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تــاش بــرای تغییــر ایدههــای منتســب بــه حقــوق و وظایــف شــهروندی و بــه رســمیت شــناخته شــدن حقــوق همــه ســبب
شــکلگیری مطالبههــای جدیــد بــرای فراگیــری شــهروندی شــده اســت .طــرح مطالبــات جدیــد فقــط ادعــای گروههایــی کــه
«اقلیــت» نامیــده میشــوند نیســت بلکــه شــکلگیری مطالباتــی بــرای عضویــت ،احســاس تعلــق ،همبســتگی و بهرهمنــدی
از حقوقــی اســت کــه در مــواردی نیمــی از جمعیــت کشــوری طــی قرنهــا از آن محــروم بودهانــد .در دهههــای اخیــر
شــهروندی از یــک مفهــوم حقوقــی بــه یــک فراینــد اجتماعــی و مبــارزه بــرای کســب هویــت و متفــاوت بــودن تغییــر کــرده
و اهمیــت دســتیابی بــه شــکلی از شــهروندی کــه بتوانــد تفاوتهــا را در خــود جــای دهــد بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
ایــن مقالــه بــا هــدف طــرح موضوعاتــی کلــی دربــارة شــهروندی بــه تحــوالت معنایــی و محتوایــی آن میپــردازد و بــا طــرح
مســائل و مجادلههــای ایــن حــوزه در زمینــة حقــوق ،وظایــف و مســئولیتها ،عضویــت /طــرد ،عامگرایــی /یکســانپنداری،
نابرابــری /تفــاوت ،فردگرایــی /خیــر عمومــی ،و شــهروندی در عرصــة خصوصــی /عمومــی ،بــه ایــن بحــث میرســد کــه
شــهروندان عاملیــن تغییــر هســتند و چنیــن نتیجــه میگیــرد کــه گرچــه هنــوز ملــت /دولــت شــکل اصلــی شــهروندی
اســت ،عضویــت در اجتماعهــای گوناگــون ،هویتهــای گروهــی متنــوع ،و مشــارکت در مقیاسهــای مختلــف شــهروندی
ســبب پیدایــش مفهــوم جدیــد «شــهروندی چندگانــه» شــده اســت ،ماننــد شــهروندی قومــی ،شــهروندی ملــی ،شــهروندی
فرهنگــی و شــهروندی جنســیتی .درک و پذیــرش شــهروندی چندگانــه بــه معنــای رهــا کــردن اصــول محــوری شــهروندی
یعنــی آزادی و برابــری نیســت امــا چالــش متفــاوت و متنــوع بــودن در شــهروندی مســئلهای جــدی اســت کــه بحثهــای
اصلــی مجادلههــا هــم بــر آن مبتنــی اســت .در شــهروندی چندگانــه حرکــت بــه ســوی پذیــرش اصــول اساســی و در عیــن
حــال تشــخیص و بــه رســمیت شــناختن تفاوتهــا اســت.

مقدمـه

موضــوع شــهروندی و چگونگــی رابطــة ملت /دولــت مجدداً

شماره 57-۵8
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در دســتور کار سیاســتمداران و در فهرســت موضوعــات
پژوهشــی قــرار گرفتــه ،آن هــم در زمانــی کــه ملــت /دولت
خــود دچــار ابهام و نااطمینانی شــده اســت .برخی از کشــورها
بــه یــک فراملــت تبدیــل شــدهاند (اتحادیــة اروپــا) ،برخــی
کشــورها بــه کشــورهای کوچکتــری تقســیم شــدهاند
(اتحــاد جماهیــر شــوروی و  ،)...گروهــی بــه جهانــی شــدن
در مســائل مهمــی همچــون حقوق بشــر و مالحظات زیســت
محیطــی میاندیشــند ،و در عیــن حــال برخی از کشــورها در
پــی جــدا شــدن از ســایرین (بریتانیــا) و ســخت و غیرقابــل
عبــور کــردن مرزهــا (امریــکا) و کنتــرل ســیل مهاجریــن و
پناهنــدگان بینالمللــی هســتند .در درون کشــورها عــدهای
«خارجی»انــد ،در برابــر عــدة دیگــری کــه «شــهروند»
محســوب میشــوند.
بدیــن ترتیــب ،از یــک ســو اندیشــة ملــت /دولــت در حــال
رنــگ باختــن اســت و برخــی بــه «شــهروندی جهانــی» فکر
میکننــد و از ســوی دیگــر گروهــی بــهجــای شــهروندی
ملــی در جهــت تشــکیل اجتماعــات کوچکتــر و عضویــت
کامــل افــراد در ایــن گروههــای محلــی پیــش رفتهانــد
( ،)Powell 2002: 237بــ ه گونــهای کــه مدیریــت ایــن
اجتماعــات کوچکتــر بــرای دســتیابی بــه یــک شــهروندی
ملــی و همبســتگی و هویــت ملــی ،خــود بــه مســئلهای
تبدیــل شــده اســت.
اینکــه در درون یــک ملــت ،تجربیــات شــهروندی در
مقیاسهــای گوناگونــی کــه مــردم در آن زندگــی میکننــد
موجــب عالقــه بــه عــدم تمرکــز ( ،)Marr 1996کماهمیت
شــدن شــهروندی ملــی ،و تشــکیل دولتهــای محلــی و
گروههــای محلــی بــرای مشــارکت شــهروندی و حرکــت
بــه ســوی دموکراســی شــده اســت موضــوع درخــور توجهــی
اســت (Lister 1995: 2-3, Lowndes 1995: 161, Jones
 .)and Gaventa 2002:19امــا شــاید بــه قولــی دوران
شــهروندی ملتمحــور ( )Kabeer 2005و دولــت رفــاه ملی
به ســر آمــده اســت ( )Ashford 1990: 230و مــردم امروزه
شــهروندی خــود را در مقیاسهــای گوناگــون محلــی ،ملــی
و جهانــی تعریــف میکننــد .بدیــن ترتیــب مطالعــة کشــورها

منبع :ویژهنامه شهر و جنسیت ،نشریه داخلی سازمان زیباسازی ،دوره دوم،
شماره دوم ،زمستان ۱۳۹۵

و دســتهبندی آنهــا براســاس حقــوق ،وظایــف و اقدامــات
شــهروندی ممکــن اســت مفیــد باشــد ،امــا دیگــر ایــن
دســتهبندیهای ملــی نشــاندهندة ماهیــت تغییریابنــدة
شــهروندی در قــرن بیســت و یکــم نیســت.
در چنــد دهــة اخیــر ،همپــای تحــوالت در مقیاسهــای
شــهروندی ،شــکلگیری مطالبههــای جدیــد بــرای فراگیــر
ق داشــتن بــه گروههــای
شــدن شــهروندی و تجربــة تعل ـ 
گوناگــون اجتماعــی ،همــه را درگیــر بازتعریــف شــهروندی
و دامنــة شــمول آن کــرده اســت .تــاش بــرای تغییــر
ایدههــای منتســب بــه حقــوق و وظایــف شــهروندی و بــه
ت شــناختهشــدن حقــوق گروههایــی ماننــد معلولیــن،
رســمی 
بومیــان ســرزمینهایی مثــل اســترالیا و کانــادا ،زنــان و ...
ســبب پیدایــش شــکلهای جدیــدی از شــهروندی و تغییــر
ایــدة غربــی ملــت /دولــت شــده اســت .در حالـی کــه برخی
ایــن رونــد را انقــاب حقهــا )Ignatieff 2001( 1نامیدهانــد،
بــهنظــر میرســد آنچــه اتفــاق افتــاده نــه انقــاب اســت
و نــه جدیــد ،بلکــه آغــاز و ادامــة یــک فراینــد دموکراتیـک
شــدن اســت .آنچــه جدید اســت شــرایط اجتماعــی ،فرهنگی
و اقتصــادی اســت کــه شــکلگیری ایــن مطالبــات را ممکن
کــرده اســت (.)Isin and Turner 2002
آنچــه تازگی دارد طرح مطالبات در قالب حقوق شــهروندی اســت.
ایــن مطالبــات فقــط ادعــای گروههایــی نیســت که اقلیــت نامیده
میشــوند بلکــه مطالبــۀ عضویــت ،احســاس تعلق ،همبســتگی و
بهرهمنــدی از حقوقــی اســت کــه گاه نیمــی از جمعیت کشــوری
در گــذر دهههــا و شــاید ســدهها از آنهــا محــروم شــدهاند.
1 - rights revolution
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 بــر ســر کســانی کــه نمیتواننــد عضــو کامــل یــکبدیــن ترتیــب گرچــه بــهنظــر میرســد که ایــدۀ شــهروندی
اجتمــاع بشــوند ،ماننــد مهاجریــن یــا بومیــان ســرزمینها،
جهانــی شــده اســت ،هنــوز دربــارۀ اینکــه چــه معانــیای
چــه خواهــد آمــد؟
دارد و چگونــه تجربــه میشــود اجمــاع جهانــی و حتــی
 مفهومــی کــه بــا ملــت /دولــت پیوســتگی یافتــه ،تا چهکشــوری وجــود نــدارد .تجربــه نشــان میدهــد کــه تاریــخ
انــدازه بــرای تحــوالت کنونــی (مهاجرتهــا ،پناهندگیها
شــهروندی در تمــام کشــورهای توســعهیافته و در حــال
و  )...مفید اســت؟
توســعه مملــو از مبــارزه و مجادلــه اســت بــر ســر چگونگــی
 مفهومــی کــه بــر آرمــان «عامگرایــی» بنــا شــدهتعریــف شــهروندی ،معانــی آن و اینکــه شــامل چــه کســانی
میتوانــد چنــان کــه بایــد بــه تفاوتهــا بپــردازد؟
شــده یــا بایــد بشــود.
 آیــا فــرد بایــد بـه مالحظــۀ عالیــق و منافــع گــروه ازامــروزه چگونگــی فهــم شــهروندی و معنای آن تحــول یافته
عالیــق خــود چشمپوشــی کنــد؟
اســت .تمرکــز بــر شــهروندی بــهعنــوان «حقــوق قانونــی»
 آیــا منافــع گــروه را صاحبــان قــدرت تعریــف و تعییــنبــه شــهروندی بـه عنــوان یــک «فراینــد اجتماعــی» تغییــر
نمیکننــد و منافــع گروههــای محــروم (طردشــدگان)
کــرده اســت .شــهروندی دیگــر فقــط یــک منزلــت نیســت
نادیــده نمیمانــد؟
و بــا تغییــر معنــای آن در طــول زمــانچنــان گســترده
 مکانهــا و فضاهــای شــهروندی کجــا و در چــهشــده کــه مبــارزه بــرای حقــوق اجتماعــی ،بازتوزیــع منابــع
عرصههایــی اســت؟
و بــهرســمیتشــناختهشــدن را در بــر میگیــرد ،مبــارزه
آیــا مرزهــای عرصــۀ عمومــی و خصوصــی را بایــد ثابتبــرای کســب هویــت و متفــاوت بــودن قومــی و جنســی و
و غیرمتغیــر فــرض کرد؟
 ...اکنــون اهمیــت دســتیابی بــه شــکلی از شــهروندی کــه
 آیــا «کار کــردن» را کــه مســئلهای شــخصی اســتبتوانــد تفاوتهــا را در خــود جــای دهــد در ســطح وســیعی
میتــوان بــا منزلــت شــهروندی پیوند
پذیرفتــه شــده اســت .در نتیجــه،
داد؟
گروههــای متنوعــی در سراســر جهــان
عنوان
بـه
شـهروندی
بر
تمرکز
 وقتــی شــغلی وجــود نداشــته باشــد،فرصــت یافتهانــد کــه مطالبــات خــود
ه

ب
شهروندی
به
قانونی»
«حقوق
شــهروند از چــه حقوقــی برخــوردار
را بــرای بــهرســمیت شــناخته شــدن
اجتماعی»
«فراینـد
یک
عنوان
میشــود؟
و شــهروندی فریــاد کننــد.
اسـت
کرده
تغییر
 خدمــت بــه اجتمــاع (کار داوطلبانه)ایــن مقالــه ،با هــدف طــرح موضوعات
بایــد معــادل کار بــا دســتمزد تلقــی
کلــی دربــارۀ شــهروندی ،بــه تحوالت
شــود و در زمــرۀ وظایــف شــهروندی
معنایــی و محتوایــی آن میپــردازد و
محســوب گــردد؟
بــر مبنــای بحثهــای نظــری در منابــع شــهروندی ،مســائل
 گروههــای محرومــی کــه خــود بــرای بهبــود وضعیــتو مجادلههایــی را کــه در پیگیــری «شــهروندی» مطــرح
زندگیشــان تــاش میکننــد ،وظیفــۀ شــهروندی خــود
شــده بــهطــور مختصــر گــزارش میکنــد .بــا توجــه بــه
را بهجــا میآورنــد؟
اهمیــت نقــش کنشگــران در شــهروندی ،بخــش دوم مقاله
 چگونــه نهادهــای شــهروندی از افــراد و گروههــا دربــه موضــوع مشــارکت و عاملیــت اختصــاص داده شــده و
برابــر پیامدهــای منفــی و ناخواســتۀ مرتبــط بــا بــازار در
در بخــش پایانــی براینــد تحــوالت ،مجادلههــا و مطالبــات
یــک جامعــۀ ســرمایهداری محافظــت میکننــد؟
گروههــای طردشــده از شــهروندی کــه ســبب طــرح
 ظرفیــت بازتوزیــع ایــن نهادهای شــهروندی چــه میزانضــرورت «فراگیــری» شــهروندی شــده ارائــه خواهــد شــد.
اســت؟ تــا چــه انــدازه توانســتهاند زمینــۀ برقــراری عدالت
در ایــن مســیر بــرای مــا هــم همچــون ســایر پژوهشــگران
و برابــری در میــان شــهروندان را فراهــم کنند؟
پرسـشهای بســیاری دربارۀ شــهروندی مطرح شــده اســت:

 رابطــۀ دوجانبــۀ حقــوق و وظایــف را چگونــه بایــدســازماندهی کــرد؟ مــرز تعــادل بیــن ایــن دو در کجاســت؟
 چــه کســانی و بــر مبنــای کــدام معیارهــای شــهروندیاز حقــوق شــهروندی طــرد شــدهاند؟
 گروههــای طردشــده خــود را چگونــه در زمینههــایمختلــف تعریــف میکننــد؟ و خــود را در رابطــه بــا دیگران
چگونــه میبیننــد؟
 تفاوتهــا (قومهــای مختلــف) در درون یــک ملــت ومرزهــای ملــی چگونــه بــر شــهروندی کامــل آنهــا تأثیــر
میگــذارد؟
 آیــا میتــوان زنــان را در منزلتــی وارد کــرد کــه دراصــل بــر طــرد آنــان بنیــاد نهــاده شــده؟
تــاش مــا ایــن بــود کــه تــا حــد امــکان پاســخی بــرای
ایــن پرســشها بیابیــم ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در
ایــن فراینــد گاه بــه پرســشهای دیگــری هــم رســیدیم.

 -۱شهروندی :مفهومـی مـورد مجادله
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بــهدســت دادن تعریفــی جامــع ،کامــل و مــورد پذیــرش
اکثریــت از مفهــوم شــهروندی تقریبــ ًا غیرممکــن اســت.
بــه دلیــل دشــواری ایــن امــر کــه از تجربیــات رایــج در
تعریــف مفاهیــم علــوم انســانی اســت ،در اینجــا بــه ماهیــت
و ویژگیهــای متعــددی از شــهروندی اشــاره میشــود تــا
مفاهیــم زمینهســاز مجادلــه در تحلیــل ایــن مفهــوم نیــز
مشــخص شــوند .در نتیجــه ،بــهجای تــاش برای دســتیابی
بــه یــک تعریــف واحــد ،از آنچــه مارشــال 1نظریهپــرداز
انگلیســی در دهــۀ پنجــاه میــادی ارائــه کــرده ،همــراه بــا
تعریــف دیگــری کــه متغیرهــای متفاوتــی را بــر ایــن تعریف
افــزوده ،بــرای نشــان دادن تغییــرات معنــای شــهروندی
اســتفاده میکنیــم.
 شــهروندی یــک منزلــت 2اســت کــه بــه آنهایــی کــه
عضــو کامــل یــک اجتمــاع هســتند اعطــا میشــود.
همــۀ کســانی کــه دارای ایــن منزلت هســتند در حقوق
و وظایــف برابرنــد ( Marshall 1963: 87بــه نقــل از
.) Lister 1997b: 28, Powell 2002: 236
 شــهروندی یــک منزلــت اجتماعی اســت اما وســیلهای
بــرای مشــارکت فعال و درگیر شــدن در تعییــن و اقدام
1- Marshall
2- status

در جهــت ترویــج 3خیــر عمومــی 4نیز هســت.
بنابرایــن شــهروندی نهتنهــا در رابطــۀ ملــت /دولــت و
اعطــای حقــوق بــه فــرد ( )Yuval-Davis 1997: 6بلکــه
در روابــط میــان افــراد نیــز مصــداق مییابــد ،چیــزی کــه
«مثلث شــهروندی» نامیده شــده اســت (.)Lowndes 1995
بــا توجــه بــه واژههــای اصلــی ایــن تعاریــف میتــوان
عناویــن موضوعاتــی را کــه مبنــای اختــاف نظــر و مجادلــه
شــدهاند برشــمرد:
 حقوق و وظایف
 عضویت در یک اجتماع
 همۀ دارندگان منزلت
 برابری
 خیرعمومی
 مشارکت فعال
پیــش از پرداختــن بــه ایــن موضوعهــا الزم اســت اشــاره
کنیــم کــه همــراه بــا تحــول مقیاسهــا و اشــکال و معانــی
شــهروندی ،ویژگیهــای «شــهروند» و کســانی کــه زیــر
چتــر ایــن عنــوان قــرار میگیرنــد نیــز تغییــر کــرده اســت.
در ابتــدا شــهروندی مربــوط بــه شــهر ،و شــهروند کســی بود
کــه بــا زندگــی در شــهر صاحــب حقــوق میشــد؛ و همــواره
عــدهای ســاکن مناطــق روســتایی بودنــد کــه در زمــرۀ ایــن
گــروه شــمارش نمیشــدند (.)Isin and Turner 2002:5
در دورهای «شــهروند واقعــی» 5کســی بــود کــه میتوانســت
اســلحه حمــل کنــد و بــرای دفــاع از کشــورش بــه جنــگ
بــرود .در دورۀ بعــد شــهروند ـ ســرباز (Yuval-Davis 1985:
 )19-20بــه شــهروند دارای حقــوق سیاســی و حــق رأی
بــدل شــد ،و بــا گســترش دامنــۀ حقــوق ،شــهروند عــاوه
بــر حــق اشــتغال و  ...وظایفــی همچــون مشــارکت در بــازار
کار را نیــز یافــت (Isin and Turner 2002: 6, Meer and
.)Sever 2004: 9-10, Lister 1995: 14
امــروزه شــهروند کســی اســت کــه از حقــوق الزم بــرای
مشــارکت سیاســی و اجتماعــی برخــوردار میشــود .امــا ایــن
امــر لزومـ ًا بــه معنــای «ماننــد شــهروند عمل کــردن» ،یعنی
عینیــت بخشــیدن بــه آنچــه همــراه بــا منزلــت بــه وی اعطا
شــده نیســت (.)Lister 1997b: 35-36
3- promotion
4- common goods
5 - true citizen

بدیــن ترتیــب در گــذر زمــان بــه آنهایــی حقــوق شــهروندی
اعطــاشــده و منزلــت شــهروند رایافتهانــد کــه:
1
 به جنگ میروند رأی میدهند2
 کار میکنند شغل با دستمزد دارند.همــۀ ایــن افــراد در دورۀ خودشــان «شــهروند کامــل» بــوده
و بــا ارزشــمند تلقــی شــدن نقششــان ،بهرســمیت شــناخته
شــدهاند .در چنیــن شــرایطی مــا بــا پرس ـشهای متعــددی
مواجــه میشــویم ،از جملــه اینکــه منزلــت «شــهروند» و
حقــوق شــهروندی افــرادی مشــابه گروههــای زیــر چــه
میشــود؟
 کسانی که اسلحه حمل نمیکنند و به جنگ نمیروند کسانی که در بازار کار (عرصۀ عمومی) حضور ندارند کسانی که شغلی در بازار کار نمییابند کســانی کــه از ظرفیتهــای اعطاشــده بــه واســطۀ یــکمنزلــت اســتفاده نمیکننــد.

 -۲زمـینهها و دالیل مجادلـه

 -۱-۲حقـوق در برابر وظایف و مسـئولیتها

یکــی از دالیــل مجادلــه در موضــوع شــهروندی اتخــاذ دو
رویکــرد متفــاوت و برخاســته از دو اندیشــۀ سیاســی اســت:
رویکــرد حقمحــور و رویکــرد وظیفهگــرا.
1- soldier-citizen
2- worker-citizen

.)Meer and Sever 2004: 10, Turner 1997: 11-12

بدیــن ترتیــب حقــوق شــهروندی در ســه بخش مطرح شــده
اســت :مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی .بخــش مدنــی شــامل
حقــوق الزم بــرای آزادی فردی اســت .آزادی بیان ،اندیشــه،
باورهــا 1و اعتقــادات ،حــق مالکیــت و عقــد قــرارداد ،حــق
عدالــت و برخــورد عادالنــه و  ...نهادهایــی کــه بیشــتر بــه
طــور مســتقیم بــه حقــوق مدنــی مربــوط میشــوند نهادهای
قضایــی و دادگاههــا هســتند.
بخــش سیاســی شــامل حــق مشــارکت در قدرت سیاســی به
عنــوان عضــوی از یک مجموعۀ دارای اقتدار سیاســی اســت،
انتخابشــونده یــا انتخابکننــده .نهادهــای شــهروندی ایــن
بخــش شــامل شــوراهای محلــی و منطقــهای و مجالــس
قانونگــذاری اســت.
بخــش اجتماعــی مجموعـهای از حقــوق را در بــر میگیــرد ،از
جملــه حــق برخــورداری از امنیــت و زندگــی قابــل قبــول
بــر مبنــای اســتانداردهای یــک جامعــه ،حــق برخــورداری
1- faiths
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شــهروندی یــک موضــوع مجادلهبرانگیــز در بحثهــای
سیاســی و اجتماعــی اســت .اختــاف دیدگاههــا و
اندیشــههای سیاســی ،تأکیــد نظریهپــردازان بــر ارائــۀ
تعاریــف گوناگــون بــرای نشــان دادن اهمیــت و اولویــت
یــک یــا چنــد بعــد از شــهروندی ،تجربههــای زیســتۀ
گروههــای اجتماعــی بیــرون مانــده از دایــرۀ شــهروندی،
مطالبــات جدیــد شــهروندی ،جنبشهــای اجتماعــی و ...
همــه بــر دامنــه و عمــق ایــن مجــادالت افــزوده اســت .در
ادامــه ،در حــد امــکان و بــه اختصــار ،بــه شــش زمینــه از
دالیــل وجــودی ایــن اختــاف نظرهــا بــا تمرکــز بــر معنــا
و نتایــج برآمــده پرداختــه میشــود.

 -۱-1-۲حقمحـوری
تــا ســالهای اخیــر حقمحــوری گفتمــان غالــب شــهروندی
بــوده اســت .طرفــداران ایــن رویکــرد معتقدنــد شــهروندی
منزلتــی رســمی اســت و افــراد دارنــدۀ ایــن منزلــت مطابــق
قوانیــن از حقــوق شــهروندی برخــوردار میشــوند .در ایــن
دیــدگاه ،حقوقــی کــه بــه افــراد اعطــا میشــود ارتباطــی
بــا انجــام وظایــف نــدارد و افــراد بــه عنــوان شــهروند از آن
برخــوردار میشــوند و وظیفــۀ دولتهــا اســت کــه از تحقــق
آن حمایــت کننــد.
بــه اســتناد نظــرات پژوهشــگران ،نظریۀ شــهروندی مارشــال
کاهــش پیامدهــای نابرابــری اقتصــادی و تضــاد طبقاتــی و
برقــراری عدالــت را در یــک نظــام ســرمایهداری امکانپذیــر
میدانســته و بیشــتر بــر ســاختار طبقــات اجتماعــی در رابطه
بــا شــهروندی تأکیــد داشــته اســت .از نظــر مارشــال حقــوق
شــهروندی حاصــل یــک فراینــد تدریجــی تاریخــی اســت
کــه بــا حقــوق مدنــی (قــرن هجدهــم) آغــاز شــده ،بــه
حقــوق سیاســی (قــرن نوزدهــم) رســیده و باالخره بــه حقوق
اجتماعی (قرن بیســتم) ختم شــده اســت (Marshall 1950:
 10-14بــه نقل از Walby 1994: 380, Lister 2012: 326,
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اســت .تفکیکناپذیــری ایــن حقــوق ،ابــزاری اســت بــرای
از حداقــل رفــاه اقتصــادی ،و حــق ســهیم شــدن در میــراث
تقویــت تــوان گروههــای محــروم و آســیبپذیر در مطالبــۀ
اجتماعــی و فرهنگــی .از نهادهــای شــهروندی مرتبــط بــا
منابــع اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی بــا هــدف تأمیــن
ایــن بخــش میتــوان بــه نهادهــای مرتبــط بــا آمــوزش،
نیازهایشــان (.)Lister 1990b
بهداشــت و درمــان ،تأمیــن اجتماعــی ،مســکن حمایتشــده،
مجادلــه بــر ســر مشــروع بــودن حقــوق اجتماعــی را
و بازنشســتگی اشــاره کــرد.
برخــی از نویســندگان ()Foweraker and Landers 1999
خالصـهای از تغییــرات تدریجــی معانــی شــهروندی (نظرات
آغــاز کردهانــد و چنیــن اســتدالل میکننــد کــه حقــوق
مارشــال) در ترکیــب بــا دیدگاههــای جامعهشــناختی و
اجتماعــی ماهیتــ ًا بــا حقــوق مدنــی
عناویــن اختصاصــی شــهروندان را
ترنــر بــه شــکل جــدول  1تدویــن شـهروندی منزلتی رسمی است و سیاســی متفــاوت اســت زیــرا
و افـراد دارندۀ این منزلت مطابق مطالبــۀ منابــع اســت ،یعنــی منافعــی
کــرده اســت.
در جریــان این تحوالت و در شــرایطی قوانیـن از حقـوق شـهروندی کــه تضمینشــدۀ «دولــت» اســت،
امــا حقــوق مدنــی و سیاســی غالبــ ًا
کــه حقــوق شــهروندی جنبــۀ قانونــی برخوردار میشـوند
مطالباتــی علیــه دولــت اســت .در رد
پیــدا میکنــد و بــه عنــوان منزلــت
چنیــن تردیــدی ،موضــوع تفــاوت
رســمی نهــادی میشــود ،شــهروندان
«منابــع» در ســه حقــوق را میتــوان
نســبت بــه برخــورداری از منابــع
مطــرح کــرد مبنــی بــر اینکــه مطالبــۀ سیاســی و مدنــی نیــز
تأمینکننــدۀ ایــن حقــوق دارای حــق (ذیحــق) 1میگردنــد.
مطالبــۀ منابــع اســت ،ولــی منابعــی از جنــس متفــاوت (مانند
در واقــع قانونی شــدن ایــن حقوق ،ابــزاری برای شــهروندان
قــدرت) (.)Jones and Gaventa 2002: 9
فراهــم میســازد کــه آن را در صــورت عــدم تأمیــن مطالبــه
در دفــاع از مشــروعیت حقــوق اجتماعــی تأکیــد شــده اســت
کننــد ( .)Meer and Sever 2004:10امــا تجربیات نشــان
که :
میدهــد کــه صــرف وجــود حقــوق و قوانینــی بــرای مطالبــۀ
 حقــوق اجتماعــی کمــک میکنــد تــا گروههــایآنهــا کفایــت نمیکنــد .شــرط مطالبــۀ حقــوق دسترســی بــه
محــروم از منابــع و قــدرت بتواننــد از حقــوق مدنــی و
منابــع ،قــدرت و آگاهــی اســت (Lister 1997a: 16-17,
سیاســی خــود بــه صــورت مؤثــر بهــره ببرنــد.
.)Phillips 1993: 40
 اهمیــت حقــوق اجتماعــی بــرای تشــویق و ترویــجبــرای مثــال ،اگــر کســی منابــع کافــی ،آگاهــی و قــدرت
3
خودمختاری افراد اساســی اســت (Lister 1990a, 1993,
بــرای مبــارزه بــا متجاوزیــن بــه دارایــی خــود را نداشــته
.)1997b: 29
باشــد ،حــق مالکیــت و محافظــت از آن ارزشــی نــدارد .بــه
نمونههایــی از پیوســتگی ایــن حقــوق را میتــوان در رابطــۀ
همیــن دلیــل محرومتریــن گروههــای اجتماعــی آنهایــی
حــق اجتماعــی آمــوزش بــا حقــوق مدنــی (ســن ازدواج،
هســتند کــه آگاهــی کمتــری دارنــد ،قــادر بــه بیــان حقــوق
شــرایط ازدواج) یــا ارتبــاط حــق مطالبــۀ حقــوق مدنــی بــا
خــود نیســتند و توانایــی مطالبــه ندارنــد .بــهویــژه آنکــه
حــق مشــارکت در عرصــۀ اجتماعــی دیــد.
فراینــد مطالبــۀ حــق بــهطــور ذاتی سیاســی اســت و شــکل
البتــه غیرقابــل تفکیــکبــودن این حقــوق به معنــای تحقق
مبــارزه بیــن آگاهــی ،عالیــق 2و قــدرت در میــان کنشگران
همزمــان آنهــا یــا ترتیــب مشــابه و اهمیــت یکســان آنهــا
را بــه خــود میگیــرد (.)Jones and Gaventa 2002: 8
در همــۀ جوامــع نیســت .در انگلیــس مبــارزات کارگــری راه
فهــم و پذیــرش ایــن موضــوع کــه توان مــردم بــرای مطالبۀ
را بــرای بــهوجــود آمــدن دولــت رفــاه گشــود و در آلمــان
یــک حــق غالبـ ًا بســتگی به تحقــق ســایر حقــوق دارد باعث
برعکــس ایــن مســیر طــی شــد و ابتــدا دولــت رفــاه معرفــی
تأکیــد بــر غیرقابــل تفکیــکبــودن حقــوق مدنــی ،سیاســی
گردیــد ،یعنــی حقــوق اجتماعــی ـ اقتصــادی پیــش از حقوق
و اجتماعــی و نیــاز بــه پیگیــری همزمــان همــۀ آنهــا شــده
1- entitled
2 - interests

3 - autonomy

جدول  .1ترکیب مدل شهروندی مارشال و ترنر

دوره

حقوق

نهادها

فرد

دوره

قرن 18-17

مدنی

دستگاهقضایی

ساکن /مقیم

شهر /دولت

قرن 19-18

سیاسی

مجالس

شهروند

ملت /دولت

قرن 20-19

اجتماعی

دولت رفاه

شهرونداجتماعی

دولت رفاه

منبعTurner 1997: 12-16 :

 -2-1-2وظیفهگرایـی
در ایــن رویکــرد ،شــهروند وظایفــی 1را بــر عهــده دارد کــه
الزم اســت در عرصــۀ عمومــی انجــام دهــد و تأکیــد بــر
ناپایــداری حقــوق شــهروندی در صــورت بهجــا نیــاوردن
وظایــف شــهروندی اســت .بنابرایــن وظایــف بــر حقــوق
اولویــت یافتــه اســت و در واقــع شــرط برخــورداری از حقوق
شــهروندی ایفــای وظایــف اســت .در ایــن میــان نقــش
دولتهــا تأمیــن آزادی و مراقبــت از حقــوق شــهروندان
بــه منظــور خوداتکایــی آنــان و مداخلــۀ کمتــر دولــت اســت
مگــر در مــواردی کــه شــهروندان ناتــوان از اجــرای وظایــف
شــهروندی خــود باشــند.
در ایــن دیــدگاه ،بــر وظایــف شــهروند کــه در اصــل یــک
کنشگــر سیاســی اســت وظیفــۀ مهمتــر «کارکــردن»
اضافــه میشــود و شــهروندی بــا اشــتغال در بــازار کار،
دریافــت دســتمزد و پرداخــت مالیــات مرتبــط شــده اســت.
بدیــن ترتیــب بــه نظــر میرســد شــهروندان کامــل کســانی
هســتند کــه توانســتهاند شــغلی بــهدســت آورنــد و بــا
دســتمزد کافــی عــاوه بــر تأمیــن نیازهای خــود مالیــات نیز
بپردازنــد ( .)Kabeer 2005:16-18در عیــن حال مشــارکت
سیاســی وظیفــۀ همــه شــهروندان محســوب شــده و نمادی
از عضویــت اجتماعــی و شــهروندی آنهــا اســت (Ellison
.)1997: 701
طرفــداران ایــن رویکــرد مارشــال را نقــد کردهانــد کــه
در تأکیــد بــر حقــوق بــه وظایــف توجــه چندانــی نداشــته
و نظــرش نســبت بــه وظایــف روشــن نیســت .امــا برخــی
از نظریهپــردازان در بررســی نظریــۀ شــهروندی او بــه ایــن
1- obligations, duties
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کامــل سیاســی شــکل گرفــت (.)Kabeer 2005:16
حقــوق شــهروندان برخــی از کشــورها اخیــراً اعطــا شــده
اســت ،مانند بومیان کشــورهای امریکای شــمالی و اســترالیا.
یــا نیمــی از جمعیــت کشــورها (زنــان) در زمانهــای متفاوت
و پــس از مــردان از حقــوق سیاســی برخــوردار شــدهاند ـ
زنــان اســترالیا در  ،1902کانــادا در  1918و امریــکا در .1920
در برخــی از کشــورها ماننــد دانمــارک و هلنــد ،حقــوق
اجتماعــی (بهداشــت ،آمــوزش ،مســتمری ایــام پیــری ،بیمــۀ
بیــکاری ،برنامــۀ کاریابــی ،تبعیــض مثبــت بــه نفــع اقلیتها)
باالتریــن اولویــت را در میــان ســایر حقــوق دارد و در ســایر
کشــورها لزومـ ًا ایــن اولویــت وجــود نــدارد .یــا در حالــیکــه
در برخــی دولتهــا حــق کنتــرل بر بــدن (درمانی و جنســی)
تضمیــن شــده اســت ،در برخــی دیگــر چنیــن نیســت و حتی
در مــواردی حقــوق مدنــی اساســی نیز پذیرفته نشــده اســت،
ماننــد حــق دسترســی بــه وکیــل در دادگاههــا (Isin and
.)Turner 2002: 2
در کشــورهای بــه اصطــاح جهــان اول ،چندین دهــه فاصلۀ
زمانــی بیــن اعطــای حقــوق شــهروندی بــه زنــان و مــردان
وجــود داشــته و حقــوق سیاســی پیــش از حقــوق مدنــی بــه
زنــان اعطــا شــده اســت ،در حالــیکــه ایــن جریــان بــرای
مــردان برعکــس بــوده و ابتــدا از حقــوق مدنــی برخــوردار
شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،بــه همــۀ گروههــای اجتماعــی
حقــوق شــهروندی کامــل تعلــق نگرفتــه و مبــارزۀ مدنــی
سیاهپوســتان امریــکا تــا اواخــر دهــۀ  1960شــاهدی بــر
ایــن تفاوتهاســت (.)Walby 1994: 380-384
بنابرایــن تجربــۀ جهانــی نشــان میدهــد کــه رونــد
دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی در همــۀ کشــورها مطابــق
نظــر مارشــال در مــورد فراینــد تحــول حقــوق شــهروندی

پیــش نرفتــه اســت.
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جمعبنــدی رســیدهاند کــه مارشــال کامــ ً
ا از «وظایــف»
غفلــت نکــرده اســت .بــرای مثــال ،نظــر او دربــارۀ خدمــت
ســربازی ،پرداخــت مالیــات و هزینــۀ بیمــه روشــن اســت
( Marshall 1963: 86بــه نقــل از .)Powell 2002: 236
ممکــن اســت دربــارۀ ورود بحــث وظایــف و مســئولیتها
عــاوه بــر حقــوق بــه معادلــۀ شــهروندی اختــاف نظــر
کمتــری وجــود داشــته باشــد ،امــا چگونگــی برقــراری تعادل
بیــن حقــوق و وظایــف بــه مســئلۀ محــوری بحثهــای
اخیــر در زمینــۀ شــهروندی تبدیــل شــده اســت (Jones
 .)and Gaventa 2002: 8, Lister 2012: 327گروهــی از
نظریهپــردازان شــهروندی تأکیــد دارنــد کــه شــهروندی یک
جریــان دوطرفــه اســت کــه وظایــف و حقــوق ،هــر دو را بــا
هــم در بــر میگیــرد .البتــه همچنــان که حقــوق جهانشــمول
و در همــۀ جوامــع مشــابه نیســت ،وظایــف نیــز همهگیــر و
یکســان نیســتند .بــرای مثــال ،خدمــت ســربازی در برخــی
کشــورها اجبــاری و جــزو وظایــف شــهروندی اســت ولــی در
برخــی دیگــر از کشــورها چنیــن نیســت (Isin and Turner
 .)2002: 2عــاوه بــر ایــن ،گاه حقــوق و وظایــف بــا هــم
اشــتباه میشــوند .بــرای نمونــه ،در مــورد مشــارکت سیاســی
دو برداشــت متفــاوت وجــود دارد .در برداشــت اول ،رأی دادن
یــک حق اساســی شــهروندی اســت و در برداشــت دوم ،رأی
دادن وظیفۀ شــهروند اســت .در بســیاری از کشــورها برداشت
اول ســالهای زیــادی بــا اختصــاص بــه گروههای نــژادی و
جنســی خــاص رواج داشــته و بعدهــا با مبــارزات شــهروندی
حــق رأی دادن تقریبـ ًا بــرای همــه حاصــل شــده اســت .امــا
برداشــت دوم هنــوز در بســیاری از کشــورهای کمتــر توســعه
یافتــه رایــج اســت.
در گذشــته دفــاع از کشــور تــا پــای کشــته شــدن و کشــتن
از وظایــف شــهروندی بــه شــمار میآمــده (Yuval-Davis
 )1985, 1997و الزمۀ شــهروندی توان شــرکت در مبارزات
مســلحانه بــرای دفــاع از کشــور بــوده کــه غالبــ ًا مــردان
را شــامل میشــده اســت .یــا اینکــه شــهروندی مشــروط
بــه مالکیــت و داشــتن دارایــی بــوده و پرداخــت مالیــات بــر
دارایــی وظیفــۀ عمومــی شــهروندان محســوب میشــده
اســت .امــا اکنــون بــا گســترش شــهروندی بــه طبقــات
مختلــف اجتماعــی و فراتــر از مالکیــن ،ایــن وظیفــه وابســته

بــه میــزان درآمــد فــرد شــده اســت .در ایــن صــورت آیــا
پرداخــت مالیــات یکــی از وظایــف عمومی شــهروندی اســت
یــا فقــط شــامل کســانی میشــود کــه صاحــب شــغل و
درآمــد هســتند؟
اهمیــت ایــن موضــوع و پرســش زمانــی بهتــر مشــخص
میشــود کــه بــه تغییــرات نقــش دولــت و مجــادالت دربــارۀ
وظایــف دولــت در مقابــل شــهروندان توجــه شــود .بــرای
مثــال در کشــور انگلیــس ،در شــرایط اقتصادی بعــد از جنگ
و دشــواریهای آن دوران ،مشــخصۀ بــارز حقوق شــهروندی
اعتقــاد بــه ظرفیتهــای دولــت در حمایــت از افــراد در
شــرایط بــد اقتصــادی و اجتماعــی از طریق تأمین رفــاه بوده
اســت .مارشــال بحــث کــرده کــه این حق شــهروندان اســت
کــه حداقــل نیازهــای اقتصــادی و اجتماعی آنان تأمین شــود
و دولــت بایــد امنیــت را نیــز تأمیــن کنــد .بــهنظــر میرســد
کــه بحــث او حــذف نابرابــری نبــوده بلکه بیشــتر بــر کاهش
خطــرات ســرمایهداری بــرای فقیرتریــن شــهروندان متمرکــز
بــوده اســت (چتــر حمایتــی حداقلــی) .از نظــر مارشــال ایــن
اقــدام احســاس همبســتگی اجتماعــی ایجــاد میکنــد.
بدیــن ترتیــب کارکــرد دولــت عبــارت اســت از ارائــۀ خدمات
بــه افــراد براســاس عالیــق و اهــداف آنهــا ،محافظــت از
شــهروندان در برخــورداری از حقــوق ،عــدم ایجــاد موانــع
بــرای پیگیــری عالیــق فــردی و بــهطــور خالصــه مراقبــت
از آزادی شــهروندان و حــذف عوامــل بازدارنــده از برخورداری
آنــان از حقــوق اعطــا شــده .بــا گســتردهتر شــدن حقــوق از
مدنــی و سیاســی بــه اجتماعــی ـ اقتصــادی ،دولتهــا نیــز
نقــش فعالتــری در تأمیــن حقــوق اجتماعــی شــهروندی
بــر عهــده گرفتنــد.
ایــن تغییــرات از دو جنبــه بــا نقدهــا و مخالفتهایــی روبـهرو
شــده اســت .از یــک ســو مخالفــان بــر ایــن مســئله تأکیــد
میورزنــد کــه دولتهــا تــا کجــا و بــه چــه میــزان بایــد
نقــش خــود را در ارائــۀ خدمــات گســترش دهنــد؟ ایــن گروه
اســتدالل میکننــد کــه اتــکای افــراد بــه خدمــات دولــت
بــرای تأمیــن نیازهایشــان ،بــهجــای تــاش متکی بــه خود،
وابســتگی بــه سیســتم رفاهــی 1دولتهــا را دامــن میزنــد.
در حالــی کــه اشــتغال برخوردارشــوندگان از خدمــات رفاهــی
دولــت و کســب درآمــد بــرای تأمیــن هزینههــای زندگــی
1- welfare

امــا مســئولیت را خــود فــرد و در رابطــه بــا دیگــران تعریــف میکنــد
(.)Hobson and Lister 2002:14-20

3- responsibilities

4- mutual obligations
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پاســخگویی بــه آن خواهــد بــود .بنابرایــن دورهای کــه تأمین
مقدمتریــن وظیفــۀ شــهروندان اســت .بدیــن ترتیــب حقــوق
حقــوق بــه هیــچ شــرطی وابســته نبــود بــه ســر آمــده و هیچ
شــهروندی بــدون وظایــف شــهروندی مــردم را غیرفعــال و
حقوقــی بدون مســئولیت وجود نــدارد ()Giddens 1998:65
وابســته بــه دولــت میکنــد ،حــال آنکــه مهمتریــن بخــش
و بهتــر اســت بــهجای وظایــف دولت یــا وظایف شــهروندان
شــهروندی انجــام وظایــف و اســتفاده از حقــوق سیاســی و
4
از «وظایــف متقابــل» صحبــت کنیم
مشــارکت در تصمیماتــی اســت کــه
و فعالیتهــای داوطلبانــه و خیریــه را
بــر جامعــه و دولــت تأثیــر میگــذارد.
از
حقـوق
شـدن
تر
ه
گسـترد
با
نیــز بــه وظایــف شــهروندی اضافــه
از ســوی دیگــر ،جهتگیــری بــازار
دادن 1بــه حقــوق شــهروندی اجتماعی مدنـی و سیاسـی بـه اجتماعی کنیم .
بــا تأکیــد افزایشیابنــده بــر وظایــف ـ اقتصـادی ،دولتهـا نیز نقش در نتیجــه ،وظیفــۀ دولــت در کاهــش
شــهروندی بــهویــژه پرداختــن بــه فعالتـری در تأمیـن حقـوق فقــر و نابرابــری و برقــراری عدالــت
کار دســتمزدی ،حقــوق شــهروندی اجتماعی شـهروندی بـر عهده بــه مســئولیتهای جامعــۀ مدنــی
را تبدیــل بــه امتیــازات گروههــای گر فتند
و خیریــهای تبدیــل میگــردد و
بیرونمانــدگان از دایــرۀ شــهروندی،
خاصــی میکنــد کــه چنیــن فرصــت
ب ـ ه جــای وابســتگی بــه دولــت ،بــه
و امکانــی بــرای آنهــا فراهــم شــده
برخوردارشــوندگان از اقــدام قدرتمنــدان تبدیــل میشــوند و
اســت .در نتیجــه در هــر دورهای گروهــی از مــردم از ایــن
«حــق» تبدیــل بــه «هدیــه» میشــود .البتــه ایــن خــود از
منزلــت و حقــوق طــرد میشــوند (Yuval-Davis 1997:21,
شــکلگیری مطالبــات شــهروندی و تبدیــل آن بــه اقــدام
.)Bulbeck 1998
جمعــی پیشــگیری میکنــد و در واقــع موجــب انحــراف
بــا آشــکار شــدن عــدم توانایــی بخــش عمومــی (دولــت)
ک کــردن
اهــداف دولــت و جامعــۀ مدنــی بــرای دموکراتی ـ 
در ارائــۀ خدمــات و ضــرورت واگــذاری امــور بــه بخــش
جامعــه میشــود (.)Kabeer 2005:18
خصوصــی و جامعــۀ مدنی ،مســئلۀ نقــش دولتهــا در تحقق
در یــک جمعبنــدی شــاید بتــوان اختالفنظرهــا و مجادالت
حقــوق شــهروندی اهمیــت بیشــتری یافتــه اســت .بدیــن
در مــورد رابطــۀ میــان حقــوق و وظایــف ،اولویــت یکــی بــر
ترتیــب بــهنظــر میرســد کــه صــرف اشــتغال و پرداخــت
دیگــری و نقــش دولتهــا را چنیــن خالصــه کــرد:
مالیــات بــرای بهجــا آوردن وظیفــۀ شــهروندی کافی نیســت
 کســانی معتقدنــد شــهروندی عبــارت از حقــوق بــدون
و داراهــا بایــد بــرای ایفــای وظایــف 2و مســئولیتها 3در برابر
وظیفــه اســت و بــه شــدت بحــث میکننــد کــه حقــوق
جامعــه (ندارهــا) ،عــاوه بــر صــرف «پــول»« ،وقــت» نیــز
نمیتوانــد بــه وظایــف متصــل شــود (Dahrendorf
اختصــاص دهنــد تــا آنهایــی کــه ندارنــد از دایرۀ شــهروندی
 .)1996: 32-33از ایــن منظــر ،شــهروندی یــک
بیــرون نماننــد .طرفــداران دیــدگاه شــهروندی ،کــه وظیفه را
قــرارداد اجتماعــی« ،کار کــردن» و اشــتغال یــک
بــر حــق مقدم مـیدارد و مســئولیت را بــه معادلۀ شــهروندی
قــرارداد خصوصــی و شــهروندی اجتماعی یــک منزلت
اضافــه میکنــد ،چنیــن اســتدالل میکننــد کــه فــرد نســبت
غیرمشــروط و غیراقتصــادی اســت .حــق شــهروندی
بــه خانــواده ،همســایگان و جامعــه مســئولیت دارد و ایــن
سیاســی و رأی دادن و تأمیــن اســتاندارد زندگــی نیــز
بــار را نمیتــوان تنهــا بــر دوش دولــت گذاشــت .انتقــال
همچنــان بایــد مســتقل از بــازار کار و نیــروی شــاغل
ایــن مســئولیت بــه دولــت ســبب از بیــن رفتــن روح جمعــی،
باشــد (.)Turner 1994:102-104
احســاس مســئولیت در برابــر همســایه ،گروههــای محلــی و
 گــروه دیگــری بــر ایــن نظرنــد کــه شــهروندی
نیــز افزایــش جرایــم میشــود کــه دســتگاه قضایی ناتــوان از
دوبــاره تعریــف شــده و در تعریــف جدیــد تبدیــل بــه
1 - workface
 - 2وظایــف توســط دیگــران تعریــف و بــر فــرد تحمیــل میشــود،
«شــهروندی مشــروط» شــده اســت .ایــن بازتعریــف بر

ایــن پایــه اســتوار اســت کــه شــهروندی قبـ ً
ا حقــوق
بــدون شــرط بــوده ولــی اخیــراً وظایــف هــم بخشــی
از ایــن قــرارداد اجتماعــی محســوب میشــود .بنابرایــن
حقــوق و وظایــف بــا هــم هســتند (.)Etzioni 1994
گرچــه امــروز اغلــب رویکردهــای شــهروندی بــر ایــن
نکتــه تأکیــد دارنــد کــه حقــوق شــهروندی وظایفــی را نیــز
بــه همــراه دارد و توافــق دارنــد کــه شــهروندی تعادلــی
میــان حقــوق و مســئولیتها اســت ،مســئله ایــن اســت
کــه نقطــۀ تعــادل کجاســت؟ و چگونــه ایــن دو بــههــم
متصــل میشــوند ،اگــر اصـ ً
ا بایــد چنیــن باشــند؟ (Powell
 .)2002: 234-236در نتیجــه ،گروهــی در پــی تلفیــق ایــن
دو رویکــرد هســتند و بــر ایــن باورنــد کــه حقمحــوری و
وظیفهگرایــی در تضــاد بــا یکدیگــر نیســتند و میتــوان ایــن
دو را پشــتیبان هــم دیــد (.)Lister 2012: 327

 -2-2عضویت در مقابل طـرد از شهـروندی
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1

شــهروندی دربــارۀ عضویــت در یــک گــروه یــا اجتمــاع 2و
حقــوق و مســئولیتهای ناشــی از ایــن عضویــت اســت.
مفهــوم «عضــو کامــل» در تعریــف شــهروندی بدیــن معنــی
اســت کــه عــدهای عضــو هســتند و عــدهای ممکــن اســت
عضــو نباشــند .بنابرایــن آنهایــی کــه بــا تعریــف قــراردادی
«شــهروند» همخوانــی ندارنــد عضــو نیســتند و از حقــوق
شــهروندی برخــوردار نمیشــوند.
تقریبـ ًا در سراســر جهــان شــهروندی دربــارۀ بیــرون مانــدن
از دایــرۀ عضویــت یــا بــهعبــارت دیگــر «طــرد» عــدهای از
منافــع عضویــت در گــروه ،اجتمــاع یا ملــت و پیامدهــای این
طــرد بــرای زندگــی آنهــا بــوده و هســت .بــرای نمونــه ،در
امریــکای بعــد از اســتقالل ،زنــان ازدواجکــرده در قوانیــن بــه
عنــوان افــراد مســتقل دیــده نشــده بودنــد .افــرادی بودند تحت
حمایــت شــوهر خــود کــه نمیتوانســتند مالــک باشــند ،قــرارداد
ببندند یا حضانت فرزندانشــان را داشته باشــند (.)Kabeer 2002
بنابرایــن شــهروند کامــل محســوب نمیشــدند و ســالها
بعــد بــا مبارزههــای بســیار بــه ایــن حقــوق دســت یافتنــد.
همچنیــن اســت منزلــت بومیــان کشــورهایی ماننــد کانــادا و
اســترالیا و عضویــت در کشــوری کــه ســرزمین آنهــا اســت
( .)Turner 1997: 6محــروم مانــدن از حقــوق شــهروندی
1 - inclusion vs. exclusion

 -2اجتماع در مقیاسهای گوناگون محلی ،منطقهای و ملی

مبنــای مبــارزات شــهروندی اســت ،ماننــد مبــارزۀ طبقــۀ
کارگــر یــا فقــرا بــرای دسترســی بــه منابــع اساســی تأمیــن
حداقــل رفــاه یــا تجربــۀ مهاجــران بــه کشــورهای دیگــر
بــرای عضویــت و پذیرفتــهشــدن.
البتــه در بیــرون مانــدن از دایــرۀ شــهروندی کامــل ،الزم
نیســت کــه فــرد خــارج از یــک حــوزۀ جغرافیایــی باشــد .گاه
تفاوتهــای قومــی ،زبانــی ،مذهبــی و جنســی نیــز میتوانــد
بــه طــرد از شــهروندی کامــل بینجامــد .براســاس برخــی
نقشهــای تعریفشــده ،گروهــی طــرد میشــوند و گروهــی
تحــت پوشــش قــرار میگیرنــد .نمونــۀ گروههــای طردشــده
مردانــی اســت کــه بــا عمــل نکــردن مطابــق فرهنــگ و
عــرف رایــج در جامعــه بــر پایــۀ نقشهــای جنســیتی ،نقــش
نــانآوری را ایفــا نمیکننــد یــا مردانــی کــه از رفتــن بــه
خدمــت ســربازی یــا جنــگ ســر بــاز میزننــد یــا کســانی
کــه بــا همجنــس خــود رابطــۀ جنســی دارنــد یــا افــرادی
کــه باورهــای مذهبیشــان متفــاوت اســت.
شــهروندی در نظــر و در عمــل ،همزمــان بــه عنــوان نیرویی
بــرای طــرد کــردن و فراگیــری عمــل میکنــد (Lister
 )2012: 323و بــا کنتــرل دسترســی افــراد و گروههــا بــه
منابــع جامعــه ،کارکــرد تخصیصدهــی بــر مبنــای معیارهای
عضویــت و شــهروندی را پیــدا میکنــد کــه از مســائل جدی
جوامــع امــروزی اســت .روند دشــوار شــهروند کشــور دیگری
شــدن بــهخوبــی ایــن ویژگــی و جریــان فراگیــری و طــرد
را نشــان میدهــد .تعییــن معیارهــای رســمی عضویــت
و شــهروندی نمــادی از سیاســتهای فراگیــری و طــرد
و چگونگــی دسترســی بــه منابــع در پــی کســب منزلــت
شــهروندی اســت (.)Turner 1997: 7
منتقــدان دیدگاههــای شــهروندی مارشــال بــر ایــن باورنــد
( )Yuval-Davis 1997: 7کــه توجــه بــه ســایر موقعیتهــا
ماننــد جنــس ،قومیــت یــا توانایی جســمی که همــه در بحث
شــهروندی مهــم هســتند در نظــرات وی دیــده نمیشــود.
در تعاریــف اولیــه ،شــهروندی بــه معنــای عضویــت در یــک
اجتمــاع بــوده اســت و شــهروند فــردی که بــه یــک اجتماع،
یــک ملــت /دولــت بــا تاریــخ و حــوزۀ جغرافیایــی مشــخص،
تعلــق دارد .در تعاریــف جدیدتــر ،هــر گونــه رابطــۀ تحــت
تأثیــر موقعیــت اجتماعــی و هویــت افــراد مد نظر قــرار گرفته

منبعwww.ibtimes.co.in :

کــه نشــاندهندۀ تغییــر معنــای «عضویــت» اســت (Lister

بــه کســانی کــه شــهروند کامل نیســتند (بخشــی شــهروند
هســتند) یــا شــهروند محســوب نمیشــوند .توانایــی کمتــر
یــا بیشــتر گروههــای شــهروند و میــزان برخورداریشــان
از حقــوق شــهروندی بســتگی بــه ایــن دارد کــه در کجــای
طیــف طــرد /فراگیــری قــرار گرفتــهباشــند .این شــهروندان
را میتــوان بــه دو گــروه تفکیــک کــرد:
2

 کســانی کــه از ورود و تعلــق بــه یــک اجتمــاع بازداشــتهمیشــوند ،ماننــد مهاجریــن و پناهنــدگان کــه طــرد آنهــا
1 - the right to be different
2 - partial citizen

شــهروند رســمی شــدن بایــد معیارهــای شــهروندی را
مطابــق قوانیــن و مقــررات داشــته باشــند.
 -کســانی کــه در درون یــک اجتمــاع هســتند امــا از

شــهروندی و برخــورداری از حقــوق کامــل یــا بخشــی از

حقــوق طــرد شــدهاند ،ماننــد برخــی از اقــوام ســاکن یــک
کشــور .در ایــن حالــت ،ترکیــب الگوهــای طــرد براســاس
یــک ویژگــی مثــل قومیــت بــا ســایر انــواع تقســیمهای

اجتماعــی ماننــد طبقــه ،جنســیت یــا ســن ،میتوانــد بــه
صــورت تشــدیدکننده یــا تخفیفدهنــدۀ طــرد عمــل کنــد.
 -۱-2-۲ارزشها و معانـی در بیان شهـروندی

بخــش بزرگــی از منابــع اخیــر شــهروندی بــه چالشــی کــه
دربــارۀ طردکنندگــی شــهروندی و وعــدۀ فراگیــری آن وجود

دارد پرداختهانــد .جمعبنــدی مطالعاتــی کــه در کشــورهای
بــهاصطالح جنــوب 3در مــورد چگونگــی تجهیــز اجتماعی و
سیاســی مــردم محلــی برای دســتیابی بــه حقوق شــهروندی
انجــام شــده ( )Kabeer 2005:1نشــان میدهــد کــه وقتــی

از جایــگاه افــراد طردشــده از شــهروندی به ارزشهــا و معانی

شــهروندی ،و بــه عبــارت دیگــر بــه مطالبــات آنهــا بــرای
فراگیــری شــهروندی ،توجــه شــود مشــخص میگــردد کــه
انتظــار مــیرود چگونــه اجتماعــی و چــه ارزشهایــی بــا
شــهروندی فراگیــر وجــود داشــته باشــد.
 -3لیســتر ( )50-51 :2007معتقــد اســت کــه بــا آنچه در کشــورهای شــمال
بــه دســت آمده مشــابه اســت.
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 .)2007توجــه بیشــتر بــه هویــت یعنــی «حــق متفــاوت
بــودن» 1در عیــن عضــو بودن در یــک اجتماع .بدیــن ترتیب،
در اواخــر قــرن بیســتم ،عضویــت در گروههــای متفــاوت و
مطالبــه بــرای بــهرســمیتشناســی هویــت و ریش ـههای
فرهنگــی شــکل گرفتــه اســت ،ماننــد مطالبــات مــردم
بومــی ســرزمینها یــا مطالبــه بــرای حــذف نابرابریهــای
جنســیتی .در نتیجــه ،عضویــت در یــک جمع و تعلق داشــتن
بــه یــک هویــت جمعــی در یــک جامعــۀ چندفرهنگــی بــه
مســئلهای مهــم تبدیــل شــده اســت (.)Mouffe 1992
در حالـی کــه بیشــترین منابــع شــهروندی بــهطــور نســبی
بــر بعــد عضویــت /فراگیــری شــهروندی متمرکــز اســت،
نوشــتههای جدیــد بــه جنبــۀ دیگــری از شــهروندی
میپردازنــد کــه بــه عنــوان نیــروی طــرد عمــل میکنــد و

مطابــق قوانیــن هــر کشــور صــورت میگیــرد و بــرای

منبع :كتاب دومين دوره مسابقه عكاسي جستجوي كيفيت در شهر از دريچه تصوير ()١٣٩٦
عکس :فرشته اصالحي
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ایــن ارزشهــا کــه طردشــدگان بیــان کردهانــد (عدالــت،
بــه رســمیت شــناخته شــدن ،اســتقالل رأی ،همبســتگی)
شــاید جهانشــمول نباشــند ولــی آن قــدر گســترده هســتند
کــه میتــوان ادعــا کــرد کــه جنبــۀ مهمــی از زندگــی جمعی
مــردم را تشــکیل میدهنــد و بــر مبنــای آنهــا میشــود
اســتنباط کــرد کــه ارزشها و معانــی شــهروندی در جامعهای
کــه قــرار اســت مبتنــی بــر «شــهروندی فراگیــر» باشــد
چگونــه خواهــد بــود (.)Kabeer 2002: 3-7
1
 عدالـت
در تحقیقــات انجامشــده ( ،)Kabeer 2005اولیــن و
مهمتریــن ایــدۀ شــهروندی کــه بــه چشــم میخــورد بــه
شــکلی بــا اندیشــۀ عدالــت پیوســتگی دارد .عدالــت بــه ایــن
معنــی کــه چــه زمانــی منصفانــه اســت که بــا مــردم برخورد
و رفتــار یکســان شــود و چــه وقتــی منصفانــه اســت کــه بــا
آنــان رفتــاری متفــاوت صــورت بگیــرد .بــرای نمونــه ،در
کشــور بنــگالدش ،زنــان بــر مبنای قانــون اساســی و مذهب
منزلــت پایینتــری داشــتند .آنــان در مبــارزه بــرای برابــری
در مقابــل قانــون (قانــون مدنــی یکســان) خواســتار آن بودند
کــه دولــت بپذیــرد زنــان در چــه جنبههایــی بــا دیگــران
متفــاوت هســتند و ایــن تفاوتهــا چگونــه میتوانــد بــر
قوانیــن و سیاس ـتها و بــر شــهروندی آنهــا تأثیــر بگــذارد.
1 - justice

ت شناخـته شدن
 ب ه رسـمی 
دومیــن ارزش مربــوط بــه شــهروندی کــه با تقاضــای عدالت
همبســته اســت و عمدهتریــن مطالبــة بســیاری از گروههــای
طردشــده از حقــوق شــهروندی اســت بـه رســمیتشــناخته
شــدن اســت .ایــن ارزش در واقــع مطالبــة تشــخیص و
پذیــرش ارزش افــراد ب ـه عنــوان انســان و در عیــن حــال
بــه رســمیت شــناختن و احتــرام بــه تفاوتهــای آنــان
اســت .شــکلهایی از نادیــد ه گرفتــن و بیعدالتــی کــه
غالب ـ ًا ریش ـههای فرهنگــی دارنــد ممکــن اســت حتــی در
قوانیــن جنبــة رســمی پیــدا کننــد و در سیاســتها نیــز
منعکــس شــوند ،کــه نتیجــة آن طــرد گروههایــی از حقــوق
شــهروندی اســت.
تــاش بــرای بـه رســمیتشــناختهشــدن غالبـ ًا بــه معنــای
ـق حــق داشــتن 3اســت ( ،)Arendt 1958یعنــی
مطالبــة حـ ِ
افــراد بــا وجــود تفاوتهــا بــه رســمیت شــناخته و بنابرایــن
«شــهروند کامــل» محســوب شــوند.
4
 استقـالل رأی
اســتقالل رأی بــه ایــن معنــی اســت که مــردم بــرای اعمال
کنتــرل بــر امــور زندگــی خــود (حداقل تــا انــدازهای) خواهان
خودمختــاری و اســتقالل هســتند .ایــن ســومین مجموعــه از
2

2 - recognition
3 - the right to have right
4 - self-determination

1 - solidarity

2 - universality
3 - universal citizenship
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اســت ایــن اســت کــه مبــارزة طردشــدگان بــرای کســب
ارزشهــای شــهروندی اســت کــه طردشــدگان بــاور دارنــد
حقــوق شــهروندی و برخــورداری از آن فراینــدی اجتماعــی
بایــد در جامعــة دارای شــهروندی فراگیــر وجــود داشــته
اســت کــه در آینــده نیــز جریــان خواهــد داشــت .امــا طــرد
باشــد .مبارزههــای شــهروندی برای کســب اســتقالل رأی و
از شــهروندی وقتــی آشــکارتر میشــود کــه بــه مجادلــة
خودمختــاری از جمله شــامل به دســت آوردن حق کنترل بر
دیگــری دربارة شــهروندی کــه عامگرایــی غیرواقعــی نامیده
منابــع ،حــق کنتــرل بر نیــروی کار خــود ،حق انتخاب شــدن
شــده توجــه کنیــم .موضوعــی کــه
بــرای ســمتهای تصمیمگیــری ،حــق
حضــور و مشــارکت در عرصههــای واقعیـت فراگیر نبـودن حقوق ،بــه بــاور بســیاری از نظریهپــردازان
ض و قـدرت نابرابر بر ســبب پنهــان مانــدن واقعیتهــای
عمومــی و حــق انتخــاب همســر و وجود تبعی 
زمــان ازدواج در حوزة خصوصی اســت .پایة طبقه ،قومیت و جنسیت را طــرد شــهروندی در زیــر پوشــش
1
برابریهــای رســمی براســاس
 همبستگـی
پنهان میسـازد
قوانین شده اســت (Ellison 1999:58,
اتحــاد و همبســتگی مجموعــة چهــارم
.)Mamdani 1996, Lister 1997b: 38
از ارزشهــای شــهروندی اســت و
بــه معنــی ظرفیــت همشــأن بــودن
 -۳-۲عامگرایـی 2و یکسانپنـداری
و همراهــی بــا دیگــران و مطالبــة عدالــت و بــه رســمیت
حقــوق شــهروندی بــه همــة مردمی کــه عضو یــک اجتماع/
شناســی و اقــدام بــه صــورت یــک واحــد اســت .همبســتگی
ملــت هســتند بــه صــورت برابــر اعطــا میشــود .در ایــن
میتوانــد براســاس تجربیــات مشــترک طردشــدگی و بــرای
معنــی شــهروندی شــامل همــه میشــود و شــهروندان
مطالبــة عدالت شــکل بگیــرد ،مانند مبــارزات کارگــری برای
یکســان و بــا نیازهــای یکســان دیــده میشــوند کــه در
بــهرســمیت شــناختهشــدن اتحادیههــا ،بهبــود شــرایط
موقعیتهــای یکســانی در دسترســی بــه منابــع و قــدرت
کار و ارزشگــذاری باالتــر نیــروی کار .واقعیــت ایــن اســت
قــرار دارنــد .قوانیــن حامی ایــن حقوق بــرای شــهروندان نیز
کــه همبســتگی در صورتــی شــکل میگیــرد کــه بدانیــم
بیطرفانــه و بــه صــورت برابــر بــرای همــه اجــرا میشــود.
چــه کســانی از شــهروندی طــرد شــدهاند و تــا چــه انــدازه
همــة ایــن مفاهیــم و توصیفهــا را میتــوان شــهروندی
امیــدوار هســتند کــه وضعیــت طردشــدگی خــود را تغییــر
عامگــرا 3نامیــد (.)Meer and Sever 2004: 10-16
دهنــد .اگــر چنیــن امیــدی وجــود نداشــته باشــد ،همبســتگی
ایــدهآل عامگرایــی نهفتــه در ایــدة شــهروندی از یــک ســو و
فقــط بــا اعضــای خانــواده و خویشــاوندان نزدیــک وجــود
فهــم گوناگونیهــا و تفاوتهــا از ســوی دیگــر زمینــة بحــث
خواهــد داشــت.
و مجادلــه را فراهــم ســاخته اســت (.)Lister 1995: 3-4
بــه طــور خالصــه ،همــة جوامــع بــا مســئلة معیارهــای
دانــش و تجربیــات جهانــی نشــان میدهــد کــه دولتهــا
شــهروندی و دامنــة شــمول آن مواجــه هســتند و تصویــب
در کشــورهای مختلــف ســاختارهای متفاوتــی دارنــد .وجــود
قوانیــن و مقــررات گرچــه میتوانــد جنبههایــی از آن را
ایــن فرمهــای گوناگــون بــه ایــن معنــی اســت کــه مــردم
ســازماندهی کنــد ،اگــر بتــوان در همــة زمینههــا مــرزی
(ملــت) در رابطــه بــا ایــن دولتهــا اشــکال مختلفــی از
هــم ترســیم کــرد ،مرزهــای اجتماعــی و فرهنگــی فراتــر از
حقــوق شــهروندی را تجربــه میکننــد .همچنیــن اســت در
مرزهــای قانونــی عمــل میکننــد .همــواره عــدهای طبــق
درون ملتهــا کــه گروههــای اجتماعــی معنــا و محتــوای
قانــون شــهروند هســتند کــه در عمــل از حقــوق آن برخوردار
متفاوتــی از شــهروندی ارائــه میدهنــد و تجربــة عضویــت،
نمیشــوند و گروهــی نیــز بـ ه طــور کامــل شــهروند نیســتند
تعلــق و مشــارکت متفاوتــی را گــزارش میکننــد کــه بــا
و از عضویــت در اجتمــاع طــرد شــدهاند .طردشــدگان ممکــن
الگــوی شــهروندی عامگــرا همخوانــی نــدارد.
اســت از قومهــای مختلــف بــا فرهنگهــای متفــاوت،
عامگرایــی ایــن واقعیــت را پنهــان میکنــد کــه فرایندهــای
از گروههــای جنســی متفــاوت و  ...باشــند .آنچــه روشــن
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تاریخــی در زمینههــای مختلــف بــه بــروز اشــکال متفاوتــی
از شــهروندی میانجامد (.)Mukhopadhyay et al. 2003
تصــور عامگرایــی شــهروندی و شــکل گســترشیابندة
حکومتمــداری غربــی و اشــتیاق بــرای دموکراســی
نبایــد مانــع دیــده شــدن اشــکال دیگــری از شــهروندی
و تجربههــای متفــاوت نــژادی ،قومــی ،زبانــی و جنســی
در ســایر جوامــع شــود ( .)Meer and Sever 2004: 10در
جهانــی کــه تفاوتهــای بســیاری وجــود دارد نمیتــوان
عامگرایــی شــهروندی را تحققیافتــه فــرض کــرد زیــرا
تحمیــل یــک مجموعــة جهانشــمول از ارزشهــا «بــه
همــه» منتــج بــه یــک شــکل غیرواقعــی از شــهروندی
میشــود.
ی کــه ایــدة غالــب در فهــم شــهروندی عامگــرا
در حالــ 
«حقــوق بــرای همــه» اســت ،نظریهپــردازان از جملــه
زنانهنگرهــا 1بــر ایــن باورنــد کــه ایــن ایــده ،واقعیــت
ض و قــدرت نابرابــر
فراگیــر نبــودن حقــوق ،وجــود تبعیــ 
بــر پایــة طبقــه ،قومیــت و جنســیت را پنهــان میســازد.
همچنیــن فراینــد تاریخــی را کــه در طــی آن حقــوق شــکل
میگیــرد و عــدة زیــادی از مــردم در حاشــیه قــرار میگیرنــد
و عمــ ً
ا منجــر بــه طــرد گروههایــی از مــردم براســاس
تفاوتهایشــان از حقــوق و مســئولیتهای شــهروندی کامــل
میشــود نشــان نمیدهــد .در نتیجــه ،در حالــی کــه مطابــق
قوانیــن تظاهــر بــه برابــری رســمی میشــود ،عامگرایــی بـه
جــای برخــورد بــا نابرابریهــا میتوانــد بــه حاشــیهایتر
کــردن آنهایــی کــه از قبــل نیــز در حاشــیه هســتند بینجامــد
و طــرد اجتماعــی را تقویــت کنــد (.)Lister 1997a:18
پوشــانیده شــدن طردهــا و نابرابریهــا بــا اســتفاده
از ایــدهآل عامگرایــی ســبب شــده کــه ایــن مفهــوم را
عامگرایــی غیرواقعــی 2بنامنــد ( .)Lister 2007: 52امــا
در عیــن حــال برخــی از نظریهپــردازان خطــر رد کــردن
عامگرایــی شــهروندی را گوشــزد میکننــد و معتقدنــد

را بــه چالــش بکشــند .در بررســی تجربیــات کشــورهای
جنــوب ،کبیــر ( )8 :2005ادعــا میکنــد کــه عامگرایــی
منبــع مفیــدی بــرای طــرح و پیگیــری مطالبــات گروههــای
ت شــناخته شــدن و عدالــت
طردشــده بــرای بــه رســمی 
اســت .در واقــع ایــدة عامگرایــی ســبب گســتردهتر شــدن
حقهــا از جملــه حقــوق سیاســی ماننــد حــق رأی و حقــوق
اجتماعــی و اقتصــادی گروههــای حاشــیهای و تضمیــن
دسترســی ایــن گروههــا بــه امکانــات ضــروری زندگــی
شــده اســت .گرچــه در عامگرایــی زمینههــای تاریخــی
و سیاســی ایجادکننــدة نابرابریهــا و پایــداری آنهــا دیــده
نمیشــود و تأثیــر اساســی آن بــر آگاهــی افــراد از نیازهــا و
حقوقشــان نادیــده گرفتــه میشــود (Phillips 1993: 95,
 ،)Lister 1997b: 30دارای حــق دانســتن همــة شــهروندان
در برخــورداری از حقــوق یکســان نیــز لزوم ًا پیامدهــا و نتایج
برابــری بـه بــار نمـیآورد.
مجادلــة بیــن طرفــداران عامگرایــی حقــوق شــهروندی
و پیــروان رویکــرد مبتنــی بــر تفاوتهــا و ویژگیهــا
(خاصگرایــی )3چالشــی اســت کــه ســبب جسـتوجو بــرای
یافتــن راهــی بــرای ادغــام تفاوتهــا و همنوایــی شــده
اســت ،یعنــی حرکــت بــه ســوی «عامــی» کــه ماهیتهــای
متفــاوت و هویتهــای خــاص را نیــز در بر بگیــرد (Phillips
.)1993: 5
نظریهپردازانــی معتقدنــد کــه مجادلــه غیرقابــل انــکار اســت
امــا هــر دو رویکــرد یعنــی عامگرایــی و تفاوتنگــری
(خاصگرایــی) میتوانــد بــهجــای اصــول متضــاد و متقابــل،
5
دو وجــه یــک مفهــوم در ســطح نظــری 4و در ســطح واقعی
تلقــی شــود.
عامگرایــی را نمیتــوان بــا چشــم بســته پذیرفــت و بایــد
در شــرایط و زمینههــای متفــاوت بــه آن نــگاه کــرد و ایــن
زمینههــای متفــاوت فرمهــای عملــی یــک بحــث نظــری
(شــهروندی) را شــکل میدهنــد (Mamdani 1996, Kabeer
 ،)2005بــا ایــن توضیــح کــه مبــارزه بــرای به دســت آوردن
حقــوق شــهروندی در نتیجــة محرومیــت از آن در میــان
گروههــای تحــت ســتم جهــان مشــترک اســت .بنابرایــن
ایــن حقــوق «عــام» هســتند امــا «خــاص» میشــوند وقتــی
کــه مقاومــت و اعتــراض طردشــدگان بــه بیــرون مانــدن از

2 - false universality

3 - particularism
4 - abstract sights
5 - concrete forms

ظرفیــت رهاییبخــش «اصــل برابــری حقــوق بــرای همــه»
را نبایــد از بحث شــهروندی جدا کــرد ()Vogel 1988: 157
زیــرا عامگرایــی زمینة مشــروعی بــرای طردشــدگان از دایرة
شــهروندی فراهــم میکنــد تــا بیعدالتــی و تبعیضهــا
1 - feminists

ملکیان ( )1383زنانهنگر را معادل فمینیسم قرار داده است.

دایــرة شــهروندی در زمینههــای اجتماعــی ـ فرهنگــی و
سیاســی شــکل داده میشــود .پــس هــر وقــت مطالبــات
حقــوق شــهروندی در چارچــوب سیاســی ،قانونــی و دولتهــا
ســامان داده و پاســخ داده میشــوند ،شــکل «خــاص» ب ـه
خــود میگیرنــد چــون چارچوبهــای قانونــی دولتهــا در
کشــورهای مختلــف بــا هــم تفــاوت دارنــد.
1
بــرای نمونــه ،آنچــه بــاعنــوان «تبعیــض مثبــت» شــناخته
شــده بــه شــکلی عامگرایــی همــراه بــا خاصگرایــی اســت
زیــرا تبعیــض مثبــت بــه معنــای طراحــی خدمــاتِ از نظــر
اجتماعــی قابــل قبــول (عــام) بــا هــدف کاهــش نابرابریهــا
و بــه نفــع کســانی (خــاص) اســت کــه بیشــترین نیازهــا را
دارنــد (.)Powell 2002: 234
امــا ب ـه هــر حــال در ایــدة عامگرایــی کــه بــر پیشفــرض
همــة شــهروندان دارای منزلــت برابــر ،حقــوق برابــر ،وظایف
برابــر و  ...بنــا شــده ،نابرابریهــای ناشــی از نــژاد ،قومیــت
و جنســیت چنــدان مرتبــط بــا منزلــت شــهروندی دیــده
نشــدهاند و جنبشهــای اجتماعــی ایــن ایــده را بــه چالــش
میکشــند (.)Roche 1987, Hobson and Lister 2002

 -۴-۲نابرابـریها و تفـاوتها

1 - positive discrimination

2 - egalitarian
3- anti-hierarchical
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در بریتانیــا ،در شــرایط پــس از جنــگ ،شــهروندی بــر مبنای
برابــری در منزلــت ،حقــوق و وظایــف ناشــی از عضویــت
کامــل در اجتمــاع تعریــف میشــد ()Lister 1990b: 453
و تالشــی بــرای مدیریــت نابرابریهــای ایجادشــده در بــازار
یــا نابرابریهــای مشــروعیتیافته بــود (Powell 2002:
 .)234بــه عبــارت دیگــر ،کاهــش پیامدهــای تضــاد بیــن
طبقــات در نظــام ســرمایهداری را دنبــال میکــرد .بنابرایــن
دولــت رفــاه ،در تحقــق حقــوق شــهروندی ،بــا بازتوزیــع
بخشــی از منابــع حاصــل از رشــد اقتصــادی بــه صــورت
برنامههــای تأمیــن اجتماعــی ،آمــوزش عمومــی رایــگان،
حمایــت از خانوادههــا و  ...خطــر انقــاب را کاهش و شــکلی
از اتحــاد و همبســتگی را خلــق میکنــد (Turner 1997:
 .)11امــا در یــک واکاوی جــدی نشــان داده میشــود کــه
رابطــة ســادة میــان برابــری منزلــت و برابــری فرصتهــا
وجــود نــدارد ( .)Hay 1996بــا ایــن حــال نظریهپــردازان
بــه بحــث و پژوهــش مســتمر دربــارة معانــی شــهروندی

پرداختهانــد تــا ماهیــت برابرگرایانــه 2و ضــد سلســله مراتبــی
آن هرچــه بیشــتر مــورد تأکیــد قــرار گیــرد (Lister 2007:
 ،)49بــا ایــن نظــر کــه فقــط در ایــن صــورت اســت کــه
مفهــوم حقــوق شــهروندی ابــزاری میشــود تــا گروههــای
ن مانــده از دایــرة شــهروندی و طردشــدگان در مبارزات
بیــرو 
عدالتخواهانــه از آن اســتفاده کننــد.
مجادلــه و تنــش میــان وجــه طردکنندگــی و فراگیــری
شــهروندی ،کــه در واقــع در تعریف شــهروندی نهفته اســت،
بــه موضــوع عامگرایــی و برابــری نیــز کشــیده میشــود.
بحــث و مجادلــه بــر ســر نابرابری و تفــاوت ،چالشــی که گاه
بــا عنــوان برابــری و نابرابــری و تبعیــض مطرح میشــود ،به
مســئلة مهمــی در مبــارزات شــهروندی و مطالبــة حــق بــدل
شــده اســت .اصــو ًال مبــارزه بــرای کســب حقوق شــهروندی
بــه معنــای تــاش بــرای برابــری اســت .اما اینکــه آیــا افراد
برابرنــد یــا بایــد بــا افــراد فــارغ از تفاوتهــا رفتارهــای برابر
داشــت خــود مســئلة مهمتــری اســت.
در ابتــدا تفاوتهــا ناشــی از نابرابریهــای طبقاتــی تصــور
میشــد کــه بــا فــرض برابــری منزلتهــا ،حقوق شــهروندی
بــه بهبــود کیفیــت زندگــی طبقــة کارگــر کمــک میکــرد،
و حفــظ همبســتگی اجتماعــی در میــان شــهروندان در گــرو
تأمیــن رفــاه دیــده شــده بــود .اما امــروزه فقــط طبقــة کارگر
مدنظــر نیســت بلکــه عوامــل متعــدد و گروهبندیهــای
متفــاوت (گروههــای قومــی ،نــژادی و  )...میتوانــد در
حفــظ همبســتگی تأثیرگــذار باشــد زیــرا وقتــی گروهــی از
شــهروندی و برخــورداری از حقــوق اجتماعــی طرد میشــوند
و در مقابــل گروههــای دیگــری از آن بهرهمنــد میگردنــد،
امــکان همبســتگی وجــود نخواهــد داشــت .امــروزه اجتمــاع
یکدســت گذشــته بــه مجموعـهای از اجتماعهــای گوناگون
تحــول یافتــه و در نتیجــه برابــری منزلتهــا نیــز عینیــت
نمییابــد (.)Lister 1990a: 48
بـه یقین اعطــای منزلــت ،حقــوق و وظایف برابر شــهروندی
و ایجــاد دولــت رفــاه بــرای مدیریــت نابرابریهــای
مشــروعیتیافته بــه دالیــل اجتماعــی و اقتصــادی آن دوره
بــوده اســت .اعطــای حقــوق رســمی یکســان بــه همــة
افــراد بــه معنــای برابــری دیــده شــده کــه در آن قــدرت
سیاســی و اقتصــادی افــراد ربطــی بــه ایــن برابــری نــدارد.
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بدیــن ترتیــب اســتفاده کــردن یــا نکــردن از حقــوق بــه
معنــای انتخــاب شــهروندان تفســیر شــده اســت ،بــا ایــن
پیشفــرض کــه همــة افــراد منابــع و فرصتهــای مــورد
نیــاز بــرای ایــن انتخــاب را در اختیــار دارنــد (Jones and
.)Gaventa 2002: 2-3
امــا آنچــه امــروزه مــورد بحــث و مجادلــه اســت وجــود
تفاوتهــا و دیــده نشــدن ایــن تفاوتهاســت ،تفاوتهایــی
کــه نبایــد موجــب نابرابــری (تبعیــض) شــود .تعــدادی از
نویســندگان بــر ایــن نظرنــد کــه اصــو ًال تفکیــک میــان
نابرابــری و تفــاوت بدفهمــی موضــوع اســت و ایــن دو
ناســازگار نیســتند .بــه ایــن معنــی کــه بــرای دســتیابی
بــه یــک هــدف مشــخص ،تفاوتهــا کمرنگتــر دیــده
میشــوند تــا برخــاف وجــود تفاوتهــا بــا افــراد برخــورد و
رفتــار برابــر صــورت گیــرد ( .)Lister 1995: 15امــا در عین
حــال اگــر در نظــر گرفتــن تفاوتهــا بــرای اعمــال سلســله
مراتــب و پنهــان کــردن نابرابریهــای اعمالشــده باشــد،
نتیجــة آن محرومیــت و طــرد یک گروه از حقوق شــهروندی
در برابــر ســایر گروههــا خواهــد بــود (.)Pateman 1992
بنابرایــن ،فــرض یکســان بــودن همــه و برخــورد برابــر
بــا همــه منطقــی بــه نظــر نمیرســد زیــرا گروههــای
بیــرون مانــده از دایــرة شــهروندی بــ ه دلیــل ناهمخوانــی
بــا معیارهــای شــهروندی در واقــع گروههــای متفاوتــی
هســتند و نیازهــای متفاوتــی دارنــد (Meer and Sever
 .)2004: 16-21بــرای نمونــه ،حــق اشــتغال یکــی از حقوق
شــهروندی اجتماعــی اســت .حتــی اگــر فــرض کنیــم کــه
همــة شــهروندان میتواننــد بــه انتخــاب خــود از ایــن حــق
اســتفاده کننــد ،کــه فــرض مقــرون بــه واقعیتــی نیســت،
گروهــی ماننــد معلولیــن بــرای بهرهمنــدی از ایــن حــق
نیــاز بــه پشــتیبانیهای بیشــتری دارنــد .عــدم درک ایــن
تفاوتهــا موجــب مخفــی مانــدن و تشــدید نابرابریهایــی
میشــود کــه شــهروندی ادعــای برابــری در آنهــا را دارد .در
ن گونــه گروههــا
واقــع اگــر فعالیتهــای خاصــی بــرای ای ـ 
انجــام نشــود ،تجــاوز بــه حقــوق شــهروندی تلقــی میشــود.
پــس همــه مثــل هــم نیســتند و دسترســی نابرابر بــه منابع و
قــدرت بــه معنــای تــوان نابرابــر در مطالبة حقوق شــهروندی
اســت و ســبب ضایـ ع شــدن ایــن حقــوق میشــود .بنابرایــن

فقــط شــهروند بــودن مطابــق قوانیــن و اعطــای رســمی
برابــری کافــی نیســت و ایجــاد شــرایط الزم بــرای اســتفاده
از ایــن حقــوق نیــز ضــروری اســت (.)Sarvasy 1992: 356
ایــن برابریهــای قانونــی غالبــ ًا نابرابریهــای واقعــی را
پنهــان میکنــد زیــرا ظاهــراً همــة افــراد برابرنــد.
اگــر نمیتــوان نابرابــری و تفاوتهــا را نادیــده گرفــت و
نبایــد آنهــا را در تضــاد بــا یکدیگــر مطــرح کــرد ،پرســش
ایــن اســت کــه چگونــه میتوانیــم تفاوتهــا را تشــخیص
بدهیــم و بپذیریــم و همچنــان در پــی برابــری در حقــوق
شــهروندی باشــیم؟

 -۵-۲فردگرایـی در برابر خیر عمومـی

شــهروندی فقــط ناظــر بــر مجموعــه مقــررات قانونــی حاکم
بــر روابــط افــراد و دولتهــا نیســت ،بلکــه مجموع ـهای از
روابــط اجتماعــی بیــن شــهروندان را نیــز در بــر میگیــرد.
تقابــل حقــوق فــردی و حقوق جمعــی 1در واقع ادامــة مجادلة
میــان عامگرایــی و خاصگرایــی اســت .فردگرایــی بــه
عنــوان یــک ســنت فلســفی یا یــک عمــل قانونــی محصول
دورة خاصــی از تاریــخ صنعتی شــدن در زمینههــای اجتماعی
ـ اقتصــادی خــاص غــرب اســت .در تعریفــی که شــهروندی
را یــک منزلــت و افــراد را دارای حــق برخــورداری از حقــوق
همگانــی (عــام) اعطایــی دولتهــا میدانــد ،موضوع بــر این
محــور بنا شــده که افــراد (شــهروندان) برای پیشــبرد عالیق
خودشــان عقالیــی رفتــار میکننــد و نقــش دولــت حمایت از
شــهروندان بــرای برخــورداری از حقهــای اعطاشــده اســت
( .)Jones and Gaventa 2002: 2-3بــا نــگاه فردگرایانــه
بــه شــهروندی ،امــکان عضویــت در اجتماعــی کــه منافــع
جمعــی و خیــر عمومــی بــه انتخــاب و تصمیمگیــری جمــع
و نــه فــرد شــهروند تعییــن و پیگیــری شــود وجــود نــدارد
(.)Yuval-Davis 1997: 5
پایبنــدی شــهروندی بــه ایــدة فــرد به عنــوان دارنــدة حقوق،
کــه مســتقل از روابــط اجتماعــی و جایــگاه خــود در جامعــه
اســت و در غــرب بــه خواســت و ارادة فــردی متکــی شــده،
امــروزه در آن جوامــع هــم پذیــرش عمومــی نــدارد .البتــه
در برخــی از کشــورها ایــدة فردگرایــی بیشــتر رایــج اســت،
ماننــد امریــکا کــه حقــوق فــردی در قانــون اساســی ،نهادهــا
1 - group rights

1 - belonging
2 - common goods
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اقــدام جمعــی آنهــا نشــاندهندۀ چالشهایــی اســت کــه
و فرهنــگ تنیــده شــده و پشــتوانهای بــرای آنچــه در زندگی
شــهروندان بــا آن مواجــه هســتند .البتــه نمیتــوان انــکار
ـه وجــود م ـیآورد .امــا در برخــی
روزانــه اتفــاق میافتــد بـ 
کــرد کــه اقدامهــای جمعــی ،عــاوه بــر تقویــت اعتمــاد بــه
دیگــر از کشــورها ماننــد حــوزة اســکاندیناوی بســتگیهای
نفــس فــردی و جمعــی ،میتوانــد طردشــدگان از حقــوق
اجتماعــی اهمیــت بیشــتری دارد و نیازهــا و وظایــف افراد بر
شــهروندی را ترغیــب کنــد تــا بــهعنــوان کنشگــران
پایــة روابــط آنهــا بــا دیگــر اعضــای جامعــه تعریف میشــود
سیاســی و شــهروندان فعــال اقــدام کننــد (Lister 1997a:
و پیگیــری حقــوق جمعــی و همبســتگی در قوانیــن بــر
ن گونــه فعالیتهــای شــهروندی بــرای
 .)33نمونــۀ بــارز ایـ 
خواســتهای فــردی اولویــت دارد (.)Kabeer 2005:11
مطالبــۀ حقــوق جمعــی ،مبــارزات کارگــری اســت.
شــهروندی ریشــه در تعلــق 1اجتماعــی دارد .تعامــل میــان
در بســیاری از جوامــع کــه از چندیــن اجتمــاع تشــکیل
شــهروندان و وابســتگیهای ناشــی از عضویــت در یــک
شــدهاند ،هریــک از ایــن اجتماعــات
اجتمــاع بــه شــکلگیری گروههایــی
میانجامــد کــه حقــوق جمعــی و گروههـا در میان افرادی شـکل ویژگیهــای خــاص خــود را دارنــد.
خیرعمومــی 2را تعریــف میکننــد و میگیرد که از قـدرت اقتصادی ،بــرای بســیاری از افــراد هویــت
گاه بــرای بــهدســت آوردن آن دســت اجتماعـی و سیاسـی و حقـوق گروهــی حتــی قویتــر از هویــت
بــه اقــدام جمعــی میزننــد .بنابرایــن شـهروندی کامل طرد شـدهاند فردی اســت و بــرای تعریــف موقعیت
اجتماعــی خــود بــر هویــت گروهــی
حقــوق و مســئولیتها نــه براســاس
تأکیــد میورزنــد (.)Bulbeck 1998
عالیــق و خواســت فــرد بلکــه بــر پایۀ
گاه تعلــق بــه ایــن اجتماعــات بیشــتر
نیازهــای اجتمــاع مشــخص میشــوند.
در زندگــی افــراد تأثیــر دارد تــا عضویــت در جامعــۀ بزرگتر.
اجتمــاع ممکــن اســت بــر مبنــای حــوزۀ جغرافیایــی ،عالیق
ـی حاصــل از تعلــق بــه
و ویژگیهــای مشــترک ( )Lowndes 1995: 162-163یــا
بدیــن ترتیــب برتــری هویــت جمعـ ِ
یــک گــروه بــر هویــت فــردی و هویــت مدنــی کــه موجــب
محرومیتهــای مشــترک شــکل گرفتــه باشــد .بدیــن ترتیب
اتحــاد شــهروندان میشــود بــه مســئلهای درخــور توجــه
حقــوق و مســئولیت جمعــی بــر روابــط فــرد و اجتمــاع و
تبدیــل میشــود (.)Ellison 1997: 701
کســب هویــت از طریــق ایــن روابــط متمرکــز اســت (Isin
تقابــل حقــوق فــردی و گروهــی در دو صــورت بیشــتر
 .)and Wood 1999: 2-8در واقــع پیوســته بــودن بــه گروه
مشــخص میشــود :نخســت ،هنگامــی کــه حقــوق افــراد
و هویــت گروهــی بــه عنــوان جنب ـهای از شــهروندی ،بــه
در درون گــروه مــورد واکاوی قــرار میگیــرد و دوم ،در
ویــژه بــرای آنهایــی کــه توســط جامعــه حاشــیهای شــدهاند،
شــرایطی کــه گــروه مرکــب از افرادی اســت کــه محرومیت
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
و فرودســت بــودن آنهــا ســبب شــکلگیری ایــن گــروه در
پذیــرش حقــوق و مســئولیت گــروه بــه معنــی پذیــرش و
مقابــل گــروه فرادســت شــده اســت .بنابرایــن دو نــوع حقوق
احتــرام بــه تفاوتهــا اســت ،یعنــی گروههــای مختلــف
ممکــن اســت بــهطــور مشــروع مطالبــۀ مجموعههــای
وجــود دارد (:)Yuval-Davis 1997: 10
متفاوتــی از حقــوق را داشــته باشــند (Jones and Gaventa
 حقــوق درون گــروه کــه متعلــق بــه اعضــای گروه.)2002: 11
اســت (ماننــد حقــوق اعضــای یــک طایفه)
عرصــۀ عمومــی دموکراتیــک ،تجمعــی از گروههــا اســت که
 حقــوق گــروه در مقابــل جامعــۀ بزرگتــر (ماننــدشــهروندان در آن مشــارکت میکننــد .در بســیاری از مــوارد
حقــوق یــک گــروه محلــی در مقابــل دولــت).
ایــن گروههــا در میــان افــرادی شــکل میگیــرد کــه از
در حالــت اول ،گاه افــرادی بــه نــام فرهنــگ یــا ســنت از
قــدرت اقتصــادی ،اجتماعــی و سیاســی و حقــوق شــهروندی
حقــوق شــهروندی محــروم میشــوند .در حالــت دوم ،مطالبه
کامــل طــرد شــدهاند .پیدایــش ایــن گونــه اجتماعــات و
از جامعــۀ بزرگتــر و دولــت میتوانــد بــا عنــوان اولویــت
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خیــر عمومــی ســبب طــرد بیشــتر گــروه شــود و این درســت
همــان چیــزی اســت کــه گروههــای محــروم علیــه آن
مبــارزه میکننــد ( .)Lister 1997b: 33بنابرایــن وابســتگی
میــان حقــوق فــردی و جمعــی میتوانــد موجــب مقابلــه بــا
ظرفیــت اعضــای گــروه فرودســت بــرای مطالبــۀ حقــوق
فردیشــان شــود زیــرا غالبـ ًا بـه نظــر میرســد کــه چنیــن
اقدامــی ســبب از هــم پاشــیدهشــدن مبــارزۀ جمعــی و منافع
گــروه بزرگتــر میشــود.
بدیــن ترتیــب مجادلۀ بیــن حقوق فــردی و جمعــی همچنان
ادامــه دارد و ایــن پرسـشهاکــه مــرز بیــن پیگیــری منافــع
فــردی و گروهــی چگونــه رســم میشــود و چــه کســی آن
را رســم میکنــد ،و کجــا منافــع گروهــی متوقــف میشــود
و هویــت گســتردهتر و همبســتگی (ملــی) شــکل میگیــرد
همچنــان مطــرح اســت.
امــروزه اختــاف نظــر دربــارۀ اولویــت منافــع گروهــی بــر
منافــع فــردی یــا جامعــۀ بزرگتــر ســبب گردیــده تــا اغلــب
جوامــع بــرای ایجــاد تعادلــی میــان حقــوق فــردی و جمعــی
ولــی بــا تأکیــد بــر حقــوق جمعــی تــاش کننــد .در یافتــن
مناســبترین روش بــرای ایجــاد هماهنگــی ،موضــوع
تفاوتهــا خــود را نشــان میدهــد .موضــوع تعــادل بیــن
فضاهــای مختلــف بــا ایــن توضیــح مطــرح شــده اســت
کــه ممکــن اســت در یــک فضــا حقــوق و برابــری فــردی
در مقابــل قانــون اهمیــت بیشــتری داشــته باشــد ،در حالــی
کــه در یــک فضــای دیگــر (ماننــد یــک طایفــه) بــر مبنــای
منزلــت اجتماعــی یــا جنــس و ســن حقــوق جمعــی اولویــت
بیشــتری بــر فــردی بیابــد .امــا بــهنظــر میرســد در برخــی
مــوارد ترکیبــی از اینهــا عمــل میکنــد و مث ـ ً
ا در عرصــۀ
اقتصــادی بیشــتر حقــوق فــردی و در عرصــۀ مذهبی بیشــتر
حقــوق جمعــی اولویــت مییابــد .گاهــی نیــز تفاوتهــا
مطــرح میشــود .بــرای مثــال ،گروههــای قومــی یــا مذهبی
از حقــوق خاصــی برخوردارنــد در حالــیکــه همــۀ اعضــای
یــک ملــت دارای حقــوق همســان و واحــدی هســتند.
تشــخیص و پذیــرش حقــوق جمعــی ایــن واقعیــت را نشــان
میدهــد کــه افــراد میتواننــد بــه گروههــای چندگانــهای
تعلــق داشــته باشــند و در ایــن صــورت ممکــن اســت بــرای
آنهــا تعلــق بــه یــک ملــت (جامعــۀ بزرگتــر) خیلــی مهــم

نباشــد .بــههمیــن دلیــل نیــز همبســتگی ملــی شــهروندان
بــه مســئلهای قابــلتوجــه تبدیــل شــده اســت (Oldfield
.)1990:14-15, Kabeer 2005:11-13

 -۶-۲شهـروندی در عرصۀ خصوصـی
همچـون عرصـۀ عمومـی

1

فهــم شــهروندی تجربهشــده در زندگــی روزمــره بــا چالــش
دوگانگــی و تقســیم زندگــی بــه عرصــۀ عمومــی در برابــر
عرصــۀ خصوصــی مواجــه اســت و شــهروندی در معنــای
ســنتی آن از ایــن تقســیمبندی پشــتیبانی میکنــد (Turner
 .)1990اختصــاص شــهروندی بــه عرصــۀ عمومــی بــه ایــن
معنــا اســت کــه مســئولیت دولتهــا فقــط بــه حمایــت در
فضــای غیرخصوصــی منحصر میشــود و وظیفۀ شــهروندان
مشــارکت در موضوعــات رســمی عمومــی و در واقــع در آن
چیــزی اســت که سیاســی اســت .بنابراین مســئلۀ محوری در
ایــن بحث همان اســت کــه از گذشــته در تعریف شــهروندی
بــه مشــارکت سیاســی در فضــای عمومــی وجــود داشــته و
ت (در تصمیمگیریهــای محلــی و امــور
انــواع دیگــر مشــارک 
اجتماعــی و  )...را بــه عنــوان نمادهــای شــهروندی نادیــده
میگیــرد ( .)Jones and Gaventa 2002: 21در حالـی که
شــهروندی بــه عنــوان یک تجربــۀ زندگــی نمیتوانــد جدا از
زمینـهای کــه در آن اتفــاق میافتــد دیــده شــود ،تمرکــز بــر
مفهــوم «عمــل سیاســی» ســبب جدایــی فضــای عمومــی از
خصوصــی و موضوعــی بــرای اختــاف نظــر شــده اســت .در
نتیجــه هــر تعریفــی از مشــارکت سیاســی و ترســیم یک خط
(کــه خــود یــک عمــل سیاســی اســت) میــان آنچــه سیاســی
اســت و آنچــه غیرسیاســی اســت ،زمینهســاز مجادلــه اســت
(Lister 1997a, Parry et al. 1992, Pateman 1989,

.)Gould 1988, Phillips 1997
اختصــاص شــهروندی بــه مشــارکت سیاســی در عرصــۀ
عمومــی و تقســیمبندی خصوصــی /عمومــی در واقــع
ادامــۀ مباحــث طــرد از شــهروندی و رد ادعــای عامگرایــی
شــهروندی اســت .اختــاف نظــر میــان نظریهپــردازان و
پژوهشــگران دربــارۀ تفکیــک خصوصــی /عمومی ،مــرز بین
ایــن دو و رابطــۀ آن بــا ســایر مفاهیــم ماننــد جامعــۀ مدنی یا
 - 1پژوهشـگران انگلیسـیزبان از مفاهیم private, domestic, intimate

برای مشـخص کـردن این عرصـه اسـتفاده کردهاند.
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فعالیتهــای داوطلبانــه را میتــوان چنیــن خالصــه کــرد که
گروهــی عرصــۀ عمومــی را همــان فضــای سیاســی میدانند
و معتقدنــد کــه فضــای خصوصــی (خانــواده) از ایــن فضــا
جــدا اســت .ایــن گــروه بــا کماهمیــتشــمردن تناســب و
رابطــۀ آنچــه در فضــای خصوصــی اتفــاق میافتــد بــا عمــل
شــهروندی در فضــای عمومــی ،میــزان تأثیر شــرایط و روابط
درون فضــای خصوصــی بــر دسترســی اعضــا بــه منابــع و
حقــوق سیاســی و اجتماعــی ـ اقتصــادی شــهروندی ناشــی
از ایــن دسترســی را نادیــده میگیرنــد.
تقســیمبندی خصوصــی /عمومــی مســئلۀ محــوری
در دیدگاههــای نظریهپــردازان زنانهنگــر شــهروندی
اســت و آنــان تأکیــد دارنــد کــه عامگرایــی شــهروندی،
بــه دلیــل نادیــدهانگاشــتن امکانپذیــر نبــودن حضــور
بخــش بزرگــی از جمعیــت کشــورها در دورههــای مختلــف
زمانــی در عرصههــای عمومــی ،غیرواقعــی اســت و نشــان
میدهــد کــه شــهروندی در نظــر و در عمــل ،بــا تمرکــز
بــر جمعیــت فعــال در عرصــۀ عمومــی و دارای حق سیاســی
(رأی دادن) جوهــرۀ مردانــه داشــته اســت .ایــدهای کــه بــر
مبنــای مشــارکت شــهروندان مذکــر در فضــای عمومــی و
زنــان محدودشــده بــه عرصــۀ خصوصــی بنیــاد نهــاده شــده
اســت ( .)Lister 2012: 324بــر ایــن اســاس زنــان مردمــی
میشــوند کــه نمیتواننــد در موضوعــات عمومــی شــرکت
کننــد و از «شــهروند» خطــابشــدن و حقوق شــهروندی نیز
حــذف میگردنــد (.)Jones and Gaventa 2002: 21-22
تفکیــک خصوصــی /عمومــی مســئلهای جــدی در پایــداری
نابرابریهــا و تفــاوت گروههــا و افــراد در احقــاق حقــوق
شــهروندی اســت کــه در ســاختار اجتماعــی ـ فرهنگــی
جامعــه تعریــف میشــود و منعکسکننــدۀ زمینههــای
فرهنگــی و قــدرت نســبی گروههــای متفــاوت اجتماعــی
اســت .شــهروندی در فضــای عمومــی بــدون در نظــر گرفتن
مســائل عرصــۀ خصوصی ،تقســیم وقــت و کار در این عرصه
و روابــط جنســیتی قابــل فهــم نخواهــد بــود.
برخــی از نظریهپــردازان بــر ایــن نظرنــد کــه فــارع از اینکــه
چــه اتفاقــی در عرصــۀ خصوصــی رخ میدهــد (Pateman
 ،)1989:183جدایــی بیــن عمومــی و خصوصــی ارتباطی به
بحــث شــهروندی نــدارد و هــر جــا کــه شــهروندان هســتند،

حقــوق شــهروندی هــم جــاری اســت .در این صــورت فرض
بــر این اســت کــه آنهایــی کــه در عرصــۀ خصوصی هســتند
معیارهــای شــهروند شــدن را دارنــد ،ولــی تجربــه نشــان
میدهــد کــه همــواره چنیــن نبــوده اســت .در نتیجــۀ ایــن
بحثهــا و مجــادالت نظریهپردازانــی در پــی همســاز کــردن
ایــن دو عرصــه برآمــده و معتقدنــد بــا مشــروعیت بخشــیدن
بــه مســائل و نیازهــای زنــان بــه عنــوان مســائل سیاســی
عمومــی و در مقابــل مســائل خصوصــی یــا داخلــی میتــوان
مجادلــۀ ایــن تقســیم دوگانــه و طــرد شــهروندی را حل کرد
(.)Fraser 1987:116-118
موفــی ( )9 :1992میگویــد مــا بــه راه تــازهای بــرای فهــم
ماهیــت خصوصــی /عمومــی نیــاز داریــم و بــهجــای تعریف
خصوصــی بــه طردشــده از عرصــۀ عمومــی ،میتوانیــم
عرصــۀ خصوصــی را جنبــهای از فعالیتهــا بدانیــم کــه
هرکســی حــق دارد دیگــران را از آن طــرد کنــد .بــا ایــن
تعریــف ،خصوصــی آن چیزی نیســت کــه نهادهــای عمومی
حــذف کردهانــد ،بلکــه آن چیــزی اســت کــه فــرد خــودش
انتخــاب کــرده کــه از نــگاه عمومــی جــدا و دور نگــه دارد
( .)Young 1990:119-120در ایــن صــورت و بــا ایــن
دیــدگاه ،پرســشهایی از ایــن دســت میتوانــد مطــرح
شــود کــه حاکــی از مجادلهبرانگیــز بــودن تقســیم خصوصی/
عمومــی اســت:
 کدام افراد قدرت دارند که چنین انتخابی بکنند؟ بــرای هــر موضــوع خــاص چــه کســی (کســانی)میتواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه مــرز خصوصــی و عمومی
کجاســت؟
 آیــا میتــوان یــک مــرز ثابــت بیــن ایــن دو عرصــهترســیم کــرد؟
 مــردم چگونــه میتواننــد در مســائلی کــه در فضــایخصوصــی رخ میدهــد مطالبــۀ حــق کننــد؟
 آیــا فهــم الگوهــای شــهروندی سیاســی بدون شــناختتقســیم کار و وقــت در حــوزۀ خصوصــی امکانپذیــر
اســت؟
 آیــا نهادهــای عمومــی باید تــاش کنند تا بســیاری از آنچهرا خصوصی پنداشــته شــده به عنــوان مطالبات شــهروندی به
عرصــۀ عمومــی بیاورنــد تا به مســائل عمومی تبدیل شــود؟
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حقــوق جمعــی اســت ( )Lister 1997b: 29-31و کمــک
 -۳از شهـروندان دریافتکننـده تا عامـالن
میکنــد تــا رویکردهــای متفــاوت شــهروندی درهــم تنیــده
تغییــر
شــوند ( .)Oldfield 1990در لــوای ایــن حــق ،شــهروندان
براســاس ایــدۀ اولیــۀ شــهروندی ،بــهویــژه در شــرایط بــد
فقــط افــرادی نیســتند کــه بایــد نیازهایشــان تأمیــن شــود،
اقتصــادی دوران پــس از جنــگ در دهــۀ پنجــاه میــادی،
بلکــه کنشگــران فعالــی هســتند کــه قادرنــد در جهــت
شــهروندان دارای منزلــت و حقــوق 1تعریــف شــدهاند و
تأمیــن نیازهــای فــردی و گروهــی اقــدام کننــد (Ferguson
دولتهــا میبایســت بــا برقــراری امنیــت ،حداقــل نیازهــای
.)1999:16-17
اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا را تأمیــن کننــد (دولــت رفــاه).
مشــارکت بــه عنــوان یک حــق ،ظرفیــت شــهروندان را برای
هــدف از محــول کــردن ایــن وظایــف بــه دولــت کاهــش
احقــاق حقــوق اجتماعــی تقویــت میکنــد و حقــوق اجتماعی
خطــر ســرمایهداری بــرای فقیرتریــن شــهروندان و تقویــت
آنــان را توانمنــد میســازد تــا از حقــوق سیاســی و مدنــی هم
احســاس همبســتگی اجتماعــی در میــان اعضــای ملــت بوده
برخــوردار شــوند .بدیــن ترتیــب مشــارکت همــراه بــا حقــوق
اســت ( .)Jones and Gaventa 2002: 3-4تمرکز بر تأمین
شــهروندی تجلیبخــش عاملیت افراد
نیازهــا ،عــاوه بــر دشــواری تعییــن
اینکــه کــدام نیازهــا اساســی هســتند شـهروندی «دولتمحـور» و اســت کــه نیــاز بــه آگاهــی دارد و باور
تــا دولــت از تأمیــن آنهــا مطمئــن تأمینکنندۀ نیازها به شهروندی بــه اینکــه بــهعنــوان شــهروند و بــه
شــود و کــدام یــک خواســتههایی «مردممحـور» و برخوردار از حق ویــژه بــهصــورت گروهــی میتــوان
هســتند کــه بیــرون از حــوزۀ اقدامــات مشـارکت در تصمیمگیریهای اقــدام کــرد .بنابراین عاملیــت ترکیبی
دولــت قــرار میگیرنــد و خــود فــرد یــا زندگـی سیاسـی ،اقتصـادی و از آگاهــی ،ظرفیــت انتخــاب و کنــش
اســت .آنچــه در ایــن میــان مهــم
گــروه بایــد تأمینکننــدۀ آنهــا باشــند ،اجتماعی تحـول یافت
اســت فراهــم آوردن زمینــه و محیــط
دولتمــردان را نگــران وابســتگی مردم
ظرفیتســاز و فرصتهــای مشــارکت
و تبدیــل شــهروندان از عوامل فعال به
اســت تــا همــۀ شــهروندان در صورت
دریافتکننــدگان خدمــات و عوامــل
تمایــل شــهروندی را تجربــه و بــه آن عمــل کننــد.
غیرفعــال میســاخته اســت.
امــروزه در حالــیکــه در همــۀ جوامــع شــکلی حداقلــی از
گســترش وظایــف دولــت در تأمیــن حقوقــی کــه بهتدریــج
شــهروندی بــهمعنــای عضویــت در اجتمــاع وجــود دارد،
جنبــۀ قانونــی پیــدا میکــرد و نارضایتــی از ماهیــت غیرفعال
همــۀ مــردم دارای منزلــت شــهروندی فعــال نیســتند .حتــی
مــردم ســبب تــاش بــرای کشــف راههایــی شــد کــه از یک
در کشــورهای دموکراتیــک قشــرهایی از مــردم غیرفعالانــد،
ســو شــهروندان بتواننــد از موقعیــت دریافتکننــدۀ خدمــات
تــا حــدی کــه حتــی در رأی دادنهای رســمی نیز مشــارکت
خــارج شــوند و از ســوی دیگــر دولتهــا بتواننــد در مقابــل
نمیکننــد .بنابرایــن روابــط افــراد بــا اجتمــاع و دولتهــا کــه
مطالبات مشــروع شــهروندان پاســخگو باشــند.
در «مشــارکت» عینیــت مییابــد ســیاه و ســفید نیســت و بــا
در نتیجــه شــهروندی «دولتمحــور» و تأمینکننــدۀ
توجــه بــه وضعیــت افــراد میتوانــد در دورههایــی از زندگــی
نیازهــا بــه شــهروندی «مردممحــور» و برخــوردار از حــق
و در شــرایطی کــم و زیــاد شــود.
مشــارکت در تصمیمگیریهــای زندگــی سیاســی ،اقتصــادی
شــهروندان براســاس ماهیــت مشــارکت بــه دو گــروه فعــال
و اجتماعــی تحــول یافــت ،حقــی کــه امــروز جــزو حقــوق
و غیرفعــال تفکیــک شــدهاند .مــردم هــم میتواننــد در
اساســی شــهروندی محســوب میشــود (Gould 1988:
سلســله مراتــب روابــط قــدرت در جایــگاه فرودســت قــرار
 .)212مشــارکت شــهروندان در واقع ترکیبــی از رویکردهای
گیرنــد و هــم عامالنــی باشــند کــه بــرای تحقــق اهــداف
حقمحــوری و وظیفهگرایــی و پلــی میــان فردگرایــی و
خــود اعمــال قــدرت کننــد (.)Giddens 1991
1 - entitled
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شــهروند میتوانــد فــردی صرفـ ًا تحــت ســلطۀ اقتــدار مطلق
یــا یــک عامــل فعــال سیاســی دیــده شــود (Turner 1990:
 .)209در ایــن نــگاه ،تفــاوت بیــن «شــهروند» و «تحــت
ســلطه» بــه یــک طیــف فعــال و غیرفعــال تغییــر کــرده
اســت .بــا آنکــه مفهــوم شــهروندی فعــال در عاملیــت هــم
مســتتر اســت ،برداش ـتها و انتظــارات از شــهروندان فعــال
متفــاوت اســت .در مــواردی موضــوع شــهروندی فعــال در
واقــع بــه عنــوان جایگزینــی بــرای «دولــت رفــاه» طــرح
شــده کــه در آن شــهروندان داوطلبانــه در اجــرای وظایــف
شــهروندی درگیــر جامعــۀ مدنــی و تأمیــن حقــوق اجتماعــی
محرومیــن میشــوند (.)Yuval-Davis 1997:16
شــهروندان فعــال کســانی هســتند که نســبت به همســایهها
یــا نیازمنــدان احســاس مســئولیت میکننــد و بــه کارهــای
داوطلبانــه و خیریــه میپردازنــد .ارائــۀ خدماتــی کــه زمانــی
وظیفــۀ یــک قشــر دارا و برگزیــده بــود ،امــروزه مســئولیت
همــۀ آنهایــی شــده اســت کــه پــول /وقــت بــرای کارهــای
داوطلبانــه دارنــد ( .)Lister 1990a:14البتــه گروهــی از
مــردم محلــی نیــز کــه بـه جــای اینکــه دیگــران بــرای آنها
اقدامــی کننــد ،خــود بــرای بهبــود وضعیــت زندگیشــان
اقــدام میکننــد شــهروندان فعــال تعریــف میشــوند .در واقع
شــهروندان فعــال ارائهکننــدگان خدمــات عمومــی بــهجــای
دولتهــا (از طریــق دریافــت مالیــات) دیــده شــدهاند کــه
در ایــن حالــت بــهنظــر میرســد تفکــر غیرسیاســی کــردن
شــهروندی توســط دولتهــا تقویــت میشــود.
در مــوارد دیگــری ،شــهروندی فعــال بــر مداخلــۀ مســتقیم
شــهروندان در فعالیتهــای عمومــی و پاســخگویی
دولــت و ســایر نهادهــای مســئول تأکیــد دارد .پذیــرش
ایــن امــر کــه الزم اســت امــکان مشــارکت شــهروندان
در تصمیمگیریهایــی کــه زندگــی آنهــا را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد فراهــم شــود ،ســبب تغییــر نــوع نــگاه بــه
زمامــداری از نظــام متمرکــز بــه غیرمتمرکــز و از ســطح
ملــی بــه محلــی و تشــویق زمامــداران بــه افزایــش میــزان
پاســخگویی از طریــق مکانیسـمهای مســتقیم شــده اســت.
بدیــن ترتیب مردم از برخوردارشــوندگان غیرفعــال از خدمات
و سیاســتهای اجتماعــی دولتهــا بــه کنشگــران فعــال
در زمامــداری بــدل میشــوند کــه عــاوه بــر مشــارکت ،بــه

شــکل فعالــی پاســخگویی دولتهــا را نیــز مطالبــه میکنند.
ماهیــت و نــوع مشــارکت شــهروندان و میــزان تأثیرگــذاری
آن بســتگی دارد بــه اینکــه دولتهــا خواهــان «مشــارکت
ابــزاری» و بــدون صــدا هســتند یــا شــهروندی فعــال و
مطالبهگــری را میپذیرنــد و پاســخگویی دولــت را حــق
مــردم میداننــد.
نویســندگان بــر ایــن نظرنــد کــه در برخــی از جوامــع ایــن
تمایــل وجــود دارد ( )Jones and Gaventa 2002: 26کــه
مشــارکتها فقــط وســیلهای باشــد بــرای مطلــع کــردن
مــردم از تصمیماتــی کــه در واقــع گرفتــه شــده اســت .اینکه
کنشگــران دولتــی فکــر کننــد از مشــارکت مردم چیــزی به
دســت میآورنــد یــا از دســت میدهنــد ســبب میشــود تــا
مشــارکت مــردم را فرصــت یــا تهدیــد تعریف کننــد و عالقۀ
آنهــا بــه فراهــم کــردن یــا حــذف فرصتهــای مشــارکت
بســتگی بــه اعتقادشــان بــه هریــک از ایــن دو تفســیر دارد.
تجربــه نشــان داده کــه گاه دولتهایــی کــه فرصــت
مشــارکت را بــرای مــردم فراهــم میکننــد صرفــ ًا از آن
اســتنباط درگیــر کــردن دارنــد تــا شــهروندی فعــال ،یعنــی
فقــط بــه مــردم فضــا داده میشــود کــه صحبــت کننــد،
بــدون اینکــه سیاســتگذاران واقعــ ًا بــه حرفشــان گــوش
بدهنــد .در نتیجــه ،الزمــۀ مشــارکت فعــال شــهروندان اراده
و تعهــد تصمیمگیــران بــه اســتفاده از نظــر آنــان و اقــدام
براســاس نظــرات آنهــا دارد.
در عیــن حــال مســئلۀ شــهروندان غیرفعــال ،آنهایــی کــه
بــه انتخــاب یــا بــه اجبــار مشــارکت نمیکننــد و در نتیجــه
از شــهروندی طــرد میشــوند ،نیــز درخــور بررســی اســت.
بــهطــور کلــی تجربیــات نشــان میدهــد کــه صــرف
تجربــۀ تبعیــض بــرای مطالبــۀ حقــوق شــهروندی کفایــت
نمیکنــد ،بلکــه موفقیــت در ایفــای مشــارکت فعــال از یــک
ســو دسترســی بــه منابــع و قــدرت و نیــز آگاهی شــهروندان
از حقــوق خــود ( )Phillips 1993:40و از ســوی دیگــر
ظرفیــت و ارادۀ دولتهــا بــرای پاســخگویی در برابــر مطالبۀ
شــهروندان را میطلبــد .تأکیــد بــر کنــش شــهروندان در
جهــت احقــاق حقوقــی کــه فکــر میکننــد از آن محــروم
شــدهاند ســبب شــکلگیری جامعــۀ مدنــی ،نــه بــرای توزیــع
ش اجتماعــی بــرای
خدمــات رفاهــی بلکــه بــه عنــوان جنبـ 

نفــوذ مــردم در حــوزۀ تصمیمگیــری میشــود (Meer and

 .)Sever 2004:13در ایــن صــورت اســت کــه شــهروندان
از دریافتکننــدگان بــه نیــرو و عامــان تغییــر تبدیــل
میشــوند.

 -۴نتیجـهگـیری :پذیـرش تفـاوتها و
شهـروندی فراگـیر
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بــه اســتناد تجربیــات بــهدســت آمــده ،تحــوالت سیاســی،
اجتماعــی و فرهنگــی کشــورها و جمعبنــدی اختــاف نظرها
و مجادلههــای نظریهپــردازان ،مــوارد بســیاری از آنچــه
در آرای اولیــۀ شــهروندی طــرح شــده در دهههــای اخیــر
تحــول یافتــه اســت .مــوارد متعــددی را میتــوان برشــمرد
کــه نشــاندهندۀ تنــوع در فراینــد تاریخــی شــکلگیری
حقــوق شــهروندی ،تغییــر ایدههــای اصلــی و افــزوده شــدن
مباحثــی اســت که در گذشــته وجــود نداشــته یا بــه آن توجه
کمتــری شــده اســت ،از جملــه:
 شهروندان فقط عضو یک اجتماع نیستند.
 اجتماعها یک واحد همگن نیستند.
 در واقعی بودن عامگرایی باید تردید کرد.
 طرد از شهروندی در لوای عامگرایی پنهان میشود.
 هویــت فــردی و جمعــی در شــهروندی مهــم اســت ،بــه
ویــژه در جوامــع چندفرهنگــی.
 شــهروندان صرفـ ًا فعــال /غیرفعــال نیســتند و در مــواردی
ترکیبــی از ایــن دو میتوانــد وجــود داشــته باشــد.
 حقــوق مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی بــا ترتیب یکســان در
همــۀ جوامــع بــه دســت نیامدهانــد.
 حقوق در فرایند تحولیابندۀ شهروندی تجمیع نشدهاند.
 برابــری رســمی در قوانیــن بــه معنــی برابــری در عمــل
نیســت.
 همــۀ مــردم یکســان نیســتند و نابرابریهــا و تفاوتهــا را
بایــد دیــد.
 حق مشارکت از حقوق شهروندی است.
 پاسخگویی دولتها جزو حقوق شهروندان است.
 تفاوتهای فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.
بــا آنکــه هنــوز ملــت /دولــت یــک شــکل اصلــی و مهــم
از تعلــق و شــهروندی اســت ،فهــم و پذیــرش عضویــت در
اجتماعهــای گوناگــون کــه مفهومــی مــورد مجادلــه بــوده

ســبب طــرح ایــدۀ تحلیــل چندالی ـهای 1شــهروندی شــده
اســت کــه بیشــتر در جهــت فراگیــری شــهروندی حرکــت
میکنــد (Lister 1997a, 2007, Hobson and Lister
.)2002
امــروز تمرکــز فقــط بــر طبقــۀ اجتماعــی نیســت بلکــه
تنوعهــای قومــی ،مذهبــی ،زبانــی و  ...بــر اجتماعــات و
گروههایــی کــه افــراد بــه آنهــا تعلــق دارنــد و هویــت خــود
را بــر پایــۀ عضویــت در آنهــا تعریــف میکننــد افــزوده شــده
اســت .ارزشهــای جدیــدی معرفــی شــده کــه در گذشــته
وجــود نداشــته اســت ،ماننــد حقــوق بشــر .طــرح مســئلۀ
برابــری فرصتهــا ،مطالبــات جدیــد بــر پایــۀ کســب هویــت
فرهنگــی ،و بــهرســمیتشــناخته شــدن حقــوق فرهنگــی،
ماننــد صحبــت بــه زبــان بومــی ،و مــوارد دیگر نشــاندهندۀ
تحــوالت حــوزۀ حقــوق شــهروندی در دهههــای اخیر اســت.
شــهروندان در مکانهــا و فضاهــای گوناگونــی حضــور دارند،
از منــزل تــا دادگاه ،از جلســات عمومــی تــا صحــن مجلــس.
در همــۀ ایــن مکانهــای واقعــی حقــوق شــهروندی مطــرح
اســت .در نتیجــه شــهروندی در مقیاسهــای گوناگــون ـ
در ســطح ملــی و روابــط میــان ملــت ،در ســطح محلــه و
روابــط میــان هممحلهایهــا و در خانــه و روابــط شــخصی
ـ و در اشــکال متفاوتــی وجــود دارد و دیگــر فقــط بــه عرصۀ
عمومــی سیاســی اختصــاص نــدارد.
هــدف از تحلیــل چندالی ـهای شــهروندی گســترده کــردن
دامنــۀ آن از عرصــۀ خانــه تــا ســطح ملــی و جهانــی اســت
تــا زمینــۀ دسـت یافتــن بــه یــک فهــم بنیانــی از آنچــه در
عمــل و دنیــای واقعــی اتفــاق میافتــد فراهــمآیــد.
عضویــت در اجتماعهــای گوناگــون ،هویتهــای گروهــی
متنــوع ،و مشــارکت در مقیاسهــای مختلــف شــهروندی
پیدایــش شــکلهای جدیــدی از تعلــق را نشــان میدهــد
و شــکلگیری مفهــوم و موضــوع جدیــدی کــه «شــهروندی
چندگانــه» 2نامیده شــده ،مانند شــهروندی قومی ،شــهروندی
ملی ،شــهروندی فرهنگی ،شــهروندی اجتماعی و شــهروندی
جنسیتی .
فهــم و پذیــرش شــهروندی چندگانــه بــه معنــای رهــا
کــردن اصــول اساســی و محــوری شــهروندی ،یعنــی
1 - multi-tiered
2 - multiple citizenship

1 - equivalence
2 - differentiated universalism
3 - diversity
4 - difference
5 - multiple exclusion
6 - the right to be different
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آزادی و برابــر دیــدهشــدن 1نیســت .اصــل عامگرایــی
شــهروندی کــه امــکان طــرح مطالبــات متفــاوت شــهروندی
را فراهــم میکنــد موجــب پنهــان شــدن واقعیتهــای طــرد
شــهروندان در زیــر پوشــش برابــری رســمی نمیشــود .در
شــهروندی چندگانه و فراگیری شــهروندی ،حرکت به ســوی
پذیــرش اصــول عــام و در عین حال تشــخیص و ب ه رســمیت
شناســی تفاوتهــا 2اســت (Ellison 1999: 58, Mamdani
 .)1996, Lister 1997b: 38چالــش تنــوع 3و تفــاوت 4یــک
مســئلۀ جــدی بــرای شــهروندی اســت و بحثهــای اصلــی
مجادلههــا نیــز بــر همیــن پایــه اســتوار اســت.
بنابرایــن تالشهــا از یــک ســو بــرای وارد کــردن گروههای
حاشــیهای و طردشــدگان بــه دایــرۀ شــهروندی و از ســوی
دیگــر در نظــر گرفتــن گوناگونیهــا و تفاوتهــا در
برخــورداری از حقــوق شــهروندی اســت.
درســت اســت کــه مــردم ظرفیتهــای متفــاوت و
فرصتهــای متفاوتــی بــرای مشــارکت در امــور سیاســی و
فعالیتهــای اجتماعــی و مدنــی دارنــد ،امــا سیاســتهای
دولتهــا در تعییــن معیارهــای شــهروندی نیــز ســبب طــرد
گروههایــی از دایــرۀ شــهروندی میشــود ،مثــل گروههــای
اقلیــت قومــی و نــژادی یــا معلولیــن.
5
در این صورت بخشی از مردم «طرد چندگانه» و محرومیتهای
گوناگون را تجربه میکنند ،محرومیت و بیعدالتی در شکلهای
ابتدایـی نیازهای اقتصادی تا فرمهای فرهنگی .این محرومیتها
یکدیگر را حفظ و تقویت میکنند و به هم مشروعیت میبخشند.
بدیـن ترتیـب انـواع طردهای شـهروندی بـا هم رابطـۀ متقابل
دارنـد ( .)Kabeer 2000, Fraser 1997پیچیدگـی موضـوع
شـهروندیها و طردهـای چندگانـه وقتـی بیشـتر میشـود
کـه افـراد از یـک اجتماع طـرد و در اجتماع دیگری شـهروند
محسـوب میشـوند .در برخی از موارد محرومیتها براسـاس
نظام ارزشـی صـورت میگیرد کـه مردم خواهـان تحول آن،
کسـب هویـت و به رسـمیتشـناخته شـدن هسـتند .منطق
چنیـن مطالباتـی پذیرش «حـق متفاوت بودن» 6اسـت.
بــهطــور خالصــه ،مفهــوم شــهروندی راه را بــرای بحــث

دربــارۀ شــهروندی چندگانــه ،طــرد چندگانــه ،درجــات
شــهروندی ( )Walby 1988کــه گروههــای اجتماعــی در
زمانهــا و مکانهــای مختلــف بــهدســت آوردهانــد و
اشــکال متفــاوت شــهروندی بـ ه جــای یــک شــکل واحــد از
آن ( )Turner 1990بــاز کــرده اســت.
اغلــب نظریهپــردازان بــر ایــن باورنــد کــه بایــد بــه رویکــرد
جایگزینــی در شــهروندی اندیشــید کــه در آن دسترســی و
برخــورداری متفــاوت مــردم از شــهروندی مدنــی ،سیاســی،
7
اجتماعــی و فرهنگــی ،ب ـه جــای اینکــه یــک «معضــل»
دیــده شــود ( ،)Walby 1994: 384بخــش محــوری را
در ســاخت مفهــوم شــهروندی تشــکیل دهــد تــا پذیــرش
تفاوتهــای گروهــی زمینــۀ فراگیــری شــهروندی را در
جهــت حــذف ســلطه و نابرابــری و طــرد فراهــم ســازد؛ و
ایــن چالشــی اســت کــه همچنــان باقــی اســت.
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Abstract
The endeavor to change the ideas associated
with rights and duties of citizenship and recognition of the rights of all, has led to the formation
of new demands for inclusive citizenship. The
new demands aren’t just claim of “ minority “
groups, but demands for membership, sense
of belonging, solidarity and enjoyment of the
rights which in some cases , for centuries, half
of the country’s population has been deprived
from them . In recent decades, citizenship has
changed from a legal concept to a social process and struggle for gaining identity and being
different. The importance to achieve a form of
citizenship, which can accommodate differences,
is emphasized more than ever.
This article aims at presenting general themes of
citizenship ; examines its semantic and content
transformations, raises issues and main controversies with regard to rights, duties and responsibilities, membership/ exclusion, universalism/
equality, inequality/ difference, individualism/

common goods and citizenship in the private /
public arena. Finally it argues that citizens are
agents of change, and concludes ; although the
nation / state is still the main form of citizenship,
membership in various communities, various
group identities, and participation in different
levels of citizenship has led to the emergence of
a new concept of “multiple citizenship” such as
ethnic citizenship, national citizenship, cultural
citizenship and gender citizenship. To understand and practice multiple citizenship does not
mean abandoning the freedom and equality
as basic principles of citizenship. However, the
challenge of diversity and being different in citizenship is a serious issue, which constitutes
the main themes of controversies. In multiple
citizenship, the move is towards acceptance of
basic principles, at the same time recognition
and acknowledgement of differences.
Keywords: Citizenship, Gender, Exclusion, Inclusion, Common Goods, Inequality

