
چکـیده
شــهروندی ســازه ای اجتماعــی و تابعــی از زمینــۀ فرهنگــی جامعــه اســت. ایــن مفهــوم کــه ســابقه ای چنــد قرنــی دارد، بــه تبع 
تحــوالت اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کــه بشــر تجربــه کــرده، دســتخوش تحــوالت معنایــی شــده اســت. نظریه پــردازان 
ــه رســمیت شــناختن هویت هــای گروه هــای  ــه معنــای پذیــرش و ب اجتماعــی اکنــون تأکیــد دارنــد کــه حقــوق فرهنگــی ب
اجتماعــی بــدون ایجــاد موانعــی بــرای بازنمایــی هویت هــا یــا تحریــف و تحقیــر آنهــا، بــه انــدازۀ حقــوق مدنــی و سیاســی 
اهمیــت یافتــه اســت. مشــارکت فراگیــر همــۀ گروه هــا در زندگــی سیاســی ـ اجتماعــی مســتلزم شــهروندی متمایــز یــا همــان 
اعطــای حقــوق خــاص بــه گروه هــای فرهنگــی متفــاوت از جملــه زنــان اســت. بــر ایــن اســاس و بــا رویکــرد اقــدام مثبــت، 
ــا ســلطۀ  ــد ت ــژه اختصــاص یاب ــژادی، جنســیتی و ... امتیازاتــی وی ــده و ســرکوب  شــدۀ ن ــه گروه هــای در حاشــیه مان ــد ب  بای

فرهنگــی رایــج جبــران گــردد.
شــهروندی متمایــز یانــگ، در ایــن چارچــوب نظــری، بــر مبنــای گفت وگــوی میــان همــۀ گروه هــای حاشــیه ای طــرح شــده 
اســت. در ایــن الگــو، خیــر عمومــی نتیجــۀ تعاملــی اســت کــه تفاوت هــا را می پذیــرد و تــاش دارد کــه رهیافتــی فراگیــر 
ارائــه کنــد. کمتریــن دســتاورد ایــن نظریــه تأکیــد بــر ملحــوظ داشــتن تفاوت هــا در طراحــی و اجــرای سیاســت های اجتماعــی 
و پیامــد آنهــا اســت. بــه نظــر می رســد کــه بــا توجــه بــه نظریــۀ یانــگ در تشــکیل گروه هــای حقوقــی خــاص، آنچــه بیــش از 
همــه بــه آن نیازمندیــم وجــود ســازمان های مردم نهــاد کوچــک و بــزرگ بــرای پیگیــری حقــوق فرهنگــی اســت. مســئولیت 
زنــان بــرای خــروج از موقعیــت فعلــی، آگاه شــدن نســبت بــه حقــوق شــهروندی و مطالبــۀ تحــول در ســاختارهای فرهنگــی ـ 
اجتماعــی در اشــکال گوناگــون از جملــه مشــارکت فعــال در ســازمان های مردم نهــاد اســت. مســئولیت زنــان در تغییــر وضــع 

موجــود بــرای دســتیابی بــه حقــوق کامــل شــهروندی فراتــر از مســئولیت جامعــه در قبــال آنــان اســت.

کلـیدواژه ها
شهروندی، حقوق فرهنگی، شهروندی فرهنگی، شهروندی متمایز

شهـروندی فرهنگـی و تفاوت های جنسیتـی

راحله قیومـی*

R_ghaumi@yahoo.com * کارشناسی ارشد مطالعات زنان
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مقدمـه
ــر و  ــگ معاص ــف فرهن ــی در توصی ــردازان اجتماع نظریه پ
ــام  ــی ن ــی تحــول آن از مجموعــه فرایندهای روندهــای اصل
ــادی،  ــی، اقتص ــای سیاس ــام عرصه ه ــه در تم ــد ک می برن
اجتماعــی و فرهنگــی، در همــه یــا اغلــب کشــورهای 
جهــان، بــا شــدت و ضعــف متفــاوت در حــال وقــوع اســت. 
ــی شــدن،  ــان/ محل ــا جه ــی ی ــی همچــون جهان فرایندهای
دموکراتیــک شــدن، رســانه ای شــدن، دیجیتالــی یــا مجازی 
شــدن، تجــاری شــدن، تکنولوژیــک شــدن، پســت مــدرن 

ــه شــدن.  شــدن و زنان
 ایــن فرایندهــا از نظــر درونی به یکدیگر وابســته و هم بســته 
و محصــول تحــول کلیت فرهنــگ معاصر هســتند. همچنین 
ــل  ــر حاص ــگ معاص ــول فرهن ــت تح ــت کلی ــوان گف می ت

ایــن مجموعــه فرایند هــا اســت. از این 
رو، درک  فرهنــگ معاصــر و شــناخت 
هر یــک از ابعــاد جامعــه، از جملــه 
مقولــۀ مهــم »شــهروندی«، نمی توانــد 
فــارغ از شــناخت فرایندهــای نام بــرده 

صــورت گیــرد.
ــی و  ــازۀ اجتماع ــک س ــهروندی ی ش
در نتیجــه تابعــی از زمینــۀ فرهنگــی و 
بســتر اجتماعــی جامعــۀ خــود اســت. از 

ایــن رو، بــا توجــه بــه تنــوع و تفــاوت فرهنگ هــا، بــا معانــی 
متفاوتــی از شــهروندی مواجــه هســتیم. شــهروندی اساســًا 
ــه حقــوق و وظایــف  مفهومــی اســت حقوقــی و معطــوف ب
شــهروندان و رابطــۀ دولــت و شــهروندان، امــا فراســوی ایــن 
ــت.  ــز هس ــی نی ــاد فرهنگ ــی، دارای ابع ــای حقوق رابطه ه
بنابرایــن مــا نیازمنــد تعریفــی جامع تــر از شــهروندی 
هســتیم. شــهروندی دارای »بنیان هــای فرهنگــی« اســت و 
مجموعــه ای از ارزش هــای اجتماعــی ماننــد مســاوات طلبی، 
ــی،  ــی، مردم ســاالری، مســئولیت پذیری مدن آزادی، فردگرای
و نیــز نظام هــای معنایــی ایدئولوژیکــی از آن پشــتیبانی 

می کننــد.
انتزاعــی یــا جــدا از »فرهنــگ  شــهروندی مقولــه ای 
شــهروندان« نیســت. پــس بــرای داشــتن شــهروندی فعــال، 
الزم اســت مؤلفه هــا و معنــای شــهروندی برخاســته از 

فرهنــگ شــهروندان باشــد و نــه ماحظــات صــرف حقوقــی 
ــراد  ــک. اف ــای ایدئولوژی ــر آرمان ه ــویه ب ــد یک س ــا تأکی ی
یــا شــهروندان عــاوه بــر نیازهــای اقتصــادی، اجتماعــی و 

ــد.  ــز دارن ــای فرهنگــی« نی سیاســی، »نیازه
شــهروندی از مفاهیــم کلیدی در شــناخت و توصیــف جایگاه 
ــتی  ــه درس ــوان ب ــت. می ت ــروزی اس ــان ام ــت انس و وضعی
ــرون  ــان ق ــر را از انس ــان معاص ــه انس ــه آنچ ــان داد ک نش
گذشــته متمایــز می ســازد هویــت شــهروندی او اســت. امــا 
ایــن مفهــوم کــه اکنــون ســابقه ای چنــد قرنــی دارد، تحــت 
تأثیــر و بــه تبــع تحــوالت اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی 
ــی  ــوالت معنای ــتخوش تح ــرده، دس ــه ک ــر تجرب ــه بش ک
شــده اســت. اغلــب محققــان بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارنــد 
کــه شــهروندی در کشــورها و دوره هــای تاریخــی مختلــف 
ــی متفاوتــی داشــته اســت. تــی.  معان
اچ. مارشــال کــه از پیشــگامان معاصر 
نظریــۀ شــهروندی اســت، در مقاله ای 
بــا عنــوان »شــهروندی، طبقــه و 
ــهروندی را در  ــی« ش ــعۀ اجتماع توس
ــه  ــی ب ــی و تاریخ ــردی تکامل رویک
ســه بعــد مدنــی، سیاســی و اجتماعــی 
 .)Marshall 1977( ــد تقســیم می کن
ــد  ــی )مانن ــا قانون ــی ی ــوق مدن حق
ــه امــوال و دارایی هــای فــردی( در قــرن  ــوط ب حقــوق مرب
هفدهــم در واکنــش بــه حاکمیــت مطلقــۀ پادشــاهی شــکل 
گرفــت و در چارچــوب دادگاه هــای حقوقــی و حــق قانونــی 
برپایــی دادگاه عادالنــه بــرای تک تــک افــراد نهادینــه شــد. 
ســپس در قرون هجده و نوزده، شــهروندی سیاســی در بســتر 
توســعۀ »دموکراســی پارلمانــی« ظاهــر شــد. مطابــق حقــوق 
ــراد حــق رأی و حــق مشــارکت در  شــهروندی سیاســی، اف
ســازمان های دولتــی را پیــدا کردنــد. این حقــوق در چارچوب 
ــرن  ــت. در ق ــی« شــکل گرف ــت حزب نظــام سیاســی »رقاب
بیســتم نیز حقــوق اجتماعــی شــهروندی مانند بیمــۀ بیکاری 
و دسترســی بــه امکانــات بهداشــتی و درمــان و آمــوزش در 

بســتر »دولــت رفــاه« شــکل گرفــت و توســعه یافــت.
ــۀ  ــگ در جامع ــد، فرهن ــه بع ــتم ب ــرن بیس ــۀ دوم ق  از نیم
ــدا کــرد.  ــی پی ــدی صعــودی اهمیــت کانون ــا رون انســانی ب

شـهروندی مجموعه ای اسـت 
اجتماعـی  ارزش هـای  از 
ماننـد مسـاوات طلبی، آزادی، 
فردگرایـی، مـردم سـاالری و 

مدنـی مسـئولیت پذیری 
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ایــن اهمیــت ناشــی از مجموعــه تحوالتــی بود کــه برخی از 
آنهــا را می تــوان برشــمرد: شکســت نظریه هــا و برنامه هــای 
توســعۀ اقتصادگــرا، ظهــور نظریه هــا و برنامه هــای توســعۀ 
فرهنگ گــرا، فرهنگــی شــدن امــر اقتصــادی، ظهــور 
تکنولوژی هــای ارتباطــی ماننــد تلویزیــون، ماهــواره و 
اینترنــت، اهمیــت یافتــن رســانه ها، ظهــور صنایــع فرهنگــی 
ماننــد صنعــت توریســم و صنعــت علــم، ظهــور شــهروندی 

فرهنگــی، و فرهنگــی شــدن امــر سیاســی. 
هر یــک از ایــن تحــوالت مجموعــه ای از پیامدهای گســترده 
را بــه دنبــال داشــت. بــرای مثــال، گســترش رســانه ها باعث 
ــت  ــر و اهمی ــگ معاص ــه و فرهن ــدن« جامع ــانه ای ش »رس
یافتــن و تحــول معنــا و کاربــرد اطاعــات در زندگــی انســان 
شــد. از طــرف دیگــر، شهرنشــین شــدن نیــز خــود فراینــدی 
اســت کــه به نحو شــتابان در حال گســترش اســت و انســان 
معاصــر بیــش از هــر چیــز یــک شــهروند شهر نشــین اســت. 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن تحــوالت اکنــون این ســؤال مطرح 
اســت کــه وضعیــت شــهروندان دنیــای حاضــر بــا توجــه بــه 

مجموعــه تحــوالت فرهنگــی چگونه اســت؟ 

۱- بنیان های نظـریة شهـروندی فرهنگـی
نظریه پــردازان اجتماعــی اکنــون بــر ایــن امــر تأکیــد دارنــد 
کــه »در بســتر تنــوع فرهنگی و جهانی شــدن کنونی، مســائل 
حقــوق فرهنگــی شــهروندان به همان انــدازۀ حقوق سیاســی، 
 Stevenson 2003:( »مدنــی و اجتماعــی آنهــا اهمیــت دارد
7(. از ایــن رو، ایــن نظریه پــردازان اســتدالل می کننــد 
کــه شــهروندان بایــد عــاوه بــر حقــوق مدنــی، سیاســی و 
 Turner( اجتماعــی از حقــوق فرهنگــی نیز برخــوردار شــوند
1993(. ایــن دیدگاهــی اســت که پکولســکی از آن به معنای 

ــوق  ــد حق ــد و می نویس ــاد می کن ــی«1 ی ــوق فرهنگ »حق
فرهنگــی »بــه معنــای توجه بــه حقــوق گروه هــای اجتماعی 
ماننــد زنــان، کــودکان، معلــوالن، اقلیت ها، مهاجــران و دیگر 
هویت هــای اجتماعــی اســت«. پکولســکی اســتدالل می کند 
کــه »حقــوق فرهنگــی در اینجــا بــه معنــای پذیــرش و بــه 
ــای  ــا و گروه ه ــوق هویت ه ــدن حق ــناخته ش ــمیت ش رس
ــی  ــر بازنمای ــع در براب ــود مان ــدون وج ــت، ب ــی اس اجتماع
ــدون  ــا ب ــدن آنه ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــا، ب ــن هویت ه ای
حاشــیه ای شــدن، و پذیــرش و ادغــام آنهــا در جامعــه بــدون 
1 - cultural citizenship

ــه ممکــن اســت  ــی ک ــا و تحقیرهای عادی ســازی تحریف ه
نســبت بــه آنــان صــورت گیــرد. ایــن دســته حقــوق متفاوت 
ــا  ــه داشــتن نمایندگــی سیاســی ی و ورای حقــوق مربــوط ب
رفــاه و عدالــت اجتماعــی اســت و بیشــتر معطــوف بــه حــق 
شــهروندان بــرای داشــتن و بازنمایی و اشــاعۀ ســبک زندگی 
 .)Pakulski 1997: 80( »ــت ــود اس ــی خ ــت فرهنگ و هوی
برخــی دیگــر از نظریه پــردازان احتــرام بــه تنــوع فرهنگــی 
 McGuigan 1996, Kellner( را حقــوق فرهنگــی می داننــد
1995(. برخــورداری از حقــوق فرهنگــی، شــهروندان را بــه 

شــهروند فرهنگــی شــدن رهنمــون مــی کنــد.
بــه اعتقــاد روزالــدو، معنــای شــهروندی فرهنگــی، عــاوه بر 
بهره منــدی از حــق مشــارکت و حقــوق دموکراتیــک دیگــر، 
 Rosaldo( ــت ــودن« اس ــاوت ب ــق متف ــورداری از »ح برخ

.)1994

بعــد دیگــر شــهروندی فرهنگــی حــق گفت وگــو یــا 
ــد  ــتدالل می کنن ــو اس ــن و آرات ــت. کوه ــاط اس ــق ارتب ح
ــهروندی  ــل ش ــر تحلی ــی ب ــی مبتن ــهروندی فرهنگ ــه ش ک
ــۀ  ــک »جامع ــی در ی ــای زندگ ــر مبن ــهروند ب ــوق ش و حق
ــوط  ــان، حقــوق مرب ــه اعتقــاد آن ارتباطات بنیــان«2 اســت. ب
ــوق  ــروری حق ــای ض ــو از اولویت ه ــاط و گفت وگ ــه ارتب ب
ــادی  ــی و اقتص ــوق اجتماع ــایر حق ــر س ــهروندی در براب ش
ــاط  ــۀ ارتب ــروزی عمــل روزان ــی ام ــۀ مدن اســت، و در جامع
.)Cohen and Arato 1992( دموکراتیک باید نهادینه شــود

ــه و داشــتن فرصــت  ــی جامع ــگ عموم مشــارکت در فرهن
بــرای تغییــر آن، یکــی دیگــر از ابعــاد مهــم حقــوق فرهنگی 
 Bloomfield and Bianchini 2001:( شــهروندان اســت
108(. بنابرایــن، حــق آمــوزش از جمله دسترســی به آموزش 

ــوق فرهنگــی شــهروند محســوب  ــۀ حق ــز از جمل ــی نی عال
ــی  ــن »همگان ــه بی ــد ک ــتدالل می کن ــر اس ــود. ترن می ش
کــردن فرهنــگ«3 و در عیــن حــال توجــه بــه فرهنــگ عامۀ 
مــردم، و حق دسترســی بــه آمــوزش و آموزش عالی نســبتی 
وجــود دارد. وی می نویســد: »دموکراتیزاســیون فرهنــگ 
ــاق  ــردن اخ ــین ک ــتلزم جانش ــی مس ــهروندی فرهنگ و ش
ــا اخــاق دموکراتیــک از طریــق پذیــرش اصــل  اشــرافی ب
ــی اســت«  ــوزش عال ــه آم ــری آموزشــی و دسترســی ب براب

 .)Turner and Isin 2001: 16(

2 - communications based society
3- cultural democratization
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یونســکو نیــز حقــوق فرهنگــی را 
بــه معنــای »حــق انســان بــرای 
دسترســی بــه فرهنــگ در تمــام ابعــاد 
ــان ها  ــۀ انس ــی هم ــد. یعن آن« می دان
حــق دارنــد »از فراورده هــای فرهنگــی 
اســتفاده کننــد و در امر تولیــد فرهنگی 
ــرش  ــد...« رواج و پذی ــارکت نماین مش

ایــن مفهــوم بــه عنــوان یــک اصــل، اقدامــات دولت هــا را 
در تأمیــن حقــوق شــهروندان بــرای دسترســی بــه فرهنــگ 

ــی 1379: 29(. ــد )اجال ــه می کن توجی
ــه  ــان ب ــه زن ــود ک ــرح می ش ــش ها مط ــن پرس ــال ای ح
چــه میــزان از حــق متفــاوت بــودن برخوردارنــد و در میانــۀ 
نظریه پردازی هــا بــه منظــور تحقــق حقــوق شــهروندی، این 
گــروه بــه حاشــیه رانــده شــده در کجــا قــرار دارد؟ آیــا لفــظ 
ــر  ــا ب ــا تنه ــد ی ــس را پوشــش می ده ــر دو جن شــهروند ه
محوریــت و بدیهی انگاشــتن شــهروندی مــردان داللت دارد؟

ــط و  ــه بس ــر ب ــاس1 و ترن ــال، هابرم ــد مارش ــرادی مانن اف
توســعۀ مفهــوم شــهروندی پرداخته انــد و همــان گونــه کــه 
ــون،  ــر، استیونس ــل ترن ــی مث ــد، نظریه پردازان ــر  آم پیش ت
پکولســکی، کلنــر و مک گیــگان بــه حقــوق فرهنگــی اشــاره 
ــم  ــه رغ ــز ب ــتی نی ــدرن فمینیس ــای م ــته اند. نظریه ه داش
ــبات  ــان در مناس ــارکت زن ــورد مش ــی در م ــرح ایده های ط
ــودن آن توجــه  ــه متفــاوت ب ــر ب سیاســی و اجتماعــی، کمت

کرده انــد. 
اول همچــون ولســتون کرافت2 و  فمینیســت های مــوج 
ــد و در  ــردان بودن ــا م ــان ب ــری زن ــان براب ــوالی3 خواه مک
ــت و  ــق رأی، مالکی ــل ح ــی مث ــول لیبرال ــه اص ــن راه ب ای
آمــوزش متوســل شــدند امــا در نهایــت موفــق نشــدند زنــان 

ــد.  ــرار دهن ــردان ق ــا م ــر ب ــت براب را در موقعی
در مقابــل، در مــوج دوم فمینیســتی، کســانی ماننــد دوبــوار، 
هنیــش4 و فریــدن5 بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه شــهروندی 
ــن  ــر ای ــد. ب ــکار می کن ــان را ان ــاوت زن ــت متف ــرال هوی لیب
ــن  ــا ای ــد ام ــاوت را مطــرح کردن ــان سیاســت تف اســاس آن

راه حــل هــم بــه طــرد بیشــتر زنــان منجــر شــد. 

1- Habermas
2 - Wollstonecraft 
3 - Macaulay
4-  Hanisch
5-  Friedan

امــا فمینیســت های نســل ســوم 
مثــل مولــر اوکیــن6، نوســبام7، یــووال 
ـ دیویــس8، پتمــن9 و یانــگ10، تحــت 
تأثیــر جریان هــای مختلفــی همچــون 
انتقــادی،  نظریــۀ  پسالیبرالیســم، 
پسامدرنیســم،  و  پساســاختارگرایی 
ــر دو  ــان ه ــا همزم ــد ت ــاش کردن ت
ســوی معمــای دو وجهــی برابــری و تفــاوت را حفــظ کننــد 
 .)Baumeister 2000: 50( و آنهــا را با هــم ســازش دهنــد

2- نظـریة شهـروندی متمایـز یانـگ
در ایـن میان یانگ، تحت تأثیـر اخاق ارتباطی هابرماس11 و 
نظریۀ فوکو در بارۀ گروه های تحت اعمال قدرت و حاشـیه ای، 
نظریۀ »شـهروندی متمایز مبتنی بر حقوق گروهی« را مطرح 
کـرد. یانـگ در گام نخسـت در صـدد شناسـایی سـاختارهای 
پنهـان مردسـاالرانه اسـت و در گام بعـدی تـاش می کنـد 
راه حـل مناسـبی بـرای از میـان برداشـتن ایـن سـاختارهای 
زیریـن بیابـد. او یکی از نظریه پردازان موج سـوم فمینیسـتی 
اسـت که بـه طور خاص مقالـۀ  »حکومت و تفـاوت  گروهی: 
نقدی بر آرمان شـهروندی فراگیـر«12 )1989( و کتاب عدالت 
و سیاسـت تفـاوت13 )1990( را بـه همیـن مسـئله اختصاص 
می دهـد. وی در ایـن دو اثـر چارچوب هـای نظـری پیچیده و 
ظریفـی دربارۀ شـهروندی زنـان ارائه می کند و ضمن آشـکار 
کـردن کاسـتی های نظریات پیشـین درصدد اصـاح آنها نیز 
هسـت. یانگ نظریۀ شـهروندی متمایز خود را بر نقد رادیکال 
نظریۀ شـهروندی لیبـرال بنا می کند. وی معتقد اسـت نظریۀ 
شـهروندی لیبرال در عین اینکه رهایی بخش اسـت، سر کوبگر 
نیز هسـت. بدین معنا که با طرح موضوع فراگیری14 به تدریج 
امتیـازات اشـرافی را با ادعای حقوق سیاسـی برابـر به چالش 
کشـید و بدیـن گونـه زنـان، کارگـران، یهودیـان، سـیاهان و 
دیگـران را در دامنـۀ شـهروندی فراگیـر قـرار داد، اما در عین 

6 - Moller Okin
7 - Nussbaum
8 - Yuval-Davis
9 - Pateman
10 - Young

11- یانگ تعهد هابرماس به جهان شمولی را رد می کند.
12- “Polity and group difference: A critique of the 
ideal of universal citizenship”
13-  Justice and the politics of difference
14 - universality 

اسـتقرار دموکراسـی،  بـرای 
اعضـای گروه هـای خـاص باید 
در عرصه عمومـی دموکراتیک 

یکدیگـر را مالقـات کنند
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حـال دو معنـای دیگـر از شـهروندی فراگیـر را پـرورش داد 
کـه بُعـد رهایی بخـش شـهروندی را مخدوش می سـازد. یک 
معنـا »عمومیت« اسـت کـه براسـاس آن شـهروندان باید به 
منظـور اجماع بر سـر خیر مشـترک، تفاوت های خـود را کنار 
بگذارنـد. معنای دیگر »یکسـانی و متحدالشـکلی« اسـت که 
براسـاس آن قوانیـن، فـارغ از میـزان تأثیـر آنهـا بـر افـراد و 
گروه هـا، بـه صـورت یکسـان بـر همـه اعمـال می شـوند. از 
ایـن منظـر، قوانیـن تفاوت هـای فـردی و گروهـی را در نظر 
نمی گیرنـد. از نظـر یانـگ ایـن دو معنـای فراگیـری موجـب 
طـرد، محرومیت و سـرکوب گروه هـای مختلـف اجتماعی از 
 .)Young and Jeffner 1989: 386( جمله زنـان می شـود

بر همین اسـاس، یانگ شـهروندی عمومی به معنای پذیرش 
یـک خیـر همگانـی از جانـب همۀ  شـهروندان و شـهروندی 
متحدالشـکل بـه معنـای رفتار یکسـان با همۀ شـهروندان را 
نافـی مشـارکت اجتماعـی کامـل تمامـی گروه هـا در عرصۀ 
سیاسـی و اجتماعـی می دانـد. زیـرا تحقـق ایـن دو معنـای 
شـهروندی مسـتلزم همسان سـازی یا جذب فرهنگی1 از یک 
سـو و طـرد2 و سـرکوب تفاوت هـای فرهنگی از سـوی دیگر 
اسـت )Young and Jeffner 1989: 387(. در مقابل، یانگ 
معتقـد اسـت فراگیـری و مشـارکت همـۀ گروه هـا در زندگی 
سیاسـیـ  اجتماعـی از طریـق شـهروندی متمایـز3 یـا همان 
اعطـای حقـوق خـاص بـه گروه هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
 .)Young 1990: 12( متفـاوت از جمله زنان میسـر می شـود
یانگ تأکید می کند که تعریف شـهروندی براسـاس معیارهای 
عـام و یکسـان در نظـام لیبـرال منجر بـه بازتولید سـرکوب4 
گروهـی می شـود. بـر همیـن مبنـا، وی درصـدد حل مسـئلۀ 
سـرکوب گروه های اجتماعی خاص بـه ویژه زنان برمی آید. از 
نظر یانگ حل این مسـئله مسـتلزم شـهروندی متمایز اسـت، 
بدین معنا که شناسایی متقابل و سازوکار نمایندگی گروهی از 
طریـق اعطای حقوق خاص به گروه های فرهنگی و اجتماعی 

 .)Young and Jeffner 1989: 393( متفاوت نهادینه شود
 یانگ با بهره گیری از نظریۀ دموکراسـی مشـورتی5  هابرماس 
و نظریـۀ فوکـو دربـارۀ گروه هـای حاشـیه ای و تحت سـلطه، 
تاش کرد گونه ای دموکراسـی ارتباطی ـ مشـارکتی6 را طرح 

1 - assimilation
2 - exclusion
3 - differentiated citizenship
4 - oppression 
5 - deliberative democracy
6 - participatory [especially deliberative] democracy

کنـد کـه در آن زنـان و سـایر گروه های سـتم دیده و محروم، 
ضمـن حفـظ تفاوت هـای خـود در عرصـۀ عمومـی، امـکان 

مشـارکت کامـل و برابر با سـایرین را بیابند. 
او بـا طـرح مفاهیمی چـون گـروه اجتماعی و انواع سـرکوب 
در جامعـۀ مـدرن، سـعی در پیدا کـردن راهی بـرای رهایی از 
سرکوب دارد و بدین منظور مختصات یک جامعۀ دموکراتیک 
را طـرح می ریـزد که در آن سـازوکارهایی بـرای نمایندگی و 
شناسـایی نظـرات و دیدگاه هـای سرکوب شـده فراهم باشـد. 
بـه زعـم او، نمایندگی گروهـی منصفانه ترین نهاد در شـرایط 
سـرکوب و سـلطۀ اجتماعـی اسـت چـرا کـه امکان شـناخت 
عقانـی را افزایـش می دهـد و بدیـن طریـق خـرد عملـی را 
)Young and Jeffner 1989: 189(. در  ارتقـا می بخشـد 
نهایت یانگ تأکید دارد که برای اسـتقرار دموکراسی، اعضای 
گروه های خاص باید در عرصۀ عمومی دموکراتیک یکدیگر را 
ماقـات کنند و به بحث دربارۀ موضوعـات بپردازند و مواضع 
 Young and Jeffner( و دیدگاه هـای خـود را بیـان کننـد
190 :1989(. بـه همیـن دلیـل بایـد سیاسـت های متناسـب 

بـا چنیـن وضعیتـی اتخاذ شـود تا سـرکوب به حداقل برسـد.
یانـگ بـرای رسـیدن بـه جامعـۀ مطلـوب مـورد نظـر که در 
آن تفاوت هـا موجـب تبعیـض نشـود و گروه هـای مختلـف 
بـه رسـمیت شـناخته شـوند و حـق گفت وگو داشـته باشـند، 
سیاسـت هایی ارائـه مـی کنـد کـه از جهاتـی راهگشـا اسـت 

امـا مـورد نقـد نیـز قـرار گرفته اسـت.
از مهم تریـن مزایـای نظریـۀ »شـهروندی متمایـز« یانگ رد 
نظریـۀ متحدالشـکل بـودن لیبرال ها اسـت که برایـان بری7 
مطـرح کـرده بـود. بدیـن معنـا کـه آنهـا یـک شـیوۀ زندگی 
را بـر دیگـر شـیوه ها برتـری می دادنـد و گروه هـای اقلیـت 
همچنـان در محرومیـت قـرار می گرفتند، در حالـی که یانگ 
از ابتـدا تعـدد شـیوه های مختلـف زندگـی در عرصـۀ عمومی 
را بـه رسـمیت می شناسـد و با طـرح اقدام مثبـت تاش دارد 
ناکامی هـا و سـرکوب های تاریخی گروه های خـاص از جمله 
زنـان را جبران کند. بر همین اسـاس یانگ برای حل مسـئلۀ 
سـرکوب زنان پیشـنهاداتی مطرح می کند که از آنها با عنوان 
سیاسـت های حقـوق خـاص8 یا، بـه تعبیـر دیگـر، رفتارهای 
منصفانـه بـا تفاوت هـای فرهنگـی یـاد می شـود. یانـگ این 

7 - Brian Barry
8 - special rights 
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سیاسـت ها را چنیـن برمی شـمرد: اقـدام مثبـت1، ارزش قابل 
مقایسـه2،  تحصیـل دو زبانـه و دو فرهنگی3. 

آنچه مسـلم اسـت یانگ اهمیت فراوانی برای حقوق فرهنگی 
شـهروندان قائل اسـت و شـهروندی حقوقی زنـان را مد نظر 
دارد. بـا رویکرد اقدام مثبت باید، بـه جبران ارزش گذاری های 
متعصبانـۀ فرهنگ غالـب، به گروه های سرکوب شـدۀ نژادی، 
جنسـیتی، مذهبـی و ... امتیازاتـی ویـژه اختصـاص یابـد زیرا 
ارزش هـای جامعـه تـا حـد زیـادی بازتـاب زندگـی و تجارب 
فرهنگـی گروه حاکم )مسـلط( اسـت. بنابراین سیاسـت اقدام 
مثبت تاش می کند تا حدودی سـلطۀ فرهنگی گروه مسـلط 

 .)Young 1990: 193( را جبـران کند
بـری تکثـر و تنـوع را تنش آفریـن می دانـد در حالـی کـه از 
دیـدگاه پلورالیسـت های ارزشـی4 ماننـد پـارخ تنـوع و تکثـر 
ذاتی اندیشـۀ لیبرالیسم اسـت )Parekh 2000: 268(. یانگ 
برخـاف بـری معتقد اسـت اعطای حقوق ویـژه به گروه های 
خـاص سـبب گسـترش تعهـد آنها نسـبت به جامعۀ سیاسـی 
می شـود و نـه موجـب فروپاشـی نظـم عمومـی. در نهایـت 
یانـگ، بـا پیونـد دادن مسـئلۀ زنان با سـرکوب و طرد سـایر 
گروه هـای اجتماعی، تـاش می کند راه حل خـود را بر مبنای 
تجربۀ مشـترک گروه های طرد شـده و حاشـیه ای قرار دهد و 

موضع خـود را تقویـت کند. 
دومیـن سیاسـت خاص یانـگ سیاسـت ارزش قابل مقایسـه 
اسـت. این سیاسـت، رفتار متفاوت به معنای دقیق کلمه تلقی 
نمی شـود امـا تعصبـات فرهنگی در ارزش گـذاری اجتماعی را 
بـه چالـش می کشـد. سیاسـت ارزش قابـل مقایسـه ناظـر بر 
پرداخـت دسـتمزد برابـر به زنان اسـت و بر مبنـای آن مردان 
و زنـان بایـد دارای نظام دسـتمزد مشـابه باشـند و بـه میزان 
 Young( یکسـانی مهارت، مشغله و فشـار کاری داشته باشند

 .)1990: 177-178

سیاسـت خاص سـوم سیاسـت تحصیل دو زبانه و دو فرهنگی 
اسـت که براسـاس آن اقلیت های زبانی و فرهنگی باید برای 
حفـظ فرهنـگ و زبان خـود از حقوق خاص برخوردار باشـند. 
بـر پایۀ این سیاسـت، جذب یـا همسان سـازی فرهنگی نباید 
پیش شرط مشـارکت اجتماعی کامل باشد زیرا همسان سازی 
فرهنگی مسـتلزم این اسـت که شـخص معنای هویت بخش 

1 - affirmative action 
2 - comparable worth
3 - education of bilingual and bicultural
4 - value pluralism 

زندگـی خـود را تغییـر دهـد کـه این امـر از نظـر اجتماعی به 
 Young and( معنـای دگرگونـی و نابودی هویت گروه اسـت

.)Jeffner 1989: 404

ماننـد هـر نظریۀ دیگری، انتقادهایی نیز بـه نظریۀ یانگ وارد 
اسـت کـه ابتدایی تریـن آنهـا مربوط بـه مفهوم گروه اسـت و 
اینکـه بـا چـه معیـاری گروه هـای شایسـتۀ حقـوق ویـژه را 
تعریف می کند. آیا با یکدسـت فرض کـردن افراد درون گروه 
بـه دام همـان اشـتباه لیبرال هـا در یکسان سـازی نمی افتـد؟ 
بنابرایـن اگـر بخواهیـم شـهروندی را بـر پایۀ عاملیـت فرد و 
توانایی هـای وی بنـا نهیم، نمی توانیم افراد را صرفًا براسـاس 
یکـی از الیه های هویتشـان تعریف کنیـم. در نتیجه، پذیرش 
ایـن نظریـه با خطـر نادیـده گرفتـن تفاوت هـای اجتماعی و 
ایجـاد یـک سیاسـت غیرارتباطی و ایسـتا و چند پـاره همراه 
اسـت. از ایـن رو، احتمـال کمی وجود دارد که چنین نگرشـی 
هـدف یانگ، یعنی غلبه بر سـرکوب را محقق سـازد )فالکس 

.)122 :1381
ایـراد دیگـر دربارۀ اصل حقـوق گروهی اسـت. یانگ راه حلی 
بـرای جلوگیری از افزایش گروه هـای حقوقی جدید و پاره پاره 
شـدن اجتمـاع ارائه نمی کنـد. همچنین با دفـاع از حق وتوی 
گروه هـای خـاص، در عمـل سیاسـت جدایی طلبـی را دنبـال 
می کنـد. در نهایـت، این ادعا که یک گروه نمی تواند تجربیات 
گروه هـای دیگـر را درک کنـد بدیـن معنـا اسـت کـه امکان 
گفت وگـو، مشـورت و رایزنی بیـن گروه ها وجود نـدارد. برای 
مثال، اگر مردان هرگز نمی توانند سرکوب زنان را درک کنند، 
پـس هرگـز قـادر به افزایـش ارتباط ذهنـی با زنـان نخواهند 
بـود و هرگـز نمی تواننـد رفتـار خود را بـا آنان تغییـر دهند، و 
 Beiner 2006:( این به معنای تسـلیم در برابر سرکوب است
36(. ایـن نتیجـه بـا تـاش یانگ بـرای تحقق دموکراسـی 

دارد. منافات  ارتباطی 

۳- جمع بنـدی
مدلـی کـه یانـگ ارائـه می کند یک مـدل گفت وگویی اسـت 
که در آن همۀ گروه های حاشـیه ای و سـرکوب شده می توانند 
در گفتمـان عمومـی شـرکت کننـد. در چنین مدلـی، فهم هر 
چیـز از جملـه خیـر عمومـی نتیجـۀ تعامل عمومی اسـت که 
تفاوت ها و خاص بودن ها را نه سـرکوب که آشـکار می سـازد. 
چنیـن نگرشـی شـهروندی را هم یک موقعیت رسـمی و هم 
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یـک کـردار اجتماعی می داند. از این رو، همـان گونه که مایر 
می گویـد، یانگ قواعـد نمایندگی در نظام لیبرال دموکراسـی 
را بازخوانـی و تاش می کند رهیافتـی فراگیرتر اتخاذ کند که 
براسـاس پیش زمینه هـای خـاص، افـراد را به مثابه شـهروند 

 .)Meyer 1998: 68( به هم ارتباط دهـد
نظریـۀ شـهروندی متمایـز یانـگ، برخـاف انتقادهـای وارد 
بـر آن، چشـم انداز جدیـدی از مسـئلۀ سـرکوب و چگونگـی 
مواجهـه بـا آن پیش روی ما می نهد که فراتر از پاسـخ سـادۀ 
لیبرالیسـم ˗ نظریۀ برابری رسـمی ˗ اسـت. به نظر می رسـد 

بـا بهره گیـری از ایـن نظریـه و نظریـۀ 
شـهروندی فرهنگـی بتـوان راهـکاری 
عملـی برای دیده شـدن زنان به عنوان 

نیمـی از افـراد جامعـه ارائه کرد. 
 همـان طـور کـه گفته شـد، براسـاس 
داشـتن  لیبـرال،  فمینیسـم  نظریـۀ 
و  سیاسـت  در  برابـر  موقعیت هـای 
از معضـل در  آمـوزش می توانـد گـره 

حاشـیه دیـده شـدن زنـان بگشـاید. امـا چنـان کـه در ایران 
امـروز نیـز دیده می شـود، بـا وجود نقـش انکار ناشـدنی زنان 
در بـه ثمـر رسـاندن انقـاب اسـامی و مشـارکت  گسـتردۀ 
آنـان در هـر انتخاباتـی بـه عنـوان انتخاب کننـده و حضور در 
مجلس شـورای اسـامی و شوراهای شـهر و روستا به عنوان 
منتخـب مـردم، آنـان در موقعیت برابـر با مردان قـرار ندارند. 
البتـه ایـن بـدان معنا نیسـت کـه حضـور تأثیرگـذاری ندارند 
بلکـه در  تصمیم گیری هـای مهـم، همیشـه در سـایۀ مردان 
و دنبالـه رو آنـان دیده شـده اند و گاه تنها حضوری تشـریفاتی 
دارنـد و زینت المجالس شـناخته می شـوند. در عرصۀ آموزش 
نیـز، براسـاس آمارهـای رسـمی، زنـان از سـهم بیشـتری در 
بیـن پذیرفته شـدگان دانشـگاه ها برخوردارنـد اما در بـازار کار 
سـهم ناچیـزی دارنـد و درصد زنان بیـکار بیشـتر از مردان و 

قابـل تأمل اسـت.
از دیگـر سـو، کمتریـن دسـتاورد ایـن نظریـه آن اسـت کـه 
در اتخـاذ هـر نـوع سیاسـت اجتماعـی بایـد تفاوت هـا را در 
نظـر داشـت؛ البتـه نـه بـدان گونـه کـه فمینیسـت های موج 
دوم مطـرح کردنـد و راه بـه جایـی نبردنـد. در جامعـۀ ما هم 
گاه سیاسـت هایی بـرای اعمـال تبعیـض مثبـت به نفـع زنان 
طراحـی می شـود امـا آنچـه در عمـل عایـد زنان می شـود به 

ضرر آنان اسـت، مانند بازنشسـتگی زودتر از موعد، دور کاری، 
مرخصـی زایمان 9 ماهه، بومی گزینی دختران در دانشـگاه ها، 
و محـروم کـردن دختـران از تحصیـل در برخـی رشـته های 
مهندسـی مثل مهندسـی معدن با توجیه سخت بودن اشتغال 
در ایـن رشـته هـا. در همـۀ ایـن مـوارد در ظاهـر قدم هایـی 
بـه نفـع زنان برداشـته شـده امـا در عمل بـه از دسـت رفتن 
بیشـتر فرصت هـای شـغلی منجـر می شـود. تمرکز بـر نقش 
مـادری زنـان و در اولویـت قـرار داشـتن رسـیدگی بـه امـور 
منـزل و پذیرفتـن کلیشـه های جنسـیتی در بـازار کار از دیگر 
نمودهـای ایـن نوع رویکرد بـه تفاوت 

در ایران  اسـت. 
بـا در نظر گرفتن اصل تفاوت شـرایط، 
درک ایـن موضـوع آسـان خواهد شـد 
که زنان با ایفای نقش در نظام سـنتی 
تقسـیم کار، همواره نظام مردسـاالری 
مـوازات  بـه  بخشـیده اند.  تـداوم  را 
تـداوم نظـام مردسـاالری در نقش هـا 
و کارکردهـای افـراد جامعـه، بعـد جنسـیت به طور سـنتی در 
مباحث اجتماعی و سیاسی و از جمله در نظریه های مربوط به 
شـهروندی غایب بوده اسـت. حضور زنـان در حوزۀ خصوصی 
بـه جا مانـدن آنـان از برخـورداری از آزادی هـای اجتماعی و 
سیاسـی نسـبت به مـردان حاضـر در حوزۀ عمومـی انجامیده 
اسـت )فیتزپتریـک 1383: 145(. بـه ایـن ترتیـب، در دنیای 
کنونـی، شـهروندی زنان در مقایسـه با شـهروندی مردان در 
بسـتر یـک نظام مردسـاالر صورت رسـمی و صـوری به خود 
گرفته اسـت. از این رو، در جامعۀ مردسـاالر، شـهروندی زنان 
بر مبنای معیارهای واقعی، ارزشـی کمتر از شـهروندی مردان 

خواهد داشـت )فالکـس 1381: 19(. 
آنچـه امـروز می تواند بـر جاماندگی زنان از امـکان خود بودن 
فایـق آیـد، آرمان شـهروندی فارغ از جنسـیت اسـت. آرمانی 
که تحقق آن مسـتلزم آگاهی همۀ انسـان ها نسـبت به بشـر 
بودن تمام انسـان ها اسـت. آرمانـی که برای دسـتیابی به آن 
بایـد شـهروند فرهنگـی بـود و حقـوق فرهنگی خـود را پاس 
داشـت. در ایـن میـان، پیوند آگاهـی زنان با عاملیـت آنان در 
زندگـی خصوصـی و عمومی شـان تضمین کنندۀ بقـای جهاِن 
فـارغ از نابرابری هـای جنسـیتی اسـت. هر چنـد کـه تصویـر 
پدید آمده از موقعیت شـهروندی زنـان در دنیای امروز تصویر 

حضور زنـان در حوزه خصوصی 
جاماندگـی آنـان از آزادی هـای 
اجتماعـی و سیاسـی در حـوزه 
عمومی را به همراه داشـته است
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امیدوارکننـده ای اسـت کـه می تـوان بـر نمایـش آن در تمام 
بسـترهای زندگی روزمـره امیدوار بود، زنـان همچنان حضور 
بسـیار اندکی در مهم ترین موقعیت هـای قدرت دارند )فالکس 
1381: 84(.  ایـن خـود حکایـت از عاملیـت شـکنندۀ زنان به 
عنوان شـهروند دارد. پیامد این حضور بسـیار اندک، بی قدرتی 
زنـان در فرایند هـای تصمیم سـازی و تصمیم گیـری در امـور 
مربـوط بـه خود اسـت. در جهـان کنونی، انسـانی کـه عامل 
نیسـت و بی قـدرت اسـت در واقع شـهروند نیسـت. بـه تعبیر 
آمارتیا سـن، مهم تریـن ویژگی عاملیت، قدرت انتخاب اسـت 

)سن 1381: 263(. 
 بـا توجـه به ایـن مهـم و در نظر گرفتن شـرایط ویـژۀ زنان، 
تشـکیل گروه هـای خـاص بـه منظـور دسـتیابی بـه حقوق و 
مزایـای شـهروندی اجتناب ناپذیـر می نمایـد. توجـه به حقوق 
گروه هـای اجتماعـی از جملـه زنـان، کـودکان، اقلیت هـا و 

بـا  آن  از  پکولسـکی  کـه  مهاجـران 
عنـوان حقـوق فرهنگـی نـام می بـرد، 
کـه  خـاص  حقـوق  سیاسـت های  و 
یانـگ آنهـا را رفتارهـای منصفانـه بـا 
تفاوت هـای فرهنگی می نامـد، می تواند 
بـه برنامه ریـزان و فعاالن حقـوق زنان 
در نیـل به آرمان شـهروندی برابر یاری 

رساند.
مسـئولیت فوری زنـان در خروج از موقعیت فعلی، آگاه شـدن 
نسـبت بـه حقـوق شـهروندی و نپذیرفتـن نظم سـاختارهای 
فرهنگـی و اجتماعـی موجـود اسـت. مادامـی کـه زنـان آگاه 
نشـوند و در نظام مردسـاالری تغییری ایجاد نکنند، نمی توان 
امیـدی به وقـوع تحولی عمیق در این نظام داشـت. نام فعال 
حقـوق زنـان بـر خـود نهـادن و بـه انتظـار تمکیـن حکومت 
و مـردان از حقـوق شـهروندی نشسـتن، از زنـان عامانـی 
تصمیم سـاز و تصمیم گیـر نخواهـد سـاخت. بـا نگاهـی بـه 
نظریـۀ یانـگ، در تشـکیل گروه های حقوقی خـاص، بیش از 
هـر چیـز به وجـود سـازمان های مردم نهـاد کوچـک و بزرگ 
بـرای پیگیـری حقـوق فرهنگـی نیازمندیـم، حقوقـی کـه به 
تعبیـر کوهـن و آراتو بر مبنای یک »جامعـۀ ارتباطات بنیان« 
اسـتوار اسـت. پـس در جامعـۀ مدنـی امـروزی عمـل روزانۀ 

ارتبـاط دموکراتیـک باید نهادینه شـود. 

فـرد در برابـر جامعه مسـئول اسـت و جامعه در برابـر فرد، اما 
مسـئولیت فردی زنان در تغییر وضع موجود فراتر از مسئولیت 
جامعـه در قبـال آنان اسـت. بـه یقیـن زنـان آگاه توانایی آن 
را دارنـد کـه هماورد سـاختارهای موجود شـوند. عامان آگاه 
و قدرتمنـد می تواننـد از طریـق بـه کرسـی نشـاندن گفتمان 
خویـش طـی فراینـد گفت وگـو و چانه زنی بـا کلیـۀ نهادها و 
محافـل مخالـف، نیازهـا و برنامه های کاری خاص خودشـان 
را مطـرح و دولـت و جامعـه را بـه پذیـرش این واقعیـت وادار 
کننـد کـه وضـع موجـود طبیعـی نیسـت )پیـت و هارت ویک 
1384: 267(. نمی گوییـم که سـاختارهای جامعه در شـهروند 
عامـل نبـودنِ زنـان بی تأثیرنـد. مراد این اسـت که اگـر قرار 
اسـت دگرگونی ای در وضع موجود رخ دهد، این زنان هسـتند 
کـه بایـد آگاه بـه حقـوق شـهروندی و آگاهی بخـش باشـند. 
آگاهـی در ایـن معنـا یعنـی پذیرفتـن اشـکاالت و کمبودها و 
کم کاری هـا. اگـر قوانینـی وجـود دارد 
کـه راه را بـر تحقـق مطالبـات زنـان 
می بندنـد، ایـن زنان هسـتند کـه باید 
در آنهـا تردیـد کننـد. اگـر زنـان عزم 
قدرتمنـد شـدن کرده انـد و می خواهند 
بـه مثابـه شـهروندانی عامـل زیسـت 
کنند، باید زباِن تهی از شـیون و شکوه 
و گایه داشـته باشـند و انگ قربانی از پیشانی خویش بزدایند 
و نسـبت بـه حقـوق شـهروندی خویـش آگاه شـوند و بـرای 
قدرتمنـد شـدن در تمـام عرصه هـای زندگـی، آگاهی خویش 

را معطـوف به عمـل کنند. 
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Abstract
Citizenship is a social construct and implicit func-
tion of society’s cultural factors. With centuries 
of history, following the experiences of socio- 
economic and political changes, the concep that 
undergone semantic transformations. Nowa-
days, Social theorists emphasize that; cultural 
rights meaning acceptance and recognition of 
social groups’ identities without inducing bar-
riers for identities disclosure or distorting and 
humiliating them is as important as civil and 
political rights. The inclusion and participation 
of all groups in political-social life requires a dis-
tinctive citizenship, i.e. granting particular rights 
to different cultural groups including women. 
Accordingly- within positive action approach- to 
compensate the common cultural domination, 
special privileges should be allocated to groups 
(e.g. on race or gender), who are marginalized, 
and oppressed.
Theoretical framework of Young distinctive 
citizenship is based on dialogue between all 

marginalized groups. In this framework, com-
mon goods results from interactions, which 
acknowledges differences and tries to provide 
an inclusive approach. The least outcome of 
Young’s theory is the emphasis on recognition 
of differences in the design, implementation and 
impacts of social policies. According to Young’s 
theory, what we need the most, is small and 
large non -governmental  organizations to pursue 
cultural rights.The responsibility of women for 
changing their current situation, is awareness 
of their citizenship rights and demand for evo-
lution of social and cultural structures through 
various venues including active participation in 
NGOs. Also responsibility of women to change 
the status quo in order to achieve full citizenship 
rights is beyond community’s responsibilities 
towards them.

Keywords: Citizenship, Cultural Rights, Cultural 
Citizenship, Distinctive Citizenship

Cultural citizenship and gender differences
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