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فوريه تا ژوئن سال ، كه از سكونتي منظرهايكنفرانسِ  درا بارتوليني است سار گزارشِ مطلب زيريادداشت مترجم: 
به  1»نشريه شهرگراييپالنوم: « ي نشريه 27مجلد دوم شماره  دراين گزارش  .در شهر فلورانس ايتاليا برگزار شد 2012

 ي و سرزمينيريزي شهر برنامهسارا بارتوليني پژوهشگر مطالعات شهري در دپارتمانِ  است. منتشر شده 2013تاريخ اكتبر 
  است. پرداخته ،ريزي شده در خصوص جنسيت بر برنامه است و در اين مقاله به بررسي تاثيرِ مطالعات انجام

***  

فمينيستي در   و پس از جنبش 80در دهه  2ي. مطالعات جنسيتاستپژوهشِ جنسيتي  هايِ ريشهمعرفيِ اين مطلب هدف 
موضوعات جنسيتي عالقمندي ريزان نيز به  ريزي و برنامه برنامه 90در خالل دهه  .متولد شدوساكسون گلكشورهاي آن

تعريف  بررسي و مروري است بر مطلببرسازند. اين  3ها شناسيِ نويني را برپايه ايده تفاوت نشان دادند و كوشيدند تا معرفت
ي نيل به برساخت برايكه  پديد آوردكه شيوه پژوهشيِ جديدي را  داردو تالش ريزي،  يت و تعامل بين آن و برنامهجنس

]construction نداشت  سي عالقهريزي، ك در نظريه برنامه  تا پيش از رواجِ مفهومِ تفاوت .باشدمفيد  دانش] جديد براي 
در  5و طرد 4شموليا  دربرگيرندگي براي تامل درباب از اين پرسش اما در حال حاضر ،»ر براي چه كسي است؟شه«بپرسد 

كنند و  دربرگيرنده از آن استفاده مي هاي گذاري سياستريزان نيز جهت پژوهش و تدوينِ  مهبرنا .جوييم ميشهر بهره 
 شهرِ تصورِشروع به  70در دهه متقابال هم جنبش فمينيستي  را به تصوير كشند. جديديدربرگيرنده  كوشند كه شهرِ مي
   فضاهايِ عمومي و خصوصي ارائه كرد. ايجادروايت جديدي درخصوصِ زندگي و  نمود و ينوين

  ريزي هايِ نوينِ برنامه ايده

  .است شهرونديشهر و حقوق ِ دربابور هاي لوف و ايده 6»ها تفاوتشهر ـ « بازنماييِاز  بخشيموضوعِ جنسيت و شهر 
 70كه درخالل دهه  گردد بازمي مردساالر  ي زنان از جامعهانتقادها به جنبش فمينيستي و يهاي مطالعات جنسيت ريشه

؛ ريبِرو 1971؛ ميلت 1964؛ فريدن 1971؛ فايرستون 1961(دوبووار  داشتنِ حقِ نقش آفرينيِ مستقل بودندخواهانِ 
1999.(  

به د؛ شهر دار ،رفته روابط اجتماعي هم ها، و روي ر تجربه زندگيِ افراد و گروههاي جنسيتي تاثير برجسته و نيرومندي ب تفاوت
  مكانِ شمارِ بزرگي از [انواعِ] روابط است.  زيرا دهد شاخ و برگ مي ها تفاوتاين 

: شهروندان و شهر روابط مستحكمي دارند و نيست سمت و سويه بي اش مدرن، شهر درقبال شهروندان يها ديدگاه برخالف
رند، عادت نداشتند بين اشخاص كرد مدرني دا ريزاني كه روي برنامه دهد. روابط و رفتارها سروشكل مياين فضاي شهري به 

و با جنبشِ  60در طي دهه هاي جنسيتي  پژوهش درخصوصِ تفاوت .شوندتمايزي قائل هاي مردميِ ساكن در شهر  و گروه
                                                           

1 Planum: the journal of urbanism 
2 Gender studies 
3  the idea of differences  
4 Inclusion  
5 Exclusion  
6 City differences 
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تعامالت ريزان نيز مطالعه  بود كه برنامه 90و  80 هاي دهه فمينيستيِ راديكال و نقد پسااستعماري آغاز شد ولي تنها از
تر مبارزه هزنان بسياري براي داشتنِ شهري بريزي را مطرح كردند.  شناسيِ نويني از برنامه و معرفت را آغاز  وجنسيت شهر

همي كه برخي از زنانِ مديد.  جنسيت و موضوعِ عام و كليِ برخورد نابرابر تمايزي نمي كردشان ميان موضوعِ كردند اما روي
مرگ و زندگي شهرهاي «  كه با كتاب ،جِين جِيكوبزاز قبيل ريزان را دگرگون ساختند،  برنامه هاي شناسي و ديدگاه معرفت

(فاينشتاين و  نظرِ جنسيتيِ صريحي ارائه نكردند نقطهر داد، ريزان را به كلي تغيي نگرش برنامه 7)1961( »بزرگ آمريكايي
  ).2005سروِن 

اندازي  چشمچنان  هم«يزي ر و نظريه برنامه شهر بين آثارِ فمينيستي درخصوص 8گويد تلفيق گونه كه ساندركاك مي همان
 سيطرهكماكان تحت ريزي  نظريه برنامه توسعه كشورهاي درحال امروزه در). 67،ص2005(ساندركاك  است» دوردست

  مانده است. مردان باقي

 70در دهه يتيرا كه فقدانِ نگاه جنس يو محذوفات ها يريبود كه پرداختن به سوگ يزير پژوهشگران تنها به كمك برنامه«
  ).2، ص2005(فاينشتاين و سروِن  »آغاز كردند ،بود  كرده جادشانيا

 مانند كنشي هريزي ديگر   ، معرفي و مطرح شد. برنامهمرتبط بود 9ريزي وكالتي ريزي، كه به برنامه برنامه جديدي ازايده
[نهايتا] به طور رسمي ريزان هم  برنامهبود.  هرا نشان داد فريننده قدرت،آ، يعني كنشِ شد و ماهيت خود طرف تصور نمي بي

  كند. نابرابري عمل ميريزي در عرصه قدرت و  پذيرفتند كه برنامه

ديگر تنها يك نوع  است.استوار فهوم تفاوت مبر پايه شناسيِ جديدي نياز دارد و  ريزي به معرفت اين ايده نوينِ برنامه
كه مردمانِ بسيار گوناگوني وجود دارند كه بايد درنظرشان  بل ،كوش وجود ندارد يعني مرد سفيدپوست جوانِ سخت ،شهروند
  داشت.

ريزاني نظير  برنامهبود؛ استوار  النيت و قدرت خردعق امي18ِقرن  ريزي بر پايه مفهومِ هنگي، برنامهاز اين انقالب فرتا پيش 
 10تنها عملي فني ريزي نه تا صراحتا بگويند كه برنامه هايِ توده مردم را مشتاقانه پذيرفتند فورستر و ساندركاك نقدها و ايده

ريزي در درجه نخست فعاليتي  كه برنامهستر و هم ساندركاك تاكيدشان بر اين است . هم فورسياسياست كه عملي  بل
  و عملي سياسي است.  12ارتباطي و 11تعاملي

                                                           
اين کتاب با همين عنوان و با ترجمه حميدرضا پارسی و آرزو افالطونی توسط انتشارات  7

 است. دانشگاه تهران منتشر شده
8 Integration  
9 Advocacy planning  
10 Technical  
11 Interactive  
12 Communicative  
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كه اين  بلقبيل نقشه توليد كند  ابزاري جنبي ازاين نيست كه  ريزي كند كه نخستين هدف برنامه ساندركاك استدالل مي
باشد و نيز بتواند  هاي اجرايي را داشته و برنامه 14ها گذاري ، سياست13ها از طريق طرح است كه قابليت ايجاد فرآيندي سياسي

  آينده را در ذهن خود مجسم كند. 

معطوف  15ي را به برساخت دانشا توجه تازه ورود  تر ميهاي عصر روشنگري فرا ريزي از ايده شناسيِ جديد برنامه معرفت
نخستين گام براي يك  ).1992؛ اسپِين 2001؛ دموش، سيگر 1992فورسايث ؛ ساندركاك، 1998(سادركاك  كند مي

جامعيت باال به پائين و تعاملِ بين  دانش برپايه فهم تعاملي، مشاركت و توليد ريزي، شيوه متفاوت كرد متفاوت برنامه روي
   ).25،ص1989(فورستر  »باشي عاقلسياسي باش تا «پائين به باال است: 

[افراد  به عدم تعادلِ اطالعات و نبود نمايندگي شان توجه كن. هاي عمومي و فراگير جهت تالش براي اصالح رابريبه ناب«
شنيده  ،اندتر و قدرتمندتر هايي كه پيچيده نه صرفا آنو  نظرات مهم مطمئن شو كه تمام نقطه و كن دقت و طبقات گوناگون]

  ).107، ص1998ساندركاك ( »شوند

 و جلب شدهاي فمينيستي نسبت به ساخت شهر و شيوه زندگيِ شهري  تب و تابِ مقاالت و انديشهتوجه  70 ي از دهه
  . بنويسندروايتي جديد و متفاوت از روايت غالبِ مدرن  كوشيدند ها فمينيست

بندي  پهنهبودند.  شده ريزي برنامه لبص بنديِ فضاييِ تقسيميك به صورت  16بندي كرد پهنه شهرهاي صنعتي با روي 
، ثروتمندان و زنان و مردان يعنيهاي مردمي  را بين گروه آنو  ايجادفضاهاي متفاوتي جهت كار، سكونت و فراغت 

هاي مردمي به  را بين گروه 17فضايي جايگاه سخت متضادي بندي كرد. تقسيم دستان و كارگران و بيكاران تقسيم مي تهي
(سفيدپوست و كارمند) را  ريزيِ شهرها يك سوژه مرد توضيح و تبيينِ تطور و برنامه بابدرها  هآثار و نظريورد. اكثر آ وجود مي

نظر  كه نقطه كردند مي گمان همهاند. از اين رو، تقريبا  به كارگرفتهشمولي  جهان به صورت حالتو  در ذهن خود فرض كرده
  .شمول است جهان نظري مردانه نقطه

  دهد. جديدي در قبال مسائل قديمي به دست مي هاي انداز تحليل، چشم مقوالت يكي ازسانِ  گيري از جنسيت به بهره

  است 18شهر جنسيتي شهرِ حمايت

ر شهر لي دسوژه فعادر اين بين . زنان ساختند كردند و مي ريزي مي گر برنامهشهرها را مردان براي مردان ديدر طي تاريخ] [
نه ها  محبوس بودند. آن 19دور از مركز شهريِ ا هاي حاشيه شهري و مكانهاي  مهو در خانه، حو مدندآ نميعمومي به شمار 

   .شدند محسوب ميكه صرفا بخشي از زندگيِ خصوصي  بل ،بخشي از زندگيِ عمومي

                                                           
13 Plans  
14 Policies  
15 Knowledge construction 
16 Zoning  
17 Hard contraposition  
18 City of care 
19 Off-center  
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است. در شهر  نداده ها اهميتي ريزي هيچگاه به آن اند مسائل خود را مطرح كنند؛ مسائلي كه برنامه كرده آغاززنان 
از مردم، شود و از مراقبت و تيمار  چرا كه همه چيز با پول سنجيده مي ،نداردجايي براي مسائل زنان وجود  20داري سرمايه

داري  به نظام سرمايه 21بنابراين اهميتي هم ندارند؛ كارِ ناپيدايِ زنان ،يدآ خانه، خانواده و فرزندان هيچ پولي به دست نمي
  شناسد.  به رسميت نميكس آن را  اما هيچ ،دهد اجازه ادامه حيات مي

كوشند تا با صدايي رسا و بلند مسائل خود را  ميو زنند  مييك جنبش  قالبدهيِ خود در  دست به سازمانكم كم زنان منفرد 
، امنيت، امكانِ محور داري از فرزندان، خدمات اجتماع نگه ونقلِ عمومي، امكانات عموميِ بيان كنند؛ مسائلي ازقبيل حمل

  زندگي عمومي و امكانِ حضور و ماندن در فضاهايِ عمومي در هر زمان و به هر شكل.داشتنِ يك 

بين زن  وسختي سفت فرهنگ مسلط تمايز ند و از سوي ديگربود به وجود آورده 22الورود ممنوع يشهر انريز سو برنامه از يك 
بود. اين فرهنگ نگرشِ خاص و  هر كس مشخص يبرا يعموم گاهيو جا يعموم ي قاعدهبود كه در آن  و مرد ايجاد كرده

و كماكان موانعِ فرهنگيِ بسياري   واسازي نشده هنوزهم امروز تااين تمايزات  .ساخته بود 24و زنانگي 23از مردانگي محدودي
اينك در  هم. جنبش فمينيستي شوندمند  بهره زندگي عمومياز بتوانند  تا مردان باشند  مثلبايست  وجود دارد. زنان غالبا مي

  را معرفي و مطرح كند.  25هاي عمده جنسيتي كوشد تفاوت جنسيتي و گرايش حال تالش براي واسازيِ اين موانع است و مي

تعريف » جنسيت«باب كردند. عليرغم مطالعات جنسيتيِ بسيار،  70دانشگاهيان آمريكايي واژه جنسيت را در اواخر دهه 
دارد جنسيت ارتباطي به جنس نبرند.  به كار مي 26تفاوت جنسي نسبت دادنِفا براي واحدي ندارد و مردم غالبا آن را صر

  دهد.  هاي مختلف مي ي مربوط است كه جامعه (همه ما) به جنسا هايِ اجتماعي كه به نقش بل

طرد ن . جويدآ به شمار مي اي [برقرارِي] نظم اجتماعيابزاري بر است وها)  ها و بدن (برخي سوژه جنسيت چارچوبِ سياست
  كند: تعريف ميچنين سيت را دابليو. اسكات جن

 روابطي است كه قدرت بيانِترين شيوه  مهم و شده هايِ جنسيِ ادراك عنصر سازنده روابط اجتماعي برپايه تفاوت جنسيت«
اخته نشناختي و فرهنگي ش وانجنسيت بدين معناست كه مردان و زنان با خصوصيات اجتماعي، ر« و  ؛»است ايجادشان كرده

  ).1999(به نقل از ريبِرو » فرهنگيـ  تاريخي ه كنشيبرساخت زنانگي و مردانگي به مثابشوند، يعني 

 درها  جنسگرايانِ مرد و زن و تراجنسيتي هم زنان، مردان، كه گوييم  سخن ميكنيم،  از نظامي  از جنسيت صحبت مي وقتي
ها  با ديگر گروه رابطه كه هر گروه در شود  مي. جنسيت به رفتارها، تمنيات و هنجارهايي مربوط اند آن دخيل و در هم تنيده

رگذشته كه د  دليلبه اين  ،عادت دارند كه تنها درباره زنان حرف بزنندها  ها و پژوهش با آن مواجه است. بسياري از كتاب
  مترادف با زن نيست.؛ با اين همه واژه جنسيت است  شده تر به زنان بها داده كم

                                                           
20 Capitalistic city 
21 Women invisible work  
22 A keep-out city  
23 Masculinity  
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25 Gender mainstreaming 
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 27بافتگيِ تفسيريِ جديدي جهت توصيف زندگيِ روزمره و صحبت از پيچيدگي و درهمي  هجنسيت به مقول[امروزه] 
  .است ههنجارهايِ اجتماعي و گروهي مبدل شد

 تغييرِون كنيم، نيروهايِ اجتماعيِ متفاوت بين مردان و زنان وجود دارد دگرگ كه برپايهرا اگر قصدمان اين است كه روابطي 
  .تر است انواده و فرهنگ [موجود] از هرچيز مهمنهادها، خ

كه 28 »سياست جنسي«پيدا شد. اثر كيت ميلت با عنوان  70ِ فمينيستي در دهه  هاي راديكال در ايتاليا، سر و كله كتاب
  انتشار يافت. 1971درخصوص مردساالري بود، در سال 

ها قدرت و سركوب خود را به كمك دين،  اند؛ مردان براي مدت 29قدرت هايِ تفاوتهاي جنسي بيش از هرچيز  تفاوت«
  ).58،ص1971(ميلت » اند گذاري، قانون، آموزش و فرهنگ بر قدرت توليدمثلِ زنان تحميل كرده سياست

  درنظرگيريم. 70بايست آن را در شرايط دهه  ميابيم و ي امروزه اين ديدگاه را دور از خود مي

بود.  31»شورش زنانه«ل در ايتاليا و عضو موسسِ گروه ترين نمايندگانِ جنبشِ فمينيسمِ راديكا يكي از مهم 30لونتسي كارال
كرد تا تجربيات زندگي مجرديِ خود را  گويي كه به زنان كمك مي نوعي از داستان يعني» تمرين خودآگاهي«گروه از اين 

ز واقعيت و شرحِ متفاوتي ا دريزي كن فمينيستيِ جديدي پي ي ظريهاز اين طريق ن تا بهره جست ديگر بگذارند در اختيار يك
از  ها جامعه و زندگي شهري ابراز كنند. آن ها اين بود كه ديدگاهي متفاوت را نسبت به د. هدف آنرا به رشته تحرير درآور

تا تجربيات فردي را به تجربيات گروهي پيوند زنند: شما  »من به عنوان يك زن كيستم؟«كردند كه  اين پرسش آغاز مي
  ). 21،ص1990ا بزنيد (بوچ حرفشان  تك  توانيد از همه زنان سخن بگوييد كه از تك تنها زماني مي

كنند تا به مردم و اجتماعات براي شرحِ  استفاده مي» تمرين خودآگاهي«مشاركتي از  ي از فرآيندهايامروزه نيز برخ
  كمك كند. 32خودقدرتمندسازي جريانِو ايجاد  ها  نآ  گوييِ تدريجي به مسائل ، پاسخشان شرايط

زندگي خود  سخن گفتن از توان به عنوان نخستين جريانِ خودقدرتمندسازي پنداشت. زنان با جنبش فمينيستي را مي
ها اين بود كه حقوقِ كار  (مثال يكي از اولين هدفرا آغاز كردند  ز بين زندگي عمومي و زندگي خصوصيواسازيِ تماي

وگويِ عمومي بدل شوند و در اين راه موفق هم شدند.)  بازتوليدي و خشونت خانگي از سپهر خصوصي به موضوعات گفت
ين اسياسي، خانوادگي و كاري جنگيدند؛  فردي وهايي نظير توليد و بازتوليد،  بندي ها و تقسيم گرايي دوگانهعليه زنان 
كرد سيستمي به  (با روي 34گيريِ عموميِ خوب تصميممقوالت براي بين انواع  33ها ارتباط و تالقيِ گرايي دوگانه
 ريزي، واقعيت برنامهدستگاه  در چارچوب«دهد  گونه كه فاينشتاين توضيح مي همان .برد رو ميفرا در ابهام گيري)  تصميم

                                                           
27 Complexity  
28 Sexual politics 
29 Power differences 

30  Carla Lonzi)1931 -1982تر با  برای آشنايی بيش. شورش زنانه سسيِن گروهِ ؤ) منتقد هنر، نويسنده و فعال فمينيسِت ايتاليايی و يکی از م
  سنج.  عصبهای وی، بنگريد به شماره دوم نشريه اينترنتی  لونتسی و ديدگاه

31 Rivolta femminile 
32 Self -empowerment 
33 Intersection  
34 Good public decision making  
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بنديِ مسكوني به تقسيمِ  شود. پهنه هاي مقتضي و مناسب تركيب مي با تصوري از مداخالت و فعاليت 35ِ جغرافيايي جداسازي
. تمركز دهد.. تري مي مقياس است شدت و حدت بيش داريِ كالن كه خود نشانگرِ سرمايه كاربين محل سكونت و محل 

خواه و  ريزانِ ترقي كه از سوي برنامه[محالت]  يگيسامه يواحدهاو تضاد بين مركزشهر و  36توسعه مركزِ تجاريِ شهرروي 
، 1998» (دانه و زنانه تكرار و تقويت شودكه تمايزِ معمول بين سپهر مر گشت ميشد، خود سبب  مي عنوانكار  نيز محافظه

28.(  

انوني درخصوصِ ق )، بر نقش مهمِ جنبشِ فمينيستي در تعريف و تعيين2009ِسالتزانو و ماكي با ارجاع به شرايط ايتاليا (
 است كه درنظردارديكي از اولين ابزارهايِ بازتوزيعِ اجتماعي در كشور ما كه  كنند؛ قانوني استانداردهاي شهري تاكيد مي

  است.  تنزل يافته وظيفه مادرانبه ي شخصي كه ا نه صرفا مسئله به شمار آوردماعي را به مثابه كاري اجتمراقبت و تيمار 

مطرح شد: مراقبت به مثابه ارزشي اجتماعي تفسير و ديدگاه جديدي ان تفكري درخصوصِ مراقبت و تيمار در همين زم
ي ا اري از كودكان و پيرساالن مسئلهد مراقبت و نگهدر آن زمان هنوز پيرامون فضاهايِ مراقبتيِ عمومي مناسب تلقي شد. 

  ي است مدني. ا مسئلهجنبشِ فمينيستي  به همت و تالشِكه امروزه  رفت حال آن خانوادگي به شمار مي

همچون شهر ديگر نه فقط  يعني تلقي ،بود 37توافق زماني ،و موضوع جديد ادامه يافت 90اين مباحثات در طي دهه 
كه به پيچيدگيِ  و تالش شد ، نيز؛كه در طي اوقات فراغت و زمانِ مراقبت و سرپرستي بل ،در طي زمانِ كار [فضايي]

  هاي مختلف زندگي توجه شود. زمان

گذاري در پژوهش جنسيتي  ريزي و سياست رافيا، برنامهدارد و جغ 38يا رشته ميانزمينه پژوهشيِ جنسيت خصوصيتي 
اند  ابد كه عبارتي پژوهش جنسيتي، ابزارهاي جديدي جهت توضيح و توصيف شهر ميريزي به ميانجيِ  اند. برنامه تنيده درهم

  هاي عميق. ، مشاهدات و مصاحبهيضمن ياريهم از 

ال روندينونه و راككتاب آنتونرگي، لنشان را پژوهش جنسيتي  در جديد ريزي مسئله برنامه ،39)2009( جنسيت جغرافيايه ب
ريزان و  هدف برنامه .شود مربوط ميپژوهش  ي پژوهشگر و روابط بين پژوهشگر و ابژه قواعدمشخصا به  ودهد  مي

پيش از هر چيز، ، زيرا اش دشوار است اش آسان اما انجام كه گفتن ؛ كاريشِ منفعت عمومي استشگذاران پو سياست
تعيين منفعت عمومي اين است كه بفهميم  هيچ  اولين گام در جهتكه منفعت عمومي كدام است مشكل است.  فهميدن اين

سست، برخي ، برخي مستحكمد كه برخي نفراواني وجود دار هاي منفعتكه  بل ،نداردمنفعت عموميِ واحد و يكساني وجود 
ِ متفاوتي در جامعه و فرآيندهاي  مختلف قدرت تاثيرگذاري هاي عموميِ اند. اين منفعت قدرتمند و برخي فاقد قدرت

گذاري به لحاظ تاريخي در مالكيت مردان سفيدپوست طبقه متوسط  ريزي و سياست گيريِ عمومي دارند. برنامه تصميم
  گيري كنيم؟ هاي جنسيتي تصميم است. چه نوع شهري خواهيم داشت اگر از دريچه تفاوت بوده
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، باربارا منظرهاي سكونتيبرسازد. در خالل نخستين نشست كنفرانسِ  وشد كه شيوه پژوهشيِ نوينيك پژوهش جنسيتي مي
پيتسو درباره حق بر شهر صحبت كرد؛ جنسيت برساختي نوين از حق به شهر است زيرا تالش دارد كه به ظهور يك بينش 

 تلف ببيند نه مكاني براي طرد.هاي مخزي براي پاسخ به نياا كوشد كه شهر را عرصه كند و ميجديد كمك 

  

  

  

References 
AA.VV. (2009) Desiderio in cittii. Percorsi di donne sull'abitare, Comune di Venezia 
De Beavoir S., (1961) If secondo sesso, Milano, Il saggiatore. 
Boccia M.L., (1990) L 'io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi, La Tartaruga. 
Borghi R. Rondinone A., (2009) Geograjie di genere, Milano, Unicopli. 
Domosh M., Seager J., (200 1) Putting women in place: feminist geographers make sense 
qf the world, New York, Guilfrod Press. 
Fainsten S., (1992) Planning in a difference voice, Planning Theory 7-8, p. 27-31. 
Fainsten S., Servon L., (2005) Introduction: the intersection qf gender and planning, in 
Gender and Planning a reader, Rutgers. 
Fireston F., (1971) La dialettica dei sessi, Firenze, Guaraldi. 
Forester J., (1998) Planning in the Face qf Power, Londra, University of California Press. 
Friedan B., (1974) La mistica della femminilitlJ, Milano, Edizioni di Comunita. 
Jacob J., (1961) The death and life qf great American cities, New York, Vintage. 
Millet K., (1971) La politica del sesso, Milano, Rizzoli. 
Ribera A., (1999) Una questione di liberta, Torino, Rosemberg & Sellier. 
Sandercock L., Forsyth A., (1992) Feminist theory and planning theory: the 
epistemological/inks. In Planning Theory. 
Newsletter, Torino, Dipartimento Interateneo Territorio. 
Sandercock L. (1998) Verso cosmupolis. Citta multiculturali e pianificazione urbana, 
Bari, Edizioni Dedalo. 
Sandercock L. (2005) A gender agenda: new direction in planning theory, in Gender and 
Planning a reader, Rutgers. 
Spain D., (1992) Gendered Spaces, N.C., University of North Carolina Press. 
 
 

  IL-https://wp.me/p9vUft»: نقد«کوتاه شده در سايت لينک 


