
»عمومی« یعنی برای مردان یا برای مردان و زنان؟

گفت  و گو با شهربانو امانی انگنه، عضو شورای شهر تهران 
تهیه و تنظیم: آمنه شیرافکن

شــهربانو امانــی هم تجربــة نمایندگــی مجلس 
را در کارنامــه دارد و هــم فعالیــت حزبــی و 
سیاســی را. در انتخابــات اخیر شــوراهای شــهر 
ــد و  ــورا ش ــان وارد ش ــت اصالح طلب ــا فهرس ب
حــاال، پــس از ســال ها فعالیــت در عرصه هــای 
سیاســی، در حــوزة مدیریــت شــهری متمرکــز 
شــده است. بررســی کیفیت زندگی شــهروندان 
و عوامــل تعیین کننــدة آن محــور گفت وگــو 
اســت. او ایــن روزهــا در مقــام عضــو شــورای 
ــهری  ــات ش ــیم امکان ــوزة تقس ــهر در ح ش
ــزی  ــای تأمل برانگی ــهروندان حرف ه ــان ش می
می زنــد. ماجــرا را صرفــاً بــه زن و مــرد تقســیم 
ــرای  ــی ب ــات اجتماع ــة طبق ــد. از فاصل نمی کن
ــاوت  ــای متف ــطح کیفیت ه ــرداری از س بهره ب
می گویــد؛ از تــالش شــهرداری و شــورای 
شــهر بــرای احیــای دسترســی بازمانــدگان بــه 
امکانــات شــهری در مدیریــت جدیــد؛ از اینکــه 
بایــد بــا نــگاه ویــژه و همه جانبــه ای بــه فکــر 
ــر  ــین ها و دیگ ــیب دیده، حاشیه نش ــان آس زن
گروه هــای طردشــده از جامعــه بــود کــه اغلــب 
ــتانداردهای  ــی از اس ــت زندگ ــف کیفی در تعری

ــد. ــا می مانن ــز ج ــی نی حداقل
ــب  ــی اصالح طل ــال سیاس ــی فع ــهربانو امان ش
اســت. او عضــو پنجمیــن دورة شــورای شــهر 
تهران، مشــاور رئیــس ســازمان حفاظت محیط 
زیســت در امــور زنــان و نماینــدة اســبق مــردم 
ارومیــه در دوره هــای پنجــم و ششــم مجلــس 

اســت.

خانم امانی، چه عواملی کیفیت زندگی را می سازند؟ 

جامعه و رویکرد خود افراد در ایجاد کیفیت زندگی مؤثر است. 
جامعه یعنی تمامی نهادهای توزیع کنندۀ قدرت. گاهی این نهاد 
مجلس است که باید برای قانون گذاری اقدام کند و گاهی این 
نهادها شهرداری و وزارتخانه ها و سایر نهادهای حاضر در قدرت 
هستند. افراد هم در تعیین کیفیت زندگی مؤثرند. جامعۀ پویا همواره 
با شهروندان پویا و متقاضی به پیش می رود. منظورم در اینجا 
شهروند مطالبه گر است؛ شهروندی که به خودش حق می دهد به 
شهرداری منطقه زنگ بزند و جویای حق و حقوق شهروندی اش 
شود، مثاًل اینکه چرا فالن پارک به درستی تجهیز نشده یا فالن 
امکانات به برابر در ناحیه و منطقه توزیع نشده است. یعنی سوای 
ساختارهای قدرت، مثاًل شهرداری، شهروندان نیز باید مطالبۀ توأم 
با نظارتی برای بررسی سطح این کیفیت زندگی داشته باشند. 
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شهروندانی که در جنوبی ترین نقطه و حتی حاشیۀ شهر تهران 
زندگی می کنند باید از کیفیت زندگی برخوردار باشند و ساختارهای 
تعیین کننده از شهرداری گرفته تا دولت و سایر نهادهای تأثیرگذار 
باید خودشان را در برابر این شهروندان مسئول بدانند. اما همواره 
امر مطالبه گری در تحقق کیفیت سطح زندگی استاندارد و مورد 

نظر تعیین کننده بوده است. 

در زمینة کیفیت زندگی در فضاهای شهری مشاهدة شما 
چطور بوده؟ به نظرتان، شهر تهران کیفیت زندگی را 

برای مردان و زنان فراهم کرده است؟ 

واقعیت این است که در جامعۀ ما کیفیت زندگی برای قشرهای 
مختلف به برابر تأمین نشده، اما در موضوع شهر مسئله ابعاد 
پیچیده تری پیدا کرده است. معماران می گویند که شهر تهران با 
الگوی مردانه ای ساخته شده است، از نورپردازی گرفته تا طراحی 
خیابان ها و تجهیزات شهری. نمونۀ رایج و همیشه توضیح داده شده اش 
هم پل های عابری است که عبور از آنها برای زنان اغلب توأم با 
تجربه های ناخوشایند بوده است. افزودن تبلیغات شهری بر دو 
سویۀ پل ها نیز مزید بر علت شده است. در این زمینه شهرداری 
پژوهش هایی داشته و نتایج آنها نشان داده که امنیت زنان و حتی 
گاهی مردان در پل های عابر ـ به ویژه در ساعت شب ـ تأمین 
نمی شود. اما آیا برای رفع این مسئله گام مؤثری برداشته شده 
است؟ تصور نمی کنم. نمونۀ دیگرش دیده نشدن تصاویر زنان 
در شهرهاست، از زنان شهید گرفته تا زنان نام آور ایرانی. وقتی 
مادران، زنان، دختران و خواهران در تبلیغات محیطی شهر تهران 
از جمله بنرها، نقاشی ها یا پیام های تبلیغاتی بصری غایب باشند یا 
مثاًل پیام ها طوری باشد که نیمی از جامعه به رسمیت شناحته نشده 
باشند، دختران و زنان ما پیام را به شکل ناامیدکننده ای دریافت 
می کنند.  انتظار می رود در آستانۀ 40سالگی انقالب تغییر رویکرد 
داشته باشیم، در حالی که هنوز هم برخی تفکرات در مورد زنان 
از گذشته ادامه دارد. با تغییر رویکرد نه فقط در تبلیغات میدانی و 
شهری، بلکه در باورهای مدیریتی هم باید به توانمندی زنان توجه 

کرد تا آنان نیز شنیده شوند.

مدیریت شهری برای تغییر رویکرد و نگاه زنان به 
موضوع کیفیت زندگی چه برنامه هایی دارد؟ 

برنامه های مدیریت شهری برای تغییر در رویکرد و نگاه و باور زنان 
به مباحث مرتبط با کیفیت زندگی بسیار مؤثر است. در حوزۀ زنان 

هم می توانیم با تبلیغ و فرهنگ سازی شاهد تغییر رویکرد باشیم 
تا فضا و روحیۀ مادرانه و بانشاط در عرصۀ اجتماعی شهر ایجاد 
شود. مجموعۀ مدیریت شهری در بدنۀ تازۀ خود قصد دارد زنان را 
به اجتماع بازگرداند تا مدیریت انسان محور در اجتماع شکل بگیرد. 
فراکسیون زنان شورا هر ماه جلسه ای با مشاور زنان شهردار تهران 
دارد تا خواسته ها بیان شود که نخستین و مهم ترین آن کاهش 
همه گیر خشونت علیه زنان و کودکان است. این یعنی مدیریت 
شهری در حال شنیدن و دسته بندی کردن خواسته های زنان است. 
سرای محله ها می توانند از این منظر، عالوه بر شناسایی نیازها، 
به برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاص داده شوند. همچنین 
سرای محله ها به عنوان پایلوت مکان های مناسبی برای شناسایی 
خواسته های زنان در امور شهری هستند، نکاتی که کمتر از رویکرد 
مدیران شهری در سال های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. 

در حال حاضر، ساخت بوستان ویژة زنان در دستور کار 
خیلی از شهرهاست. این پدیده را چطور ارزیابی می کنید؟ 

تحلیل پدیدۀ پارک های زنان در جامعۀ ما پیچیده و چندوجهی 
است. نمونۀ مشابه آن دانشگاه های دخترانه است. دانشگاه دخترانه 
در سال های نه چندان دور امکانی برای ادامۀ تحصیل دختران و 
رهایی آنها از برخی نگاه های سنتی ـ که اجازه نمی داد دختر به 
دانشگاه مختلط برودـ  فراهم آورد. پارک ویژۀ زنان نیز از این منظر 
می تواند یک فرصت باشد برای آن دسته از زنانی که رفتن به این 
پارک ها را برمی گزینند. اما در نظر داشته باشیم که باید انتخاب های 
متنوعی پیش روی زنان قرار گیرد، نه اینکه انتخاب آنها محدود 
شود. در نظر گرفتن ویژگی فرهنگی و اعتقادی و سبک زندگی 
نیز از جمله فاکتورهایی است که می تواند هم بر پیچیدگی تحلیل 
پارک های ویژۀ زنان بیفزاید و هم به کمک حل این پیچیدگی 
بیاید. باالخره برخی خانواده ها شاید مایل باشند اوقات فراغتشان را 

در چنین فضاهایی بگذرانند. 

فکر می کنید کیفیت زندگی امری درونی و ذهنی است یا 
ساختار و بستر اجتماعی بر شکل گیری ابعاد آن تأثیرگذار 

است؟ 

هم ذهنی است و از سوژۀ انسانی برمی آید و هم اجتماعی و متأثر 
از رویکردها و ساختارهای کالن جامعه است. 

آیا کیفیت زندگی و رضایت از زندگی زنان و مردان را 
متفاوت می بینید؟ 
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به هر حال جهان بینی زنان و مردان از بسیاری جهات متفاوت است. 
نگاهشان به کیفیت زندگی نیز همین طور است. به طور سیستماتیک 
کیفیت زندگی زنان در سال های گذشته رشد زیادی نداشته است. 
در حوزۀ آموزش و بهداشت پیشرفت های قابل توجهی ایجاد شده 
که اغلب در همۀ سمینارها و گردهمایی ها به آنها اشاره می شود. 
اما در دیگر حوزه ها برای ارتقای کیفیت زندگی زنان گام جدی 
برداشته نشده است. آمار دقیق و قابل استنادی ندارم اما اگر در این 
زمینه پیمایشی انجام شود، بدون شک نتیجه اش نشان می دهد که 
شاخصه های کیفیت زندگی زنان نسبت به مردان کمرنگ تر است. 

مصداق های این مسئله چیست؟ 

فیزیک شهر را نگاه کنید. تجهیزات شهری را نگاه کنید. فضای 
اختصاص داده شده به زنان در اتوبوس ها و مترو را نگاه کنید. گاهی 
ما بر یک فضا برچسب عمومی می زنیم، اما اغلب آن فضای 
عمومی از آِن مردان می شود، مانند ساعات پایانی شب در شهرها، 
مانند فضای متروها، مانند بسیاری از پارک ها. نمونۀ دیگرش 
اینکه ما بارها و بارها بر اهمیت نقش مادری تأکید می کنیم و در 
عین حال در فضای شهری امکان ویژه ای برای مادران و حضور 
آرامش بخش و تسهیل کنندۀ مادر و کودک طراحی نشده است. 
شاید ما نیازمند حضور گسترده و مؤثر مدیران میانی و کلیدی زن 
در الیه های تصمیم گیری هستیم. شاید هم نیازمند حضور زنان 
معماری هستیم که از زاویۀ دیگری به طراحی های شهری بنگرند؛ 

طراحی و معماری ای که به نقش مادر و حضور کودک بیش از 
ماشین و موتور اهمیت بدهد. 

فضای عمومی شهر تا چه میزان بر رضایت از زندگی 
مؤثر است؟

بسیار. فضای عمومی ناخودآگاه میزان سهم شهروندان از شهر 
و عرصه های شهری را به ذهن آنها معرفی می کند. متأسفانه 
عالوه بر عامل جنسیت و ماجرای نادیده گرفتن زنان در طراحی 
فضاهای شهری باید بگویم که ما سالمندان را هم در این فضاها 
نادیده گرفته ایم، حاشیه نشین ها را هم. برای سالمندان امکانات 
رفاهی متناسب با سن و خواسته هایشان طراحی و فراهم نشده 
است. برای حاشیه نشین ها هم که اغلب سطح اندکی از دسترسی 
به ضرورت های زندگی در نظر گرفته شده و صحبت از رضایت از 

وضعیت زندگی کمی زیاده گویی است. 
نکتۀ دیگر اینکه گاهی ما دربارۀ امر عمومی دچار سوءتفاهم 
می شویم. اسم یک پارک را عمومی می گذاریم، اما نورپردازی، 
مکان یابی، جانمایی و طراحی پارک به صورتی است که درصد 
بسیار کمی از زنان از آن استفاده می کنند. این یعنی عمومی برای 

مردان، نه عمومی برای مردان و زنان. 

عکس: حسین والیتی
منبع: سایت خبری فارس
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فکر می کنید جداسازی زنان و مردان در فضاهای عمومی 
مؤثر است یا غیرمؤثر؟

همان طور که گفتم، این مسئله ابعاد پیچیده ای دارد. شاید از یک 
جنبه و با احترام به فرهنگ ها و باورهای مختلف بهتر باشد فضاهای 
شهری ویژۀ زنان هم شکل بگیرد، اما در عین حال نگران این شکل 
از جداسازی هم هستم، نگران برخی آسیب ها به زنان و مشکالتشان 
برای حضور در فضاهای عمومیـ  به دلیل همین زنانه تعریف شدن 
برخی فضاهای شهری ـ و استفادۀ برابر از این فضاها؛ فضاهایی 
که با اعتبار ملی و برای همۀ افراد جامعه ساخته شده است. در این 

زمینه باید به پژوهش های معتبر رجوع کرد. 

فکر می کنید مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی زنان 
و رضایت آنها از زندگی چه باشد؟ 

سالمت روانی، اعتمادبه نفس، شناخت از حقوق شهروندی، تربیت 
و شناخت درست از خود و خواسته های خود و باور به توانستن. 

برای ارتقای کیفیت زندگی زنان در جامعة امروز ایران 
چه باید کرد؟ شورای شهر در این زمینه چه ایده ها و 

برنامه هایی دارد؟

ارتقای کیفیت زندگی زنان در جامعه از جهات مختلفی تعیین کننده 
است. نکتۀ مهم این است که ارتقای زندگی زنان تبعات مثبتی در 
زندگی دیگر اعضای خانواده، از فرزندان گرفته تا همسر، دارد. اما 
دربارۀ »چه بایدها« می توانم بگویم که شورای شهر و زنان حاضر 
در این شورا به درستی و به خوبی در تالش اند تا مسائل را شناسایی 
و طرح های مناسبی در این زمینه مطرح کنند. ما باید برای ارتقای 
سطح کیفیت زندگی زنان، از مادران جوان گرفته تا دختران نوجوان، 
برنامه ریزی کنیم. باید برنامه ریزی ها طوری باشد که دختران ما 
به فضای عمومی بیایند. به باور من، فضای عمومی در سال های 
گذشته به اشکال مختلف از زنان ما دریغ شده است. باید کاری کنیم 
که ورزش های جمعی و گروهی و انفرادی در پارک ها و فضاهای 
سبز هر چند کوچک انجام شود. جامعۀ ما به نشاط و شادابی نیاز 
دارد. زنان ما گاهی به دلیل تغییرات هورمونی با انواع افسردگی ها 
مواجه هستند. اغلب پژوهش های علمی نشان داده اند که ورزش 
نقش تعیین کننده ای در کاهش اضطراب و افسردگی  دارد. فضای 
عمومی مکان مناسبی برای تعامل زنان با یکدیگر، آموزش و 
شادابی آنهاست. دختران ما باید از مدرسه بیاموزند که خیابان از 
آِن آنهاست، که حق برابری در استفاده از امکانات شهری دارند، 

که اتوبوس و مترو و تجهیزات ورزشی نصب شده در پارک ها در 
دسترس آنهاست. شورای شهر خوشبختانه در تعامل با شهرداری 
در این زمینه برنامه های ترویجی خوبی دارد. برخی اعضای شورای 
شهر به مدارس دخترانه می روند و از نزدیک با آنها دربارۀ آرزوها و 
رؤیاها و برنامه های آینده شان حرف می زنند. مهم است که دختران 
ما از ابتدا با چهره های زنانی آشنا شوند که در ساختار مدیریت شهری 

و سیاسی جایگاه مهمی دارند. 
در عین حال تالش ما این است که در بودجۀ شهری نیز ارتقای 
کیفیت زندگی زنان در شهر را مد نظر قرار دهیم. افزایش سرانۀ 
مدیریت زنان در ساختار شورای شهر و شهرداری نیز از دیگر 
تالش هایی است که می تواند در دوره های بعدی به عنوان الگویی 

نمونه دنبال شود. 
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