
سخن سردبیـر ویژه

ــراه  ــدف هم ــا ه ــهروندی« ب ــیت و ش ــۀ »جنس ویژه نام
ــور  ــان کش ــات زن ــا تجربی ــری ب ــای نظ ــردن بحث ه ک
ــهروندی در  ــوق ش ــان از حق ــورداری آن ــی برخ و چگونگ
مقایســه بــا مــردان شــکل گرفــت. امــا حکایــت  »عشــق 
ــب  ــد اغل ــم مانن ــه ه ــن زمین ــود اول« در ای ــان نم آس
حوزه هــای علمــی مرتبــط بــا مســائل زنــان تکــرار 
شــد. آنچــه قابــل توجــه اســت طــرح بحث هــای نظــری 
ــی  ــتوانه های تجرب ــدون پش ــهروندان ب ــارۀ ش ــیار در ب بس
در کشــور های در حــال توســعه از جملــه ایــران و غیبــت 
نظــرات و دیدگاه هــای زنــان شــهروند در ایــن میان اســت. 
ــا خــأ  مــا هــم در مــورد حقــوق شــهروندی در کشــور ب
تجربــی جــدی در حــوزۀ شــهروندی زنــان مواجه هســتیم.

ــی در  ــات میدان ــامل تحقیق ــا ش ــده ی ــات انجام ش مطالع
حــد پایان نامه هــای کارشناســی ارشــد اســت کــه بخشــی 
ــًا  ــه چــاپ شــده و طبیعت ــه صــورت مقال ــج آنهــا ب از نتای
ــاری  ــۀ آم ــک جامع ــدد و در ی ــای متع ــا محدودیت ه ب
ــًا در  ــا صرف ــه ی ــل دسترســی انجــام گرفت کوچــک و قاب
حــد اشــاره بــه عناویــن نظــری و مــرور برخــی نوشــته ها 
باقــی مانــده اســت. در نتیجــه، مــا واقعــًا نمی دانیــم کــه 
زنــان ایــران چگونــه »شــهروندی« را زندگــی می کننــد؟ 
ــورد  ــد؟ در م ــهروندی« دارن ــوق ش ــی از »حق ــه تعریف چ
ــور  ــند؟ چط ــه می اندیش ــهروندی چگون ــئولیت های ش مس
ــی  ــای واقع ــد؟ معن ــه می کنن ــتن« را تجرب ــق داش »تعل
ــینۀ  ــه پیش ــت؟ چگون ــان چیس ــی زن ــهروندی در زندگ ش
اجتماعــی و فرهنگــی و شــرایط اقتصــادی بر زندگــی آنان 
بــه عنــوان شــهروند تأثیــر می گــذارد؟ و چــه گروه هایــی 
ــهروندی  ــوق ش ــتر از حق ــی بیش ــه گروه های ــر و چ کمت

ــد؟  برخوردارن

ــای  ــرای اعط ــون ب ــه قان ــم ک ــال می دانی ــن ح در عی
برابــری رســمی ـ کــه گاه چنیــن هــم نیســت ـ و عینیــت 
ــًا  ــی نیســت و اتفاق ــان کاف ــوق شــهروندی زن ــن حق یافت
را  واقعــی  نابرابری هــای  قانونــی  برابری هــای  ایــن 
ــودن،  ــهروند ب ــر ش ــاوه ب ــن، ع ــد. بنابرای ــان می کن پنه
شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی انتخــاب و اســتفاده از حقوق 
شــهروندی نیــز بایــد فراهــم باشــد و منابــع و فرصت هــای 

ــا شــده باشــد.  ایــن انتخــاب و برخــورداری مهی
در ویژه نامــۀ هفــت شــهر تــاش داشــته ایم حقــوق 
شــهروندی را بــا نــگاه جنســیتی و توســعه ای مــورد 
ــرد  ــیر از رویک ــن مس ــی ای ــم و در ط ــرار دهی واکاوی ق
مشــارکت جویی همــکاران جــوان )زنــان و مــردان( وزارت 
ــت گذاران،  ــای سیاس ــب دیدگاه ه ــازی و کس راه و شهرس
ــدان  ــی و هنرمن ــای مردم ــگاهیان، نهاد ه ــران، دانش مدی
بهــره برده ایــم. فراخــوان هفــت شــهر نیــز کمــک قابــل 
توجهــی در جلــب نظــر عمــوم بــه هــدف ایــن ویژه نامــه 

کــرده اســت. 
ویژه نامــه بــا حقــوق شــهروندی در چارچوب کان توســعه 
و طــرح موضوعــات نظــری همــراه بــا مجادله هــای رایــج 
در ایــن حــوزه آغــاز می شــود. ســپس خوانــش جنســیتی 
ــون  ــاد گوناگ ــه ابع ــد ب ــای جدی از شــهروندی و رویکرده
ــگران  ــمندان و پژوهش ــد اندیش ــۀ دی ــهروندی از زاوی ش

ــردد. ــه می گ ــان ارائ ــوزۀ مســائل زن ح
ــا همــۀ تحــوالت حقــوق شــهروندی در  شــگفت آنکــه ب
چنــد دهــۀ اخیــر و تــاش نظریه پــردازان زنانه نگــر 
ــان در مباحــث  ــدن زن ــده مان ــل نادی ــح دالی ــرای توضی ب
حقــوق شــهروندی، و نیــز فراگیــری شــهروندی در عرصــۀ 
خصوصــی همپــای عرصــۀ عمومی، کمــاکان مســائل زنان 

فقط شهـروند بودن کافـی نیسـت 
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ژاله شادی طلب

در حــوزۀ خصوصــی بــه عنــوان حقــوق شــهروندی آنــان 
ــر  ــده نمی شــود. در نتیجــه، پژوهشــگران کمت طــرح و دی
ــهروندی  ــوق ش ــر حق ــائل آن از منظ ــواده و مس ــه خان ب
ــک در  ــش کوچ ــک پژوه ــه ی ــط ب ــا فق ــد و م پرداخته ان
مــورد آگاهــی زنــان از حقــوق خــود در خانواده، کــه در واقع 
اولیــن قــدم در مطالبــۀ حقــوق شــهروندی و برخــورداری از 
ایــن حقــوق اســت، دســت یافته ایــم. چنــد نمونــۀ واقعــی 
از تجربــۀ شــهروندی حاصــل از پژوهــش  در شــهر تهــران 
ــرد  ــا ط ــورداری ی ــی برخ ــان د هندۀ چگونگ ــد نش می توان
زنــان در زندگــی روزمــره از ابتدایی تریــن زمینه هــای 

شــهروندی باشــد.
ــهروندان  ــهروندی را از ش ــم ش ــعی کرده ای ــن س همچنی
ــای  ــا و زمینه ه ــان را در موقعیت ه ــم و صــدای زن بیاموزی
مختلــف شــهروندی بازتــاب دهیــم، زنانــی کــه بــا ایفــای 
ــب  ــه در قال ــای داوطلبان ــهروندی و کنش ه ــئولیت ش مس
ســازمان های غیردولتــی بــه حمایت از کســانی برخاســته اند 
ــد. افــرادی از طبقــات  کــه از حقــوق شــهروندی محروم ان
ــاده  ــی س ــون در گفت وگوی ــادی گوناگ ــی و اقتص اجتماع

ــد.  ــان کرده ان ــارۀ حقــوق شــهروندی بی نظراتشــان را در ب
ــوق  ــا حق ــط ب ــم و مرتب ــاب مه ــد کت ــز چن ــان نی در پای
ــۀ  ــته های ادیبان ــه از نوش ــک نمون ــان و ی ــهروندی زن ش

زنــان در بــارۀ زنــان در شــهر معرفــی شــده اســت.    

منبع: خبرگزاری مهر
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