
»شــهروندی«1 بــه  عنــوان یــک واقعیــت و پدیــدۀ اجتماعــی 
بــر موقعیــت زنــان و مــردان در جامعــه برای مشــارکت جدی 
ــی،  ــادی، اجتماع ــف اقتص ــای مختل ــه در حوزه ه و فعاالن
فرهنگــی و سیاســی داللــت دارد. شــهروندی در عیــن حــال 
کــه مجموعــه ای از وظایــف و حقوق را بــرای اعضای اجتماع 
مقــرر می دانــد، بــر برابــری و عدالــت نیــز تأکیــد ویــژه دارد 
و تمــام حقــوق مدنــی، سیاســی و اجتماعــی را بــرای آنــان 
قائــل اســت )صرافــی و عبداللهــی 1387(. در ایــن نوشــتار 
برآنیــم تــا بــه بررســی چرایــی جنســیتی بــودن شــهروندی 

بــا تأکیــد بــر ایده هــای نخســتین شــهروندی بپردازیــم.
توجیهــات  بــا  همــراه   1980 دهــۀ  تــا  شــهروندی 
ــاختن  ــروع  س ــت مش ــه در خدم ــود ک ــرمایه دارانه ای ب س
مالکیــت خصوصــی، افزایــش بی عدالتــی و نادیــده گرفتــن 
طبقــات آســیب پذیر جامعــه قــرار داشــت. ایــن امــر منجــر 
ــا و طبقــات  بــه آن شــد کــه مدافعــان حقــوق اقلیت ه
حاشیه نشــین جامعــه دســت بــه بازبینــی مفهــوم شــهروندی 
ــت« در  ــی دول ــز »بی طرف ــان نی ــوزۀ زن ــاالن ح ــد. فع بزنن
ــر  ــهروندی را زی ــه از ش ــت جامع ــای فرودس ــذف گروه ه ح
ســؤال بردنــد و ســعی در نشــان دادن رابطــۀ متفــاوت دولــت 
بــا شــهروندان زن و مــرد داشــتند )فالکــس 1390: 70-69(. 
ــۀ 1980  ــرد در ده ــه زن و م ــت ب ــاوت دول ــرد متف رویک
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ــی  ــی و عموم ــوزۀ خصوص ــیم بندی ح ــه تقس ــه ب ــا توج ب
ــن  ــت لیبرالیســم از ای ــل فهــم اســت. حمای ــی قاب ــه خوب ب
تقســیم بندی در واقــع در خدمــت ســاختار اقتصــادی و بــازار 
بــود. جانبــداری از معامــات اقتصادی و منافع طبقۀ متوســِط 
رو بــه بــاالی جامعــه باعــث  شــد کــه مــردان )و نه زنــان( به 
واســطۀ دسترســی بــه منابــع اقتصــادی، صاحــب حقوقــی در 
نظــر گرفتــه شــوند کــه غیرقابــل انتقــال بــود و هیــچ اقتــدار 

ــد.  سیاســی نمی توانســت آن را ســلب کن
ــع  در رویکــرد لیبرالیســتی، حــوزۀ عمومــی در خدمــت مناف
مالــکان دارایی هــا در حــوزۀ خصوصــی بــود و طبیعتــًا از ایــن 
منظــر تعــداد کمــی از زنــان جــزو گــروه مالــکان دارایی هــا 
محســوب می شــدند. بدیــن  ترتیــب، حــوزۀ خصوصــی 
مبنــای یــک رابطــۀ نابرابــر میــان زنــان و مــردان شــد کــه 
بــا مالکیــت ارتبــاط نزدیکــی داشــت. پــس موقعیــت یک زن 
ـ شــهروند در حــوزۀ عمومــی تابــع موقعیت همســر و پدر وی 
ــه شــمار  ــان نه تنهــا شــهروند فعــال ب تعریــف می شــد و زن
ــز  ــهروندی نی ــش ش ــای نق ــه ایف ــادر ب ــه ق ــد بلک نمی آمدن
تلقــی نمی شــدند. کارکــرد پنهــان رویکرد هــای لیبرالیســتی، 
در واقــع، متفــاوت بــودن شــهروندی زنانــه و مردانــه بــوده 
اســت. از همیــن  رو، تقســیم بندی حوزۀ عمومــی و خصوصی، 
عــاوه بــر آنکه یــک ســاخت سیاســی در جهت حفــظ منافع 
مــردان بــود، بــر وجــود روابــط قدرتی عمیقــًا سیاســی داللت 
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