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يادداشت مترجم :مطلب زير گزارشِ سارا بارتوليني است در كنفرانسِ منظرهاي سكونتي ،كه از فوريه تا ژوئن سال
 2012در شهر فلورانس ايتاليا برگزار شد .اين گزارش در مجلد دوم شماره  27نشريهي »پﻼنوم :نشريه شهرگرايي« 1به
تاريخ اكتبر  2013منتشر شدهاست .سارا بارتوليني پژوهشگر مطالعات شهري در دپارتمانِ برنامهريزي شهري و سرزميني
است و در اين مقاله به بررسي تاثيرِ مطالعات انجامشده در خصوص جنسيت بر برنامهريزي ،پرداختهاست.
***
هدف اين مطلب معرفيِ ريشههايِ پژوهشِ جنسيتي است .مطالعات جنسيتي 2در دهه  80و پس از جنبش فمينيستي در
كشورهاي آنگلوساكسون متولد شد .در خﻼل دهه  90برنامهريزي و برنامهريزان نيز به موضوعات جنسيتي عﻼقمندي

نشان دادند و كوشيدند تا معرفتشناسيِ نويني را برپايه ايده تفاوتها 3برسازند .اين مطلب بررسي و مروري است بر تعريف
جنسيت و تعامل بين آن و برنامهريزي ،و تﻼش دارد كه شيوه پژوهشيِ جديدي را پديد آورد كه براي نيل به برساختي
] [constructionجديد براي دانش مفيد باشد .تا پيش از رواجِ مفهومِ تفاوت در نظريه برنامهريزي ،كسي عﻼقه نداشت
بپرسد »شهر براي چه كسي است؟« ،اما در حال حاضر از اين پرسش براي تامل درباب دربرگيرندگي يا شمول 4و طرد 5در
شهر بهره ميجوييم .برنامهريزان نيز جهت پژوهش و تدوينِ سياستگذاريهاي دربرگيرنده از آن استفاده ميكنند و

ميكوشند كه شهرِ دربرگيرنده جديدي را به تصوير كشند .جنبش فمينيستي هم متقابﻼ در دهه  70شروع به تصورِ شهرِ
نويني نمود و روايت جديدي درخصوصِ زندگي و ايجاد فضاهايِ عمومي و خصوصي ارائه كرد.
ايدههايِ نوينِ برنامهريزي
موضوعِ جنسيت و شهر بخشي از بازنماييِ »شهر ـ تفاوتها« 6و ايدههاي لوفور درباب شهر و حقوق ِشهروندي است.
ريشههاي مطالعات جنسيتي به جنبش فمينيستي و انتقادهاي زنان از جامعه مردساﻻر بازميگردد كه درخﻼل دهه 70
خواهانِ داشتنِ حقِ نقش آفرينيِ مستقل بودند )دوبووار 1961؛ فايرستون 1971؛ فريدن 1964؛ ميلت 1971؛ ريبِرو
.(1999
تفاوتهاي جنسيتي تاثير برجسته و نيرومندي بر تجربه زندگيِ افراد و گروهها ،و رويهمرفته روابط اجتماعي ،دارد؛ شهر به
اين تفاوتها شاخ و برگ ميدهد زيرا مكانِ شمارِ بزرگي از ]انواعِ[ روابط است.
برخﻼف ديدگاههاي مدرن ،شهر درقبال شهرونداناش بيسمت و سويه نيست :شهروندان و شهر روابط مستحكمي دارند و
فضاي شهري به اين روابط و رفتارها سروشكل ميدهد .برنامهريزاني كه رويكرد مدرني دارند ،عادت نداشتند بين اشخاص
و گروههاي مردميِ ساكن در شهر تمايزي قائل شوند .پژوهش درخصوصِ تفاوتهاي جنسيتي در طي دهه  60و با جنبشِ
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فمينيستيِ راديكال و نقد پسااستعماري آغاز شد ولي تنها از دهههاي  80و  90بود كه برنامهريزان نيز مطالعه تعامﻼت
شهر وجنسيت را آغاز و معرفتشناسيِ نويني از برنامهريزي را مطرح كردند .زنان بسياري براي داشتنِ شهري بهتر مبارزه
كردند اما رويكردشان ميان موضوعِ جنسيت و موضوعِ عام و كليِ برخورد نابرابر تمايزي نميديد .برخي از زنانِ مهمي كه
معرفتشناسي و ديدگاههاي برنامهريزان را دگرگون ساختند ،از قبيل جِين جِيكوبز ،كه با كتاب »مرگ و زندگي شهرهاي
بزرگ آمريكايي« ) 7(1961نگرش برنامهريزان را به كلي تغيير داد ،نقطهنظرِ جنسيتيِ صريحي ارائه نكردند )فاينشتاين و
سروِن .(2005
همانگونه كه ساندركاك ميگويد تلفيق 8بين آثارِ فمينيستي درخصوص شهر و نظريه برنامهريزي »همچنان چشماندازي
دوردست« است )ساندركاك ،2005ص .(67امروزه در كشورهاي درحالتوسعه نظريه برنامهريزي كماكان تحت سيطره
مردان باقيمانده است.
»پژوهشگران تنها به كمك برنامهريزي بود كه پرداختن به سوگيريها و محذوفاتي را كه فقدانِ نگاه جنسيتي در دهه70
ايجادشان كردهبود ،آغاز كردند« )فاينشتاين و سروِن  ،2005ص.(2
ايده جديدي از برنامهريزي ،كه به برنامهريزي وكالتي 9مرتبط بود ،معرفي و مطرح شد .برنامهريزي ديگر همانند كنشي
بيطرف تصور نميشد و ماهيت خود ،يعني كنشِ آفريننده قدرت ،را نشان دادهبود .برنامهريزان هم ]نهايتا[ به طور رسمي
پذيرفتند كه برنامهريزي در عرصه قدرت و نابرابري عمل ميكند.
اين ايده نوينِ برنامهريزي به معرفتشناسيِ جديدي نياز دارد و بر پايه مفهوم تفاوت استوار است .ديگر تنها يك نوع
شهروند ،يعني مرد سفيدپوست جوانِ سختكوش وجود ندارد ،بلكه مردمانِ بسيار گوناگوني وجود دارند كه بايد درنظرشان
داشت.
تا پيش از اين انقﻼب فرهنگي ،برنامهريزي بر پايه مفهومِ قرن 18اميِ عقﻼنيت و قدرت خرد استوار بود؛ برنامهريزاني نظير
10
فورستر و ساندركاك نقدها و ايدههايِ توده مردم را مشتاقانه پذيرفتند تا صراحتا بگويند كه برنامهريزي نهتنها عملي فني
بلكه عملي است سياسي .هم فورستر و هم ساندركاك تاكيدشان بر اين است كه برنامهريزي در درجه نخست فعاليتي
تعاملي 11و ارتباطي 12و عملي سياسي است.
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ساندركاك استدﻻل ميكند كه نخستين هدف برنامهريزي اين نيست كه ابزاري جنبي از قبيل نقشه توليد كند بلكه اين
است كه قابليت ايجاد فرآيندي سياسي از طريق طرحها ،13سياستگذاريها 14و برنامههاي اجرايي را داشتهباشد و نيز بتواند
آينده را در ذهن خود مجسم كند.
معرفتشناسيِ جديد برنامهريزي از ايدههاي عصر روشنگري فراتر ميرود و توجه تازهاي را به برساخت دانش 15معطوف
ميكند )سادركاك 1998؛ ساندركاك ،فورسايث 1992؛ دموش ،سيگر 2001؛ اسپِين  .(1992نخستين گام براي يك
رويكرد متفاوت برنامهريزي ،شيوه متفاوت توليد دانش برپايه فهم تعاملي ،مشاركت و تعاملِ بين جامعيت باﻻ به پائين و
پائين به باﻻ است» :سياسي باش تا عاقل باشي« )فورستر ،1989ص.(25
»به نابرابريهاي عمومي و فراگير جهت تﻼش براي اصﻼحشان توجه كن .به عدم تعادلِ اطﻼعات و نبود نمايندگي ]افراد
و طبقات گوناگون[ دقت كن و مطمئن شو كه تمام نقطهنظرات مهم و نه صرفا آنهايي كه پيچيدهتر و قدرتمندتراند ،شنيده
شوند« )ساندركاك  ،1998ص.(107
از دههي  70توجه تب و تابِ مقاﻻت و انديشههاي فمينيستي نسبت به ساخت شهر و شيوه زندگيِ شهري جلب شد و
فمينيستها كوشيدند روايتي جديد و متفاوت از روايت غالبِ مدرن بنويسند.
شهرهاي صنعتي با رويكرد پهنهبندي 16به صورت يك تقسيمبنديِ فضاييِ صلب برنامهريزي شدهبودند .پهنهبندي
فضاهاي متفاوتي جهت كار ،سكونت و فراغت ايجاد و آن را بين گروههاي مردمي يعني زنان و مردان ،ثروتمندان و
تهيدستان و كارگران و بيكاران تقسيم ميكرد .تقسيمبندي فضايي جايگاه سخت متضادي 17را بين گروههاي مردمي به
وجود ميآورد .اكثر آثار و نظريهها درباب توضيح و تبيينِ تطور و برنامهريزيِ شهرها يك سوژه مرد )سفيدپوست و كارمند( را
در ذهن خود فرض كرده و به صورت حالت جهانشمولي به كارگرفتهاند .از اين رو ،تقريبا همه گمان ميكردند كه نقطهنظر
مردانه نقطهنظري است جهانشمول.
بهرهگيري از جنسيت بهسانِ يكي از مقوﻻت تحليل ،چشماندازهاي جديدي در قبال مسائل قديمي به دست ميدهد.
شهر جنسيتي شهرِ حمايت 18است
]در طي تاريخ[ شهرها را مردان براي مردان ديگر برنامهريزي ميكردند و ميساختند .زنان در اين بين سوژه فعالي در شهر
عمومي به شمار نميآمدند و در خانه ،حومههاي شهري و مكانهاي حاشيهايِ دور از مركز شهر 19محبوس بودند .آنها نه
بخشي از زندگيِ عمومي ،بلكه صرفا بخشي از زندگيِ خصوصي محسوب ميشدند.
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زنان آغاز كردهاند مسائل خود را مطرح كنند؛ مسائلي كه برنامهريزي هيچگاه به آنها اهميتي ندادهاست .در شهر
سرمايهداري 20جايي براي مسائل زنان وجود ندارد ،چرا كه همه چيز با پول سنجيده ميشود و از مراقبت و تيمار از مردم،
خانه ،خانواده و فرزندان هيچ پولي به دست نميآيد ،بنابراين اهميتي هم ندارند؛ كارِ ناپيدايِ زنان 21به نظام سرمايهداري
اجازه ادامه حيات ميدهد ،اما هيچكس آن را به رسميت نميشناسد.
زنان منفرد كم كم دست به سازماندهيِ خود در قالب يك جنبش ميزنند و ميكوشند تا با صدايي رسا و بلند مسائل خود را
بيان كنند؛ مسائلي ازقبيل حملونقلِ عمومي ،امكانات عموميِ نگهداري از فرزندان ،خدمات اجتماعمحور ،امنيت ،امكانِ
داشتنِ يك زندگي عمومي و امكانِ حضور و ماندن در فضاهايِ عمومي در هر زمان و به هر شكل.
از يكسو برنامهريزان شهري ممنوعالورود 22به وجود آوردهبودند و از سوي ديگر فرهنگ مسلط تمايز سفتوسختي بين زن
و مرد ايجاد كردهبود كه در آن قاعدهي عمومي و جايگاه عمومي براي هر كس مشخص بود .اين فرهنگ نگرشِ خاص و
محدودي از مردانگي 23و زنانگي 24ساخته بود .اين تمايزات تاامروز هم هنوز واسازي نشده و كماكان موانعِ فرهنگيِ بسياري
وجود دارد .زنان غالبا ميبايست مثل مردان باشند تا بتوانند از زندگي عمومي بهرهمند شوند .جنبش فمينيستي هماينك در
حال تﻼش براي واسازيِ اين موانع است و ميكوشد تفاوت جنسيتي و گرايشهاي عمده جنسيتي 25را معرفي و مطرح كند.
دانشگاهيان آمريكايي واژه جنسيت را در اواخر دهه  70باب كردند .عليرغم مطالعات جنسيتيِ بسيار» ،جنسيت« تعريف
واحدي ندارد و مردم غالبا آن را صرفا براي نسبت دادنِ تفاوت جنسي 26به كار ميبرند .جنسيت ارتباطي به جنس ندارد
بلكه به نقشهايِ اجتماعياي مربوط است كه جامعه )همه ما( به جنسهاي مختلف ميدهد.
جنسيت چارچوبِ سياست طرد) برخي سوژهها و بدنها( است و ابزاري براي ]برقراريِ[ نظم اجتماعي به شمار ميآيد .جون
دابليو .اسكات جنسيت را چنين تعريف ميكند:
»جنسيت عنصر سازنده روابط اجتماعي برپايه تفاوتهايِ جنسيِ ادراكشده و مهمترين شيوه بيانِ روابطي است كه قدرت
ايجادشان كردهاست«؛ و »جنسيت بدين معناست كه مردان و زنان با خصوصيات اجتماعي ،روانشناختي و فرهنگي شناخته
شوند ،يعني برساخت زنانگي و مردانگي به مثابه كنشي تاريخي ـ فرهنگي« )به نقل از ريبِرو .(1999
وقتي از جنسيت صحبت ميكنيم ،از نظامي سخن ميگوييم كه زنان ،مردان ،همجنسگرايانِ مرد و زن و تراجنسيتيها در
آن دخيل و در هم تنيدهاند .جنسيت به رفتارها ،تمنيات و هنجارهايي مربوط ميشود كه هر گروه در رابطه با ديگر گروهها
با آن مواجه است .بسياري از كتابها و پژوهشها عادت دارند كه تنها درباره زنان حرف بزنند ،به اين دليل كه درگذشته
كمتر به زنان بها دادهشدهاست؛ با اين همه واژه جنسيت مترادف با زن نيست.
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]امروزه[ جنسيت به مقولهي تفسيريِ جديدي جهت توصيف زندگيِ روزمره و صحبت از پيچيدگي و درهمبافتگيِ
هنجارهايِ اجتماعي و گروهي مبدل شدهاست.
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اگر قصدمان اين است كه روابطي را كه برپايه نيروهايِ اجتماعيِ متفاوت بين مردان و زنان وجود دارد دگرگون كنيم ،تغييرِ
نهادها ،خانواده و فرهنگ] موجود[ از هرچيز مهمتر است.
در ايتاليا ،سر و كله كتابهاي راديكالِ فمينيستي در دهه  70پيدا شد .اثر كيت ميلت با عنوان »سياست جنسي« 28كه
درخصوص مردساﻻري بود ،در سال  1971انتشار يافت.
»تفاوتهاي جنسي بيش از هرچيز تفاوتهايِ قدرت 29اند؛ مردان براي مدتها قدرت و سركوب خود را به كمك دين،
سياستگذاري ،قانون ،آموزش و فرهنگ بر قدرت توليدمثلِ زنان تحميل كردهاند« )ميلت ،1971ص.(58
امروزه اين ديدگاه را دور از خود مييابيم و ميبايست آن را در شرايط دهه  70درنظرگيريم.
كارﻻ لونتسي 30يكي از مهمترين نمايندگانِ جنبشِ فمينيسمِ راديكال در ايتاليا و عضو موسسِ گروه» شورش زنانه« 31بود.
اين گروه از »تمرين خودآگاهي« يعني نوعي از داستانگويي كه به زنان كمك ميكرد تا تجربيات زندگي مجرديِ خود را
در اختيار يكديگر بگذارند بهره جست تا از اين طريق نظريهي فمينيستيِ جديدي پيريزي كند و شرحِ متفاوتي از واقعيت
را به رشته تحرير درآورد .هدف آنها اين بود كه ديدگاهي متفاوت را نسبت به جامعه و زندگي شهري ابراز كنند .آنها از
اين پرسش آغاز ميكردند كه »من به عنوان يك زن كيستم؟« تا تجربيات فردي را به تجربيات گروهي پيوند زنند :شما
تنها زماني ميتوانيد از همه زنان سخن بگوييد كه از تكتكشان حرف بزنيد )بوچا ،1990ص.(21
امروزه نيز برخي از فرآيندهاي مشاركتي از »تمرين خودآگاهي« استفاده ميكنند تا به مردم و اجتماعات براي شرحِ
شرايطشان ،پاسخگوييِ تدريجي به مسائل آنها و ايجاد جريانِ خودقدرتمندسازي 32كمك كند.
جنبش فمينيستي را ميتوان به عنوان نخستين جريانِ خودقدرتمندسازي پنداشت .زنان با سخن گفتن از زندگي خود
واسازيِ تمايز بين زندگي عمومي و زندگي خصوصي را آغاز كردند )مثﻼ يكي از اولين هدفها اين بود كه حقوقِ كار
بازتوليدي و خشونت خانگي از سپهر خصوصي به موضوعات گفتوگويِ عمومي بدل شوند و در اين راه موفق هم شدند(.
زنان عليه دوگانهگراييها و تقسيمبنديهايي نظير توليد و بازتوليد ،فردي و سياسي ،خانوادگي و كاري جنگيدند؛ اين
دوگانهگراييها ارتباط و تﻼقيِ 33بين انواع مقوﻻت براي تصميمگيريِ عموميِ خوب) 34با رويكرد سيستمي به
تصميمگيري( را در ابهام فرو ميبرد .همانگونه كه فاينشتاين توضيح ميدهد »در چارچوب دستگاه برنامهريزي ،واقعيت
27

Complexity
Sexual politics
29
Power differences
30
سسين گرو ِه شورش زنانه .برای آشنايی بيشتر با
ت ايتاليايی و يکی از مؤ
 (1982-1931)Carla Lonziمنتقد هنر ،نويسنده و فعال فمينيس ِ
ِ
لونتسی و ديدگاههای وی ،بنگريد به شماره دوم نشريه اينترنتی عصبسنﺞ.
31
Rivolta femminile
32
Self-empowerment
33
Intersection
34
Good public decision making
28
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جداسازي جغرافيايي 35با تصوري از مداخﻼت و فعاليتهاي مقتضي و مناسب تركيب ميشود .پهنهبنديِ مسكوني به تقسيمِ
ِ
بين محل سكونت و محل كار كه خود نشانگرِ سرمايهداريِ كﻼنمقياس است شدت و حدت بيشتري ميدهد ...تمركز
روي توسعه مركزِ تجاريِ شهر 36و تضاد بين مركزشهر و واحدهاي همسايگي ]محﻼت[ كه از سوي برنامهريزانِ ترقيخواه و
نيز محافظهكار عنوان ميشد ،خود سبب ميگشت كه تمايزِ معمول بين سپهر مردانه و زنانه تكرار و تقويت شود« )،1998
.(28
سالتزانو و ماكي با ارجاع به شرايط ايتاليا ) ،(2009بر نقش مهمِ جنبشِ فمينيستي در تعريف و تعيينِ قانوني درخصو ِ
ص
استانداردهاي شهري تاكيد ميكنند؛ قانوني كه يكي از اولين ابزارهايِ بازتوزيعِ اجتماعي در كشور ما است كه درنظردارد
مراقبت و تيمار را به مثابه كاري اجتماعي به شمار آورد نه صرفا مسئلهاي شخصي كه به وظيفه مادران تنزل يافتهاست.
در همين زمان تفكري درخصوصِ مراقبت و تيمار مطرح شد :مراقبت به مثابه ارزشي اجتماعي تفسير و ديدگاه جديدي
پيرامون فضاهايِ مراقبتيِ عمومي مناسب تلقي شد .در آن زمان هنوز مراقبت و نگهداري از كودكان و پيرساﻻن مسئلهاي
خانوادگي به شمار ميرفت حال آنكه امروزه به همت و تﻼشِ جنبشِ فمينيستي مسئلهاي است مدني.
اين مباحثات در طي دهه  90ادامه يافت و موضوع جديد ،توافق زماني 37بود ،يعني تلقي شهر ديگر نه فقط همچون
]فضايي[ در طي زمانِ كار ،بلكه در طي اوقات فراغت و زمانِ مراقبت و سرپرستي ،نيز؛ و تﻼش شد كه به پيچيدگيِ
زمانهاي مختلف زندگي توجه شود.
زمينه پژوهشيِ جنسيت خصوصيتي ميانرشتهاي 38دارد و جغرافيا ،برنامهريزي و سياستگذاري در پژوهش جنسيتي
درهمتنيدهاند .برنامهريزي به ميانجيِ پژوهش جنسيتي ،ابزارهاي جديدي جهت توضيح و توصيف شهر مييابد كه عبارتاند
از همياري ضمني ،مشاهدات و مصاحبههاي عميق.
كتاب آنتونﻼ روندينونه و راكله برگي ،جغرافياي جنسيت ) ،39(2009مسئله برنامهريزي جديد در پژوهش جنسيتي را نشان
ميدهد و مشخصا به قواعد پژوهشگر و روابط بين پژوهشگر و ابژهي پژوهش مربوط ميشود .هدف برنامهريزان و
سياستگذاران پوششِ منفعت عمومي است؛ كاري كه گفتناش آسان اما انجاماش دشوار است ،زيرا پيش از هر چيز،
فهميدن اينكه منفعت عمومي كدام است مشكل است .اولين گام در جهت تعيين منفعت عمومي اين است كه بفهميم هيچ
منفعت عموميِ واحد و يكساني وجود ندارد ،بلكه منفعتهاي فراواني وجود دارند كه برخي مستحكم ،برخي سست ،برخي
قدرتمند و برخي فاقد قدرتاند .اين منفعتهاي عموميِ مختلف قدرت تاثيرگذاريِ متفاوتي در جامعه و فرآيندهاي
تصميمگيريِ عمومي دارند .برنامهريزي و سياستگذاري به لحاظ تاريخي در مالكيت مردان سفيدپوست طبقه متوسط
بودهاست .چه نوع شهري خواهيم داشت اگر از دريچه تفاوتهاي جنسيتي تصميمگيري كنيم؟

35

Geographical separation
Central business development
37
Time conciliation
38
Interdisciplinary
39
Geografie di genere
36
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 باربارا، كنفرانسِ منظرهاي سكونتي در خﻼل نخستين نشست.دپژوهش جنسيتي ميكوشد كه شيوه پژوهشيِ نويني برساز
پيتسو درباره حق بر شهر صحبت كرد؛ جنسيت برساختي نوين از حق به شهر است زيرا تﻼش دارد كه به ظهور يك بينش
.جديد كمك كند و ميكوشد كه شهر را عرصهاي براي پاسخ به نيازهاي مختلف ببيند نه مكاني براي طرد
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