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ـهری مطلــوب از طریــق در نظــر گرفتــن نیازهــا ،امکانات واقعــی و مشــارکت مردمی در شــهر نقش
توســعۀ فضاهــای عمومــی شـ ِ
مؤثــری در تحقــق توســعۀ پایــدار ایفــا میکنــد .فضاهــای شــهری از دیربــاز بهدلیــل ســبک معمــاری خــود ماهیتــی جنســیتی
داشــتهاند ،بدیــن معنــا کــه عمـ ً
ا فضاهــای شــهری در برابــر تحــرک آزادانــۀ زنــان اعمــال محدودیــت کــرده و موجــب طــرد
فضایــی آنــان میشــدهاند .بدیــن ترتیــب ،زنــان نهتنهــا از بهرهمنــدی از فضاهــای عمومــی شــهر محــروم بودهانــد ،بلکــه
بــه دنبــال آن از ســهیم شــدن در فراینــد مشــارکت و فعالیتهــای اجتماعــی نیــز حــذف شــدهاند .در دهــۀ اخیــر ،در ایــران،
برنامههایــی بــا محوریــت ایجــاد فضاهــای زنانــه بــرای رضایتمنــدی زنــان در کالنشــهرهایی ماننــد تهــران اجــرا شــده اســت.
فضاهایــی ماننــد واگنهــا ،اتوبوسهــا ،پارکهــای زنــان و مجتمعهــای رفاهــی مختــص زنــان بــا هــدف ایجــاد فضاهــای
زنانــۀ شــهری ســعی کردهانــد طردشــدگی فضایــی زنــان را بــا تأکیــد بــر حفــظ امنیــت آنــان حــذف کننــد .در ایــن مقالــه ،بــا
بررســی نظــری فضاهــای شــهری زنانــه ،دیدگاههــای موافقــان و مخالفــان ایــن فضاهــا بــا عنــوان جداســازی جنســیتی فضاهای
شــهری و تأثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی زنــان بررســی شــده اســت .بــه نظــر میرســد کــه هیچیــک از دو رویکــرد موافــق و
مخالــف تقســیم جنســیتی فضاهــای عمومــی مســتندات تأییدکننــدۀ کافــی بــر ادعــای خــود ندارنــد .موافقــان بــر امنیــت زنــان
و تأثیــر آن بــر کیفیــت زندگــی آنــان و ایجــاد فرصــت حضــور فعــال زنــان در عرصــۀ عمومــی تأکیــد دارنــد و مخالفــان بــر
بازتولیــد جداســازی جنســیتی ســنتی و نیــز طــرد زنــان از فضاهــای شــهری عمومــی و تأکیــد بــر شــهروندی منفعــل زنان دســت
گذاشــتهاند .بــه نظــر میرســد اگــر انگیــزۀ ایجــاد فضاهــای جنســیتی شــهری بــه وجــود آوردن حــق انتخــاب بــرای زنــان بیــن
ایــن فضاهــا و ســایر فضاهــای جداسازینشــده ،و رفــع نیازهــای آنــان در فضــای عمومــی باشــد ،میتــوان بــر کارکــرد مثبــت
ایــن فضاهــا تــا حــدی تأکیــد کــرد .هرچنــد در نهایــت از ایــن فضاهــای جنســیتی صرفـ ًا میتــوان بهعنــوان یــک راهــکار در
دورۀ گــذار بــرای عادیســازی فعالیــت اجتماعــی زنــان در شــهرهای مردانــه اســتفاده کــرد.
کلـیدواژهها
زنان ،شهر ،فضای عمومی ،کیفیت زندگی
* نویسندۀ مسئول ،دانشجوی دکتری مطالعات زنان
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از دیــد بســیاری از نظریهپــردازان و پژوهشــگران ،فضــا
عنصــر جدانشــدنی ســاخت مــادی و ســاختمند شــدن زندگــی
اجتماعــی اســت و ایــن بــدان معناســت کــه نمیتــوان آن را
جــدا از جامعــه و روابــط اجتماعی فهمیــد (افــروغ.)18 :1377 ،
کوهــن 1واژۀ فضــای شــهری را بــه دو گونــه تعریــف میکند:
فضــای اجتماعــی و فضــای ساختهشــده و مصنــوع .فضــای
اجتماعــی «تداعــی فضــای نهادهــای اجتماعــی» اســت (بــه
نقــل از مدنیپــور .)15 :1384 ،فضاهای شــهری شــامل طیف
وســیعی از انــواع فضاهــای عمومــی تــا خصوصــی اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،هــر رفتــار و فعالیــت حریــم و قلمــرو خــاص
خــود را دارد و در مقابــل ،هــر فضــا نیــز دارای حرمــت و حریم
خــود اســت .فضاهــای باز شــهری بســتر ارتباطــات و تعامالت
اجتماعــی شــهروندان اســت (پاکــزاد .)78 :1385 ،در ایــن
مکانهــا ،افــراد و گروههــای مختلــف بــا منافــع و عالیــق
متفــاوت حضــور مییابنــد .نقــش اصلــی ایــن فضاهــا ایجــاد
مکانهایــی بــرای افزایــش کنشهــای متقابــل اجتماعــی،
ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنان و مبــارزه بــا محرومیتهای
اجتماعــی اســت (صادقــی و همــکاران .)74 :1391 ،توجــه
بــه فضاهــای شــهری و نیازهــای گروههــای مختلــف در
جامعــۀ مــدرن همــواره مــورد توجــه جامعهشناســان ،معمــاران
و فعــاالن دفــاع از حقــوق گروههــای طردشــدۀ اجتماعــی
بــوده اســت.
ت
از زمــان پیدایــش شــهرها ،فضاهای شــهری ماهیتی جنســی 
شــده داشــتند و عمـ ً
ا در برابــر تحــرک آزادانــۀ زنــان اعمــال
2
محدودیــت میکردنــد .بانــدز معتقــد اســت کــه نظــم
پدرســاالرانۀ جوامــع بــا شــکلگیری شــهر تقویــت شــده،
چراکــه فضــای جنســیتزده ناهمســانی قــدرت مــردان و
زنــان را در جامعــه تشــدید میکنــد .وی محدودیــت تحــرک
زنــان را هــم در اســتفاده از فضــا و هم در برســاخت هویتشــان
بــه معنــی تحــت ســلطه بــودن آنــان میبینــد .از ایــنرو،
تجربــۀ زنــان از کل زندگــی شــخصی و اجتماعــی خــود بــه
نحــو متمایــزی از مــردان تجلــی مییابــد و آنهــا در بســیاری
از مراحــل و موقعیتهــای زندگــی بــا احســاس هــراس از
مواجهــه بــا دنیــای مردانـهای کــه متعلــق بــه آنــان نیســت و
1 - Cohen
2 - Bounds
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مقدمـه

قوانیــن خــود را بــه آنهــا دیکتــه میکنــد روب ـهرو میشــوند
(بانــدز2004 ،؛ بــه نقــل از ابــاذری و همــکاران.)87 :1387 ،
امــا بایــد توجــه داشــت که این جنســیتی شــدن بــه دو صورت
و در حقیقــت در دو بــازۀ زمانــی صورت پذیرفته اســت .در دورۀ
اول ،فضــای عمومــی شــهرها مردانــه تعبیــر شــده و زنــان به
حــوزۀ خصوصــی (خانــواده) رانــده شــدهاند .امــا در دورۀ جدیــد
و تحــت تأثیــر جنســیت زنــان ،فضاهــای عمومــی شــهری به
فضاهایــی زنانــه و مردانــه تقســیمشــده و زنــان بهرغم حضور
در شــهر بــا محدودیــت و طــرد فضایــی مواجــه هســتند .ایــن
جداســازی بــر دو رویکــرد اســتوار اســت :جداســازی مبتنــی
بــر جنــس 3و جداســازی مبتنــی بــر جنســیت . 4در جداســازی
مبتنــی بــر جنــس ،اماکــن شــهری زنــان و مــردان را بهدلیــل
ن نیازهــای مبتنــی بــر جنــس از هــم جــدا میکنــد،
تأمیــ 
ماننــد ســرویسهای بهداشــتی ،حمامهــا و اتاقهــای مــادر
و کــودک .امــا جداســازی مبتنــی بــر جنســیت در واقــع بــر
اســاس جنســیت افــراد بـ ه وجــود میآیــد و عوامــل فرهنگــی
عامــل اصلــی جداســازی زنــان و مــردان اســت .آنچــه در این
مقالــه بررســی میشــود جداســازی مبتنــی بر جنســیت اســت.
در ایــن جداســازی اماکــن عمومــی در فضاهای شــهری تحت
تأثیــر عوامــل متعــدد فرهنگــی بــه زنانه/مردانــه یــا زنانــه/
زنانه-مردانــه (مختلط) تقســیم میشــوند.
تــا پیــش از آغــاز دهــۀ هشــتم قــرن بیســتم ،برنامهریــزی و
طراحــی فضاهــای شــهری در جهان بــدون توجه بــه نیازهای
زنــان شــکل میگرفــت .بهلحــاظ تاریخــی ،همــواره معماری،
طراحــی و برنامهریــزی شــهری امــری مردانــه تلقــی شــده
اســت .فرهنــگ مردســاالري بــا تقســی م کار و محــول کــردن
امــور خانــه بــه زنــان ،بهصــورت عملــی ،بهنوعــی ســبب
ســلب فرصــت مشــاركت برابــر زنــان در جامعــه شــده و ایــن
مســئله بهتدریــج بهصــورت يــك نهــادۀ ذهنــي درآمــده
اســت كــه الگوهــاي رفتــاري متناســب بــا همــان ارزشهــا
را بــه زنــان ارائــه ميدهــد (خلیلــی .)1386 ،بنابرایــن ،در
فراینــد برنامهریــزی و ســازماندهی فضاهــای شــهری نیــز
اغلــب زنــان در حاشــیه قــرار گرفتــه و بــه فضــای خصوصــی
رانــده شــدهاند و فضــای عمومــی عرصــۀ ســلطۀ مــردان
3 - sex
4 - gender
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تلقــی شــده اســت .از ایــن منظــر ،هویــت مردانــه و زنانــۀ
فضاهــا بهســبب دوگانگیهــا و تضادهایــی ایجــاد شــده
کــه حضــور زنــان را فقــط در فضــای خصوصــی مجــاز و
فضــای عمومــی را مختــص مردان دانســته اســت .بــا پذیرش
قلمروهــای متفــاوت بــرای زنان و مردان و ســاخت شــهرهایی
مردانــه کــه در آنهــا فقــط نیازهــای مــردان مــورد توجــه قــرار
میگرفــت ،فضاهــای جنســیتی خلــق شــدند .منظــور از
فضاهــاي جنســيتي فضاهایــی هســتند کــه مقــررات معماري
ـي وضعشــدۀ اجتماعــي در آنهــا حضــور زنــان را
و جغرافيايـ ِ
قاعدهمنــد و دسترســي آنــان را بــه فضاهايــي كــه بــه توليــد
قــدرت و منفعت متصل هســتند ،محــدود ميكنــد (Phadke,
 .)2006جنســيتي شــدن فضــا زمانــي بهعنوان مشــكل مطرح
ميشــود كــه بنــا بــه داليلــي يكــي از دو جنــس بهاجبــار یک
فضــاي عمومــي را تــرک کنــد و از حــق بهرهبــرداري از آن
فضــا محــروم شــود ،در حاليكــه امــكان بهرهمنــدي مطلوب
از فضاهــاي شــهري و عمومــي از حقــوق اوليــۀ شــهروندي
محســوب ميشــوند (كاظمــي.)49 :1388 ،
از همــان ابتــدا ،بــا تقســیم فضــای عمومــی و خصوصــی و
تقســیم کار جنســیتی ،ماهیــت فضاهای جنســیتی شــهری در
محــدود کــردن تحــرک زنــان و القــای الگوهــای فرهنگــی
مبتنــی بــر تفــاوت نقشپذیــری زنان بنــا شــده بــود .بنابراین،
بــا ظهــور جنبشهــای زنــان و حضــور آنــان در عرصههــای
اجتماعــی ،فضاهــای شــهری از منظــر آنــان جنســیتی تعبیــر
شــد و مــورد توجــه طرفــداران حقــوق زنــان قــرار گرفــت.
طرفــداران حقــوق زنــان همــواره بــه ایــن نــوع از شهرســازی،
تقســیمبندی جنســیتی فضــای خصوصی و فضــای عمومی ،و
رانــدن زنــان به فضــای خصوصــی با بهانــۀ عدم امنیــت زنان
در شــهر نقــد داشــتهاند .ایــن در حالــی اســت کــه معمــاران
شــهری یکــی از راههــای توجــه بــه نیازهــای زنان در شــهر را
جداســازی جنســیتی اماکــن شــهری عمومــی میدانســتهاند.
بنابرایــن ،بــرای تأمیــن رضایــت و امنیــت زنــان در فضاهــای
شــهری و بــا تکیــه بر ایــن اصل که ایجــاد اماکن ،تســهیالت
و نیــز خدمــات بایــد بــرای زنان بهصــورت اختصاصــی صورت
گیــرد ،جداســازی زنــان و مــردان در فضاهــای عمومی شــکل
گرفــت .ایــن اماکــن بهطــور معمــول «فضــای امــن» 1نامیده
میشــوند و نمونههــای آنهــا عبارتانــد از اماکــن مذهبــی،
1 - safe space

اماکــن آموزشــی ،خوابگاههــا ،پناهگاههــا ،بخــش ســامت،
زنــدان و ندامتــگاه و بازپــروری ،محــل برگــزاری جش ـنها و
رویدادهــا ،اماکــن ورزشــی ،رســتورانها و کافیشــاپهای
زنانــه ،واگنهــای مخصــوص زنان ،تاکســی و وســایل حمل و
نقــل مختــص بــه زنــان ،و نیــز مکانهــای اختصاصــی پارک
ماشــین بــرای زنان.
ل  1830میــادی و بــه مــوازات ظهــور و
در اروپــا ،از ســا 
گســترش جنبــش زنــان ،مکانهــای عمومــی و تفریحــی
زنانــه ماننــد کلوپهــای زنانــه ،ورزشــگاههای زنانــه ،لــژ
زنانــه در رســتورانها و نظایــر آن رو بــه توســعه نهــاد و از
ل  1910بــه ایــن ســو نیــز آمریــکا بــه ایــن مــوج ایجــاد
ســا 
فضاهـ�ای مختـ�ص زنـ�ان پیوسـ�ت (�See: www.en.wiki
 .)pedia.org/women-onlyامــروزه اینگونــه اماکــن در
سرتاســر دنیــا هســتند ،امــا در مــورد مزایــا و معایــب آنهــا
و تأثیرشــان بــر کیفیــت زندگــی زنــان موافقــان و مخالفانــی
وجــود دارنــد .در کشــورهای آســیایی ماننــد ایــران ،ژاپــن و
ترکیــه بهطــور تاریخــی شــاهد جداســازی جنســیتی اماکــن
عمومــی و غیرعمومــی بودهایــم .ماننــد اندرونــی در خانههــای
ایرانــی یــا باالخانــۀ تکیههــای مذهبــی بــرای نشســتن و
حضــور زنــان در مراســم مذهبــی .بــا شــکلگیری شــهرهای
مــدرن در ایــران و بهویــژه پــس از انقــاب اســامی ایجــاد
فضاهــای جنســیتی مختــص زنــان از بازارهــا و باالخانههــا
بــه وســایل نقلیــۀ عمومــی و ســایر خدمــات اجتماعی تســری
پیــدا کــرد .در یــک دهــۀ گذشــته در شــهر تهــران شــاهد
ظهــور کافههــا و رســتورانها ،مراکــز ورزشــی ،تفریحــی
و خدماتــی ماننــد شــهربانوها و شــهردختها و پارکهــای
مختــص زنــان (ماننــد بوســتان بهشــت مــادران) و واگنهــای
مخصــوص زنــان هســتیم.

 -۲تفکیــک جنســیتی :برقــراری عدالــت
فضایــی یــا بازتولیــد نابرابــری جنســیتی

در بررســی جداســازی جنســیتی فضاهــای عمومــی و کیفیــت
زندگــی زنان دو رویکــرد کلی وجود دارد .طرفداران جداســازی
جنســیتی فضاهــای عمومــی دلیل اصلــی و کلیدی جداســازی
جنســیتی اماکــن عمومی را برقــراری عدالت فضایــی با تأمین
امنیــت و ایمنــی زنــان میداننــد کــه نهتنهــا بــر کیفیــت
زندگــی زنــان و آســایش و آرامــش روانــی آنــان اثــر میگذارد،

1 - Spain
2 - The Importance of Urban Spaces for the Public
Realm
3 - why women-only

4 - Women’s Resource Centre
5 - Women Only
6 - pilot
7 - Women’s Safety in Public Transport

 -1-2موافقان جداسازی جنسیتـی

اســپین 1در اثــرش ،اهمیــت فضاهــای جنســیتی بــرای حــوزۀ

عمومــی ،2ســعی کــرد نشــان دهــد کــه فضاهــای جنســیتی
شــهری بــرای حــوزۀ عمومــی بســیار مهمانــد ،زیــرا باعــث
ایجــاد هویتــی بیــرون از خانــه و خانــواده برای زنان میشــوند
و فضــای امنــی برایشــان میســازند .بــه عقیــدۀ او ،تفکیــک
ـیتی اجبــاری ،که
ـیتی اختیــاری برخــاف تفکیــک جنسـ ِ
جنسـ ِ
بــه محــدود کــردن دسترســی زنــان بــه فضــای عمومــی
گرایــش دارد ،ایــن دسترســی را افزایــش میدهــد (Spain,
 .)2005بــر ایــن اســاس ،نتایــج یــک نظرســنجی 3نشــان
میدهــد زنــان در اماکنــی کــه مختــص آنهاســت احســاس
آرامــش و اعتمادبهنفــس بیشــتری دارنــد .همچنیــن زنانی که
از خدمــات اختصاصــی زنانــه بهرهمنــد میشــوند احســاس
میکننــد کــه دیــده شــده و به حضــور آنهــا در جامعــه اهمیت
داده شــده اســت .زنانــی کــه از اینگونــه خدمــات و مکانهــا
اســتفاده میکننــد احســاس همبســتگی بیشــتری بــا ســایر
زنــان دارنــد و فرصتــی مییابنــد کــه بــدون دغدغــه بــا
زنــان دیگــر بــه تبــادل تجربــه بپردازنــد .نتایــج ایــن بررســی
حاکــی از آن اســت کــه بهلحــاظ اجتماعــی اماکــن زنانــه بــه
آنهــا احســاس توانمنــدی میدهــد و کمــک میکنــد کــه
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بلکــه موجــب تقویــت حضــور فعــال آنهــا در عرصــۀ اجتمــاع
میشــود .برخــی دیگــر بــر ایــن باورنــد کــه زنــان و مــردان
بهدلیــل داشــتن ویژگیهــای فیزیکــی و روانــی متفــاوت
نیازهــای متفاوتــی نیز دارنــد ،و زنــان بهدلیــل محدودیتهای
جســمانی و مســائل ایدئولوژیکــی مثــل حجاب در کشــورهای
اســامی از حضــور در برابــر مــردان در فضاهــای عمومــی
ناتوانانــد .بنابرایــن ،اقداماتــی از ایــن دســت را میتــوان
در جهــت ایجــاد عدالــت جنســیتی دانســت .امــا مخالفــان
جداســازی جنســیتی بــر بازتولیــد نابرابــری جنســیتی ،تســری
نقــش دوم و شــهروندی منفعــل زنــان تأکیــد دارنــد و معتقدند
آوردۀ ایــن جداســازی کــه مبتنــی بــر تأمیــن امنیــت زنــان
اســت بســیار کمتــر از ضــرری اســت کــه ایــن جداســازی بــه
زنــان وارد میکنــد .در ادامــه بــه بررســی نظرهــای عمیقتــر
موافقــان و مخالفــان ایــن جداســازی جنســیتی میپردازیــم.

ت کننــد .در مــورد فضاهــای
از خانــوادۀ خــود بهتــر حمایــ 
شــغلی نیــز ایــن پژوهــش تأکیــد میکنــد کــه بهلحــاظ
اقتصــادی ،فضاهــای کاری زنانــه بــه زنــان فرصــت میدهنــد
بــا اعتمادبهنفــس بیشــتری مشــغول بــهکار شــوند .همچنیــن
ایــن امــکان وجــود دارد کــه بــا جداســازی جنســیتی بهطــور
غیرمســتقیم در هزینههــای جامعــه صرفهجویــی شــود ،زیــرا
بخشــی از هزینههــای مســتمر بــرای تأمیــن امنیــت زنــان
در فضاهــای عمومــی و مقابلــه بــا قربانــی شــدن ،تجــاوز و
ی کــه
آزارهــای خیابانــی کاســته میشــود .در ایــن نظرســنج 
مرکــز منابــع زنــان 4در سرتاســر انگلســتان از هــزار زن عضــو
 101ســازمان مختــص زنــان 5انجــام داد 97درصــد بــر ایــن
بــاور بودنــد کــه زنــان باید بــه ســازمانهای خدماتــی مختص
زنــان دسترســی داشــته باشــند56 .درصــد ترجیــح میدادنــد
بــه باشــگاه ورزشــی مختــص زنــان برونــد90 .درصــد معتقــد
بودنــد بایــد ایــن امــکان را داشــته باشــند کــه در صــورت
نیــاز بتواننــد خشــونت خانگــی یــا تجــاوز و هتــک نامــوس را
بــه یــک زن مســئول گــزارش بدهنــد78 .درصــد میگفتنــد
کــه زنــان بایــد حــق انتخــاب داشــته باشــند تــا در صــورت
نیــاز ،بــرای مشــاوره و رفــع نیازشــان بــه حمایــت شــخصی،
بــه یــک زن متخصــص مراجعــه کننــد .همچنیــن بســیاری
از زنــان صرفنظــر از فرهنــگ ،مذهــب و تحصیــات خــود
ترجیــح میدادنــد کــه خدمــات مختص زنــان را انتخــاب کنند
(.)Women’s Resource Centre, 2007: 93-95
در مقدمــۀ مطالعــۀ آزمایشــی 6بــاعنــوان امنیــت زنــان در
حمــل و نقــل عمومــی 7در انگلســتان آمــدهاســت :دوســوم
مســافران شــهری روزانــه در فرانســه زنــان هســتند55 .درصد
از مســافران هــرروزه در آمریــکا را زنــان تشــکیل میدهند .در
آلمــان نیــز تعــداد زنانــی که از سیســتم حمــل و نقــل عمومی
اســتفاده میکننــد بیــش از مــردان اســت .بــا ایــن حــال ،نیــاز
ایــن گــروه در امکانــات حمــل و نقــل عمومــی تقریبـ ًا نادیــده
انگاشــته شــده اســت کــه بایــد بــرای رفــع ایــن کاســتی اقدام
شــود (.)Bhatt et al, 2012: 8
همچنیــن موافقــان تفکیــک پارکهــای شــهری ،بــا تأکیــد
بــر امنیــت زنــان ،بــر ایــن باورنــد کــه پارکهــای عمومــی
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محیــط امنــی بــرای زنــان نیســتند و بهتــر اســت پارکهــای
ویــژۀ بانــوان ـ کــه گاهــی از آنهــا بــا نــام «پــارک زنانــه» 1یاد
میکننــد ـ ایجــاد شــوند کــه زنــان بتواننــد در آنهــا آزادانــه
حضــور یابنــد و روابــط اجتماعــی را تجربــه کننــد .امــا ایــن
موضــوع کــه آیــا ایجــاد پارکهــای زنانــه واقعـ ًا کار درســتی
اســت یــا خیــر بهشــدت مــورد بحــث اســت .مثــ ً
ا یکــی
از کشــورهای پیشــرو در احــداث پارکهــای زنانــه ترکیــه
اســت کــه در اغلــب شــهرهای خــود پارکهایــی بــا برچســب
«بانــوان» یــا «خانوادگــی» دارد .کــن 2در مطالعـهای مــوردی
نشــان داد کــه میتــوان بــدون حذف کــردن مــردان از صحنۀ
پــارک ـ و در نتیجــه محــدود کــردن عملکــرد پــارک شــهری
ـ تجربــۀ زنــان مســلمان از پــارک شــهری را به نحــوی تغییر
داد کــه بــه حــوزۀ شــهری قابــل اعتمــادی بــرای زنــان مبدل
شــود» (.)Can, 2013
در ایــران نیــز برومنــد و رضایــی ( )1395در پژوهشــی کــه
دربــارۀ ارزیابــی عملکــرد بوســتانهای زنــان انجــام دادهانــد
احــداث و توســعۀ بوســتانهای زنــان را بهســبب ايجــاد
بســتري مناســب بــراي گــذران اوقــات فراغــت و محيطهايي
ســرزنده و فعــال در افزايــش حضور انتخابي زنــان در فضاهاي
شــهري و برقــراري تعامــات اجتماعي آنــان مؤثر دانســتهاند.
بــر ایــن اســاس ،آنهــا ایجــاد ایــن بوســتانها را موجــب
افزايــش ســهم زنــان از فضاهــاي شــهري و راهــكاري عملي
براي دستيـــابي بـــه عدالت جنسيتي در كشــورهاي اسالمي
بهشــمار آوردهانــد.
در حقیقــت ،جداســازی جنســیتی بــا تأکیــد بر افزایــش حضور
زنــان در عرصــۀ اجتماعــی ،تأمیــن امنیــت آنــان و در نتیجــه
تــاش بــرای توجــه بــه نیازهــای زنــان در شــهر مــورد توجه
موافقــان قــرار گرفتــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه تأمین
امنیــت و ایجــاد احســاس ایمنــی در زنــان فــارغ از شــرایط
فضایــی محصــول عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی
دیگــری نیــز هســت.

 -2-2مخالفان جداسازی جنسیتی

مخالفــان جداســازی جنســیتی معتقدنــد کــه ایــن جداســازی
در نتیجــۀ محدودیتهــا و حصارهــای فرهنگــی ایجادشــده
بــرای زنــان در فضــای اجتماعــی و عرصههــای عمومــی
1- women park
2 - Can

اســت کــه خــود باعــث شــده آنهــا نتواننــد بهخوبــی از
موقعیتشــان بهــره ببرنــد و مجبــور باشــند خــود را همچــون
یــک عنصــر غیــرالزم از صورتمســئلۀ فضاهــای شــهری و
عرصههــای عمومــی حــذف کننــد یــا در فضــای اختصاصــی
خــود در شــهر حضــور یابنــد و منکــر نیازهــای فضاییشــان
بهعنــوان شــهروند شــوند .از منظــر مدافعــان لیبــرال حقــوق
زنــان یــا برابریطلبــان ،رانــده شــدن زنــان از فضاهــای
عمومــی شــهری بــه فضاهــای اختصاصــی ـ کــه جامعــۀ
مردســاالر آن را بهعنــوان راهــکاری بــرای حــل مشــکل
زنــان در اســتفاده از فضاهــای عمومــی شــهری مطــرح کــرده
و اثــرات آن بهصــورت تفکیــک جنســیتی فضاهای آموزشــی،
فراغتــی و حمــل و نقــل بــروز یافتــه اســت ـ نتیجـهای جــز
محــروم شــدن آنــان از حضــور برابــر در فضاهــای عمومــی
شــهری ،عــدم مشــارکت اجتماعــی آنهــا در شــهر و همچنین
نقــض حقــوق شــهروندی در اســتفاده از امکانات و تســهیالت
شــهری نداشــته اســت .ایــن گــروه بــر ایــن باورنــد کــه اگــر
نــگاه جنســیتی در ســطح کالن جامعــه از بیــن بــرود و زنــان
و مــردان بهعنــوان شــهروند از حقــوق برابــر در بهرهبــرداری
از امکانــات و فضاهــای شــهری برخــوردار شــوند ،دیگــر بــه
سیاســتهای حمایتــی اینچنینــی و ســرمایهگذاریهای
بســیار ،کــه بــه تعمیــق نگــرش و شــکافهای جنســیتی
دامــن میزنــد ،نیــازی وجــود نخواهــد داشــت.
در ایــن زمینــه مقاومتهایــی اجتماعــی و سیاســی در برابــر
خدمــات مختــص زنــان در کشــورهای مختلــف وجــود دارد.
مرکــز مطالعــات و منابــع زنــان انگلســتان در ســال  2007طی
مطالعــهای میدانــی تــاش کــرد علــت ایــن مخالفتهــا و
فشــارها را دریابــد و بــه مــواردی از ایــن قبیــل دســت یافــت:
 .۱اشتباه گرفتن مفهوم مختص زنان با سکسیسم
 .۲ایــن بــاور غلــط که برابــری جنســیتی در جامعه محقق
شــده و بــه اینگونه خدمــات نیازی نیســت
 .۳یکــی دانســتن خدمــات مختــص زنان بــا تبعیض علیه
زنــان یــا انحصارطلبــی جنســیتی (why women-only,
)2007: 93-95

همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه نظریهپــردازان زنانهنگــر
کــه ایــدۀ فضاهــای مختــص زنــان را زیــر ســؤال میبرنــد بر
تاریخچــۀ پیدایــش ایــن ایــده دســت میگذارنــد و معتقدند که

1 - Virginia Woolf
2 - women safety
3 - safe from
4 - safe to
5 - sexualized object

6 - male-peer-group thinking
7 - gender nonconformity
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نویســندگانی ماننــد ویرجینیــا وولــف 1و نیــز طرفــداران روابــط
تکجنســیتی در دهــۀ  1960آن را ســاخته و پرداختهانــد.
امــا ایــن ایــده ،از نظــر مخالفــان آن ،در محفلهــای
برابریخواهانــۀ زنــان در حالــی بهصــورت مکــرر مطــرح
میشــود کــه همچنــان تعریــف روشــنی از «امنیــت بــرای
زنــان» 2و جنســیتی کــردن امنیــت وجــود نــدارد .بــرای پــر
کــردن ایــن خــأ ،برخــی از نظریهپــردازان زنانهنگــر پیشــنهاد
میکننــد کــه میــان «ایمــن از» 3و «ایمــن بــرای» 4تفــاوت
قائــل شــویم .جداســازی بــرای ایمن کــردن زنان از خشــونت،
تجــاوز و حفــظ حقــوق شــهروندی آنهاســت ،در حالــیکــه
مقصــود پیشــگامان مدافــع حقوق زنــان از «اتاقی بــرای خود»
احســاس ایمنــی بــرای بیانگــر بــودن بهلحــاظ شــناختی،
عقالنــی و هیجانــی اســت و در عیــن حــال ایــن نــوع فضــای
امــن بــرای زنــان متضمن مشــارکت فعــال اجتماعــی و ادغام
در بطــن جامعــه اســت ،نــه جــدا شــدن از جامعــه (Lewis et
.)al., 2015
بهطــور کلی ،مخالفان جداســازی جنســیتی اســتدالل میکنند
کــه جــدا کــردن فضاهــای اجتماعــی بــه معنــای ایــن اســت
کــه مــردان را مــرد نگــه داریــم و زنــان را عقــب برانیــم یــا
بــه عبــارت دیگــر مردانگــی را تقویــت و زنانگــی را تضعیــف
کنیــم .ایــن عــده معتقدنــد کــه جداســازی جنســیتی هرچنــد
بــا نیــت حمایــت از زنــان اتفــاق میافتــد ،ولــی همچنــان
نمایانگــر تبعیض جنســیتی اســت کــه در لباس دیگــری ظاهر
شــده اســت .تــا زمانــی کــه فضاهــای مردانــه در جوامــع دیده
میشــوند معلــوم اســت کــه مــردان همچنــان یــک طبقــۀ
اجتماعــی متمایــز دیــده میشــوند .جداســازی جنســیتی در
جامعــۀ مردمحــور بــه معنــای ُمهــر تأییــد بــر ایــن باور اســت
کــه زن یــک شــئ جنســیتی 5اســت ( .)Cohen, 2011بــه
عبــارت دیگــر ،ایــن جداســازی بــر افزایــش ســلطه و قــدرت
مــردان ،بازتولیــد طبقــۀ برتــر بــرای مــردان و نیــز از دســت
رفتــن آزادی زنــان تأکیــد دارد.
مخالفــان جداســازی فضاهــای جنســیتی همچنیــن بــر تأثیــر
ایــن جداســازی در انجمنهــای تکجنســیتی متوســل
میشــوند .از منظــر ایــن گــروه ،انجمنهــای بــرادری و

کلوپهــای زنانــه از بارزتریــن مــوارد جداســازی جنســیتی
هســتند .تحلیلهــای ک ّمــی نشــان میدهنــد ایــن بــاور کــه
«مــرد بایــد کنترلگــر رابطــۀ میــان زن و مــرد باشــد» در
انجمنهــای بــرادری بهوفــور دیــده میشــود و نمون ـهای از
«طــرز تفکــر گــروه همســاالن مذکر» 6اســت که در بســیاری
از فضاهــای جداسازیشــدۀ جنســیتی وجــود دارد .بهعــاوه،
مطالعــات نشــان میدهنــد کــه مــردان در محیطهــای مردانه
دســت بــه سیاســتگذاریهای کامــ ً
ا مردانــه میزننــد و
نســبت بــه ناهمنوایــی جنســیتی 7واکنشهــای تنبیهی نشــان
میدهنــد؛ مســئلهای کــه حتــی در ســرویسهای بهداشــتی
مردانــه کــه بــر اســاس جداســازی جنســی تعریــف شــدهاند،
دیــده میشــود .تحقیقــی کــه دربــارۀ تصاویــر روی دیوارهــای
ســرویسهای بهداشــتی عمومــی انجــام شــد ،نشــان داد
کســانی کــه ایــن تصاویــر را میکشــند افــرادی ضــدزن
هســتند .در واقــع میتــوان گفــت کــه جداســازی جنســیتی
نیرویــی اســت کــه پشــتوانۀ تفــوق و برتــری مردانــه قــرار
میگیــرد و محیطــی میآفرینــد کــه بــه روابــط نابرابــر زن
و مــرد دامــن میزنــد .محدودیــت هویــت ،محدودیــت آزادی
و انتقــال محــدود دانــش اجتماعــی دربــارۀ جنســیت از دیگــر
معایــب فضاهــای جنســیتی اســت (.)Cohen, 2011
رنــدل در مطالعــات خــود بــه بررســي فضاهــاي اختصاصــي
مــردان و زنــان از نظــر فرهنگــي ،نقــش خــاص فضــا،
نمـــادسازي ،حفــظ و تقويــت روابــط جنســيتي ميپــردازد.
موضوعــي كــه در تمامــي مباحــث مربــوط بـــه روابـــط ميان
جنســيت و فضــا عنــوان شــده اســت از طريــق قــدرت
تعريــف ميشــود و اينكــه چگونـــه روابـــط قـــدرت در محيط
ساختهشــده نقــش ميبندنــد ( .)Rendell, 2000: 101در
حقیقــت ،ايــن روابــط قدرت اســت كــه بــه نابرابري جنســيتي
منجــر ميشــود .در مطالعــات دیگــری کــه دربــارۀ جنســيت
و فضـــا انجـــام شـــده برداشـتهاي ديگــري مطــرح شــده و
عقيــده بــر آن اســت كــه فضــاي زنانــه محيطــی كنترلشــده
و تحــت ســلطه اســت .در ايــن فضاهــا امنيــت ،آن هــم از نوع
ويـژۀ آن ،وجـود دارد ولـي در ازاي از دسـت رفتن آزادي حاصل
شــده اســت (يلــدا.)19 :1380 ،
در ایــن زمینــه کمیســیون حقــوق بشــر و برابــری ( )2014در
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دســتورالعمل 1خــود بــرای مالحظات حقــوق بشــری در زمینۀ
جداســازی جنســیتی در رویدادهــا و مناســبتهای دانشــگاهی
و اتحادیـهای در انگلســتان ،اســکاتلند و ولــز اشــاره میکند که
انجــام هــر نــوع جداســازی جنســیتی مجــاز نبــوده و ضامــن
رعایــت حقــوق بشــر نیســت .ایــن بــدان معنــی اســت کــه
همــواره ایجــاد فضاهــای جنســیتی عمومــی در خدمــت زنــان
نبــوده ،بلکــه ممکــن اســت بــه بازتولیــد نابرابــری جنســیتی
منجــر شــود.
مخالفــان جداســازی حتــی موضــوع امنیــت مطرحشــده در
جداســازی فضایــی را نیــز مــورد تردیــد قــرار میدهنــد .در
پژوهشــی کــه ســایت ریســرچ گیــت 2در ســال  2014بهطــور
برخــط منتشــر کــرده آمــده اســت کــه بیشــتر مطالعاتــی کــه
در مــورد فضاهــای امــن مختــص زنــان صــورت گرفتهانــد
امنیــت آنهــا را از نظــر فیزیکــی و جســمی بررســی کــرده و
آرامشــی نســبی را کــه ایــن احســاس امنیت بــه آنهــا میدهد
مطــرح کردهانــد .امــا مطالعاتــی که امنیــت روانشــناختی این
گــروه از زنــان را در فضاهــای امن تکجنســیتی بررســی کنند
انگشتشــمار هســتند و همچنیــن مطالعـهای کــه بــه امنیــت
شــناختی 3آنهــا بپــردازد تقریبـ ًا وجــود نــدارد .در ایــن مطالعــه
بــه دو تحقیــق آنزالدو )2002(4و هنری )1994-1993( 5اشــاره
شــده اســت ( )Stengel and Weems, 2010: 504که نتایج
پژوهــش آنهــا نشــان میدهــد فضــای امــن توهمــی بیــش
نیســت و احســاس ایمنــی تجربهشــده در واقــع رهایــی موقتی
از بایدهــا و نبایدهــا و کنترلــی اســت کــه بهطــور مرســوم در
اطــراف زنــان اعمــال میشــود.
در پژوهشــی کــه در مــورد پارکهــای تکجنســیتی در هنــد
انجــام شــده اســت ( )Shinde, 2013هــدف از احــداث ایــن
کهــا بــا محوریــت زنــان ایجــاد فضایــی بــرای نزدیکــی
پار 
فعالیتهــای همــۀ آنــان دانســته شــده کــه ســازمانهایی
مردمنهــاد آنهــا را پشــتیبانی میکننــد .همچنین هــدف دیگر،
ایجــاد فضاهایــی اســت کــه منحصــراً بــرای فعالیتهــای
مختلــف زنــان باشــد .میتــوان گفــت از آنجــا کــه زنــان
قربانــی پدرســاالری هســتند ایــن پارکهــا فضایــی بــرای
1 - Gender Segregation at Events and Meetings:
Guidance for Universities and Students’ Unions.
2 - www.Researchgate.net
3 - cognitive
4 - Anzaldu´a
5 - Henry

آنهــا ایجــاد میکننــد کــه تــا حــدی از ســلطۀ مــردان خــارج
شــوند .بــا ایــن حــال ،شــیند 6عقیــده دارد کــه ایــن جدایــی و
تفکیــک جنســیتی ،بــهجــای ایجــاد ایمنــی و امنیــت بــرای
زنــان ،فاصلــۀ اجتماعــی بیــن جنسهــا را افزایــش میدهــد.
بازتولیــد خشــونت نســبت بــه زنــان یکــی از مــواردی
اســت کــه مخالفــان جداســازی جنســیتی مطــرح کردهانــد.
پژوهشهــا حاکــی از آن اســت کــه جداســازی جنســیتی حتی
در زمیــن بــازی کــودکان نیــز ممکــن اســت بســتری بــرای
نهادینهســازی غالــب بــودن جنــس مــرد ایجــاد کنــد .ورزش
یکــی از حوزههایــی اســت کــه جداســازی جنســیتی در آن
غالب ـ ًا باعــث نظــرات منفــی و خشــونت مــردان نســبت بــه
زنــان میشــود .مطالعـهای روی تیــم راگبی مــردان (Cohen,
 )2011نشــان داد کــه جداســازی جنســیتی باعــث شــد آنــان
واکنشهــای انزجــاری نســبت بــه زنــان نشــان دهنــد .اگــر
زنــی حیــن تمریــن وارد محوطــه میشــد آنهــا نســبت بــه او
واکنشهــای خشــونتبار یــا تحقیرآمیــز نشــان میدادنــد.
یافتههــای پژوهشــی در مــورد جداســازی فضاهــای حمــل و
نقــل عمومــی در ســال  2013حاکــی از آن بــود کــه زنــان در
حمــل و نقــل عمومــی غالبـ ًا بــا خشــونت و تعــرض جنســی
مواجــه میشــوند ،بهخصــوص در کشــورهایی کــه بــا ســطوح
باالیی از نابرابری جنســیتی روبهرو هســتند (.)Peters, 2013
غالبـ ًا واکنــش رایــج بــه ایــن مشــکل ایجــاد خدمــات حمل و
نقـ�ل مختـ�ص زنـ�ان (حمل و نقـ�ل صورتـ�ی) اسـ�ت (�Dunck
 .)el-Graglia,2013aامــا دربــارۀ کارآیــی ایــن راهحــل هیــچ
قطعیتی وجــود نــدارد ( .)Dunckel-Graglia, 2013bخدمات
حمــل و نقــل صورتــی فقــط در کشــورهای در حــال توســعه
دیــده نمیشــود؛ در شــهرهایی ماننــد لنــدن ،پاریــس و برلیــن
هــم شــاهد اتوبوسهــا و تاکسـیهای صورتــی هســتیم .ولی
محققــان تصــور میکننــد کــه مســئلۀ حمــل و نقــل مختــص
بانــوان پیچیدهتــر از آن اســت کــه بتــوان آن را بهراحتــی
«خــوب» یــا «بــد» خوانــد .بــه نظــر برخــی محققــان ،حمــل
و نقــل صورتــی پاســخی موقتــی و ناکافــی بــه پدیــدۀ رو بــه
وخامــت خشــونت علیــه زنــان اســت (.)Kirk, 2014
7
در ژوئــن  ،2016در انگلســتان ،مقالـهای در ســایت اسبیاس
منتشــر شــد کــه پــس از اضافــه کــردن واگنهــای مخصوص
6 - Shinde
7 - www.SBS.com.au
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برخــی از نظریهپــردازان بــر ایــن باورنــد کــه موضــوع
فضاهــای زنانــه مســئلهای امــروزی اســت و در محافــل
دانشــگاهی پررنگتــر دیــده میشــود؛ جایــی کــه کشــمکش
بــرای کتابخانههــا ،زمینهــای ورزشــی و اســتراحتگاههای
زنانــه و ارتبــاط آنهــا بــا حقــوق بشــر مباحــث داغــی را میــان
دانشــجویان و اســتادان و متولیــان امــر برمیانگیــزد .امــا
همانطــور کــه پیشتــر مطــرح شــد جداســازی فضاهــای
مردانــه و زنانــه از یکدیگــر در جوامــع ســنتی گذشــته ریشــه
دارد و در دنیــای امــروز اشــکال جدیدتــری پیــدا کــرده کــه بــا
انگیزههــا و دالیــل مختلفــی ،هــم در کشــورهای توســعهیافته
و هــم در کشــورهای در حــال توســعه ،پیگیــری میشــود.
منتقدان این جداســازی جنســیتی در فضاهای شــهری معتقدند
آن عــده از طرفــداران حقــوق زنــان کــه خواهــان جداســازی
بــرای مراقبــت از زنــان هســتند در واقــع در تالشانــد تاریــخ
را بــه عقــب برگرداننــد و ایــن خــود نوعــی از جنســیتگرایی
(سکسیســم) 3اســت ( See: www.spiked-online.com,
 .)2016موافقــان نیــز بــر امنیــت ،تقویــت حضــور زنــان در
فضاهــای عمومــی و تــاش بهمنظــور ایجــاد حــق انتخــاب
بــرای زنــان تأکیــد دارنــد .امــا بایــد گفــت کــه در ایــن زمینــه
پژوهشهــای عمیقــی کــه ســود و زیــان ایــن جداســازی
را بهخوبــی تبییــن کنــد صــورت نگرفتــه اســت و بنابرایــن
نمیتوانیــم بــه شــواهد مســتند محکمــی در تأییــد یــا رد هــر
یــک از ایــن دو دیــدگاه اشــاره کنیــم.
در نهایــت بـ ه نظــر میرســد رویکردی کــه جداســازی و ایجاد
فضاهــای مختــص زنــان را در جهــان امــروز تأییــد میکنــد،
بــا توجــه به ریشـههای ســنتی آن ،بیشــتر در خدمــت بازتولید
3 - sexism
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زنــان بــه قطــار و اتوبــوس شــهری 1دربــارۀ مطرح شــدن موج
جداســازی از مخاطــب میپرســید« :آیــا جــدا کــردن زنــان
راهحلــی بــرای حفاظت از آنهاســت؟!»
گرچــه واگنهــای زنانــه ،کتابخانههــای زنانــه ،کنســرتهای
زنانــه ،پارکینگهــای دوســتدار زنــان و نظایــر اینهــا
اندکانــدک بــه فضــای شــهری معرفــی میشــوند ،امــا بــه
نظــر میرســد پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه ایــن راهحــل
فقــط پاســخی موقتــی بــه یــک مســئلۀ جــدی و ریش ـهای
اســت ( .)Heath, 2016برخــی نظرهــای زنــان در ایــنبــاره
کــه در تارنماهــای برخــط 2زنانهنگــر منتشــر شــدند از ایــن
قرارنــد« :اگــر من مرد بــودم ،از اینکــه آنقدر غیرقابــل اعتماد
فــرض میشــدم کــه زنــی نبایــد کنــارم میایســتاد ،عصبانــی
میشــدم» یــا «افــزودن واگــن زنانــه بــه قطارهای انگلســتان
حرکتــی رو بــه عقــب اســت» .امــا برخــی هم بــر ایــن باورند:
«خــدا را شــکر! مــن از یازدهســالگی مجبــور بــودم از وســایل
نقلیــۀ عمومــی اســتفاده کنــم و هیچوقــت راحــت نبــودم.
علتــش هــم فقــط و فقــط مــردان بودنــد» (See: www.
.)feministcurrent.com, 2015
در ایــران نیز در پژوهشــی که کریمــی ( )1389در مورد «پارک
مــادر ارســباران» انجــام داده دالیــل زنــان دربــارۀ حضــور یــا
عــدم حضــور در پارکهــای اختصاصــی بانــوان در پنــج گــروه
مختلــف ،اعــم از موافــق و مخالــف ،چنین مطرح شــده اســت:
 -١تفکیــک جنســیتی را مناســب نمیدانســتند و خواهــان
نظــارت اجتماعــی بیشــتر بودنــد تــا بتواننــد از دیگــر فضاهــا
اســتفاده کننــد.
 -٢تفکیــک جنســیتی را مناســب میدانســتند و علــت نبــود
امنیــت را وجــود مــردان غریبــه میدانســتند.
 -٣مخالــف تفکیــک جنســیتی فضاهــا و خواهــان آزادی و
برابــری در اســتفاده از فضاهــا بودنــد.
 -۴تفکیــک جنســیتی را راهحــل نمیدانســتند ،امــا پارکهای
زنانــه را فعـ ً
ا راهحلــی بــرای محدودیتهــای قانونــی و عرفی
و امنیتــی قلمــداد میکردند.
 -۴از ســاخت پارکهــای زنانــه اســتقبال میکردنــد و بــه
علــت محجبــه بــودن ،آن را امکانــی بــرای ارتقــای کیفیــت
زندگــی خــود میدیدنــد.

 -۵اظهــار میکردنــد کــه در صــورت داشــتن امنیــت و آزادی،
پارکهــای زنانــه انتخــاب آنهــا نخواهــد بــود.
بدینترتیــب بحــث جداســازی جنســیتی همــواره راهحلــی
موقتــی و زودگــذر در نظــر گرفتــه شــده اســت .تأکیــد
پژوهشهــا بــر برابــری جنســیتی و جلوگیــری از بازتولیــد
نابرابــری جنســیتی اســت .بــه نظــر میرســد بــا جداســازی
جنســیتی تفــوق و برتــری مردانــه مــورد تأکیــد قــرار میگیرد
و در نتیجــه بــه بازتولیــد ایــن رویکــرد منجــر میشــود.
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رویکــرد پدرســاالرانهای اســت که زنــان را فقــط در نقشهای
شــهروندی منفعــل و محــدود بــه حــوزۀ خصوصــی در نظــر
گرفتــه اســت و حضــور زنــان در عرصــۀ عمومــی را نیــز بــا
ـف نقشــی در چارچوبــی جــدا از مردان
توجــه بــه همیــن تعریـ ِ
در نظــر میگیــرد .ایــن تعریــف در حقیقــت ادامۀ همان ســنت
دیرینــۀ اندرونی/بیرونــی ،خصوصی/عمومــی و منفعل/فعــال
اســت .از ســوی دیگــر ،رویکــردی کــه ایــن جداســازی را در
جهــت تأمیــن امنیــت و آرامــش زنــان ،ایجــاد فرصتهــای
برابــر حضــور در عرصــۀ عمومــی ،و تــاش بــرای پذیــرش
نقشهــای مــادری و همســری زنــان در جامعــه میدانــد
نیــز هماننــد رویکــرد قبلــی مــورد وفــاق و پذیــرش حداکثری
نظریهپــردازان زنانهنگــر قــرار نگرفتـ ه اســت .آنچــه از مــرور
نظــری در ایــن مقالــه برمیآیــد ایــن اســت کــه جداســازی
جنســیتی فضاهــای شــهری را نمیتــوان در همــه حــال یــک
حــق انتخــاب بــرای زنــان در نظــر گرفــت ،چراکــه صــرف
حضــور ایــن فضاهــا در خدمــت بازتولیــد طبقــۀ جنســیتی
اســت کــه سالهاســت طرفــداران حقــوق زنــان بــرای رفــع
آن تــاش کردهانــد و راهحــل رســیدن بــه برابــری جنســیتی
را در ایجــاد فضاهــای امــن شــهری ،آموزش و فرهنگســازی
جنســیتی دانســتهاند.
اگــر امــروزه موضــوع ایجــاد فضاهــا و امکانــات خــاص
زنــان در شــهرها ماننــد رســتورانهای زنانــه ،تاکســیها،
واگنهــا و اتوبوسهــای زنانــه بــا انگیــزۀ ایجــاد تنــوع بیشــتر
در امکانــات عمومــی و افزایــش حــق انتخــاب بــرای زنــان در
تمــام طیفهــای قومیتــی ،ملیتــی و مذهبــی در نظــر گرفتــه
شــود (کــه بــر اســاس آن ،تنــوع گروههــای زنــان و نیازهــای
متفــاوت آنــان خدمــات شــهروندی متفاوتــی را نیــز نیازمنــد
اســت) ،رویکــردی قابــل دفــاع خواهــد بــود .امــا اگــر ایــن
فضاهــا بــا هــدف جداســازی جنســیتی زنــان از مــردان در
فضاهــای عمومــی شــهری ایجــاد شــود (کــه در راســتای
همــان اهــداف شــکلگیری خــود در جوامــع ســنتی یــا بــا
هــدف ترویــج بــاور شــهروندی منفعــل زنانــه و طــرد زنــان از
فضاهــای شــهری عمومــی اســت) ،هرچنــد توجیهاتــی بــرای
منافــع ایــن جداســازی جنســیتی زنان مطــرح شــود ،در نهایت
کیفیــت زندگــی زنــان در شــهر را تحتتأثیــر قــرار میدهــد و
بــه حــذف آنــان از فضاهــای شــهری منجــر میشــود .بــر این

اســاس ،مهــدیزاده معتقــد اســت که این جداســازی ،بــا وجود
برخــی آثــار مثبــت ظاهــری و کوتاهمــدت ،از نظــر پیامدهــای
روانشــناختی قابــل دفاع نیســت و بســیاری از شــهروندان زن
یــا مــرد نیــز بــا آن مخالفانــد (مهــدیزاده .)32 :1395 ،در
حقیقــت ،ایــن اقــدام اگرچــه موجــب ســهولت بهرهبــرداری از
فضــا بــرای زنــان میشــود ،امــا مفهــوم اجتماعــی از فضــا را
ســلب میکنــد و آن را بــه فضــای کارکــردی تنــزل میدهــد
(تمــدن.)1387 ،
بنابرایــن ،بــهنظــر میرســد ایــن فضاهــای جنسیتیشــده در
نهایــت نمیتواننــد نســخۀ فراگیری بــرای همۀ جوامع باشــند
و فقــط میتــوان آنهــا را بهعنــوان راهــکاری کوتاهمــدت
بــرای عادیســازی حضــور زنــان در شــهر در کشــورهای در
حــال توســعه تعریــف کرد.
در پایــان پیشــنهاد میشــود کــه بــا توجــه بــه کمبــود منابــع
مطالعاتــی در ایــن زمینــه و اهمیــت موضــوع یــک مطالعــۀ
میدانــی بومــی در ایــن بــاره انجــام شــود .شــکی نیســت کــه
بــرای دادن پاســخ قطعــی بــه این پرســش کــه «آیــا فضاهای
جنســیتی شــهری در نهایــت بــر کیفیــت زندگــی زنــان تأثیــر
مثبــت دارنــد؟» بــه مطالعــات تحلیلــی بیشــتری نیــاز داریــم.
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Abstract
Development of favorable public urban spaces
plays a significant role in realization of sustainable development through considering requirements, real possibilities and people participation
in the city. Historically, urban spaces have displayed gendered nature due to their architectural style; meaning urban spaces practically
have restricted women’s free mobility leading
to their spatial exclusion. Thus, not only women
have been deprived of access to public urban
spaces but also they have been excluded from
social activities and participation.
In recent decade, in Iran programs have been implemented to create women- only spaces seeking women’s satisfaction in metropolises such as
Tehran. Spaces like wagons, buses, women- only
parks and welfare complexes are allocated to female population with different objectives: to create womanly urban spaces, remove their spatial
exclusion and enhance their safety. This paper
reviews womanly urban spaces theoretically, and

presents pro and cons regarding gender segregation in urban spaces and its impact on women’s
quality of life. It seems none of the approaches
has provided enough evidences to support their
views. Proponents emphasize women’s safety,
its impact on women’s life and opportunities for
women’s active presence in public spaces; on the
other hand, opponents consider reproduction of
traditional gender segregation, women’s spatial
exclusion of public urban spaces and women’s
passive citizenship. Seemingly, positive function
of such spaces partially is acceptable, if creating
gendered urban spaces results in entitlement
of women to choose between segregated/ not
segregated spaces to meet their needs in public domins. However, gendered spaces may be
considered merely as a temporary solution in
transition period for normalization of women’s
social activities in masculine cities.
Key words
Women, City, Public Space, Quality of Life

