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شــهروندی را تعلقــی بــه جامع ـه تعریــف کردهانــد کــه در
پــی آن حقــوق و تکالیفــی بــرای انســانها شــکل میگیرد.
در جهانــی کــه روز بــه روز در حــال کوچکتــر شــدن و
فشــرده تر شــدن اســت ،ایــن رابطــه هــم در برابــر جامعــۀ
داخلــی و هــم در برابــر جامعــۀ بین المللــی در حــال
شــکلگیری اســت .بــر ایــن اســاس ،مفهــوم شــهروندی
از یک ســو نیازهــا و از ســوی دیگــر منافــع همــۀ افــراد
را در بــر میگیــرد .از ایــن مفهــوم در دورههــای مختلــف
و حتــی محیطهــای مختلــف برداشــتهای متفاوتــی
ارائــه شــده اســت .گاه نیــز داشــتن توانایــی تأثیرگــذاری
بــر محیــط داخلــی و بین المللــی تعریــف شــده اســت .در
واقــع ،شــهروندی رابطــهای چندســویه میــان دولــت ،جامعه
و مــردم را تعریــف می کنــد کــه در آن مــردم تابــع دولــت
نیســتند ،بلکــه دولتهــا تابعــی از شــهرونداناند .در نظــر
برخــی هــم ایــن مفهــوم ظرفیتــی فراهــم میکنــد تــا
گروه هــا و افــراد دیده نشــده و دچــار محرومیتهــای
طبقاتــی ،جنســی و نــژادی بتواننــد در جهــت تأمیــن نیازهــا
و منافــع خــود گامهــای مؤثری بردارنــد .از دیدگاه بســیاری
از برنامه ریــزان توســعه ،حقــوق شــهروندی می توانــد
ظرفیتهــای مناســبی در مســیر تحقــق اهــداف توســعۀ
انســانی ارائــه کنــد.
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از آنجــا کــه تجــارب بســیاری از کشــورهای در حــال
توســعه ایــن واقعیــت را آشــکار کــرده کــه در مســیر اجرای
برنامههــای متعــدد توســعه در قــرن بیســتم ،زنــان بــه
قربانیــان اصلــی آن تبدیــل شــدند ،ابعــاد انســانیتری در
مباحــث توســعۀ همهجانبــه ،توســعۀ انســانی و نیــز توســعۀ
پایــدار مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس،
در رونــد اجــرای برنامههــای توســعه ،مفهــوم شــهروندی
و حقــوق برآمــده از آن رویکــردی انســانیتر را هــدف قــرار
داده اســت .از ایــن دیــدگاه ،تمرکــز بــر حقــوق شــهروندی
فرصتهــای مناســبی بــرای زنــان ایجــاد میکنــد کــه
میتواننــد از آنهــا در جهــت رفــع آثــار محرومیتهــای
تاریخــی خــود ،و بهویــژه راه یافتــن بــه عرصههــای
تصمیمگیــری ،بهره گیرنــد .بــر ایــن مبنــا ،موضــوع برابــری
جنســیتی بــا حقــوق شــهروندی و مالحظــات جدیــد آن
پیونــد یافتــه اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،در امتــداد طــرح و گســترش موضــوع
جنســیت در مباحــث مربــوط بــه راههــا و شــیوههای
گوناگــون دفــاع از حقــوق زنــان ،نــگاه جنســیتی نیــز
وارد موضــوع شــهروندی شــده اســت .جنســیت بــه یکــی
از مهمتریــن ابعــاد مســائل توســعه در جهــان تبدیــل
شــده اســت .از اواخــر قــرن بیســتم ،موضــوع جنســیت و
ekolaee@ut.ac.ir

