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چکـیده
پژوهشــگران جنســیت چنیــن می انگارنــد کــه ایــدة »حــق بــه شــهر« بایــد دربــارة زندگــی شــهری زنانــه بازتعریــف شــود، زیــرا 
ــر  ــه تفاوت هــای جنســیتی را نادیــده گرفتــه اســت. ب ــر حــق همــۀ ســاکنان، تفاوت هــای میــان آنهــا از جمل به رغــم تأکیــد ب
مبنــای چنیــن گــزاره ای، ایــن مقالــه بــه بازخوانــی آن دســته از آثــار و تجربه هــای مهمــی پرداختــه کــه حق بــه شــهر را از دریچۀ 
مفهــوم جنســیت کاویده انــد و آن را بــا مفهــوم کیفیــت زندگــی زنــان در شــهر پیونــد داده انــد. بدیــن منظــور، پــس از مــرور ایــدة 
»حــق بــه شــهر« نــزد هانــری لوفــور، ابتــدا تعریــف »حــق زنــان بــه شــهر« و ابعــاد مفهومــی آن بــر اســاس اثــر پژوهشــی 
فنســتر بررســی شــده اســت. ســپس مدل هــای مفهومــی گیلــروی و بــوث کــه بــرای کیفیــت زندگــی زنانــه در محــالت شــهری 
تدویــن شــده اند مطالعــه شــده و ارتبــاط معنایــی آنهــا بــا ایــدة »حــق بــه شــهر« کاویــده شــده اســت. گام بعــدی مــروری بــر 
تجربــۀ انجمــن زنــان کــوی ســیزده آبان بــوده اســت. نهایتــاً بــا تحلیــل دســتاوردهای مجمــوع آثــار کوشــش شــده تــا مفهــوم 
»حــق زنــان بــه شــهر« در قالــب الیه هــای ســه گانه بازتعریــف شــود. ایــن الیه هــا بــه ترتیــب حــول مفاهیــم »دسترســی«، 

»خالقیــت« و »مشــارکت« شــکل گرفته انــد و هــر یــک معیارهــا و الزاماتــی زنانــه دارنــد. 
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مقدمـه
ــه شــهر  ــدة  »حــق مشــخص ب ــور۱ در طــرح ای ــری لوف هان
ــه  مشــخص2« یــا »حــق بــه شــهر« آن را نوعــی از حــق ب
ــده  ــون ش ــازی و دگرگ ــه نوس ــد ک ــهری می دان ــی ش زندگ
ــت یابی  ــرای دس ــه ب ــد ک ــتدالل می کن ــن اس ــت. او چنی اس
بــه ایــن حــق بایــد فرم هــا، عملکردهــا و ســاختارهای شــهر 
)اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و غیــره( و نیازهــای اجتماعی۳ 
مــالزم زندگــی شــهری در حیطــۀ تفکــر نظــری بازتعریــف 
شــوند. لوفــور بــر ایــن نیازهــای اجتماعــی، نیــاز بــه فعالیــت 
خالقانــه، نیــاز بــه خلــق اثــر، نیــاز بــه اطالعــات، نمادگرایــی، 
تخیــل و بــازی۴ را می افزایــد کــه می تواننــد کــم یــا بیــش بــر 
 Lefebvre,( تقســیم تکه   تکــۀ۵ وظایــف [روزانــه] فائــق شــوند
147 :1996(. در واقــع، او یکــی از موانــع مهــم تحقــق ایــدة 

حــق بــه شــهر را تکه تکــه بــودن ســاختار شــهر و در نتیجــه 
گســیختگی زندگــی شــهری می دانــد کــه بخشــی از آن بــه 
ســبب مداخلــۀ علومــی تکه تکــه اســت کــه قابلیــت ســنتز۶ 

.)ibid, 148( ندارنــد
لوفــور در خــالل ایــن نقــد عمــدة توجــه خــود را بــه زندگــی 
کارگــران معطــوف می کنــد. او با اشــاره به ســاخت شــهرهای 
خوابگاهــی )Lefebvre, 1991(، کارگران را »قربانی تفکیک، 
طردشــده از شــهر ســنتی و محــروم از زندگــی شــهری موجود 
یــا ممکــن« )Lefebvre, 1996: 146( می داند که از نیازهای 
اجتماعــی و همچنیــن از نیازهــای خــاص خــود بــه خالقیــت 
بازمانده انــد و در متــن فضایــی تکه تکــه، در اســارت روزمرگی 
میــان کار و فراغــت )بــرای تجدیــد نیــرو( بــه ســر می برنــد. 
بــر همیــن اســاس، لوفــور طبقۀ کارگــر را تنهــا عامــل، حامل 
 .)ibid, 158( و پشــتیباِن تحقــق ایــدة حق بــه شــهر می دانــد
ایــن تأکیــد و توجــه خــاص لوفــور بــه طبقــۀ کارگر مــورد نقد 
برخــی پژوهشــگران اعــم از محققــان حــوزة جنســیت قــرار 
گرفتــه اســت. اســتدالل ایــن محققــان آن اســت کــه در ایــدة 
1 - Henry Lefebvre
2 - the right to the city

۳ - به زعم لوفور، تا آن زمان، صرفاً آن دسته از نیازهای فردی که جامعۀ مصرف گرا 
آنها را تأیید می کند مورد توجه جامعه قرار گرفته  بودند. او در تعاریف خود نیازهای 
اجتماعی را متعارض و مکمل می داند و آنها را چنین برمی شمرد:  امنیت  و  شکفتن، 
 اطمینان  خاطر  و  ماجراجویي،  سازماندهي کار  و  فراغت،  نیاز  به  امور  پیش بیني پذیر  و 
 امور  پیش بیني ناپذیر، نیاز  به  همساني  در  عین  تفاوت،  نیاز  به  انزوا و رویارویی،  نیاز  به 
 مبادله  و  سرمایه گذاری،  نیاز  به  استقالل )و حتی  تنهایي( و ارتباط و همچنین  نیاز  به 

.)Lefebvre, 1996: 147( چشم اندازهای کوتاه مدت  و  بلند مدت 
4 - play
5 - fragmented
6 - synthesis

ــدرت  ــام ق ــان جنســیت ها و نظ ــاوت می ــه شــهر، تف ــق ب ح
ــوی  ــه ت ــده اســت. از جمل ــته ش ــده انگاش ــاالرانه نادی مردس
ــم  ــور به رغ ــه لوف ــده دارد ک ــترFenster, 2005( ۷( عقی فنس
ــه شهرشــان  ــه مفهــوم ســکونت و حــق ســاکنان ب توجــه ب
»نســبت بــه آثــار روابــط قــدرت جنســیتی بــر احقــاق حــق 
زنــان بــه شــهر بی اعتناســت« )ibid, 218(. این پژوهشــگران 
حتــی به طــور خــاص شــهرهای خوابگاهــی حومــه را از منظــر 
ــن   ــالی زارتســکی۸ ای ــه ای ــد، چنان ک ــد می کنن جنســیتی نق
ــرو  ــه زن را در قلم ــل ک ــن دلی ــه ای ــکونتگاه را ب ــه از س گون
ــای  ــه تماش ــش را ب ــد و فراغت ــدود می کن ــی مح خصوص
ــگ، ۱۳۸۷:  ــد )تان ــد می کن ــد، نق ــزل می ده ــون تن تلویزی
ــز از منظــری دیگــر درون ســاختار  ــان نی ۱۱(. در نتیجــه، زن
ــر  ــه تعبی ــده اند و ب ــی ش ــار روزمرگ ــه دچ ــهری تکه تک ش
ــه ای«  ــای ظالمان ــم در »موقعیت ه ــا ه ــز۹ آنه ــی گیدن آنتون
)گیدنــز، ۱۳۹2: 2۶-2۷( قــرار دارنــد که انتخاب شــیوة زندگی 
ــن الزم  ــود. بنابرای ــوار می ش ــدت دش ــان به ش ــواه برایش دلخ
اســت کــه تفــاوت میــان ســاکنان شــهر از جملــه تفاوت هــای 
جنســیتی آنهــا را از نظــر دور نداشــت و مفاهیــم ســه گانۀ زیــر 
را ـ کــه لوفــور در تعریــف حــق کارگــران بــه شــهر بــه آنهــا 
ــد  ــرای دیگــر ســاکنان شــهری مانن توجــه کــرده  اســت ـ ب

زنــان مــورد بازاندیشــی قــرار داد:
- دسترسـی بـه امکان هایـی برای رفـع نیازهای فـردی و   

اجتماعـی 
- برآوردن نیازهای خاص خالقانه   

- بر عهده گرفتن نقشی الزم در تحقق ایدۀ حق به شهر   
بــر ایــن اســاس، مقالــۀ حاضــر بــر آن اســت تــا مــروری بــه 
دســت بدهــد از کوشــش هایی کــه بــرای بســط ایــدة حــق به 
شــهرـ  در حــوزة نظــری و عملــیـ  بــر پایــۀ مفهوم جنســیت 

و زندگــی شــهری زنانــه صــورت گرفته اســت.

ــتر از  ــوی فنس ــیتی ت ــی جنس 1- بازخوان
ــهر ــه ش ــق ب ــدة ح ای

ــه شــهر  ــدة حــق ب ــش از ای ــوی فنســتر در پژوهــش خوی ت
بعضــاً بــا عنــوان حقــوق شــهروندی یــاد می کنــد )کــه البتــه 
ایــن خــود نیازمنــد تأمــل و نقــد اســت( و در بازتعریــف ابعــاد 

7 - Tovi Fenster
8 - Eli Zaretsky
9 - Anthony Giddens
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حــق زنــان بــه زندگــی شــهری به نوعــی بــه مفاهیــم مربــوط 
بــه کیفیــت زندگــی شــهری می پــردازد. او ایــن ابعــاد را در دو 

ــد:  ــدی می کن ــه طبقه بن مقول
ــی  ــهری در زندگ ــای ش ــل از فض ــتفادة کام ــق اس ۱. ح
روزمــره: در ایــن بــاره فنســتر از »احســاس راحتــی«۱ زنــان 
ــا  ــد و آن را ب ــره از فضــا ســخن می گوی ــتفادة روزم در اس
احســاس تعلــق بــه محیــط پیونــد می دهــد: »حق اســتفاده 
از شــهر و حــق تعلــق در هــم تنیــده شــده اند. در حقیقــت، 
امــکان اســتفادة روزانــه از فضاهای شــهری حســی از تعلق 
بــه شــهر را ایجــاد می کنــد« )ibid, 222(. از دیــدگاه وی، 
احســاس تعلــق بــا اســتفادة روزمــره از فضــا پیونــد دارد و 
نــوع اســتفاده از فضــا نیز ریشــۀ جنســیتی دارد و به تقســیم 
کار در خانــه وابســته اســت: »زنــان کســانی هســتند کــه 
در سراســر جهــان مســئولیت مراقبــت و رفــع نیــاز اعضــای 
خانــواده را بــر عهــده دارنــد، چــه خــود به تنهایــی و چــه بــا 
کمــک ســایر زنــان. بــرای تحقــق ایــن وظایــف، حــق آنها 
بــه اســتفاده بایــد محفــوظ باشــد، بــه گونــه ای کــه بتواننــد 
ســر کار برونــد، خریــد کننــد، فرزندانشــان را بــرای خدمات 
آمــوزش و ســالمت بــا خــود ببرنــد و وظایــف اجتماعــی و 
خانوادگــی خــود را انجــام دهنــد« )ibid, 223(. در واقــع، 
فنســتر ادعــا می کنــد کــه به ســبب ایــن وظایــف روزمــره 
اســت کــه زنــان، به ویــژه زنــان خانــه دار و مــادران، نســبت 
بــه محیط احســاس تعلق بیشــتری دارنــد: »زنــان متعددی 
ــس از  ــه پ ــد ک ــردم می گفتن ــو ک ــا گفت وگ ــا آنه ــه ب ک
مــادر شــدن احســاس وابســتگی بیشــتری بــه محیطشــان 
می کننــد. مــادران جوان کــه در خانــواده مســئولیت بازتولید 
را دارنــد هوشــمندانه تر از قبــل شــروع به اســتفاده از فضای 
ــی  ــه] مردان ــی ک ــد... [در حال ــان می کنن ــک خانه ش نزدی
کــه بــا آنهــا صحبــت کــردم نگفتنــد کــه پــدر شــدن آنهــا 
ــر  ــا تغیی ــان ی ــد احســاس تعلقش ــی در رش ــاخص مهم ش
 ibid,( »الگــوی استفاده شــان از محیــط محســوب می شــود
223(. در ایــن میــان، موضوعــی که فنســتر مخّل احســاس 

راحتــی در اســتفادة فضــای شــهری و مســبب حــذف زنــان 
از شــهر می دانــد وجــود تــرس اســت. »تــرس در اســتفادة 
ــل  ــل و نق ــا، حم ــژه خیابان ه ــی، به وی ــای عموم فضاه
عمومــی و پارک هــای شــهری، چیــزی اســت کــه زنــان را 
1 - sense of comfort

 ibid,( »از دســت یابی بــه حــق زندگــی شــهری بازمــی دارد
224(. در ایــن  بــاره، او به ویــژه تســلط گروه هــای اجتماعی 

مردانــه در پارک هــا و وســایل حمــل و نقــل عمومــی را بــا 
اســتناد بــه داده هــای میدانــی مــورد تأکیــد قــرار می دهــد.
2. حــق مشــارکت یــا حــق ســاکنان بــرای داشــتن نقــش 
محــوری در تصمیم گیــری دربــارة تولیــد فضــای شــهری: 
ــر  ــی »حــق ب ــه معن ــدگاه فنســتر حــق مشــارکت ب از دی
عهــده گرفتــن نقشــی مهــم در تصمیماتــی اســت کــه در 
هــر مقیاســی )ملی، اســتانی و محلــی( متوجــه تولید فضای 
شــهری اســت« )ibid, 226(. از ســوی دیگــر، بــه بــاور او، 
در ســاختار موجــود زنــان کمتــر از مــردان در امر مشــارکت 
ــاختارهای  ــه س ــد ک ــتدالل می کن ــتند. او اس ــال هس فع
ــۀ تعریفــی جهانــی و یکســان  ــا ارائ موجــود دموکراســی ب
از شــهروندی ســبب قــدرت گرفتــن برخــی مــردم و مــورد 
تعــدی واقــع شــدن برخــی دیگــر می شــود، و زنــان در کنار 
بســیاری از گروه هــای اجتماعــی در دســتۀ دوم قــرار دارنــد. 
بــه نظــر فنســتر، مشــارکت در طراحــی فضــا، نظــارت بــر 
فضــا و انتخــاب چگونگــی مــکان زندگی در ایجاد احســاس 
تعلــق نقــش دارد و بایــد بــرای ایــن امــر بــه ســازوکاری 
نهــادی اندیشــید. »هــر چــه مــردم انتخاب هــای بیشــتری 
ــود...  ــر می ش ــان نیرومندت ــاس تعلقش ــند احس ــته باش داش
واضــح اســت کــه هــر چــه مقیــاس کوچک تــر باشــد مردم 
بالقــوه انتخاب هــای بیشــتری می کننــد. بــر ایــن اســاس، 
ــد  ــد کــه دوســت دارن ــه ای را انتخــاب می کنن ــردم ناحی م
 ibid,( »در آن زندگــی کننــد و بــه آن تعلــق داشــته باشــند
228(. نکتــۀ  جالبــی کــه فنســتر در بــاب مشــارکت مطــرح 

ــی و  ــای خانگ ــوان فض ــه نمی ت ــت ک ــن اس ــد ای می کن
فضــای عمومــی را از یکدیگــر جــدا کــرد. او بــا اشــاره بــه 
نقل قول هایــی از زنــان و مــردان بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت کــه »از منظــر جنســیت، حــق بــه فضــای عمومــی 
شــهر پیونــد تنگاتنگــی بــا حق بــه فضــای خصوصــی دارد 
و ایــن دو از یکدیگــر جدایی ناپذیرنــد... در بســیاری مــوارد، 
روابــط قــدرت پدرســاالرانه  اســت کــه حــق بــه شــهر، هم 
در مقیــاس خانــه و هــم در مقیاس شــهر را نقــض می کند« 
)ibid, 229(. او ادامــه می دهــد کــه حــق تعلــق از منظــر 

ــع حتــی در  ــه دسترســی و کنتــرل مناب جنســیت بســیار ب
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فضــای خصوصــی و صمیمانه ای چــون خانه بســتگی دارد. 
»قــدرت نظــارت و ســازماندهی فضــای خانــه بــر مبنــای 
نیازهــا چیــزی اســت کــه ســبب احســاس تعلــق بیشــتر به 
خانــه شــده و موجــب می شــود مــردم بــا فضــای عمومــی 
ــند« )ibid, 228(. او  ــته باش ــد داش ــاس پیون ــتر احس بیش
می کوشــد فضــای خصوصــی و عمومــی را در قالــب یــک 
کل منســجم ببینــد و بــا اســتناد بــه نقل قول هایــی از زنــان 
نشــان دهــد کــه نظــارت زنــان بــر مدیریــت و طراحی یک 
ــر احســاس  ــه ب فضــا، از جملــه فضــای خصوصــی، چگون
ــت. در  ــذار اس ــان تأثیرگ ــل سکونتش ــه مح ــا ب ــق آنه تعل
ــر  ــودار زی ــب نم ــوان در قال مجمــوع، آرای فنســتر را می ت

ــرد:  ــدی ک جمع بن

۲- مــدل مفهومــی کیفیــت زندگــی زنانــه 
در محــالت شــهری

بســیاری از مطالعــات دربــارة حــق زنــان بــه شــهر در ســطح 
ــدة  ــه عم ــتری ک ــی بس ــد، یعن ــت می یابن ــه موضوعی محل
تجربیــات زیســتۀ زنــان در آن رقــم می خــورد. تفــاوت عمــدة 
ــا ســایر پژوهش هــای شهرســازانه رویکــرد  ایــن مطالعــات ب
ــذر از  ــهروندان و گ ــرة ش ــی روزم ــه زندگ ــر آن ب یکپارچه نگ
ــی  ــاد زندگ ــا و ابع ــق نیازه ــزوم تلفی ــت. ل ــی نگری اس بخش
روزمــره در محــل ســکونت نکتــه ای اســت کــه ایــن مطالعات 
ــۀ  ــت در ادام ــرد درس ــن رویک ــارند. ای ــای می فش ــر آن پ ب
ــور،  ــه لوف ــردازان انتقــادی، از جمل نقــدی اســت کــه نظریه پ
بــر تکه تکــه شــدن زندگــی روزمــره در فضــای شــهری وارد 
ــت  ــۀ کیفی ــر از مقول ــی دیگ ــن خوانش ــد، و همچنی می کنن
ــا در آرای فنســتر اســت. ــات و فرصت ه ــه خدم دسترســی ب

ــس  ــروی۱ و کری ــش رز گیل ــات، پژوه ــن مطالع ــۀ ای از جمل
بــوث2 دربــارة زندگــی روزمــره در فضاهــای محلــی بــا تأکیــد 
ــام  ــه ن ــود ب ــۀ خ ــا در مقال ــوم جنســیت اســت. آنه ــر مفه ب
ــی  ــرای زندگی هــای روزمــره«۳ در پ »ســاختن زیرســاختی ب
ارائــۀ مدلــی دربــارة تحقــق یافتــن حــق زندگــی در فضــای 
ــدگاه  ــد از دی ــالش دارن ــا ت ــتند. آنه ــهری هس ــالت ش مح
ــی زندگــی  ــت و تجــارب حقیق ــه ســوی واقعی بخشــی نگر ب
روزمــره گــذار کننــد. بنــا بــر نظریــه ای کــه ایــن دو تــن ارائــه 
ــار  ــد کن ــردی بای ــوره و تک کارک ــای تک منظ ــد فضاه داده ان
گذاشــته شــوند و زیرســاخت جدیــدی بــرای زندگــی روزمــره 
ــره،  ــی روزم ــای زندگ ــارة فضاه ــا درب ــدة آنه ــود. ای ــه ش ارائ
ــه  ــه نقش هــا و فعالیت هــای چندگان ــی اســت کــه ب فضاهای

پاســخ دهــد. »مــا به عنــوان افــراد بایــد کار و تفریــح خــود، 
زندگــی کاری و زندگــی خانوادگــی و امر عمومــی و خصوصی 
ــک  ــم. ی ــود درآمیزی ــی در خ ــک زندگ ــت ی ــوان کلی را به عن
دســتگاه ذهنــی جدیــد کــه فضــا را بر مبنــای اصــول مختلف 
ســازمان می دهــد مســتلزم آن اســت کــه انعطــاف خدمــات 
ایجــاد کنــد« )Gilroy & Booth; 1999: 308(. آنهــا در 
ــی مفهومــی از زیرســاخت زندگــی روزمــره  ــۀ خــود مدل مقال
ــاوت  ــنتی متف ــی نگر س ــدل بخش ــا م ــه ب ــد ک ــه داده ان ارائ
اســت. در ایــن مــدل قلمروهــای جدیــدی از زندگــی روزمــره 
بازشناســی و معرفــی شــده اند. ایــن قلمروهــا شــامل لــذت و 
شــادمانی۴، مســکن و محلــه۵، گــذران معاش۶، منابــع حمایتی۷ 
1 - Rose Gilroy
2 - Chris Booth
3 - Building an Infrastructure for Everyday Lives
4 - enjoyment
5 - home & neighborhood
6 - making ends meet
7 - Sources of Support

 تدوین: نگارنده

نمودار 1. جمع بندی آرای فنستر
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ــف  ــری۱ هســتند. هــدف از تعری ــان و تصمیم گی ــدرت بی و ق
ایــن قلمروهــا، عرضــۀ زیرســاخت و فضاهایــی بــا نقش هــای 
چندکارکــردی بــرای زندگــی روزمــره اســت. ویژگی هــای این 
مــدل شناســایی ارتبــاط زیرســاخت ها، رویکــرد از پاییــن بــه 
بــاال، تأکیــد بــر محیط زیســت، مشــارکت بــا اســتفاده کنندگان 
در خدمات رســانی و غیــره ذکــر شــده کــه بــا رویکــرد ســنتی 
ـ کــه تخصص محــور اســت، بــر ابعــاد فیزیکــی و اقتصــادی 
فضــا تأکیــد می کنــد و از تجربه هــای زیســتۀ مــردم فاصلــه 

می گیــرد ـ متفــاوت اســت.
ســوزان اســپیک2 محقــق دیگــری اســت کــه در مقالــۀ خــود 
بــا موضــوع »برنامه ریــزی بــرای نیــاز فقــرای شــهری« مدِل 
گیلــروی و بــوث را مبنــای تحلیل خویــش قرار می دهــد و آن 
را در نســبت مســتقیم بــا مفهــوم کیفیــت زندگــی می دانــد که 
لزومــاً دارای بــار جنســیتی نیســت. به زعــم اســپیک، به رغــم 
اینکــه گیلــروی و بــوث مــدل خــود را در نســبت بــا جنســیت 
ــد، قلمروهــای روزمــره ای کــه در ایــن مــدل  تدویــن کرده ان
ارائــه شــده اســت »بــه همــۀ گروه هــای اجتماعــی فــارغ از 
جنســیت، درآمــد، ســن، موقعیــت یــا زمینــۀ فرهنگــی مرتبــط 
ــط  ــپیک در بس ــوزان اس ــت« )Speak; 2012: 348(. س اس
ایــن مــدل بــرای هــر یــک از قلمروهــای یادشــده مصادیقــی 

را ذکــر کــرده اســت:
لــذت و شــادمانی: منابــع و امکانــات بــرای کنــش   -
متقابــل اجتماعــی، اجتماعــی کــردن، فعالیت هــای مذهبی 

و فرهنگــی
خانــه و واحــد همســایگی: مســکن و واحــد   -
ــات آن  ــات و خدم ــط، امکان ــون، محی ــایگی پیرام همس
ــای  ــی( فرصت ه ــات درمان ــی و خدم ــد خرده فروش )مانن

ــاش ــرار مع ام
گــذران معــاش: خدمــات و کاالهــای روزانــۀ قابل   -
ــا و  ــل(، فعالیت ه ــل و نق ــذا، و حم ــد غ ــتطاعت )مانن اس

ــدزا ــاغل درآم مش
منابــع حمایتــی: دوســتان و خانــواده، شــبکۀ   -
اجتماعــی، خدمــات قانونــی، گروه هــای اجتماعــی و 

داوطلبانــه
قــدرت بیــان و تصمیم گیــری: فرصــت ابــراز   -

1 - having a say
2 - Suzanne Speak

خواســته ها، ترجیحــات، انتخــاب، مشــارکت در تصمیماتی 
کــه افــراد، خانــه و اجتمــاع را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 

.)ibid, 349(

»درون ایــن ]مــدل[ فــرد یــا خانــواده بــا ویژگی هایــی ماننــد 
ــادی  ــت اجتماعی-اقتص ــالمتی، وضعی ــیت، س ــن، جنس س
مرکزیــت دارد. چارچــوب یادشــده مکانیســمی را فراهــم 
می کنــد بــرای درک رابطــۀ میــان ایــن ویژگی هــای ذاتــی و 
پنــج قلمــرو کلیــدی کــه عناصر برابــر، مجــزا و به هم پیوســته 
ــی را  ــت زندگ ــر کیفی ــا یکدیگ ــراه ب ــوند و هم ــی می ش تلق
ــروی  ــال 2۰۰۸، گیل ــد« )ibid, 350(. در س ــت می کنن حمای
ایــن چارچــوب را بســط و محلــه یــا واحــد همســایگی را در 
ــه  ــل ک ــن دلی ــا ای ــد، ب ــرار می ده ــدل ق ــن م ــت ای مرکزی
ــذت  ــاش، ل ــردم قلمروهــای گــذران مع ــرای بســیاری از م ب
و شــادمانی، قــدرت بیــان و تصمیم گیــری و منابــع حمایتــی 
درون قلمــرو مســکن و واحــد همســایگی جــای گرفته اســت. 
ــع  ــراد، محیــط زندگــی بســیاری از مناب ــرای بعضــی از اف »ب
ــن امــر در  ــد. ای ــرای ســایر قلمروهــا فراهــم می کن الزم را ب
ــا رویکردهــای بوم شناســی انســانی اســت کــه  هماهنگــی ب
ــکل یافته از  ــم ش ــط و ه ــکل دهندة محی ــم ش ــردم را ه م

.)ibid, 349( »محیــط می انگارنــد
حــال از نظــر اســپیک، این مدل کــه در آن مفهــوم محله/واحد 
همســایگی محوریــت یافتــه اســتـ  برخــالف مدل پیشــینـ  
مشــخصاً زندگــی زنانــه را بازمی نمایانــد، »چــرا که بــه مکانی 
فیزیکــی  مرکزیــت می بخشــد کــه زنــان در آن زندگــی روزانۀ 
خویــش را ســپری می کننــد و از دنیــای ادراک شــده ای کــه به 
 .)۳۴۹ ,ibid( »ــده شــده اند ــد اســت ران لحــاظ اقتصــادی مول
در واقــع، ایــن مــدل توصیــف صریح تــری از محیطــی اســت 
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ــۀ  ــا انجــام فعالیت هــای روزان ــادران ب کــه به زعــم فنســتر م
ــه  ــکا ب ــد. ات ــق می کنن ــه آن احســاس تعل ــف در آن، ب مختل
ــه ای دور  ــارة ســکونتگاه های حوم ــژه درب ــی به وی ــن مدل چنی
از مراکــز اشــتغال ـ کــه بســیاری از زنــان آن خانــه دار بــوده و 
در ســپهر خصوصــی دچــار انــزوا شــده اندـ  اهمیــت دارد. لــذا، 
ــهری،  ــکونتگاه های ش ــزی فضــای س ــه و برنامه ری در مطالع
مــدل یادشــده می توانــد مبنایــی باشــد بــرای پیونــد شــادمانی 
و لــذت از حضــور در فضاهــای همگانــی، خدمــات روزانۀ قابل 
دســترس و انعطاف پذیــر، فضاهــای چندکارکــردی، گروه هــا و 
شــبکه های اجتماعــی داوطلبانــه در بســتر محله و ســکونتگاه، 
ــزوای حــوزة زندگــی  ــان از ان ــا ایــن هــدف کــه خــروج زن ب
خصوصــی را ســهولت بخشــد و آنهــا را بــه ایفــای نقش هــای 

چندگانــۀ خــالق در قلمــرو عمومــی تشــویق کند. 

3- مــروری بــر یــک تجربــة عملــی: 
ســیزده آبان1 کــوی  زنــان  انجمــن 

ــود  ــدف بهب ــا ه ــدا ب ــران ابت ــیزده آبان ته ــوی س ــۀ ک تجرب
شــرایط زندگــی کودکان از ســوی مؤسســۀ پژوهشــی کودکان 
دنیــا آغــاز شــد. امــا ایــن فراینــد، به دلیــل پیوندی کــه زندگی 
کــودکان بــا زندگی مــادران یا زنان خانــواده دارد، بــه برنامه ای 
مشــارکتی تبدیل شــد کــه عالوه بر کــودکان، زنــان و دختران 
را نیــز بــه صورتــی فعــال درگیــر فرایند بهبــود شــرایط زندگی 
در ایــن محلــه کــرد. نقطــۀ آغــاز برنامه هــای مشــارکتی ایــن 
مؤسســه بــه میانــۀ دهــۀ هفتــاد بازمی گــردد، یعنــی زمانی کــه 
ســتاد شــهر ســالم از ســوی شــهرداری تهــران بــرای اجــرای 
پــروژة شــهر ســالم در این کــوی مشــغول فعالیت بود. مســئلۀ 
ــرت  ــد کث ــه ش ــن برنام ــروع ای ــاز ش ــه زمینه س ــی ک بنیادین
۱ - برای نوشتن این بخش، از کتاب آموزش انسان را آزاد می کند« و سایت رسمی 

»مؤسسۀ پژوهشی کودکان دنیا« بهره گرفته شده است.

ــات  ــدان امکان ــیزده آبان و فق ــوی س ــال ک ــودکان خردس ک
آموزشــی در ایــن محلــه بــرای آنهــا بــود، بــه گونــه ای کــه 
ــی  ــچ آموزش ــال از هی ــش س ــر ش ــودکان زی ــک از ک هیچ ی
ــه و  ــازی در کوچ ــان ب ــا سرگرمی ش ــد و تنه ــوردار نبودن برخ

ــان بود.  خیاب
مؤسســۀ پژوهشــی کــودکان دنیــا، بــا برخــورداری از حمایــت 
ــاوت  ــده ای متف ــۀ ای ــا ارائ ــود را ب ــالم، کار خ ــهر س ــتاد ش س
آغــاز کــرد. مهم تریــن مشــکل در آغــاز کار، فقــدان امکانــات 
بــرای تأســیس مهدکــودک بــا ظرفیتی معــادل تعــداد کودکان 
ــت  ــود )2۰ درصــد از جمعی ــه ب ــن محل ــر شــش ســاِل ای زی
ــن  ــوزش ای ــدة آم ــت، ای ــن عل ــه ای ــه(. ب ــری محل ۳۵هزار نف
کــودکان کامــاًل متفــاوت بــا آموزش هــای کالســیکی ارائــه 
شــد کــه تاکنــون شــناخته شــده بــود. بــه این اندیشــیده شــد 
کــه از فضــای عمومی محلــه برای آمــوزش کودکان اســتفاده 
شــود، یعنــی مربی هــای مهــد بتواننــد از فضــای بــاز محلــه 
ــد،  ــازی می کنن ــی کــه در کوچه هــا ب ــرای آمــوزش کودکان ب
بهــره ببرنــد. نــام ایــن ایــده »طــرح مربیــان ســیار« بــود. و 
ــای  ــادات و نگرانی ه ــرا انتق ــش از اج ــه پی ــد ک ــه نمان ناگفت

بســیاری دربــارة انجــام ایــن کار وجــود داشــت.
بــه هــر صــورت، طرح یادشــده ابتــدا با دعــوت از مربیــان مهد 
کلیــد خــورد. ایــن مربیان کــه در مهدکودک های معمــول و در 
فضایــی سرپوشــیده و رســمی تر کار کــرده بودند این پیشــنهاد 
را نپذیرفتنــد. از ایــن رو، طــرح مربیــان ســیار بر آمــوزش زنان 
و دختــران داوطلبــی کــه ســاکن کــوی بودند، تکیه کــرد. پس 
از اتمــام دورة آمــوزش، طــرح در روزهــای نخســت خــود، در 
پــارک گلگــون کــوی ســیزده آبان و بــا وســایلی کــه در اختیار 
مربیــان گذاشــته شــده بــود، همــراه بــا نقاشــی و قصه خوانی و 
بــازی بــا کــودکان آغــاز شــد. پــس از دو هفتــه و بــا اســتقبال 
غیرمنتظــرة  کــودکان، مربیــان در فضای محلــه و در فضاهای 
ــر  ســبز مجــاور کوچه هــای مســکونی تقســیم شــدند. در ه
ــن امــکان را  ــدازی پهــن می شــد و کــودکان ای ــارک زیران پ
داشــتند کــه بــا اختیــار خــود از هشــت صبــح تــا دوازده ظهــر 
نــزد مربیــان بیاینــد و طبــق میلشــان فعالیت هــای خالقانــه 

و آموزشــی انجــام دهند.
ــا کــودکان،  تــداوم طــرح مربیــان ســیار و ارتبــاط نزدیــک ب
مســئوالن برنامــه را بــا ابعــاد دیگــری از زندگــی آنــان آشــنا 
کــرد. آنهــا بــا دیــدن کودکانــی کــه تنبیــه فیزیکی می شــدند 
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ــدون آمــوزش  ــه ایــن اندیشــیدند کــه آمــوزش کــودکان ب ب
خانواده هــا بــه نتیجــۀ مطلوبــی ختــم نخواهــد شــد. بــه ایــن 
دلیــل تــالش بــرای ارتبــاط بــا مــادران آغــاز شــد، امــا ایــن 
فراینــد نیــز دشــواری های خــود را داشــت، زیرا مــادران تمایلی 
بــه برقــراری ارتبــاط و مشــارکت در جلســات نداشــتند. ولــی 
فعــاالن مؤسســه از شــیوه های گوناگونــی برای شکســتن این 
مقاومــت و عالقه منــد کــردن ایــن مــادران اســتفاده کردنــد و 
باالخــره موفــق شــدند۱. در نهایــت، جلســات آموزش مــادران 
بــا موضــوع چگونگــی ارتبــاط بــا کــودکان و نیازهــا و حقــوق 
آنهــا آغــاز شــد و ایــن برنامه هــا نیــز همــگام بــا طــرح مربیان 
ســیار ادامــه یافت. طبــق این طــرح، 2۵۰ تن از مــادران تحت 
ــا  ــن برنامه ه ــی از ای ــد و اســتقبال خوب ــرار گرفتن ــوزش ق آم
کردنــد. به تدریــج، مشــارکت مــادران در برنامه هــای یادشــده 
بــه انــدازه ای عمیــق شــد کــه خودشــان بــرای پیــدا کــردن 
مکان مناســب داوطلِب شــدند و خواســتند مســئولیت برگزاری 

برنامه هــا را نیــز بــر عهــده بگیرنــد. 
ــه  ــادران، ب ــرای م ــارکتی ب ــی مش ــای آموزش ــی دوره ه ط
ــاز مــادران و کــودکان محلــه دســت  ایده هایــی در زمینــۀ نی
ــیم  ــی تقس ــتۀ کل ــه دس ــه س ــا ب ــن ایده ه ــد. ای ــه ش یافت
ــادران ســبب می شــود  ــدی اقتصــادی م می شــود: ۱- توانمن
بخــش قابــل توجهــی از درآمد خــود را برای آمــوزش کودکان 
و رفــع نیازهــای خــاص آنهــا در ایــن زمینــه صرف کننــد. 2- 
تغذیــۀ کــودکان در مدرســه ســالم نیســت و مــادران می توانند 
در سالم ســازی آن نقــش مهمــی ایفــا کنند. 2- ســالمت مادر 
و کــودک در دورة بــارداری و پــس از آن در رابطــۀ  تنگاتنگــی 
ــه  ــن دو بی توج ــک از ای ــه هیچ ی ــوان ب ــرار دارد و نمی ت ق

ــر اجــرا شــد: ــر اســاس ایــن ایده هــا برنامه هــای زی ــود. ب ب
تعاونـی کتاب هـای پارچـه ای: در سـال ۱۳۷۹، کـه سـال   
سـوم تجربـۀ مشـارکتی کـوی سـیزده آبان بـود، مـادران 
بـه فکـر درآمدزایـی و عرضـۀ کارهـای دسـتی خـود در 
بـازار افتادنـد و در ابتـدا بـه سـراغ دوخت انواع عروسـک، 
جامـدادی، َدم کنـی و... رفتنـد. پیشـنهاد مؤسسـه این بود 
که آنها عروسـک های نمایشـی، عروسـک های انگشـتی 
یـا کتاب هـای پارچه ای تولیـد کنند تا به راحتـی به فروش 
برونـد یـا امـکان فراهم کـردن فضـای فروش برایشـان 

۱ - در کتاب آموزش انسان را آزاد می کند )صفحات ۸۴ تا ۹۳( نمونه هایی از 
تاکتیک های ابتکاری فعاالن برای جذب و جلب اعتماد مادران شرح داده شده است.

میسـر باشـد. این حرکت همزمان شـد با اولین نمایشـگاه 
کتاب های لمسـی و کتاب هـای پارچه ای که با مشـارکت 
مؤسسه و شـورای کتاب کودک برگزار شده بود. مجموعۀ 
ایـن کتاب هـا دیـد خوبـی را به ایـن گـروه از زنـان داد و 
ایـن فکـر را پیـش آورد که آنهـا می تواننـد تولیدکنندگان 
ایـن نـوع محصـوالت باشـند. امـا مؤسسـه، بـا ایـن ایده 
کـه نمی خواسـت کارفرمـای زنان محله باشـد، پیشـنهاد 
داد کـه زنـان یک تعاونی مسـتقل تشـکیل بدهنـد و خود 
مسـئولیت برنامـه را بـر عهـده بگیرند. روند شـکل گیری 
تعاونی برای زنان فرایند بسـیار ارزشـمندی بود که بخشی 
از رشـد و ارتقای همه جانبۀ زنان محله محسـوب می شـد. 
در ایـن رونـد مقدار سـهم، تعـداد سـهام گذاران، وظایف و 
مسـئولیت ها تعیین شـد. در ابتدا زنانی وارد کار شـدند که 
با خیاطی آشـنا بودند یا چرخ  خیاطی هایی مناسـب داشتند. 
هـر یـک از زنـان در خانه کارهـا را می دوخـت و در اختیار 
مؤسسـه قرار می داد. در سـال های بعد، با حمایت مؤسسه 
و سـتاد شهر سـالم امکان خریداری چرخ های بهتر، فراهم 
کـردن مکان ثابـت و یافتـن بازارهای دائم فروش میسـر 
شـد. در حـال حاضر، تعاونی کتاب های پارچه ای هر سـال 
نزدیـک بـه هـزار جلد کتـاب و عروسـک پارچـه ای تولید 
می کنـد و دفتر بین المللی کتاب برای نسـل جوان تاکنون 
دو محصـول آن را به عنـوان کتاب برگزیـده انتخاب کرده 

است.
تعاونی آشـپزخانۀ محلی: یکی دیگر از مسائلی که مؤسسه   
بـه آن توجه داشـت تغذیـۀ کـودکان محله بود، زیـرا اواٌل 
بخـش بزرگی از بچه های محلـه از غذاهای صنعتی مانند 
نوشـابه های گازدار، تنقالت صنعتی، غذاهای حجیم شده و 
کنسروها اسـتفاده می کردند و ثانیاً الگوی تغذیۀ خانواده ها 
بسـیار محـدود بـود و گاه مقاومت هایـی بـرای پذیـرش 
غذاهـای جدیـد همچـون غذاهـای گیاهی وجود داشـت. 
بـه علـت محدود بودن تـوان اقتصـادی خانواده ها تصمیم 
گرفتـه شـد، عالوه بر تـداوم برنامه هـای آموزشـی دربارة 
الگوهـای تغذیه ای خوب، مـادران در زمینۀ تولید غذاهای 
سـالم و ارزان قیمت برای کـودکان فعالیت کنند. برای این 
کار ابتـدا مؤسسـه پژوهش هایـی میدانـی بـرای شـناخت 
الگـوی تغذیـۀ اهالی انجـام داد و همچنین دربـارة قیمت 
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تنقالت روزانۀ بچه ها دسـت به برآورد زد. سـپس گروهی 
از مادران داوطلب شـدند تا بتوانند غذاهای سـالم را تولید 
کننـد و در اختیـار خانواده هـا و کـودکان قـرار دهنـد و بر 
این اسـاس طرح آشـپزخانۀ محلی شـروع شد و خیلی زود 
مورد اسـتقبال قـرار گرفت. همچنین زنان خـود برای پیدا 
کردن مکان مناسـب آشـپزخانه دسـت به کار شدند. یکی 
از خانه هـای محلـه بـه این منظـور انتخاب شـد و مادران 
بـا حمایت سـتاد شـهر سـالم توانسـتند آن را اجـاره کنند. 
آنهـا ابتـدا فعالیـت خـود را با تهیۀ غذاهای سـاده و سـالم 
مانند آش و لقمه هـای ارزان قیمت برای بوفه های مدارس 
آغـاز کردنـد. بچه هـای مـدارس از این لقمه های سـالم و 
ارزان قیمت بسـیار اسـتقبال کردند. پس از مدتی آشپزخانه 
موفق شـد سـفارش های بیشـتر و بزرگ تری را آماده کند. 
همچنیـن آشـپزخانۀ محلـی موفق شـد در اولین سـمینار 
علمی-آمـوزش پیـش از دبسـتان با همکاری یونیسـف و 
دانشـگاه بهزیسـتی )۱۳۸۰( مواد غذایی خود را به فروش 
برسـاند و از آن پس بسـیاری از سـازمان های غیردولتی و 
سـازمان های بین المللـی عالقه مند شـدند کـه میان وعده 
یـا ناهـار خـود را از این آشـپزخانه تهیـه کنند. آشـپزخانۀ 
محلـی هم اکنون نیـز فعالیـت دارد و عالوه بـر توانمندی 

مالـی زنان، جریانـی فرهنگی ایجاد کرده اسـت.
خانـۀ مراقبـت بـرای مـادران بـاردار: خانـۀ مراقبـت برای   
مـادران بـاردار یکـی از طرح هـای ابتـکاری مؤسسـه بود 
کـه ملهـم از برنامۀ بین المللـی مادری ایمن۱ بود. از سـال 
۱۳۸۰ دوره هـای مختلفی برای مـادران باردار تدارک دیده 
شـد که یکـی از مهم ترینشـان توجه به نیازهـای عاطفی 
مـادران بـاردار بـود. بـر ایـن اسـاس تصمیـم گرفته شـد 
کـه کلینیکی چندمنظـوره برای حمایـت از مـادران باردار 
راه انـدازی شـود و در آن نیازهـای بهداشـتی، تغذیـه ای، 
عاطفـی و حتـی مراقبت هـای دورة بـارداری مـورد توجـه 
قـرار گیـرد. حتـی به این اندیشـیده شـد کـه مادر بـاردار 
بتوانـد در آنجـا کتاب بخوانـد، روی ارتباطات خود کار کند 
و از گروه هـای حمایتی اسـتفاده کند. مؤسسـۀ پژوهشـی 
کـودکان دنیـا ایـن طـرح را برای یونیسـف نیز فرسـتاد و 
یونیسـف بـرای پرداخـت هزینـۀ یـک نفر مسـئول طرح 
بـه مدت یک سـال اعـالم آمادگـی کرد. همچنین سـتاد 
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شـهر سـالم سـاختمانی را در اختیـار ایـن طـرح قـرار داد. 
خانـۀ مراقبـت برای مـادران بـاردار در اردیبهشـت ۱۳۸2 
رسـماً افتتـاح شـد و فعالیت هـای خـود را آغـاز کـرد. این 
خانـۀ مراقبت به عنـوان مرکزی بـرای مشـاوره و آموزش 
در زمینـۀ نیازهـای بهداشـتی، تغذیه ای و عاطفـی مادران 
بـاردار تعریـف شـده بـود، اما در حـوزة درمان یـا به عنوان 
زایشـگاه فعالیت نمی کرد. از جملـه فعالیت های این مرکز 
عبارت بود از برگزاری هر نوع کالس و دورة آموزشـی که 
مادران نیازمند آن بودند، مشـاوره برای کسـانی که تمایل 
به شـرکت در کالس نداشتند، راه اندازی کتابخانه، آموزش 
همسـران، تغذیـۀ رایگان و مناسـب بـرای مادران بـاردار، 
کمک به تعدادی از مادران که سـوءتغذیۀ شـدید داشـتند، 
اسـتقبال از مادرانـی کـه وضع حمل کرده  بودند، تشـکیل 
گروه هـای حمایتـی بـرای مادرانی که پـس از زایمان نیاز 
بـه کمک داشـتند، برگـزاری تورهـای یـک روزه به منظور 
گردش های گروهی کوتاه مـدت، و برگزاری میهمانی های 
ویژة مادران. در نهایت، پس از تغییر مدیریت سـتاد شـهر 
سـالم در سـال ۱۳۸۳ و پس گرفتـن مکان هایـی کـه در 
اختیـار مؤسسـه قرار داده شـده بـود، فعالیت خانـۀ مادران 

باردار متوقف شـد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه مؤسســه توانســت تا حدی مشــارکت 
مــردان محلــه را نیــز جــذب کنــد. مســئله ای کــه ســبب آغــاز 
ایــن ارتبــاط شــد تغییر ســبک زندگــی زنــان و توانمنــدی آنها 
بــود. از ایــن رو، احتمــال آن می رفــت کــه چنیــن تحولــی در 
زنــان در عرصــۀ زندگــی خصوصــی و ارتبــاط بــا همسرشــان 
ــذا آگاهــی مــردان از کیفیــت  ــی بگــذارد. ل ــرات نامطلوب تأثی
مشــارکت همسرانشــان در ایــن فراینــد و همراهــی آنهــا الزم 
بــه نظــر رســید. همچنین پــس از مدتی خــود ســاکنان محله، 
به ویــژه زنــان، کامــاًل درگیــر ادارة فعالیت هــای مشــارکتی در 
محله شــان شــدند و ایــن جریــان تاکنــون ادامــه پیــدا کــرده 
ــا حمایــت مؤسســه کارهــای  ــان توانســتند ب ــن زن اســت. ای
دیگــری نیــز انجــام دهنــد. از جملــۀ ایــن کارهــا اجــرای طرح 
جاد ه هــای امــن بــه نفــع کــودکان در کــوی ســیزده آبان و نیــز 
برگــزاری برنامه هــای آموزشــی بــرای زنــان در محلــۀ هرندی 
تهــران )۱۳۸۷( بــوده اســت کــه هــم اکنــون نیــز ادامــه دارد. 
بــرای جمع بنــدی تجربــۀ مشــارکتی کــوی ســیزده آبان 
می تــوان از الگوهایــی بهــره گرفــت که در بخش های پیشــین 
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مقالــه از آنهــا ســخن رفــت. طبق طبقه بنــدی فنســتر می توان 
گفــت کــه ایــن برنامــه هــم در بُعــد دسترســی بــه خدمــات و 
فرصت هــا و هــم در بُعــد مشــارکت در ایجــاد ایــن خدمــات و 
فرصت هــا موفــق بــوده اســت و نهایتــاً حــس تعلق بــه محیط 
زندگــی روزمــره را بــرای زنــان بــه همــراه آورده اســت. امــا 
ــروی  ــی گیل ــدل مفهوم ــق م ــوان طب ــر می ت ــور دقیق ت به ط

بــه نتیجه گیــری دقیق تــری از ایــن تجربــه رســید:
۱- لــذت و شــادمانی: فراهم آمدن بســترهایی بــرای ارتباطات 
ــب فعالیت هــای چــون کار در آشــپزخانۀ  ــه در قال ــان محل زن
محلــی و کارگاه کتــاب پارچــه ای، تعامــل در خانــۀ بــارداری، 
کتابخوانــی جمعــی و ســفرهای یــک روزه همگــی امکاناتــی 
ــرای کنــش و فعالیــت اجتماعــی محســوب می شــوند کــه  ب
ــف اقتصــادی، فرهنگــی، بهداشــتی و  ــاد مختل ــد ابع می توانن

فراغتــی داشــته باشــند.
ــه  2- گــذران معــاش: از وجــوه مهــم ایــن برنامــه، توجــه ب
اســتطاعت و اســتقالل مالــی زنــان بــود کــه تأثیــر مســتقیمی 
بــر بهبــود وضــع زندگــی کــودکان داشــت. بــر ایــن اســاس، 
تعاونی هــای یادشــده بــا کمــک خــود زنــان راه اندازی شــدند و 
تاکنــون موفــق عمــل کرده انــد. ضمــن آنکــه قابل اســتطاعت 
بــودن خدمــات روزانــه از اهــداف بنیادیــن ایــن تجربــه بــود، 
ــرای کــودکان و  ــۀ ارزان ب ــگان و تغذی چنان کــه آمــوزش رای
همچنیــن ارائــۀ خدمــات بهداشــتی رایــگان بــه زنــان محلــه 

در دســتور کار قــرار گرفــت.
۳- منابــع حمایتــی: ایــن تجربــه، شــبکۀ اجتماعــی فعالــی از 
زنــان بــه وجــود آورد کــه نقــش حمایتگــری مؤثــری در محله 
دارد. همچنیــن بــا فراهــم کــردن امکان مشــارکت مــردان در 
فعالیت هــای انجمــن، بســتر حمایــت خانوادگــی از زنــان فعال 
را فراهــم آورد. ایــن به نوعــی یکپارچه دیدن قلمــرو خصوصی 

و عمومــی اســت کــه فنســتر از آن ســخن گفته اســت.
۴- قــدرت بیــان و تصمیم گیــری: می تــوان گفــت کــه 
مهم تریــن دســتاورد تجربــۀ زنــان کــوی ســیزده آبان تحقــق 
مشــارکت موفــق و مــداوم زنــان بــوده اســت، تــا جایــی کــه 
ادارة امــور به کلــی بــه آنهــا ســپرده شــده اســت و حتــی ایــن 
زنــان در گســتردن تجربــۀ خویــش در ســایر محــالت ایفــای 

ــد.  ــش می کنن نق
در پایــان بایــد اشــاره کــرد کــه همــۀ ایــن مــوارد درون یــک 
محلــه یــا واحــد همســایگی رخ داده اســت. بــه بیــان دیگــر، 

ــان،  ــکونت روزمره ش ــای س ــه، درون فض ــن محل ــان ای زن
آمیــزه ای از وظایف مــادری و خانه داری، اشــتغال و درآمدزایی، 
فراغــت و ارتباطــات و مشــارکت اجتماعــی را تجربــه می کنند 
کــه خود راهگشــای خالقیــت و رها شــدن از چرخــۀ مالل آور 

ــت. روزمرگی اس

4- جمع بنــدی: الیه هــای کیفیــت زندگــی 
شــهری زنانــه بــر اســاس ایــدة حــق بــه 

شهر
در ایــن مــرور نظــری، معرفــی کلــی ایــدة حــق بــه شــهر، نقــد 
آن از دریچــۀ جنســیت و رابطــۀ آن بــا کیفیــت زندگــی زنــان در 
محــالت شــهری مــورد توجه قــرار گرفــت و بر اســاس آن مدلی 
نظــری و تجربــه ای عملــی بررســی شــد. در مجمــوع، کلیــۀ این 
آرا و اقدامــات نشــان می دهــد کــه حــق زنــان بــه زندگــی حــول 
ــن  ــه  اســت. ای ــانی شــکل گرفت ــم مشــخص و هم پوش مفاهی

مفاهیــم عبارت انــد از
۱- دسترســی به منابــع و امکانات برای رفــع نیازهای فردی 
و اجتماعــی کــه به تعبیر لوفــور بنیان انسان شناســانه۱ دارند.

2- غلبــه بر تفکیک کارکردها و گســیختگی وظایــف روزانه 
در زندگــی شــهری، بــا در هــم آمیختــن قلمــرو فعالیت هــا 
ــرای  ــه را ب ــه زمین ــه( ک ــره )محل ــی روزم ــط زندگ در محی

ــد. ــم می کن ــه فراه ــای خالقان فعالیت ه
۳- فراهــم آوردن بســتری بــرای ایفای نقش کنشــگران در 
تحقــق حقشــان بــه شــهر و زندگــی شــهری، که لوفــور آن 
را از رهگــذر جنبش هــای کارگــری میســر می دیــد، ولــی در 
پژوهش هــای زنانــه در قالب مشــارکت زنان برای شناســایی 

و حــل مســائل مطرح شــده اســت.
در مجمــوع هــر یــک از ایــن مــوارد ســه گانه الیــه ای از مفهــوم 
حــق زنــان بــه زندگــی شــهری را شــکل می دهنــد کــه در ادامه 
به عنــوان نتیجه گیــری بــه ترتیب با عنــوان دسترســی، خالقیت 

و مشــارکت مــورد بحــث قــرار می گیرنــد.

الف( الیة اول: دسترسی
ــای  ــه معن ــاً ب ــی صرف ــوم دسترس ــیت مفه ــات جنس در مطالع
همجــواری فیزیکــی نیســت. همان گونــه که در پژوهش فنســتر 
دیده شــد، دسترســی بســتگی مســتقیمی به وجود امنیــت و نبود 
تــرس دارد. همچنیــن در تجربــۀ کــوی ســیزده آبان دریافته شــد 

1 - anthropological
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کــه عاملــی چــون محدودیــت مالــی زنــان می توانــد در عــدم 
دسترســی آنهــا بــه منابــع و فرصت هــا نقــش مؤثــری داشــته 
باشــد. بــر اســاس ایــن مباحــث می تــوان تعریفــی ســه جانبه  از 

مفهــوم دسترســی ارائــه کــرد:
- دسترسـی فیزیکـی: وجـود مابـه ازای فضایی کافـی برای   

نیازهـای زنانـه
- امنیـت: اسـتفاده از امکانـات شـهری بدون تـرس از خطر   

بالقـوه یـا واقعی 
- هزینه: امکان اسـتفاده از فضای شـهری با توجه به میزان   

قـدرت یـا محدودیت مالـی زنان

ب( الیة دوم: خالقیت
الیــۀ دوم فراتــر از بحــث دسترســی صــرف مطــرح می شــود، و 
آن توانایــی فــرد بــرای در اختیــار داشــتن همزمــان عرصه هــای 
مختلــف زندگــی در محل ســکونت خویش اســت. ایــن موضوع 
به ویــژه در مــدل مفهومــی گیلــروی مــورد توجــه قــرار گرفــت 
و در تجربــۀ کــوی ســیزده آبان نیــز مشــاهده شــد: زنــان کــوی 
ســیزده آبان بــا کارهــای مشارکتی شــان همزمان مســئولیت های 
زنانــۀ خــود را در مراقبــت از فرزنــدان انجــام می دهنــد، ارتباطات 
ــود را  ــت خ ــات فراغ ــند، اوق ــد می بخش ــان را رش اجتماعی ش
بــا کارهــای هنــری ُپــر می کننــد و بــرای خویــش درآمدزایــی 
ــل  ــوارد در مح ــن م ــۀ ای ــد؛ و هم ــتغال دارن ــد و اش می کنن
ــن  ــکونت ای ــل س ــع، مح ــد. در واق ــاق می افت ــان اتف زندگی ش
زنــان کانونــی اســت کــه خالقیــت در آن اتفــاق می افتــد و فــرد 
را از دایــرة روزمرگــی رهایــی می بخشــد، تــا جایــی کــه تمایــل 
دارنــد محــالت دیگــر تهــران را نیــز در تجربــۀ خالقانــۀ خویش 
ســهیم کننــد. ایــن الیــه از مفهــوم حــق بــه شــهر را می تــوان 
پاســخی بــه بحــث تکه تکــه شــدن زندگــی روزمــره در شــهر 
مــدرن دانســت که نظریــات انتقــادی آن را به چالش کشــیده اند. 

ج( الیة سوم: مشارکت
همان گونــه کــه لوفــور کــه دربــارة پویایــی گروه هــای اجتماعــی 
به ویــژه طبقــۀ کارگــر ســخن گفتــه اســت، فنســتر و گیلــروی از 
نیــاز بــه وجود یــک ســازوکار نهادی بــرای فعال شــدن زنــان در 
تصمیم گیــری صحبــت کرده انــد. در ایــن بــاره فنســتر به ویژه بر 
پیوســتگی قلمــرو خصوصــی و عمومــی تأکید کــرده اســت. این 
پیوســتگی را از دو جنبــه می توان مــورد توجه قــرار داد: اواًل زنانی 
کــه در خانــه کمتــر تحــت تعــدی جنســیتی باشــند و از قــدرت 

نظــارت و تصمیم گیــری بیشــتری برخوردار باشــند مشارکتشــان 
ــان، به ویــژه  ــاً زن ــد. ثانی در حــوزة عمومــی نیــز افزایــش  می یاب
مــادران یــا زنــان خانــه دار، عمومــاً بــه عضویــت در انجمن  هایی 
ــاط  ــان ارتب ــور روزمره ش ــا و ام ــا دغدغه ه ــه ب ــد ک ــل دارن تمای
داشــته باشــد. بــه عبارتــی، نــوع مشــارکت و فعالیــت زنــان بایــد 
پیوســتگی خــود را بــا قلمــرو خانــه حفــظ کنــد، چنان کــه ایــن 
دو جنبــه، هــر دو، در تجربــۀ کــوی ســیزده آبان قابــل توجــه بود.
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Abstract
Gender researchers argue that the idea of the 
right to the city needs redefinition based on the 
concept of gender and reality of women’s urban 
life, due to its shortcoming to recognize gender 
differences. The present article aims at investi-
gating significant theoretical and practical works, 
which have explained, and analyzed women’s 
quality of urban life based on the idea of the right 
to the city. After a review of Henry Lefebvre’s 
concept, the article has focused on 1- research 
of Tovi Fenster on the right to the gendered city, 
2- the conceptual model of Gilroy and Booth on 
women’s quality of life in neighborhoods and 
3- a prominent practical experience (13 Aban 
Women’s Association). In conclusion, women’s 
right to the city should be considered in three 
main levels, each with specific feminine criteria 
and requirements: accessibility, creativity and 

participation.
Key words
 Women’s Right to the City, Quality of Urban Life, 
Accessibility, Creativity, Participation
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