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 چكيده

جاي ريوة كقن نشسته و آن را نفي كارده اسات تعريا      اگر مدرنيته را منش و ريوة زندگي امروزي و جديد كه به

يافتني نبوده است. اين پديده در مسير تاريخي خاود   هاي مداومي دارته و هرگز دست يابيم كه دگرگوني كنيم، درمي

هااي   ني و پيدايش نقادهاي جديد اجتمايي، حضاور ماردم در يرصاه   با مسئلة تغيير ركل رقرها و ررد رقرنشي

وياژه در كشاورهاي    هاي قانوني همراه رده است. مدرنيته همة ابعاد زندگي را در جقاان و باه   مختل  و ايجاد نظام

ها در رقرهاي ايران حضور زنان در فضاي  ترين دگرگوني جقان سوم مانند ايران دگرگون كرده است. يكي از مقم

هاي يماومي راقري، باه يناوان      گرفته در يرصه هاي ركل يمومي رقري است. هدف اين مقاله بررسي دگرگوني

هااي راقري باه يناوان يكاي از       يرصة تجلي مدرنيته براي پذيرش زنان است. براي بررسي اين تحوالت، پارک

اسات. تأكياد در اينجاا بار     رود، انتخااب راده    رامار ماي   ترين فضاهاي رقري مدرن كه از نتايا مدرنيته به مقم

هاي يرفي و ساختاري حاكم بر جامعه و نيز تأكيد بر انتخابي بودن حضاور در يرصاة يماومي اسات. باه       دگرگوني

ها و مراكز آموزري و نيز وارد ردن زنان به بازار كاار، حضاور    يبارت ديگر، پيدايش نقادهاي مدرني مانند دانشگاه

تواند تنقا يوامل گريزناپاذير حضاور    ناپذير كرده است. ولي اينقا نمي اجتناب آنقا در يرصة يمومي را تا حد زيادي

ها، ياليق، رفتار و سابک زنادگي نياز تاأثير      گستردة زنان در يرصة يمومي رقري بارد؛ بلكه دگرديسي در يرف

تحليلي و از  -زيادي در اين حضور دارد. روش تحقيق بر اساس هدف، كاربردي و به لحاظ ماهيتِ تحقيق، توصيفي 

هااي   نامه و مصااحبه و روش  اسنادي و پيمايشيِ پرسش  هاي نوع پيمايشي است. براي گردآوري اطاليات از روش

صاورت   ناماه و باه   ميداني مشاهده و تجربة زيسته استفاده رده اسات. جامعاة آمااري از طرياق توزياع پرساش      

نفر بوده اسات. بار    196صورت تخمين رخصي  گلي به كننده از پارک ائل گيري تصادفي ساده از زنان استفاده نمونه

اساس نتايا تحقيق، درست است كه دربارة نحوة حضور زنان امروزي در فضاهاي يمومي نسبت باه زناان سانتي    

اند و امكاناتي مانناد رادياو،    بيرون آمده« اندروني»و « چقارديواري»هاي زيادي حاصل رده است؛ زنان از  دگرگوني

هاي زيادي براي ارتباط با بيرون از خاناه را   هاي جديدي از رابطه و فرصت رنت، ماهواره و غيره ركلتلويزيون، اينت

روند. البته  ها همراه خانواده به پارک مي كننده از پارک براي آنان فراهم آورده است. با وجود اين، غالب زنان استفاده

دهندة تاأثيرات پنقاان    كنند كه نشان ها حضور پيدا مي پارک تنقايي در اند كه به درصد كمي از زنان نيز اظقار دارته

هاي سنتي حداقل در بخشي از جامعه است. يعناي باا وجاود     هاي ذهني و ارزش مدرنيته در ركستن بسياري از بت

هاي مدرنيته است، اما بخشي از جامعة زنان حضاور   اينكه حضور گستردة زنان در فضاهاي يمومي ناري از ضرورت

سازي مستقل از مردان براي خاود   اي يمومي مانند پارک را به ينوان فرصتي براي آزادي، استقالل و هويتدر فضاه

 روند. يابي، ديده ردن و ديدن به پارک مي زني، دوست دانند؛ مانند كساني كه براي پرسه مي
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 طرح مسئله

اند. بر همين اساس، ورود زنان  عمومي تعلق داشته ةخصوصي و مردان به حوز ةشهرسازي سنتي، زنان به حوزدر تفكرات 

اي نوظهور است؛ زيرا بر مبناي تعاريف عرفي، فرهنگي و شايد سرنتي، زنران هميشره بخشري از      عمومي پديده ةبه عرص

از آن اينكه  تر مهماي مجزا داشته باشند.  اي خود حوزهتوانستند بر رفتند و نمي شمار مي خصوصي ديگران )مردان( به ةحوز

شوهر و با قطعيت  ةپدر و دوم خان ةاول خان ؛يافت شده امكان مي زندگي زنان در فرهنگ ايراني در دو فضاي كامالً تعريف

ي  و طويرل  گذاري فضايي نبوده، بلكه بخشي از اجبارهاي عر تمام حالت سومي وجود نداشت. اين تعريف تنها نوعي نام

د. به گفتة كن  خصوصي مردانه معرفي مي ةو نامحدود مناسبات اجتماعي است كه زنان را به عنوان عنصري متعلق به حوز

حضور زنان در فرهنگ سنتي ايراني چنان محدود بوده كه در خارج از خانه اغلب نرام   (470-472: 1367 شهري،)شهري 

بستند كه كمترر زنران و دخترانشران از     كار مي تمام سعي خود را به ها هخانواد شده است و حتي و نشاني از آنان مطرح نمي

بايد در آن حتي براي طلب علرم و سرواد    هايي كه مي مكان نيز بهزن و دختر خود و  به ها هخانواد ةخانه خارج شوند و هم

 شدند. مي ها حضور آنها در اين مكان  و مانع ندحضور پيدا كنند بدگمان بود

شده به آهستگي مفهوم مكاني خاص خود را برراي هميشره از دسرت     ر صد سال گذشته فضاي اندروني و كنترلاما د

ي هرا  هتنها در عرص توانايي انتقال از خانه به محله و فضاهاي بزرگ شهري را پيدا كرد. اين توانايي نه اين فضا سپس .داد

آبرادي،   قررار داد )رحمرت   ر محي  شهري را تحت ترأثير بلكه به نوعي چگونگي حضور زنان د ،عمومي شهري نمودار شد

هراي كرار و    ي اخير با ورود بي  از پي  زنان و دختران جوان به محي ها هايراني در ده ةجامع ،(. بدين ترتيب95: 1387

زاي  هاي آموزشي و كار باع  اف ي سنتي بود، مواجه شده است. افزاي  زنان در محي ها هآموزش كه در تناق  با ديدگا

هدف تحقيق حاضر  وناپذير بوده  ي عمومي شهري شده است. اين افزاي  حضور به نوعي اجتنابها هحضور آنها در عرص

ي عمومي با توجه به بح  گفتمان مدرنيته است )البته حضرور  ها هبررسي حضور زنان در عرص پژوه نيست. هدف اين 

ستقيم ورود مدرنيته به ايران است(. بره عبرارت بهترر، بحر  ترأثير      زنان در مراكز آموزشي، اشتغال و غيره از ثمرات غيرم

هراي حضرور    ها در جامعه مطرح است كه باع  كراه  محردوديت   ي جامعه و دگرگوني ارزشها همدرنيته در تغيير ديدگا

م ماننرد  در كشورهاي جهران سرو   ويژه ي عمومي شده است. مدرنيته تمامي ابعاد زندگي را در جهان و بهها هزنان در عرص

 صورت زير خواهد بود: ايران دگرگون كرده است. بر همين اساس سؤاالت تحقيق به

 زنران  تحصريل  و اشتغال مانند امروزي ةجامع اجتماعي هاي ضرورت ةنتيج عمومي ةعرص در زنان ةگسترد حضور آيا .1

 گردد؟ مي بر جامعه هاي ارزش و ها هديدگا دگرگوني در مدرنيته پنهان تأثيرات به بيشتر گسترده حضورِ اين يا است،

 و مسرائل  چره  خراص  صرورت  بره  شرهري  هراي  پارت در حضور و عام صورت به عمومي ةعرص در حضور براي زنان .2

 ند؟دار مشكالتي

 دارد؟ وجود آنان يابي هويت و عمومي ةعرص در زنان حضور بين ارتباطي چه .3

 

 مدرنيته و ابعاد آن

جاي شيوة كهن نشسته و آن را نفري كررده باشرد. بره تعبيرري       جديد كه به مدرنيته يعني من  و شيوة زندگي امروزي و



 345 (تبريز گلي ائل پارک مطالعه: مورد) رقري يمومي فضاهاي در زنان يابي هويت و تأثير آن بر مدرنيته

اند و ما بايرد برا آنهرا بجنگريم      مدرنيته يعني درت اين واقعيت كه چيزهايي از زندگي كهنه در زندگي نو باقي مانده ،ديگر

اورهاي عميق از ميران رفتره   ها و ب (. در اين صورت، مدرنيته موقعيت آرامي نيست كه در آن همة سنت11: 1382)بهنام، 

هرا و   عنري تخريرب مرداوم سرنت    بره م اي پيروزمندانه زندگي كنند؛ برعكس، مدرنيته  ها خوش و خرم به گونه باشد و آدم

هراي قرديمي،    ؛ آن هم نه در شكلاست زيستن ةي تازها هاند و توليد شيو اي كه با شيوة زندگي همراه شده باورهاي كهنه

اي جديد است. مدرنيته يك رويكرد عقالني است كه بازتاب آن  زي كه بازشناسي آنها خود مسئلههايي امرو بلكه در شكل

دهرد و غالبراً از پري      به جلو است. مدرنيته نو شردني اسرت كره در فكرر يرا در عرالم خرارج رخ مري         ة روحركت پيوست

پاز در خطابة خود در  شود. اكتاويو ميو به عزم كسي هم عوض ناست شده نيست و به عزم كسي پديد نيامده   يريز نامهبر

يابيم. همواره از  كنيم؛ ولي هرگز به آن دست نمي اش دنبال مي هاي پياپي ما مدرنيته را در دگرگوني»نويسد:  استكهلم مي

 (.25: 1386مقدم،  )جابري« گريزد... ما مي

به جهان، به خود و به زندگي اسرت. قررون    هاي انسانِ مدرن و نگرش ها هين ابعاد مدرنيته تغيير ديدگاتر مهميكي از 

گيررد.   رنسانس، زيبايي و زندگي جاي مررگ و گنراه را مري    ةانديشيد. در دور وسطي با نگاه به مرگ و گناه، به زندگي مي

(. برر  42و  41: 1381)جهرانبگلو،  « رو هستيم كه آفريننده است نه گناهكرار  با شروع رنسانس ما با انساني روبه» ،بنابراين

ذاتري مدرنيتره و   « بحررانِ »نگرشي كه محصول  ؛همين اساس، نگرش انسان مدرن به جهان و خودش عوض شده است

 .استمدرنيته  ةكنند ايدة تنظيم

ين زواياي مدرنيته رويكرد انسان نسبت به خود، به عنوان يك موجود فرردي و اجتمراعي اسرت.    تر مهميكي ديگر از 

ي اين است كه تشخيص نهايي حقيقت، درستي، عدالت، خروب و برد برا فررد اسرت و      منظور از فرد به عنوان ارزش متعال

افراد جامعه اشرتباه كننرد.    ةدر حالي كه بقي ،حقوقي در برابر جمع دارد و ممكن است نظر يك فرد درست باشد ،اينكه فرد

ي شرقي چنين موجرودي  ها هلسفاين همان ديدگاه فرد به عنوان ارزش متعالي است كه مدرنيته آن را پذيرفته است. در ف

آوردن اين فرد در داخل جامعه در واقرع همران پروسرة مدرنيتره اسرت.       .وجود دارد، ولي اين موجود بيرون از جامعه است

هاي اجتماعي را قبول ندارد و به حقيقت فردي و شخصي معتقد است،  بنابراين فرد بيرون از دنيا كه دنيا و اجتماع و ارزش

 (.178و  177: 1375دهند )گنجي،  مدرن را چنين افرادي تشكيل مي ةشود و كل جامع رد جامعه ميطي يك پروسه وا

بلكه به تعبيري ديگر كه اهميرت   ،كنيم ي زندگي معيني پيروي ميها هدر دنياي متجدد كنوني، همة ما نه فق  از شيو

توان بره   جز گزين  نداريم. شيوة زندگي را ميزيادي هم دارد، ناچار به اين پيروي هستيم؛ در حقيقت ما انتخاب ديگري 

چرون نره فقر  نيازهراي جراري او را       ،گيررد  بي  جامع از عملكردها تعبير كرد كه فرد آنها را به كار مي و اي كم مجموعه

 ند.كن آورند، بلكه روايت خاصي را هم كه وي براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران متجسم مي برمي

 

 و تحوالت حضور در فضاي يمومي زنان

بنابراين تبديل  ؛كنند فضاي شهري عمومي، مكاني كليدي است كه در آن بازيگران مختلف و مؤثر با همديگر برخورد مي

هنراف و اسرترانگ    .(Panu, 2005: 15آورد ) ي پررورش شخصريت شرهر را فرراهم مري     ها هشهر شده و زمين« روح»به 

(Henaff and Strong, 2001: 35يادآوري مي ) اي از روابر  اجتمراعي،    دهنردة مجموعره   كنند كه فضاي عمومي نشان
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سازي اسرتفاده از فضرا در    عالوه، فضاهاي عمومي شهري به دموكراتيك هاي قانوني است. به هاي سياسي و فعاليت عرف

د. در يرك نگراه   نبخش يگيري شهروندي را تسريع م هويت شهري و شكل ةايجاد و توسع ،و بنابراين كنند ميشهر كمك 

توان شرامل ميرادين، مراكرز مرذهبي )شرامل مسراجد، تكايرا،         هاي عمومي اصلي در شهرهاي اسالمي را مي كلي، مكان

ها و فضاهاي سربز( دانسرت    ها، انواع پارت هاي عمومي )شامل باغ ها(، بازار )سرپوشيده و باز( و باغ و گورستان ها هزاد امام

(Alizadeh, 2007: 411.) 

يك از امرور نبودنرد و    آيد، اين است كه در دوران قاجار زنان داراي نق  چندان فعالي در هيچ آنچه از منابع تاريخي برمي

بردند. جز آن دسته از زنان كره   هاي رايج نمي اي از سرگرمي به همين جهت جاي چنداني در تفريحات نداشتند و سهم و بهره

رفتند، تقريباً بقية تفريحات جنبة مردانه داشت. اما اين نكتره بره ايرن معنري      متبركه مي همراه با خانوادة خود به زيارت اماكن

اي از وسايل و امكاناتي براي برپا كردن ايرام فراغرت    گونه وسيلة تفريحي نداشتند، بلكه آنها نيز مجموعه نيست كه زنان هيچ

خرواني و   زنانره در منرزل، شرركت در مجرالس روضره      خرواني  توان به برگزاري مجالس روضه خود داشتند كه از آن جمله مي

 (.365-366: 1366اي داشت )حسن بيگي،  مجالس قرائت قرآن و حدي  اشاره كرد كه در گذشته ابعاد گسترده

بره   ترر شرد و مرردم رو    مدرن در زمان پهلوي، فضراي خصوصري كوچرك    ةگيري جامع با ورود مدرنيزاسيون و شكل

بيشتر شد. گذران اوقرات فراغرت كره اساسراً يرك       ها هحضور زنان هم در اين عرص ،تيجهي عمومي آوردند. در نها هعرص

ونقرل عمرومي    ي عمومي شكل گرفت. محل كار از خانه فاصله گرفت و حملها هدر عرص ،شود مدرن محسوب مي ةپديد

ويب قرانون كشرف   معاصرر تصر   ةدهي فضاهاي فراغتي در اوايرل دور  ين رويدادها در شكلتر مهميكي از  گسترش يافت.

ي عمومي در اوايل قرن و تصويب قانون رعايت الزام حجاب در اواخر قرن حاضر بروده اسرت. قرانون    ها هحجاب در عرص

اين دوره  ،گذاشت. از سوي ديگر يجا ثير بسيار زيادي برأكشف حجاب در نوع و ميزان حضور زنان در فضاهاي شهري ت

فضاهاي عمومي جديدي مثل كافه، سينما،  ،آيد. در اين دوره ي به شمار ميآغاز تشديد مظاهر مدرنيسم به فضاهاي شهر

 ها حضور يابند و در كنار هم بنشرينند )شرهري،   توانستند در اين مكان وجود آمد كه زنان و مردان مي تئاتر، رستوران و... به

رعايرت   برا  صرورت جداگانره و   بره سيس شد كره  أپهلوي استخرها و مراكز ورزشي زنانه و مردانه ت ةدر دور (.386: 1367

 كردند. تفكيك جنسيتي فعاليت مي

ي عمومي دگرگون شد. چند ماه بعد ها هشكل و ميزان حضور زنان در عرص ،1357با پيروزي انقالب اسالمي در سال 

ره ي عمومي شردند. در ايرن دو  ها هاز پيروزي انقالب اسالمي، زنان موظف به رعايت پوش  اسالمي براي ورود به عرص

ين ترر  مهرم حضور زنان در فضاهاي فراغتي در صورتي ممكن شد كه زنان پوش  و حجاب مناسبي داشته باشند. يكي از 

. در همين راستا فضاهاي فراغتري جديردي   استدهي به فضاهاي فراغتي در اين دوره تفكيك جنسيتي فضا  عوامل شكل

وجود آمرد. قرانون    هاي موسيقي براي بانوان به ي  و كنسرتهاي مد، لباس و آرا هاي آبي، سالن مثل پارت بانوان، پارت

تر براي زنران باعر  حضرور     تر و مطلوب دن شراي  امنآوررعايت و الزام حجاب و تفكيك جنسيتي فضا، به دليل فراهم 

 خصوص افراد پايبند به فراي  ديني در فضاهاي فراغتي شد. به ،بيشتر زنان

قبل به هر دو جنس و گاهي به دليل حضور بسيار زياد مردان تا حردود زيرادي    ةبرخي از فضاهاي فراغتي كه در دور

توان به بازارهرا اشراره    اين فضاها مي هاي . از نمونهاست بوده شاهدرا  شد، در اين دوره حضور بيشتر زنان مردانه تلقي مي
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معاصر بازارهاي مدرن و مراكرز   ةدور حال آنكه در ،شد محسوب مي قبل تا حدود زيادي فضايي مردانه ةكرد. بازار در دور

گذشته كه زنان جز  ةآيند. برخالف دور شمار مي ي گذران اوقات فراغت زنان بهها هين عرصتر مهمخريد به عنوان يكي از 

خصوص مراكز خريرد و پاسراژها    در اين دوره بازارهاي مدرن و به ،شدند حسب ضرورت از خانه خارج نمي براي خريد و بر

اخير، تحوالت فرهنگي و اجتماعي كه  ةطور كلي در دو ده د. بهنشو ي پر كردن اوقات فراغت زنان محسوب ميمكاني برا

نرد  ا دهي عمرومي شر  هايفضرا  درزنان  حضورباع   اند، يافتهشكل در دگرگوني سبك زندگي روزمره تجلي  ترين به روشن

 (.1389)محمدپور، 

 

زنان در دور  های م تلف تاری ی

دور  انق   دور  پهلوی دور   اجار

زند ی زنان در اندرونی

 س    ردان  ر   ا  
ع   ی

 درنی اسی ن عا ران  و 
دست ر   ا هد   ر ی 

ساز   ا   

کش    ا 

 رو  زنان از اندرونی

ای اد   اها  ع   ی 
 دید

 از شت    ارزشها  
سنتی

 داو     ر زنان در 
عر   ع   ی   ت   ا  

ارزشها  سنتی

شک   یر    اها  
ع   ی  دید ر  انند 

 ار  و  اسا 

د ر  نی در  اهیت 
  ا  ع   ی

   ر زنان در عر   ع   ی    
 را   رید یا (  رت  شرو  

)ه را   رد  ان اد 

  دود   دن    ر زنان 
     اهایی  انند   ا  و 

ا اکن  تبرک 

   ر زنان در   اها  
ع   ی  دید  انند سین ا  

  ا ر و رست ران

 

 ي مختل  تاريخيها هي يمومي در دورهايت حضور زنان در فضاتحوال .1ركل 

 

 چارچوب نظري تحقيق

 وصف «گسترده ةخانواد» كلي اصطالح به را آن شناسان جامعه كه داشت وجود ايران در خانواده از شكلي ها، قرن طول در

 كه داشت مرتبي سازمان و بود تواراس «مذكر جنس اولويت» و «پدرمكاني» و «پدرتباري» اساس بر خانواده اين. اند كرده

 توانسرتند  نمري  زنران  اغلرب  لذا و بود محدود بسيار زنان پذيري يتؤر فرهنگ، اين در طور همين. شد مي اداره پدر زيرنظر
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 همچرون  اي بهانه يا ،كاركردن مانند دليلي يا بايد عمومي ةحوز در حضور براي و شوند ظاهر عمومي ةحوز در دليل بدون

 نسراجي  و كشاورزي نيز گاهي و خانگي كارهاي انجام و آوردن فرزند به و بود ناچيز زن اجتماعي منزلت. اشتندد مي خريد

 در سرعي  هرايي  تاكتيك و تمهيدات از استفاده با زنان اي، ساختاري وضعيت چنين در(. 162: 1386 بهنام،) شد مي محدود

 نيز و غالب كاركرديِ شناختيِ نشانه نظم و ندپرداخت فضا ةنخالقا تخصيص سر بر مذاكره و مسل  هاي محدوديت بر غلبه

 .نديدطلب معارضه به را مسل  ةمردساالران نظم

 ،است دولت دخالت و شهرنشيني رواج جامعه، اقتصادي ساخت تغييرات از عبارت كه آن نتايج و غرب تمدن با برخورد

 اين. است  هشد آن شهري شكل خصوص به و ها هخانواد و ايران سنتي فرهنگ در عمده تغييرات موجب اخير دهة چند در

 هراي  محري   در الاقرل  زوجرين  روابر  . خرورد  مي چشم به فرزندان و پدران و مرد و زن رواب  در همه از بي  دگرگوني

 فرهنرگ  در تغييررات  اين بررسي. است شده پذيرفته مرد همكار و همدم عنوان به زن و گرفته خود به تازه شكلي شهري

 شرناخت  بره  منجرر  كره  اسرت  ضرورتي شهري عمومي يها هعرص در مرد و زن رواب  بر حاكم ايدئولوژي و ايران سنتي

 و برخورد ةنحو و مطلوبيت ميزان ها، ارزش اين به نسبت مختلف يها هگرو يها هديدگا ايراني، ةجامع در جديد هاي ارزش

 .شد خواهد آنها با مواجهه

 انرواع  از. اسرت  شرده  انتخراب  تحروالت  و تغييرر  اين ظرف عنوان به شهري وميعم فضاهاي ،بررسي اين منظور  هب

 انتخراب  نمونره  عنوان به شهري هاي پارت اينجا در( غيره و پاساژها ميادين، ها، خيابان بازارها،) شهري عمومي فضاهاي

 خيابران،  بازار، مانند عمومي فضاهاي اغلب در كه چرا. بوده است ها پارت از استفاده ماهيت ،انتخاب اين دليل. است شده

 خريرد كرردن،   مثرال  برراي . اسرت  توجيه داراي يا، بوده ناپذير اجتناب مواقع بسياري زنان در حضور غيره، و پاساژ ميدان،

 هرم  براز  كره  چنرد  هرر  باشد، توجيه قابل فضاها اين در زنان حضور كه شود مي باع  غيره و بودن شاغل رفتن، دانشگاه

 آنهرا  در حضور كه ندرو شمار مي به فضاهايي دسته آن از شهري هاي پارت اما. است آشكار حضور اين رد مدرنيته تأثيرات

 فضراها  ايرن  از كننردگان  اسرتفاده  بنرابراين  .نيسرت  توجيره  قابل سنتي خانوارهاي در زنان براي همراه بدون و تنهايي به

 .بود دنخواه رانياي ةجامع در مدرنتيه پنهان تأثيرات بررسي براي خوبي يها هنمون

 

 مطالعه تحت ةروش تحقيق و معرفي منطق

تحليلري از نروع پيمايشري اسرت. برراي       -اساس هدف، كاربردي و به لحاظ ماهيرت  تحقيرق، توصريفي    روش تحقيق بر

ميرداني    روشنگراري،   ، عكرس بررداري  و نرت  مصراحبه ، نامره  پرس  اسنادي و پيمايشيِ  هاي گردآوري اطالعات از روش

ت طيرف  سرؤاال اي و  ت تخصصري چندگزينره  سرؤاال از  نامه پرس استفاده شده است. در تنظيم  زيسته ةتجرب و مشاهده

گيرري تصرادفي سراده از زنران      صرورت نمونره   بره  نامره  پرس آماري از طريق توزيع  ة. جامعگرديده استليكرت استفاده 

صورت تخمين شخصري تعرداد    به 1393رديبهشت ي فروردين و اها هدر روزهاي مختلف ما گلي ائلكننده از پارت  استفاده

با استفاده از روش تحليل قابليت اطمينان، ضريب  نامه پرس هاي  سؤالنفر بوده است. براي سنج  ميزان صحت  196

آمده  دست هي بها ه. سپس دادگرفتت محاسبه و ميزان صحت آنها اثبات شد و تحليل اطالعات انجام سؤاالآلفاي تمامي 

 تحليل شد. spssافزار آماري  و تحليل با نرمبراي تجزيه 
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 مدل مفقومي تحقيق .2ركل 

هدف اصلي و كالن تحقيق، بررسي ترأثيرات   ،طور كه گفته شد دهد. همان مدل مفهومي تحقيق را نشان مي 2شكل 

ين فضراهاي  ترر  مهمها، به عنوان يكي از  پارتموردي  ةعمومي )با مطالع ةهاي حضور زنان در عرص مدرنيته بر دگرگوني

دو مفهوم اساسي در اين تحقيرق مرورد توجره اسرت:      ،. بدين ترتيباستعمومي شهر مدرن( در ايران )مورد شهر تبريز( 

 ةعمومي و ظرفري برراي تجربر    ةبراي عرص اي دهو فضاي عمومي شهري به عنوان ما ،بيني مدرنيته به عنوان يك جهان

ه و زواياي مهرم آن برا   شدان. براي اين كار ابتدا مدرنيته و ابعاد آن با استفاده از مطالعات اسنادي بررسي زندگي مدرن زن

بينري بسريار    ده است. البته بايد اشاره كرد كه بح  از مدرنيته به عنوان يك جهران گرديتوجه به ماهيت تحقيق شناسايي 

ه است كه در راستاي تحقيق جه مورد توتت. در اينجا زوايايي از مدرنيبه آن نيز بسيار متنوع اس مربوط ها هگسترده و ديدگا

ي هرا  هحاضر باشد. جهت اصلي تحقيق هم اين است كه مدرنيته به دو صورت مهم باع  گسترش حضور زنان در عرصر 

نروان  ناپذير مدرنيته اسرت كره در اينجرا بره ع     هاي اجتناب عمومي شهري شده است. صورت  اول بيشتر ناشي از ضرورت

شرود.   مري  ...ابزاري مورد توجه قرار گرفته و شامل مواردي مانند اشتغال زنان، تحصيل زنان، زندگي متراكم شهري و عقل

حضور زنان در فضاي عمومي اسرت. مدرنيتره باعر      در بابهاي جامعه  صورت دوم آن تأثيرات پنهان مدرنيته در نگرش

 ةكدام از اينها در حضور گسرترد  ها، فردگرايي و غيره شده است كه هر زشها به جهان و انسان و دگرگوني ار تغيير نگرش

ند. تأكيد مقاله بر صورت دوم تأثيرات مدرنيته بر حضور زنان در فضاي عمومي است. ا زنان در فضاي عمومي شهري مهم

حالرت  حضرور   طور كه در مدل تحقيق مشخص است، فرض بر ايرن اسرت كره در هرر دو      همان ،البته الزم به ذكر است

ناپذير )يا حضور ضرورتي(، زنان به دنبال تعريرف هويرت جديردي برراي      انتخابي زنان در فضاي عمومي يا حضور اجتناب

 .است مستقل از مردانكه هويت نوعي  ؛خودند

كيلومتري مركرز   7و در  اين شهر ياست كه در جنوب شرق تبريزي شهر ها هين گردشگاتر مهميكي از  گلي ائل پارت

 ار دارد.تبريز قرداري شهر 2 منطقةدر  هكتار 70ود با مساحتي حداست. اين پارت  واقع شده  آن

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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 در رقر تبريز گلي ائلموقعيت جغرافيايي پارک  .1 ةنقش

 
 

 

 تبريز گلي ائلرک كاربري وضع موجود پا .2 ةنقش
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 ي تحقيقها هيافت

صورت گروهي از ايرن   به ند كه عمدتاًا هدرصد( تشكيل داد 6/54ي از افراد مورد نظر را جوانان )زياددرصد  1طبق جدول 

اند با همراه خود )خانواده يرا دوسرتان( بره ايرن پرارت       درصد( ترجيح داده 76/87كنند، زيرا بيشتر آنها ) پارت استفاده مي

مهمي است؛ زنان برراي   ةكننده از فضاهاي عمومي هم جوان و هم مجردند، گوياي مسئل اينكه اغلب زنان استفادهند. بياي

دارند. كاركرد مهم فضاهاي عمومي مانند پارت اين اسرت كره ايرن نيراز زنران را بررآورده        نشد ديده يابي نياز به  هويت

 .كند مي

تروان گفرت    ند كه از اين منظر مري دار از زنان تحصيالت دانشگاهي يزياددرصد  همچنين از نظر ميزان تحصيالت،

كننرد.   از اين فضا براي گذران اوقات فراغت خود اسرتفاده مري   آنها مهم تلقي شده و موضوعيفراغت براي زنان تبريزي 

است. اين مسئله  تر بديهي است كه مطالبات اين دسته از زنان با تحصيالت دانشگاهي متفاوت از زنان با تحصيالت پايين

 ةتا حدود زيادي نشانگر سابق كند ميهايي كه هر فرد دنبال  كيفيت فعاليت بودكه معتقد  استارتباط در  با ديدگاه موري 

رسد تحصيالت دانشرگاهي ايرن افرراد و     كنندگان از پارت نيز به نظر مي اجتماعي و يادگيري اوست. با نگاهي به استفاده

درصرد   45/47خصروص آنكره    اوقات فراغت آنها را به سمت استفاده از پارت سوق داده است. بهگذران  ةانتظارات و نحو

ي ناشري از زنردگي   هرا  هدهند. يعنري برا وجرود دغدغر     درصد آنان را زنان شاغل تشكيل مي 73/36هل و أآنان را زنان مت

شرمارند. در   خرود برديهي و الزم مري   هاي خاص خود و با وجود اشتغال، گذران اوقات فراغت را براي  هلي و مسئوليتأمت

توان گفت كه از حقروق خرود    رسد بسياري از زنان گذران اوقات فراغت خود را حق خود پنداشته و نمي به نظر مي ،نتيجه

 خواهد داد. را آگاهياين زيرا تحصيالت زنان شهري به آنها  ،براي اوقات فراغت آگاهي ندارند

 يقآماري تحق ةهاي جامع ويژگي .1جدول 

 درصد فراواني شاخص متغير

 سن. 1

 4/20 40 سال  20زير 

29-20 67 2/34 
39-30 42 4/21 

49-40 18 2/9 

59-50  20 10/2 

 5/0 1 سال 60باالي 

 1/4 8 جواب نداده

 100 196 جمع

 هلأوضعيت ت. 2

 88/43 86 مجرد

 55/27 54 فرزندمتأهل داراي 

 90/19 39 فرزندمتأهل بدون 

 55/2 5 گرفته طالق

 12/6 12 جواب نداده

 100 196 جمع
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 آماري تحقيق ةهاي جامع ويژگي .1جدول ادامه 

 درصد فراواني شاخص متغير

 تحصيالت. 3

 51/0 1 سواد بي

 57/3 7 ابتدايي

 78/13 27 متوسطه 

 08/29 57 ديپلم ديپلم و فوق

 67/13 66 كارشناسي

 76/12 25 ارشد و باالتر

 63/6 13 جواب نداده

 100 196 جمع

 شراي  شغلي. 4

 16/33 65 شاغل داراي تحصيالت

 76/37 74 غيرشاغل داراي تحصيالت

 57/3 7 تحصيالت دانشگاهي بدونشاغل 

تحصيالت  بدونغيرشاغل 
 دانشگاهي

30 31/15 

 20/10 20 جواب نداده

 100 196 جمع

 ها پرسشنامه مأخذ: نتايج تجزيه و تحليل

 

 حضور در پارک و سياست جديد زندگي براي زنان

زندگي خصوصي و بسياري مسائل ديگر كه پيامدهاي مسرتقيم و غيرمسرتقيم    ةگسترش شهرنشيني، كوچك شدن عرص

هراي   پيررو فرمران   و كنرد  مري گيري يك نيروي عرفي در جامعه شده است كه قواعدي را تعريف  ند، باع  شكلا مدرنتيه

. او كنرد  مري گيري اين قواعد جديرد اسرتفاده    براي توضيح نحوة شكل« سياست زندگي»يست. گيدنز از اصطالح رسمي ن

شود كه ديگر آداب و رسوم، كاركردي براي تعريف قواعد نردارد. يعنري آن آداب    گويد: سياست زندگي وقتي ظاهر مي مي

شرود كره    ي زيادي در زندگي پيدا مري ها هجاست كه عرصاين جمعي ما را تعريف كند. تواند قواعد زيست  گذشته ديگر نمي

 تصميم بگيريد. بارة آنهابايد در

 برابر در مقاومت با شهري، عمومي فضاي در حضور كه دارند خود براي زندگي سياست از جديدي تعريف زنان امروزه

 ينترر  مهرم  از يكري . كنرد  مري  تعريرف  را سياسرت  ايرن  خروبي  بره  دانستند، مي اندرون براي را زنان كه سنتي يها هديدگا

 كه است اين مسلم امر. ندرو شمار مي به ها پارت جديد زندگي سياست شناسايي و مطالعه براي شهري عمومي يها هعرص

. نيسرتند  موجره  دليل و بهانه داراي ها خيابان مانند عمومي فضاهاي ديگر در حضور ةانداز به ها پارت در حضور براي زنان

. نيسرت  خريرد  برراي  يا ،ديگر هاي مكان به دسترسي براي مسيري اينكه هم و است دور شهر مركز زا گلي ائل پارت هم

 حسراب  هرم  شرهري  فضاي جزو حتي را ها پارت پژوهشگران بعضي اينكه ضمن. نيست ها خيابان ةانداز به باشد هم اگر

 خرانوادگي  وگذار گشت و گردش براي ييفضا را آن بسياري كه است ها پارت تفريحي ويژگي دليل به شايد اين. كنند نمي

 خيابران  اگرر . كررد  خالصره  آنهرا  محيطي زيست و تفريحي كاركرد در توان نمي تنها را امروزي مدرن هاي پارت. دانند مي
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 برابرر  در مقاومرت  و خرود  نمراي   و يزنر  پرسره  سياسري،  و مردني  هاي فعاليت ديدزني، اجتماعي، تظاهرات براي فضايي

 روبررو  مختلفي فضاهاي با گلي ائل پارت در. ندا كاركردهايي چنين داراي هم امروزي هاي پارت ت،اس مسل  ساختارهاي

 كنرار  در بيكرار  و ولگررد  جوانان فضاي ،زن پرسه جوان مردان و زنان فضاي سالخوردگان، فضاي جوانان، فضاي. هستيم

 .... و خانوادگي گردش ورزش، براي فضاهايي

 

 گلي ائلهاي مختل  در پارک  فضا براي فعاليت تصاويري از مصرف .3 ةنقش

 

يا مراكز خريد، حضور زن در بيرون و خروج او از خانه را مشروع  ،پاساژها ها، عكس خيابان ها، بر فضاهايي چون پارت

ضور يافته ها بدون همراهي مرد يا شوهر و برادر و خانواده، ح سازد. با اين وجود، زنان بسياري هستند كه در اين مكان نمي

و در مصرررف فضررا مشرراركت فعررال دارنررد. در چنررين     

توانند از كارِ خانه رها شرده و   هايي است كه زنان مي مكان

غير از زنِ خانه برودن يرا مرادر     ،براي خود يهويت جديد

بودن دست و پا كننرد. حضرور در پرارت بره قرول       ها هبچ

( به معناي خرروج از عرصرة   277: 1384كاظمي )كاظمي، 

مزد  زنانه و قلمروي فرمانبرداري است )البته او ايرن   كار بي

كار برده اسرت(.   اصطالح را براي پاساژها و مراكز خريد به

هرم برراي بسرياري از زنران       اما شكي نيست كه پرارت 

 1393: طال رريدي، زني . پارک فضايي براي پرسه1 صويرتحتي اگر خودشان به آن  ،چنين معنايي است ةكنند تداعي
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تواننرد در آن آزاد و مخترار باشرند. آنهرا      ، جايي كه زنران مري  آيد ها فضايي متضاد با خانه پديد مي اعتراف نكنند. در پارت

زنان براي  ةزنند. اگر بهانبتوانند آزادانه خود را به نماي  بگذارند، در فضاي عمومي حضور يابند و با امنيت خاطر قدم  مي

و زنردگي   حضور در پاساژ و خيابان خريد است، بهانه برراي حضرور در پرارت ضررورت زنردگي مردرن، زنردگي شرهري        

 ؛هاي قديمي خصوصي مثل شرهرهاي سرنتي و قرديمي وجرود ندارنرد      ديگر باغ نشيني است. در شهرهاي مدرن آپارتمان

حتري فقيرر بودنرد. بنرابراين زنردگي       هراي مرفره و متوسر     دهر خرانوا بيشرت  ةهايي كه محل گردش و تفريح آخر هفت باغ

راي نشينيِ مدرن و نبود حياط و باغچره و فضرا بر    آپارتمان

كره زنران برراي رهرايي از آلرودگي،       كند ميتفريح ايجاب 

ها ايرن   سروصدا و غيره به پارت بروند. در بسياري از حالت

 امرا  ،اسرت خرانواده   همرة يرا   ،حضور همراه با مرد خرانواده 

خصروص زنران مجررد در     كاركردهاي پنهان براي زنان به

 ها قابل مشاهده است: كاركردهاي نمراي   استفاده از پارت

يابي و غيره. بنرابراين نگراه    ي، دوستزن پرسهخود، ديدزني، 

ين ترر  مهرم هاي مدرن امروزي به عنوان يكري از   به پارت

فضاهاي عمومي شرهري بايرد نگراهي متفراوت از فضرايي      

 ي باشد.گردشصرفاً تفريحي و 

 

 ي مختل ها هها فضايي براي سليق پارک

هراي متعلرق بره     زنان در اينجا فضاهايِ خودي در دل مكران تلف است. ي مخها همكاني براي زنان از گرو گلي ائلپارت 

ي هرا  هگررو  ةهراي شرهري و همر    نشرين  هاي فرهنگري، حاشريه   اقليت ةوسيل اند. فضاهاي توليدشده به ديگران توليد كرده

تروانيم   كره مري  اند. در اينجاسرت   يا كمتر به بازي گرفته شده ،اند كه به نوعي در جامعه فراموش شدهبوده است فرودستي 

نيرز  « شردگان  جغرافيراي فرامروش  »دهنده و بازنماي ارادة قدرت نيست، بلكه نمراي    ببينيم زندگي روزمره صرفاً نماي 

« هرا  نيشر ن حاشيه»و « شدگان فراموش»حيطة  . زندگي روزمره بازنماي اين است كه بعد از انقالب اسالميتواند باشد مي

هايي كره تمامراً محصرول گسرترش شهرنشريني و نوسرازي در        يز يافته است. اقليتبلكه گسترش ن ،تنها كاه  نيافته نه

هراي رسرمي )ادارات، عرصرة عمرومي، محري  كرار( در فضراهاي         گيري در مكان هايي كه به عوض جاي ند. اقليتا ايران

مردانره اسرت؛ قلمررو     اي كره دوشرادوش قلمررو    اند؛ قلمرو زنانه اند و قلمرو خود را پديد آورده عمومي زندگي سنگر گرفته

ي فرودست شهري كه درون فضاي فرادسرتان طبقراتي   ها هساالن قرار دارد؛ قلمرو گرو نوجواناني كه در كنار قلمرو بزرگ

 گيرد. شكل مي ،آيند ي و همراه با خانواده به پارت ميريز نامهاست؛ قلمرو بيكاراني كه به موازات افرادي كه با بر
 

 مياستفاده از فضاي يمو ةنحو

ها و نيازهاي اجتماعي و مناسب برا شرراي  محيطري را     و فضاهاي جمعي مطلوب و هماهنگ با فرهنگ، ويژگي ها هعرص

ميلي افراد به معاشرت  گريزي، بي شمار آورد. اجتماع توان ارزشي انكارناپذير در مطلوبيت فضاي زندگي شهري امروز به مي

: طال هاي مختل  . پارک فضايي براي سليقه2 صويرت

 1393رريدي، 
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ي جمعي و عوارض ناشي از زنردگي پرسررعت و   ها هتفاوتي به عرص و بيهاي رفتاري  هاي اجتماعي، ناهنجاري و همياري

هاي جمعري مناسرب از    هاي مشخص از سويي و فقدان فضاها و مكان سكونت در مكان يثبات بيدرپي و  هاي پي مهاجرت

 .كند ميسوي ديگر، نياز به طراحي و ايجاد آنها را تشديد 

اما كيفيت باال و مثبت زنردگي   ،كدستي شهر كامالً مشهود استهر چند كه نق  فضاهاي عمومي در يكپارچگي و ي

سرازد ترا از تعرامالت     طوري كه مرردم را قرادر مري    به ؛ها و فضاهاي باز، شرطي الزم براي جامعه است شهري در خيابان

 (.1386اجتماعي لذت ببرند )رهنمايي و اشرفي، 

زنران   ةيعني عمالً فضاي شرهري در برابرر تحررت آزادانر    اند،  شده يافته  ر فضاهاي شهري ماهيتي جنسيبيشتامروزه 

ها و حصارهاي فرهنگي ايجادشده براي زنان در فضاي   بسياري از محققان، محدوديت ةكند. به عقيد اعمال محدوديت مي

همچون  خود را ندا هشدخوبي از موقعيت خود بهره ببرند و مجبور   ي عمومي باع  شده آنان نتوانند بهها هاجتماعي و عرص

عنوان يك  ي عمومي حذف كنند و منكر نيازهاي خود بهها هفضاهاي شهري و عرص ةلئمس  يك عنصر غيرالزم از صورت

حضور زنان در شهر مؤيد آن است كه وجرود   ةاما رفتار شهري و نحو ،در حال كند شدن است چند اين روند زن شوند. هر

در  1 ةگوير (. 360: 1392)پوراحمرد، اشررفي و رشريدي،     رفته نشده اسرت طور كامل پذي ايران به ةهنوز در جامعمرد،  غيرِ

درصرد   48به اين صورت كه بيشرتر از   .مردانه بودن فضاهاي عمومي در شهر تبريز است ةدهند تا حدودي نشان 2جدول 

 3بيشتر از »نان درصد ز 12حدود  در صورتي كه« كنند بار از پارت استفاده مي صورت اتفاقي و هر چند هفته يك به»زنان 

 كنند. استفاده مي« ها بار در هفته از پارت

 استفاده از فضاي يمومي ةنحو ةدهند هاي نشان راخص .2جدول 

 درصد فراواني شاخص متغير

شما در هفته چند بار از فضاهاي عمومي 
 كنيد؟ )پارت( استفاده مي

 78/13 27 يك بار در هفته

 33/16 32 دو بار در هفته

 67/8 17 ر هفتهبار د 3

 76/12 25 بار در هفته 3بيشتر از 

 47/48 95 به صورت اتفاقي و در چند هفته يك بار 

 100 196 جمع

حضور شما در فضاهاي عمومي )پارت( به 
 چه صورت است؟

 00/50 98 حضور با همراه )خانواده(

 76/37 74 حضور با همراه )دوستان و همكاران و غيره(

 71/10 21 همراهحضور بدون 

 53/1 3 جواب نداده

 100 196 جمع

 ها مأخذ: نتايج تجزيه و تحليل پرسشنامه
 

 هاي رقري؛ فضاهايي زنانه/مردانه پارک

 .توانسرتند حاضرر شروند    هاي مشخصي آزادانه مري  سنتي ايران، در كمتر از يك قرن پي ، زنان صرفاً در مكان ةدر جامع

حاضر شوند. خيابان، بازار، فروشندگي و خريد، تجرارت،   در آن ي بود كه زنان اجازه داشتندمسجد، حمام و مزار سه قلمروي

 (.105: 1383داري، سياست و ... به مردان تعلق داشت )كاظمي و اباذري،  زمين
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توانسرت هرر    ي بزرگ و مراكز خريد، عرصة قلمرو عمومي و خصوصي مبهم شد. زن آزادانره مري  ها هبا ظهور فروشگا

گانه  ي سهها هغير از بهان ها هكه اراده كند به بهانة رفتن به خريد از خانه خارج شود. رفتن به خريد يكي از اولين بهانزمان 

توانست در بيرون حاضر شود. چنين حضوري بين كار مفيد و فراغت در نوسان برود.   كه زن مي )مسجد، حمام و مزار( بود

واقعري داشرته باشرد.     ةتوانست تفريح كند و زمان آزاد خود را در جامع مي ،ردك يعني در حالي كه زن براي منزل خريد مي

لذت است. چنين فضاهايي غير از اين كه شكل لذت زنران را   ةمراكز خريد به اين معنا هم عرصة كار )خريد( و هم عرص

 (.106: 1383)كاظمي و اباذري،  ندا ، حيطة اختيار و آزادي انتخاب آنان را نيز بيشتر كردهاند به واسطة فراغت تغيير داده

اختيار و آزادي انتخاب زنران   ةجديد زندگي مدرن شهري، حيط ةعرص مثابة  هاي عمومي( به ها )پارت حضور در پارت

هاي جديردي   افزاي  شهرنشيني باع  ايجاد تحول در جامعه و پيداي  نق چرا كه  ؛را حتي بيشتر از گذشته كرده است

 يشرتر شردن  كنند، اين داشتن شغل همراه برا تحصريل و ب   زنان شاغل شده يا تحصيل مي ،راي مثالشود. ب براي زنان مي

ترر   آميزد و فضاهاي عمومي مانند پارت را زنانره  زندگي مدرن شهري درمي ةآگاهي با گذران اوقات فراغت به عنوان الزم

عمومي ماننرد   ة. فضاهاي سرپوشيدكند ميگيري فضاهاي عمومي مدرن نيز به اين امر كمك  . در اين ميان شكلكند مي

ها، زنان را بره طررف    ها و نيز از بين رفتن محدوديت ها، با دگرگون شدن ارزش پاساژها و فضاهاي باز عمومي مانند پارت

اختيرار و آزادي   ةكشانند. درست است كه انتخاب پارت به عنوان فضايي براي مصرف، نشران از گسرترش حيطر    خود مي

در  2 ة)گوير  نامره  پرسر  شود. نتايج  ي بايد توجه داشت كه اين آزادي هنوز شامل قشر كوچكي از زنان ميزنان است، ول

اند كره بره همرراه خرانواده از پرارت       ان كردهبيدرصد زنان  50 است.ايراني  ة( گوياي استقالل كم زنان در جامع2جدول 

درصرد زنران نيرز     37 بره  كنند. البته نزديرك  ا حضور پيدا ميه تنهايي در پارت درصد از زنان به 10كنند، تنها  استفاده مي

صورت گروهي از فضا استفاده  زنان بيشتر به ،كنند. به عبارت كلي اذعان داشتند كه به همراه دوستان از پارت استفاده مي

 موضروع  ينا .ميكنند تقسيم  «منانا» و «منا» يفضاها به را يشهر يفضاها نناكنند. البته بايرد توجره كررد كره ز     مي

 حالي در ؛كنند حركت تنهايي به نندابتو هراي شرلوغ(   ي )مانند پاساژ و خيابانشهر يفضاها از برخي درآنها  دميشو باع 

 منطق علت به ،ترتيب بدين باشررند. انيگرد اههمر به هررا( ي )ماننررد پررارتشهر يفضاها از برخي  در هنددمي ترجيح كه

 .دميشو ودمحد يشهر يفضا از نناز از ريبسيا يگيرهبهر و تكاادرا مينةز ،جنسي رفتار از ستر  و سلطه

 

 يمومي ةمشكالت زنان در يرص

توانند بيررون از خانره سرپري كننرد و      احساس امنيت، ساعات محدودتري را مي نداشتنيا  ،ل فرهنگيئزنان به دليل مسا

ر فضاهاي شهري اسرت. زنران عرالوه برر     هاي جدي براي فعاليت اجتماعي و حضور آنان د همين خود يكي از محدوديت

مسئوليت مراقبت از كودكان، حمايرت از   اغلبهاي خانوادگي  در چارچوب مسئوليت ،هاي فردي و اجتماعي خود مسئوليت

محدوديت زيادي برراي فعاليرت و    ها دارند. اين مسئوليت  عهدهبر شان را نيز  هاي روزمره آنان در ورود به اجتماع و فعاليت

و از نظر زمراني نيرز    كند ميشان را كوچك  حركت ةان در اجتماع به دنبال دارد، سرعت حركت آنها را كند و دايرحضور زن

 .كند ميهاي زيادي بر آنها تحميل  محدوديت
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 هاي حضور زنان در فضاي يمومي مشكالت و محدوديت ةدهند هاي نشان راخص .3جدول 

 درصد فراواني متغير شاخص

 ت زنان در به نظر شما مشكال
 فضاهاي عمومي چيست؟

 18/9 18 كثيف بودن فضا

 61/5 11 روشنايي اندت فضا

 86/17 35 راني ونقل و اتوبوس كافي نبودن خدمات حمل

 14/7 14 مشكالت مراقبت از كودكان

 90/44 88 ترس از مزاحمت و آزار و اذيت

 24/12 24 ر مشكالتديگ

 06/3 6 جواب نداده

 00/100 196 جمع

ين دليل محدوديت حضور زنان تر مهم
امروزي در فضاهاي عمومي را در چه 

 دانيد؟ ي ميمسائل

 94/21 43 فرهنگي و عرفي مسائل

 98/23 47 احساس امنيت نداشتن

 24/12 24 وجود قوانين دست و پاگير

 10/30 59 به حضور زنان در فضاهاي عمومي ها هبدبيني خانواد

 71/10 21 ر مواردديگ

 02/1 2 جواب نداده

 00/100 196 جمع

 ها مأخذ: نتايج تجزيه و تحليل پرسشنامه

 

(. 3در ادامه به بررسي داليل محدوديت حضور زنانِ امروزي در فضاهاي عمومي، از ديدگاه زنران، پررداختيم )جردول    

بره حضرور زنران در     هرا  هبردبيني خرانواد  »گويان علت اين محدوديت را به  درصد از پاسخ 1/30نتايج حاكي از آن بود كه 

 نبايد و نميتوانند كه دارند ويژهاي شراي  دختران ،خانوادهها باور  به بنا ندمعتقدآنها  دانستند. مربوط مي «فضاهاي عمومي

 احساس امنيرت، مسرائل عرفري و    نداشتناز ديدگاه زنان  .باشند داشته حضور خانه از خارج  در شبها و بروند اكج هر به

 قرار دارد. ها هاي بعدي محدوديت فرهنگي و قوانين دست و پاگير در اولويت

احساس نراامني   ةوجود آيد، تجرب ي مختلفي كه ممكن است به دليل داشتن بدني زنانه براي زنان بهها هدر ميان تجرب

ي اجتمراعي در فرهنرگ   ا هاست كه تبديل بره پديرده   ترسترين  و ترس از مورد تجاوز و تهاجم واقع شدن، يكي از جدي

دهد كه  ها نشان مي (. بررسي76: 1387فسايي و حميدي،  شده است )اباذري، صادقي« احساس ناامني زنانه»ايراني به نام 

داننرد.   درصد زنان مشكل اصلي خود در فضاهاي عمومي را ترس از مزاحمت و آزار و اذيت ديگران مي 90/44به نزديك 

ت ترس از خشونت و تعدي، اعتماد به نفس تعدادي از زنان را تحليل بررده و دسترسري بره    ( معتقد اس2004ميشل باندز )

اساسري زنانره اسرت را بره      ة. باندز ديدگاهي كه معتقد است ترس يك خصيصكند ميفضاي عمومي را براي آنها محدود 

ت، به معنري تحرت سرلطه    كشد و معتقد است محدوديت تحرت زنان در استفاده از فضا و هم در برساخت هوي چال  مي

 (.87: 1387فسايي و حميدي،  بودن آنان است )به نقل از: اباذري، صادقي
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 حضور در فضاهاي يمومي ةزنان و انگيز

 جايگراه  از ترابعي  خرود  نيز افراد يها هساليق و ذائق  است، اما افراد شخصي ةسليق از ناشي امر ابتداي در اگر چه ها هانگيز

و ديگرر عوامرل قررار دارد )جارونردي،       جنسريت  سرن،  طبقه، مانند اجتماعي متغيرهاي تحت تأثير است و  اجتماع در آنان

1387 :124.) 

 استفاده از فضاي يمومي ةانگيز ةدهند هاي نشان راخص .4جدول 

 درصد فراواني شاخص متغير

رفتن شما به فضاهاي عمومي 
مانند پارت چه حسي را در شما 

 آورد؟ وجود مي به

 67/8 17 ادياحساس آز

 18/9 18 هاي آن  حس فرار از خانه و محدوديت

 16/58 114 احساس آرام  و استراحت

 71/10 21 حس داشتن استقالل 

 63/6 13 ر مواردديگ

 63/6 13 جواب نداده

 00/100 196 جمع

شما براي  ةين انگيزتر مهم
 استفاده از پارت چيست؟

 55/2 5 تيپ و غيره(خودابرازي )از طريق نماي  مد و 

پاي  يابي جنسيتي از طريق استفاده از فضا پابه هويت
 مردان و غيره

32 33/16 

 53/1 3 برقراري و ايجاد ارتباط با جنس مخالف

 49/24 48 روي ورزش و پياده

 57/28 56 استراحت، رسيدن به آرام  و تجديد قوا

 37/18 36 گو و ديدار با دوستان، بح  و گفت

 57/3 7 ر مواردديگ

 59/4 9 جواب نداده

 00/100 196 جمع

 ها مأخذ: نتايج تجزيه و تحليل پرسشنامه

 

شهري شلوغ، آيرا پرارت عمرومي     ةشوند. اما در يك زمين مي شناخته ها ههاي عمومي مكاني براي برخورد غريب پارت

( Worpole, 2000: 20)باشند؟ كين ورپرل   امي جمعيتشده در گمن گم و توانند واقعاً تنها تنها مكاني است كه مردم مي

 امرروزه انرد   بسياري از مردم گفته» كند: ميكنندگان پارت در بريتانيا انجام داده است، تشريح  اي كه با استفاده در مصاحبه

اش وجرود   كه اغلب در خانة تحت تسل  رسانه امكران  ، كاريكنند تنهايي بازديد ميداشتن و  كردن  پارت را براي خلوت

دهد.  مي «1دنياي درونيراهي براي بازيافتن دوبارة »فراهم آمدن  ةاين به يك فضا با زمانِ شخصيِ صميمي اجاز«. ندارد

رسد بيشتر از جهان سطوح سخت موجب  دار به نظر مي يك زمين پوشيده با درخت و موج»رود:  ورپل از اين هم فراتر مي

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1. interior world 



 359 (تبريز گلي ائل پارک مطالعه: مورد) رقري يمومي فضاهاي در زنان يابي هويت و تأثير آن بر مدرنيته

هايي از صميميت و تعلرق   توانيم شكل شواهد زيادي وجود دارد كه ما همچنين ميشود، اگرچه  افسون و صميميت انسان 

 .(Ibid: 22پيدا كنيم ) ها هبيروني كاف بخ را در ازدحام شهري، در ميادين عمومي يا در 

انيا اسرت.  ها در بريت استفاده از پارت ةانگيز ةي كين ورپل در زمينها همطابق با يافت گلي ائل در پارت  نامه پرس نتايج 

بخر    ة. آرام  و استراحت انگيزشود آماري فق  شامل زنان مي ةجامع گلي ائلتنها تفاوت موجود اين است كه در پارت 

هايي مانند احسراس اسرتقالل، آزادي و    است. البته بايد اشاره داشت كه شاخص گلي ائلعمدة زنان براي استفاده از پارت 

د. به عبرارت ديگرر   شوتوجه  به آندرصد از زنان است كه بايد  28 به نزديك ةانگيز هاي آن نيز فرار از خانه و محدوديت

ي سنتي را دارند، ولي بخشي از زنان گردش -ها همان كاركرد تفريحي اي از زنان پارت درست است كه براي بخ  عمده

 .كند مييابي جديد زنانه رهنمون  ند. هدفي كه آنها را به سوي هويتا نيز دنبال اهداف ديگري جدا از اين كاركرد سنتي

 

      :
  ار  .1
یت  س و  زرو .2
ی یر   .3

      :
 نا  زا رار  .1
یی  ار ا  .2
 زادر   ای  .3
ی ور   ار  . 

      :
  اه تی ا   رد تکرش .1
 و اه نش  دننا  یگنهر 
 ری  و  سار 
  را  ر  و  نیتی  .2
 ناراک ه  ناتسود ا  تاس  
 ری  و

         :
ینز  سر .1
ی ای تسود.2
 )نارگید( ندرک اشا   .3
)نارگید  س  ( ندش اشا  . 
ندینش . 
ندش  دینش . 
 زا ر ن . 

   �                      

 
 يوامل مؤثر بر حضور بانوان در پارک .3ركل 

 

هرايي   تر است. در اين گويه ما از شاخص تر و واضح ي متفاوتها هبه شكلي ديگر با گزين 5 ةدر واقع تكرار گوي 6 ةگوي

يرابي   يي منفري، در كنرار هويرت   ها هيابي( به عنوان گزين )همان دوستمانند خودابرازي و برقراري ارتباط با جنس مخالف 

روي، اسرتراحت و ديردار برا دوسرتان      ي مثبت ديگر مانند ورزش و پيراده ها هاي فمنيستي و گزين جنسيتي به عنوان گزينه

گي زيرادي كره برين عررف     ايراني با توجه به دوگان ةبيني بود. اينكه در جامع ايم. نتايج تا حدودي قابل پي  استفاده كرده

هرا،   ي رسمي مثل صداوسيما، ادارات دولتي و غيره( و عررف عمرومي )در خيابران   ها هرسمي )عرفي كه در محافل و رسان

نرد. آنهرا در   داراي  رسمي و دولتي( وجود دارد، بسياري از مردم زندگي دوگانه هايي خارج از تسل  قدرت ها، و مكان پارت

رفترار  ود را مطابق با عرف رسمي نشان دهند و در شراي  غيرضروري همراه با عرف عمرومي  كنند خ مواقع نياز سعي مي

روند، ولي در عرين حرال نمراي  مرد و      بسياري از زنان با هدف تفريح و استراحت به پارت مي ،ند. به عبارت ديگركن مي
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شراي  نيست، از گفتن آن ابا دارنرد.  . ولي چون عرف رسمي خيلي موافق با اين ستاهداف اصلي آنها وخودابرازي نيز جز

زيسته با زنان  ةولي تجرب باشند، جوي نماي  خودو روند در جست زناني كه به پارت مي ةالبته به اين معني نيست كه هم

ها  خصوص زنان مجرد در پارت ي زنان، بهزن پرسهدهد يكي از اهداف پنهان  ي با آنها نشان ميزن پرسهو  گلي ائلدر پارت 

 ديگران است. از سويديگران و ديده شدن  ديدن

  

 1393طال رريدي، گلي:  . نمايي از ورزش زنان در پارک ائل4تصوير     1393طال رريدي،  گلي: . نمايي از ورزش زنان در پارک ائل3تصوير 

 

 ها مدرنيته و دگرگوني ارزش

به اينكه ديگرر بعضري چيزهرا در دنيراي امرروزي       ها ها، آگاهي يافتن انسان هاي ذهني، دگرديسي ارزش از بين رفتن بت

رو بره جلروي    ة( و حركرت پيوسرت  180: 1375ممكن نيست، تحول فرد به عنوان ارزش متعالي در تفكر مردرن )گنجري،   

هاي آن، تحوالت عميقي را در سراختارهاي ذهنري جامعره     ( و ارزش9: 1376)جهانبگلو، « ژرژ باالنديه»مدرنيته به تعبير 

عمومي و فضاهاي عمومي شهري به لحراظ كراركرد دچرار     ةدگرگوني اين ساختارها، عرص ةرده است. در نتيجوجود آو به

عمومي در برابر عرصرة خصوصري و دولتري هميشره در طرول       ةدر كشور ما كه عرص ويژه تحوالت عميقي شده است، به

عمرومي باعر     ةتنگنا قررار گررفتن عرصر    در ،تاريخ حالتي خنثي داشته و به تعبيري وجود نداشته است. به عبارت ديگر

اي  ايراني شده اسرت. جامعره   ة( در جامع1384يا به تعبيري چهار ديواري اختياري )پيران،  ،خصوصي ةاهميت يافتن عرص

شخص افراد، محدود به  ةآن بر عهد ةاند كه رياست مطلق تبديل شده« اي مستقل جامعه»كه در آن هر يك از ايرانيان به 

حصراري  « محفرل كوچرك  »يا ايرن  « مستقل ةجامع»اند و به دور اين  يا محفلي كوچكي ساخته است،نواده چند عضو خا

انرد   حصين از رفتار و اعتقاد كشيده، زندگي در اجتماع را براي خود نه يك اصل كه يك ضرورت نامطلوب تشرخيص داده 

 (.8: 1383)عظيمي، 

مرا نبايرد    ةزنان در فرهنگ و عرف جامعر »ني اشاره شده است. فرهنگ سنتي ايرا ةبه يكي از رسوم ديرين 7 ةدر گوي

  آنبا درصد  43/46اند. در مقابل  درصد زنان موافق اين گويه بوده 27/38«. خانواده به پارت بروند ةتنهايي و بدون اجاز به

اي عمرومي ديگرر امرر    ي امروزي در ايران، حضور زنران در فضراه  ها هند. به عبارت ديگر، براي بسياري از خانوادا مخالف

سرنتي جردا كررده اسرت.      ةمدرن را از جامعر  ةها )به تعبير لويي دومون( جامع اي نيست. چرا كه انقالب در ارزش نكوهيده

رو وقتري   كشد. ازاين پذيرد، بلكه امروز را هم همواره به چال  مي تنها بسياري از اصول سنت را نمي اي كه ديگر نه جامعه
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مدرن بودن يعني اينكه بردانيم چره چيزهرايي ديگرر ممكرن      »كنيم كه زماني گفته بود:  دقت مي «روالن بارت»كالم به 

از ايرن مطررح    ترر  مهماي حتي  ها و باورهاي جزمي، بل نكته شويم كه براي او نه فق  نقادي از سنت ، متوجه مي«نيست

 (.273: 1377نتيجه برسند )احمدي،  توانند به پذير نيستند، يعني در زمان حاضر نمي است: چيزهايي امروز امكان

 ها دگرديسي يرف دربارةديدگاه زنان  .5جدول 

شاخص متغير فراواني درصد

خانواده به پرارت   ةتنهايي و بدون اجاز در عرف و فرهنگ ما زنان نبايد به .1
بروند

كامالً موافقم 25 76/12

موافقم 50 51/25

نظري ندارم 27 78/13

مخالفم 56 57/28

كامالً مخالفم 35 86/13

جواب نداده 3 53/1

جمع 196 00/100

يرا   ،يك زن به شركت در مراسم و اعياد مرذهبي  در جايگاهتفريحات من  .2
يرا تفريحراتي برا     ،هرا  ها و دوستان و اقوام در خانه گذراني با همسايه وقت

شود افراد خانواده خالصه مي ةحضور بقي

كامالً موافقم 25 76/12

افقممو 31 82/15

نظري ندارم 29 80/14

مخالفم 53 04/27

كامالً مخالفم 50 51/25

جواب نداده 8 08/4

جمع 196 00/100

در شراي  امروز نق  زنان فق  آشپزي و مراقبت از كودكان نيست، بلكه  .3
عمومي و ايجاد رواب  اجتماعي، خرود را   ةتوانند با حضور در عرص آنها مي
بندهاي سنتي برهانند از قيد و

كامالً موافقم 104 06/53

موافقم 57 08/29

نظري ندارم 17 67/8

مخالفم 7 57/3

كامالً مخالفم 3 53/1

جواب نداده 8 08/4

جمع 196 00/100

 مالحظرة  ،در فضاهايي مانند پرارت  نداشتن دليل اصلي زنان براي حضور .4
آنهاست بدبيني احتماليخانواده و 

امالً موافقمك 25 76/12

موافقم 60 61/30

نظري ندارم 49 00/25

مخالفم 37 88/18

كامالً مخالفم 18 18/9

جواب نداده 7 57/3

جمع 196 00/100

 ها مأخذ: نتايج تجزيه و تحليل پرسشنامه

 
اي است كره از خرود و جايگراه      خصوص به خودش است و تعريف  تازه اساسِ مدرنيته تحول نگاه  انسان به جهان و به

« هراي ذهنري   برت »كه فرانسيس بيكن  كند مي. مدرنيته اقدام به حذف تمام آن چيزهايي دهد ارائه ميخود در نظام عالم 
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مراركس  طور كره   همانيا  ؛داد فرهنگي غرب در قرون وسطي را شكل مي ةناميد، يعني اعتقادات و باورهايي كه خاطر مي

اش را برا جامعره در جيرب خرود حمرل       در جامعة مدرن هر فردي قدرت اجتماعي و رابطه»گويد:  ميگروندريسه در كتاب 

 (.16: 1376نكه هر فردي به شكلي از اشكال صاحب قدرت اجتماعي است )جهانبگلو، اييعني « كند مي

م در بسرياري از  ند، ولري بايرد اذعران كررد هنروز هر      ا اين گويه، مخالفان آن بيشتر از موافقان بارةدرست است كه در

عمرومي و   ةتنهايي و بدون مررد  همرراه و خرانواده در عرصر     ايراني، حضور زنان به ةو در عرف و فرهنگ جامع ها هخانواد

 قابل پذيرش نيست. چندانهاي شهري  پارت

 .شوندتوانستند حاضر  هاي مشخصي آزادانه مي سنتي ايران، در كمتر از يك قرن پي ، زنان صرفاً در مكان ةدر جامع

مسجد، حمام و مزار سه قلمرويي بودند كه زنان اجازه داشتند حاضر شوند. خيابران، برازار، فروشرندگي و خريرد، تجرارت،      

داري، سياست و ... به مردان تعلق داشت. در مسجد و حمام قلمرويي زنانه وجود داشت كه حرريم زن از مررد حفرظ     زمين

 ةدادند. رفتن به مزار نيرز از مناسرك آخرر هفتر     اي زنانه را شكل مي ردان حلقهشد. از اين لحاظ زنان بدون ارتباط با م مي

تنهرايي و   ي بود كه زنران بره  يشد. اين سه قلمرو تنها قلمرو حضور زن در جامعه نبود، بلكه يگانه قلمرو زنان محسوب مي

از  هرا  هحضور نداشت كه ايرن عرصر  بدين دليل « مرد خانه»توانستند به آنجا بروند. در هر سه قلمرو  بدون حضور مرد مي

حضور مردان خالي بود. از سوي ديگر، هر سه قلمرو با امر غيرسودآور، كار بدون مرزد و فراغرت همرراه برود )كراظمي و      

 (.105: 1383اباذري، 

 ،عنوان يك زن به شركت در مراسم و اعياد مذهبي تفريحات من به» كه به اين موضوع پرداخته شده است 8 ةدر گوي

«. شرود  افرراد خرانواده خالصره مري     ةيا تفريحاتي با حضور بقير  ها، هو دوستان و اقوام در خان ها هگذراني با همساي وقت يا

اند. مالحظه  درصد زنان مخالفت خود با اين گويه را اعالم كرده 55/52اند. در مقابل  درصد زنان با آن موافق بوده 58/28

عمومي به مراسم تعزيه و مذهبي، يا حضور در فضاهاي خصوصري   ةن در عرصشود كه هنوز هم حضور تعدادي از زنا مي

 شود. يا در نهايت مراسم فاميلي و خانوادگي خالصه مي ،زنانه

 ةدر فضراهايي ماننرد پرارت، مالحظر     نداشتن دليل اصلي زنان براي حضور» كه ان شدهبي( 10 ةبعدي )گوي ةدر گوي

درصرد مخرالف آن    06/28انرد. در مقابرل    درصد زنان موافق اين قضيه بوده 37/43 .«استخانواده و بدبيني احتمالي آنها 

شرود و ايرن    ميصورت تنها در پارت موجب بدبيني خانواده  اند. به عبارت ديگر، اغلب زنان معتقدند كه حضور آنها به بوده

 مالحظه مانعي عمده براي حضور آنها در فضاهايي مانند پارت است.

و غيرره   هرا  هو با كارهاي زنانه مانند آشپزي، نظافرت، نگهرداري از بچر   خانه  دردر فرهنگ سنتي( ) ايراني زن زندگي

  مردان حضور امكان كه ييها هعرص در حضور يا ،خانه از خارج در متنوع تفريحات براي چنداني  فرصتهاي او. گذشت مي

ه اسرت. در ايرن گويره    شدوظايف امروزي سنج   بارةدرديدگاه زنان  ،اي در اينجا با استفاده از گويهنداشت.  ،بود موجود

تواننرد برا حضرور در     در شراي  امروزي، نق  زنان فق  آشپزي و مراقبت از كودكان نيست، بلكه آنها مي»گفته شده كه 

درصرد زنران موافرق ايرن گويره       14/82«. عمومي و ايجاد رواب  اجتماعي، خود را از قيدوبندهاي سرنتي برهاننرد   ةعرص

درصرد آنهرا مخرالف     1/5آن وجود دارد و تنها  دربارةاي است كه در ميان زنان تا اين ميزان اجماع  ند. اين تنها گويها بوده

شرود.   وپز خالصره نمري   يا پخت ها، هفق  در آشپزي و مراقبت از بچ آنهاد كه امروزه نق  ان اند. در نتيجه زنان موافق بوده
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مشراركت و درگيرري داشرته باشرند.      هعرصر اين هاي اجتماعي در  عمومي و فعاليت ةتوانند در عرص آنها بايد بتوانند و مي

 هرچند، تبديل شدن اين اجماع به واقعيت شايد زمان زيادي را بطلبد.

 مشاهده سنتي زن  رواب  پيكرهبندي با زيادي شباهت خانه از بيرون و خانه در زنان حضور شكل بارةدر، اين با وجود

 فراهم زنان براي را خانه از بيرون با ارتباط براي خاصي فرصت و رابطه  از جديدي شكل تلفن و ديورا ،تلويزيون. ميشود

 در آنان نق هاي بدون اينكه ،ميكند فراهم آنان برايرا  عمومي عرصة سوي به خانگي فضاي  تداوم امكان كه آوردهاند

با  زنان براي همراهي كه صورتي در يعني. باشد شده دگرگون هيت آنما يا بد،يا چنداني تحول سنتي زن  با مقايسه

 تداوم به توجه با  ،خانه از بيرون فضاي با آنان ارتباط كماكان ،ميشوند خارج خانه از مدرسه بهبراي رفتن  فرزندانشان

 بيدستيا قابل اكنون هم تاريخي ممفهو  به سنتي زن اينكه پذيرش ضمن اينرو از. ميگيرد انجام آنان خانگي نق هاي

  اماكن و فضاها به داخل خانه از ،تلفن نيز و گرم و سرد جمعي ارتباط وسايل از استفاده با شهري حداقل زن ،نيست

 اختصاص زنان به اين حوزهها ميرسد نظر به كماكان كه است آن مهم نكتة اما ،دارد دسترسي وسيعتري و گستردهتر

 است. آنان به متعلق معموالً و رددا

 

 يزن پرسهري، زنان و فضاي يمومي رق

حضور فررد در فضراي    آل ايدهالگوي  ،. اين الگودكرمطرح  19ي الگويي است كه والتر بنيامين در قرن زن پرسهو  زن پرسه

عني گم شدن و گم كرردن خرود در شرهر بره     به مشهري،  ةشهري است؛ درآميختن با شهر، با تمام رويدادهاي آن. تجرب

زدن در شرهر ممكرن    شهري جرز برا پرسره    ة. تجرباست نه و موشكافانه از محي  شهريمنظور رسيدن به ادرات هوشيارا

 را ، آنهرا كنرد  مري ، شهر و فضراي شرهري را لمرس    كند ميد، از هزارتوي آن عبور گذر ميزن از شهر  شود. فرد پرسه نمي

شهر را با تماس  زن پرسه. كند ميي شهر را از خالل تصاوير و تصورات آن بازخواني ها هو نانوشت كند   ميبازبيني و وارسي 

، كنرد  مري ، بوي شهر و فضاهاي آن را استشرمام  كند ميزبري و نرمي، گرمي و سردي آن را لمس  ،يابد حواس خود درمي

ترر برا محري  قررار      اي عميرق  ن فررد در رابطره  زد پرسره در واقع با . (42: 1373 حبيبي،) شنود همهمه و سكوت آن را مي

 ، حضور در محي  و ارتباط با آن است.زن هپرسچون هدف  ،گيرد مي

هراي زنانره،    هاي سنتي خود ماننرد حضرور در مهمراني    دهد كه اوقات فراغت زنان از شكل امروزه تحقيقات نشان مي

هراي   ها و سربك  با دگرگوني ارزش ،مراسم رسمي، عزاداري و غيره خارج شده و حالت بروني يافته است. به عبارت ديگر

هاي شخصي فعرال و   تر، زنان و دختران جوان شهري وقت بيشتري براي فراغت هاي جوان ويژه در نسل زندگي سنتي، به

كننردگان   دانند. امروزه اغلب استفاده كنند و آن را فرصتي براي شكوفايي فردي و اجتماعي خود مي خانگي صرف مي برون

اين نياز در ميان  ويژه ند. بها يابي در فضاهاي عمومي يتها، زنان و مردانِ جوان و مجردند؛ كساني كه به دنبال هو از پارت

ي عمومي دارند، حتي بعضي از اين ها هزنان جوان شديدتر است. زنان از اندروني بيرون آمده و حضور چشمگيري در عرص

عمرومي   ةضور در عرصر ولي اين ح ؛ندا هبيشتر مردانه بود )مانند بازار(، امروزه تا حد زيادي زنانه كرد اًرا كه سابق ها هعرص

هاي سنتي است. با توجره بره    هاي سنتي زنانه و نيز محدوديت تا حدودي همراه با همان نق ، اگرچه نه به صورت كامل

تحوالت مدرنيستي و به تبع آن هجوم افكار فمينيستي، رويكرد زنرانگي )در مفراهيمي نظيرر مرادر، همسرر و غيرره( بره        
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كشيده شده است. نگاه زنان به جهان و به خودشان عروض   -كرده مجرد و تحصيل كم در ميان زنانِ جوان، دست -چال 

ديگرر  «. پرذير نيسرت   ديگر بعضي چيزها امكان»اند كه امروزه  شده است. خيلي از مردان هم به سخن روالن بارت رسيده

نكوهيده نيست، بلكه حق  تنها ي در آن در بخ  زيادي از جامعه نهزن پرسهحضور زنان در فضاهاي عمومي مانند پارت و 

 درصد زنان موافرق  74/73آمده است،  7طور كه در جدول  شود. همان محسوب مي حقي براي كسب هويتو طبيعي آنها 

نرد و  ا هبود «ر بزنموآيد كه من يك مسير را چندين و چند بار د ها پي  مي هنگام قدم زدن در پارت گاهي وقتدر » ةگوي

حصرارهاي حصرين رفترار و اعتقرادات سرنتي را ترا حردود زيرادي          اند. آنها با اين اعمال هكردتأييد را  پارتي در زن پرسه

 اسرت   عمرومي شرده   ةخصوصي )چهار ديواري اختياري( وارد عرصر  ةامع مستقل ايراني كه از عرصوهرچند ج ؛اند شكسته

 هنوز پابرجاست.

 ي در فضاهاي يموميزن پرسه دربارةديدگاه زنان  .6جدول 

متغير صشاخ فراواني درصد

هرا   در هنگام قدم زدن در پارت گاهي وقرت . 1
آيد كه من يك مسير را چندين و چند  پي  مي

بار دور بزنم

موافقم كامالً 53 04/27

موافقم 91 43/46

نظري ندارم 28 29/14

مخالفم 12 12/6

مخالفم كامالً 7 57/3

جواب نداده 5 55/2

جمع 196 00/100

 ها ايج تجزيه و تحليل پرسشنامهمأخذ: نت 
 
 

   
 در پارک زني روي و پرسه . زنان و مردان درحال پياده6زني در پارک تصوير روي و پرسه . زنان و مردان درحال پياده5تصوير

 1393طال رريدي،      1393طال رريدي، 
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 سازي تظاهر و هويت

ابي دختران و زنان ايراني است. اين موضوع در بين زنران و دخترران   ي بح  هويتزنان  بارةترين مسائل در  يكي از اساسي

ر آنان از تصوري كه از خود دارند و نيز جامعه از آنان دارد، راضي نيستند و به تبرع آن  بيشتجوان به سمتي سوق يافته كه 

ت آرزو و كمال يك دختر يا زن داري و فرزندزايي نهاي هاي قبل خانه ديگر مانند نسل .ندا جديد در جامعه يخواهان موقعيت

 .شود محسوب نمي

 نويسد: در نسل پي ، پيوند زن و مرد مخصوصاً در ازدواج سنتي عمدتاً برر  ميباره  شناس معاصر( در اين )جامعه گيدنز

يك زندگي خانگي و خرانوادگي كره    - دانست كه چه سرنوشتي در انتظارش است يك زن مي .هاي ثابت بود اساس نق 

هرايي كره ايجراد     اما در اين نسل ديگر زن بودن از نظر وظايف و هويرت  -ا بزرگ كردن فرزندان پيوند خورده بوداساساً ب

اساس آنچره   اين است كه ديگر زنان بر ،ين اتفاقي كه در حال وقوع استتر مهم .معناي روشن و مشخصي ندارد ،كند مي

هايشان از پي  تعيين  رچوب سرنوشتي كه به واسطة آن نق يا در چا ،كند مييا سرنوشت محتوم به آنها ديكته  ،فرهنگ

دهد نگرش منفي جامعه نسربت   نشان مي است كههاي پيشين  مؤيد صحبت نامه پرس كنند. نتايج  شده است زندگي نمي

 .داري زنان رو به افزاي  است به خانه

شان با  ه كن  متقابل خود آنها در رواب تنها شراي  اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، بلك گيري هويت افراد نه در شكل

ي يپرذيري فررد از طريرق زنردگي در نهادهرا      دنياي پيرامون و ديگران نق  مهمي دارد. هويت فردي حاصل روند جامعه

 انجامد. يا تغيير و تحول اين نهادها مي ،چون خانواده و مدرسه است، اما كن  افراد خود به حفظ و تداوم هم

بر در بازتوليد هويت اجتماعي، ريشه در برخي عوامل فردي و ساختاري دارد كه در سطح فردي  تسريع و نيز موفقيت

از ترأثير چنرد عامرل     نيرز تحرت   اين روند خود. فرد از خود( تأثير دارد ةهويت شخصي زنان )يعني همان تعريف بازانديشان

هاي گونراگون زنردگي    امت در رويارويي با واقعيتاميدواري و منشأ داشتن شه ةهست اعتماد بنيادين كه  ةتأثير تجرب جمله

 است.  عوامل )مانند روش زندگي، هويت نقشي مسل  و گراي  فرهنگي( نمود يافته ةاست، بي  از بقي

وضرعيت   و ها، درآمد، وضعيت آموزش، سرن، وضرعيت تأهرل    )دارايي يابي اما در ميان عوامل ساختاري مؤثر بر هويت

اي جنسيتي و هويت سنتي و در نتيجه در برازتعريف هويرت    تأثير را در برابر باورهاي كليشه بيشترين تحصيالت ،اشتغال(

ر متغيرهاي ساختاري و فردي بيشتر است و در ميان زنران داراي تحصريالت عرالي    ديگتأثير اين متغير از  .اجتماعي دارد

ها و اميدواري و اعتماد به زندگي بيشتر است  آل ايده، ميزان رضايت از زندگي و تحقق استهرچه ميزان تحصيالت باالتر 

عوامل سراختاري، بعرد از    ةخورد. در مقايس ها به چشم مي و واقعيت آل ايدهو در روايت زندگي آنها، انسجام بيشتري ميان 

دو گروه زنان شاغل و غيرشاغلِ داراي تحصيالت عرالي مشرخص    ةاما در مقايس ،ترين تأثير را دارديشتحصيالت، شغل ب

تروجهي در موافقرت يرا مخالفرت برا       شرايان شاغل بودن يا نبودن تفراوت   ،است كه عالوه بر تحصيالت دانشگاهي  دهش

كنند و تعريف آنها از  هاي سنتي بيشتر مقاومت مي زنان شاغل در برابر هويت ،در مجموع .كند ميهاي سنتي ايجاد  هويت

كلي در مقايسرة ميران عوامرل فرردي و سراختاري، موقعيرت        بندي در يك جمع تر است. به زن مدرن نزديك آل ايدهزن 

 ساختاري زنان تأثير بيشتري در بازتعريف هويت اجتماعي آنان دارد تا هويت شخصي.
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 سازي زنان در فضاهاي يمومي هويت دربارةديدگاه زنان  .7جدول 

شاخص متغير فراواني درصد

2

فضاي پارت مكان خوبي براي به . 
و مدهاي مختلف ها  نماي  گذاشتن تيپ

استو جديد زنان 

كامالً موافقم 25 76/12

موافقم 33 84/16

نظري ندارم 39 90/19 

مخالفم 49 00/25

كامالً مخالفم 45 96/22

جواب نداده 5 55/2

جمع 196 00/100

به  آنمن از فضاي پارت و قدم زدن در . 
عنوان روشي براي نشان دادن تيپ و 

كنم مي مدل خود استفاده

كامالً موافقم 1 51/0

موافقم 13 63/6

نظري ندارم 26 27/13

مخالفم 57 08/29

كامالً مخالفم 94 96/47

جواب نداده 5 55/2

جمع 196 00/100

 ها مأخذ: نتايج تجزيه و تحليل پرسشنامه      

 
كراركردي مسرل  و گشراي      -اختينش هنشان رهايي از الزامات نظم برايهاي فزاينده  خالقيت ةزندگي روزمره عرص

در كنار فراهم آوردن اين فرصت براي زنان كه هم ببينند و هم ديده شوند، به  گلي ائلپارت تر كن  است.  امكانات فراخ

 قالرب و نظرم مسرل     راستن و نيز پوش  اعتراض خود را بهآپيراستن و  ةرسد فضايي است كه زنان عابر با نحو نظر مي

شناختي مسل  و چرارچوب فرهنگري    گونه با نظم نشانه د و بدينننك آشكار مي راي آپوش  و  ةانه و پدرساالرانمردساالر

 ه است.شدخودابرازي در فضاهاي عمومي )پارت( بررسي  دربارةديدگاه زنان  7در جدول  .ندكن ميخود مبارزه 

 ،«اسرت ها و مدهاي مختلف و جديرد زنران    فضاي پارت مكان خوبي براي به نماي  گذاشتن تيپ» 12 ةگوي بارةدر

دهرد   مي  نشان . اين آماراند درصد نظري نداشته 20 به درصد زنان مخالف و نزديك 48درصد زنان موافق،  30به نزديك 

من از فضاي پارت و قردم  » ةگوي بارةند. درا ويژگي نهفته در فضاي پارت براي خودابرازي زنان آگاهكه بخشي از زنان به 

درصد  7درصد زنان مخالف،  77حدود  «كنم پارت به عنوان روشي براي نشان دادن تيپ و مدل خود استفاده مي زدن در

گويه ناشي از دوگانگي در عررف رسرمي و عررف عمرومي      اند. تفاوت در اين دو درصد نيز نظري نداشته 27/13موافق و 

رت )از طريق آراي ، نوع لباس، حتي نوع صرحبت و  توجه زنان به هر صو  ايران است. در عرف رسمي جامعه جلب ةجامع

ند، اما از ابرراز  ا زنان به مصرف فضاي پارت براي نماي  خود آگاه با اينكه دليل همين هغيره( چندان مورد قبول نيست. ب

 كنند. صورت ظاهري خودداري مي آن به

1



 367 (تبريز گلي ائل پارک مطالعه: مورد) رقري يمومي فضاهاي در زنان يابي هويت و تأثير آن بر مدرنيته

   

 :گلي ائلدر پارک  زني يابي و پرسه دوستنمايي از  .8وير تص       1393طال رريدي،  :يزن پرسهنمايي از نظربازي و  .7تصوير 

 1393طال رريدي،        

:     

 گيري بندي و نتيجه جمع

ساله  150 اي ايراني سابقه ةورود مدرنيته به جامع .حضور زنان در فضاهاي عمومي شهر عمر بسيار كوتاهي دارد ةتاريخچ

گردد كره   نخستين گروه زناني باز مي كار و فعاليت اجتماعي به همان ةصاما تاريخ حضور جدي و متكثر زنان در عر ،دارد

 ؛وآمد در فضاهاي عمومي شهر شردند  و ناگزير به رفت دولتي درآمدند هاي در اوايل حكومت پهلوي دوم به استخدام اداره

 ةويت آنها در ايرن حروز  خانه مكان خصوصي زنان شهري بود و ه ،تا قبل از اين چهل يا پنجاه سال. الغ برب يعني عمري

ترر زنران شرهري در     گرفت. به عبارت ساده شان شكل مي در گرو طبيعت زنانه و كاركردهاي جنسي و غريزي خصوصي و

تنهرا هريچ تمرايلي برراي حضرور در فضراي عمرومي شرهر          شدند كه نه اي بزرگ مي گونه  سنت تربيتي خانه و خانواده به

در واقع شرهر از همران ابتردا برراي زنران       و دكردن ت حضور در خود احساس نميبلكه دركي هم از اين محرومي ،نداشتند

 .شد قلمروي مردانه محسوب مي

هاي جديدي نسربت بره خرود،     بيني مدرنيته، نگرش در مسير مستقيم امواج جهان فتنگر اما زنان امروزي به تبع قرار

نرد  ا اند. مصاديق زنان امروزي آنهرايي  ره قرار دادههاي جديدي را مالت زندگي روزم و ارزش رندجهان هستي و زندگي دا

كنند. زنان دنياي اطالعات، عصر جهاني شردن، دنيراي اينترنرت و     كه تحوالت حاصل از مدرنيسم را به نحوي لمس مي

البته كدام از اين تحوالت را لمس نكرده بودند.  گيرند كه هيچ قرار مي اي ماهواره و غيره كه در مقابل مصاديق زنان سنتي

بندي كلي براي مقايسة تحوالتي اسرت   ، بلكه در حد يك تقسيميستي مختلف منظور نها هبندي زنان به دور اينجا تقسيم

 ي افراد اين جامعه نسبت به جنس زن شكل گرفته است.ها هايران امروز و ديدگا ةمدرنيته در جامع ةكه در نتيج

شرمار   بره   هتر مدرنيجريران   فضاهاي حاصل از جمله ايم كه از هاي شهري رفته براي بررسي اين تحوالت سراغ پارت

هاي متعددي در داخل و بيرون شرهرها وجرود داشرت كره بره       . در گذشته براي گذران اوقات فراغت و تفريح باغروند مي

. با ورود بره زنردگي   فتگر صورت خصوصي مورد استفاده قرار مي شد و اغلب به نحوي جزو فضاهاي شهري محسوب مي

و امكانات خيلي بيشرتري را نيرز در اختيرار زنران قررار       اند طور كامل عمومي ها شدند كه به ها جايگزين باغ روزي، پارتام

روند. زنان  ها صرفاً براي استراحت و آرام  به پارت نمي كنندگان از پارت مورد تأكيد اين است كه استفاده ةدهند. نكت مي
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اسرتراحت و كسرب    ةسال ممكن است با ايرد  60يا  50روند. زنان باالي  رت ميدر سنين مختلف با اهداف مختلفي به پا

ها در اين زمينه اهداف ديگري دارند. آنها ممكن است به منظرور   آرام  و نيازهايي از اين قبيل به پارت بروند، ولي جوان

يت جديد و ديردن و ديرده شردن    يابي و ايجاد رواب  صميمانه، خودنمايي، دفاع از استقالل و آزادي خود، كسب هو دوست

 ي( به پارت بروند.زن پرسه)

 شرده  حاصرل  هايي دگرگوني سنتي زنان به نسبت عمومي، فضاهاي در امروزي زنان حضور ةنحو بارةدر ترتيب، بدين

 غيرره  و مراهواره  اينترنرت،  تلويزيرون،  راديرو،  ماننرد  امكاناتي و اند آمده بيرون «اندروني» و «چهارديواري» از زنان است؛

 وجرود  برا  .اسرت  آورده فراهم زنان براي را خانه از بيرون با ارتباط براي زيادي هاي فرصت و رابطه از جديدي هاي شكل

 به كه اند كرده انبي مطالعه تحت زنان درصد 50 .روند مي پارت به خانواده همراه ها پارت از كننده استفاده زنان غالب اين،

 پيردا  حضرور  هرا  پرارت  در تنهرايي  بره  كره  اند داشته اظهار نيز زنان از درصد 10 و كنند مي استفاده پارت از خانواده همراه

 فضراهاي  در زنان ةگسترد حضور اينكه با يعني ،است مدرنيته هاي ضرورت در تحول ايجاد ةدهند نشان . اين آماركنند مي

 ماننرد  ؛كننرد  مري  استفاده مدني فعاليت وانعن به فضا از كه هستند نيز كساني اما ،است مدرنيته ضرورت از ناشي عمومي

 كرامالً  امروزي و سنتي فرهنگ بين پيوند اينجا در. روند مي پارت به يابي دوست يا يزن پرسه يابي، هويت براي كه كساني

 ايرن  از بعضري  حتري  و دارنرد  عمومي يها هعرص در چشمگيري حضور و آمده بيرون اندروني از زنان اگرچه. است آشكار

 صرورت  بره  نه عمومي ةعرص در حضور اين ند،ا هكرد زنانه زيادي حد تا( بازار مانند) بود مردانه بيشتر اًسابق كه را اه هعرص

 بره  زنران  اغلرب  وابسرتگي . اسرت  سنتي هاي محدوديت نيز و زنانه سنتي هاي نق  همان با همراه حدودي تا ولي ،كامل

 حداقل) باشد محدود مردان با مقايسه در پارت در هم آنها حضور تدفعا و ميزان شده باع  پارت در حضور خانواده براي

 و اتفراقي  صرورت  به» زنان درصد 48 از بيشتر كه صورت اين به .است محدود پارت از زنان ةاستفاد ميزان مطالعه اين در

 «هرا  پرارت  از هفته در بار 3 از بيشتر» زنان درصد 12كه تنها  صورتي در «كنند مي استفاده پارت از بار يك هفته چند هر

 در زنان فعاليت هم هنوز كه است سنتي فرهنگ همان اين و يابند حضور خانواده همراه به بايد كه چرا .(كنند مي استفاده

 عمرومي  هراي  حمرام  زنان پاتوق محل امروزه كه است اين اساسي ةمسئل ولي. كند مي مردان به وابسته را عمومي ةعرص

 درب جلوي محلي آشنايان و ها ههمساي با شدن جمع. ندارد وجود پاتوق براي حمامي ديگر وژيتكنول مدد به كهبل نيست،

 شرهرهاي  از بسرياري  در ولري  رفتره،  برين  از كامل نگوئيم اگر شهرنشيني، تحوالت و مدرنيته سبب به نيز محله و منازل

 مقايسره  در چه اگر آنها در زنان رحضو كه گرفته شكل جديدي فضاهاي ،ترتيب  بدين. است داشته شديدي كاه  بزرگ

 است. ناپذير اجتناب ولي است، همراه سختي با و بوده كم مردان با
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