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 این شهرها که از آِن زنان نیست
 
ای بود که گردا وکرل، یکی از پیشگامان تحلیل فمینیستی محیط شهری، این عنوان مقاله« جای زن در شهر است!»

هور تبدیل شد. او مدعی بود که شهر و فقط شهر است که به عنوان قولی مشمنتشر کرد و زود به نقل ۱۹۸۴در سال 
تواند امکانات متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی و پشتیبانی برای آزادی عمل و یک فضای عمومی می

های زندگی  ی دادند که در دیگر محیطئها شهرها به زنان فضا و فرصت تحرک زنان را فراهم کند. اگرچه کالن
کنند ــ فضای سرکوب  و اداره می ، ساختهل تصور هم نیست، اما همین شهرها ــ که اغلب مردان طراحی کردهقاب

. لسلی کرن، استاد جغرافیای شهری، محیط زیست و مطالعات های زنان نیز بوده گرفتن نیازها و خواسته و نادیده
طور دهد چ نشان می« مردان از فضا در جهان ساختهٔ  سهم خود شهر فمینیستی: مطالبهٔ »ترین کتابش جنسیت در تازه

 .و همچنان هستند شهرها مکانی ناامن، نامناسب و با امکانات نابرابر و ناچیز برای زنان بوده
گیرد. روابطی دهد چطور روابط نابرابر قدرت در نظام طراحی و معماری شهری شکل می کرن در کتابش نشان می
راند های جنسیتی و جنسی را هر روز بیشتر به گوشه میلولیت، مهاجران، پناهجویان، اقلیتکه زنان، افراد دارای مع

کند. او از جین دارک، استاد مشهور جغرافیای ها در محیط شهری را با هراس بیشتر همراه می آن و زیست روزمرهٔ 
ها، تشخها، ای که بر سنگ. مردساالریاند عیان مردساالری شهرهای ما جلوهٔ »آورد: قول را میفمینیستی، این نقل

مردان هم یکسان خیر  ساالری حتی به همهٔ  این مرد« ای حک شده است.های شیشه ها و دیوار ها، بتونستون
گرا، تنومند و به دور طراحی کرده است: مرد دگرجنس« مرد توانا»رساند، چرا که شهر را بر مقیاس خیالی از نمی

وسط یا بلند. طنز تلخ این است که هرچند نگرش سنتی مردساالرانه جای زنان را در خانه از معلولیت با قامتی مت
ها و ارتفاع  شوند. به عنوان مثال، پیشخوان آشپزخانهها هم متناسب نیازهای زنان طراحی نمیداند، اما همان خانهمی

شود. انگار که خیلی از زنان باید طراحی می« مرد توانا»هاست بر مبنای مقیاس خیالی از اندام ها سال لماریا
ها نرسد و طبیعی است که پیشخوان آشپزخانه بلندتر از متوسط  های باالی الماریشان به بپذیرند که عادی است دست

 .کارهای آشپزی باشد قدشان برای انجام آسودهٔ 
ی همواره مدعی است محل جوالن مثابه جایی که مردساالردر البالی مباحث مختلف کتاب، کرن تاریخ شهر را به

مشهور بریتانیایی است که از  ها چارلز دیکنز، نویسندهٔ کند. یکی از این نمونهزنان است یادآوری می« اخالقیبی»
دهد. ستیزانه و خشن را نمایش میهایش، شواهد گوناگونی از تفکرات زننگاریرفتارش با همسرش گرفته تا نامه

د، شونمی« عفتبی»و در نتیجه « گردندزیادی ول می»نویسد باید زنانی را که در شهرها دیکنز در یادداشتی می
« هاعمرهمردان وحشی مست»های بریتانیا فرستاد تا شاید یکی از ها را سوار کشتی کرد و به مستعمرهبازداشت کرد؛ آن

ه کند کها برگرداند. دیکنز تأکید میآنرا به « رفتهآبروی از دست»حاضر شود با این زنان ازدواج کند و اندکی 
های معاصر، کرن به برای سایر زنان بدآموزی دارد! در نمونه« شهرهای متمدن بریتانیا»بودن این زنان در 

های شهری به دنبال این است که محله کند که هر مقام تازهٔ شهرهایی مثل آمستردام، هامبورگ و بانکوک اشاره می
تر کردن زندگی و محدود کردن کسب درآمد شهری عمالً به سخت هٔ را سامان دهد. قوانین تاز« رد الیت»موسوم به 

 هتجگیرد اما در صورت می« بهبود فضای شهری»شود. این کارها به اسم ها منجر می زنان شاغل در این محله
 .کنترل هرچه بیشتر بدن و تحرک زنان در شهر بوده و هست

د )و شونبلند ترغیب میکروی  بوتشمرد. زنان به پوشیدن های این مردساالری عیان را برمی کرن برخی از نمونه
ها ناهموار، لغزنده و پر از درز برای راه رفتن با  سرکفرش  رود( اما سنگدر برخی مشاغل از آنان انتظار می

ای سط حرارت بدن مردان تنظیم شده است و زنان چارههای کاری بر مبنای متو هایی است. دمای محیطچنین کفش
نند. سهم کاکتی اضافه همراه داشته باشند و در حال انقباض با کارآمدی کمتری کار جندارند جز این که همیشه پتو یا 

ر از مردان ها بسیار بیشت بانتشها به های عمومی کمتر از مردان است درحالی که نیاز آن ها در محیطتشنابزنان از 
 .است

های شهری این است که مراکز اداری و تجاری جایی بسیار دورتر از محله هٔ های معماری مردانیکی دیگر از رسم
ست. زنان یا باید در کنار انجام وظایف سنگین بین خانه تا این مراکز اغلب طوالنی هٔ مسکونی قرار دارند. فاصل
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نی را نیز برای کار طی کنند یا این که باالخره خسته و فرسوده از کار ، این فواصل طوالاوالد داریداری و خانه
دهند. بسیاری از نمی داخل شدن هٔ بچه اجاز هٔ ها در برخی شهرها به زنان با کالسک سرویساستعفا بدهند. هنوز 

ا ترس از مواجهه ب کافی ندارند و زنان یا باید با نیروشهای عابر پیاده در ساعات تاریکی ها و پلها و خیابانکوچه
 .شونداز حضور در آنها منصرف  کامالً ها عبور کنند و یا  آزارگران از این محیط

ـ از معماری گرفته تا شیوکرن توضیح می ـ روزمر حمل هٔ ادار هٔ دهد که عوامل مختلف جاری در شهر ـ  هٔ ونقل عمومی ـ
حل این مشکل تنها در تغییر معماری شهرها و و راهکنند. اما به نظر ازنان در شهر را با هراس بیشتری همراه می

ها هم کوچهحتی اگر در تمام کوچه و پس»نیاز دارد:  و چندجانبه ایریشه هٔ خدمات نیست، بلکه به برنام هٔ ارائ هٔ شیو
های واقعیتتوانیم ها حل نخواهد شد. نمیچراغ نصب کنید، مشکل هراس پنهانی زنان از تنها راه رفتن در این کوچه

 نیمهایش جدا کشاخص هٔ زدگی را از محیط شهری با همجاری اجتماع از نژادپرستی و نگاه طبقاتی گرفته تا جنسیت
 ایکند. رویهانتقاد می« حل این مشکالت»رایج بسیاری از شهرها برای  هٔ برای همین هم کرن در کتابش از روی«

ساخته شود و دیوارکشی « فضاهای مناسب مادران و کودکان»یا « هفضاهای زنان»که اغلب منجر به این شده که 
زنان دارای »در فضای عمومی بیشتر شود. از سوی دیگر برخی از این اقدامات که قرار است شهرها را برای 

شیدن تر کند، به قیمت بیگاری کاند( ایمنگرا و شاغلکرده، دگرجنسپوست، تحصیل )که اغلب این زنان سفید« مزیت
 .شوندها را ندارند یا به نوعی اقلیت محسوب میزنان دیگری است که این مزیت هٔ از گرد

ای درست کرده است. کرن به فرهنگی جدید از مادری سرهای تازه اما این اقدامات برای زنان دارای مزیت هم درد
 نوارسازی برخاسته از فرآیند نوخواند. فرهنگی که می (gentrified) «نونوار شده»کند که آن را کردن اشاره می

(gentrification)  شهر رانده  هٔ شهری است که طی آن ساکناِن فقیر به ناچار به حاشی هٔ های قدیمی و فرسود محله
کنند. در طراحی فضای این اند پر میمتوسط که تازه تمکن مالی پیدا کرده هٔ های طبق شوند و جایشان را خانوادهمی

داری است. تمام توجه زن هم معطوف به پرورش شده اولویت با خدمات و مشاغل مرتبط با بچههای نونوار محله
ا از ها رها و لباسبازیترین اسبابکشاند. بهترین و تازهبعدی می صنفبه  صنفشود. کودک را از این کودک می
ونقل حمل هٔ کند. شبکستخدام میخرد. برای تمام امور بچه متخصص و مشاور اهای محله برای کودک می فروشگاه

پیانو به  فصنپیانو و از  صنفبه  مکتبتر بتوانند بچه را از شود تا والدین سریعهم دچار تغییرات زیر پوستی می
ر مادری، که میان نسل هزاره فراگی هٔ دهد که این شیونقاشی و بعد زمین بسکتبال و ... برسانند. کرن توضیح می به

ه اند. مادرانی کاند، اما مدام نگران و غمگینزنانی فرسوده و خسته باقی گذاشته که اگرچه در شهر ساکنشده است، 
 کنند در مقایسه با دیگر مادرانکوپتر پیوسته باالی سر فرزندان و مراقب آنها هستند اما همیشه حس میمدام مثل هلی

 .گذارنداند و دارند کم مایه میعقب
کند: به های دانشگاهی تلفیق میتحقیقات خود در فضاهای شهری را با  هٔ های زیست کتاب تجربهلسلی کرن جابجای 

در شهری بزرگ، به  محصلشهر، به عنوان زنی مجرد و  هٔ ای ویالیی در حاشیسفیدپوست در خانه عنوان نوجوانی
د این سو و آن سو بکشد، و بعد به عنوان بچه را مدام با خو هٔ عنوان زنی متأهل و مادِر نوزادی کوچک که باید کالسک

ا کند متناسب بهای کتاب انتخاب میای چندساله. عناوینی هم که برای سرفصلتنهای بچه زنی مطلّقه و مادِر دست
حاالت متفاوت حضور در شهر هستند: شهر مردان، شهر مادران، شهر دوستان، شهر تک و تنها، شهر اعتراض، 

گرا، های فراوان است: سفیدپوست، دگرجنساش هست که خودش زنی با مزیتحواسشهر هراس و ... . کرن 
تر از بسیاری مراتب آساناو در شهرها را به هٔ که زیست روزمر خاصیکرده، الغراندام و بدون معلولیت. تحصیل

های گر زنان و گروهزنان دیگر کرده است. در عین حال مواظب است تا هرکجا که از هراس، تبعیض و سرکوب دی
 «زن سفید پوست استاد دانشگاه»کند و در موقعیت  نویسد، موضوع را از زبان خود این افراد نقلها میجنسی و اقلیت

کند. آگاه شهری برای زنان را تحلیل می مشکالت زیست« تنیدهفمینیسم درهم»به جای آنان راوی نشود. او از منظر 
و موقعیت اقتصادی،  کنند، بلکه بسته به پیشینهتبعیض و سرکوب را یکسان تجربه نمیزنان یک نوع  هٔ است که هم

 توانند با انواعشان، میاجتماعی، نژادی، مذهبی و جنسی، مهاجر بودن یا نبودن، میزان تحصیالت و جایگاه اجتماعی
 .ای از سرکوب و تبعیض مواجه شوندتنیده، انباشته و درهمپیچیده

شود. ساکنان به انصاف رفتار  هٔ کند که با همکتاب خواننده را دعوت به همفکری برای خلق مکانی می فصل پایانی
 هٔ کند، از جمله تجربهای موفقی از مشارکت و همفکری جمعی در سراسر دنیا را مطرح میکرن در این بخش مثال

نان وین نظرسنجی شد تا نیازها، کمبودها میالدی. از ز ۱۹۹۹ونقل شهر وین اتریش در در سال اصالح سیستم حمل
ونقل عمومی را مطرح کنند. مشخص شد که اصوالً نیازهای زنان در استفاده  های خود در استفاده از حملو اولویت

های مختلف تر از مردان است. برای مثال، زنان به خاطر مسئولیتو متنوع ونقل شهری، چندوجهیحمل هٔ از شبک
ها به مدرسه و مهدکودک گرفته تا مراقبت از والدین پیر( در داری و بردن بچهاز خانه )از بچه در خانه و بیرون

ونقل عمومی دارند و باید نیاز به استفاده از حمل های کوتاهطول روز بیشتر از مردان چندین مرتبه و در مسافت
ر بیشتر بسیا هٔ اشتند هر روز بابت بلیت، هزینهای مترو و اتوبوس تغییر کند. چون زنان در عمل دانواع موجود بلیت

حی تر طراهای کوتاهتر برای مسافتهایی ارزانکردند. معلوم شد باید بلیتکنند، پرداخت میاز مسیری که طی می
 زنانِ  هٔ یژهای وها باید صندلیبشود. نظرسنجی نشان داد که نه فقط در یک یا دو کابین قطار شهری، که در تمام کابین

  .ها درنظر گرفته شودبچه هٔ بینی و تعبیه شود و فضای بازی برای کالسکباردار و افراد داری معلولیت پیش
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های جمعی برای تصور، تخیل و تغییر فضاهای شهری به این منظور که شهر، فضایی چند سالی است که تالش
ها های جمعی که از دل این تالشیکی از حرکتتر شده است. اقشار جامعه باشد، از سوی زنان جدی هٔ متعلق به هم

های دا و ایدهتر صالمللی از زنان که به دنبال تشویق و حضور گستردهای بینبیرون آمده، گروه اوربانیستا است، شبکه
ها کشور زنان در طراحی و معماری فضاهای شهری و داخلی است. کار این تشکل از بریتانیا کلید خورد و به ده

لت ترین حاطراحی شهری، نادیده گرفته شده، یا در خوشبینانه هٔ ها معتقدند صدای زنان در تجربهم رسید. آندیگر 
هستند  گری به دنبال حضور زنان بر سر هر میزیکمتر شنیده شده است و با حمایت، تبلیغ، تشویق، آموزش و البی

  .کندگیری میطراحی و امکانات فضاهای عمومی و داخلی تصمیم هٔ که دربار
شهری تنها از آِن زنان و با توجه به نیازهای زنان نیست. « شهر فمینیستی»کند برخالف تصور عامه، کرن تأکید می

کند. شهری است که به همان نسبت که رفتار نمی« مرد توانا»شهروندان در قالب خیالی  هٔ ست که دیگر با همشهری
ا نیز توجه دارد، به وضعیت افراد دارای معلولیت، وضعیت مردان دارای هکند، به وضعیت بچهبه زنان فکر می

شهر فمینیستی یک »کند. از نظر او های فرهنگی، قومی و جنسی گوناگون و ... نیز فکر میوزن و قد و هویت
فضای  هٔ ه مثابای بهتر، طوری که شهر بناپذیر است که چطور جور دیگری زندگی کنیم، به شیوهمداوم و پایان هٔ تجرب

 ۱٤۰۰حمل  ٥ «.عمومی جمعی ما، بیشتر پذیرا باشد و با عدالت بیشتری برای تک تک ما شهروندان همراه شود
 آسو

 نویسنده: لسلی کرن،-مردان  هٔ سهم خود از فضا در جهان ساخت هٔ شهر فمینیستی: مطالب
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