حـق شهـروندی زنان و انتخاب وسـیلة تـردد
الهام ضابطیان
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بــا توجــه بــه محدودیتهــای اقتصــادی و زیســتمحیطی و آلودگیهــای ناشــی از حضــور خودروهــا در ســطح شــهرها،
دوچرخــه یــک وســیلة نقلیــة در دســترس ،دوســتدار ســامت انســان و محیطزیســت ،و راحــت بــرای اســتفاده بــه شــمار
میآیــد .امــا در کشــور مــا نیمــی از جمعیــت یعنــی زنــان از حــق اســتفاده از ایــن وســیلة ســودمند محــروم ماندهانــد .دالیــل
متعــددی بــرای ایــن امــر وجــود دارد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفــی و مطالعــات اســنادی ،بــه بررســی
جایــگاه دوچرخهســواری زنــان در قانــون ،منشــور حقــوق شــهروندی ریاســت جمهــوری و عــرف ،شــناخت مزایــا و معایــب
اســتفاده از دوچرخــه در فضاهــای شــهری (فــارغ از جنســیت) ،و ضــرورت توجــه بــه حقــوق زنــان بــرای اســتفاده از دوچرخــه
پرداختــه شــده اســت .ایــن ضــرورت ناشــی از محدودیــت نــوع ،زمــان و وســیلة ســفر ،بــه همــراه داشــتن کــودک در مــواردی،
اســتطاعت مالــی و مزایــای فرهنگــی ـ اجتماعــی مؤثــر در ارتقــای ســامت روان و اعتمــاد بــه نفــس زنــان اســت .ســپس بــا
مــرور نمونههایــی از تجــارب داخــل و خــارج از کشــور در ایــن زمینــه ،بــه مشــکالت زنــان در داخــل کشــور و در نمونههــای
خارجــی بــه چگونگــی اســتفاده از ایــن وســیله در چنــد کشــور توســعهیافته ماننــد هلنــد و آلمــان و وضعیــت چیــن و هنــد
ـلمان ســوار بــر
بــه عنــوان کشــورهای در حــال توســعه اشــاره شــده اســت .تجربــة هنــد بــه عنــوان کشــوری بــا زنــان مسـ ِ
دوچرخــه یــا موتورســیکلت ،کمــی بســط داده شــده اســت .در بخــش پایانــی ،چنــد راهــکار اجتماعــی ـ فرهنگــی مرتبــط بــا
برنامهریــزی و طراحــی شــهری در عرصــة مدیریــت شــهری ارائــه شــده اســت.
کلـیدواژهها
حق شهروندی ،زنان ،دوچرخهسواری ،فضای شهری

*دانشجوی دکتری شهرسازی

ezabetian@yahoo.com

مقدمـه

 -1آسـیبشناسـی استفاده از دوچرخـه در
فـضاهای شـهری
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در کشــورما و بــرای مثــال در شــهر تهــران کــه بــه عنــوان
بحــث را بــا مزایــا و معایــب کلــی اســتفاده از دوچرخــه در
پایتخــت در بســیاری از زمینههــای توســعه نیــز پیشــرو
فضاهــای شــهری فــارغ از جنســیت آغــاز میکنیــم.
اســت ،حتــی مــردان نیــز تمایــل زیــادی بــه اســتفاده از
دوچرخــه بــرای تــردد در فضاهــای شــهری ندارنــد .شــاید
 -1-1مـزایا
ایــن مســئله تــا حــدودی مربــوط بــه کمبــود معابــر مناســب
 دوچرخهســواری ضربــان قلــب و میــزان چربیســوزی
برای دوچرخهســواری و تســهیالت مرتبط در ســطح شــهرها
را بــاال میبــرد .بــه عــاوه ،بــا ایجــاد شــادی روحــی
باشــد ،امــا اصــو ًال گرایــش الزم نیــز در ایــن زمینــه بــه
از افســردگی جلوگیــری میکنــد.
چشــم نمیخــورد .تجربــه نشــان داده
کــه در بســیاری از مــوارد یــک گرایــش بـا توجـه بـه محدودیتهـای  دوچرخهســواری در راســتای
قــوی عامــل مطالبــه و ایجاد تســهیالت اقتصـادی ،زیسـتمحیطی و شهرســازی مبتنــی بر کاهــش مصرف
الزم بــرای پاســخگویی بــه نیازهــا و آلودگـی خودروهـا ،دوچرخـه انــرژی ،کمکربــن و بــا حداقــل
ضرورتهــای مطرحشــده گردیــده یک وسـیلة نقلیة در دسترس ،آلودگیهای زیس ـتمحیطی اســت .در
اســت .یعنــی ابتــدا بــا یــک گرایــش دوسـت دار سلامت انسـان و واقع ،مصداق توســعة پایدار شــهری به
حرکتــی آغــاز میشــود و ســپس در محیطزیسـت بهشـمار میآید شــمار میآیــد.
طــول زمــان مســیر توســعه و تکمیــل
را مییابــد.
 دوچرخهســواری محدودیتهــای مصــرف ســوخت ،تأمین
امــا در کشــور مــا ماننــد برخی دیگــراز نقــاط جهان ،زنــان با
پارکینــگ ،طــرح ترافیــک و نظایــر آنهــا را نــدارد.
محدودیتهــای فیزیکــی ،اجتماعــی ـ فرهنگــی ،اقتصــادی،
 دوچرخــه وســیلهای ارزان و قابــل تهیــه بــا امکانــات مالی
و کمبــود حمایتهــای قانونــی مواجــه هســتند و حتــی
کمتر اســت .هزینة ســوخت نیز نــدارد و در صورت توســعة
در صــورت گرایــش و تمایــل بــه اســتفاده از دوچرخــه بــه
ایــن صنعــت ،قابــل کرایه کردن اســت و مشــکالت تهیة
راحتــی نمیتواننــد از ایــن حــق شــهروندی خــود اســتفاده
خودرو را نــدارد.
کننــد .بــرای مثــال امــروزه در سراســر دنیــا روزهایــی بــا
 -۲-۱معایـب
عنــوان روز پــاک وجــود دارد کــه مــردم در ایــن روزهــا بــا
 در مســیرهای دوچرخهســواری ،بــه دلیــل امــکان بــروز
خــودروی شــخصیتــردد نمیکننــد و بیشــتر پیــادهروی
صدمــات فیزیکــی ،نیــاز بــه مراکــز خدمــات ســرپایی
و دوچرخهســواری میکننــد .در ایــران نیــز طــرح
پزشــکی ماننــد پانســمان وجــود دارد.
«سهشــنبههای پــاک» در برخــی از شــهرهای کشــور بــه
 طراحــی پوششــی در مســیرهای دوچرخهســواری بــرای
اجــرا درآمــد کــه البتــه مشــارکت زنــان در آن بــا وجــود
محافظــت دوچرخهســواران از بــاد و آفتــاب و بــاران و
مشــکالت فرهنگــی و برخوردهایــی مختــل شــد.
ســرما الزم اســت.
ایــن مقالــه بــه صــورت اجمالــی بــه موضوع عــدم دســتیابی
 محافظت از مســیرهای دوچرخهســواری در برابر فرسودگی
زنــان بــه حــق اســتفاده از دوچرخــه در فضاهــای شــهری
و یخزدگــی بــرای کاهــش خطــر ســقوط دوچرخهســواران
پرداختــه و مدخلــی بــرای بررســی تفصیلــی ایــن موضــوع
ضروری اســت.
اســت .امیــد اســت در پژوهشهــای میدانــی آینــده ایــن
 بــا توجــه بــه دشــواریهای تــردد بــا دوچرخههــای بــدون
مســئله از جنبههــای حقوقــی ،سیاســتگذاری ،فنــی و
دنــده در شــیبهای تنــد ،مطالعــات توپوگرافیــک بــرای
طراحــی ،مســائل اجتماعــی و فرهنگســازی و ســایر عوامل
ایجــاد مســیرهای مناســب تــردد دوچرخــه ضــرورت دارد.
مؤثــر ب ـ ه طــور کامــل مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

شماره 57-۵8

188

دوچرخــه وجــود دارد ولــی اســتفاده از ایــن دوچرخههــا،
 -2حق شهـروندی زنان برای
کــه یکــی از خدمــات شــهرداری تهــران بــرای شــهروندان
دوچرخهسـواری در فضاهای شـهری
محســوب میشــود ،بــرای همــة شــهروندان امکانپذیــر
اســتفاده از دوچرخــه در حملونقــل یکــی از روشهایــی
نیســت .در حقیقــت ،نیمــی از ســاکنان شــهر یعنــی زنــان
اســت کــه ســالها اســت در بســیاری از کشــورهایی کــه بــا
نمیتواننــد از ایــن مزیــت بهــرهای ببرنــد.
مشــکالت جمعیتــی ،ترافیکــی و آلودگی هوا و محیط زیســت
طبــق مــادة  2قانــون مجــازات اســامی ،هــر فعــل یــا ترک
روب ـهرو هســتند اجــرا میشــود و بعــد از پیــادهروی دومیــن
فعلــی کــه بــرای آن مجــازات تعییــن شــده باشــد جــرم
روش رایــج در بیــن مردم اســت (توســلی و دیگــران .)1387
محســوب میشــود ،وهیــچ قانونــی مبنیبــر ممنوعیــت
دو دســته کاربــرد بــرای دوچرخــه میتــوان در نظــر گرفــت:
دوچرخهســواری زنــان وجــود نــدارد .از نظــر عرفــی نیــز
وســیلة تــردد در فضاهــای شــهری و شــبکة
امــروزه زنــان زیــادی در فضاهــای شــهری و خیابانها ســوار
معابــر :بــا توجــه بــه جنبــة کاربــردی دوچرخــه بــرای
بــر تــرک موتورســیکلتهایی کــه راننــدة مــرد دارنــد دیــده
دسترســی ،ایــن وســیله میتوانــد بخشــی از ســفرهای روزانة
میشــوند و واکنــش بــدی هــم نســبت بــه آن وجــود نــدارد.
درونشــهری را پوشــش دهــد .از ایــن مزیــت میتــوان در
امــا اســتفادة زنــان از موتــور یــا دوچرخــه بــه عنــوان راننــده
برنامههــای توســعة شــهری در پهنههــای مختلــف کاربــری
بــا مشــکل مواجــه اســت! آیــا تفــاوت
مســکونی (کویهــا و معابــر داخــل
در نــوع رانندگــی کــردن اســت؟
واحدهــای همســایگی) ،شــبکههای
ارتباطــی (خیابانهــا و میادین شــهر) و از نظـر عرفـی امـروزه زنانی در «براســاس نظــرات مراجــع دینــی در
کاربــری تجــاری و اداری بهــره گرفت .خیابانهـای کشـور سـوار بـر کشــور مــا ،عمــل دوچرخهســواری یــا
تَـرک موتورسـیکلت هایی که موتورســواری بــه خــودی خــود فعــل
وســیلة ورزش و تفریــح :ایــن
رانندة مرد دارند دیده میشـوند حرامــی نیســت ،امــا بــه جهــت حفــظ
کاربــرد بیشــتر در کاربریهــای
و واکنش بدی هم نسـبت به آنها عفــت و حجــاب در حضــور نامحــرم
فضــای ســبز و پارکهــا و بــا تدابیــر وجـود ندارد
الزم اســت تــرک شــود و فــى نفســه
الزم بــرای ســرعت متفاوت قابــل اجرا
اشــکال نــدارد( ».اســفندیاری .)1392
خواهــد بــود.
بدیــن ترتیــب بــه نظــر میرســد بایــد
طبــق مــادة  89منشــور حقــوق
تدابیری اندیشــیده شــود تــا با رعایــت تذکرات دینــی ،امکان
شــهروندی جمهــوری اســامی ایــران کــه در ســال 1395
برخــورداری زنــان از حــق شــهروندی و اســتفاده از ایــن ابزار
بــه امضــای رئیــس جمهــور نیــز رســیده اســت ،بــه نظــر
ســودمند بــرای تــردد فراهــم گــردد.
میرســد امــکان اســتفاده از دوچرخــه در اماکــن عمومــی
بــه طــور کلــی ،تردد زنــان در فضاهــای شــهری ویژگیهایی
بــرای ورزش و تفریــح بــه زنــان داده شــده اســت« :حــق
دارد کــه آن را خاصتــر و محدودتــر میســازد و گویــای
همــة شــهروندان بــه ویــژه زنــان اســت کــه بــه امکانــات
لــزوم اســتفادة آنــان از دوچرخــه اســت ،از جمله:
ورزشــی و آموزشــی و تفریحــات ســالم دسترســی داشــته
نوع ســفر :زنان بيشــتر «ســفرهاي زنجيــرهاي و پيچيده»
باشــند و بتواننــد بــا حفــظ فرهنــگ اســامی ـ ایرانــی در
انجــام ميدهنــد تــا «ســفرهاي خطــي» ،مثــل ســفر بيــن
1
عرصههــای ورزشــی ملــی و جهانــی حضــور یابنــد».
مدرســه ومغازههــا و محــل کار (Making safer places
مطلــوب آن اســت کــه اهــداف فــوق بــا هــدف تــردد و
.)2005: 14
اســتفاده از دوچرخــه بــه عنــوان وســیلة نقلیــة درونشــهری
وســيلة ســفر :زنــان ســفرهاي خــود را بيشــتر بــا پــاي
نیــز همــراه شــود .امــا در عمــل چنیــن نیســت .بــرای مثــال
پيــاده ،تاکســي يــا اتوبــوس انجــام ميدهنــد تــا بــا اتومبیــل
در سراســر فضاهــای شــهر تهــران ایســتگاههای کرایــة
شــخصی .در واقــع ،آنهــا بيشــتر مســافرند تــا راننــده .ايــن
1- http://media.president.ir/uploads/ads
)بازیابی در :آذر /148214204462093500.pdf (1395

خاصــی قــادر بــه دوچرخهســواری هســتند .بیتردیــد
امرناشــی از رواج کمتــر مالکيــت اتومبیل در بین زنان نســبت
اســتفاده از دوچرخــه در ارتقــای ســامت روان و اعتمــاد بــه
بــه مــردان اســت .بــه ویــژه زنــان میانســال ،بــا وجــود نيــاز
نفــس زنــان تأثیــر زیــادی خواهــد داشــت .همچنیــن تــردد
بيشــتر بــه رانندگــي ،بســيار کمتــر از مــردان همســن خــود
زنــان بــه ویــژه زنان خانــهداری کــه کودک بــه همــراه دارند
مالــک خــودرو هســتند؛ و ســهم عمــدهاي از زنــان نســبت
بــا دوچرخــه در طــول روز ،باالخــص در فضــای بافتهــای
بــه سنشــان اتومبیــل ندارنــد .بدیــن ترتیــب ،زنان بيشــترين
مســکونی شــهری ،بســیار ایمنتــر
ســطح اســتفاده از حملونقــل عمومــي
و آســانتر اســت .آنــان میتواننــد
را دارنــد.
بایـد تدابیری اندیشـیده شـود
بــرای خریــد مایحتــاج روزانــه ،بــه
مســئولیت کــودکان :در مــواردی تـا بـا رعایـت تذکـرات دینی،
عنــوان ورزش روزانــه و در تعامــات
همــراه داشــتن کــودک تــردد زنــان در امکان برخـورداری زنـان از حق
اجتماعــی خود از این وســیلة ســودمند
فضاهــای شــهری را بــا محدودیتهای شهروندی و اسـتفاده از این ابزار
اســتفاده کننــد.
مضاعفــی روبـهرو مــی ســازد.
سـودمند برای تردد فراهم گردد
البتــه زمینههــای فرهنگــی و اجتماعی
زمــان ســفر :از حــدود ســاعت 5
از جمله مشــکالت زنان در اســتفاده از
بعدازظهــر بــه بعــد ،کمتــر از نصــف
ایــن وســیلة نقلیــة پرفایــده اســت .در
ســفرها را زنــان انجــام ميدهنــد و از ســفرهای شــبانه
واقــع ،هنجارهــا و ســوگیریهای شــهروندان (حتــی خــود
اجتنــاب میکننــد .بدیــن ترتیــب روشــن اســت کــه زنــان
زنــان) اجرایــی شــدن ایــن طــرح را دشــوار میســازد.
اکثریــت عابــران پيــاده را در طــول روز تشــکيل ميدهنــد
کــه در مــوارد بســیاری نیــز کــودک بــه همــراه دارنــد (Bell

.)1998:10

هســتند .بنابرایــن دوچرخــه بــرای زنــان ،بــه ویژه قشــرهای
بــا تــوان مالــی کمتــر ،بــرای انجــام دادن بســیاری از امورکه
الزامـ ًا نیــازی بــه خــودرو نــدارد میتوانــد بســیار مفید باشــد.
مزایــای اجتماعــی و فرهنگــی :از جنبــة هنجارهــای
فرهنگــی نیــز در کشــورما عمومـ ًا دختــران در ســنین کودکی
(قبــل از نوجوانــی) میتواننــد از دوچرخــه در فضاهــای
عمومــی شــهری اســتفاده کننــد و پــس از آن ،بــا وجــود
داشــتن مهــارت در اســتفاده از ایــن وســیله ،تنهــا در اماکــن

در ایــن بخــش بــه برخــی اســناد و مطالعــات مربــوط
بــه اســتفاده از دوچرخــه در ایــران و جهــان بــه تفکیــک
کشــورهای توســعهیافته و در حــال توســعه اشــاره میشــود.

 -۱-۳داخـل کشـور

دوچرخــه را ناصرالدیــن شــاه قاجــار از اروپــا وارد ایــران کرد.
زمانــی کــه شــاه بــه ســفرهای اروپایــی میرفــت تــا هــم بــا
فرهنــگ اروپاییــان آشــنا شــود و هــم آن را در کشــور خــود
ترویــج دهــد ،زنــان حرمســرا دســت بــه کارهایــی میزدنــد
کــه برایشــان ممنــوع بــود .بــه ایــن ترتیــب ،اولیــن زنــی
کــه در ایــران ســوار دوچرخــه شــد از زنــان قاجــاری بــود.
دوچرخهســواری بــرای زنــان آن زمــان ممنــوع بــود و فقــط
مــردان میتوانســتند از ایــن وســیله اســتفاده کننــد.
از قدیــم در شــهرهای اصفهــان ،یــزد ،کاشــان و برخــی
دیگــر از شــهرهای کشــور از دوچرخــه بــرای تــردد اســتفاده
میشــده اســت .میــزان اســتفاده از دوچرخــه در مقایســه بــا
رشــد جمعیــت بــه نوعــی رو بــه کاهــش اســت امــا زنــان
ایرانــی همــواره حضــور بســیار کمرنگــی در ایــن عرصــه
داشــتهاند .اســتفادة زنــان از دوچرخــه بیشــتر بــه ورزش
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تأمیــن مالــی و صرفــة اقتصــادی :یکــی دیگــر از
دالیــل ضــرورت اســتفادة زنــان از دوچرخــه در فضاهــای
شــهری تفــاوت تــوان اقتصــادی آنــان بــا مــردان بــرای
اســتفاده از خــودرو اســت .در واقــع ،دوچرخــه وســیلة
اقتصادیتــری بــرای بســیاری از زنــان بــه حســاب میآیــد
چــرا کــه هزینــة ســوخت و تعمیــرات و نگهــداری ویــژهای
نــدارد .از ســوی دیگــر ،بســیاری از مــردان در حیــن تــردد در
مســیر محــل کار بــه منــزل و بالعکــس از خــودرو بــه عنوان
منبــع درآمــد اســتفاده میکننــد (مسافرکشــی) کــه زنــان
بــه دلیــل مســائل فرهنگــی از ایــن امــکان نیــز بیبهــره

 -3تجـارب کشـورها

منبعUN-Habitat ,2014 :

تصویر  .۱حمل کودکان با واگن متصل به دوچرخه در چین
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تصویر  .۲دو زن چینی با دوچرخه های سبددار برای فروش سیر

منبعhttp://www.alamy.com/stock-photo/ :
china-bicycle-carts.html. Accessed 2016

دوچرخهســواری و مناطــق مشــخص شــده ماننــد برخــی
پارکهــا و مراکــز تفریحــی محــدود شــده اســت .در واقــع
زنــان ایرانــی از دوچرخــه یــا حتــی موتورســیکلت (بــرای
زنانــی کــه توانایی اســتفاده از دوچرخــة مکانیکــی را ندارند)
بــه عنــوان یــک وســیلة نقلیــه و تــردد در فضاهای شــهری
اســتفاده نمیکننــد.
بــا توجــه بــه توســعة روزافــزون کالبــد شــهرها و حتــی
روســتاهای کشــور ضــرورت دارد تــا بررســی شــود کــه چرا
نیمــی از جمعیــت کشــور در اســتفاده از ایــن وســیلة نقلیــة
مفیــد بــا محدودیــت مواجهانــد .حتــی در شــهر تهــران
(پایتخــت کشــور) زنــان بــا ایســتگاههای تعبیــه شــده برای
کرایــة دوچرخــه در میادیــن و خیابانهــا بیگانــه هســتند.

 -۲-۳سایـر کشـورها

در کشــورهایی ماننــد چین ،هلنــد ،آلمان ،دانمارک و ســوئد،
اســتفاده از دوچرخــه در بیــن زنان و مردان و کودکان بســیار

رایــج اســت .شهرســازان نیــز در برنامههــا و طراحیهــای
خــود بــه طــور جــدی و نــه شــعارگونه ایــن مســئله را دنبــال
میکننــد .برنامهریــزی و طراحــی شــبکة دوچرخــه و تأمیــن
تســهیالت مربــوط در همیــن راســتا صــورت میپذیــرد .بــه
منظــور بهرهگیــری از تجــارب ســایر کشــورها ،در ایــن
بخــش بــه تجربیــات دو گــروه کشــورهای توســعهیافته
و در حــال توســعه در زمینــة اســتفاده از دوچرخــه اشــاره
میشــود .تجربــة کشــور هنــد نیــز بــه عنــوان نمونــهای
مشــابه فرهنــگ و پوشــش ایــران ارائــه میشــود.
 -۱-2-۳کشـورهای توسـعهیافته
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در کشــورهایی که به
لحــاظ قانونــی یــا عرفــی محدودیتی بــرای دوچرخهســواری
زنــان وجــود نــدارد ایــن حــق شــهروندی بــرای زنــان و
مــردان بــه صــورت برابــر اجــرا میشــود یــا نــه ،بــه مــرور
مختصــر دادههایــی از آمــار اســتفادة زنــان از دوچرخــه در

تصویر  .۳تردد زنان با موتورسیکلت در خیابانهای شهرهای هند تصویر  .۴زنی باحجاب در حال راندن موتورسیکلت در دهکدة پنجابی
هند (پرچم هند در تصویر دیده میشود)

منبعMehdi 2014 :
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امریــکا ،آلمــان و هلنــد میپردازیــم.
 -۲-2-۳کشـورهای در حال توسـعه
در پژوهشــی کــه در ســال  2013در امریــکا در مــورد میــزان
کشــور چیــن از نظــر تعــداد دوچرخهســواران در فضاهــای
اســتفادة زنــان از دوچرخــه انجــام شــده اســت ،گزارش شــده
شــهری در ســطح باالیــی قــرار دارد .در ایــن کشــور ،تعــدد
کــه تقریب ـ ًا در برابــر هــر ســه مــردی کــه امیــد م ـیرود از
دوچرخههــای رنگارنــگ کــه بخــش زیــادی از آنهــا را هــم
دوچرخــه اســتفاده کننــد ،فقــط یــک زن ایــن کار را میکنــد.
زنــان بــه حرکــت درمیآورنــد نمــادی از ســرزندگی و رونــق
براســاس دادههایــی از ســه شــهر از بزرگتریــن شــهرهای
فضاهــای شــهری اســت.
امریــکا شــامل نیویــورک ،شــیکاگو و بوســتون ،الگــوی
در مقالــهای دیگــر کــه بــه بررســی شــباهتها و تفاوتهــای
اســتفادة زنــان از دوچرخــه بــا تبدیــل بــه نقشــه بررســی
دو کشــور هنــد و پاکســتان پرداختــه ،ضمــن بیــان اینکه این
و نشــان داده شــده کــه اگرچــه بیشــتر
دو کشــور در فرهنــگ و نــوع لبــاس
زنــان در آخــر هفتههــا از دوچرخــه زنان مسـلمان هنـد لباسهای و غــذا و غیــره بســیار شــبیه هســتند،
اســتفاده میکننــد ،در کل تنهــا  24/7پوشـیده ای دارنـد و در عیـن تفــاوت فاحشــی در حضــور همــراه بــا
درصــد از دوچرخهســواران را تشــکیل حال از دوچرخه و موتورسیکلت اســتقالل زنــان در فضاهــای عمومــی
کشــور هنــد گــزارش شــده اســت.
میدهنــد .ایــن نتیجــه محــدود بــه اسـتفاده میکنند
ســه شــهر مذکــور نمیشــود .تحلیــل
زنــان از فرهنگهــا و اجتماعــات
ســفرهای خانوارهــا در ســطح ملــی هم
مختلــف در هنــد بــه تنهایــی ســوار
نشــان میدهــد کــه  24درصــد از ســفرهای بــا دوچرخــه در
موتورســیکلت و دوچرخــه میشــوند ،کار میکننــد و در
ســال  2009را زنــان انجــام دادهانــد کــه درمقایســه بــا ســال
فضــای شــهرها حضــور دارنــد .دختــران جــوان زیــادی بــا
 2001کمــی کاهــش یافتــه اســت ( 0/3درصــد) .در تحقیقی
اســتفاده از ایــن وســیلة نقلیــة در دســترس از خانــه بــه
دیگــر کــه پایاننامــة کارشناســی ارشــد برنامهریزی شــهری
مدرســه میرونــد .رانــدن دوچرخــه در هنــد بــرای زنــان
در دانشــگاه واشــنگتن بــوده آمــده اســت کــه در ســیاتل 28
تابــو نیســت .آنــان حتــی کــودکان خــود را بــا دوچرخــه بــه
درصــد دوچرخهســواران را زنــان تشــکیل میدهنــد و در
مدرســه میرســانند یــا از موتورســیکلت اســتفاده میکننــد
بیــن  365زن پاســخگو  79درصــد آنــان رانندگان بــد را مانع
(.)Mehdi 2014
اصلــی دوچرخهســواری خــود عنــوان کردهانــد (Chalabi,
صنعــت دوچرخهســازی بــرای زنــان در هنــد توســعه یافتــه
 .)2013بــر اســاس گزارشهــای قابــل دسترســی ،در آلمــان
اســت و بــرای مثــال دوچرخههایــی بــا لــوازم مخصــوص
زنــان ،ماننــد دســتکشهایی کــه کام ـ ً
 49درصــد دوچرخهســواران را زنــان تشــکیل میدهنــد و
ا دســت را از بــاد و
ایــن رقــم در هلنــد بــه  55درصــد میرســد.
آفتــاب تنــد محافظــت میکنــد ،طراحــی شــده اســت .در

مجمــوع بایــد گفــت اگــر زنــی در پاکســتان دوچرخهســواری
کنــد ،خبــر و حاشــیه درســت میشــود .امــا اگــر زنــی در
هنــد دوچرخــه یــا موتــور برانــد و در کنــار جــاده 1حرکــت
کنــد ،خبــر درســت نمیشــود؛ و ایــن خبــر خوبــی اســت!
(.)Mehdi 2014
نکتــة قابــل تأمــل تجربــة کشــور هنــد بــرای کشــور مــا این
اســت کــه هنــد نیز جمعیت مســلمان زیــادی دارد و بســیاری
از زنــان هنــد از لباسهــای پوشــیدهای اســتفاده میکننــد
کــه بــه پوشــش زنــان مــا شــبیه اســت و در عیــن حــال نیــز
بــه راحتــی ســوار دوچرخــه میشــوند .بدیــن ترتیــب بــه
نظــر میرســد کــه بــا فرهنگســازی ،تحــوالت اجتماعــی
و رعایــت تدابیــر الزم میتــوان محدودیتهــای اســتفادة
زنــان از دوچرخــه و موتورســیکلت را کاهــش داد.
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ایجــاد تحــول در وضعیــت موجــود اســتفادة زنــان از دوچرخه
و دســتیابی بــه هدف افزایش آن در ســطح شــهرهای کشــور
و حتــی روســتاها از طریــق اتخــاذ راهکارهایــی در زمینههای
اجتماعــی ـ فرهنگــی ،اقتصــادی ،برنامهریــزی و طراحــی
شــهری ،سیاســتگذاری در عرصــة مدیریــت شــهری و
نهادســازی قابــل تحقــق خواهــد بــود.
امــروزه تخریــب محیــط زیســت ،آلودگــی هوا و اتــاف وقت
در ترافیــک فشــردة شــهری بــه مســائلی جــدی در کشــور ما
تبدیــل شــده اســت .تغییــر ســبک زندگــی ،اســتفادة کمتر از
خــودروی شــخصی بــهویــژه بــا یــک سرنشــین و تــردد بــا
وســایلی کــه آلودگــی کمتــری بــرای ســاکنان شــهر داشــته
باشــد و شــرایط برخــورداری از ســامت بیشــتر را بــرای
همــه فراهــمآورد یــک الــزام اســت .اینگونــه سیاس ـتها
در مجموعــة برنامهریزیهــا و اقداماتــی جــای میگیــرد
کــه در بســیاری از کشــورها ب ـ ه ویــژه کشــورهای اروپایــی
تجربــه شــده و پیامدهــای مثبــت آن در کاهــش هزینههــای
اقتصــادی و بهداشــتی و دیگــر هزینههــای جامعــه بــه اثبات
رســیده اســت.
عــاوه بــر ایــن ،حــق انتخــاب وســیلة تــردد شــاید یکــی از
کوچکتریــن اجــزای حقــوق شــهروندی باشــد که همــه باید
بتواننــد از آن برخــوردار باشــند ،همچنانکــه از حــق انتخــاب
1 - road side

محــل ســکونت ،حــق انتخــاب شــغل ،حــق تصمیمگیــری
در مــورد رشــتة تحصیلــی و  ...برخوردارنــد .اینهــا همــه
بخشهایــی از حقــوق شــهروندی اجتماعی هســتند .بنابراین
التــزام دولــت بــه تأمیــن حقــوق شــهروندی و انتظــار ایفــای
وظایــف و مســئولیتهای شــهروندی از زنــان در ســطح
فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی مکمــل یکدیگرنــد .دولــت و
ســازمانهای دولتــی بــه عنــوان نماینــدگان مــردم بایــد در
جهــت حفــظ ســامت جامعه و تأمیــن حقوق شــهروندی گام
بردارنــد .ترویــج حــق انتخــاب وســیلة تــردد و تشــویق زنــان
و مــردان بــه تــردد بــا دوچرخــه میتوانــد از سیاس ـتهای
دولــت بــرای ارتقــای ســطح ســامت مــردم و حفــظ محیــط
زیســت باشــد .اجــرای پیشــنهادات زیــر میتوانــد اولیــن
اقدامــات در ایــن جهــت باشــد:
 بــا توجــه بــه نگــرش نــه چنــدان مثبــت جامعــه نســبت به
اســتفادة زنــان از دوچرخــه به عنوان وســیلة نقلیــه ،میتوان
در برخــی خیابانهــا ،بافتهای مســکونی و محــات (برای
نمونــه در غــرب تهــران) و مراکــز خریــد روزانــه که شــرایط
مناســبی بــرای دوچرخهســواری داشــته باشــند ،بــا کمــک
گرفتــن از نیروهــای داوطلــب زن و مــرد ،تعمــداً تــردد زنان
بــا دوچرخــه را بــه مــردم نشــان داد .شــهرداری میتوانــد بــا
رفــع محدودیــت ارائــة دوچرخــه بــه زنــان در ایســتگاههای
تعبیــه شــده ،بــه ایــن فرهنگســازی کمــک کنــد.
 طراحــی شــبکههای مناســب بــرای مســیر دوچرخــه
و امکانــات مــورد نیــاز آن بــه ابتــکار طراحــان شــهری و
گســترش تدریجی آنها در شهرهای کشــور در رواج فرهنگ
اســتفادة زنــان و مــردان از دوچرخــه بســیار مؤثــر خواهــد
بــود .ایــن مســیرها میتوانــد بــه گون ـهای طراحــی شــود
کــه حفــاظ جداکننــده از ســایر وســایل نقلیــه داشــته باشــد.
همچنیــن ضــرورت دارد ایســتگاههایی برای توقــف اجباری
و تعمیــرات احتمالــی و ســرویس بهداشــتی پیشبینــی شــود.
 طراحی و ســاخت دوچرخههایی متناســب با فرهنگ کشــور
و نــوع پوشــش زنــان میتوانــد بــه ترویــج فرهنگ اســتفاده
از دوچرخــه کمــک کنــد .تولیــد دوچرخــه و ارائة تســهیالت
مالــی بــه طبقــة کمدرآمــد بــرای خرید آن بــه فعــا ل کردن
بخــش صنعــت و ایجــاد اشــتغال نیز یــاری میرســاند.
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Women’s citizenship rights and choice of means of transportation
Elham Zabetian

required to purchase a bicycle and socio- cultural impacts on women’s mental health and
self-confidence should be mentioned. By reviewing few domestic and foreign experiences,
the factors important for women’s right to ride
bicycle in several developed countries, such as
the Netherlands and Germany and China and
India as samples of developing countries are
presented. India’s experience as a country with
Muslim women riding bicycle or motorbike is
explained in more detail. Finally few polices regarding urban management; planning and urban
design are suggested.
Keywords: Citizenship right, Women, Cycling,
Urban Space
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Abstract
Considering the economic and environmental
constraints and pollution caused by the movement of the cars in the cities, bicycle is an accessible vehicle, beneficial to human health,
environmentally friendly and comfortable to use.
However, in our country half of the population,
i.e. women, have been deprived from the right
to use this useful means of transportation .There
are some explanation for such deprivation which
are briefly discussed in this article.
In present paper, through descriptive methodology, the status of women’s cycling in the law,
traditions, and Presidential Citizenship Rights
Charter is presented. Advantages and disadvantages of riding bicycles in urban spaces (regardless of gender) and the need to recognize
women’s rights to use bicycle are discussed.
The necessity to ride bicycle stems from the
limitation of the type, time and means of transportation in addition to caring responsibilities
of women to carry a basket, or a baby in some
occasion .Also low level of financial resources

