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تصــور میشــود کــه در گــذر زمــان ،وقتــی نســل جدیــدی
از پژوهشــگران بــه دانشــگاهها و ســازمانهای تحقیقاتــی
جــوان آموزشدیــده در
راه مییابنــد و سیاســتگذاران
ِ
کشــورهای توســعهیافته و آشــنا بــا فرهنگهــای متفــاوت
بــه عرصــۀ سیاسـتگذاری و برنامهریــزی قــدم میگذارنــد،
بــا نگاهی وســیعتر و فراگیرتر در پی شــناختن و شناســاندن
«همــه» و برخــورداری «همــگان» از نتایــج سیاس ـتها و
برنامههــا برخواهنــد آمــد .امــا دریــغ از گذشــت ســالهای
بســیار کــه گویــی در همچنــان روی همــان پاشــنهای
میگــردد کــه در دوران قاجــار میگشــت.
زنــان کمــاکان در اندرونیهــا جــای گرفتهانــد؛ اگــر نــه در
اندرونــی خانــه ،امــا بهطــور یقیــن در اندرونیهــای ذهــن
آنهایــی کــه بــه مســئلۀ خطیــر پژوهــش میپردازنــد یــا
آنــان کــه سیاســت میگذارنــد.
شــگفت آنکــه پژوهشهــا یــا از همــان آغــاز امــر تحقیــق
«تکجنســیتی»اند یــا یافتههــای نمونههــای انتخابشــده
از دو جنــس بهصــورت عــام ارائــه میشــوند .اگــر در
ض بــر اســاس جنــس نادیده انگاشــته
ـا ،تبعیـ 
برنامهریزیهـ 
میشــود ،نــه چنــدان جــای تعجــب اســت .ولــی وقتــی بــر
تفاوتهــای جنســیتی کــه هــرروزه و همهجــا مقابل ماســت
چشــم فرومیبندیــم جــای تعجــب بســیار دارد.
روزی کــه تصمیــم گرفتــه شــد شــمارۀ دوم ویژهنامــۀ
هفتشــهر بــه «جنســیت و کیفیــت زندگــی شــهری»
اختصــاص داده شــود مــروری بر ســایتها و مجــات متعدد
علمی-پژوهشــی در سراســر ایــران و مشــاهدۀ تعــداد زیــاد
تحقیقــات انجامشــده ســبب دلگرمــی بســیار در آغــاز کار
شــد .امــا هر آنچــه یافتیم بــه معنــای واقع «تکجنســیتی»
بــود .انــگار کیفیــت زندگــی ایــن جماعتی کــه همــه از آنان

بهعنــوان نیمــی از جمعیــت ســخن میگوینــد نــه ارزش
مطالعــه دارد و نــه ارزش گــزارش یافتههــا .ایــن نیمــی از
جمعیــت در برنامههــا و سیاسـتهایی کــه بــا نــام توســعۀ
شــهری طراحــی میشــوند غایبانــد .بنابرایــن ،انــگار در
ویژهنامــۀ «جنســیت و کیفیــت زندگی شــهری» مــا از صفر
شــروع کردهایــم و در فرصتــی کــه دســت داده بــه ایــن
بســنده کردیــم کــه فقــط و فقــط بگوییــم زنــان هســتند و
کیفیــت زندگــی آنهــا «هــم» مهــم اســت.
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