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چكیده
امنيت زماني مطرح ميشود که جامعه احساس کند هویتش در خطر است .شهرها از نظر امنيت،
جاذبه اي براي زنان ندارند و آنها هنگام تردد در سطح شهر ،فاقد امنيت جسمي و روحي الزم
هستند که این امر به ویژه در زمينه حمل و نقل و جابهجایي در شهر بيشتر نمایان ميشود .این
مفهوم ،یكي از شاخصههاي کيفي زندگي در شهرهاست و آسيبهاي اجتماعي از مهمترین
پيامدهاي مختلف امنيت بهشمار ميروند .در این ميان فضاهاي شهري از جمله مولفههایي هستند
که نابهنجاريهاي اجتماعي در بستر آنها به وقوع ميپيوندند .در نتيجه ،با تاکيد بر مسائل زنان
شاید بتوان گفت شهرها آینه تمامنماي تبعيض عليه زنان بهشمار ميروند .در نخستين
برنامهریزي هاي شهري در نيمه نخست قرن بيستم ،شهرها براساس تفكيك کارکردها به شيوه
سنتي مورد توجه قرار گرفتهاند ،یعني زنان به حوزه خصوصي و مردان به حوزه عمومي تعلق
داشتهاند .هدف این مقاله افزایش امنيت فضاهاي شهري و تأثير آن بر هویت اجتماعي زنان مي
باشد .روش تحقيق در این پژوهش توصيفي تحليلي بوده که جمع آوري اطالعات از منابع اسنادي
و کتابخانهاي صورت گرفته است .از یافتههاي این پژوهش ميتوان نتيجه گرفت که شرط اساسي
براي ارتقاي کيفي امنيت جامعه شهري این است که به هویت اجتماعي زنان در فضاهاي شهري ،به
تناسب نيازهاي آنها و بدون از تفكيك جنسيتي محدودکننده توجه شود ،به خواست و نيازهاي آنان
در همه ابعاد شهر :شامل کالبدي فضایي ،اجتماعي و ...که زمينهساز هویت اجتماعي و نقشپذیري
آنان در اداره امور شهرها است ،توجه گردد.
کلمات کلیدي :هویت اجتماعي زنان ،فضاهاي شهري ،امنيت
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مقدمه
شهرها و به خصوص کالنشهرهاي بزرگ معاصر با تمام پيچيدگيها و مصنوع بودنشان،
مهمترین و شگرفترین دستاوردهاي انسان هستند ،از این رو شهرها را کارگاههاي تمدن و
ماوراي طبيعي انسان متمدن باید به حساب آورد (خوشروي .)59: 5920 ،قطبي شدن
ساختار فضایي شهر در اثر سياستهاي مدیریتي ،در امتياز دادن به یك محيط در جذب
امكانات و خدمات و یا عدم توانایي یك محيط در جذب امكانات و خدمات ،باعث افزایش
 ،) scout،و خلق فضاهاي محروم شهري را
کيفيت نامطلوب فضایي شده(:8280
سبب گشته که این فضاي محروم ،مفهوم خوانایي فضاي شهري را به چالش کشانده و
قرائت نامطلوبي از فضا را سبب گشتهاست .فضایي که نه تنها باعث نميشود مردم خویش را
در آن باز یابند و در آن احساس آرامش کنند بلكه با ایجاد دیگر جاها (فضاهاي متعارض)
محرک احساس اضطراب و عدم امنيت شده و شخصيت شهري ساکنان را به چالش کشانده
 .)fakooh :پس از انقالب صنعتي ،تحوالت اجتماعي و اقتصادي به ویژه
،
است(
فنآوریها  ،نظام سكونتگاههاي انساني (شهري ،روستایي ) را به شدت تحت تاثير قرار داده
است .بهگونهاي که سهم جمعيت شهري نسبت به جمعيت روستایي فزوني گرفته و در
فضاي لجامگسيخته و بدون برنامه و تا اندازهاي نشأت گرفته از مهاجرت شدید و بيبرنامه
روستایي ،این امر مدیریت شهري را نه تنها در ارائه خدمات عمومي با مشكل روبرو ساخته
است بلكه در عصر جهاني شدن مدیریت کارآمد و اثربخش را به یك مدیریت منفعل و
اقتضایي مبدل ساخته است (وارثي و همكاران .)516 :5927 ،فرهنگ مادي و معنوي
شهري ،حاصل دستاورد بزرگ کانون تمدنساز از چند هزار سال پيش تاکنون بوده است و
دستيابي به رفاه و آسایش فزاینده در محيط زیست شهري ،براي همه گروهها و اقشار
مختلف مردم (سني و جنسي) از دغدغه هاي فكري فرهيختگان به ویژه کارشناسان آشنا به
مسائل شهري در دو قرن اخير ميباشد (مهندسين مشاور امكو .)51 5973 ،
هویت از نيازهاي رواني انسان و پيشنياز هرگونه زندگي اجتماعي است ،زیرا اگر
مبناي زندگي اجتماعي را برقراري ارتباط پایدار و معنادار با دیگران بدانيم ،هویت چنين
امكاني را فراهم ميکند .هویت معموالً در نگرشها و احساسات افراد نمود ميیابد ولي بستر
شكلگيري آن زندگي جمعي است (اعتماد  .)75  5927،اگر هویت را به معناي «داشتن
تصویر روشني از خود یا پنداشتي آگاهانه از کيستي و چيستي خود» تعریف کنيم ،آنگاه

در ميیابيم که شناخت هستي ما در گرو شناخت تاریخي ماست ،زیرا تمامي افراد جامعه
باید بتوانند به تجارب خود معنا ببخشند و از طریق انباشت آگاهي از خود به آگاهي از
جامعه ،فرهنگ ،تاریخ و… نائل آیند .افراد از طریق معنا بخشيدن به تجارب خود و با ارائه
توصيف هاي دقيق ،عيني و همه جانبه از آن به موضوع شناسایي از خویشتن دست یافته و
با ابعاد پيچيدة آن آشنا شده و از تغيير و تحول فرایند آگاهي از خویشتن مدد جسته تا
بتوانند تغييرات محيط اجتماعي ،فرهنگ و جامعة خود را بهتر درک کنند و از این طریق،
در توسعة انساني به منزلة بخشي از توسعة بشري نقش مؤثرتري ایفا کنند ( عزیززاده،
.) 76 :5927
شرح و بیان مسأله پژوهش
شهرها با تمام ویژگيهایي که دارند هميشه مورد چالش بودهاند .از فضا تا طراحي گرفته تا
تمامي مسائل اجتماعي و فرهنگي .با اوج گرفتن جنبش طرفداري از حقوق زنان و جنبش
دانشجویي پاریس از سال  5369ميالدي به این طرف که زیر ساختهاي نظري اروپا را
تكان داد و مسائل جدیدي را در دنيا مطرح کرد ،بحثهاي مربوط به «جنسيت و جغرافيا
» « ،فضا و جنسيت » و همچنين «شهر و جنسيت » ،در بسياري از کشورهاي جهان
فراگير شد .نظریهپردازان گوناگوني از جمله هانري لوفور که ازچهرههاي شاخص این جنبش
فكري است مشخصا روي این مقوله کار کرد ند و مباحث دقيقي را مطرح نمودند .مطالبي را
که در این بحث ميتوان به آن اشاره نمود ،یكي دیدگاه فمنيسمتي است و دیگري مباحث
جنسيتي است « .فمنيسم نقشها و روابط که موقعيت زنان و مردان را به روشهاي
گوناگون و نابرابر در جامعه تعيين ميکند ،مورد چالش قرار مي دهد» و بحث جنسيت
مفهوم کليتري از آن را مطرح ميکند که تفاوتهاي بيولوژیكي جنس نر و ماده را مطرح
ميکند " .جنسيت " در واقع «ارتباط زنان و مردان در جامعه با جامعه و اجتماع آنها
است» ،یعني این که جنسيت وارد حوزههاي گستردهتري به نام اجتماع ،شهر و فضاهاي
شهري ميشود .بنابراین امروزه بحثهایي مثل فضا و جنسيت ،مكان و جنسيت ،شهر و
جنسيت به طور خاص در مسائل شهري و برنامهریزي شهري و نيز مدیریت شهري مطرح
است و یا موضوعي که در اواخر دهه  69و اوایل دهه  79ميالدي مطرح شد و بحث بر سر
فضاهایي بود که «شدن» و یا «بودن» را ایجاد ميکند .یعني فضاهایي که شما به عنوان
کسي که وارد آن ميشوید به شما تحميل ميکند که اینگونه باشيد و فضاهایي که آن

امكان را ایجاد ميکند شما چيز دیگري باشيد در جهت تعالي یا اضمحالل .بدین ترتيب،
چنين تحوالتي موجب شده که اقشار مختلف با سالیق خاص خود در امور برنامهریزي
شهري دخالت داشته باشند .و از آنجایي که در این امور و برنامهریزيها ،زنان در گذشته در
حاشيه قرار داشتهاند و کمتر در برنامهریزيهاي شهري دخالت داشتهاند ،بنابراین امروزه
شاهد شهرهایي هستيم که بيشتر داراي الگو و ساختار فضایي مردانه ميباشند و هویت زنان
به عنوان نيمي از استفادهکنندگان از شهر به فراموشي سپرده شده است .در رابطه با
استفاده زنان از فضاي عمومي ،یك سري سواالتي مطرح ميشود .این که زنان چقدر مي-
توانند از فضاها استفاده کنند ،در این رابطه چند سوال مطرح ميشود از جمله – 5:اصوال
زنان ا ز فضاهاي عمومي چگونه استفاده ميکنند؟  -8امكان حضور زنان در فضاهاي عمومي
تاچه حد ميسر است؟  -9مشكالت زنان در فضاهاي عمومي چيست؟  -0این مشكالت تا
چه حد فرهنگي و تا چه حد مربوط به قوانين است؟ -1زنان براي حضور در فضاهاي شهري
چقدر تالش کردهاند و تا چه اندازه موفق بودهاند.
اهداف تحقیق
هدف این تحقيق ،بررسي امنيت در فضاهاي شهري و تأثير آن بر هویت اجتماعي زنان در
فضاهاي شهري است ،مشخص کردن علل تاثيرگذار بر هویتیابي زنان درجامعه شهري و
ارائه راهکارهایي براي ارتقاي هویت اجتماعي زنان د رشهرها ميباشد.
مواد وروش
روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردي و ماهيت توصيفي تحليلي است .بدین منظور
در این پژوهش ،ابتدا به بررسي و نقش فضاهاي شهري در هویت اجتماعي و رابطه زنان با
این فضاها و رابطه فضا با فعاليتهاي جنسيتي پرداختهایم و در نهایت راهکارهایي براي
حضور فعال زنان در عرصه برنامهریزي شهري و فضاهاي شهري ارائه گردید.
مباني نظري
هويت
«داشتن تصویر روشني از خود یا پنداشتي آگاهانه از کيستي و چيستي خود» (عزیززاده،
 .) 76 :5927هویت انساني ،مقولهاي اجتماعي است .همه انسانها به هنگام تولد ،فارغ از
اینكه در کجاي زمين به دنيا ميآیند و یا از چه قوم و قبيلهاي برخوردارند ،داراي

ویژگيهاي یكسان نوع انساني هستند که در ميان انواع موجودات زنده هستي یافتهاند و
هيچ گونه تفاوت ماهوي با یكدیگر ندارند؛ بنابراین ،مقوله هویت انساني که در دوران رشد و
تكوین انسان در جامعه شكل ميگيرد ،کامأل اجتماعي و جامعهشناسانه است و ربطي به
خون و نژاد و رنگ پوست و  ...ندارد .هویت اجتماعي انسان ،از پنج مؤلفه پيروي ميکند .به
زبان دیگر ،بر پایه پنج مؤلفه تأثيرگذار ،شكل ميگيرد؛ 5ـ عوامل جغرافيایي ـ اقليمي؛ -8
عوامل سياسي و تاریخي؛  -9عوامل اقتصادي و معيشتي؛  -0عوامل فرهنگي (زبان و ادبيات
و هنر ،ميراث اساطيري ،سنن و آداب ،اعتقادات و آیينها و رسوم و یادمانها)؛  -1و
مؤلفههاي تربيتي.
هويت فردي و اجتماعي
ما نياز داریم جزئي از دیگران حلقه دوستان  ،خانواده ،جامعه  ،ملت و بخشي از بشریت
باشيم  ،دیگران ما را جزئي از خود بدانند  ،دوستمان بدارند و تایيدمان کنند  .همچنين
نياز داریم بر تمایز خود از دیگران پا فشاري کنيم وفردیت خود را به اثبات برسانيم و نشان
دهيم که مسئوليت تضاد هاي حاصل از این فردیت را مي پذیریم (آلتمن )12 : 5928،
هویت مقولهاي است که هم در سطح فرد ميتواند مطرح باشد و هم در سطح
اجتماع .بررسي هویت قومي و هویت ملي بيشتر از اینكه در سطح فرد مطرح باشد در سطح
اجتماع مطرح است .اولين نظریهها براي تعيين و تعریف هویت ،نظریههایي هستند که
بيشتر فردمدار بودند و واحد تحليل آنها فرد بود و بعدها کساني دیگر بحث هویت را در
اجتماع مطرح کردند .در سطح فردي ،تحليل هویت کساني مثل ميد وگافمن و کولي را
ميتوان مثال زد که تأثير زیادي بر کساني چون ریچارد جنكينز و هنري تاجفل  -دو
نظریهپردازي که در سطح اجتماعي هویت کار ميکنند -گذاشتند .روانشناسان اجتماعي و
جامعهشناسان و به طور کلي عالمان علوم اجتماعي ميخواهند بر این واقعيت تأکيد کنند
که احساس هویت ،به واسطه دیالكتيك ميان فرد و جامعه شكل ميگيرد .هویت کم و بيش
در نگرشها و احساسات افراد نمود ميیابد ولي بستر شكلگيري آن زندگي جمعي است.
"جرج هربرت ميد" را از این حيث ميتوان پرچمدار نظریه هویت اجتماعي دانست که
فرایند دستيابي فرد به احساس و برداشتي کامل از خویشتن را بررسي ميکند(
ریچاردجنكنيز.)5925،

فضاهاي عمومي
بستر مشترکي که مردم فعاليتهاي کارکردي و مراسمي را که پيوند دهنده اعضاي جامعه
است ،در آن انجام مي دهند ،چه روزمرگيهاي محلي باشد و چه جشنوارههاي دورهاي .
تمام بخشهاي بافت شهري که عموم مردم با آن دسترسي فيزیكي و بصري دارند .بدین
ترتيب خيابانها  ،پارکها و ميادین شهر یا شهرک با ساختمانهایي که محصورشان ميکنند
و محدودهشان را مشخص ميکنند ،گسترش ميیابد .بدین ترتيب ،عرصههاي عمومي
مهمترین بخش از شهرکها و شهرهاي ماست .جایي است که بيشترین اندازه از تماس و
تعامل انسانها روي مي دهد (همان).
مبحث اصلي
نقش زنان در فضاهاي شهري
فضاهاي شهري در شهرهاي بزرگ ،اگ ر چه بسيار جذاب و بر انگيزانندهاند ولي در عين حال
سرشار از غریبگي ،ناامني و هراس هستند .به همين دليل فضا هاي شهري اغلب ،آن
جاذبهاي را که براي مردان دارند ،براي زنان ندارند ،زیرا براي آنان با آسایش و امنيت کافي
همراه نيست .به همين دليل بسياري از نویسندگان فيمينيست ضد شهر هستند .برخي از
آنان ميگویند که از نظر تاریخي شهرها را مردان ميسازند و اداره ميکنند و در عرصه
شهرسازي ،مثل بسياري عرصههاي دیگر زنان در حاشيه قرار دارند .براي مثال« اليزابت
ویلسون » ،در پي یافتن این حقيقت است که شكل شهرهاي معاصر چگونه توسط فرضياتي
ناآشكار درباره زنا،ن نقش و جایگاه آنان در فضاهاي شهري تعيين شدهاست .او بر نامهریزي
شهري در قرن نوزدهم را مبارزهاي سازمانیافته براي حذف زنان و کودکان طبقات کارگر و
فقير ميداند .بنا براین حضور زنان در شهر پدیدهاي متعارض و مسألهساز است .این جنبه از
رابطه مردان و زنان که تقالیي ميان نظم مردانه و بينظمي زنانه است ،در قلب زندگي
شهري جا گرفته است .به نظر ویلسون شهر « مردانه » با « نظم خشك و رویهمند شدهاش
» که در مقایسه پيروزمندانه برجها  ،مناظر و مناطق صنعتي بي روح تجلي یافته است،
پيوسته با شهر « زنانه » با آن « اغتشاش لذت بخش » و جاذبه هزار توي آن در چالش قرار
دارد (مدني پور  )586 :5973 ،اما آن چيزي که باعث ميشود زنان احساس کنند که در
شهر در حاشيه قرار گرفتهاند ،چيست ؟ شاید بتوان گفت یكي از علل مهم نحوه کارکرد
فضاهاي شهري است که تحرکپذیري زنان را محدود ميکند و آنان را با ترس و ناامني رو

به رو ميسازد .از نظر اجتماعي حرکت و رفتار زنان در شهر به روشهاي گوناگوني محدود
ميشود که از آزادي انتخاب و جنبوجوش آنان جلوگيري ميکند ،جدا شدن خانه از کار
در فرایند صنعتي شدن و به حومه راندن زندگي شهري ،هر روز بيش از پيش ،زنان را از
تحرک اجتماعي و مكاني باز ميدارد ،به ویژه براي زنان طبقات متوسط که بنا به فرض باید
خانهدار باقي بمانند اما با تغيير نقش سنتي زنان به عنوان خانهداريهایي بيمزد و اهميت
روزافزون آنان در کمك به اقتصاد رسمي ،موجب گردیده که هم زنان و هم نظام اقتصادي
به تجدید نظر در الگو هاي دسترسي و تحرکپذیري زنان روي آورند ( مدني پور:5973 ،
.)582
مسأله شگفتآور و در عين حال تاسف انگيز این است که در شهرسازي مدرن با
وجود حضور وسيع زنان در عرصههاي عمومي و فضاهاي شهري ،خيلي کم به تفاوت و
تنوع نياز هاي زنان توجه شده است ،گویا شهرها را براي مردان مجرد و ميانسال طراحي
ميکنند.
زنان ،احساس خانوادگي و جداسازي فضاهاي شهري
مفهوم شهروند ،براي برنامهریزان شهري ما یك مفهوم انتزاعي است و برنامهریزان کمتر
تصوري محسوس و ملموس از شهروند دارند و شهروند در بهترین صورت خود مردي است
سالم و جوان ،بدون هيچ مسألهاي که ميخواهد تنها در خيابان جابهجا شود .بنابراین تمام
خدمات شهري براي تامين نيازهاي شخصي اوست و تفاوتهاي جنسيتي شهروندان هرگز
مورد توجه برنامهریزان نبوده است .این نگاه مردانه به شهر و شهروند و برنامهریزي توسط
مردان ،سبب شده که اگر خدمات و امكاناتي نيز در زمينه حفظ امنيت شهروندان در نظر
گرفته شده ،در حدي باشد که فقط براي یك مردکافي است و تمام فعاليتها براي توسعه
شهر ،بر مدار مردان صورت گرفته است و همين مسأله خود موجبات عدم امنيت بيشتر
زنان را ایجاد کرده است ( زنجانيزاده )91 :5929 ،جداسازي فضاهاي عمومي زنان :یكي از
رویكردهاي جدید براي تامين رضایت و امنيت بيشتر زنان در فضاهاي شهري ،توسل به
جداسازي زنان و مردان در فضاهاي عمومي و ایجاد خدمات و تسهيالت اختصاصي براي
آنان است  .البته جداسازي فضاهاي مردانه و زنانه از یكدیگر ،ریشه در جوامع سنتي گذشته
دارد ولي در دنياي معاصر اشكال جدیدتري پيدا کرده است که با انگيزهها و دالیل مختلف
هم در کشورهاي پيشرفته و هم و در کشورهاي درحال توسعه پيگيري ميشود  .اگر

موضوع ایجاد فضاها و امكانات خاص زنان در شهرها مثل پارکهاي ویژه ،اتوبوسها یا واگن-
هاي اختصاصي ،باشگاههاي ورزشي زنانه ،تاکسيهایي با رانندگان زن و غيره با انگيزه ایجاد
تنوع بيشتر در امكانات عمومي و افزایش حق انتخاب بيشتر براي زنان در نظر گرفته شود،
رویكردي قابل دفاع و سازنده محسوب ميشود که به سود جامعه است اما اگر ایجاد فضاها و
تسهيالت اختصاصي زنان در شهرها با هدف اصلي جداسازي زنان از مردان صورت گيرد ،به
نظر ميرسد که با وجود برخي آثار مثبت ظاهري و کوتاه مدت از نظر پيامدهاي دراز مدت
جامعهشناختي و روانشناختي چندان قابل دفاع نيست و بسياري از شهروندان زن و یا مرد
با آن مخالف هستند.
بنابراین جدا کردن زنان و مردان در فضا هاي عمومي ،در واقع تجربه بنيادهاي
اجتماعي خانواده جدید است .با ایجاد جزیرههایي زنانه در اقيانوس مردانه ،نميتوان به هم-
فكري  ،تعامل و برابري دست یافت و نميتوان جوانان و کودکان را براي پذیرش مسئوليت-
هاي بزرگ انساني خود (مردانه و زنانه ) آماده ساخت و باز نباید فراموش کرد که زیباترین،
امنترین و پرشورترین فضاهاي شهري آنهایي هستند که احساس خانوادگي را در انسان
تقویت ميکند .جایي که تمام ارزشهاي فرهنگي و آموزشهاي زندگي اجتماعي در تعامل
زنان و مردان و فرزاندان آنان به ظهور ميرسد و شكوفا ميشود(فصلنامه تحليلي پژوهشي
علوم اجتماعي .)53 : 5927،
شهر مجموعهاي فرهنگي کالبدي است که بر اساس نيازها ،فعاليتها و رفتارهاي
ساکنين آن شكل گرفته است .انسانها بسته به نيازهاي فردي یا گروهي خود عمل کرده و
الگوهاي رفتاري خاص خود را تعریف ميکنند .شهر و فضاهاي مختلف آن بستر یا ظرفي
هستند براي اینگونه اتفاقات به تبع فضاها و خصوصيات آن ،وابستگي شدیدي به نحوه
فعاليت و الگوهاي رفتاري استفاده کنندگان آن دارند(پاکزاد .)60 :5920،
حوزههاي رفتاري گوناگون در محيط شهري ،پدیدآورنده فضاهاي مختلفي هستند و
بر حسب نيازهاي شهروندان به وجود ميآیند .بسياري از این فضاها به صورت فضایي
عمومي ظاهر ميشوند و جالب این که هر فضاي عمومي در ذهن استفادهکنندگان به خرد
فضاهاي شخصي براي هر نفر تقسيم ميشود .در طرح یك فضاي عمومي براي شهر ،همه
گونه افراد استفاده کننده زنان و مردان پير و جوان باید در نظر گرفته شوند .سهم عمده
استفادهکنندگان فضاهاي عمومي را زنان و کودکان تشكيل ميدهند که داراي فضاي

شخصي ملموستري هستند .طراحي فضا و مكان متاثر از خواستها و اعمال قدرت گروه-
هاي مختلف اجتماعي است و شهرسازي قبل از آن که به جنسيت وابسته باشد ،به فرهنگ
آن جامعه وابسته است  ،برقراري تعادل بين نيازهاي جنسيتي و دیگر عوامل موثر
شهرسازي ،امري ضروري و اجتنابنا پذیر است .توجه به تفاوتهاي ظریفي که در زنان
نسبت به مردان وجود دارد ،در هيچ کدام از طرحهاي شهري به چشم نميخورد .براي نمونه
متناسب نبودن ابعاد و تناسبات مبلمان شهري با شرایط زنان امري مشهود است .گر چه
نميتوان با قاطعيت اظهار داشت که مبلمان موجود در شهرهاي کنوني ،مختص مردان
طراحي شده است اما ميتوان به جرأت گفت که نياز زنان در بسياري از موارد در نظر گرفته
نشده است(ستوده  .)60 :5971 ،باید گفت که نيمي از استفادهکنندگان امكانات شهري
بانوان هستند ولي مبلمان موجود کاربري مردانه دارند .البته نه این که عمدي براي این
موضوع باشد ،چون مردان در ایجاد این امكانات تصميمگيرندهاند ،ناخواسته آنها را متناسب
با وضعيت خود تعریف ميکنند.
در تفكرات شهرسازي سنتي ،زنان به حوزه خصوصي و مردان به حوضه عمومي تعلق
داشتهاند ،این تفكيك با وجود افزایش شهرنشيني ،توسعه شهرها و تغييرات ،همچنان باقي
مانده و باعث ایجاد تناقضي شده است که نتيجه آن عدم آسایش و امنيت اجتماعي زنان در
فضاي شهري است .به طور مثال؛ پلهاي عابر پياده ،پلهاي زیر گذر و تاریكي آنها ،نحوه
نورپردازي خيابانها ،سيستم حمل و نقل عمومي و سایر خدمات عمومي و امكانات موجود
براي شهروندان در شهر ،به گونهاي است که نياز زنان کمتر مد نظر بوده است .همچنين
کمبود نور در شب نيز ،امكان جابجایي را براي زنان دشوار ميکند .ایستگاههاي اتوبوس در
شهرها از نظر روشنایي وضع مناسبي ندارند(زنجاني زاده  . )89 :5925 ،زنان هنگام تردد در
سطح شهرها ،اغلب احساس ناامني ميکنند .پلهاي زیر گذر ترسناک و وحشتناک هستند،
پيادهروها ناهموارند و در برخي نقاط بسيار باریك ،فاصله پلها روي جوي آب در برخي
خيابانهاي شهر بسيار زیاد است ،پریدن از روي جوي آب در برخي خيابانهاي شهر بسيار
زیاداست و پریدن از روي جويهاي عریض تنها براي کفشهاي ورزشي جوانان مناسب
است و نه زنان .در مجموع ميتوان گفت که در فضاهاي شهري تناسبات مبلمان شهري،
کفپوشها ،نورپردازيها ،طراحي مسيرهاي پياده ،امنيت فضاها ،رنگ و طراحي فضاها غالبا

با رویكرد مردانه طراحي شده است و تفاوتهاي انساني ،حسي و رفتاري زنان در طراحي
فضاهاي شهري کمتر مورد توجه بوده است.
امنیت شهر با مشارکت شهروندان
رشد شهرها در کشورهاي درحال توسعه روندي طبيعي و بهنجار نداشـته اسـت ،بـه همـين
دليل نيز گذشته از آنكه به تهيشدن روستاها و ضربه بر پيكر توليد کشاورزي منجر شـده و
بر خيل جمعيت مصرف کننده افزوده اسـت ،هویـت و سـاختار شـهري کشـورهاي درحـال
توسعه را نيز مختل کرده است.
اختالل ساختار شهري در کشـورهاي درحـال توسـعه ازجملـه ایـران ،بـه گسـترش
فيزیكي شهرها و تراکم فوقالعاده جمعيت انجاميده است که نتيجه آن به هم خوردن تعادل
بين امكانات موجود با نيازهاي جمعيت و اختالل در برنامهریزيهاي شهریست.
بعد اجتماعي این اختالل به شكل تغيير سـریع ترکيـب جمعيـت شـهري و بـه هـم
خوردن نسبت جمعيت بومي و غيربومي و نيز ایجاد مراکز حاشيهاي خود را نشان ميدهد.
تغيير ترکيب جمعيت شهري و قرارگرفتن خرده فرهنگهاي متفـاوت و متعـارض در
کنار هـم ،روابـط همسـایگي و محلـهاي را بـه کلـي دگرگـون و هویـت اجتمـاعي شـهر را
دستخوش تغييرات اساسي کرده است.
فضاي متراکم از انبوه جمعيت ناآشنا و غریبه ،محيطي مساعد براي تخطـي از قواعـد
و هنجارهاي زندگي شهري فراهم کرده و زمينه انـواع بزهكـاريهـا و جـرم و جنایـت را بـه
وجود آورده است.
امنیت اجتماعي
امنيت واژهاي پيچيده و به لحاظ کاربرد ،از گستردگي وسيعي برخوردار است .از درونيترین
افكار و احساسات بشري گرفته تا مهمترین مسائل بين دولتها ،در برگيرنده مفهوم امنيت
است .فرهنگ لغت آکسفورد امنيت ( )securityرا چنين معنا ميکند« :رهایي از نگرانيها
و ایمني در مقابل خطرات و همچنين معيارهایي قراردادي براي تضمين ایمني یك کشور،
شخص یا چيزي که از ارزشي برخوردار است» .همچنين فرهنگ معين امنيت را " ایمن
شدن ،بي بيمي و در امان بودن" معنا کرده است .از آن هنگام که انسان براي بقا و تامين
معاش خود با وسایل ابتدایي و دستساز به مقابله با عوامل طبيعي پرداخت تا اکنون که به
دنبال عصر صنعتي شدن ،سرعت و تكنولوژي رؤیاي برتري بر همنوعان و جهان پيرامون

خود را از طریق وسایل پيشرفته نظامي و اتمي در سر ميپروراند ،امنيت چه در بعد رواني
آن و چه در بعد فيزیكي ،همواره یكي از دغدغههاي هميشگي او بوده است .متناسب با
پيچيدهتر شدن روابط اجتماعي در عصر مدرنيته و خارج شدن این روابط از حالتهاي ساده
اوليه که جنبه فيزیكي و محسوس داشت ،عوامل پنهان و غير فيزیكي امنيت در ابعاد
مختلف اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي روز به روز اهميت بيشتري پيدا کرد .به
همين دليل ،مقوله امنيت اجتماعي که مهمترین مولفه تشكيلدهنده امنيت ملي است در
سال هاي اخير در سطح ملي و بين المللي مورد توجه جدي قرار گرفته است .امروزه
سياستمداران و نظریهپردازان دریافتهاند که تضمين امنيت ملي یك کشور که عمدتا ناظر بر
امنيت سيستم حكومتي و کارکرد درست نهادهاي "دفاعي – امنيتي" در کشور است ،در
گرو فراهم آوردن امنيت اجتماعي است که عمدتا ناظر بر امنيت مردم است و به هر ميزان
که این مولفه در ميان سایر مولفهها نقش بيشتري داشته باشد ،امنيت ملي پایدارتر ،کم-
هزینهتر و بالندهتر خواهد بود .جستجوي امنيت از مهمترین کششها و انگيزههاي انساني
است .این کشش با جوهر هستي انسان پيوندي ناگسستني دارد .انسانها در پي برآوردن
نيازهاي زیستي با یكدیگر وارد مناسبات گوناگون شده و تشكيل جامعه ميدهند .مهمترین
نياز هر جامعه  ،خواه یك طایفه یا قبيله و یا یك قوم کشور باشد ،تامين امنيت آن جامعه و
افراد آن است .امنيت را بسته به زمينه کاربرد ميتوان به چند دسته تقسيم نمود :امنيت
فردي :حالتي است که در آن فرد فارغ از ترس آسيب رسيدن به جان ،مال یا آبروي خود یا
از دست دادن آنها زندگي کند)آشوري .)92 :5927،امنيت اجتماعي :حالت فراغت همگاني
از تهدیدي است که کردار غيرقانوني دولت یا دستگاههاي فردي یا گروهي در تمامي یا
بخشي از جامعه پدید آورد .امنيت ملي :حالتي است که ملتي فارغ از تهدید از دست دادن
تمام یا بخشي از جمعيت ،دارایي یا خاک خود به سر برد .امنيت بينالمللي :حالتي است
که در آن قدرتها در حالت تعادل و بدون دستیازي به قلمرو یكدیگر به سر برند و وضع
موجود در خطر نيفتد .هرگاه یكي از قدرتها از محدوده خود پا فراتر گذارد ،از لحاظ قدرت
(و یا قدرتهاي) مخالف ،امنيت بين المللي در خطر افتادهاست .امنيت اقتصادي ،امنيت
فرهنگي ،امنيت رواني از دیگر وجوه امنيت است .در تعریفي دیگر ،امنيت از نظر مفهومي به
وضعيتي اطالق ميشود که نيروهاي حفظ کننده وضع موجود ،توان محافظت را از نيروهاي
شناخته شده برهم زننده داشته باشند( .آشوري .)92 :5927،رشد آمار سرقت ،قتل ،اعمال

منافي عفت ،اخالق و نيز اختالس و ارتشاء در شهرهاي بزرگ در مقایسه با سایر مناطق
گواهي بر این مدعاست.
در مجموع ميتوان گفت تضعيف و تخریب هویت اجتماعي ،نظم و امنيـت اجتمـاعي
را مختل و گذشته از آنكه احساس امنيت را از شهروندان به جهت ذهني سلب کرده ،محيط
عيني زندگي آنها را نيز به شدت ناامن ميکند.
در چنين شرایطي ،پليس نيز که بـه جهـت رسـمي در سـاختارهاي مـدرن شـهري
مسئول انتظام بخشي و امنيت شهري است ،کـارایي الزم را نـدارد ،زیـرا نـاامني بـه صـورت
نوعي خرده فرهنگ در اقصي نقاط شهر ریشه دوانده و دستگاههاي انتظـامي و پلـيس فاقـد
نيرو و امكانات الزم براي پوشش کل جامعه است ،از سوي دیگـر صـورت پنهـان و فرهنگـي
ناامني امكان هر نوع برخورد و مواجهه را از پليس سلب مي کنـد؛ زیـرا بـزهکـاران از سـوي
شهروندان ناآگاه و کساني که قانون را درجهت منافع خود نميدانند ،به راحتي حمایت مـي-
شوند.
فعالیت هاي شهري -اجتماعي و زنان
فعاليتهاي شهري تبلوري از نحوه واگذاري زمين به کاربريهاي گوناگون در یك شهر است
که به همراه فضاهاي شهري و شبكه دسترسيها ،سه رکن اصلي حوزه کالبدي – فضایي
شهرها را شكل ميدهند .امروزه با تغييرات روش زندگي و نظام روابط انساني ،زندگي زنان
اجتماع نيز دستخوش تغييرات عمدهاي شده است ،به طوري که در تقسيم وظایف و شكل
انجام آنها نيز شاهد دگرگوني هستيم .در این سير تغييرات ،زنان به عنوان هسته اصلي
تشكيل دهنده خانواده ،وظایف دیگري را به جز خانهداري و تربيت فرزندان به عهده گرفته-
اند که جایگاه حساس و اثر گذارشان را در اجتماع بيش از پيش مهم جلوه ميدهد .بر
آوردهشدن بسياري از نيازهاي زنان در اجتماع ،به محيط کاري و سهولت برخورداري از
امكانات مورد نيازشان باز ميگردد که ضرورت توجه به توزیع فضایي و کميت و کيفيت
تخصيص فعاليتها در شهر را مورد هدف قرار ميدهد (فصلنامه تحليلي پژوهشي علوم
اجتماعي  .)90 :5927،به طور منطقي زنان با توجه به نقشهایي که در خانه و خانواده
برعهده آنهاست ،وقت کم تري براي تنظيم و انجام همه آنها ،در اختيار دارند ،از این رو
نيازمند سهولت برخورداري از مراکز خرید (نزدیك محل سكونت یا کار ) ،آموزشي (نزدیك
محل سكونت) ،بهداشتي – درماني (نزدیك محل سكونت) و ...هستند .در این بين توزیع

عادالنه و هدفمند فعاليتهاي شهري ،عالوه بر این که براي تمامي شهروندان کيفيت
برخورداري مناسبتري از خدمات را فراهم ميکند ،فشار وارده بر گروه زنان را نيز کاهش
ميدهد .در شهرهاي مياني و کوچك ،بسياري از محصوالت صنایع دستي و تزئيني توسط
زنان توليد ميشود که با پيشبيني بازارهایي جهت ارائه این توليدات ،عالوه بر کمك به
اقتصاد شهر فرصتهاي عادالنهتري را براي مشارکت اقتصادي زنان در شهر فراهم ميکند،
عالوه بر این زنان سرپرست خانوار گروه آسيبپذیري هستند که نيازمند حمایتهاي ویژه-
اند ،در این حوزه پيشبيني بازارهاي خود اشتغالي جهت زمينهسازي تقویت پایدار بنيه
اقتصادي این گروه موثر است.
تفاوت هاي رفتاري و جنسیتي
از آنجا که زنان به عنوان نيمي از شهروندان شهر و از گروههاي اصلي حاضر در عرصه
عمومي شهر هستند ،توجه به جنس ،گروههاي اجتماعي و اقليتهاي قومي و نژادي بر
چگونگي درک زندگي شهري اثر گذارند و آنچه به عنوان یك اصل همگاني مورد قبول
همگان است این است که همه شهروندان بایستي ،در دسترسي و استفاده از فضاها و
امكانات شهري داراي فرصتها و شرایط برابر باشند اما از نظر تاریخي بنا به دالیل بيشمار،
مردان بر روي بسياري از روشهاي مطالعات شهري و کيفيت فضاهاي عمومي اثر گذار
بودهاند .به عبارتي معماري و برنامهریزي شهري ،حرفههایي مردانه و مردمساالرانه بوده و
فضاهاي شهري که حاصل فعاليت این دو حرفه است نيز ،فارغ از مسائل جنسيتي است (
پایدار .)5: 5920،
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توجه به زنان به صورت ویژه ميتواند فضاهاي امن و دلخواهي را براي مردمان و در نهایت
کودکان و پيكر خانواده فراهم آورد .برنامهریزي شهري به عنوان علمي ميان رشتهاي،
قابليت مداخله در هر دو بعد ذهني و عيني امنيت را دارا بوده و ميتواند با خلق فضاهاي
امن شهري براي شهروندان و بخصوص زنان ،از وقوع جرم و به ویژه حس ناامني و ترس از
جرم پيشگيري کند و به این وسيله ،عالوه بر فراهم شدن امكان حضور فعال زنان در
مكانهاي عمومي ،موقعيت بهتري را در شهر براي دیگر افراد فراهم آورد .بنابراین مشارکت

زنان در تهيه و اجراي طرحهاي شهري و حضور پيوسته آنان ،ميتواند راهكاري مناسب و
نسبتا کم هزینه براي حضور زنان در این عرصه باشد .مسلما هرگونه مشارکت خواه در سطح
محلي ،نياز به قوانين و حمایت مسئولين و اولياي اداره شهر دارد و از آنجایي که شهر داراي
دو فضاي متفاوت فيزیكي و رواني و اجتماعي است و آن چيزي که امروزه براي زنان ناامن
است ،همان فضاي فيزیكي است مثل :مترو  ،دسترسيها ،توزیع امكانات در فضاها  .بحث
دیگر در مسئله جنسيت و فضا ،هویت  ،قدرت و عدالت است که هر کدام در جاي خود باید
به آن توجه گردد .موضوع دیگر در هویتیابي زنان ،مباحث فرهنگي است که در فضاهاي
عمومي باید مورد توجه قرار گيرد .بعد دیگر در هویتیابي زنان در فضاهاي شهري ،توجه به
خواستها و نيازهاي زنان به صورت همهجانبه و در تمامي حوزههاي شهري شامل :کالبدي
فضایي ،اجتماعي اقتصادي و مدیریتي که تاکيد بر تمامي عوامل زمينهساز هویت شهري
جهت نقشپذیري زنان در اداره امور شهرها است .آنچه که از این جنبه مورد نظر است،
پاسخگویي در حوزه کالبدي فضایي شامل فضاهاي شهري ،فعاليتهاي شهري و سيستم
حمل و نقل شهري است .نتيجه آن که در فضاهاي شهري تناسبات مبلمان شهري ،کف-
پوشها ،طراحي مسيرهاي پياده ،نورپردازي ،امنيت فضاها ،رنگ و طراحي فضاها غالبا با
رویكرد مردانه طراحي شده است و تفاوتهاي انساني ،حسي و رفتاري زنان در طراحي
فضاهاي شهري کمتر مورد توجه بوده است .در فعاليتهاي شهري با توجه به دگرگوني
سبك و شرایط زندگي امروزي و حضور بيشتر زنان در جامعه به همراه تمامي نقشهایي که
در خانه و خانواده بر عهده دارند ،سهولت برخورداري از امكانات آموزشي و پرورشي،
بهداشتي ،اجتماعي ،تفریحي ،تجاري به همراه برآورد آنها در برنامهریزي کاربري اراضي
شهري بر اساس افزایش جمعيت زنان در افق طرحهاي توسعه شهري الزامي است .در
نهایت نميتوان یه هویتیابي فضاهاي عمومي در شهرها اميدوار بود مگر با تبيين کاربردي
جایگاه ویژه زنان به عنوان نيمي از استفادهکنندگان از این فضاها و از اصليترین گروههاي
ذينفع و ذي نفوذ در اداره امور شهرها که باید با ایجاد ساز و کارهاي مناسب تحقق یابد.
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