
توســعه بــه مثابــه امــری مــدرن، در کنــار ســایر ویژگی هــا، 
ــتین  ــف، در نخس ــع مختل ــاالرانه دارد. جوام ــی فن س ماهیت
مواجهــه بــا جهــان مــدرن، مجــذوب هویــت فن ســاالرانۀ آن 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــال می کنن ــاده انگارانه خی ــوند و س می ش
بــا حفــظ هویــت تاریخــی و ســرزمینی خــود، از مزیت هــای 
ــۀ تاریخــی بســیاری از  ــد. امــا تجرب ــۀ آن بهــره ببرن فناوران
جوامــع از جملــه ایــران نشــان داده  اســت کــه ایــن خیالــی 
ــای  ــر پیامده ــه درگی ــیده ک ــی نکش ــوده و طول ــش نب بی
بنیان برانــداز اجتماعــی و فرهنگــی آن شــده اند. ازجاکندگــی، 
آشــفتگی، ناآرامــی و افــق ناروشــن همســایگان همــه مؤیــد 
ایــن مطلب انــد. حتــی آرامــش و ســکوت مرگبار کشــورهای 
ــز چشــم انداز پرامیــدی را  ــی خلیــج فــارس نی حاشــیۀ جنوب
فــراروی مــا قــرار نمی دهــد. از ســوی دیگــر، کســانی کــه 
ــه را از  ــا جامع ــتن دره ــا بس ــد ب ــد می توانن ــر می کنن فک
رویارویــی بــا ایــن پدیــدۀ پرقــدرت جهانــی مصــون بدارنــد 
اشــتباهی ســنگین تر می کننــد. در اقتصــاد مفهومــی هســت 
ــۀ فرصــت«، بدیــن معنــی کــه افــراد در  ــوان »هزین ــا عن ب
ــر  ــد فک ــت  آورده ان ــه  دس ــه ب ــه آنچ ــا ب ــه نه تنه ــر لحظ ه
ــد  ــت داده ان ــه از دس ــی ک ــه فرصت های ــه ب ــد، بلک می کنن
ــت داده  ــای از دس ــۀ فرصت ه ــر هزین ــند. اگ ــز می اندیش نی
بیشــتر از منافــع کســب شــده  باشــد، ایــن موضــوع باعــث 

شهـروندی و جنسـیت از منظـر توسـعه در ایران معاصـر

عباس احمد آخـوندی*

aakhoundi@ut.ac.ir* دکتری اقتصاد سیاسی

تغییــر تصمیــم آنهــا می شــود. حــال اگــر ملتــی به ایــن درک 
برســد کــه فرصت هــای زیــادی از آنــان ســلب شــده  اســت، 
بی گمــان بــر نظــم موجــود و کســانی کــه ایــن فرصت هــا 
ــد  ــر برخواهن ــی تغیی ــد می شــورند و در پ ــان گرفته ان را از آن
آمــد. البتــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه تغییــر رو بــه 
ســوی خوبــی داشــته باشــد چــون ممکــن اســت منجــر بــه 
ــری  ــر و بدت ــی طوالنی ت ــی، و ناکارای ــرج، ناامن ــرج و م ه
شــود، هم چنــان کــه در جریــان تحــوالت خاورمیانه وشــمال 
افریقــا دیدیــم. ولــی نکتــۀ مهــم این اســت که سیاســت گذار 
نگــذارد کار بدانجــا بکشــد و گرنــه تغییــر گریز ناپذیــر خواهــد 

بــود.
در ایــران نیــز، در رویارویــی بــا پدیــدۀ مدرنیته، غلبــۀ ماهیت 
فن ســاالرانۀ آن را می بینیــم. برابــر شــدن توســعه بــا اجــرای 
چنــد پــروژۀ بــزرگ عمده تریــن چالشــی اســت کــه در فهــم 
توســعه در ایــران بــه  وجــود آمــده  اســت. ولــی واقعیــت ایــن 
ــا ســبک زندگــِی  ــه، در مواجهــه ب ــون جامع اســت کــه اکن
دنیــای جدیــد، دچــار شــکاف اجتماعــی ژرفــی شــده و ایــن 
ــب ســخت تر  ــه مرات ــان ب ــوزۀ زن ــی و انشــقاق در ح واگرای
اســت. دلیــل آن هــم کامــًا روشــن اســت. فاصلــه و تضــاد 
ســبک زندگــی قدیم و جدیــد در نحوۀ حضور زنــان در جامعه 
ــدیدتری  ــارض ش ــر و در تع ــهودتر و ملموس ت ــًاً مش کام
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بــا باورهــا و ارزش هــای حاکــم بــر جامعــه اســت، فــارغ از 
اینکــه ایــن ارزش هــا و باورهــا بنیان هــای اســتوار مذهبــی 

یــا اســامی داشــته یــا نداشــته باشــند. 
ایــن مقالــه و یادداشــت، موضــوع را ایــن  گونــه طبقه بنــدی 
ــه   ــد توســعه را ب ــد کــه از منظــر ســبک  زندگــی، بای می کن
تحــول از رعیــت بــه شــهروند تحویــل کــرد. ایــن نــوع نگاه 
ــش  ــوب افزای ــک را در چارچ ــاوری و تکنی ــه موضــوع، فن ب
ــاوی  ــر تس ــرد و در براب ــهروندان می پذی ــاه ش ــی و رف ایمن
ــاط  ــد. در ارتب ــت می کن ــاالری مقاوم ــد فن س ــعه و رش توس
بــا برابــری جنســیتی و حتــی تبعیــض مثبــت بــه نفــع زنــان 
نیــز، بــا رعایــت ویژگی هــای زیســتی آنــان، اولویــت را بــه 
اســتقرار موضــوع و مفهــوم شــهروندی در جامعــه می دهــد 
چــون اگــر بســتر اســتقرار حقــوق شــهروندی در جامعــه ای 
فراهــم نشــود، تضمیــن حقــوق زنــان نیــز بی معنــی خواهــد 
بــود. در ایــن چارچــوب، ابتــدا رابطــۀ فنــاوری و توســعه تــا 
حــدی مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت. ســپس بــه مفهوم 
شــهروندی و »حــِق داشــتِن حــق« و نهایتــًا شــرح و بســط 
شــهروندی مبتنــی بــر تفــاوت کــه ناظــر بــر جنیســت اســت 

پرداختــه خواهــد شــد. 
رویکردهــای مبتنــی بــر دعــوت بــه حضــور زنــان در توســعه 
و توجــه بــه مشــکات آنــان منفــک از مــردان در ســال های 
ــعه ای در  ــرات توس ــی نظ ــق کل ــدم تحق ــش از 1980 ع پی
ــز  ــوم و نی ــان س ــورهای جه ــرایط کش ــود ش ــت بهب جه
ــان را در پــی  موقعیــت نامطلــوب اجتماعــی و اقتصــادی زن
داشــت. در نتیجــه، تغییــر رویکردهــا به ســوی تــوازن، تعالی 
انســان و کاهــش نابرابــری  در دســتور کار قــرار گرفــت. بــر 
ایــن اســاس، در ادبیــات توســعۀ جوامــع، مفهــوم جنســیت 
جانشــین مفهــوم زن شــد. در ایــن راســتا، موضــوع زنــان در 
مفهــوم تعــادل و برابــری جنســیتی از ســال 2000 بــه یکــی 
از محورهــای اصلــی و جــدی در اهــداف توســعه تبدیل شــد. 
ــۀ  ــداف هفده گان ــی از اه ــیتی« یک ــری جنس ــون »براب اکن
ــه طــور  ــي فعالیت هــاي بشــر ب ــرای ارزیاب ــل ب ســازمان مل
عــام و دولت هــا بــه طــور اخــص در خصــوص توســعۀ پایدار 
ــزان  ــیت و می ــوع جنس ــه موض ــه ب ــن  رو، توج ــت. از ای اس
برخــورداری زنــان در مقایســه بــا مــردان یکــی از ماک های 
ارزیابــی ســطح توســعۀ انســانی جوامــع بــه شــمار مــی رود 

ــرار  ــد نظــر ق ــد در تمامــی سیاســت های توســعه ای م و بای
ــان  گیــرد. در چنیــن رویکــردی کــه توجــه بــه موضــوع زن
در فراینــد توســعه بــا تأکیــد بــر برابــری و تعــادل در تأمیــن 
حقــوق افــراد جامعــه صــورت می گیــرد، مفهــوم شــهروندی 
جایــگاه و نقــش راهبــردی می یابــد. شــهروندی تنهــا مفهوم 
اجتماعــی اســت کــه از طبقــه، الیــه و موقعیــت اجتماعــی 
فراتــر مــی رود و همــگان را بــه  عنــوان اعضــای تمــام عیــار 
ــری  ــان براب ــن چارچــوب، بنی ــر می ســازد. در ای ــه براب جامع
بــر طبیعــت انســانی و موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی نهاده 
ــاوت  ــی انســان ها متف ــت و توانای ــه ظرفی نمی شــود چــرا ک
اســت و موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا نیــز تابعــی از 
تــاش، دانایــی و شایســتگی  یــا میــراث آنــان اســت. لیکــن 
برابــری شــهروندی برســاختۀ یک ســاختار سیاســی و حقوقی 
ــی  ــاد مردم ــی آح ــتگی اجتماع ــن همبس ــه متضم ــت ک اس
ــه  اســت کــه در یــک نظــام سیاســی زندگــی می کننــد و ب
ــن  ــه مشــروعیت می بخشــند. در ای ــدرت در جامع اعمــال ق
نوشــتار، ســه گانۀ توســعه، شــهروندی، و جنســیت در ایــران 
ــه در  ــرد ک ــرار می گی ــه ق ــورد توج ــن م ــر بنیادی از دو منظ
ارتبــاط و گفتمــان بــا یکدیگــر، جویــای چارچوبــی معنــادار 

ــد. ــن زمینه ان ــزی در ای ــت گذاری و برنامه ری ــرای سیاس ب
ــدد و  ــوۀ ورود تج ــی نح ــرورت بازخوان ــت، ض ــر نخس منظ
ــعه در  ــد توس ــر رون ــروری ب ــت. م ــران اس ــه ای ــه ب مدرنیت
ــه روشــنی نشــان می دهــد کــه نحــوۀ ورود  دورۀ معاصــر ب
ــوده  ــکال ب ــاالرانه و تکنی ــیار فن س ــران بس ــه ای ــه ب مدرنیت
اســت. آنچــه در ایــن ورود فن ســاالرانه رخ داده نادیــده  
ــه از  ــت ک ــع آن اس ــا تضیی ــهروندی ی ــوق ش ــن حق گرفت
منظــر توســعۀ ملــی قابــل توجــه و پیگیــری جــدی اســت. 
نمودهــای ایــن فن ســاالری شــتاب زده در همــۀ عرصه هــای 
توســعه مشــهود اســت کــه در قیــاس بــا ســرمایه های کان 
صــرف شــده، می تــوان بــه درســتی ادعــا کــرد کــه منجــر 
بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی، تأمیــن حقــوق شــهروندان، و 
فراهــم شــدن امــکان زندگــی ســالم تر بــرای نســل آینــده 
نشــده  اســت. در ســبک جدیــد زندگــِی برآمــده از ایــن نــگاه 
فن ســاالرانه و پروژه محــور کــه بــر اولویت ماشــین بنا شــده، 
شــهروند اساســًا جایــگاه ثانــوی دارد. این موضــوع اختصاص 
بــه جنســیت و ســن نــدارد. در چنیــن چرخــه ای، توســعه بــه 
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ــال،  ــرای مث ــود. ب ــل می ش ــه کاال تحوی ــتحالۀ انســان ب اس
آمــار رســمی و کلــی سرشــماری 1395 تعــداد 3.9 میلیــون 
واحــد مســکونی ثبــت شــده در تهــران را نشــان می دهــد که 
بــا توجــه بــه بعــد خانــوار، بــرای 12.5 میلیــون نفــر جمعیت 
کافــی اســت. ایــن در حالــی اســت کــه از جمعیــت بالــغ بــر 
8.7 میلیــون نفــری ســاکن تهــران تعــداد قابــل توجهــی بــا 
ــه همیــن ترتیــب در ســطح  ــد و ب مشــکل مســکن مواجه ان
ــا یــک ســوم  ــر ب ــون نفــر، براب ــز حــدود 19 میلی کشــور نی

جمعیــت ایــران، در وضعیــت بدمســکنی هســتند. 
در شــرایط غلبــۀ تکنیــک بــر توســعۀ انســانی، ســودمندی، 
ســازگاری و ارزیابــی اثــر نهایــِی اجــرای پروژه هــا بــر کیفیت 
ــی  ــۀ عموم ــا و عرص ــهروندان و فض ــوق ش ــی و حق زندگ
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــدارد. مه ــت ن ــان موضوعی ــی آن زندگ
ــش،  ــران نواندی ــت حکم ــی ژس ــع حکمران ــانی از موض کس
مــدرن و عمران گــرا را یــدک بکشــند. امــا بــه چــه بهایــی؟ 
بــه بهــای ســوداگری ظرفیت هــای زیســتی نســل امــروز و 
ــال  ــه دنب ــا ســوداگرانی کــه ب ــردا و حقــوق شــهروندان ب ف
منافــع آینــده هســتند و در ایــن ســودا طمــع به ســودی فراتر 
ــد. ایــن آمــار نشــان از غلبــۀ  ــازار دارن از تقاضــای واقعــی ب
تکنیــک بــر حقــوق شــهروندی دارد کــه مشــکلی فراگیــر و 
عمومــی در کل کشــور بــه شــمار مــی رود. توســعۀ ســاخت  و 
ســاز در جاهایــی کــه هــم از حیــث ظرفیــت زیســتی و هــم 
ــباع اند، لیکــن دارای ارزش  ــی اش ــه لحــاظ تقاضــای واقع ب
ســوداگرانۀ فــراوان هســتند، ماننــد مناطــق 1 و 2 و 22. لــذا 
ایــن ســاخت و ســازها نه تنهــا کمکی به ســرزندگی، شــادابی 
ــر  ــد کــه اث و ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم شــهر نمی کن
معکــوس دارد. از ســوی دیگــر، در نقــاط دیگــری از شــهر، 
ــادی  ــرمایه های م ــایش س ــی، فرس ــازل زندگ ــت ن ــا کیفی ب
و معنــوی و هویــت تاریخــی، بی مســکنی و بد مســکنی 
مواجهیــم. در ایــن زمینــه، می تــوان بــه ســاخت پــل، 
ــم در  ــردی عظی ــد عملک ــز چن ــد، مراک ــاختمان های بلن س
شــهرهای بــزرگ و کان شــهرها و نمونه هــای بــارز دیگری 
از  غلبــۀ تکنیــک بــر حقــوق شــهروندی و پایمال شــدن این 
حقــوق اشــاره کــرد. ایــن امــر ضــرورت بازگشــت به انســان 
و در مرکــز قــرار دادن شــهروند در فراینــد توســعه و کنتــرل 
ــت زندگــی  ــای کیفی ــع ارتق ــه نف ــرداری از تکنیــک ب بهره ب

ــزد  ــا گوش ــه م ــهروندی را ب ــانی و ش ــت انس ــظ هوی و حف
می کنــد. و گرنــه بــا توجــه بــه ماهیــت فن ســاالرانۀ زندگــی 
مــدرن، فراینــد کاالیــی شــدن انســان بــر هویــت انســانی، 
تاریخــی و مکانــی شــهروندان غلبــه پیــدا خواهــد کــرد. همۀ 
اینهــا ضــرورت تجدیــد نظر بنیــادی در ســاختار های توســعه 

ــازد.  ــرح می س را مط
ــه  ــر ورود مدرنیت ــوان در براب ــًا نمی ت ــر قطع در دوران معاص
کــه تحولــی جهانــی اســت و تمامــی دنیــا درگیــر آن اســت 
مقاومــت کــرد، ولــی بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــت که 
ــق  ــدار و متعل ــک ســاختار پای ــوان در ی ــق می ت از چــه طری
بــه ایــن ســرزمین و پیوســته بــا تاریــخ بــا آن روبــه رو شــد؟ 
ــا بازخوانــی  ــر ایــن ادعــا اســت کــه ایــن امــر ب ــده ب نگارن
ــن  ــری اســت. ای ــل طــرح و پیگی اندیشــۀ ایران شــهری قاب
بــه معنــی بازگشــت بــه گذشــته و تکــرار مجــدد آن نیســت. 
ــه  بدیــن معنــی اســت کــه شــهروندی مفهومــی وابســته ب
مــکان و زمــان اســت. لــذا نــه تاریــخ را می تــوان از او گرفت 
ــد تاریخــی در دوران  ــن رون ــد ای ــه ســرزمین را. بی تردی و ن
ــب توســعۀ مــدرن مواجــه  ــو در قال ــا مفاهیمــی ن معاصــر ب
شــده اســت کــه در گذشــته وجــود نداشــته اند. لیکــن مســئلۀ 
مهــم اندیشــیدن بــه چگونگی ســازگار شــدن با ایــن مفاهیم 
نــو یــا بــه عبارتــی چگونگــی رویارویــی اندیشــۀ مــدرن بــا 
بســتر هویــت تاریخــی و ســرزمینی ایــران اســت. بســیاری 
از مســائل امــروز ایــران همچــون ناهنجاری هــای سیاســی، 
فرهنگــی و اقتصــادی، آســیب های اجتماعــی، کژکرداری هــا، 
ــوارد دیگــری از  شــلختگی های معمــاری و شهرســازی و م
ایــن دســت نمونه هــای بــارز ایــن ناســازگاری ها بــه شــمار 

می رونــد. 
دومیــن منظــر در تشــریح مفهــوم جنســیت در مقولۀ توســعه، 
ــی از ارکان  ــوان یک ــه عن ــهروندی ب ــوم ش ــه مفه ــه ب توج
ــت از  ــارت اس ــوع عب ــت. موض ــث اس ــورد بح ــه گانۀ م س
ــان ایــن حقــوق و  ــاط شایســته می ــراری ارتب چگونگــی برق
فن ســاالری برآمــده از مدرن گرایــی بــه گونــه ای کــه مانــع 
از غلبــۀ تکنولــوژی بــر زندگی شــهروندی در ایــران و جایگاه 
انســانی شــهروند شــود. مفهــوم شــهروندی هرچنــد بســیار 
ــم  ــده و مفاهی ــای پیچی ــر جنبه ه ــر ب ــد، ناظ ــاده می نمای س
متفاوتــی اســت. شــهروندی بــه مفهــوم عضویــت و تبعیت از 
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یــک ملــتـ  دولــت کلی تریــن قاعــده ای اســت کــه متضمن 
کارکردهــای هنجــاری در یــک نظــام سیاســی مدرن اســت. 
ــزوم  ــدرن الزم و مل ــت م ــهروندی و دول ــتر، ش ــن بس در ای
یکدیگرنــد. در دولــت مــدرن منشــأ مشــروعیت قــدرت ملــی 
ــر  ــان ب ــی از آن ــه نمایندگ ــت ب ــت و حاکمی ــهروندان اس ش
ســرزمین ها اعمــال می شــود. اندیشــۀ شــهروندی خــاق و 
مشــارکت جو بــه مثابــه هــدف و راهبــرد می تواند در راســتای 
ــردی  ــد، راهب ــران جدی ــکل گیری ای ــی ش ــوالت تاریخ تح
ــا در  ــر جامعــۀ م ــرای خــروج از انفعــال سیاســی حاکــم ب ب
مقطــع زمانــی حاضــر باشــد. ناکارآمــدی سیاســی، کاهــش 
ســرمایۀ اجتماعــی، گســترش شــکاف اجتماعــی، ناکارآمــدی 
مدیریــت اقتصــادی ملی، گســترش ناهنجاری هــای فرهنگی 
و ســقوط اخاقــی موضوعاتــی اســت که ایــن روزهــا در اکثر 
ــث  ــورد بح ــف م ــای مختل ــا گرایش ه ــی ب ــل سیاس محاف
ــتوار  ــه اس ــن پای ــر ای ــرد ب ــن راهب ــت. ای ــو اس و گفت وگ
اســت کــه شــخصیت، هویــت و حقــوق فــردی شــهروندان 
در پیوســتن بــه جمعــی بــه نــام ملــت ایــران نه تنها اســتحاله 
ــد، بلکــه قبــول عضویــت در ملــت تضمینــی اســت  نمی یاب
بــر تثبیــت و رعایــت حقــوق و هویــت فــردی آنــان. در ایــن 
رویکــرد، هیچ کــس نمی توانــد حقــوق فــردی شــهروندان را 
محــدود کنــد، حتــی اگــر ارادۀ اکثریــت در قالب دموکراســی 
باشــد و حتــی بــه نــام قانــون. ایــن موضــوع در اصــل نهــم 
قانــون اساســی نیــز تصریح شــده اســت. رویکرد شــهروندی 
واجــد عنصــر خاقیــت و پویایــی اســت. در ایــن رویکــرد، 
قــدرت محصــول گفت وگــوی اجتماعــی اســت کــه در قالــب 
ــن  ــی ای ــه زمان ــد. البت ــدا می کن ــی پی ــب تجل ــان غال گفتم
ــارآور  گفتمــان خاقیــت و ظرفیــت حــل مشــکل دارد یــا ب
می شــود کــه توانایــی پیــش رانــدن جامعه به ســمت توســعۀ 
انســان محور را داشــته باشــد و بتوانــد موجــب اســتقرار نظــم 
ــه  ــد ب ــر آنکــه بتوان ــر اجتماعــی شــود. مهم ت کارآمــد و مؤث
حیــات خــود ادامــه دهــد و گرنــه جــای خــود را بــه اســتبداد 

پوپولیســتی یــا هــرج و مــرج خواهــد داد.
جنبــۀ مدنــی شــهروندی مبتنــی بــر ایــن پیش فــرض 
اســت کــه ســطح قابــل قبولــی از حقــوق برابــری و آزادی 
ــد  ــه منظــور شــده اســت. هرچن ــرای شــهروندان در جامع ب
تعریــف واحــدی بــرای برابــری و آزادی در جوامــع مختلــف 

وجــود نــدارد، اندیشــه ورزان حــوزۀ سیاســت و اجتمــاع درجــۀ 
پایــه ای از برابــری و آزادی را بــرای تحقق مفهوم شــهروندی  
ــرش  ــل پذی ــرِی حداق ــور از براب ــد. منظ ــروری می دانن ض
ــوند و  ــر زاده می ش ــان ها براب ــه انس ــت ک ــل اس ــن اص ای
حــق دسترســی برابــر بــه منابــع مــادی، اجتماعــی، سیاســی 
ــد.  ــوظ باش ــه محف ــان در جامع ــرای آن ــد ب ــادی بای و اقتص
شــهروندی، آزادی و برابــری بــه صــورت غیر قابــل انتزاعــی 
ــق  ــۀ تحق ــون الزم ــت قان ــده اند و حکوم ــام ش ــم ادغ در ه
ــوم  ــری، مفه ــب فک ــن قال ــت. در ای ــا اس ــۀ آنه ــر هم مؤث
برابــری جنســیتی نیــز بــه عنــوان یکــی از اهــداف توســعه 
ــادار  ــتقیم و معن ــۀ مس ــرد و رابط ــرار می گی ــه ق ــورد توج م

ــازد.  ــی می س ــهروندی متجل ــوم ش ــا مفه ــود را ب خ
در هــر دو منظــر فــوق الذکــر، موضوع زنــان به عنــوان یکی 
ــه  ــا مدرنیت ــران ب ــی ای ــای رویاروی ــن حوزه ه از پرچالش تری
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. از آنجــا کــه تغییــرات اجتماعــی 
گســترده ای در حــوزۀ زنــان در ایــن دوره اتفــاق افتاده اســت، 
مشــکات ایــن حــوزه قابــل مقایســه بــا حوزه هــای دیگــر 
نیســت. بنابرایــن، نیــاز اســت کــه بــا ژرف نگــری بیشــتری 
بــه بازخوانــی آن پرداختــه شــود. امــروز توجــه بــه مفهــوم 
شــهروندی یکــی از شــاخص های مــدرن بــودن جوامــع بــه 
حســاب می آیــد ولــی در غالــب کشــورهای جهــان صــد تــا 
صــد و پنجــاه ســال ســپری شــده اســت تــا زنــان نیــز بــه 
ــوند،  ــمار آورده ش ــه  ش ــف ب ــن تعری ــهروند در ای ــوان ش عن
ــات  ــا درج ــش ب ــن چال ــر از کشــورها ای و در بســیاری دیگ
متفــاوت همچنــان باقــی اســت.  از دیــدگاه نظــری می تــوان 
پذیرفــت کــه این موضــوع، بــه ویــژه در ایــران، زیرمجموعۀ 
فراینــد تثبیــت و تأمیــن حقــوق شــهروندی و حقــوق ملت در 
قانــون اساســی اســت. نهضــت مشــروطه و انقاب اســامی 
رعیــت را بــه شــهروند ارتقــا دادنــد. بی گمــان این تحــول در 
مــورد زنــان پیچیده تــر اســت چــون بُعــد مســافت در انتقــال 
زنــان از پرده نشــینی بــه شــهروندِی تمــام عیــار بــه مراتــب 
ــت.  ــهروند اس ــه ش ــت ب ــرداِن رعی ــول م ــر از تح طوالنی ت
بــدون شــک معضــل تنهــا بــا تغییــر قوانیــن رفــع نمی شــود. 
برابــری مفهومــی اســت فرهنگــی و اجتماعــی کــه بایــد از 
ســوی جامعــه و در چارچــوب پذیــرش تغییــر ســبک زندگی، 
بــه  طــور طبیعــی پذیرفتــه و وجدانــی شــود. از همیــن  رو، در 
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ــی در  ــای مختلف ــف صاحب نظــران ایده ه تفســیرهای مختل
مواجهــه بــا آن وجــود دارد. 

در دســته بندی کشــورها در رابطــه بــا توجــه بــه تفاوت هــای 
ــزو کشــورهایی  ــران ج ــوم شــهروندی، ای جنســیتی در مفه
ــاص  ــات خ ــی از موضوع ــه برخ ــه ب ــود ک ــایی می ش شناس
ــد دولــت )1395(  ــان در تدویــن حقــوق شــهروندی جدی زن
پرداختــه اســت امــا در عمــل همچنــان بــا مشــکل روبــه رو 
اســت. بــه  عبــارت دیگــر، در حــال گــذار از برابــری قانونــی 
بــه برابــری اجتماعی اســت. همچنیــن برخی جامعه شناســان 
بــا توجــه بــه بســترهای اجتماعــی موجــود در ایــران امــروز 
وجــود »شــهروندی فراگیــر مبتنــی بــر تفــاوت« را در ایــن 
کشــور مــورد تأییــد قــرار داده انــد. ایــن در حالــی  اســت کــه 
ایــن تحــوِل در حــال وقــوع همــواره در مخاطــرۀ بازگشــت 
بــه قهقــرا اســت. ایــن مخاطــره هــم از ســوی ســنت گرایی 
افراطــی کــه در برابــر هــر تغییــری مقاومــت دارد مشــاهده 
ــادگی  ــه س ــه ب ــی ک ــوی متجددان ــم از س ــود و ه می ش
انســان ها را بــه کاال تبدیــل می کننــد، و صــد البتــه تبدیــل 

ــه  کاال در اغلــب جوامــع ســاده تر اســت.  ــان ب زن
شــهروندی را می تــوان تحــت عنــوان »حــِق داشــتن حــق« 
تبییــن کــرد. ایــن حــق ناظــر بــر حقــوق ناشــی از عضویــت 
ــا  ــن تنه ــت. ای ــت اس ــک مل ــرد در ی ــاع ف ــل انقط غیر قاب
حقــی اســت کــه در هیــچ شــرایطی قابــل دریــغ کــردن از 
شــهروندان نیســت. از ایــن رو، شــهروندی فراگیرتریــن حقی 
ــد و هیچ کــس  ــای معاصــر دارن اســت کــه انســان ها در دنی
را یــارای ســلب ایــن حــق از آنــان نیســت. ایــن مفهــوم در 
جوامــع مختلــف اثبــات کــرده اســت کــه ظرفیت مؤثــری در 
ایجــاد یکپارچگــی اجتماعــی، جــذب افــراد بــه حاشــیه رانده 
شــده و اقلیت هــا و همچنیــن ایجــاد یــک هویت ملــی دارد و 
ــاز  نقــش تعیین کننــده ای در دولت ســازی ایفــا می کنــد و نی
بــه اعمــال زور را کاهــش می دهــد. نظریــۀ شــهروندی ناظــر 
ــه اســت. از  ــرد و جامع ــل ف ــکاری متقاب ــر شــیوه های هم ب
منظر سیاســت عمومی، شــهروندی بســتری برای پیوســتگی 
ــی آورد  ــم م ــدن وی فراه ــی ش ــه و اجتماع ــه جامع ــرد ب ف
کــه بــا توجــه بــه تغییــر روزافــزون نقــش زنــان در عرصــۀ 
عمومــی، می تــوان آن را فرصــت ارزشــمندی بــرای تثبیــت 
ــه  ــی ب ــجام اجتماع ــط انس ــم و بس ــان در ترمی ــگاه زن جای

ــی  ــای مدن ــال ارزش ه ــای معاصــر، انتق ــمار آورد. در دنی ش
ــد اخــاق عمومــی، مــروت و مــدارا عامــل تضمیــن  همانن
ــرای تمــام شــهروندان اســت. افــزون  حقــوق شــهروندی ب
ــپهر  ــکل دهی س ــی در ش ــای مدن ــی نهاده ــن، کارای ــر ای ب
فراگیــِر عمومــی بــه نحــوی کــه همــۀ شــهروندان را در خود 
جــای دهــد موجــب شــکل گیری اعتمــاد عمومــی و انباشــت 

ســرمایۀ اجتماعــی اســت.
حقــوق مدنــی برترین حقوق شــهروندی اســت کــه فراگیری 
جهانــی دارد. دو دســتۀ دیگــر حقوق شــامل حقوق سیاســی و 
حقــوق اجتماعــی نیــز در جوامــع مختلــف بــا تفــاوت رویکرد 
ــتر  ــی بیش ــوق سیاس ــد. حق ــرار گرفته ان ــایی ق ــورد شناس م
ــر آزادی هــای فــردی در ایجــاد ســازمان اجتماعــی  ناظــر ب
و حــق نمایندگــی در نظــام سیاســی اســت.  شــهروندان در 
کشــورهای اروپایــی این دســته از حقــوق را در قــرن نوزدهم 
بــه  دســت آوردنــد. امــا زنــان حتــی تــا اوایــل قــرن بیســتم 
ــی  ــن حق ــتن چنی ــی از داش ــورهای غرب ــاره ای از کش در پ
محــروم بودنــد. ســومین دســته از حقــوق شــهروندی حقــوق 
اجتماعــی اســت کــه در قــرن بیســتم و پس از جنــگ جهانی 
دوم تعریــف شــد و شــامل تضمیــن و تأمیــن حــق دسترســی 
بــه خدمــات اجتماعــی شــامل بهداشــت، آمــوزش، مســکن و 
تأمیــن اجتماعــی اســت. البتــه دســتۀ چهارمــی از حقــوق نیز 
از اواخــر قــرن بیســتم در حــال شــکل گیری اســت کــه ناظر 
ــت.  ــهروندی اس ــوق ش ــودن حق ــی ب ــای جهان ــر جنبه ه ب
ــاعه یافته  ــوق اش ــوان حق ــا عن ــوق ب ــته از حق ــن دس از ای
ــران، ســدۀ گذشــته کــه دورۀ تاریخــی  ــاد می شــود. در ای ی
ــد اســت، بیشــتر صــرف  ــای جدی ــا دنی ــان ب آشــنایی ایرانی
ــه  ــدک ب ــا توجــه ان آزمــون و خطاهــای مکــرر اجتماعــی ب
بنیــان اندیشــه های مــدرن شــد. جامعــۀ اســتبدادزدۀ ایــران 
کــه در آن شــهروندان در حکــم تــوده ای بی شــکل در 
اختیــار قــدرت شــاهان بودنــد، یــا حداقــل حاکمــان چنیــن 
می اندیشــیدند، نیازمنــد بازاندیشــی در بــارۀ ارزش هــای 
ــوده و  ــهروندی ب ــن ش ــوق بنیادی ــکل دهندۀ حق ــه ای ش پای
ــن آن  ــوم نوی ــا مفه ــد موضــوع جنســیت ب هســت. بی تردی
ــته اســت.  ــراب نداش ــی از اع ــکل محل ــودۀ بی ش ــن ت در ای
الزمــۀ ایــن بازاندیشــی طــی شــدن فرایندهــای ملت ســازی 
بــر مبنــای شــکل گیری نهــاد شــهرونِد صاحــب حــق اســت. 
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سیاســت های ملــی کــه از دل گفت وگوهــای ســامان یافتــۀ 
اجتماعــی برآمــده باشــند، ضامــن حفــظ حقــوق شــهروندی، 
پیش برنــده و موجــب توســعه و بالندگــی ملــی اســت. در این 
مســیر، حقــوق زنــان نیــز بــه عنــوان بخــش قابــل توجهــی 
ــهروندی  ــوق ش ــم و حق ــوب مفاهی ــت در چارچ ــن مل از ای
ــت های آن  ــا و سیاس ــی و راهبرده ــعۀ مل ــیر توس و در مس

ــد.      ــا می یاب معن
در نهایــت می تــوان گفــت ُکنــدی و ناتوانــی در پاســخگویی 
ــر  ــازگار در براب ــای ناس ــه و رفتاره ــکات پیش گفت ــه مش ب
آنهــا منجــر بــه ژرفــا یافتــن شــکاف های اجتماعــی و شــدت 
گرفتــن ناکارآمــدی ملــی خواهــد شــد و دامنــۀ آن از نهــاد 
خانــواده تــا ســطوح ملــی و فراتــر از آن، نحوۀ تعامــل ایران و 
جهــان را شــامل خواهــد شــد. بــه نظــر می رســد پرداختن به 
ایــن امــر نیز از طریــق بازخوانی حقــوق شــهروندی در کل و 
در حــوزۀ زنــان بــه  طــور خــاص ممکــن می شــود. بی توجهی 
بــه چگونگــی حضــور زنــان در جامعــه و عــدم پذیــرش تغییر 
ســبک زندگــی ویــژه و یگانــۀ ایرانیــان در مســیر رویارویی با 
مدرنیتــه نتایجــی مخــرب و ســهمگین خواهــد داشــت. ایــن 
عــدم پذیــرش منجــر به ســوق یافتن زنــان بــه درک و حس  
بیشــتر و هــرروزۀ فرصت هــای از دســت  رفتــه خواهــد شــد. 
ایــن حــس عمومــی، در کنــار اثرپذیــری ناقــص و ســطحی 
زنــان از دنیــای متجــدد، نیــروی عظیمــی را شــکل خواهــد 
ــدون  داد کــه بنیان هــای موجــود را تهدیــد خواهــد کــرد، ب
ــرداری  ــد. گرته ب ــدی را جانشــین آن کن ــان کارآم ــه بنی آنک
ناقــص غیررســمی، در غیاب سیاســت های هدایت گر توســعۀ 
ملــی، یــا بــا مقاومــت بی تدبیــر در برابــر حرکــت بنیان برانداز 
تحــوالت جهانــی در جهــت تغییــر ســبک زندگــی، منجــر به 
ــود  ــای موج ــی و بزه ه ــای اجتماع ــۀ رشــد ناهنجاری ه ادام

در سراســر کشــور خواهــد شــد. 
ایــن وضعیــت ســترون و ناکارآمــد موجود ســاختار اجتماعی و 
ایــن چرخــۀ باطــل رابطــۀ ســاختار قــدرت و جامعــه در ایران 
تنهــا از مســیر حرکــت اجتماعــی مبتنــی بــر آگاهــی، هویــت 
ــوق شــهروندی شکســته خواهــد شــد.  ــردی و حفــظ حق ف
ــورد  ــای بی  م ــه   دور از آرمان  گرایی   ه ــهروندی ب ــت ش  حرک
و مبتنــی بــر واقعیت  هــای اجتماعــی اســت. ایــن حرکــت از 
ــای  ــای راه   ه ــر مبن ــدا و ب ــونت   طلبی  ج ــی و خش افراط   گرای

ــت.  ــی اس ــده و واقع ــدی ش ــداف مرحله   بن ــی و اه اصاح
ــر مشــارکت اجتماعــی راهــی  راهــکار شــهروندِی مبتنــی ب
اســت بــرای حــل مســئله در برابــر رویکــرد ایجــاد مســئله 
ــده انگاشــتن شــرایط ســخت  ــه بن  بســت. نادی و گرایــش ب
فعلــی بســیار ســاده   انگارانه اســت و رویکرد شــهروندی راهی 
بــرای خــروج از انفعــال و حــل مســائل پیچیــده از راه ایفــای 
مســئولیت اجتماعــی شــهروندی بــرای بهبود شــرایط زندگی 
در هــر مرحلــه  ای اســت. بــه گفتــۀ مــارگارت میــد »هیچ گاه 
تردیــد نکنیــد کــه یــک گــروه کوچــک از شــهروندان نگران 
و متعهــد می   تواننــد دنیــا را تغییــر دهنــد. در واقــع ایــن تنهــا 
چیــزی اســت کــه همیشــه اتفــاق افتــاده اســت«. حرکــت 
شــهروندی مبتنــی بــر نــگاه از پاییــن بــه قــدرت اســت. لــذا 
ــر  ــذاری ب ــای تأثیرگ ــت وجوی راه   ه ــور و در جس فرایند مح
ــدون شــک، فرایندهــای  مســیرهای توســعۀ ملــی اســت. ب
هــر اجتماعــی ویــژۀ خــود آن اســت و نمی تــوان فراینــدی 
عمومــی و جهان شــمول یافــت چــرا کــه مفهــوم شــهروندی 
بــا حــس تعلــق بــه یــک ســرزمین و تاریــخ شــکل  می گیرد. 
بنابرایــن، بایــد در پــی راهــی یگانــه و در خــور ملــت ایــران 
ــرای  ــی ب ــوان راه ــه می ت ــت ک ــتر اس ــن بس ــود؛ و در ای ب
ــر  ــی ب ــهروندی مبتن ــوم ش ــیتی و درک مفه ــری جنس براب

ــرد.  ــاوت جســت وجو ک تف

57
-5

ه 8
مار

ش

۱5




