
مقدمـه
حضــور بیــش از پیــش انبــوه زنــان در ســطح شــهر تهــران 
بــه یکــی از پدیده هــای جدیــد شــهری تبدیــل شــده اســت. 
بنــا بــر آمــار ترافیکــی شــهر تهــران، بیــش از 40 درصــد از 
تردد هــای روزانــه بــا وســایل نقلیــۀ عمومــی و شــخصی را 
ــان  ــار اشــتغال زن ــی کــه آم ــد. در حال ــان انجــام می دهن زن
در ســطح تهــران کمتــر از 20 درصــد اســت، می تــوان 
فــرض کــرد کــه بیشــتر تردد هــای آنــان بــا اهــداف دیگری 

ــرد.1 ــورت می گی ص
یــک فــرض ایــن اســت کــه حضــور پرشــمار روزانــۀ زنــان 
ــه شــهر«، حضــور  ــل ب ــر »می ــای شــهری  بیانگ در فضاه
در عرصــۀ عمومــی، و فعالیــت اجتماعــی بیشــتر در جهــت 
توانمند ســازی خــود در اجتمــاع شــهری اســت. فــرض دیگــر 
ــان از طرفــی فضاهــای  ــۀ زن ــر آن اســت کــه تــردد روزان ب
شــهری و از طــرف دیگــر شــرایط اجتماعــی آنــان را متحول 

می کنــد. 
قاعده منــد بــودن تعامــات متقابــل بیــن زنــان و مــردان در 
فضاهــای شــهری موجــب تعدیــل نا برابری هــای جنســیتی 
و تعالــی جایــگاه زنــان می شــود و زنــان ماننــد مــردان، بــا 
ــه  ــی، ب ــای عموم ــر در فضاه ــئولیت های براب ــوق و مس حق
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ــد.  ــا می یابن ــگاه »شــهروند« ارتق جای
»حــق بــه شــهر« یــک حــق جمعــی اســت و بــه مکان های 
ــه  ــق ب ــور آن را ح ــری لوف ــود و هان ــوط می ش ــی مرب عین
زندگــی شــهری می نامــد. بــا اســتفاده از نظریه هــای لوفــور، 
مؤلفه هــای اساســی حــق بــه شــهر را در ارتبــاط بــا فضاهای 
:)Lefèvre 1968( شــهری به ســه دســته  تقســیم می کنیــم

مشارکت شهروندان در فرایند برنامه ریزی شهری  	
دسترسی شهروندان به برنامه ریزی، طراحی و مدیریت  	

هدایــت متــوازن و برابری طلبانــۀ کاربــری زمیــن بــه منظور  	
دسترســی همگانــی بــه مســکن و کار، بهداشــت و آموزش، 
حمــل و نقــل عمومــی، فضــای عمومــی، وگذرانــدن اوقات 

فراغت.
ــان را از  ــه ســعی داریــم حقــوق شــهروندی زن در ایــن مقال
دیــدگاه دسترســی بــه شــهر و فضاهــای شــهری بــا تکیه بر 
دســتاورد های میدانــی و مطالعــات قبلــی خــود بررســی کنیم.

۱- تحرک فضایـی، بسـتری برای تحـرک 
اجتماعـی

ــای  ــه فضاه ــهر از منظــر دسترســی ب ــه ش ــق ب  بحــث ح
شــهری نخســتین بــار در مــورد معلــوالن جســمیـ  حرکتــی 
ــام شــهروندان مطــرح شــد. دسترســی  ــرای تم و ســپس ب
ــی و حمــل و نقــل یکــی از  ــه فضاهــای خدمات ــی ب همگان
ــا  ــد. آی ــه شــهر را مطــرح می کن پرســش های مهــم حــق ب
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ــام  ــه تم ــان ب ــورت یکس ــه  ص ــران ب ــهروندان ته ــۀ ش هم
فضاهــای شــهری دسترســی دارنــد؟ آیــا زنــان و مــردان در 
ــر هســتند؟ چــه  ــه وســایل نقلیــۀ عمومــی براب دسترســی ب
عوامــل و موانعــی ســبب عــدم دسترســی زنــان بــه برخــی 

ــود؟  ــا می ش فضاه
روشــن اســت کــه بــرای رســیدن بــه جایــگاه شــهروندی، 
دسترســی کالبــدی کافی نیســت و بــه شــاخص های دیگری 
ــه فضــا دسترســی داشــته  ــم ب ــی می توانی ــاز اســت. زمان نی
باشــیم و جــای خــود را در آن تثبیــت کنیــم کــه فضاهایــی 
ــا  ــا آنه ــرده  ب ــود ک ــم از آِن خ ــور می کنی ــه از آن عب را ک

رابطــه ایجــاد کنیــم. 
ــرک  ــۀ تح ــش نظری ــن پژوه ــری ای ــی نظ ــی از مبان یک
ــی  ــی فیزیک ــای جابه جای ــه معن ــا ب ــه تنه ــت ک ــه اس روزان
از مکانــی بــه مــکان دیگــر نیســت بلکــه تحــرک1 در فضــا 
می توانــد به بســتری بــرای تحــرک اجتماعــی تبدیل بشــود. 
در ایــن زمینــه نظریه پــردازی همچــون جــورج یــوری، کــه 
ــرک در  ــث تح ــردازان مبح ــن نظریه پ ــی از معروف تری یک
ــه  ــی ب ــی فضای ــه جابه جای ــت ک ــد اس ــت، متقع ــا اس فض
ــل می شــود )Urry 2000(. ژاک  ــی اجتماعــی تبدی جابه جای
ــی  ــا و پویای ــگ فض ــاط تنگاتن ــز ارتب ــی دان نی ــوی جغراف ل
اجتماعــی در زمان هــای جابه جایــی را بــا پژوهش هــای 

.)Levy and Lussault  2000( خــود اثبــات می کنــد
فرانســوا آشــر، شهرشــناس فرانســوی، ایــن ســؤال را مطــرح 
می کنــد کــه افــراد چگونــه می تواننــد در محیطــی کــه همــه 
چیــز در آن در حــال تحــرک اســت جامعــه و هویــت جمعــی 
بســازند، و همزمــان فردیــت و شــخصیت  منحصــر بــه خــود 
را حفــظ کننــد )Ascher 1995(. ایزاک ژوزف، انسان شــناس 
ــد  ــی می دان ــی در فضــا را فرصت ــیکاگو، جابه جای ــب ش مکت
 .)Joseph 1995( بــرای تجربــۀ فضاهــای عمومــی شــهری
ــف  ــع مختل ــز در جوام ــا )Auge 1991( نی مفهوم نامکان ه
قابــل بحــث اســت زیــرا ایــن ســؤال را پیــش مــی آورد کــه 
آیــا ایــن شــرایط در تمــام فرهنگ هــا صــدق می کنــد؟ آیــا 
در فرهنــگ شــرق فضــای تــردد رابطه مندتر از غرب نیســت؟ 
و آیــا می تــوان 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 

1- mobility

شــهروندی را تجربــه کننــد؟
فضــای شــهری فضایــی خنثی نیســت و بــه اســتناد نظریات 
هانــری لوفــور »فضــا ایســتا نیســت و بــا اســتفاده کنندگان 
روابــط دوســویه دارد. فضــای شــهری بر افــراد اثــر می گذارد 
 Lefèvre( »ــهیم اند ــد آن س ــز در تولی ــراد نی ــس اف و بالعک
ــل و  ــز حام ــر چی ــل از ه ــر، فضــا قب ــن تعبی ــا ای 1974(. ب

حاصــل روابــط اجتماعــی اســت.

2- برنامــه ریزی شـهری و تفـاوت های 
جنسیتـی 

در شــهرهای کنونــی، هــدف اغلــب مدیــران شــهری بهبــود 
برنامه ریــزی بــا در نظــر گرفتــن عدالــت فضایــی بیــن زن و 
مــرد اســت. امــا در تأمیــن ایــن هــدف بــا کمبــود اطاعــات 
و آمــار بــه تفکیــک جنســیت و در نتیجــه کمبــود مطالعــات 
جنســیتی مواجه انــد. الزمــۀ تحقیقــات دقیق تــر وجــود آمــار 
تفکیکی برحســب جنســیت اســت. آمــار خنثی باعــث نامرئی 
شــدن زنــان وگرایــش بیشــتر بــه دیــدگاه مــردان می شــود. 
بــه همیــن دلیــل مــا در مطالعــات خود، بــرای جبــران کمبود 
اطاعــات بــه تفکیــک جنســیت، بــه تهیۀ آمــار تــردد روزانه 
بــا مجــزا کردن مشــخصات مــردان و زنــان پرداختیــم. روش 
مطالعاتــی مــا در دو مرحلــۀ کیفــی و کّمــی بــه اجــرا درآمــد 
و بــه نظــر مــا بــرای موضوعــی ماننــد تــردد و رفــت و آمــد 
ــۀ  ــود. در تهی ــوب می ش ــب ترین روش محس ــهر مناس در ش
آمــار کّمــی، از داده هــای آمــار اجتماعــی و فضایــی اطلــس 
شــهر تهــران در مقیــاس ناحیــه اســتفاده و آن را بــا نتایــج 
پرســش نامه های خــود تکمیــل کردیــم )اطلــس کان شــهر 

تهران 1384(. 
تحقیــق  دو روش  به کارگیــری  بــا  کیفــی  اطاعــات 
ــش نامه در  ــد. پرس ــردآوری ش ــش نامه گ ــش و پرس پیمای
ــج در  دو بخــش طراحــی شــد، یــک بخــش اطاعــات رای
مــورد پاســخگویان و بخــش دیگــر یــک تقویــم ســاعتی و 
هفتگــی. از پاســخ دهندگان خواســته شــده بود جزئیــات کلیۀ 
ســفر های روزانــۀ خــود را در طــول یــک هفتــه بــه دقــت در 
تقویــم درج کننــد، شــامل روز هفتــه، ســاعت ســفر، مــدت 
زمــان ســفر، نــوع وســیلۀ نقلیــه، همراهــان، نــوع لبــاس و 
پوشــش. در ضمــن پرســیده می شــد کــه آیــا ســفر اســتثنائًا 

ــب تکــرار می شــود. ــا مرت انجــام شــده ی
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ــي اســت کــه در  ــن پژوهــش یکــي از نخســتین مطالعات ای
مــورد پدیده هــای رفــت و آمــد روزانــه صــورت گرفته اســت. 
ــي  ــم انداز و جامعه شناس ــه چش ــه رفت ــه رفت ــي ک پدیده های
فضاهــاي عمومــي را در ایــران متحــول می کند. ایــن مطالعه 
ــي و  ــاي عموم ــان در فض ــوه زن ــور انب ــي ظه ــد تاریخ رون
ــان را بر حســب وجــوه  ــۀ آن ــف تحــرک روزان ــکال مختل اَش
حمــل و نقــل و انــواع فعالیــت )خانــواده، پــرورش فرزنــدان، 
ــه می دهــد. همچنیــن تأکیــد  اوقــات فراغــت، کار و ...( ارائ
می کنــد کــه ایــن امــر بســیار تــازه و راهبــردي نشــان دهندۀ 
تضادهــاي آشــکار بــه  ویــژه در وســایل نقلیــه اســت. یکی از 
نتایــج ایــن پژوهــش تنــوع ادراک و کردارهــای فضایــی در 
ــورد  ــا در م ــه پیش داوری ه ــت ک ــی اس ــای جابه جای زمان ه
رابطــۀ زن و فضــا و یکســان دانســتن رفتارهــا را دگرگــون 
می کنــد. ایــن مطالعــه نشــان می دهــد 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 جابه جایــی دارنــد.
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــم هفتگ ــای تقوی ــتخراج داده ه ــا اس ب
ــان  ــای زن ــه 40 در صــد از تردده ــک ب ــه نزدی می رســیم ک
ــان در  ــه صــورت تنهــا انجــام می شــود.1 زن در طــول روز ب
ســطح تهــران بــه  طــور متوســط در هفتــه 5 بــار بــه تنهایــی 
ــان  ــای زن ــن گروه ه ــاف بی ــد. اخت ــرون می رون ــه بی از خان
بســیار زیــاد اســت بــه  طــوری  کــه یــک چهــارم زنــان فقــط 
3 بــار در هفتــه و یــک چهــارم دیگــر 7 بــار در هفتــه از خانه 

ــوند.2 ــارج می ش خ
در مجمــوع، نیمــی از رفــت و آمد هــای زنــان در هفتــه )50 
ــوع  ــر مجم ــی دو براب ــود، یعن ــام می ش ــاده انج ــد( پی در ص
ــل  ــه دلی ــۀ شــخصی و عمومــی. ب ــا وســایل نقلی ترددهــا ب
تعــداد زیــاد تــردد پیــاده، اغلــب تردد هــای زنــان در مــدت 
زمــان کوتــاه انجــام می شــود، یعنــی نیمــی از آنهــا در طــی 
یــک ربــع ســاعت و یــک چهــارم در بیشــتر از نیــم ســاعت 

ــد.  ــام می رس ــه انج ب
ــی  ــای آموزش ــه فعالیت ه ــوط ب ــردد مرب ــرخ ت ــن ن باال تری
ــای  ــس از آن فعالیت ه ــی اســت )25 در صــد( و پ و تحصیل

۱- بیرون رفتن تنها جدا از جابه جایی های خانوادگی در روزهای تعطیل و 
جابه جایی در شب ها است.

2 - این آمار مربوط به پنج روز اول هفته است و روزهای تعطیل آخر هفته 
را شامل نمی شود.

ــد )16  ــد(، خری ــی )18 در ص ــی و تفریح ــی و فرهنگ ورزش
ــد( و کار  ــا کاس )10 در ص ــدان ت ــی فرزن ــد(، همراه در ص

ــد.  ــرار دارن )10 در صــد( ق
تحلیــل ایــن یافته هــا نشــان می دهــد کــه ســفر های روزانــۀ 
زنــان در حال گســترش اســت. بــه طور کلــی، تــردد روزانه و 
دسترســی بــه فضــا می توانــد نوعی توانمندســازی محســوب 
ــری  ــان و براب ــگاه زن شــود و نقــش مهمــی در ارتقــای جای

جنســیتی ایفــا کند. 
ــج،  ــه برخــاف تصــورات رای ــد ک ــات نشــان می دهن مطالع
ــه نیســت  ــه و محل ــاس کوچ ــه مقی ــان محــدود ب ــردد زن ت
ــرد.   ــر می گی ــهر را در ب ــهر و کان ش ــای ش ــام فضاه و تم
برخــی از پاســخ دهندگان ادعــا داشــتند کــه در طــول هفتــه 
مســیر هایی طوالنــی را بــا اســتفاده از چندیــن وســیلۀ نقلیــۀ 
مختلــف طــی می کننــد کــه بیــن 10 تــا 15 کیلومتــر اســت. 
بیشــترین درصــد ایــن مســیر های طوالنــی بــرای رفتــن بــه 
نقــاط معینــی از شــهر بــا هــدف تحصیــل، انجــام وظایــف 
دینــی، برقــراری روابــط اجتماعــی و گذرانــدن اوقــات 
فراغــت طــی می شــود. عــاوه بــر تأمیــن هــدف، پیمــودن 
مســیر های مختلــف در شــهر بــه زنــان کمــک می کنــد کــه 
ماننــد مــردان فضاهــای عمومــی را تجربــه کننــد و قلمــرو 
ــد. در بعضــی از مصاحبه هــای  حضــور خــود را توســعه دهن
میدانــی، زنــان عنــوان می کننــد کــه ســفر طوالنــی نوعــی 
فرصــت تجربه انــدوزی 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. 
ــه  ــل ب ــا تبدی ــه نامکان ه ــی اســت ک ــن موقعیت های در چنی

ــوند.  ــکان می ش م
ــای  ــکل گیری الگوه ــث ش ــیت باع ــی جنس ــک فضای تفکی
رفتــاری متفــاوت در فضــای شــهری می شــود. گرچــه ایــن 
ــا هــدف افزایــش امنیــت در فضاهــای عمومــی  تفکیــک ب
ــرح  ــه ط ــود ک ــن ب ــوان مطمئ ــرد، نمی ت ــورت می گی ص
مناســبی بــرای تأمیــن ایــن هــدف باشــد چــرا کــه احســاس 
امنیــت عمدتــًا ذهنــی اســت و حــس نا امنــی در اکثــر مواقــع 

بیشــتر از خــوِد ناامنــی اســت. 
ــیم  ــش ترس ــای پژوه ــب داده ه ــه برحس ــر 1 و 2 ک تصاوی
ــا،  ــاف پیش داوری ه ــه بر خ ــد ک ــان می دهن ــده اند نش ش
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اهــداف زنــان از ســفرهای شــهری می توانــد در اکثــر مواقــع 
فعالیت هــای شــخصی و در جهــت تقویــت و توانمندســازی 

.)Saidi Shahrouz  2010( آنــان باشــد

۳- توانمند سـازی و عدالت فضایـی
رعایــت حقــوق شــهروندی در بســیاری از مــوارد معطــوف به 
طراحــی فضایــی و در دســترس قــرار دادن امکاناتــی اســت 
ــه  ــرای پیشــی گرفتــن در اســتفاده از آن، ب کــه انســان ها ب
ــوان گفــت بخشــی از  حقــوق دیگــری تعــدی نکننــد. می ت
ــا  ــر ب ــا طراحــی فضــا و بخشــی دیگ ــوق شــهروندی ب حق
باورهــا، روان شناســی اجتماعــی و فرهنــگ جامعــه مرتبــط 
ــان  ــوق دیگــران چن ــت حق ــع، رعای اســت. در برخــی جوام
ــه شــده کــه یــک اصــل مهــم در وجــدان  ــراد نهادین در اف

ــد. ــمار می آی ــه ش ــان ب ــی آن عموم
بــا اینکــه زنــان تقریبــًا بــه تمــام فضاهــای شــهر دسترســی 
دارنــد، شــرایط ایــن دسترســی برای همگان یکســان نیســت 
ــان و مــردان وجــود  ــن زن ــه بی ــن زمین ــی در ای و تفاوت های
دارد. بــرای مثــال، زنــان بیشــتر بــا اتوبــوس و متــرو یــا بــه 
صــورت عابــر پیــاده )در 50 درصد از ســفرهای روزانــه( تردد 
ــا خــود روی شــخصی و تاکســی. ایــن  می کننــد و مــردان ب
تفاوت هــا بیــن زنــان از طبقــات مختلــف اجتمــاع نیــز وجــود 
ــا اتوبان هــای  دارد. بنابرایــن، ســاختار شــهرهای گســترده ب
متعــدد بر اســاس الگــوی تــردد مردانــه طراحــی شــده اســت. 
ایــن الگــو نه تنهــا جوابگــوی نیــاز زنــان نیســت بلکــه باعــث 

تشــدید عــدم  دسترســی بــه حمــل و نقــل عمومــی و تولیــد 
شــکاف جغرافیایــی در مســیرهای غیــر اتوبــان می شــود. بنــا 
ــوان ایلیــش  )Illich 1978(، تردد هــای ســریع  ــر نظــر ای ب
ــته تر  ــر را آهس ــده ای دیگ ــادۀ ع ــای پی ــده تردده ــک ع ی
می کنــد و ایــن خــود  بــه نا برابــری اجتماعــی دامــن 

می زنــد. 
یکــی از دســتاورد های قابــل نقــد معمــاری مــدرن، طراحــی 
فضاهــا و معمــاری بــه مقیــاس مــردان قد بلند وقــوی هیکل 
اســت کــه اغلــب مواقــع بــا جثــۀ زنــان مغایــرت دارد. امروزه 
در شــهرهای اروپایــی مانند بارســلون اســپانیا و برلیــن آلمان، 
ایــن نکتــه را در طراحــی مبلمــان شــهری در نظــر می گیرند.

در عیــن حــال، بــاال بــودن ســطح دسترســی زنــان بــه شــهر 
یکــی از نتایــج قابــل توجــه و مثبــت مطالعــۀ مــا اســت کــه 

ورزش اوقات فراغت فعالیت هنری

تحصیل
آموزش

فعالیت
مذهبی

روابط
اجتماعی

فعالیت
اجتماعی

فعالیت
اقتصادی

خرید مدرسه و فرزندان سالمتی

بازدید اقوام اداری

کار

تصویر 2. فعالیت های هفتگی برای خودتصویر ۱. فعالیت های هفتگی برای خانواده

تصویر ۳.  زنان بیشتر از مردان با اتوبوس و مترو یا پیاده تردد 
می کنند
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نشــان می دهــد 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 داده اند.

4- برنامـه ریزی و جنسـیت 
ــت  ــاری اس ــاص آم ــک روش خ ــه ی ــی1 ک ــل ترکیب تحلی
ــان در شــهر را امکان پذیــر  ــر ترددهــای زن شــناخت عمیق ت
ــای  ــه ســن، جغرافی ــان نســبت ب ــردد زن ــزان ت ــد. می می کن
محــل ســکونت، وضعیــت تأهــل و برخــی دیگــر از عوامــل 
متفــاوت اســت و در نظــر گرفتــن آن در برنامه ریزی شــهری 
ــا در ســطح تهــران نشــان  ضــروری اســت. بررســی های م
می دهــد کــه از منظــر گونه شناســی می تــوان زنــان را 
نســبت بــه نــوع تــردد آنــان بــه پنــج گــروه مختلــف تقســیم 
کــرد کــه طیفــی از زنــان بــا کمتریــن تحــرک تــا زنــان بــا 
 Saidi Shahrouz( ــود ــامل می ش ــرک را ش ــترین تح بیش
2010(. تشــریح نتایــج ایــن گونه شناســی مســتلزم توصیــف 

و تحلیل هــای مفصلــی اســت کــه از چارچــوب ایــن مقالــه 
ــه  ــورت خاص ــه ص ــط ب ــا فق ــا در اینج ــت و م ــارج اس خ

ــم. ــی می کنی ــور را معرف ــای مذک گروه ه

گــروه اول گونه شناســی کــه یــک ســوم نمونه ها و بیشــترین 
تعــداد را در بــر می گیــرد شــامل زنــان میانســال )بیــن 25 تــا 
50 ســال(، متأهــل )90 در صــد( و صاحــب فرزنــد می شــود. 
ــه  ــایگی و ب ــاس همس ــروه در مقی ــن گ ــای ای ــر تردد ه اکث
صــورت پیــاده انجــام می شــود. هــدف از ســفر خریــد و دیدار 

آشــنایان و رســیدگی  بــه امــور فرزندان اســت.  

گــروه دوم کــه بــاز هــم می تــوان گفــت متشــکل از تعــداد 
انبوهــی اســت )22 در صــد( اکثــراً در شهرســتان متولد شــده  
ــطح  ــد و س ــرت کرده ان ــران مهاج ــه ته ــد(  و ب )30 در ص
تحصیــات پایینــی دارنــد. تــردد ایــن گــروه در ســطح شــهر 
ــوس و  ــا اتوب بســیار محــدود و غیر منظــم اســت و بیشــتر ب
پیــاده بــرای کار موقــت، دیــدار اقــوام، زیــارت یــا خریــد بــه 

ــد.  نقــاط مختلــف شــهر ســفر می کنن

گــروه ســوم کــه شــامل زنــان جــوان و تحصیل کــردۀ کمتــر 
ــای  ــل گروه ه ــف مقاب ــًا در طی ــود کام ــال می ش از 24 س

1 - factorial analysis 

ــروه را تشــکیل  ــن گ ــن دو ســوم ای ــرار دارد.  مجردی اول ق
می دهنــد کــه نیمــی از آنهــا دانشــجو هســتند. افــراد 
ــد تهــران هســتند،  ــان متول ــروه، کــه 80 در صــد آن ــن گ ای
قلمــرو وســیعی از شــهر را در روز بــا وســایل نقلیــۀ عمومــی 
می پیماینــد. اهــداف اصلــی ســفر آنهــا آمــوزش و تحصیــل 

و گذرانــدن اوقــات فراغــت اســت.

ــه  ــک ب ــارم دارای مشــخصات و رفتارهــای نزدی ــروه چه گ
ــه  ــز اغلــب در تهــران ب ــان نی ــان گــروه ســوم اســت. آن زن
دنیــا آمــده  و مجــرد هســتند )14 در صــد(. وســعت تــردد این 
گــروه بســیار باالتــر از بقیــۀ گروهــا اســت. یــک ســوم آنهــا 
مــدرک دانشــگاهی دارنــد و بیــش از نیمی از آنــان در بخش 
خصوصــی کار می کننــد. تــردد افــراد ایــن گــروه با خــودروی 
شــخصی انجــام می شــود و در هفتــه مســافت های طوالنــی 
ــای  ــا فعالیت ه ــت ی ــات فراغ ــدن اوق ــرای کار، گذران را ب

فرهنگــی و ورزشــی طــی می کننــد. 

و ســرانجام گــروه پنجــم کــه 11 درصــد از کل تــردد زنــان 
ــکیل  ــاغلی تش ــل و ش ــان متأه ــود از زن ــامل می ش را  ش
شــده اســت کــه 90 در صدشــان ســاعات زیــادی را در تــردد 
می گذراننــد )20 ســاعت در هفتــه( و اتوبــوس و متــرو را بــه 
وســایل نقلیــۀ دیگــر ترجیــح می دهنــد. هــدف ایــن گــروه از 
ســفر شــرکت در کاس هــای  آموزشــی، کار، دیــدار خانــواده 

و انجــام  وظایــف مختلــف دینــی اســت.
ــر  ــهروندان و در نظ ــردد ش ــف ت ــای مختل ــناخت گونه ه ش
گرفتــن نیاز هــای متنــوع آنــان امــکان برنامه ریــزی دقیق تــر 

ــه طراحــان شــهری می دهــد.   ــری را ب و مفید ت

۵- نتیجه گـیری 
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 به تدریــج بــه تســهیل 
دسترســی ها و ایجــاد فضاهــای امــن بپردازنــد. تــا بــه امــروز 
اقداماتــی در ایــن زمینــه بــه منظور حفــظ آرامش زنــان صورت 
گرفتــه اســت، از جملــه تعریــض پیاده روهــا و نیــز جدا ســازی 
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 
ــا  چنــد ســال یــک واگــن بــه زنــان اختصــاص داد. ســپس ب
ازدیــاد تعــداد مســافران زن و درخواســت آنــان مبنــی بــر تأمین 
امنیــت، ســه واگــن بــه زنان اختصــاص داده شــد، ضمــن اینکه 
می تواننــد بــا واگن هــای دیگــر نیــز ســفر کننــد. مطالعــات مــا 
نشــان می دهــد ایــن بازنگــری و توجــه بــه حضــور زنــان در 
فضاهــای عمومــی همچــون مترو باعث شــده اســت کــه اغلب 
کنش گــران زن احســاس امنیــت بیشــتری نســبت بــه مــردان 

پاســخ دهنده ابــراز کننــد. 
از ســوی دیگــر، نتایــج مطالعــات مــا حاکــی از آن اســت کــه 
ایــن  گونــه اقدامــات مدیــران شــهری بــه ســمتی مــی رود کــه  
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 می انجامــد. 
همچنیــن نبایــد اقدامــات امنیتــی مدیران شــهری و زیــاده روی 
آنــان در محافظــت از زنــان در فضــای عمومــی باعث »تبعیض 
معکــوس« بــه نفــع زنــان، تقویــت ســوء ظن 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 نتیجۀ این رفتــار ممکن 
اســت حفظ و رعایت حقوق شــهروندی، که از طریق گســترش 
گفت وگــو و تعامــل مثبــت و دو طرفــۀ مســئوالن و مــردم بــه 
دســت می آیــد، تبدیــل بــه نگاهــی یک ســویه، پدرســاالرانه و 

قیم مآبانــه در مدیــران و برنامه ریــزان شــهری شــود. 
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