
چکـیده
ــهرها،  ــطح ش ــا در س ــور خودروه ــی از حض ــای ناش ــت محیطی و آلودگی ه ــادی و زیس ــای اقتص ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ب
ــه شــمار  ــرای اســتفاده ب ــۀ در دســترس، دوســتدار ســامت انســان و محیط زیســت، و راحــت ب دوچرخــه یــک وســیلۀ نقلی
می آیــد. امــا در کشــور مــا نیمــی از جمعیــت یعنــی زنــان از حــق اســتفاده از ایــن وســیلۀ ســودمند محــروم مانده انــد. دالیــل 
متعــددی بــرای ایــن امــر وجــود دارد. در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحقیــق توصیفــی و مطالعــات اســنادی، بــه بررســی 
جایــگاه دوچرخه ســواری 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 وســیلۀ 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 نمونه هایــی از تجــارب داخــل و خــارج از کشــور در ایــن زمینــه، بــه مشــکات زنــان در داخــل کشــور و در نمونه هــای 
خارجــی بــه چگونگــی اســتفاده از ایــن وســیله در چنــد کشــور توســعه یافته ماننــد هلنــد و آلمــان و وضعیــت چیــن و هنــد 
بــه عنــوان کشــورهای در حــال توســعه اشــاره شــده اســت. تجربــۀ هنــد بــه عنــوان کشــوری بــا زنــان مســلماِن ســوار بــر 
دوچرخــه یــا موتورســیکلت، کمــی بســط داده شــده اســت. در بخــش پایانــی، چنــد راهــکار اجتماعــی ـ فرهنگــی مرتبــط بــا 

برنامه ریــزی و طراحــی شــهری در عرصــۀ مدیریــت شــهری ارائــه شــده  اســت.

کلـیدواژه ها
حق شهروندی، زنان، دوچرخه سواری، فضای شهری

حـق شهـروندی زنان و انتخاب وسـیلة تـردد

الهام ضابطیان*

ezabetian@yahoo.com*دانشجوی دکتری شهرسازی
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مقدمـه
در کشــورما و بــرای مثــال در شــهر تهــران کــه بــه عنــوان 
ــرو  ــز پیش ــعه نی ــای توس ــیاری از زمینه ه ــت در بس پایتخ
ــتفاده از  ــه اس ــادی ب ــل زی ــز تمای ــردان نی ــی م ــت، حت اس
ــد. شــاید  ــرای تــردد در فضاهــای شــهری ندارن دوچرخــه ب
ایــن مســئله تــا حــدودی مربــوط بــه کمبــود معابــر مناســب 
برای دوچرخه ســواری و تســهیات مرتبط در ســطح شــهرها 
ــه  ــه ب ــن زمین ــز در ای ــش الزم نی ــواًل گرای ــا اص ــد، ام باش

ــان داده  ــه نش ــورد. تجرب ــم نمی خ چش
کــه در بســیاری از مــوارد یــک گرایــش 
قــوی عامــل مطالبــه و ایجاد تســهیات 
ــا و  ــه نیازه ــخگویی ب ــرای پاس الزم ب
گردیــده  مطرح شــده  ضرورت هــای 
ــش  ــک گرای ــا ی ــدا ب ــی ابت ــت. یعن اس
حرکتــی آغــاز می شــود و ســپس در 
ــل  ــان مســیر توســعه و تکمی طــول زم

را می یابــد.
امــا در کشــور مــا ماننــد برخی دیگــراز نقــاط جهان، زنــان با 
محدودیت هــای فیزیکــی، اجتماعــی ـ فرهنگــی، اقتصــادی، 
ــی  ــتند و حت ــه هس ــی مواج ــای قانون ــود حمایت ه و کمب
ــه  ــه اســتفاده از دوچرخــه ب در صــورت گرایــش و تمایــل ب
ــد از ایــن حــق شــهروندی خــود اســتفاده  راحتــی نمی توانن
ــا  ــی ب ــا روزهای ــروزه در سراســر دنی ــال ام ــرای مث ــد. ب کنن
عنــوان روز پــاک وجــود دارد کــه مــردم در ایــن روزهــا بــا 
ــاده روی  ــتر پی ــد و بیش ــردد نمی کنن ــخصی  ت ــودروی ش خ
طــرح  نیــز  ایــران  در  می کننــد.  دوچرخه ســواری  و 
ــه  ــور ب ــهرهای کش ــی از ش ــاک« در برخ ــنبه های پ »سه ش
ــود  ــا وج ــان در آن ب ــارکت زن ــه مش ــه البت ــد ک ــرا در آم اج

ــل شــد. ــی مخت مشــکات فرهنگــی و برخوردهای
ایــن مقالــه بــه صــورت اجمالــی بــه موضوع عــدم دســتیابی 
ــه حــق اســتفاده از دوچرخــه در فضاهــای شــهری  ــان ب زن
ــرای بررســی تفصیلــی ایــن موضــوع  پرداختــه و مدخلــی ب
ــن  ــده ای ــی آین ــای میدان ــت در پژوهش ه ــد اس ــت. امی اس
مســئله از جنبه هــای حقوقــی، سیاســت گذاری، فنــی و 
طراحــی، مســائل اجتماعــی و فرهنگ ســازی و ســایر عوامل 

مؤثــر بــه  طــور کامــل مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

۱- آسـیب شناسـی استفاده از دوچرخـه در 
فـضاهای شـهری

ــا و معایــب کلــی اســتفاده از دوچرخــه در  ــا مزای بحــث را ب
ــم. ــاز می کنی ــیت آغ ــارغ از جنس ــهری ف ــای ش فضاه

۱-۱- مـزایا
ــان قلــب و میــزان چربی ســوزی  دوچرخه ســواری ضرب  
را بــاال می بــرد. بــه عــاوه، بــا ایجــاد شــادی روحــی 

ــد.  ــری می کن ــردگی جلوگی از افس

راســتای  در  دوچرخه ســواری    
شهرســازی مبتنــی بر کاهــش مصرف 
انــرژی، کم کربــن و بــا حداقــل 
آلودگی های زیســت محیطی اســت. در 
واقع، مصداق توســعۀ پایدار شــهری به 

ــد.  ــمار می آی ش

دوچرخه ســواری محدودیت هــای مصــرف ســوخت، تأمین   
پارکینــگ، طــرح ترافیــک و نظایــر آنهــا را نــدارد.

دوچرخــه وســیله ای ارزان و قابــل تهیــه بــا امکانــات مالی  	

کمتر اســت. هزینۀ ســوخت نیز نــدارد و در صورت توســعۀ 
ایــن صنعــت، قابــل کرایه کردن اســت و مشــکالت تهیۀ 

ــدارد. خودرو را ن

۱-2- معایـب
ــروز  ــل امــکان ب ــه دلی در مســیرهای دوچرخه ســواری، ب 	

ــرپایی  ــات س ــز خدم ــه مراک ــاز ب ــی، نی ــات فیزیک صدم
ــود دارد. ــمان وج ــد پانس ــکی مانن پزش

ــرای  طراحــی پوششــی در مســیرهای دوچرخه ســواری ب 	

ــاران و  ــاب و ب ــاد و آفت ــواران از ب ــت دوچرخه س محافظ
ــت. ــرما الزم اس س

محافظت از مســیرهای دوچرخه ســواری در برابر فرسودگی  	

و یخ زدگــی بــرای کاهــش خطــر ســقوط دوچرخه ســواران 
ــت.  ضروری اس

بــا توجــه بــه دشــواری های تــردد بــا دوچرخه هــای بــدون  	

دنــده در شــیب های تنــد، مطالعــات توپوگرافیــک بــرای 
ایجــاد مســیرهای مناســب تــردد دوچرخــه ضــرورت دارد.

بـا توجـه بـه محدودیت هـای 
و  زیسـت محیطی  اقتصـادی، 
آلودگـی خودروهـا، دوچرخـه 
یک وسـیلة نقلیة در دسترس، 
دوسـت دار سـالمت انسـان و 
محیط زیسـت به شـمار می آید
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2- حق شهـروندی زنان برای
دوچرخه سـواری در فضاهای شـهری

ــی  ــی از روش های ــل یک ــه در حمل ونق ــتفاده از دوچرخ اس
اســت کــه ســال ها اســت در بســیاری از کشــورهایی کــه بــا 
مشــکات جمعیتــی، ترافیکــی و آلودگی هوا و محیط زیســت 
روبــه رو هســتند اجــرا می شــود و بعــد از پیــاده روی دومیــن 
روش رایــج در بیــن مردم اســت )توســلی و دیگــران 1387(. 
دو دســته کاربــرد بــرای دوچرخــه می تــوان در نظــر گرفــت:

ــبکة  ــهری و ش ــای ش ــردد در فضاه ــیلة ت وس
ــرای  ــه ب ــردی دوچرخ ــۀ کارب ــه جنب ــه ب ــا توج ــر: ب معاب
دسترســی، ایــن وســیله می توانــد بخشــی از ســفرهای روزانۀ 
ــوان در  درون شــهری را پوشــش دهــد. از ایــن مزیــت می ت
برنامه هــای توســعۀ شــهری در پهنه هــای مختلــف کاربــری 

ــل  ــر داخ ــا و معاب ــکونی )کوی ه مس
واحدهــای همســایگی(، شــبکه های 
ارتباطــی )خیابان هــا و میادین شــهر( و 
کاربــری تجــاری و اداری بهــره گرفت.

ــن  ــح: ای ــیلة ورزش و تفری وس
کاربری هــای  در  بیشــتر  کاربــرد 
ــر  ــا تدابی ــا و ب فضــای ســبز و پارک ه
الزم بــرای ســرعت متفاوت قابــل اجرا 

ــود.  ــد ب خواه
حقــوق  منشــور   89 مــادۀ  طبــق 

شــهروندی جمهــوری اســامی ایــران کــه در ســال 1395 
ــه نظــر  ــز رســیده اســت، ب ــه امضــای رئیــس جمهــور نی ب
ــی  ــن عموم ــه در اماک ــتفاده از دوچرخ ــکان اس ــد ام می رس
ــان داده شــده اســت: »حــق  ــه زن ــح ب ــرای ورزش و تفری ب
همــۀ شــهروندان بــه ویــژه زنــان اســت کــه بــه امکانــات 
ــته  ــی داش ــالم دسترس ــات س ــی و تفریح ــی و آموزش ورزش
ــی در  ــگ اســامی ـ ایران ــظ فرهن ــا حف ــد ب باشــند و بتوانن

ــد.«1 ــور یابن ــی حض ــی و جهان ــی مل ــای ورزش عرصه ه
ــردد و  ــدف ت ــا ه ــوق ب ــداف ف ــه اه ــت ک ــوب آن اس مطل
اســتفاده از دوچرخــه بــه عنــوان وســیلۀ نقلیــۀ درون شــهری 
نیــز همــراه شــود. امــا در عمــل چنیــن نیســت. بــرای مثــال 
ــۀ  ــتگاه های کرای ــران ایس ــهر ته ــای ش ــر فضاه در سراس
1- http://media.president.ir/uploads/ads 
/148214204462093500.pdf (1395 بازیابی در: آذر( 

ــا،  ــن دوچرخه ه ــتفاده از ای ــی اس ــود دارد ول ــه وج دوچرخ
کــه یکــی از خدمــات شــهرداری تهــران بــرای شــهروندان 
ــر  ــهروندان امکان پذی ــۀ ش ــرای هم ــود، ب ــوب می ش محس
ــان  ــی زن ــت، نیمــی از ســاکنان شــهر یعن نیســت. در حقیق

ــد.  ــره ای ببرن ــت به ــن مزی ــد از ای نمی توانن
طبــق مــادۀ 2 قانــون مجــازات اســامی، هــر فعــل یــا ترک 
ــرم  ــد ج ــده باش ــن ش ــازات تعیی ــرای آن مج ــه ب ــی ک فعل
ــت  ــر ممنوعی ــی مبنی ب ــچ قانون ــود، وهی ــوب می ش محس
ــز  ــی نی ــر عرف ــدارد. از نظ ــود ن ــان وج ــواری زن دوچرخه س
امــروزه زنــان زیــادی در فضاهــای شــهری و خیابان ها ســوار 
بــر تــرک موتور ســیکلت هایی کــه راننــدۀ مــرد دارنــد دیــده 
می شــوند و واکنــش بــدی هــم نســبت بــه آن وجــود نــدارد. 
امــا اســتفادۀ زنــان از موتــور یــا دوچرخــه بــه عنــوان راننــده 
بــا مشــکل مواجــه اســت! آیــا تفــاوت 

در نــوع رانندگــی کــردن اســت؟ 
»بر اســاس نظــرات مراجــع دینــی در 
کشــور مــا، عمــل دوچرخه ســواری یــا 
موتور ســواری بــه خــودی خــود فعــل 
حرامــی نیســت، امــا بــه جهــت حفــظ 
عفــت و حجــاب در حضــور نامحــرم 
الزم اســت تــرک شــود و فــی نفســه 
اشــکال نــدارد.« )اســفندیاری 1392(. 
بدیــن ترتیــب بــه نظــر می رســد بایــد 
تدابیری اندیشــیده شــود تــا با رعایــت تذکرات دینــی، امکان 
برخــورداری زنــان از حــق شــهروندی و اســتفاده از ایــن ابزار 

ســودمند بــرای تــردد فراهــم گــردد. 
بــه طــور کلــی، تردد زنــان در فضاهــای شــهری ویژگی هایی 
ــای  ــازد و گوی ــر می س ــر و محدودت ــه آن را خاص ت دارد ک

لــزوم اســتفادۀ آنــان از دوچرخــه اســت، از جمله:
نوع ســفر: زنان بیشــتر »ســفرهاي زنجیــره اي و پیچیده« 
انجــام مي دهنــد تــا »ســفرهاي خطــي«، مثــل ســفر بیــن 
 Making safer places( مدرســه ومغازه هــا و محــل کار

.)2005: 14

وســیلة ســفر: زنــان ســفرهاي خــود را بیشــتر بــا پــاي 
پیــاده، تاکســي یــا اتوبــوس انجــام مي دهنــد تــا بــا اتومبیــل 
شــخصی. در واقــع، آنهــا بیشــتر مســافرند تــا راننــده. ایــن 

از نظـر عرفـی امـروزه زنانی در 
خیابان هـای کشـور سـوار بـر 
تَـرک موتورسـیکلت هایی که 
رانندۀ مرد دارند دیده می شـوند 
و واکنش بدی هم نسـبت به آنها 

وجـود ندارد 
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امرناشــی از رواج کمتــر مالکیــت اتومبیل در بین زنان نســبت 
بــه مــردان اســت. بــه ویــژه زنــان میانســال، بــا وجــود نیــاز 
بیشــتر بــه رانندگــي، بســیار کمتــر از مــردان هم ســن خــود 
مالــک خــودرو هســتند؛ و ســهم عمــده اي از زنــان نســبت 
بــه سنشــان اتومبیــل ندارنــد. بدیــن ترتیــب، زنان بیشــترین 

ســطح اســتفاده از حمل ونقــل عمومــي 
را دارنــد.

ــواردی  ــودکان: در م ــئولیت ک مس
همــراه داشــتن کــودک تــردد زنــان در 
فضاهــای شــهری را بــا محدودیت های 

مضاعفــی روبــه رو مــی ســازد.
ــاعت 5  ــدود س ــفر: از ح ــان س زم
ــف  ــر از نص ــد، کمت ــه بع ــر ب بعدازظه

ــبانه  ــفر های ش ــد و از س ــام مي دهن ــان انج ــفرها را زن س
ــان  اجتنــاب می کننــد. بدیــن ترتیــب روشــن اســت کــه زن
ــد  ــاده را در طــول روز تشــکیل مي دهن ــران پی ــت عاب اکثری
 Bell( کــه در مــوارد بســیاری نیــز کــودک بــه همــراه دارنــد

.)1998:10

ــر از  ــادی: یکــی دیگ ــة اقتص ــی و صرف ــن مال تأمی
ــای  ــه در فضاه ــان از دوچرخ ــتفادۀ زن ــل ضــرورت اس دالی
ــرای  ــردان ب ــا م ــان ب ــادی آن ــوان اقتص ــاوت ت ــهری تف ش
اســتفاده از خــودرو اســت. در واقــع، دوچرخــه وســیلۀ 
اقتصادی تــری بــرای بســیاری از زنــان بــه حســاب می آیــد 
چــرا کــه هزینــۀ ســوخت و تعمیــرات و نگهــداری ویــژه ای 
نــدارد. از ســوی دیگــر، بســیاری از مــردان در حیــن تــردد در 
مســیر محــل کار بــه منــزل و بالعکــس از خــودرو بــه عنوان 
ــان  ــه زن ــی( ک ــد )مسافرکش ــتفاده می کنن ــد اس ــع درآم منب
ــره  ــز بی به ــکان نی ــن ام ــل مســائل فرهنگــی از ای ــه دلی ب
هســتند. بنابرایــن دوچرخــه بــرای زنــان، بــه ویژه قشــرهای 
بــا تــوان مالــی کمتــر، بــرای انجــام دادن بســیاری از امورکه 
الزامــًا نیــازی بــه خــودرو نــدارد می توانــد بســیار مفید باشــد. 
مزایــای اجتماعــی و فرهنگــی: از جنبــۀ هنجارهــای 
فرهنگــی نیــز در کشــورما عمومــًا دختــران در ســنین کودکی 
)قبــل از نوجوانــی( می تواننــد از دوچرخــه در فضاهــای 
ــود  ــا وج ــس از آن، ب ــد و پ ــتفاده کنن ــهری اس ــی ش عموم
داشــتن مهــارت در اســتفاده از ایــن وســیله، تنهــا در اماکــن 

خاصــی قــادر بــه دوچرخه ســواری هســتند. بی تردیــد 
اســتفاده از دوچرخــه در ارتقــای ســامت روان و اعتمــاد بــه 
نفــس زنــان تأثیــر زیــادی خواهــد داشــت. همچنیــن تــردد 
زنــان بــه ویــژه زنان خانــه داری کــه کودک بــه همــراه دارند 
بــا دوچرخــه در طــول روز، باالخــص در فضــای بافت هــای 
ــر  ــیار ایمن ت ــهری، بس ــکونی ش مس
و آســان تر اســت. آنــان می تواننــد 
ــه  ــه، ب ــاج روزان ــد مایحت ــرای خری ب
ــه و در تعامــات  ــوان ورزش روزان عن
اجتماعــی خود از این وســیلۀ ســودمند 

اســتفاده کننــد. 
البتــه زمینه هــای فرهنگــی و اجتماعی 
از جمله مشــکات زنان در اســتفاده از 
ایــن وســیلۀ نقلیــۀ پرفایــده اســت. در 
ــی خــود  ــا و ســوگیری های شــهروندان )حت ــع، هنجاره واق

زنــان( اجرایــی شــدن ایــن طــرح را دشــوار می ســازد. 

۳- تجـارب کشـورها
ــوط  ــناد و مطالعــات مرب ــه برخــی اس ــش ب در ایــن بخ
ــک  ــه تفکی ــان ب ــران و جه ــه در ای ــتفاده از دوچرخ ــه اس ب
کشــورهای توســعه یافته و در حــال توســعه اشــاره می شــود.

۳-۱- داخـل کشـور
دوچرخــه را ناصرالدیــن شــاه قاجــار از اروپــا وارد ایــران کرد. 
زمانــی کــه شــاه بــه ســفرهای اروپایــی می رفــت تــا هــم بــا 
فرهنــگ اروپاییــان آشــنا شــود و هــم آن را در کشــور خــود 
ترویــج دهــد، زنــان حرمســرا دســت بــه کارهایــی می زدنــد 
ــی  ــن زن ــن ترتیــب، اولی ــه ای ــود. ب ــوع ب کــه برایشــان ممن
ــود.  ــان قاجــاری ب کــه در ایــران ســوار دوچرخــه شــد از زن
دوچرخه ســواری بــرای زنــان آن زمــان ممنــوع بــود و فقــط 

مــردان می توانســتند از ایــن وســیله اســتفاده کننــد.
ــی  ــان و برخ ــزد، کاش ــان، ی ــهرهای اصفه ــم در ش از قدی
دیگــر از شــهرهای کشــور از دوچرخــه بــرای تــردد اســتفاده 
می شــده اســت. میــزان اســتفاده از دوچرخــه در مقایســه بــا 
رشــد جمعیــت بــه نوعــی رو بــه کاهــش اســت امــا زنــان 
ــن عرصــه  ــواره  حضــور بســیار کمرنگــی در ای ــی هم ایران
ــه ورزش  ــتر ب ــه بیش ــان از دوچرخ ــتفادۀ زن ــته اند. اس داش

بایـد تدابیری اندیشـیده شـود 
تـا بـا رعایـت تذکـرات دینی، 
امکان برخـورداری زنـان از حق 
شهروندی و اسـتفاده از این ابزار 
سـودمند برای تردد فراهم گردد 
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ــی  ــد برخ ــده مانن ــواری و مناطــق مشــخص ش دوچرخه س
پارک هــا و مراکــز تفریحــی محــدود شــده اســت. در واقــع 
ــرای  ــا حتــی موتورســیکلت )ب ــی از دوچرخــه ی ــان ایران زن
زنانــی کــه توانایی اســتفاده از دوچرخــۀ مکانیکــی را ندارند( 
بــه عنــوان یــک وســیلۀ نقلیــه و تــردد در فضاهای شــهری 

ــد.  ــتفاده نمی کنن اس
ــی  ــهرها و حت ــد ش ــزون کالب ــعۀ روزاف ــه توس ــه ب ــا توج ب
روســتاهای کشــور ضــرورت دارد تــا بررســی شــود کــه چرا 
نیمــی از جمعیــت کشــور در اســتفاده از ایــن وســیلۀ نقلیــۀ 
ــران  ــهر ته ــی در ش ــد. حت ــت مواجه ان ــا محدودی ــد ب مفی
)پایتخــت کشــور( زنــان بــا ایســتگاه های تعبیــه شــده برای 
ــه هســتند.  ــن و خیابان هــا بیگان ــۀ دوچرخــه در میادی کرای

۳-2- سایـر کشـورها
در کشــورهایی ماننــد چین، هلنــد، آلمان، دانمارک و ســوئد، 
اســتفاده از دوچرخــه در بیــن زنان و مردان و کودکان بســیار 

ــای  ــا و طراحی ه ــز در برنامه ه ــازان نی ــج اســت. شهرس رای
خــود بــه طــور جــدی و نــه شــعارگونه ایــن مســئله را دنبــال 
می کننــد. برنامه ریــزی و طراحــی شــبکۀ دوچرخــه و تأمیــن 
تســهیات مربــوط در همیــن راســتا صــورت می پذیــرد. بــه 
ــن  ــورها، در ای ــایر کش ــارب س ــری از تج ــور بهره گی منظ
ــعه یافته  ــورهای توس ــروه کش ــات دو گ ــه تجربی ــش ب بخ
ــاره  ــه اش ــتفاده از دوچرخ ــۀ اس ــعه در زمین ــال توس و در ح
ــه ای  ــوان نمون ــه عن ــز ب ــد نی ــور هن ــۀ کش ــود. تجرب می ش

ــه می شــود.  ــران ارائ مشــابه فرهنــگ و پوشــش ای

۳-2-۱- کشـورهای توسـعه یافته 
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا در کشــورهایی که به 
لحــاظ قانونــی یــا عرفــی محدودیتی بــرای دوچرخه ســواری 
ــان و  ــرای زن ــهروندی ب ــق ش ــن ح ــدارد ای ــود ن ــان وج زن
مــردان بــه صــورت برابــر اجــرا می شــود یــا نــه، بــه مــرور 
ــه در  ــان از دوچرخ ــتفادۀ زن ــار اس ــی از آم مختصــر داده های

تصویر 2. دو زن چینی با دوچرخه های سبددار برای فروش سیر  تصویر ۱. حمل کودکان با واگن متصل به دوچرخه در چین

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

UN-Habitat ,2014 :منبع
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ــم. ــد می پردازی ــکا، آلمــان و هلن امری
در پژوهشــی کــه در ســال 2013 در امریــکا در مــورد میــزان 
اســتفادۀ زنــان از دوچرخــه انجــام شــده اســت، گزارش شــده 
کــه تقریبــًا در برابــر هــر ســه مــردی کــه امیــد مــی رود از 
دوچرخــه اســتفاده کننــد، فقــط یــک زن ایــن کار را می کنــد. 
بر اســاس داده هایــی از ســه شــهر از بزرگ تریــن شــهرهای 
ــوی  ــتون، الگ ــیکاگو و بوس ــورک، ش ــامل نیوی ــکا ش امری
ــه نقشــه بررســی  ــل ب ــا تبدی ــه ب ــان از دوچرخ ــتفادۀ زن اس

و نشــان داده شــده کــه اگرچــه بیشــتر 
زنــان در آخــر هفته هــا از دوچرخــه 
ــا 24/7  ــد، در کل تنه ــتفاده می کنن اس
ــواران را تشــکیل  درصــد از دوچرخه س
ــه  ــدود ب ــه مح ــن نتیج ــد. ای می دهن
ســه شــهر مذکــور نمی شــود. تحلیــل 
ســفرهای خانوارهــا در ســطح ملــی هم 

نشــان می دهــد کــه 24 درصــد از ســفرهای بــا دوچرخــه در 
ســال 2009 را زنــان انجــام داده انــد کــه درمقایســه بــا ســال 
2001 کمــی کاهــش یافتــه اســت )0/3 درصــد(. در تحقیقی 
دیگــر کــه پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد برنامه ریزی شــهری 
در دانشــگاه واشــنگتن بــوده آمــده اســت کــه در ســیاتل 28 
ــد و در  ــکیل می دهن ــان تش ــواران را زن ــد دوچرخه س درص
بیــن 365 زن پاســخگو 79 درصــد آنــان رانندگان بــد را مانع 
 Chalabi,( ــد ــوان کرده ان ــود عن ــواری خ ــی دوچرخه س اصل
2013(. بــر اســاس گزارش هــای قابــل دسترســی، در آلمــان 

ــد و  ــکیل می دهن ــان تش ــواران را زن ــد دوچرخه س 49 درص
ایــن رقــم در هلنــد بــه 55 درصــد می رســد. 

۳-2-2- کشـورهای در حال توسـعه
ــای  ــواران در فضاه ــداد دوچرخه س ــر تع ــن از نظ کشــور چی
شــهری در ســطح باالیــی قــرار دارد. در ایــن کشــور، تعــدد 
دوچرخه هــای رنگارنــگ کــه بخــش زیــادی از آنهــا را هــم 
زنــان بــه حرکــت در می آورنــد نمــادی از ســرزندگی و رونــق  

فضاهــای شــهری اســت.
در مقالــه ای دیگــر کــه بــه بررســی شــباهت ها و تفاوت هــای 
دو کشــور هنــد و پاکســتان پرداختــه، ضمــن بیــان اینکه این 
ــوع لبــاس  دو کشــور در فرهنــگ و ن
و غــذا و غیــره بســیار شــبیه هســتند، 
تفــاوت فاحشــی در حضــور همــراه بــا 
اســتقال زنــان در فضاهــای عمومــی 
ــت.  ــده اس ــزارش ش ــد گ ــور هن کش
اجتماعــات  و  از فرهنگ هــا  زنــان 
ــوار  ــی س ــه تنهای ــد ب ــف در هن مختل
موتورســیکلت و دوچرخــه می شــوند، کار می کننــد و در 
ــا  فضــای شــهرها حضــور دارنــد. دختــران جــوان زیــادی ب
ــه  ــه ب ــترس از خان ــۀ در دس ــیلۀ نقلی ــن وس ــتفاده از ای اس
ــان  ــرای زن ــد ب ــه در هن ــدن دوچرخ ــد. ران ــه می رون مدرس
تابــو نیســت. آنــان حتــی کــودکان خــود را بــا دوچرخــه بــه 
ــد  ــا از موتورســیکلت اســتفاده می کنن مدرســه می رســانند ی

.)Mehdi 2014(

صنعــت دوچرخه ســازی بــرای زنــان در هنــد توســعه یافتــه 
ــوازم مخصــوص  ــا ل ــی ب ــال دوچرخه های ــرای مث اســت و ب
ــاد و  ــان، ماننــد دســتکش هایی کــه کامــًا دســت را از ب زن
ــت. در  ــده اس ــی ش ــد، طراح ــت می کن ــد محافظ ــاب تن آفت

تصویر 4. زنی با حجاب در حال راندن موتورسیکلت در دهکدة پنجابی 
هند )پرچم هند در تصویر دیده می شود(

تصویر ۳. تردد زنان با موتورسیکلت در خیابان های شهرهای هند

زنان مسـلمان هنـد لباس های 
پوشـیده ای دارنـد و در عیـن 
حال از دوچرخه و موتورسیکلت 

اسـتفاده می کنند
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مجمــوع بایــد گفــت اگــر زنــی در پاکســتان دوچرخه ســواری 
ــی در  ــر زن ــا اگ ــود. ام ــیه درســت می ش ــر و حاش ــد، خب کن
ــد و در کنــار جــاده1 حرکــت  ــا موتــور بران هنــد دوچرخــه ی
ــی اســت!  ــر خوب ــن خب ــر درســت نمی شــود؛ و ای ــد، خب کن

 .)Mehdi 2014(

نکتــۀ قابــل تأمــل تجربــۀ کشــور هنــد بــرای کشــور مــا این 
اســت کــه هنــد نیز جمعیت مســلمان زیــادی دارد و بســیاری 
ــد  ــتفاده می کنن ــیده ای اس ــای پوش ــد از لباس ه ــان هن از زن
کــه بــه پوشــش زنــان مــا شــبیه اســت و در عیــن حــال نیــز 
ــه  ــب ب ــن ترتی ــوند. بدی ــه می ش ــوار دوچرخ ــی س ــه راحت ب
ــا فرهنگ ســازی، تحــوالت اجتماعــی  نظــر می رســد کــه ب
ــتفادۀ  ــای اس ــوان محدودیت ه ــر الزم می ت ــت تدابی و رعای

زنــان از دوچرخــه و موتورســیکلت را کاهــش داد.

4- جمـع بنـدی و پیشـنهادها
ایجــاد تحــول در وضعیــت موجــود اســتفادۀ زنــان از دوچرخه 
و دســتیابی بــه هدف افزایش آن در ســطح شــهرهای کشــور 
و حتــی روســتاها از طریــق اتخــاذ راهکارهایــی در زمینه های 
ــی  ــزی و طراح ــادی، برنامه ری ــی، اقتص ــی ـ فرهنگ اجتماع
ــهری و  ــت ش ــۀ مدیری ــت گذاری در عرص ــهری، سیاس ش

نهادســازی قابــل تحقــق خواهــد بــود.
امــروزه تخریــب محیــط زیســت، آلودگــی هوا و اتــاف وقت 
در ترافیــک فشــردۀ شــهری بــه مســائلی جــدی در کشــور ما 
تبدیــل شــده اســت. تغییــر ســبک زندگــی، اســتفادۀ کمتر از 
خــودروی شــخصی بــه  ویــژه بــا یــک سرنشــین و تــردد بــا 
وســایلی کــه آلودگــی کمتــری بــرای ســاکنان شــهر داشــته 
ــرای  ــتر را ب ــامت بیش ــورداری از س ــرایط برخ ــد و ش باش
ــه سیاســت ها  ــزام اســت. این گون همــه فراهــم  آورد یــک ال
ــرد  ــای می گی ــی ج ــا و اقدامات ــۀ برنامه ریزی ه در مجموع
کــه در بســیاری از کشــورها بــه  ویــژه کشــورهای اروپایــی 
تجربــه شــده و پیامدهــای مثبــت آن در کاهــش هزینه هــای 
اقتصــادی و بهداشــتی و دیگــر هزینه هــای جامعــه بــه اثبات 

رســیده اســت.
عــاوه بــر ایــن، حــق انتخــاب وســیلۀ تــردد شــاید یکــی از 
کوچک تریــن اجــزای حقــوق شــهروندی باشــد که همــه باید 
بتواننــد از آن برخــوردار باشــند، هم چنان کــه از حــق انتخــاب 

1 - road side

محــل ســکونت، حــق انتخــاب شــغل، حــق تصمیم گیــری 
ــه  ــا هم ــد. اینه ــی و ... برخوردارن ــتۀ تحصیل ــورد رش در م
بخش هایــی از حقــوق شــهروندی اجتماعی هســتند. بنابراین 
التــزام دولــت بــه تأمیــن حقــوق شــهروندی و انتظــار ایفــای 
ــطح  ــان در س ــهروندی از زن ــئولیت های ش ــف و مس وظای
فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی مکمــل یکدیگرنــد. دولــت و 
ســازمان های دولتــی بــه عنــوان نماینــدگان مــردم بایــد در 
جهــت حفــظ ســامت جامعه و تأمیــن حقوق شــهروندی گام 
بردارنــد. ترویــج حــق انتخــاب وســیلۀ تــردد و تشــویق زنــان 
ــد از سیاســت های  ــا دوچرخــه می توان ــردد ب ــه ت و مــردان ب
دولــت بــرای ارتقــای ســطح ســامت مــردم و حفــظ محیــط 
ــن  ــد اولی ــر می توان ــنهادات زی ــرای پیش ــد. اج ــت باش زیس

اقدامــات در ایــن جهــت باشــد:

بــا توجــه بــه نگــرش نــه چنــدان مثبــت جامعــه نســبت به   
اســتفادۀ زنــان از دوچرخــه به عنوان وســیلۀ نقلیــه، می توان 
در برخــی خیابان هــا، بافت های مســکونی و محــالت )برای 
نمونــه در غــرب تهــران( و مراکــز خریــد روزانــه که شــرایط 
مناســبی بــرای دوچرخه ســواری داشــته باشــند، بــا کمــک 
گرفتــن از نیروهــای داوطلــب زن و مــرد، تعمــداً تــردد زنان 
بــا دوچرخــه را بــه مــردم نشــان داد. شــهرداری می توانــد بــا 
رفــع محدودیــت ارائــۀ دوچرخــه بــه زنــان در ایســتگاه های 

تعبیــه شــده، بــه ایــن فرهنگ ســازی کمــک کنــد.
طراحــی شــبکه های مناســب بــرای مســیر دوچرخــه  	
ــکار طراحــان شــهری و  ــه ابت ــاز آن ب ــورد نی ــات م و امکان
گســترش تدریجی آنها در شهرهای کشــور در رواج فرهنگ 
اســتفادۀ زنــان و مــردان از دوچرخــه بســیار مؤثــر خواهــد 
ــه ای طراحــی شــود  ــه گون ــد ب ــود. ایــن مســیرها می توان ب
کــه حفــاظ جداکننــده از ســایر وســایل نقلیــه داشــته باشــد. 
همچنیــن ضــرورت دارد ایســتگاه هایی برای توقــف اجباری 
و تعمیــرات احتمالــی و ســرویس بهداشــتی پیش بینــی شــود.

طراحی و ســاخت دوچرخه هایی متناســب با فرهنگ کشــور  	
و نــوع پوشــش زنــان می توانــد بــه ترویــج فرهنگ اســتفاده 
از دوچرخــه کمــک کنــد. تولیــد دوچرخــه و ارائۀ تســهیالت 
مالــی بــه طبقــۀ کم درآمــد بــرای خرید آن بــه فعــال  کردن 

بخــش صنعــت و ایجــاد اشــتغال نیز یــاری می رســاند.
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Abstract
Considering the economic and environmental 
constraints and pollution caused by the move-
ment of the cars in the cities, bicycle is an ac-
cessible 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 method-
ology, the status of women’s cycling in the law, 
traditions, and Presidential Citizenship Rights 
Charter is presented. Advantages and disad-
vantages of riding bicycles in urban spaces (re-
gardless 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 trans-
portation in addition to caring responsibilities 
of women to carry a basket, or a baby in some 
occasion .Also low level of financial resources 

required to purchase a bicycle and socio- cul-
tural impacts on women’s mental health and 
self-confidence should be mentioned. By re-
viewing 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 re-
garding urban management; planning and urban 
design are suggested.

Keywords: Citizenship right, Women, Cycling, 
Urban Space

Women’s citizenship rights and choice of means of transportation
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