خوانش جنسـیتی شهـروندی
ژاله شادیطلب
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آنچــه در رونــد پیشــرفت تاریخــی حقــوق شــهروندی ،بــه اســتناد منابــع موجــود ،بــه چشــم میخــورد تحــول حقوق شــهروندی
مــردان اســت و زنــان در نظــر و عمــل نادیــده انگاشــته شــدهاند .در اواخــر قــرن بیســتم ،کــه بحــث شــهروندی مجــدداً بــه
عنــوان یــک موضــوع سیاســی و اجتماعــی مــورد توجــه و پژوهــش قــرار گرفــت ،بســیاری از نظریهپــردازان مــرد ایــن
حــوزه بــه ســادگی از مســئلة طــرد زنــان از شــهروندی در ایــن ســابقة تاریخــی گذشــتند .امــا غیبــت شــگفتآور جنســیت در
نظریههــای شــهروندی ،نظریهپــردازان زنانهنگــر را بــه واکاوی ماهیــت شــهروندی واداشــته تــا روشــن شــود چگونــه نیمــی
از جمعیــت جهــان و کشــورها در نظریــات مــورد غفلــت قــرار گرفتهانــد .بــه نظــر برخــی از نظریهپــردازان زنانهنگــر ،زنــان
در بهتریــن شــکل «دیگرانــی» هســتند کــه حتــی در جوامــع مدعــی دموکراســی شــهروندان درجــة دو محســوب میشــوند.
نهتنهــا زنــان فاقــد حقــوق کامــل شــهروندی هســتند ،بلکــه مفهومســازی شــهروندی نیــز بــر پایــة ویژگیهــا ،هویــت و
رفتــار مردانــی صــورت گرفتــه اســت کــه عضــو کامــل هــر اجتمــاع بــه شــمار میآینــد.
هــدف ایــن مقالــه نقــد شــهروندی از نــگاه جنســیتی ،گــزارش دالیــل و چگونگــی محرومیــت زنــان از حقــوق شــهروندی و
طــرح آخریــن رویکردهــای مطــرح شــده بــرای رفــع ایــن نقیصــه اســت .چالشهــای شــهروندی از دیــدگاه جنســیتی در پنــج
زمینــة طــرد از شــهروندی براســاس جنســیت ،وعــدة عامگرایــی و برابــری ،ماهیــت جنســیتی حقــوق و وظایــف شــهروندی،
تقســیم عرصههــای شــهروندی بــه خصوصــی و عمومــی ،و دشــواری مشــارکت فعــال زنــان مطــرح میشــود.
در نتیجــة نقــد رویکردهــای «شــهروندی خنثــی» بــا تأکیــد بــر یکســانبــودن مــردان و زنــان و «شــهروندی تفاوتگــرا»
بــا تمرکــز بــر تفاوتهــای زنــان و مــردان ،رویکــرد ســومی طــرح گردیــده تــا توانافزایــی زنــان بــرای مشــارکت برابــر
در عرصــة عمومــی را بــا ارزشگــذاری مســئولیتهای زنــان در عرصــة خصوصــی و ضــرورت ایفــای وظایــف شــهروندی
مراقبتکننــده توســط مــردان تلفیــق کنــد.
کلـیدواژهها
جنسیت ،حقوق شهروندی ،مشارکت ،عرصۀ خصوصی ،عرصۀ عمومی
* دکتری جامعهشناسی

jshadi@yahoo.com

میکنـد کـه آیـا شـهروندی جنسـیتی اسـت؟ نظریهپـردازان
زنانهنگـر مینویسـند که جنسـیتی نبودن شـهروندی تاکنون
1 - feminists

ملکیان ( )1383زنانهنگر را معادل فمینیست قرار داده است.
 - 2مجموعـهای از ویژگیهــا و رفتارهــا کــه بـ ه طــور فرهنگــی شــکل
میگیــرد و بــه شــخص مذکــر یــا مؤنــث نســبت داده میشــود (هــام
و گمبــل .)181 :1382

 -1نقد جنسیتـی شهـروندی

امــر شــهروندی و حقــوق و مســئولیتهای آن بــه طــور
مطلــق پذیرفتــه نشــده و از دیدگاههــای مختلفــی نقــد
3- neutral
4 - gendered citizenship
5 - re-gendering citizenship
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در بخـش عمـدهای از منابـع موجـود به اثبات رسـیده اسـت
مقدمـه
( )Lister 1995و سابقة تاریخی شهروندی نشان میدهد که
در آرای اولیـة شـهروندی ،حقـوق مدنـی و سیاسـی بـا هدف
3
حجـاب به ظاهـر خنثی و عامگرای شـهروندی موقعیتهای
تضمیـن آزادی و برابـری همگان مطرح شـد کـه بعدها دامنة
متفـاوت زنان و مـردان و پیامدهای چنیـن وضعیتی را پنهان
آن بـه حـوزة اجتماعی نیز گسـترش یافت زیـرا نابرابریهای
کرده اسـت .نظریهپرداز دیگری پاسـخی متفاوت اما با نتیجة
اجتماعـی میتوانسـت دسـتیابی به حقـوق مدنی و سیاسـی،
مشـابه بـه ایـن پرسـش میدهـد ،اینکه شـهروندی همیشـه
همبسـتگی ملـی و رابطة ملت ـ دولت را بـه مخاطره بیندازد.
جنسیتی بوده اما به ضرر زنان ( .)Walby 1994به این معنی
آنچه در روند پیشـرفت تاریخی حقوق شـهروندی ،به اسـتناد
کـه زنـان و مـردان در شـهروندی در موقعیتهـای متفاوتـی
منابـع موجـود ،بـه چشـم میخورد تحـول حقوق شـهروندی
قـرار داشـتهاند ،یکـی بـا بهرهمنـدی از حقـوق شـهروندی و
مـردان اسـت و زنان در نظر و عمل نادیده انگاشـته شـدهاند.
دیگـری بـا طـرد از این حقـوق .بدین
در گذشـتههای دور ،زنان مانند بردگان
ترتیـب ،زنـان را از زمـرة شـهروندان
افـراد مسـتقلی تعریـف نشـده بودنـد و شـهروندی ترسیمشـده بـر
کنـار گذاشـتن ،خـود گواهی اسـت بر
شهروند محسوب نمیشدند ( Hobsonمبنـای یـک الگـوی مردانـه
جنسـیتی بودن شـهروندی علیه زنان.
 and Lister 2002: 3-5, Yuval-Davisسـبب نادید ه گرفتن زنـان در
بـه همیـن دلیـل نیـز جنسـیتی کردن
 )1997: 21و در نظـرات شـهروندی نظریهها و اقدامات شـهروندی
4
شـهروندی را ،کـه البتـه خیلـی هـم
دهـة پنجاه میلادی نیز زنان ،با طرد از شـده است
سـاده و مسـتقیم نیسـت ،در برخـی
منزلت شـهروندی ،از مشارکت سیاسی
از نوشـتهها «بازجنسـیتی کـردن
در عرصـة عمومـی کنار گذاشـته شـده
5
شـهروندی» نامیدهانـد ( .)Lister 2012در هـر دو صـورت،
بودنـد و مـردان ،برخـوردار از پایـگاه شـهروندی مدنی با حق
چالـش کنونی عبارت اسـت از بازسـازی مفهومی شـهروندی
مدیریت و سـلطه بر زندگی همسرشـان ،ظرفیتهای سیاسی
بـر مبنـای جنسـیت و براسـاس معیارهـای زنـان علاوه بـر
خـود را بـه منصة ظهور میرسـاندند.
مـردان ،زیـرا آشـکار شـده اسـت کـه مباحـث شـهروندی با
در اواخـر قرن بیسـتم که بحث شـهروندی مجـدداً به عنوان
نادیـده انگاشـتن زنـان و موقعیت آنان در مقایسـه با مردان و
یـک موضوع اجتماعی و سیاسـی مورد توجـه و پژوهش قرار
تصـور سـازگاری همه بـا الگوی واحـدی از شـهروندی پیش
گرفـت ،بسـیاری از نظریهپـردازان مـرد این حوزه به سـادگی
رفته اسـت.
از مسـئلة طـرد زنـان از شـهروندی در ایـن سـابقة تاریخـی
تــا چنــد دهــة اخیــر ،بــه رغــم برخــوردار نشــدن زنــان از
گذشـتند ( .)Lister 2012, Walby 1994امـا نظریهپـردازان
حقــوق شــهروندی در مقایســه بــا مــردان ،دالیــل ایــن عدم
زنانهنگـر 1بـه واکاوی ماهیت شـهروندی ،که بـه عنوان یک
بهرهمنــدی بهنــدرت کاویــده شــده اســت .بــا مــروری بــر
نمونـة ایـدهآل و واقعـی مردانه معرفی شـده بـود ،پرداختند و
منابــع موجــود و قابــل دسترســی در ایــن زمینــه ،هــدف این
توضیـح دادنـد که چگونه نیمـی از جمعیت جهان و کشـورها
مقالــه بــا موضــوع نقد شــهروندی از نــگاه جنســیتی ،گزارش
در نظـرات شـهروندی مـورد غفلت قـرار گرفتهاند.
دالیــل و چگونگــی محرومیــت زنــان از حقوق شــهروندی و
غیبـت شـگفتآور جنسـیت 2در نوشـتههای نظریهپـردازان
آخریــن رویکردهــای مطرحشــده در رفــع ایــن نقیصه اســت.
شـهروندی (بـا اکثریـت مـردان) ما را بـا این پرسـش مواجه
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شــده اســت .غالــب نقدهــای شــهروندی بــر جنبــة اندیشــة
غربــی بــودن 1آن متمرکزنــد ،امــا ابعــاد دیگــری نیــز مــورد
نقــد قــرار گرفتهانــد:
 چگونگی عضویت و حقوق و وظایف اعطایی
 عام یا خاص بودن حقوق
 نابرابریهای نژادی ،منطقهای ،محلی و قومی
 انواع مشارکت و شرایط الزم برای مشارکت
 عرصهها و مقیاسهای شهروندی
در واقــع ،محــور بحــث و مجادلههــای اساســی در منابــع
شــهروندی نقدهــای ایــن ابعــاد اســت کــه مفاهیــم و
ایدههــای بنیــادی شــهروندی را در بــر میگیــرد .موضــوع
ایــن نقدهــا شــامل همــة شــهروندان میشــود امــا برخــی
بــهطــور واضــح ماهیــت جنســیتی دارنــد ،ماننــد عضویــت و
منزلــت شــهروندی یــا عرصههــای شــهروندی .بـه هــر حال
آنچــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده نقــد از نــگاه جنســیتی یا
بـه عبــارت دیگــر مطالعــة چگونگــی موقعیتهــای زنــان در
مقایســه بــا مــردان در کســب منزلت شــهروند و برخــورداری
از حقــوق شــهروندی اســت.
شـهروندی در معنـای سـنتی آن بهطـور بنیانی فقـط مربوط به
عرصة عمومی دانسته شده ( )Lister 2007: 56و تفکیک کاملی
میان عرصة عمومی (خاص شهروندان) و جهان خصوصی (خاص
زنان و بچهها) فرض شـده است .کارکرد تأمین خدمات مورد نیاز
برای حفظ سـاختار شهروندی سیاسی بر عهدة عرصة خصوصی
گذاشـته شـده اسـت ( )Turner 1997: 14و مـردان براسـاس
موقعیـت خـود در عرصـة عمومـی دارندگان منزلـت و حقوق
شـهروندی تعریـف شـده و به صـورت عامالن سیاسـی زنان
را تحـت حمایت خود داشـتهاند.
بدیــن ترتیــب ،زنــان و مالحظــات آنهــا بیــرون از حــوزة
شــهروندی قــرار گرفتــه و نقــش آنهــا گرچــه بــه جامعــه
کمــک میکــرده ،ارزش عضویــت بــه معنــای مشــارکت
در تصمیمگیریهــا و فعالیتهــای عمومــی را نداشــته
اســت .ایــن نــگاه پیامدهــای گســتردهای بــرای شــهروندان
زنــان داشــته و دارد:
 مســائل مهــم بــرای زنــان ممکــن اســت بــه عنــوانموضوعــات خصوصــی دیــده شــوند و نــه موضوعــات
عمومــی و در حــد طــرح در اجتمــاع.

ش تلقی
 حقــوق و مســئولیتها در عرصة خصوصی کـمارز میشــود و ایــن تصــور وجــود دارد کــه بــه خیــر عمومــی
کمکــی نمیکنــد.
 آنچــه حقــوق جمعــی و خیــر عمومــی را تشــکیل میدهددر چارچــوب عالیــق 2مــردان کــه گــروه قدرتمنــد جامعــه
هســتند شــکل میگیــرد.
 زنــان اغلــب کنشــگر سیاســی محســوب نمیشــوندو مبــارزه بــرای حقــوق زنــان ممکــن اســت بــه انــدازة
مبــارزات سیاســی مهــم تلقــی نشــود.
حتــی وقتــی زنــان در اشــکال سیاســی جامعــه مشــارکت
میکننــد (ماننــد انجمنهــا و ســازمانهای غیررســمی)،
چنــان کــه بایــد «سیاســی» ارزشگــذاری نمیشــوند.
برخـی از نظریهپـردازان زنانهنگـر بحـث میکننـد کـه در
بهترین شـکل زنـان «دیگرانی» هسـتند که حتـی در جوامع
مدعـی دموکراسـی شـهروندان درجة دو محسـوب میشـوند
( .)Jones 1990: 781نهتنهـا زنـان فاقـد حقوق شـهروندی
کامـل هسـتند ،بلکـه مفهومسـازی شـهروندی نیـز بـر پایـة
ویژگیهـا ،هویـت و رفتـار آنهایـی صـورت گرفتـه که عضو
کامل یک اجتماع به حسـاب میآینـد و از مجموعة ارزشها،
تجربیـات و اعمالـی اسـتخراج شـده کـه به صورت آشـکار و
پنهـان بـه مـردان و مردانـه بـودن امتیـاز میدهـد .در نتیجه
شـهروندان کسـانی هسـتند کـه با صفـات و رفتارهـای مورد
انتظـار بتواننـد خود را با این الگوی شـهروندی سـازگار کنند.
بنابرایـن اینکـه چـه کسـانی عضویـت و منزلـت شـهروندی
مییابنـد از سـویی بسـتگی به ایـن ویژگیهـا و رفتارها دارد
و از سـوی دیگـر تعیینکننـدة حقـوق و وظایف آنهاسـت.
بـ ه طور کلـی ،در نظریههای قرن بیسـتم شـهروندی ،تمایل
بـه نادیـدهانگاشـتن چگونگـی طرد زنـان از شـهروندی ،که
اکنـون کـم و بیش در حال جبران اسـت ،به چشـم میخورد.
علاوه بـر ایـن ،بـه چگونگـی دسـتیابی تدریجـی زنـان بـه
حقـوق مدنـی و سیاسـی و اجتماعـی در الگوهـای متفاوت با
مـردان کمتـر پرداخته شـده اسـت ( .)Lister 2012: 323در
نتیجه ،نظریهپردازیهای شـهروندی همچنـان به کماهمیت
شـمردن موقعیـت زنـان در مقایسـه با مـردان و رابطـة میان
آنچـه در عرصـة خصوصی اتفـاق میافتد با عمل شـهروندی
در عرصـة عمومـی ادامـه میدهند و نقدهـا و مجادلههایی را

1 - Westo-centric

2 - interests

منبع :خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان

شـهروندی بـه معنـای حقـوق عـام شـامل همة بزرگسـاالن
فارغ از نژاد ،طبقه ،قوم و جنسـیت میشـود (.)Walby 1994
معنی شـهروندی ثابت نیسـت و میتواند با تفسـیرهای جدید
گسـتردهتر و فراگیـر شـود ( .)Meer and Sever 2004بـه
همیـن دلیـل نیز معانی اخیر شـهروندی متفاوت بـا آن زمانی
اسـت کـه زنان و بـردگان از آن حذف شـده بودنـد (Walby
 .)1990: 390-391نظریهپـردازان زنانهنگـر تلاش کردهاند
توضیـح دهنـد کـه ماهیـت جنسـیتی تمایلات طردکنندگی
در شـهروندی نشـاندهندة ایـن واقعیـت اسـت کـه غفلت از
شـهروندی زنـان تصادفـی نبـوده و نیسـت (Lister 1997a:
 )37و برخلاف ادعـای عامگرایـی ،شـهروندی ترسیمشـده
بـر مبنـای یـک الگـوی مردانه سـبب نادیده گرفتـن زنان در
نظریههـا و اقدامات شـهروندی شـده اسـت.
تحلیلهـای جنسـیتی شـهروندی در دهههـای اخیـر نشـان
دادهانـد کـه طـرد زنـان در این سـنت تاریخی محـوری بوده
و الگوهـای جنسـیتی طـرد از شـهروندی توانسـته در ارتباط
بـا انـواع دیگـر تقسـیمهای اجتماعـی مانند طبقه ،نژاد ،سـن
یـا ناتوانی جسـمی ،تشـدیدکنندة طـرد زنان گـردد که «طرد
مضاعف» نامیده شـده اسـت .گرچه دیدگاه جنسـیتی به تفکر
دوبـاره دربـارة شـهروندی و حقوق و وظایـف آن کمک کرده

اسـت ( ،)Hobson and Lister 2002بـا توجـه بـه اینکه در
1 - exclusion
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فـارغ از جنسـیت مطـرح میکنند.
ف نظــر در مــورد عامگرایــی در برابــر خاصگرایــی،
اختــا 
عضویــت در مقابــل طــرد ،حقــوق فــردی در مقابــل حقــوق
گروهــی ،تفاوتهــا و نابرابــری و  ...بــدون اینکــه متغیــر
جنســیت وارد نقدهــا شــود ،خــود ســبب بــه چالــش کشــیده
ن گونــه نقدهــا و پیچیدهتــرشــدن
شــدن جامعیــت ایــ 
موضوع شــهروندی جنســیتی شــده اســت .زیرا نقد جنســیتی
شــهروندی از یــک ســو بــر مقایســة شــهروندی زنــان بــا
مــردان متمرکــز اســت و از ســوی دیگــر بــه تفاوتهــای
درونگروهــی زنــان ،خاســتگاه اجتماعــی ،قومیــت ،ســکونت
شــهری و روســتایی ،وابســتگی بــه گروههــای فرادســت و
فرودســت جامعــه و عوامــل دیگــری کــه بــر شــهروندی آنها
تأثیرگذارنــد توجــه دارد.
بدیــن ترتیــب شــهروندی از دیــدگاه جنســیتی امــروزه بــا
چنــد چالــش اساســی در متــن مجادلههــای شــهروندی
مواجــه اســت:
 طرد از شهروندی براساس جنسیت
 وعدة عامگرایی و برابری
 ماهیت جنسیتی حقوق و وظایف شهروندی
 تقسیم عرصههای شهروندی به خصوصی و عمومی
 دشواری مشارکت فعال زنان

 -1-1طـرد 1از شهـروندی براساس جنسـیت
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امـا تجربیات نشـان میدهد کـه روابط مبتنی بـر قدرت زنان
دهـة گذشـته نابرابـری و طـرد اجتماعـی زنـان و گروههـای
و مردان کماکان پابرجاسـت ()Yuval-Davis 1997: 19-20
حاشـیهای افزایش یافته اسـت (،)Meer and Sever 2004
زیـرا متغیرهـای سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی جامعـه ،در
آیا میتوان مسـئله را در کندی پیشـرفت زنان در دسـتیابی به
بیـرون یـا درون نیروهـای نظامـی ،متفـاوت عمـل نمیکنند
حقوق شـهروندی خالصـه کرد؟ آیا رابطة زنان با شـهروندی
و نمیتـوان در مبـارزه بـرای دسـتیابی بـه حقوق شـهروندی
بـه ایـن سـادگی اسـت کـه گفتـه شـود آنـان در ایـن فرایند
آنهـا را نادیـده گرفت.
آهسـتهتر «شـهروند» شـدهاند یـا اینکـه دسترسـی زنـان به
در اعطـای حقـوق مدنی بـه شـهروندان دارای منزلت ،تصور
«شـهروندی کامل» هنوز تحقق نیافته و راهی طوالنی برای
میشـد که مـردان دارای چهار کیفیت عقالنیت ،1اسـتقالل،2
تحـول روابـط جنسـیتی و تحقق حقوق و وظایف شـهروندی
4
3
انصـاف و تـوان عاملیت سیاسـی برای مشـارکت در عرصة
زنان در پیش اسـت؟
عمومـی ( )Hobson and Lister 2002: 5و زنـان فاقـد
در نظر گرفتن جنسیت در تحلیل شهروندی به معنای واکاوی
آنهـا هسـتند ،و ایـن ویژگیهـا به جوهـرة حقوق شـهروندی
چگونگی تأثیرگذاری هنجارهای اجتماعی و سـاختار قدرت بر
تبدیل شـد.
روابـط جنسـیتی و موقعیتهای متفاوت زنان و مردان اسـت.
در گــذر زمــان ،بــا هــدف حفــظ همبســتگی ملــی و تأمیــن
درک اینکـه زنـان و مـردان تجربیـات متفاوتـی از پدیدهها یا
حداقلهــا بــرای گروهــی از شــهروندان (طبقــة کارگــر)،
دسترسـیهای متفاوتـی بـه منابـع اقتصـادی ،فرصتهـای
دامنــة حقــوق شــهروندی گســتردهتر
سیاسـی و  ...دارند شـاید چندان دشـوار
و عــاوه بــر حقــوق سیاســی ،حقــوق
ن ادعـا که ظرفیت
به نظر نرسـد ،اما ای 
با
کار
کـه
زنان
از
بزرگـی
گروه
اجتماعــی نیــز بــه آن افــزوده شــده
و توانایـی کسـب کیفیتهای شـهروند
به
و
دهند
ی
نم
انجـام
دسـتمزد
اســت .دسترســی کامــل بــه حقــوق
شـدن را ندارند ،مسئلهای مورد اختالف
بدون
داری
ه
خانـ
و
مراقبت
کار
اجتماعــی «کار کردن» بــه معنای کار
نظـر و مجادله اسـت (Lister 1997a,
«شهروند
پردازند
ی
م
دسـتمزد
بــا دســتمزد تعریفشــده و شــهروندی
.)Pateman 1989
شوند
ی
نم
شـناخته
کامل»
اجتماعــی در صورتــی قابــل دســتیابی
 -1-1-1شهـروند چه کسـی
اســت که فــرد شــاغل از محــل درآمد
است؟
کسبشــده مالیــات پرداخــت کنــد.
از دیـدگاه تاریخـی ،چـون مـردان گروه سـربازان را تشـکیل
بنابرایــن آنهایــی کــه کار بــا دســتمزد انجــام نمیدهنــد،
میدادنـد و در صـورت لـزوم به جنـگ میرفتند ،شـهروندی
فقــط میتواننــد بــه حاشــیة باریکــی از حمایتهــا دسترســی
بـه ایـن ویژگی وابسـته شـد و مـردان توانسـتند مطالبههای
داشــته باشــند .بدیــن ترتیــب شــهروند ـ ســرباز بــه شــهروند
جدیتری برای شـهروندی سیاسـی داشـته باشند (Hobson
ـ رأیدهنــده و ســپس بــه شــهروند ـ کارگــر تحــول یافتــه و
 .)and Lister 2002: 6قـدرت حمـل اسـلحه و شـرکت در
ایــن الگــوی واحــد از شــهروندی بــر محــور کار دســتمزدی
مبارزات مسـلحانه برای دفاع از کشور برای شهروندی مردان
الگویــی مردان ـه اســت کــه زنــان فقــط در دهههــای اخیــر
کافـی تلقـی شـد و زنـان کـه کـودکان را حمـل میکردند و
و در صــورت اشــتغال توانســتهاند بــه آن دســت یابنــد.
تربیتکننـدة نسـل بعـدی شـهروندان بودند ب ه انـدازة مردان
در واقــع ،گــروه بزرگــی از زنــان کــه کار بــا دســتمزد انجــام
کـه در جنـگ از کشـور دفـاع میکردنـد مهـم دیده نشـدند.
نمیدهنــد و بــه کار مراقبــت 5و خان ـهداری بــدون دســتمزد
در نتیجـه ،فاقـد قـدرت ،ضعیـف و نیازمنـد حمایـت مـردان
1 - rationality
و غیرمسـتقل قلمـداد شـدند .در برخـی از کشـورها ،بـا ایـن
2 - independence
3 - impartiality
انتظـار کـه زنان با ورود بـه جرگة نیروهـای نظامی به حقوق
4 - political agency
5- care work
شـهروندی برابـر با مردان دسـت خواهند یافـت ،تالشهایی
کار بدنــی و عاطفــی روزانــه بــرای تغذیــه و پــرورش و نگهــداری
شــهروندان (بچههــا ،ســالمندان ،بزرگســاالن)
صـورت گرفـت و عدهای نیز فرصت ورود را به دسـت آوردند.

حقــوق شــهروندی را مطالبــه کننــد ،یــک مســئلة کلیــدی
در تحلیلهــای جنســیتی اســت .ســؤالی کــه بــوده و هنــوز
هــم هســت ایــن اســت کــه کــدام فعالیتهــا فــرد را بــرای
برخــورداری از حقــوق شــهروندی و شــهروندی اجتماعــی
ذیحــق میســازد؟
آیــا همــان گونــه کــه بــرای برخــورداری از رفــاه شــهروندی
اشــتغال جانشــین خدمت ســربازی شــده ،کار مراقبتــی بدون
دســتمزد و در خانــه هــم بایــد معــادل اشــتغال دیــده شــود ،و
بنابرایــن کســب درآمد هیچ برتــری بر مراقبــت در تخصیص
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میپردازنــد «شــهروند کامــل» شــناخته نمیشــوند و خانــه
ماننــد محــل کار ،مجلــس یــا دادگاههــا جــزو نهادهــای
شــهروندی محســوب نمیشــود .عــاوه بــر ایــن ،زنــان بــا
هویــت انتســابی بــه عنــوان همســر ،دختــر و خواهــر ،افرادی
مســتقل و دارای کیفیتهــای الزم بــرای شــهروند شــدن
تلقــی نمیشــوند .در الگــوی شــهروندی مردانــه ،شــهروند
کســی اســت کــه:
 اسلحه حمل میکند و به جنگ میرود.
 عاملیت سیاسی دارد و رأی میدهد.
 کار دستمزدی انجام میدهد و مالیات میپردازد.
 هویت مستقل دارد.
امـا زنـان غالب ًا اسـلحه حمـل نمیکنند و به جنـگ نمیروند،
در طـی سـالها مبـارزه و بـا تأخـر زمانـی چنـد دهـهای بـه
زحمـت حـق رأی بهدسـت آوردهاند ،و عاملیت سیاسـی آنان
هنـوز بـه رسـمیتشـناخته نمیشـود .همچنیـن اکثریتـی از
آنهـا کار بـدون دسـتمزد انجـام میدهنـد و هویـت مسـتقل
هـم ندارنـد .بنابراین زنـان نتوانسـتند به حقوق «شـهروندی
کامل» دسـت یابنـد .برخی نظریهپـردازان مفهوم شـهروند ـ
مـادر را طـرح کردهاند کـه زنان هم وظایف و مسـئولیتهای
برابـر شـهروندی و هـم نقـش متفاوت خـود را ایفـا میکنند
( .)Sarvasy 1992در ایـن مفهـوم ،نقـش زنـان بـه عنـوان
مـادر مـورد تأییـد اسـت اما بـه آن محـدود نمیشـود و زنان
شـهروندانی بـا حقـوق کامـل مدنـی و سیاسـی و اسـتقالل
اقتصـادی دیده میشـوند.
امـا اگـر حقـوق اجتماعـی از کارکردهـای اجتماعـی حاصل
میشـود و سـربازی و کارگـری حقوق شـهروندی به همراه
مـیآورد ،چـرا کار خانـهداری و بچـهداری همیـن تأثیـر را
نداشته باشد؟ ( .)Pederson 1990: 983کار غیردستمزدی
زنـان میتوانـد وظیفة مدنـی آنان در نهاد خانـواده به عنوان
نهاد شـهروندی مدنی تلقی شود ،همچنانکه کار دستمزدی
شـوهران آنها برایشـان شـهروندی کامل به همراه میآورد.
در صورت بهرسـمیت شـناخته شـدن خانواده به عنوان نهاد
شـهروندی ،شـهروندان ایفاکننـدة وظایـف در ایـن نهاد نیز
«شـهروند مراقبتکننـده» خواهند بـود .در غیر این صورت،
آیـا زنـان بایـد به دنبـال ترک این نقـش و تبدیل شـدن به
شـهروند کارگر دسـتمزدی باشند؟

 -2-1-1شهـروند مراقبتکننـده
حتــی در کشــورهای پیشــرفتهتر ماننــد اســکاندیناوی،
شــهروند کسـبکنندة درآمــد بــر شــهروند مراقبتــی اولویــت
دارد کــه نشــاندهندة وجــود سلســله مراتبــی در شــکلهای
کار اســت کــه در آن بــه کار دســتمزدی اهمیــت بیشــتری
نســبت بــه کارهــای دیگــر داده میشــود.
به نظر میرسـد آنچه مورد نیاز اسـت مفهومی از شـهروندی
اسـت کـه اهمیـت کار مراقبـت را بـرای جامعه به انـدازة کار
دستمزدی تشخیص دهد ()Leira 1992: 161, 1989: 208
و بپذیـرد کـه مراقبـت از بچهها یـک فعالیت اجتماعی اسـت
کـه بـه اندازة سـایر فعالیتهـای اجتماعی مهم اسـت و زنان
حـق دارنـد همان حقوقـی را مطالبه کنند که کسـبکنندگان
درآمد دارند.
امــا مشــکل اینجــا اســت کــه چگونــه میتــوان ایــن
تشــخیص را ایجــاد کــرد کــه زنــان بیشــتر از ایــن بــه
نقــش مراقبتــی قفــل نشــوند چــرا کــه در نهایــت موجــب
طــرد آنــان از قــدرت و نفــوذ ناشــی از مشــارکت در عرصــة
عمومــی سیاســی و اقتصــادی میشــود.
خطــر چنیــن نگاهــی در ایــن اســت کــه مراقبــت فقــط کار
زنــان تلقــی و بــه آن مشــروعیت داده میشــود کــه در ایــن
صــورت ،اصــرار بر ضــرورت احقــاق کامل حقوق شــهروندی
زنــان و حــق دسترســی آنــان بــه اشــتغال دســتمزدی و
مشــارکت مــردان در کار مراقبتــی دیگــر معنــی نخواهــد
داشــت.
ایــن بحــث کــه زنان بـه طــور ذاتــی بــا مــردان متفاوتاند و
ایــن تفــاوت ارزشــمند اســت ،یــا بـه طــور اساســی با مــردان
یکســان هســتند و بایــد بــر مبنــای یکســان بودنشــان همان

حقــوق شــهروندی نداشــته باشــد؟ یــا بــا هــدف دســتیابی به
حقــوق شــهروندی اجتماعــی ،دسترســی زنــان بــه بــازار کار
بهبــود یابــد و آنهــا بتواننــد براســاس معیارهــای مســاوی
بــا مــردان رقابــت کننــد و همــان حقــوق اجتماعــی وابســته
بــه اشــتغال را بــهدســت آورنــد؟

 -2-1وعـدة عامگرایـی و برابری
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شـهروندی یعنـی بخشـی از جریـان اصلـی جامعـه بـودن؛ و
مطالبة حقوق برابر ،ب ه رسـمیت شناخته شدن ،احترام ،فرصت
عاملیـت ،اسـتقالل و  ...همـه تالشـی برای ملحق شـدن به
ایـن جریـان اصلـی اسـت ( .)Phillips 2003: 265اندیشـة
عامگرایـی و برابـری تنیدهشـده در ایـدة شـهروندی وعـدة
عینیـت یافتـن این گونـه مطالبات را بـه همة افـراد میدهد.
ف نظرهـا و مجادلههـا دربـارة ایـن مفاهیم نشـان
امـا اختلا 
میدهـد کـه با فهـم و پذیـرش تفاوتهـا و گوناگونـی افراد،
وعدة جهانشـمولی و برابری شـهروندی امری تحققنایافتنی
است.
از نــگاه جنســیتی و بــا توجــه بــه ماهیــت جنســیتی طــرد از
منزلــت شــهروندی ،آرمــان عامگرایــی و برابــری شــهروندی
بــا چنــد پرســش اصلــی مواجــه اســت:
 آیــا ایــدهای کــه در اصــل بــر پیشفرضهــای جنســیتیمتناســب بــا عرصــة عمومــی بنــا شــده میتوانــد زنــان
را نــه همچــون وصلـهای بــر تــن شــهروندی ،بلکــه بــه
عنــوان بخشــی از جریــان اصلــی جامعــه شــامل شــود؟
(.)Lister 1995, Walby 1994
ـهروندی متأثــر از تفکیــک اجتماعی عمیق ًا
 آیــا میتوان شـِ
ریشـهدار در هویــت جنســیتی را «عــام» تلقــی کرد؟
 آیــا هویتهــای چندگانـهای کــه زنــان همزمــان تجربــهمیکننــد ،بــرای برخــورداری از حقــوق شــهروندی بــ ه
ت شــناخته میشــود؟
رســمی 
 آیــا شــهروندی میتوانــد تفاوتهــا را نهتنهــا در میــانمــردان و زنــان بلکــه در میــان گروههــای متفــاوت زنــان
پوشــش دهــد؟
ایـن پرسـشها نشـاندهندة چالشهـای نظریهپـردازان ،بـه
ویـژه زنانهنگرهـا ،بـا مفهوم عامگرایـی و برابری شـهروندی
در شـرایط طـرد زنـان از حقوق شـهروندی (Lister 1997b:
 )38و همچنیـن فراگیـری گروههـای ناهمگن زنـان از اقوام،

نژادهـا ،طبقات اجتماعی و  ...اسـت .در واقع ،بحث غیرواقعی
بـودن عامگرایـی 1بـا چالـش همانندپنـداری زنان بـهعنوان
یک گـروه واحد همراه شـده اسـت.
ایــدة عامگرایــی شــهروندی بــر ایــن تفکــر بنــا شــده کــه
همــة افــراد یکســان هســتند ،نیازهــا و عالیق یکســان دارند
و در موقعیتهــای یکســانی بــه لحــاظ دسترســی بــه منابــع
و قــدرت قــرار دارنــد .در حالــی کــه تفکیــک نقشهــا و
روابــط جنســیتی کــه روابطــی مبتنــی بــر ســاختار قــدرت
اســت چنیــن یکســان بودنــی را نشــان نمیدهــد.
گرچـه ایـن روابـط در طـول زمـان و در جوامـع مختلـف و
فرهنگهـای متفاوت تغییر کرده اسـت ،همچنان در سراسـر
جهـان زنان در این روابط از نظر دسترسـی بـه منابع و قدرت
در مقایسـه بـا مـردان در همـان طبقـه ،نـژاد ،قـوم و  ...در
موقعیتهـای پایینتـری قـرار دارنـد .این وضعیـت آن چنان
در طـی سـدهها پایـدار مانده کـه در مواردی چنیـن موقعیتی
در جامعـه طبیعـی پنداشـته شـده و حتی خود زنـان هم آن را
پذیرفتهانـد (.)Meer and Sever 2004:7
دسترسـی نابرابـر به منابـع و روابط مبتنی بـر نابرابری قدرت
بـه برخورداری زنان از حقوق شـهروندی کمک نکرده و حتی
در مـواردی به بدتر شـدن وضعیـت آنها به عنـوان گروههای
حاشـیهای جامعـه انجامیده اسـت .امروزه فعـاالن اجتماعی و
برنامهریـزان توسـعه یکـی از دالیل عـدم موفقیـت برنامهها
را در نظـر نگرفتـن روابـط نابرابر قدرت براسـاس جنسـیت و
تأثیـری کـه بـر وضعیـت زنان داشـته اسـت عنـوان میکنند
(.)Kabeer 1994, Sen and Grown 1985
در بحــث منزلــت شــهروندی ،روابــط جنســیتی و نقشهــا و
مســئولیتهای اجتماعــی بســیار تعیینکننــده اســت زیــرا
روابــط شــکلگرفته از قــدرت نابرابــر مشــخص میکنــد
کــه کــدام فعالیتهــا ب ـاارزش هســتند و چــه کســانی بــه
دلیــل انجــام ایــن فعالیتهــا میتواننــد از چــه حقوقــی
برخــوردار شــوند.
تجربیـات نشـان میدهند کـه عامگرایی شـهروندی و حقوق
قانونـی مبتنی بر برابـری نهتنها تضمینکننـدة برابری واقعی
نیسـت بلکـه نابرابریها را پنهـان میکند زیـرا از نظر قانونی
دارا بـودن حقـوق و منابـع به معنای داشـتن آنهـا در واقعیت
تصـور میشـود ( .)Meer and Sever 2004:11علاوه بـر
1 - false universalism
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شــهروندی زنــان بــا توجــه بــه تفاوتهــا مــورد تأکیــد قــرار
ایـن ،در عمـل ایـن امـکان فراهـم آمـده کـه برخـی از افراد
گیــرد و در کــدام موقعیتهــا معنیدارتــر اســت کــه برابــری
بیشـتر از دیگران به حسـاب آورده شـوند (غالب ًا مردان از گروه
آنهــا مــد نظــر باشــد؟ غالبـ ًا پاســخ چنین پرسشــی این اســت
قدرتمند) و مالحظات ویژة خود را عام و جهانشـمول معرفی
ن صــورت تعییــن ایــن
کــه بســتگی بــه شــرایط دارد .در ایـ 
کنند (.)Phillips 1993
موقعیتهــای خــاص و شــرایطی کــه مطالبــات شــهروندی
نظریهپـردازان زنانهنگـر مشـخص کردهانـد کـه نهتنهـا زنان
زنــان بــه آنهــا بســتگی دارد ،خــود بــه مســئلة دشــوارتر و
بـا مـردان متفاوتانـد ،بلکـه در گـروه زنـان هـم همگنـی
پیچیدهتــری تبدیــل میشــود.
وجـود نـدارد .گروههایـی از زنـان بـا هویتهـای متفـاوت
بـه نظـر میرسـد آنچه در ایـدة اولیـة شـهروندی توجهات را
در برخـورداری از حقـوق شـهروندی نیـز در موقعیتهـای
در میـان طبقـات اجتماعی (سـرمایهدار و کارگر) به خود جلب
متفاوتـی قرار دارند .برخی حاشـیهای میشـوند و عالیقشـان
کـرده «نابرابری» اسـت اما آنچه در روابط جنسـیتی میتواند
نادیـده گرفتـه میشـود و برخـی نیـز دارای قدرت یا وابسـته
وجود داشـته باشـد «تفاوت» اسـت .در حالی که غالب ًا متفاوت
بـه جریـان قـدرت در جامعه میشـوند و مطالبات زنـان را به
بـودن بـه ابـزاری بـرای توجیه و پنهـان کـردن محرومیتها
ظاهـر نمایندگـی میکننـد (.)Lister 1997b:38
و نابرابریهـای جنسـیتی تبدیـل
البتـه ایـن تفاوتهـا بـه معنـای نبـود
شـده اسـت ،مقایسـة نادرسـت زنـان
عالیـق مشـترک در میـان همـة زنان
نیسـت .زنان بـا موقعیتهـای متفاوت در بحـث منزلـت شـهروندی ،بـا هنجارهـا و اسـتانداردهای مـردان
میتواننـد مطالبـات مشـترکی بـرای روابـط جنسـیتی و نقشهـا و نیـز از جنبههـای منفـی تفاوتهـای
تحقـق حقـوق شـهروندی خود داشـته مسئولیتهای اجتماعی بسیار جنسـیتی اسـت زیـرا متفـاوت بـودن
باشـند .گرچـه برخـی از نظریهپـردازان تعیینکننده اسـت
بـه معنـای نابرابری و فرودسـت بودن
نیسـت (.)Pateman 1992
بـر این عقیده هسـتند که تفکیک گروه
بنابراین مشـکل نـه در برابری و نه در
زنـان به زیرگروهها از اهمیت جنسـیتی
تفاوت اسـت کـه هیچ کـدام را نمیتوان نادیـده گرفت ،بلکه
کـردن شـهروندی میکاهـد ،برخـی دیگـر تأکیـد دارنـد که
در طـرح آنهـا به عنـوان متضاد بـودن اسـت (Scott 1988:
الگوهـای طـرد زنـان از شـهروندی بـه قـدر کافـی اهمیـت
 .)44حـال بایـد دیـد چگونـه میتوانیم تفاوتهای جنسـیتی
جنسـیت و جنسـیتی کـردن شـهروندی را نشـان میدهد .از
را تشـخیص بدهیـم و بپذیریـم و همچنـان راجع بـه برابری
ایـن دیـدگاه تحلیل یک بعدی جنسـیت مبنی بـر وجود گروه
در شـهروندی صحبت کنیم.
یکدسـتی از زنـان و مردان همـان قدر قابل قبول نیسـت که
هنوز مفهومی از شـهروندی کـه بتواند همزمان همة تفاوتها
یـک شـکل واحـد از شـهروندی (Bubeck 1991, Lister
و نابرابریهـا را در الیههـای اجتماعـی در بـر بگیـرد بـه
1995, 1990, 1992, Nelson 1984, Wilson 1991,
دست نیامده است (Lister 1995, Leca 1992: 30, Young
.)Pateman 1991
 .)1990امـا در مـورد عا م بودن شـهروندی ،کبیـر بر این نظر
بحــث تقســیمبندی دوگانــة برابــری و تفاوت چالشــی اســت
اسـت کـه عامگرایـی و خاصگرایی شـهروندی دو روی یک
کــه در تحلیــل جنســیتی شــهروندی بـه طــور جــدی مطــرح
سکه هستند (.)Kabeer 2005: 8 شهروندی ،به جای اصول
اســت .برخــی از نظریهپــردازان زنانهنگــر بــر ایــن عقیدهانــد
متضـاد و متقابـل یـک تقسـیمبندی دوگانـه ،مفهومـی پویـا
کــه شــاید برابــری و تفــاوت نبایــد ناســازگار تلقــی شــوند و
اسـت که معانی آن شـامل عضویـت ،طرد ،ارزشهـا ،قدرت،
ایــن امــکان در حوزههــای مشــخصی وجــود دارد کــه بــا
برابـری و  ...بـ ه طـور مسـتمر در حـال تغییر اسـت .از چنین
وجــود تفــاوت میــان زنــان و مــردان بــا آنهــا بـه طــور برابــر
ظرفیتـی در شـکل مذاکـره یـا مبـارزه میتوان بـرای اصالح
برخــورد شــود .بنابرایــن پرســش کلیــدی این خواهــد بود که
عـدم تعادلهـا در دسترسـی برابـر بـه منابع قـدرت بین زنان
در کــدام موقعیتهــای خــاص معنیدارتــر اســت کــه مطالبة

و مردان در برخورداری از حقوق شـهروندی اسـتفاده کرد .اما
چالـش در اینجا اسـت که چگونـه پیش برویم کـه وعدة عام
بـودن شـهروندی آن چنان که در آرمانهـای برابری ،آزادی،
مشـارکت و  ...بیان شـده اسـت و ظرفیت نجاتبخش بودن
آن بـرای بیـان مطالبات زنان طردشـده از منزلت شـهروندی
از دسـت نرود (.)Lister 2007: 52, Vogel 1988: 157
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 -1-2-1تا شهـروندی کامـل زنان
در رونــد تحــوالت معنایــی شــهروندی میتــوان برداشــتی
دوگانــه را از شــهروندی انتظــار داشــت:
 -۱شهروند کسبکنندة دستمزد
 -۲شهروند مراقبتکننده
شـهروندان گروه اول از منافع بیشـتری که نهادینه هم شـده
برخوردارند .آنچه غایب اسـت تشـخیص اهمیـت دومی برای
جامعه اسـت .آگاهی و حساسـیت نسـبت به اینکه شهروندان
فارغ از آنکه در فرایند تولید کاال و خدمات در کجا ایسـتادهاند
( )Mouffe 1992باید از حقوق شـهروندی برخوردار باشـند،
از موضوعات تحلیل جنسـیتی شهروندی است.
گرچـه گروهـی از فالسـفه بحـث میکنند که اعطـای حقوق
شـهروندی بـههمان انـدازه میتواند به تفاوتهای جنسـیتی
مربوط باشـد که به رنگ چشـم افراد (،)Jones 1990: 796
واقعیت این اسـت که تاریخ مطالعات جنسـیتی آشکار میکند
کـه شـهروندی فراتـر از طبقـة اجتماعـی به هویـت فردی و
گروهـی ،دسترسـی بـه منابـع و جایـگاه در سـاختار قدرت و
 ...مرتبـط اسـت و نمیتـوان و نبایـد آنهـا را نادیـده گرفـت.
بـه همیـن دلیـل نیز حتی بـا اعطای حقـوق قانونی یکسـان،
تفاوتهـای جنسـیتی و اجتماعی موجود مانـع از فراهم آمدن
زمینـة دسـتیابی زنـان بـه منزلـت یکسـان بـا مردان شـده و
آنچـه به چشـم میخـورد مانـدگاری نابرابریها اسـت .بدین
ترتیـب ،جنسـیت وجـود حقـوق و مسـئولیتهای متفـاوت را
گوشـزد میکنـد اما تفـاوت لزوم ًا بـه معنای نابرابری نیسـت.

 -3-1ماهــیت جنسیتـی حقـوق و وظایـف
شهـرونـدی

تحلیــل حقــوق شــهروندی از نــگاه جنســیتی بــه درک
وضعیــت متفــاوت زنــان در فراینــد دســتیابی بــه بخشهایی
از حقــوق و مــوارد مغفولمانــده کمــک میکنــد .برخــی از

نظریهپــردازان حقــوق شــهروندی را در ســه بخــش طــرح
کردهانــد.
 شهروندی مدنـی
شـهروندی مدنـی متمرکـز بـر آزادی شـامل آزادی فـردی،
آزادی بیـان ،حـق مالکیـت ،حـق برخـورداری از عدالـت و ...
( ، Marshall 1950: 10بـه نقـل از )Walby 1994: 388
دانسـته شـده ،اما از دیدگاه جنسـیتی حقوقی اسـت که هنوز
بـه طـور کامل بـرای زنان تأمین نشـده اسـت ،ماننـد آزادی
در انتخـاب همسـر ،برخـورداری از عدالـت به هنـگام اعمال
خشـونت مردان و....
علاوه بر ایـن ،برخالف روند تحـول تاریخی شـهروندی که
حقـوق مدنـی پیـش از حقوق سیاسـی بهدسـت آمده اسـت،
تجربـة زنـان نشـان میدهد که حقـوق مدنی پـس از حقوق
سیاسـی کسـب شـده اسـت و غالب ًا زنان بدون حقوق سیاسی
بـه حقوق مدنی دسـت نیافتهانـد (.)Walby 1994: 388

 شهـروندی سیاسـی
تفسـیر اهمیت شهروندی سیاسی بسـتگی به ساختار دولتها
و شـرایط اجتماعـی و فرهنـگ مسـلط بـر روابـط جنسـیتی
جوامـع دارد .اهمیت کسـب حقوق سیاسـی شـهروندی برای
زنـان فقـط بـه فضـای رسـمی سیاسـی محـدود نمیشـود،
بلکه به رسـمیت شـناختهشـدن اشـکال غیررسـمی سیاسی
کـه زنان فرصتهای بیشـتری بـرای مشـارکت در آنها دارند
(مانند سـازمانهای داوطلبانه) نیز بسـیار مهم است (Walby
 .)1988علاوه بـر این ،در تحلیلهای جنسـیتی شـهروندی
رابطـة متقابل میان حقوق سیاسـی و اجتماعی مسـئلة مهمی
اسـت .بـرای مثـال ،حق انتخـاب و آزادی زنان بـه این معنی
اسـت کـه آنها نبایـد از حق کار کـردن محروم شـوند به این
دلیـل کـه نهادهـای عمومـی نتوانسـتهاند امکانـات مراقبـت
از بچههـا را تأمیـن کننـد .در واقـع ،عـدم ارائـة حمایتهای
عمومـی از سـوی دولتها بـه معنای طرد زنان از شـهروندی
است (.)Benton 1988
 شهروندی اجتماعـی
زنـان غالبـ ًا طـی مبارزاتـی حقـوق سیاسـی را با تأخـر زمانی
چندین سـاله نسـبت به مردان به دسـت آوردهاند ،اما دستیابی
آنهـا بـه حقـوق اجتماعـی و اقتصـادی هنـوز بـهطـور کامل

 شهـروندی اقتصـادی
معمو ًال شـهروندی اجتماعـی جنبههای اقتصادی شـهروندی
را هـم پوشـش میدهـد ،امـا بـه دلیـل برداشـت غالـب
«دسـتمزدبگیر» از شـهروند و همچنین شـرایط طـرد زنان از
عرصههـای اقتصـادی برخی دیگـر از نظریهپردازان شـهروند
اقتصـادی را مجـزا از اجتماعـی مطـرح کردهانـد (Walby
 )1990, 1994و تأکیـد دارنـد کـه بخش بزرگـی از توجهات
بـه شـهروندی اجتماعی زنان بر نیازهـای رفاهی آنها متمرکز

شـده و موضوع مهم مشـارکت اجتماعی و اقتصادی و سـهم
آنـان در اقتصـاد کمتـر مـورد توجـه قرار گرفته اسـت.
مفهــوم شــهروندی اجتماعــی غالبـ ًا دربردارندة معنــای ایجاد
ظرفیــت بــرای مشــارکت زنــان در فعالیتهــای اجتماعــی
اســت امــا در برخــورداری از حقــوق شــهروندی ،مشــارکت
زنــان در عرصههــای اقتصــادی بســیار تعیینکننــده اســت
و «شــهروندی کامــل» بــه معنــی مشــارکت زنــان در جریان
اصلــی تصمیمگیریهــا و امــور اقتصــادی جامعــه نیــز
هســت .بــ ه یقیــن طــرد زنــان از مشــارکت اقتصــادی در
شــغلهای دســتمزدی ،عــاوه بــر نقــض حقوق شــهروندی،
بــه تحقــق همبســتگی اجتماعــی نیــز کمکــی نمیکنــد.
تفکیــک نقشهــای جنســیتی «مــردان در حــوزة
تصمیمگیریهــای سیاســی و اقتصــادی و فعالیــت در بــازار
کار و زنــان بــا نقــش مراقبتــی در خانــه» در فهــم طــرد زنان
از حقــوق شــهروندی بســیار مهــم اســت .زیــرا بــهطــور
ســنتی مــردان براســاس موقعیــت خــود در عرصــة عمومــی
دارنــدگان حقــوق شــهروندی قلمــداد شــدهاند و نقــش زنــان
در خانــه بــا وظیفــة مراقبــت و موقعیــت فرودســت آنهــا در
بــازار کار دسترســی آنــان را بــه منابعــی کــه برای «شــهروند
کامــل» شــدن نیــاز دارنــد محــدود کــرده اســت.

 -1-3-1درهمتنیدگـی حقـوق
حقـوق اجتماعی زنان با حقوق سیاسـی و مدنی روابط متقابل
دارد .رابطة بین شـهروندی اجتماعی و سیاسی تحولی کلیدی
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تحقق نیافته اسـت ( .)Pascall 1986: 9وقتی زنان به عنوان
شـهروند درجة دو تحت حمایت همسـر خود هستند ،در عمل به
این معنا اسـت که هیچ حقوقی ندارنـد (.)Barbalet 1988:109
اهمیــت نقــش دولــت بــرای شــهروندی زنــان در عرصههای
گوناگــون کــه در نظــرات اولیــة شــهروندی مــورد غفلــت
قــرار گرفتــه امــروزه بــه اثبــات رســیده اســت ،ماننــد وظیفــة
دولتهــا در تدویــن مقــررات ویــژه بــرای بهبــود موقعیــت
زنــان در بــازار کار ،رابطــة ایــن مقــررات بــا مســئولیتهای
مراقبتــی و تعییــن منزلــت آنهــا در نظــام تأمیــن اجتماعــی.
چنانچــه نظــام تأمیــن اجتماعــی بــر مبنــای فــرض «مــرد
نــانآور خانــواده» و فعــال در عرصــة عمومــی ســازمان یافته
باشــد ،شــهروندی را بــا الگــوی مردانــه و بــرای کسـبکنندة
دســتمزد مــد نظر قــرار داده کــه بــا موقعیت زنــان هماهنگی
ندارد.
در شــرایط کنونــی ،حقــوق شــهروندی متناســب بــا عرصــة
عمومــی طــرح شــده و هیــچ معنــای مهمــی بــرای عرصــة
خصوصــی نــدارد و نمیتــوان از تنشــی کــه میان شــهروندی
اجتماعــی و جایــگاه زنــان در خانــواده وجود دارد چشمپوشــی
کــرد .بنابرایــن چــه رابطــهای میــان عرصــة خصوصــی/
خانــواده و شــهروندی میتوانــد وجــود داشــته باشــد؟ آیــا
خانــواده مانعــی بــرای فراگیــری شــهروندی اســت؟ یــا
میتــوان آنهــا را بــا هــم ســازگار کــرد؟
پاسـخ به این پرسـشها بسـتگی بـه نابرابریهای جنسـیتی
در درون خانـواده دارد کـه در بخـش بعـدی (شـهروندی در
عرصـة خصوصـی) بحث میشـود .البته شـهروندی اجتماعی
زنـان متفـاوت با شـهروندی اجتماعی مردان اسـت .به همین
دلیل ،در اعطای حقوق شـهروندی اجتماعی به زنان ،کشورها
از اسـتراتژیهای متفاوتـی اسـتفاده کردهانـد .اروپاییهـا بـا
اسـتراتژی پذیرش تفاوتها پیش رفتهاند ،اما سیاسـتگذاران
امریکایـی از اسـتراتژی یکسـان بودن زنان و مردان اسـتفاده
کردهانـد .ارزیابـی پژوهشـگران ایـن اسـت کـه اروپاییها در
تأمیـن حقوق شـهروندی اجتماعـی نتیجة بهتـری گرفتهاند.
امـا حتـی در کشـورهای موفـق در تأمیـن ایـن حقـوق مانند
اسـکاندیناوی هـم پژوهشهـا گـزارش میکننـد کـه هرچند
نیازهـای زنـان در سیاسـتهای رفاهـی بهتـر دیـده شـده و
زنـان از رفاه بهرهمنـد شـدهاند ( ،)Hernes 1987: 86درس

آموخته شـده در این کشـورها این اسـت که الزم اسـت زنان
در تشـخیص نیازهـای واقعـی اجتماعی و سیاسـی خودشـان
مشـارکت فعال داشته باشند (Borchorst and Siim 1987:
.)154
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بتواننـد کار و خانـواده را بـه صـورت
در موقعیـت زنـان بـه عنـوان شـهروند
متعـادل ترکیب و در تصمیمگیریهای
ایجـاد کـرده اسـت (Lister 1995:
 .)6-7تأمیـن نشـدن حقـوق اجتماعـی اهمیـت نقـش دولـت بـرای عمومی نیز مشـارکت کنند امکانپذیر
ـ اقتصـادی بـه معنـای محدودیـت در شـهروندی زنان در عرصههای میشـود (.)Hernes 1987: 138
تحقـق حقـوق مدنی و سیاسـی اسـت گوناگـون که در نظـرات اولیة  -نیـاز بـه الگویـی از شـهروندی
و تجربیـات نشـان میدهنـد که حقوق شـهروندی مورد غفلـت قرار کـه بتوانـد تفاوتهـای جنسـیتی و
اجتماعـی بـه دسـت آمـده نتیجـة گرفتـه امـروزه بـه اثبـات ویژگیهـای زنـان ماننـد فرزنـدآوری
فعالیتهـای سیاسـی زنـان اسـت .بـه رسـیده است
را بـا حقـوق شـهروندی سـازگار کنـد
( .)Jones 1990: 793-794یعنـی
عبـارت دیگـر ،حقـوق قابـل تفکیـک
تعریـف شـهروندی فراگیر بـه گونهای
نیسـتند و برخورداری ناقـص از هریک
کـه زن بـه عنـوان یک «فـرد» بدون انـکار نیازهـا و عالیق
از آنهـا مانـع دسـتیابی زنـان بـه شـهروندی کامل میشـود.
متفـاوت بـا مـردان در نظـر گرفتـه شـود.
وابسـتگی ایـن حقوق به یکدیگـر وقتی بهتر نمایان میشـود
امــروزه ،بــا محقــق نشــدن ایــن دو بعــد ،کفایــت حقــوق
کـه موضـوع مطالبـات زنان پیـش میآید .شـرط مطالبة حق
شــهروندی بــرای زنــان بــه یــک چالــش تبدیل شــده اســت
دسترسـی بـه منابـع ،آگاهـی و قـدرت اسـت و نابرابـری در
و آنچــه زنــان از آن برخوردارنــد ،بــا تأخــر زمانــی گاه بســیار
آگاهی ،دسترسـی به منابـع و قدرت به معنـای توانایی نابرابر
طوالنــی نســبت بــه مــردان« ،حقــوق ناقــص شــهروندی»
در مطالبـة حقـوق اسـت .برای نمونـه میتوان بـه رابطة حق
اســت.
آمـوزش و دانسـتن با حق تأمیـن امنیت و آزادی اشـاره کرد.
حـق زن برای تشـکیل خانواده یا محافظت در برابر خشـونت
 -2-3-1وظایفـی بدون مابهازای شهـروندی
خانگـی وقتـی معنـی دارد کـه او بداند تصمیمگیـری دیگران
در مجموعــة وظایــف مــورد انتظــار از شــهروندان در برابــر
برای او دربارة انتخاب همسـر یا سـن ازدواج یا مورد خشونت
حقــوق سیاســی ،مدنــی و اجتماعــی ـ اقتصــادی اعطــا شــده
قـرار گرفتـن ،تجاوز به حقوق شـهروندی اوسـت .در غیر این
بــه آنــان در الگــوی شــهروندی کنونــی« ،کار مراقبــت» نــه
صـورت مطالبـهای وجـود نخواهـد داشـت .بنابرایـن الزمه و
بــه انــدازة «کار بــا دســتمزد» در نظــر گرفتــه میشــود و نــه
تضمینکننـدة حقـوق شـهروندی کامـل زنـان دسترسـی به
بــه همــان میــزان دسترســی بــه حقــوق اجتماعــی را فراهــم
همـة حقوق شـهروندی اسـت (Phillips 1993: 40, 2003:
میکنــد .در واقــع بــ ه نظــر میرســد کاری اســت کــه در
 )265, Lister 1997a: 16و بـرای عملیاتـی کـردن حقـوق
منزلــت و حقــوق شــهروندی جایــی نــدارد .این چالــش کمتر
شـهروندی کامـل ،تصویب صرف قوانین بـدون تحقق حقوق
مــورد توجــه نظریهپــردازان (غالبـ ًا مــردان) حوزة شــهروندی
اجتماعی ـ اقتصادی ،سیاسـی و مدنی به طور به ه م پیوسـته
قــرار گرفتــه اســت ،امــا مجموعــة نظــرات در ایــن زمینــه را
و در عالـم واقـع کافی نیسـت.
میتــوان بــه چهــار گــروه تقســیم کــرد.
نظریهپــردازان براســاس تجربیــات بــ ه دســت آمــده در
 رد ارتباط با شهـروندی
تأمیــن حقــوق شــهروندی کامــل زنــان بــر دو بعــد تأکیــد
گروهــی رابطــة مراقبــت بــا شــهروندی را بــه کلــی رد
دارنــد:
میکننــد یــا حداقــل نادیــده میگیرنــد .از نظــر ایــن
 لـزوم وجـود یک دولت فعـال که زمینه را بـرای ورود زنانگــروه ،کار مراقبــت مربــوط بــه عرصــة خصوصــی اســت
بـه بـازار کار دسـتمزدی فراهم کنـد .این امر علاوه بر اینکه
ولــی شــهروندی مرتبــط بــا عرصــة عمومــی اســت .بنابراین
منجر به حضور سیاسـی زنان میشـود ،برای مشـارکت کامل
هــر آنچــه بــه عرصــة عمومی مربــوط نیســت ،جــزو وظایف
آنـان در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی نیز ضروری اسـت.
شــهروندی محســوب نمیشــود.
فقـط در ایـن صـورت اسـت کـه مطالبـة حقوقـی کـه زنـان

منبع :كتاب دومين دوره مسابقه عكاسي جستجوي كيفيت در شهر از دريچه تصوير ()١٣٩٦
عکس :مازيار اسدي

 یک مسـئولیت شهـروندی
گـروه دیگـری بـر ایـن نظرنـد کـه میتـوان کار مراقبـت را
نمـودی از ایفـای مسـئولیت شـهروندی اجتماعـی در نظـر
گرفـت و ارزشـی برابـر بـا کار دسـتمزدی کـه جـزو وظایـف
شـهروندی است برای آن قائل شـد (Lister 1997a, 2003,
.)Kershaw 2005: 116
در این گروه برخی بر این نظرند که امور فضای عمومی و
خصوصی هر دو سیاسیاند و در تأیید شمول کار مراقبت در
مجموعة وظایف شهروندی ،آن را صورتی از مشارکت سیاسی
میدانند .اما برخی دیگر با تمرکز بر ویژگیهای فعالیت مدنی،
کار مراقبت را شکلی فعال از شهروندی مشارکتی که منافع
بلندمدت دارد تعریف میکنند (Herd and Harrington Meyer
 .)2002: 666به نظر این گروه ،فعالیت مدنی ماهیت ًا داوطلبانه
و نوعدوستانه است ،رابطة متقابل میان افراد ،اعتماد اجتماعی
و همبستگیهای اجتماعی را تقویت میکند ،غیردستمزدی
است و مستقیم ًا به دولت وابسته نیست .بنابراین کار مراقبت
بیش از هر کار دیگری با این ویژگیها همخوانی دارد و
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 تداخل با شهـروندی
گروهـی کار مراقبـت را مانعی بر سـر راه شـهروندی میدانند
و بـر ایـن نظرنـد که هرچنـد رضایتـی بـرای انجامدهندة آن
در طـول زندگـی فراهـم میکنـد ،شـکی نیسـت کـه عالوه
بـر منابـع مالـی وقـت زیـادی هـم از مراقبتکننـده بـه خود
اختصاص میدهد .کار مراقبتی بدون دسـتمزد ،فارغ از جنس
انجامدهنـدة آن ،وقـت کمتر و منابع مالـی کمتری برای افراد
باقـی میگـذارد (Herd and Harrington Meyer 2002:
 .)665-669همچنیـن ایـن وظیفـه ورود افراد را بـه بازار کار
و فعالیتهـای اجتماعـی دشـوار میکنـد و میتوانـد موجـب
طـرد اجتماعـی و کاهش مشـارکت آنان در امور جامعه شـود.
زنــان بیشــترین ســهم از مســئولیت مراقبــت بــدون دســتمزد
را بــر عهــده دارنــد و ایــن امــر عــاوه بــر آنکــه به ســامت
جســمی و روحــی آنــان بـه ویــژه در مراقبــت از افــراد ناتوان
جســمی و روحــی آســیب میزنــد ،محدودکننــدة امــکان
اشــتغال و کســب درآمــد آنهــا نیز هســت .بدین ترتیــب زنان
حقــوق اجتماعــی خــود را بــا آســیبپذیری بیشــتر اقتصــادی
ی کــه بــرای کار مراقبــت بــه
از دســت میدهنــد در حالــ 
ویــژه از ســالمندان و بیمــاران بــه منابــع مالی بیشــتری برای
تأمیــن هزینههــا نیــاز دارنــد .از ســوی دیگــر ،ایــن وظیفــه

مشــارکت سیاســی و دســتیابی آنــان بــه قــدرت را محــدود
میکنــد .بنابرایــن ،کار مراقبتــی زنــان بــا برخــورداری آنهــا
از حقــوق شــهروندی کامــل تداخــل دارد.
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اصو ًال خانواده یک اجتماع مدنی و کار
بنابرایــن فاصلــة بســیاری تــا
مراقبت معیاری از مشارکت مدنی است
«شــهروندی کامــل» باقــی مانــده
گـروه دیگری بر ایـن نظرند که
که در درون جامعة مدنی اتفاق میافتد.
اســت.
میتوان کار مراقبـت را نمودی
از این رو ،نمیتوان فعالیتی را که در این
برخـی از نظریهپـردازان حـوزة
از ایفای مسـئولیت شهروندی
حد اجتماعی انجام میشود به صرف
شـهروندی بـر ایـن نظرنـد کـه برای
اجتماعـی در نظر گرفت
حضور در عرصة خصوصی از وظایف
حل این مسـئله باید مفهوم جدیدی از
شهروندی حذف کرد (Elshtain 1996,
شـهروندی ارائه کرد که در آن سـهیم
1999, Edin and Lein 1997, Oliker
شـدن زنـان و مـردان در کار مراقبـت
.)2000
در عرصـة خصوصـی یـک وظیفـة شـهروندی تعریـف شـود
( )Bubeck 1995: 29و در مقابل ایفای این وظیفه از حقوق
 میانجـی مسـئولیتهای شهـروندی
شـهروندی کامل برخوردار شـوند (.)Pateman 1989: 204
گروه دیگری کار مراقبت را منبعی برای شهروندی و میانجی
نظریهپردازان زنانهنگر معتقدند که اگر قرار اسـت ناسـازگاری
ایفـای مسـئولیتهای شـهروندی میداننـد و معتقدنـد کـه
میان اسـتقالل مردان و وابسـتگی زنان از میـان برود و درک
برخـی از انواع مشـارکتهای مدنی را افزایـش میدهد ،مثل
متفاوتی از شـهروند و وظایف شـهروندی بهدسـت آید ،و اگر
شـرکت زنان در جلسـات مدرسـة بچهها ،فعالیتهای مذهبی
قرار اسـت زنان ماننـد مردان از فرصتهای برابر و اسـتقالل
یـا فعالیتهـای محیـط زیسـتی محله .بـه نظر این گـروه ،با
در عرصة عمومی و خصوصی ،از به رسـمیت شـناختهشدن و
توجـه بـه نیاز جامعه به این خدمات ،مـکان انجام کار مراقبت
حقـوق کامل سیاسـی و اجتماعی برخوردار شـوند ،باید رابطة
نمیتوانـد تعیینکننـدة حقـوق شـهروندی انجامدهندگان آن
بیـن کار بـدون دسـتمزد و کار با دسـتمزد یا به عبـارت دیگر
باشـد .سیاسـتهایی که به برقراری تعادل میـان کار مراقبتی
تقسـیم کار جنسـی تغییـر یابـد و به برابری بیشـتری دسـت
بـدون دسـتمزد زنـان و مسـئولیتهای کار با دسـتمزد یاری
یابند (.)Okin 1989: 116
میرسـانند ،در واقـع مشـارکت مدنـی زنان را زنده و تشـویق
نظریهپــردازان زنانهنگــر بــر ایــن باورنــد کــه تعــادل میــان
میکننـد و زنـان بـا کار مراقبت در عرصـة خصوصی ،وظایف
وظایــف و حقــوق وقتــی برقــرار میشــود کــه تغییــر هــر دو
شـهروندی خود را هم به جا میآورند (Acker 1988, 1990,
طــرف معادلــه مــورد توجــه و تأکیــد قــرار گیــرد .امــا:
.)Knijn and Kremer 1997, Lister 1997a
ی کــه فرصتهــای اشــتغال بــرای مردان بیشــتر
 تــا زمانـ بدیــن ترتیــب ،ماهیت جنســیتی حقــوق و وظایف شــهروندی
از زنــان اســت
بــه موضــوع تقســیم کار جنســی در نهــاد مدنــی خانــواده
 تا زمانیکه دستمزد و درآمد مردان بیشتر از زنان استمربــوط میشــود .در شــرایط کنونــی زنــان:
 تــا زمانــی کــه ســاعات کار مــردان طوالنیتــر از زنــان اکثرا ً شهروند دستمزدبگیر نیستند.
اســت
 از حقــوق سیاســی کامــل هنــوز برخــوردار نشــدهاند (غالبـ ًا
برابــر کــردن تقســیم کار جنســی در خانــه ممکــن نخواهــد
رأیدهنــده هســتند).
بــود و افزایــش کار دســتمزدی زنــان بــدون یــک افزایــش
ت شــناخته نشــده اســت و
 کار مراقبــت آنهــا ب ـ ه رســمی 
معــادل بــرای کار غیردســتمزدی کــه انتظــار مـیرود مــردان
مابــهازای شــهروندی نــدارد.
در آن مشــارکت کنند میســر نخواهد شــد .در نتیجه ،تقســیم
 مســتقل دیــده نمیشــوند و از حقــوق اجتماعــی کامــل
برابــر کار بــا دســتمزد و بــدون دســتمزد در میــان زنــان و
برخــوردار نمیگردنــد.
مــردان یــک بخــش مهــم از هــر اســتراتژی اســت کــه برای
 حــق امنیــت در عرصــة خصوصی بــرای آنان تأمین نشــده
تحقــق شــهروندی کامــل زنــان در نظــر گرفتــه میشــود.
است.

 -4-1شهـروندی در عرصـة خصوصـی

بدن) مسـائلی هستند که روزگاری در عرصة خصوصی پنهان
میماندنـد و بـا تغییر مرزها بـه عرصة عمومی آورده شـدهاند
( .)Phillips 1993: 106تلاش بـرای تغییـر مرزهـای ایـن
تقسـیمبندی مسـئلة محوری در جنسـیتی کردن شـهروندی
اسـت .در واقـع ،دوگانـة خصوصـی /عمومـی و کیفیتهـای
مردانـه /زنانـة مرتبـط با شـهروندی و «شـهروند شـدن» در
کانـون مباحث شـهروندی جنسـیتی قـرار دارد.

 privateبرای این مفهوم استفاده کردهاند.
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مهمتریـن اصـول شـهروندی یعنـی آزادی و برابـری فقط به
عرصـة سیاسـی اختصـاص نـدارد ،بلکـه در سـازمان و روابط
اجتماعـی و زندگی فرهنگی از جمله خانواده ،روابط جنسـیتی
و تربیـت فرزنـدان نیـز جـاری اسـت (.)Gould 1988: 255
شهروندی سیاسـی در عرصة عمومی و سیاستهای شخصی
در عرصـة خصوصـی دو مفهـوم مجـزا هسـتند امـا دومی به
انـدازة اولی در امر شـهروندی اهمیت دارد (.)Phillips 1993
 -1-4-1جـدال تعییـن مـرزهای عرصـة خصوصـی
ذکـر مصداقهایـی موضـوع را روشـنتر میکنـد .کمپیـن
و عمومـی
کـردن در عرصـة عمومـی بـرای اینکـه مـردان سـهم خـود
روابــط ســاختاری میــان خصوصــی /عمومــی و معانــی
را از کار مراقبـت در خانـه انجـام دهنـد شـهروندی سیاسـی
فرهنگــی آن در عیــن حــال کــه مســئلة مهمــی در
اسـت .تقسـیم کار مراقبـت میـان زن و مـرد در داخـل خانـه
فهــم شــهروندی اســت ،موضوعــی مجادلهبرانگیــز نیــز
ت شـخصی در عرصة خصوصی اسـت و گرچـه ظاهراً
سیاسـ 
هســت .اختــاف نظــر بســیاری میــان نظریهپــردازان در
بـه عنـوان وظیفـة شـهروندی انجـام
مــورد مرزهــای عرصــة خصوصــی و
نمیشـود ،بـرای نهادینه کـردن اصول
تقسـیم برابر کار با دسـتمزد و عمومــی و رابطــة آن بــا ســایر مفاهیم
شـهروندی بسـیار مهم است.
بدون دسـتمزد در میان زنان و شــهروندی ماننــد برابــری ،عامگرایی،
بـههمین دلیـل ،بـرای درک الگوهای
مـردان یـک بخش مهـم از هر مشــارکت و عاملیــت وجــود دارد.
جنسـیتی در عرصـة عمومـی ،فهـم
اسـتراتژی است که برای تحقق تردیــدی در ایــن نیســت کــه مرزهای
چگونگـی روابـط جنسـیتی و تقسـیم
شـهروندی کامل زنـان در نظر بیــن عرصــة خصوصــی و عمومی یک
کار در عرصة خصوصی ضروری اسـت
مســئلة جــدی شــهروندی اســت کــه
( .)Pateman 1989نظریهپـردازان بـا گرفته میشـود
بــه واســطة فرهنــگ جوامــع تعریــف
نقـد جنسـیتی شـهروندی بـه روشـن
میشــود ،امــا چــه چیــز یــا موضوعــی
کـردن رابطـة متقابـل شـهروندی
خصوصــی اســت و چــه کســی یــا کســانی میتواننــد تصمیم
در عرصـة خصوصـی و عمومـی کمـک کردهانـد .در واقـع،
بگیرنــد کــه مــرز کجاســت.
وارد کـردن عرصـة خصوصـی بـه نظریههـای شـهروندی از
برخـی از نظریهپـردازان توصیـه میکننـد کـه بـه جـای
دسـتاوردهای نظریهپـردازان زنانهنگر اسـت و مـردان متفکر
تعریـف «خصوصـی» 1به طردشـده از «عرصـة عمومی» آن
ایـن حـوزه غالبـ ًا ایـن مسـئله را نادیـده گرفتهانـد.
را جنبههایی از فعالیت دانسـت که هرکسـی حق دارد دیگران
تفکیـک عرصههـای زندگـی بـه خصوصـی و عمومـی
را از آن طرد کند .در این تعریف ،خصوصی آن چیزی نیسـت
منعکسکننـدة زمینههـای فرهنگـی و نیـز قـدرت نسـبی
کـه نهادهـای عمومی حـذف کردهاند بلکه آنچـه فرد خودش
گروههـای متفـاوت اجتماعـی اسـت (.)Lister 1997b: 42
انتخـاب کرده تا از نگاه عمومی جدا و دور نگه دارد خصوصی
مـرز ثابتـی میان عرصة خصوصی و عمومی نمیتوان ترسـیم
تعریف میشـود (.)Young 1990: 119-120
کـرد زیـرا این مرزها از سـویی بـه فرهنگ جوامع وابسـتهاند
امــا ب ـ ه نظــر میرســد مشــکل ترســیم مــرز میــان عرصــة
( )Yuval-Davis- Davis 1991, 1992, Elshtain 1981و
خصوصــی و عمومــی بــا ایــن تعریــف حــل نمیشــود.
از سـوی دیگـر بـ ه طـور تدریجی و مسـتمر در حـال تغییرند.
پرســش اساســی ایــن خواهــد بــود کــه کــدام افــراد ایــن
آنچـه امـروز زنـان بـا عنـوان «حقـوق شـهروندی» مطالبـه
 -1پژوهشگران انگلیسی زبان از واژههای  intimate ، domesticو
میکننـد (ماننـد حـق بـاروری ،امنیـت در خانـه یـا کنترل بر
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قــدرت را دارنــد کــه چنیــن انتخابــی بکننــد؟ بــرای مثــال،
مــردان و برخــی از زنــان نیــز ترجیــح میدهنــد خشــونتی را
کــه در خانــواده علیــه همســر و فرزندشــان اعمــال میکننــد
از نــگاه دیگــران پنهــان نگــه دارنــد .در ایــن صــورت ،حقوق
شــهروندی زنــان بــرای امنیــت در زندگــی روزمــره چگونــه
بایــد تأمیــن شــود؟
تعـدادی از جامعهشناسـان مفهـوم خصوصی را بـرای خانواده
(یـا معـادل خانـواده) بـه کار بردهانـد و خانواده را بـه صورت
یـک موجـود واحد با مجموعـهای از عالیق مشـابه به تصویر
کشـیدهاند ( .)Turner 1990: 201-211امـا بهنظر برخی از
نظریهپـردازان زنانهنگـر ،در اطلاق مفهـوم فضای خصوصی
بـه خانواده ،دو موضوع با هم خلط میشـود (Walby 1994:
 .)388, Yuval-Davis 1997: 12خصوصـی از یـک سـو بـه
معنـی اسـتقالل 1فرد و از سـوی دیگـر به مفهـوم آزادی فرد
از مداخلـة حکومـت اسـت .خانـواده یـک فـرد نیسـت بلکـه
ترکیبـی از افـرادی اسـت کـه در عالـم واقـع از هم مسـتقل
نیسـتند .خانـواده ممکن اسـت از مداخلـة دولت آزاد باشـد یا
نباشـد ،امـا فرد در درون خانواده مسـتقل نیسـت .نمیتوان و
نبایـد انـکار کرد کـه در روابط اجتماعـی درون خانـواده ،نظر
زن لزومـ ًا بـا نظـر شـوهر یکسـان نیسـت .غالب ًا نظـر مرد در
مـورد فعالیتهـای درون خانـواده پذیرفتـه و حتی بـه عنوان
نظـر زن هـم طرح میشـود .همچنین خانـواده یک مجموعة
یکدسـت از عالیـق نیسـت و اعضـای خانـواده هریـک از
عالیـق ،موقعیـت اجتماعی و قـدرت متفاوتـی برخوردارند.
بدیـن ترتیـب نظریهپـردازان زنانهنگر تلاش کردهانـد (Lister
ن دهند که شهروندی با چالشهای عدیدهای
 )2012: 324نشا 
از دیدگاه جنسیتی مواجه اسـت ،مانند وعدة عامگرایی ،نابرابری
و طـرد از شـهروندی براسـاس جنسـیت .اما چالـش جدیتر
و وسـیعتر مربـوط بـه دوگانگی و تفکیک عرصـة خصوصی/
عمومی اسـت کـه عامگرایی ،برابری و ویژگیهای برشـمرده
شـده بـرای «شـهروند» و بـ ه طـور کلـی حقـوق و وظایـف
شـهروندی را تحت تأثیر قرار داده اسـت ()Lister 2007: 52
ی که منزلت و حقوق اعطا شـده بـه انجامدهندة کار
بـهطـور 
بـدون دسـتمزد یعنی «مراقبـت در عرصة خصوصـی» با کار
دسـتمزدی در عرصة عمومی بسـیار متفاوت اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه در سـایة تقسـیم کار جنسـیتی در
1 - autonomy

عرصـة خصوصـی و محـول کـردن مسـئولیت کار و مراقبت
بـدون دسـتمزد به زنان اسـت که مـردان به حقوق سیاسـی،
اقتصـادی و اجتماعـی شـهروندی دسـت یافتهانـد .بنابرایـن
میتـوان نتیجهگیـری کرد کـه محدود کردن زنـان به عرصة
خصوصـی در شـهروندی نمیتوانـد تصادفـی باشـد .در واقع،
طرد زنان از عرصة عمومی بخشـی از ذیحق دانسـتن مردان
بـوده اسـت ،نهتنهـا به عنـوان شـهروندان همیشـه حاضر در
عرصـة عمومـی بلکـه بـه عنـوان نماینـدگان یک خانـواده و
حکمرانـی در عرصـة خصوصـی (Pateman 1989, Vogel
.)1988: 2, Walby 1994: 391
مسـائلی از ایـن دسـت سـبب گردیـده تـا نظریهپـردازان بـه
راههـای تـازهای بـرای درک ماهیـت خصوصـی /عمومـی و
رابطة میان آنها و شـهروندی بیندیشند (.)Mouffe 1992: 9
برخی پیشـنهاد کردهاند که شـاید بهتر باشـد این تقسیمبندی
دوگانـه را رهـا کنیم و بپذیریم هر جا که شـهروندان هسـتند،
اصول شـهروندی اعمال شـود (˗ )Yuval-Davis 1997: 12
البتـه در صورتی که زنان مراقبتکننده شـهروند تعریف شـده
باشـند .پیشـنهاد برخی دیگر این اسـت که با طرح مسـائل و
نیازهـای زنـان به عنوان مسـائل سیاسـی در عرصـة عمومی
( )Fraser 1987: 117-118ایـن دو عرصه را همسـاز کنیم.
بــههــر حــال شــهروندی تجربــه شــدة زنــان کمــاکان بــا
ش دوگانگــی خصوصــی /عمومــی مواجــه اســت زیــرا
چال ـ 
تفکیــک قــراردادی عرصــة خصوصــی و عمومــی ،وابســتگی
زنــان بــه مــردان به ویــژه از نوع اقتصــادی آن را مشــروعیت
و تــداوم بخشــیده و پیامدهــای آن را در تحقــق شــهروندی
زنــان پنهــان ســاخته اســت.
 -2-4-1تـداوم فرهـنگ وابستگـی
اگــر بپذیریــم کــه ایــدة شــهروندی نســبت بــه جنســیت
ن صــورت رابطــة میــان
خنثــی یــا بیطــرف اســت ،در ای ـ 
تفکیــک عرصــة خصوصــی و عمومــی و مفاهیــم اســتقالل/
وابســتگی 2بــا شــهروندی چگونــه خواهــد بــود؟
اسـتقالل و آزادی فـرد شـهروند فارغ از جنسـیت و قومیت و
 ...بـه عنـوان یک بخش از نیازهای اساسـی بشـری و حقوق
شـهروندی پذیرفته شده اسـت .منظور از استقالل شهروندان
ایـن اسـت که همـة افـراد دارای حق 3هسـتند که بـه عنوان
2 - dependence
3 - entitled

1 - self-determination
2 - pro-family feminists
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عاملیـن هدفمنـد و دارای توانایـی تصمیمگیری مـورد احترام
قـرار بگیرنـد و وظیفـة دولـت اسـت که شـرایط تحقـق این
اسـتقالل و خودمختـاری 1را فراهـم سـازد (Yuval-Davis
.)1997: 15
در مقابـل مفهوم اسـتقالل ،مفهوم «وابسـتگی» بـدون آنکه
ظاهراً برچسـب جنسـیتی داشـته باشـد معانـی متفاوتی برای
زنان و مردان دارد ( .)Graham 1983: 34پیامدهای تقسـیم
«کار» و «وقـت» در عرصـة خصوصـی برای حقـوق زنان به
عنوان شـهروندان مستقل ،و وابسـتگی اقتصادی ناشی از این
تقسـیم کار بـه دلیـل فرصت محـدود زنـان برای انجـام کار
دسـتمزدی ،تناقضهایـی را پیـش آورده کـه در دیدگاههـای
اولیة شـهروندی هیچ اشـارهای به آنها نشـده اسـت .در اینجا
روابـط پیچیـدة میـان وابسـتگی و شـهروندی کامـل زنان با
توجـه بـه زمینة عینیـت یافتن ایـن روابط یعنی نهـاد خانواده
بـه موضـوع اصلی تبدیل میشـود.
دربــارة محــدود شــدن زنــان بــه عرصــة خصوصــی و انجــام
کار مراقبــت بــدون دســتمزد ،و بـه طــور کلــی تأثیــر روابــط
جنســیتی در ایــن نهــاد بر حقــوق شــهروندی زنــان ،اختالف
نظرهــای جــدی وجــود دارد کــه در اینجــا بــهطــور خالصــه
بــه ایــن نظــرات صرف ـ ًا در ارتبــاط بــا دســتیابی و تســهیل
دسترســی زنــان بــه شــهروندی پرداختــه میشــود.
یــک گــروه 2از نظریــه پــردازان بــر ایــن باورنــد کــه ارزش
خانــواده و مــادری بایــد در بحــث شــهروندی وارد شــود ،و
مــادری کــردن بـ ه عنــوان بخــش مهمــی از تجربة زنــان که
بــرای کســب هویــت جنســیتی و خودآگاهــی سیاســی الزم
اســت در نظــر گرفتــه شــود .از نظــر ایــن گــروه ،خانــواده نــه
یــک نهــاد تحــت ســتم نگهدارنــدة زنــان و نــه یــک دنیــای
پدرســاالرانه اســت .خانــواده محــور عمیقتریــن وابســتگی
بشــری ،محــل تضادهــا و تراژدیهــا ،شــیرینترین تجربــة
زندگــی و مهمتریــن ســازندة هویــت زنــان اســت .ایــن گروه
تأکیــد دارنــد کــه مــادران حافــظ زندگــی بشــری هســتند و
فرزنــدآوری کــه تولیــد نســل و ادامــة حیــات اســت همــواره
بایــد مــد نظــر قــرار گیــرد .هویــت زنــان به عنــوان مــادر در
حــوزة خصوصــی ســاخته میشــود و انســانها نــه انســان
سیاســی و اقتصــادی ،بلکــه انســان (زن و مــرد) خانــواده
هســتند.

خانـواده اسـاس فرهنـگ بشـری و انسـانیت مشـترک مـا را
تشـکیل میدهـد .در ایـن نهـاد ،انسـان ابعـاد وجـودی خود
را تجربـه میکنـد و وظایـف و مسـئولیتها و همبسـتگی بـا
دیگران مشـخص و تعریف میشـود .خانواده خاستگاه زندگی
بشـری است و بر سـایر عرصهها اولویت دارد (Dietz 1985:
 .)21بنابرایـن عرصـة عمومـی بـر عرصـة خصوصـی برتری
نـدارد و اولویـت سیاسـی مـردان بر زنـان نیز رد میشـود.
گــروه دیگــر نظریهپردازانــی هســتند کــه نقــش خانــواده
را در تحــت ســتم نگــه داشــتن زنــان مطــرح میکننــد
و تأکیــد دارنــد کــه زنــان فقــط بــا فرزنــدآوری مشــخص
نمیشــوند و نمیتــوان از مســیر خانــواده بــه شــهروندی
کامــل زنــان دســت یافــت .آنــان پرس ـشهایی را در ایــن
زمینــه مطــرح میکننــد:
 پیــش از آنکــه ایدهآلهــای زنــان و امیدهــا را بــر نــگاهفرزنــدآوری خانــواده و ایفــای نقــش مــادری متمرکز کنیم،
آیــا نبایــد بــه خانوادههــای واقعــی بپردازیــم کــه عم ـ ً
ا
صحنــة کار (گاهــی شــیفت دوم) بــدون دســتمزد زنــان
اســت؟
 اگــر زنــان را فقــط مــادران بالقــوة آینــده ببینیــم ،زنانی کهنمیخواهنــد یــا نمیتواننــد بــه تولیــد نســل دســت بزننــد
چــه میشــوند؟
 چگونــه تفکــر فرزنــدآوری و ایفــای نقــش اجتماعــیمــادری بــا ارزشهــای دموکراتیــک ماننــد شــهروندی
فعــال ،برابرانــگاری ،آزادی و اســتقالل پیونــد مییابــد؟
ایـن نظریهپردازان نتیجـه میگیرند که مادر بـودن ب ه خودی
خـود ظرفیـت الزم را برای شـهروندی ایجـاد نمیکند و مادر
خـوب بـودن ،زنـان را شـهروند خـوب نمیکنـد و ایـن دو به
جای هـم قرار نمیگیرنـد (.)Dietz 1985:24
از نظــر ایــن گــروه ،در اقدامــات شــهروندی ،دو شــهروند
بــا هــم رابطــه و قــدرت برابــر دارنــد ،در حالـی کــه رابطــة
زن و شــوهری یــا مــادر و فرزنــدی یــک رابطــة قــدرت از
باالســت .آن صمیمیــت و عشــقی کــه فــرض میشــود در
خانــواده وجــود دارد ،بیــن دو شــهروند وجود نخواهد داشــت.
بنابرایــن خانــواده یــک الگــوی دموکراتیــک بــرای تحقــق
شــهروندی زنــان نیســت.
فــارغ از اینکــه کــدام یــک از این دو دیــدگاه بــه واقعیتهای

جامعــة مــورد نظر مــا نزدیکتــر اســت ،نمیتــوان پیامدهای
«وابســتگی» یــا «عــدم اســتقالل» را بــرای هدفمنــدی،
عاملیــت و تصمیمگیریهــای افــراد (زن یــا مــرد) در
عرصــة خصوصــی و عمومــی انــکار کــرد.
وابســتگی یــک کیفیــت انســانی ،طبیعــی و حتــی بــاارزش
تلقــی میشــود .امــا در اینجــا وابســتگی بــه منابــع اقتصادی
و خدمــات رفاهــی مــد نظــر اســت کــه میتوانــد از نظــر
روانشــناختی و اقتصــادی و  ...بــه احتــرام و اســتقالل فــرد
لطمــه بزنــد .بنابرایــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــه
کســی بــه چــه کســی وابســته اســت ،میتــوان وابســتگی را
بــه عرصــة خصوصــی ،عمومــی و متقابــل تفکیــک کــرد.
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 -3-4-1وابستگـی اقتصادی در عرصـة خصوصـی
الگـوی خانـواده به عنوان یـک واحـد اجتماعـی برابرانگارانه
کـه همـه در تأمیـن و مصـرف منابـع آن بـهصـورت برابـر
ی که
سـهیم هسـتند ،در واقـع وجـود خارجـی نـدارد .در حالـ 
حداقلهایـی از اسـتقالل اقتصـادی پیششـرط مشـارکت در
اجتمـاع و رضایتمنـدی در زندگـی خصوصـی و عمومـی
اسـت ،وابسـتگی اقتصادی موجـب احسـاس بیقدرتی فرد و
مختلکننـدة آزادی اوسـت .نتایـج تحقیقـات نشـان میدهند
کـه زنان وابسـتگی اقتصـادی را تهدیدی بـرای کرامت خود
میداننـد (Gragg and Dawson 1984, McLaughlin
.)1991, Callender 1992, Lister 1995: 27
اسـتقالل اقتصـادی بـه زنـان این اعتمـاد به نفـس 1و امکان
را میدهـد کـه از ورود بـه روابطـی کـه بالقـوه میتواننـد در
فضاهـای گوناگون ظالمانه باشـند خودداری کنند .وابسـتگی
اقتصـادی میتوانـد بـه روابـط سـلطهآمیز در خانـواده ،محل
کار و مکانهـای عمومی بینجامد و زنـان از تواناییهای خود
برای مشـارکت سیاسی و شـهروند کامل بودن همچون افراد
مسـتقل چشـم بپوشـند و در نتیجه ظرفیت آنها برای مطالبة
حقوق اجتماعیشـان تضعیف شـود (.)Orloff 1993: 309
در وابسـتگی اقتصـادی رابطـهای مبتنـی بـر قـدرت شـکل
میگیـرد ( )Walker 1982:127کـه چگونگـی توزیـع منابع
(شـامل کار ،وقت ،پول) در درون خانواده عمدت ًا ناشـی از نوع
کارکـرد ایـن رابطه و نشـاندهندة میـزان تسـلط و مدیریتی
اسـت که هریک از شـرکای زندگی بر منابع اقتصادی عرصة
1 - self-realization

خصوصی دارنـد (.)Fuchs 1988, Okin 1989
زنــان در وابســتگی اقتصــادی بــه مــردان وضعیــت
آســیبپذیرتری مییابنــد زیــرا غالب ـ ًا مــردان درآمدشــان را
در درون خانــواده بــا ســایرین ســهیم نمیشــوند و حتــی گاه
زنــان از میــزان درآمــد آنهــا مطلــع نیســتند و در مــواردی به
دلیــل محدودیــت منابــع مالــی کــه مــردان بــرای هزینههای
خانــواده در اختیارشــان میگذارنــد ،از نیازهــای فــردی خــود
ف نظــر میکننــد.
ماننــد درمــان صــر 
در توضیـح پیامدهـای وابسـتگی مالـی بـه مـرد بـرای زنان،
مطالعات سـه زمینه را گـزارش میکنند (Lister 1990:451,
.)1995: 28
 نداشــتن تســلط :وابســتگی موجب عدم دسترســی زنان بهمنابــع ،کاهــش تــوان تصمیمگیری آنان و تســلط نداشــتن
بــر وقایــع زندگیشــان میشــود.
 نداشــتن حــق :وقتــی زنــان خودشــان از درآمــدی جــزآنچــه مــردان بــه عنــوان «خــرج خانــه» در اختیارشــان
میگذارنــد برخــوردار نیســتند ،غالبـ ًا حقــی بــرای ســهی م
شــدن در درآمدهــا و تصمیمگیریهــا ندارنــد .بنابرایــن
آن مــردان اســت.
قــدرت از ِ
 احســاس اجبار :وابســتگی مالی احســاس اجبار ،هم نســبتبــه مــرد تأمینکننــدة منابــع مالــی و هم نســبت به مــوارد
هزینــه از درآمــد بــهدســت آمــده ،بـ ه وجود مـیآورد.
بیــن تأمینکننــده و هزینهکننــدة منابــع مالــی قطعـ ًا روابــط
قدرتــی بــه نفــع تأمینکننــده شــکل میگیــرد .وابســتگی
اقتصــادی زنــان پذیــرش تقســیم کار جنســیتی در خانــواده
را توجیهپذیــر و تقویــت میکنــد .شــرایط عــدم تســلط،
نداشــتن حــق و احســاس اجبــار فراتــر از توصیــف شــرایط
اقتصــادی زنــان و نشــاندهندة وضعیتی اســت که وابســتگی
خلــق میکنــد .ای ـن نــوع وابســتگی نابرابریهــای درون و
بیــرون از خانــه را مســتحکمتر میکنــد و بــا اعطــای قــدرت
بیشــتر بــه مــردان مســتقل ،بــه برخــورداری زنــان از حقــوق
شــهروندی کمکــی نمیکنــد .بدیــن ترتیــب ،رابطــة زنــان
بــا بــازار کار محــور اســتقالل آنــان و برخــورداری از حقــوق
شــهروندی اســت.
بـه نظــر میرســد کــه در شــرایط کنونــی ،حــق زنــان بــرای
مســتقل بــودن از طریــق کســب درآمــد فقــط بــه زنــان

منبع :كتاب دومين دوره مسابقه عكاسي جستجوي كيفيت در شهر از دريچه تصوير ()١٣٩٦
عکس :مجيد حجتـي

 -4-4-1وابستگـی متقابـل
وابسـتگی در خانـواده یـک کیفیت انسـانی بسـیار بـاارزش و

متفـاوت بـا وابسـتگی اقتصادی اسـت که میتوانـد به معنای
رابطـة بین فرادسـت و فرودسـت تعبیـر شـود (Fraser and
.)Gordon 1994: 21
روابــط نابرابــر قــدرت کــه در الیــة زیریــن وابســتگی
اقتصــادی زنــان بــه مــردان نهفتــه اســت در واقــع بخشــی
از وابســتگی متقابــل اســت کــه همــواره بــه ســود مــردان
عمــل میکنــد .بنابرایــن عجیــب نیســت کــه وابســتگی
مــردان بــه زنــان بــرای مراقبــت و خدمــات کــه اســتقالل و
امــکان فعالیــت آنهــا را بــه عنــوان شــهروند ـ کارگــر تأمیــن
میکنــد تعمــداً پوشــیده میمانــد.
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سرپرســت خانــوار و نیازمنــد منحصــر شــده اســت .غالبـ ًا هم
موقعیــت ایــن گــروه از زنــان بــا فــوت یــا جدایــی از همســر
از وابســتگی خصوصــی بــه وابســتگی عمومــی (بــه دولــت)
تغییــر مییابــد.
تجربــه نشــان داده کــه در وابســتگی عمومــی همــواره ایــن
خطــر وجــود دارد کــه دولتهــا در بهجــا آوردن وظیفــة
تأمیــن حداقــل رفــاه برای شــهروندان ،بـه گونـهای فرهنگ
وابســتگی را بــا پرداخــت انــواع یارانـه ترویــجکننــد .در ایــن
وضعیــت ،تداخــل دو مفهــوم «حــق» و انتظــار از دولت برای
«تأمیــن رفــاه» بــا اســتقالل شــهروندان بــه مســئلة اصلــی
تبدیــل میشــود.

مسـئله اینجا اسـت کـه عرضة خدمـات مراقبت کـه دیگران
به آن وابسـته هسـتند خو ِد عرضهکننده را وابسـته به دیگران
میکنـد ( .)Fraser and Gordon 1994: 21زنـان به دلیل
انجـام کار مراقبـت هزینههـای آن را هـم تحمـل میکننـد
(وقـت ،انـرژی ،سلامت جسـمی و روحـی و  )...و در عیـن
حـال از نظـر مالی نیـز به دیگران وابسـته میشـوند .در واقع
ایـن هزینـة پنهانـی اسـت کـه زنـان بـا آن بـه دنیـا میآیند
و زندگـی میکننـد .جامعـه ابـا دارد کـه کار مراقبتـی زنان و
وابسـتگی مـردان بـه دریافـت ایـن خدمـات را بـه رسـمیت
بشناسـد و ارزشگـذاری کنـد .در نتیجـه ،تا زمانی کـه روابط
قدرت و دسترسـی به منابع اقتصادی نابرابر اسـت« ،وابسـتگی
ک شـدن زن و مرد در همة امور
متقابل» واقعی ب ه معنای شـری 
زندگـی ممکن نخواهـد بـود (Lister 1990: 452, Williams
.)1989: 196, Walker 1982: 127
وابســتگی متقابــل بــه معنــای انتخــاب ،برابــری و دوجانبــه
بــودن اســت امــا معنــای وابســتگی اقتصــادی اجبــاری
(غیرداوطلبانــه) نابرابــری و نداشــتن انتخــاب اســت .ایــن
وابســتگی بــه دلیــل عــدم دسترســی زنــان بــه شــغل و
فرصتهــای برابــر در بــازار کار همچنــان بــرای موقعیــت
آنــان بــه عنــوان شــهروند کامــل مسئلهســاز خواهــد بــود.
اگــر بپذیریــم کــه آنچــه بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد
وابســتگی متقابــل اســت و تقســیمبندی بیــن وابســتگی و
غیروابســتگی یــک تقســیمبندی غیرواقعــی اســت ،چگونــه
میتــوان بــه چارچوبــی از وابســتگی متقابــل دســت یافــت
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بــدون آنکــه مســئلة وابســتگی اقتصــادی زنــان بــه مــردان
 آمــوزش نقشهــای جنســیتی :مطالعــات نشــانکــه بخشــی از وابســتگی متقابــل اســت موجــب انــکار یــا
میدهنــد کــه یادگیــری نقشهــای جنســیتی بــر
بالاثــر شــدن حقــوق شــهروندی زنــان بشــود؟
شــکلگیری فهمهــای متفــاوت از شــهروندی تأثیرگــذار
اســت (.)Jones 1990:800
 -5-1راه ناهمـوار مشارکـت فعال زنان
عــاوه بــر آموختههــای دوران
شـهروندان فقـط دارندة حقوق نیسـتند
خردســالی ،تجربیــات زنــان در
بلکـه انتظـار مـیرود کـه فعاالنـه در
جامعه ابـا دارد که کار مراقبتی بزرگســالی و عرصــة خصوصــی را نیز
اقدامـات جمعی شـرکت کننـد (Dietz
زنـان و وابسـتگی مـردان بـه میتــوان سیاســی تعریــف کــرد .ایــن
 .)1987: 5-6مشـارکت سیاسـی بـه
دریافـت ایـن خدمـات را بـه تجربیــات از دو جنبه سیاســی هســتند.
عنوان یکی از وظایف اصلی شهروندان
رسمیت بشناسد و ارزشگذاری اول در شــکل دادن بــه عالیــق و
از جملـه اقدامات جمعی اسـت که رکن کند
ارزشهــای مناســب عرصــة عمومــی،
اساسـی حقـوق شـهروندی را تشـکیل
و دوم در ایجــاد و تربیــت (حداقــل
میدهـد .امـا ماهیت جنسـیتی وظایف
بالقــوه) گروهــی کــه در ایــن ارزشهــا و عالیــق شــریکاند.
شـهروندی در عرصـة عمومـی و رابطـة آن بـا تقسـیم کار
بنابرایــن آنچــه در عرصــة خصوصــی میگــذرد در مشــارکت
جنسـیتی در عرصة خصوصی را نباید نادیـده گرفت .در واقع،
زنــان در عرصــة عمومــی و دســتیابی آنــان بــه شــهروندی
پیشزمینـة هـر گونـه مشـارکتی در عرصة عمومـی فرایندی
کامــل بســیار تعیینکننــده اســت .بـه طــوری کــه زنانــی که
اسـت کـه در عرصـة خصوصی جریـان دارد.
بیشــتر محــدود بــه عرصــة خصوصــی هســتند و مالحظــات،
تفکیـک دوگانـة خصوصـی /عمومی و رابطة آن با مشـارکت
نقشهــا و ارزشهــای آن را آموختهانــد ،حتــی وقتــی در
فعـال شـهروندان و نقـش خانـواده در آمـوزش زمینههـای
عرصــة عمومــی شــرکت میکننــد ،گروهــی هســتند کــه
شـهروندی در مطالعات بسـیاری نشـان داده شـده اسـت .در
شــهروندی در شــکل غیرفعــال آن را ترجیــح میدهنــد و
عرصـة خصوصـی و در جریـان جامعهپذیـری بـه کـودکان
کمتــر احتمــال دارد کــه در زمرة فعــاالن و رهبــران اجتماعی
آمـوزش داده میشـود که عرصة سیاسـت عرصهای مناسـب
قــرار گیرنــد.
زنـان نیسـت ( .)Jones 1990: 802ایـن اطلاع دربـارة
بنابرایـن آموختـن نقشهـای جنسـیتی و بـر عهـده گرفتـن
مـکان مناسـب بـرای زنـان و ارزشهایـی کـه آن مـکان
مسـئولیت کار و مراقبـت بـدون دسـتمزد سـبب میشـود که
عرضـه میکنـد آغـاز فراینـدی اسـت کـه برخـورداری زنان
زنـان از بقیـة جامعـه جـدا و از مسـائل سیاسـی بیاطلاع
را از حقـوق شـهروندی کامـل دشـوار میسـازد.
بماننـد .غالبـ ًا هـم نـوع اطالعات سیاسـی که در اختیـار آنان
عــاوه بــر ایــن ،آمــوزش کلیشــههای جنســیتی رقابــت،
قـرار میگیـرد و برایشـان مناسـب تشـخیص داده میشـود
پرخاشــگری ،عملگرایــی و  ...هنجارهــا و رفتارهــای
متفـاوت بـا مـردان اسـت .از چنین شـرایطی به عنـوان یک
سیاســی را بــرای کــودکان بــه تصویــر میکشــد کــه همــه
مکانیسـم سیاسـی مهـم هم بـرای ادامـة جدایی جنسـیتی و
ایدهآلهــای مردانــه هســتند .بدیــن ترتیــب ،ابعــاد سیاســی
هـم تسـلط مـردان بـر نهادهـای عمومی اسـتفاده میشـود.
عرصــة خصوصــی را در دو زمینــة مرتبــط میتــوان چنیــن
بدیـن ترتیـب ،تقسـیم کار جنسـیتی در عرصـة خصوصـی با
خالصــه کــرد:
فعالیـت زنان به عنوان شـهروند فعال سیاسـی تداخل مییابد
 جامعهپذیــری سیاســی :الگوهــای اقتــدار،و مشـارکت آنهـا را محـدود میکنـد .تجربـه نشـان میدهد
فرصتهــای مشــارکت ،تصمیمگیریهــای جمعــی،
کـه در صورت مشـارکت نیز فعالیت سیاسـی زنـان به عنوان
مذاکــره و  ...همــه در خانــواده ســاخته میشــود و در فرایند
رأیدهنـده یـا درگیریشـان در کمپینهـای سیاسـی و ...
جامعهپذیــری ،ظرفیتهــا و انتظــارات متفاوتــی در اعضای
ی که این
مشـابه مشـارکت مـردان تعریـف میشـود .در حالـ 
خانــواده شــکل میگیــرد.

1 - client-citizen
2 - electoral-citizen
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از مرحلـة طـرد زنان از شـهروندی نیز ،به دلیل تداوم تقسـیم
تعریفهای اسـتاندارد از مشـارکت سیاسـی ،مناسب مردان و
کار جنسیتی در عرصة خصوصی ،همچنان از دایرة شهروندی
بـرای حضـور در عرصههـا و فعالیتهایـی اسـت کـه به طور
فعـال بیـرون ماندهانـد .توزیـع کار مراقبـت بـدون دسـتمزد
سـنتی تحـت سـلطة مـردان و جـزو عالیـق آنها بوده اسـت
موضوعـی نبـوده که نظریهپردازان سیاسـی بـه آن عالقهمند
(.)Jones 1990:804
باشـند .ایـن موضوع متعلـق به عرصة خصوصی قلمداد شـده
مجمـوع این شـرایط و فراینـد آغاز شـده از عرصة خصوصی
و نه یک مسـئلة سیاسـی .بنابراین ترکیب عدم دسترسـی به
و عوامـل سـاختاری منجر به تشـکیل دو گروه از شـهروندان
وقـت و منابـع مالـی ،تمرین حقوق سیاسـی شـهروندی زنان
در عرصة سیاسـی ( )Nelson 1984شـده است:
را غیرممکـن میسـازد ()Lister 1990: 458؛ و این در حالی
 شــهروندان بــهطــور نســبی بــدون قــدرت ،اکثــراً زنــان با
اسـت که بر رابطة متقابل شـهروندی اجتماعی و سیاسـی به
مشــارکت غیرفعــال کــه شــهروند ـ مــوکل 1نامیــده شــدهاند.
عنـوان اساسـیترین متغیـر در موفقیت زنان و کسـب حقوق
 شــهروندان باقدرتتــر ،اکثــراً مــردان بــا مشــارکت فعــال
شهروندی تأکید شده اسـت (.)Lister 1997a: 6-7
کــه شــهروند ـ نماینــده 2هســتند.
نمیتـوان انـکار کـرد کـه تفکیـک عرصههـای گوناگـون
موکلیــن غالبـ ًا بــا مشــارکت در مراســم رأیدهی ،وابســته به
مشـارکت سیاسـی به بـروز تمایـل و میزان شـهروندی فعال
تصمیمــات نماینــدگان میشــوند و ایــن خطــر وجــود دارد که
زنان ،اگر نه در سـاختار قدرت رسـمی ،در شـکل غیررسـمی
زنــان از وابســتگی خصوصــی بــه گــروه مشــارکتکنندگان
آن کمـک کرده اسـت .سـاختار قدرت رسـمی شـامل احزاب
غیرفعــال در عرصــة عمومــی منتقل شــوند.
سیاسـی ،دولت و  ...اسـت کـه عرصة
پرهیـز از خطـر تعمیـم عنـوان «زنـان
قربانـی غیرفعـال» بـه طردشـدگان از بـه دلیـل تـداوم تقسـیم کار رسـمی سیاسـی را تشـکیل میدهنـد.
شـهروندی سـبب شـده تـا موضـوع جنسـیتی در عرصة خصوصی ،سـاختار قـدرت غیررسـمی متشـکل
عاملیـت سیاسـی بـه معنـای ترکیـب زنان همچنان از دایرة شهروندی از گروههـای محلـی ،سـازمانهای
غیردولتـی ،جنبشهـای اجتماعـی و
مفهـوم مشـارکت فعـال و مجموعـة فعـال بیـرون ماندهاند
 ...اس�ت (�Jones 1990: 805, Lis
حقـوق شـهروندی در صـدر موضوعات
 )ter 1995: 7کـه عرصـة سیاسـی
تحلیل جنسـیتی شـهروندی قـرار گیرد
غیررسـمی تلقـی میشـوند.
(.)Lister 2007: 52
در ســاختار نــوع اول ،قــدرت از بــاال اعمــال میشــود و
مســئلة مهــم در شــهروندی فعــال ،جــدا از فراهــ م آمــدن
موانــع بســیار ناشــی از قوانیــن ،سیاســتها و مقــررات
زمینههــا ،اختصــاص وقــت اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه
عــاوه بــر مســئولیتهای زنــان در عرصــة خصوصــی بــر
افــراد وقــت دارنــد کــه شــهروند فعال بشــوند ˗ یک همســایة
ســر راهشــان قــرار دارد کــه آنهــا را غالبــ ًا بــه مشــارکت
خــوب ،داوطلب یــک کار ،شــرکت در زندگی سیاســی اجتماع.
غیرفعــال ســوق میدهــد .امــا در شــکلهای غیررســمی
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه کمبــود وقــت بــه عنــوان یــک
سیاســی بــا انعطافپذیریهــای ایــن عرصــه و عالیــق و
منبع باارزش مســئلة جــدی و محدودکنندهای برای مشــارکت
انگیزههــای مشــترک ،زمینــة مشــارکت فعــال زنــان بــرای
فعــال زنــان اســت .زنــان بــا کار مراقبــت در عرصــة خصوصی
اعمــال قــدرت از پاییــن آمادهتر اســت .ایــن تفکیــک دوگانه
وقــت کافــی بــرای مشــارکت فعــال بــه عنــوان شــهروند در
کمــک میکنــد تــا از یــک ســو اســتمرار ســهم کــم زنــان
عرصــه عمومــی را ندارند.
در نظــام سیاســی رســمی کشــورها معیــن شــود و از ســوی
در مباحـث اولیة شـهروندی ،زنان به عرصة خصوصی محدود
دیگــر مشــارکت فعــال زنــان در ســایر اشــکال و ســطوح
شـده و فاقد ویژگیهای الزم و اسـتقالل برای شهروند کامل
سیاســی مشــخص گــردد.
شـدن دیده شـده بودنـد .اما با تغییـر معنی شـهروندی و گذر
تجربـه نشـان میدهد که چـون زنان اغلب کنشگر سیاسـی
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تلقـی نمیشـوند ،حتـی زمانی که در اشـکال سیاسـی جامعه
مانند سـازمانهای غیردولتی مشـارکت میکنند ،فعالیتهای
آنهـا بـه انـدازة کافـی «سیاسـی» ارزشگـذاری نمیشـود
( .)Meer and Sever 2004:18همچنیـن دیـده شـده کـه
در ایـن گونـه اجتماعـات محلـی که زنـان برای سـاماندهی
آن تلاش میکننـد ،وقتـی تصمیمگیریهای کلیدی شـروع
میشـود ،زنان از این دایره بیرون گذاشـته میشـوند (Lister
.)1995: 7
تـداوم حضـور و سـلطة مـردان در عرصـة عمومی رسـمی و
تجربـة طـرد زنـان از شـهروندی ،زمینـه را بـرای مشـارکت
فعـال زنان در اجتماعات غیررسـمی در سـطح خـرد و ارتقای
جایـگاه زنـان بـه رهبـری فراهـم آورده اسـت (Kangas et
 .)al. 2014البتـه بایـد تأکیـد کـرد که مشـارکت در اشـکال
سیاسـی غیررسـمی به عنوان نمادی از شـهروندی به معنای
غفلـت از ضـرورت باز کردن فضای سیاسـی رسـمی نیسـت
(.)Lister 1997b: 33
اینکــه ماهیــت مشــارکت فعــال زنــان در گروههــای
محلــی کــه غالب ـ ًا موضــوع خاصــی را دنبــال میکننــد یــا
جنبشهــای اجتماعــی تــا چــه انــدازه میتوانــد زیــر چتــر
شــهروندی قــرار گیــرد و آیــا اصــو ًال مشــارکت در اشــکال
غیررســمی سیاســی در نظــا م رســمی پذیرفت ه شــده اســت یا
نــه ،موضــوع قابــل بحثــی در شــرایط متفــاوت کشــورها بــا
قوانیــن مختلــف اســت .امــا اگــر بــه فعالیــت ایــن گروههای
محلی شــکلهای غیررســمی سیاســی «شــهروندی» اطالق
نشــود ،آن وقــت بحــث «طــرد زنــان» از شــهروندی بیــش
از پیــش بایــد مــورد تأکیــد قــرار گیــرد.
ایــن نــوع مشــارکتهای فعــال غیررســمی آثــار توانافزایــی
و تقویــت اعتمــاد بــه نفــس بــرای زنــان دارد کــه بــرای
شــهروندی کامــل ضــروری اســت .حــذف مشــارکت زنــان
در عرصههــای غیررســمی سیاســی از تعریــف شــهروندی
بــه معنــای نادیــده گرفتــن پیامدهــای گســتردة سیاســی
و اجتماعــی ایــن دســت از فعالیتهــا در مطالبــة حقــوق
شــهروندی ،پیشــبرد فرایندهــای سیاســی ،تســلط بیشــتر بــر
زندگــی خــود و تبدیلشــدن زنــان بــه عامــان تغییــرات
اجتماعــی اســت.
خالصــه آنکــه زنــان شــرایط را بــرای ورود به دنیای رســمی

سیاســت بســیار ناهمــوار مییابنــد زیــرا وقــت و انــرژی آنهــا
ص یافتــه و عالوه بر
بــه کار مراقبــت بدون دســتمزد اختصــا 
از دســت دادن فرصــت کســب درآمــد ،بــه دلیــل وابســتگی
اقتصــادی ،مســتقل بــودن و مشــارکت فعــال آنــان در عرصة
رســمی سیاســی نیــز محدود شــده اســت.
اگرچـه زنـان در بسـیاری از زمینهها بر موانـع ورود به عرصة
عمومـی و عالـم سیاسـت غلبـه کردهانـد و حقـوق سیاسـی
مطابـق قوانیـن بـه آنها اعطا شـده اسـت ،با وجـود باورهای
ریشـهدار فرهنگـی دربارة نقـش زنان در جامعه ،طـرد آنان از
عرصههـای عمومی همچنان ادامه دارد و فاصله تا مشـارکت
کامل بسـیار زیاد اسـت (.)Meer and Sever 2004: 18

 -۲به سـوی تحقـق شهـروندی جنسیتـی

1

غیبــت جنســیت در ســنت شــهروندی و نقــد جنســیتی
نظریهپردازیهــا ایــن جمعبنــدی را بــهدســت میدهــد
کــه شــهروندی پارادایمــی اســت کــه حــول «شــهروند مرد»
شــکل گرفتــه اســت .زنــان بــه عنــوان یــک گــروه نهتنهــا
آگاهانــه از نظریههــای شــهروندی حــذف شــدند ،بلکــه
عرصــة اصلــی زندگــی آنــان از حــوزة شــهروندی کنــار
گذاشــته شــد.
مسـئلة تفکیـک عرصههـای خصوصـی و عمومـی کـه
نظریههـای شـهروندی را احاطـه کـرده و ضرورت گسـترش
حقـوق شـهروندی ،از یـک سـو بـرای افزایـش فراگیـری
نهادهـای اجتماعـی ماننـد خانـواده و جامعة مدنی و از سـوی
دیگـر بـرای کاهـش طرد زنـان از شـهروندی کـه نتیجة کار
مراقبـت بـدون دسـتمزد و وابسـتگی اقتصـادی آنـان اسـت،
امروزه بیش از گذشـته مورد تأکید قرار گرفته است (Kangas
.)et al. 2014, Hobson and Lister 2002, Kabeer 2005
نقــش مراقبتــی زنــان و تعهــد آنــان بــه ایفــای آن در حالـی
کــه ارزشگــذاری مثبــت میشــود ،ســبب عــدم اســتقالل
آنهــا بــرای ارتقــای ظرفیــت مشــارکت فعــال در عرصــة
عمومــی و محرومیــت از حقــوق شــهروندی شــده اســت.
در نتیجــه ،جنســیتی کــردن شــهروندی نظریهپردازانــی را
کــه همچنــان عرصــة خصوصــی را نادیــده میگیرنــد یــا
بــه حفــظ عامگرایــی شــهروندی تمایــل دارنــد بــا معضــل
و بالتکلیفــی مواجــه کــرده اســت.
1 - gendered citizenship

1- neutral citizenship
2 - differentiated citizenship
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رسمی سیاسی از طریق رأی آوردن و نمایندگی است .برابری
ب ـه یقیــن الزمــة شــهروندی جنســیتی تحــول در پارادایــم
و نمایندگـی زنـان از سـطح محلـه تـا دولـت بهجـای ترویج
شــهروندی مردانــه اســت .حتــی اگــر فقــط پذیرفته شــود که
روشهـای متفاوت در اجرای امر سیاسـی مورد تقاضای آنان
زنــان وضعیــت متفاوتــی بــا مــردان در شــهروندی دارنــد ،باز
اسـت .در فضـای اجتماعـی نیـز اولویـت را در توانمند شـدن
یــک قــدم ضــروری در جهــت تصحیــح اشــتباهات گذشــته
زنـان بـرای رقابـت با مردان در بـازار کار براسـاس معیارهای
برداشــته شــده اســت .امــا آیــا تحقــق شــهروندی جنســیتی
یکسـان میداننـد .این گـروه تأکید دارند که شـهروندی زنان
پیامدهــای مهمــی بــرای اشــکال و میــزان نابرابریهــای
بـا ورود آنـان به بازار کار ،دسترسـی آنها بـه حقوق اجتماعی
جنســیتی خواهــد داشــت؟ و چگونــه میتــوان شــهروندی
شـهروندی ،برخـورداری از منزلـت و
را جنســیتی کــرد؟
مزایـای اشـتغال ،رهایـی از وابسـتگی
ی کــه پاســخ پرســش اول از
در حالــ 
دیــدگاه جنســیتی مثبــت اســت ،پاســخ زنـان شـرایط را بـرای ورود به اقتصـادی و بـهطـور کلـی بـا امکان
پرســش دوم بــه اختــافنظرهــای دنیای رسـمی سیاسـت بسیار حضـور در عرصة عمومی معنا مییابد.
بســیاری دامــن زده اســت .شــهروندی ناهمـوار مییابند
در ایــن رویکــرد ،اصــاح قوانیــن بــا
هــدف تأمیــن دســتمزد برابــر ،همــراه
جنســیتی بــا مشــکلی روبهرو اســت .از
بــا مقــررات اســتخدامی دوســتدار
یــک ســو ،همــان حقــوق و امتیازهایی
خانــواده و برنامههایــی کــه تلفیــق کار دســتمزدی را بــا
را مطالبــه میکنــد کــه مــردان دارنــد ،ماننــد پرداخــت برابــر،
مســئولیتهای مراقبتــی زنــان در خانــه امکانپذیــر ســازد،
مســتمری ،حــق رأی و حــق انتخــاب شــدن .از ســوی دیگر،
و حــذف قوانینــی کــه بــه صــورت آشــکار و پنهــان تبعیــض
حفــظ آن چیزهایــی را تقاضــا دارد کــه زنــان بــهدســت
روا میدارنــد ،اولویــت دارنــد.
آوردهانــد ،ماننــد مقــررات حمایتــی در قانــون کار و معافیــت
ی که ب ه طور سـنتی ،طرفداران این رویکرد بر تغییرات
در حال 
از خدمــت ســربازی.
در عرصـة عمومـی بـرای تحقـق شـهروندی زنـان متمرکـز
در جمعبنــدی نظــرات شــهروندی و نقدهــای ارائــه شــده
بودهانـد ،امـروزه بـه تغییراتـی در عرصة خصوصـی نیز توجه
ف نظرهــا دربــارة چگونگــی
در بخشهــای پیشــین و اختــا 
کـرده و از تغییـر در تقسـیم کار جنسـیتی ()Phillips 1993
جنســیتی کــردن شــهروندی ،ســه رویکــرد قابل طرح اســت:
و تقسـیم کار عادالنـه در خانـواده و جامعـه فارغ از جنسـیت
 شهروندی خنثی :1تأکید بر برابری زنان و مردان
صحبـت میکننـد (.)Okin 1989
 شهروندی تفاوتگرا :2زنان متفاوت با مردان
حتـی قدمـی فراتـر رفتـه و تحقـق معنـای کامـل و واقعـی
 تلفیقی از رویکردها :جمع تفاوتها و برابریها
شـهروندی را نـه براسـاس جنسـیت ،که فکـر میکننـد باید
3
 -1-2رویکـرد شهـروندی خنثـی
کمتر به شـهروندی مرتبط باشـد ،بلکه بر مبنای «انسانیت»
از دیـدگاه طرفـداران ایـن رویکـرد ،جنس شـهروند با حقوق
کـه در شـهروندی معنادارتـر اسـت امکانپذیـر میداننـد .در
و وظایـف و عمـل شـهروندی ارتباطـی نـدارد و در فراگیری
واقـع چشـمانداز دنیا را با مردمـی که بتوانند بـه صورت برابر
شـهروندی تأکیـد بـر برابری حقـوق و وظایف همـة اعضای
در تصمیمگیریهـای مربـوط بـه اهداف مشـترک مشـارکت
جامعـه اسـت .آنان بـر این نظرند کـه عامگرایی در جنسـیتی
کننـد بـه تصویر میکشـند ،امـا برای ایـن انتقال و دسـتیابی
کردن شـهروندی بسـیار مهم اسـت و تحقق آن را سببسـاز
به چنین دنیایی تمرکز بر جنسـیت را به منظور کاسـته شـدن
اسـتقالل و برخـورداری زنـان از حقـوق شـهروندی میدانند
از عـدم تعادلهـای ناشـی از سـتمهای قـرون گذشـته الزم
( .)Bryson 1992شهروندی جنسیتی خنثی در فضای سیاسی
میبیننـد ( .)Phillips 1991: 6بـهنظـر میرسـد طرفـداران
به معنی تأکید بر مشـارکت کامـل و برابر زنان در عرصههای
خنثیگرایـی شـهروندی از خطـر دامـن زدن بـه بیطرفـی
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بـرای کار مراقبـت قائـل شـد ،ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه
تلاش آنـان برای سـازگار کـردن خود بـا معیارهـای مردانه
چنیـن پرداختهایـی (با فـرض تعییـن و پرداخـت) مطالبات
برای کسـب حقوق شـهروندی به خوبی آگاه هسـتند (Lister
شـهروندی زنـان بـرای مشـارکت در عرصـة عمومـی و بازار
.)2012: 329
کار را تحـت تأثیـر قـراردهـد (.)Lister 2012: 330
 -2-2رویکـرد شهـروندی تفاوتگـرا
بنابرایــن اگــر کار مراقبــت جزو مســئولیتهای شــهروندی و
بــه نظــر طرفــداران ایــن رویکــرد ،در دنیــای واقعــی کــه
بیارتبــاط بــا جنســیت تلقــی شــود ،زنــان کمتــر آســیبپذیر
انباشــته از نابرابریهاســت ،ســخن گفتــن از بیطرفــی
خواهنــد بــود تــا زمانــی کــه مــادری کــه یــک ویژگــی
جنســیتی و خنثیگرایــی در شــهروندی نادرســت اســت زیــرا
بیولوژیکــی اســت تفــاوت میــان زن و
در عمــل بــه اعطــای امتیــازات بیشــتر
مــرد را مشــخص کنــد .زیــرا در ایـن
بــه مــردان میانجامــد .ایــن گــروه ،بــا
جنـس شـهروند بـا حقـوق و صــورت خطــر جــدا مانــدن زنــان از
نقــد رویکــرد نخســت ،تأکیــد دارند که
وظایـف و عمـل شـهروندی عرصــة عمومــی و حاشــیهای شــدن
بـ ه جــای تغییر زنــان در جهت ســازگار ارتباطـی نـدارد
آنهــا کمــاکان باقــی خواهــد بــود.
شــدن بــا شــهروندیای کــه بـ ه طــور
بدیـن ترتیـب نـگاه مادرانـه نقـش
ســنتی از آن طــرد شــدهاند ،مفهــوم و
اساسـی را در بحـث مفهومسـازی
مباحــث شــهروندی بایــد بــرای ســازگاری بــا تجربــة زنــان
جنسـیتی تفاوتگـرا در شـهروندی دارد .موافقـان ایـن بحث
تغییــر کننــد.
حتـی بـر ایـن نظرنـد کـه ارزشهـا و تجربـهای کـه در کار
نظریهپـردازان زنانهنگـر در ایـن رویکـرد به جنسـیتی کردن
مراقبـت عرصـة خصوصـی نهفتـه اسـت میتوانـد عمـل
شـهروندی بـه تفاوتهـای زنـان و مـردان و نـه برابـری در
شهروندی در عرصة عمومی را تقویت کند (.)Bubeck 1995
تحقـق مطالبـات میاندیشـند .سـابقة تاریخی نشـان میدهد
در این دیدگاه ،مشـارکت سیاسـی و شـهروندی سیاسی زنان
کـه ایـن گـروه وقتـی خواسـتهاند تفاوتهـا را وارد تعاریـف
بـه دلیـل مسـئولیتهای مراقبتـی آنـان گسـتردهتر میشـود
شـهروندی کننـد ،غالبـ ًا بحـث فرزنـدآوری و مسـئولیتهای
و زنـان در عرصة سیاسـی غیررسـمی که اجتماعمحور اسـت
مـادری را بـه عنوان مفهومی معادل مشـارکت فعال سیاسـی
مشـارکت فعالتـری خواهنـد داشـت.
مـردان در عرصـة عمومی پیش کشـیدهاند .در واقـع ،در برابر
تعـدادی از نظریهپـردازان زنانهنگـر کـه بـه ارزشهـای
توانایـی مـردان بـرای حمـل اسـلحه ،مـادران را بـه عنـوان
مادرانـه عالقهمندنـد و در ایـن رویکرد میگنجنـد ،چارچوب
حملکننـدگان نسـل بعـدی شـهروندان مطـرح میکننـد و
مفهومـی متفاوتـی را طرح میکننـد که ضمـن ارزشگذاری
بـه ارزشـی میپردازنـد کـه زنـان بـه عنـوان مـادر بـه حوزة
مسـئولیتهای مـادری ،موضـوع مراقبـت را فقـط محدود به
شـهروندی سیاسـی میآورنـد (Jones 1990, Pateman
زنـان نمیدانـد و بـر وابسـتگی متقابـل انسـانها در عرصـة
.)1992, Lister 2012
عمومـی و خصوصـی تأکیـد دارد (.)Williams 1989: 197
طرفـداران ایـن رویکـرد تلاش دارنـد بـرای فراگیـری
در نقـد رویکـرد جنسـیتی تفاوتگـرا ،موضـوع وارد کـردن
شـهروندی ،کار مراقبـت را وارد تعریـف شـهروندی کننـد و
وظایـف مراقبـت به عنوان کارهـای خاص زنان ،مشـروعیت
زنـان را بـا اختصـاص وقت به ایـن کار ذیحق شـهروندی و
بخشـیدن به تقسیم کار جنسیتی سـنتی و تقویت هنجارهای
در واقـع «حـق بـه وقـت» 1میداننـد .پیامد ناشـی از رویکرد
مبتنی بر تفکیک جنسـی در مقولة شـهروندی مورد ایراد قرار
جنسـیتی تفاوتگـرا به مسـئولیتهای مادری زنـان میتواند
گرفتـه اسـت .هنجارهایـی که به نظـر گروه نخسـت موجب
تدویـن سیاسـتهایی باشـد تـا زنانـی کـه در خانـه میمانند
فرودسـتی و حاشـیهای شـدن زنان به عنوان شـهروند شـده
و کار مراقبتـی انجـام میدهنـد دسـتمزد دریافـت کننـد .در
اسـت (.)Pateman 1992, Mouffe 1992: 376
عیـن موافقـت بـا اینکـه بایـد ارزش بیشـتری در شـهروندی
1 - rights to time

 -3-2به دنبال تلفیقـی از رویکـردها

1997: 4-26, Hobson and Lister 2002: 26, Gordon
1990, Bock and Thane 1991, Sarvasy and Siim

 .)1994بــا ایــن چندگانگــی شــهروندی در فراینــد جنســیت 
ی
کــردن آن بــر مبنــای معیارهــای زنــان عــاوه بر مــردان ،ما
بــه مفهومــی از شــهروندی نیــاز داریم کــه ماهیت جنســیتی
حقــوق فــردی ،وظایــف و مشــارکت در عرصــة عمومــی و
روابــط بیــن ایــن دو را پوشــش دهــد .چنیــن مفهومــی بــه
معنــای پذیــرش اهمیــت عرصــة عمومــی براســاس درکــی
از وابســتگی متقابــل آن بــه عرصــة خصوصــی و پرهیــز از
مجادلــه بــر ســر ترســیم مرزهــای تغییریابنــده بیــن ایــن
دو اســت.
بنابرایــن بــه یــک مفهومســازی از شــهروندی دوســتدار
زنــان 1نیــاز داریــم تــا خنثیگرایی رویکــرد شــهروندی را که
1- women friendly

2 - informal societies

67

شماره 57-58

بــا توجــه بــه نقدهــای وارد شــده بــه رویکردهــای پیشــین،
برخــی از نظریهپــردازان بــرای جنســیتی کــردن شــهروندی
بــه تلفیــق رویکردهــا روی آوردهانــد ،بــا ایــن تأکیــد کــه
تجربیــات زنــان منفــک از تحــوالت جهانــی شــهروندی و
جوامــع کوچکتــر نیســت و آنهــا ماننــد مــردان بخشــی
از یــک فراینــد تاریخــی تغییــرات اجتماعــی ،فرهنگــی و
سیاســی هســتند .فراینــدی کــه مرتــب عرصــة عمومــی
و ویژگیهــای کســانی را کــه میتواننــد شــهروند کامــل
باشــند بازتعریــف میکنــد.
طرفــداران رویکــرد تلفیقــی بــر ایــن نظرنــد کــه هویــت
زنــان فقــط بــر یــک موقعیــت واحــد بنــا نمیشــود و
جنســیت بــه تنهایــی شــهروندی را شــکل نمیدهــد ،و بــا
ســایر ویژگیهــای اجتماعــی ماننــد نــژاد ،طبقــه ،ســن یــا
ناتوانــی جســمی تالقــی دارد .بنابراین اگر از ایدة شــهروندی
عامگــرا گــذر کنیــم کــه تفاوتهــا را در روابــط جنســیتی،
نابرابــری دسترســی بــه منابــع و قــدرت و  ...میپوشــاند،
آنگاه بایــد بــه هویتهــای چندگانـهای کــه مطالبــات زنــان
را شــکل میدهــد بپردازیــم .در اینصــورت شــهروندی باید
بــه عنــوان یــک ســازة چندالیه تحلیل شــود تــا بتوانــد برای
عضویــت در عرصههــا و مقیاسهــای گوناگــون کارکــرد
داشــته باشــد (Jones 1990: 808-812, Yuval-Davis

در پــی توانافزایــی زنــان بــرای مشــارکت برابــر بــا مــردان
در عرصــة عمومــی اســت بــا رویکــرد تفاوتگرای جنســیتی
کــه بــرای مســئولیتهای زنــان در عرصــة خصوصــی ارزش
قائــل میشــود تلفیــق کنــد (Lister 1995: 30, 2012:
.)332
مهــم ایــن اســت کــه چگونــه بــرای کار مراقبــت کــه
همچنــان عمدتـ ًا مســئولیت زنــان اســت ارزش قائــل شــویم
کــه زنــان را محــدود بــه عرصــة خصوصــی نکنیــم تــا منجر
بــه طــرد آنهــا از عرصــة عمومی شــهروندی شــود .همچنین
الزم اســت در ایــن تلفیــق به مســئلة عــدم تمایل مــردان به
ایفــای وظایــف شــهروند مراقبتکننــده و بــر عهــده گرفتــن
ســهمی از مســئولیتهای مراقبتــی بپردازیــم زیــرا تقســیم
منصفانــة مســئولیتهای مراقبتــی میتوانــد در کاهــش
مشــکالت زنــان در برخــورداری از حقــوق شــهروندی مؤثــر
واقــع شــود.
در ایــن راه بایــد از دوقطبیهــای متضــادی کــه غالب ًا بــا آنها
روبـهرو میشــویم ،ماننــد عامگرایــی در مقابــل خاصگرایــی
یــا برابــری در مقابــل نابرابــری ،پرهیــز کنیــم و بپذیریــم که
پدیدههــا یــا ایــن /یــا آن نیســتند و غالبــ ًا میتواننــد هــر
دو باشــند .بدیــن ترتیــب ،در چارچــوب مفهومــی شــهروندی
جنســیتی بــر پایــة «وابســتگی متقابــل انســانها» بــدون
نادیــده گرفتــن حقــوق شــهروندی هریــک از دو طــرف،
میتــوان بــه منافــع بلندمــدت آن و برخــورداری زنــان از
حقــوق شــهروندی دســت یافت .جنســیتی کردن شــهروندی
نیازمنــد تغییــر روابــط جنســیتی و حقــوق و وظایــف زنــان
و مــردان در هــر دو عرصــة خصوصــی و عمومــی اســت.
پذیــرش وابســتگی میــان زنان و مــردان همپــای تفاوتهای
ش کــردن دسترســی نابرابــر به
آنهــا نبایــد بــه معنــای فرامــو 
قــدرت کــه بــه طــرد زنــان از شــهروندی کامــل انجامیــده
تلقــی شــود.
در شــهروندی جنســیتی اگــر زنــان میخواهنــد شــرایط
تغییــر کنــد بایــد بــه عنــوان شــهروندان فعــال در عرصــة
سیاســی مشــارکت کننــد .زنــان بایــد بــه موقعیتهــای
دارای قــدرت دســت یابنــد .هرچــه تعــداد زنــان در عرصــة
سیاســی رســمی و حتــی غیررســمی 2بیشــتر باشــد ،احتمــال
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مطــرح نمیشــود.
اینکــه عالیــق آنــان مــورد توجــه قرار
چالــش دیگــری کــه کماهمیتتــر از
بگیــرد بیشــتر خواهــد بــود .در عیــن
تقسیم منصفانة مسئولیتهای
طــرد مضاعف نیســت ،نقــش و روابط
حــال نبایــد فرامــوش کنیــم کــه زنــان
مراقبتـی میتوانـد در کاهـش
جنســیتی و مســئولیت زنــان در عرصة
همچنــان از عرصــة رســمی سیاســت
مشـکالت زنان در برخورداری
خصوصــی اســت .کار مراقبــت وظیفة
طــرد شــدهاند و شــاید بــه همیــن
از حقـوق شـهروندی مؤثـر
ســنگینی اســت کــه مابهازایــی در
دلیــل ترجیــح میدهنــد در عرصــة واقع  شـود
حقــوق شــهروندی بــرای آن دیــده
غیررســمی بیشــتر فعــال شــوند .امــا
نشــده اســت .در عیــن حــال ،انجــام
مهــم ایــن اســت کــه مشــروعیت
ایــن وظیفــه زنــان را از برخــورداری
غیررســمیها بــه عنــوان فعالیــت سیاســی و شــهروند
از ســایر حقــوق مدنــی و سیاســی محــروم ســاخته اســت.
سیاســی پذیرفتــه شــود و عرصههــای رســمی نســبت بــه
در نتیجــه زنــان در دایــرة بســتهای از مســائل مرتبــط بــا
غیررســمیها پاســخگو باشــند.
هــم گرفتــار آمدهانــد کــه شکســتهشــدن ایــن دایــره در
 -۳جمـعبنـدی
گــرو تأمیــن حقــوق شــهروندی اجتماعــی ،سیاســی ،مدنــی
نظریهپــردازان زنانهنگــر شــهروندی و فعــاالن مدافــع
و اقتصــادی در یــک پیوســتگی منســجم اســت.
حقــوق زنــان ســعی کردهانــد بــا نقــد مفاهیــم و مباحــث
ن گونــه کــه هــر دو رویکرد شــهروندی جنســیتی خنثی
همــا 
شــهروندی از نــگاه جنســیتی ،ایــرادات را طــرح و تــا حــد
و تفاوتگــرا توجــه کردهانــد و در رویکــرد تلفیقــی نیــز
امــکان برطــرف کننــد .گروهــی با رویکــرد شــهروندی خنثی
درنظــر گرفتــه شــده ،دســتیابی زنــان بــه حقــوق شــهروندی
و مطالبــة برابــری ،تعــدادی بــا تمرکــز بــر تفاوتهــای غالبـ ًا
کامــل مســتلزم تحــول در هــر دو عرصــة عمومــی و
ناشــی از تفاوتهــای بیولوژیکــی ،و تعــدادی نیــز بــا تلفیقــی
خصوصــی ،آمادگــی و پذیــرش مــردان بــرای بــر عهــده
از نقــاط قــوت هــر دو رویکــرد .امــا آنچــه میتــوان بــه
گرفتــن بخشــی از کار مراقبــت بــدون دســتمزد ،و بــاز کردن
عنــوان جمعبنــدی همــة مباحــث مطــرح کــرد ایــن اســت
درهــای عرصــة عمومــی بــه روی زنــان بــرای مشــارکت
کــه هنــوز چالشهــای بســیاری در دســتیابی زنــان بــه
فعــال آنــان اســت.
شــهروندی کامــل وجــود دارد.
میتــوان در مــوردتحقــق شــهروندی جنســیتی بــر مبنــای
تمرکــز بحثهــای آغازیــن شــهروندی بــر عرصــة عمومــی
هریــک از رویکردهــا متناســب بــا شــرایط فرهنگــی و
ســبب طــرد زنــان از شــهروندی شــده کــه گرچــه بــا
اجتماعــی جوامــع بحــث و تصمیمگیــری کــرد ،امــا فراتــر از
تحــوالت و پیشــرفتهای دهههــای اخیــر تــا انــدازهای
نظریهپردازیهــا کــه بــرای بازتعریــف مفاهیــم شــهروندی،
جبــران شــده ،هنــوز در عرصههایــی بـ ه طــور جــدی ادامــه
تحلیــل روابــط جنســیتی ،آشــکار کــردن نابرابریهــای
دارد .تــا آنجــا کــه برخــی پژوهشــگران از ورود عرصــة
پنهــان و  ...بســیار ضــروری اســت ،تحقــق ایــن امــر نیازمند
خصوصــی بــه نظریههــای شــهروندی اطــاع چندانــی
ارادة ملــی و تمایــل صاحبــان قــدرت (بخوانیــد مــردان)
ندارنــد و کمــاکان شــهروندی را موضوعــی مربــوط بــه
بــرای شــرکت زنــان در امــور خــرد و کالن جامعــه اســت.
عرصــة عمومــی میپندارنــد.
تقســیم عرصههــای زندگــی بــه خصوصــی /عمومــی و
منابع:
پنهــان نگــه داشــتهشــدن مســائل خصوصــی ســبب طــرد
 ملکیــان ،مصطفــی« .)1383( .بایســتههای پژوهــش در عرصــةمضاعــف زنــان از حقــوق شــهروندی شــده اســت .از یــک
فمینیســم» .زنــان .13
ســو فرصتهــای برابــر بــرای حضــور آنــان در عرصــة
 هــام ،مگــی و ســارا گمبــل .)1382( .نظریههــای فمینیســتی.عمومــی فراهــم نیســت و از ســوی دیگــر مســائل جــدی
ترجمــة فیــروزه مهاجــر ،نوشــین احمــدی خراســانی و فــرخ
آنهــا در عرصــة خصوصــی اص ً
ال در حــوزة حقوق شــهروندی
قرهداغــی .تهــران :نشــر توســعه.
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Reading citizenship with gender lens
Jaleh Shaditalab

deprived from citizenship rights and approaches
to inclusion of women in citizenship debate.
Challenges are presented in five areas; exclusion
from citizenship based on gender, the promise
of universality and equality, the gender nature
of rights and duties, the division of citizenship
arena into private and public, and difficulties of
women’s active participation. Critiques of “gender neutral approach ” emphasizing equality of
men and women and “differentiated citizenship”
with a focus on differences between women and
men, have resulted in a third approach which
incorporates women’s empowerment for equal
participation in public arena, values women’s
responsibilities in the family and the men’s duty
to perform as a caring citizen.
Keywords: Gender, Citizenship Rights, Participation, Private Sphere, Public Arena
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Abstract
The process of historical development of citizenship has been the evolution of rights of
men and women which have been neglected
theoretically and practically. By the end of 20th
century, when citizenship was reconsidered as a
political and social issue, many of male theorists
simply ignored women’s exclusion of citizenship
in the historical background. However, absence
of gender in theories of citizenship has compelled feminist theorists to explore the nature
of citizenship and clarify how half of the world’s
population have been neglected .According to
feminist theorists; women are “others” at best.
Even in societies claiming democracy, they are
second-class citizens. Since citizenship is conceptualized based on male population’s characteristics, identity and behavior - as full member
of the community- women lack the full rights
of citizenship
This article aims at reading citizenship from a
gender perspective. Reports on how women are

