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ایـن یادداشـت می کوشـد موضوع شـهروندی و جنسـیت را 
از زاویـۀ تغییرات نگرشـی طرح کند. شـواهد مختلف نشـان 
می دهنـد که نگرش های اجتماعی در مـورد نقش و موقعیت 
زنـان بـه سـرعت در حال تغییر اسـت حـال آنکـه نهادهای 
اجتماعی تحولی متناسـب نداشـته اند. تأخـر تحوالت نهادها 
نسـبت به نگرش ها موقعیت شـهروندی زنـان را تحت تأثیر 
قـرار داده و احسـاس نارضایتـی و تبعیـض را در بیـن آنـان 

است.  موجب شـده 
شـهروندی بـه معنای عضویـت فرد در یک اجتماع سیاسـی 
اسـت که حقوق و مسـئولیت هایی برای او به دنبال می آورد. 
عضویـت در یـک اجتمـاع به این معناسـت که مـرزی وجود 
دارد کـه تعییـن می کند چه کسـانی به اجتمـاع تعلق دارند و 
چـه کسـانی بیـرون از آن قـرار می گیرند. از ایـن رو، مفهوم 
شـهروندی با موضوع هویت پیوند دارد. وقتی فرد عضو یک 
جامعه قلمداد می شـود به معنای برخـورداری از حقوقی برابر 
بـا اعضای دیگر اسـت. از همین رو، برابری حقوقی ارزشـی 
بنیادیـن در مفهـوم برابـری اسـت. حقـوق و مسـئولیت های 
شـهروندی افـراد نتیجۀ تعلـق آنان به جامعـه و عضویت  در 
آن اسـت و نمی تـوان افـراد را بـه علـت خصوصیـات دیگـر 
مثـل قومیـت یـا جنسـیت از حقوقشـان محروم سـاخت. به 
همیـن علت، سـاز و کارها یـا سیاسـت هایی که بـه نابرابری، 

طـرد و محرومیـت از حقوق و اعمال تبعیض منجر می شـود 
ناقـض حقـوق شـهروندی قلمـداد می شـود. به ایـن ترتیب، 
شـهروندی شـبکه ای به هم پیوسـته از مفاهیمـی مثل حق، 
مسئولیت و برابری است. همچنین با منظومه ای از احساسات 
مثـل احسـاس تعلق و وفـاداری پیونـد دارد و با احساسـاتی 
مثـل احسـاس بی عدالتـی و تحقیـر و ناچیـز شـمرده شـدن 
در تعـارض اسـت. شـهروندی مفهومی آرمانی اسـت زیرا بر 
ارزش هایـی مثـل برابـری و حقـوق داللـت دارد. بـه همین 
دلیـل، این مفهـوم می تواند بـه منزلۀ معیاری بـرای ارزیابی 
انتقـادی وضعیـت هـر جامعـه بـه کار رود. اگر از ایـن زاویه 
نـگاه کنیـم، ایـن پرسـش قابل طـرح اسـت که آیـا زنان از 
فرصت های برابر اقتصادی، سیاسـی و اجتماعی برخوردارند؟  
بـرای طـرح بحث از یک نمونـه آغاز می کنیـم. دختر جوانی 
کـه خـود را برای کنکور آماده می کند آرزو دارد در رشـته  ای 
قبـول شـود که هـم امـکان دسـتیابی به شـغلی مناسـب را 
بـرای او مهیـا سـازد و هم بتواند شـأن و موقعیـت اجتماعی 
قابـل احترامی برای او دسـت وپا کند. او انتظـار دارد با ادامۀ 
تحصیل فرصتی مساعد برای بروز استعدادها و توانایی هایش 
کسـب کند، بعد از اتمام تحصیالت وارد بازار کار شـود و به 
اسـتقالل مادی دسـت یابد و از نظر مالی به کسـی وابسـته 
نباشـد. در عیـن حال تمایـل دارد ازدواج و زندگی خانوادگی 
موفقـی داشـته باشـد. اگر به دوران دبیرسـتان و دبسـتان او  mgoodarzi@gmail.com* دکتری جامعه شناسی
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