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Aims & Backgrounds Women have always been striving for their rights. Feminism has 
generated constant debate around the world to solve women’s problems and end their injustice. 
The aim of this study is to examine feminist theories and planning theories to determine the 
position of women and feminist theories in it.
Methodology The research method of this article is qualitative which uses interpreting and 
analysis as well as reviewing library resources and studies, attempting to explain and obtain 
researchers’ multidimensional data and interpretation regarding the role of women in urban 
planning theories.
Findings Critical views of feminist theory do not fall within the definition of theoretical such 
as postmodernism. In planning with issues such as urban justice, pluralism, prudential and 
participatory planning, feminist theories have not been used as a norm in urban planning.
Conclusion In planning for development, women, as providers not consumers, should be taken 
into consideration. Therefore, gender planning is suggested to be based on human relations 
planning, which requires careful consideration of the type of cultural factors planning and 
existing sensitivities.
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 چکيده
فمینیسم  اند.زنان همواره در تالش برای احقاق حقوق خود بوده ها:زمینه و اهداف

بحث و گفتگوهای مداوم را در سرتاسر جهان به وجود آورده است و این مسئله 
عدالتی برای آنها به وجود آمده دادن به درمان بیبرای حل مشکالت زنان و پایان

پژوهش حاضر به بررسی نظریات فمنیستی پرداخته و در ادامه با بررسی  است.
نمودن جایگاه زنان و نظریات فمنیستی ریزی سعی در مشخصهای برنامهتئوری

 ریزی شهری دارد.در نظریات برنامه
روش تحقیق این مقاله از نوع کیفی است که با استفاده از تفسیر شناسی: روش

ای، تالش برای طریق بررسی منابع و مطالعات کتابخانه و ازاطالعات و تحلیل 
های ذهنی محققین و تفسیر چندوجهی در ارتباط با نقش زنان در تببین داده

 ریزی شهری دارد.های برنامهنظریه
های انتقادی نظریه فمینیسم مشمول تعریف مکاتب نظری دیدگاه ها:یافته
دهند. ظیر پسامدرنیسم را شکل میتر نشوند و بخشی از یک مکتب گستردهنمی

ریزی گرایی، برنامههایی چون عدالت شهری، کثرتهایی با نحلهریزیدر برنامه
ریزی شهری صورت یک هنجار در برنامهوکالتی و مشارکتی، نظریات فمنیستی به

 اند.مورداستفاده قرار نگرفته
کننده و نه وامل فراهمعنوان عریزی برای توسعه زنان بهدر برنامه گیری:نتیجه

ریزی گردد برنامهرو پیشنهاد میکننده بایستی مدنظر قرارگیرند. از اینفقط استفاده
ریزی مبتنی بر روابط انسانی شکل گیرد. این امر مستلزم جنسیتی براساس برنامه

 های موجود است.ریزی عوامل فرهنگی و حساسیتتوجه به نوع برنامه
 ریزیریزی، تئوری برنامههای برنامهریزی جنسیتی، نظریهفمینیسم، برنامه ها:کلیدواژه
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 مقدمه
های جامع و نظریات طرح نظریات حوزه شهرسازی در قرن بیستم از

های کالن توسعه و ( با نمود الگوهای طرح1920-1960بلوپرینتی )
ریزی سیستمی شود و با برنامهعمران و طرح جامع تفضیلی آغاز می

های محلی، طرح-های ساختاری( با به وجود آمدن طرح1980-1960)
های شهری به کار خود ادامه سازی سیستماستراتژیک و مدل

ریزی به بعد است که با پارادایم برنامه 1990هد و تقریباً از دهه دمی
یابد های توسعه ادامه میمراتب طرحدموکراتیک و با ارایه سلسله

[Mahdizadeh et al, 2006]ریزی برای شهر با توجه به . برنامه
کند یا گروه اجتماعی که مقصود اهدافی که برای خود تعیین می

 هایریشه و گزیندبه عبارتی رویکردی که برمیدهد خود قرار می

توان گفت شناسانه مشخصی دارد. بر این اساس میمعرفت
ریزی فضای شهری برای زنان ایده اصلی خود را از نظریات برنامه

کند؛ اما فمینیسم و نظریات فمینیستی در فمینیستی اقتباس می

اغلب شود. فمینیسم همانند قالب کلیتی واحد شناخته نمی
های متنوعی ای دارند گونههای فلسفی دیگری که دامنه گستردهنگره

زنان حدود نیمی از  [Tong, 1989]دهد را در دل خود جای می
دهند اما نقش آنها در توسعه اجتماعی، جمعیت جهان را تشکیل می

های دوگانه آنها در سیاسی و اقتصادی جوامع نیز به دلیل نقش
تولید مثل بیش از مردان موثر است. آنها بخش های تولیدی و حوزه

مهمی از توازن قدرت در جوامع سراسر جهان هستند. امروزه تمام 
تصمیماتی که در جهان )اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، آموزشی و 

صورت مساوی اتخاذ شود توسط زن و مرد بههنری( گرفته می
ام این مدت های قبل این واقعیت نبود. زن در تمشود اما سالمی

تالش کرد با تمام وجود و به لطف ایده فمینیسم که به او کمک 
های جامعه شریک زندگی باشد، به دنبال حقوق کرد در همه حوزه

خود بگردد. حقوق اجتماعی و سیاسی زن همیشه در صدر 
کند که کارایی او در های فمینیسم قرار داشت. زن ثابت میخواسته

 ها و همچنین در خانه است.همه زمینه جامعه برابر نقش مرد در
گیرد و بر این اساس های بسیاری را در برمیفمینیسم دیدگاه

های فمینیستی با توجه به پیوندشان با نظریه بندی خود را ازدسته
های لیبرالیستی، مارکسیستی، رادیکالیستی، روانکاوانه، نظریه

؛ اما مفهومی دهدمدرنیستی ارایه میاگزیستانسیالیستی و پست
های فمینیستی، وجود دارد که عنوان ایده اصلی اندیشهکانونی، به

کشیدن سلطه گیرند: به چالشها حول آن قرار میتمامی این نظریه
مردانه و ساختن علمی که در آن جنسیت و روابط جنسیتی دارای 

. [Snyder, 1995]اهمیِت اجتماعی و تبیینی کامل انگاشته شوند 
شود در ابتدا نگاهی به این مقاله به آن پرداخته میآنچه در 

های اعتراضی فمینیسم و خاستگاه آن در راستای احقاق جنبش
ریزی های برنامهحقوق زنان است و سپس به جایگاه زنان در تئوری

شود. فمینیسم و فمینیست در فرهنگ لغت شهری پرداخته می
ان بر روی زمین در فمینیسم به معنای دفاع از حقوق زن :آکسفورد

جهت برابری زن و مرد است و فمینیست کسی که از جنبش 
. اصل این [Sydney Hornby, 2000]کند فمینیسم حمایت می

 féministeگیرد که از ریشه فرانسوی برمی 19کلمه به اواخر قرن 
شده است. در ارتباط به معنای زن گرفته feminaو از کلمه التین 
شود. واژه و مفهوم جنس و جنسیت هم مطرح میبا این دو واژه، د

زنانگی فرد محدود شود و  به ابعاد بیولوژیکی مردانگی و« جنس»
های اجتماعی دو جنس اطالق به صفات و ویژگی« جنسیت»

. اولین آثار نوشتاری در راستای دستیابی [Unger, 1979]گردد می
ت حقوق زنان" و با معرفی کتاب "حقانی 1792به حقوق زنان، در سال 

. فمینیسم [Pamela, 2005]اثر مری ولستون کرافت آغاز گردید 
شود، بلکه عنوان یک مقوله زیستی به زنان مربوط میتنها به نه

عنوان یک مقوله اجتماعی است، بنابراین جنسیت زن به
و ستم زنان به جنسیت ها این دیدگاه را داشتند که ظلم فمینیست

ن امر به این دلیل بود كه اختالفات بیولوژیکی آنها پیوند دارد. ای
دهی جامعه بازتاب دارد و براساس این زنان و مردان در سازمان

عنوان كردند. چه بهها، زنان نسبت به مردان کمتر رفتار میتفاوت
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طور یک نظریه و یا جنبش اجتماعی و جنبش سیاسی، فمینیسم به
مختلف ظلم بر جنسیت زن  خاص بر تجارب زنان تمرکز دارد و انواع

دنبال حذف ها بهفمینیست کند؛و برجسته میدر جامعه را بررسی 
های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی همه موانع موجود در برابر فرصت

برای زنان هستند و با این تصور که ارزش زنان اصوالً براساس 
کنند. همچنین با اینکه زنان شود مخالفت میجنسیت تعیین می

 رندتر یا کمتر از مردان هستند، مخالفت داتر، زیردستذاتًا پایین
[Ghorfati & Medini, 2015].  

های مختلف در طول تاریخ گرایش های فکری فمینیسم:گرایش
استای احقاق حقوق و ر های مختلف فکری در فمینیستی با گرایش

گرفتن امتیازاتی و همچنین جلوگیری از تبعیضات جنسیتی را 
 شود.ها پرداخته میمطرح نمودند که در ادامه به این دیدگاه

براساس این دیدگاه،  یسم لیبرال و نقش زنان در توسعه:فمین
کند حكومت بر درستى بنا شده، اما حقوق و امتیازاتى كه اعطا می

باید به زنان هم تعمیم یابد. اعتقاد پیروان این مكتب این است كه 
آمیز، باورهاى های تبعیضداوریهای جنسیتى و پیشنقش

عى در جنس و روابط اجتماعى های طبیشده درباره تفاوتپذیرفته
زند. درنتیجه، است كه سرنوشت متفاوتى براى زن و مرد رقم می

ای در خانواده و جامعه هستند. های کلیشهها مخالف نقشلیبرال
جویی و رضایت خود ها اصل را بر آزادى عملكردها، لذتلیبرال

 اند و نسبت به نقش مادرى و همسرى درمحورانه افراد قرارداده
رو كه محدودکننده تمایالت افراد خانواده های سنتى، از آنخانواده

 است، بدبین هستند.
 

 
 [Fakohi, 005; Ziari , 012;Rahder & Altilia, 2004] سیر تاریخی پیدایش نظریات فمینیستی (1نمودار 

 

توان با اصالح قوانین و ساختار سیاسى و اجتماعى، نظر آنان می از
ای با اهداف تساوى طلبانه ساخت. آرمان آنها تحقق جامعه
جنس نظر  ای كه اعضاى آن ازای دوجنسیتی است؛ جامعهجامعه

با اختالفات  ردانهم انه یاهای زنمذكر یا مؤنث هستند، اما ویژگی
دهند. اینان معتقدند از راه تغییر قوانین و ایجاد فاحش نشان نمی

تر آموزشى و اقتصادى و ورود زنان به حیطه امور های بیشفرصت
 Mohammadpour] یافت توان به این آرمان دستاجتماعى، می

et al, 2009]. سم های مدرنیبراساس تئوریویکرد زنان در توسعه ر
ادغام زنان در  کلی به معنای یدیدگاه و نظریه فمینیسم لیبرال، در

، نظریه 1970های تجربی در دهه فرآیند توسعه است. پس از یافته
فمینیستی در دیدگاه زنان در توسعه گسترش یافت. نظریه زنان در 

تنهایی برابری مدرنیسم به کند کهتوسعه این فرض را بیان می
 اسروپــب .[Connelly et al, 2000] دهدجنسیتی را افزایش می

 
[Boserup, 2007] قش زنان در توسعه اقتصادی"، بیاندر کتاب "ن 

های جدید را در اختیار مردان تکنولوژی کند روند نوسازی با ورودمی
در مسیر نوسازی راند و نقش زنان زنان را به حاشیه می داده و قرار
شود. این نظریه همانند نظریه زنان در توسعه بیان رنگ میکم
کند که روند توسعه، منافع یکسانی را برای زنان و مردان در پی می

توان به چهار رویکرد فرعی شامل را می دیدگاه این نداشته است.
رویکرد رفاه، رویکرد برابری، رویکرد فقرزدایی و رویکرد کارایی و 

د. از دیدگاه برخی محققان کر بندی ویکرد توانمندسازی تقسیمر
 توانمندسازی مربوط به جنسیت و توسعه است.

فمینیسم ماركسیست، رویکرد زنان و توسعه و رویکرد جنسیت و 
های ماركسیست، توجه به نقش محور اصلى توجه فمینیست :هتوسع

فرهنگى و  اختالفات طبقاتى و تحول ابزار تولید در وقوع تحوالت
اجتماعى است. این فمینیسم حاصل تالش زنانى است كه 
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قبول براى  ماركسیسم را گسترش دادند تا از عهده توضیحى قابل
داری برآیند؛ هرچند کشی از زنان در جوامع سرمایهفرودستى و بهره
م در شكل اولیه خود، قادر به یساند نظریه ماركسكه خود معترف

این خصوص نیست؛ زیرا حتى خوِد ماركس به قبولى در توضیح قابل
داری توجهى نداشت و اخالقیات، جایگاه زنان در جامعه سرمایه

عدالت و تساوى حقوق در نظر او مردود بود و تنها هدف وى رسیدن 
داری از طبقه كارگر کشی نظام سرمایهبه توضیحى علمى براى بهره

ركس، در جوامع اولیه قصد سرنگون كردن این نظام بود. به نظر مابه
 صورتبشرى، از ساختار خانوادگى كنونى خبرى نبود و مردم به

خوردند. با پیدایش های گسترده خویشاوندى به هم پیوند میشبکه
مالكیت خصوصى و جایگزینى اقتصاد شبانى و كشاورزى، شكست 
تاریخى جنس زن رقم خورد. مردان مدعِى مالكیت ابزار تولید شدند 

ه نیروى كار آنان را واداشت تا همسران و فرزندان را به و نیاز ب
اطاعت خود وادارند. تفكرات ماركسیستى، اطاعت جنس زن از مرد 

داند و توجهى به ماهیت دار در مسائل اقتصادى میرا ریشه
، انگلس دست به نوآورى ماركسشناختی زنان ندارد. بعد از زیست

ای ارایه دهد سیسم زد؛ تا نظریهها و ایدئولوژى مكتب ماركدر دیدگاه
كه نسبت به حقوق زنان موّجه باشد. در دیدگاه كلِى ماركس و 

شود. به نظر آنان، خانواده اولین انگلس تفاوت چندانى دیده نمی
پذیرد و کار نابرابر در آن صورت مینهاد اجتماعى است كه تقسیم

نیازهاى نظام  خانواده براى رفع»گوید: می ماركسباید نابود گردد. 
داری و مشخصًا به دلیل خواست مردان براى انتقال میراث سرمایه

های بنا بر نظر فمینیست« خود به وارثان مشروع شكل گرفت.
ماركسیست، تحوالت اقتصادى منشأ فرودستى زنان و انقالب 

داری عامل رهایى زنانى از وضعیت كنونى صنعتى و نفى سرمایه
  .[Ahmadi, 2006]است 

سوم آغاز شد. این از منظر زنان فقیر جهان ،رویکرد زنان و توسعه
آنچه  عنوان نیروی کار ازسوم به رویکرد با استفاده از زنان جهان

ها و تحت نفوذ قراردادن عنوان کارگر خانهدار و چه بهعنوان خانهبه
زنان ارتباط معناداری دارد؛ بنابراین استراتژی فمینیستی باید مبارزه 
با تقسیم استعماری کار، استعمار زنان و طبیعت از سوی مردان و 

یافته باشد. سوم توسط کشورهای توسعهنااستعمار کشورهای جه
این رویکرد از نظریه وابستگی و نئومارکسیستی الهام گرفته است. 
این رویکرد بیشتر از آنکه پیرامون زنان و مردان و روابط جنسیتی 

داری در سطح تار طبقاتی و نظام سرمایهنقد ساخ بحث کند، به
المللی پرداخته است. نظریه زنان در توسعه معتقد بود که زنان بین

در توسعه ساختار اجتماعی و اقتصادی قدرت و وضعیت موجود را 
کشد و به دنبال بهبود وضعیت زنان با حفظ موجود نیست. نقد میبه 

ی در ساختار نظام طبقاتی درواقع این رویکرد به دنبال تغییرات اساس
 .استالمللی در سطح بین

های بنیادی و ناتوسط سازمرویکرد جنسیت و توسعه 
عنوان یک توسعه پدید آمد. این بههای کشورهای درحالفمینیست

رو واکنشی به این انتقاد علیه نظریه زنان در توسعه مطرح شد. از
دهی و حفظ ازمانعنوان عوامل بنیادی سآنچه به عدم درک صحیح از

شد، بیان شد. روند توسعه پارادایم های جنسیتی تلقی مینابرابری
سوسیالیستی آغاز فمینیسم با رویکردی  1980جدید در اوایل دهه 

کرد. تمرکز اصلی شد که بر روابط میان زنان و مردان تأکید می
جنسیت و توسعه بر بهبود وضعیت زنان در جامعه بود، بدین ترتیب 

های زنان و در پاسخ به نظریه زین نظریه زنان در توسعه شد.جایگ
یک مسیر نظری مهم سوم ظهور کرد. این زنان در توسعه  توسعه و

رویکرد توسط گروه مطالعات زنان در دانشگاه مطرح شد. این گروه 
های های مارکسیستی از تغییر اجتماعی و تحلیلاز تحلیل

توان کرده است. براین اساس می ساالری استفادهفمینیستی از مردم
دهی و خودآگاهی در این گفت که مفاهیمی همچون آزادی، سازمان

العاده مهم رویکرد و برای مطالعه مشارکت زنان در توسعه فوق
شوند. این رویکرد معتقد است زنان گروه همگنی نیستند و می

ر ها با یکدیگارزش های متفاوتی چون نژاد، طبقه وبراساس مالک
های زنان تحت تأثیر متفاوت هستند. تأکید این رویکرد بر تفاوت

 مدرن در عرصه جنسیت بوده است.های پساساختاری و پستایده
شدت تحت تأثیر شرایط رسد وضعیت زنان در جامعه بهبه نظر می

مادی و موقعیت آنها در اقتصاد قرار دارد. دیدگاه مربوط به جنسیت 
ردساالری در جوامع را در سطح ملی، اجتماع و توسعه، تأثیر قدرت م
کند. هم شرایط مادی زنان و هم قدرت و خانواده مطرح می

های روابط شده و ارزشهای پذیرفتهمردساالرانه با هنجارها و ارزش
شود. در این ساختار جنسیتی در یک جامعه مشخص تعریف می

ماعی با عنوان الگوهای رفتاری ساختاری اجتاجتماعی جنسیت به
در رویکرد بررسی قرار گرفت.  امکان تغییر در صورت تمایل مورد

عنوان عنوان عوامل توانمندسازی نه بهجنسیتی، به زنان به
شدن به عوامل شود. درنتیجه برای تبدیلکنندگان نگاه میدریافت

های زنان شنیده حلریزی و راهتغییر، الزم بود برای رفع نیازها، برنامه
  .[Connelly et al, 2000]آنها مورد توجه قرار گرفتند شود و 

فمینیست رادیكال، جنبشى انقالبى براى رهایى : فمینیسم رادیكال
ای از جامعه زنان است. هواداران این جنبش معتقدند كه هیچ حوزه

نیست كه مردان در آن دخالت نداشته باشند. درنتیجه، در هر 
 شود، باید تردیدطبیعى شمرده می ای از زندگى زنان كه اكنونجنبه

هایی تازه براى جریان امور بود. هسته مركزى كرد و به دنبال راه
های جنسیتى عقاید فمینیست رادیكال این است كه نابرابری

ترین شكل نابرابرى محصول یك نظام مقتدر و مردساالر و مهم
های مشهور رادیكال، سیمون دوبوار، از شخصیت اجتماعى است.

شود، بلكه هویت زنانه گوید: هیچ انسانى زن یا مرد متولد نمیمی
های کند. تفاوتیا مردانه را در طول حیات خود كسب می

کند شناختی متمایز میفیزیولوژیك تنها زن و مرد را ازلحاظ زیست
ها و استعدادها، شهای ذهنى و روحى و اختالفات در نگر و تفاوت

تمامًا محصول روابط اجتماعى و تاریخى است. بر این اساس، به 
علت اینکه طبیعِت ثابت بشرى وجود ندارد، تقسیم وظایف به زنانه 

ها علت فرودستى زنان را و مردانه، خطاست. رادیكال فمینیست
دانند و معتقدند مردان از این طبیعت پرخاشگرانه مردان می

گیرند. مرى دیلى گزارش ى كنترل زنان بهره میخصوصیت برا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 14

http://womenresearch.ir/article-1-23-fa.html


ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   27 ریزی شهرینقش زنان در فرایند برنامه واکاوی جایگاه وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Women Empowerment & Sustainable Society                                                                                                          Volume 1, Issue 1, Spring 2020 

سود مستندى از فجایعى كه در آن مردان از پرخاشگرى براى مهار زنان
این گروه فمینیستى معتقدند كه نابرابرى  دهد.اند را ارایه میجسته

ها دارد و انقالب در ها و ذهنیتهای عمیقى در فرهنگزنان ریشه
موجود انجام شود، تنها مرهمی  فرهنگ زمانى كه در درون قوانین تا

های عمیق جنس مؤنث است. اینان زنان را به خلق هویت بر زخم
کنند كه استوار بر پایه زنانگى حقیقى ای براى خود ترغیب میتازه

ای از خالقیت زنانه باشد و آنان را به بزرگداشت شكل تازه
آنان  خوانند كه به خواهرى و هویت خویش تكیه كنند.فرامی

ترین ارزش دانند؛ چون معتقدند بابودن را مردود می دوجنسیتی
هایی است كه به زنان اختصاص دارد. ها همان ویژگیخصلت

شوالمیت فایرستون عامل فرودستى زنان در طول تاریخ را مسائل 
 .[Ahmadi, 2006] داندبیولوژیكى زنان می

 

 
زنان و جنسیت در توسعه (2نمودار 

 
میالدى،  70از اواخر دهه : (مدرنیسمپست)فمینیسم فرامدرن 

ها به دفاع از خانواده، نقش مادرى و گروهى از فمینیست
هاى قبلى های طبیعى زن و مرد پرداختند و به اصالح دیدگاهتفاوت

ها و مقاالت فراوانى در این زمینه کتابخود اذعان نمودند. آنان 
هاى فمینیستى از آنها دیده نوشتند كه رنگ و بوى تغییر در دیدگاه

هایى كه قبالً خانواده را بازداشتگاهى براى زنان شد. فمینیستمی
توانند های ارتباطى كه در آن زنان میدانستند، آن را جزء از شکلمی

مرد »برشمردند. الشتین در كتاب  شان را برآورند،نیازهاى عاطفی
راىـال بـــای رادیكــه، به تالش فمینیست«عمومى، زن خصوصى

 
كردن زندگى خصوصى حمله كرد و به دفاع از زندگى سیاسى 

خصوصى و خانواده فرزند محور پرداخت و مادر بودن را فعالیتى 
گرایی، نسبی آفرین دانست.غنى، چند رویه، پرزحمت و شادی

ه اصلى دیدگاه فرا مدرن است. آنان تالش براى ایجاد یك شاخص
کنند؛ چون معتقدند روش زنان مكتب فمینیستى خاص را رد می

براى درك خویش چندگانه و متنوع است و هویت زن از طریق 
گذارند، مثل شود كه بر یكدیگر تأثیر میرشته عوامل ادراك مییک

شى براى كشاندن این سن، قد، طبقه، نژاد و فرهنگ، كه هیچ تال
 عوامل تحت یك ایدئولوژى واحد ممكن نخواهد بود. 

 
 [Mohammadpour et al, 2009] های فکری متفاوت فمینیستیمقایسه گرایش (1دول ج
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 تحت تأثیر شرایط مادی و تاریخی است طور بنیادی جنسیتی شدهبه عقالنیت موجودی خودمختار و شایسته

مفهوم 
 جنس/جنسیت

جنس بخشی از اعطای زیستی ذاتی ویک 
مثابه رفتار متغیر بنیادی/جنسیت به

 جنسیتی

مثابه شرایطی برای ستم طبقه جنسی به
مثابه برساخت اجتماعی برای زنان/جنسیت به

 فرودستی برابر مردان

مثابه بخشی از روابط طبقاتی تاریخی جنسیت به
 سازدداری را میهای ستم تحت سرمایهکه نظام

مفهوم جامعه 
 خوب

ای عادالنه که به افراد قدرت جامعه
 خودمختاری و حقوق فردی دهد

ای آزاد از جنس/جنسیت )و شاید مادر جامعه
 ساالری(

کامل ماهیت بشری را  بی طبقه که توسعه جامعه
 برآورده کند

موضع 
 شناسیمعرفت

 عینیت اثباتی و فراغت جنسیتی
ساختارهای محور خارج از  -نگر زندانش کل

 پدرساالرانه ممکن است

داری ستم دیده تحت سرمایه اتخاذ دیدگاه طبقه
در راستای عالیق معرفتی زنانه برای بیان تأمین 

 اجتماعی

 یشناسوشر
های علوم اجتماعی اثباتی آزمایش

های همبستگی عمدتاً آزمایشگاهی تحلیل
 کمی

 بخش و مطالعات موردیهای آگاهیگروه
های های تاریخی دادهتحلیل-سنجیاقتصاد 

 کالن-اجتماعی
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

هایی در این دیدگاه، هر فرهنگى براى مشكالت جامعه خود پاسخ
بومى دارد كه باید تنها در محدوده همان فرهنگ مورد ارزیابى قرار 

های متفاوتى براى مناطق مختلف، راهگیرد. لذا زنان در شرایط و 
مقابله با پدرساالری بایستى بیابند. برخى از روشنفكران این گروه 
معتقدند كه زن، نیازمند خانواده و برخوردارى از نعمت فرزند است. 

داند كه از مدرنیسم علت فرودستى زنان را وجود رفتارهایى میپست
رو، جامعه کند. ازاینمیبدو تولد میان دختر و پسر تفاوت ایجاد 

داند دوجنسیتی كه تشابه حقوق زن و مرد ای میمطلوب را جامعه
عالقه به موضوع ارتباط  .[Ahmadi, 2006] شده باشد در آن تأمین

زنان با شهر و این دیدگاه كه ادراك و تجربه زنان در مناطق شهر 
های ممكن است متفاوت از مردان باشد، از "موج دوم" تالش

 1970شناختی در سال فمینیستی برای غلبه بر الگوی نظری جامعه
شکست نظریه اجتماعی تأکید کردند و  به وجود آمد. منتقدان، به

های ساختاری جنسیت و نابرابری جنسیتی را تحقیق درباره تفاوت
تنها در ترکیب نمادین و فضای مادی گرایانه آغاز کردند. این مبارزه نه

ورت گرفت، بلکه برای ادعاهای مبتنی بر حضور و جو خانوادگی ص
در فضای عمومی نیز مطرح شد. ادعاهای در مورد نمایش مطالبات 
هویت، مطالبات مربوط به حقوق شهروندی، مطالبات مربوط به 
زندگی عمومی براساس تقاضا برای شفافیت در فضای عمومی مطرح 

زنان با  عمومی وها بر این باورند که مردان با قلمرو شد. فمینیست
شوند. درگیری بین عمومی و خصوصی بخش خصوصی مشخص می

و نظم ظاهراً جامع، برابری خواه و فردگرایانه آن باعث تبعیض زنان 
نهاد جداگانه از  عنوان یکدر برابر مردان شده است. جامعه مدنی به

نظر  شده است و به همین دلیل از قلمرو خصوصی خانه مطرح
که در واقعیت این مناطق با شود، درحالیه گرفته میتئوری نادید

یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند و دنیای کار و دنیای زندگی در خانه را 
توان از یکدیگر جدا کرد. در حقیقت، "حوزه زندگی در خانه در نمی

این اساس، با  قلب جامعه مدنی قرار دارد و جدا از آن نیست." بر
گذاری عمومی، ماهیت سیاست ه کار وحضور بیشتر زنان در عرص

.کندهای عمومی و اشکال متضاد آن تغییر میحوزه
 

 های فکری فمنیسمگرایش (3نمودار 
 
دیگر، با حضور بیشتر زنان در عرصه عمومی کار و سیاست،  عبارتی به

تغییر است. ماهیت عرصه عمومی و اشکال متضاد در حال 
خواهند تعادل در فضای شهری برقرار کنند و آن به ها میفمینیست

فرصتی عادالنه برای دیگران تبدیل کنند. این رویکرد خود مرز میان 
"دیگران" با "دیگران" را از طریق ایجاد فضای شهری برای پاسخگویی 

شکند. به همه و تنظیم تسلط فضا بر یک نوع جنسیت خاص، می
انگیز است و انــتفاوت در شهرهای بزرگ، در یک نگاه هیجتنوع و 

 
دهد که الگوهای زندگی متفاوتی دارند افرادی را در کنار هم قرار می

دهند. افرادی آمیز تغییر میو اغلب شهر را به مکانی جذاب و تحریک
 ها،طور تصادفی در همان مکان کلی قرار دارند مانند فروشگاهکه به
یا خیابان، با یکدیگر غریبه هستند. برخی از مطالعات ها نارستور 

دهد. اند که چگونه شرایط شهری، خشونت را افزایش مینشان داده
شود و خطر ابتال به های انسانی میاین منجر به افزایش آسیب

پذیر هستند را به خطر آنهایی که ازنظر جسمی نسبت به زنان آسیب

 های فکری فمینیسمگرایش

 نقش زنان در توسعه

 ای در خانواده و جامعههای کلیشهمخالف نقش

ل 
برا

 لی
سم

ینی
فم

 

 هدف ادغام زنان در فرآیند توسعه و آموزش 

 عقالنیت ابزاری

 رویکرد رفاه، برابری، فقرزدایی، کاراییتوجه به 

 ازمیان بردن تمایزات زیستی میان زن و مرد

 نقش زنان و توسعه

 توجه به زنان و ساختارهای اجتماعی

ت
یس

کس
مار

م 
یس

مین
ف

 

 تضادهای طبقاتی مهمترین عامل تحلیل گر

 چیرگی طبقه کارگر به نطام سرمایه داری

 زیستی میان زنان و مردانازمیان بردن تفاوت های 

 نه به برابری حقوق مردان و زنان

ال
یک

راد
م 

یس
مین

ف
 

 علت فرودستى زنان طبيعت پرخاشگرانه مردان

وق
حق

ن 
کرد

یه 
شب

 و 
ری

براب
ن 

ها
خوا

 
 

عه 
جام

در 
رد 

و م
ن 

ز
 

 برچیده شدن نظام استثمار و شیوه تولید سرمایه داری از میان برداشتن تمایزات جنسیتی 

 های جنسيتى محصول نظام مردساالرنابرابری

 ای فاقد از جنسيت تحقق جامعه

 استقالل مردان از زنان

 پایان تصور یک هویت ثبات به نام زن

رن
مد

ت 
پس

م 
یس

مین
ف

 

 تشابه حقوق زنان و مردان در محیط اجتماعی

 هاتاکید بر اصل تفاوت انسان

 های میان زنانتوجه به تفاوت

 های میان زنانتشابه حقوق زنان و مردان و تفاوت

رد 
و م

ن 
ق ز

قو
 ح

ابه
تش

 و 
الل

ستق
ا

عه 
جام

در 
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اهای هیجان در شهر برای آقایان نتیجه هیجان و فض اندازد. درمی
تری تواند فضای ترسناک و بیگانهو برای زنان یکسان نیست؛ و می

داشته باشد، به همین دلیل الیزابت ویلسون با نارضایتی خاطرنشان 
کند که بسیاری از نویسندگان فمینیست ضد شهر هستند. می

نند کموضوعی که برخی از نویسندگان فمینیستی به آن اشاره می
 اند و آن را ادارهاین است که در طول تاریخ مردان شهرهایی ساخته

ریزی شهری و زنان نقش کمتری در فرآیند برنامه کنند ومی
ساماندهی فضای شهری مانند سایر مناطق زندگی دارند؛ اما چه 

شود زنان احساس کنند که در شهر به حاشیه چیزی باعث می
شود، در نسی فضای شهری" نامیده میاند؟ آنچه "ماهیت جشدهرانده

شود که تمرین فضای شهری برای محدودکردن تحرک زنان دیده می
شود با القای حرکت و رفتار مبتنی بر ترس و این امر باعث می

های این محدودیت به لحاظ دسترسی محدود و اجتماعی از ایده
های گذشته براساس جنسیت به دو جسمی استفاده شود. فرضیه

ای که زنان به فضایی در نزدیکی خانه گونهشدند، بهش تقسیم میبخ
از محل  دور هایی بهنایا محل اقامت تعلق دارند و مردان به مک

شوند و دسترسی زندگی خود، مکانی که سایر افراد در آنجا جمع می
های اقتصادی، راحت دارند؛ اما با افزایش مشارکت زنان در فعالیت

ها دستمزد، موانع مکانی، دسترسی آنها به فرصتدر قالب حقوق و 
 & Jahanbakhsh Alamdari] شودو مشاغل محدود می

Habib, 2012]. 
ونقل، خدمات عمومی و زنان همواره در وضعیت مسکن، حمل

اند؛ اما در بسیاری محیط شهری، در زندگی اجتماعی مشارکت داشته
های مدارس ند کمیتهها زنان به دنبال قدرت سیاسی نبودند ماننقش

های جامعه و هنوز هم امروزه ابزارهای اندکی برای دفاع از و گروه
های عمومی وجود ندارد. باید مسائل زنان و تأثیرگذاری بر سیاست

سهم زنان در زندگی شهری به ارزش واقعی آن هماهنگ شود تا آنها 
گیری سیاسی و اداری جامعه به بتوانند نقش اساسی در تصمیم

های ایجاد این تعادل، حمایت از مشارکت هده بگیرند. یکی از راهع
های های عمومی و کمک به آنها برای گرفتن سمتزنان در مشاوره

های مشورتی و شوراهایی است که شهروندان در کلیدی در کمیته
کمیسیون برابری جنسیتی زنان یا شورای  کنند.آن شرکت می

دهند که از ونی تشکیل میمشورتی در برخی از شهرها کمیسی
شده است و موظف به مشورت  نمایندگان زنان منتخب تشکیل

هایی را به شورای ارایه های زنان و شهروندان هستند و توصیهگروه
دهند. برخی دیگر برای تشویق گفتگو بین شهروندان و می

های شهرداری، یک شورای مشاوره همه زنان تشکیل دستگاه
های زنان، نمایندگان منتخب، نمایندگان گروهدهند که شامل می

ها یا شوراها ابزاری کارمندان دولت و شهروندان است. این کمیسیون
های یک سیاست جنسیتی و اجرای یک مفید برای تعیین اولویت

برنامه عمل ساالنه هستند. آنها یا به شورای شهرداری یا به شهردار 
زن مسئولیت سیاسی در دهند. در شورا به یک مشاور گزارش می

شود. در سطح شهر، نمونه کارها نیز مورد مسئله جنسیت داده می
 .[Carlton, 2004]شود توسط یکی از اعضای شورای شهر اداره می

دیدگاه فمنیسیتی بسیاری از مسائل زندگی شهری شامل استفاده 
متفاوت فضای شهری از سوی زنان و مردان، لزوم حمایت از امنیت 

ونقل و دسترسی، لزوم حضور زنان به حمل هدر شهر، نیاز ویژ زنان 
های عمومی و اقتصادی را مورد بررسی فعال و برابر زنان در عرصه

کلی  طور ریزی، بهاما درباره رابطه فمینیسم و برنامه ،دهندقرار می
کند ریزی فراهم میتوان گفت چارچوبی که فمینیسم برای برنامهمی

های جنسیتی و تجارب متفاوت زنانه و مردانه است. توجه به تفاوت
های اخیر بر خنثی نگری این رویکرد درواقع انتقادی است که در دهه

در بیشتر تاریخ »شده است.  ریزی در حوزه جنسیت واردبرنامه
ریزان های جنسیتی محسوس نبود. برنامهریزی موضوع تفاوتبرنامه

کردند دی جهانی را تعقیب میبا وفاداری به سنت مدرنیستی رویکر 
« شدها، تمایز قائل نمیکه میان افراد، بر مبنای تعلقشان به گروه

[Fainstein & Servon, 2005]. 
مبتنی بر  ریزی شهریدن چنین خالئی، برنامهبرای پرکر 

شناسی فمینیستی، هدف خود را یافتن راهی برای دستیابی معرفت
ها و احساسات زنانه الزامات، دیدگاهبه اطالعات درست درباره نیازها، 

هایی که اعتمادی برای برنامهدهد تا از این طریق مبنای قابلقرار می
شوند و زندگی روزانه زنان را تحت برای فضاهای شهری تدوین می

دهند فراهم شود؛ اما نقطه نظرات تأثیر بالفصل خود قرار می
شدن به منظور نزدیکپردازان فمینیستی برای طراحی راهی بهنظریه

خود با  هدر مقال [Snyder, 1995] اسنیدراین هدف متنوع است. 
، سه Sandra Harding بندی ساندرا هاردینگاقتباس از طبقه

 دهد: شناسی فمینیستی ارایه میمکتب کلی برای معرفت
گرایی فمینیستی که بر تجارب بالفصل و متفاوت زنان در تجربه -1

داوری که محقق همواره در معرض پیش ند، چراکمحیط تأکید می
و خطا در انتخاب مسئله، طراحی پژوهش و تفسیر شواهد قرار دارد؛ 

نظریه دیدگاه فمینیستی که بر حضور دانش و دیدگاه زنان در  -2
های پژوهش تأکید دارد و بودن سوژهدرک روشن واقعیات و فعال

تجارب زنان بر مبنای  بودنمدرنیسم فمینیستی که بر متنوعپست -3
های آنها نتیجه چندگانگی دیدگاه فرهنگ و طبقه و نژاد و غیره و در

 زعم خود از اعتبار و صحت برخوردارند.تأکید دارد که هریک به
های اخیر، توجه توأم به های فمینیستی در دههبا توجه به دیدگاه

فرهنگی در -های اجتماعیهای بیولوژیک و ویژگیمشخصه
عنوان رویکردی میانه و جامع محسوب شود. تواند بهریزی میبرنامه
ها و نیازهای تواند با در نظر داشتن ویژگیریزی شهری میبرنامه

های کردن محیطمنظور فراهم جسمی جنس زن چون توان بدنی به
ابعاد  امن و در دسترس برای احساس راحتی و آسایش آنها در شهر

مورد تأکید قرار دهد؛ همچنین باید با بیولوژیک زنانگی را 
عمومی، آوردن زنان به حوزه  -کردن دوگانگی فضای خصوصیکمرنگ

های رشد اجتماعی و فرهنگی آنها ابعاد عمومی و فراهم آوردن زمینه
 فرهنگی جنسیت زنانه را به رسمیت بشناسد.-اجتماعی

کرد رویکرد دوم مبتنی بر حضور مؤثر دیدگاه زنان است. این روی
شناسی طرح در حوزه جامعه دیدگاهی است که دوروتی اسمیت

شناسی زنان" انتخاب کند و عنوان آن را "نوشتن یک جامعهمی
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

عنوان ها را بهشناسی زنان حضور سوژهجامعه»نویسد: کند و میمی
های فکر و فرایندهای تحلیل کند. روشفرد آگاه و بازیگر حفظ می

سوژه را حفظ  هحضور فعال و در حال تجربشناسی باید این جامعه
باره از آن  این اسمیت در . البته روشی که[Smith, 1989] «کند

شناسی زنانه است. با الهام کند برای نوشتن یک جامعهبحث می
 ریزی شهری نیز بهتوان در حوزه برنامهپذیرفتن از چنین روشی می

ریزی ردن امر برنامهاین رویکرد نزدیک شد. چنین حرکتی از طریق سپ
عنوان مسئولیت و حقی عمومی، محیط زندگی شهری به زنان، به

کننده و شهری نقش هدایت ریزشود و در این میان برنامهمیسر می
ایی که در ــهجمله حرکت گیرد. ازور را بر عهده میـکننده امتسهیل

مروز المللی مادران است که ایافته است مرکز بیناین زمینه تحقق
کشور دنیا وجود دارد و هدف آن ارتقا شرایط  15های آن در کانون

این مرکز از سوی برنامه اسکان »زندگی در اجتماعات محلی است. 
بشر سازمان ملل متحد با عنوان "بهترین شیوه تمرین" طراحی شد 

المللی عنوان برنده جایزه بین به 2002و از سوی هبیتات در سال 
تمرین برای بهبود محیط زندگی" انتخاب  هرین شیودبی، برای "بهت

توان حضور زنان می [Jaeckel & Geldermalsen, 2006]«شد
شدن به ریزی شهری را راهی برای نزدیکعنوان متخصصان برنامهبه

ریزی و تأکید بر عدالت جنسیتی های زنانه در امر برنامهدیدگاه
 دانست. 

 
 پردازان و تجارب در حوزه زنان و شهرنظریه (2 جدول

 های فکری و عملینظریات و نحله پردازنظریه

 هایدن

های تک شوند در مقابل خانهمناطق شهری و سکونت بیش از نیمی از جمعیت ساکن در آنها به جوامع خوابگاهی اطالق می 20در اواخر قرن 
گیرد. ریشه این فرم سکونتگاه در ها و خدمات توسعه مراکز خرید و تجاری قرار میخانواری که در مناطق جدا و درنوردیده شده توسط بزرگراه

ند کردهای فقیرنشین زندگی میها نفر از خانواده مهاجرین در محلهمیلیون 19زیستی و اقتصادی گذشته قرارداد. در اواخر قرن های محیطسیاست
زنان  برخی کارفرمایان به ساخت مسکن برای کارگران روی آوردند. در این زمان مردان مسئول دریافت درآمد خانه و 1920و  1890که بعد از تظاهرات 

 زیست و ازهم مسئول خانه و مراقبت از همسر و فرزندان شدند. کارگر مرد بعد از کار در کارخانه به یک محیط خصوصی که درگیر با آلودگی محیط
صورتی که برای کاری ای بود برای تقسیم جنسی مؤثر کار به شد؛ بنابراین اقامتگاه خصوصی مرحله تبیین شدهلحاظ اجتماعی منزوی بود وارد می

گرایی زنان به وجود مصرفلذا از این تاریخ به بعد مباحث  کردندزنان بدون دستمزد در خانه کار می کرد وداد پول دریافت میکه مرد انجام می
واسطه آن بخش از هر حیاط خصوصی برای ایجاد یک فضای دهد که بهها را پیشنهاد میای از طراحی بلوک نمونه در حومهلذا هایدن شیوه .آیدمی

یافته است که این اصهای باغبانی اختصبیرونی و فضای مشترک برای نگهداری کودکان و سالمندان سرویس غذا محل بازی کودکان و فعالیت
 . [Rezazadeh & Mohammadi, 2008] شده است الگو برای توانمند کردن زنان پیشنهاد

 دافین اسپین

کند كه وجود فضاهای شهری زنانه برای حضور زنان در اسپین در اثرش با عنوان اهمیت فضاهای شهری جنسیتی در عرصه عمومی ادعا می دافین
توانند استقالل یابند و هویت های امن بیرون از خانه، كه زنان در آن میها از طریق ایجاد محیطمی دارد. این مکانزندگی شهری نقش مه شهر و

اجباری، دسترسی زنان به زندگی  هشد یابد. براساس نظر اسپین، اگرچه اماكن مجزاخود را در خارج از چارچوب و فضای خانواده بازیابند، تحقق می
 د.شودهد، اما تفكیك آگاهانه و اختیاری فضاها بر مبنای جنسیت در شهر باعث افزایش دسترسی زنان به فضاهای عمومی میعمومی را كاهش می

 ناتاشا دانیلوویچ

خصوص در شهرها، حق خود را به اجرا های اساسی شهری زندگی است. زنان، بهعنوان یکی از ویژگیتمرکز وی بر روی موضوع ایمنی شهری، به
حال، آنها هنوز هم احساس خطر در فضاهای شهری دارند. گذاشته به آزادی در فضا، حس تحرک، آموزش، کار و اوقات فراغت خود رسیدند اما، بااین

های جذاب، ریزی مطابق با ساختارهای اجتماعی و فیزیکی موجود، ایجاد نشاط و سرزندگی، استفاده از خیابانهای برنامهمعتقد است استراتژی وی
های مختلف اجتماعی و اقتصادی، اجتناب از انزوا و تبعیض نژادی، تراکم شهری مناسب، ایجاد احساس محله و اجتناب از فضاهای خالی از گروه

گیری روشن، قلمرو، مقیاس انسانی، های طراحی شهری مربوط به دید، طرح روشن و نور، دسترسی آسان و جهتسکنه و ویران است و استراتژی
های مدیریتی را هدفی دشوار معرفی میکند تقسیم فضایی روشن، جذابیت و مقاومت )مقابل خرابکاری( طراحی مبلمان شهری است. وی استراتژی

افی چون تحریک، تعمیر و نگهداری فضای منظم و نظارت، گشت، در صورت نیاز، نظارت بر با کمک دوربین، ایجاد کد رفتار در فضاهای که با اهد
( و ارتباط خوب با مردم دنبال می شود. غیرههای اجتماعی خاص )جوانان، افراد مسن، کودکان و عمومی، تأمین امنیت زیرساخت برای گروه

طور کامل با نیازهای زنان سازگار نیست و موضوع زنان بیشتر از طریق های فمینیستی که موضوع پژوهش وی بوده بهاست نقش دانیلوویچ معتقد
شده است. بایستی ایمنی برای همه کاربران شهر  های و اقدامات مشخص در فضا صورت گرفته است اما حاال زمان برابری زن و مرد آغازکنفرانس

تر های امنعنوان تالشی برای مکانتواند بهو مشارکت گروه زنان می جوانان، سالمندان، اقلیت قابل دید و حتی مردان به وجود آیداعم از کودکان، نو
  پذیر باشدهای آسیبفقط برای زنان، بلکه برای همه کاربران و حتی گروه نه

 
تری است که با هدف عمومیاین حرکت خود منبعث از جنبش 

شده تا های آموزشی برای دو جنسیت زن و مرد طرحبرابری فرصت
 های ممتاز حضورزنان بتوانند در سطوح مختلف تخصص و موقعیت

 ه بخشی از هدایت جامعه را بر دوش گیرند. ازاداشته و از این ر 
کند دانشگاه جمله نهادهای آموزشی که در این زمینه فعالیت می

های آموزشی و نیز کلن آلمان است که هدف خود را برابری فرصت
دانشجو، اساتید و  (به لحاظ جنسیتی)های ناهمگن توسعه گروه

ریزی شهری، مروری بر تاریخچه برنامه پژوهشگران اعالم کرده است.
نسیت و موضوعات مرتبط با زنان است. دهنده عدم توجه به جنشان

محیطی و عدالت اجتماعی و از زمانی که موضوعات پایداری، زیست
زمان موضوعات شوند، همریزی شهری وارد میفضایی در برنامه

ریزی شدند. بسیاری از جنسیتی و زنان نیز موارد مفاهیم برنامه
شهرها  محققان در خصوص فمینیسم معتقدند که به لحاظ تاریخی،

ریزی و کنند و در فرآیند برنامهسازند و اداره میرا مردان می
های زندگی زنان در دهی فضای شهری هم نظیر دیگر حوزهسازمان

، در بستر گسترش 1960از حدود دهه  .اندحاشیه قرار داشته
انتقادهای شهرسازی مدرن و همراه با رشد جنبش زنان موضوع 

گفتمان جدید در اروپا و آمریکا تبدیل رابطه جنسیت و شهر به یک 
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در متن جنبش زنان موج جدیدی به نام فمینیسم  1980شد. از دهه 
نان و عنوان "جنبش ز به ظهور رسید که معموالً از آن به شهری
استاد دانشگاه در رشته  خانم کالرا گرید .شودبرده می ریزی" نامبرنامه
جمله افرادی است که  اززیست در انگلستان، ریزی و محیطبرنامه

"زنان و  های زیادی در این زمینه انجام داده است و کتابپژوهش
ریزی ریزی" را منتشر کرده است. به نظر گرید اصوالً برنامهبرنامه

یک نگرش سنتی  که از آغاز بر پایه شهری نیاز به بازسازی دارد، چرا
و مادر و نقش دار عنوان خانهشده بود که نقش زنان را به استوار

کرد. در بستر تحوالت آور و اهل کار تصور میعنوان نانمردان را به
فکری، اجتماعی و فرهنگی دهه هفتاد زنان دریافتند که رویکردها 

ریزی و شیوه آموزش شهرسازی در مسیر های رایج برنامهو روش
های تازه درست و عادالنه نیست. به همین دلیل به ترویج اندیشه

ریزان" روی آوردند. البته در این راه مشکالت و ه"زنان و برنامهدربار 
های زیادی وجود داشت ولی این فرآیند ابتدا با اقدامات مقاومت

یافته های جمعی و سازمانصورت فعالیتفردی زنان و سپس به
 طور تدریجی ادامه پیدا کرد.به
 

 شناسیروش
ه تفهمی یا روش این پژوهش کیفی است که مبتنی بر دیدگا

تفسیرگرایانه است که با تفسیر، درک و تجربه به بررسی مفاهیم 
فمنیست پرداخته است. این مقاله با روش تحلیلی به درک عمیقی 
از فمنیسم رسیده است. لذا در این راستا پیشینه این رویکرد 
استخراج گردید و در راستای شناسایی نقش زنان و این جنبش در 

ریزی شهری مورد بررسی ریزی، انواع نظریات برنامهرویکردهای برنامه
و تحلیل قرار گرفته است. سپس با بررسی میزان نقش زنان در این 

های تر نمودن زنان در حوزهریزی در راستای پررنگنظریات برنامه
 ریزی شهری به ارایه پیشنهادی پرداخته شده است.برنامه

 
 هایافته

  ریزی شهریجنسیت و برنامه
نیاز هر عملی است که هدف آن ارتقا بهبود کیفیت عدالت پیش

نیاز برای امنیت عنوان پیشهاست. عدالت جنسیتی بهنازندگی انس
های ترین ابعاد و الزمهانسان و حفاظت محیط است. یکی از مهم

موضوعات مرتبط . عدالت اجتماعی مربوط به عدالت جنسیتی است
در ارتباط  غیره نین و خصوص شهری وساالری، قوابا شهروندی، مردم

شود. هاروی معتقد است مفهوم با عدالت اجتماعی مطرح می
عدالت اجتماعی به تفکر افراد وابسته است و تنها به زمان و مکان 

ها و تمامی تبعیضبستگی ندارد. در موضوع عدالت جنسیتی به
ختلف از های مشود. زنان در حوزهها به زنان پرداخته میعدالتیبی

ریزان و شهر معتقد هستند تصمیم گیران و تصمیم سازان، برنامه
 اند.طراحان شهری نیاز آنها را نادیده گرفته

ریزی اقدامات هدفمند و عقالنی توسط صاحبان قدرت است برنامه
دهی فضایی و کالبدی به بهبود کیفیت محیط و با هدف سازمان

دهنده روابط صاحبان قدرت در نریزی فیزیکی، نشابرنامه . پردازدمی
های مختلف اجتماعی در درون جامعه است و اهداف میان گروه

ریزی شود. فوکو برنامهمی تهیهریزی نیز توسط گروهی دیگر برنامه
 داند، آنهایی که ازای فضایی از روابط اجتماعی میعنوان آیینهرا به

ریزی را امهنظر اجتماعی و فرهنگی مسلط هستند، معیارهای برن
ریزی و فرآیند برنامهنوع دیگر، از طریق  عبارتی کنند. بهدیکته می

تهیه و اجرای برنامه به شناسایی روابط میان دولت، حقوق و 
پردازیم. در میگذار گیرنده و سیاستدهای تصمیمشهروندی، نها

عنوان موضوعی مهم و  های اخیر به دالیل متعدد، جنسیت بهسال
توان می در این راستاشده است.  ریزی وارددر فرآیند برنامه قدرتمند

کار، افزایش تعداد زنان  مینیسم، ورود زنان به بازارجنبش فظهور به 
های حقوق سویی جنبشهم انهایت ز و استاد دانشگاه وریبرنامه

 .شهروندی با جنبش فمینیسم اشاره کرد
 محورریزی عدالتفمینیسم و برنامه

این  .استمتأثر از رویکردهای اقتصاد سیاسی لیبرالی  التعدظریه ن
در عین ارزشمند شمردن نظریات بنیادین و نظریات  نظریه
نقد آنها در عرصه  ریزی معطوف به عدالت در جایگاه نظری، بهبرنامه

کنند پردازد. فالسفه سیاسی معاصر، احساس میعمل و واقعیت می
دیگران است؛ اما در واقعیت که اجرای نظریات آنها وظیفه 

توانند تاریخ را گذاران و فعاالن سیاسی نمیریزان، سیاستبرنامه
گرا باشند. ریزان بایستی زمینهکرده و از صفر شروع نمایند. برنامهپاک

توانند موضوعات برخاسته از فقدان خود نمیخودیمساوات مادی به
حل کنند. مفاهیمی  نامند رامی« شناسیبه رسمیت»آنچه فالسفه 

 چون تبعیض بر پایه تفاوت، باز توزیع منابع و همبستگی تمایز
نماید. معیارهای اصلی شهر عدالت محور را بررسی می غیرهیافته و 

کننده اصول تأمین کندساالری و تنوع معرفی میبرابری، مردم
 ساالری عبارتند از:مردم

گیری ر فرآیندهای تصمیمطور مستقیم دتوانند بههایی که نمیگروه
 مشارکت کنند، باید نمایندگانی را معرفی نمایند.

های های موجود بایستی با مشورت گروههای توسعه در بافتبرنامه
  انجام پذیرد. (جمعیت کنونی محدوده)هدف 
 نی و یا دارای جمعیت کمهای توسعه برای مناطق غیر مسکوبرنامه

های ساکن مناطق بایستی با مشورت گسترده با نمایندگان گروه
تقاضا برای شهر عدالت محور گریزناپذیر است. مجاور صورت گیرد و 

نیاز به عدالت ضروری است. زمانی که ما به نقش مفاهیم شهر 
کنیم، چندین مسئله بروز ریزی نگاه میعدالت محور در برنامه

شده است.  عدالت توزیعی پذیرفته کند. عدالت حداقل از لحاظمی
مثابه یک کل شهر عدالت محور نیازمند توجه به مسائل همگانی به

 .است
 فمینیسم و پلورالیسم

شکل و انبوه، ، بناهای همییگرایی، كاركردگرارد عقل 1960 در دهه
ریزی به مفهوم متداول آن وارگی بافت شهری و وداع با برنامهاندام

های نظریه طلبی، ردگرایی، تنوعت کثرتابل تقویرایج شد. در مق
بر واقعیت اوج گرفت. محصول این رویكرد فراگیر و تکیه 
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  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

مدرنیستی، طراحی مشاركتی، توجه به علوم اجتماعی، استفاده پست
ریزی شهری از نمادهای تاریخی و احیای بناهای تاریخی در برنامه

گرایی در یان فکری کثرتهفتاد قرن بیستم هدایتگر جر از دهه. بود
ریزی شهری بوده است که تحت عنوان عرصه شهرسازی و برنامه

-هرچند امروزه از جریان پست .تسمدرنیسم شناسایی گردیده اپست

شود ولی هنوز این مدرن نیز در جریان شهرسازی صحبت میپست
طلبی، مدرنیسم هست که امروزه تحت تأثیر تنوعهای پستایده

و فردگرایی خاصی جریان شهرسازی جهانی را در مقابل  گراییکثرت
شود، ناپذیر شهرسازی مدرنیسم نامیده میآنچه رویکردهای انعطاف

گراها معتقدند که در یک جامعه پلورال، ضمن کثرت. کندهدایت می
های جدیدی که تشکیل ها و گروهتوزیع گسترده قدرت بین گروه

ها، د. تصمیمات در این نظامشوند، رقابت پایداری وجود دار می
شود و هیچ گروهی های پرنفوذ دانسته میزنی بین گروهنتیجه چانه

های بدون انحصار قدرت را در دست ندارد. حل و رفع تضاد از راه
خشونت، به شکل تأمل و تدابیر مربوط به طرز کار، مانند برگزارکردن 

سیستم سیاسی از ترکیب  لپلورادر جامعه . شودانتخابات عملی می
صورت پایدار و نفع که برای به دست آوردن قدرت بههای ذیگروه

 در جوامع پلورال حقوق. گیردکنند شکل میمنصفانه باهم رقابت می
شود، زیرا هیچ گروهی قدرت مسلط را و منافع خصوصی حفظ می

در دست ندارد بلکه قدرت همیشه در حال تغییر است و خود افراد 
های قدرت در توانند از طریق فعالیت دریکی از گروهز مینی

  .سازی تأثیر داشته باشندتصمیم
نظر سیاسی، اقتصادی و  در نظریه تکثرگرایی هیچ گروه معینی از

های جامعه مسلط نیست؛ یعنی قدرت سیاسی قومی بر دیگر گروه
های جامعه از طریق رقابت دموکراتیک و اقتصادی بین همه گروه

شود. تکثرگرایی با برقراری سلطه از سوی یک گروه بر کل زیع میتو
های جامعه مخالف است. در این نظریه قدرت بیشتر به زیر سیستم

شود. نقش عمده این نظریه های محلی داده میسیاسی و حکومت
عنوان مشاور و ها بهتعادل بخشی در قدرت و اینکه دولت

نمایند. سلطه وهی عمل میها در منافع گرکننده رقابتتنظیم
یابی مجدد گذاران بزرگ باعث تحرکات جمعیتی و سازمانسرمایه

فضایی در جامعه پلورالیستی اروپا و آمریکا گردیده است. فمینیست 
ای جایگزین عقیده فمینیست طور فزایندهپلورالیستی است؛ که به

ظ در جوامع پلورال حقوق و منافع خصوصی حف. استثنایی شده است
شود، زیرا هیچ گروهی قدرت مسلط را در دست ندارد بلکه قدرت می

توانند از طریق همیشه در حال تغییر است و خود افراد نیز می
سازی تأثیر داشته های قدرت در تصمیمیکی از گروه فعالیت در

گرایی آن است. درواقع ترین ویژگی جامعه مدنی کثرتمهم .باشن
وم جامعه مدنی ضرورت و لزوم گفتگو گرایی در مفهضرورت کثرت
های گوناگون در تقابل آرا و رسیدن به اجماع تعریف میان اندیشه

های انسانی در پرتو گرایی نتیجه بالفصل آزادیشود. کثرتمی
های مدرن است که خود منجر به بسط و توسعه آزادی اندیشه

جنس نژاد ها را فارغ از سن گرایی تمام گروهگردد. مفهوم کثرتمی
کند زنان را داند و پیشنهاد میمستلزم داشتن حقوق شهروندی می

تنها در مسائل دهد و تمرکز خاصی صورت گیرد. نهموردتوجه قرار می
های گوناگون زندگی سیاسی بلکه مشارکت زنان و حق زنان در عرصه

های ای تشکیالت و مؤسسات سیاسی و حرکتعمومی محله
 .اجتماعی است

 ریزی وکالتیم و برنامهفمینیس

ریزی بر روی در حوزه برنـامـه 1960ریزی وکـالتی در دهـه برنـامـه
مه لت اجتماعی و تکثرگرایی در برنا عدا باحث  ریزی بود. افزایش م

ــازی فقرا و اقلیت ــترســی و توانمندس ریزی ها برای ایجاد برنامهدس
ضع نظریه برنامه پل دیویدف .شودمساوات خواه مطرح می ی ریز وا

ست. هدف در این رویكرد توجه به منافع گروهی خاص و  وكالتی ا
های ای كه وجود گروهتالش در جهت ارتقای آن اســــت. در جامعه

های شـــود و اعتالی منافع گروهمختلف به رســـمیت شـــناخته می
ریزی شــــهری برای زنان، برنامه. گرددمحروم امر مهمی قلمداد می

ی وکالتی انگاشــــته شــــود که از این ریز ای از برنامهتواند گونهمی
شده و صدای خاموش زنان را در شهر یادآوری طریق حقوق فراموش

ای که زن را ای با گذر از برههریزیکند. ضــــرورت چنین برنامهمی
ــتیالی مرد  متعلق به قلمرو خصــوصــی و حوزه عمومی را تحت اس

های دانستند، بیشتر شده است. چراکه حتی در بسیاری از کشور می
های عمومی و توســـعه شـــاهد افزایش حضـــور زنان در حوزهدرحال

در مقاله "وکالت و پلورالیسم" در دیویدف فضاهای شهری هستیم. 
ند. اینهای محروم آغاز میریزی توجه خود را به گروهبرنامه که ک

ــیاســی و اجتماعی در برخی تقاضــای عدالت خواهی برای برابری س
سیاهگروه ستان و های  ست که بخش عمومی پو ستلزم این ا فقرا م
های برابر برای همه شــهروندان های الزم را برای نیل به فرصــتپایه

مه به برنا یاز مبرم  لذا ن ند.  نا ک هداف ب ریزی عقالنی برای تعیین ا
نوین اجتماعی و ابزارهای رســـیدن به آنها امری بدیهی اســـت. لذا 

شد وبرنامه ست که این برنامه ریزی بایستی دارای بار ارزشی با ریز ا
عنوان یک وکیل مدافع به روشـن شـدن اهداف دارای بار ارزشـی به

نفعان ریز بایســـتی ضـــمن در نظر گرفتن ذیکند. برنامهکمک می
های محروم توجه کند. لذا بایستی در مشاجرات ریزی به گروهبرنامه

های ســیاســی شــرکت کند و میان ســیاســی پیرامون محدودیت
ســو و نیازهای محلی و کنترل بوروکراتیک دولت از یک تمرکزگرایی

 از سوی دیگر پل بزند.
  ریزی مشارکتیفمینیسم و برنامه

های شهرسازی مفهوم مشارکت در حال حاضر جایگاه مهمی در نظریه
یافته است. شهرسازی مشارکتی، رویکردی است که در کشورهای 

جامعه مدنی سابقه رود. مشارکت شهروندی و پیش می پیشرو به
غنی و طوالنی داشته و از دوران یونان باستان تا به امروز همواره به 

ها بروز کرده است. نااشکال گوناگون در ابعاد مختلف زندگی انس
کارگیری آن ریشه در تغییرات طرح مفهوم مدیریت مشارکتی و به

  معاصر دارد.
به آغاز جنبش  توانریزی را میپیشینه مشارکت مردمی در برنامه

متحده آمریکا مربوط ویژه در ایاالت ای، بهریزی شهری و منطقهبرنامه
داوطلب  یهاهایی که برای اصالح محیط با گروهنمود. کوشش
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، 1960 ریزی در دههها برنامهدر عرصه نظریه .شهروندی آغاز شد
ریز ها برنامهای مردم با نظریهریزی مشارکتی و مداخله تودهبرنامه

ان یک پارادایم وبه عن 1980وکالتی داویدف مطرح شد و از دهه 
ازنظر دریسکل  مطرح و بست داده شد.پتسی هیلی  برنامه توسط

اشکال مختلفی از مشارکت وجود دارد که شامل دو دسته "مشارکت" 
پذیری مردم، سهیم شدن در مشاوره، بسیج اجتماعی، مسئولیت)

کاری و تقلب، تزئین، ستد)و "عدم مشارکت"  (تصمیمات
است. این حقیقت که منتقدین عمق فاصله  (طلبی نمایشمساوات

ریزی ارتباطی مفاهیم سنتی عقالنیت و مفاهیم اساسی نظریه برنامه
اند. عالوه بر نقدهای تاریخی، طیف از داده را مورد سؤال قرار

سم، ریزی مشارکتی و پراگماتیبرنامه)های رقیب بسط یافت پارادایم
 (.ریزی و چرخش پسامدرنبرنامه

 

 
 ریزیفمینیسم و نقش زنان در برنامه (4 نمودار

 
 بحث

  ریزی شهریبرنامهجنسیت و 
یافته در های شهری در کشورهای توسعهمشارکت زنان در پروژه

. استراستای دستیابی به تحقق برابری جنسیتی بسیار موردتوجه 
تواند کمک بسیاری در های شهری میگیریحضور زنان در تصمیم

های های شهری باشد. برای رسیدن به حضور زنان در برنامهعرصه
های ها و برنامهتوجه به سیاست)شهری باید در تحلیل جنسیتی 

های آموزشی کارگاهها و برنامه) ، آموزش جنسیتی(برابری جنسیتی
های جنسیتی های الزم برای دیدگاههارتمنظور به دست آوردن مبه

تخصیص بودجه جنسیتی ( در تصمیم گیران و تصمیم سازان
های ها و برنامهای خاص برای تحقق سیاستتخصیص بودجه)

ها و مدنظر قرار گیرد. همچنین برابری جنسیتی در برنامه (جنسیتی
های مختلف مدنظر قرار های توسعه شهری باید در مقیاسطرح
های توسعه شهری در فرآیند د. همچنین در تمامی طرحگیر 

های های زنان و گروهناریزی و در تمامی مراحل تا اجرا سازمبرنامه
حامی زنان برای در نظر گرفتن نیازهای آنها در طول تهیه برنامه 
درگیر شوند. همچنین توجه به زنان و مشارکت آنها در عرصه مدیریت 

ها و مشارکت در صویب، اجرای طرحشهری، فرآیندهای تهیه، ت
ریزی موضوعات کیفیت زندگی شهری دارای اهمیت طراحی و برنامه

ریزی و توجه به کوشش و لحاظ نیازهای زنان در برنامه است.
ها مضافاً تضمین درک نیازهای مذکور مدیریت امور خانواده در حومه

 
گیری کار کنش و آموزش متخصصین است. در این مطالبات به در

ریزی و تسهیالت بهتر مراقبت از کودکان، هر چه بیشتر زنان در برنامه
پذیر و در دسترس، طراحی ساختمانی ونقل انعطافخدمات حمل

 . بسیاری از این پیشنهادات اثراتزندحساس و عملی موج می
های محلی بریتانیا، آمریکا، استرالیا و های حکومتقاطعی در برنامه

های اجتماعی داشت. ده از زنان در ابتکارات و فعالیتکانادا و استفا
های اجتماعی و اعتراضات سیاسی در ابتدای ظهور فمینیست جنبه

در این حیطه سبب ایجاد این گرایش فکری بوده است که با ظهور 
 های مختلف شهری قابلیت ورود را داشته است. در شهر در حیطه

  محورریزی عدالتفمینیسم و برنامه
دالت جنسیتی یکی از ابعاد عدالت اجتماعی است. مفهوم عدالت ع

تنها در زمان و مکان متفاوت است بلکه بستگی به تفکر اجتماعی نه
افراد دارد. یکی از عوامل بهبود و ارتقا عدالت اجتماعی ایجاد عدالت 

رسد بررسی جنسیتی است. در بررسی عدالت جنسیتی به نظر می
ها و زنان ضروری خواهد بود. تبعیض های وارده برتبعیض
بررسی  های مختلف قابلشده بر زنان از جنبههای اعمالجدایی

شده بر زنان در طول های اعمالعدالتی تنها یکی از تبعیضاست. بی
اعصار بوده که در به حاشیه راندن این گروه مؤثر بوده است. رویکرد 

ای شهری به دنبال ریزی فضاهعدالت جنسیتی در طراحی و برنامه
ایجاد عدالت و تعادل در دسترسی برابر و امکان استفاده متعادل از 

های مختلف است. بدین ترتیب طراحی و فضا برای جنسیت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            11 / 14

http://womenresearch.ir/article-1-23-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تکتم حنایی و الهام ثناگر دربانی 34

  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

تواند در ایجاد عدالت و برابری نقش ریزی فضاهای شهری میبرنامه
رضازاده و . این امر در مقاله ای که توسط مهمی داشته باشد

شر شده است به اهمیت برابری عدالت جنسیتی در منت محمدزاده
توان گفت می فضای شهری پرداخته است هماهنگی داشته است.

ریزی ارتباطی به طریقی نیز در ارتباط فمینیسم با مباحث برنامه
یابی به عدالت، امری است که به که شیوه دست آنجایی است. از

های نیل به و روش ها و افکار جامعه بستگی دارد، لذا اصولارزش
شناسایی  کردن فرآیند گفتمان ارتباطی قابلعدالت تنها از طریق طی

 کنند چگونگی استفادهریزان تالش میکه برنامه است. هنگامی
مردان و زنان از فضای عمومی را توصیف کنند این خطر وجود دارد 

از  گرفتنهای رایج را تقویت کنند. برای فاصلهکلیشه که ناخواسته
محوری را کنار این خطر، مسئوالن این حوزه اصطالح جنسیت 

شهر" استفاده  جای آن از عنوان "تقسیم منصفانهگذاشتند و به
 .[Rezazadeh & Mohammadi, 2008]کنند می

 فمینیسم و پلورالیسم
دهی پیکر سیاسی گرایی یا چندگرایی عبارت است از سازمانکثرت

ر خانواده فکری و عقیدتی هم امکان ای که هگونهیک کشور به
های خود را بیابد و هم به حقوق خود نائل وسایل حراست از ارزش

های های الزم برای مشارکت فعال اعضای آن درصحنهآید و زمینه
دیدگاهی است  (پلورالیسم)گرایی درواقع کثرت .سیاسی فراهم شود

د تا بر تجانس، کنجهان که بیشتر بر تنوع تأکید می فلسفی درباره
کند تا بر وحدت، بر تفاوت تأکید دارد تا تشابه و بر کثرت تأکید می

فقط با یگانه انگاری، گرایی نهروند تکامل اندیشه غربی کثرت در غیره
ای دوگانه انگاری نظریه) نه انگاری نیز درتقابل قرار گرفتبلکه با دوگا

در  .(داردفلسفی است که مدعی است فقط دو نوع هستی وجود 
گیری مدرنیسم جهتجاری پست تفکر فلسفی معاصر، در تحوالت

 مدرنیسم بر اموری ازوضوح مشهود است. در پستگرایانه بهکثرت
ها ناهای داللتگر، تنوع گفتمگردد، تنوع نشانهدست تأکید می این

شود در قلمرو ترتیب تمامیت و وحدتی که ادعا می این به غیره و
جای خود را به  (مدرنیسم)ها و اعمال وجود دارد ناها، گفتماندیشه

های سپرد که برای احیاء جهان متنوع و نامتجانس تجربهتمایلی می
گرایی در اهمیت ضرورتی ضرورت اصلی کثرت .انسانی پدید آمد

های گوناگون نهفته است که در جامعه امروز بر گفتگو میان اندیشه
شود ها و رسیدن به اجماع تعریف میندیشهو تقابل آراء و ا
[Habibi, 2000]. های انسانی در گرایی نتیجه بالفصل آزادیکثرت

به بسط و توسعه آزادی های مدرن است که خود منجر پرتو اندیشه
اساسًا ظهور و گسترش جامعه مدنی همواره با تنوع در گردد. می

عه مدنی با ساخت اجتماعی توأم بوده است تا جایی که جام
گرایی سیاسی و تنوع اجتماعی معادل گشته و نهادهای کثرت

اند که اصل گوناگونی جامعه مدنی فقط هنگامی رخصت بروز یافته
شده باشد  و تکثرگرایی از جانب دولت و جامعه پذیرفته

[Jahanbegloo,1999]دهی و تشکل افراد در قالب . با سازمان
فرد ضمن کسب احساس تعلق و تأسیسات و نهادهای منسجم، هر 

های روانی اضطراب آفرین و احساس هویت جمعی بر تنش

خویشی برخاسته از تنهایی و تک افتادگی فائق ازخودبیگانگی و بی
های کننده در پویش فعالیتخواهد آمد. تنوع نیروهای شرکت

سیاسی با زدودن آثار سوء ناشی از غلبه احساسات غیر تعقلی در 
کند تا از مجرای انعطاف حسی ای افراد را وادار میجامعه توده

خویش به آماج و مقاصد خود بنگرند، جامعه مدنی خود محصول 
 .[Jahanbegloo, 1999] رشد اندیشه و تعقل جمعی است

های متقابل و گوناگون برای حضور جمعی جو گفتگو میان اندیشه
حصول اجماع و توافق جمعی ویژگی اساسی جامعه مدنی 

دهد و مجرایی است برای رهایی از گرایی را تشکیل میکثرت
احساس ازخودبیگانگی انسان و نگریستن به اهداف جمعی، تبادالت 

کند که از آن های متکثر، فضایی را طلب میافکار و حضور اندیشه
شود. امروزه تکثرگرایی از واژگان عنوان عرصه عمومی یاد میبه

های متعددی در این مورد ست. نظریهپرکاربرد در فلسفه سیاسی ا
گرایی، تکثر و تنوع شده که در این میان، فرض اصلی کثرتبیان

های باز و ها صحنهکند که دموکراسیمنابع قدرت است و ادعا می
ها و منافع مختلف برای نفوذ و رقابتی هستند که در آن گروه

 ,Karimi Melh] پردازندتأثیرگذاری بیشتر، با یکدیگر به رقابت می

1998] . 
 

 
 [Seifzadeh, 2000] های تکثرگرایی سیاسیشاخصه (5 نمودار

 
  ریزی وکالتیبرنامه

حل سه راه دیودیفها در برگرفته شود. ریزی باید همه گروهدر برنامه
رسانی بهتر به عموم مردم در اطالعشامل ریزی وکالتی را در برنامه

گشودن راهی برای ارتقای اطالعات های انتخاب و ارتباط با گزینه
ریزی، وادار ساختن سازمان مرکزی مردم نسبت به فرایند برنامه

ریزی برای جذب های برنامهریزی به رقابت با سایر گروهبرنامه
های مصوب به تهیه حمایت سیاسی و وادار ساختن منتقدین برنامه

 از .[Davidoff, 1965] دهدهای بهتر و برتر پیشنهاد میطرح
ای تواند گونهریزی شهری برای زنان، میتوان گفت برنامهرو میاین

ریزی وکالتی انگاشته شود که از این طریق حقوق از برنامه
کند. شده و صدای خاموش زنان را در شهر یادآوری میفراموش

ای که زن را متعلق به قلمرو با گذر از برهه ریزیضرورت چنین برنامه
دانستند، بیشتر ه عمومی را تحت استیالی مرد میخصوصی و حوز 
توسعه شاهد که حتی در بسیاری از کشورهای درحال شده است. چرا

های عمومی و فضاهای شهری هستیم. افزایش حضور زنان در حوزه
 طور یا به)توان درباره پیوند میان فمینیسم که می چارچوب کلی

تواند ریزی شهری در نظر گرفت میو برنامه (کلی مبحث جنسیت
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تر به آن اشاره شد. بدان شامل ترکیبی از رویکردهایی باشد که پیش
 ریزی و طراحی شهری هم درصدد رفع نیازهایمفهوم که برنامه

های زیستی و فعالیتی زنان در فضاهای شهری باشد، هم زمینه
اهم کند، هم در های اجتماعی را فر آموزش و حضور زنان در عرصه

سوژه فعال حفظ کند و هم عنوان ریزی جایگاه آنها را بهفرایند برنامه
های برابری را برای تربیت نیروی متخصص در فرایند آموزش فرصت

 ریزی شهری ایجاد کند.زن در امر برنامه

  ریزی مشارکتیبرنامه
ک باور دارد و معتقد است در ی به مشارکت حداکثری مردم دیویدف

ریزی دموکراسی همه مردم باید تشویق به مشارکت شوند و برنامه
شود تا راهی ها را در برگیرد. اهمیت مشارکت سبب میهمه گروه

که منافع طرفین نحوینفع، بههای ذیبرای مشارکت دادن تمام گروه
منظور تواند کاربستی بهدر بیشترین میزان ممکن تأمین باشد، می

گیری از قدرت ناشی های شهری و بهرهی طرحپذیر افزایش تحقق
های تجمیع قدرت ناشی از خرد جامعه مدنی و دموکراسی باشد. ایده

نظر برای  سازی اظهارمشارکت، توانمندسازی محلی و زمینه
ریزی ای که در حال حاضر از نکات محوری برنامههای حاشیهگروه

عمدتًا مرهون شود ارتباطی، مشارکتی یا چند فرهنگی محسوب می
های و های تفکر فمینیستی و عمل بر پایه اشکالی از سیاستنحله

خط مش هویتی، باور به تحوالت ترقی گرایانه بود و وجوه مشترک 
 شایان توجهی با اشکالی از مفاهیم نظری انتقادی پراکسیس داشت.
اشکال فمینیسم پسا ساختارگرایانه است که بیشترین مشترکات با 

ریزی ارتباطی در عین عقب راندن مرزهای آن وجود برنامه هاینظریه
نماید هویت دارد که تفاوت و تنوع را به رسمیت شناخته و تالش می

. [Allmendinger, 2001] ای را قوت ببخشدهای حاشیهو گروه
نفع بایستی در امر های ذیعنوان یکی از گروهزنان در شهر نیز به

توجه قرار گیرند تا از این مسیر عالوه بر ریزی از ابتدا موردبرنامه
های ها و برنامهپذیری طرحهای آنان، تحققتأمین منافع و خواسته
 شهری نیز بیشتر گردد.

 
 گیرینتیجه

 یبندهمتمرکز سه دست ریمتمرکز و غ مهیمتمرکز، ن یز یرنظام برنامه
. ردیگیمختلف مورد استفاده قرار م یهستند که در کشورها

هر چقدر  افتهیتوسعه  یکه در کشورها دهدیمطالعات نشان م
مکاتب  گاهیباشد جا تریکمتر و محل یز یرتمرکز نظام برنامه زانیم

 اریدر اخت گرید یتر بوده است. به عبارتپررنگ زین یز یربرنامه
 یهایتا تئور  شودیسبب م تریمحل یهااسیگذاشتن قدرت در مق

 شیافزا زین هایمشارکت افراد در تئور  و سطح یز یرمختلف برنامه
 ندیفرا نیحضور زنان و مشارکت آنها در ا زیو بالتبع آن ن دینما دایپ

قرار  رانیا افته،یتوسعه یاکشوره نیتر گردد. در نقطه مقابل اپررنگ
 ستمیس نیو همچن یو بخش یساختار متمرکز ادار  یکه دارا ردیگیم

چون  یمحل یهاانامر سازم نیاست که ا نییاز باال به پا یتیریمد
رو کرده ه روب یر یگمیتصم یبرا یادیز یهاتیرا با محدود یشهردار 

 ادهد ینهادها هم توسط دولت مرکز  نیکه بودجه ا یاست به صورت

و شعب  یدر دست حکومت مرکز  یز یر. لذا قدرت برنامهشودیم
 یاسیساز لحاظ  یآن قرار دارد. مراجع حکومت محل یامنطقه

 یهاخواسته یر یگیپ یبرا یقدرت چگونهیهستند و ه فیضع
که در کشور توسعه  ی. در حالستندیخود برخودار ن یو محل یامنطقه

 یادیز یاراتیاست تا اخت دهمتمرکز آن سبب ش مهیساختار ن افتهی
 یداده شود و سلسله مراتب مشارکت و نظرخواه هایبه شهردار 

با حضور  یمختلف یجلسات یها در قالب برگزار شهروندان در طرح
 یهاانامر به سازم نیا رانیهر طرح مطرح شود. اما در ا یآنها برا

مردم داده شده است؛  ندهیبه عنوان نما یمانند راه و شهرساز  یدولت
 نیاند که اها حضور نداشتهطرح ندیرو شهروندان هرگز در فرا نیاز ا

آن  یرامونیم احساس تعلق افراد به شهرو مسائل پخود سبب عد
و  یمشارکت زنان در امور شهر  زیبالتبع آن ن نی. عالوه بر اشودیم

تواند سیاست پاسخ ریزی نمیگردد. برنامه یتر مکم رنگ یز یربرنامه
های جاری از طریق توان مشمول پرسشصحیح باشد بلکه آن را می

مین اخالقی همراه با تردید أهای انتقادی دانست که درگیر تسیاست
ریزی که برنامههای اندیشه شهری است. مادامیاز تعابیر و سبک

اجز خواهد ماند و بدین ناپذیر سازد از حل مسائل عخود را انعطاف
ترتیب موجد مقاومت از سوی کسانی خواهد شد که شکست بر آنها 

مکتب اعتراضی  .[Allmendinger, 2001] شده استتحمیل
فمینیسم در ابتدا در راستای اعتراضات سیاسی و اجتماعی احقاق 

های انتقادی نظریه فمینیسم مشمول حق زنان مطرح گردید. دیدگاه
تر شوند و بخشی از یک مکتب گستردهنظری نمیتعریف مکاتب 

دهند. عدالت شهری تئوری است که نظیر پسامدرنیسم را شکل می
ریزی شهری را داراست عنوان یک هنجار قابلیت قرارگیری در برنامهبه

و با نگاهی که از آن ذکر گردید قادر است تمامی اقشار زنان و مردان 
گرایی امری است که ی دیگر، کثرتاز سوی را در آراء خود جای دهد.

ریزی ارتباطی، در هر جامعه وجود دارد و بایستی از طریق برنامه
گام با آن برخورد شود. فمینیست نیز بهوکالتی، مشارکتی و گام

ریزی شهری صورت یک هنجار در برنامهعنوان یک ارزش بایستی بهبه
تواند نوعی میی بهگرایمورداستفاده قرار گیرد. از طرفی دیگر کثرت

ریزی صدای احقاق حقوق زنان در شهر نیز باشد که در کنار برنامه
ریزی می تواند تمامی افراد مشارکتی به عنوان یکی از مکاتب برنامه

نماید. جامعه را در راستای تحقق اهداف خود حمایت و کمک می
ی شهری در عنوان یک برنامهعالوه بر این، طراحی شهری به

ها تواند دربرگیرنده تمامی تئوریهای عینی و کالبدی نیز میسمقیا
و هنجارها در درون خود باشد؛ اما آنچه تاکنون مباحث زنان در ایران 
بر آن نمود بیشتری داشته است مبحث طراحی شهری بوده است 

صورت کالبدی و عینی نشان داده است اما که شکل خود را به
تر توجه به زنان کمتر خود را نشان ی کالنهاریزیمتاسفانه در برنامه

ها داده و به مرحله اجرا نرسیده است و تنها در حد اهداف و سیاست
ریزی برای توسعه رسد آنچه در برنامهمانده است. به نظر میباقی

عنوان عوامل بایستی مدنظر قرار گیرد این است که به زنان به
ریزی رو برنامهاین توجه شود. ازکننده فقط استفاده کننده و نهفراهم

ریزی مبتنی بر گردد تا بر اساس آن برنامهجنسیتی پیشنهاد می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

om
en

re
se

ar
ch

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                            13 / 14

http://womenresearch.ir/article-1-23-fa.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تکتم حنایی و الهام ثناگر دربانی 36

  1399 ، بهار1، شماره 1دوره                                       نامه توانمندسازی زنان و جامعه پایدارفصل

ریزی روابط انسانی باشد که این امر مستلزم توجه به نوع برنامه
طور کامل و جامع است. های موجود بهعوامل فرهنگی و حساسیت

تساوی در  ها و نیازهای متفاوت زنان و مردان،توجه کامل به نقش
گیری از ها و ایجاد امکانات مساوی برای کنترل منابع و بهرهفرصت

آنها برای زنان و مردان، ایجاد تدابیری که منجر به بهبود زندگی همه 
مستقیم گردد و مشارکت زنان از اهداف  صورت مستقیم و غیربه

های زنان بهتر شروع این روش باشد. همچنین در شناخت نقش
های مختلف آنان در خانه نقش همسری، مادری و است به نقش

های اجتماعی آنان در محیط زندگی و محله و منطقه توجه نقش
 های مؤثرتر و توانایی زنان مدنظر قرار گیرد.شود و درواقع نقش

 
هایی عزیزمان در مسیر پژوهش از زحمات و صبر خانواده تشکر و قدردانی:

تمامی زنان کشور عزیزمان  مقاله را به تشکر و قدردانی کرده و نتایج این
ریزی، های برنامهکنیم به امید روزی که در تمامی عرصهایران تقدیم می

 زنان نقشی برابر و مساوی را به دست آورند.
 موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. ییدیه اخالقی:أت

 تعارض منافع: فاقد هرگونه تعارض منافع است.
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