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طــی ســالهای اخیــر ،بــا رشــد دانــش و مطالعات شــهری و
دانــش و مطالعــات جنســیتیکه همــراه و متأثــر از تحــوالت
جنســیتی و شــهری از جملــه بــروز و ظهــور اشــکال متنــوع
جنبشهــا و حرکتهــای شــهری و زنانــه یــا جنســیتی بــوده
اســت ،مســئلة فهــم و چیســتی روابــط ایــن تحــوالت بــه
موضوعــی مــورد بحــث در بیــن صاحبنظــران شــهری و
فعــاالن حقــوق زنــان تبدیل شــده اســت .پرسـشهایی نظیر
اینکــه بســترها و موانــع کنشگــری زنــان در شــهر چیســت؟
چــه فرایندهایــی بــه طــرد زنــان در شــهر و منزویســازی و
رانــش کنشگــری آنــان میپــردازد؟ و علــل کژکارکــردی و
کژاندامــی شــهر بــرای شــهروندی و کیفیــت زندگی شــهری
زنــان چیســت؟ از جملــه پرس ـشهای مطــرح در خصــوص
ایــن موضــوع اســت کــه ایــن جســتار در جســتوجوی
توضیحــی بــرای آنهــا از خــال پاســخهای موجــود و
احتمالــی اســت.

زنان در شـهر ،ساختارهای فضایی و
جنسـیتی در سپهـر کالن ساخـتارهای
اقتصادی ،اجتماعـی و سیاسـی

بــرای دســتیابی بــه توصیفــی منســجم و قابــل تحلیــل از
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امکانــات و چالشهــای زنــان در شــهر ،ابتــدا الزم اســت
رابطــة جنســیت و فضــا بــه صورت ســاختاری بررســی شــود
تــا بتــوان بــا رهیافتــی ســاختاری و تحلیلــی بــه توصیــف
وضعیــت پرداخــت.
فیلســوف شــهر در اثــر مهمــش بــا نــام
هانــری لوفــور
ِ
ضرباهنـگکاوی :فضــا ،زمــان و زندگی روزمره کــه به تعبیری
میتــوان آن را امتــداد سـهگانة «نقــد زندگــی روزمــره» و بــه
تعبیــری دیگــر آغــاز پــروژة جدیــد و ناتمــام «تحلیــل ریتــم»
خوانــد ،از فراینــدی بــا عنــوان دسـتآموزی 1یــاد می کنــد که
نتیجـهاش بدنهــای رام و انضبــاط بدنــی اســت .لوفــور محل
اعمــال ایــن فراینــد را «زندگــی روزمــره» معرفــی می کنــد،
عرصــة تنــازع ریتمهــای طبیعی و مصنــوع ،مجالی کــه در آن
شــهروندان بــه دنبــال گســترش ریتــم عرصــة خصوصــی بــه
عرصــة عمومــی هســتند و دولــت بــه دنبــال کنتــرل فضــای
عمومــی و کنتــرل عرصــة خصوصــی بــا نمادهــای عمومــی.
لوفــور اعمــال دسـتآموزی را در مــورد زنــان بیشــتر میدانــد
زیــرا ضرباهنگهــای اصلــی در زنانگــی قویترنــد .لوفــور
فمینیســم را حاصــل مقاومــت زنــان در برابــر دس ـتآموزی
می خوانــد .دســتآموزی محصــول منطــق ســرمایه اســت
و ســرمایهداری بــر تحقیــر زندگــی از طریــق تحقیــر بــدن و
زمــان زندگــی اســتوار اســت (نــک .ترکمــه).
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