
چکـیده
تــالش بــرای تغییــر ایده هــای منتســب بــه حقــوق و وظایــف شــهروندی و بــه رســمیت شــناخته شــدن حقــوق همــه ســبب 
شــکل گیری مطالبه هــای جدیــد بــرای فراگیــری شــهروندی شــده اســت. طــرح مطالبــات جدیــد فقــط ادعــای گروه هایــی کــه 
»اقلیــت« نامیــده می شــوند نیســت بلکــه شــکل گیری مطالباتــی بــرای عضویــت، احســاس تعلــق، همبســتگی و بهره منــدی 
ــر  ــای اخی ــد. در دهه ه ــروم بوده ان ــا از آن مح ــی قرن ه ــوری ط ــت کش ــی از جمعی ــواردی نیم ــه در م ــت ک ــی اس از حقوق
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 تفاوت هــا را در خــود جــای دهــد بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
ایــن مقالــه بــا هــدف طــرح موضوعاتــی کلــی دربــارۀ شــهروندی بــه تحــوالت معنایــی و محتوایــی آن می پــردازد و بــا طــرح 
مســائل و مجادله هــای ایــن حــوزه در زمینــۀ حقــوق، وظایــف و مســئولیت ها، عضویــت/ طــرد، عام گرایــی/ یکســان پنداری، 
ــه ایــن بحــث می رســد کــه  ــر عمومــی، و شــهروندی در عرصــۀ خصوصــی/ عمومــی، ب ــری/ تفــاوت، فردگرایــی/ خی نابراب
ــهروندی  ــی ش ــت شــکل اصل ــت/ دول ــوز مل ــه هن ــه گرچ ــرد ک ــن نتیجــه می گی ــر هســتند و چنی ــن تغیی ــهروندان عاملی ش
ــف شــهروندی  ــوع، و مشــارکت در مقیاس هــای مختل ــت در اجتماع هــای گوناگــون، هویت هــای گروهــی متن اســت، عضوی
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 مســئله ای جــدی اســت کــه بحث هــای 
اصلــی مجادله هــا هــم بــر آن مبتنــی اســت. در شــهروندی چندگانــه حرکــت بــه ســوی پذیــرش اصــول اساســی و در عیــن 

حــال تشــخیص و بــه رســمیت شــناختن تفاوت هــا اســت.

کلـیدواژه ها

شهروندی، جنسیت، طرد، عام گرایی، خیر عمومی، نابرابری

در جست وجوی شهـروندی فراگـیر

ژاله شادی طلب*، سمانه ابراهیم پور**

jshadi@yahoo.com* نویسندۀ مسئول، دکتری جامعه شناسی 
samaneh_ebrahimpour@yahoo.com** دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه
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مقدمـه
موضــوع شــهروندی و چگونگــی رابطــۀ ملت/ دولــت مجدداً 
ــات  ــت موضوع ــت مداران و در فهرس ــتور کار سیاس در دس
پژوهشــی قــرار گرفتــه، آن هــم در زمانــی کــه ملــت/ دولت 
خــود دچــار ابهام و نااطمینانی شــده اســت. برخی از کشــورها 
بــه یــک فراملــت تبدیــل شــده اند )اتحادیــۀ اروپــا(، برخــی 
ــده اند  ــیم ش ــری تقس ــورهای کوچک ت ــه کش ــورها ب کش
)اتحــاد جماهیــر شــوروی و ...(، گروهــی بــه جهانــی شــدن 
در مســائل مهمــی همچــون حقوق بشــر و مالحظات زیســت 
محیطــی می اندیشــند، 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 
ــی هســتند. در درون کشــورها عــده ای  ــدگان بین الملل پناهن
ــهروند«  ــه »ش ــری ک ــدۀ دیگ ــر ع ــد، در براب »خارجی«ان

ــوند. ــوب می ش محس
بدیــن ترتیــب، از یــک ســو اندیشــۀ ملــت/ دولــت در حــال 
رنــگ باختــن اســت و برخــی بــه »شــهروندی جهانــی« فکر 
ــه  جــای شــهروندی  ــد و از ســوی دیگــر گروهــی ب می کنن
ملــی در جهــت تشــکیل اجتماعــات کوچک تــر و عضویــت 
ــد  ــش رفته ان ــی پی ــای محل ــن گروه ه ــراد در ای ــل اف کام
ــن  ــت ای ــه مدیری ــه ای ک ــه  گون )Powell 2002: 237(، ب

اجتماعــات کوچک تــر بــرای دســتیابی بــه یــک شــهروندی 
ــئله ای  ــه مس ــود ب ــی، خ ــت مل ــتگی و هوی ــی و همبس مل

تبدیــل شــده اســت.
اینکــه در درون یــک ملــت، تجربیــات شــهروندی در 
مقیاس  هــای گوناگونــی کــه مــردم در آن زندگــی می کننــد 
موجــب عالقــه بــه عــدم تمرکــز )Marr 1996(، کم اهمیت 
ــی و  ــای محل ــکیل دولت ه ــی، و تش ــهروندی مل ــدن ش ش
ــت  ــهروندی و حرک ــارکت ش ــرای مش ــی ب ــای محل گروه ه
بــه ســوی دموکراســی شــده اســت موضــوع درخــور توجهــی 
 Lister 1995: 2-3, Lowndes 1995: 161, Jones( اســت
and Gaventa 2002:19(. امــا شــاید  بــه قولــی دوران 

شــهروندی ملت محــور )Kabeer 2005( و دولــت رفــاه ملی 
به ســر آمــده اســت )Ashford 1990: 230( و مــردم امروزه 
شــهروندی خــود را در مقیاس هــای گوناگــون محلــی، ملــی 
و جهانــی تعریــف می کننــد. بدیــن ترتیــب مطالعــۀ کشــورها 

ــات  ــف و اقدام ــوق، وظای ــاس حق ــا بر اس ــته بندی آنه و دس
ــن  ــر ای ــا دیگ ــد، ام ــد باش ــت مفی ــن اس ــهروندی ممک ش
دســته بندی های ملــی نشــان دهندۀ ماهیــت تغییریابنــدۀ 

شــهروندی در قــرن بیســت و یکــم نیســت.
ــای  ــوالت در مقیاس ه ــای تح ــر، همپ ــۀ اخی ــد ده در چن
شــهروندی، شــکل گیری مطالبه هــای جدیــد بــرای فراگیــر 
ــای  ــه گروه ه ــق  داشــتن ب ــۀ تعل شــدن شــهروندی و تجرب
گوناگــون اجتماعــی، همــه را درگیــر بازتعریــف شــهروندی 
ــر  ــرای تغیی ــالش ب ــت. ت ــرده اس ــمول آن ک ــۀ ش و دامن
ــه  ایده هــای منتســب بــه حقــوق و وظایــف شــهروندی و ب
رســمیت  شــناخته  شــدن حقــوق گروه هایــی ماننــد معلولیــن، 
ــان و ...  ــادا، زن ــترالیا و کان ــل اس ــان ســرزمین هایی مث بومی
ســبب پیدایــش شــکل های جدیــدی از شــهروندی و تغییــر 
ایــدۀ غربــی ملــت/ دولــت شــده اســت. در حالــی  کــه برخی 
ایــن رونــد را انقــالب حق هــاIgnatieff 2001( ۱( نامیده انــد، 
ــه انقــالب اســت  ــاده ن ــه  نظــر می رســد آنچــه اتفــاق افت ب
و نــه جدیــد، بلکــه آغــاز و ادامــۀ یــک فراینــد دموکراتیــک  
شــدن اســت. آنچــه جدید اســت شــرایط اجتماعــی، فرهنگی 
و اقتصــادی اســت کــه شــکل گیری ایــن مطالبــات را ممکن 

.)Isin and Turner 2002( کــرده اســت
آنچــه تازگی دارد طرح مطالبات در قالب حقوق شــهروندی اســت. 
ایــن مطالبــات فقــط ادعــای گروه هایــی نیســت که اقلیــت نامیده 
می شــوند بلکــه مطالبــۀ عضویــت، احســاس تعلق، همبســتگی و 
بهره منــدی از حقوقــی اســت  کــه گاه نیمــی از جمعیت کشــوری 

در گــذر دهه هــا و شــاید ســده ها از آنهــا محــروم شــده اند.

1 - rights revolution
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بدیــن ترتیــب گرچــه بــه  نظــر می رســد که ایــدۀ شــهروندی 
ــی ای  ــه معان ــه چ ــارۀ اینک ــوز درب ــی شــده اســت، هن جهان
ــی  ــی و حت ــاع جهان ــود اجم ــه می ش ــه تجرب دارد و چگون
کشــوری وجــود نــدارد. تجربــه نشــان می دهــد کــه تاریــخ 
ــال  ــعه یافته و در ح ــورهای توس ــام کش ــهروندی در تم ش
توســعه مملــو از مبــارزه و مجادلــه اســت بــر ســر چگونگــی 
تعریــف شــهروندی، معانــی آن و اینکــه شــامل چــه کســانی 

شــده یــا بایــد بشــود.
امــروزه چگونگــی فهــم شــهروندی و معنای آن تحــول یافته 
اســت. تمرکــز بــر شــهروندی بــه  عنــوان »حقــوق قانونــی« 
بــه شــهروندی بــه  عنــوان یــک »فراینــد اجتماعــی« تغییــر 
کــرده اســت. شــهروندی دیگــر فقــط یــک منزلــت نیســت 
ــترده  ــان گس ــان  چن ــول زم ــای آن در ط ــر معن ــا تغیی و ب
شــده کــه مبــارزه بــرای حقــوق اجتماعــی، بازتوزیــع منابــع 
ــارزه  ــرد، مب ــر می گی ــه  رســمیت  شــناخته  شــدن را در ب و ب
بــرای کســب هویــت و متفــاوت بــودن قومــی و جنســی و 
... اکنــون اهمیــت دســتیابی بــه شــکلی از شــهروندی کــه 
بتوانــد تفاوت هــا را در خــود جــای دهــد در ســطح وســیعی 

نتیجــه،  اســت. در  پذیرفتــه شــده 
گروه هــای متنوعــی در سراســر جهــان 
فرصــت یافته انــد کــه مطالبــات خــود 
ــه  رســمیت شــناخته شــدن  ــرای ب را ب

ــد. ــاد کنن و شــهروندی فری
ایــن مقالــه، با هــدف طــرح موضوعات 
کلــی دربــارۀ شــهروندی، بــه تحوالت 
ــردازد و  ــی آن می پ ــی و محتوای معنای

بــر مبنــای بحث هــای نظــری در منابــع شــهروندی، مســائل 
ــرح  ــهروندی« مط ــری »ش ــه در پیگی ــی را ک و مجادله های
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــزارش می کن ــور مختصــر گ ــه  ط ــده ب ش
اهمیــت نقــش کنش گــران در شــهروندی، بخــش دوم مقاله 
ــت اختصــاص داده شــده و  ــه موضــوع مشــارکت و عاملی ب
ــی براینــد تحــوالت، مجادله هــا و مطالبــات  در بخــش پایان
گروه هــای طرد شــده از شــهروندی کــه ســبب طــرح 
ضــرورت »فراگیــری« شــهروندی شــده ارائــه خواهــد شــد. 
در ایــن مســیر بــرای مــا هــم همچــون ســایر پژوهشــگران 
پرســش های بســیاری دربارۀ شــهروندی مطرح شــده اســت:

ــک  ــل ی ــد عضــو کام ــه نمی توانن ــر کســانی ک ــر س - ب
اجتمــاع بشــوند، ماننــد مهاجریــن یــا بومیــان ســرزمین ها، 

چــه خواهــد آمــد؟
- مفهومــی کــه بــا ملــت/ دولــت پیوســتگی یافتــه، تا چه 
انــدازه بــرای تحــوالت کنونــی )مهاجرت هــا، پناهندگی ها 

و ...( مفید اســت؟
ــده  ــا ش ــی« بن ــان »عام گرای ــر آرم ــه ب ــی ک - مفهوم
می توانــد چنــان کــه بایــد بــه تفاوت هــا بپــردازد؟ 

- آیــا فــرد بایــد بــه  مالحظــۀ عالیــق و منافــع گــروه از 
ــد؟ ــود چشم پوشــی کن ــق خ عالی

- آیــا منافــع گــروه را صاحبــان قــدرت تعریــف و تعییــن 
ــدگان(  ــروم )طردش ــای مح ــع گروه ه ــد و مناف نمی کنن

ــد؟ ــده نمی مان نادی
- مکان هــا و فضاهــای شــهروندی کجــا و در چــه 

اســت؟ عرصه هایــی 
-آیــا مرزهــای عرصــۀ عمومــی و خصوصــی را بایــد ثابت 

و غیرمتغیــر فــرض کرد؟
ــت  ــخصی اس ــئله ای ش ــه مس ــردن« را ک ــا »کار ک - آی
می تــوان بــا منزلــت شــهروندی پیوند 

داد؟
- وقتــی شــغلی وجــود نداشــته باشــد، 
ــوردار  ــی برخ ــه حقوق ــهروند از چ ش

می شــود؟
- خدمــت بــه اجتمــاع )کار داوطلبانه( 
ــی  ــتمزد تلق ــا دس ــادل کار ب ــد مع بای
شــود و در زمــرۀ وظایــف شــهروندی 

محســوب گــردد؟
- گروه هــای محرومــی کــه خــود بــرای بهبــود وضعیــت 
ــۀ شــهروندی خــود  ــد، وظیف ــالش می کنن زندگی شــان ت

را به  جــا می آورنــد؟
ــا در  ــراد و گروه ه ــهروندی از اف ــای ش ــه نهاده - چگون
برابــر پیامدهــای منفــی و ناخواســتۀ مرتبــط بــا بــازار در 

ــد؟ ــت می کنن ــرمایه داری محافظ ــۀ س ــک جامع ی
- ظرفیــت بازتوزیــع ایــن نهادهای شــهروندی چــه میزان 
اســت؟ تــا چــه انــدازه توانســته اند زمینــۀ برقــراری عدالت 

و برابــری در میــان شــهروندان را فراهــم کنند؟

تمرکز بر شـهروندی بـه  عنوان 
»حقوق قانونی« به شهروندی به  
عنوان یک »فراینـد اجتماعی« 
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ــد  ــه بای ــف را چگون ــوق و وظای ــۀ حق ــۀ دوجانب - رابط
ســازمان دهی کــرد؟ مــرز تعــادل بیــن ایــن دو در کجاســت؟
- چــه کســانی و بــر مبنــای کــدام معیارهــای شــهروندی 

از حقــوق شــهروندی طــرد شــده اند؟ 
ــای  ــه در زمینه ه ــود را چگون ــده خ ــای طرد ش - گروه ه
مختلــف تعریــف می کننــد؟ و خــود را در رابطــه بــا دیگران 

ــد؟ ــه می بینن چگون
ــت و  ــک مل ــف( در درون ی ــای مختل ــا )قوم ه - تفاوت ه
مرزهــای ملــی چگونــه بــر شــهروندی کامــل آنهــا تأثیــر 

می گــذارد؟
ــه در  ــرد ک ــی وارد ک ــان را در منزلت ــوان زن ــا می ت - آی

ــاده شــده؟ ــاد نه ــان بنی ــر طــرد آن اصــل ب
ــرای  ــا حــد امــکان پاســخی ب ــود کــه ت ــن ب ــا ای تــالش م
ــه در  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــم، ام ــش ها بیابی ــن پرس ای
ــیدیم. ــم رس ــری ه ــه پرســش های دیگ ــد گاه ب ــن فراین ای

۱- شهروندی: مفهومـی مـورد مجادله
ــرش  ــورد پذی ــل و م ــع، کام ــی جام ــت دادن تعریف ــه  دس ب
ــت.  ــن اس ــًا غیرممک ــهروندی تقریب ــوم ش ــت از مفه اکثری
ــج در  ــات رای ــه از تجربی ــر ک ــن ام ــواری ای ــل دش ــه دلی ب
تعریــف مفاهیــم علــوم انســانی اســت، در اینجــا بــه ماهیــت 
ــا  ــود ت ــاره می ش ــهروندی اش ــددی از ش ــای متع و ویژگی ه
ــز  ــوم نی ــن مفه ــل ای ــه در تحلی ــاز مجادل ــم زمینه  س مفاهی
مشــخص شــوند. در نتیجــه، بــه  جای تــالش برای دســتیابی 
ــرداز  ــال۱ نظریه پ ــه مارش ــد، از آنچ ــف واح ــک تعری ــه ی ب
انگلیســی در دهــۀ پنجــاه میــالدی ارائــه کــرده، همــراه بــا 
تعریــف دیگــری کــه متغیرهــای متفاوتــی را بــر ایــن تعریف 
ــهروندی  ــای ش ــرات معن ــان دادن تغیی ــرای نش ــزوده، ب اف

ــم.  ــتفاده می کنی اس
شــهروندی یــک منزلــت2 اســت کــه بــه آنهایــی کــه   
ــود.  ــا می ش ــتند اعط ــاع هس ــک اجتم ــل ی عضــو کام
همــۀ کســانی کــه دارای ایــن منزلت هســتند در حقوق 
و وظایــف برابرنــد )Marshall 1963: 87 بــه نقــل از

 .) Lister 1997b: 28, Powell 2002: 236

شــهروندی یــک منزلــت اجتماعی اســت اما وســیله ای   
بــرای مشــارکت فعال و درگیر شــدن در تعییــن و اقدام 
1- Marshall
2- status

در جهــت ترویــج3 خیــر عمومــی۴ نیز هســت. 
بنابرایــن شــهروندی نه تنهــا در رابطــۀ ملــت/ دولــت و 
ــه  ــرد )Yuval-Davis 1997: 6( بلک ــه ف ــوق ب ــای حق اعط
ــد، چیــزی کــه  ــز مصــداق می یاب ــراد نی ــان اف ــط می در رواب
.)Lowndes 1995( مثلث شــهروندی« نامیده شــده اســت«

ــوان  ــف می ت ــن تعاری ــی ای ــای اصل ــه واژه ه ــه ب ــا توج ب
عناویــن موضوعاتــی را کــه مبنــای اختــالف نظــر و مجادلــه 

ــمرد: ــده اند برش ش
حقوق و وظایف  

عضویت در یک اجتماع   
همۀ دارندگان منزلت  

برابری  
خیرعمومی  

مشارکت فعال  
ــاره  ــا الزم اســت اش ــن موضوع ه ــه ای ــن ب ــش از پرداخت پی
کنیــم کــه همــراه بــا تحــول مقیاس هــا و اشــکال و معانــی 
ــر  ــه زی ــانی ک ــهروند« و کس ــای »ش ــهروندی، ویژگی ه ش
چتــر ایــن عنــوان قــرار می گیرنــد نیــز تغییــر کــرده اســت.

در ابتــدا شــهروندی مربــوط بــه شــهر، و شــهروند کســی بود 
کــه بــا زندگــی در شــهر صاحــب حقــوق می شــد؛ و همــواره 
عــده ای ســاکن مناطــق روســتایی بودنــد کــه در زمــرۀ ایــن 

 .)Isin and Turner 2002:5( گــروه شــمارش نمی شــدند
در دوره ای »شــهروند واقعــی«5 کســی بــود کــه می توانســت 
اســلحه حمــل کنــد و بــرای دفــاع از کشــورش بــه جنــگ 
 Yuval-Davis 1985:( بــرود. در دورۀ بعــد شــهروند ـ ســرباز
ــق رأی  ــی و ح ــوق سیاس ــهروند دارای حق ــه ش 20-19( ب

بــدل شــد، و بــا گســترش دامنــۀ حقــوق، شــهروند عــالوه 
بــر حــق اشــتغال و ... وظایفــی همچــون مشــارکت در بــازار 
 Isin and Turner 2002: 6, Meer and( کار را نیــز یافــت

.)Sever 2004: 9-10, Lister 1995: 14

ــرای  ــوق الزم ب ــه از حق ــت ک ــی اس ــهروند کس ــروزه ش ام
مشــارکت سیاســی و اجتماعــی برخــوردار می شــود. امــا ایــن 
امــر لزومــًا بــه معنــای »ماننــد شــهروند عمل کــردن«، یعنی 

عینیــت بخشــیدن بــه آنچــه همــراه بــا منزلــت بــه وی اعطا 
 .)Lister 1997b: 35-36( شــده نیســت

3- promotion
4- common goods 
5 - true citizen
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بدیــن ترتیــب در گــذر زمــان بــه آنهایــی حقــوق شــهروندی 
اعطــا  شــده و منزلــت شــهروند را  یافته انــد کــه: 

- به جنگ می روند۱
- رأی می دهند
- کار می کنند2

- شغل با دستمزد دارند.
همــۀ ایــن افــراد در دورۀ خودشــان »شــهروند کامــل« بــوده 
ــا ارزشــمند تلقــی شــدن نقششــان، به رســمیت شــناخته  و ب
شــده اند. در چنیــن شــرایطی مــا بــا پرســش های متعــددی 
ــهروند« و  ــت »ش ــه منزل ــه اینک ــویم، از جمل ــه می ش مواج
ــه  ــر چ ــای زی ــابه گروه ه ــرادی مش ــهروندی اف ــوق ش حق

می شــود؟
- کسانی که اسلحه حمل نمی کنند و به جنگ نمی روند
- کسانی که در بازار کار )عرصۀ عمومی( حضور ندارند

- کسانی که شغلی در بازار کار نمی یابند
ــه واســطۀ یــک  - کســانی کــه از ظرفیت هــای اعطا شــده ب

ــد. ــتفاده نمی کنن ــت اس منزل

۲- زمـینه ها و دالیل مجادلـه
ــای  ــز در بحث ه ــوع مجادله برانگی ــک موض ــهروندی ی ش
و  دیدگاه هــا  اختــالف  اســت.  اجتماعــی  و  سیاســی 
اندیشــه های سیاســی، تأکیــد نظریه پــردازان بــر ارائــۀ 
ــت  ــت و اولوی ــان دادن اهمی ــرای نش ــون ب ــف گوناگ تعاری
ــتۀ  ــای زیس ــهروندی، تجربه ه ــد از ش ــد بع ــا چن ــک ی ی
ــهروندی،  ــرۀ ش ــده از دای ــرون مان ــی بی ــای اجتماع گروه ه
ــی و ...  ــای اجتماع ــهروندی، جنبش ه ــد ش ــات جدی مطالب
همــه بــر دامنــه و عمــق ایــن مجــادالت افــزوده اســت. در 
ــه از  ــه شــش زمین ــه اختصــار، ب ادامــه، در حــد امــکان و ب
دالیــل وجــودی ایــن اختــالف نظرهــا بــا تمرکــز بــر معنــا 

ــود. ــه می ش ــده پرداخت ــج برآم و نتای

۲-۱- حقـوق در برابر وظایف و مسـئولیت ها
ــه در موضــوع شــهروندی اتخــاذ دو  یکــی از دالیــل مجادل
رویکــرد متفــاوت و برخاســته از دو اندیشــۀ سیاســی اســت: 

ــرا. ــرد وظیفه گ ــور و رویک ــرد حق مح رویک

۲-۱-۱- حق محـوری 
تــا ســال های اخیــر حق محــوری گفتمــان غالــب شــهروندی 
بــوده اســت. طرفــداران ایــن رویکــرد معتقدنــد شــهروندی 
منزلتــی رســمی اســت و افــراد دارنــدۀ ایــن منزلــت مطابــق 
ــن  ــن از حقــوق شــهروندی برخــوردار می شــوند. در ای قوانی
ــی  ــود ارتباط ــا می ش ــراد اعط ــه اف ــه ب ــی ک ــدگاه، حقوق دی
بــا انجــام وظایــف نــدارد و افــراد بــه عنــوان شــهروند از آن 
برخــوردار می شــوند و وظیفــۀ دولت هــا 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 ســرمایه داری امکان پذیــر 
می دانســته و بیشــتر بــر ســاختار طبقــات اجتماعــی در رابطه 
بــا شــهروندی تأکیــد داشــته اســت. از نظــر مارشــال حقــوق 
شــهروندی حاصــل یــک فراینــد تدریجــی تاریخــی اســت 
ــه  ــده، ب ــاز ش ــم( آغ ــرن هجده ــی )ق ــوق مدن ــا حق ــه ب ک
حقــوق سیاســی )قــرن نوزدهــم( رســیده و باالخره بــه حقوق 
 Marshall 1950:( ختم شــده اســت )اجتماعی )قرن بیســتم
 Walby 1994: 380, Lister 2012: 326, 14-10  بــه نقل از

 .)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، 
ــرارداد، حــق  ــادات، حــق مالکیــت و عقــد ق باورهــا۱ و اعتق
عدالــت و برخــورد عادالنــه و ... نهادهایــی کــه بیشــتر بــه 
 طــور مســتقیم بــه حقــوق مدنــی مربــوط می شــوند نهادهای 

قضایــی و دادگاه هــا هســتند.
بخــش سیاســی شــامل حــق مشــارکت در قدرت سیاســی به 
عنــوان عضــوی از یک مجموعۀ دارای اقتدار سیاســی اســت، 
انتخاب شــونده یــا انتخاب کننــده. نهادهــای شــهروندی ایــن 
ــس  ــه ای و مجال ــی و منطق ــوراهای محل ــامل ش ــش ش بخ

قانون گــذاری اســت.
بخــش اجتماعــی مجموعــه ای از حقــوق را در بــر می گیــرد، از 
ــول  ــل قب ــت و زندگــی قاب ــه حــق برخــورداری از امنی جمل
ــه، حــق برخــورداری  ــای اســتانداردهای یــک جامع ــر مبن ب

1- faiths  1- soldier-citizen
2- worker-citizen
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از حداقــل رفــاه اقتصــادی، و حــق ســهیم شــدن در میــراث 
ــا  ــط ب اجتماعــی و فرهنگــی. از نهادهــای شــهروندی مرتب
ــوزش،  ــا آم ــط ب ــای مرتب ــه نهاده ــوان ب ــن بخــش می ت ای
بهداشــت و درمــان، تأمیــن اجتماعــی، مســکن حمایت شــده، 

و بازنشســتگی اشــاره کــرد.
خالصــه ای از تغییــرات تدریجــی معانــی شــهروندی )نظرات 
مارشــال( در ترکیــب بــا دیدگاه هــای جامعه شــناختی و 

را  اختصاصــی شــهروندان  عناویــن 
ــن  ــدول ۱ تدوی ــکل ج ــه ش ــر ب ترن

ــت. ــرده اس ک
در جریــان این تحوالت و در شــرایطی 
کــه حقــوق شــهروندی جنبــۀ قانونــی 
ــت  ــوان منزل ــه عن ــد و ب ــدا می کن پی
رســمی نهــادی می شــود، شــهروندان 
منابــع  از  برخــورداری  بــه  نســبت 

تأمین کننــدۀ ایــن حقــوق دارای حــق )ذی حــق(۱ می گردنــد. 
در واقــع قانونی شــدن ایــن حقوق، ابــزاری برای شــهروندان 
فراهــم می ســازد کــه آن را در صــورت عــدم تأمیــن مطالبــه 
کننــد )Meer and Sever 2004:10(. امــا تجربیات نشــان 
می دهــد کــه صــرف وجــود حقــوق و قوانینــی بــرای مطالبــۀ 
آنهــا کفایــت نمی کنــد. شــرط مطالبــۀ حقــوق دسترســی بــه 
 Lister 1997a: 16-17,( ــت ــی اس ــدرت و آگاه ــع، ق مناب

.)Phillips 1993: 40

ــدرت  ــی، آگاهــی و ق ــع کاف ــر کســی مناب ــال، اگ ــرای مث ب
ــته  ــود را نداش ــی خ ــه دارای ــن ب ــا متجاوزی ــارزه ب ــرای مب ب
باشــد، حــق مالکیــت و محافظــت از آن ارزشــی نــدارد. بــه 
ــی  ــی آنهای ــای اجتماع ــن گروه ه ــل محروم تری ــن دلی همی
هســتند کــه آگاهــی کمتــری دارنــد، قــادر بــه بیــان حقــوق 
ــه  ــژه آنک ــه  وی ــد. ب ــه ندارن ــی مطالب ــتند و توانای ــود نیس خ
فراینــد مطالبــۀ حــق بــه  طــور ذاتی سیاســی اســت و شــکل 
مبــارزه بیــن آگاهــی، عالیــق2 و قــدرت در میــان کنش گران 
 .)Jones and Gaventa 2002: 8( ــرد ــود  می گی ــه خ را ب
فهــم و پذیــرش ایــن موضــوع کــه توان مــردم بــرای مطالبۀ 
یــک حــق غالبــًا بســتگی به تحقــق ســایر حقــوق دارد باعث 
تأکیــد بــر غیرقابــل تفکیــک  بــودن حقــوق مدنــی، سیاســی 
و اجتماعــی و نیــاز بــه پیگیــری همزمــان همــۀ آنهــا شــده 

1- entitled
2 - interests

ــرای  ــزاری اســت ب اســت. تفکیک ناپذیــری ایــن حقــوق، اب
تقویــت تــوان گروه هــای محــروم و آســیب پذیر در مطالبــۀ 
ــن  ــدف تأمی ــا ه ــی ب ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــع اقتص مناب

 .)Lister 1990b( نیازهایشــان
مجادلــه بــر ســر مشــروع بــودن حقــوق اجتماعــی را 
 )Foweraker and Landers 1999( برخــی از نویســندگان
ــوق  ــه حق ــد ک ــتدالل می کنن ــن اس ــد و چنی ــاز کرده ان آغ
ــی  ــوق مدن ــا حق ــًا ب ــی ماهیت اجتماع
زیــرا  اســت  متفــاوت  و سیاســی 
مطالبــۀ منابــع اســت، یعنــی منافعــی 
ــت،  ــت« اس ــدۀ »دول ــه تضمین ش ک
ــًا  ــی غالب ــی و سیاس ــوق مدن ــا حق ام
ــت اســت. در رد  ــه دول ــی علی مطالبات
چنیــن تردیــدی، موضــوع تفــاوت 
ــوان  »منابــع« در ســه حقــوق را می ت
مطــرح کــرد مبنــی بــر اینکــه مطالبــۀ سیاســی و مدنــی نیــز 
مطالبــۀ منابــع اســت، ولــی منابعــی از جنــس متفــاوت )مانند 

 .)Jones and Gaventa 2002: 9( قــدرت( 
در دفــاع از مشــروعیت حقــوق اجتماعــی تأکیــد شــده اســت 

: که
- حقــوق اجتماعــی کمــک می کنــد تــا گروه هــای 
ــی و  ــوق مدن ــد از حق ــدرت بتوانن ــع و ق ــروم از مناب مح

ــد. ــره ببرن ــر به ــورت مؤث ــه ص ــود ب ــی خ سیاس
ــج  ــویق و تروی ــرای تش ــی ب ــوق اجتماع ــت حق - اهمی
 Lister 1990a, 1993,( خودمختاری3 افراد اساســی اســت

.)1997b: 29

نمونه هایــی از پیوســتگی ایــن حقــوق را می تــوان در رابطــۀ 
ــن ازدواج،  ــی )س ــوق مدن ــا حق ــوزش ب ــی آم ــق اجتماع ح
شــرایط ازدواج( یــا ارتبــاط حــق مطالبــۀ حقــوق مدنــی بــا 

حــق مشــارکت در عرصــۀ اجتماعــی دیــد.
البتــه غیرقابــل تفکیــک  بــودن این حقــوق به معنــای تحقق 
همزمــان آنهــا یــا ترتیــب مشــابه و اهمیــت یکســان آنهــا 
در همــۀ جوامــع نیســت. در انگلیــس مبــارزات کارگــری راه 
را بــرای بــه  وجــود آمــدن دولــت رفــاه گشــود و در آلمــان 
برعکــس ایــن مســیر طــی شــد و ابتــدا دولــت رفــاه معرفــی 
گردیــد، یعنــی حقــوق اجتماعــی ـ اقتصــادی پیــش از حقوق 

3 - autonomy

شـهروندی منزلتی رسمی است 
و افـراد دارندۀ این منزلت مطابق 
قوانیـن از حقـوق شـهروندی 

برخوردار می شـوند
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.)Kabeer 2005:16( کامــل سیاســی شــکل گرفــت
ــراً اعطــا شــده  ــوق شــهروندان  برخــی از کشــورها اخی حق
اســت، مانند بومیان کشــورهای امریکای شــمالی و اســترالیا. 
یــا نیمــی از جمعیــت کشــورها )زنــان( در زمان هــای متفاوت 
ــده اند ـ  ــوردار ش ــی برخ ــوق سیاس ــردان از حق ــس از م و پ
زنــان اســترالیا در ۱۹۰2، کانــادا در ۱۹۱8 و امریــکا در ۱۹2۰. 
ــوق  ــد، حق ــارک و هلن ــد دانم ــور ها مانن ــی از کش در برخ
اجتماعــی )بهداشــت، آمــوزش، مســتمری ایــام پیــری، بیمــۀ 
بیــکاری، برنامــۀ کاریابــی، تبعیــض مثبــت بــه نفــع اقلیت ها( 
باالتریــن اولویــت را در میــان ســایر حقــوق دارد و در ســایر 
کشــورها لزومــًا ایــن اولویــت وجــود نــدارد. یــا در حالــی  کــه 
در برخــی دولت هــا 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، 
 Isin and( ــا ــل در دادگاه ه ــه وکی ــی ب ــق دسترس ــد ح مانن

.)Turner 2002: 2

در کشــورهای بــه اصطــالح 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 حالــی  کــه ایــن جریــان بــرای 
ــی برخــوردار  ــدا از حقــوق مدن ــوده و ابت مــردان برعکــس ب
ــه همــۀ گروه هــای اجتماعــی  ــن، ب ــر ای شــده اند. عــالوه ب
ــی  ــارزۀ مدن ــه و مب ــق نگرفت ــل تعل ــوق شــهروندی کام حق
ــر  ــاهدی ب ــۀ ۱۹۶۰ ش ــر ده ــا اواخ ــکا ت ــتان امری سیاه پوس

.)Walby 1994: 380-384( ــت ــن تفاوت هاس ای
بنابرایــن تجربــۀ جهانــی نشــان می دهــد کــه رونــد 
دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی در همــۀ کشــورها مطابــق 
ــد تحــول حقــوق شــهروندی  نظــر مارشــال در مــورد فراین

ــه اســت. ــش نرفت پی

۲-۱-۲- وظیفه گرایـی
در ایــن رویکــرد، شــهروند وظایفــی۱ را بــر عهــده دارد کــه 
ــر  ــد ب ــد و تأکی ــام ده ــی انج ــۀ عموم ــت در عرص الزم اس
ــاوردن  ــا نی ــورت به ج ــهروندی در ص ــوق ش ــداری حق ناپای
ــوق  ــر حق ــف ب ــن وظای ــت. بنابرای ــهروندی اس ــف ش وظای
اولویــت یافتــه اســت و در واقــع شــرط برخــورداری از حقوق 
ــش  ــان نق ــن می ــت. در ای ــف اس ــای وظای ــهروندی ایف ش
ــهروندان  ــوق ش ــت از حق ــن آزادی و مراقب ــا تأمی دولت ه
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 
کنش گــر سیاســی اســت وظیفــۀ مهم تــر »کارکــردن« 
ــازار کار،  ــتغال در ب ــا اش ــهروندی ب ــود و ش ــه می ش اضاف
دریافــت دســتمزد و پرداخــت مالیــات مرتبــط شــده اســت. 
بدیــن ترتیــب بــه نظــر می رســد شــهروندان کامــل کســانی 
ــا  ــد و ب ــت آورن ــه  دس ــغلی ب ــته اند ش ــه توانس ــتند ک هس
دســتمزد کافــی عــالوه بــر تأمیــن نیازهای خــود مالیــات نیز 
بپردازنــد )Kabeer 2005:16-18(. در عیــن حال مشــارکت 
سیاســی  وظیفــۀ همــه شــهروندان محســوب شــده و نمادی 
 Ellison( ــت ــا اس ــهروندی آنه ــی و ش ــت اجتماع از عضوی

.)1997: 701

ــه  ــد ک ــد کرده ان ــال را نق ــرد مارش ــن رویک ــداران ای طرف
ــی نداشــته  ــف توجــه چندان ــه وظای ــوق ب ــر حق ــد ب در تأکی
ــه وظایــف روشــن نیســت. امــا برخــی  و نظــرش نســبت ب
از نظریه پــردازان در بررســی نظریــۀ شــهروندی او بــه ایــن 
1- obligations, duties

دورهفردنهادهاحقوقدوره

شهر/ دولتساکن/ مقیمدستگاه قضاییمدنیقرن ۱8-۱7

ملت/ دولتشهروندمجالسسیاسیقرن ۱9-۱8

دولت رفاهشهروند اجتماعیدولت رفاهاجتماعیقرن ۲0-۱9

جدول ۱. ترکیب مدل شهروندی مارشال و ترنر

Turner 1997: 12-16 :منبع
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ــف«  ــاًل از »وظای ــال کام ــه مارش ــیده اند ک ــدی رس جمع بن
غفلــت نکــرده اســت. بــرای مثــال، نظــر او دربــارۀ خدمــت 
ــه روشــن اســت  ــۀ بیم ــات و هزین ــربازی، پرداخــت مالی س
.)Powell 2002: 236 ــل از ــه نق )Marshall 1963: 86 ب

ــئولیت ها  ــف و مس ــارۀ ورود بحــث وظای ــن اســت درب ممک
ــر  ــالف نظ ــهروندی اخت ــۀ ش ــه معادل ــوق ب ــر حق ــالوه ب ع
کمتــری وجــود داشــته باشــد، امــا چگونگــی برقــراری تعادل 
ــای  ــوری بحث ه ــئلۀ مح ــه مس ــف ب ــوق و وظای ــن حق بی
 Jones( ــت ــده اس ــل ش ــهروندی تبدی ــۀ ش ــر در زمین اخی
and Gaventa 2002: 8, Lister 2012: 327(. گروهــی از 

نظریه پــردازان شــهروندی تأکیــد دارنــد کــه شــهروندی یک 
جریــان دوطرفــه اســت کــه وظایــف و حقــوق، هــر دو را بــا 
هــم در بــر می گیــرد. البتــه همچنــان که حقــوق جهان شــمول 
و در همــۀ جوامــع مشــابه نیســت، وظایــف نیــز همه گیــر و 
یکســان نیســتند. بــرای مثــال، خدمــت ســربازی در برخــی 
کشــورها اجبــاری و جــزو وظایــف شــهروندی اســت ولــی در 
 Isin and Turner( برخــی دیگــر از کشــورها چنیــن نیســت
2 :2002(. عــالوه بــر ایــن، گاه حقــوق و وظایــف بــا هــم 

اشــتباه می شــوند. 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 ســال های زیــادی بــا اختصــاص بــه گروه های نــژادی و 
جنســی خــاص رواج داشــته و بعدهــا با مبــارزات شــهروندی 
حــق رأی دادن تقریبــًا 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 
 Yuval-Davis( ــده ــمار می آم ــه ش ــهروندی ب ــف ش از وظای
1997 ,1985( و الزمۀ شــهروندی  توان شــرکت در مبارزات 

ــردان  ــًا م ــه غالب ــوده ک ــور ب ــاع از کش ــرای دف ــلحانه ب مس
ــهروندی مشــروط  ــه ش ــا اینک ــت. ی ــده اس ــامل می ش را ش
بــه مالکیــت و داشــتن دارایــی بــوده و پرداخــت مالیــات بــر 
ــده  ــوب می ش ــهروندان محس ــی ش ــۀ عموم ــی وظیف دارای
ــات  ــه طبق ــهروندی ب ــترش ش ــا گس ــون ب ــا اکن ــت. ام اس
مختلــف اجتماعــی و فراتــر از مالکیــن، ایــن وظیفــه وابســته 

ــا  ــرد شــده اســت. در ایــن صــورت آی ــزان درآمــد ف ــه می ب
پرداخــت مالیــات یکــی از وظایــف عمومی شــهروندی اســت 
ــغل و  ــب ش ــه صاح ــود ک ــانی می ش ــامل کس ــط ش ــا فق ی

درآمــد هســتند؟
ــخص  ــر مش ــی بهت ــش زمان ــوع و پرس ــن موض ــت ای اهمی
می شــود کــه بــه تغییــرات نقــش دولــت و مجــادالت دربــارۀ 
ــرای  ــل شــهروندان توجــه شــود. ب ــت در مقاب ــف دول وظای
مثــال در کشــور انگلیــس،  در شــرایط اقتصادی بعــد از جنگ 
و دشــواری های آن دوران، مشــخصۀ بــارز حقوق شــهروندی 
ــراد در  ــت از اف ــت در حمای ــای دول ــه ظرفیت ه ــاد ب اعتق
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. بــه  نظــر می رســد 
کــه بحــث او حــذف نابرابــری نبــوده بلکه بیشــتر بــر کاهش 
خطــرات ســرمایه داری بــرای فقیرتریــن شــهروندان متمرکــز 
بــوده اســت )چتــر حمایتــی حداقلــی(. از نظــر مارشــال ایــن 

اقــدام احســاس همبســتگی اجتماعــی ایجــاد می کنــد. 
بدیــن ترتیــب کارکــرد دولــت عبــارت اســت از ارائــۀ خدمات 
ــت از  ــا، محافظ ــداف آنه ــق و اه ــاس عالی ــراد بر اس ــه اف ب
ــع  ــاد موان ــدم ایج ــوق، ع ــورداری از حق ــهروندان در برخ ش
بــرای پیگیــری عالیــق فــردی و بــه  طــور خالصــه مراقبــت 
از آزادی شــهروندان و حــذف عوامــل بازدارنــده از برخورداری 
آنــان از حقــوق اعطــا شــده. بــا گســترده تر شــدن حقــوق از 
مدنــی و سیاســی بــه اجتماعــی ـ اقتصــادی، دولت هــا نیــز 
ــهروندی  ــی ش ــوق اجتماع ــن حق ــری در تأمی ــش فعال ت نق

بــر عهــده گرفتنــد. 
ایــن تغییــرات از دو جنبــه بــا نقدهــا و مخالفت هایــی روبــه رو 
شــده اســت. از یــک ســو مخالفــان بــر ایــن مســئله تأکیــد 
ــد  ــزان بای ــه می ــه چ ــا کجــا و ب ــا ت ــه دولت ه ــد ک می ورزن
نقــش خــود را در ارائــۀ خدمــات گســترش دهنــد؟ ایــن گروه 
ــت  ــه خدمــات دول ــراد ب ــکای اف ــد کــه ات اســتدالل می کنن
بــرای تأمیــن نیازهایشــان، بــه  جــای تــالش متکی بــه خود، 
وابســتگی بــه سیســتم رفاهــی۱ دولت هــا را دامــن می زنــد. 
در حالــی کــه اشــتغال برخوردارشــوندگان از خدمــات رفاهــی 
ــن هزینه هــای زندگــی  ــرای تأمی ــد ب ــت و کســب درآم دول

1- welfare
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مقدم تریــن وظیفــۀ شــهروندان اســت. بدیــن ترتیــب حقــوق 
شــهروندی بــدون وظایــف شــهروندی مــردم را غیرفعــال و 
وابســته بــه دولــت می کنــد، حــال آنکــه مهم تریــن بخــش 
شــهروندی انجــام وظایــف و اســتفاده از حقــوق سیاســی و 

ــه  ــت ک ــی اس ــارکت در تصمیمات مش
ــر می گــذارد.  ــت تأثی ــر جامعــه و دول ب
ــازار  ــری ب ــر، جهت گی ــوی دیگ از س
دادن۱ بــه حقــوق شــهروندی اجتماعی 
ــف  ــر وظای ــده ب ــد افزایش یابن ــا تأکی ب
ــه  ــن ب ــژه پرداخت ــه  وی ــهروندی ب ش
کار دســتمزدی، حقــوق شــهروندی 
را تبدیــل بــه امتیــازات گروه هــای 
ــن فرصــت  ــه چنی ــد ک خاصــی می کن
ــده  ــم ش ــا فراه ــرای آنه ــی ب و امکان

اســت. در نتیجــه در هــر دوره ای گروهــی از مــردم از ایــن 
 Yuval-Davis 1997:21,( منزلــت و حقــوق طــرد می شــوند

.)Bulbeck 1998

ــت(  ــی )دول ــی بخــش عموم ــا آشــکار شــدن عــدم توانای ب
ــش  ــه بخ ــور ب ــذاری ام ــرورت واگ ــات و ض ــۀ خدم در ارائ
خصوصــی و جامعــۀ مدنی، مســئلۀ نقــش دولت هــا در تحقق 
ــن  ــه اســت. بدی ــت بیشــتری یافت ــوق شــهروندی اهمی حق
ــه  نظــر می رســد کــه صــرف اشــتغال و پرداخــت  ترتیــب ب
مالیــات بــرای به جــا آوردن وظیفــۀ شــهروندی کافی نیســت 
و داراهــا بایــد بــرای ایفــای وظایــف2 و مســئولیت ها 3 در برابر 
جامعــه )ندارهــا(، عــالوه بــر صــرف »پــول«، »وقــت« نیــز 
اختصــاص دهنــد تــا آنهایــی کــه ندارنــد از دایرۀ شــهروندی 
بیــرون نماننــد. طرفــداران دیــدگاه شــهروندی، کــه وظیفه را 
بــر حــق مقدم مــی دارد و مســئولیت را بــه معادلۀ شــهروندی 
اضافــه می کنــد، چنیــن اســتدالل می کننــد کــه فــرد نســبت 
ــن  ــئولیت دارد و ای ــه مس ــایگان و جامع ــواده، همس ــه خان ب
ــال  ــت. انتق ــت گذاش ــر دوش دول ــا ب ــوان تنه ــار را نمی ت  ب
ایــن مســئولیت بــه دولــت ســبب از بیــن رفتــن روح جمعــی، 
احســاس مســئولیت در برابــر همســایه ، گروه هــای محلــی و 
نیــز افزایــش جرایــم می شــود کــه دســتگاه قضایی ناتــوان از 

1 - workface
ــود،  ــل می ش ــرد تحمی ــر ف ــف و  ب ــران تعری ــط دیگ ــف توس 2 - وظای
ــد  ــف می کن ــا دیگــران تعری ــرد و در رابطــه ب ــا مســئولیت را خــود ف ام

.)Hobson and Lister 2002:14-20(
3- responsibilities

پاســخگویی بــه آن خواهــد بــود. بنابرایــن دوره ای کــه تأمین 
حقــوق بــه هیــچ شــرطی وابســته نبــود بــه ســر آمــده و هیچ 
 )Giddens 1998:65( حقوقــی بدون مســئولیت وجود نــدارد
و بهتــر اســت بــه  جای وظایــف دولت یــا وظایف شــهروندان 
از »وظایــف متقابــل«۴ صحبــت کنیم 
ــه را  ــه و خیری و فعالیت هــای داوطلبان
ــه  ــف شــهروندی اضاف ــه وظای ــز ب نی

. کنیم
در نتیجــه، وظیفــۀ دولــت در کاهــش 
ــت  ــراری عدال ــری و برق ــر و نابراب فق
بــه مســئولیت های جامعــۀ مدنــی 
و  می گــردد  تبدیــل  خیریــه ای  و 
ــهروندی،  ــرۀ ش ــدگان از دای بیرون مان
ــه  ــت، ب ــه دول ــه  جــای وابســتگی ب ب
برخوردارشــوندگان از اقــدام قدرتمنــدان تبدیــل می شــوند و 
»حــق« تبدیــل بــه »هدیــه« می شــود. البتــه ایــن خــود از 
ــدام  ــه اق ــل آن ب ــهروندی و تبدی ــات ش شــکل گیری مطالب
ــراف  ــب انح ــع موج ــد و در واق ــگیری می کن ــی پیش جمع
اهــداف دولــت و جامعــۀ مدنــی بــرای دموکراتیــک  کــردن 

.)Kabeer 2005:18( جامعــه می شــود
در یــک جمع بنــدی شــاید بتــوان اختالف  نظرهــا و مجادالت 
در مــورد رابطــۀ میــان حقــوق و وظایــف، اولویــت یکــی بــر 

دیگــری و نقــش دولت هــا را چنیــن خالصــه کــرد: 
کســانی معتقدنــد شــهروندی عبــارت از حقــوق بــدون   
وظیفــه اســت و بــه شــدت بحــث می کننــد کــه حقــوق 
 Dahrendorf( ــف متصــل شــود ــه وظای ــد ب نمی توان
33-32 :1996(. از ایــن منظــر، شــهروندی یــک 

قــرارداد اجتماعــی، »کار کــردن« و اشــتغال یــک 
قــرارداد خصوصــی و شــهروندی اجتماعی یــک منزلت 
غیرمشــروط و غیراقتصــادی اســت. حــق شــهروندی 
سیاســی و رأی دادن و تأمیــن اســتاندارد زندگــی نیــز 
همچنــان بایــد مســتقل از بــازار کار و نیــروی شــاغل 

.)Turner 1994:102-104( باشــد
گــروه دیگــری بــر ایــن نظرنــد کــه شــهروندی   
ــاره تعریــف شــده و در تعریــف جدیــد تبدیــل بــه  دوب
»شــهروندی مشــروط« شــده اســت. ایــن بازتعریــف بر 

4- mutual obligations

با گسـترده تر شـدن حقـوق از 
مدنـی و سیاسـی بـه اجتماعی 
ـ اقتصـادی، دولت هـا نیز نقش 
فعال تـری در تأمیـن حقـوق 
اجتماعی شـهروندی بـر عهده 

فتند گر
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ایــن پایــه اســتوار اســت کــه شــهروندی قبــاًل حقــوق 
بــدون شــرط بــوده ولــی اخیــراً وظایــف هــم بخشــی 
از ایــن قــرارداد اجتماعــی محســوب می شــود. بنابرایــن 
.)Etzioni 1994( ــا هــم هســتند حقــوق و وظایــف ب

ــن  ــر ای ــهروندی ب ــای ش ــب رویکرده ــروز اغل ــه ام گرچ
نکتــه تأکیــد دارنــد کــه حقــوق شــهروندی وظایفــی را نیــز 
ــی  ــهروندی تعادل ــه ش ــد ک ــق دارن ــراه دارد و تواف ــه هم ب
ــت  ــن اس ــئله ای ــت، مس ــئولیت ها اس ــوق و مس ــان حق می
ــم  ــه  ه ــن دو ب ــه ای ــادل کجاســت؟ و چگون ــۀ تع ــه نقط ک
 Powell( متصــل می شــوند، اگــر اصــاًل بایــد چنیــن باشــند؟
236-234 :2002(. در نتیجــه، گروهــی در پــی تلفیــق ایــن 

ــد کــه حق محــوری و  ــن باورن ــر ای دو رویکــرد هســتند و ب
وظیفه گرایــی در تضــاد بــا یکدیگــر نیســتند و می تــوان ایــن 

.)Lister 2012: 327( ــد ــم دی ــتیبان ه دو را پش

۲-۲- عضویت در مقابل طـرد از شهـروندی۱
ــا اجتمــاع2 و  ــارۀ عضویــت در یــک گــروه ی شــهروندی درب
ــت.  ــت اس ــن عضوی ــی از ای ــئولیت های ناش ــوق و مس حق
مفهــوم »عضــو کامــل« در تعریــف شــهروندی بدیــن معنــی 
اســت کــه عــده ای عضــو هســتند و عــده ای ممکــن اســت 
عضــو نباشــند. بنابرایــن آنهایــی کــه بــا تعریــف قــراردادی 
ــوق  ــتند و از حق ــو نیس ــد عض ــی ندارن ــهروند« همخوان »ش

ــوند. ــوردار نمی ش ــهروندی برخ ش
تقریبــًا در سراســر جهــان شــهروندی دربــارۀ بیــرون مانــدن 
از دایــرۀ عضویــت یــا بــه  عبــارت دیگــر »طــرد« عــده ای 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 ازدواج کــرده در قوانیــن بــه 
 عنــوان افــراد مســتقل دیــده نشــده بودنــد. افــرادی بودند تحت 
حمایــت شــوهر خــود کــه نمی توانســتند مالــک باشــند، قــرارداد 
 .)Kabeer 2002( ببندند یا حضانت فرزندانشــان را داشته باشــند
ــال ها  ــدند و س ــوب نمی ش ــل محس ــهروند کام ــن ش بنابرای
بعــد بــا مبارزه هــای بســیار بــه ایــن حقــوق دســت یافتنــد. 
همچنیــن اســت منزلــت بومیــان کشــورهایی ماننــد کانــادا و 
اســترالیا و عضویــت در کشــوری کــه ســرزمین آنهــا اســت 
ــدن از حقــوق شــهروندی  )Turner 1997: 6(. محــروم مان

1 - inclusion vs. exclusion
2- اجتماع در مقیاس های گوناگون محلی، منطقه ای و ملی

ــۀ  ــارزۀ طبق ــد مب ــت، مانن ــهروندی اس ــارزات ش ــای مب مبن
کارگــر یــا فقــرا بــرای دسترســی بــه منابــع اساســی تأمیــن 
ــه کشــورهای دیگــر  ــۀ مهاجــران ب ــا تجرب ــاه ی ــل رف حداق

بــرای عضویــت و پذیرفتــه  شــدن.
ــل، الزم  ــهروندی کام ــرۀ ش ــدن از دای ــرون مان ــه در بی البت
نیســت کــه فــرد خــارج از یــک حــوزۀ جغرافیایــی باشــد. گاه 
تفاوت هــای قومــی، زبانــی، مذهبــی و جنســی نیــز می توانــد 
ــد. بر اســاس برخــی  ــل بینجام ــه طــرد از شــهروندی کام ب
نقش هــای تعریف شــده، گروهــی طــرد می شــوند و گروهــی 
تحــت پوشــش قــرار می گیرنــد. نمونــۀ گروه هــای طردشــده 
ــگ و  ــق فرهن ــا عمــل نکــردن مطاب ــه ب ــی اســت ک مردان
عــرف رایــج در جامعــه بــر پایــۀ نقش هــای جنســیتی، نقــش 
ــه  ــن ب ــه از رفت ــی ک ــا مردان ــد ی ــا نمی کنن ــان آوری را ایف ن
ــاز می زننــد یــا کســانی  خدمــت ســربازی یــا جنــگ ســر ب
ــرادی  ــا اف ــد ی ــا هم جنــس خــود رابطــۀ جنســی دارن کــه ب

کــه باورهــای مذهبی شــان متفــاوت اســت.
شــهروندی در نظــر و در عمــل، همزمــان بــه عنــوان نیرویی 
 Lister( ــد ــل می کن ــری عم ــردن و فراگی ــرد ک ــرای ط ب
ــه  ــراد و گروه هــا ب ــرل دسترســی اف ــا کنت 323 :2012( و ب

منابــع جامعــه، کارکــرد تخصیص دهــی بــر مبنــای معیارهای 
عضویــت و شــهروندی را پیــدا می کنــد کــه از مســائل جدی 
جوامــع امــروزی اســت. روند دشــوار شــهروند کشــور دیگری 
شــدن بــه  خوبــی ایــن ویژگــی و جریــان فراگیــری و طــرد 
ــت  ــمی عضوی ــای رس ــن معیاره ــد. تعیی ــان می ده را نش
ــرد  ــری و ط ــت های فراگی ــادی از سیاس ــهروندی نم و ش
ــت  ــب منزل ــی کس ــع در پ ــه مناب ــی ب ــی دسترس و چگونگ

.)Turner 1997: 7( شــهروندی اســت
منتقــدان دیدگاه هــای شــهروندی مارشــال بــر ایــن باورنــد 
)Yuval-Davis 1997: 7( کــه توجــه بــه ســایر موقعیت هــا 

ماننــد جنــس، قومیــت یــا توانایی جســمی که همــه در بحث 
شــهروندی مهــم هســتند در نظــرات وی دیــده نمی شــود.

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، 
ــه رابطــۀ تحــت  ــر، هــر گون ــف جدیدت ــق دارد. در تعاری تعل
تأثیــر موقعیــت اجتماعــی و هویــت افــراد مد نظر قــرار گرفته 
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 Lister( کــه نشــان دهندۀ تغییــر معنــای »عضویــت« اســت
ــاوت  ــق متف ــی »ح ــت یعن ــه هوی ــتر ب ــه بیش 2007(. توج

بــودن«۱ در عیــن عضــو بودن در یــک اجتماع. بدیــن ترتیب، 
در اواخــر قــرن بیســتم، عضویــت در گروه هــای متفــاوت و 
ــت و ریشــه های  ــه  رســمیت  شناســی هوی ــرای ب ــه ب مطالب
ــردم  ــات م ــد مطالب ــت، مانن ــه اس ــکل گرفت ــی ش فرهنگ
ــرای حــذف نابرابری هــای  ــه ب ــا مطالب بومــی ســرزمین ها ی
جنســیتی. در نتیجــه، عضویــت در یــک جمع و تعلق داشــتن 
بــه یــک هویــت جمعــی در یــک جامعــۀ چند فرهنگــی بــه 

.)Mouffe 1992( مســئله ای مهــم تبدیــل شــده اســت
در حالــی  کــه بیشــترین منابــع شــهروندی بــه  طــور نســبی 
ــز اســت،  ــهروندی متمرک ــری ش ــت/ فراگی ــد عضوی ــر بع ب
از شــهروندی  بــه جنبــۀ دیگــری  نوشــته های جدیــد 
می پردازنــد کــه بــه عنــوان نیــروی طــرد عمــل می کنــد و 
بــه کســانی  کــه شــهروند کامل نیســتند )بخشــی شــهروند2 
هســتند( یــا شــهروند محســوب نمی شــوند. توانایــی کمتــر 
ــان  ــزان برخورداری ش ــهروند و می ــای ش ــتر گروه ه ــا بیش ی
از حقــوق شــهروندی بســتگی بــه ایــن دارد کــه در کجــای 
طیــف طــرد/ فراگیــری قــرار گرفتــه  باشــند. این شــهروندان 

ــه دو گــروه تفکیــک کــرد: را می تــوان ب

- کســانی کــه از ورود و تعلــق بــه یــک اجتمــاع بازداشــته 
می شــوند، ماننــد مهاجریــن و پناهنــدگان کــه طــرد آنهــا 

1 - the right to be different
2 - partial citizen

ــرای  ــرد و ب ــورت می گی ــور ص ــر کش ــن ه ــق قوانی مطاب
ــهروندی را  ــای ش ــد معیاره ــدن بای ــمی ش ــهروند رس ش

مطابــق قوانیــن و مقــررات داشــته باشــند.
ــا از  ــتند ام ــاع هس ــک اجتم ــه در درون ی ــانی ک - کس
شــهروندی و برخــورداری از حقــوق کامــل یــا بخشــی از 
حقــوق طــرد شــده اند، ماننــد برخــی از اقــوام ســاکن یــک 
کشــور. در ایــن حالــت، ترکیــب الگوهــای طــرد بر اســاس 
یــک ویژگــی مثــل قومیــت بــا ســایر انــواع تقســیم های 
اجتماعــی ماننــد طبقــه، جنســیت یــا ســن، می توانــد بــه 
صــورت تشــدیدکننده یــا تخفیف دهنــدۀ طــرد عمــل کنــد.

۲-۲-۱- ارزش ها و معانـی در بیان شهـروندی
بخــش بزرگــی از منابــع اخیــر شــهروندی بــه چالشــی کــه 
دربــارۀ طردکنندگــی شــهروندی و وعــدۀ فراگیــری آن وجود 
ــه در کشــورهای  ــی ک ــدی مطالعات ــد. جمع بن دارد پرداخته ان
بــه  اصطالح جنــوب3 در مــورد چگونگــی تجهیــز اجتماعی و 
سیاســی مــردم محلــی برای دســتیابی بــه حقوق شــهروندی 
انجــام شــده )Kabeer 2005:1( نشــان می دهــد کــه وقتــی 
از جایــگاه افــراد طردشــده از شــهروندی به ارزش هــا و معانی 
شــهروندی، و بــه عبــارت دیگــر بــه مطالبــات آنهــا بــرای 
فراگیــری شــهروندی، توجــه شــود مشــخص می گــردد کــه 
ــا  ــی ب ــه ارزش های ــی و چ ــه اجتماع ــی رود چگون ــار م انتظ

شــهروندی فراگیــر وجــود داشــته باشــد.

3 - لیســتر )2۰۰۷: 5۱-5۰( معتقــد اســت کــه بــا آنچه در کشــورهای شــمال 
بــه دســت آمده مشــابه اســت. 
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ــت،  ــد  )عدال ــان کرده ان ــه طردشــدگان بی ــا ک ــن ارزش ه ای
ــتگی(     ــتقالل رأی، همبس ــدن، اس ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب
شــاید جهان شــمول نباشــند ولــی آن قــدر گســترده هســتند 
کــه می تــوان ادعــا کــرد کــه جنبــۀ مهمــی از زندگــی جمعی 
ــود  ــا می ش ــای آنه ــر مبن ــد و ب ــکیل می دهن ــردم را تش م
اســتنباط کــرد کــه ارزش ها و معانــی شــهروندی در جامعه ای 
ــد  ــر« باش ــهروندی فراگی ــر »ش ــی ب ــت مبتن ــرار اس ــه ق ک

 .)Kabeer 2002: 3-7( ــود ــه خواهــد ب چگون
عدالـت۱  

و  اولیــن   ،)Kabeer 2005( انجام شــده  تحقیقــات  در 
ــه  ــورد ب ــه چشــم می خ ــه ب ــدۀ شــهروندی ک ــن ای مهم تری
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 
ــه، در  ــرای نمون ــرد. ب ــاوت صــورت بگی ــاری متف ــان رفت آن
کشــور بنــگالدش، زنــان بــر مبنای قانــون اساســی و مذهب 
منزلــت پایین تــری داشــتند. آنــان در مبــارزه بــرای برابــری 
در مقابــل قانــون )قانــون مدنــی یکســان( خواســتار آن بودند 
ــران  ــا دیگ ــی ب ــه جنبه های ــان در چ ــرد زن ــت بپذی ــه دول ک
ــر  ــد ب ــه می توان ــا چگون ــن تفاوت ه ــتند و ای ــاوت هس متف
قوانیــن و سیاســت ها و بــر شــهروندی آنهــا تأثیــر بگــذارد.
1 - justice

به  رسـمیت  شناخـته شدن2  
دومیــن ارزش  مربــوط بــه شــهروندی کــه با تقاضــای عدالت 
همبســته اســت و عمده تریــن مطالبــۀ بســیاری از گروه هــای 
طردشــده از حقــوق شــهروندی اســت بــه  رســمیت  شــناخته 
ــخیص و  ــۀ تش ــع مطالب ــن ارزش در واق ــت. ای ــدن اس  ش
ــن حــال  ــوان انســان و در عی ــه  عن ــراد ب ــرش ارزش اف پذی
ــان  ــای آن ــه تفاوت ه ــرام ب ــناختن و احت ــمیت  ش ــه  رس ب
ــه  ــی ک ــن و بی عدالت ــده  گرفت ــکل هایی از نادی ــت. ش اس
ــی در  ــد ممکــن اســت حت ــًا ریشــه های فرهنگــی دارن غالب
ــز  ــت ها نی ــد و در سیاس ــدا کنن ــمی پی ــۀ رس ــن جنب قوانی
منعکــس شــوند، کــه نتیجــۀ آن طــرد گروه هایــی از حقــوق 

شــهروندی اســت.
تــالش بــرای بــه  رســمیت  شــناخته  شــدن غالبــًا بــه معنــای 
مطالبــۀ حــِق حــق داشــتن3 اســت )Arendt 1958(، یعنــی 
افــراد بــا وجــود تفاوت هــا بــه رســمیت شــناخته و بنابرایــن 

»شــهروند کامــل« محســوب شــوند.
استقـالل رأی4  

اســتقالل رأی بــه ایــن معنــی اســت که مــردم بــرای اعمال 
کنتــرل بــر امــور زندگــی خــود )حداقل تــا انــدازه ای( خواهان 
خودمختــاری و اســتقالل هســتند. ایــن ســومین مجموعــه از 

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

منبع: کتاب دومین دوره مسابقه عكاسي جستجوي کیفیت در شهر از دریچه تصویر )1396(
عكس: فرشته اصالحي
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ارزش هــای شــهروندی اســت کــه طردشــدگان بــاور دارنــد 
ــته  ــود داش ــر وج ــهروندی فراگی ــۀ دارای ش ــد در جامع بای
باشــد. مبارزه هــای شــهروندی برای کســب اســتقالل رأی و 
خودمختــاری از جمله شــامل  به  دســت آوردن حق کنترل بر 
منابــع، حــق کنتــرل بر نیــروی کار خــود، حق انتخاب شــدن 

بــرای ســمت های تصمیم گیــری، حــق 
حضــور و مشــارکت در عرصه هــای 
عمومــی و حــق انتخــاب همســر و 
زمــان ازدواج در حوزۀ خصوصی اســت.

همبستگـی۱  
اتحــاد و همبســتگی مجموعــۀ چهــارم 
و  اســت  ارزش هــای شــهروندی  از 
ــودن  ــأن ب ــت هم ش ــی ظرفی ــه معن ب

ــه  رســمیت   ــت و ب ــۀ عدال ــران و مطالب ــا دیگ ــی ب و همراه
شناســی و اقــدام بــه صــورت یــک واحــد اســت. همبســتگی 
می توانــد بر اســاس تجربیــات مشــترک طردشــدگی و بــرای 
مطالبــۀ عدالت شــکل بگیــرد، مانند مبــارزات کارگــری برای 
ــرایط  ــود ش ــا، بهب ــدن اتحادیه ه ــناخته  ش ــمیت  ش ــه  رس ب
کار و ارزش گــذاری باالتــر نیــروی کار. واقعیــت ایــن اســت 
ــم  ــه بدانی ــرد ک ــکل می گی ــی ش ــتگی در صورت ــه همبس ک
چــه کســانی از شــهروندی طــرد شــده اند و تــا چــه انــدازه 
ــر  ــود را تغیی ــت طردشــدگی خ ــه وضعی ــدوار هســتند ک امی
دهنــد. اگــر چنیــن امیــدی وجــود نداشــته باشــد، همبســتگی 
ــک وجــود  ــواده و خویشــاوندان نزدی ــا اعضــای خان ــط ب فق

خواهــد داشــت.
ــای  ــئلۀ معیاره ــا مس ــع ب ــۀ جوام ــه، هم ــور خالص ــه  ط ب
شــهروندی و دامنــۀ شــمول آن مواجــه هســتند و تصویــب 
قوانیــن و مقــررات گرچــه می توانــد جنبه هایــی از آن را 
ــرزی  ــا م ــۀ زمینه ه ــوان در هم ــر بت ــد، اگ ــازمان دهی کن س
هــم ترســیم کــرد، مرزهــای اجتماعــی و فرهنگــی فراتــر از 
ــق  ــد. همــواره عــده ای طب ــی عمــل می کنن مرزهــای قانون
قانــون شــهروند هســتند کــه در عمــل از حقــوق آن برخوردار 
نمی شــوند و گروهــی نیــز بــه  طــور کامــل شــهروند نیســتند 
و از عضویــت در اجتمــاع طــرد شــده اند. طرد شــدگان ممکــن 
اســت از قوم هــای مختلــف بــا فرهنگ هــای متفــاوت، 
ــن  ــه روش ــند. آنچ ــاوت و ... باش ــی متف ــای جنس از گروه ه

1 - solidarity

ــرای کســب  ــارزۀ طردشــدگان ب ــه مب ــن اســت ک اســت ای
حقــوق شــهروندی و برخــورداری از آن فراینــدی اجتماعــی 
اســت کــه در آینــده نیــز جریــان خواهــد داشــت. امــا طــرد 
ــۀ  ــه مجادل ــه ب ــود ک ــکار تر می ش ــی آش ــهروندی وقت از ش
دیگــری دربارۀ شــهروندی کــه عام گرایــی غیرواقعــی نامیده 
ــه  ــی ک ــم. موضوع ــه کنی ــده توج ش
ــردازان  ــیاری از نظریه پ ــاور بس ــه ب ب
ــای  ــدن واقعیت ه ــان مان ــبب پنه س
طــرد شــهروندی در زیــر پوشــش 
بر اســاس  رســمی  برابری هــای 
 Ellison 1999:58,( قوانین شده اســت
.)Mamdani 1996, Lister 1997b: 38

2-۳- عام گرایـی2 و یکسان پنـداری
حقــوق شــهروندی بــه همــۀ مردمی کــه عضو یــک اجتماع/ 
ــن  ــود. در ای ــا می ش ــر اعط ــه صــورت براب ــتند ب ــت هس مل
ــهروندان  ــود و ش ــه می ش ــامل هم ــهروندی ش ــی ش معن
ــه در  ــوند ک ــده می ش ــان دی ــای یکس ــا نیازه ــان و ب یکس
ــدرت  ــع و ق ــه مناب ــی ب ــانی در دسترس ــای یکس موقعیت ه
قــرار دارنــد. قوانیــن حامی ایــن حقوق بــرای شــهروندان نیز 
بی طرفانــه و بــه صــورت برابــر بــرای همــه اجــرا می شــود. 
ــهروندی  ــوان ش ــا را می ت ــم و توصیف ه ــن مفاهی ــۀ ای هم

.)Meer and Sever 2004: 10-16( ــد ــرا3  نامی عام گ
ایــده آل عام گرایــی نهفتــه در ایــدۀ شــهروندی از یــک ســو و 
فهــم گوناگونی هــا و تفاوت هــا از ســوی دیگــر زمینــۀ بحــث 
 .)Lister 1995: 3-4( ــت ــاخته اس ــم س ــه را فراه و مجادل
ــا  ــه دولت ه ــد ک ــی نشــان می ده ــات جهان ــش و تجربی دان
در کشــورهای مختلــف ســاختارهای متفاوتــی دارنــد. وجــود 
ایــن فرم هــای گوناگــون بــه ایــن معنــی اســت کــه مــردم 
ــی از  ــکال مختلف ــا اش ــن دولت ه ــا ای ــه ب ــت( در رابط )مل
حقــوق شــهروندی را تجربــه می کننــد. همچنیــن اســت در 
ــوای  ــا و محت ــی معن ــای اجتماع ــه گروه ه ــا ک درون ملت ه
متفاوتــی از شــهروندی ارائــه می دهنــد و تجربــۀ عضویــت، 
ــا  ــه ب ــد ک ــزارش می کنن ــی را گ ــارکت متفاوت ــق و مش تعل

ــدارد. ــی ن الگــوی شــهروندی عام گــرا همخوان
عام گرایــی ایــن واقعیــت را پنهــان می کنــد کــه فرایندهــای 

2 - universality
3 - universal citizenship

واقعیـت فراگیر نبـودن حقوق، 
وجود تبعیض  و قـدرت نابرابر بر 
پایة طبقه، قومیت و جنسیت را 

پنهان می سـازد
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تاریخــی در زمینه هــای مختلــف بــه بــروز اشــکال متفاوتــی 
 .)Mukhopadhyay et al. 2003( از شــهروندی می انجامد
تصــور عام گرایــی شــهروندی و شــکل گســترش یابندۀ 
بــرای دموکراســی  اشــتیاق  و  حکومت مــداری غربــی 
ــهروندی  ــری از ش ــکال دیگ ــدن اش ــده ش ــع دی ــد مان نبای
ــی  ــی و جنس ــی، زبان ــژادی، قوم ــاوت ن ــای متف و تجربه ه
در ســایر جوامــع شــود )Meer and Sever 2004: 10(. در 
ــوان  ــود دارد نمی ت ــیاری وج ــای بس ــه تفاوت ه ــی ک جهان
ــرا  ــرد زی ــرض ک ــه ف ــهروندی را تحقق یافت ــی ش عام گرای
ــه  ــا »ب ــمول از ارزش ه ــۀ جهان ش ــک مجموع ــل ی تحمی
ــهروندی  ــی از ش ــکل غیرواقع ــک ش ــه ی ــج ب ــه« منت هم

می شــود.
ــرا  ــهروندی عام گ ــم ش ــب در فه ــدۀ غال ــه ای ــی  ک در حال
»حقــوق بــرای همــه« اســت، نظریه پــردازان از جملــه 
ــت  ــده، واقعی ــن ای ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ــا۱ ب زنانه نگره
ــر  ــدرت نابراب ــض  و ق ــود تبعی ــوق، وج ــودن حق ــر نب فراگی
ــازد.  ــان می س ــیت را پنه ــت و جنس ــه، قومی ــۀ طبق ــر پای ب
همچنیــن فراینــد تاریخــی را کــه در طــی آن حقــوق شــکل 
می گیــرد و عــدۀ زیــادی از مــردم در حاشــیه قــرار می گیرنــد 
ــاس  ــردم بر اس ــی از م ــرد گروه های ــه ط ــر ب ــاًل منج و عم
تفاوت هایشــان از حقــوق و مســئولیت های شــهروندی کامــل 
می شــود نشــان نمی دهــد. در نتیجــه، در حالــی کــه مطابــق 
قوانیــن تظاهــر بــه برابــری رســمی می شــود، عام گرایــی بــه  
ــیه ای تر  ــه حاش ــد ب ــا می توان ــا نابرابری ه ــورد ب ــای برخ ج
کــردن آنهایــی کــه از قبــل نیــز در حاشــیه هســتند بینجامــد 

 .)Lister 1997a:18( و طــرد اجتماعــی را تقویــت کنــد
اســتفاده  بــا  نابرابری هــا  و  پوشــانیده شــدن طردهــا 
ــوم را  ــن مفه ــه ای ــده ک ــبب ش ــی س ــده آل عام گرای از ای
عام گرایــی غیرواقعــی2 بنامنــد )Lister 2007: 52(. امــا 
ــردن  ــر رد ک ــردازان خط ــی از نظریه پ ــال برخ ــن ح در عی
عام گرایــی شــهروندی را گوشــزد می کننــد و معتقدنــد 
ظرفیــت رهایی بخــش »اصــل برابــری حقــوق بــرای همــه« 
 )Vogel 1988: 157( را نبایــد از بحث شــهروندی جدا کــرد
زیــرا عام گرایــی زمینۀ مشــروعی بــرای طردشــدگان از دایرۀ 
ــا  ــی و تبعیض ه ــا بی عدالت ــد ت ــم می کن ــهروندی فراه ش

1 - feminists
ملکیان )۱383( زنانه نگر را معادل فمینیسم قرار داده است.

2 - false universality

ــورهای  ــات کش ــی تجربی ــند. در بررس ــش بکش ــه چال را ب
ــی  ــه عام گرای ــد ک ــا می کن ــر )2۰۰5: 8(  ادع ــوب، کبی جن
منبــع مفیــدی بــرای طــرح و پیگیــری مطالبــات گروه هــای 
ــت  ــدن و عدال ــناخته ش ــمیت  ش ــه رس ــرای ب ــده ب طرد ش
ــی ســبب گســترده تر شــدن  ــدۀ عام گرای ــع ای اســت. در واق
حق هــا از جملــه حقــوق سیاســی ماننــد حــق رأی و حقــوق 
اجتماعــی و اقتصــادی گروه هــای حاشــیه ای و تضمیــن 
ــی  ــروری زندگ ــات ض ــه امکان ــا ب ــن گروه ه ــی ای دسترس
ــی  ــای تاریخ ــی زمینه ه ــه در عام گرای ــت. گرچ ــده اس ش
ــده  ــا دی ــداری آنه ــا و پای ــدۀ نابرابری ه و سیاســی ایجادکنن
نمی شــود و تأثیــر اساســی آن بــر آگاهــی افــراد از نیازهــا و 
 Phillips 1993: 95,( ــود ــه می ش ــده گرفت ــان نادی حقوقش
Lister 1997b: 30(، دارای حــق دانســتن همــۀ شــهروندان 

در برخــورداری از حقــوق یکســان نیــز لزومًا پیامدهــا و نتایج 
برابــری بــه  بــار نمــی آورد.

ــهروندی  ــوق ش ــی حق ــداران عام گرای ــن طرف ــۀ بی مجادل
و پیــروان رویکــرد مبتنــی بــر تفاوت هــا و ویژگی هــا 
)خاص گرایــی3( چالشــی اســت کــه ســبب جســت وجو بــرای 
ــده  ــی ش ــا و هم نوای ــام تفاوت ه ــرای ادغ ــی ب ــن راه یافت
اســت، یعنــی حرکــت بــه ســوی »عامــی« کــه ماهیت هــای 
 Phillips( متفــاوت و هویت هــای خــاص را نیــز در بر بگیــرد

.)1993: 5

نظریه پردازانــی معتقدنــد کــه مجادلــه غیرقابــل انــکار اســت 
امــا هــر دو رویکــرد یعنــی عام گرایــی و تفاوت نگــری 
)خاص گرایــی( می توانــد بــه  جــای اصــول متضــاد و متقابــل، 
دو وجــه یــک مفهــوم در ســطح نظــری۴ و در ســطح واقعی5 

تلقــی شــود.
ــد  ــت و بای ــته پذیرف ــم بس ــا چش ــوان ب ــی را نمی ت عام گرای
ــن  ــرد و ای ــگاه ک ــه آن ن ــاوت ب ــای متف ــرایط و زمینه ه در ش
ــری  ــث نظ ــک بح ــی ی ــای عمل ــاوت فرم ه ــای متف زمینه ه
 Mamdani 1996, Kabeer( را شــکل می دهنــد )شــهروندی(
2005(، بــا ایــن توضیــح کــه مبــارزه بــرای به  دســت آوردن 

ــان  ــت از آن در می ــۀ محرومی ــهروندی در نتیج ــوق ش حق
ــن  ــان مشــترک اســت. بنابرای ــای تحــت ســتم جه گروه ه
ایــن حقــوق »عــام« هســتند امــا »خــاص« می شــوند وقتــی 
کــه مقاومــت و اعتــراض طردشــدگان بــه بیــرون مانــدن از 

3 - particularism
4 - abstract sights
5 - concrete forms
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ــی و  ــی ـ فرهنگ ــای اجتماع ــهروندی در زمینه ه ــرۀ ش دای
ــات  ــت مطالب ــر وق ــس ه ــود. پ ــکل داده می ش ــی ش سیاس
حقــوق شــهروندی در چارچــوب سیاســی، قانونــی و دولت هــا 
ــه   ســامان داده و پاســخ داده می شــوند، شــکل »خــاص« ب
ــا در  ــی دولت ه ــای قانون ــون چارچوب ه ــد چ ــود می گیرن خ

ــا هــم تفــاوت دارنــد. کشــورهای مختلــف ب
بــرای نمونــه، آنچــه بــا  عنــوان »تبعیــض مثبــت«۱ شــناخته 
شــده بــه شــکلی عام گرایــی همــراه بــا خاص گرایــی اســت 
زیــرا تبعیــض مثبــت بــه معنــای طراحــی خدمــاِت از نظــر 
اجتماعــی قابــل قبــول )عــام( بــا هــدف کاهــش نابرابری هــا 
و بــه نفــع کســانی )خــاص( اســت کــه بیشــترین نیازهــا را 

.)Powell 2002: 234( دارنــد
امــا بــه  هــر حــال در ایــدۀ عام گرایــی کــه بــر پیش فــرض 
همــۀ شــهروندان دارای منزلــت برابــر، حقــوق برابــر، وظایف 
برابــر و ... بنــا شــده، نابرابری هــای ناشــی از نــژاد، قومیــت 
ــده  ــهروندی دی ــت ش ــا منزل ــط ب ــدان مرتب ــیت چن و جنس
نشــده اند و جنبش هــای اجتماعــی ایــن ایــده را بــه چالــش 
.)Roche 1987, Hobson and Lister 2002( می کشــند

2-۴- نابرابـری ها و تفـاوت ها
در بریتانیــا، در شــرایط پــس از جنــگ، شــهروندی بــر مبنای 
ــت  ــی از عضوی ــف ناش ــوق و وظای ــت، حق ــری در منزل براب
 )Lister 1990b: 453( ــد ــف می ش ــاع تعری ــل در اجتم کام
و تالشــی بــرای مدیریــت نابرابری هــای ایجاد شــده در بــازار 
 Powell 2002:( یــا نابرابری هــای مشــروعیت یافته بــود
ــن  ــارت دیگــر، کاهــش پیامدهــای تضــاد بی ــه عب 234(. ب

طبقــات در نظــام ســرمایه داری را دنبــال می کــرد. بنابرایــن 
ــع  ــا بازتوزی ــهروندی، ب ــوق ش ــق حق ــاه، در تحق ــت رف دول
ــورت  ــه ص ــادی ب ــد اقتص ــل از رش ــع حاص ــی از مناب بخش
ــگان،  ــی رای ــوزش عموم ــی، آم ــن اجتماع ــای تأمی برنامه ه
حمایــت از خانواده هــا و ... خطــر انقــالب را کاهش و شــکلی 
 Turner 1997:( ــد ــق می کن ــتگی را خل ــاد و همبس از اتح
11(. امــا در یــک واکاوی جــدی نشــان داده می شــود کــه 

ــا  ــری فرصت ه ــت و براب ــری منزل ــان براب ــادۀ می رابطــۀ س
ــردازان  ــال نظریه پ ــن ح ــا ای ــدارد )Hay 1996(. ب ــود ن وج
ــهروندی  ــی ش ــارۀ معان ــتمر درب ــش مس ــث و پژوه ــه بح ب

1 - positive discrimination

پرداخته انــد تــا ماهیــت برابرگرایانــه2 و ضــد سلســله مراتبــی3 
 Lister 2007:( آن هرچــه بیشــتر مــورد تأکیــد قــرار گیــرد
ــن نظــر کــه فقــط در ایــن صــورت اســت کــه  ــا ای 49(، ب

مفهــوم حقــوق شــهروندی ابــزاری می شــود تــا گروه هــای 
بیــرون  مانــده از دایــرۀ شــهروندی و طردشــدگان در مبارزات 

ــد. ــتفاده کنن ــه از آن اس عدالت خواهان
ــری  ــی و فراگی ــه طردکنندگ ــان وج ــش می ــه و تن مجادل
شــهروندی، کــه در واقــع در تعریف شــهروندی نهفته اســت، 
ــود.  ــیده می ش ــز کش ــری نی ــی و براب ــوع عام گرای ــه موض ب
بحــث و مجادلــه بــر ســر نابرابری و تفــاوت، چالشــی که گاه 
بــا عنــوان برابــری و نابرابــری و تبعیــض مطرح می شــود، به 
مســئلۀ مهمــی در مبــارزات شــهروندی و مطالبــۀ حــق بــدل 
شــده اســت. اصــواًل مبــارزه  بــرای کســب حقوق شــهروندی 
بــه معنــای تــالش بــرای برابــری اســت. اما اینکــه آیــا افراد 
برابرنــد یــا بایــد بــا افــراد فــارغ از تفاوت هــا رفتارهــای برابر 

داشــت خــود مســئلۀ مهم تــری اســت.
ــی تصــور  ــا ناشــی از نابرابری هــای طبقات ــدا تفاوت ه در ابت
می شــد کــه بــا فــرض برابــری منزلت هــا، حقوق شــهروندی 
بــه بهبــود کیفیــت زندگــی طبقــۀ  کارگــر کمــک می کــرد، 
و حفــظ همبســتگی اجتماعــی در میــان شــهروندان در گــرو 
تأمیــن رفــاه دیــده شــده بــود. اما امــروزه فقــط طبقــۀ کارگر 
ــای  ــدد و گروه  بندی ه ــل متع ــه عوام ــت بلک ــر نیس مدنظ
متفــاوت )گروه هــای قومــی، نــژادی و ...(  می توانــد در 
حفــظ همبســتگی تأثیرگــذار باشــد زیــرا وقتــی گروهــی از 
شــهروندی و برخــورداری از حقــوق اجتماعــی طرد می شــوند 
ــد،  و در مقابــل گروه هــای دیگــری از آن بهره منــد می گردن
امــکان همبســتگی وجــود نخواهــد داشــت. امــروزه اجتمــاع 
یک دســت گذشــته بــه مجموعــه ای از اجتماع هــای گوناگون 
ــت  ــز عینی ــا نی ــری منزلت ه ــه و در نتیجــه براب تحــول یافت

.)Lister 1990a: 48( نمی یابــد
بــه  یقین اعطــای منزلــت، حقــوق و وظایف برابر شــهروندی 
نابرابری هــای  بــرای مدیریــت  رفــاه  ایجــاد دولــت  و 
مشــروعیت یافته بــه دالیــل اجتماعــی و اقتصــادی آن دوره 
ــۀ  ــه هم ــان ب ــمی یکس ــوق رس ــای حق ــت. اعط ــوده اس ب
ــدرت  ــه در آن ق ــده ک ــده ش ــری دی ــای براب ــه معن ــراد ب اف
سیاســی و اقتصــادی افــراد ربطــی بــه ایــن برابــری نــدارد. 

2 - egalitarian
3- anti-hierarchical 
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ــه  ــوق ب ــردن از حق ــا نک ــردن ی ــتفاده ک ــب اس ــن ترتی بدی
ــن  ــا ای ــای انتخــاب شــهروندان تفســیر شــده اســت، ب معن
ــورد  ــای م ــع و فرصت ه ــراد مناب ــۀ اف ــه هم ــرض ک پیش ف
 Jones and( ــد ــار دارن ــرای ایــن انتخــاب را در اختی ــاز ب نی

 .)Gaventa 2002: 2-3

ــود  ــت وج ــه اس ــث و مجادل ــورد بح ــروزه م ــه ام ــا آنچ ام
تفاوت هــا و دیــده نشــدن ایــن تفاوت هاســت، تفاوت هایــی 
ــدادی از  ــود. تع ــض( ش ــری )تبعی ــب نابراب ــد موج ــه نبای ک
ــان  ــک می ــواًل تفکی ــه اص ــد ک ــن نظرن ــر ای ــندگان ب نویس
ــن دو  ــت و ای ــوع اس ــی موض ــاوت بدفهم ــری و تف نابراب
ــتیابی  ــرای دس ــه ب ــی ک ــن معن ــه ای ــتند. ب ــازگار نیس ناس
ــده  ــر دی ــا کم رنگ ت ــخص، تفاوت ه ــدف مش ــک ه ــه ی ب
می شــوند تــا برخــالف وجــود تفاوت هــا بــا افــراد برخــورد و 
رفتــار برابــر صــورت گیــرد )Lister 1995: 15(. امــا در عین 
حــال اگــر در نظــر گرفتــن تفاوت هــا بــرای اعمــال سلســله 
ــد،  ــده باش ــای اعمال ش ــردن نابرابری ه ــان ک ــب و پنه مرات
نتیجــۀ آن محرومیــت و طــرد یک گروه از حقوق شــهروندی 
.)Pateman 1992( ــود ــد ب ــا خواه ــایر گروه ه ــر س در براب

ــر  ــورد براب ــه و برخ ــودن هم ــان ب ــرض یکس ــن، ف بنابرای
ــای  ــرا گروه ه ــد زی ــر نمی رس ــه نظ ــی ب ــه منطق ــا هم ب
ــی  ــل ناهمخوان ــه  دلی ــرۀ شــهروندی ب ــده از دای ــرون مان بی
ــی  ــای متفاوت ــع گروه ه ــهروندی در واق ــای ش ــا معیاره ب
 Meer and Sever( ــد ــی دارن ــای متفاوت ــتند و نیازه هس
21-16 :2004(. بــرای نمونــه، حــق اشــتغال یکــی از حقوق 

شــهروندی اجتماعــی اســت. حتــی اگــر فــرض کنیــم کــه 
همــۀ شــهروندان می تواننــد بــه انتخــاب خــود از ایــن حــق 
ــی نیســت،  ــه واقعیت ــرون ب ــرض مق ــه ف ــد، ک اســتفاده کنن
ــق  ــن ح ــدی از ای ــرای بهره من ــن ب ــد معلولی ــی مانن گروه
ــن  ــدم درک ای ــد. ع ــتیبانی های بیشــتری دارن ــه پش ــاز ب نی
ــی  ــدن و تشــدید نابرابری های تفاوت هــا موجــب مخفــی مان
می شــود کــه شــهروندی ادعــای برابــری در آنهــا را دارد. در 
واقــع اگــر فعالیت هــای خاصــی بــرای ایــن  گونــه گروه هــا 
انجــام نشــود، تجــاوز بــه حقــوق شــهروندی تلقــی می شــود. 
پــس همــه مثــل هــم نیســتند و دسترســی نابرابر بــه منابع و 
قــدرت بــه معنــای تــوان نابرابــر در مطالبۀ حقوق شــهروندی 
اســت و ســبب ضایــع  شــدن ایــن حقــوق می شــود. بنابرایــن 

ــمی  ــای رس ــن و اعط ــق قوانی ــودن مطاب ــهروند ب ــط ش فق
برابــری کافــی نیســت و ایجــاد شــرایط الزم بــرای اســتفاده 
 .)Sarvasy 1992: 356( از ایــن حقــوق نیــز ضــروری اســت
ــی را  ــای واقع ــًا نابرابری ه ــی غالب ــای قانون ــن برابری ه ای

ــد. ــرا ظاهــراً همــۀ افــراد برابرن پنهــان می کنــد زی
ــت و  ــده گرف ــا را نادی ــری و تفاوت ه ــوان نابراب ــر نمی ت اگ
ــا یکدیگــر مطــرح کــرد، پرســش  نبایــد آنهــا را در تضــاد ب
ــم تفاوت هــا را تشــخیص  ــه می توانی ــن اســت کــه چگون ای
ــوق  ــری در حق ــی براب ــان در پ ــم و همچن ــم و بپذیری بدهی

شــهروندی باشــیم؟

2-۵- فردگرایـی در برابر خیر عمومـی
شــهروندی فقــط ناظــر بــر مجموعــه مقــررات قانونــی حاکم 
ــط افــراد و دولت هــا نیســت، بلکــه مجموعــه ای از  ــر رواب ب
ــرد.  ــر می گی ــز در ب ــط اجتماعــی بیــن شــهروندان را نی رواب
تقابــل حقــوق فــردی و حقوق جمعــی۱ در واقع ادامــۀ مجادلۀ 
ــه   ــی ب ــت. فردگرای ــی اس ــی و خاص گرای ــان عام گرای می
عنــوان یــک ســنت فلســفی یا یــک عمــل قانونــی محصول 
دورۀ خاصــی از تاریــخ صنعتی شــدن در زمینه هــای اجتماعی 
ـ اقتصــادی خــاص غــرب اســت. در تعریفــی که شــهروندی 
را یــک منزلــت و افــراد را دارای حــق برخــورداری از حقــوق 
همگانــی )عــام( اعطایــی دولت هــا می دانــد، موضوع بــر این 
محــور بنا شــده که افــراد )شــهروندان( برای پیشــبرد عالیق 
خودشــان عقالیــی رفتــار می  کننــد و نقــش دولــت حمایت از 
شــهروندان بــرای برخــورداری از حق هــای اعطا شــده اســت 
ــه  ــگاه فردگرایان ــا ن )Jones and Gaventa 2002: 2-3(. ب

ــه شــهروندی، امــکان عضویــت در اجتماعــی کــه منافــع  ب
جمعــی و خیــر عمومــی بــه انتخــاب و تصمیم گیــری جمــع 
ــدارد  ــه فــرد شــهروند تعییــن و پیگیــری شــود وجــود ن و ن

.)Yuval-Davis 1997: 5(

پایبنــدی شــهروندی بــه ایــدۀ فــرد به  عنــوان دارنــدۀ حقوق، 
کــه مســتقل از روابــط اجتماعــی و جایــگاه خــود در جامعــه 
اســت و در غــرب بــه خواســت و ارادۀ فــردی متکــی شــده، 
ــه  ــدارد. البت امــروزه در آن جوامــع هــم پذیــرش عمومــی ن
در برخــی از کشــورها ایــدۀ فردگرایــی بیشــتر رایــج اســت، 
ماننــد امریــکا کــه حقــوق فــردی در قانــون اساســی، نهادهــا 

1 - group rights
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و فرهنــگ تنیــده شــده و پشــتوانه ای بــرای آنچــه در زندگی 
ــه   وجــود مــی آورد. امــا در برخــی  ــد ب ــه اتفــاق می افت روزان
دیگــر از کشــورها ماننــد حــوزۀ اســکاندیناوی بســتگی های 
اجتماعــی اهمیــت بیشــتری دارد و نیازهــا و وظایــف افراد بر 
پایــۀ روابــط آنهــا بــا دیگــر اعضــای جامعــه تعریف می شــود 
ــر  ــن ب ــتگی در قوانی ــی و همبس ــوق جمع ــری حق و پیگی

 .)Kabeer 2005:11( ــت دارد ــردی اولوی خواســت های ف
ــان  ــل می ــی دارد. تعام ــق۱ اجتماع شــهروندی ریشــه در تعل
ــک  ــت در ی ــی از عضوی ــتگی های ناش ــهروندان و وابس ش

ــی  ــکل گیری گروه های ــه ش ــاع ب اجتم
و  می  انجامــد کــه حقــوق جمعــی 
خیرعمومــی2 را تعریــف می کننــد و 
گاه بــرای بــه  دســت آوردن آن دســت 
ــن  ــد. بنابرای ــی می زنن ــدام جمع ــه اق ب
ــاس  ــه بر اس ــئولیت ها ن ــوق و مس حق
عالیــق و خواســت فــرد بلکــه بــر پایۀ 
نیازهــای اجتمــاع مشــخص می شــوند. 

اجتمــاع ممکــن اســت بــر مبنــای حــوزۀ جغرافیایــی، عالیق 
و ویژگی هــای مشــترک )Lowndes 1995: 162-163( یــا 
محرومیت هــای مشــترک شــکل گرفتــه باشــد. بدیــن ترتیب 
ــاع و  ــرد و اجتم ــط ف ــر رواب ــی ب ــئولیت جمع ــوق و مس حق
 Isin( کســب هویــت از طریــق ایــن روابــط متمرکــز اســت
and Wood 1999: 2-8(. در واقــع پیوســته بــودن بــه گروه 

ــه  ــه ای از شــهروندی، ب ــوان جنب ــه عن ــت گروهــی ب و هوی
 ویــژه بــرای آنهایــی کــه توســط جامعــه حاشــیه ای شــده اند، 

مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت.
ــرش و  ــی پذی ــه معن ــروه ب ــوق و مســئولیت گ ــرش حق پذی
ــف  ــای مختل ــی گروه ه ــت، یعن ــا اس ــه تفاوت ه ــرام ب احت
ــای  ــۀ مجموعه ه ــروع مطالب ــور مش ــه  ط ــت ب ــن اس ممک
 Jones and Gaventa( متفاوتــی از حقــوق را داشــته باشــند

.)2002: 11

عرصــۀ عمومــی دموکراتیــک، تجمعــی از گروه هــا اســت که 
شــهروندان در آن مشــارکت می  کننــد. در بســیاری از مــوارد 
ــه از  ــرد ک ــکل می گی ــرادی ش ــان اف ــا در می ــن گروه ه ای
قــدرت اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی و حقــوق شــهروندی 
ــات و  ــه اجتماع ــن  گون ــش ای ــده اند. پیدای ــرد ش ــل ط کام

1 - belonging
2 - common goods

ــه  ــت ک ــی اس ــان دهندۀ چالش های ــا نش ــی آنه ــدام جمع اق
ــکار  ــوان ان ــه نمی ت ــه هســتند. البت ــا آن مواج شــهروندان ب
کــرد کــه اقدام هــای جمعــی، عــالوه بــر تقویــت اعتمــاد بــه 
ــوق  ــدگان از حق ــد طردش ــی، می توان ــردی و جمع ــس ف نف
ــران  ــوان کنش گ ــه  عن ــا ب ــد ت ــب کن ــهروندی را ترغی ش
 Lister 1997a:( سیاســی و شــهروندان فعــال اقــدام کننــد
33(. نمونــۀ بــارز ایــن  گونــه فعالیت هــای شــهروندی بــرای 

مطالبــۀ حقــوق جمعــی، مبــارزات کارگــری اســت.
ــکیل  ــاع تش ــن اجتم ــه از چندی ــع ک ــیاری از جوام در بس
ــات  ــن اجتماع ــک از ای ــده اند، هر ی ش
ــد.  ــود را دارن ــاص خ ــای خ ویژگی ه
افــراد هویــت  از  بــرای بســیاری 
گروهــی حتــی قوی تــر از هویــت 
فردی اســت و بــرای تعریــف موقعیت 
ــت گروهــی  ــر هوی اجتماعــی خــود ب
 .)Bulbeck 1998( ــد ــد می ورزن تأکی
گاه تعلــق بــه ایــن اجتماعــات بیشــتر 
در زندگــی افــراد تأثیــر دارد تــا عضویــت در جامعــۀ بزرگ تر. 
بدیــن ترتیــب برتــری هویــت جمعــِی حاصــل از تعلــق بــه 
یــک گــروه بــر هویــت فــردی و هویــت مدنــی کــه موجــب 
ــه  ــور توج ــئله ای در خ ــه مس ــود ب ــهروندان می ش ــاد ش اتح

.)Ellison 1997: 701( تبدیــل می شــود
ــتر  ــورت بیش ــی در دو ص ــردی و گروه ــوق ف ــل حق تقاب
ــراد  ــوق اف ــه حق ــی ک ــود: نخســت، هنگام مشــخص می ش
در درون گــروه مــورد واکاوی قــرار می گیــرد و دوم، در 
شــرایطی کــه گــروه مرکــب از افرادی اســت کــه محرومیت 
و فرودســت بــودن آنهــا ســبب شــکل گیری ایــن گــروه در 
مقابــل گــروه فرادســت شــده اســت. بنابرایــن دو نــوع حقوق 

:)Yuval-Davis 1997: 10( ــود دارد وج
- حقــوق درون گــروه کــه متعلــق بــه اعضــای گروه 

اســت )ماننــد حقــوق اعضــای یــک طایفه(
- حقــوق گــروه در مقابــل جامعــۀ بزرگ تــر )ماننــد 

حقــوق یــک گــروه محلــی در مقابــل دولــت(.
ــا ســنت از  ــگ ی ــام فرهن ــه ن ــرادی ب ــت اول، گاه اف در حال
حقــوق شــهروندی محــروم می شــوند. در حالــت دوم، مطالبه 
ــت  ــوان اولوی ــا عن ــد ب ــت می توان ــر و دول ــۀ بزرگ ت از جامع

گروه هـا در میان افرادی شـکل 
می گیرد که از قـدرت اقتصادی، 
اجتماعـی و سیاسـی و حقـوق 
شـهروندی کامل طرد شـده اند
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خیــر عمومــی ســبب طــرد بیشــتر گــروه شــود و این درســت 
ــه آن  ــروم علی ــای مح ــه گروه ه ــت ک ــزی اس ــان چی هم
مبــارزه می کننــد )Lister 1997b: 33(. بنابرایــن وابســتگی 
میــان حقــوق فــردی و جمعــی می توانــد موجــب مقابلــه بــا 
ــوق  ــۀ حق ــرای مطالب ــروه فرودســت ب ــت اعضــای گ ظرفی
فردی شــان شــود زیــرا غالبــًا بــه  نظــر می رســد کــه چنیــن 
اقدامــی ســبب از هــم پاشــیده  شــدن مبــارزۀ جمعــی و منافع 

ــود. ــر می ش ــروه بزرگ ت گ
بدیــن ترتیــب مجادلۀ بیــن حقوق فــردی و جمعــی همچنان 
ادامــه دارد و ایــن پرســش ها  کــه مــرز بیــن پیگیــری منافــع 
فــردی و گروهــی چگونــه رســم می شــود و چــه کســی آن 
را رســم می کنــد، و کجــا منافــع گروهــی متوقــف می شــود 
و هویــت گســترده تر و همبســتگی )ملــی( شــکل می گیــرد 

همچنــان مطــرح اســت.
ــارۀ اولویــت منافــع گروهــی بــر  امــروزه اختــالف نظــر درب
منافــع فــردی یــا جامعــۀ بزرگ تــر ســبب گردیــده تــا اغلــب 
جوامــع بــرای ایجــاد تعادلــی میــان حقــوق فــردی و جمعــی 
ولــی بــا تأکیــد بــر حقــوق جمعــی تــالش کننــد. در یافتــن 
مناســب ترین روش بــرای ایجــاد هماهنگــی، موضــوع 
ــن  ــادل بی ــوع تع ــد. موض ــان می ده ــود را نش ــا خ تفاوت ه
ــت  ــده اس ــرح ش ــح مط ــن توضی ــا ای ــف ب ــای مختل فضاه
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 بــه  نظــر می رســد در برخــی 
ــاًل در عرصــۀ  ــد و مث مــوارد ترکیبــی از اینهــا عمــل می کن
اقتصــادی بیشــتر حقــوق فــردی و در عرصــۀ مذهبی بیشــتر 
ــا  ــز تفاوت ه ــی نی ــد. گاه ــت می یاب ــی اولوی ــوق جمع حق
مطــرح می شــود. بــرای مثــال، گروه هــای قومــی یــا مذهبی 
از حقــوق خاصــی برخوردارنــد در حالــی  کــه همــۀ اعضــای 

یــک ملــت دارای حقــوق همســان و واحــدی هســتند.
تشــخیص و پذیــرش حقــوق جمعــی ایــن واقعیــت را نشــان 
ــه ای  ــای چندگان ــه گروه ه ــد ب ــراد می توانن ــه اف ــد ک می ده
تعلــق داشــته باشــند و در ایــن صــورت ممکــن اســت بــرای 
آنهــا تعلــق بــه یــک ملــت )جامعــۀ بزرگ تــر( خیلــی مهــم 

نباشــد. بــه  همیــن دلیــل نیــز همبســتگی ملــی شــهروندان 
 Oldfield( بــه مســئله ای قابــل  توجــه تبدیــل شــده اســت

 .)1990:14-15, Kabeer 2005:11-13

2-۶- شهـروندی در عرصة خصوصـی۱ 
همچـون عرصـة عمومـی

فهــم شــهروندی تجربه شــده در زندگــی روزمــره بــا چالــش 
ــر  ــه عرصــۀ عمومــی در براب دوگانگــی و تقســیم زندگــی ب
ــای  ــهروندی در معن ــت و ش ــه اس ــی مواج ــۀ خصوص عرص
 Turner( ســنتی آن از ایــن تقســیم بندی پشــتیبانی می کنــد
1990(. اختصــاص شــهروندی بــه عرصــۀ عمومــی بــه ایــن 

ــه حمایــت در  ــا اســت کــه مســئولیت دولت هــا فقــط ب معن
فضــای غیرخصوصــی منحصر می شــود 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 
انــواع دیگــر مشــارکت  )در تصمیم گیری هــای محلــی و امــور 
اجتماعــی و ...( را بــه عنــوان نمادهــای شــهروندی نادیــده 
می گیــرد )Jones and Gaventa 2002: 21(. در حالــی  که 
شــهروندی بــه عنــوان یک تجربــۀ زندگــی نمی توانــد جدا از 
زمینــه ای کــه در آن اتفــاق می افتــد دیــده شــود، تمرکــز بــر 
مفهــوم »عمــل سیاســی« ســبب جدایــی فضــای عمومــی از 
خصوصــی و موضوعــی بــرای اختــالف 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، زمینه ســاز مجادلــه اســت 
 Lister 1997a, Parry et al. 1992, Pateman 1989,(

.)Gould 1988, Phillips 1997

ــۀ  ــی در عرص ــارکت سیاس ــه مش ــهروندی ب ــاص ش اختص
عمومــی و تقســیم بندی خصوصــی/ عمومــی در واقــع 
ادامــۀ مباحــث طــرد از شــهروندی و رد ادعــای عام گرایــی 
ــردازان و  ــان نظریه پ ــر می ــالف نظ ــت. اخت ــهروندی اس ش
پژوهشــگران دربــارۀ تفکیــک خصوصــی/ عمومی، مــرز بین 
ایــن دو و رابطــۀ آن بــا ســایر مفاهیــم ماننــد جامعــۀ مدنی یا 

  private, domestic, intimate ۱ - پژوهشـگران انگلیسـی زبان از مفاهیم
برای مشـخص کـردن این عرصـه اسـتفاده کرده اند.
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فعالیت هــای داوطلبانــه را می تــوان چنیــن خالصــه کــرد که 
گروهــی عرصــۀ عمومــی را همــان فضــای سیاســی می دانند 
ــواده( از ایــن فضــا  ــد کــه فضــای خصوصــی )خان و معتقدن
ــا کم اهمیــت  شــمردن تناســب و  جــدا اســت. ایــن گــروه ب
رابطــۀ آنچــه در فضــای خصوصــی اتفــاق می افتــد بــا عمــل 
شــهروندی در فضــای عمومــی، میــزان تأثیر شــرایط و روابط 
ــع و  ــه مناب ــر دسترســی اعضــا ب درون فضــای خصوصــی ب
حقــوق سیاســی و اجتماعــی ـ اقتصــادی شــهروندی ناشــی 

ــد. ــده می گیرن از ایــن دسترســی را نادی
محــوری  مســئلۀ  عمومــی  خصوصــی/  تقســیم بندی 
شــهروندی  زنانه نگــر  نظریه پــردازان  دیدگاه هــای  در 
ــهروندی،  ــی ش ــه عام گرای ــد ک ــد دارن ــان تأکی ــت و آن اس
ــور  ــودن حض ــر نب ــتن امکان پذی ــده  انگاش ــل نادی ــه دلی ب
بخــش بزرگــی از جمعیــت کشــورها در دوره هــای مختلــف 
زمانــی در عرصه هــای عمومــی، غیرواقعــی اســت و نشــان 
ــز  ــا تمرک ــل، ب ــر و در عم ــهروندی در نظ ــه ش ــد ک می ده
بــر جمعیــت فعــال در عرصــۀ عمومــی و دارای حق سیاســی 
)رأی دادن( جوهــرۀ مردانــه داشــته اســت. ایــده ای کــه بــر 
مبنــای مشــارکت شــهروندان مذکــر در فضــای عمومــی و 
زنــان محدود شــده بــه عرصــۀ خصوصــی بنیــاد نهــاده شــده 
اســت )Lister 2012: 324(. بــر ایــن اســاس زنــان مردمــی 
ــی شــرکت  ــد در موضوعــات عموم ــه نمی توانن می شــوند ک
کننــد و از »شــهروند« خطــاب  شــدن و حقوق شــهروندی نیز 
 .)Jones and Gaventa 2002: 21-22( ــد ــذف می گردن ح
تفکیــک خصوصــی/ عمومــی مســئله ای جــدی در پایــداری 
ــوق  ــاق حق ــراد در احق ــا و اف ــاوت  گروه ه ــا و تف نابرابری ه
ــی  ــی ـ  فرهنگ ــاختار اجتماع ــه در س ــت ک ــهروندی اس ش
تعریــف می شــود و منعکس کننــدۀ زمینه هــای  جامعــه 
ــی  ــاوت اجتماع ــای متف ــبی گروه ه ــدرت نس ــی و ق فرهنگ
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 نظریه پــردازان بــر ایــن نظرنــد کــه فــارع از اینکــه 
 Pateman( چــه اتفاقــی در عرصــۀ خصوصــی رخ می دهــد
1989:183(، جدایــی 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 
ــان  ــه نش ــی تجرب ــد، ول ــدن را دارن ــهروند ش ــای ش معیاره
می  دهــد کــه همــواره چنیــن نبــوده اســت. در نتیجــۀ ایــن 
بحث هــا و مجــادالت نظریه پردازانــی در پــی همســاز کــردن 
ایــن دو عرصــه برآمــده و معتقدنــد بــا مشــروعیت بخشــیدن 
ــان بــه عنــوان مســائل سیاســی  بــه مســائل و نیازهــای زن
عمومــی و در مقابــل مســائل خصوصــی یــا داخلــی می تــوان 
مجادلــۀ ایــن تقســیم دوگانــه و طــرد شــهروندی را حل کرد 

.)Fraser 1987:116-118(

موفــی )۱۹۹2: ۹( می گویــد مــا بــه راه تــازه ای بــرای فهــم 
ماهیــت خصوصــی/ عمومــی نیــاز داریــم و  بــه  جــای تعریف 
ــم  ــی، می توانی ــۀ عموم ــده از عرص ــه طرد ش ــی ب خصوص
ــه  ــم ک ــا بدانی ــه ای از فعالیت ه ــی را جنب ــۀ خصوص عرص
ــن  ــا ای ــد. ب ــرد کن ــران را از آن ط ــق دارد دیگ هر کســی ح
تعریــف، خصوصــی آن چیزی نیســت کــه نهادهــای عمومی 
حــذف کرده انــد، بلکــه آن چیــزی اســت کــه فــرد خــودش 
انتخــاب کــرده کــه از نــگاه عمومــی جــدا و دور نگــه دارد 
)Young 1990:119-120(. در ایــن صــورت و بــا ایــن 

دیــدگاه، پرســش هایی از ایــن دســت می توانــد مطــرح 
شــود کــه حاکــی از مجادله برانگیــز بــودن تقســیم خصوصی/ 

عمومــی اســت:
- کدام افراد قدرت دارند که چنین انتخابی بکنند؟

ــانی(  ــی )کس ــه کس ــاص چ ــوع خ ــر موض ــرای ه - ب
می تواننــد تصمیــم بگیرنــد کــه مــرز خصوصــی و عمومی 

کجاســت؟
ــن دو عرصــه  ــن ای ــت بی ــرز ثاب ــک م ــوان ی ــا می ت - آی

ترســیم کــرد؟
ــه در فضــای  ــائلی ک ــد در مس ــه می توانن ــردم چگون - م

ــد؟ ــق کنن ــۀ ح ــد مطالب ــی رخ می ده خصوص
- آیــا فهــم الگوهــای شــهروندی سیاســی بدون شــناخت 
تقســیم کار و وقــت در حــوزۀ خصوصــی امکان پذیــر 

اســت؟
- آیــا نهادهــای عمومــی باید تــالش کنند تا بســیاری از آنچه 
را خصوصی پنداشــته شــده به عنــوان مطالبات شــهروندی به 

عرصــۀ عمومــی بیاورنــد تا به مســائل عمومی تبدیل شــود؟
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۳- از شهـروندان دریافت کننـده تا عامـالن 
تغییــر

بر اســاس ایــدۀ اولیــۀ شــهروندی، بــه  ویــژه در شــرایط بــد 
اقتصــادی دوران پــس از جنــگ در دهــۀ پنجــاه میــالدی، 
شــهروندان دارای منزلــت و حقــوق۱ تعریــف شــده اند و 
دولت هــا می بایســت بــا برقــراری امنیــت، حداقــل نیازهــای 
اقتصــادی و اجتماعــی آنهــا را تأمیــن کننــد )دولــت رفــاه(. 
ــه دولــت کاهــش  هــدف از محــول کــردن ایــن وظایــف ب
خطــر ســرمایه داری بــرای فقیرتریــن شــهروندان و تقویــت 
احســاس همبســتگی اجتماعــی در میــان اعضــای ملــت بوده 
اســت )Jones and Gaventa 2002: 3-4(. تمرکز بر تأمین 

ــن  ــواری تعیی ــر دش ــالوه ب ــا، ع نیازه
اینکــه کــدام نیازهــا اساســی هســتند 
ــن  ــا مطمئ ــن آنه ــت  از تأمی ــا دول ت
شــود و کــدام یــک خواســته هایی 
هســتند کــه بیــرون از حــوزۀ اقدامــات 
دولــت قــرار می گیرنــد و خــود فــرد یــا 
گــروه بایــد تأمین کننــدۀ آنهــا باشــند، 
دولت مــردان را نگــران وابســتگی مردم 
و تبدیــل شــهروندان از عوامل فعال به 
ــل  ــات و عوام ــدگان خدم دریافت کنن

ــت. ــاخته اس ــال می س غیرفع
گســترش وظایــف دولــت در تأمیــن حقوقــی کــه به تدریــج 
جنبــۀ قانونــی پیــدا می کــرد و نارضایتــی از ماهیــت غیرفعال 
مــردم ســبب تــالش بــرای کشــف راه هایــی شــد کــه از یک 
ســو شــهروندان بتواننــد از موقعیــت دریافت کننــدۀ خدمــات 
خــارج شــوند و از ســوی دیگــر دولت هــا بتواننــد در مقابــل 

مطالبات مشــروع شــهروندان پاســخگو باشــند.
تأمین کننــدۀ  و  نتیجــه شــهروندی »دولت محــور«  در 
ــق  ــوردار از ح ــهروندی »مردم محــور« و برخ ــه ش ــا ب نیازه
مشــارکت در تصمیم گیری هــای زندگــی سیاســی، اقتصــادی 
و اجتماعــی تحــول یافــت، حقــی کــه امــروز جــزو حقــوق 
 Gould 1988:( اساســی شــهروندی محســوب می شــود
212(. مشــارکت شــهروندان در واقع ترکیبــی از رویکردهای 

حق محــوری و وظیفه گرایــی و پلــی میــان فردگرایــی و 

1 - entitled

ــک  ــت )Lister 1997b: 29-31( و کم ــی اس ــوق جمع حق
می کنــد تــا رویکردهــای متفــاوت شــهروندی درهــم تنیــده 
ــوای ایــن حــق، شــهروندان  شــوند )Oldfield 1990(. در ل
فقــط افــرادی نیســتند کــه بایــد نیازهایشــان تأمیــن شــود، 
ــت  ــد در جه ــه قادرن ــتند ک ــی هس ــران فعال ــه کنش گ بلک
 Ferguson( تأمیــن نیازهــای فــردی و گروهــی اقــدام کننــد

.)1999:16-17

مشــارکت بــه عنــوان یک حــق، ظرفیــت شــهروندان را برای 
احقــاق حقــوق اجتماعــی تقویــت می کنــد و حقــوق اجتماعی 
آنــان را توانمنــد می ســازد تــا از حقــوق سیاســی و مدنــی هم 
برخــوردار شــوند. بدیــن ترتیــب مشــارکت همــراه بــا حقــوق 
شــهروندی تجلی بخــش عاملیت افراد 
اســت کــه نیــاز بــه آگاهــی دارد و باور 
بــه اینکــه بــه  عنــوان شــهروند و بــه 
ــه  صــورت گروهــی می تــوان   ویــژه ب
اقــدام کــرد. بنابراین عاملیــت ترکیبی 
از آگاهــی، ظرفیــت انتخــاب و کنــش 
ــم  ــان مه ــن می ــه در ای ــت. آنچ اس
اســت فراهــم آوردن زمینــه و محیــط 
ظرفیت ســاز و فرصت هــای مشــارکت 
اســت تــا همــۀ شــهروندان در صورت 

تمایــل شــهروندی را تجربــه و بــه آن عمــل کننــد.
ــی از  ــی  کــه در همــۀ جوامــع شــکلی حداقل امــروزه در حال
ــود دارد،  ــاع وج ــت در اجتم ــای عضوی ــه  معن ــهروندی ب ش
همــۀ مــردم دارای منزلــت شــهروندی فعــال نیســتند. حتــی 
در کشــورهای دموکراتیــک قشــرهایی از مــردم غیرفعال انــد، 
تــا حــدی کــه حتــی در رأی دادن های رســمی نیز مشــارکت 
نمی کننــد. بنابرایــن روابــط افــراد بــا اجتمــاع و دولت هــا کــه 
در »مشــارکت« عینیــت می یابــد ســیاه و ســفید نیســت و بــا 
توجــه بــه وضعیــت افــراد می توانــد در دوره هایــی از زندگــی 

و در شــرایطی کــم و زیــاد شــود.
شــهروندان براســاس ماهیــت مشــارکت بــه دو گــروه فعــال 
ــد در  ــم می توانن ــردم ه ــده اند. م ــک ش ــال تفکی و غیرفع
ــرار  ــگاه فرودســت ق ــدرت در جای ــط ق ــب رواب سلســله مرات
ــرای تحقــق اهــداف  ــی باشــند کــه ب ــد و هــم عامالن گیرن

.)Giddens 1991( ــد ــدرت کنن ــال ق ــود اعم خ

و  »دولت محـور«  شـهروندی 
تأمین کنندۀ نیازها به شهروندی 
»مردم محـور« و برخوردار از حق 
مشـارکت در تصمیم گیری های 
زندگـی سیاسـی، اقتصـادی و 

اجتماعی تحـول یافت
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شــهروند می توانــد فــردی صرفــًا تحــت ســلطۀ اقتــدار مطلق 
 Turner 1990:( یــا یــک عامــل فعــال سیاســی دیــده شــود
ــهروند« و »تحــت  ــن »ش ــاوت بی ــگاه، تف ــن ن 209(. در ای

ــرده  ــر ک ــال تغیی ــال و غیرفع ــف فع ــک طی ــه ی ــلطه« ب س
اســت. بــا آنکــه مفهــوم شــهروندی فعــال در عاملیــت هــم 
مســتتر اســت، برداشــت ها و انتظــارات از شــهروندان فعــال 
ــال در  ــاوت اســت. در مــواردی موضــوع شــهروندی فع متف
واقــع بــه عنــوان جایگزینــی  بــرای »دولــت رفــاه« طــرح 
ــه در اجــرای وظایــف  شــده کــه در آن شــهروندان داوطلبان
شــهروندی درگیــر جامعــۀ مدنــی و تأمیــن حقــوق اجتماعــی 

.)Yuval-Davis 1997:16( ــوند ــن می ش محرومی
شــهروندان فعــال کســانی هســتند که نســبت به همســایه ها 
یــا نیازمنــدان احســاس مســئولیت می کننــد و بــه کارهــای 
داوطلبانــه و خیریــه می پردازنــد. 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:14(. البتــه گروهــی از 
مــردم محلــی نیــز کــه بــه  جــای اینکــه دیگــران بــرای آنها 
ــان  ــت زندگی ش ــود وضعی ــرای بهب ــود ب ــد، خ ــی کنن اقدام
اقــدام می کننــد شــهروندان فعــال تعریــف می شــوند. در واقع 
شــهروندان فعــال ارائه کننــدگان خدمــات عمومــی بــه  جــای 
ــه  ــده اند ک ــده ش ــات ( دی ــت مالی ــق دریاف ــا )از طری دولت ه
در ایــن حالــت بــه  نظــر می رســد تفکــر غیرسیاســی کــردن 

ــود. ــت می ش ــا تقوی ــط دولت ه ــهروندی توس ش
در مــوارد دیگــری، شــهروندی فعــال بــر مداخلــۀ مســتقیم 
پاســخگویی  و  عمومــی  فعالیت هــای  در  شــهروندان 
ــرش  ــد دارد. پذی ــئول تأکی ــای مس ــایر نهاده ــت و س دول
ــهروندان  ــارکت ش ــکان مش ــت ام ــه الزم اس ــر ک ــن ام ای
ــر  ــت تأثی ــا را تح ــی آنه ــه زندگ ــی ک در  تصمیم گیری های
ــه  ــگاه ب ــوع ن ــر ن ــرار می دهــد فراهــم شــود، ســبب تغیی ق
ــطح  ــز و از س ــه غیرمتمرک ــز ب ــام متمرک ــداری از نظ زمام
ملــی بــه محلــی و تشــویق زمامــداران بــه افزایــش میــزان 
پاســخگویی از طریــق مکانیســم های مســتقیم شــده اســت. 
بدیــن ترتیب مردم از برخوردارشــوندگان غیرفعــال از خدمات 
ــال  ــران فع ــه کنش گ ــا ب ــی دولت ه ــت های اجتماع و سیاس
در زمامــداری بــدل می شــوند کــه عــالوه بــر مشــارکت، بــه 

شــکل فعالــی پاســخگویی دولت هــا را نیــز مطالبــه می کنند.
ماهیــت و نــوع مشــارکت شــهروندان و میــزان تأثیرگــذاری 
ــان »مشــارکت  ــا خواه ــه اینکــه دولت ه آن بســتگی دارد ب
ــال و  ــهروندی فع ــا ش ــتند ی ــدا هس ــدون ص ــزاری« و ب اب
ــق  ــت را ح ــخگویی دول ــد و پاس ــری را می پذیرن مطالبه گ

ــد. ــردم می دانن م
نویســندگان بــر ایــن نظرنــد کــه در برخــی از جوامــع ایــن 
تمایــل وجــود دارد )Jones and Gaventa 2002: 26( کــه 
ــردن  ــع ک ــرای مطل ــد ب ــیله ای باش ــط وس ــارکت ها فق مش
مــردم از تصمیماتــی کــه در واقــع گرفتــه شــده اســت. اینکه 
کنش گــران دولتــی فکــر کننــد از مشــارکت مردم چیــزی به 
 دســت می آورنــد یــا از دســت می دهنــد ســبب می شــود تــا 
مشــارکت مــردم را فرصــت یــا تهدیــد تعریف کننــد و عالقۀ 
ــا حــذف فرصت هــای مشــارکت  ــه فراهــم کــردن ی آنهــا ب
بســتگی بــه اعتقادشــان بــه هریــک از ایــن دو تفســیر دارد.

تجربــه نشــان داده کــه گاه دولت هایــی کــه فرصــت 
ــًا از آن  ــد صرف ــم می کنن ــردم فراه ــرای م ــارکت را ب مش
اســتنباط درگیــر کــردن دارنــد تــا شــهروندی فعــال، یعنــی 
ــد،  ــت کنن ــه صحب ــود ک ــا داده می ش ــردم فض ــه م ــط ب فق
ــوش  ــان گ ــه حرفش ــًا ب ــت گذاران واقع ــه سیاس ــدون اینک ب
بدهنــد. در نتیجــه، الزمــۀ مشــارکت فعــال شــهروندان اراده 
ــدام  ــان و اق ــه اســتفاده از نظــر آن ــران ب ــد تصمیم گی و تعه

ــا دارد. ــرات آنه ــاس نظ بر اس
ــه  ــی ک ــال، آنهای ــن حــال مســئلۀ شــهروندان غیرفع در عی
بــه انتخــاب یــا بــه اجبــار مشــارکت نمی کننــد و در نتیجــه 
از شــهروندی طــرد می شــوند، نیــز در خــور بررســی اســت. 
ــرف  ــه ص ــد ک ــان می ده ــات نش ــی تجربی ــور کل ــه  ط ب
تجربــۀ تبعیــض بــرای مطالبــۀ حقــوق شــهروندی کفایــت 
نمی کنــد، بلکــه موفقیــت در ایفــای مشــارکت فعــال از یــک 
ســو دسترســی بــه منابــع و قــدرت و نیــز آگاهی شــهروندان 
از حقــوق خــود )Phillips 1993:40( و از ســوی دیگــر 
ظرفیــت و ارادۀ دولت هــا بــرای پاســخگویی در برابــر مطالبۀ 
ــهروندان در  ــش ش ــر کن ــد ب ــد. تأکی ــهروندان را می طلب ش
ــد از آن محــروم  ــر می کنن ــه فک ــی ک ــاق حقوق جهــت احق
شــده اند ســبب شــکل گیری جامعــۀ مدنــی، نــه بــرای توزیــع 
خدمــات رفاهــی بلکــه بــه عنــوان جنبــش  اجتماعــی بــرای 
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 Meer and( نفــوذ مــردم در حــوزۀ تصمیم گیــری می شــود
Sever 2004:13(. در ایــن صــورت اســت کــه شــهروندان 

از دریافت کننــدگان بــه نیــرو و عامــالن تغییــر تبدیــل 
می شــوند.

و  تفـاوت ها  نتیجـه گـیری: پذیـرش   -4
فراگـیر  شهـروندی 

بــه اســتناد تجربیــات بــه  دســت آمــده، تحــوالت سیاســی، 
اجتماعــی و فرهنگــی کشــورها و جمع بنــدی اختــالف نظرها 
و مجادله هــای نظریه پــردازان، مــوارد بســیاری از آنچــه 
ــر  ــای اخی ــده در دهه ه ــرح ش ــۀ شــهروندی ط در آرای اولی
تحــول یافتــه اســت. مــوارد متعــددی را می تــوان برشــمرد 
ــکل گیری  ــی ش ــد تاریخ ــوع در فراین ــان دهندۀ تن ــه نش ک
حقــوق شــهروندی، تغییــر ایده هــای 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.  

اجتماع ها یک واحد همگن نیستند.  
در واقعی بودن عام گرایی باید تردید کرد.  

طرد از شهروندی در لوای عام گرایی پنهان می شود.  
هویــت فــردی و جمعــی در شــهروندی مهــم اســت، بــه   

ــی. ــع چند فرهنگ ــژه در جوام  وی
شــهروندان صرفــاً فعــال/ غیرفعــال نیســتند و در مــواردی   

ــد. ــته باش ــود داش ــد وج ــن دو می توان ــی از ای ترکیب
حقــوق مدنــی، سیاســی و اجتماعــی بــا ترتیب یکســان در   

ــد. ــه دســت نیامده ان همــۀ جوامــع ب
حقوق در فرایند تحول یابندۀ شهروندی تجمیع نشده اند.  

برابــری رســمی در قوانیــن بــه معنــی برابــری در عمــل   
نیســت.

همــۀ مــردم یکســان نیســتند و نابرابری هــا و تفاوت هــا را   
بایــد دیــد.

حق مشارکت از حقوق شهروندی است.  
پاسخگویی دولت ها جزو حقوق شهروندان است.  

تفاوت های فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.  

ــا آنکــه هنــوز ملــت/ دولــت یــک شــکل اصلــی و مهــم  ب
از تعلــق و شــهروندی اســت، فهــم و پذیــرش عضویــت در 
ــوده  ــه ب اجتماع هــای گوناگــون کــه مفهومــی مــورد مجادل

ــه ای۱ شــهروندی شــده  ــل چندالی ــدۀ تحلی ســبب طــرح ای
اســت کــه بیشــتر در جهــت فراگیــری شــهروندی حرکــت 
 Lister 1997a, 2007, Hobson and Lister( می کنــد 

.)2002

ــه  ــت بلک ــی نیس ــۀ اجتماع ــر طبق ــط ب ــز فق ــروز تمرک ام
ــات و  ــر اجتماع ــی و ... ب ــی، زبان ــی، مذهب ــای قوم تنوع ه
گروه هایــی کــه افــراد بــه آنهــا تعلــق دارنــد و هویــت خــود 
را بــر پایــۀ عضویــت در آنهــا تعریــف می کننــد افــزوده شــده 
اســت. ارزش هــای جدیــدی معرفــی شــده کــه در گذشــته 
ــئلۀ  ــرح مس ــر. ط ــوق بش ــد حق ــته اســت، مانن ــود نداش وج
برابــری فرصت هــا، مطالبــات جدیــد بــر پایــۀ کســب هویــت 
فرهنگــی، و بــه  رســمیت  شــناخته شــدن حقــوق فرهنگــی، 
ماننــد صحبــت بــه زبــان بومــی، و مــوارد دیگر نشــان دهندۀ 
تحــوالت حــوزۀ حقــوق شــهروندی در دهه هــای اخیر اســت.

شــهروندان در مکان هــا و فضاهــای گوناگونــی حضــور دارند، 
از منــزل تــا دادگاه، از جلســات عمومــی تــا صحــن مجلــس. 
در همــۀ ایــن مکان هــای واقعــی حقــوق شــهروندی مطــرح 
ــون ـ  ــای گوناگ ــهروندی در مقیاس ه ــه ش ــت. در نتیج اس
ــه و  ــت، در ســطح محل ــان مل ــط می ــی و رواب در ســطح مل
ــه و روابــط شــخصی  روابــط میــان هم محله ای هــا و در خان
ـ و در اشــکال متفاوتــی وجــود دارد و دیگــر فقــط بــه عرصۀ 

عمومــی سیاســی اختصــاص نــدارد.
ــه ای شــهروندی گســترده کــردن  ــل چندالی هــدف از تحلی
دامنــۀ آن از عرصــۀ خانــه تــا ســطح ملــی و جهانــی اســت 
تــا زمینــۀ دســت  یافتــن بــه یــک فهــم بنیانــی از آنچــه در 

ــد. ــد فراهــم  آی ــای واقعــی اتفــاق می افت عمــل و دنی
ــی  ــای گروه ــون، هویت ه ــای گوناگ ــت در اجتماع ه عضوی
ــهروندی  ــف ش ــای مختل ــارکت در مقیاس ه ــوع، و مش متن
ــد  ــان می ده ــق را نش ــدی از تعل ــکل های جدی ــش ش پیدای
و شــکل گیری مفهــوم و موضــوع جدیــدی کــه »شــهروندی 
چندگانــه«2 نامیده شــده، مانند شــهروندی قومی، شــهروندی 
ملی، شــهروندی فرهنگی، شــهروندی اجتماعی و شــهروندی 

. جنسیتی
ــا  ــای ره ــه معن ــه ب ــهروندی چندگان ــرش ش ــم و پذی فه
کــردن اصــول اساســی و محــوری شــهروندی، یعنــی 

1 - multi-tiered
2 - multiple citizenship
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آزادی و برابــر دیــده  شــدن۱ نیســت. اصــل عام گرایــی 
شــهروندی کــه امــکان طــرح مطالبــات متفــاوت شــهروندی 
را فراهــم می کنــد موجــب پنهــان شــدن واقعیت هــای طــرد 
ــری رســمی نمی شــود. در  ــر پوشــش براب شــهروندان در زی
شــهروندی چندگانه و فراگیری شــهروندی، حرکت به ســوی 
پذیــرش اصــول عــام و در عین حال تشــخیص و به  رســمیت  
 Ellison 1999: 58, Mamdani( شناســی تفاوت هــا2 اســت
Lister 1997b: 38 ,1996(. چالــش تنــوع3 و تفــاوت۴ یــک 

مســئلۀ جــدی بــرای شــهروندی اســت و بحث هــای اصلــی 
مجادله هــا نیــز بــر همیــن پایــه اســتوار اســت. 

بنابرایــن تالش هــا از یــک ســو بــرای وارد کــردن گروه های 
حاشــیه ای و طرد شــدگان بــه دایــرۀ شــهروندی و از ســوی 
تفاوت هــا در  و  نظــر گرفتــن گوناگونی هــا  دیگــر در 

برخــورداری از حقــوق شــهروندی اســت.
و  متفــاوت  اســت کــه مــردم ظرفیت هــای  درســت 
فرصت هــای متفاوتــی بــرای مشــارکت در امــور سیاســی و 
ــت های  ــا سیاس ــد، ام ــی دارن ــی و مدن ــای اجتماع فعالیت ه
دولت هــا در تعییــن معیارهــای شــهروندی نیــز ســبب طــرد 
گروه هایــی از دایــرۀ شــهروندی می شــود، مثــل گروه هــای 

ــژادی یــا معلولیــن. اقلیــت قومــی و ن
در این صورت بخشی از مردم »طرد چندگانه«5 و محرومیت های 
گوناگون را تجربه می کنند، محرومیت و بی عدالتی در شکل های 
ابتدایـی نیازهای اقتصادی تا فرم های فرهنگی. این محرومیت ها 
یکدیگر را حفظ و تقویت می کنند و به هم مشروعیت می بخشند. 
بدیـن ترتیـب انـواع طردهای شـهروندی بـا هم رابطـۀ متقابل 
دارنـد )Kabeer 2000, Fraser 1997(. پیچیدگـی موضـوع 
شـهروندی ها و طردهـای چندگانـه وقتـی بیشـتر می شـود 
کـه افـراد از یـک اجتماع طـرد و در اجتماع دیگری شـهروند 
محسـوب می شـوند. در برخی از موارد محرومیت ها بر اسـاس 
نظام ارزشـی صـورت می گیرد کـه مردم خواهـان تحول آن، 
کسـب هویـت و به  رسـمیت  شـناخته شـدن هسـتند. منطق 

چنیـن مطالباتـی پذیرش »حـق متفاوت بودن«۶ اسـت.
ــرای بحــث  ــه  طــور خالصــه، مفهــوم شــهروندی راه را ب ب

1 - equivalence 
2 - differentiated universalism 
3 - diversity 
4 - difference 
5 - multiple exclusion
6 - the right to be different

دربــارۀ شــهروندی چندگانــه، طــرد چندگانــه، درجــات 
ــی در  ــای اجتماع ــه گروه ه ــهروندی )Walby 1988( ک ش
زمان هــا و مکان هــای مختلــف بــه  دســت آورده انــد و 
اشــکال متفــاوت شــهروندی بــه  جــای یــک شــکل واحــد از 

ــت. ــرده اس ــاز ک آن )Turner 1990( ب
اغلــب نظریه پــردازان بــر ایــن باورنــد کــه بایــد بــه رویکــرد 
ــی در شــهروندی اندیشــید کــه در آن دسترســی و  جایگزین
برخــورداری متفــاوت مــردم از شــهروندی مدنــی، سیاســی، 
ــک »معضــل«۷  ــه  جــای اینکــه ی اجتماعــی و فرهنگــی، ب
دیــده شــود )Walby 1994: 384(، بخــش محــوری را 
ــرش  ــا پذی در ســاخت مفهــوم شــهروندی تشــکیل دهــد ت
تفاوت هــای گروهــی زمینــۀ فراگیــری شــهروندی را در 
ــری و طــرد فراهــم ســازد؛ و  جهــت حــذف ســلطه و نابراب

ــان باقــی اســت. ایــن چالشــی اســت کــه همچن
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Abstract
The endeavor to change the ideas associated 
with rights and duties of citizenship and recogni-
tion 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 pro-
cess 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 contro-
versies  with regard to rights, duties and respon-
sibilities, 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 under-
stand 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 cit-
izenship 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, Inclu-
sion, Common Goods, Inequality
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