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
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 -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
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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

