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  چكيده

كنند. در اين ميان، زنان همواره گوناگون استفاده مي يهاوهيشبه  از فضاهاي شهري تشانيمسئولزنان و مردان متناسب با نقش و 

و ساخت فضاهاي شهري قرار گيرند. اما  يزيربرنامهبايد در كانون فرايند اند و ميخانواده و جامعه در ارتباط بوده مستقيم با طوربه

شهر كند. هاي آنها از شهر حكايت ميز حاكميت نگرش مردانه و درك نيازهاي شهري اريزيالب در تدوين برنامهتاكنون روند غ

در راستاي  ي ول و نيازهاي زنان را شناسايمسائ جانبههمهه در ابعاد وسيع و دوستدار زن اشاره به شهري مطلوب و مناسب دارد ك

ا تحليل منابع اسنادي تحليلي و ب -. در اين پژوهش كه با روش توصيفيداشته باشد يزيربرنامههاي موجود حل مشكالت و كاستي

نه در بعد نظري  زنها به اين نكته اشاره داشت كه مفهوم و مقوله شهر دوستدار ورت گرفت، نتايج مطالعات و تحليلاي صو كتابخانه

  ريزي دقيق و مشخصي صورت نگرفته است. نشده و در راستاي تحقق آن برنامهكامل درك  صورتبهو نه در بعد عملي 

  ها: شهر، زنان، فضاي شهري، شهر دوستدار زن. كليدواژه

  

  

  

  

  



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

51 

 

   و بيان مسئله  مقدمه

 يدسترسقابلدموكراتيك بودن،  يهايژگيوو بايد داراي  هايي هستند كه متعلق به عموم شهروندان بودهفضاهاي عمومي شهري مكان

دستيابي به عدالت شهروندي بايد بتواند  منظوربهفضاي شهري ). 16: 1391و آزادي عمل نسبي باشند(پرتويي،  هاگروهبراي همه 

سني، جنسي،  يهاتيمحدودهاي اجتماعي فارغ از شهروندان فراهم كند تا همه گروه محيطي امن، سالم، پايدار و جذاب براي همه

ري قومي و نژادي بتوانند از فضا و امكانات شهري استفاده كرده و در زندگي شهري مشاركت داشته باشند. مطلوبيت يك فضاي شه

). 18: 1391رد(قرايي، از فضا بستگي دا كنندهاستفادهها، به ميزان برداشت و ادراك نيازهاي فرد ويژه در خصوص برخي از فعاليتهب

ممكن است  رونيازامندي افراد مختلف از فضاهاي شهري، اهميت بسياري دارد. استفاده و بهره منظوربهي برابر يعني وجود شرايط

اي اساسي از فرهنگ جنبه عنوانبهديگر نامناسب. فضا گروهي از افراد، يك فضاي شهري را مناسب و مطلوب ارزيابي كنند و گروهي 

كند چگونه زنان و مردان فضا تعيين مي درواقعاساسي است. ادي، بدان دليل داراي اهميت است كه در تعريف جنسيت داراي نقشي م

فضاهاي عمومي جنسيتي هستند.  گريدعبارتبه). 34: 1392(زرين پناه و پورهاشمي، اه شوند و يا از هم تفكيك گردندبا يكديگر همر

در فضاهاي ). 39: 1392(غنام، گذارنديم ريتأثنحوه ساخته شدن و فهم جنسيت هستند و هم بر اين فهم اين فضاها هم انعكاسي از 

نحوه پوشش و  ازجملهزنان به داليلي  كهيدرحالو دسترسي به فضاهاي عمومي دارند.  وآمدرفتشهري مردان آزادي بيشتري در 

خاصي است. چنانچه  يهازماندر فضاهاي شهري محدود به  تشانيفعالجسماني متفاوت داراي محدوديت بيشتري بوده و  يهايژگيو

 :Feinstein, 2005(صورت يكسان بر زندگي زنان و مردان اثر نگذاردهل و مشكالت بئمسا شوديمشهرنشينان، باعث  يزندگ با

51.(  

در نظر گرفته است. چنين نگرشي به زنان و  وقتپارهداراي مشاغل  تاًينهاو  دارخانهعنوان مادر، هدر واقع جامعه، همواره زنان را ب

به استناد منابع تاريخي، در ). 311: 1387(خاتم، اطراف خانه استنقش آنان اين ديدگاه را القا كرده است كه فعاليت زنان محدود به 

شروط ا حضور وي ميت و كمتر از يك قرن پيش، زن شهري ايراني موجودي منزوي بود كه در محافل و مجالس عمومي حضور نداش

در دنياي امروز،  دادهرخاما تحوالت اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي ). 96: 1387، يآبادرحمت(به بودن در كنار يك مرد بود

از زنانه شدن فضا در زندگي  توانيمحتي  كهيطوربهها و فضاهاي متنوع شهري شده است. افزايش حضور زنان در محيط سازنهيزم

يي عاصر ياد كرد، كه اشاره به حضور زنان در فضاهاي مختلف تجاري، فراغتي و آموزشي و تالش آنان براي رمزگذاري و رمزگشام

تر شهري حتي در چارچوب زنان نياز بيشتري به فضاي مناسب عالوه بر اين، واقعيت اين است كه). 21: 1392(فاضلي، از فضاها دارد

در واقع زنان تسهيالت خاصي را از فضا انتظار دارند كه متناسب با خصوصيات جسمي و نيازهاي عاطفي  .هاي حمايتشان دارندنقش

چه در كشور ما و چه  يطوركلبههايشان را تسهيل نمايد. اين در حالي است كه شهر گي روزمره و فعاليتباشد و زند شانيروحو 

زنان را كمتر در نظر  مسائلشهرها  عموماًازي توسط مردان بوده است. آمده و شروع شهرس به وجوددر ساير كشورها توسط مردان 

ظري مردانه صورت گرفته و تصور هاي شهري و تدارك امكانات فضايي از منزيريبرنامهدر واقع ). 71: 1387اند(اعتماد، گرفته

 .گردندمي منتفع هابرنامهاز اين  زانيمكيشود همه شهروندان فارغ از قيود سني و جنسي به مي
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  روش تحقيق 

اي ي و واكاوي از طريق روش كتابخانههاي مورد نياز براي بررستحليلي استفاده شده است. داده –از روش توصيفي  پژوهشدر اين 

در و  دست آمده استهتلف در نظام شهري، بو اسنادي و با مطالعه كتب، مقاالت و اسناد مربوط به شهر و جايگاه زنان در ابعاد مخ

  گيري صورت گرفته است. هنتيج از اين متون، و عقاليي روشمند استنتاجبا نهايت 

  

 تجربيات جهاني مربوط به توانمندسازي زنان

ضعيت آنان در زندگي المللي در خصوص زنان و بهبود وهاي اجرا شده خارجي و بينچه مروري بر تجربيات جهاني و طرحچنان 

تمركز بر بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي برخي از  ،هاها و پروژهبسيار مهم در بسياري از اين طرح دهد، يك بندشهري نشان مي

هايي كه هاي آموزشي خانوادههاي پزشكي و كمك به هزينهبوده است. تالش براي بسط مراقبت اقشار زنان و توانمندسازي آنان

زمين و مسكن و سرمايه در برنامه  ازجملهمختلف  يهانهيزمزنان در و توانمندسازي  )پروژه كوچي هند(اعضايشان زن هستند 

صرف  هايي با هدفها و طرحين حال در سطح جهان برنامهاند. با ايتي سازمان ملل متحد از اين جملهاجرايي برابري جنس

ش و فعاليت خودشان و هدايت ق تالبخشي به شرايط و زندگي زنان شهري از طرياند كه هدفشان بهبودتوانمندسازي زنان انجام شده

صندوق توسعه ملل متحد براي  1979در سال  .كنيمها اشاره ميادامه به چند مورد از اين برنامههاست. در دهي اين تالشو جهت

به  تبديل 1985شده و با مشاركت برنامه توسعه ملل متحد در سال  سيتأسهاي داوطلبانه براي زنان عنوان صندوق كمكهزنان ب

  .)United Nations, 2010: 217(كنديمسازماني مستقل شد. اين صندوق اهداف زير را دنبال 

 بهبود سطح زندگي در كشورهاي در حال توسعه  •

به جايگاه برابر در پرتو  هاآنبزرگ توسعه و دستيابي  يهابرنامهدر  يريگميتصممشاركت كشورهاي در حال توسعه در  •

  .رشد اقتصادي و اجتماعي

و  جادشدهياط خود زنان هايي است كه توسوانمندسازي زنان حمايت از سازماناز نظر مسئوالن اين صندوق، بهترين كار براي ت 

ت دستيابي زنان را به آموزش كوشد تا امكاناشود. اين صندوق ميهاي فني و مالي انجام ميشود. اين حمايت با پشتيبانياداره مي

المللي پيوندي برقرار كند. ن توده زنان و نهادهاي ملي و بين، اعتبارات و اطالعات افزايش دهد و ميااي، علمي، تكنولوژيحرفه

 »شوراي ملي مشاغل«توانمندسازي زنان،  منظوربهآمريكا  متحدهاالتيادر . ها خواهد بوداز مقابله با تبعيضسها زمينهگونه هميارياين

نمود. اين شورا  سيتأسا سازمان شغلي زنان ر 700گيري، قرار دادن روند تصميم ريتأثشغلي با هدف تحت  يهافرصتبراي ايجاد 

خصوصي نيز نسبت به اين  مؤسساتقرار دهد و ساير  موردتوجههاي خود هاي دولت را در اولويتكند كه سياستتضمين مي

متشكل از نمايندگان زنان صاحب مشاغل در  ياشبكهنيز  »مشاغل زناندفتر « ،آگاهي و توجه داشته باشند. عالوه بر اين هااستيس

ايالت  4مركز صنفي زنان، واقع در  70مركزي متعلق به زنان، يعني حدود  يهاسازمانميزگرد مشورتي و  100سطح ملي، با بيش از 

هايي همچنين برنامهجديد دارد.  وكاركسببه زنان در ايجاد  رساندنياريزنان در اينترنت است كه نقش مهمي در  و مركز مشاغل
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ه بر اين، اين دفتر هاي الزم و دسترسي به حمايت دولتي و بازارهاي صادراتي دارد. عالواي كمك به زنان در جهت گرفتن وامبر

ه مورد نياز خود را دادي سرمايهاي رسمي و قرارتوانند از طريق كانالتضمين وام براي كساني است كه نميهايي براي داراي برنامه

 ).24-23 :1391 ،الديني و طوسيدريافت كنند(عالء يامشاورهبتوانند خدمات  هركجاكنند و از طريق اينترنت در هر زمان و  نيتأم

زنان هاي ها و خواستهشورا اقدام به تحقق عقايد، ايده شد. اين سيتأس 1995در نوامبر  »شوراي زنان شاغل استراليايي«در استراليا 

هاي پيشرفت، انتشار اي اشتغال و ثروت، نوآوري، سياستشاغل استراليايي در مباحثات و مناظرات سطح باال نموده و زمينه را بر

 يهاشبكهحوه مشاركت زنان در كوشد تا نسازد و همچنين اين شورا ميات و ترويج فعاليت زنان فراهم مياطالعات و تحقيق

تجاري  ياهياتحاد عنوانبه 1972، در سال »زنان هند يخوداشتغالانجمن «). 24 :1391، لديني و طوسياالءع(المللي را معرفي كندبين

وجود دارند كه از شد. در هند زنان بسياري  سيتأسحمايت از فقرا و زنان كارگر خود اشتغال  منظوربهبه ثبت رسيد. اين موسسه 

نان نيروي كار بدون دفاع مند نيستند. در واقع آا از حقوق و مزاياي سازماني بهرهكنند امهاي خوداشتغالي زندگي ميطريق فعاليت

صورت پنهان است و محاسبه هشود. فعاليت اقتصادي اين زنان يا بهاي ملي حساب نميشوند و ارزش كارشان در حسابتلقي مي

سسه خوداشتغالي زنان هند، ساماندهي كارگران زن شود. هدف اصلي مواش محاسبه مييا بسيار كمتر از مقدار واقعيشود و نمي

امنيت اجتماعي دستيابي به اشتغال كامل است. منظور از اشتغال كامل داشتن امنيت شغلي، امنيت درآمدي، امنيت غذايي و  منظوربه

هايي را براي كند و مكانبراي آنان مسكن فراهم كند،  نيتأمكوشد تا نيازهاي بهداشتي زنان خود اشتغال را است. اين موسسه مي

يا  انفرادي و صورتبهدر ميان زنان است. يعني زنان  نفساعتمادبهداري از كودكانشان ايجاد كند. عالوه بر اين به دنبال ايجاد نگه

دف اين توان گفت هطور خالصه ميهبرخوردار باشند. ب نفساعتمادبههاي اقتصادي، از استقالل و گروهي براي مشاركت در فعاليت

آنان،  نفساعتمادبهاين موسسه باعث افزايش قدرت زنان در رهبري، افزايش  يهاتيفعالاست.  خوداشتغالانجمن توانمندسازي زنان 

  ).UN Women, 2013(يجاد امنيت شغلي برايشان شده استو ا هاآناقتصادي خانگي  يهاتيفعال يدهسازمان

  مباني نظريمفاهيم و 

 فمنيسم

اند. مطابق با نظر اين مردانه بودن مورد نقد قرار داده فمنيست بسياري از رويكردهاي مطالعات شهري را به دليلپژوهشگران 

اي مردانه بوده و رويكردي را ترويج نموده كه فضاهاي حرفه عموماًريزي شهري به لحاظ تاريخي، معماري و برنامهپژوهشگران، 

فرض اين ديدگاه اين است كه گويا نيازها و پيش .)31: 1392دلورس و همكاران، (كندي ميشهري را همگون و بي جنسيت تلق

پردازند كه چگونه سياست شهري، ساختار شهرها و همچنين مطالعات ها به اين امر ميدان، عمومي و همگاني است. فمنيستعاليق مر

زندگي  مسائلهاي زنان شده است. ديدگاه فمنيستي، بسياري از تبه حاشيه رفتن و ناديده گرفتن نيازها و اولوي سازنهيزمشهري 

و  ونقلحملشهري مانند استفاده متفاوت زنان و مردان از فضاي شهري، لزوم حمايت از امنيت زنان در شهر، نياز ويژه زنان به 

  .)Abada, 2013: 37(دهديمقرار  موردتوجهعمومي و اقتصادي  يهاعرصهدسترسي، لزوم حضور فعال و برابر زنان در 

 رويكرد عدالت فضايي
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اي اجتماعي و چگونگي هيعدالتبطه ميان فضا و اجتماع در فهم بيفضاست. بنابراين تحليل را يدهسازمانيكي از ابعاد جوامع انساني، 

ماعي گرفته ت اجتاي كه از عدالي است. عدالت فضايي بر اساس ايدهها ضرورريزي براي حل و كاهش آنهاي برنامهتنظيم سياست

باشند كه در الگوي  مسئله ينريزان بايد در پي حل است. بنابراين از اين منظر برنامهشده، مبتني بر رفتار برابر با ساكنان يك منطقه ا

محروميت با اقشاري  هاگروهها، چه حدي از نابرابري وجود دارد و چه الت ايجاد شده و چگونگي توزيع آنيابي خدمات و تسهيمكان

شوند كه رفته مين گروهي اجتماعي در نظر گعنواهاز منظر عدالت فضايي، زنان ب .)175: 1390(داداش پور و رستمي، بيشتر دارند

، جنسي و ... به داراي نيازهاي متفاوتي در شهر هستند. از آنجا كه هدف عدالت فضايي، دسترسي همه شهروندان فارغ از قيود سني

ستيابي به عدالت شهري عاملي اساسي در د يهايزيربرنامهتوجه به نيازهاي زنان در  عمومي موجود در فضاست،امكانات و خدمات 

ار زن، مورد شهر دوستد يهاپروژه. اين توجه و تمركز بر دسترسي زنان به خدمات و امكانات شهري، در بيشتر شوديممحسوب 

  توجه قرار گرفته است. 

 حقوق شهروندي

است نظريه شهروندي در عين  كند. يانگ معتقدقد نظريه شهروندي مارشال مطرح مينظريه خود را بر اساس ن 1ماريون يانگ 

دهد. اما را هم در شموليت شهروندي قرار مي، زنان يشمولهمهاين نظريه با طرح موضوع  چراكهبخش بودن سركوبگر است. رهايي

سازد. يك معنا عموميت است كه بخشي شهروندي را مخدوش ميرا پرورش داد كه رهايي يشمولحال دو معناي ضمني همهدرعين

شكلي است. رند. معناي ديگر نيز يكساني و يكرا كنار بگذا شانيهاتفاوتبر اساس آن شهروندان بايد براي دستيابي به خير مشترك، 

به نظر يانگ اين دو جنبه از  شود.صورت يكسان بر همه اعمال ميهها ببر افراد و گروه رشانيتأثس اين معنا قوانين فارغ از بر اسا

يانگ معتقد  .)30 - 27: 1390(توانا، شوديمزنان  ازجملهوت اجتماعي هاي متفاباعث طرد، محروميت و سركوب گروه شمولي،همه

هاي اجتماعي و فرهنگي گروه زنان نيازمند شهروندي متمايز يا اعطاي حقوق خاص به ازجملهشموليت و مشاركت همه  است

  زنان است. ازجملهمتفاوت 

 جغرافياي فمنيستي

در مقاله خود با  3و جيمز ويلسون 2دهي به نگرش و رفتار افراد نقش بسيار مهمي دارد. جرج كيلينگزيست شهري بر جهتمحيط 

ك پنجره مقياس مانند وجود يهاي كوچككه غفلت انداين ايده را مطرح كرده» هااي شكسته شده: پليس و امنيت محلههپنجره«عنوان 

ساز جرم و زمينه مسئلهشود و اين ق رفتارهاي ضد اجتماعي بسياري ميتفاوتي است كه موجب تشويشكسته، نشانگر زوال و بي

ود: تعمير و ها و پشنهادات مشخصي بساده داراي توصيه ظاهراًاين ايده ) 203–202: 1390(شورت، شودتر ميهاي بزرگجنايت

صحيح نباشد،  كامالًهاي شكسته كاهش جرم و جنايت را به همراه خواهد داشت. هر چند ممكن است اين فرضيه بازسازي پنجره

عواملي مانند » فضاي قابل دفاع«نيز در نظريه خود با عنوان  4مننيو دهد.را كاهش مي جرائمل و امكان وقوع اما برقراري نظم، احتما

                                           
1 Marion yang 
2 George L. killing 
3 James Q. Wilson 
4 Newman 
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داند. براي كاهش ترس مي ييهاحلراهرا مناسب، احساس تعلق به مكان، امكان وجود نظارت و بهبود شرايط فيزيكي  ايجاد قلمروي

به اعتقاد نيومن معاني و رفتارهاي  .)210: 1390(شورت،دهنديمان جرم و جنايت را كاهش ميز هاي ويژه او پيشنهاد كرده كه طراحي

نورپردازي مناسب  پديداري با شفافيت، گشودگي و سهولت دسترسي يا خروج، همبسته است.مربوط به يك فضا، با ميزان قابليت 

(تانكيس، بر امنيت واقعي و ذهني محيط است رگذاريتأثمداربسته يكي از اين عوامل هاي تلويزيوني ها و نيز دوربينمعابر و خيابان

1390 :109-193(. 

 گيري ايده شهر دوستدار زن در ايران عوامل و موانع شكل

پرورانند، عوامل و عالوه بر رويكردهاي نظري و مفهومي مطروح كه در واقع بنيان فكري و فلسفي ايده شهر دوستدار زن را مي

دهند. موضع قوانين ر ميشرايطي در هر جامعه وجود دارد كه پيدايش ايده شهر دوستدار زن و تحقق عيني آن را تحت تأثير قرا

ها، ويژه در رابطه با زنان و خانواده و موقعيت سازمانهاي فرهنگي بهگذاريهاي توسعه، سياسترسمي كشور نسبت به زنان، برنامه

  كنيم.اي ميعامل در ايران اشاره چندها و جنبش زنان ازجمله اين عوامل بيروني مؤثرند. در ادامه به وضعيت اين انجمن

 هاي توسعه كشورائل زنان در برنامهمس )1

شوند، كه ديدگاه دولت، اهداف و مسير آينده كشور را نسبت به ترين اسنادي محسوب ميهاي توسعه كشور يكي از مهمبرنامه 

ت دهنده نگرش و موضع دولت نسبهاي توسعه كشور، نشاندهند. مسئله زنان و خانواده نيز در برنامهموضوعات مختلف نشان مي

ها، گذاريبخش ساير قوانين، سياستهاي توسعه جهت به چگونگي و كم و كيف زنان و خانواده در جامعه ايراني است. برنامه

توان ها نسبت به زنان، عادالنه و برابري جويانه باشد، ميرو اگر نگرش موجود در اين برنامههاي مختلف هستند. ازاينها و طرحبرنامه

هاي شهري نيز بهبود وضعيت زنان در فضاها و زندگي شهري مورد توجه و پيگيري قرار گيرد. اما وانين و برنامهانتظار داشت در ق

تنها براي افزايش و تسهيل حضور آنان در زندگي ممكن است نگرش موجود در برنامه توسعه نسبت به زنان به نحوي باشد كه نه

هاي اول و دوم توسعه، موضوع جنسيت و خانواده ان را تائيد نيز بكند. در برنامهشهري تالشي نكند بلكه كمبود حضور و مشاركت زن

تنها در حوزه موضوع كنترل مواليد مورد توجه قرار گرفته است. اما در سه برنامه بعدي مسائل جنسيتي و خانوادگي كمابيش مطرح 

هاي قبلي نداشتند. اما برنامه چهارم در مقايسه با برنامه هاي ابالغي تفاوت چندانيشده است. برنامه سوم و چهارم به لحاظ سياست

هاي برابر آموزشي، گسترش مهارت، دولت موظف است فرصت 52توجه بيشتري نسبت به موضوع جنسيت داشت. بر اساس ماده 

ويژه براي دختران و گسترش اماكن و فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي متناسب با وري و سرمايه نيروي انساني بهارتقاي بهره

امنيت فردي و اجتماعي، تدوين منشور حقوق شهروندي با هدف ارتقاي حقوق انساني و احساس  100جنسيت را فراهم كند. در ماده 

نيز كه برنامه ملي توسعه، كار  101هاي اجتماعي در زمينه صيانت از حقوق كودكان و زنان پيشنهاد شده است در ماده رشد تشكل

ها براي شايسته مطرح شده، تساوي دستمزدهاي زن و مرد در قبال كار هم ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، برابري فرصت

نيز دولت  111هاي شغلي مناسب، مورد تأكيد قرار گرفته است. ماده يابي به فرصتردان و توانمندسازي زنان از طريق دستزنان و م

كند كه اقداماتي مانند تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان، شامل بازنگري قوانين و مقررات، را موظف مي
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هاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحوالت فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي ويژه قانون مدني، تقويت مهارتبه

زا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي هاي اشتغالگذاري در فرصتسرمايه

هاي تهيه برنامه ازجملهتحكيم نهاد خانواده، انجام اقدامات الزم  عمومي نسبت به شايستگي آنان، تنظيم شود و ارائه لوايح مربوط به

هاي منظور رفع خشونت عليه زنان، تقديم اليحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانپيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي به

ها و گسترش سطح توسعه فرصت هاي زنان به مجلس را با هدف تقويت نقش زنان در جامعه وغيردولتي، نهادهاي مدني و تشكل

هاي فرهنگي، حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماري مسكن را نيز رعايت ارزش 62ها در كشور، انجام دهد. ماده مشاركت آن

هاي برنامه چهارم نيز تفاوت چنداني با سياست 1388هاي موجود در برنامه پنجم توسعه در سال مورد توجه قرار داده است سياست

هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و برنامه پنجم، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه 12سعه ندارد. در ماده تو

نيز حمايت از اقشار محروم  35ها و توجه ويژه به نقش سازنده زنان، مورد اشاره واقع شده است. در ماده قانوني زنان در همه عرصه

نسبت به موضوع زن و خانواده نگاه و رويكردي ) 1392-1390اما برنامه پنجم ( .مورد تأكيد قرارگرفته است و زنان سرپرست خانوار

تناسب هاي عادالنه آموزشي، بهمنظور دستيابي به هدف فرصتوپرورش موظف است بهآموزش 19متفاوت دارد. بر اساس ماده 

روزي، اقدام وآمد، بهداشت و ساير امور مربوط به مدارس شبانهيه، رفتهاي تغذاي و هزينهجنسيت، آموزش از راه دور و رسانه

هاي مقاومت بسيج زنان كند از توسعه عفاف و حجاب حمايت الزم را به عمل آورد و از ردهنيز دولت را موظف مي 196كند. ماده 

نيز به موضوع امنيت  209پشتيباني كند. ماده  هاي مربوط به توسعه فرهنگ عفاف، حجاب و تحكيم بنيان خانوادهويژه در فعاليتبه

كند اقدامات هاي اجرايي را موظف مياجتماعي، اخالقي و پيشگيري و مقابله با هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي پرداخته و همه دستگاه

تضائات جامعه سازي محيط خدمتي با اقالزم براي اجراي طرح جامع فرهنگ عفاف و حجاب را اجرا كرده و نسبت به متناسب

كند تا با ترين ماده معطوف به جنسيت و خانواده در برنامه پنجم، دولت را مأمور ميعنوان مهمنيز به 230اسالمي اقدام كند. ماده 

هاي مربوطه با تدوين و تصويب برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده شامل محورهاي تحكيم بنيان كمك و همكاري دستگاه

هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي معيشتي با اولويت زنگري قوانين و مقررات مربوطه، پيشگيري از آسيبخانواده با

ساماندهي مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تأمين اجتماعي، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ 

هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعامالت نهاد، ارتقاي توانمنديهاي مردمهاي سازمانعفاف و حجاب، ارتقاي سالمت، توسعه توانايي

المللي، تعميق باورهاي ديني و اصالح ساختار اداري تشكيالتي زنان و خانواده براي دستيابي به هدف تقويت نهاد خانواده و بين

-21: 1391(ايماني جاجرمي ها اقدام كندنوان در همه زمينهبا هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانونيجايگاه زنان در عرصه

كه در برنامه چهارم، تبعيض كنندگان اين دو برنامه است. درحاليدهنده تغيير نگرش تدوين). مقايسه برنامه چهارم و پنجم نشان 22

سازي براي الحاق به معاهدات نان و زمينهمنظور تحقق اهداف برابري، حمايت از مشاركت اجتماعي زجنسيتي مثبت نسبت به زنان به

المللي و كاهش فاصله با ادبيات جهاني مورد توجه قرار گرفته، برنامه پنجم تأكيد خاصي بر موضوعاتي چون خانواده، ازدواج، بين

ت از زنان با كوشد تا بر حمايحجاب و عفاف امنيت اجتماعي زنان، حمايت از زنان سرپرست خانوار و مشاغل خانگي دارد و مي
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هاي هاي موجود در برنامهنگاهي خانواده محور از ژنان حمايت كند و بر تمايزات جنسيتي تأكيد كند. بنابراين تا زماني كه سياست

شان هايي مانند شهر دوستدار زن كه هدف اصليتوان انتظار داشت طراحي برنامهتوسعه كشور، متمركز بر نقش مادري زنان است نمي

حضور و مشاركت زنان در زندگي اجتماعي شهري است مورد توجه قرار گيرد و يا در مرحله اجرا با اقبال و موفقيت همراه افزايش 

  باشد.

 زنان و مديريت شهري در ايران )2

و طرح راهبردي ساختاري توسعه و عمران شهر تهران (طرح ) 1386هايي مانند سند اصلي مصوب طرح جامع شهر تهران (در برنامه 

امع تهران) هيچ جا بر نقش و حضور زنان و يا حتي مالحظاتي در مورد زنان در حوزه شهري و مديريت شهري، بحثي نشده است. ج

-6انداز توسعه شهر تهران، بند اند از: در بخش چشمد عبارتارشده است. اين موصورت غيرمستقيم نكاتي بيانتنها در چند مورد به

ي، جنسي و ندور از هرگونه تبعيض قومي، سها و تأمين عادالنه كليه حقوق شهروندي به بدون بيان واژه زنان به تعديل نابرابري 1

كه به توسعه  2-4استثناي بخش ويژه وضعيت كالبدي شهر، حريم و محدوده و در بخش طبقاتي اشاره شده است. اين برنامه به

صورت به 42-5طور مشخص به بحث جنسيت و زنان اشاره نكرده است. در بند يت پرداخته، بهاجتماعي و ساماندهي اسكان جمع

صورت آرام در محالت و ميان محالت و حركت معلوالن غيرمستقيم به تأمين امنيت، سالمت، دسترسي مناسب و حركت پياده به

شود . در طرح جامع شكار در تردد شهري استنباط ميصورت ضمني و غير آپرداخته شده است. اين موضوع در مورد امنيت زنان به

ها مانند مديريت بحران، مشاركت شهروندان در محالت شهري و استفاده از نيروهاي مردمي و رويكرد محله محوري، در برخي برنامه

اي نشده است ( كرده، اشارهصيلويژه زنان تحمورد اشاره قرار گرفته است. اما در اين برنامه نيز به پتانسيل و توان باالي زنان به

هاي توسعه شهري، مسائل و مشكالت زنان در زندگي اجتماعي شود در برنامهطور كه مالحظه ميهمان). 23-22: 1391فيروزآبادي، 

ل صورت غيرمستقيم و در خالل مسائل كلي شهروندي مورد اشاره قرار گرفته است. اين در حالي است كه جنس مسائشهري، تنها به

و مشكالت زنان در زندگي شهري با مسائل كلي پيش روي شهروندان متفاوت است. چنانچه اشاره به مسائل كلي شهروندي و عدم 

خود تبعيض مضاعفي به خوديهاي خاص مانند زنان در زندگي اجتماعي شهري، بهتوجه اختصاصي به وضعيت و مشكالت گروه

صورت مشخص و متمركز به مسائل زنان در زندگي هاي شهر دوستدار زن كه بهبرنامه آورد. اين امر با اهداف و عملكردبار مي

عنوان گروهي با نيازها و هاي توسعه شهري، زنان بهشهري مي پردازنده سازگاري و همراهي ندارد. بنابراين تا زماني كه در برنامه

  .دار زن وجود خواهد داشتمسائل ويژه در نظر گرفته نشوند، مانعي بر سر راه ايجاد شهر دوست

  هاي فرهنگيگذاريسياست )3

دهنده نگرش دولت نسبت به موضوعات مختلف ازجمله زنان و خانواده هاي توسعه نشانهاي فرهنگي نيز مانند برنامهگذاريسياست

هاي شهري وضعيت زنان در ها و برنامهتواند با تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم بر طرحهاي فرهنگي نيز ميگذارياست. سياست

  زندگي شهري را بهبود بخشد و با حضور و فعاليت آنان را در زندگي شهري كاهش دهد. 
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بر اساس مطالعات انجام شده و نيز طرح حاصل از سرشماري «گونه آمده است: اين» طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده«در مقدمه 

فرزند به ازاي هر زن، كاهش يافته است. اما  1,2باروري كل در كشور به كمتر از دهد كه ميزان نشان مي 1390نفوس و مسكن سال 

طور زنان براي باروري ذكر نشده است. مشكل هاي جوان و هميننويس اين طرح هيچ توضيح و دليلي براي عدم تمايل زوجدر پيش

مت عمومي افراد جامعه و مادران، بلكه تأكيد بر نقش تمركز بر رشد باروري و سال نهچنيني، هايي ايناصلي اين طرح و عموماً طرح

ي مدرن امروزي است كه با وضعيت امروزي زنان ايران در تضاد است. در عنوان مادر و بازتعريف هويت سنتي او در جامعهزن به

عنوان عضوي برابر و و چه بهعنوان مادر ي راهكارهايي براي رشد و پيشرفت زنان چه بهميان تأكيد بر تشكيل خانواده بدون ارائه

هاي هاي عمده اين طرح است از سوي ديگر در بسياري از مفاد طرح تعالي و افزايش جمعيت ضعفداراي حقوق در جامعه، از نقص

  .توان مشاهده كرداساسي را مي

هاي دولتي و غيردولتي اولويت استخدام به ترتيب با مردان در كليه بخش«شده است: گونه نوشتهنويس ايناين پيش 9ي در ماده

كارگيري با استخدام افراد مجرد واجد شرايط در باشد. بهداراي فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان داراي فرزند مي

ي فعاليت بينيم در اين ماده و تبصره آن نيز مسئلهطور كه ميهمان» جد شرايط بالمانع است.صورت عدم وجود متقاضيان متأهل وا

رود چراكه اولويت اول با مردان در نظر راحتي زير سؤال ميي اجتماعي و در بازار كار بهطور اشتراك آنها در حوزهزنان و همين

آوران خانه در نظر گرفته نشده است، تا جايي كه عنوان نانبراي زنان به گرفته شده است. از سوي ديگر در اين ماده، هيچ حق ذاتي

اين قانون زنان شاغل داراي فرزند  28دارند. بر اساس ماده حتي مردان داراي فرزند و مردان متأهل بدون فرزند به زنان متأهل اولويت

سو امكان استخدام زنان بسيار محدود بر اساس اين دو بند از يك سال سابقه كار مفيد بازنشسته شوند، بنابراين 10توانند با حداقل مي

هاي دولتي و غيردولتي ملزم به اولويت دادن مردان براي جذب نيروي كار خواهند بود و از سوي ديگر زمينه شود و قانونا بخشمي

هاي مربوط به فرزند شود در مادههم مياكنون شاغل هستند از عرصه اشتغال فرابراي بازنشسته شدن و درواقع خروج زناني كه هم

آوري بر مدت شيردهي و مرخصي بعد از زايمان براي زنان تأكيد شده كه هرچند اين مسئله مطلوب و خوب است اما در اين طرح، 

ظر قرار ها موردتوجه قرار نگرفته و درنتيجه راهكارهاي واقعي و راهگشا براي آن مدنمشكل اصلي زنان در رابطه با اين مرخصي

كنند، زيرا در اين طرح استفاده رسد بسياري از كارفرمايان به همين دليل از استخدام زنان ممانعت مينگرفته است. چراكه به نظر مي

ها براي پدران و مادران وجود ندارد و اين از مرخصي استعالجي براي مردان نيز در نظر گرفته شده اما توازني ميان اين مرخصي

  .ازپيش از بازار كار به حاشيه بروندد كه زنان بيششوباعث مي

ه بر اساس توازن جنسيتي و در ني اصلي اين طرح دهد كه هستهنشان مي» طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده«نگاه كلي به مفاد 

ناديده گرفتن حق  ا شده است. مشكل اصلي اين طرحنواقع براي رفع تبعيض جنسيتي بلكه بر اساس تعاريف سنتي فرزند آوري ب

طور عدم توجه به زناني است كه طالق گرفته با زناني كه تنها سرپرست خانواده هستند. در اين انتخاب زنان براي بارداري و همين

ي خصوص زنان را تنها از زاويهها تبيين شده، افراد اجتماع بهمنظور تعالي و ارتقاي كيفي زندگي خانوادهزعم خودش بهطرح كه به

هاي مربوط به خانواده، در عالوه بر سياست. نيستهاي امروزي زنان سازگار ليتاي كه با فعاكند، زاويهاي تعريف ميخاص و ويژه
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ارائه كرد، ايران در بين كشورهايي قرار دارد كه  2013زمينه اشتغال نيز بر اساس آخرين گزارشي كه مجمع اقتصاد جهاني در سال 

هاي ها را در بخش اشتغال دارد. بنابراين در صورت تداوم سياستنسيتي است و يكي از بيشترين نابرابريداراي بيشترين شكاف ج

طور ادامه ناكامي در فعلي براي كاهش حضور اجتماعي زنان، به عدم حضور نيمي از جمعيت كشور در روند توسعه و رشد و همين

  .)1392(سايت مدرسه فمنيستي، كرديد ازدياد جمعيت را هم اضافه يابي به توسعه، بادست

هاي فرهنگي، مقررات و قوانين زندگي اجتماعي تنها مبتني بر تأكيد گذاريشود، زماني كه سياستطور كه مالحظه ميبنابراين همان

زنان در  دار باشد و براي افزايش حضور و مشاركتآور و زن خانههاي خانوادگي زنان و همسو با ايده مرد نانو حمايت از نقش

توان انتظار داشت تالش و اقدامي در تنها تالشي نشود بلكه اين حضور و مشاركت محدود نيز بشود، نميزندگي اجتماعي شهري نه

ها و نان در زندگي و فضاهاي شهري و به عبارتي دوستدار زن ساختن شهرها انجام شود. در برنامهزجهت تسهيل حضور و فعاليت 

وقت، خدمات نگهداري از ار زن نيز هرچند اقدامات متعددي براي كمك به مادران مانند ساعات اشتغال پارههاي شهر دوستدپروژه

شود. هاي زنان در زندگي اجتماعي ميكودكان در محل كار و ... اجراشده است اما اين اقدامات منجر به تسهيل حضور و فعاليت

، بدون وجود برخي خدمات و امكانات، تنها زنان را از عرصه اجتماعي زندگي هاي فرهنگي تأكيد كننده بر نقش مادري زنانسياست

 كند. شهري دور مي

 هاي زنانها و سازمانها، انجمنجنبش )4

شان ازجمله عوامل هاي آنان و وجود فضا و امكان براي فعاليت و تأثيرگذاريهاي زنان، سطح فعاليتها و انجمنوضعيت جنبش 

عنوان مدافعان حقوق زن و مخالفان ها بهها و جنبشگيري و اجراي ايده شهر دوستدار زن است. اين انجمنبسيار مهم بر شكل

ها عالوه بر آنكه ها و سازمانهاي شهر دوستدار زن هستند. اين انجمنكننده پروژهعناصر حمايتترين تبعيض جنسيتي، يكي از مهم

هاي زندگي شهري اثرگذارند، يكي از بهترين منابع براي كسب ها و طرحتوانند بر برنامهبا تأكيد بر مسئله نابرابري و حقوق زنان، مي

  ف زنان هستند.هاي مختلهاي گروهايده درباره مسائل و دغدغه

ايجاد كمپين "اند. يكي از اين اقدامات طرفداران جنبش زنان در ايران اقدامات متعددي براي مقابله با تبعيض عليه زنان انجام داده

ميليون امضا نام طرحي مستقل و اجتماعي . يك"تغيير براي برابري"چيز بود: بوده است. خواسته اين جنبش تنها يك "ميليون امضايك

كم آوري دستاند. هدف اين طرح جمعاندازي كردهراه 1385است كه شماري از فعاالن حقوق زنان در داخل ايران از شهريور سال 

  هاي قانوني عليه زنان است. ميليون امضا در حمايت از رفع تبعيضيك

نويس منشور حقوق شهروندي در در پيش عالوه بر اين، در زمينه حقوق شهروندي نيز كانون شهروندي زنان در مورد مفاد مندرج

  كنيم:ها اشاره مياند كه در ادامه به چند مورد از آنهايي را مطرح نمودهرابطه با گروه اجتماعي مورد نظر خود يعني زنان پيشنهاد

كند در تمامي د مينهاد در حال تأسيس در حوزه حقوق شهروندي زنان، پيشنهاعنوان يك تشكل مردمكانون شهروندي زنانه به -1 

طور سخن به ميان آمده، تأكيد شود اين حقوق به "حق شهروندان"نويس منشور حقوق شهروندي هركجا از موارد و بندهاي پيش

  مساوي و شامل زنان و مردان است.
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بايست موردبازنگري مي دهد،طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد تبعيض قرار ميهايي كه زنان را بهكليه قوانين و مقررات و رويه -3

قرار گيرد و قوانين و مقررات جديد و روزآمد با شرايط امروز زنان، با بهره گرفتن از زنان حقوقدان، كارشناسان حوزه زنان و نيز با 

  توجه به اجتهاد مستمر، تدوين شود،

قدامات مقتضي را براي رفع تبعيض به دولت براي احقاق حقوق شهروندي زنان در امور مربوط به مناسبات خانوادگي، بايد ا -5

بايست با در نظر گرفتن نقش پررنگ زنان در اقتصاد و درآمد خانواده به نفع زنان عمل آورد و قوانين ازدواج، طالق، ديه و ارث مي

  تغيير يابد.

شتغال و كسب درآمد، اقدامات آميز عليه شهروندان زن، در ااي و تبعيضالزم است دولت براي از ميان بردن برخوردهاي سليقه -6 

  مقتضي و عاجل را به عمل آورد.

شان است، دولت موظف است براي كاهش اين كه خشونت عليه زنان يكي از موانع دستيابي زنان به حقوق شهرونديازآنجايي -7 

  اعمال و رفتارهاي غيرانساني، از طرفي مانند موارد ذيل اقدام كند: 

زند، بايد ملقي اعالم هايي كه بستر اعمال خشونت عليه زنان را فراهم و به آن دامن ميها و سياستها و رويهنامهكليه قوانين، آيين -

  شود .

ها با كمك نهادهاي مدني زنان و ارائه تدوين لوايح و مقرراتي در خصوص مجازات براي اعمال خشونت عليه زنان و دختربچه - 

  آن به مجلس .

دولت و ايجاد خدمات مددكاري  راي زنان قرباني خشونت به كمك نهادهاي مدني زنان و با حمايت ماليهاي امن بايجاد خانه -

 .وره رايگان به زنان قرباني خشونتهاي خانواده براي ارائه مشارايگان توسط دولت در دادگاه

گنجاندن آموزش  -ويژه رسانه ملي ها بهتدوين مقررات و قوانيني براي جلوگيري از ترويج تبعيض و خشونت عليه زنان در رسانه - 

  . )1392(سايت مدرسه فمينيستي، هاهاي درسي مدارس و دانشگاهامهمبارزه با خشونت عليه زنان در برن

ها و هاي سازمانها، اهداف و خواستههاي دولتي و رسمي با ايدهها و سياستمالحظه است، در ايران قوانين، برنامهچنانچه قابل

ها و ها در جهت رفع تبعيضها و جنبشهاي اين انجمنرو تالشهاي غيردولتي زنان، همسويي و تناسبي ندارد. ازاينانجمن

در  .هاي دولتي مغاير استها و برنامهها، تحقق حقوق شهروندي زنان و به عبارتي ايجاد يك شهر دوستدار زن با سياستنابرابري

ها و نيازهاي واقعي اقشار مختلف زنان هاي شهري ويژه زنان، منطبق با خواستها و طرحداشت برنامهتوان انتظار چنين شرايطي نمي

طور كه برخي از هاي رسمي خواهد بود. با اين حال همانها و برنامهها تنها همسو با سياستبسياري از اين برنامه چراكهباشد. 

گونه ضديتي با مباني ها هيچكنند، اين درخواستيي مانند كمپين مذكور ادعا ميهاهاي زنان و طرحگذاران و طرفداران جنبشبنيان
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ميليون امضا مورد درخواست است، مثال تغيير قوانيني كه در كمپين يكعنوانآيند. بهاسالم ندارد، زيرا جزو اصول دين به شمار نمي

آميز عليه زنان را مورد تائيد ا نيز بازنگري در قوانين تبعيضحداكثر، محل اختالف بين مجتهدان و علماي دين است و برخي از فقه

المللي دولت ايران نيز هاي اين طرح با تعهدات بينحال درخواستاند. درعيناند و تغيير آنها را مغاير با اسالم ندانستهقرار داده

المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيوسته المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بينهمخواني دارد چون ايران به ميثاق بين

المللي دولت ها منع هرگونه تبعيض است، بنابراين تبعيض بايد از بين برود چون منطبق با تعهدات بينو اولين گام در اين كنوانسيون

هاي فمنيسيم راديكال دانست ا ايدههاي حمايت از زنان را نبايد مطابق بها و سازمانهاي جنبشايران است. بنابراين موضع و فعاليت

عدالتي است كه خود هاي زنان، رفع تبعيض و بيها خط بطالن كشيد. بلكه اصل مورد تأكيد جنبشو با چنين تلقي و نگرشي، بر آن

هاي و انجمنها گذاران جنبشهاي اعضا و بنيانها و ديدگاهتوان از ايدهاز اصول اساسي اسالم است. با اتخاذ چنين رويكردي مي

  .)76-85: 1393(ضياچي، هاي شهري استفاده كردحمايت از زنان در طراحي برنامه

   يريگجهينت

جهت شايد بتوان در  نيبه هم، محور مسئلهنه فرآيندي و ديده است پروژه محور  شهر دوستدار زن را ،مديريت شهري در ايران

 يهابخشنامهو  هااستيسبا  هافرماز شهر دوستدار زن مشاهده كرد ليكن اين  يهافرمبرخي از مناطق و شهرها در نظام شهري ايران 

نيست. براي ايجاد شهر دوستدار كودك بايد به فرايندهاي توليد فضاي شهري پرداخته شود  رگذاريتأثو خيلي  گرفتهشكلدستوري 

  . شودينمانوان شهر دوستدار زن ساخته هستند. و با ايجاد چند پارك ويژه ب يهاشهيرو اين فرايندها بسيار عميق و 

فرهنگي  -اجتماعي يهاتيظرفو فرهنگ اجتماعي و مديريتي را تغيير داد. تا بتوانيم شهري را مبتني بر  هانگاه يددر اين راستا با

الزم به ذكر است تا موقعي كه اين نگاه مهندسي و مردانه بر توليد ايجاد نماييم.  خودشان به دستو  هاآن بانوان كشورمان براي

به اين  آخرو برنامه به سمت ايجاد شهر دوستدار زن نيل كند. و در  هااستيسانتظار داشت  توانينمفضاهاي شهري ما حاكم است 

 چراكهه پايدار شهري و اجتماعي كشور باشد گامي بلند در راستاي توسع توانديمنكته بايد اشاره داشت كه ايجاد شهر دوستدار زن 

و ايجاد فضاهاي  يبسترسازو بدون  شوديميافت  زنان قالبجمعيتي، اجتماعي و اقتصادي كشور در  يهاتيظرفنيمي از  باًيتقر

  اميد توسعه كالن كشور را داشت.  توانينم هاتيظرفاز اين  يريگبهرهمناسب براي 

  منابع 

نشريه جستارهاي  جنسيت و شهر. زگرديمزنانه در فضاهاي عمومي.  يابيتيهو) 1387( خاتم، اعظم و يادا، ترانه ،اعتماد، گيتي )1

  .25و  26. شماره يشهرساز

زندگي شهري،  اولين همايش علمي و پژوهشي زنان و يهامقاله». كارگروه زنان و فضاهاي عمومي شهري« )1391( پرتويي، پروين )2

 .شگاه تهراندانشكده مديريت دان

شهر ترجمه حميدرضا پارسي و آرزو افالطوني.  يهاشكلفضا، شهر و نظريه اجتماعي، مناسبات اجتماعي و ) 1390( تانكيس، فرن )3

 .چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران
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، 9توسعه و سياست. دوره  نشريه زن در». برابري جنسيتي در نظريه شهروندي متمايز آيريس ماريون يانگ) «1390توانا، محمدعلي ( )4

 .4شماره 

 .1392سايت مدرسه فمنيستي،  )5

 .37انديشه. شماره  گفتگو با اعظم خاتم. نشريه بازتاب». تغيير نقش زنان در حوزه عمومي و خصوصي« )1387( خاتم، اعظم )6

مجله جغرافيا » بررسي و تحليل توزيع خدمات عمومي شهري از ديدگاه عدالت فضايي) «1390داداش پور، هاشم و رستمي، فرامرز ( )7
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