارند انفعالي موضع
 زنان  همة براي تهران شهر كالن در ناامني احساس اين كه داشت نظر در بايد چنين هم

 ناامني احساس ،عالوه به .نيست نيز ايران شهرهاي ساير ميزان به و است نبوده سان يك
 زنان و است صادق ها پارك و ها خيابان مانند ،شهري فضاهاي برخي در فقط زنان براي
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 ،كالسيكش كتاب در فاضلي محمد كه طور همان .دانند نمي ناامن را شهري فضاهاي ساير
 اداري فضاهاي و آموزشي فضاهاي ،كند مي استدالل ،يزندگ سبك و مصرف يشناس جامعه

  ).: 138295 فاضلي،( كنند نمي ايجاد ناامني احساس زنان براي شغلي و
 هاي استراتژي تهراني زنان كه نويسد مي زمينه اين در اش تجربي مطالعة در ييذكا
 به شهر در جنسيتي بالقوة آزارهاي و ها آسيب از ماندن مصون و مواجهه براي را متنوعي

 موقعيت و ها آن زندگي شرايط و سبك دهندة انعكاس      ًعموما  ها استراتژي اين .گيرند مي كار 
 به آن از هايي شناسي گونه توان مي آن پاية بر و برخوردارند آن از كه است هايي سرمايه و

  ).1387 و ديگران، ياباذر( داد دست
 رسد مي نظر به ،ارزشي هاي گيري جهت از فارغ و زندگي سبك هاي ويژگي بر عالوه

 از ندا عبارت شهر در واقعي و فرضي هاي ناامني مديريت براي زنان استراتژي ترين مهم
 ويژه به ،زماني و مكاني شرايط با انشانطباق و آرايش و لباس و پوشش در پذيري انعطاف
 از استفاده و ارتباطي هاي شيوه در پذيري انعطاف ؛تر بيش تحرك با و تر جوان زنان براي

 مختلف فضاهاي از استفاده در مناسب هاي زمان انتخاب ؛كالمي غير و كالمي رفتارهاي
 براي    ًمثال  ،عمومي فضاهاي برخي مصرف در ديگر افراد ساختن همراه ؛شهر عمومي
 مصرف در پذيري انعطاف ؛منزل از خارج تفريحات يا اداري كارهاي انجام كردن، خريد

 مواجهة ديگر، فضاي با فضا يك نكرد يننشجا لزوم صورت در و عمومي فضاهاي
 و خانه فضاي به خود ساختن محدود ناشناخته، هاي ميدان به ورود از اجتناب يا حداقلي
 به ورود چالش از استقبال گاه و كردن ريسك كارها، انجام براي ديگران از دعوت
 هاي شبكه حلقة در كه زناني براي منفي سابقة با يا ناشناخته و مردانه     ًكامال  هاي ميدان

 سالحي داشتن همراه به تمايل استثنايي مواردي در و دارند قرار فرد آشنايي و دوستي
  ).1391 ،ييذكا( خود با سرد

 ميدان زنان براي اه محله و شهرها ،ها گروه يتمام كه نيست اين مطالعه اين استدالل
 بسته« كه اند داده نشان درستي به محققان از بسياري .اند كرده ايجاد نامحدود و باز عمل
 هاي محله از بسياري در هنوز اندروني قوانين حاكميت و زنان فعاليت فضاي بودن

 تجربي پژوهش هاي يافته ).1385 مشيرزاده،( »دارد وجود سنتي هاي خانواده نزد و قديمي
 هاي صورت به را شهري فضاهاي مردان و زنان اخير، هاي سال در كه دهد مي نشان

 شوند نمي مند بهره شهري فضاهاي از سان يك طور به زنان و كنند مي تجربه متفاوتي
 تجربة زمينة در باقري نازگل     ِاخير  نگارانة مردم مطالعة ).47 :1387 رفيعيان، و ضابطيان(

 هاي استراتژي تهراني زنان كه كند مي تأييد ميدان سبزه و تجريش ميدان در تهراني زنان
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 فضاهاي در خصوصي ـ عمومي و مدرن ـ سنتي هاي دوگانه از عبور براي اي پيچيده
 هاي خواست و ميل مطابق را شهري فضاهاي نهايت در زنان .گيرند مي كار  به شهري
 ).Bagheri, 2013( كنند مي مصرف شان زنانه

 در شهري فضاهاي در داده رخ تحوالت كه است اين جا اين در مهم نكتة
 نگار مردم مقام در نگارنده براي .گرفت جدي و ديد بايد را تهران مانند شهرهايي كالن
   .بگيرد ناديده ندك مي مشاهده روزمره زندگي در چه آن است دشوار

 هوا روشني و تاريك هنگام و صبح در تهران هاي خيابان و كوچه در زنان حضور
 و امنيت در شهر كه اين از است معناداري نشانة نوعي هميشه ،است مرد كه ،نگارنده براي

 هاي توصيف از فارغ .است ساري و جاري هايش سختي همة با زندگي و است آرامش
 »شهري مدنيت« از نوعي نشانة خيابان در هنگام آن در زنان حضور كه گفت بايد شاعرانه

 اين داند مي و ددار جامعه به تاريخي نگاهي كه نگارنده براي .است ايران جامعة در
 هاي تجربه ،باشند داشته وجود همواره كه نيستند رخدادهايي يك هيچ ها تجربه

  .دنكن مي حكايت ما شهري فرهنگ در بزرگ تحولي از كه ندا معناداري

 تر بيش و تر بيش شهر در زنان جوش  و  جنب ،آفتاب طلوع و زمان گذشت با       ًطبيعتا 
 حضور براي اي اجتماعي حتي يا قانوني منع هيچ اگرچه كوچك شهرهاي در .شود مي

 حضور شهرها اين اجتماعي و عيني شرايط ياقتضا اما ندارد، وجود شهر در زنان زودهنگام
 با شهر جمعيت ميزان و گستردگي ميان است نيگفت .كند مي ايجاب را شهر در زنان تر كم

 باشد، تر بزرگ شهر هرچه .دارد وجود مستقيمي ارتباط شهر در زنان حضور كيفيت و ميزان
 در دهند مي ترجيح امروز ايراني زنان دليل همين به .است تر بيش زنان حضور ميزان
  .كوچك شهرهاي و روستاها در تا كنند زندگي شهرها كالن

  :است كرده ارائه را جالبي هاي داده زمينه اين در اش تجربي مطالعة در شفيعي
 .نيست تهران شهر زنان ميان رايجي       ِفراغتي        فعاليت  خانه قهوه به رفتن كه است روشن

 12 .روند مي خانه قهوه به بار يك ماهي ها آن درصد 5 و چندبار سالي زنان درصد 3/6
 پارك چندبار ماهي زنان درصد 22 .روند مي شاپ كافي به بار يك ماهي زنان درصد

 از خيابان و بازار در زدن قدم و گردش قصد به چندبار ماهي زنان درصد 21 .روند مي
 حيات هاي مكان از بازديد به بار يك سالي زنان درصد 5/9 و شوند مي خارج خانه

 هاي فعاليت از تهران شهر زنان استقبال از حاكي ها ميانگين مقايسة .روند مي وحش
 است تفريحي مراكز و پارك به رفتن و خيابان و بازار در زدن قدم چون ،فراغتي

  ).1391 ،يعيشف(
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  )1386( فردوس باغ خيابان در سينما موزة شاپ كافي در زنان .11 تصوير

 زنان تر بيش مشاركت مسئلة .كند مي تأييد نيز )1391( ذكايي مطالعة را شفيعي هاي داده
 توجهي درخور و مهم نكتة نيز كند، مي اشاره آن به ذكايي كه ،خيريه و مدني هاي فعاليت در

  .شود مي شهري فضاهاي در تهراني زنان تر بيش مشاركت موجب كه است
 در كه دهد مي گواهي نيز تهران شهر كالن خصوصي و عمومي فضاهاي در تغيير
 عرفي« نام با را يراتيتغ اين محققان، از يكي .باشد داده رخ تحوالتي بايد جنسيتي مناسبات

 عنوان با تجربي پژوهش در )1392( پويافر محمدرضا .است كرده توصيف فضاها »شدن
 »ايراني جامعة در شدن عرفي و زندگي سبك تحوالت رابطة بررسي عرفي؛ زندگي سبك«

 هاي ارزش با خورده گره مهم جزء گذشته در كه بيروني ـ اندروني تفكيك كه نويسد مي
 اين به .است رفته ميان از     ًكامال  جديد هاي خانه در بود، ايراني هاي خانه معماري در ديني

 زوايا يتمام ،بايد كه شود مي تصور شايد و ،تواند  مي ميهمان يا خانه به وارد تازه يك ترتيب،
 پيش سويي به يادشده تغييرات ،اخير هاي سال در .ببيند را آشپزخانه در فعاليت جزئيات و

 آشپزخانه فضاي نتيجه در و شده حذف زيادي حد تا نيز آشپزخانه ديوارهاي حتي كه رفته
 هاي بخش در تغييرات دست اين از .است شده متصل خانه عمومي فضاي به كامل طور به

  .شود مي مشاهده نيز مردم زندگي سبك و زندگي به مربوط ديگر
 تحوالت بر تكيه با تر بيش    ِِِشدن    زنانه سوي به شهري فضاهاي تحول تحليل و تجزيه
 در و ودش مي مشاهده ساختاري تحوالت و زندگي سبك ،ها ارزش در كه ،اجتماعي
 بايد .است پذير امكان است داده رخ ها فناوري و سياست خانواده، مانند اجتماعي نهادهاي
 شهري فضاهاي )مستقيم غير يا مستقيم و نهان يا آشكار( گوناگون هاي شيوه به كه پذيرفت
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 زنان عامليت قدرت توسعة نتيجة در شهري فضاهاي شدن زنانه .اند شده زنانه ايران
 همة ظريفي نحو به انش هزنان هاي خالقيت كمك به معاصر شهري زنان .است شهرنشين

  .اند كرده متأثر خود زنانة هويت از را فضاها
 ،سنجيد شهر در زنان شغلي هاي فرصت معيار با فقط نبايد را فضا شدن زنانه چنين هم
 ؛بگيريم كمك فضا در انزن تأثير و فضا در زنان حضور مانند ديگري معيارهاي از بايد بلكه
 در مهمي عامل شهري هاي خيابان و ها ميدان روها، پياده در زنان حضور نفس مثال براي
 كليت از معنادار هايي نشانه فضا، در شانحضور با زنان .است امروز شهري فضاهاي توليد
 تعامل در و زنان از متأثر دارند حضور فضا اين در كه مرداني و كنند مي رمزگذاري را فضا
 خانه، مديريت براي شان سنتي هاي نقش همان دليل به زنان .كنند مي ايفا را شاننقش آنان با

 خريد فضاهاي مانند ،شهري فضاهاي در تر بيش حضور به كاركردهايشان ديگر و عواطف
 پارك و ميدان و خيابان مثل عمومي فضاهاي و ها شهربازي مثل فراغتي فضاهاي تجارت، و
  .دارند نياز رو پياده و

 فضاهاي به زنان ورود براي مناسبي  عرصة ساالري ديوان نظام ،بعد به رضاشاه زمان از
 فضاهاي سوي به را شانراه خدماتي نيروي و كارمند مقام در زنان .است شده شهري
 بازار درهاي شدن گشوده با و اخير دهة دو در واقع در .اند كرده باز شهر خدماتي و اداري

 شهري فضاهاي كردن زنانه براي اصلي و مهم عامل دو بازار و اداري نظام زنان، روي به
 فضاهاي شدن زنانه در هم را ديگري متعدد عوامل بايد ،عامل دو اين كنار در اما ،اند شده

 براي ديگري عامل حكم در نيز فراغت مسئلة از بايد ،اين بر افزون .دانست مؤثر شهري
 گسترش بسيار امروز شهرهاي در فراغتي فضاهاي .برد نام شهري فضاهاي شدن  زنانه
 .ندا فراغتي فضاهاي از كوچكي بخش فقط ... و شهربازي فرهنگسرا، سينما، ، پارك .اند يافته

 فضاهاي حتي ؛گيرد مي دربر را فضاها همة كه است فرايندهايي از يكي شدن فراغتي
 واقع در .اند شدن فراغتي حال در مختلف  َ    ا شكال به مسكوني و اقتصادي سياسي، مذهبي،
 وظيفة و فرزندان تربيت وليتئمس كه آن دليل به زنان .است مصرف سكة ديگر روي فراغت
 اگر .است خورده گره هويتشان به فراغت لةئمس       ًطبيعتا  دارند، عهده بر را خانه مديريت

 به بايد ،آوريم در سر فضاها شدن زنانه يا شهري فضاهاي در زنان حضور از خواهيم مي
 زنانه زمينة ساالري ديوان از بيش فراغت رسد مي نظر به حتي .كنيم توجه فراغت لةئمس

  .است كرده فراهم را فضا شدن
 ديگر شايد ،بنگريم امروز ايران در شهري فضاهاي و زن لةئمس به ديدگاه اين از اگر

 مطالعات كالسيك محققان و )فمينيسم( گرايي زن جنبش داران طرف كه يكالسيك معيارهاي
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 معيارهايي از      ًمعموال  ،كالسيك ديدگاه در .دنباش نداشته چنداني اهميت كنند مي مطرح زنان
 زنان مشاركت ميزان شاخص منزلة به شغلي هاي فرصت و معماري شهري، طراحي مانند
 .اند كرده عبور موانع اين از زنان امروز كه آن حال كنند، مي استفاده عمومي فضاهاي در

 زنان و فضا ميان كه ندا عواملي فراغت و مصرف بازار، اداري، نظام شد، بيان كه طور همان
  .اند كرده ايجاد ناگسستني پيوندي
  

  گيري نتيجه .3
 تاريخي، و نظري هاي تحليل و تجربي هاي داده برخي بر تكيه با شد تالش مقاله اين در

 كرده تجربه را ساختاري تغييرات و شده زنانه تهران در شهري فضاهاي كه شود داده نشان
 بر تكيه با »شهر و معماري زن،« كنفرانس نخستين در اش تحقيقي مقالة در نيز ذكايي .است
 مانند ،تهران مختلف شهري فضاهاي در زنان با مصاحبه طريق از كه ،تجربي هاي داده

 تهيه فراغتي و تفريحي مراكز ها، پارك ها، شاپ كافي آموزشي، مراكز ها، باشگاه ها، فروشگاه
 است متأثر زنانه فضايي هاي كنش از      ًعميقا  تهران شهري فضاهاي كه داد نشان بود، كرده

  ).1392 ذكايي،(
 همة براي را تحول اين توان  مي آيا كه است اين است مطرح اكنون كه پرسشي

 مسير در نيز ها شهرك و شهرها نگارنده، باور به برد؟ كار  به ايران هاي شهرك و شهرها
 از تر محدود بسيار فضاها شدن  زنانه گستردگي و شدت ميزان، اما ،دارند قرار تحول اين

 با چنان هم زنان شد، اشاره كه طور همان نيز تهران در كه اين ضمن .است تهران
 بيات، آصف »    ِِآرام   روي پيش« نظرية بر بنا .ندا مواجه اجتماعي و سياسي هاي محدوديت

 و نيازها با را تري بيش فضاهاي ،روزمره زندگي در گوناگون هاي استراتژي ابداع با زنان
  .كنند مي هماهنگ شانهاي هخواست

 تحليل را موضوع ابعاد برخي     ًصرفا  فضا شدن زنانه تر عميق و تر دقيق شناخت براي
 مقاله اين در مثال، براي .است تحليل نيازمند كه دارد وجود بسياري هاي موضوع و ماي هكرد
  زنانه در عميقي تأثير ،طريق آن از و كرده ايجاد مجازي فضاهاي در زنان كه تحوالتي به

     ًكامال  اخير هاي دهه در زنان زندگي .ماي هنكرد اي اشاره اند گذاشته شهري فضاهاي شدن
 دست  به تري بيش تسلط و كنترل زمان مديريت زمينة در زنان مثال براي .است كرده تغيير
 در تري بيش آزاد زمان ،متعدد هاي فناوري و مدرن آشپزخانة وجود بركت به ها آن .اند آورده
 تا دهد مي ها آن به تري بيش فرصت و باز عمل ميدان ،فراغت و آزاد زمان اين .دارند اختيار
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 آموزشي يا مصرفي فضاهاي و شهر در زدن قدم فراغتي، فضاهاي مانند ،شهري فضاهاي از
 كليدي موضوعات جمله از خود فضا و جنسيت فراغت، ميان مناسبات مطالعة .كنند استفاده
  .است امروز ايران در شهري فضاي شناخت براي

 موضوعي شهري فضاهاي از شانهاي خوانش و شهر از زنان تجربة لةئمس چنين هم
 و نيستند مردانه زبان پذيراي همواره و      ًلزوما  زنان .دقيق هاي بررسي نيازمند است

 رو هروب زنان »شناختي نشانه مقاومت« با فضاها در مردانه هاي رمزگذاري از بسياري
 اين نوعي به ،مردانه هاي نشانه از زنانه معاني توليد با زنان مقاومت، اين در .شوند مي

 شهري هاي مجسمه مثال براي .دهند مي تغيير خود نفع به و اند كرده تصاحب را ها نشانه
 كه تبليغاتي بيلبوردهاي همه از تر مهم شايد و ها خيابان در شده طراحي هاي گرافيتي يا
 رمزگذاري مردانه زباني و شيوه به است ممكن اگرچه اند كرده پر را شهرها ديوار و در

 نيست مردانه      ًلزوما  ها آن رمزگشايي نظام همان يا ها نشانه اين دريافت و معنا اما ،شوند
 وضعيتي چنين در .كنند بازتعريف را ها نشانه اين شان خواه دل شيوة به توانند مي زنان و

 رمزگشايي و دريافت فرايند بلكه نيست، ها نشانه      ًلزوما  دارد اهميت كه چيزي ديگر
 منظر« مثال براي ديد بايد صورت اين در بنگريم، فضا به زاويه اين از اگر .هاست آن

 به توجه با كه است اين پاسخ مردانه؟ يا است زنانه ما امروز شهري جامعة در »شهري
 تحوالت و عالي آموزش و آموزش توسعة نتيجة در كه ،»زنان عامليت قدرت« رشد
 نهايت در شود، طراحي كه ويژگي هر با ايران شهري منظر است، داده رخ اي رسانه
  .دارد زنانه سوية
  
 ها نوشت پي

 

   ، )    1379 (         جهـاني          ايـران    و         يرانـي         جهـان ا    ،ش                            را محسن ثالثي در كتاب مشـهور     ها          ين مفهوما .1
  .   است                      ابداع و تشريح كرده

        رح داده    شـ   )     1391 (                 فرهنـگ و شـهر                                               هاي هانري لوفور در اين زمينه در فصل اول كتاب      يدها. 2
  .       شده است

   :                            اي دربارة اين محله وجود دارد                                       در سايت رسمي محلة شاهين اطالعات گسترده  . 3
http://shahin-5.mytehran.ir/Default.aspx?tabid=96562&language=en-US 

 ،قاجـار  دورة معـروف  عكاسـان  از خان آنتوان به معروف ،نيآنتوان سوروگ  دست  بهعكس  .4
 .گرفته شده است

 

5 http://www.tabnak.ir/fa/news/388980 
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 منابع
، 3 ، سيشناس انسان نامة، »زندگي روزمره در مراكز خريد تهران«. )1383(اباذري، يوسف و عباس كاظمي 

 .6ش 

احساس ناامني در تجربة زنانه از زندگي «. )1387( نفيسه حميدي اباذري، يوسف، سهيال صادقي فسايي و
 .1ش  ،ششم دورة، زنان پژوهش ،»روزمره

ادارة كل مطالعات  :تهران ،تهران شهر يتجار يفضاها تيروا به تهيمدرن ةتجرب. )1392(آذري، نرگس 
  .شهرداري و انتشارات تيسااجتماعي و فرهنگي 

ادارة كل  :تهران ،ترجمة محمدحسن خطيبي ،جامعه و شهرها ،كتاب در ،گاهيجا و فضا. )1393(اسپين، دفني 
 .مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و انتشارات تيسا

ترجمة  ،رود يم هوا به و شود يم دود است استوار و سخت چه آن هر ته؛يمدرن تجربة .)1389(برمن، مارشال 
 .طرح نو :تهران، مراد فرهادپور

 در زنان امنيت در ارتقاي مؤثر عوامل سنجش«. )1388( مجتبي رفيعيان و الهام ضابطيان محمدرضا، بمانيان،
  .8دورة اول، ش  ،زنان پژوهش ،»شهري هاي محيط

  .نشر شيرازه :اسداهللا نبوي، تهران، ترجمة رانيا در دستان يته جنبش: يابانيخ يها استيس). 1379(بيات، آصف 
جامعة  در شدن عرفي و زندگي سبك تحوالت رابطة بررسي عرفي؛ زندگي سبك«. )1392( پويافر، محمدرضا

  .ادارة كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران :تهران ،همايش سبك زندگي در ايران ،»ايراني
  .25و  24، ش يشهرساز يجستارها، »زنان و فضاهاي شهري«). 1387(تمدن، رؤيا 

 خيتار و فرهنگ رفتار، در انهيگرا جهان كرديرو ليتحل: يجهان رانيا و يرانيا جهان. )1379(ثالثي، محسن 
  .نشر مركز: تهران ،انيرانيا

، ترجمة حميدرضا پارسي و آرزو افالطوني، ييكايمرا بزرگ يشهرها يزندگ و مرگ. )1388(جيكوبز، جين 
  دانشگاه تهرانچاپ  :تهران

ادارة كل مطالعات : ، تهرانيشهر ديخر يفضاها ديجد كنندگان مصرف). 1392(آبادي، مهدي  حسين
  .اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و انتشارات تيسا

ادارة كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي  :تهران ،يفارس تةيمدرن تجربةو  شهر. )1392(مقدم، نرگس  خالصي
  .انتشارات تيساشهرداري و 

اولين همايش علمي و پژوهشي زنان و  ،»تلقي و تجربة زنان از شهر تهران«. )1391(ذكايي، محمدسعيد 
 . زندگي شهري

شده به اولين كنفرانس  مقالة ارائه ،»هاي جديد فضاهاي فراغتي شهري و زنانگي«. )1392(ذكايي، محمدسعيد 
  .زن، معماري و شهر

  .25و  24، ش يشهرساز يجستارها، »از اندروني تا عرصة عمومي«. )1387(آبادي، الهام  رحمت
 مطلوبيت فضاهاي در مؤثر هاي شاخص سنجش«. )1387(احمدوند  رضازاده، سينايي و رفيعيان،

 نامة فصل ،»نبوت تهران ميدان پژوهي مورد )زنان(اجتماعي  خاص هاي گروه منظر از شهري عمومي
  .2، ش هنر دانشگاه
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  ).در دست انتشار(، ترجمة محمود شورچه ياجتماع ةينظرو  فضا). 1393(زيلنيك، آندرزج 
        ترجمـة    ،       جامعـه    و         شـهرها    ،    كتاب  ، »                                مدرنيته، پسامدرنيته و فرهنگ شهري «  . )1393(                      سويج، مايك و آلن وارد 
   .    تيسا                                                           ادارة كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران و انتشارات   :     تهران  ،             محمدحسن خطيبي

                                    تأثير معماري مدرن بر حـذف فضـاهاي     :                  جنسيت و تعلق فضايي «  . )1392(                       پور، محمود و الدن رهبري       شارع
  .                               شده در كنفرانس زن، معماري و شهر       ارائه  ، »     خصوصي

        همـايش    ، »            فضاهاي عمومي     شبكة   در     زنان      امنيت      تأمين  و       دسترسي     شبكة      طراحي «  .)1391(             شكوهي، مهشيد 
  .                زنان و زندگي شهر

               نژاد و فريـاد                       اهللا زياري، حافظ مهدي             ترجمة كرامت  ، ي      انتقاد   ي  اب ي   ارز   ، ي   شهر   ة ي   نظر  . )1390(              شورت، جان رنه 
  .                      انتشارات دانشگاه تهران  ،     پرهيز
   ي         جسـتارها   ،»                                    فضاهاي شـهري بـا رويكـرد جنسـيتي       بر       درآمدي «  . )1387(         رفيعيان      مجتبي و      الهام         ضابطيان،

  . ي      شهرساز
ادارة كـل مطالعـات اجتمـاعي و فرهنگـي     : ، تهـران شـهر  در جوانـان  يزندگ). 1392(طوسي صدر، محبوبه 

  .شهرداري تهران و انتشارات تيسا
                         مجموعـه مقـاالت همـايش      ،»                                   هاي فراغتي و خانواده در شهر تهـران            زنان، سبك«  . )1392(                علي احمدي، اميد 

  .                  سبك زندگي ايرانيان
                                  نشـر پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و       :       تهـران   ،  ي      زنـدگ        سـبك    و        مصـرف    ي    شناس       جامعه  . )1382(            فاضلي، محمد 
   .         ارتباطات

  ،  ) ي     فرهنگ         مطالعات   و   ي    شناس       انسان   ي      منظرها (     ران ي           شدن فرهنگ ا   ي     امروز   ا ي      مدرن). 1387(اهللا  فاضلي، نعمت
  .                                                    پژوهشكدة مطالعات فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  :    ناشر

: ، تهـران يشـهر  ينگـار  مـردم  يراهبردهـا  و فنون ندها،يفرا: يشهر اهايدر پشت). 1392(اهللا  فاضلي، نعمت
 .انتشارات تيسا

  .انتشارات تيسا: ، تهرانيشهر يها گفتماندر  يچرخش فرهنگ  :   شهر   و       فرهنگ  . )1392(   اهللا              فاضلي، نعمت
ـ  ا   ي      گفتمان       تحوالت    نة ي  زم   در     يي       گفتارها (     مدرن      ران ي ا   ي     فرهنگ   خ ي   تار  ).1393(اهللا  فاضلي، نعمت     از         امـروز      ران   ي

  .                                     پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  :     تهران  ، ) ي     فرهنگ         مطالعات      منظر
ـ  ا         فرهنـگ        شـدن    ي       امـروز     به   ي     شناخت       انسان   ي   كرد ي  رو  :     تجدد       تجربة   ).     1393 (   اهللا              فاضلي، نعمت   :          ، تهـران    ران   ي

   .                                 پژوهشكدة مطالعات اجتماعي و فرهنگي
  .نشر آشيان: ، تهرانيرانيا روزمرة يو زندگ يزن پرسه). 1388(كاظمي، عباس 

        زن يـا    :                    سـنگ زيـرين آسـيا   ”                                        شناس ايراني در مقالة خواندني و ماندگارش        انسان «  . )1374(            چيان، فاطمه       گيوه
        اقتصاد     نامة      فصل  .»                                                       هاي نظري در رابطه با مطالعة نقش و جايگاه زنان در اجتماع                 مروري بر ديدگاه   “    مرد؟

   .                              شمارة ويژة نقش زنان در كشاورزي  ،     توسعه   و   ي      كشاورز
    .   آرا        واژه  :     تهران  ، ر ي  پذ      سلطه      مردان      جو،      سلطه      زنان  :  ل ي  ذل    زن  . )2139(            محمدي، بيوك 

               زنـان مهـاجر   «  .)1388(                                                    بـي رازقـي نصـرآباد و محمدرضـا كـارگر شـوركي                                   محموديان، حسين، حجيـه بـي  
  . 4    ، ش هفتم       ، دورة     زنان       پژوهش  ، »             كرده در تهران       تحصيل
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   .      شيرازه  :       ، تهران ي      اجتماع   ة ي   نظر        جنبش تا     از  . )1385(                مشيرزاده، حميرا 
  .12  ش   ،    نگار    زن      نشرية   ،                 ترجمة پرتو فرهودي  ،»                           جداسازي جنسيتي در فضاي شهري«  . )1392(  .           مك داول، ال

           هاي بانوان             ها و انجمن                         نگاهي به نخستين اتحاديه  /                            مبارزات سياسي زنان دارالخالفه «   ).     1391 (          روح، احمد      نيك
 .   شرق          ، روزنامة  »     تهران
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