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 چکیده

ستم جغرافيایي   به شهر  سي صر و اجزای مختلف  ،مثابه یک اکو س    از عنا صنوعي)کالبد( و طبيعي)ان ان( م

ست. پویایي و حيا      شده ا شکيل  ستمي    تت سي صر و روابط نظام نتيجه ،چنين اکو اجزای  مند ميان عنا

قشنيازها و ن ارتباط بااست که در   شهرونداني ميزبان  ،سو، فضای شهری    پيوند خود است. ازدیگر هم

سته آفریني ص  ،های آنها، پيو صميم  ةعر صميم سازی ت صادی، فرهنگي و      گيریها و ت سي، اقت سيا های 

کي از یگردد. بازتوليد مي   توليد و  صوووورت پيوسوووته هب فعالي،   ةاجتماعي قرار گرفته و در چنين چرخ   

ستند      نقش شهری، زنان ه ضای  شهری دارند. این      که آفرینان ف ضای  سهمي نابرابر از ف سهم  عموماً 

سيتي  ستم جغرافيایي،    د جن صي مي    ر اثرگذاری و اثرپذیری اکوسي ضایي خا شکال ف عنوان هند که بآفریا

روش  گرفته است. مورد مطالعه و پژوهش قرار ، 6 ةله این پژوهش در ارتباط با شهر تهران در منطق ئمس 

ی و ميداني  ابوده و منابع مورد اسوووت اده کتابخانه      تحليلي -توصوووي ي ،نظر در این پژوهشتحقيق مورد

شيو    ست. در بخش ميداني،  شنامه  ۀا صویربرداری مدنظر  ای و همپر ست.  قرار گرفتهچنين ت ی هافتهیا ا

ها و دسترسي به امکانات   کاربری منيت،احساس ا ، ميزان شهر تهران  6دهد که در منطقه نشان مي  قيتحق

ا، تابلوها و هت، مجسمهها، تبليغادیوارنگاری نتایج بررسي شهری برای زنان نسبت به مردان کمتر است.   

شاخص عنوعالئم به سنجش ج ان  سيتي هایي برای  ضا  ن . ست اقرارگرفته  مورد مطالعه ،در منطقهبودن ف

هي به ددر شووکل با تکيه بر قدرت فرهنگئولوژی و ایدعامل دهد که همچنين نتایج تحقيق نشووان مي

 . مطالعه تاثيرگذار استمورد ةدر منطق فضاهای جنسيتي

 .6منطقه : فضا، عدالت جنسيتي، تهران، واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

تصميمات ثر از أمت که همواره اسهت يفرهنگ خاصه انداز ویژه ودارای چشهجهر فاهای جغرافيایي، 

های اسههاسههي انسههان نسههبت به جهان، بازتابي از آگاهي ،فاههای جغرافيایي ،رل  ۀعقيدبه .اسههتانسههاني 

عد مصههنو  بُو (Shakohi,2006:300)اسههتهای ارادی او با محيط خود تجربيات او از زندگي و وابسههتري

سازنده و از آن به نيروهای  وهایي اسهت که آفریدۀ کنش انساني است ها و سهاختفاها دارای صهورت

بتشي از ساختار  ،فااو  (Hafezni & Ahmadipour & Roumina, 2018:6)شودآورنده فاا یاد ميپدید

املات تع ةامری اجتماعي است که در شبی ،فاا ،لذادهدو عملیردی و زندگي فعال انسهاني را تشهیي  مي

 Gholamreza)پردازدشهههود و در سهههاختن تعهاملات اجتماعي به ای ای نقش ميانسهههاني سهههاختهه مي

Kashi,2006:8) دیررستنروابط نابرابر قدرت استو به ةیافتای متبلور و تجسجگونهسهاخت فاهایي بهو، 

اساس، اینبر(و Afrough, 2000:18-30)ساخت هندسي روابط نابرابر قدرت در جامعه است ،اشیال فاایي

ییي از م اهيج (و Benko & Strohmayer, 1997:189گيرد)فاهاسهازی با هدا اعمال سلطه صورت مي

کيد أاندازهای ت سهههيری  اصههه  از آن تشهههجبر چ کهه نظر در ارتبهاط بها فاههها، عهدالهت اسهههتمورد

معنایي عدالت فاهایي نيا مشروط به درک رابطه متقاب  سياست و  ۀ(و درک  وزSoja,2010:12-13دارد)

 و(Qaderi Hajat & Hafeznia, 2018:26)تفاا اس

(و Khani, 2007:8)ای دارندکه در فاهههای شههههر سههههج عمده اندزنان ییي از کنشهههرران اجتماعي

 & Nelsonپردازند)میان و بالعیس مي -جنسههيتي بر فاههاجغرافيدانان در این  وزه به تأثير فرایندهای 

Seage, 2005:4ي اهایي همچون طرتواند محدودیتاساس فرهنگ  اکج مي(و ت یيک فاای جنسي، بر 

 وزۀ ( که در Rendell,2000:101عملیرد و بازنمایي فاا را شی  دهد) اسهت اده از فاها، ۀمعماری، نحو

در این وضعيت نوعي و (Mehdizadeh,2008:6)یابدهای مردانه بازنمایي فاهایي ميبا غلبه ارزششههری 

ای ط نادییتری با فاگيرد که در آن مردان روابعدالتي جنسهيتي در فاهاهای عمومي شهری شی  ميبي

ثر از طي  وسههيعي از عوام  و أهای جنسههيتي در ایران متشههیاا(و Parsa,2008:7)کنندشهههری پيدا مي

شهیاا جنسيتي در ایران، های مذهبي، تاریتي، فرهنري و سهياسهي اسهتو وضهعيت  ال  اضهر زمينه

  (و1ت معناداری با سطح جهاني است)شی ت او ۀدهندنشان
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 (4112ا میانگین جهانی)نسبت عددی شکاف جنسیتی ایران در مقایسه ب .1شکل 

Source: Authors 
 

الب، غثر از کارکردهای سياسي و فااهای ایدئولوژیک أعنوان کانون سياسي ایران، متهب ،تهران

-های جنسيتي در اشیال اسامي خياباناز فااهای جنسيتي برخوردار است که در بازنمایي هویت

نق  و غيره بروز یافته استو این و م ااهای ت ریح، وسای  ها و معابر شهری، فها، گذرگاه

 شهر تهران، به بررسي رابطه فاا و عدالت جنسيتي پرداخته استو  6 ةبا بررسي منطق ،پژوهش

 چارچوب نظری -4

های يها، ویژگها، باورها، عقاید، ایدئولوژیشتدر توليد فاهای شههری، علاوه بر کالبد و فيایک، بردا

آفرین های فرهنري نقشاندیشهيدن و اقتصهادسياسي و نظام ۀرفته شهيوهجآگاهي و روی فرهنري، سهطح

و هر یک از عوام  نامبرده (Hatami Nejad & Abdi, 2007: 198 & Khojamli & others: 2016:5-8)است

 و سمب  ت سير نماداندازها بعنوان یک سههمي خواهند داشهت و این چشهجشههری انداز در توليد چشهج

 نررش انداز شههری،ترین متغيرهای تاثيرگذار بر چشهجمهجییي از  (وCzepczynski, 2010:67شهوند)مي

واقعيت شههده و ناد مردم و  از افراد مبنای ارزیابي که کندخلق مي ذهني معاني از نظامي اسههت که سههياسههي

 ,Bashiriyeh,1996: 74- Kasraie, &Verizadeh)گيردقرار مي سههياسههيرفتار و عم  شههامن گروه  اکج

تل  بازتوليد اشیال متسياسي در فاا به این رفتارسياسي توليد کرده و نررش سياسي، رفتارو (2010:102

شی  ( و در Benou,2009:6شود)کننده و تاثيرپذیر از رفتار ميمحيط دریافت ،دیرر، فااعبارتشودو بهمي

و  به کنترل اعمالهایي به آنها، ویژگيبندی افراد و دادن ها اعمال مي شود و از طریق طبقهقدرت بر انسهان
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 و رویدادها به بتشههيدناهميت و نمایش برای ترین میانمهج شهههری پردازدو فاههایهای افراد ميرفتار

 برخي از مَسهههي و (وCullen,1998 in Soltani & Namdarian, 2010:126اسهههت) تحولات اجتماعي

 & O’Toole)دارد قرار فرهنري و سياسي اثرات يامدها وپ تأثير تحت فاا که معتقدند فرهنري دانانجغرافي

Were, 2008:617 از: فاا عبارتند ۀتنيددرهج ۀسه گاار ،اساساینبر(و 

 جهاني و  سطح ۀو تشتي  فاا از طریق روابط گستردتنيده استمحصول روابط درهج فاا

 تشتي  است؛قاب  ،تعام  با سطوح ميیرو

  همایستي ناهمرون برخوردار است؛ ۀاز اشیال متتل ي با  وزفاا 

 ایدار در دست ساخت و بازساخت استصورت پهفاا ب(Massey, 2005:9و) 

یک  ةندر متن و زمي ،رواینشود ازلحاظ اجتماعي توليد ميیک هستي جهان شمول نيست بلیه به ااف

ماعي، صور اجتباید آن  تي است که برای تحلي معنا، فاا م هومي تاریفهج استو دراینقاب  ،خاص ةجامع

وفر، ل (وGoonewardena, 2008:35-49ادهای مربوط به هر فاا را مدنظر قرار داد)امناسهبات قدرت و ت

اا شود و این سيطره سياسي در ف اص  ميسياسي کنش  ةدر نتيجکه  داندفاا را محصولي اجتماعي مي

کار و جشده و روابط جنسيتي و تقسي ليدبازتو ،ابط اجتماعيدر شی  روکردن و تتصهي  میانها درگيربا 

ا بنيادین بطورهفاا، توليدی اجتماعي است، ب کهآنجاو از(Lefebver,1991:26-27دهد)سهازمان را شی  مي

درک قاب  ،ای مشهههت م هومي انتااعي اسهههت که در بسهههتر جامعه و بودههمبسهههته واقعيت اجتماعي 

 گرددو تثبيت مي است یک ساختار سياسي که توسط دولتو این فاای انتااعي (Elden, 2004:110)است

محصول نيروهای ایدئولوژیک، اقتصادی و سياسي)قلمروی قدرت( است و قدرت  ،از نظر لوفور، فاا

هدو دطریق آن رخ ميهایي اسهههت که درون آن و ازفعاليت کردن، تنظيج و کنترلحهدودم ،دنبهال تعيينبهه

ر های اجتماعي و توزیع نابراببندیخاطر، بازتوليد صورتهميناستو بهای سهياسهي مقوله ،فاها رو،اینزا

ام  خلق فاای جدید استو خلق فاا ش ،عد دیرر آنتوليد فاها است، و بُاز عد یک بُ تنهااباارهای توليد 

اجتماعي متتل  طبقهات ةوسهههيلهير، انقلها  و تصههها هب نظج فاهههایي بههامیهان تغيسهههاختن فراهج

همراه با  ةسهههه مول  قالب فاهههایي خود را در توليهد ةنظریه ،لوفور(و Habersack,2010: 20-21اسهههت)

  (و1و جدول  2)شی  کندهای متعدد ارائه ميشاخ 
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 های آن از نظر آنری لوفورتولید فضا و مولفه .4شکل
 (Lefebvre, 2013: 43-57 & Lefebvre,2018: 105-133) 

  

 مؤلفه های نظریه تولید فضای لوفور. 1جدول 
 فضای زیسته )فضای بازنمایی( فضای تصور شده )بازنمایی فضا( شده )کردار فضایی(فضای ادراک

 عد مادی فعاليت بُ

 گانه واس پنج ةوسيلادراک به

 عيني و انامامي فاا ةجنب

 فاای انتااعي 

 عدی بُفاای کاغذی و سه

 تصویری از فاا در سطح گ تمان و کلام 

 هایویژه نظریهها و بهها، تعری توصي 

 علمي فاا

ریاان، ها، برنامهفاای شرکت

 مدارانسياست

 عد نمادین فاابُ

اشاره به قدرتي برتر، لوگوس، دولت، اص  

 يکنشماهيتي برهج بامردانه یا زنانه واسطه 

 روابط اجتماعي 

 زیسته امر

 خاطرات اجتماعي

 تجربيات فاایي

( Shieh & Behzadfar & Namdarian,2017: 87) 

 شناسیمحیط -3

جمعيتي  ،کيلومتر مربّع 037مسا تي معادل در  که ترین شهرهای غر  آسيا استتهران ییي از بارگ

 6 ةمنطق و(www.amar.org.irسههایت مرکا آمار ایران به آدرس در خود جای داده اسههت)را  8٬613٬076

هیتار از شمال به بارگراه همت، از جنو  به محور  2144هاار ن ر و وسهعت  232183تهران با جمعيت 

 بارگراه شهيد آزادی، از شهر  توسهط بارگراه مدرس و خيابان شههيد م تح و از سهمت غر  به-انقلا 

 1/3ن ر در هیتار و سطحي معادل  1/178چمران محدود شده استو این منطقه با تراکج ناخال  جمعيتي 

 فضای

 ادراک شده

 فضای  فضایی زیسته

 تصور شده

 تولید فضا

http://www.amar.org.ir/
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 ودلي  استقرار در مرکایت جغرافيایي شهر تهران بهمطالعه مورد ةمنطقدرصد از مسا ت شهر تهران استو 

ق مصههادی عملیردی قرار داردو  در موقعيت ماههاع عناصههر فاههایي اداری، خدماتي، ارتباطي و ت ریحي

سههازمان  124خانه و وزارت 17اسههتقرار  مطالعه،مورد ةقمنطعملیردی و کالبدی این تغيير و تحولات در 

انه و دفتر خسهه ارت 26بيمارسههتان و مرکا درماني،  66، عاليوزشآم ةدانشههراه و موسههسهه 41 ،تابعه

ای مههالي، اقتصهههادی، فرهنري و رسهههانهههکا اداری، بسهههيههاری از مراو المللي هههای بينسهههازمههان

 (.www.region6.tehran.ir)باشدمي
 

 
 در بین دیگر مناطق شهری تهران 6موقعیت منطقه . 3شکل

Source: Authors 

 روش تحقیق -2

توصههي ي است که جهت این پژوهش از آنتحليلي اسهتو  -توصهي ي ،نظر روشاز ،پژوهش  اضهر

گيری این شهر تهران را بررسي و توصي  کرده و چرایي شی  6 ةفاهاهای جنسهيتي در منطقوضهعيت 

های داده ،در این پژوهشتحلي  قرار داده اسهههتو های اسهههنادی و ميداني موردی دادهمبنايت را بروضهههع

لادستي ای، مراجعه به اسناد بانهدر بتش کتابتا ای و ميداني گردآوری شده استوکتابتانه ۀبه شيو نظرمورد

ر بتش و دشده استدر فاا نمود یافته و به کنشي اجتماعي تبدی  است که  مدنظر بودهشده و منابع چاپ

ده شجهت گردآوری اطلاعات است اده در، و پرسشنامهتصویربرداری  مشهاهده، مصها به، ۀميداني از شهيو

 و است

http://www.region6.tehran.ir/
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 تحقیق ایکتابخانه هاییافته -5

 )اسناد فرادستی و وضعیت عام(ج.ا.ا قانون اساسی وجنسیت  -5-1

اات و ایجاد امیانات مساوی در قانون اسهاسهي جمهوری اسهلامي ایران در اصول متعدد به رفع تبعي

دولت »که است  آمده ،با عنوان  قو  زنان، 21فراد تأکيد نموده اسهتو در اص  ها برای تمامي ازمينه ةهم

همچنين تاههمين  و«در تمام جهات با رعایت موازین اسههلامي تاههمين نمایدموظ  اسههت  قو  زن را 

 ،يودر متن قانون اساسکرده اسههتبيني گانه زیر پيش قو  زنان را از طریق اقدامات دولت در بندهای پنج

 6ر د باشدوها اعج از زن و مرد ميانسان ةهم از آن، بار از واژه انسان است اده شده است که طبيعتاً منظور 11

شهههروندان جامعه اعج از زن و مرد اسههتو و در از آن، هج منظور از واژه فرد اسههت اده شههده، که باز ،مورد

بار از واژه خانواده  1مورد آن خطا  عام داردو تعداد 14مورد از واژه افراد اسههت اده شههده که  داق  در 10

بار از زن است اده 2بار خانواده و 1ادر، بار از واژه م2، بتش  قو  زنان، 21در اص   اسهت اده شهده اسهتو

اسههت اده از واژه مادر و خانواده نوعي معنادهي به جایراه زنان اسههت و  ا تمال نادیک،بهشههده اسههتو 

برای ایجاد تااد و  بار از واژه مرد اسهت اده شهده که 3تنها  کندوهای اجتماعي را از آنان سهلب ميموقعيت

صي، خانه و خصهوسهمت فاهای  مایت از  قو  زنان به 21اصه   ودادن به زن بوده اسهتنوعي معنا

زنان  ،نظر اقتصههادی توانایي بيشههتری دارندمردان نسههبت به زنان ازکه توجه به اینخانواده سههو  داردو با

 Constitution of the)نيازمند هسههتندکه به  مایت دولت  اندشههدهموجوداتي جدا از متن جامعه فرض 

Islamic Republic of Iranو) 

 )اسناد فرادستی و وضعیت عام(مجازات اسلامی و قانون خانواده جنسیت؛ قانون -5-4

به زن و مرد از دو جنبه توجه شده است و  قو  و  قانون خانواده و مجازات اسلامي، مجموعه در دو

 های این دو از دو منظر مورد توجه قرار گرفته است:مسئوليت

 نظر استومدکه برای زن و مرد  قو  ییسان معنياینبهاز جهت انسانيت مشترک، و 1

 ودارای  قو  مت اوتي هستند ،جنسيت مت اوتشان دلي یعني بهاز جهت جنسيت مت اوت، و 2

تواند همسههر خویش را از مشههاغ  منافي اسههاس آن زوم ميمدني که بر( قانون1110، ماده )همچنين

بق طوری که بر طنراه مردانه کاملاً مشهههود اسههت بهانون نيا  يثيت یا مصههلحت خانواده منع کندو در این ق

 تواند همسر خود را از فعاليت اجتماعي بازداردومرد مي ،قانون
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 اسناد شهرداری تهران -5-3

 ،در ارتباط با مناطق شهری تهران (12-88توسهعه شههر تهران در برنامه اول ) ةسهالبررسهي اسهناد پنج

و در سهه بتش ارائه شده شام   هگانه مشهابه هج بود 22کلياتي را ارائه کرده اسهت که در ارتباط با مناطق 

ای که ناظر بر استراتژی تعادل فاایي بر مبنای گونه گاارهانداز، اهداا کلي و راهبردهای توسعه، هيچچشج

وم توسعه شهر تهران، مواردی که س ةدر برنام (.http://www.tehran.ir)جنسهيت باشهد ارائه نشهده اسهت

ادوسههه بر ه ت ۀماد ،عنوان نمونههبکيد بيشههتری بر فاههاسههازی جنسههيتي اسههت بيشههتر مشهههود اسههتو أت

 ةوسعمنظور تریای بهبسترسازی و برنامه»ش بر ه تادوش ۀ، و ماد«سهازی زنان سهرپرسهت خانوارتوانمند»

نمودن ی ورزشي، ت ریحي، رقابتي با لحاظهاادلانه از اماکن، فاهاها و برنامهمندی عو نيا بهرهي و کي ي کمّ

شهرداری  ةسوم توسع ةبرنام ةبرجست ةاشهاره داردو اما نیت« تواناد کجای و افرسهني، جنسهيتي، محله ةل ؤم

در راسههتای افاایش مياان  اههور و ارتقا  »کند ه تادوچهار اسههت که شهههرداری را میل  مي ۀتهران، ماد

جایراه زنان در مدیریت شههری و افاایش سطح و کي يت  اور اجتماعي و مشارکت فعال زنان در شهر 

شهههری، با  های ارتقا  نقش زنان در مدیریتسههاختن زمينهتوانمندسههازی و فراهجاز طریق تبعيض مثبت، 

 «و اقدام نماید ،زنان شاغ  در شهرداری تا پایان برنامه های مدیریتي بهدرصد از پست 37اختصاص 

 : 6اشتغال و مشارکت اقتصادی در منطقه  -5-2

 دهدو شهر تهران نشان مي 6 ةل زنان نسبت به مردان را در منطقنسبت اشتغا، 2 شمارۀ جدول
 

 نسبت جنسی مدیران شهرداری .4جدول 
 تعداد زن تعداد مرد تعداد کل عنوان شغل رتبه سازمانی

 - 1 1 شهردار منطقه (6)مدیر 16

 اجتماعي و فرهنري()مشاور امور بانوان و معاون امور 2 8 17 مشاور قائج مقام، معاون، (1)مدیر 11

 (4)مدیر 14
مسئول وا د، رئيس بتش،کارشناس 

 متتص ، رئيس نا يه
32 37 3 

 144 181 034  و ووو11، 12، 13

www.region6.tehran.ir)) 

 

http://www.tehran.ir/
http://www.region6.tehran.ir)/
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 شهر تهران( 6)منطقه بازدید و مصاحبه های میدانییافته -6

 ةلاله، مرکا خرید گاندی و بازارچ گرفته در سهههه مرکا خریدبر اسهههاس مطهالعهات ميداني صهههورت

 وبدست آمد 3جدول  ،خوداشتغالي لاله
 

 و اشتغال در بخش خصوصیمالکیت  .3جدول 

 هانسبت فروشنده نسبت مالکیت واحدهای تجاری آدرس نام واحد تجاری

 %47 %7 خيابان فاطمي، روبروی پارک مرکا خرید لاله

 %47 %1 خيابان گاندی، نبش کوچه چهارم مرکا خرید گاندی

 %17 وضعيت مالیيت نامعلوم خيابان کارگر شمالي خوداشتغالي لاله بازارچه

 

 6در منطقه  مشارکت مدنی -6-1

نشان دهنده ت اوت معناداری بين دو جنس زن و مرد  6در منطقه نسهبت مشارکت مدني و شهروندی 

دهنده بعنوان ییي از نمادهای مشهارکت مدني و شهروندی در منطقه مورد مطالعه نشان شهورایاری اسهتو

تر دان کمنسبت زنان به مر (1313رد مطالعه)دوره مومار شورایاری در بر اساس آ ت اوت در دو جنس استو

 استو 6در منطقه از یک چهارم 
 

 
 6های محلات منطقه نسبت جنسی اعضای شورایاری .1نمودار 

www.shorayaran.ir 
 

 6 ۀدر منطق هاکاربریجنسیت و  -6-4

بررسي  ،ومد جنبهاز معنای است اده از فاا و کاربری به نتست،و است بررسهياز دو جنبه قاب  ،کاربری

درصد  44 دهد کهنشان مي 6 ةهای موردبررسي در ارتباط با منطقداده ها بر فاای عموميوآثار این کاربری
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دولتي و  6 ةدر منطقها مسهیوني اسهت که  وزه شتصي افراد استو سایر کاربری ،های منطقهاز کاربری

 واست ي اکميت

 

 
 شهر تهران 6منطقه ها در درصد انواع کاربری .4نمودار 

 

جنسههيتي  ها تکدرصههد از کاربری17که  دود  دهدنشههان ميها از نظر جنسههيت مطالعه این کاربری

 باشند مث ها در واقع ت یيک شهده هسهتند و در برخي موارد فقط مردانه ميو این کاربری(2)نقشهههسهتند

رس و اماکن ورزشي و غيره هستندو ها و مداشام  خوابراه های تک جنسهيتيمناطق نظاميو سهایر کاربری

انداز جها بر چشهههضهههمن آن که تأثير این کاربری تعيين کردو بطور دقيقتوان را نمي ها مياان این کهاربری

ها نيا درصدی از ت یيک وجود دارد که مشت  در سایر کاربری تر از مقدار عددی آنها استوشهری مهج

تو مثلاً در برخي ادارات مث  شهههرداری ت یيک بتشههي به کردن مياان آن و دسههته بندی آن دشههوار اسهه

 صورت افقي و عمودی وجود داردو 
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 6جنسیتی منطقههای تککاربری .2شکل 

Source: Authors 
 

 جنسیت و دسترسی -6-3

برخي موارد در بروز  شههيوه پوشههش زنان اسههت کهاز علائج نصههب شههده در مترو تهران ، 1 شههی 

ي و مياان تقاضا را نشان منق  عموومياان است اده از وسای   م ، 6شی   دهدورا نشهان مي آفرینمشهی 

یافته تر از مردان نيست، فااهای اختصاصونق  عمومي کماده زنان از وسای   م  است که اليو دردهدمي

واگن  3واگن  0سوم و در مترو از  دود یک ،و در اتوبوساز مردان اسهتبه آنها در اتوبوس و مترو کمتر 

  ومتعلق به زنان است
 

 6ایستگاه اتوبوس در منطقه . 6شکل تصاویر نصب شده در مترو تهران .5شکل 

  
Source: Authors 
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 ها)خیابان، میدان، پارک(نام -6-2

 کندو شورای شهراسامي معابر، ميادین و اماکن عمومي را انتتا  مي ،گذاری شورای شهرکميسيون نام

توان قسههمتي از روییرد با اسههتترام و مطالعه این اسههامي مي ،روازاین و اکميتي اسههتییي از نهادهای 

نشههان  6 ةا و برخي فاههاهای دیرر را در منطقهجدول زیر اسههامي خيابان فرهنري  اکميت را درک کردو

 دهدو مي
 

 تهران 6 ۀهای مهم منطقها و پارکا، میدانهاسامی راه .2 جدول

 ویژگی
 نام خیابان

 انقلابی -ایدئولوژیک ملی مردانه زنانه

      شهيد بهشتي 

      شهيد چمران 

      شهيد همت 

      شهيد مدرس 

      شهيد مطهری 

      ا مد قصير 

      دکتر م تح 

      آیت الله طالقاني 

      وليعصر 

      شهيد قرني 

      ميرزای شيرازی 

       اسدآبادیجمال الدین  

     شهيد گمنام 

     دکتر قریب 

      وصال شيرازی 

      دکتر فاطمي 

      جلال آل ا مد 

      باقرخان 

      قائج مقام فراهاني 

      کریمتان زند 

      افظ  
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 ویژگی
 نام خیابان

 انقلابی -ایدئولوژیک ملی مردانه زنانه

     ساعي 

      سنایي 

      فردوسي 

      جا  

     لاله 

 

 ارتباطي، ةصورت شبیبهمتر  37ابان اصلي با عرض بالای بارگراه و خي 21شام   ،مطالعهمورد اسهامي

داشتن ارجا  جنسيتي بوده استو  ،ترین معيار انتتا  این اساميباشدو مهجمي 6 ةميدان و دو پارک منطق 3

مورد دارای ارجا   17مورد آن دارای ارجا  ایدئولوژیک و مردانه،  12اسههج انتتا  شههده  26از مجمو  

باشهههدو کلي و زنانه مي ،مورد مردانه و یک موردمورد ارجا  ایدئولوژیک، یک 2تهاریتي و مردانهه،  -ملي

 های مرد هستندو شتصيت ،غير از  جا  و لالهشده تمامي اسامي انتتا  توان گ تمي، درمجمو 

 شهری متاثر از ایدئولوژی اندازهاچشم -6-5

اسههت اده از  ودهدتهران را نشههان مي 6 ةتتصههي  فاههای خاص جنسههيتي در منطق، 17و  0تصههویر 

تصاویر و نمادهای بیاررفته در فاهاهای شههری در اختيار بتش مشهتصي از جامعه یعني مردان استو 

 استو روییرد مردانه  ۀدهندتصاویر موردنظر، نشان
 

 خانه والیبال تهران. 8شکل  سوار در بلوار کشاورزتابلوی دوچرخه .7شکل 
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 تبلیغات در کنار دیوارنگاری .11شکل  تبلیغات فیلم)سینما استقلال( .9شکل 

  
Source: Authors 

 هامجسمه -6-6

 های بسيار بارگ و متناسب باهایي از جمله قابليت اجرا در ابعاد و اندازههای شهری با ویژگيمجسمه

 ومایاندمتشدن از زوایای گوناگون، از سایر هنرهای قاب  اجرا در شهرها، فااهای محيطي و نيا قابليت دیده

مورد استو از  37تعداد آنها بيشتر از نشهان مي دهد که ، 6 ةهای منطقتعداد مجسهمهبرآوردهای ميداني از 

اساس الروی زنان بر دارند و دیني و مذهبيکه همري ارجاعات  مجسمه زنان استمورد  3تنها، این تعداد 

 واندشدهمسلمان ارائه 

 

مجسمه حضرت مریم در  .11شکل 

 خانکریمخیابان 

یادبود مروه شریینی)شهید  .14شکل 

 حجاب(

یادبود حضرت زهرا)س(  .13شکل 

 در شهرک ولفجر
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  (ترین فضاهاعمومیفضاهای حرکت ) -6-7

انداز عمومي و فاههای  رکت شهههروندان در راه رسههيدن به مقصههد اسههتو ترین چشههجمهج ،خيابان

عنوان نيمي از هب ،کنندو زنانبرای افراد پياده بسيار معنادارتر از افرادی است که با اتومبي  تردد مي ،اندازچشج

ر تبيش ،فاای  رکت انداز  شجچداری پوشهش مت اوتي از مردان هستند و  ،شههروندان در فاهای عمومي

و این اندها اشغال شدهسههيیلتتورورو توسهط مقسهمتي از پياده عموماً ،چنينتحت تأثير مردان اسهتو هج

 ،افراد پياده ةکي يت فاایي را برای هم ،گيرنداست اده قرار ميها که صهرفاً توسط مردان موردیلتسهيتوروم

 و(11و  14)شی  دهندالتصوص زنان کاهش ميعلي

 

 نمای خیابان . 12شکل 

 

 نمای خیابان .15شکل 

 
Source: Authors 

 

 های اطراف اماکن فرهنگی و تاریخی(و محوطه پارکفضاهای مکث)میدان،  -6-8

عنوان محلي برای توق  توانند بهباز و عمومي است که ميبتشهي از فاای شهری  ،فاهاهای می 

ی که دارند اکارکرد ویژه ةواسطان خطي نيستند و بهتوسهط شههروندان انتتا  شوندو این فااها مث  خياب

های فرهنري و ت ریحي را شههام  کاربریبيشههتر دهندو فاههاهای می  ای از  س میان را ارائه ميتجربه

ي اند و جدایي جنسيتوجود آمدههستند که تحت تأثير ایدئولوژی بهفااهایي  10و  16و تصهاویر شهوندمي

های در فااهای عمومي  اور دارند و زنان با محدودیت تریادی عم  بيشدر آنها وجود داردو مردان با آز

 اندوهبسياری مواج
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 محوطه ورزشی زنان در پارک لاله .16شکل 

 

 محوطه ورزشی مردان در پارک لاله .17شکل 

 
Source: Authors 

 های میدانی )پرسشنامه(داده -7

اجتماعي  -ولوژیک، ساختار فرهنريثير ساختار ایدئأت ارتباط باجهت آگاهي از نظرات شهروندان دردر

سوالات زیر از شهروندان این  ،شهر تهران 6 ةفااهای جنسيتي در منطقگيری و مطالبات جنسهيتي بر شی 

 (1منطقه نظرخواهي شد)جدول 
 

 های مطرح شده در ارتباط با فرضیه اول پژوهشگویه .5جدول 
  تر است؟کنيد فاای شهری برای زنان نسبت به مردان ناامنتا چه مياان فیر مي 1

2 
ونق  عمومي، ترس از دزدان و ماا مان خياباني از تردد در شهر مانند نبود وسای   م هنرام به دلایلي آیا ممین است شب

 خودداری کنيد؟ 

 روهای اطراا مح  زندگي شما روشنایي کمي دارند؟کنيد پيادهآیا فیر مي 3

 ترساند؟آیا در اطراا مح  سیونت شما فااهای خلوت و تارییي وجود دارد که شما را مي 4

 تر هستند؟کنيد که امنمسيرهای خاصي را انتتا  مي ،وآمد در شهربرای رفتآیا  1

 اید؟ا ساس ترس کرده ،آن بودن ال هنرام تردد در خياباني براثر خلوتآیا تابه 6

 زدن مناسب است؟ روهای منطقه برای قدمکنيد پيادهآیا فیر مي 0

 باشد؟ه تردد در شهر ميونق  عمومي پاستروی نياز شما بآیا سيستج  م  8

 کنيد؟های ورزشي و ت ریحي است اده ميکنيد که کمتر از مردان از میانچه مياان فیر ميتا 1

 آمد به پارک، باشراه، دانشراه و مح  خرید دچار مشی  هستيد؟وآیا شما برای رفت 17

11 
صي اکسي و یا  تي خودروی شتمانند مترو، اتوبوس، تنق  عمومي و   م یت اده زنان نسبت به مردان از وسانظر شما، اسبه

 ر است؟تمشی 

 مجبورید مسافت زیادی را طي کنيد؟ ،آیا برای دسترسي به سينما، تئاتر، رستوران و کافه 12

  های عمومي محله خود مشارکت دارید؟آیا شما در فعاليت 13
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14 
های اسلامي، ها، انجمنالحسنه، خيریههای قرضا مر، صندو همچون هلال  (NGOهای مردم نهاد)چه مياان در سازمانتا

 های صن ي و مهندسي و غيره فعاليت دارید؟ها، اصناا و نظاماتحادیه

 های ا اا  مشارکت دارید؟چه مياان در فعاليتعنوان یک شهروند تابه 11

 متال ( مناسب است؟فاای جامعه برای فعاليت شما )نسبت به جنس  ،کنيدچه مياان فیر ميتا 16

 

هر اول،  ةمنظور آزمون فرضيبه آمده استو 6 شمارۀ در جدولپرسشنامه فو   یهاتجایه و تحلي  داده

 واندمقایسه و تحلي  قرار گرفته مورد ،جداگانه با متغير وابستهطوریک از متغيرهای مستق  به
 

 در ارتباط با فرضیه اول T آزمون .6جدول 

 آزادیدرجه  آماره سوال
-سطح معنی

 داری
 اختلاف میانگین میانگین

 %95سطح اطمینان 

 حد بالا حد پایین

1 181/8  178 777/7  8111/3  81178/7  6811/7  1160/1  

2 113/13  178 777/7  2136/4  21318/1  1741/1  4822/1  

3 813/1  178 703/7  3813/3  38132/7  7367/7-  8766/7  

4 161/2  178 774/7  3373/3  33728/7  1714/7  1111/7  

1 413/11  178 777/7  3341/4  33141/7  1606/1  1113/1  

6 060/1  178 777/7  7183/4  71831/1  8110/7  2217/1  

0 777/  178 777/1  7777/3  77777/7  2111/7-  2111/7  

8 041/11  178 777/7  1043/4  10431/1  1061/7  3021/1  

1 411/6  178 777/7  0611/3  06140/7  1211/7  1131/7  

17 410/4-  178 777/7  1116/2  44730/7  6341/7-  2463/7-  

11 168/7-  178 860/7  1810/2  71831/7-  2341/7-  1108/7  

12 20.666 178 777/7  1163/4  11633/1  4432/1  0414/1  

13 12.430 178 777/7  1113/4  11120/1  1478/7  2108/1  

14 21.759 178 777/7  1413/4  14128/1  4771/1  6810/1  

11 -5.950 178 777/7  4730/2  11633/7-  0117/7-  3100/7-  

 

ط به این مربو ةگوی 11از بين  گویه 12 در، Tحلي  آزمون نتهایج جدول فو   اصههه  از تبراسهههاس 

که به ایناسههتو باتوجه 71/7سههه گویه بالای در تنها این مقدار بوده و  71/7داری زیر سههطح معنا، فرضههيه

 شههودویيد ميأموردنظر ت ةفرضههي، و لذایيد شههده اسههتأ گاینه ت 3ب  گاینه در مقا 12داری سههطح معنا
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که  1H فرض ،يبتتراینناداری بر متغير وابسته داردو بهثير معأت ،لحاظ آماریمتغير مسهتق  به ،دیررعبارتبه

 گيردویيد قرار ميأموردت ،مستق  بر متغير وابسته استثير متغير أبيانرر ارتباط و ت

ایني فاای گثير مدیریت سياسي بر جدایيأت آگاهي از نظرات شهروندان در ارتباط با، بمنظور همچنين

الات زیر از شهروندان این ؤس ،عموميتهران و بازنمایي آن در فااهای عمومي و نيمه 6 ةشههری در منطق

 (0نظرخواهي شد)جدول  ،منطقه
 

 دوم پژوهشهای مطرح شده در ارتباط با فرضیه گویه.7جدول 
 بودن آن فاا منصرا شوید؟جنسيتيخاطر تکاید از رفتن به فاایي ت ریحي بهآیا تا به  ال مجبور شده 1

 تمای  دارید که شاغ  باشيد و درآمد شتصي داشته باشيد؟مياان تاچه 2

 اش کنيد؟تان باید بيشتر از مردان تلآوردن شغ  موردعلاقهدستکنيد برای بهفیر ميمياان تاچه 3

 کند؟های شهر مشی  ميچولهها و چالهها، نهرها، نردهها، پ هنرام مواجهه با جدولتردد شما را در ،تانآیا شيوه پوشش 4

 شود؟هایتان در بيرون از خانه ميکنيد نو  پوشش شما مانع از انجام فعاليتفیر ميمياان تاچه 1

 آفرین است؟سرد سال برای شما مشی های گرم و تان در فص آیا شيوه پوشش 6

کنيد که برخي از فااها مانند مترو واتوبوس باید ت یيک شود و مح  متصوصي برای زنان وجود داشته فیر ميمياان تاچه 0

 باشد؟

 نظر شما  اکميت تا چه مياان در توزیع متناسب امیانات در فااهای عمومي شهر نقش دارد؟به 8

ا به سي های شما ردیني در سازماندهي فاای شهر, تا چه مياان توانسته است سطح دسترهای از اندیشه گيری  اکميتبهره 1

 مين کند؟أامیانات شهری ت

گيری عادلانه امیانات توسط زنان نسبت به مردان را بهرهاست مياان عملیرد  یومت در توزیع امیانات شهری توانسته تاچه 17

 تأمين کند؟

 

 در ارتباط با فرضیه اول Tون آزم. 8جدول 

 درجه آزادی آماره سوال
-سطح معنی

 داری
 اختلاف میانگین میانگین

 %95سطح اطمینان 

 حد بالا حد پایین

1 363/4  178 777/7  1138/3  11306/7  2874/7  0402/7  

2 882/27  178 777/7  6676/4  66711/1  1721/1  8182/7  

3 088/17  178 777/7  7624/4  76422/1  8680/7  2118/1  

4 282/7-  178 001/7  1633/2  73607/7-  2117/7-  2216/7  

1 318/7-  178 021/7  1141/2  74180/7-  2111/7-  2708/7  

6 606/4  178 777/7  6231/3  62381/7  3114/7  8883/7  
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 درجه آزادی آماره سوال
-سطح معنی

 داری
 اختلاف میانگین میانگین

 %95سطح اطمینان 

 حد بالا حد پایین

0 184/8  178 777/7  1141/3  11413/7  0436/7  1646/1  

8 102/11  178 777/7  7826/4  78210/1  1733/7  2618/1  

1 108/1  178 777/7  1802/3  18016/7  3081/7  0118/7  

17 886/1  178 777/7  1266/3  12611/7  0478/7  1124/1  

 

سههاختار مدیریت ثير متغير مسههتق ؛ منظور بررسههي تأبه، Tنتایج جدول فو   اصهه  از تحلي  آزمون 

وط به ی مربگویه 17از بين  که دهدمي فااهای جنسيتي نشان گاینيسياسي و شهری و تأثير آن بر جدایي

اسههتو  71/7بالای  ،دو گویهدر تنها این مقدار بوده و  71/7زیر  ،گویه 8 درسههطح معناداری ، این فرضههيه

ح معناداری در بين طیيد شههده اسههتو لذا سههأگاینه ت 2گاینه در مقاب   8داری که سههطح معنابه اینتوجهبا

ثير متغير أکه بيانرر ارتباط و ت 1H ،دیررعبارتو بهداردنظر مورد ةفرضي یيدأنشهان از تهای جدول فو  گویه

 گيردو موردتایيد قرار مي ،گایني فاای شهری استيروییرد مدیریت سياسي بر جدای

 گیرینتیجهو  و تحلیلتجزیه  -8

 6 ةموردی منطقبررسهي مطالعات انجام شهده در ارتباط با فاا و عدالت جنسيتي در شهرها با مطالعه 

، ساختارهای سياسي، ایدئولوژیک ،گيری فااهای جنسيتي در این منطقهدهد در شی شهر تهران نشان مي

، 6 ةثيرگذار بوده است که در فاای منطقأدهي به قوانين فرادستي و محلي تفرهنري و اجتماعي در شهی 

  جنسيتي را اندازهای فاایي از نوبازتا  یافته و چشج ،تعادل و بیارگيری جنسيتيبه اشیال ت یيک، عدم

 خلق کرده استو 

ه فاا استو به دهي بدر شی  دهنده تسلط قوانين فرادستيای نشاننتایج این تحقيق در بتش کتابتانه

عم  و کنش جنسهيتي را تحدید نموده و قوانين و مقررات سطوح مادون  ۀمحدود ،ای که این قوانينگونه

 ،در قوانين و مقررات شهههری نيا در همان چارچو  ،ن نموده اسههتو لذايدر همان چارچو  تعي خود را

يانرر این ب ،شهری تهران ةهای توسعای که  تي برنامهگونهن نموده است، بهیکنشهي جنسيتي را تدو ۀ وز

های پست درصد 37شهرداری تهران بر اختصاص  ةسوم توسع ةای که برنامگونههشیاا جنسيتي استو ب

 کيد داردو أمدیریتي به زنان برای دوره اجرای برنامه ت
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دهنده ای و چه در بتش ميداني نشاندر بتش کتابتانهچه  6 ةشده در ارتباط با منطقهای انجامبررسي

ها، ها و اسامي خيابانها، علائج، مجسمهتبليغات، دیوارنراریمطالعه استو مورد ۀشیاا جنسيتي در محدود

نوعي  ای کهگونهکنندو بهتأیيد ميرا  6 ةمنطقوجود روییرد ایهدئولوژیهک مردانه در  ،ههان و پهارکميهادی

ا، هزدایي جنسيتي در شی   جا ، تعداد مجسمهگرفته استو هویتشهی  6 ةدر منطقزنانه  زدایيهویت

در خلق  جنسيتيهای ارتباطي، اسامي فااهای شهری و فااهای اختصاصي خيابان، اسهامي معابر و شبیه

 ثيرگذار بوده استو أت 6 ةویژه در منطقهاندازهای جنسيتي شهری بچشج

مطالعات اسههنادی و ميداني از نو   ۀیيدکنندأت 6 ةنظر شهههروندان منطق های ميداني،در بتش بررسههي

 یيک ر تبودن فاهها بثير  اکميتيأدهنده تمشهاهده، مصهها به و تصههویربرداری اسهتو نتایج تحقيق نشههان

ری از ت یيک ات بيشتدرجشود،  اکميتي در فاا بيشتر مي کنترل  چه مياان که هرطوریهاستو ب جنسهيتي

 قرار دارند که ت یيک ای از فرایند و فرمامنيت، دسههترسههي و کاربری، هر کدام در مرتبه د وگرداعمال مي

ن ا  اباارهایي هسههتند که امیشههودو عوام  فواسههاس هویت مردانه یا زنانه در آنها نمودار ميجنسههيتي بر

مطالعه مورد ةشده در منطقترتيب فاای توليدبدینآورندو فراهج مي اهور اجتماعي و فاایي جسنيتي را 

اای ثيرگذار بوده و به خلق فأو توزیع نابرابر اباارهای قدرت تهای اجتماعي بندیگيری صورتدر شهی 

 جدید پرداخته استو 

 ةتيجو ناستياان مشهارکت زنان در عرصه اجتماعي، اقتصادی و سياسي م کاهش چنين روندی، ةنتيج

در  وشهر استفاای در زن و  اور  یافتنای شهری و جلوگيری از معناشدن فاپارهپاره ،وضهعيتاین 

 تاسهاس جنسهيت صهورت گرفته است، موجب افاایش ناامني و کاهش مطلوبيهایي که برت یيکنتيجه، 

ي و اساس شیاا جنسيتسست اجتماعي بين زنان و مردان برنوعي گافراد شده است و  ةفاایي برای هم

در  ،ترتيبدینب ییپارچه اسههتو از این ک   اینمونه 6 ةاسههت که منطق بوجود آمدهدر مجمو  ک  جامعه 

 ةموجب خسارت به هم ،استو اما این فرایند در انتهاقدرت  ۀو سهوژدوم  زن جنس  ،فاهاهای جنسهيتي

  وگرددمياعج از زنان و مردان  در اجتما  و فاای شهرید افرا
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 تقدیر و تشکر -9

مدرس انجام ن عنوان است که در دانشراه تربيتبا همي ،ارشدکارشهناسي ةاین مقاله برگرفته از پایان نام

نمودن امیانات تحقيق تشههیر فراهج برایمدرس از دانشههراه تربيت ،نویسههندگان مقاله، ه اسههتو لذاشههد
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