
چکـیده
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای حقــوق شــهروندی غیرفراگیــر بــودن و اصــل جاذبــه و دافعــۀ آن اســت. بــه ایــن معنــا کــه 
چــه کســانی در چــه شــرایطی و در چــه فضاهایــی شــهروند محســوب می شــوند و چــه کســانی از ایــن حقــوق محــروم و از 
فضاهــای مختلــف طــرد می شــوند. در جوامعــی کــه قوانیــن شــهروندی چنــان کــه بایــد نهادینــه نشــده  اســت، محدودیت هــای 
بیشــتری در فضاهــای مختلــف شــهری بــرای افــرادی کــه شــهروند تمــام و کمــال شــناخته نشــده اند اعمــال می شــود. طــرد 
جنســیتی یکــی از اشــکال طــرد اجتماعــی اســت کــه ســویه های چنــد بعــدی اجتماعــی ـ فضایــی دارد. هــر انــدازه دسترســی 
بــه فضاهــای عمومــی محدودتــر باشــد، میــزان برخــورداری از حقــوق شــهروندی نیــز کمتــر اســت. از ســوی دیگــر، مطالعــات 
ــر  ــر مســتقیم ب ــان در عرصــۀ خانگــی تأثی ــودن آن ــان و »ناشــهروند« ب ــگاه و نقــش زن مختلــف نشــان داده  اســت کــه جای
هویــت و جایــگاه آنهــا در عرصــۀ عمومــی دارد، و زنــان را در فضاهــای شــهری محــدود و در محیــط کار مجبــور بــه پذیــرش 
تبعیــض و صــرف نظــر کــردن از برخــی از حقــوق اولیــۀ شــهروندی خــود می کنــد. ایــن مقالــه نگاهــی اجمالــی بــه رابطــۀ 

بیــن حقــوق شــهروندی زنــان و حضــور آنــان در فضاهــای شــهری و خانگــی دارد.
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مقدمـه
مفهوم و نظریۀ شهروندی در رابطه ای تنگاتنگ با دموکراسی 
قرار دارد و در طی زمان و از طریق مبارزات اجتماعیـ  فرهنگی 
در کشورهای غربی شکل گرفته است. در یک دموکراسی، 
شهروند بودن به معنای برخورداری از جایگاه فردی، هویت 
واجتماعی  از حقوق سیاسی، مدنی  اجتماعی و مجموعه ای 
است. توماس مارشال جامعه شناس انگلیسی وجود سه بُعد را در 
فرایند شهروندی الزامی می داند: اول بعد مدنی که برای تحقق 
آزادی های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت و حق بهره مندی 
از عدالت الزم است، دوم بعد سیاسی که شامل حق مشارکت 
در اعمال قدرت سیاسی و شرکت در انتخابات آزاد مجلس و 
شوراها و حکومت های محلی است، و نهایتًا بعد اجتماعی که 
حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و امنیت تا حق سهیم 
شدن در میراث اجتماعی و حق زیستن به مانند یک موجود 
متمدن و مطابق با استانداردهای اصلی جامعه را در بر می گیرد 

.)Marshall 2009: 148-149(

در نگاه اول به نظر می آید که اصول شهروندی فراگیر است و 
شامل تمام شهروندان می شود و به جای تأکید بر تفاوت های 
فردی و گروهی، با نگاهی کلی و عمومی، وجوه مشترک همۀ 
امر، همان طور  واقع  اما در  نظر می گیرد.  را در  شهروندان 
که جغرافی دان انگلیسی لیندا مک داول می گوید: »شهروندی 
حذف کننده  مفهومی  بلکه  نیست،  دربرگیرنده  مفهوم  یک 

است« )McDowell 1999:150(. اصل جاذبه و دافعه یکی 
یعنی چه کسانی  از مهم ترین وجوه حقوق شهروندی است، 
شهروند محسوب می شوند و چه کسانی از این حقوق محروم 
اگر ها و  و  اما  دارای  از اصول شهروندی  بسیاری  می شوند. 
از نظر جنسیتی، سنی، طبقاتی،  تبصره هایی  محدودیت ها و 
از  برخی  باعث می شود در عمل  نژادی و مذهبی است که 
گروه های اجتماعی از حقوق اولیۀ شهروندی خود محروم شوند. 
این محدودیت ها در هر جامعه و در زمان و مکان های مختلف 
متفاوت است. همین تفاوت ها تعریف جامعه شناسانۀ شهروندی 

را تا حدی از تعریف حقوقی آن جدا می کند. 
از  پیچیده تر  بسیار  از منظر جامعه شناختی  تعریف شهروندی 
تعریف حقوقی آن است که تعریفی منطقی و منسجم بر اساس 
علوم قضایی است. پیچیدگی تعریف جامعه شناسانۀ شهروندی 
از فرهنگ، ارزش ها، معیارها و قوانین هر جامعه نشئت می گیرد 
که ممکن است در فضاها و مکان ها و حتی زمان های مختلف 
برای افراد و گروه های گوناگون متفاوت باشد. به همین دلیل با 
نگاه جامعه شناسانه مفاهیم »طرد« و »حذف« بیش از مفاهیم 
»دربرگیرنده« در فرایند شهروندی اهمیت پیدا می کند. زنان، 
مهاجران و قشرهای محروم از جملۀ گروه های اجتماعی هستند 
که در برخی از جوامع بیش از دیگران در برخورداری از حقوق 
شهروندی خود محدود و گاه از برخی فضاهای عمومی شهر 
ارتباط  به  این مقاله نگاهی کوتاه  طرد و حذف می شوند. در 
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بین شهروندی و طرد جنسیتی در فضاهای خانگی و فضاهای 
عمومی خواهیم داشت.

۱- حقوق شهـروندی و فضاهای شـهری 
اگر بپذیریم که ساخت روابط »شهروندی« الزامًا در مکان/ فضا 
و در ارتباط با دیگران اتفاق می افتد، بنابراین فرایند شهروندی 
از طریق رفتارهای قلمرویی یا یک مجموعۀ استداللی »چه«، 
.)Di Masso 2015: 65( چگونه« و »کجا« شکل می گیرد«

به این مجموعه باید مؤلفۀ »چه کسی« را هم اضافه کرد که 
شامل جنسیت، سن، نژاد، ملیت، مذهب و عوامل دیگری از 
این دست می شود. پس هر بار که صحبت از حقوق شهروندی 
می شود باید توجه کرد که در هر جامعه، به خصوص در جوامعی 
که دموکراسی در آنها نهادینه نشده است، »چه کسی« در »چه 
مکانی« و »چه زمانی« و »چگونه« شهروند محسوب می شود 
و در »چه شرایط« و »چه فضاها« و به دست »چه کسانی« 

ممکن است حقوق اولیۀ شهروندی از او سلب شود. 
فضاهای شهری وعمومی نقش بسیار مهمی در شکل گیری 
برخی از مهم ترین ابعاد شهروندی دارند. در خیابان ها، میادین، 
فضاهای  تفریحی،  و  فرهنگی  فضاهای  بازارها،  پارک ها، 
حرفه ای و فضاهای خرید است که افراد هم نیازهای اجتماعی، 
فرهنگی، تفریحی و مصرفی خود را تأمین می کنند و هم هویت 
آنان به عنوان یک شهرونِد دارای حقوق شناخته می شود. اما 
اجتماعی در  اقشار  و  افراد، گروه ها  بعضی  گاه ممکن است 
شرایطی از برخی از فضاهای عمومی طرد شوند و از حقوق 
واقع  اجتماعی در  اولیۀ شهروندی خود محروم گردند. طرد 
اجتماعی ـ فضایی محسوب می شود  بعدی  پدیدۀ چند  یک 
و  اجتماعی، سیاسی  اقتصادی،  نظر  از  اشکال مختلفی  که 
فرهنگی به خود می گیرد. از سوی دیگر، قواعد شمول و حذف 
اجتماعی همیشه منفی نیستند. همان طور که علی مدنی پوربه 
درستی اشاره می کند، ترکیب اجتماعی دنیا به صورتی است که 
اشکال مختلف طرد اجتماعی اساس هر گونه رابطۀ اجتماعی را 
تشکیل می دهند. برای مثال، زندگی اجتماعی به عرصۀ عمومی 
و عرصۀ خصوصی تقسیم شده است که هر کدام با مرزهای 
فضایی و زمانی مخصوص به خود از ورود غیر به آن حیطه ها 

  .)Madanipour 1996: 206( ممانعت می کنند
دارای مرزبندی های معین  اجتماعی همیشه  زندگی  بنابراین 
زمانی است و در مکان ها و زمان های مشخصی  فضایی و 

برای حفظ حقوق شهروندی عده ای دیگر  از ورود عده ای 
جلوگیری می شود. فضاهای خصوصی، فضاهای نیمه خصوصی 
)سینما، محیط کار، دانشگاه و ...( و حتی فضاهای عمومی هر 
کدام دارای مرزها و حریم هایی هستند که ورود به آنها مستلزم 
داشتن اجازه و یا استفاده از آنها تنها با رعایت قوانین خاص 
شهروندی ممکن است. یکی از اصول مهم حقوق شهروندی 
حق داشتن حریم خصوصی و شخصی و نیز احترام به حریم 
دیگران است. اما این حریم های شخصی گاه رعایت نمی شوند 
و برخی به خود اجازۀ ورود به حریم و زندگی شخصی دیگری را 
می دهند. گاه نیز محدودیت های جدیدی برای افراد و گروه های 
خاصی اعمال می شود که با حقوق شهروندی آنها مغایرت دارد 
و باعث محدود شدن فضا و آزادی عمل آنها در چارچوب قانون 
و حقوق شهروندی عام می شود. اعمال این گونه محدودیت های 
نابرابری های  اجتماعی  ایجاد  ابزاری برای  به  خاص می تواند 
برای گروه ها و اقشاری از جامعه تبدیل و نهایتًا منجر به محروم 
ـ  اجتماعی  یا طرد  از حقوق شهروندی  برخی  از  آنها  شدن 

فضایی آنان شود.

۱-۱- فضاهای طـرد اجتماعـی
طرد یک عده یا یک گروه اجتماعی گاه به وسیلۀ یک نظام 
حکومتی، عقیدتی یا یک ایدئولوژی خاص صورت می گیرد، 
مانند نظام پدرساالری که در جهت حذف و محدودیت زنان 
برای مهاجران حق شهروندی  می کوشد، حکومت هایی که 
قائل نیستند، نظام های نژاد پرستانه، یا برخی نظام های مذهبی 
مثل نظام کاست در هند که بعضی از گروه های اجتماعی را از 
حقوق شهروندی خود محروم می کنند؛ و گاه به دست افراد و 
گروه هایی انجام می شود که به کمک قدرت و اقتدار اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی و حتی با توسل به زور و خشونت، بر خاف 
حقوق شهروندی عام، اقدام به بیرون راندن و حذف گروه هایی 
این  از  بنابراین  برخی فضاهای عمومی می کنند.  از  از مردم 
دیدگاه می توان فضاهای حذف و طرد یک عده را فضاها و 
قلمروهای اقتدار عده ای دیگر تعریف کرد، یعنی فضاهایی که 
در آن گروه هایی می توانند قوانین و حقوق شهروندی گروه های 
دیگر را بازخوانی و تفسیر متفاوتی به نفع خود کنند یا آن را 

تغییر دهند.
دسترسی محدودتر و کمتر به فضاهای عمومی خود یکی از 
عوامل مهم محدودیت و برخورداری کمتر از حقوق شهروندی 
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اشاره می کند: »موضوع طرد  است. همان طور که مدنی پور 
اجتماعی تا حد زیادی به میزان دسترسی ما به منابع مختلف 
بستگی دارد. هر اندازه که انتخاب های اجتماعی ما محدود تر 
بیشتر  و  افزون می شود  باشند، محدودیت های فضایی هم 
حس می کنیم که از فضاهای مختلف حذف و طرد شد ه ایم« 

.)Madanipour1996:208(

از سوی دیگر، طرد اجتماعی به همان اندازه که فضایی است 
به زمان و بازیگران اجتماعی نیز بستگی دارد و در طول زمان 
و با تغییر شرایط و ورود بازیگران جدید می تواند تغییر کند. برای 
مثال، خیابان ها و فضاهایی که در ساعاتی از روز امنیت دارند 
ممکن است با ورود گروه ها و باندهای جوانان بزهکار و َگنگ ها، 
به سرعت تبدیل به یک فضای ناامن شوند و امکان حضور 
در این فضاها برای زنان و کودکان و سالمندان محدود گردد. 
یا وضعیت های  تاریکی شب، برگزاری برخی مراسم مذهبی 
خاص امنیتی نیز هر کدام می توانند باعث محدودیت دسترسی 
اقشاری از جامعه به فضای شهری شوند. برای مثال، در شرایط 
کنونی به علت حمات تروریستی گروه های اسامی افراطی در 
اروپا و امریکا، در برخی از فضاهای عمومی،کسانی که دارای 
بیشتر مورد  به مراتب  یا اسامی هستند  ظاهر خاورمیانه ای 
بازرسی های امنیتی و سوءظن شهروندان اروپایی قرار می گیرند 
و بنابراین فضاها و حقوق شهروندی آنها در این زمان محدودتر 

و مشروط  تر از قبل شده است.
به همین شکل اقشار محروم و بی خانمان ها و گدایان نیز از 
برخی فضاهای شهری حذف می شوند یا اجازۀ ورود به بسیاری 
از فضاهای جدید شهری از قبیل مجتمع های تجاری، فرهنگی 
و اقتصادی را پیدا نمی کنند. ورود افراد با ظاهر نامتعارف به 
این فضاها اغلب تحت کنترل مأمورانی قرار می گیرد که نه تنها 
باید حافظ امنیت جانی و مالی مشتریان و استفاده کنندگان از 
یک مکان باشند بلکه موظف اند از ورود کسانی که به لحاظ 
ظاهری مطابق الگوهای پذیرفته شده نیستند جلوگیری کنند. 
این موضوع در برخی موارد حتی شامل نوجوانان و زنانی هم 
که ظاهر و رفتاری مطابق با اصول و الگوهای از پیش ساخته 
مانند جنسیت،  بنابراین در کنار عواملی  ندارند می شود.  شده 
نژاد، مذهب و طبقۀ اجتماعی، در برخی از جوامع ظاهر افراد 
هم می تواند باعث طرد یا محدودیت حضور عده ای در برخی 
فضاهای عمومی شهری و در نتیجه کاهش میزان برخورداری 

آنها از حقوق شهروندی شود. 
در هر جامعه ای، کدهای اجتماعی حضور افراد در فضای عمومی 
با جوامع دیگر متفاوت است. اگر در برخی از کشورهای اروپایی 
ظاهر اسامی و روبندۀ زنان مانع از ورود آنها به برخی فضاهای 
عمومی می شود، بالعکس در برخی کشورهای اسامی من جمله 
ایران ظاهر نامتعارف و غیر اسامی زنان می تواند حضور آنان 
در فضاهای عمومی را محدود کند. بنابراین حقوق شهروندی 
از  بسیار،  شاخص های  بر حسب  و  مختلف  شرایط  در  افراد 
تا  گرفته  اجتماعی  ـ  فرهنگی  و سرمایۀ  اقتصادی  سرمایۀ 
اجتماعی در  بازیگران  از  برخی  عرف جاری جامعه و حضور 
فضاها و مکان های مختلف، تغییر می کند و موجب حذف و 

طرد گروهی در جامعه می شود. 

۱-2- فضاهای طـرد جنسیتـی در زمان و مکان
گی دومئو جغرافی دان فرانسوی بر این باور است که »شهرها 
ماالمال از دیوارهای نامرئی هستند که در طول تاریخ به دست 
مردان یا خود زنان نسل اندر نسل شکل گرفته اند و زنان را از 
بسیاری از فضاهای شهری طرد می کنند«. این دیوارها که بر 
شالودۀ حس ترس و ناامنی بنا شده اند فضاهای طرد جنسیتی 
را در شهرها به وجود می آورند، فضاهایی که زنان گاه حتی 
تصور عبور از آنها را هم نمی کنند زیرا خود را در امنیت نمی بینند 
)De Méo 2012: 73(. تصورعام بر این است که اگر مردان 

امکان حضوِرفارغ از مکان و زمان را در فضاهای عمومی و 
برخورداری از حقوق شهروندی را در عرصۀ عمومی دارند، به 
این دلیل است که مستقل، منطقی، جسور و قوی هستند. در 
حالیکه زنان احساساتی، غیر منطقی، وابسته و ضعیف اند و باید 
تحت حمایت و حفاظت قرار گیرند زیرا توان محافظت از خود را 
ندارند. این تصور باعث به وجود آمدن فضاهای ترس آور و ناامن 
برای زنان در شهر می شود که خود از مهم ترین استراتژی های 

طرد و حذف زنان از فضاهای عمومی به شمار می آید. 
هرچند به نظر می رسد که زنان در طول روز کم و بیش به 
استفاده می کنند،  از فضاهای عمومی مختلف  اندازۀ مردان 
مانند شب ها  برخی زمان ها  تردد ممکن است در  آزادی  این 
و در برخی فضاهای شهری کاهش یابد و این فضاها تبدیل 
به فضاهایی شوند که زنان حس کنند که جای آنها نیست و 
امکان توقف ندارند یا ممکن است در معرض نگاه و گفتار و 
لمس جنسی قرار گیرند. دورین مسی جغرافی دان انگلیسی در 
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این باره می گوید: »سفر از کشوری به کشور دیگر یا شب در 
خیابان قدم زدن یا به هتلی در شهری غریب رفتن تنها متأثر از 
قدرت “سرمایه” نیست، بلکه پژوهش های مختلف نشان داده اند 
که چگونگی تحرک و رفت و آمد زنان را نه سرمایه که مردان 
به هزار طریق از خشونت جسمی گرفته تا نگاه های خریدارانه 
و ایجاد حس ناخوشایند قرار گرفتن در فضای نادرست محدود 

.)Massey 1994:14( »می کنند
بنابراین دیوارهای نامرئی تنها مختص فضاهای خاص نیست 
و تا حدی با زمان و حضور دیگر بازیگران اجتماعی هم ارتباط 
»شب  دیگر  جوامع  از  بسیاری  همچون  ایران  در  می یابد. 
زنان در فضاهای عمومی  هنگام« کمیت و کیفیت حضور 
باعث محدود شدن فضا و  تغییر  این  و  تغییر می کند  شهر 
زنان در سطح شهر می شود. پیش داوری های  امکان حرکت 
تنها در شب  زناِن  تا حضور  باعث شده  اجتماعی  فرهنگی و 
با هر ظاهری در بسیاری از فضاهای عمومی شهر تخطی و 
ورود به قلمروی مردانه محسوب شود. این گونه حضور زنان 
فقط به دو شکل قابل تحمل است: در محیط بستۀ اتومبیل یا 
همراه با جمع یا مردی خویشاوند. به این ترتیب، شهر بزرگی 
مانند تهران که در روز هزاران زن در خیابان های آن رانندگی 
یا بدون احساس ترس و ناراحتی تردد می کنند در شب می تواند 
و  به فضایی بسته شود که پیش داوری های اخاقی  تبدیل 
را در آن محدود سازد  زنان  الگوهای فرهنگی منفی حضور 

)امیرابراهیمی 1381: 66(.
اما این وضعیت به تدریج در حال تغییر است. در غرب سال ها 
است که زنان مبارزات بسیاری را برای گرفتن »حق بر شهر 
و حق بر شب« شروع کرده اند که باعث شده آزادی بی حد و 
به چالش کشیده  تا حدی  حصر مردان در فضاهای عمومی 
شود و زنان از آزادی بیشتری در مکان ها و زمان های مختلف 
برخوردار شوند. ایجاد معابر امن و روشن، تعبیۀ دوربین های 
حفاظتی و خیابانی، و از آن مهم تر باال رفتن سطح آگاهی مردم 
و احترام بیشتر به حضور و حقوق زنان،حضور بیش از پیش آنان 
در فضاهای مختلف شهری و در زمان های گوناگون را میسر 

ساخته و قلمروهای مردانه را به چالش کشیده است.

۱-۳- فضاها و قلمـروهای جنسیتـی 
ارتباط  تنها در  اجتماعی   است که  ـ  قلمرو مفهومی فضایی 
اقتصادی،  ابعاد حقوقی،  دارای  و  تعریف می شود  با دیگران 

اجتماعی، فرهنگی و عاطفی است که در عین حال با حس 
تملک و تعلق خاطر همراه است. اروین گافمن بر این عقیده 
است که قلمرو می تواند بر حسب سازمان دهی و نوع استفاده از 
آن »ثابت« و عامت گذاری شده یا »موقعیتی« و موقتی یا با 
تعلق دائمی به یک فرد یا گروه خاص تعریف شود. برخی از 
قلمروهای ثابت و موقت امکان تبدیل شدن به یکدیگر را دارند. 
برای مثال، اتاق هتل یک قلمرو موقت است اما در عمل برای 
کسی که در آن به سر می برد حکم خانه و بنابراین یک قلمرو 
ثابت را دارد )Goffman 1973: 44(. بنابراین تعریف برخی 
قلمروها بسته به موقعیت و وضعیت تغییر می کند. قلمروهای 
فضایی اغلب دارای نشانه هستند. در، دیوار یا حتی وجود اشیای 
مختلف در گوشه ای می تواند حاکی از تملک دیگری بر آن فضا 
باشد. اما زمانی که صحبت از حقوق شهروندی می شود، این 
نشانه ها همیشه تعریف شده و رؤیت  پذیر نیستند، بلکه فراتر 
از تعاریف حقوقی دارای ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی یا 
عرفی هستند و می توانند تفسیرها و مرزهای مختلفی داشته 

باشند. 
فضای  انسان ها  اجتماعی  درزندگی  بنیادین  قلمروی  دو 
خصوصی و فضای عمومی است. از دیرباز فضای خصوصی را 
فضا و قلمروی زنانه و فضای عمومی را فضا و قلمروی مردانه 
تعریف کرده اند. اما این تعاریف در چند دهۀ اخیر در بسیاری از 
جوامع به ویژه در جوامع غربی مورد چالش و تغییر قرار گرفته 
است. از سویی زنان بیش از پیش وارد عرصۀ عمومی شده اند 
و بنابراین حضور بیشتری در فضاهای عمومی دارند. از سوی 
دیگر، با تغییراتی که در نهاد خانواده به وقوع پیوسته، اشتغال 
بیش از پیش زنان، باالرفتن سن ازدواج، افزایش طاق و تجرد 
و ... باعث شده تا مردان نیز بیش از گذشته در فضای خانگی 
وقت صرف کنند و بنابراین نقش آنان نیز در عرصۀ خصوصی 

تا اندازه ای تغییر کرده است. 
با وجود این تغییرات، هنوز در بسیاری از جوامع به ویژه جوامع 
سنتی حقوق و نوع حضور زنان در فضای عمومی بر گرفته از 
از حقوق شهروندی در  آنان  نوع حضور و میزان برخورداری 
حیطه و فضای خصوصی است. به عبارت دیگر، قواعد فراگیری 
و حذف جنسیتی در قوانین شهروندی تا حد زیادی ریشه در 
دوگانۀ عرصۀخصوصی/عرصۀعمومی و نگاه حکومت و خانواده 
و نظام پدرساالر به جایگاه زن در جامعه دارد. از آنجا که شهروند 
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بودن یک هویت اجتماعی است و بر اساس میزان برخورداری 
شخص از حقوق شهروندی تعریف می شود، هویت شهروندی 
زنان نیز تا حد زیادی با میزان برخورداری آنان از حق و حقوق 
شهروندی، چه در عرصۀ عمومی و چه در عرصۀ خانگی، معنا 
می یابد. در جوامعی مانند ایران که هنوز قوانین شهروندی آن 
طور که باید نهادینه نشده  و زنان از حقوق شهروندی برابر 
نیستند، فضاها و عرصه های خصوصی و  برخوردار  با مردان 
عمومی بیشتر رنگ تبعیض جنسیتی به خود می گیرند و در 
پی طرد و حذف زنان از فضاهای مختلف یا محدود کردن آنان 
بر می آیند. در این میان، جایگاه و نقش زنان در عرصۀ خانگی 
تأثیر مستقیمی بر هویت و جایگاه آنها در عرصۀ عمومی دارد.

2- فضاها و قلمـروهای جنسیتـی در ایران
کریستوفر مک آل جامعه شناس کانادایی بر این باور است که 
اساس نقض کلیۀ  قلمروی خانگی  زنان در  »نا«شهروندی 
 .)McAll 1995:85( قلمروهای دیگر است  آنان در  حقوق 
در واقع قلمروی خانگی دارای قواعد شهروندی/ ناشهروندی 
خاص خود است. به گفتۀ او در این فضا است که در اقلیت 
بودن زنان به طور روزمره به دست مردان شکل می گیرد. حتی 
در کشورهای غربی که زنان کم و بیش در قلمروهای عمومی 
و در بازار کاردر شرایط نسبتًا مساوی به سر می برند، به علت 
خارج بودن قلمروی خانگی از حوزۀ دخالت قانون، در صورت 
بروز خشونت خانوادگی، حق شهروندی زنان دراین فضا بیش 
از فضای عمومی پایمال می شود. در واقع، در داخل قلمروی 
خانگی، مردان می توانند قواعد قلمرویی خود را تحمیل کنند 
این  تأثیر  اقلیتی قرار دهند.  پایین تر و  را در موقعیت  و زنان 
تبعیض و ناشهروندی در فضای خصوصی خواه ناخواه به صور 
گوناگون در عرصۀ عمومی نیز نمود می یابد و زنان را مجبور 
به انعطاف و پذیرش بیشتر در برابر نظام پدرساالری و صرف 
نظر کردن از برخی حقوق خود می کند. بسیاری از تبعیض هایی 
از نظر میزان  اعمال می شود، چه  زنان  بر  که در محیط کار 
حقوق و چه از نظر دسترسی زنان به مناصب باالتر، ریشه در 

ناشهروندی زنان در فضای خانه دارد.  
زد.  مثال  را  شاغل  زوج های  زندگی  می توان  نمونه  برای 
از جنبه ای ریشه  برخی حقوق شهروندی  از  زنان  محرومیت 
در طرز تفکری دارد که باعث عدم تعادل جنسیتی درزندگی 
خانگی/ شغلی زوج شاغل می شود. بر اساس این طرز تفکر، زن 

مسئولیت اصلی تمامی کارهای خانگی و سرپرستی کودکان را 
بر عهده دارد و در عوض مرد که »نان آور« خانه است مسئولیتی 
در خانه بر دوش ندارد. از سوی دیگر، در محیط کار از زن شاغل 
انتظار می رود  تمام توان و کوشش خود را صرف کار کند و 
نقش های مادری و همسری خود را به فراموشی بسپارد. اعمال 
این فشار دوگانه در محیط کار و خانواده زمینه سازشکل گیری 
و  تبعیض ها در عرصۀ خصوصی  و  از محرومیت ها  بسیاری 

عمومی می شود. 
پژوهشی که در زمستان 1395 در کمیتۀ امور بانوان وزارت 
راه و شهرسازی در مورد موضوع »حق بر سازمان« از دیدگاه 
جنسیتی صورت گرفت نشان داد این عدم تعادل بین زندگی 
شغلی و زندگی خانوادگی تا چه حد موجب سرخوردگی و بروز 
حس تبعیض و اجحاف در زنان شاغل می شود )امیرابراهیمی 
1395: 14-15(. زنان صبح زود به محل کار می روند و عصر 
به خانه باز می گردند و کماکان بیشتر وظایف اصلی خانه داری و 
تربیت فرزندان را به تنهایی بر دوش دارند، در حالی که مردان 
امور فرزندان همراهی  به  کمتر در کارهای خانه و رسیدگی 
به همسر خود »کمک«  تنها  بهترین شرایط  می کنند و در 
می کنند اما مسئولیت خاصی را در خانه بر عهدۀ خود نمی دانند.

مسئولیت نپذیرفتن مردان در کارهای خانگی و تربیت فرزندان 
ریشه در باورهای فرهنگی دارد که به رغم ورود زنان به بازار 
کار همچنان ورود مردان به عرصۀ کارهای خانگی را نشانۀ 
تلقی  اقتدار و »زن ذلیلی« مردان  ضعف مردانگی و ضعف 
می کند. بنابراین هنوز مقاومت زیادی در عدۀ قابل توجهی از 
مردان در برابر تقسیم کار در خانه و ایجاد تعادل بین زندگی 
خانگی و زندگی شغلی همسرشان وجود دارد. برخی از آقایانی 
که مورد مصاحبه قرار گرفتند بر این عقیده بودند که مهم ترین 
امور خانه و فرزندان است، حتی اگر   وظیفۀ زن رسیدگی به 
پذیرفته بودند که همسرشان باید بیرون از خانه شاغل باشد 
تا بتوانند از عهدۀ هزینه های روزمرۀ زندگی برآیند. در واقع، 
بسیاری از مردان تمایل یا اعتقاد به حضور تمام وقت زنان در 
عرصۀ خصوصی دارند و نیاز دارند که  آنان وظیفۀ مراقبت از 
کودکان و سالمندان و نظافت و تهیۀ خوراک و پوشاک خانواده 
را بر عهده داشته باشند تا خود بتوانند بی دغدغه در عرصۀ 

عمومی فعالیت کنند. 
در چنین شرایطی بسیاری از خانم ها، در نبود فرهنگ تقسیم 
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کار در خانه، مجبور به حذف اوقات فراغت و استراحت خود 
هستند تا بتوانند هم به وظایف خود در خانه برسند و هم به 
این مسئولیت دوگانه و  وظایف شغلی خود در محیط کار. 
چشم پوشی از حقوق فردی و اوقات فراغت از علل مهم احساس 
اجحاف و تبعیض زنان شاغل است که منجر به محدود شدن 
استفادۀ آنها از فضاهای عمومی و فعالیت های اجتماعی شان نیز 
می شود. تفکیک جنسیتی، وجود دیوارهای نامرئی فرهنگی و 
محرومیت های فضایی و در نتیجه نداشتن تجربۀ کافی حضور 
در فضاهای عمومی به نوبۀ خود باعث شکل گیری حس ناامنی 
نتیجه  زنان و در  به نفس در  اعتماد  آمدن  پایین  و ترس، و 
محدود شدن امکان استفادۀ آنان از خدمات و امکانات موجود 

در فضاهای عمومی می شود.

2-۱- فضاهای طـرد جنسیتـی در ایران
از آنجا که فرهنگ اجتماعی هر منطقه تأثیر مستقیم بر کیفیت 
و کمیت حضور زنان در فضاهای شهری و عمومی دارد، حضور 
آنان در فضاهای مدرن شهری و فضاهای سنتی و محدود 
روستایی بسیار متفاوت است. میزان برخورداری زنان از حقوق 
شهروندی خود نه تنها از سوی قانون گذاران بلکه گاه از سوی 
برخی اقشار جامعه نیز محدود می شود. یکی از دالیل عمدۀ آن 
مخدوش بودن مرز بین دولت، جامعۀ مدنی و حوزۀ خانگی و 
خویشاوندی است که دارای منافذ فراوان است و محدود کردن 
بر حسب موقعیت و عرف جاری در فضاهای  را  زنان  حضور 
بین عوامل مدرن و  تعارض آشکار  مختلف ممکن می سازد. 
سنتی در ایران باعث می شود تا در جامعه، چندگانگی ارزش ها 
باشند در  زنان مجبور  نتیجه  باشد و در  و معیارها حکمفرما 
هر محل و هر منطقه ظاهر و  رفتار و حتی زبان بدن خود 
را تغییر دهند تا کمتر به چشم آیند ودر معرض طرد اجتماعی 
قرار گیرند. در ایران ظاهر و نوع حجاب زنان یکی از عوامل 
و  اجتماعی  برخی فضاهای  آنها در  یا طرد  مؤثر در شمول 
فضاهای شهری است، امری که برای مردان اتفاق نمی افتد. 
بالعکس محدود کردن  یا  بنابراین هر چند خانواده در رعایت 
حقوق شهروندی زنان نقش بسزایی ایفا می کند،حکومت نیز در 
جنسیتی کردن حقوق شهروندی سهم بزرگی دارد. به رسمیت 
یا محروم کردن  زنان و مستثنا  نشناختن حقوق شهروندی 
از حضوردر برخی فضاهای عمومی و برخورد  آنان  سلیقه ای 
نکردن قانون با این محرومیت های سلیقه ای باعث می شود تا 

میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی مدام در حال تغییر 
باشد و در نتیجه ثبات اجتماعی نداشته باشند. 

این بی ثباتی و محدودیت ها ی فضایی  راه حل جبران  برخی 
را ایجاد فضاهای خاص و تفکیک جنسیتی می دانند تا زنان 
در فضاهای تک جنسیتی امکان فعالیت پیدا کنند. اگرچه این 
فضاهای تک جنسیتی گاه قابل قبول و در برخی موارد خواستۀ 
گروهی از زنان برای برخورداری از امنیت و آسایش بیشتر است، 
باعث محرومیت  از مواقع جدایی جنسیتی  در بسیاری دیگر 
زنان از برخی حقوق اولیۀ شهروندی خود و محدودیت و طرد 

فضایی آنان می شود. 

2-2- جداسازی جنسیتـی و تأثیرات آن بر جامـعه
یکی از نمودهای فضایی عدم رعایت حقوق شهروندی زنان 
به  در فضاهای شهری جداسازی جنسیتی است که هر چند 
طور کامل و پایدار در جمهوری اسامی اتفاق نیفتاد، در برخی 
ادارات و مکان های ورزشی  اماکن عمومی مثل مدارس،  از 
بیش در مدارس  تفکیک جنسیتی کم و  این  اگر  اجرا شد. 
از فضاهای دیگر  بسیاری  واقع شد، در  پذیرش عموم  مورد 
از جمله فضاهای کاری و فرهنگی و تفریحی مورد استقبال 
قرار نگرفت و کارایی آن نیز به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و 
فرهنگی به اثبات نرسید. یکی از اولین تأثیرات جدایی جنسیتی 
در محیط کار »دیده نشدن«، به حساب نیامدن و در نتیجه 
محرومیت زنان از بسیاری از امکانات شغلی و کسب اطاعات 
وآگاهی های الزم برای ارتقای شغلی است.همانطور که دافنه 
از  کار یکی  تفکیک جنسیتِی  اسپین گوشزد می کند، »اگر 
مهم ترین مکانیسم های حفظ برتری مردان بر زنان به شمار 
آید، تفکیک فضایی هم از روش های مهم حفظ این برتری در 
محیط کار است. زمانی که زنان و مردان در یک فضای مشترک 
کاری قرار ندارند، زنان اطاعات مشابه با مردان برای ارتقای 
شغلی یا حقوقی دریافت نمی کنند« )Spain 1992:227(. در 
پژوهشی که در وزارت راه و شهرسازی انجام گرفت، مردان و 
زنان هیچ یک تفکیک جنسیتی را مثبت ارزیابی نکردند و معتقد 
بودند گذشته از محروم کردن زنان از کسب اطاعات شغلی 
و علمی و منزوی ساختن آنان، باعث شکل گیری چالش ها و 
تنش هایی در میان کارمندان و در نتیجه کاهش میزان کارایی 

آنها می شود )امیرابراهیمی1395: 15(.
از سوی دیگر، نبود توجیه علمی و به ویژه یک نگرش واحدو 
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قابل پذیرش برای عامۀ مردم باعث می شود که در بسیاری 
از فضاهای عمومی ایران تشتت آرا از دیدگاه جنسیتی وجود 
داشته باشد. برای مثال، در وسایل نقلیۀ عمومی می بینیم که 
اتوبوس های شهری دارای فضاهای تفکیک  شدۀ زنانه و مردانه 
هستند امادر اتوبوس های مسافری چنین تفکیکی وجود ندارد. 
در مترو واگن های اول و آخر به زنان و ظاهراً بقیۀ واگن ها به 
مردان اختصاص دارد، اما در عمل خانواده ها و زنان بسیاری 
نشان داده اند که چیزی به نام واگن مردانه پذیرفته شده نیست 
زنان و مردان در کنار یکدیگر سوار مترو  باشد  اگر الزم  و 
می شوند. همچنین از قدیم در تاکسی های خطی و شهری زن 
و مرد بدون هیچ گونه تفکیکی در کنار هم می نشینند و این 
موضوع تبدیل به یک امر روزمره و رایج در جامعه شده است. 
در سالیان اخیر، فرهنگ  سازی و اعتراض های علنی بیش از 
پیش زنان به تماس ها و مزاحمت های جسمی و کامی مردان 
باعث شده تا حریم زنان دراین گونه فضاها بیش از گذشته 
رعایت شود و نهایتًا این نوع هم نشینی موقتی به یک عادت 

شهری پذیرفته  شده تبدیل شود.
اما شاید یکی از چالش  برانگیزترین نمودهای طرد جنسیتی 
درفضاهای عمومی ایران در فضاهای ورزشی اتفاق می افتد. از 
اول انقاب تا کنون، ناممکن بودن حضور زنان در استادیوم های 
ورزشی به ویژه در مسابقات بزرگ ملی هر بار تبدیل به یکی 
از نارضایتی های عمده و مطالبات بزرگ زنان می شود. اگر در 
اکثر کشورهای دنیا حضور شهروندان فارغ از جنس و سن و نژاد 
در مسابقات و استادیوم ها یک امر کامًا عادی و حتی الزام آور  
فدراسیون های ورزشی بین المللی تلقی می شود، در ایران متأسفانه 
زنان به انحای مختلف از حضور در مسابقه ها منع می شوند و حقوق 
شهروندی آنها در یک فضای عمومی به کلی انکار می گردد که 
باعث دردسرهای فراوان  برای ورزش ایران شده است. در اینجا 
نیز نبود توجیه قابل قبول و دستورالعمل یکسان برای عامۀ مردم 
در زمان ها و مکان های مختلف موجب شکل گیری اعتراض  هایی 
می شود. در حالی که حضور زنان و مردان در کنار هم در موقعیت های 
مختلف، برای مثال در همان استادیوم ها هنگام انتخابات و تظاهرات 
و میتینگ های دولتی،  دانشگاه ها، محیط های کاری، تاکسی ها، 
سینماها، کنسرت ها و تئاتر ها بامانع است، معلوم نیست چراحضور 
زنان در استادیوم ها و میادین ورزشی پسندیده نیست و موجب 
اختال و بروز ناهنجاری رفتاری و کامی در میان مردان می شود. 

یکی از توجیهات رسمی در این مورد باال رفتن هیجان مردان هنگام 
مسابقه و رعایت ادب نکردن آنان است. اما تجربه های متعدد در 
فضاهای عمومی مختلف به خوبی نشان داده که هنگام حضور 
زنان در این فضاها مردان نیز کنترل بیشتری بر رفتار و گفتار خود 
دارند و ادب را بیشتر رعایت می کنند. بنابراین حضور مختلط زنان 
و مردان در فضاهای ورزشی نیز می تواند در اندک مدتی به یک 

روال و عادت شهری معمولی و بی ضرر تبدیل شود. 
با  یکبار  نیز مکان دیگری هستند که هر چند گاه  دانشگاه ها 
چالش حذف زنان روبه رو می شوند. با ورود بیش از پیش زنان 
جوان به دانشگاه ها، برخی این گونه تلقی می کنند که حضور 
برای حضور  آموزشی تهدیدی  زنان در فضاهای  روزافزون 
بارها  مردان به شمار می آید. به همین علت در سالیان اخیر 
محدودیت های تازه ای چه به لحاظ مکانی و چه در رشته های 
تحصیلی برای زنان اعمال شده تا فضاهای مردانه در دانشگاه ها 
این  از  بسیاری  زمان،  اما در عمل و در طول  حفظ شوند. 
لغو یا نادیده گرفته شدند یا جای خود را  محدودیت ها اجباراً 
به محدودیت های دیگری دادند. به رغم این وضعیت مشاهده 
می شود که زنان کماکان اکثریت دانشجویان را در دانشگاه ها 

تشکیل می دهند.

۳- نتیجه گـیری
همان طور که دیدیم، حقوق شهروندی افراد تا اندازۀ زیادی به 
میزان حضور مؤثر و فعال آنان در عرصه ها و فضاهای مختلف 
اجتماعی و شهری بستگی دارد. طرد اجتماعیـ  فضایی افراد و 
گروه هایی از جامعه باعث محدود شدن حقوق شهروندی آنها 
می شود.در ایران یکی از چالش های بزرگ حقوق شهروندی 
آرا در مورد حضور و  ثبات  پراکندگی و عدم  تناقضات،  زنان 
آنان در فضاها و عرصه های عمومی  نوع و کیفیت حضور 
است. این نوع نگرش در مواردی به صورت برخورد های سلبی 
و بی دلیل و زمانی به صورت برخوردهای سلیقه ای، سیاسی و 
موردی بروز می کند که باعث می شود حضور زنان در برخی از 
فضاها و عرصه های عمومی بدون توجیه قابل قبول محدود 
شود. دسترسی موقعیتی زنان به حقوق شهروندی چه در عرصۀ 
خانگی و چه در عرصۀ عمومی یکی از عوامل مهم بی ثباتی 
و سردرگمی وضعیت حقوق شهروندی زنان در جامعۀ ایران 
است. این بی ثباتی بیش از هر چیز ناشی از تعارض میان حضور 
بیش از پیش زنان در عرصه های مختلف اجتماعی ـ اقتصادی 
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و فرهنگی و باالرفتن سطح مطالبات آنان در جامعه واصرار 
جامعۀ سنتی مردساالر به حفظ وضعیت گذشته و کنترل زنان 
در فضای خانه و فضای عمومی و تحت قیمومیت مردان است.

با باالرفتن توان و سطح مطالبات زنان برای ورود هر چه فعال تر 
به عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، 
وضع محدودیت ها و خط قرمزهایی که با واقعیات روز جامعه 
همخوانی نداشته باشد می تواند هر بار باعث سرخوردگی و بروز 
کنش هایی شود که در نظرعده ای تخطی و عبور زنان از خطوط 
قرمز و حتی در برخی شرایط شبه جرم تلقی گردد. جرایمی که 
شاید از منظر بخش بزرگی از جامعه اصًاجرم محسوب نشود و 
بخشی از حقوق فردی و شهروندی به شمار آید که به دالیل 
بیشتر سلیقه ای، زنان به ناگاه از آن محروم شده اند. این نوع 
محرومیت ها به نوبۀ خود نه تنها موجب بروز سرخوردگی های 
اجتماعی و افسردگی نیمی از جمعیت می شود بلکه از آن مهم تر 
باعث به هدر رفتن انرژی و توان بخشی از جامعه در مسیر از 
بین بردن موانعی می شود که فلسفۀ وجودی آنها برای بسیاری 
غیر قابل توجیه است. زنان ایرانی در سالیان اخیر نشان داده اند 
که یکی از نیروهای مهم و توانمند و غیر قابل اغماض جامعه اند 
که  اگر به صورت متعادل و با ثبات از حقوق فردی و شهروندی 
خود برخوردار باشند می توانند به بهترین نحو در اعتای جامعه 
مشارکت کنند. یکی از مهم ترین گام ها در این راه پذیرش اصل 
حقوق شهروندی زنان و امکان حضور برابر آنان در فضاهای 
مختلف شهری و ممانعت از اعمال محدودیت های سلیقه ای و 

طرد جنسیتی ـ موقعیتی در فضاهای مختلف است. 
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Abstract
One of the most important features of the rights 
of citizenship is its exclusionary character and 
the principle of attraction and repulsion. That 
is, who are citizens; in what circumstances or 
spaces and who are deprived of these rights 
and excluded from different spaces. In societies 
where citizenship laws have not been so insti-
tutionalized, more restrictions are applied to 
those who are not recognized as full citizens in 
various urban spaces. Gender exclusion is one 
of the forms of social exclusion that has multidi-
mensional socio-spatial strains. The more limited 
access to public spaces means lesser enjoyment 
of citizenship rights. While various studies have 
reported; how the situation and role of wom-
en and their “non-citizenship» position in the 
domestic arena directly affects their identity 
and status in the public domain, restricts them 

in urban spaces and puts pressure on them to 
tolerate discrimination and to disregard some 
of their basic citizenship rights at work. This ar-
ticle presents an overview of the relationship 
between women’s citizenship rights and their 
presence in urban and domestic spaces.

Keywords: Public Space/ Private Space, Social 
Exclusion Space, Gender Exclusion, Gender Ter-
ritory, Gender Segregation
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