
چکـیده
ــت  ــا ایجــاد امنی ــاط ب ــتفاده  کنندگان از فضــا، و در ارتب ــدی اس ــزان رضایت  من ــی اســت نشــان دهندۀ می ــی مفهوم قلمروگرای
ــراد در فضــای شــهری  ــال اف ــاز حضــور فع ــد زمینه س ــق آن می  توان ــن رو، تحق ــه  ای اســت. از ای در فضــای شــهری و محل
باشــد. حــس قلمــرو و مالکیــت بــر فضــا زمینــۀ نظــارت بــر فضــا را ایجــاد می  کنــد. بدیــن ترتیــب ایــن مفهــوم در دو بعــد 
محتوایــی و کالبــدی قابــل بررســی و تحــت تأثیــر متغیــر مداخله  گــر فرهنــگ اســت.  بررســی محــات در الگــوی ســنتی 
نشــان می  دهــد کــه در گذشــته تعریــف حــد و مــرز محــات و داشــتن سلســله مراتــب فضایــی، و در راســتای آن الگــوی 
جدایــی زن و مــرد، می  توانســت تقویت کننــدۀ حــس داشــتن قلمــرو در زنــان باشــد، امــا بــا تغییــرات حاصــل از گذشــت زمــان 
ــه  ای ناموفــق  ــه گون ــن بافت  هــا ب ــی، ای ــاد کالبــدی و محتوایــی مفهــوم قلمروگرای در ســاختار محــات و از بیــن رفتــن ابع
ــه بررســی مفهــوم قلمــرو از دیــد زنــان و مــردان در نمونــه ای از محــات ســنتی تهــران  عمــل می  کننــد. هــدف ایــن مقال
اســت. بنابرایــن از روش پیمایشــی و تحلیــل همبســتگی بهــره می  گیــرد. متغیــر مســتقل در ایــن مقالــه شــاخص قلمروگرایــی 
اســت کــه نقــش آن در احســاس امنیــت به عنــوان متغیــر وابســته، در میــان زنــان و مــردان محلــۀ ایــران واقــع در منطقــۀ 
12 شــهر تهــران به عنــوان جامعــۀ آمــاری مــورد بررســی قــرار می  گیــرد. نمونه هــا بــه شــیوۀ تصادفــی خوشــه ای انتخــاب و 
200 پرســش نامه )بــا ســهم مســاوی بــرای زنــان و مــردان( در میــان ســاکنان توزیــع شــده  اســت. تجزیــه و تحلیــل داده هــا 
حاکــی از آن اســت کــه در میــان زنــان و مــردان، تفــاوت قابــل ماحظــه ای در میــزان احســاس امنیــت بر اســاس ابعــاد کالبدی 
ــه  ای  ــت در فضــای محل ــردان احســاس امنی ــر از م ــان کمت ــه زن ــه  صورتی ک ــی وجــود دارد، ب ــۀ قلمروگرای ــی مؤلف و محتوای
دارنــد. در عیــن حــال امــروز، بــا توجــه بــه تغییــرات ایجــاد شــده در ســاختار سلســله مراتبــی محــات شــهری، زنــان حــس 
مالکیــت و قلمروگرایــی کمتــری نســبت بــه مــردان دارنــد کــه ایــن امــر حضور پذیــری آنهــا در فضــای محلــه  ای را تحــت 

ــرار می دهــد. ــر خــود ق تأثی
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مقدمـه 
احســاس امنیــت محیطــی از مســائل مهــم در بحــث 
ــی  ــت یک ــاس امنی ــرا احس ــت زی ــهروندی اس ــوق ش حق
از پیش شــرط های اساســی حضــور و فعالیــت در انــواع 
مختلــف فضاهــای شــهری اســت و حداقــل احســاس امنیت 
ــود. ایــن  در آنهــا ضامــن تــداوم حضــور در فضــا خواهــد ب
مســئله در ارتبــاط بــا زنــان بــه عنــوان یکــی از گروه هــای 

ــای  ــتفاده کننده از فضاه ــی اس اجتماع
شــهری و دارای حقــوق شــهروندی 
بــه موضوعــی بــس مهــم تبدیــل 
می شــود. بــه عبارتــی، جنســیت در 
ــار مشــخصه هاي فــردي همچــون  کن
ــي  ــۀ قبل ــي، تجرب ــط زندگ ســن، محی
آنهــا در  نظایــر  و  قومیــت  جــرم، 
تفــاوت ادراک امنیــت تأثیرگــذار اســت 

ــناخته  ــت ش ــخصیتي در درک امنی ــل ش ــن عام و مهم تری
ــورد  ــیت م ــۀ جنس ــه، مؤلف ــن مقال ــن در ای ــود. بنابرای می ش
نظــر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه هــدف ایــن مقالــه ایجــاد 
محیطــی امــن بــرای زنــان اســت، فضاهــای محلــه ای کــه 
اولیــن عرصــۀ حضــور زنــان در تمــاس با پدیدۀ شــهر هســتند 
ــان  ــه نظــر می رســد از می ــد. ب ــرار می گیرن ــورد بررســی ق م
ــط  ــرح مرتب ــای مط ــه در نظریه ه ــی ک ــاخص های متفاوت ش
ــا امنیــت طــرح شــده  اســت، شــاخص قلمروگرایــی یکــی  ب
ــش  ــن شــاخص هایی اســت کــه در رویکــرد افزای از مهم تری
امنیــت از طریــق طراحــی محیطــی می توانــد در ارتقــای ایــن 
ــد شــاخص های  ــن شــاخص در دو بع ــر باشــد. ای حــس مؤث
ــۀ  ــه  ای زمین ــی موجــود در فضاهــای محل ــدی و محتوای کالب
تقویــت حــس مالکیــت را فــارغ از مالکیــت حقوقــی فراهــم 
مــی آورد کــه می توانــد در ایجــاد حــس وابســتگی عاطفــی و 
احســاس تعلــق بــه فضــای محلــه مؤثــر باشــد و در نتیجــه 

ــد.  ــش ده ــط را افزای ــری در محی ــت و حضورپذی فعالی

۱- بررسـی قلمـرو مفهومـی 
۱-۱- حضـور زنان در شهـر؛ رویکـرد طـرد 

یا فراگـیری
زنــان همچــون مــردان بــرای انجــام فعالیت هــای خــود و در 
عیــن  حــال شــکوفایی و برخــورداری از آرامــش روانــی الزم 

اســت در شــهر حضور داشــته باشــند. اگرچــه انجــام برخي از 
فعالیت  هــا اجتناب  ناپذیــر اســت و همــۀ شــهروندان بــه ناچــار 
بــراي انجــام آنهــا مجبــور بــه اســتفاده از فضاهــاي شــهري 
هســتند، فضاهــای شــهری و شــهرهای امــروز با وجــود نفوذ 
ــا گروه هــای خــاص  ــط ب و مطــرح شــدن نظریه هــای مرتب
ــوز  ــود، هن ــاره می  ش ــه آن اش ــری ب ــرد فراگی ــه در رویک ک
ــت  ــور و فعالی ــرای حض ــوب ب ــه ای مطل ــته اند عرص نتوانس
ــی  ــور کل ــه  ط ــازند. ب ــا س ــا مهی آنه
ــار گروه  هایــی همچــون  ــان، در کن زن
ــودکان،  در  ــاران و ک ــالمندان، بیم س
و  آســیب پذیر  گروه هــاي  زمــرۀ 
ــرار  ــي ق ــدۀ اجتماع ــیه رانده ش به حاش
مي  گیرنــد. ایــن افــراد به دلیــل تفــاوت 
فیزیکــي و روحــي خــود بــا دیگــران، 
نیازمنــد امکانــات ویــژه  اي هســتند تــا 
بتواننــد بــه  راحتــي در جامعــه حضــور یابنــد و نیازهــای خــود 
را مرتفــع ســازند. بــه طــور کلــی، دو رویکــرد در مــورد زنــان 

و شــهر قابــل بررســی و تأمــل اســت: طــرد یــا فراگیــری.
ــن رویکــرد  ــاده، ای ــًا س ــان کام ــه  بی ــرد: ب ــرد ط رویک
ــه  ــردان ب ــه و م ــای خان ــه فض ــان ب ــه زن ــت ک ــد اس معتق
ــی  ــی تاریخ ــد. بررس ــق دارن ــه تعل ــرون از خان ــای بی فض
نشــان می دهــد کــه پیــش از انقــاب صنعتــی در امریــکا و 
کشــورهای غربــی، خانــه و تولیــد در کنــار هــم بــود و زنــان 
ــی  ــدی در نزدیک ــای تولی ــتقیم در فعالیت  ه ــور مس ــه  ط ب
ــای  ــب، فرضیه  ه ــدند. بدین ترتی ــارکت داده می  ش ــه مش خان
پیشــین جهــان را بــه دو قلمــرو براســاس جنســیت تقســیم 
ــه و  ــای خان ــق به  فض ــان متعل ــه زن ــی ک ــرد، به صورت می  ک
نزدیکــی محــل ســکونت بودند و مــردان دسترســی راحت به 
مکان هــای دور از محــل ســکونت داشــتند، مکان هایــی کــه 
 Krenichyn 2004:(  ســایر مــردم در آنجــا جمــع می  شــدند
117(. بــه  عبارتــی، وظایــف مــردان در ارتباط با کار ســنگین 

و بــا فاصلــه از خانــه در نظــر گرفتــه و جامعــۀ ایــده  آل فقــط 
ــی  ــا جدای ــزی و طراحــی می  شــد. ب ــردان برنامه  ری ــرای م ب
ــی ایجــاد  ــه و فضــای عموم ــرو خان ــد، دو قلم ــه و تولی خان
شــد. خانــه پناهگاهــی بــرای آســایش، محبــت و معنویــات 
 Franck 2002:( ــود ــه کار و فعالیــت ب و عــاری از هــر گون

قلمـروگرایـی مفهومـی است 
نشان دهندۀ میزان رضایت منـدی 
استفاده کننـدگان از فضا، و در 
ارتباط با ایجاد امـنیت در فضـای 

شـهری و محـله  ای است
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ــا طــرد، جدایــی  353(. بنابرایــن، ایــدۀ جدایــی جنســیتی ی

فعالیت  هــا و فضاهــا در اصــول برنامه  ریــزی، طراحــی و 
ــت. ــور یاف ــدی ظه منطقه  بن

رویکــرد فراگیــری: در مقابــل رویکــرد طــرد، رویکــرد 
ــت  ــرح اس ــل ط ــیتی قاب ــمول جنس ــا ش ــان ی ــری زن فراگی
ــه  ــت ب ــد بازگش ــان می ده ــی نش ــی های تاریخ ــه بررس ک
ــوع  ــن موض ــرح ای ــد ط ــد کلی ــهروندی می توان ــوم ش مفه
باشــد کــه از دهــۀ 1970 بــه  صورت ویژه دنبال شــده  اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، شــهروندی عنصــری کلیــدی اســت کــه 

ــه  واســطۀ آن حقــوق خــود را  ــان ب زن
 Wekerle( در شــهر مطالبــه می  کننــد
ــرد در  ــن رویک 212-210 :2000(. ای

ــاری،  ــی، معم ــی محیط در روان  شناس
ــی  ــا، انسان  شناس ــازی، جغرافی شهرس
و جامعه  شناســی در اواخــر دهــۀ 1970 
و اوایــل دهــۀ 1980 مــورد توجــه قرار 
ــن رویکــرد از  ــه  اســت.  نشــر ای گرفت
طریــق انتشــار چندیــن کتــاب و مقاله، 

ــات  ــط، مج ــان و محی ــی زن ــۀ کانادای ــه در مجل از جمل
ــزاری  ــی )1985(، و برگ ــات اجتماع ــس )1981(، توجه هری
 Franck( متعــدد صورت گرفتــه  اســت  کنفرانس هــای 
ــر  347 :2002(. موضوعــات اولیــۀ مــورد توجــه مشــتمل ب

تحقیقــات مربــوط بــه فعالیــت زنــان، تجــارب و ترجیحــات 
ــط  ــان در محی ــکات زن ــا، مش ــتفاده از فضاه ــان در اس زن
ــزی و  ــی، برنامه  ری ــای محیط ــی جایگزین ه ــوع، بررس مصن
طراحــی اســت. بــه طــور کلــی دو جهت گیــری کلــی در این 
تحقیقــات قابــل مشــاهده اســت: جنســیت موضــوع بســیار 
مهمــی بــرای تجزیــه و تحلیــل اســت، و بهبود زندگــی زنان 
و دیگــران بایــد بــه عنــوان یــک هــدف مهــم مــورد توجــه 

  .)Franck 2002: 348( ــرد ــرار گی ق
ــوم  ــی و مفه ــۀ مدن ــا جامع ــط ب ــای مرتب ــور رویکرده ظه
حقــوق شــهروندی کثرت گــرا نیــز حاکــی از ضــرورت 
حضــور زنــان در شــهر اســت. در عیــن حــال بررســی ها در 
ــۀ  ــه هم ــد ک ــان می ده ــناختی نش ــای روان ش ــوزۀ نیازه ح
انســان ها بــه  منظــور تحقــق هویــت فــردی و جمعــی خــود 
نیــاز بــه ارتبــاط بــا ســایر انســان ها دارنــد و در ایــن میــان 

فضاهــای عمومــی شــهری ایــن امــکان را بــرای تعامــل و 
تزاحــم آرا ایجــاد می کننــد و بنابرایــن زنــان به عنــوان یکــی 
ــای  ــهر و فض ــور در ش ــق حض ــی ح ــای اجتماع از گروه  ه
شــهری را دارنــد. توجــه بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت 
کــه نمی تــوان فضــا را بــه شــیوه ای یکســان بــرای زنــان و 
مــردان طراحــی کــرد.  تفاوت هــای روان شــناختی جنســیتی 
ــه مفهــوم جنســیت نشــان می دهــد کــه یکــی  ــا توجــه ب ب
ــه  ــت جنســیتی در فضــا ن ــود عدال ــری و نب ــل نابراب از دالی
مربــوط بــه نپذیرفتــن زنــان در شــهر، بلکــه ناشــی از ایــن 
رویکــرد اســت کــه نیازهــای زنــان و 
ــده  ــابه دی ــورت مش ــه  ص ــردان ب م
ــن  ــم در ای ــۀ مه ــت. نکت ــده اس ش
ــای  ــی درک تفاوت ه ــه نوع ــان ب می
میــان زنــان و مــردان در طراحــی 
اســت کــه در شــهرها بــر عهــدۀ 
برنامه ریــزان، مدیــران و طراحــان 
ــی  ــی از روش های ــت. یک ــهری اس ش
ــد در ایــن بسترســازی  کــه می توان
ــش روی  ــای پی ــواع محدودیت ه ــایی ان ــد شناس ــر باش مؤث
زنــان بــه مــوازات توجه بــه نیازهای آنــان در فضای شــهری 
ــان  ــان نش ــش روی زن ــای پی ــی محدودیت ه ــت. بررس اس
ــف  ــان در فضــا طی ــدۀ زن ــل محدود کنن ــه عوام ــد ک می ده
بســیار گســترده ای را در بــر می گیــرد کــه می تــوان براســاس 
آرای نظریه پــردازان بــه فهرســتی از آنها دســت یافــت: منابع 
محــدود ماننــد پول و تحــرک، احســاس های بازدارنــده مانند 
تــرس و اســترس، مســئولیت هاي بازدارنــده و ســنگین مثــل 
کار منــزل و نگهــداري از کــودکان، موقعیت  هــا و هنجارهاي 
ــر اجتماعــي ماننــد اصــول و هنجارهــاي محدود کننــدۀ  مؤث
ــه  ــزي غیرحســاس نســبت ب جنســي، و طراحــي و برنامه  ری

  .)Day 2000( ــان زن
ــرس  ــر و ت ــاس خط ــده ، احس ــل محدودکنن ــان عوام در می
ــهری  ــای ش ــان در فض ــۀ زن ــر در تجرب ــن عناص مهم  تری
ــهری را محــدود  ــان از فضــای ش ــتفادۀ آن ــه اس ــتند ک هس
ــای  ــه فض ــود دارد ک ــم وج ــواردی ه ــد م ــد. هرچن می  کنن
شــهری را یــک ضــرورت، تنــوع، یــک عنصــر رهایی  بخــش 
Kren-( ــد ــی می  کنن ــت  معرف ــک ظرفی ــان و  ی ــرای زن  ب

از  یکـی  امنیـت  احسـاس 
پیش شرط های اساسی حضور و 
فعالیت در انواع مختلف فضاهای 
شهری اسـت و حداقل احساس 
امنیـت در آنهـا ضامـن تـداوم 

حضـور در فضـا خواهـد بود
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ichyn 2004: 127(. ترس در فرهنگ 

لغــت نگرانــی و اضطرابــی معنــا شــده 
کــه بــا حضــور یــا احتمــال بــروز خطر 
به وجــود می  آیــد. از آنجــا کــه طبیعــت 
ــودن  فضاهــای عمومــی لذت بخــش ب
ــی  ــا اســت، الزم اســت فعالیت  های آنه
کــه در ایــن فضاهــا وجــود دارد مــورد 
بررســی قــرار گیرنــد و در صــورت نیــاز 
مجــدداً ســازمان دهی شــوند تــا جدایی 

ــد ســبب  ــن نبای ــا همچنی ــن فضاه ــد. ای ــی رخ نده اجتماع
محــروم شــدن زنــان از حــق مشــارکت برابر در فضاها شــوند 
بررســی  ها نشــان می  دهــد   .)Rosewarne 2005: 73(

کــه تــرس یــک عامــل مهــم در کاهــش یــا عــدم حضــور 
زنــان در فضاهــای عمومــی اســت. تــرس از وقــوع جــرم و 
ــراه  ــی هم ــی اجتماع ــی و جدای ــت اجتماع ــا هوی ــت ب جنای
ــر متوجــه  ــی  کــه جرم  هــای عمومــی کمت می  شــود. در حال
زنــان اســت، ایــن واقعیــت غیرقابل انــکار اســت کــه زنــان 
نســبت بــه مــردان فرصــت کمتــری بــرای حضــور در فضــا 
دارنــد. ایــن موضــوع بــا عنــوان »پارادوکــس تــرس« مطرح 
می  شــود. براســاس آمــار، زنــان کمتــر قربانــی جــرم و جنایت 
هســتند و احســاس خطــر کمتــری نســبت به مــردان در مورد 

 .)Howard, 1999:  219( جنایــت  دارنــد

از  ارتقـــای امـنیت محــیط  ۱-2- نظـریة 
طـریق طراحــی

بررســی ها نشــان می دهــد کــه در میــان نظریــات مربــوط به 
پیشــگیری از جــرم بــه  منظــور دســتیابی بــه امنیــت، نظریــۀ 
ــا طراحــی محیطــی1 رهیافتــي نســبتًا  پیشــگیری از جــرم ب
جدیــد امــا بــا ســابقۀ پژوهشــی طوالنــي اســت. ایــن نظریــه 
ــۀ  ــۀ کلی ــري بهین ــد و به کارگی ــه طراحــي کارآم معطــوف ب
عناصــر موجــود در محیــط مصنــوع در جهــت کاهــش جرایم 
شــهري اســت که به  طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در ارتقای 
کیفیــت زندگــي و افزایــش رضایت منــدي و بهبــود رفــاه و 
 .)Crowe 2000: 46(  ســرمایۀ اجتماعــي تأثیــر بســزایي دارد
موفــات  شــش خصوصیــت اصلــي را به  عنــوان مفاهیــم اولیۀ 
ایــن نظریــه پیشــنهاد می دهــد کــه شــامل نظــارت، کنتــرل 

1 - Crime Prevention through Environmental Design 
(CPTED)

ــدف،  ــازی ه ــی، مستحکم س دسترس
خوانایــی و مدیریــت و نگهــداری، 
حمایــت از فعالیــت، و قلمروگرایــی 

 .)Moffat 1983( اســت
ــی  ــوم قلمروگرای ــه، مفه ــن مقال در ای
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان 
معیارهــای تأثیرگــذار بــر ارتقــای 
ــرد.  ــرار می گی ــورد توجــه ق ــت م امنی
یکــی از دالیــل اصلــی بررســی ایــن 
معیــار بــه  صــورت ویــژه، تفــاوت مرفولــوژی و الگــوی بافت 
ــه نظــر می رســد بافــت  ــد اســت. ب محــات ســنتی و جدی
محــات قدیــم در برخــی از زیرمعیارهــای مرتبــط بــا ایجــاد 
حــس مالکیــت بهتــر عمــل می کــرد و بــا توجــه بــه فرهنگ 
و ســنت ایرانــی فضاهــای قابــل قبولــی بــرای زنــان فراهــم 

ــی آورد.   م

امنیت  ارتقای  عامـل  قلمـروگرایـي2   -۱-2-۱
محیطی

هــر موجــود زنــده اي، بنــا بــر خصلــت خــود ، مدعــي قلمــرو 
ــد.  ــاع مي کن ــران دف ــل دیگ ــت و از آن در مقاب ــي اس خاص
هایدگــر عقیــده دارد کــه اجــزاي اصلــي قلمــرو »مشــخص 
بــودن« و »دفــاع« از آن اســت. وي بــر ایــن بــاور اســت که 
هــر موجــودی بــا مجموعــه  ای از حباب  هــا یــا بالون هایــي با 
شــکل هاي غیرمنظــم احاطــه شــده  اســت کــه بــرای حفــظ 
فضــاي متناســب  ما بیــن یکایــک جانــداران بــه  کار مــي رود. 
وي ایــن فواصــل را تشــریح مي کنــد و آنهــا را فاصلــۀ گریــز، 
فاصلــۀ حســاس یــا بحرانــي، و فاصلۀ شــخصي یــا اجتماعي 

خوانــده  اســت )بحرینــی و تاج بخــش 1378: 20-19(. 
قلمروگرایــي  مجموعــۀ رفتارهــا و ادراکاتی اســت کــه هر فرد 
یــا گــروه بــر مبنــاي مالکیتي کــه از فضــاي فیزیکــي متصور 
ــروز می  دهــد. ایجــاد احســاس مالکیــت در  شــده از خــود ب
ســاکنان و اســتفاده کنندگان از فضــا و احســاس مســئولیت 
نســبت بــه محیــط پیرامونــي آنهــا مي توانــد نقــش مهمــي 
در پیشــگیري از جرم داشــته باشــد. وضوح و تمایــز در ادراک 
ــي و  ــي ، نیمه خصوص ــاي عموم ــن فضاه ــل بی ــاي حائ فض
ــدم احســاس  ــد. ع ــر کمــک می کن ــن ام ــه ای خصوصــي ب

2- territorial reinforcement

بافـت محـالت قدیـم در برخی 
از زیرمعیارهای مرتبـط با ایجاد 
حس مالکیت بهتر عمل می کرد 
و بـا توجـه به فرهنگ و سـنت 
ایرانی فضاهای قابل قبولی برای 

زنان فراهـم می آورد  
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ــش  ــئولیت و افزای ــاس مس ــش احس ــب کاه ــت موج مالکی
احتمــال وقــوع جــرم و رفتارهــاي ناهنجــار مي گــردد 
)دیویــس 1389: 24(. ایــن مفهــوم از طریق تقویت احســاس 
و روحیــۀ مالکیــت در محیط هــاي ســاخته شــده و مصنــوع 
Wek-( 1 موســوم اســت رمحقــق مي شــود کــه بــه ایــدۀ چتــ

 .)erle and Whitzman 1995

۱-2-2- تفاوت مفهـوم قلمـرو برای زنان و مـردان 
در فضاهای شهـری

بر اســاس آنچــه در تعریــف مفهــوم قلمروگرایــی بیــان شــد، 
ــط اجتماعــی تأثیرگــذار  ــدازۀ فضــا در ایجــاد رواب ابعــاد و ان
ــری  ــط صمیمانه ت ــا، رواب ــر فض ــاد کوچک ت ــت. در ابع اس

برقــرار اســت کــه حــس مالکیــت 
ــه فضــا  ــی ب ــراد و وابســتگی عاطف اف
ــورد  ــدودۀ م ــور مح ــش و تص را افزای
اســتفاده و قلمــرو افراد را تحت الشــعاع 
قــرار می دهــد. هرچنــد فضاهــای 
ــراب آور  ــود اضط ــی خ ــران و خال بی ک
اســت و شــرایط جرم خیــزی را فراهــم 
ــا  ــز ب ــک نی ــای کوچ ــی آورد، فضاه م
ــد  ــاد می توان ــام زی ــدن ازدح ــوأم ش ت
شــرایط آســیب پذیری را موجــب شــود. 
ــر  از آنجــا کــه مفهــوم قلمروگرایــي ب

حــس مالکیــت و اســتفاده از فضــاي اجتماعــي تأثیــر دارد، 
ایــن امــر از نظــر زنــان و مــردان دارای تفــاوت قابــل توجهی 
اســت. زنــان نســبت بــه مــردان، بــه لحــاظ ذهنــی، فاصلــۀ 
ــب  ــه طل ــراد غریب ــردان و اف ــا م ــتری را ب ــخصی بیش ش
ــی  ــور کل ــه  ط ــکاران 1389(. ب ــاری و هم ــد )انص می کنن
ــته  ــه دو دس ــی را ب ــر در قلمروگرای ــل مؤث ــوان عوام می ت

ــرد. ــی تقســیم ک ــدی و محتوای ــل کالب عوام

۱-2-۳- عوامـل کالبدی مؤثر بر ایجاد قلمروگرایـی

تعریف عرصه ها  
دیوید چپمـن عقیده دارد فضاها معمواًل زمانـي تأثیرگذارترند که 
بـه روشـني تعریف شـده باشـند چرا کـه فضاهاي تعریف شـده 
در نـوع تجربـۀ فضـا و احسـاس امنیـت و مطبوع بـودن مؤثرند. 

1 - umbrella concept

وي فضاهـاي شـهري تعریف شـده را داراي ویژگي هـاي توالي، 
تنـوع، شـگفتي، مجـرد بودن و احسـاس محصـوري مي داند که 

بـه احسـاس امنیت منجر می  شـود )چپمـن 1386: 179(.

نشانه گذاری فضا  
مشـخص کردن محدوده و قلمرو بدون اسـتفاده از موانع کالبدی 
برای برخی از موقعیت ها مناسـب اسـت که هدف عدم دسترسی 
فیزیکـی اسـت. تکنیک هـای طراحـی کـه اغلـب مردم بـه آنها 
واکنش نشـان می دهند شـامل تغییر در مسـیرها، سطوح،  زمینه 
و بافـت، رنگ، چشـم اندازها،  پوشـش گیاهی و تابلوهـا و عایم 

اسـت )دیویس  1389: 24(. 

۱-2-4- عوامـل محتوایی مؤثر بر 
ایجاد قلمروگرایـی

   وابسـتگی عاطفی یا جزئی از 
بودن فضا 

و  افـراد  مشـارکت  و  شـدن  درگیـر 
اسـتفاده کنندگان در مدیریـت و طراحی 
نواحـی، خـود موجب ایجـاد قلمروگرایی 
می شـود )دیویس 1389: 26(. گرینبرگ 
و همکارانـش اعتقاد دارند که دلبسـتگي 
اساسـي  عنـوان عنصـر  بـه   عاطفـي 
همبستگي اجتماعي، عامل اصلي کنترل 
منطقه اي به  شـمار مي رود چرا که احساس تعلق خاطر به اجتماع 
باعث مي شـود افراد احسـاس کنند که تحت کنترل اجتماعشـان 
 Greenberg et al.( قـرار دارنـد و اجتمـاع به فکـر آنـان اسـت
148 :1982(. از این رو، با احسـاس داشـتن پشتیبان، محله شان 

را امن تـر از آن چیـزي فرض مي کنند که واقعاً هسـت. از سـوی 
دیگر، وجود وابستگی عاطفی نسبت به فضای محله در مدیریت 

و نگهـداری از فضـا و نظـارت بر آن مؤثر اسـت. 

گروه های استفاده کننده از فضا   
گروه های اسـتفاده کننده از فضا نیز در ایجاد حس امنیت در فضا 
نقش اساسـی دارند و افراد را در تعیین قلمرو حضور خود در فضا 
تحـت تأثیر قـرار می دهند. گروه هایـی با ویژگی هـای بهنجار یا 
نابهنجـار همچـون گروه های جوانـان محله، گرو ه هـای بزهکار، 
مصرف کننـدگان مـواد و حتی افراد غریبه و ناآشـنایی که فضای 
محلـه را برای تردد خود انتخـاب می کنند می توانند در میان زنان 

بـه  خاطـر  تعلـق  احسـاس 
اجتمـاع باعـث مي شـود افراد 
احسـاس کنند که تحت کنترل 
اجتماعشان قرار دارند و اجتماع 

بـه فکـر آنان اسـت
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و قشـر آسیب پذیر اسـتفاده کننده از محله واکنش های انزوا طلبی 
یـا ترس از حضور و اسـتفاده از مکان هایـی را ایجاد کنند که این 

افـراد به  طور معمـول در آنها رفـت و آمد دارند. 

انجام فعالیت  
یـان ِگل1 رشـد فعالیت هـای انتخابـی و در نتیجـه فعالیت هـای 
اجتماعـی را در رابطـۀ مسـتقیم بـا کیفیـت فضاهـا و امنیـت و 
دعوت کنندگـی آنهـا می داند. بنابراین اگر فضای محلـه ای دارای 
کیفیت مناسـب نباشـد، افراد تنهـا فعالیت های ضـروری را انجام 
می دهنـد و به سـرعت بـه خانه هایشـان باز می گردنـد. در چنین 
شرایطی زنان نیز ماندن در فضای محله ای را انتخاب نمی کنند و 
کناره گیری از اکثر فضاهای محله را شـاهد خواهیم بود. بنابراین 
وجود محیطی که در آن شـخص احسـاس مالکیت و قلمرو دارد، 
زمینـۀ بـروز فعالیت های اجتماعـی و اختیاری را فراهـم می آورد. 

حضورپذیری  
تأثیرگـذاری حس مالکیت و داشـتن قلمـرو در فضا زمینۀ حضور 
در فضـا را فراهـم مـی آورد، هرچنـد محدودیت هـاي زنـان براي 
حضور در فضاهاي شـهري به شـدت از شرایط سنی، نوع اشتغال 
و وضعیـت تأهل آنان تأثیر می پذیرد )علیخـواه و نجیبی 1385(. 
بـراي نمونـه، زنانـی که به دلیل اشـتغال خـارج از منـزل به  طور 
روزمـره در عرصـۀ شـهر حضـور می یابنـد اعتمـاد بـه نفـس به 
مراتب بیشتري نسـبت به زنان خانه دار در خود احساس می کنند. 
احسـاس تـرس از حضـور در عرصۀ شـهر از دیگـر موانع حضور 

1 - گل در یک تقسیم بندی، فعالیت های هرروزة انسان ها در فضای 
و  انتخابی«  »فعالیت های  ضروری«،  »فعالیت های  به  را  شهری 

»فعالیت های اجتماعی« تقسیم می کند )گل 1387: 3(.

زنـان در فضاهـاي شـهري و در زنان مسـن به مراتب بیشـتر از 
دختـران جوان اسـت )بمانیان و همـکاران 1387(. اما فارغ از این 
مسـائل، عـدم توجه به طراحی فضا بـرای زنان به کاهش حضور 

آنـان در فضاها منجر می شـود.

هنجارهای فرهنگی و اجتماعی  
هنجارهـای اجتماعـی و فرهنگـی بـه شـدت بـر درک مفهـوم 
قلمروگرایـی تأثیـر می  گذارنـد. بـه ایـن مفهـوم کـه هنجارها و 
عرف  هـای قابـل پذیـرش در هر فرهنگ که بر شـیوه و سـبک 
زندگـی اثـر می  گذارند، بـر پذیرش ضرورت حضـور و نوع حضور 
زنان در شـهر مؤثرند. به عبارت دیگـر، فارغ از معیارهای کالبدی 
کـه بـر حضورپذیری در فضا تأثیـر دارند، عرف هـا و نگرش های  
ناشـی از فرهنـگ و ایدئولوژی جامعه نیـز بر این موضوع بی تأثیر 
نیسـتند. ایـن امـر در شـهرهای سـنتی و در بافت  هـای محلـی 
به گونـه ای آشـکار خودنمایـی می کنـد. در فرهنگ های مختلف، 
ادراک زنان و مردان از مفهوم قلمرو متفاوت است. به این ترتیب، 
نحـوۀ بـروز این مفهوم در بافت های سـنتی بـا هنجارهای غالب 
اجتماعـی و فرهنگی اسـامی تفاوتی آشـکار بـا محات معاصر 
و هنجارهـای اجتماعی و فرهنگی تغییر یافتۀ سـاکنان آنها دارد.

۱-2-۵- تدوین مـدل اولـیة قلمروگرایـی و ایجاد 
حـس امـنیت در فضـا

براسـاس عوامـل مؤثـر در ارتقـای حس امنیت بـا تأکید بر نقش 
مؤلفـۀ قلمروگرایـی و حـس مالکیـت، می تـوان مـدل روابـط 
متغیرهـای مقالـه را بـه شـکل زیر مفروض داشـت )تصویـر 1(. 
ایـن عوامـل در دو بعـد کالبدی شـامل نشـانه گذاری محیطی و 

تصویر ۱. مدل اولیة قلمروگرایی و احساس امنیت در فضا
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اسـتفاده از عایم و رنگ و غیره و تعریف شـده بودن عرصه های 
عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی برای افراد؛ و محتوایی شامل 
تأثیر وابسـتگی عاطفی افراد نسـبت به فضای محلـه،  گروه های 
اسـتفاده کننده از فضـا و فعالیت هـای آنها، ویژگـی حضورپذیری 

فضـا و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی قابل بررسـی اسـت. 

۱-2-۶- بررسـی رابطة مـیان قلمـرو گرایـی و 
رویکـردهای پذیرندگـی محـیط برای زنان

در ادامـه بـه بررسـی رابطـۀ میـان مفهـوم قلمروگرایـی و دو 
رویکـرد غالـب شـهروندی در زمینـۀ پذیرندگـی محیط برای 
زنـان پرداختـه می  شـود. بـا توجـه بـه اینکـه قلمروگرایی به 
نوعـی حـس مالکیـت و تعریف عرصه ها اسـت، می تـوان در 
ایـن دو رویکـرد بـه  صورتـی موشـکافانه این مفهـوم را مورد 

تعمـق قـرار داد و قلمـرو زنـان را در آنهـا بررسـی کرد. 
تعریـف قلمرو در رویکرد طرد: مفهوم قلمرو و وسـعت 
آن بـرای زنـان در ایـن دیـدگاه، خانـه و فضاهـای مرتبـط با 
خانه اسـت. بدیـن ترتیب، در نمونه هـای منطقه بندی متأثر از 
ایـن دیـدگاه، عرصۀ فضاهای سـکونتی که به نوعی از سـایر 
قلمروهـا و منطقه بندی  هـا جدا اسـت محـدودۀ تحت مالکیت 
زنـان بـوده  و عرصه هـای عمومـی بـا توجه به محـدود بودن 
تعـداد زنـان شـاغل عمومًا فضاهایـی مردانـه و غیرمنطبق بر 

نیازهـای زنـان بوده اند.
تعریـف قلمـرو در رویکـرد فراگیـری: ایـن رویکـرد 
عرصـۀ شـهری را بـه عنـوان قلمـرو زنـان مـورد توجـه قرار 

می دهـد و نوعـی عدالـت و برابـری را مـد نظـر دارد، هرچند 
بی شـک عامـل فرهنـگ می توانـد هم چنـان در ایـن دیدگاه 
تأثیرگـذار باشـد. بـه رغـم نفـوذ ایـن دیـدگاه از دهـۀ 1970 
و  اجتماعـی و فرهنگـی  تأثیـر هنجارهـای  پذیـرش آن،  و 
ایدئولوژی هـا بـر آن هنـوز قابل طرح و بررسـی اسـت. برای 
نمونـه در محات سـنتی، رسـیدن به نوعی عدالـت و برابری 
بـا وجود هنجارهـای اجتماعی و فرهنگی غالـب، دور از ذهن 

بـه نظر می رسـد.
حـال پرسـش پیـش رو ایـن اسـت کـه از میـان دو رویکـرد 
مطـرح، کـدام یـک بـر دیگـری ارجحیت دارد؟ شـاید پاسـخ 
اولیـه برتـری رویکـرد دوم باشـد. اما بدون شـک پاسـخ این 
پرسـش در ارتباط با شـرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه شکل 
می گیـرد. بـرای نمونه، در محات سـنتی، رویکـرد اول بهتر 

از رویکرد دوم پاسـخگو اسـت.

2- معرفـی یک محلة سنتـی: محـلة ایران 
از آنجـا کـه زنان بیشـترین ارتباط را با فضـای محله ای دارند 
و بـه لحاظ تاریخی فضای مورد اسـتفادۀ آنـان خانه یا محیط 
نزدیـک خانه بوده اسـت، فضای محله ای فضایی مناسـب در 
سلسله مراتب شـهری برای بررسی مفهوم قلمروگرایی است. 
قلمـرو مکانی مورد بررسـی در مقالۀ حاضر محلـۀ ایران واقع 
در منطقۀ 12 شـهرداری تهران اسـت که از شـمال به خیابان 
مجاهدین اسـام، از شـرق به خیابان هفده شهریور، از جنوب 
بـه خیابـان امیرکبیـر و از غـرب بـه خیابـان شـهید مصطفی 

تصویر 2. موقـعیت محلة ایران
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خمینی محدود اسـت و جزو بافت هسـتۀ مرکزی شهر تهران 
با الگو و ویژگی بافت های سـنتی محسـوب می شـود )تصویر 
2(. ایـن محلـه بـه لحـاظ ویژگی هـای اجتماعـی و فرهنگی 
محلـه ای سـنتی اسـت کـه در آن مسـائل جدایـی جنسـیتی 
بـه دلیـل زمینه هـای مذهبـی بـه شـدت مـورد توجه اسـت. 
محـدوده  ای کـه در این مقاله بـه منظور گـردآوری اطاعات 
میدانی انتخاب شـده ضلع شـرقی محله و خیابان ایران است. 
دلیـل چنیـن انتخابـی ایـن بوده اسـت کـه در دهۀ اخیـر، به 
دلیل سـاخت و سـازهای حاشـیۀ مجلس )ضلع شرقی خیابان 
مـردم( و محدودۀ جنوبی مجلس به منظور توسـعۀ خانۀ ملت، 
بخـش غربی محله دسـتخوش تغییرات زیادی شـده اسـت و 
عـدم توجـه به ایـن موضـوع می  توانسـت یافته های بررسـی 

را بـه شـدت تحت تأثیر قـرار دهد. 
اطاعـات مـورد نیـاز بـا هـدف تحلیـل دیـدگاه افـراد و بـا 
بهره  گیـری از پرسـش نامۀ محقـق سـاخته مبتنـی بـر طیـف 
لیکـرت 5 گزینـه ای جمع آوری و در بررسـي دیدگاه سـاکنان 
بافـت سـنتی محلۀ ایران واقـع در منطقۀ 12 شـهر تهران در 
خصـوص میزان تأثیـر مؤلفه های قلمروگرایـی در ایجاد حس 
امنیـت در سـاکنان محله به کار گرفته شـده اسـت. عاوه بر 
آن، ویژگی هـای حضـور افراد، نحـوۀ همراهی و نـوع فعالیت 
آنهـا در فضا نیز بررسـی شـده اسـت. جامعۀ آمـاری را زنان و 
مـردان سـاکن محلـۀ ایران در ردۀ سـنی 18 سـال به باال که 
بـه تنهایـی توانایـی حضـور در فضـای محله ای و اسـتفاده از 
امکانـات آن را دارنـد تشـکیل می دهنـد. حجم نمونـۀ آماری 
بـا دقت 95٪ و سـطح خطای 0/05، بر اسـاس فرمـول تعیین 
حجـم نمونـه معـادل 161 محاسـبه شـد کـه بـرای اطمینان 
بیشـتر و حـذف پرسـش نامه  های نامرغـوب احتمالـی، 200 
پرسـش نامه بـا در نظـر گرفتـن سـهم برابـر بـرای زنـان و 
مـردان در میـان اسـتفاده کنندگان از فضـای محلـه توزیـع و 

تکمیـل گردید.

۳- قلمـروگرایـی متفاوت زنان و مـردان
در گام  اول، بـه  منظـور بررسـی غیرمسـتقیم ادراک زنـان از 
قلمـرو خـود در فضای محلـه ای، در بخش آمار توصیفی سـه 
پرسـش در قالـب شـناخت ویژگی های حضـور و فعالیت افراد 
شـامل زمـان حضـور، نوع حضـور و نحـوۀ همراهی افـراد به 
تفکیک جنسـیت مطرح شـد )جـدول 1( زیـرا ادراک از مقولۀ 
قلمـرو شـخصی و عمومی می توانـد هریک از ایـن ویژگی ها 

را تحـت تأثیـر خود قرار دهـد. در گام دوم و در بخش تحلیل 
یافته هـا، بـه آزمـون شـاخص های قلمروگرایـی در احسـاس 

پرداخته شـد. امنیت 

۳-۱- فعالـیت های زنان و مـردان
در فضای محلۀ ایران، ادراک زنان از قلمرو و میزان احسـاس 
امنیت در آن به  گونه ای اسـت که آنان حضور در فعالیت های 
اجبـاری مانند فعالیت هـای روزانه همچون خریـد، عبور برای 
رفتـن به سـایر مکان هـا، بـردن و آوردن کـودکان و رفتن به 
مسـجد را بیش از مـردان برمی گزینند و درصـد قابل توجهی 
تفـاوت در ایـن حضـور مشـاهده می  شـود.  در زمینـۀ حضـور 
اجبـاری بـرای کار، حضور مـردان بیش از حضور زنان اسـت 
کـه دلیـل آن را می توان سـهم کم اشـتغال زنـان در محله و 
بافت سـنتی محدوده دانسـت. در زمینـۀ فعالیت های اختیاری 
و اجتماعـی، حضور مـردان در این نوع فعالیت ها بیش از زنان 
اسـت. حتـی در بافتـی بـا فرهنگ سـنتی، زنـان دارای قلمرو 
کامًا مشـخص و جداگانه ای برای خود نیسـتند و این فضاها 
تحت سـیطرۀ حضور بیشتر مردان اسـت. ویژگی های مذهبی 
سـاکنان محله سـبب شده اسـت بیشـترین دلیل حضور زنان 
در فضـای محلـه ای انجـام فعالیت هـای اجبـاری یـا رفتن به 

مسـجد و جلسـات قرآن باشد. 

۳-2- نحوة همراهـی در فضای محله  ای 
در بررسـی تأثیـر قلمروگرایـی بـر نوع حضور زنـان در فضای 
محلـه ای، نحـوۀ حضور این گروه در مقایسـه با مردان نشـان 
می دهـد کـه بیـش از 60 درصـد مـردان بـه  تنهایـی در فضا 
حضـور می یابنـد و زنان بـه  دلیل ایفای وظایف و مسـئولیت-

هـای خانـه داری و وظایـف مراقبتـی و وجـود محدودیت ها و 
هنجارهـا بـه اجبـار بیشـتر به همـراه خانـواده و فرزنـدان در 
فضـای محله ـای حضـور می  یابنـد. زنـان بیشـتر از مـردان 
دوسـت دارنـد به همـراه کـودکان و خانـواده در فضـا حضور 
یابنـد. ادراک آنهـا از قلمـرو  همچنیـن می توانـد تحـت تأثیر 
ویژگی هـای مربوط بـه نیازهای افـراد تحت سرپرسـتی آنان 

همچون کـودکان تعریف شـود.

۳-۳- زمان حضـور در فضای محله  ای
زنان با ادراک محدوده و حق قلمرویی خویش و افراد تحت 
سرپرستی یا همراه خود در فضای محله ای،  زمان خاصی را 
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زمان  انتخاب می کنند.  فعالیت های خود  انواع  انجام  جهت 
با مردان دارد، به  حضور زنان هنگام شب تفاوت محسوسی 
صورتی  که تنها  1/4درصد زنان در اواخر شب در محله حضور 
می یابند. این در حالی است که حدود 18 درصد مردان اواخر 
شب در محله حضور دارند. از میان زمان های مختلف حضور، 
این  بعداز ظهر در محله حضور می  یابند.  و  بیشتر صبح  زنان 
امر نشان دهندۀ آن است که قلمرو مکانی در فضای محله ای 
به گونه ای سازمان نیافته است که تأمین کنندۀ امنیت خاطر زنان 

برای حضور اختیاری در ساعات مختلف باشد.

۳-4- رابطة قلمروگرایـي و احسـاس امنیـت
براساس چارچوب مفهومی بررسی، فرضیه بدین شرح است: میزان 
رضایت از امنیت محله با میزان قلمروگرایي بر آن رابطه دارد 

)جدول 2(. شاخص قلمروگرایي با پنج زیرشاخص در بعد محتوایی 
شامل »وابستگی عاطفی نسبت به فضا«، »گرو ه های استفاده کننده 
از فضا«، »انجام فعالیت«، »حضورپذیری فضا« و »هنجارهای 
اجتماعی و فرهنگی« و دو شاخص کلی در بعد کالبدی شامل 
»تعریف کالبدی عرصه ها« و »نشانه گذاري محیطي« مورد پرسش 
قرار گرفته  است. به  منظور بررسی فرضیه، از آزمون همبستگی 
گاما استفاده شده و رابطۀ همبستگی میان زیرشاخص هاي متغیر 
مستقل »قلمروگرایي« و متغیر وابسته »میزان احساس امنیت« 
مورد بررسي قرار گرفته  است. با در نظر گرفتن سطح معنی داري 
0/05 و با ضریب اطمینان 95 درصد، در میان مردان، تنها بین 
زیرشاخص  »حضورپذیری فضا« و متغیر مستقل رابطۀ معنادار 
وجود دارد. در بین زنان، میان »گرو ه های استفاده کننده از فضا«، 

درصد از زنان درصد از 
مردان

نوع فعالیت ویژگی های حضور افراد
اجتماعی اجباری اختیاری

71/9 54/9 × خرید روزانه

 و 
ری

تیا
 اخ

ی،
بار

 اج
ای

ت ه
الی

 فع
ان

یز
و م

ع 
نوا

ا

ی 
ماع

جت
ا

70/0 42/9 × عبور برای رفتن به سایر مکان ها 
12/2 9/9 × بردن و آوردن کودکان
4/4 12/1 × انتظار برای دوستان
24/4 42/9 × کار
1/4 9/9 × ورزش 
6/3 9/9 × پیاده روی
10 7/7 × تعامل اجتماعی
1/1 14/3 × گذراندن اوقات فراغت
2/2 11/0 × تماشا کردن دیگران
73/2 65/67 × حضور در اماکن مذهبی

22 34/4 تنها

در 
ور 

ض
ی ح

برا
ی 

راه
هم

وه 
نح

ی 
هر

 ش
ای

ض
ف

18/9 28/6 با دوستان
16/7 11 با همسر

14/4 6/6 با فرزندان

68/9 62/6 با اعضای خانواده
7/8 1/1 با والدین

- 1/1 با سایرین

46/7 53/8 صبح

ور
ض

ن ح
زما

10 22 ظهر

40/1 44 بعدازظهر
15/6 36/3 اوایل شب
1/4 17/6 اواخر شب

جدول ۱. آمار توصیفی ویژگی های فعالیت زنان و مردان
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»انجام فعالیت«، »حضورپذیری فضا«، »تعریف کالبدی عرصه ها«،  
»نشانه گذاري محیطي« و زیر شاخص »ضرورت و حق حضور زنان 
در فضای محله« از شاخص »هنجارهای فرهنگی و اجتماعی« با 
»میزان رضایت از امنیت محله« رابطۀ معناداري مشاهد می شود. 
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که به دلیل وجود بستر مذهبی 
و غلبۀ هنجارهای اجتماعیـ  فرهنگی در فضای محلۀ ایران، زنان 
برای انجام فعالیت های خود به ویژه فعالیت های اختیاری، کمتر 
در فضای محله ای حضور می یابند. با توجه به زمینه های مذهبی 
محله، ضرورت تعریف قلمروهای مشخص و زنانه برای این گروه 
احساس می شود، اما به دلیل تغییراتی که در ساختار محله به وجود 
آمده و همچنین افزایش ساکنان غیر بومی در محدوده، قلمروهای 
زنانه از بین رفته و در حال حاضر تنها فضاهای مساجد و حسینیه ها 

عرصه ای مطلوب برای حضور آنان است. 

4- بحـث و نتیجه گـیری 
احساس قلمرو و مالکیت در فضای محله ای امری است که ادراک 
افراد از امنیت فضا را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بررسی این امر در 

بافت های سنتی نشان می دهد که توجه به این مفهوم در قالب های 
متعددی همچون تعریف حدود و ثغور آنها و طراحی سلسله مراتب 
فضایی، قلمرو نسبتاً مطلوبی برای حضور زنان در محات فراهم 
می آورد که به نوعی تحت تأثیر هنجارهای اجتماعیـ  فرهنگی و 
الگوی جدایی قلمروهای زنان و مردان قرار می گیرد. به عبارتی، ادراک 
زنان و مردان در فرهنگ های مختلف از مفهوم قلمرو متفاوت است. 
از این رو، نحوۀ بروز این مفهوم در بافت های سنتی با هنجارهای 
غالب اجتماعی و فرهنگی اسامی تفاوتی آشکار با محات معاصر 

و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی تغییر یافتۀ ساکنین آنها دارد. 
در نمونۀ مورد مطالعه در این مقاله، نتایج به دست آمده نشان می دهد 
که با توجه به تغییرات ایجاد شده در ساختار سلسله مراتبی محات 
در مقایسه با گذشته، زنان حس مالکیت و قلمروگرایی کمتری نسبت 
به مردان دارند. زنان ساکن محلۀ ایران، برخاف شرایط موجود که از 
نحوه و زمان حضور و الگوی فعالیت آنها در فضای محله قابل مشاهده 
است،  در ادراک شاخص های قلمروگرایی به دنبال تعریف عرصه و 
قلمرو برای خود هستند تا بتوانند در کنار گروه های وابسته و همراه خود 
یا به تنهایی و به  صورت اختیاری در محله حضور یابند و زمینۀ تعامل 

امنیت کل محله

مردهمبستگي )آزمون گاما(  زن

اولویت تأثیرگذاری معنی داری اولویت تأثیرگذاری معنی داری

0/008 0/945 0/093 0/493 وابستگی عاطفی نسبت به فضا

یی
توا

مح
ل 

وام
ع

یي
گرا

رو
قلم

ي 
 ها

ص
اخ

ش

0/030 0/812 0/281 0/035 گرو ه های استفاده کننده از فضا

0/115 0/380 0/417 0/002 انجام فعالیت

0/194 0/032 0/303 0/016 حضورپذیری فضا

0/041 0/87 0/308 0/012 ضرورت و حق حضور زنان در 
فضای محله

هنجارهای 
فرهنگی و 
اجتماعی

- - 0/212 0/246 منع حضور زنان به واسطۀ 
حضور مردان

- - 0/012 0/431 محدودیت خانواده برای حضور 
زنان 

0/066 0/577 -0/215 0/039 تعریف کالبدی عرصه ها

ی
بد

کال
ل 

وام
ع

-0/169 0/126 -0/248 0/046 نشانه گذاري محیطي

جدول 2. بررسی رابطة همبستگی میان زیرشاخص هاي قلمروگرایي و میزان احساس امنیت
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بی دغدغه با فضای محله ای برای آنان فراهم آید. بنابراین می توان 
نتیجه گرفت که زنان در بافت سنتی محلۀ مورد بررسی، هم چنان به 
مقولۀ جدایی جنسیتی اعتقاد دارند که این امر تحت تأثیر باورها و عامل 
فرهنگ است. شاید این بررسی در بافت های مدرن شهری که دارای 
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی متفاوتی هستند نتایج متفاوتی را نشان 
دهد. از میان شاخص  های محتوایی بررسی شده، مردان تنها شاخص 
»حضورپذیری« را در »احساس امنیت« مؤثر می دانند. این در حالی 
است که از دید زنان، عوامل محتوایی مؤثر بر احساس امنیت به ترتیب 
عبارت اند از »انجام فعالیت«، »ضرورت و حق حضور زنان در فضای 
محله ای«، »حضورپذیری« و »گروه های استفاده کننده از فضا«. در 
بعد کالبدی، به ترتیب »تعریف کالبدی عرصه ها« و »نشانه گذاری 

محیطی« از دید زنان بر احساس امنیت تأثیر دارند.
به این ترتیب، بررسی  ها در محلۀ ایران نشان می دهد که عوامل متعدد 
کالبدی و محتوایی در میزان حضور زنان و ایجاد احساس امنیت تأثیر 
دارند. این بدین معنی است که برای ایجاد محیطی پاسخگو و امن برای 
حضور زنان، برنامه ریز و طراح شهر باید موارد متعددی را مورد توجه 
قرار دهد. تکیۀ صرف بر نیازهای مردان نمی تواند به خلق محیط  های 
مطلوب برای زنان منجر شود. نتایج بررسی انواع فعالیت  ها و میزان 
حضور در فضا نیز نشان می  دهد که زنان بیشتر برای فعالیت های 
اجباری و با محدودیت های زمانی در فضا حضور می  یابند. این نتایج 
حاکی از آن است که حق حضور به عنوان یکی از حقوق شهروندی 
مورد توجه نبوده است و بنابراین در سطح محله، که اولین بستر حضور 
زنان و مهم  ترین عرصه برای انجام فعالیت  های روزانه است، زمینۀ 

حضور بی دغدغه و امن وجود ندارد.
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Abstract
Concept of territoriality represents the rate of 
users’ satisfaction of space, and is related to the 
provision of security in urban and neighborhood 
areas. Hence, its realization can lead to active 
participation of people in urban spaces. The 
sense of realm and ownership of space provides 
the basis for space monitoring. Therefore, the 
concept can be examined in two aspects of; 
content and physical and is impacted by the 
cultural Interfering variable. 
Study of neighborhoods in traditional pattern 
shows; in the past defining the neighborhoods’ 
boundaries and spatial hierarchy, and similarly 
pattern of gender segregation, could strengthen 
the sense of territory ownership in women, but 
with changes over time in the structure of neigh-
borhoods and diminishing the physical and con-
tent dimensions of territoriality concept, these 
fabric act unsuccessfully. 
The purpose of this paper is to examine the con-
cept of territory from men and women’s per-
spective in a sample area from Tehran traditional 

neighborhoods. Survey method and correlation 
analysis is applied. In this paper, the independent 
variable is the territoriality index, which its role 
in providing feeling of security –as dependent 
variable- among male and female residents of 
Iran neighborhood, in the 12th region of Teh-
ran is studied. Two hundred respondents were 
selected through random cluster sampling and 
questionnaires (with equal share for women and 
men) were completed from residents. Data anal-
ysis shows that there is a significant difference 
between women and men in the rate of secu-
rity feeling based on the physical and content 
dimensions of territoriality.  Women feel less 
secure than men in the neighborhood spaces. 
Meantime, due to changes in the hierarchical 
structure of urban neighborhoods, women have 
less feeling of ownership and territoriality than 
men, which affects their presence in the neigh-
borhood spaces.  
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