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بــا توجــه بــه تقســیمبندی حــوزة خصوصــی و عمومــی
بــه خوبــی قابــل فهــم اســت .حمایــت لیبرالیســم از ایــن
تقســیمبندی در واقــع در خدمــت ســاختار اقتصــادی و بــازار
بــود .جانبــداری از معامــات اقتصادی و منافع طبقة متوســطِ
رو بــه بــاالی جامعــه باعــثشــد کــه مــردان (و نه زنــان) به
واســطة دسترســی بــه منابــع اقتصــادی ،صاحــب حقوقــی در
نظــر گرفتــه شــوند کــه غیرقابــل انتقــال بــود و هیــچ اقتــدار
سیاســی نمیتوانســت آن را ســلب کنــد.
در رویکــرد لیبرالیســتی ،حــوزة عمومــی در خدمــت منافــع
مالــکان داراییهــا در حــوزة خصوصــی بــود و طبیعتـ ًا از ایــن
منظــر تعــداد کمــی از زنــان جــزو گــروه مالــکان داراییهــا
ن ترتیــب ،حــوزة خصوصــی
محســوب میشــدند .بدیــ 
مبنــای یــک رابطــة نابرابــر میــان زنــان و مــردان شــد کــه
بــا مالکیــت ارتبــاط نزدیکــی داشــت .پــس موقعیــت یک زن
ـ شــهروند در حــوزة عمومــی تابــع موقعیت همســر و پدر وی
تعریــف میشــد و زنــان نهتنهــا شــهروند فعــال بــه شــمار
نمیآمدنــد بلکــه قــادر بــه ایفــای نقــش شــهروندی نیــز
تلقــی نمیشــدند .کارکــرد پنهــان رویکردهــای لیبرالیســتی،
در واقــع ،متفــاوت بــودن شــهروندی زنانــه و مردانــه بــوده
اســت .از همیـن رو ،تقســیمبندی حوزة عمومــی و خصوصی،
عــاوه بــر آنکه یــک ســاخت سیاســی در جهت حفــظ منافع
مــردان بــود ،بــر وجــود روابــط قدرتی عمیقـ ًا سیاســی داللت
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«شــهروندی» 1بـه عنــوان یــک واقعیــت و پدیــدة اجتماعــی
بــر موقعیــت زنــان و مــردان در جامعــه برای مشــارکت جدی
و فعاالنــه در حوزههــای مختلــف اقتصــادی ،اجتماعــی،
فرهنگــی و سیاســی داللــت دارد .شــهروندی در عیــن حــال
کــه مجموعـهای از وظایــف و حقوق را بــرای اعضای اجتماع
مقــرر میدانــد ،بــر برابــری و عدالــت نیــز تأکیــد ویــژه دارد
و تمــام حقــوق مدنــی ،سیاســی و اجتماعــی را بــرای آنــان
قائــل اســت (صرافــی و عبداللهــی  .)1387در ایــن نوشــتار
برآنیــم تــا بــه بررســی چرایــی جنســیتی بــودن شــهروندی
بــا تأکیــد بــر ایدههــای نخســتین شــهروندی بپردازیــم.
شــهروندی تــا دهــة  1980همــراه بــا توجیهــات
ســرمایهدارانهای بــود کــه در خدمــت مشــروع ســاختن
مالکیــت خصوصــی ،افزایــش بیعدالتــی و نادیــده گرفتــن
طبقــات آســیبپذیر جامعــه قــرار داشــت .ایــن امــر منجــر
بــه آن شــد کــه مدافعــان حقــوق اقلیتهــا و طبقــات
حاشیهنشــین جامعــه دســت بــه بازبینــی مفهــوم شــهروندی
بزننــد .فعــاالن حــوزة زنــان نیــز «بیطرفــی دولــت» در
حــذف گروههــای فرودســت جامعــه از شــهروندی را زیــر
ســؤال بردنــد و ســعی در نشــان دادن رابطــة متفــاوت دولــت
بــا شــهروندان زن و مــرد داشــتند (فالکــس .)70-69 :1390
رویکــرد متفــاوت دولــت بــه زن و مــرد در دهــة 1980
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