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Method and Materials: after epistemological collapse of rational-

technocratic planning which resulted in professional collapse, urban 

planning theory have got new capacity to study the sociological urban 

changes and analyze the influence of different discourses on 

constructing urban spaces. Based on this postmodern understanding of 

urban planning as a main product of historical challenges in “theology-

gender” field of contemporary Iran, urban space seems to be the ground 

of conflicts between two forces: feminine social force VS theology of 

gender governance . 

Goal: after literature review of planning theory evolution in past 

decades, this paper is going to study Ne’matollah Fazeli’s theory of 

“feminization of city” in the context of theological discourses of 

governing gender urban spaces, after Islamic revolution 1979   . 

Findings: from the perspective of theology of urban planning, it looks 

that we should segregate between two different discourses in 

revolution: Veiling and Piety; the former traditional discourse willing to 

hold women at home out of masculine public sphere while the latter, 

revolutionary discourse advocates of women political participation in a 

respectful, cleaned from sexual harassments. Conclusion: Iranian urban 

space from a gender sensitive view is construction of contestation 

between these two discourses of veiling VS piety, embedded by two 

different forces of feminization of urban spaces and patriarchal reaction. 

A prominent example is the Holy Shrine in Mashhad which includes 

two opposite spaces: in the new build hall of “Imam Khomeini 

Ravaagh” we confront an unsegregated space of male and female 

attendance, while the old part of Holy Shrine is the chambers assigned 

for men, making walls to veil women from the main part  . 
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اسالم   یزیربرنامه م  ی شهر  دو    ییانه در 

 11عفافحجاب و   یاتیگفتمان اله

 
 * بادامچی  محمدحسین

مؤسسه    یگروه مطالعات علم و فناور یاراستادشناسی، دکتری جامعه  
 یو اجتماع یمطالعات فرهنگ

 ، ایران وزارت عتف، تهران 

 

 چكیده 
 یزی ربرنامه   یاو حرفه  یشناختمعرفت  یختنبا فرور:  مواد و روش

 ی نظر  یتظرف  یشهر  یزیره نامبر  یهنظر  یک،تکنوکرات-یعقالن 
تحلیل  یبرا  یاتازه و  گرفتن  نظر  جامعه  در    یشناختتحوالت 

تأث  یمختلف در شکل دادن به فضاها  هایگفتمان   یرات شهر و 
 یزیرپسامدرن از برنامه  رکد  ین ا  یهبر پا  کرده است.   یداپ  یشهر
  یرانیا  یشناسجامعه  یکاستراتژ  هایمیدان از    یکی  ذیل  یشهر
اله   یت»جنس  نیدام  یعنی آماج دو دسته   یشهر  یفضا  ،«یاتو 

اله   یِاجتماع  یروهاین و  با  جنس  یحکمران  یاتزنانه  متناسب  یتی 
   قرار گرفته است. آن

حو  ینا  هدف: در  مذکور  تحول  مرور  از  پس  نظرمقاله    یه زه 
شدن  »زنانه    یشناختجامعه  یه که نظر  ید کوش  هدخوا  یزی،ربرنامه 
فاضلنعمت   شهر« در    یاهلل    یاتی اله   هایگفتمان   ینهزمرا 

پ  یشهر   یتیجنس  یفضا  یحکمران از  قرار    یروزیپس  انقالب 
  دهد.
  ید که با  رسدی به نظر م  یشهر  یزیربرنامه  یاتِاله   ازنظر  ها:یافته

»حج  یانم گفتمان  )دو  )veilingاب«  »عفاف«  و   )piety )
ر اسالم  خداددرون  گفتمان سنت  زیتما  57  یانقالب    یقائل شد: 

که   خانهحجاب  جنس  ینشنبه  تک  و  زنان  کردن   یتیکردن 
عفاف که از حضور    ینظر دارد و گفتمان انقالب  یعموم  یفضاها

و   از تعرضات  یو عار  یو سالمت اخالق  یزنان در عرصه عموم
زن و مرد دفاع   و پایاپای میان  یدر روابط مدن  یجنس  سازیابژه

  .کندیم

 

نخستین    ی مؤلف درشدهاین مقاله برگرفته از پژوهش ارائه  1

اردیبهشت   29انشگاه فردوسی مشهددر  همایش ملّی الهیات شهری در د 
ای با مجله عصر  است. طرح اولیه این مقاله اولین بار در مصاحبه  1401

م این مجله به چاپ 26اندیشه توسط مؤلف مطرح گردید که در شماره  
 رسید.

 یزیردر برنامه   یتفاومت  کلیبه   یجنتا  گفتماندو    ینا  :گیرینتیجه 
جا  یشهر  یفضاها بر  انقالب  از  که    یپس  از    یکینهاده 
م  هاینمونه  تفاوت  آن  در    یانمهم  مردان  و  زنان  برابر  حضور 

  ی با طرح کل  یسهدر مقا  یحرم مطهر رضو   «ینی»رواق امام خم
حاش  یمستور سنت  نشینییه و  بخش  در  معما  ی زنان  و    یرحرم 

است    یسنت مساجد  معمول  م  بر  وبیخبهکه  و  دو    یانرقابت 
 ی شهر  یفضاها  یزیرحجاب و عفاف در برنامه  یاتیگفتمان اله 

داللت   یشهر  هایمحیط با زنانه شدن    یمنف   یاو مواجهه مثبت  
 .دارد

 

  یتی،جنس یحکمران یاتاله  ی،شهر یزیربرنامه  كلمات كلیدی:

گفتمان گفتمان حجاب،  زنانه شدن شهر،   زن و شهر اسالمی،
 عفاف 

   [  1401/ 4/ 6یافت: ] خ در تاری   

 [ 1401/ 6/ 12پذیرش: ] تاریخ  
 Badamchi@iscs.ac.irمسئول نویسنده*

 :  
 
 

 مقدمه 
کلههی و  صههورتبهیههک دانههش و حرفههه  مثابهههبهریزی برنامههه

ن تها دههه های مهم آهیکی از شاخ  عنوانبهریزی شهری  برنامه

و نقهش زن در حیهات   نسبت به مقولهه جنسهیت  میالدی  1960

کهه از تبعهات بلبهه پهارادایم   [6]ری دجار کوری بوده است  شه 

در  ویژهبهههتکنوکراتیههک بههر حکمرانههی مههدرن –پوزیتیویسههتی 

متشابه بها آن   [12  ،2  ،1]پس از جنگ جهانی دوم است    ایساله

ی به لحاظ نظری و عملی به مقولهه ریزی شهراعتنایی برنامهبی

ریزی تکنوکراتیک بر فروپاشی پارادیم برنامه  ربمبه   دین است و

شهناختی پسهامدرن، ایهن تلقهی نفوذناپهذیر های معرفتاثر زلزله

 برابههر در گذاریسیاسههتریزی و تخصصههی از برنامههه-عقالنههی

فرهنگی و الهیاتی  تا حدود زیادی همچنان بر اندیشه   هایجنبه

و حکمرانی در ایران امهروز   یگذارسیاستریزی و  و حرفه برنامه

 [3،4]ده است. مسلط باقی مان
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در این میان کتاب »زنانه شدن شهر؛ بها تأکیهد بهر فضهاهای    

یکهی از معهدود آثهار و   [9]فاضلی    اهللنعمتشهر تهران« نوشته  

ی عطفی تعیین کننده و البته دیرهنگام است. این کتاب که نقطه

دیگهر کتهاب نویسهنده  شهناختی وامهداره لحاظ نظهری و روشب

شههری«   ههایگفتمانهنگهی در  : چهرخش فر»فرهنگ و شهر

که خود نیز متأثر از چرخش فضایی در حوزه مطالعات   [10]است  

شهری است. فاضلی در این کتاب به طرح و توصیف و بسط این 

بهی از مهدرن و بر  ایخواندهتصور    برخالفپردازد که  دیدگاه می

عرصهه عمهومی و   تنهانهه  ایهران،ع اسالمی معاصهر ماننهد  جوام

فضاهایی تک جنسیتی و مردانه نیسهتند، بلکهه   فضاهای شهری

در یکصدسال اخیر بر اثر تحوالت اجتماعی و سیاسهی بنیهادینی 

مدرنیزاسیون و انقالب اسالمی( با روندی از زنانه شهدن   ازجمله)

 حالبااینعمومی مواجهیم.    شهر حضور بییشتر زنان در فضاهای

توجهه گهر بیبه دو مقوله اساسهی دی  کلیبهن کتاب  در ای  فاضلی

های الهیاتی مناقشه بر سر استقبال یا ممانعت از است: اوالً ریشه

حضور زنان در عرصه عمومی و ثانیاً نقش تعیین کننهده نیهروی 

گسهترش انتقهادی نظریهه   درصددریزی شهری. این مقاله  برنامه

 ست.ین دو جهت افاضلی در ا اهللنعمتنه شدن شهر زنا

 

 ها روشمواد و 

 اولیه   الف( مفاهیم
رویکرد   ریزی شهری را باشناختی برنامهاین مقاله به لحاظ روش

مهیالدی   1960ریزی پس از چرخش عملی دهه  پسامدرن برنامه

 ،سهتادی ،که با کنار گذاشتن نقهش انتزاعهی  [8]کند  خوانش می

 آنتکنوکراتیک  -یریزی پوزیتیویستنامهو ابزاری برشمول  جهان

کنهد. میو تاریخی و سیاسی روایت  در متن مناسبات اجتماعی  را

ه و ریزی شهری نه یک منطق کارشناسی یکّهاز این حیث برنامه

کهی از یبلکهه    ،و اسهناد رسهمی  گذاریسیاستپوشیده در متون  

ی شهری سیاسی در شکل دادن فضاها-نیروهای عمده اجتماعی

 است.

، ها»نه صرفاً دنیای طرح  را  آنتولید فضا که  مطابق با رویکرد     

کهه از طریهق آن و در »  شناسهدمی  بلکه چیهزی  «منطق و علم

موجهوداتی اجتمهاعی در تهالش بهرای   عنوانبههپیرامون آن ما  

و  35:  9] هستیم« اندیشیممیساختن زندگی خود و آنچه به آن 

دو نیهروی عمهده در آن   اسهت کهه  میهدانی  فضای شهری  ؛[36

روی از پههایین و یههک نیهه د دارد: یههک نیههروی اجتمههاعیوجههو

ههردوی ایهن   گفتمهانیریزی و حکمرانی از باال. به لحاظ  برنامه

گیرنهد. نظریهه بندی الهیاتی خاصی بهره مینیروها نیز از صورت

زنانه شدن شهر فاضلی تنها توصهیفی از یهک نیهروی اجتمهاعی 

ریزی ی برنامههن است و دو مقوله دیگر یعنهی نیهروزنانه از پایی

نیهرو در الهیهات اجتمهاعی و  دو فتمانی هرهای گشهری و ریشه

خهود   آنکههحالدههد و  سیاسی معاصر را مورد بررسی قهرار نمی

اذعان دارد که »زنانه شهدن فضهاهای شههری امهری گفتمهانی 

 [39:  9]است«. 

 

 مسئله طرح  ب(

 طبقه متوسهطمحلة    ای که روی یکعهاهلل فاضلی در مطالنعمت

در   بهانوانر  نهوع حضهو  انجهام داده،  ی(شهمال  ینشهاه  تهران )خ

شاخصهی از در ههم عنوان  مثل پاساژ و پهارک را بهه  هایییطمح

 نشهدزنانه های عمومی وشکستن تصویر تک جنسیتی از عرصه

مغفهول در  ولهی موضهوع بسهیار مههم. اسهت  شهر درنظر گرفته

 است کهه  مردانه  یساخت شهر  وجود یک نیرو و  ،فاضلی  دیدگاه

است، بلکه نیروی مخهالفی موجود    زیرساخت و نظم ثابتِ  تنهانه

کنههد و اسههت کههه در برابههر حضههور عمههومی زنههان مقاومههت می
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میدان گفتمانهای 

سیاسی  -الهیاتی

 درباره زنان

ان  مید

و   هاریزیبرنامه

 شهری هایمعماری

 

میدان حضور  

فیزیكی در  

 فضاهای شهری
)توصیف ناقص زنانه 

   شدن شهر(

در  شدن شهر نظریه زنانه  یالیهسه   بازسازی نحوه :1 شمارهدیاگرام 
 سیاسی-ریزی شهری/ گفتمان الهیاتیشناختی/برنامه جامعه  هایمیدان

 

ساختاری، اجتماعی یا فرهنگهی   طوربهمختلفی را    هایاستراتژی

 اًواقعه  فرهنگهیِ-اجتمهاعی  سهاختار  گیرد. اینعلیه آن به کار می

اهای ریزی فضهمهاری و برنامههخود بهر سهاختاری از مع  ،وجودم

 استوار اسهت  یالهیات حکمرانی پشتیبان  بر  ومشهری و در الیه د

را  یعمهوم هایمحیطخانه براند و  سویبهرا  اندارد زن  یسعکه  

 حضور زنان ناامن کنهد و در مقابهل  یبرا  و  ییزدازنانه،  ییزدازن

 به نحوی  وی اجتماعی زنانهرین آن است که ظهور و حرکت

اشهکالی   در  ویژهبههکنهد،  وجود خهود را تحمیهل می  یکلماتپروب

 توصههیف «آرام یهههاانقالب» را آنمشههابه آنچههه آصههف بیههات 

 یگرفتن فضهاهابهازپس  یها  یجیاشغال تدر  یکه به معنا  کندیم

 نوآوری بنابراین مطابق دیاگرام زیر [5] توسط زنان است.  یشهر

زنانه شدن شهر کوشد پدیده اجتماعی  می  ست کهن اای  این مقاله

ریزی شههری مهورد تمانی برنامهمیدان منازعات گف  یدرزمینهرا  

  بررسی قرار دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان به انتشار رسیده در پنج سال اخیر به زبه  هایپژوهشدر میان  

ریزی زنهان در شههر و برنامهه  مسئلهفارسی و انگلیسی توجه به  

در این میان   طبعاً  ه وایران کمتر مورد توجه قرار گرفت  شهری در

سیاسی دامنه بررسی -الهیاتی هایگفتمانتوجه به نقش تاریخی 

مقالهه  مهریم فرحهزاد و دیگهران در  ازجملههکند.  را محدودتر می

 یبر حضور و مشارکت زنان در فضها  یرگذارثأعوامل ت  ییشناسا»

بنهای برداشهتی م  بهر  97« در سهال  از منظر حق به شهر  یشهر

نظرسنجی درباره  یان جنسیت و تولید فضا تنها بهاولیه از رابطه م

احساس حضور فیزیکی زنان در شهر و برخی عوامل مؤثر بر آن 

بهر سهر راه   هامحهدودیتربم اشاره به برخهی  علیاند و  پرداخته

گفتمهانی -رکت بیشتر زنان در شهر، حاوی تحلیلی ساختاریمشا

[ 11] کند.مییفی کلی و پراکنده بسنده به توص نیست و مسئلهاز  

رابطه فضها و عهدالت   یبررسابراهیم رومینا و دیگران در مقاله »

 97« در سهال  شههر تههران  6: منطقهه  یمطالعه مورد  یتی؛جنس

منطقه شهش شههر نابرابری جنسیتی در فضاهای شهری    مسئله

ر تهران را با تأکید بر اینکه »فضا امهری اجتمهاعی اسهت کهه د

مهورد بررسهی قهرار   شهود«شبکه تعهامالت انسهانی سهاخته می

[ این مقاله با بررسی و تحلیل فضهاهای شههری بهر 7دهد. ]می

گههذاری و مههذهبی از مجههرای قانون-نقههش ایههدئولوژی سیاسههی

مردانه کردن فضهاهای   ریزی شهری بر ایجاد محدودیت وبرنامه

حاضهر در   گذارد اما تفاوت رویکرد آن با مقالههشهری صحه می

حهول  قطبیتهکنحهوی اسهتاتیک، اینجاست که صهحنه را بهه 

کند و بینشی دربهاره دینامیهک حاکمیت و بیرتاریخی روایت می

تاریخی میهدان جنسهیتی-شناختیجامعه -گفتمهانی-گفتمانی و 

نژاد در مقاله دیگری که در یمیعباس حک  دهد.شهری ارائه نمی

کنفرانس دوساالنه پنل »جنسیت و فضای شهری در تهران« در  
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هرها: بهر شهنشگاه ویهن بها عنهوان »زنهان در براشناسی داایران

 2016در سهال  مردانگی فضای شهری در ایران سنتی و مدرن«

مهدرن -که در آن زنان را در فضای شههر سهنتی  ارائه داده است

ههایی دانسهته کهه در حهال راه ی تنمثابههبهرانی  قرن بیستم ای

او  رازنظهخواننهد. به دست مهردان را میرفتن، متون نوشته شده 

ریزی شهری در ایران چه در شکل سنتی و چهه در شهکل برنامه

پایین داشهته کهه  به باالمدرن آن همواره خصلتی مردساالرانه و 

[ 15رده اسهت. ]ای تعریف کجنس دوم و حاشیه  عنوانبهزنان را  

الزم بههرای درک  هههایدقتروایههت او نیههز فاقههد  حههالبااین

ان، مقاومهت زنهان و گفتمه-جامعهه-میدان قدرت  هایدگیچیپی

مداوم میان فرآیندهای متعارض زنانه و مردانه شهدن   هایرقابت

 است. از منظر الهیاتی ویژهبه فضاهای شهری

دقی و سهینا در مقاله دیگری در همین رابطه توسط علیرضا صها

جنگجو با عنوان »ترجیحات زنان و فضای شهری: رابطهه میهان 

مومی شهری فضاهای ع  شده و حضور زنان درساخته  هاییطمح

کوشههد مشههارکتی در ، اگرچههه می2022در ایههران« در سههال 

های جدید فمینیستی در طراحی شهری داشته باشد، اما با دبدبه

ای شههری توسهط جنسیت به »کاربری فضهاه  مسئلهفروکاست  

 ههههایگیریجهت، ههههاگفتمانزنهههان« از درک رابطهههه میهههان 

کهه بهه نفهع و علیهه و طراحی شهری و نیروههایی    ریزیهبرنام

[ در میان آثهار 17کنند ناتوان مانده است. ]ن عمل میحضور زنا

نیز با عنوان »فضای محدود مرتبط با این حوزه مطالعاتی، کتابی  

شهری مخصوص   هایپارک:  شهری عمومی، جنسیت و تفکیک

توسهط   2017زنان در ایهران« بهه قلهم رضها ارجمنهد در سهال  

. اگرچه تمرکز اصلی این کتهاب استانتشارات راتلج منتشر شده  

مخصوص بهانوان و تحلیهل دیهدگاه زنهان   هایپارکبر توصیف  

ایرانی درباره آن است، اما در مبنهای تحلیلهی آن تالشهی بهرای 

ریزی و در برنامهه  تریوسیعگفتمان    بهمثابهبندی حجاب  صورت

خهورد. به چشم می سیتیطراحی فضاهای شهری و حکمرانی جن

گیری کتهاب بررسی این موضوع بهه صهفحات نتیجهه  حالبااین

ی و تهاریخی محدود مانده و مجالی برای بررسی دینامیک الهیات

 [14نیافته است. ] مسئلهاین 

 

 هایافته 
شهر  زنانه شدنِ شده در این مقاله،در چارچوب تحلیلی مطرح     

تاریخی در -منازعات الهیاتی  ریزی شهری وای از برنامهدر زمینه

در نظهام . آن باید روایت شود یمینهزت که در پسوقوع اسحال  

-های یونهانیاجتماعی بربی و نظریه اجتماعی مدرن بها ریشهه

پررنگی وجود دارد کهه   یاجتماع  هاییکتفک  مسیحی آن-رومی

و بها کنهد کامهل متمهایز می طوربههزنانه و مردانه را   هایرصهع

 .نیهز وجهود دارداجتمهاعی شهرقی    هاینظامفاوتی در  ساختار مت

انهههه، خ/یابانخ ی،حهههوزم خصوصههه/یحهههوزم عموم یهههکتفک

ی اصههلی برسههازنده هادوگانههه یههتتابع/یتمصههرف و حاکم/یدتول

ر بهتر یا به تعبی  داخل خود ساختار  فضاهای شهری هستند که در

ی بنا بهه حوزم عموم  :کنندحمل میرا  زن/مرد    یتیجنس  برساخت

و معرفتی و سیاسی و   تیشناخانسانگوناگون    هایالیهف و  تعری

در  ید؛ تولخانه زنانه ی یاو حوزم خصوص اجتماعی آن مردانه است

اند و حکومهت و مصهرف  یو زنهان متهول  افتهدیکارخانه اتفاق م

 قلمهرویسیاسهت اساسهاً  و    سهتا  نهاد مردانه  یکهم    یتحاکم

 . ودشاست که حضور زنان در آن ممتنع محسوب می

مدرنیزاسههیون و توسههعه و  هههایگفتمانی در سههاختار ینچنهه   

دیهدی ی  کلّ  طوربهکه    ریزی مدرن شهری نیز مستتر استبرنامه
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همچون خانهه، مهادری، کهودکی،   زنانه  ینهادها  منفی به امور و

 یعنوان نهادههابهه دارنهد و آنهها رافرهنگ بیررسمی و زندگی  

در نظهر  اییهحاشه و یفرعه  فاقهد سهوژگی،  و دست دوم،  یتفنّن

 قلمهرو پیرامهونی دفهع  عنوانبهه  یحته  یهریتعب  در  گیرند کهمی

انجهام   مدرنیزاسیون  تار مرکزیکه ساخ  هایییبپسماندِ کل تخر

ریزی شههری تکنوکراتیهک نیهز در برنامه  .کندعمل می  دهدیم

به   یبر متن شهرساز  اییهحاش  ینهادها  ه و مقوالت زنانهخانواد

اعتنهایی ا بیریزی اصهلی بهدر طراحی و برنامهکه    آیندیشمار م

   [16]شوند.  کنار گذاشته می

کهه فاطمهه مرنیسهی   طورهمهاناز منظر تهاریخ اسهالمی امها    

دهد، اسالم منادی دفاع از حضهور سیاسهی و توضیح می  خوبیبه

کوشهد کهه در برابهر است و به اشکال مختلهف می  اجتماعی زن

نج ابژه جنسی به که مثابهبهشند زن را کوهجمه نیروهایی که می

عالوه بر مهوارد   [13]  ها تبعید کنند از کرامت زن دفاع کند.خانه

در   ویژهبههبسیار مهمی از حضور سیاسی پررنگ زنان در اسهالم  

طمه زهرا و زینهب موارد بسیار حساس و استراتژیک مداخالت فا

 ؛اجتماعیداری زنان پیامبر )ص( در مسائل مختلف )س( و میدان

اسالمی و شیعی نظیر حج، مراسم  مراسمات مهم دینی و عمومی

بهدون تفکیهک جنسهیتی و بها   نیز  روی اربعینعاشورایی و پیاده

که تاریخ   شودبرگزار میاصرار بر مشارکت پایاپای زنان و مردان  

یهروزی انقهالب معاصر ایهران بها مشهارکت گسهترده زنهان در پ

ائتالفهی   امّا  این نیرو  مقابلدر  .  رسدبه اوج می  57اسالمی سال  

سهتیزانه نیهز در ریزی شهری مدرن و الهیات سهنتی زناز برنامه

متناسهب بها   کهدارد    حضور تاریخیخالف جهت چنین خوانشی  

در چنهد دههه اخیهر شهکل  ویژهبههادبیاتی که حول این موضوع 

منازعهه میهان دو گفتمهان »  مثابههبه  را  آنتوان  گرفته است می

رخهداد   ریخیبهه لحهاظ تها  .تقریهر کهرد  «جاب و عفافرقیب ح

تهوان لحظهه پارادوکسهیکال پیهروزی را می  57ی  انقالب اسالم

گفتمان عفاف اسالمی بر گفتمان مردساالرانه مدرنیستی پهلوی 

موجوداتی بیرسیاسی و ابژه جنسهی مهردان   نوانعبهکه زنان را  

ن در میهدان این دو گفتما  کرد و همزمان آباز انشقاققلمداد می

 . ری پیروز شده دانستریزی شه برنامه-الهیاتی

که هنوز تمایز دو گفتمان    ی ایندر لحظة وقوع انقالب اسالم   

و  در ائهتالف و رقابهت و تنهازع مهبهم  شهود،نمیداده    ییزتم  آنها

پنهانی قرار دارند و این وضعیت پیچیده تها همهین امهروز ادامهه 

تی درباره زنان اسهت کهه حتهی گفتمان الهیات سن  ،. حجابدارد

تابهد و ان در تظاهرات خیابانی علیه رژیم شهاه را برنمیحضور زن

 ان را فاقد عقل سیاسی و معاف ازنظر رهبران انقالب زن  برخالف

حتی مداخله آنها در عرصه عمومی   پرداختن به سیاست دانسته و

 «حجهابکند. بهه ایهن معنها »رّب قلمداد میرا فاسدکننده و مخ

ریزی شهری و فضهایی مهیاستی و برناسیان گفتمانی آن نظام  بن

جنسهیتی بهه معنهای تک  زنانه/مردانه  یفضاها  یکتفک  است که

زنهان را دنبهال   ینینشو خانه  ینینشو پرده  کردن عرصه عمومی

 عنوانبههو در پی برطرف کردن حضور اجتمهاعی زنهان    کندمی

، «افعفهه» مشههکل و آسههیب فرهنگههی اسههت. در نقطههه مقابههل

و حذف  یکشو بهره یض جنسبر حذف تعر یاست مبتن  یگفتمان

نقهش زنهان در .  یعموم  یدر فضا  یاز اُبژه شدن جنس  یهر نوع

وقوع انقالب اسالمی مورد اذعان رهبران انقهالب قهرار دارد تها 

که به تغییر دیدگاه متقدم امهام خمینهی دربهاره مشهارکت   اییج

به تثبیت فقهی و حقهوقی   42سیاسی زنان در جریان قیام خرداد  

شهود و انقالب منجر می با پیروزیی حق رأی زنان  وچراچونبی

فرهنگهی  ههایآموزهگفتمان دینی سنتی و بسهیاری از   آنکهحال
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حتی با تعابیری   ینی زننشاستحباب خانه  ای برسنتی اصرار ویژه

در فضهای   نظایر اینها همچنهانو    در خانه  حصر زن  چون دستور

 .ینین وجود داردفرهنگی متد

ریزی )از بهاال( فضهاهای ی )از پایین( و برنامهدر میدان اجتماع  

. کننههدیم یجهادمتضههاد ا یهرویدو ن ندو گفتمهها  یهنا شههری، 

 یبهاز کنهد و فضها  بانوان  یدارد فضا را برا  یگفتمان عفاف سع

 یبتوانند بدون تعرض کسه  زنانتا    برای زنان امن کندرا    یشهر

شوند و گفتمهان حجهاب بهرعکس،   یعمومو    یسطح شهر  وارد

عرصه عمومی باعهث بهرهم خهوردن   یدزنان با  ورود  عتقد استم

بودن و بهر نهاامن  در عهوض  و  نظم اخالقی مردانه حهاکم اسهت

 ینکردن ا  یتو لزوم هدا  زنان  یبرا  یعموم  یشدن فضاهاناامن

 دارد.  یدتأک ای جامعه و فضاهای شهرییهحاش نواحیگروه به 

عهدم تفکیهک فتمانی فضا در مسهاجد در مقایسهه بها  تحلیل گ  

جنسیتی فضای عمومی در مراسم مهمی مانند حج، نمونه کاملی 

تفکیهک   عالوهبهاز بلبه گفتمان حجاب بر گفتمان عفاف است.  

نصف فضها به معنای تقسیم نصف  وجههیچبهجنسیتی در مساجد  

 ه اسهت ومردانه  در قسهمتمرکز  نیست بلکه ساختاری است که  

که امور زایهدی مثهل   است  بر متنای  یهحاش  بخش زنانه همواره

 ترینضهعیفشهود،  بهه آن محهول می  نیهز  کودکاننگهداری از  

بخش ساختمان به لحاظ نهور و صهدا و سهکونت و گرمهایش و 

سخنران و بانیان مجلس، عامهل   ازنظرمعموالً    سرمایش است و

. در شهودیکننده نظم مرکزی مردانه هم تصهور ممختلی  بالقوه

زنانهه و مردانهة  تفکیهک جنسهیتیدر   یرابطة عمود  یکمسجد  

چنهین سهاختار   .یمساو  افقی ورابطة    یکمسجد وجود دارد، نه  

 هواسهطبهآمیزی از تقسیم جنسیتی فضاهای شهری البته  تبعیض

بنیههان الهیههاتی و قههوام اجتمههاعی آن در تاالرهههای عروسههی، 

نیز   دخترانهس  رنه و مدازنا  هایآرایشگاهبهداشتی،    هایسرویس

 صهورتبهترین شهکل آن  یافتههاسهت و در تکامل  تسری یافتهه

مردانههه در برخههی از قدرتمنههدترین نهادهههای  مطلقههاًفضههاهای 

راهای عهالی ی، شهونظهام  منهاطق  و  هاپادگان  اجتماعی همچون

و سههطوح فوقههانی اداری و اقتصههادی و  سیاسههی گیریتصههمیم

 . کندفرهنگی بروز می

تمان مقابهل عفهاف در های متأخر از جریان یافتن گفنمونهاما از  

ریزی فضاهای شهری که چارچوب سنتی معمهاری سهنتی برنامه

توان به »رواق امام می  ،مساجد و امام زادگان را به چالش کشیده

« در حرم مطهر رضوی اشاره کرد که حضور بیررسمی و خمینی

داخهل حهرم بهه مختلط خانوادگی در صحن و فضاهای باز را در  

زنانههه/ -سههاختار انههدرونی بههرخالف درواقههعرسههمیت شههناخته و 

مردانه حرم که امر عمومی در فضای مردانهه در جریهان -بیرونی

حیهث است، فضای عمومی مشترکی را پدیدار کرده است. از این 

از آثار تکانه بزرگ انقالب اسهالمی   توانمیرواق امام خمینی را  

سیاسهی و اجتمهاعی زنهان در میهدان در بیداری و دفاع از نقش  

کشی و تفکیک در خالف گفتمان سنتی پرده  ریزی شهریامهبرن

 تلقی کرد. جنسیتی و گسترش حجاب به فضاهای شهری

 

 گیرینتیجه

اخیر پس   دهه  چندابطه با زنان در  ریزی شهر اسالمی در ربرنامه

 داری میهان دواز پیروزی انقالب اسالمی گرفتار مناقشهه دامنهه

 هایعرصهضور زنان در گفتمان حجاب و عفاف است که اولی ح

عمومی را مخل به نظم اخالقی تهک جنسهیتی جامعهه دانسهته 

گیرد و نشین کردن زنان به کار میحجاب را مثابه استراتژی خانه

برعکس از حضور اجتماعی و سیاسی زنهان دفهاع کهرده و   دومی
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نهاامن کهردن  سهازی جنسهی زنهان ونیروهایی که در جهت ابژه

کند را مخل نظهم اخالقهی عمل می  فضاهای شهری برای آنان

 ریزیبرنامهه  درشناسهد. نفهوذ ایهن دو گفتمهان  جامعه دینی می

د رون  ازجملهتحول فضاهای شهری  اجتماعی  شهری و روندهای  

کننهده دارد کهه مهم »زنانه شدن شهر« نقشی بنیهادین و تعیین

قرار نگرفته اما در ایهن مقالهه  فاضلی اهللنعمتاگرچه مورد توجه 

یده شد که این نقیصه مطالعاتی با قرار دادن پدیده اجتماعی کوش

الهیاتی معاصر درباره -زنانه شدن شهر در بستر تحوالت گفتمانی

ریزی و حکمرانهی و برنامه  گذارییاستسزنان و الگوهای عینی  

کهه مقایسهه   طورهمهانجنسیتی فضاهای شهری جبران شهود.  

ا تفکیک جنسهیتی ی رواق امام خمینی حرم مطهر رضوی بمورد

شهری بسهته بهه   و معماری  ریزیبرنامه  شایع مساجد نشان داد،

ای بهه وارهعادت-اینکه به لحاظ پیوندهای الهیاتی و یا اجتماعی

تواند در جهت انقیاد سنتی زنان یا می  ،گفتمان وابسته است  کدام

 بیداری مترقی زن مسلمان عمل کند.
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