دسترسـی به شهر و حقـوق شهروندی :تـردد روزانة زنان در تهـران
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حضــور بیــش از پیــش انبــوه زنــان در ســطح شــهر تهــران
بــه یکــی از پدیدههــای جدیــد شــهری تبدیــل شــده اســت.
بنــا بــر آمــار ترافیکــی شــهر تهــران ،بیــش از  40درصــد از
ترددهــای روزانــه بــا وســایل نقلیــة عمومــی و شــخصی را
زنــان انجــام میدهنــد .در حالــی کــه آمــار اشــتغال زنــان
در ســطح تهــران کمتــر از  ۲۰درصــد اســت ،میتــوان
فــرض کــرد کــه بیشــتر ترددهــای آنــان بــا اهــداف دیگری
1
صــورت میگیــرد.
یــک فــرض ایــن اســت کــه حضــور پرشــمار روزانــة زنــان
در فضاهــای شــهری بیانگــر «میــل بــه شــهر» ،حضــور
در عرصــة عمومــی ،و فعالیــت اجتماعــی بیشــتر در جهــت
توانمندســازی خــود در اجتمــاع شــهری اســت .فــرض دیگــر
بــر آن اســت کــه تــردد روزانــة زنــان از طرفــی فضاهــای
شــهری و از طــرف دیگــر شــرایط اجتماعــی آنــان را متحول
میکنــد.
قاعدهمنــد بــودن تعامــات متقابــل بیــن زنــان و مــردان در
فضاهــای شــهری موجــب تعدیــل نابرابریهــای جنســیتی
و تعالــی جایــگاه زنــان میشــود و زنــان ماننــد مــردان ،بــا
حقــوق و مســئولیتهای برابــر در فضاهــای عمومــی ،بــه
* دکتری معماری و شهرسازی
minasaidi@yahoo.com
 -۱دادههــای ایــن مقالــه برگرفتــه از نتایــج بهروزشــدة رســالة دکتــری
نگارنــده دربــارة ترددهــای روزانــة زنــان در تهــران در دانشــگاه نانتــر
پاریــس اســت کــه در ســال  1389دفــاع شــد.

*

جایــگاه «شــهروند» ارتقــا مییابنــد.
«حــق بــه شــهر» یــک حــق جمعــی اســت و بــه مکانهای
عینــی مربــوط میشــود و هانــری لوفــور آن را حــق بــه
زندگــی شــهری مینامــد .بــا اســتفاده از نظریههــای لوفــور،
مؤلفههــای اساســی حــق بــه شــهر را در ارتبــاط بــا فضاهای
شــهری به ســه دســته تقســیم میکنیــم (:)Lefèvre 1968
 مشارکت شهروندان در فرایند برنامهریزی شهری
 دسترسی شهروندان به برنامهریزی ،طراحی و مدیریت
 هدایــت متــوازن و برابریطلبانــة کاربــری زمیــن بــه منظور
دسترســی همگانــی بــه مســکن و کار ،بهداشــت و آموزش،
حمــل و نقــل عمومــی ،فضــای عمومــی ،وگذرانــدن اوقات
فراغت.
در ایــن مقالــه ســعی داریــم حقــوق شــهروندی زنــان را از
دیــدگاه دسترســی بــه شــهر و فضاهــای شــهری بــا تکیه بر
دســتاوردهای میدانــی و مطالعــات قبلــی خــود بررســی کنیم.

 -1تحرک فضایـی ،بسـتری برای تحـرک
اجتماعـی

بحــث حــق بــه شــهر از منظــر دسترســی بــه فضاهــای
شــهری نخســتین بــار در مــورد معلــوالن جســمی ـ حرکتــی
و ســپس بــرای تمــام شــهروندان مطــرح شــد .دسترســی
همگانــی بــه فضاهــای خدماتــی و حمــل و نقــل یکــی از
پرس ـشهای مهــم حــق بــه شــهر را مطــرح میکنــد .آیــا

1- mobility

 -2برنامــهریزی شـهری و تفـاوتهای
جنسیتـی

در شــهرهای کنونــی ،هــدف اغلــب مدیــران شــهری بهبــود
برنامهریــزی بــا در نظــر گرفتــن عدالــت فضایــی بیــن زن و
مــرد اســت .امــا در تأمیــن ایــن هــدف بــا کمبــود اطالعــات
و آمــار بــه تفکیــک جنســیت و در نتیجــه کمبــود مطالعــات
جنســیتی مواجهانــد .الزمــة تحقیقــات دقیقتــر وجــود آمــار
تفکیکی برحســب جنســیت اســت .آمــار خنثی باعــث نامرئی
شــدن زنــان وگرایــش بیشــتر بــه دیــدگاه مــردان میشــود.
بــه همیــن دلیــل مــا در مطالعــات خود ،بــرای جبــران کمبود
اطالعــات بــه تفکیــک جنســیت ،بــه تهیة آمــار تــردد روزانه
بــا مجــزا کردن مشــخصات مــردان و زنــان پرداختیــم .روش
مطالعاتــی مــا در دو مرحلــة کیفــی و ک ّمــی بــه اجــرا درآمــد
و بــه نظــر مــا بــرای موضوعــی ماننــد تــردد و رفــت و آمــد
در شــهر مناســبترین روش محســوب میشــود .در تهیــة
آمــار ک ّمــی ،از دادههــای آمــار اجتماعــی و فضایــی اطلــس
شــهر تهــران در مقیــاس ناحیــه اســتفاده و آن را بــا نتایــج
پرسـشنامههای خــود تکمیــل کردیــم (اطلــس کالنشــهر
تهران .)1384
اطالعــات کیفــی بــا بهکارگیــری دو روش تحقیــق
پیمایــش و پرســشنامه گــردآوری شــد .پرســشنامه در
دو بخــش طراحــی شــد ،یــک بخــش اطالعــات رایــج در
مــورد پاســخگویان و بخــش دیگــر یــک تقویــم ســاعتی و
هفتگــی .از پاسـخدهندگان خواســته شــده بود جزئیــات کلیة
ســفرهای روزانــة خــود را در طــول یــک هفتــه بــه دقــت در
تقویــم درج کننــد ،شــامل روز هفتــه ،ســاعت ســفر ،مــدت
زمــان ســفر ،نــوع وســیلة نقلیــه ،همراهــان ،نــوع لبــاس و
پوشــش .در ضمــن پرســیده میشــد کــه آیــا ســفر اســتثنائ ًا
انجــام شــده یــا مرتــب تکــرار میشــود.
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همــة شــهروندان تهــران بــ ه صــورت یکســان بــه تمــام
فضاهــای شــهری دسترســی دارنــد؟ آیــا زنــان و مــردان در
دسترســی بــه وســایل نقلیــة عمومــی برابــر هســتند؟ چــه
عوامــل و موانعــی ســبب عــدم دسترســی زنــان بــه برخــی
فضاهــا میشــود؟
روشــن اســت کــه بــرای رســیدن بــه جایــگاه شــهروندی،
دسترســی کالبــدی کافی نیســت و بــه شــاخصهای دیگری
نیــاز اســت .زمانــی میتوانیــم بــه فضــا دسترســی داشــته
باشــیم و جــای خــود را در آن تثبیــت کنیــم کــه فضاهایــی
آن خــود کــرده بــا آنهــا
را کــه از آن عبــور میکنیــم از ِ
رابطــه ایجــاد کنیــم.
یکــی از مبانــی نظــری ایــن پژوهــش نظریــة تحــرک
روزانــه اســت کــه تنهــا بــه معنــای جابهجایــی فیزیکــی
از مکانــی بــه مــکان دیگــر نیســت بلکــه تحــرک 1در فضــا
میتوانــد به بســتری بــرای تحــرک اجتماعــی تبدیل بشــود.
در ایــن زمینــه نظریهپــردازی همچــون جــورج یــوری ،کــه
یکــی از معروفتریــن نظریهپــردازان مبحــث تحــرک در
فضــا اســت ،متقعــد اســت کــه جابهجایــی فضایــی بــه
جابهجایــی اجتماعــی تبدیــل میشــود ( .)Urry 2000ژاک
لــوی جغرافــیدان نیــز ارتبــاط تنگاتنــگ فضــا و پویایــی
اجتماعــی در زمانهــای جابهجایــی را بــا پژوهشهــای
خــود اثبــات میکنــد (.)Levy and Lussault 2000
فرانســوا آشــر ،شهرشــناس فرانســوی ،ایــن ســؤال را مطــرح
میکنــد کــه افــراد چگونــه میتواننــد در محیطــی کــه همــه
چیــز در آن در حــال تحــرک اســت جامعــه و هویــت جمعــی
ت منحصــر بــه خــود
بســازند ،و همزمــان فردیــت و شــخصی 
را حفــظ کننــد ( .)Ascher 1995ایزاک ژوزف ،انسانشــناس
مکتــب شــیکاگو ،جابهجایــی در فضــا را فرصتــی میدانــد
بــرای تجربــة فضاهــای عمومــی شــهری (.)Joseph 1995
مفهوم نامکانهــا ( )Auge 1991نیــز در جوامــع مختلــف
قابــل بحــث اســت زیــرا ایــن ســؤال را پیــش مـیآورد کــه
آیــا ایــن شــرایط در تمــام فرهنگهــا صــدق میکنــد؟ آیــا
در فرهنــگ شــرق فضــای تــردد رابطهمندتر از غرب نیســت؟
و آیــا میتــوان بــه تعاریــف نامــکان تعریــف جدیــدی اضافــه
کــرد و نامــکان را جایــی نامیــد کــه در آن افــراد احســاس
آرامــش و امنیــت داشــته باشــند و به صــورت روزمــره حقوق

شــهروندی را تجربــه کننــد؟
فضــای شــهری فضایــی خنثی نیســت و بــه اســتناد نظریات
هانــری لوفــور «فضــا ایســتا نیســت و بــا اســتفادهکنندگان
روابــط دوســویه دارد .فضــای شــهری بر افــراد اثــر میگذارد
و بالعکــس افــراد نیــز در تولیــد آن ســهیماند» (Lefèvre
 .)1974بــا ایــن تعبیــر ،فضــا قبــل از هــر چیــز حامــل و
حاصــل روابــط اجتماعــی اســت.
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ايــن پژوهــش يكــي از نخســتين مطالعاتــي اســت كــه در
مــورد پدیدههــای رفــت و آمــد روزانــه صــورت گرفته اســت.
پديدههایــي كــه رفتــه رفتــه چشــمانداز و جامعهشناســي
فضاهــاي عمومــي را در ايــران متحــول میکند .ایــن مطالعه
رونــد تاريخــي ظهــور انبــوه زنــان در فضــاي عمومــي و
اَشــكال مختلــف تحــرك روزانــة آنــان را برحســب وجــوه
حمــل و نقــل و انــواع فعاليــت (خانــواده ،پــرورش فرزنــدان،
اوقــات فراغــت ،كار و  )...ارائــه میدهــد .همچنیــن تأكيــد
میکنــد كــه ايــن امــر بســيار تــازه و راهبــردي نشــاندهندة
تضادهــاي آشــكار بـه ویــژه در وســايل نقليــه اســت .یکی از
نتایــج ایــن پژوهــش تنــوع ادراک و کردارهــای فضایــی در
زمانهــای جابهجایــی اســت کــه پیشداوریهــا در مــورد
رابطــة زن و فضــا و یکســان دانســتن رفتارهــا را دگرگــون
میکنــد .ایــن مطالعــه نشــان میدهــد کــه زنــان برحســب
موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی ،ســن ،مــکان زندگــی ،و نیز
اهــداف خــود برای آینــده و عوامل دیگــر ،رفتارهــا و ادراکات
و نظریــات متفاوتــی در ارتبــاط بــا جابهجایــی دارنــد.
بــا اســتخراج دادههــای تقویــم هفتگــی بــه ایــن نتیجــه
میرســیم کــه نزدیــک بــه  ۴۰درصــد از ترددهــای زنــان
در طــول روز بــه صــورت تنهــا انجــام میشــود 1.زنــان در
ســطح تهــران بـ ه طــور متوســط در هفتــه  ۵بــار بــه تنهایــی
از خانــه بیــرون میرونــد .اختــاف بیــن گروههــای زنــان
ی کــه یــک چهــارم زنــان فقــط
بســیار زیــاد اســت بـ ه طــور 
 ۳بــار در هفتــه و یــک چهــارم دیگــر  ۷بــار در هفتــه از خانه
2
خــارج میشــوند.
در مجمــوع ،نیمــی از رفــت و آمدهــای زنــان در هفتــه (۵۰
درصــد) پیــاده انجــام میشــود ،یعنــی دو برابــر مجمــوع
ترددهــا بــا وســایل نقلیــة شــخصی و عمومــی .بــه دلیــل
تعــداد زیــاد تــردد پیــاده ،اغلــب ترددهــای زنــان در مــدت
زمــان کوتــاه انجــام میشــود ،یعنــی نیمــی از آنهــا در طــی
یــک ربــع ســاعت و یــک چهــارم در بیشــتر از نیــم ســاعت
بــه انجــام میرســد.
باالتریــن نــرخ تــردد مربــوط بــه فعالیتهــای آموزشــی
و تحصیلــی اســت ( ۲۵درصــد) و پــس از آن فعالیتهــای
 -1بیرون رفتن تنها جدا از جابهجاییهای خانوادگی در روزهای تعطیل و
جابهجایی در شبها است.
 - 2این آمار مربوط به پنج روز اول هفته است و روزهای تعطیل آخر هفته
را شامل نمیشود.

ورزشــی و فرهنگــی و تفریحــی ( ۱۸درصــد) ،خریــد (۱۶
درصــد) ،همراهــی فرزنــدان تــا کالس ( ۱۰درصــد) و کار
( ۱۰درصــد) قــرار دارنــد.
تحلیــل ایــن یافتههــا نشــان میدهــد کــه ســفرهای روزانــة
زنــان در حال گســترش اســت .بــه طور کلــی ،تــردد روزانه و
دسترســی بــه فضــا میتوانــد نوعی توانمندســازی محســوب
شــود و نقــش مهمــی در ارتقــای جایــگاه زنــان و برابــری
جنســیتی ایفــا کند.
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه برخــاف تصــورات رایــج،
تــردد زنــان محــدود بــه مقیــاس کوچــه و محلــه نیســت
و تمــام فضاهــای شــهر و کالنشــهر را در بــر میگیــرد.
برخــی از پاسـخدهندگان ادعــا داشــتند کــه در طــول هفتــه
مســیرهایی طوالنــی را بــا اســتفاده از چندیــن وســیلة نقلیــة
مختلــف طــی میکننــد کــه بیــن  10تــا  15کیلومتــر اســت.
بیشــترین درصــد ایــن مســیرهای طوالنــی بــرای رفتــن بــه
نقــاط معینــی از شــهر بــا هــدف تحصیــل ،انجــام وظایــف
دینــی ،برقــراری روابــط اجتماعــی و گذرانــدن اوقــات
فراغــت طــی میشــود .عــاوه بــر تأمیــن هــدف ،پیمــودن
مســیرهای مختلــف در شــهر بــه زنــان کمــک میکنــد کــه
ماننــد مــردان فضاهــای عمومــی را تجربــه کننــد و قلمــرو
حضــور خــود را توســعه دهنــد .در بعضــی از مصاحبههــای
میدانــی ،زنــان عنــوان میکننــد کــه ســفر طوالنــی نوعــی
فرصــت تجربهانــدوزی بــرای هــر فــرد اســت ،در جایــی کــه
بــا اشــخاص ناشــناس در تعامــل اســت و در زمانی شــخصی
کــه از وظایــف کاری روزانــه و یکنواخــت خــود دور اســت.
در چنیــن موقعیتهایــی اســت کــه نامکانهــا تبدیــل بــه
مــکان میشــوند.
تفکیــک فضایــی جنســیت باعــث شــکلگیری الگوهــای
رفتــاری متفــاوت در فضــای شــهری میشــود .گرچــه ایــن
تفکیــک بــا هــدف افزایــش امنیــت در فضاهــای عمومــی
صــورت میگیــرد ،نمیتــوان مطمئــن بــود کــه طــرح
مناســبی بــرای تأمیــن ایــن هــدف باشــد چــرا کــه احســاس
امنیــت عمدتـ ًا ذهنــی اســت و حــس ناامنــی در اکثــر مواقــع
بیشــتر از خــو ِد ناامنــی اســت.
تصاویــر  1و  2کــه برحســب دادههــای پژوهــش ترســیم
شــدهاند نشــان میدهنــد کــه برخــاف پیشداوریهــا،
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رعایــت حقــوق شــهروندی در بســیاری از مــوارد معطــوف به
طراحــی فضایــی و در دســترس قــرار دادن امکاناتــی اســت
کــه انســانها بــرای پیشــی گرفتــن در اســتفاده از آن ،بــه
حقــوق دیگــری تعــدی نکننــد .میتــوان گفــت بخشــی از
حقــوق شــهروندی بــا طراحــی فضــا و بخشــی دیگــر بــا
باورهــا ،روانشناســی اجتماعــی و فرهنــگ جامعــه مرتبــط
اســت .در برخــی جوامــع ،رعایــت حقــوق دیگــران چنــان
در افــراد نهادینــه شــده کــه یــک اصــل مهــم در وجــدان
عمومــی آنــان بــه شــمار میآیــد.
بــا اینکــه زنــان تقریبـ ًا بــه تمــام فضاهــای شــهر دسترســی
دارنــد ،شــرایط ایــن دسترســی برای همگان یکســان نیســت
و تفاوتهایــی در ایــن زمینــه بیــن زنــان و مــردان وجــود
دارد .بــرای مثــال ،زنــان بیشــتر بــا اتوبــوس و متــرو یــا بــه
صــورت عابــر پیــاده (در  ۵۰درصد از ســفرهای روزانــه) تردد
میکننــد و مــردان بــا خــودروی شــخصی و تاکســی .ایــن
تفاوتهــا بیــن زنــان از طبقــات مختلــف اجتمــاع نیــز وجــود
دارد .بنابرایــن ،ســاختار شــهرهای گســترده بــا اتوبانهــای
متعــدد براســاس الگــوی تــردد مردانــه طراحــی شــده اســت.
ایــن الگــو نهتنهــا جوابگــوی نیــاز زنــان نیســت بلکــه باعــث

تشــدید عــدم دسترســی بــه حمــل و نقــل عمومــی و تولیــد
شــکاف جغرافیایــی در مســیرهای غیــر اتوبــان میشــود .بنــا
بــر نظــر ایــوان ایلیــش ( ،)Illich 1978ترددهــای ســریع
یــک عــده ترددهــای پیــادة عــدهای دیگــر را آهســتهتر
میکنــد و ایــن خــود بــه نابرابــری اجتماعــی دامــن
میزنــد.
یکــی از دســتاوردهای قابــل نقــد معمــاری مــدرن ،طراحــی
فضاهــا و معمــاری بــه مقیــاس مــردان قدبلند وقــوی هیکل
اســت کــه اغلــب مواقــع بــا جثــة زنــان مغایــرت دارد .امروزه
در شــهرهای اروپایــی مانند بارســلون اســپانیا و برلیــن آلمان،
ایــن نکتــه را در طراحــی مبلمــان شــهری در نظــر میگیرند.
در عیــن حــال ،بــاال بــودن ســطح دسترســی زنــان بــه شــهر
یکــی از نتایــج قابــل توجــه و مثبــت مطالعــة مــا اســت کــه

نشــان میدهــد بــا آنکه فضاهای شــهری همیشــه متناســب
بــا نیازهــای زنــان طراحــی نشــده اســت ،این موضوع ســبب
حضــور نیافتــن آنــان در ایــن فضاهــا نشــده و بــه ناچــار خود
را بــا آن تطبیــق دادهاند.

 -۴برنامـهریزی و جنسـیت

تحلیــل ترکیبــی 1کــه یــک روش خــاص آمــاری اســت
شــناخت عمیقتــر ترددهــای زنــان در شــهر را امکانپذیــر
میکنــد .میــزان تــردد زنــان نســبت بــه ســن ،جغرافیــای
محــل ســکونت ،وضعیــت تأهــل و برخــی دیگــر از عوامــل
متفــاوت اســت و در نظــر گرفتــن آن در برنامهریزی شــهری
ضــروری اســت .بررس ـیهای مــا در ســطح تهــران نشــان
میدهــد کــه از منظــر گونهشناســی میتــوان زنــان را
نســبت بــه نــوع تــردد آنــان بــه پنــج گــروه مختلــف تقســیم
کــرد کــه طیفــی از زنــان بــا کمتریــن تحــرک تــا زنــان بــا
بیشــترین تحــرک را شــامل میشــود (Saidi Shahrouz
 .)2010تشــریح نتایــج ایــن گونهشناســی مســتلزم توصیــف
و تحلیلهــای مفصلــی اســت کــه از چارچــوب ایــن مقالــه
خــارج اســت و مــا در اینجــا فقــط بــه صــورت خالصــه
گروههــای مذکــور را معرفــی میکنیــم.
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گــروه اول گونهشناســی کــه یــک ســوم نمونهها و بیشــترین
تعــداد را در بــر میگیــرد شــامل زنــان میانســال (بیــن  ۲۵تــا
 ۵۰ســال) ،متأهــل ( ۹۰درصــد) و صاحــب فرزنــد میشــود.
اکثــر ترددهــای ایــن گــروه در مقیــاس همســایگی و بــه
صــورت پیــاده انجــام میشــود .هــدف از ســفر خریــد و دیدار
آشــنایان و رســیدگی بــه امــور فرزندان اســت.
گــروه دوم کــه بــاز هــم میتــوان گفــت متشــکل از تعــداد
انبوهــی اســت ( ۲۲درصــد) اکثــراً در شهرســتان متولد شــده
( ۳۰درصــد) و بــه تهــران مهاجــرت کردهانــد و ســطح
تحصیــات پایینــی دارنــد .تــردد ایــن گــروه در ســطح شــهر
بســیار محــدود و غیرمنظــم اســت و بیشــتر بــا اتوبــوس و
پیــاده بــرای کار موقــت ،دیــدار اقــوام ،زیــارت یــا خریــد بــه
نقــاط مختلــف شــهر ســفر میکننــد.

گــروه ســوم کــه شــامل زنــان جــوان و تحصیلکــردة کمتــر
از  ۲۴ســال میشــود کامــ ً
ا در طیــف مقابــل گروههــای
1 - factorial analysis

اول قــرار دارد .مجردیــن دو ســوم ایــن گــروه را تشــکیل
میدهنــد کــه نیمــی از آنهــا دانشــجو هســتند .افــراد
ایــن گــروه ،کــه  ۸۰درصــد آنــان متولــد تهــران هســتند،
قلمــرو وســیعی از شــهر را در روز بــا وســایل نقلیــة عمومــی
میپیماینــد .اهــداف اصلــی ســفر آنهــا آمــوزش و تحصیــل
و گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت.
گــروه چهــارم دارای مشــخصات و رفتارهــای نزدیــک بــه
زنــان گــروه ســوم اســت .آنــان نیــز اغلــب در تهــران بــه
دنیــا آمــده و مجــرد هســتند ( ۱۴درصــد) .وســعت تــردد این
گــروه بســیار باالتــر از بقیــة گروهــا اســت .یــک ســوم آنهــا
مــدرک دانشــگاهی دارنــد و بیــش از نیمی از آنــان در بخش
خصوصــی کار میکننــد .تــردد افــراد ایــن گــروه با خــودروی
شــخصی انجــام میشــود و در هفتــه مســافتهای طوالنــی
را بــرای کار ،گذرانــدن اوقــات فراغــت یــا فعالیتهــای
فرهنگــی و ورزشــی طــی میکننــد.

و ســرانجام گــروه پنجــم کــه  ۱۱درصــد از کل تــردد زنــان
را شــامل میشــود از زنــان متأهــل و شــاغلی تشــکیل
شــده اســت کــه  ۹۰درصدشــان ســاعات زیــادی را در تــردد
میگذراننــد ( ۲۰ســاعت در هفتــه) و اتوبــوس و متــرو را بــه
وســایل نقلیــة دیگــر ترجیــح میدهنــد .هــدف ایــن گــروه از
ســفر شــرکت در کالسهــای آموزشــی ،کار ،دیــدار خانــواده
و انجــام وظایــف مختلــف دینــی اســت.
شــناخت گونههــای مختلــف تــردد شــهروندان و در نظــر
گرفتــن نیازهــای متنــوع آنــان امــکان برنامهریــزی دقیقتــر
و مفیدتــری را بــه طراحــان شــهری میدهــد.

 -۵نتیجهگـیری

در چنــد ســال اخیــر ،حضــور انبــوه زنــان در فضاهای شــهری و
مطالبــات بیــش از پیــش آنهــا باعــث شــده اســت کــه مدیــران
شــهری ایــن حضــور را جــدی بگیرنــد و بهتدریــج بــه تســهیل
دسترس ـیها و ایجــاد فضاهــای امــن بپردازنــد .تــا بــه امــروز
اقداماتــی در ایــن زمینــه بــه منظور حفــظ آرامش زنــان صورت
گرفتــه اســت ،از جملــه تعریــض پیادهروهــا و نیــز جداســازی
فضاهــای عمومــی همچــون احداث پــارک بانوان یــا اختصاص
فضــای جداگانــه بــه زنــان در وســایل تــردد مثــل اتوبــوس و
مترو.
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بــرای نمونــه ،شــرکت متــروی تهــران در شــروع فعالیــت خــود
فضــای جداگانــه بــرای زنــان در نظــر نگرفتــه بــود و پــس از
چنــد ســال یــک واگــن بــه زنــان اختصــاص داد .ســپس بــا
ازدیــاد تعــداد مســافران زن و درخواســت آنــان مبنــی بــر تأمین
امنیــت ،ســه واگــن بــه زنان اختصــاص داده شــد ،ضمــن اینکه
میتواننــد بــا واگنهــای دیگــر نیــز ســفر کننــد .مطالعــات مــا
نشــان میدهــد ایــن بازنگــری و توجــه بــه حضــور زنــان در
فضاهــای عمومــی همچــون مترو باعث شــده اســت کــه اغلب
کنشگــران زن احســاس امنیــت بیشــتری نســبت بــه مــردان
پاس ـخدهنده ابــراز کننــد.
از ســوی دیگــر ،نتایــج مطالعــات مــا حاکــی از آن اســت کــه
ن گونــه اقدامــات مدیــران شــهری بــه ســمتی مـیرود کــه
ایـ 
دور کــردن مــردان و ایجــاد فضاهــای امــن و محفــوظ بــرای
مراقبــت و محافظــت از زنــان ،انــدک انــدک بــه ایجــاد هرچــه
بیشــتر فضــای خصوصی زنانــه در فضای عمومــی و در نهایت
بــه اندرونــی بــردن زنــان میانجامــد.
همچنیــن نبایــد اقدامــات امنیتــی مدیران شــهری و زیــادهروی
آنــان در محافظــت از زنــان در فضــای عمومــی باعث «تبعیض
معکــوس» بــه نفــع زنــان ،تقویــت ســوءظن و ایجــاد خشــونت
نســبت بــه مردان جــوان شــود و زنــان را نیــز از احتــرام متقابل
بــه دیگــری و دسترســی برابــر بــه امــوال عمومــی کــه اســاس
حقــوق شــهروندی اســت دور کنــد .در نتیجة این رفتــار ممکن
اســت حفظ و رعایت حقوق شــهروندی ،که از طریق گســترش
گفتوگــو و تعامــل مثبــت و دوطرفــة مســئوالن و مــردم بــه
دســت میآیــد ،تبدیــل بــه نگاهــی یکســویه ،پدرســاالرانه و
قیممآبانــه در مدیــران و برنامهریــزان شــهری شــود.
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