شهـروندی و جنسـیت از منظـر توسـعه در ایران معاصـر
عباس احمد آخـوندی

*
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توســعه بــه مثابــه امــری مــدرن ،در کنــار ســایر ویژگیهــا،
ماهیتــی فنســاالرانه دارد .جوامــع مختلــف ،در نخســتین
مواجهــه بــا جهــان مــدرن ،مجــذوب هویــت فنســاالرانة آن
میشــوند و ســادهانگارانه خیــال میکننــد کــه میتواننــد
بــا حفــظ هویــت تاریخــی و ســرزمینی خــود ،از مزیتهــای
فناورانــة آن بهــره ببرنــد .امــا تجربــة تاریخــی بســیاری از
جوامــع از جملــه ایــران نشــان داده اســت کــه ایــن خیالــی
بیــش نبــوده و طولــی نکشــیده کــه درگیــر پیامدهــای
بنیانبرانــداز اجتماعــی و فرهنگــی آن شــدهاند .ازجاکندگــی،
آشــفتگی ،ناآرامــی و افــق ناروشــن همســایگان همــه مؤیــد
ایــن مطلبانــد .حتــی آرامــش و ســکوت مرگبار کشــورهای
حاشــیة جنوبــی خلیــج فــارس نیــز چش ـمانداز پرامیــدی را
فــراروی مــا قــرار نمیدهــد .از ســوی دیگــر ،کســانی کــه
فکــر میکننــد میتواننــد بــا بســتن درهــا جامعــه را از
رویارویــی بــا ایــن پدیــدة پرقــدرت جهانــی مصــون بدارنــد
اشــتباهی ســنگینتر میکننــد .در اقتصــاد مفهومــی هســت
بــا عنــوان «هزینــة فرصــت» ،بدیــن معنــی کــه افــراد در
هــر لحظــه نهتنهــا بــه آنچــه بــهدســتآوردهانــد فکــر
میکننــد ،بلکــه بــه فرصتهایــی کــه از دســت دادهانــد
نیــز میاندیشــند .اگــر هزینــة فرصتهــای از دســت داده
بیشــتر از منافــع کســب شــدهباشــد ،ایــن موضــوع باعــث
* دکتری اقتصاد سیاسی

تغییــر تصمیــم آنهــا میشــود .حــال اگــر ملتــی به ایــن درک
برســد کــه فرصتهــای زیــادی از آنــان ســلب شــدهاســت،
بیگمــان بــر نظــم موجــود و کســانی کــه ایــن فرصتهــا
را از آنــان گرفتهانــد میشــورند و در پــی تغییــر برخواهنــد
آمــد .البتــه هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه تغییــر رو بــه
ســوی خوبــی داشــته باشــد چــون ممکــن اســت منجــر بــه
هــرج و مــرج ،ناامنــی ،و ناکارایــی طوالنیتــر و بدتــری
شــود ،همچنــان کــه در جریــان تحــوالت خاورمیانه وشــمال
افریقــا دیدیــم .ولــی نکتــة مهــم این اســت که سیاسـتگذار
نگــذارد کار بدانجــا بکشــد وگرنــه تغییــر گریزناپذیــر خواهــد
بــود.
در ایــران نیــز ،در رویارویــی بــا پدیــدة مدرنیته ،غلبــة ماهیت
فنســاالرانة آن را میبینیــم .برابــر شــدن توســعه بــا اجــرای
چنــد پــروژة بــزرگ عمدهتریــن چالشــی اســت کــه در فهــم
توســعه در ایــران بـ ه وجــود آمــدهاســت .ولــی واقعیــت ایــن
ـی
اســت کــه اکنــون جامعــه ،در مواجهــه بــا ســبک زندگـ ِ
دنیــای جدیــد ،دچــار شــکاف اجتماعــی ژرفــی شــده و ایــن
واگرایــی و انشــقاق در حــوزة زنــان بــه مراتــب ســختتر
اســت .دلیــل آن هــم کامـ ً
ا روشــن اســت .فاصلــه و تضــاد
ســبک زندگــی قدیم و جدیــد در نحوة حضور زنــان در جامعه
کامــ ً
ا مشــهودتر و ملموستــر و در تعــارض شــدیدتری
aakhoundi@ut.ac.ir
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بــا باورهــا و ارزشهــای حاکــم بــر جامعــه اســت ،فــارغ از
اینکــه ایــن ارزشهــا و باورهــا بنیانهــای اســتوار مذهبــی
یــا اســامی داشــته یــا نداشــته باشــند.
ایــن مقالــه و یادداشــت ،موضــوع را ایـن گونــه طبقهبنــدی
ک زندگــی ،بایــد توســعه را بــه
میکنــد کــه از منظــر ســب 
تحــول از رعیــت بــه شــهروند تحویــل کــرد .ایــن نــوع نگاه
بــه موضــوع ،فنــاوری و تکنیــک را در چارچــوب افزایــش
ایمنــی و رفــاه شــهروندان میپذیــرد و در برابــر تســاوی
توســعه و رشــد فنســاالری مقاومــت میکنــد .در ارتبــاط
بــا برابــری جنســیتی و حتــی تبعیــض مثبــت بــه نفــع زنــان
نیــز ،بــا رعایــت ویژگیهــای زیســتی آنــان ،اولویــت را بــه
اســتقرار موضــوع و مفهــوم شــهروندی در جامعــه میدهــد
چــون اگــر بســتر اســتقرار حقــوق شــهروندی در جامع ـهای
فراهــم نشــود ،تضمیــن حقــوق زنــان نیــز بیمعنــی خواهــد
بــود .در ایــن چارچــوب ،ابتــدا رابطــة فنــاوری و توســعه تــا
حــدی مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت .ســپس بــه مفهوم
ـتن حــق» و نهایتـ ًا شــرح و بســط
ـق داشـ ِ
شــهروندی و «حـ ِ
شــهروندی مبتنــی بــر تفــاوت کــه ناظــر بــر جنیســت اســت
پرداختــه خواهــد شــد.
رویکردهــای مبتنــی بــر دعــوت بــه حضــور زنــان در توســعه
و توجــه بــه مشــکالت آنــان منفــک از مــردان در ســالهای
پیــش از  1980عــدم تحقــق کلــی نظــرات توســعهای در
جهــت بهبــود شــرایط کشــورهای جهــان ســوم و نیــز
موقعیــت نامطلــوب اجتماعــی و اقتصــادی زنــان را در پــی
داشــت .در نتیجــه ،تغییــر رویکردهــا به ســوی تــوازن ،تعالی
انســان و کاهــش نابرابــری در دســتور کار قــرار گرفــت .بــر
ایــن اســاس ،در ادبیــات توســعة جوامــع ،مفهــوم جنســیت
جانشــین مفهــوم زن شــد .در ایــن راســتا ،موضــوع زنــان در
مفهــوم تعــادل و برابــری جنســیتی از ســال  2000بــه یکــی
از محورهــای اصلــی و جــدی در اهــداف توســعه تبدیل شــد.
اکنــون «برابــری جنســیتی» یکــی از اهــداف هفدهگانــة
ســازمان ملــل بــرای ارزيابــي فعاليتهــاي بشــر بــه طــور
عــام و دولتهــا بــه طــور اخــص در خصــوص توســعة پايدار
اســت .از ایــنرو ،توجــه بــه موضــوع جنســیت و میــزان
برخــورداری زنــان در مقایســه بــا مــردان یکــی از مالکهای
ارزیابــی ســطح توســعة انســانی جوامــع بــه شــمار م ـیرود

و بایــد در تمامــی سیاس ـتهای توســعهای مــد نظــر قــرار
گیــرد .در چنیــن رویکــردی کــه توجــه بــه موضــوع زنــان
در فراینــد توســعه بــا تأکیــد بــر برابــری و تعــادل در تأمیــن
حقــوق افــراد جامعــه صــورت میگیــرد ،مفهــوم شــهروندی
جایــگاه و نقــش راهبــردی مییابــد .شــهروندی تنهــا مفهوم
اجتماعــی اســت کــه از طبقــه ،الیــه و موقعیــت اجتماعــی
فراتــر مـیرود و همــگان را بــهعنــوان اعضــای تمــام عیــار
جامعــه برابــر میســازد .در ایــن چارچــوب ،بنیــان برابــری
بــر طبیعــت انســانی و موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی نهاده
نمیشــود چــرا کــه ظرفیــت و توانایــی انســانها متفــاوت
اســت و موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا نیــز تابعــی از
ی یــا میــراث آنــان اســت .لیکــن
تــاش ،دانایــی و شایســتگ 
برابــری شــهروندی برســاختة یک ســاختار سیاســی و حقوقی
اســت کــه متضمــن همبســتگی اجتماعــی آحــاد مردمــی
اســت کــه در یــک نظــام سیاســی زندگــی میکننــد و بــه
اعمــال قــدرت در جامعــه مشــروعیت میبخشــند .در ایــن
نوشــتار ،سـهگانة توســعه ،شــهروندی ،و جنســیت در ایــران
از دو منظــر بنیادیــن مــورد توجــه قــرار میگیــرد کــه در
ارتبــاط و گفتمــان بــا یکدیگــر ،جویــای چارچوبــی معنــادار
بــرای سیاســتگذاری و برنامهریــزی در ایــن زمینهانــد.
منظــر نخســت ،ضــرورت بازخوانــی نحــوة ورود تجــدد و
مدرنیتــه بــه ایــران اســت .مــروری بــر رونــد توســعه در
دورة معاصــر بــه روشــنی نشــان میدهــد کــه نحــوة ورود
مدرنیتــه بــه ایــران بســیار فنســاالرانه و تکنیــکال بــوده
اســت .آنچــه در ایــن ورود فنســاالرانه رخ داده نادیــده
گرفتــن حقــوق شــهروندی یــا تضییــع آن اســت کــه از
منظــر توســعة ملــی قابــل توجــه و پیگیــری جــدی اســت.
نمودهــای ایــن فنســاالری شــتابزده در همــة عرصههــای
توســعه مشــهود اســت کــه در قیــاس بــا ســرمایههای کالن
صــرف شــده ،میتــوان بــه درســتی ادعــا کــرد کــه منجــر
بــه ارتقــای کیفیــت زندگــی ،تأمیــن حقــوق شــهروندان ،و
فراهــم شــدن امــکان زندگــی ســالمتر بــرای نســل آینــده
ـی برآمــده از ایــن نــگاه
نشــد ه اســت .در ســبک جدیــد زندگـ ِ
فنســاالرانه و پروژهمحــور کــه بــر اولویت ماشــین بنا شــده،
شــهروند اساسـ ًا جایــگاه ثانــوی دارد .این موضــوع اختصاص
بــه جنســیت و ســن نــدارد .در چنیــن چرخـهای ،توســعه بــه
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اســتحالة انســان بــه کاال تحویــل میشــود .بــرای مثــال،
آمــار رســمی و کلــی سرشــماری  1395تعــداد  3.9میلیــون
واحــد مســکونی ثبــت شــده در تهــران را نشــان میدهــد که
بــا توجــه بــه بعــد خانــوار ،بــرای  12.5میلیــون نفــر جمعیت
کافــی اســت .ایــن در حالــی اســت کــه از جمعیــت بالــغ بــر
 8.7میلیــون نفــری ســاکن تهــران تعــداد قابــل توجهــی بــا
مشــکل مســکن مواجهانــد و بــه همیــن ترتیــب در ســطح
کشــور نیــز حــدود  19میلیــون نفــر ،برابــر بــا یــک ســوم
جمعیــت ایــران ،در وضعیــت بدمســکنی هســتند.
در شــرایط غلبــة تکنیــک بــر توســعة انســانی ،ســودمندی،
ـی اجــرای پروژههــا بــر کیفیت
ســازگاری و ارزیابــی اثــر نهایـ ِ
زندگــی و حقــوق شــهروندان و فضــا و عرصــة عمومــی
زندگــی آنــان موضوعیــت نــدارد .مهــم ایــن اســت کــه
کســانی از موضــع حکمرانــی ژســت حکمــران نواندیــش،
مــدرن و عمرانگــرا را یــدک بکشــند .امــا بــه چــه بهایــی؟
بــه بهــای ســوداگری ظرفیتهــای زیســتی نســل امــروز و
فــردا و حقــوق شــهروندان بــا ســوداگرانی کــه بــه دنبــال
منافــع آینــده هســتند و در ایــن ســودا طمــع به ســودی فراتر
از تقاضــای واقعــی بــازار دارنــد .ایــن آمــار نشــان از غلبــة
تکنیــک بــر حقــوق شــهروندی دارد کــه مشــکلی فراگیــر و
عمومــی در کل کشــور بــه شــمار مـیرود .توســعة ســاختو
ســاز در جاهایــی کــه هــم از حیــث ظرفیــت زیســتی و هــم
بــه لحــاظ تقاضــای واقعــی اشــباعاند ،لیکــن دارای ارزش
ســوداگرانة فــراوان هســتند ،ماننــد مناطــق  1و  2و  .22لــذا
ایــن ســاخت و ســازها نهتنهــا کمکی به ســرزندگی ،شــادابی
و ارتقــای کیفیــت زندگــی مــردم شــهر نمیکنــد کــه اثــر
معکــوس دارد .از ســوی دیگــر ،در نقــاط دیگــری از شــهر،
بــا کیفیــت نــازل زندگــی ،فرســایش ســرمایههای مــادی
و معنــوی و هویــت تاریخــی ،بیمســکنی و بدمســکنی
مواجهیــم .در ایــن زمینــه ،میتــوان بــه ســاخت پــل،
ســاختمانهای بلنــد ،مراکــز چنــد عملکــردی عظیــم در
شــهرهای بــزرگ و کالنشــهرها و نمونههــای بــارز دیگری
از غلبــة 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
بهرهبــرداری از تکنیــک بــه نفــع ارتقــای کیفیــت زندگــی

و حفــظ هویــت انســانی و شــهروندی را بــه مــا گوشــزد
میکنــد .وگرنــه بــا توجــه بــه ماهیــت فنســاالرانة زندگــی
مــدرن ،فراینــد کاالیــی شــدن انســان بــر هویــت انســانی،
تاریخــی و مکانــی شــهروندان غلبــه پیــدا خواهــد کــرد .همة
اینهــا ضــرورت تجدیــد نظر بنیــادی در ســاختارهای توســعه
را مطــرح میســازد.
در دوران معاصــر قطعــ ًا نمیتــوان در برابــر ورود مدرنیتــه
کــه تحولــی جهانــی اســت و تمامــی دنیــا درگیــر آن اســت
مقاومــت کــرد ،ولــی بایــد بــه ایــن مســئله توجــه داشــت که
از چــه طریــق میتــوان در یــک ســاختار پایــدار و متعلــق
بــه ایــن ســرزمین و پیوســته بــا تاریــخ بــا آن روبـهرو شــد؟
نگارنــده بــر ایــن ادعــا اســت کــه ایــن امــر بــا بازخوانــی
اندیشــة ایرانشــهری قابــل طــرح و پیگیــری اســت .ایــن
بــه معنــی بازگشــت بــه گذشــته و تکــرار مجــدد آن نیســت.
بدیــن معنــی اســت کــه شــهروندی مفهومــی وابســته بــه
مــکان و زمــان اســت .لــذا نــه تاریــخ را میتــوان از او گرفت
و نــه ســرزمین را .بیتردیــد ایــن رونــد تاریخــی در دوران
معاصــر بــا مفاهیمــی نــو در قالــب توســعة مــدرن مواجــه
شــده اســت کــه در گذشــته وجــود نداشــتهاند .لیکــن مســئلة
مهــم اندیشــیدن بــه چگونگی ســازگار شــدن با ایــن مفاهیم
نــو یــا بــه عبارتــی چگونگــی رویارویــی اندیشــة مــدرن بــا
بســتر هویــت تاریخــی و ســرزمینی ایــران اســت .بســیاری
از مســائل امــروز ایــران همچــون ناهنجاریهــای سیاســی،
فرهنگــی و اقتصــادی ،آســیبهای اجتماعــی ،کژکرداریهــا،
شــلختگیهای معمــاری و شهرســازی و مــوارد دیگــری از
ایــن دســت نمونههــای بــارز ایــن ناســازگاریها بــه شــمار
میرونــد.
دومیــن منظــر در تشــریح مفهــوم جنســیت در مقولة توســعه،
توجــه بــه مفهــوم شــهروندی بــه عنــوان یکــی از ارکان
ســهگانة مــورد بحــث اســت .موضــوع عبــارت اســت از
چگونگــی برقــراری ارتبــاط شایســته میــان ایــن حقــوق و
فنســاالری برآمــده از مدرنگرایــی بــه گون ـهای کــه مانــع
از غلبــة تکنولــوژی بــر زندگی شــهروندی در ایــران و جایگاه
انســانی شــهروند شــود .مفهــوم شــهروندی هرچنــد بســیار
ســاده مینمایــد ،ناظــر بــر جنبههــای پیچیــده و مفاهیــم
متفاوتــی اســت .شــهروندی بــه مفهــوم عضویــت و تبعیت از
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یــک ملــت ـ دولــت کلیتریــن قاعــدهای اســت کــه متضمن
کارکردهــای هنجــاری در یــک نظــام سیاســی مدرن اســت.
در ایــن بســتر ،شــهروندی و دولــت مــدرن الزم و ملــزوم
یکدیگرنــد .در دولــت مــدرن منشــأ مشــروعیت قــدرت ملــی
شــهروندان اســت و حاکمیــت بــه نمایندگــی از آنــان بــر
ســرزمینها اعمــال میشــود .اندیشــة شــهروندی خــاق و
مشــارکتجو بــه مثابــه هــدف و راهبــرد میتواند در راســتای
تحــوالت تاریخــی شــکلگیری ایــران جدیــد ،راهبــردی
بــرای خــروج از انفعــال سیاســی حاکــم بــر جامعــة مــا در
مقطــع زمانــی حاضــر باشــد .ناکارآمــدی سیاســی ،کاهــش
ســرمایة اجتماعــی ،گســترش شــکاف اجتماعــی ،ناکارآمــدی
مدیریــت اقتصــادی ملی ،گســترش ناهنجاریهــای فرهنگی
و ســقوط اخالقــی موضوعاتــی اســت که ایــن روزهــا در اکثر
محافــل سیاســی بــا گرایشهــای مختلــف مــورد بحــث
و گفتوگ��و اس��ت .ایــن راهبــرد بــر ایــن پایــه اســتوار
اســت کــه شــخصیت ،هویــت و حقــوق فــردی شــهروندان
در پیوســتن بــه جمعــی بــه نــام ملــت ایــران نهتنها اســتحاله
نمییابــد ،بلکــه قبــول عضویــت در ملــت تضمینــی اســت
بــر تثبیــت و رعایــت حقــوق و هویــت فــردی آنــان .در ایــن
رویکــرد ،هیچکــس نمیتوانــد حقــوق فــردی شــهروندان را
محــدود کنــد ،حتــی اگــر ارادة 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 خالقیــت و پویایــی اســت .در ایــن رویکــرد،
قــدرت محصــول گفتوگــوی اجتماعــی اســت کــه در قالــب
گفتمــان غالــب تجلــی پیــدا میکنــد .البتــه زمانــی ایــن
گفتمــان خالقیــت و ظرفیــت حــل مشــکل دارد یــا بــارآور
میشــود کــه توانایــی پیــش رانــدن جامعه به ســمت توســعة
انســانمحور را داشــته باشــد و بتوانــد موجــب اســتقرار نظــم
کارآمــد و مؤثــر اجتماعــی شــود .مهمتــر آنکــه بتوانــد بــه
حیــات خــود ادامــه دهــد وگرنــه جــای خــود را بــه اســتبداد
پوپولیســتی یــا هــرج و مــرج خواهــد داد.
جنبــة مدنــی شــهروندی مبتنــی بــر ایــن پیشفــرض
اســت کــه ســطح قابــل قبولــی از حقــوق برابــری و آزادی
بــرای شــهروندان در جامعــه منظــور شــده اســت .هرچنــد
تعریــف واحــدی بــرای برابــری و آزادی در جوامــع مختلــف

وجــود نــدارد ،اندیشـهورزان حــوزة سیاســت و اجتمــاع درجــة
پایـهای از برابــری و آزادی را بــرای تحقق مفهوم شــهروندی
برابــری حداقــل پذیــرش
ضــروری میداننــد .منظــور از
ِ
ایــن اصــل اســت کــه انســانها برابــر زاده میشــوند و
حــق دسترســی برابــر بــه منابــع مــادی ،اجتماعــی ،سیاســی
و اقتصــادی بایــد بــرای آنــان در جامعــه محفــوظ باشــد.
شــهروندی ،آزادی و برابــری بــه صــورت غیرقابــل انتزاعــی
در هــم ادغــام شــدهاند و حکومــت قانــون الزمــة تحقــق
مؤثــر همــة آنهــا اســت .در ایــن قالــب فکــری ،مفهــوم
برابــری جنســیتی نیــز بــه عنــوان یکــی از اهــداف توســعه
مــورد توجــه قــرار میگیــرد و رابطــة مســتقیم و معنــادار
خــود را بــا مفهــوم شــهروندی متجلــی میســازد.
در هــر دو منظــر فــوق الذکــر ،موضوع زنــان به عنــوان یکی
از پرچالشتریــن حوزههــای رویارویــی ایــران بــا مدرنیتــه
مــورد توجــه قــرار میگیــرد .از آنجــا کــه تغییــرات اجتماعــی
گســتردهای در حــوزة زنــان در ایــن دوره اتفــاق افتاده اســت،
مشــکالت ایــن حــوزه قابــل مقایســه بــا حوزههــای دیگــر
نیســت .بنابرایــن ،نیــاز اســت کــه بــا ژرفنگــری بیشــتری
بــه بازخوانــی آن پرداختــه شــود .امــروز توجــه بــه مفهــوم
شــهروندی یکــی از شــاخصهای مــدرن بــودن جوامــع بــه
حسـ�اب میآی��د ولـ�ی در غال��ب کشـ�ورهای جهــان صــد تــا
صــد و پنجــاه ســال ســپری شــده اســت تــا زنــان نیــز بــه
عنــوان شــهروند در ایــن تعریــف بــهشــمار آورده شــوند،
و در بســیاری دیگــر از کشــورها ایــن چالــش بــا درجــات
متفــاوت همچنــان باقــی اســت .از دیــدگاه نظــری میتــوان
پذیرفــت کــه این موضــوع ،بــه ویــژه در ایــران ،زیرمجموعة
فراینــد تثبیــت و تأمیــن حقــوق شــهروندی و حقــوق ملت در
قانــون اساســی اســت .نهضــت مشــروطه و انقالب اســامی
رعیــت را بــه شــهروند ارتقــا دادنــد .بیگمــان این تحــول در
مــورد زنــان پیچیدهتــر اســت چــون بُعــد مســافت در انتقــال
ـهروندی تمــام عیــار بــه مراتــب
زنــان از پردهنشــینی بــه شـ
ِ
مــردان رعیــت بــه شــهروند اســت.
طوالنیتــر از تحــول
ِ
بــدون شــک معضــل تنهــا بــا تغییــر قوانیــن رفــع نمیشــود.
برابــری مفهومــی اســت فرهنگــی و اجتماعــی کــه بایــد از
ســوی جامعــه و در چارچــوب پذیــرش تغییــر ســبک زندگی،
بـه طــور طبیعــی پذیرفتــه و وجدانــی شــود .از همیـن رو ،در
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تفســیرهای مختلــف صاحبنظــران ایدههــای مختلفــی در
مواجهــه بــا آن وجــود دارد.
در دســتهبندی کشــورها در رابطــه بــا توجــه بــه تفاوتهــای
جنســیتی در مفهــوم شــهروندی ،ایــران جــزو کشــورهایی
شناســایی میشــود کــه بــه برخــی از موضوعــات خــاص
زنــان در تدویــن حقــوق شــهروندی جدیــد دولــت ()1395
پرداختــه اســت امــا در عمــل همچنــان بــا مشــکل روبـهرو
اســت .بـه عبــارت دیگــر ،در حــال گــذار از برابــری قانونــی
بــه برابــری اجتماعی اســت .همچنیــن برخی جامعهشناســان
بــا توجــه بــه بســترهای اجتماعــی موجــود در ایــران امــروز
وجــود «شــهروندی فراگیــر مبتنــی بــر تفــاوت» را در ایــن
کشــور مــورد تأییــد قــرار دادهانــد .ایــن در حالــیاســت کــه
ـول در حــال وقــوع همــواره در مخاطــرة بازگشــت
ایــن تحـ ِ
بــه قهقــرا اســت .ایــن مخاطــره هــم از ســوی ســنتگرایی
افراطــی کــه در برابــر هــر تغییــری مقاومــت دارد مشــاهده
میشــود و هــم از ســوی متجددانــی کــه بــه ســادگی
انســانها را بــه کاال تبدیــل میکننــد ،و صــد البتــه تبدیــل
زنــان ب ـه کاال در اغلــب جوامــع ســادهتر اســت.
ـق داشــتن حــق»
شــهروندی را میتــوان تحــت عنــوان «حـ ِ
تبییــن کــرد .ایــن حــق ناظــر بــر حقــوق ناشــی از عضویــت
غیرقابــل انقطــاع فــرد در یــک ملــت اســت .ایــن تنهــا
حقــی اســت کــه در هیــچ شــرایطی قابــل دریــغ کــردن از
شــهروندان نیســت .از ایــن رو ،شــهروندی فراگیرتریــن حقی
اســت کــه انســانها در دنیــای معاصــر دارنــد و هیچکــس
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 اقلیتهــا و همچنیــن ایجــاد یــک هویت ملــی دارد و
نقــش تعیینکننــدهای در دولتســازی ایفــا میکنــد و نیــاز
بــه اعمــال زور را کاهــش میدهــد .نظریــة شــهروندی ناظــر
بــر شــیوههای همــکاری متقابــل فــرد و جامعــه اســت .از
منظر سیاســت عمومی ،شــهروندی بســتری برای پیوســتگی
فــرد بــه جامعــه و اجتماعــی شــدن وی فراهــم مــیآورد
کــه بــا توجــه بــه تغییــر روزافــزون نقــش زنــان در عرصــة
عمومــی ،میتــوان آن را فرصــت ارزشــمندی بــرای تثبیــت
جایــگاه زنــان در ترمیــم و بســط انســجام اجتماعــی بــه

شــمار آورد .در دنیــای معاصــر ،انتقــال ارزشهــای مدنــی
هماننــد اخــاق عمومــی ،مــروت و مــدارا عامــل تضمیــن
حقــوق شــهروندی بــرای تمــام شــهروندان اســت .افــزون
بــر ایــن ،کارایــی نهادهــای مدنــی در شــکلدهی ســپهر
فراگیـ ِر عمومــی بــه نحــوی کــه همــة شــهروندان را در خود
جــای دهــد موجــب شــکلگیری اعتمــاد عمومــی و انباشــت
ســرمایة اجتماعــی اســت.
حقــوق مدنــی برترین حقوق شــهروندی اســت کــه فراگیری
جهانــی دارد .دو دســتة دیگــر حقوق شــامل حقوق سیاســی و
حقــوق اجتماعــی نیــز در جوامــع مختلــف بــا تفــاوت رویکرد
مــورد شناســایی قــرار گرفتهانــد .حقــوق سیاســی بیشــتر
ناظــر بــر آزادیهــای فــردی در ایجــاد ســازمان اجتماعــی
و حــق نمایندگــی در نظــام سیاســی اســت .شــهروندان در
کشــورهای اروپایــی این دســته از حقــوق را در قــرن نوزدهم
بــهدســت آوردنــد .امــا زنــان حتــی تــا اوایــل قــرن بیســتم
در پــارهای از کشــورهای غربــی از داشــتن چنیــن حقــی
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 دســتة چهارمــی از حقــوق نیز
از اواخــر قــرن بیســتم در حــال شــکلگیری اســت کــه ناظر
بــر جنبههــای جهانــی بــودن حقــوق شــهروندی اســت.
از ایــن دســته از حقــوق بــا عنــوان حقــوق اشــاعهیافته
یــاد میشــود .در ایــران ،ســدة گذشــته کــه دورة تاریخــی
آشــنایی ایرانیــان بــا دنیــای جدیــد اســت ،بیشــتر صــرف
آزمــون و خطاهــای مکــرر اجتماعــی بــا توجــه انــدک بــه
بنیــان اندیش ـههای مــدرن شــد .جامعــة اســتبدادزدة ایــران
کــه در آن شــهروندان در حکــم تــودهای بیشــکل در
اختیــار قــدرت شــاهان بودنــد ،یــا حداقــل حاکمــان چنیــن
میاندیشــیدند ،نیازمنــد بازاندیشــی دربــارة ارزشهــای
پایــهای شــکلدهندة حقــوق بنیادیــن شــهروندی بــوده و
هســت .بیتردیــد موضــوع جنســیت بــا مفهــوم نویــن آن
در ایــن تــودة بیشــکل محلــی از اعــراب نداشــته اســت.
الزمــة ایــن بازاندیشــی طــی شــدن فرایندهــای ملتســازی
بــر مبنــای شــکلگیری نهــاد شــهرون ِد صاحــب حــق اســت.
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سیاس ـتهای ملــی کــه از دل گفتوگوهــای ســامان یافتــة
اجتماعــی برآمــده باشــند ،ضامــن حفــظ حقــوق شــهروندی،
پیشبرنــده و موجــب توســعه و بالندگــی ملــی اســت .در این
مســیر ،حقــوق زنــان نیــز بــه عنــوان بخــش قابــل توجهــی
از ایــن ملــت در چارچــوب مفاهیــم و حقــوق شــهروندی
و در مســیر توســعة ملــی و راهبردهــا و سیاســتهای آن
معنــا مییابــد.
در نهایــت میتــوان گفــت ُکنــدی و ناتوانــی در پاســخگویی
بــه مشــکالت پیشگفتــه و رفتارهــای ناســازگار در برابــر
آنهــا منجــر بــه ژرفــا یافتــن شــکافهای اجتماعــی و شــدت
گرفتــن ناکارآمــدی ملــی خواهــد شــد و دامنــة آن از نهــاد
خانــواده تــا ســطوح ملــی و فراتــر از آن ،نحوة تعامــل ایران و
جهــان را شــامل خواهــد شــد .بــه نظــر میرســد پرداختن به
ایــن امــر نیز از طریــق بازخوانی حقــوق شــهروندی در کل و
در حــوزة زنــان بـه طــور خــاص ممکــن میشــود .بیتوجهی
بــه چگونگــی حضــور زنــان در جامعــه و عــدم پذیــرش تغییر
ســبک زندگــی ویــژه و یگانــة 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 هــرروزة فرصتهــای از دســترفتــه خواهــد شــد.
ایــن حــس عمومــی ،در کنــار اثرپذیــری ناقــص و ســطحی
زنــان از دنیــای متجــدد ،نیــروی عظیمــی را شــکل خواهــد
داد کــه بنیانهــای موجــود را تهدیــد خواهــد کــرد ،بــدون
آنکــه بنیــان کارآمــدی را جانشــین آن کنــد .گرتهبــرداری
ناقــص غیررســمی ،در غیاب سیاسـتهای هدایتگر توســعة
ملــی ،یــا بــا مقاومــت بیتدبیــر در برابــر حرکــت بنیانبرانداز
تحــوالت جهانــی در جهــت تغییــر ســبک زندگــی ،منجــر به
ادامــة رشــد ناهنجاریهــای اجتماعــی و بزههــای موجــود
در سراســر کشــور خواهــد شــد.
ایــن وضعیــت ســترون و ناکارآمــد موجود ســاختار اجتماعی و
ایــن چرخــة باطــل رابطــة ســاختار قــدرت و جامعــه در ایران
تنهــا از مســیر حرکــت اجتماعــی مبتنــی بــر آگاهــی ،هویــت
فــردی و حفــظ حقــوق شــهروندی شکســته خواهــد شــد.
حرک��ت ش��هروندی ب��ه دور از آرمان�گرایی هــای بی مــورد
و مبتنــی بــر واقعیت هــای اجتماعــی اســت .ایــن حرکــت از
افراط گرایــی و خشــونت طلبیجــدا و بــر مبنــای راه هــای

اصالحــی و اهــداف مرحله بنــدی شــده و واقعــی اســت.
ـهروندی مبتنــی بــر مشــارکت اجتماعــی راهــی
راهــکار شـ
ِ
اســت بــرای حــل مســئله در برابــر رویکــرد ایجــاد مســئله
و گرایــش بــه بن بســت .نادیــده انگاشــتن شــرایط ســخت
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 ه��ر مرحل��های اســت .بــه گفتــة مــارگارت میــد «هیچگاه
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
فرایندمحــور و در جســتوجوی راه هــای تأثیرگــذاری بــر
مســیرهای توســعة ملــی اســت .بــدون شــک ،فرایندهــای
هــر اجتماعــی ویــژة خــود آن اســت و نمیتــوان فراینــدی
عمومــی و جهانشــمول یافــت چــرا کــه مفهــوم شــهروندی
بــا حــس تعلــق بــه یــک ســرزمین و تاریــخ شــکل میگیرد.
بنابرایــن ،بایــد در پــی راهــی یگانــه و درخــور ملــت ایــران
بــود؛ و در ایــن بســتر اســت کــه میتــوان راهــی بــرای
برابــری جنســیتی و درک مفهــوم شــهروندی مبتنــی بــر
تفــاوت جس ـتوجو کــرد.

