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 1جنسیت در شهر
 لیندا پیک

 برگردان: ساینا مقصودی و آتنا کامل
 

 مقدمه

شهر یکی از مباحث میان ایی بود که هم دانشگاهیان و هم متخصصان را به خود جذب کرد. اولین رشتهاز هامن آغاز، جنسیت در 
امین منهر شااد که اخیراس ساای« زنان و محیط زیساات»در ونکوور به تاساایس مه ه  ۶۷۹۱کنفرانس هبیتات سااازمان م ل در سااا  

ت دانان فمینیسجغرافی یای است که بیش از همه مورد عالقهجغرافیا، جنسیت در شهر حوزه یسالگردش را جشن گرفتند. در رشته
ر توان بر ساااختا)برای مثا  می تواند رصفاس بر زنان متمرکز نباشاادمی جنساایت و شااهر یگرفته اساات. اگر ه پهوهش درباره بوده

در این حوزه ساااهم ها ی فمینیساااترند، مترکز کرد(، اما غ بهموثهای مادی و قدرت که در ایهاد نابرابری میان زنان و مردان گفتامن
ات مردانگی مطالع پیرشفتبا توجه به  . اکنون اماان انهام شده، داردکه  را بیشرتین تحقیقات با محوریت زنبسزایی در توضیح این

یی آمریکا-و ههمونی جغرافیای انگ یساای های ساافیدپوسااتفمینیساات یغ بهاین روند رشوع به تغییر کرده اساات.  LGBTTQ 2و 
ر یاین روند نیز در حا  تغی صورتدهد. در هر توضیح  سفیدپوست در شهرهای غربی رامترکز تحقیقات بر زنان تواند تاحدودی می

دانان فمینیست و دیگر محققان فمینیست همچون مورخان، اندیشمندان ع وم که منافع جغرافی در حالی ۱۶است. بنابراین در قرن 
سان، برنامهسیاسی، جامعه  رتوان به برداشتی ساده و سطحی از جنسیت در شهمنی ،به روشنی گذشته نیست ریزان و معامرانشنا

 اکتفا کرد.

 چیزی قدیمی، چیزی جدید؟

ت. جغرافیای شااد، نساابتاس جدید اساا اروپا متولد یدر قاره ۶۷۹۱ یای که از دههرشااته در مطالعات شااهری، های فمینیسااتیدیدگاه
اند القو ی موج دوم فمینیسم ظهور کرد و همگان متفقدر نتیهه ۶۷۹۱ یمریکایی یک قرن بعد در اوایل دههآ  -فمینسیتِی انگ یسی
 ادی و سیاسی بوده است.ابعاد اجتامعی، اقتص شهرهای غربی به ویهه تأکیدش بری پهوهشِی آن جنسیت در که ماندگارترین حوزه

ستین مهالت ستی ) بنابراین نخ ای مانند نیازهای مادران مهرد شهری به موضوعات( Antipodeو مه ه  Areaمه ه جغرافیای فمینی
صاص یافتند.  شهری اخت ستی تولید، بازتولید اجتامعی و فرم  سی مچنین این مقاالت هدر مراقبت از کودکان و انتقاد از مفاهیم مارک

جنس و  تا ایهاد متایز میان گرفته ی زندگی روزمره زنان و مرداناز توصاایف و مقایسااه گویای وجود طیف وساایعی از موضااوعات،
  ثبحی در توسااعه. نوشااتندها میآن یفمینیسااتی، بود که محققان فمینیساات شااهری درباره شااهریِ  ینظریه یتوسااعهجنساایت و 

ثیر موج دوم فمینیساام بر جغرافیدانان فمینیساات )با تأ  توان بهمی نقش داشااتند که از یک طر  جنساایت در شااهر عوامل معینی
شاره  داریرسمایه اقتصاد شهریِ های نظریه در جغرافیا بر  پ رادیکا  مترکز زیاد بر آمریکایی( و از طر  دیگر -انگ یسی یریشه ا

اافته یکرد. مترکزی که خود نتیهه های زندگی روزمره در شاااهرها و صااانعتی اغ ن جنبه یاین واقعیت اسااات که در جوامع پیرشا
ستان نیست. اغ ن فراموش میاما این متام افتد. ها اتفاق میشهرستان وسعه ت ائلمس برکه  شود که همزمان محققان فمینیستیدا

 ی جنسیتدربارهمطالعات این کردند. به عالوه  پیدا در شهر  رخش کردند به سمت مطالعات جنسیتق میدر جهان جنوب تحقی
گیری و موجن شااکلهایی که ریشااه در جهان جنوب داشاات انهامید پهوهش به رشااد ایطور فزایندهبه جهان جنوب در شااهرهای

ای پیروی شااهرهای جهان جنوب از مساایرهای جداگانه نان در شااهرهای غربی وز  یها دربارهپهوهش ، ا. با این حادبیاتی پویا شااد

                                                           
1 - Peake, Linda (2009). “Gender in the City”. In Rob Kitchin and Nigel Thrift (eds) The International Encyclopedia 

of Human Geography, Amterdam: Elsevier. 

2 - lesbian, gay, bisexual, transgendered, transsexed, and queer folk 
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ست که هایی ازیررشتهمم و از جغرافیا  یرشتهاین امر به هیچ وجه غیرمعمو  نیست، . کنندتأیید می درت یکدیگر راو به ن کنندمی
ور طن اینشاااید بتوابدین ترتین . گیرند اما در عمل هامهنگی  ندانی با یکدیگر ندارندقرار میواحدی  ذیل موضااوع اگر ه ظاهراس 

جهان جنوب عمدتاس و محققان  ی نظریه انتقادی شااهرتوسااعه مشااغو ِ ، د مریکاییآ  -انگ یساای محققان فمینیسااِت  توضاایح داد که
 .بودند هاشهرستانو  هار شهرزندگی زنان فقیر د مشغو د 

فتی در کار نبوده اساات. و پیرشاا  که توسااعه به این فرض بیانهامدممکن اساات  ،مروری سااطحی بر تحقیقات جنساایتی در شااهر
سیار آشنا به نظر  گردند،بازمی ۶۷۹۱ یکه به اواخر دهه هاییقطعاس برخی از موضوعدهد نشان می جدول شامره یککه  نانهم ب

هاد ای شهر فرم های جنسیتیِ ویهگی و شدنری با فرایندهای شهرینظ از درگیریشهرهای غربی  مطالعات زنان درآیند. نخستین می
به عنوان مکان  حومهمناطق نگاه به و دساااتمزدی تولید، کار  مکان مردانگی،مراکز شاااهری به عنوان  نگاه به ینحوه ه ویهه، بشاااد

ستمزدی. بازتو زنانگی،  سیاری از این مطالعاتریزان و معامران فمینیبرنامهجا که از آنلید اجتامعی و کار غیرد ودند، ب ست آغازگر ب
مورد توجه قرار گرفتند.  فضااای داخ ی و خانه نیزمعامرِی  شااهری از جم ه ریزی، طراحی و معامریِ برنامه مانندفرم مصاانوع ابعاد 

. دننقل مترکز داشاااتو مراقبت از کودکان و حملو نیز دسااارتسااای به امکاناتی مثل  کار-پیوند خانهمطالعات همچنین بر بازار کار و 
کسیستی و وبری از مار و بر اساس نقدهای مارکسیستی، نئو بودند ری پیچیدهلحاظ نظ به ۶۷۷۱ یتا پیش از دههبسیاری از این آثار 

کم ستد یست کهآور ناین آثار بود، تعهن داری موضوع اص ینقد رسمایهکه با توجه به اینتوسعه فرم شهری بنا نهاده شده بودند. 
ستی در بریتانیا سیتی و طبقاتی میپیوستهمحورهای بهم که بهای مطالعات فمینی شته د،نپرداز ی قدرت جن ست باال را دا شند د و  با

ستی نیز سوسیالی سم  شد به لحاظ نظری فمینی سط دههجغرافی. غالن با شهری در اوا ست  مبانی نظرِی این با  ۶۷۷۱ یدانان فمینی
ستی  سیالی سو ستی و  ستفمینی سیا سرتش ادبیات خود به  شارکت زنان در عرصهاقدام به گ شهری )از جم ه م های رسمی و های 

های شهری )شامل (، هویت1سازیخامنانی و اعیانیبی یدر زمینه ، مسکن )به ویهه(های اجتامعی شهریجنبش غیررسمی سیاست و

 کردند.  های شهریها( و ترس زنان از/در مکانجنسیت، طبقه، نهاد و قومیت و جغرافیای شهرِی پدرساالری

هه اافتگیری جغرافیی افزایش بهرهدر نتی نان فمینیساااات از پیرشا ند پسااااتنظری د هایدا مان م، مدرنیسااار ع وم اجتامعی 
ساختارگرایی، نظریه سا سی روانیآسین یپ سم، و نظریه2شنا سوم فمینی  به بعد ۶۷۷۱ یاز اوایل دهه بود که انتقادی نهاد ی، موج 

های تحقیقاتی این گروه کار ینتیهه .رو به توسعه گذاشتند ای نداشتندهای تحقیقاتی که در مطالعات فمینیستی پیشینهسایر گروه
غرافیای ج در این دوره بود که نین هم. سوسیالیستی بود های خارج از ح قهعدم توجه به فمینیسم آثار پیشین به خاطر انتقاد از

صی از گروه نین و همو زنان بومی  اقوام اولیهزنان در زنان مهاجر و پناهنده،  یمطالعه ست، به ویههپو شهری زناِن رنگین های خا
 اییگر دگرجنسبرای  های جنساای بدیلرایشروزافزون به گ توجه پا به عرصااه گذاشاات.زنان مثل کارگران خانگی و کارگران جنساای 

ضوعات تازه شهری  ایموجن رسبرآوردن مو ضاهای  شدهمچون ف سوالیته نیزآثار جغرافی. کوییر  سک  هب به ایهاد عالقه وافر دانان 
مطالعه  ای امکانره خورد و به طور فزایندهی گشهر  رویکردهای فضای عمومی شهری به فرمشد. منهر  3محوربدن جغرافیای شهری

 فراهم آمد. و نیز فضاهای فقر شهری عام یت زنان در ارتباط با مرص  شهری و فضاهای لذت/فراغت زنان 

 

 

 

                                                           
1 - gentrification 

2 - Psychoanalytic Theory 

3 - embodied urban geographies 
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 غربِی شهر تحقیقاتجنسیت در کانون : ۱جدول 

 یدهه غربِی شهر تحقیقاتجنسیت در کانون 
۱۷۹۱ 

 یدهه
۱۷۹۱ 

 یدهه
۱۷۷۱ 

 یدهه
۰۱۱۱ 

: فرم شهری: مرکز شهر در مقابل حومه: فرآیندهای تولید )کار دستمزدی( در مقابل فرآیندهای بازتولید شدنیجنسیت و شهر 
 ییابی مهدد شهر )کار غیردستمزدی(؛ ساخت

x x x x 

جم ه مراقبت از کودکان؛ حمل و نقل و دسرتسی به خدمات رفاهی؛ )و نیز از اواخر دهه خانه از -بازارهای کار و پیوند کار
 مطالعات پرورش فرزند، کودکی و کودکان، خدمات مراقبتی و اخالق مراقبت( ۶۷۷۱

x x x x 

 ریزی و طراحی شهری و معامریبرنامه
x x x x 

موضوعات مربوط به  ۶۷۷۱سیاسی زنان )و نیز از اواخر دهه های اجتامعی شهری؛ مشارکت های شهری؛ جنبشزنان و سیاست
 شهروندی(

x x x x 

  فضاهای داخ ی: خانه
x x x 

ه ها، ساختارهای اجتامعی تفاوت، بهای جنسیتِی مبتنی بر شهر، نهاد، قومیت و سکسوالیته؛ جغرافیای شهری پدرساالریهویت
 (۶۷۷۱اواخر دهه  از گراییموضوعات نهادپرستی، سفیدگرایی و فرام یطرح ر ارتباط با زنانگی و مردانگی )خصوص د

 
x x x 

  (۱۱۱۱دهه  از موضوعات نظارتیطرح های شهری )ترس زنان و مکان
x x x 

  فقر شهری
x x x 

  سازیخامنانی و اعیانیمسکن: بی
x x x 

ران های خاصی از کارگران همچون کارگران خانگی و کارگگروهزنان مهاجر، اقوام اولیه کانادا، زنان بومی در شهرها؛ مترکز بر 
 (۶۷۷۱از اواخر دهه  گراییگرایی و فرام یدپرستی، سفیدجنسی؛ )طرح موضوعات نها

  
x x 

   LGBTTQگرایان زن و مرد؛ فضاهای  جغرافیای شهری همهنس
x x 

   محورجغرافیای شهری بدن
x x 

 ۶۷۹۱ها و اماکن منحرصاس زنانه به اواخر دهه قب ی بر روی مثالس دسرتسی زنان به پارک فضای عمومی شهری )اگر ه مطالعات
 گردد(بازمی

  
x x 

   یزنپرسه فضاهای لذت/فراغت زنان،
x x 

   جغرافیای عاطفی شهری
x x 

 

ه ک. نخست ایندیدقب ی می تکرار مسائلجدید  یمنهر به نقد دیدگاهی شد که جنسیت در شهر را در هزارهبا این حا  دو مسیر 
شهروندی شهریضوعات جدیدی هممو  ۶۷۷۱ یاز اواخر دهه سفیدگرایی، جغرافیای شهری کودکان، جغرافیای نهادپرستی و ، 1 ون 

                                                           
1 - urban citizenship   

  شهروندی شهری به معنای شناخت حقوق ساکنان شهر نسبت به شهر و مسئولیت آنها در قبا  شهر است.
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شهر و روش رصیعاطفی در  شت بکه بر تنوع تهار  های ب ست براه خود را به فرهنگ واژگان جغرافی ندزنان تأکید دا از دانان فمینی
در مطالعات کودکی، پرورش فرزند، خدمات مراقبتی و مثالس های جدیدی مواجه شاادند. با  الشموضااوعات قب ی که این دوم. ندکرد

نقش  و کار-خانهارتباط  یجایگزین مطالعات پیشااین درباره صااورت گرفت که کار-بر ارتباط خانواده یهددمترکز ماخالق مراقبت 
 مراتن ظاهراس سااا سااا هو فروپاشااای  ی م یموجن کمرنگ شااادن مرزهاگرایی ه به فرام یتوجها عالوه بر اینزنان شاااد.  یدوگانه
شد. مترکز بر مهاجرت، بازتولید بین یشدهتثبیت ستامل  ی  سیا شان میگذاری خانواده، کار خانگی،  د جهان دهو کارگران مطرود ن

جهانی  هایاند و با جریانشده یکپار های غربی به طور فزایندهدانان توسعه نیست  را که شهرهای جغرافی منبعِ جنوب دیگر تنها 

 . مردم همراهند ایده و رسمایه، کاال،

ش کار زنان بر بخش  نین نقی مهاجرت زنان روسااتایی به مراکز شااهری و همبا مطالعه رویکرد جنساایتی در شااهرهای جهان جنوب
از بازمنایی زنان  به پرسشرشوع  تحقیقات ۶۷۹۱ یدهه (. در۱)نگاه کنید به جدو  شامره  آغاز شد ۶۷۱۱ یدهه از غیررسمِی شهرها
ه ب توجه ثقلِ   نین مرکزگری کردند. همر روساااپیشاااان ددرگیریها و و به ویهه در ارتباط با گرایش جنسااای آن در مطالعات قب ی

رسعت گرفت. تحقیقات فمینیساااتی  جریان بود که ۶۷۹۱ یاز اواخر دهه تنها با این حا  .سااامت نقش زنان درون خانواده  رخید
سههم ۶۷۷۱ یتحقیقات در دهه سازمان یگانه نان بر نقش  شتند.  ی اجتامعات مح یدهندهزنان به عنوان مادر، کارگر و  مترکز دا

تأمین مساااکن  یت زندگی روزمر به طور مشاااخال تالش زنان برای  نات آن و روا غهآن یهو بهبود امکا و  شاااهریهای ها در زا
شد با مطالعه های غیرقانونیسکونتگاه ست یهمراه  شهری در موردسیا اجتامع هت تأمین خدمات برای که زنان  گونه جاین های 

شهری به مهموعهف هایساختار خانواده و روایت یمطالعه. شوندسازماندهی می شانمح ی به  و دیگری از عالیق تحقیقاتی یقر 
های تأثیر ساایاساات یبا مطالعه ۶۷۷۱ یدر دهه این موضااوع رس و شااکل داد. توزیع منابع درون خانواده ینحوه یویهه مطالعه

برای مقاب ه با خشاااونت اقتصاااادی در ها های بقایی که خانوادهسااارتاتهیا درآمد ادغام شاااد.بر خانوارهای کم 1تعدیل سااااختاری

خشاااونت خانگی با  اتمطالعظهور کرد. ی تهربیات زنان از خشاااونت خانگی مطالعهبه موازات د، بساااتنمیشاااان به کار زندگی
القه ع. پوشانی داشتهم و به ویهه بهداشت باروری و زندگی جوانان و کودکان شهری را داشتند، زنان بهداشت دغدغهمطالعاتی که 

 نین مطالعاتی بر روی کارگران مهاجر فرامرزی منهر شاااد. هم ی کارگران جنسااای وبه مطالعه ان کارگرزن های خاصااای ازبه گروه
محیط شهری و تخرین   ون فعالیت زنان در کشاورزی شهری،محیطی در شهر همماهیت جنسیتی فضای شهری و مسائل زیست

 ظهورهای بدیل ی سکسوالیتهمطالعه ۱۱۱۱ یو در دهه اخیراس آغاز شد.  شهرِی فمینیستی-اکولوژی سیاسیزندگی زنان، و ثیر آن بر تأ 
 ت. کرده اس

 

 تحقیقات شهری در جهان جنوبجنسیت در کانون : ۰جدول 

 یدهه تحقیقات شهری در جهان جنوبجنسیت در کانون 
۱۷۹۱ 

 یدهه
۱۷۹۱ 

 یدهه
۱۷۹۱ 

 یدهه
۱۷۷۱ 

 یدهه
۰۱۱۱ 

ساد فای شدن شهری/فرهنگ فقر )با مترکز بر ویهه مهاجرت روستا به شهر، حاشیههشدن، بزنان و فرآیندهای شهری
 ۶۷۱۱ی های مدرنیزاسیون در دههزنان و توجه بر سیاست

x x x x x 

های رسمی و غیررسمی؛ فعالیت زنان در بخش تولید و بازتولید )با مترکز بر سیاستگذاری درباب زنان و کار: بخش
(؛ نقدهای فمینیستی بر ۶۷۷۱ی امل  ی جدید در دههو مترکز بر اثرات تقسیم کار بین ۶۷۹۱ی دههنیازهای اولیه در 

 گریروسپی

 
x x x x 

   ی زنان، گانههای انسانی؛ فقر شهری، نقش سهزمین، مسکن و سکونتگاه
x x x 

                                                           
1 - structural adjustment policies 
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خانوارها )با مترکز بر خانوارهای فرام ی در ؛ توزیع منابع در میان هادههای بقای خانواساختارهای خانوار؛ اسرتاتهی
 (۶۷۷۱ی دهه

  
x x x 

   های اشغا  زمین؛ تامین خدمات شهری از قبیل آب، پرستار کودکان، حمل و نقلسیاست شهری، بویهه جنبش
x x x 

    شهری؛ شهروندی (SAP) ی تعدیل ساختاریهای شهری؛ تاثیرات برنامههای نهات در مقابل بحراناسرتاتهی
x x 

    خشونت شهری، خانگی و اقتصادی
x x 

    ، بویهه کارگران مهاجر بین امل  ی و کارگران جنسی خاصهای کاری گروه
x x 

    در مناطق شهری؛ اکولوژی شهرِی فمینیستی کشاورزهای شهری؛ زنان محیط شهری: تخرین محیط
x x 

    ماهیت جنسیتِی فضای شهری
x x 

    بهداشت باروری زنان: ایدز/ اچ آی وی سالمت شهری؛
x x 

    کودکان و جوانان شهری
x x 

    والیته و فضاهای شهری کوییرسسک
x x 

 

 سیتی از فرم شهری و زندگی شهری جنسیتیهای جنبرداشت

مورد تأکید قرار  ی جنساایت در شااهردر زمینه مینیسااتدر بخش دوم این مدخل برخی موضااوعات رایو و مهمی را که محققان ف
 کنم. ، به طور مخترص بررسی میاندهداد

 زنان بازسازی فرم شهری و زندگی

ست شهری بازی میفمینی سیت و طبقه در تولید و بازتولید فرم  صاس جن صو شی که روابط اجتامعی، مخ بر  کنند، و همها هم بر نق
ی های جنسهای موجود در رابطه با نسبتداده .اندشود، توجه داشتهتامعی زنان میشدن منهر به بهبود جایگاه اجیکه شهر میزانی

نهام شده تا  متنوع )و نه فقط منادینی( اهای ها تالشدهند تعداد زنان از مردان بیشرت است اما طی قرندر مناطق شهری نشان می
ج وگیری شود. اگر ه پیوند زنان به فضای ها به فضاهای عمومی زنان در فضای خصوصی خانه نگه داشته شوند و حتی از ورود آن

شرت ذهنی، یا ایدئولوژیک و در تقابل با واقعیت ق مداد می ضای عمومی در حا  حارض بی صی و مردان به ف صو   شود، اما مفهومخ
ر و کا یعنیهای متفاوت بر اساااس کاربریزمین  ی تفکیکمتند بوده اساات. تحقیقات دربارهومی قدر ، مفه«شاادهفضاااهای تفکیک»

بودن آور ن و مردها به نانبودار دند زنان رغبت بیشاارتی به خانهدهمی جهانی دوم، نشااان خانه بر روی شااهرهای غربِی پس از جنگ
شته سیاری از فم . درانددا ستدال  مینیستینتیهه ب ه به ی قرن بیستم کدر میانه های غربی مخصوصاس کنند فرم شهرهای )سفید( ا

سمت مرکز و حو  سیم میدو ق شغ ی زنان و تنز  آنشد، در از بین بردن فرصتمه تق ضای خانگی و جهان خانه کمک های  ها به ف
های آزادی ها ومدرن تأکید بیشرتی بر فرصتهای پستخدمت افزایش رسکوب زنان بوده است. البته به تازگی فمینیست کرده و در

ها، های بزرگ، کتابخانهپاگرفتند. برای مثا  به وجود آمدن فروشااگاه شاادنهریشااکنند که با ای میاقتصااادی، اجتامعی و جنساای

از  آن دسته  نینکنند. همها در اوایل قرن بیستم حق مرشوعی به زنان داد تا بتوانند در اماکن عمومی حضور پیدا ها و موزهگالری
ستیفم ستدال  می مریکاییآ -های آفریقایینی سطهکردند زنان رنگین پوست به که ا ستکار  یوا شرتی بامزدی، مواجههد ضای  ی بی ف

سبت به دوگانه ضای عمومی و مونث یعمومی دارند، ن صی انتقاد کردند. عالوه بر اینمذکر/ف صو ضای خ ضای  ها/ف ضعیف این ف ت
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به شااایوهدگرجنس نه  نه و مردا بل مشاااااهده اساااات؛ مثالس از اعیانیگرای زنا قا  پیامییسااااازی محالت و راههای مخت ف دیگری 
 شهری را از آن خود کنند.  هایتوانستند حق حضور در محیط LBGTTQهای گرایان زن و مرد بود که گروههمهنس

د کننشان مسکن تهیه میزنانی که ) ه در گذشته و  ه در حا ( برای خود و فرزندان یبارهورای مسئ ه کار دستمزدی، پهوهش در 
ترین سازی مهمهای اخیر اعیانیدر سا  احتامالسهای در حا  تغییر شهری بخشیده است. پیرامون فرم نیز غنای بیشرتی به مطالعات  

ج ن کرده است. نوسازی مناطق قدیمی درون شهری به زنان را دانان فمینیست جغرافی ظرموضوع در ارتباط با مسکن بوده که ن
شهر با بافت سرتسی مهرد و زنان رسپرست خانوار فرصت داد تا از پس زندگی در مناطق مرکزی  های مخت ف برآیند. مناطقی که د

ست. با این حا  ادبیات اعیانی شهری ا سایر مناطق  شغل و امکانات رفاهی بیش از  سیل گرفنت پتانسازی گرایش زیادی به نادیدهبه 
ی دهد تا خارج از محدودههایی که مراکز شاااهری در اختیار زنان قرار میرغم فرصااااتسااااازی بر زنان دارد. ع یگر اعیانیموازنه
آور و حقوق ی با دو نانهایو افزایش دستمزد کار خانگی در خانواده تنوع اَشکا  خانواده در حومه ای زندگی کنند،ی هستهخانواده

ای، ی هساااتهدهند رسعت تغییر در روابط جنیساااتی در جاهایی که به طور سااانتی سااانگرهای خانوادهباال در حومه نشاااان می
 ها،، باالتر است.یعنی حومه]شوند متوسط محسوب می یگرا و طبقهدگرجنس

به ظهور تقساایم کار جدیدی در فضااا شااد و این تحوالت در واقع ی دوم قرن بیسااتم منهر افزایش ورود زنان به نیروی کار از نیمه
های تهاری رشوع به تغییر مکان کردند تا بتوانند زنان کارمند را جذب یابی مهدِد شهری است. بدین ترتین که بنگاهی ساختادامه

ومی ) را که زنان بیشرت از مردان از حمل شدن به مراکز حمل و نقل عمی شهر و یا نزدیکهایی مانند رفنت به حومهجاییکنند، جابه
که حا  تحقیقات در مورد اینتر اساات. با این ها پایینکردند(، و نیز رفنت به روسااتاها جایی که دسااتمزدو نقل عمومی اسااتفاده می

شهری در غرب را بازسازماندهی میشهرِی نئولیربا ، هویت فاز حکمرانی  گونه متأخرترین ضای  سیتی و ف کند، در مراحل های جن
زنان و  کنند. نقشزندگی در شااهرها تقال می-دهند  طور مادران برای ایهاد تعاد  بین کارخود اساات. تحقیقات نشااان می یاولیه

 )وری شهیابی مهدد ها برای کنار آمدن با ساختخانواده و اسرتاتهیِ  که برنامه نانبین رفته است هممردان به عنوان والدین زیرذره
ها بر بازتولید اجتامعی یکدیگر  ه های تأثیرگذارِی خانواده نین شااایوهی دقیق قرار گرفته اسااات. همعدم قطعیت( مورد مطالعه

شاادن مراقبت  ه در مورد کودکان و  ه ساااملندان نیز روابط مالی و  ه غیرمالی، در حا  بررساای اساات. افزایش کاالیی یبواسااطه
ست. ساکن مورد بررسی قرار گرفته ا شه در مکانی دارد که در آن  شرت زندگی زنان ری شیوهو اگر ه بی  ها  ه از رویهایی که آناند، 

شان میهای فرام یتی را مورد حامیت قرار مینا اری و  ه دلبخواهانه خانواده ست. این مطالعات ن ضوع مطالعه ا دهند دهند، مو
ی ی  رخهطور نهاد، ساختار خانواده، طبقه و شیوهتوانیم بفهمیم  هاست که ما می 1ی شهرهای کو کبه طور مشخال با مطالعه

 گذارند. ثیر میهای زندگی زنان تأ بر تحرک و فرصتحیات 

صه شخ شناخته می  هی آنم سم  شهری در نئولیربالی ساختار  شارکت بخششود، تهدید  ست که برخی به آن -دولتی م صی ا صو خ
ضادهای گویندمی« 2سایه در دولت» ساختار به افزایش ت ست. این تهدید  شده ا صادی منهر  و به طور قابل توجهی  اجتامعی و اقت

ایی بر ثیر بساز این تغییرات همچنین تأ . فشاار بیشارتی به زندگِی زنان وارد کرده که تا حدی ناشای از افزایش مشااغل ناپایدار اسات
توانند شان شدند تا بخدمات و کنار گذاشنِت نقش حقوقی یبه مترکز بیشرت بر ارائهاست که مهبور  های خدماتی زنان داشتهسازمان

باال و اتحادیه دارند در مقایسااه با  ای با حقوقدر شااهرهای غربی اختال  بین زنانی که مشاااغل حرفه ی دولتی را نگه دارند.بودجه
ر ان دکنند به شدت باال رفته است. همزمانه کار میدر خ ی موارد(وقت با حقوق و مزایای کم دارند و )در برخزنانی که مشاغل پاره

های غیررساامی رشااد باالیی داشااته و بخش رساامی تحت فشااار مریکای التین و آساایا، کار در بخشمانند شااهرهای آ  جهان جنوب
ن ربی و  ه در جهاغکشورهای های تعدیل ساختاری و حکمرانِی نئولیربالی رو به افو  گذاشته است. این تغییرات ) ه در سیاست

                                                           
1  micro-urban level هزار نفر ۱۵۱شهرهایی با جمعیت زیر   -  

2 - shadow state 
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شااود به طور مثا  زنان بیشاارتی از خانه اساات. افزایش مشااارکت در بخش غیررساامی باعث می شاادن فقر انهامیدهجنوب( به زنانه
ی خانه یا مح ه به عمل آمده اساات و یا مشااغو  به کار در خدمات غذایی شااوند، یا اقدام به فروش محصااوالتی کنند که در باغچه

ت. نیز هساا« فرصاات»نت بخش رساامی به معنای به وجود آمدن رفمراقبت از ساااملندان و کودکان را برعهده گیرند. در نتیهه از بین
شپزخانهیامی پرو موفق به راهطور مثا  زنان در محالتی در لبه شرتاکی و پروژهاندازی آ شیر» های ا دند شبرای کودکان « یک لیوان 

  )که البته در نهایت توسط دولت مح ی مصادره شد(.

 ریزی و طراحی شهریبرنامه

ادر، به عنوان م زنان یزندگی روزمرهامور واقعِی رد که در آن مترکز بر دا« ریزیزنان و برنامه»هری نزدیکی بساایاری با ادبیات فرم شاا
ضی از برنامه ست. بع شگر ا ضوی از خانواده و کن ستدال  میکارگر، ع ست ا شهری بیشکنند برنامهریزان فمینی یر از حد درگ ریزی 

ای تکنیکی محسااوب ایدئولوژیک اساات که مساائ ه قدرها این هامنآن یت؛ به عقیدهجم ه زنان بوده اساای کنرت  شااهر از مساائ ه
وزیع و ت« نظمینظم از بی»های منطقی برای به وجود آوردن حلریزِی برآمده از عقالنیت قرن بیستمی، به دنبا  راههشود. برناممی

اطی، ریزی ارتبهای دیگری همچون برنامهپارادایمریزی جامع و عقالنی تا مدتها توسااط منابع کمیاب اساات. با این حا  مترکز برنامه
کت مشار بخشی، شهر عادالنه و بر آزادی یی کههای عم گرافمینیستو همچنین توسط  1شورشیریزی ریزی رادیکا  و برنامهبرنامه

 مترکز داشتند، مصادره شده بود.دموکراتیک در تغییر شکل شهر 

سیاری از برنامه  ست رابطهان فمریزب سهولت ز زمین و حمل و نقل را عامل ک یدی در پی ی متقابل کاربریینی سطح  دگی نبردن به 
به اینزنان می یروزمره با توجه  ند.  نه و مراقبت از کودکاندان ند، عوام ی همکه زنان مسااائو  خا نها ی  ون تحمیل رسساااختا
در شااهرهای غربی باعث به وجود آمدن سااختی و پیچیدگی در الگوهای  2های کاربری، و رشااد پراکنده شااهریبندی، جداییناحیه

ضا شانشده فعالیت زنان در زمان/ف ست. مطالعات ن سرتسی به حملز هم بیاند هنو داده ا ی زندگی هانقل، فرصتو عدالتی در د

رگر و مهاجر به شاادت محدود اساات و طور مثا  در حالی که تحرک زنان مع و ، کادهد. بهثیر قرار میبساایاری از زنان را تحت تأ 
شاغل حرفهها از نظر مکانی محبوسآن سان با مردانِ اند، زنان در م شان در رفت و آمد به محل کار ردههم ای اغ ن مدت زمانی یک

آنه س که رانندگان اتوبوس در لس یادیهاتح نقل بوده اسااات مثالسوحمل ،های شاااهریبرند. یکی از نقاط محورِی جنبشبه رس می
های شااود، خواسااتار عدالت برای زنان فقیر و اق یتی شاادند که به اتومبیل دساارتساای ندارند. اگر ه مکانیساامتوسااط زنان اداره می

نند،  کها دست و پنهه نرم میآننظارتی در بسیاری از شهرهای جهان جنوب  ندان سفت و سخت نیستند، اما مشکالتی که زنان با 
ش ست. م شده ا شدید   های مح ی و نین افزایش ناتوانی دولتهای اجتامعی و فیزیکی ناکارآمد و همزیرساخت توسطکالتی که ت

 اند. ایهاد شدهم ی در مدیریت و نظارت بر زندگی شهری 

شهرهای جهان جنوب موج پراکنده ۶۷۹۱ی از  دهه شهرهای غربی و هم در  . کردریزی ظهور های زنان و برنامهشای از جنبهم در 
امل  ی، م یتی/ بینتا شااهر، منطقه و فرا مخت فی از خانه و مح ه گرفته ی در سااطوحکردند با کنشااگرالش میها تزنان در این جنبش

ائل های فمینیستی به مسای و زنان مح ی، نقدها اغ ن با ترکیبی از زنان حرفههای رسمی/غیررسمی پل بزنند. این جنبشمیان بخش
شهبرنامه شی، امنیریزی  سکن، نگهداری از کودکان، مع ولیت، خرده فرو را  نقلو ت، ورزش و فراغت، تکنولوژی و حملری از قبیل م

شااهری و خ ق فضاااهای شااهری جدید، توانسااتند تصااویر مثبتی از نقشاای که  ها با نشااان دادن بدی ی از زندگیِ مطرح کردند. آن
ای( تامعی داشته باشند، ارائه دهند. این کنشگران با مسائل روزمره )اما حیاتیط اجتوانند در بازتولید روابت میریزان فمینیسبرنامه

های فراگیر شاااهری با مترکز بر کاهش خشاااونت ع یه زنان،  نین به وجود آوردن جنبشهای عمومی و همی دساااتشاااوییمثل تهیه
شتند. آن شهری تأ نین بر نقش تاریخی زنان در برنامهها همرسوکار دا شارکت ریزی  شاملی م کید کردند؛ به طور مثا  در آمریکای 

                                                           
1 - insurgent planning 

2 - urban sprawl 
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اند( منهر به رو و طرفدار الغای بردگی مرتبطهای میانهریزی و سااااخت شاااهرهای قرن نوزدهم )که اغ ن به جنبشزنان در برنامه
شگاههای امن، پناهگاهخانه یتوسعه ستها و با سیا شد. اما  سیار کم و محدودند. در ریزی حو  محور زنهای برنامههای زنانه  ان ب

یاری حارض در بسااا نگ حرفه حا   ناطق، فره نهاز م مهای )و همواره مردا نابع و واپسی( برنا با کمبود م ین  زدن ریزی در ترک
شیهستیفمین ستی در برنامهراندن دیدگاهها منهر به حا ست. همهای فمینی شده ا که از قضای روزگار همین اتفاق برای  نانریزی 
س سعهتعارها ست و این مفاهیم عمالس به پایدار محیط ز های به روِز تو شهری جهان جنوب افتاده ا رش در مناطق  ست و حقوق ب ی

سبن افزایش تحرک و جا ست همگی  صادی، درگیری مس حانه و تخرین محیط زی شدند. فقر، بازسازی اقت شیه رانده  به  جاییبهحا

شهری در جهان جنوب سشوند. مناطقی که می یونمی سمت مناطق  شیهکونتگاهها نفر از مردم در  ای زندگی های غیرقانونی و حا
ین ی زنان مانند تأمهای غیررسمی/غیرقانونی و مشکالت روزمرهکنند. در این مناطق مترکز مطالعات بر روی ساماندهی سکونتگاهمی

 خدمات و شغل است. 

 فضای عمومی شهری و شهروندی شهری 

ها را به سمت تغییر آغاز شدند و توجه ۶۷۷۱ی شهری از دهه کارهای تح ی ی در رابطه با فضای عمومیِ  انگیزترینهیهانبعضی از 
های اخیر در مورد دانان فمینیسات نگرانیی میان فضااهای عمومی جنسایتی و فضااهای خصاوصای ج ن کردند. جغرافیدر رابطه

معانِی ثابتی که به  به انتقاد از  نینها هم. آنزیر سااوا  بردند های آن برای دموکراساای راکاهش فضاااهای عمومی شااهری و پیامد
رکز دانان فمینیست با مت. جغرافیردانگی پرداختندشوند و به ویهه وابستگی بین فضای عمومی و مفضاهای عمومی نسبت داده می

صی از زنان در دورهبر گروه شخ ستند لغزشهای م شهای مخت ف تاریخی توان -مردانگی و عمومی-های زنانگیکا های مدام بین 
کنند همزمان که زنان از مرزهای فضای خصوصی عبور کردند، فضاهای اصطالحاس خصوصی را عیان کنند. برخی محققان استدال  می

یهه های بالقوه مخرب، زنانه شدند. در نتکردن کنششدند، به منظور خنثیجی محسوب میها مزاحم و خار ای که زنان در آنمردانه

شود در واقع زنانه شدن این فضاهاست که معموالس در قالن فضاهای  ه به طور معمو  به عنوان زوا  فضاهای عمومی درک میآن
ای افزایش یافته بود، اما دیگرانی مانند فقرا، به طور فزاینده ها احتامالستهاری درآمدند. فضاااااهایی که اگر ه حضاااور زنان در آن

ها مفهوم فضااااهای عمومی شاااهری را برای مند نبودند. در نتیهه فمینیساااترنگین پوسااات از این امکان بهره ها و مردمخامنانبی
اند ای تنظیم شدهها و شهروندان متفاوت مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند  طور فضاهای شهری در گذر زمان به گونههویت

 الشها تحت کنرت  درآوردند. تخامنانون زنان، کارگران و بیچهم شوند را  ق مداد مینیازمند کنرت هایی که گروه تا بازتولید اجتامعیِ 
ای شدههای سازماندهیها برای دوباره از آن خود کردن فضاهای شهری به خوبی مستند شده است. از میان  نین مقاومتاین گروه

های گرایان زن و مرد تا مقاومتآمیز همهنسهای صااا حپیامییتوساااط زنان و راه 1«شااان را پس بگیر» هایپیامییراه توان ازمی
 های عمومی اشاره کرد. ای مثل شیردادن به نوزادان در مکانروزمره

نین ماهیت متناقض تهربیات زنان در فضاهای شهری را با تحقیقات تاریخی مورد تأکید قرار دادند. تحقیقاتی که  ها همفمینیست
 های تفریحی وشان در مکانحضور فیزیکی یمتوسط از فضاهای عمومی شهری بواسطه یزنان طبقه یدهند  طور تهربهمینشان 

کارگر به شاااادت درگیر تولید بودند. مطالعات اخیر  یکه زنان طبقهداری رضوری بود در حالیها برای بازتولید رسمایهفروشاااگاه

ی های جنسیتتأثیرات آن بر هویت ی و منایشی به بررسیهای مرصفاندازی  شمشهرها بواسطهاحیای مهدِد مراکز قدیمی  یدرباره
 شااوند، عوام یکه فعاالنه تنوع فرهنگی و دموکراتیک شاادن تشااویق می دهند حتی در جاهاییقیقات نشااان می. این تحپرداختند
سیتی نابرابر و گرایش ون نقش سنتی، روابط جنی سیتی  سهای جنی ی . حتاندکرده  نان قدرت خود را حفظی همی هنهار های جن

 های موفقیانتها ازدواج نیز در« 2سااکس و شااهر»زنان جذاب، غیرساانتی، ثرومتند )ساافید( و مهرد رسیا  ت ویزیونی بساایار معرو  
ستی بر روی جغرافیای اخالقی خیابان .کنندمی سوالیته مترکز دکه با مطالعه تحقیقات فمینی سک سی بر روی کنرت   ارد، ی کارگران جن

                                                           
1 - take back the night 

2 - Sex and the City 



 فضا و دیالکتیک

 

9 www.dialecticalspace.com 

 گونگی حضور  از یک طر  به تازگی کشد.میدموکراتیک به  الش  ی مواجهاتعرصهمفهوم فضاهای عمومی شهری را به عنوان 
دن بواسطه بیافته در و از طر  دیگر  گونگی تغییر الگوهای فرهنگِی تهسم فضاهای شهری ها و تأثیر آن بر تغییراتو حرکت بدن

 نگاه کنید(. ۶است )به تصویر  مورد توجه قرار گرفته فرم و ایدئولوژی فضای عمومی

های شهری و جدیدتر از آن مفهوم شهروندی شهری، خط مشی بسیار نزدیکی با کار بر روی فضاهای تحقیقات با محوریت سیاست
دارد اما پراکنده است. در حالی که با  طوالنی یهای شهری اگر ه سابقهروی سیاستها بر شهری عمومی دارند. فعالیت فمینیست

شوند، ها بیش از پیش به عنوان کنشگران سیاسی بازشناسایی میسیاسی در ابعاد مح ی و م ی، آنهای ی زنان به حوزهورود گسرتده

شااوند. در نتیهه موضااوع ارزشاامندی برای تح یل ت قی منیمح ی  کنشااگریِ  ون همدهند اما بساایاری از کارهایی که زنان انهام می
دهند امری رضوری است. این رویکرد ها در آن رخ میکنشاهایی که ها از فضمحتوای کنش کنند جدا کردنها استدال  میفمینیست

سیاسی -تری از متایز عمومیکند، ب که درک دقیقهای زنان را آشکار مینه تنها طیف وسیعی از کنشگری خصوصی و تعریف کنش 
شیهارائه می ی محیط زیستی در شهر از خواهانههای عدالتای که برای مشارکت در جنبششدهراندهدهد. به طور مثا  زنان به حا
ستفاده می هایهویت ای از بسیو جامعه منونه هاشوند و فعالیت آنهای داخ ی محسوب میدرگیر در فعالیت یزنان کنند،مکانی ا

های های جدیدی برای سیاستامکان ها بر سیاست شهریفمینیست . تحقیقاتآیدراتیک به حساب منیهای دموکمدنی در فعالیت
خاطر کمک کرده است. زنان به عنوان شهروند مخالف در فضای عمومی شهری فراهم کرده و به فهم شهروندی به مثابه حس تع ق

سااا  گذشااته جهت کساان منابع مورد نیاز در زندگی روزمره  ۰۱های غربی و هم در شااهرهای جهان جنوب در طو  هم در شااهر
 هایی را برای سیاستدولت وارد شوند و فضای های مح یِ اند در سیاستها توانستهاند. آنرا شکل داده و رهربی کردههایی جنبش

ها مفهوم شهروندی را گسرتش داده ی اینهای فرام ی فراهم کنند که همهو نیز ایهاد شبکه شدنو حق زنان برای مناینده فمینیستی
 است.  
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ي مارک کوین که بر روی ستون  هارم ای ساختهمهسِم مشفقانه و کمرت مشفقانه از زنان در شهر. الف( الیسون لپِر باردار. مهسمه ایی:  ند بازمن۶تصویر 
کِن ی اثر، الیسون لپر و  در جشنی با حضور سازنده ۱۱۱۵ض ع شاملی میدان تراف گارِد لندن نصن شده است. از این مهسمه در تاریخ پانزدهم سپتامرب 

شد. ب(  شهردار لندن رومنایی  ستون  ستان کودکان ۶۷۷۱جوالی  ۹وت. رومنایی در اثری از می وی« پایانبی نیمکت»لیوینگ صاحن اثر به بیامر . اهدایِی 
 سا ( مریِض تورنتو. ج( تاب وی نئونی زرد از زنان در ک وب پارادایس )ک وب رسگرمی برای مردان بزرگ

 

 خانهخامنانی، بی، مسکن

سکان میشیوه یها به مطالعهپهوهش در این حوزه مطالعاتی که پردازند. های زنان میونییابند از جم ه تعاهای مخت فی که زنان ا
سی سکن را مورد برر کارانه بر دسرتسی زنان و کودکان به مهای نئومحافظهبر روی شهرهای غربی انهام شده است، تأثیرات سیاست

 را که عمدتاس بر دسرتسی  در شهرهای غربی از رونق افتاده است موضوع زنان و مسکنبه زعم برخی از محققان اما اند. قرار داده
مسکن را  ،به همین خاطر به تازگی برخی از محققانهای تح ی ی است. تواناییمترکز دارد و فاقد ان به شکل نئولیربالی از مالکیت زن
کنشاااگران انساااانی و  میان – فرهنگ و طبیعت تنیدگی میانقرار دادند و بررساااِی درهممورد بازبینی « یسااانتمکان ز» ون هم
سانیغیرا سکن -ن شتند بحث را به در ایهاد م سی ی به نامی نوپایحوزهدر واقع، . گذا سیا ستی -اکولوژی   ود وجود دار شهرِی فمینی

و یا  کنندمی ایهادمسکن  ها ون انسانمیا ارتباطی حسی هاو پارک آب برای مثا  تأمینپردازد که هایی میمشخصاس به بررسی شیوه
شان میهای مادی، عاطفی و طبیحوزه ها باپیوند عمیق خانه شهریبا این دهد. عی را ن شدن بیش از حا  در جهان جنوب که نرخ 

ر ب تحقیقات مترکز کنند،غیرقانونی زندگی میهای ها و سااکونتگاههای غیررساامی، زاغهنهخا ها نفر از مردم درو می یون غرب اساات
 هایشان است. ها و یافنت راهی مطمنئ برای تأمین خدمات در مح هبهبود بخشیدن به خانهتالش زنان برای 
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شهرهای بزرگ و کو ک  ه در غرب و  ه در جهان جنوب برخال موضوع زنان و بی سئ ه خامنانی در  سکن عالیق زیادی را  یم م
شاااود. یبهرت درک ممردان  ها به نسااابِت آن ناپذیریش یافته و رویتخامنان افزایاسااات  را که تعداد زنان بین کرده به خود ج 

مترکز دارند. پناههویانی که ( بعیتتاو اغ ن بدون ) آواره رشایط پناههویان بر روی ایبه طور فزاینده تحقیقات در جهان جنوب
هاسااات، آنکه اغ ن شااابیه شاااهرهای بزرگ  کنندیی زندگی میهابار در اردوگاهفالکترشایط خطرناک و  ها درآنها نفر از می یون

 اگر ه اغ ن فاقد هر گونه خدمات و شغل هستند. 

 حامل که ای ج ن شاادهخانه و فضاااهای داخ ی جغرافیای عاطفیِ  بهآمریکایی -انگ یساای هایبه تازگی توجه برخی از فمینیساات

ود در شااریسااته میمحل زندگی خانوادگی و بازتولید اجتامعی نگعنوان  نان به به طور ک ی خانه هم. هسااتند تناقضپیچیدگی و 
کارهای کامپیوتری با درآمد باال د نتوانمیخانگی مشاغل  کار و شغل در هم آمیخته است. حالی که خانه به طور روزافزونی با دنیای

 در 1دساارتساای به اینرتنت و دورکاری نقش تحوالت تکنولوژیکی و به خصااوص ند. با این حا باشااقراردادِی کم درآمد و یا کارهای 
پذیری به زنان کارگر انعطا  هاییدسرتسی ه  نینگیرد. اگر تأیید قرار میروز به روز بیشرت مورد  کار-پیکربندِی مهدد فضای خانه

  الش کشااایدن هنهار این روند به جای بهدهند تحقیقات نشاااان میاما دهد، می طو  روزدر  هادر زمان انهام فعالیت بیشااارتی
 دارد. ها گام برمیجنسیتی به سمت تثبیت آن هاینقش

ش صمیامنه و خ ست. مح ی که با خود تع ق، بیگانگی، روابط  به  ونتخانه هم به عنوان مکانی فیزیکی و هم عاطفی مورد توجه ا
 طور دهند اند و نشااان می ون آشااپزخانه مترکز کردههای خاصاای از خانه همعاطفی محلهمراه دارد. تحقیقات اخیر بر ماهیت 

 ها تحقیقات. عالوه بر ایندهدشااهری را در همزیسااتی با یکدیگر شااکل مینه و فضااای ی زناسااوبهکتیوتیهها، اشاایایی مثل عکس
 رو به گسرتش است. جغرافیای فرام ی خانه)ها(  یدرباره

 در شهر ترس و لذت زنان

ها رشدی است که به  گونگی تس ط شهرها بر زنان و افزایش ترس آن رو به ی مطالعاتِی کو ک امالذت زنان در شهر حوزهترس و 
آغاز و تا به  ۶۷۷۱ یکه از اوایل دهه و پایدار زنانی وجود دارد های مهممقاومت با این حا  در این  ار وب پردازد.از خشونت می
 ها و ایهادسیاستگذاری ها،برنامهدر  هاآن یمداخ ه مترکز خود را بر روی ،با فراتر رفنت از ترس زنان هااین مقاومت حا  ادامه دارد.

ای شهری هبهبود طراحی شهری مترکز داشت تا مکان ی ترس زنان شهری در ابتدا برتحقیقات دربارهاند. اگر ه بدیل گذاشته دماتخ
  در اولویت قرار گرفت. ها و فضای شهری هویت یدهِی دوجانبهشکل بعدهااما تر برای زنان تبدیل کنند، را به محیطی امن

هنگامی که مطالعات . به عبارت دیگر آشااکار هسااتند« ناهامهنگی فضاااییِ » تری ازپردازی دقیقمفهوممحققان همچنین به دنبا  
ش شرتی از  دهندمی انن سی به آنبه این معنهای عمومی دارند در مکان تعرضزنان ترس بی ست که خطر تعرض جن ضای »ها در ا ف

صیِ  صو شنا خانه« خ سط مردان آ ضیحبه تازگی باالست.  تو س طی همچون کنرت  تواندمیکه  گونه یک زن این برای تو  گفتامن م
های این برداشاات. به کار گرفته شاادندهای پساااساااختارگرا از سااوبهکتیویته برداشاات، را به  الش کشااد مردساااالرانهاجتامعِی 

تا نشان دهند  گونه زنانگی کنند مقاومت می ای ثابتبه عنوان مقوله های جنسیتیها و هویتنقش درکِ  پساساختارگرا در مقابل
زی پرداد  گونه تئوریمحققان دیگری نشاااان دادنشاااود. نی به صاااورت گفتامنی تولید میای از کردارهای بداز خال  انواع پراکنده

گیرد. را نادیده میهای نهادی متفاوت ی با ریشهبا مردان هدر مواجه پوستزنان رنگین احساس ترس ،پوستترس زنان سفید پیرامون
خوانشاای  نباید دهد. با وجود اینفضاااهای عمومی شااکل میی ترس و امنیت زنان را  ه در مقیاساای شااهری و  ه در نهاد تهربه

ر دها های شهری میانهی تهربیاِت نهادی ما از ترس هستند. این مولفههای طبقاتی و فرمداشت. هویت انگارانه از نهاد و ترسهساد
زنان دو مسااایر مخت ف را طی ی ترس کنند. مطالعات اخیر دربارهی ترس دخل و ترصااا  میهای متنوع و پیچیدهفهم ما از ریشاااه

ییر تکنولوژیکی تغ یمردانه داشت به نگاه خیره ینگاه خیره ای کهانهسپتامرب ماهیت رسکوبگر  ۶۶کند. نخست، در فضای بعد از می
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و  ه به ممکن است دید زده شوند. حا   ه به خاطر برخوردهای  هره به  هره  در فضاهای شهری بیش از مردان زنانجهت داد. 
سطه ستقیمهای خیرهی نگاهوا ستهمانند دوربین ی غیرم سیتی تکنولوژیهای مدار ب سئ ه ماهیت عمیقاس جن ضباطی. این م و  های ان

ی ی مردانه مترکز دارند. این تحقیقات به مطالعهکند. تحقیقات دیگر بر پیامدهای بساایار واقعِی نگاه خیرهشااهرِی جدید را افشااا می
شدن زنان مکزیکی و یا کارگران جنسی در شدن و کشتهمچون مطالعات اخیری که به ناپدیدپردازند. هن میخشونت مردان ع یه زنا

 پردازد.ونکوور می

 که به شااهر بسااانای را تح ی ی رویکردهای گیرد،در حا  تغییر در نظر می و تضااادها رویکردهای متأخری که شااهر را بسااان فضااای

های بیشااارتی در اختیار زنان قرار ها و امکاند. رویکردهای متأخر فرصاااتنکشااابه  الش می ،نگردان میمحصاااور برای زن فضاااایی
دهد لذت ناشناس بودن در شهر را مورد مطالعه قرار زن موضوعی است که به ما اجازه میپرسه یبه عنوان مثا  استعارهد. ندهمی

ستفاده از  گرانِ تح یلدهیم.  صیتیِ لزبین با ا شخ سه الگوی  سته نز پر سئ ه پرداختند که زنان  گونه در طو  زمان توان اند به این م
های ، تالشدهد  گونه زنان برای خ ق فضاااهای شااهری خود نین نشااان میشااهر را بدون وساااطت مردان بکاوند. مطالعات هم

صومعه و تعاونیها میاند؛ از جم ه این تالششامری کردهبی سیس  سکن زنان تا توان به تأ شاره کرد.کافههای م ین بهرت های زنانه ا
و  1وی هاوسها  . کارهایی از قبیلاندی امنیت زنان شاااکل گرفتهمسااائ هها احتامالس کارهایی اساااات که حو  ی این تالشمنونه

ی ساختار مردساالرانه در مقابل خورده. اما زنان فقط از طریق درگیری با فضاهای مادی شهر نیست کهبرای زنان کتک هاییپناهگاه
ضای  شهراجتف ستاده امعی  شده نین موفق به خ ق مکاناند، زنان همای شهرِی تخی ی  شهریهای    رمانای از قبیل اند. اتوپیاهای 
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