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چكيده

مفهوم ش�هروندي را بای�د در بافت کلي تر مطالعه حق هاي اجتماعي و حقوق بش�ر 
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ارتباط شهروندي با دیگر نهادهاي اصلي اجتماعي و فرایندهاي تاریخي یا عّلِي پدید آورنده 

و گسترش دهندۀ شهروندي. شهروندي به طور مستقيم از نظریه قرارداد اجتماعي ژان ژاك 

روسو ناشي مي شود. از دیدگاهي تاریخي و جامعه شناختي، مي توان شهروندي را نخست به 

مثابه پيامدي از تغيير اساس�ي در انقالب فرانس�ه و دوم به منزله برآمد مدرن گري همراه با 

انقالب صنعتي تحليل کرد. در نظریه مدرن اجتماعي، سنت هاي مختلفي از شهروندي وجود 

دارد که در این نوش�تار به س�ه سنت اشاره مي شود: س�نت بریتانيای کبير )مبتنی بر رابطه 
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مفهوم شهروندي اهمیت بسیاری براي علوم اجتماعي به منزله يك کل 
دارد؛ هرچند اين مـفهوم برجستگي ويژه اي در نظـريه سیاسي و جامعه شناسي 
ــهروندي از طیفي از موضوع هاي  ــز دارد. در حقیقت، تفکیك بحث درباره ش نی
ــاي اجتـماعي،  ــك، تحلیل حق ه ــارکت دمکراتیـ ــد ماهیت مش ــط مانن مرتب
ــاني دشوار است.  ـــروعیت نظم عمومي و ماهیت دولت در جامعه هاي انس مش
ــده درباره شهروندي پیچیدگي اين مفـهوم و ماهیت  مقاله هاي مختلف ارائه ش
ــاب مي دهـد. در  ــم اجـتماعي را بازت ــش عل ــل و پژوه ــاده1 آن در تحلی جاافت
ــت. تحلیل  ــوار اس ــهروندي از مطالعه حـق ها دش ــت، تفکیك مطالعه ش حقیق
امروزين شهروندي را بايد در بافت کلي تر مـطالعه حق هاي اجتماعي و حقـوق 
ــر در نظر گرفت. زيرا، هر پژوهشي درباره شهروندي ناگزير پرسـش هايي را  بش
ـــتحقاق ها مطـرح  ـــؤولیت ها و اس درباره رابطه میان حق و تکلیف يا میان مس

مي کند.
ــهروندي در نـظريه اجتماعي معاصر،  ــترش بیش تر مطالعه ش براي گس
ــهروندي بايد به سه  ــتدالل کرد که در تحلیل ش ــترده اس مي توان به طور گس
پرسش عمده تحلیلي توجه کرد: 1- شهروندي چیست، 2- شـهروندي چگونه 
ــه ديگر نهادهاي اصلي اجتماعي مانند دولت ارتباط پیدا مي  کنـد؟، و 3- چه  ب
ــهروندي به  منزله يك  ــعه ش فرايندهاي تاريخي يا علّي موجب پديـداري و توس
ـــه پرسش  ــخ کوتاهي براي اين س ــم تا پاس ــود؟ در اين جا مي کوش نهاد مي ش
ــا )و تکلیف ها( در نظر  ــهروندي را مجموعه اي از حق ه ــم. مي توان ش ــه کن ارائ
ــد و نتیجه آن عبارت  ــي ان ــه تعیین کننده عضويت اجتماعي ـ  سیاس گرفت ک
ــت از تخصیص منابع جمعي به گروه هاي اجتماعي، خانوارها يا افراد. بدين  اس
ــته اي از استحقاق ها و تکلیف ها تعريف مي شود  ترتیب، شهروندي به منزلۀ دس
ــي ـ   اجتماعي  ــید و بالغ يك اجتماع سیاس که افراد را به منزله اعضاي کاماًل رش
درآورده و دسترسي به منابع کمیاب را براي آنان فراهم مي  کند. با نگاهي گذرا 

1. embedded nature
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مي بینیم که اين تعريف از شهروندي تا اندازه اي تك بعدي و ساده انگارانه است، 
ــي دقیق تر از گونه هاي  ــهروندي نیازمند آگاه ــه اي مفصل تر در مورد ش و نظري
ــهروندي است. ما به گونه شناسي مفصل تري از شهروندي نیاز داريم  مختلف ش
ــه ابزاري تحلیلي را براي پژوهش تاريخي و تطبیقِي پیچیده تر براي ما فراهم  ک

کند.
با ارائه تعريفي موقتي از شهروندي، مي توان تحلیلي ابتدايي از کارکردهاي 
شهروندي در جامعه به دست داد؛ يعني، ارائه پاسخي به اين پرسش که کارکرد 
ــترهاي اجتماعي  ــت؟ هرچند کارکردهاي شهروندي در بس ــهروندي چیس ش
مختلف متفاوت خواهد بود، ارائه پاسخي کلي بر پايه شهروندي به منزله شکلي 
ــر هوس بازي ها و ناقطعیتي هاي بازارگاه1  ــت قانوني يا اجتماعي در براب از حماي
ــهروندي به مثابه يك  ــاي مربوط به چرخۀ حیات اهمیت دارد. ش و محرومیت ه
سامانه حمايت فردْي در سده بیستم در واکنش به موضوع هايی مانند محرومیت 
نژادي، بازار و ديگر شکل هاي نابرابري اقتصادي، و تفاوت هاي موجود در قدرت 
ــت. پاسخي  ــعه يافته اس در مورد گروه هايي مانند زنان، کودکان و ناتوانان توس
ــتدالل مي کند که شهروندي اجتماعي در جامعه هاي مدرن براي  پیچیده تر اس
ــتگي اجتماعي بـر پايه روابط همگاني داد وگرفت2  ايجاد گونه هاي جديد همبس
)يعـني، حـق ها و تکلیف  ها( عمل مي کند. بـه طور خالصه، شهرونـدي جـنبه اي 
از دين مدنِي جامـعه مدرن است. شهروندي بـه مثابه دين مدني ايـده اي است 
ــتقیم از نـظريه قرارداد اجتـماعي )Lessonoff,1990( ژان ژاک  که به طور مس
روسو ناشي مي شود و اين مفهوم عضويت سیاسي يا دين مدني بر بحث درباره 
ــتر نگراني امريکايي  ــرارداد در جامعه هاي مدرن-  به ويژه در بس ــدي و ق پاي بن
درباره آينده جمهوري خواهي- تأثیرگذار بوده است. با سکوالر شدن جامعه هاي 
ــد را خارج از  ــلي جديِد وفاداري و تعه ــهروندي پیوندهاي میان نس ــدرن، ش م

1. market place
2. Reciprocity= متقابل، دوسويه
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خانواده ايجاد مي کند.
ــماري از بحـث هاي مهم در مورد اين ايده شهروندي به مثـابه  البته، ش
همبستگي سکوالر وجود دارد. زيرا، منتقدان راديکاِل شهروندي اغلب اسـتدالل 
ــهروندي چندان در پي ايجاد همـبستگي عاطفي نیـست، بلکه  مي کنند که ش
ــهري در  ــت و به ويژه طـبقه کارگر ش ــي ادغام گروه هاي اجتماعي فرودس در پ
ـــهروندي يك  ــت. از اين ديدگاه، ش ــود از رهگذر ابزارهاي ايدئولوژيکي اس خ
ــي براي سرکوب اعتراض و  ــکوالر نیست، بلکه ابزاري سیاس دين يك پارچه س
ــهروندي به بحث  درباره  ــناختي ش ــت. در نتیجه، مطالعه جامعه ش مخالفت اس
ــود در بازارگاه  ــا نابرابري هاي موج ــت؛ يعني، آي ــي گره خورده اس اصالح طلب
ــرمايه دار مالکیت  ــك نظام س ــي و حقوقي درون ي ــا تغییر سیاس ــد ب مي تـوان
ــهروندي  ــِت ش ــود؟ )Turner,1986( در مقابل، منتقدان جناح  راس تقـويت ش
ــت کم  ــتحقاق ها از رهگذر دولت دس ــتدالل کرده  اند که تدارک عمومي اس اس
ــد. زيرا، براي نمونه، فراهم آوري مـزايا  وفـاداري هاي اخالقي را تضعیف کرده ان
براي فقیران اکنون از رهگذر سازوکارهاي خنثـي و غیر اخالقي1 انجـام مي شود 
ــت. در  ــتقیم ما به غريـبه ها درون عرصه عمومي نیس که نیازمنِد پاي بندي مس
ـــويق کننده بي تفاوتي بدبـینانه نسبت به طبقه ضعیف، به  واقع، شهروندي تش
ــت. زيرا، تعهـدهاي ما نسبت به طبقه فقیر از  ــیه رانده  شـده و ناتوان اس حاش
رهگذر سازوکار مالیات گیري در سراسر سازوکار بي روح و بي طرف دولت توزيع 
ــود. منتقدان محافظه کار شهروندي اظهار مـي دارند که قالبي بسیار کلي  مي ش
از مشـکل مفت سواري2 وجود دارد که موجب بي تفاوتي نسبت به افراد نیازمند 
مي شود. زيرا، بخشـندگي جمعي ما طـفیلي و وابسته به يك کارگـزاري عمومي 

1. a-moral
2. free-rider  problem

ــگرانی گفته می شود که بیش تر از سهم خود از يك  ــی، مفت سواران به کنش ــی و علم سیاس در اقتصاد، روان شناس
منبع مصرف کرده يا کم تر از سهم خود هزينه های تولید را به دوش می کشند. مشکل مفت سواری نیز عبارت است 

از چگونگی جلوگیری از روی دادن مفت سواری يا دست کم به حداقل رساندن تأثیرهای آن )و(.
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ــن منتقـداني بر اين باورنـد که  ــت. افزون بر اين، چنی ــد دولـت رفـاه اس ماننـ
دولت رفاه در حقیقـت با مبـهم کردن مسؤولیت پدر ـ  مادران و به ويژه پـدران 
ــهیم بوده است. همان گونه که  ــبـت به فرزندان شـان، در نابودي خانواده س نس
ــهـروندي مشاهده مي شـود، رشد فقر زنان )به   در بحث هاي آمريکايي درباره ش
ــترده خانـوارهاي تکـ  والدي فـقیر  ــتي کردن فقر( و رواج گس اصطالح فمـنیس
ــْت  پیامدهاي يك نظام رفاهـي نادرست انگـاشته مي شـوند. چنـین  و تنگدس
استدالل مي شـود که رفاه عمومي به گونه اي متـناقض نما بي تفاوتي خـصوصي 

ايجاد مي کنـد.
ــهروندي به طور تنگاتنگي با بحث  از اين رو، بحث درباره کارکردهاي ش
ــرمايه دار ارتباط پیدا  ــي در جامعه هاي س ــاي رفاه اجتماع ــت و کارکرده ماهی
ــته هاي تي . ــي اين بحث با نظريه ها و نوش مي کند. روايت به طور خاص انگلیس

اچ. مارشال1 همبسته بوده است )Roche, 1992(. در اين مرحله، مي توان صرفاً 
ــاز از اين بحث وجود دارد.  ــان کرد که به طور کلي دو برداشت ناهمس خاطرنش
ــتدالل وجود دارد که شهروندي  براي نمونه، در کار مايکل من2 )1987( اين اس
ــاس آن، نظام رفاه در پي  ــت که بر اس نمونه اي خاص از راهبرد طبقه حاکم اس
ــهري در جامعه هاي سرمايه دار صنعتي نوپديد اروپايي در  تلفیق طبقه کارگر ش
ــطحي حداقلي از مشارکت اجتماعي و سیاسي  دوره مدرن است. شهروندي س
ــراي توده مردم فراهم مي آورد، ولي ترتیبات بنیادين نظام مالکیت به حال  را ب
ــهروندي را  ــت از ش ــود باقي مانده و مورد حمايت قرار مي گیرد. اين برداش خ
شماري از نويسندگان مورد انتقاد قرار داده  اند )Turner,1990(. اين انتقادها بر 
اين اسـاس بوده است که اين برداشـت بیانگر نگرش مارکسـیستِي محـدودي 
ــت که جدا از هرچیز ديگر موجب تاريك جلوه دادن يا انکار  ـــهروندي اس از ش
ــهروندي در پديداري دمـوکراسي هاي مدرن مي شـود.  ــي ش کارکردهاي اساس

1. T.H. Marchall
2. Michael Mann
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ــت که  ـــهروندي مـفید بوده اس ــي  از ش اين بحث در ايجـاد نوعي گونه شناس
مي کوشـد تا با نشان دادن دگرگوني هايي در ماهیت و کارکـردهاي شهروندي 
ــي  ـ  اجتماعي مختلف، از اين دوگانگي ساده فراتر  ــامانه هاي سیاس در میان س

رود.
ــه هاي تاريخي يا  ــت که به موضوع ريش ــن امکان فراهم اس ــون، اي  اکن
ــاالً بحث انگیز را اتخاذ مي کنم  ــهروندي بپردازيم. من اين نگرش احتم علّي ش
ــهروندي در اساس فرآورده سیاست مدرن است؛ يعني، پیامد اجتماعي  ـ    که ش
ــي انقالب فرانسه و انقالب صنعتي و از  اين رو، اين ادعا استدالل مي کند  سیاس
که شهروندي در معناي کامل کلمه نتیجه زوال جامعه هاي فئودالي و برده داري 
ــت و بنابراين، به  طور مستقیم به پديداري جامعه سرمايه دار صنعتي مدرن  اس

مرتبط است.
ــهروندي هم يکي از مؤلفه هاي مدرنیته  در اصطالح جامعه شناختي، ش
است و هم يکي از تأثیرهاي فرايند هاي مدرن گري.1 از اين رو، شهروندي به منزله 
ــتلزم همه دگرگوني هاي تضعیف کننده جامعه سنتي است؛ يعـني  يك نهاد مس
ــهراني گري،2 دين جداگري،3 صنعتي گري و مدرن گري فرهـنگ. به دنبال کار  ش
ــي  ــهروندي سیاس ماکس وبر )Weber,1978( و اتو هینتز4 )Kocka,1987(، ش
داراي شماري پیش شرط است؛ مانند فروپاشي اروپايیان فئودال، توسعه اقتصاد 
ــده هاي میانه، عقالني کردن  ــهرهاي خودمختار در جامعه س پولي، پديداري ش
ــداري هنجارها و ارزش هاي  ــژه در اروپاي قاره اي( و پدي ــامانه حقوقي )به وي س
معیني که به  طور کلي مي توان آن ها را جهان شمول5 توصیف کرد. اين ديدگاه 
ــت کم ايراد هايي نظري و تجربي  ــهروندي به منزله يك نهاد مدرن دس درباره ش

1. modernization
2. urbanization
3. Secularization= ايْن جهاني گري، سکوالر شدن
4. Otto Hintze
5 universalistic
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ــت، اين تفسیر را مي توان به مثابه تفسیري قوم مدار نقد  را مطرح مي کند. نخس
ــیر اين امکان را انکار مي کند که  ــد اين تفس کرد؛ بدين  معنا که، به نظر مي رس
ـــهروندي سهـیم  ــته  اند در پديـداري جهاني ش جامعه هاي غیرغربي مي توانس
باشند. به  گونه اي مستقیم تر، اين امر بدين معـناي ضمني است که شـهروندي 
فقط در غرب مي تواند پديدار شود و بنابراين، اين استدالل را مي توان به مـنزله 
استداللي يك سو نگرانه1 نقـد کرد )Said,1978(. دوم، به نظر مي رسد اين ايـده 
ــکارا با اين پیش فرض متداول در تضـاد  ــهروندي تحولي مدرن است، آش که ش
ــه در دولت  شهرهاي يونـاني  ــهروندي ريش ــت که مفهوم هاي دمکراتیك ش اس
ــیري طوالني تاريخي  ــهروندي طي يك خط س ــته و بنابراين فرگشت2 ش داش
ــتي به شهروندي به سادگي آن را انکار  ــت که ديدگاهي مدرنـیس پديد آمده  اس
مي کـند. اين ايرادها جدي بوده و هیچ پاسخ ساده يا روشني براي آن ها وجود 

ندارد.
ــتلزم اين نگرش نیست که جهان  ــهروندي مس ــیر مدرنیستي ش  تفس
ــده است  ــیم ش ــرق تقس ــت ناپذيري میان غرب و ش ــي و بازگش به  طور اساس
ــزون بر اين، چنان چه خواهیم ديد، غرب برخي روايت هاي  )Turner,1978(. اف
ــت از بسیاري جنبه ها حق هاي  ــهروندي ارائه کرده که ممکن اس اقتداگرا از ش
ــتدالل مي کنم که  ــرده يا انکار کند. از  اين  رو، چنین اس ــي را تضعیف ک لیبرال
همراه با جهاني شدن جامعه ها، ممکن است اهمیت شهروندي به نفع ديدگاهي 
ــر رو به زوال برود که بر مفهوم نوعي  ــمول تر و راديکال تر از حقوق بش جهان ش
هستي شناسي مشترک3 مبتني  است. براي نمونه، سنتي مهم از نظريه سیاسي 
ــاس، امکان شناسايي نظريه اي اسالمي درباره  اسالمي وجود دارد که بر آن اس
مشارکت در اجتماع، برداشت هايي از عدالت اجتماعي و ايده هايي درباره سازمان 

1. orientalist argument
2. evolution
3. common ontology
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سیاسي دور از دسترس نیست. اين ادعا که ابن خلدون بنیادگذار اسالمي نظريه 
سیاسي مدرن است، ادعاي شناخته شده اي است. در نتیجه، مي توان چنین نیز 
ــه سیاسي وجود دارد که به  ــتدالل کرد که میراث اسالمي مهمي در انديش اس
ــت. با وجود اين، بايد پذيرفت که نهادهاي  ــته نیس میراث يوناني يا رومي وابس
ــبت ضعیف بودند و  ــارکت سیاسي در حقیقت به نس ــالمي شهروندي و مش اس
ــالمي  باشد که  ــهرهاي اس ــت کارکردي از ويژگي خاص ش اين خود ممکن اس
ــتقالل از دولت به چشم مي خورد. همچنین، بايد توجه شود که  در آن نبوِد اس
ــهروندي در غرب به  گونه اي جدايي ناپذير  ــهروندي و مفهوم ش روايت مدرن ش
ــعه خاص شهرهاي خودمختار غربي و مصونیت هايي ارتباط پیدا مي کند  با توس
Hal- ــهري در برابر قدرت تمرکز يافته از آن ها بهره مند بودند  ــاکنان ش )که س

 .)ton,1986

اين امر بديهي است که مفهوم هاي غربي شهروندي، دمکراسي و حق ها 
ــهروندي اند. با  ــت و ش تا اندازه اي میراث ايده هاي يوناني و رومي درباره سیاس
ــي يوناني بسیار انحصاري بودند و عضويت اجتماعي  وجود اين، نهادهاي سیاس
ــه در آن فقط مردان  ــاالري مبتني بود ک ــي بر نهادهاي پدرس در فرايند سیاس
بزرگسال شايسته مشارکت خردمندانه در سیاست بودند. بدين ترتیب، زندگي 
ــادي که زنان و بردگان  ــاد برده داري مبتني بود؛ اقتص ــي يوناني بر اقتص سیاس
ــي منع کرد. زيرا، آنان از بحث عقالني استثناء  ــارکت در فرايند سیاس را از مش
ــده بودند. اين ويژگي هاي میراث کهن محدوديت مهمي بر استفاده و کاربرد  ش
ــرايط اجتماعي و سیاسي يوناني به حساب  ــهروندي در اشاره به ش اصطالح ش

مي آيند.
ــك نهاد و  ــهروندي به منزله ي ــه اگرچه ش ــت ک ــتدالل من اين اس اس
ــن يوناني و رومي همراه  ــي که ــه يك نظريه مي تواند با نظام هاي سیاس به مثاب
ــود، از ديدگاه تاريخي و جامعه شناختي قانع کننده تر اين است که شهروندي  ش
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ــه و دوم به منزله  ــي در انقالب فرانس ــت به مثابه پیامدي از تغییر اساس را نخس
ــد مدرن گري همراه با انقالب صنعتي تحلیل کنیم. از اين  رو، براي تدارک  برآم
ــتر فکري شهروندي مدرن، به گونه فزاينده اي به طرف سـنت هاي  فهمي از بس
روشنگري و لیبرال کشیده شده  ام و تحلیل من از ريشه هاي مدرنـیته و نظريه 
ــت.  بايد  ــبت«1 )1967( بوده اس اخالقي اجتماعي تحت تأثیر آثار »رابرت نیس
ــهروندي را نهادي اساساً مدرن بیـنگاريم که بازتاب دگرگونـي هاي عمـیقي  ش
ــه و  ــي انقالب هاي دمکراتیـك در فرانس ــه در جامـعه هاي غربي در پ ــت ک اس
آمريکا و به منزله پیامد دگرگـوني هاي اجتماعي گستـرده تر و عمـومي تر همراه 
ــهراني گري و دين جدا گري پديد آمده اسـت. مي توان  با انقالب صنعتي مانند ش
ــیوه اي متفاوت ولي تا اندازه اي هم رو با آن چنین بیان کرد  اين موضوع را به ش
ــده، با پديداري  ــهرهاي خودمختار پديدار ش ــهروندي از رهگذر ايجاد ش که ش
ـــکوفايي کامل  ــعه يافته، و ش ــده هاي هجدهم و نوزدهم توس دولت ملي در س
ــتـن به  ــتم پیدا مي کند. براي نگريس ــده بیـس خود را در دولت هاي رفاهي س
ــهروندي را در چهارچوب میراث  ــهـروندي از اين چشم انداز، در واقع بايد ش ش
ــي تي. اچ. مارشـال  ــوف و جامعه شناس اجتـماعي انگـلیس ـــته هاي فیلس نوش

تحـلیل کنیم.
ــالي وجود دارد.  ــکل های ژرفي همراه با میراث مارش ــا وجود اين، مش ب
ــهروندي يك نهاد اساسي نظام  ــال، يعني اين که ش ــي روايت مارش ايده اساس
ــت، در نظر ما محل ترديد و چالش نیست. نوشته هاي  ــرمايه داري اس رفاهي س
ــرمايه داري سده نوزدهم،  ــي لیبرال به مشکل هاي س ــال ريشه در واکنش مارش
ــادي نابرابري خواه،  ــك و نظام اقتص ــي دمکراتی ــي تنش میان نظام سیاس يعن
ــید تا به تنش ها و تضادهاي میان ساختارهاي  ــت. نظريه مارشال مي کوش داش
ــخ بدهد. مي توان در اين راستا  ــي پاس اقتصادي و فرايندهاي دمکراتیك سیاس
ــتدالل دوباره پي ريزي کرد که شهروندي نه  ــال را براي اين اس ــت مارش برداش

1. Robert Nisbet
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برآمد و نتیجه گريز ناپذير توسعه فرگشتي1 دمکراسي هاي صنعتي، بلکه اثر نزاع 
ــاره حق ها و تکلیف هاِي افراد و گروه ها در چهارچوب  اجتماعي رخدادپذير درب
ــت. از اين  رو، نیازي نیست که برداشت مارشال نوعي گزاره  يك دولت ملي اس
فرگشتي يا خوش بینانه تاريخ اجتماعي انگلیسي در نظر گرفته شود، بلکه بايد 
نظريه اي بسیار انعطاف پذير درباره پیامدهاي رخدادپذير جنبش های اجتماعي 
ــکیل دولت هاي ملي در دوره مدرن  ــهري و آثار آن بر تش مانند طبقه کارگر ش
ــته شود. به اين برداشت مارشالي بُعدي جامعه شناختي افزوده  ام. اين بُعد  انگاش
عبارت است از اين ايده که شهروندي شکل دهنده همبستگي جامعه هاي مدرن 
ــت؛ يعني، پوسته2 عضويت اجتماعي در نبود يك سنت مذهبي يك پارچه و  اس
ماندگار. به همین دلیل است که پیش تر پیشنهاد کرده  ام که مي توان شهروندي 

را شکلي از دين مدني در نظر گرفت.
ايـن ايـده هاي مارشـال در ابتدا در مقـاله مـعروف وي درباره شـهروندي 
و طـبقه اجتـماعي طرح شد )1950(. آن ها در ايده جامعه ناهمـگون3 او شرح 
ــه در آن وي توجـه خـود را  ــط بـیش تري يافـتند )Marshall,1981( ک و بس
ــاز يك اقتـصاد آمیـخته  ــه اي خودآگاهـانه تر متـوجه جنبه هاي ناهمس به گون
ـــاز اقتـصادي  ـــازش نیـازهاي ناهمس ــرد؛ اقتصـاد آمیخته اي که در آن س کـ
ـــي مشکل است. اگرچه ايـده ها و تصـورهاي مارشـال  نظـام رفاهـي و دمکراس
ــیر لیبرال ساختارهاي اجتماعي مدرن همراه شـده است، مايـل ام  اغلب با تفس
ــت کم نسبتی با نظريه هاي انتـقادي  اين بحث را طرح کنم که ايـده هاي او دس
Haber-( 5ــروعیت ــاس در کتـاب بحـران مش 4 دارد. هابـرم ــا سيورگـن هابرم

mas,1978( برداشـتي از جامعه سـرمايه داري را طرح کرد که در آن، تنش هاي 

1. evolutionary
2.membrane
3.hyphenated socity
4. Jurgen Habermas
5. Ligtimation crisis
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ــود دارد. به ويژه، بحران  ــاد، دولت و جامعه مـدني وج ــر میان اقتـص گريزناپذي
درون نظام اقتصادي نیازمـند نوعي سامان دهي از سوي دولت است، ولي تأثیر 
ــده  منفي اين »درآمـدهای مالي«1 به کاهش میزان بهره در اقتصاد مـنتهي ش
ــطح اقتصادي ايجـاد  ــاي بیـش تري را در س ــن رهگذر، بـحران ه ــت و از اي اس
ــوند. در عـین حال،  ــوي آن هدف گیري مي ش ــد که مقررات دولت به س مي کن
ــت؛ جايي که  ــروعیت خود به حمايت جامعه مدني متـکي اس دولت براي مش
ــاز میان پرداخت هاي  ــه میان دولت و جامـعه بار ديگر بر رابطه اي ناهمس رابط

کالن رفاهي و رأي دهي متکي است. 
ــي مـجبور به  ــروعیت کافـ ــظ و تأمـین مـش ــه منـظور حف ــت ب دولـ
ــري منـفي براي  ــت که اث ــتـرده اس ــاي رفاهـي گس ــي پرداخـت ه وعـده ده
ــا دو نتیجه گیـري عمـده از چنین  ـــید ت نظام اقتصـادي دارد. هابرمـاس کوش
ــت دهـد؛ يعني اين که مشروعیت سرمايه داري با توسعه پوياي  تحـلیلي به دس
ـــويه، به گونـه اي فزاينده دشـوار مي شـود و دوم  اين بحـران هاي مرتبـط دوس
اين که نـظام سـرمايه داري هرگز نمي تواند به  طور کامل مشـکل هاي درونـي اش 
ــده اين رابـطه ديالکتـیکي میان  ــه گونـه اي حل کند که در نهايت برآورنـ را ب
ــادي درون نظـام مالکیت  ــه مـدني و نابرابري اقتـص ــي درون جامـع دمـکراس

باشـد. 
ــال  به نظر من، نوعي هم ُروي میان نظريه جامعه ناهمگون لیبرال مارش
ــازي هاي نظام اقتصادي و جامعه مدني  ــل اقتصادي هابرماس از ناهمس و تحلی
ــیار  ــتر بس ــهروندي را در اين بس ــر دو نظريه پرداز اجتماعْي ش ــود دارد. ه وج
مشکل آفرين مي انگارند. نهادهاي شهروندي امکان حل خردمندانه مشکل هاي 
ــازگاري بنیاديني میان استحقاق هاي  ــرمايه داري را فراهم مي کنند، ولي ناس س
ــهروندي دمکراتیك و دربايست هاي2 اقتصادي يك جامعه مدرن وجود دارد.  ش

1. fiscal skim-off
2. Requirements
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ــود که اين تنش در رابطه میان استحقاق ها و تکلیف ها  ــت افزوده ش ممکن اس
ــد آورده  اند که  ــم هابرماس نظريه اي را پدي ــال و ه ــز بازتاب دارد. هم مارش نی
ــازي هاي  ــي مالي تحلیل »دانیل بِل«1 از ناهمس ــــبتي نیز با جامعه شناس نس
ــکل هاي  ــرمايه داري دارد )Bell, 1976(. از ديـدگاه بِل، مش فرهنـگي نظـام س
ــــرمايه داري در رشد انقالبي استحقاق ها و انتـظارها در برابر زمینه اي  نظام س
ــت. دولت در چهارچـوب  ــي و اقتصادي مهم تمرکز مي ياف از قیدهـاي سـیاس
ــي مالي مجبور به پاسخ به درخواست ها براي اسـتحقاق هاي  اين جامـعه شناس
ــي توده اي است. ولي، دولـت بايد  ــت که پیامد گريزناپذير دمکـراس بیش تر اس
ــخ  به اين نیازها در چـهارچوب قیدهای جهانِی يك اقتصاد مدرن جهانگیر پاس

بدهد. 
ــال، هابرماس و بِل از چشم اندازهاي  ـــتدالل کرد که مارش مي توان اس
ــارهاي ناهمساز درون  ــیار متفاوت شـهروندي را بر حسب اين فش سیاسي بس
ــازي ها که  يك جامعه ناهمگون تحلیل مي کننـد؛ مجموعه اي از قیدها و ناهمس

به آساني حل شدني نیستند. 
ــدازه اي بدبینانه از توانايي  ــه که خواهیم ديد، اين تحلیِل تا ان همان گون
شهروندي در حل مشکل هاي نظام سرمايه داري بیش تر در بحث کنوني درباره 
ــهروندي بازتاب يافته است )Roche,1992(. به ويژه،  الگوي به اصطالح غالب ش
ــتغال کامل به مثابه يکي از هدف هاي هنجارين حکومت ها و فرسايش  افول اش
ــرفته اين فرض  ــازمان يافته در جامعه هاي صنعتي پیش تاريخي طبقه کارگر س
اساسي سنت مارشالي را از سکه انداخته است که در بستري که زنان همسردار 
ــته اي باقي مي مانند،  ــران خود درون يك خانوار هس به منظور خدمت به همس
مرداِن به طور کامل اشتغال يافته پايه مالیات را فراهم مي آورند که به  موجب آن 

دولت رفاه پايه گذاري مي شود. 

1. Daniel Bell
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ــويه تنگاتنگي با  ــنتي پیوند دو س ــته اي و خانوار س ــول خانواده هس اف
ــِي  ــکه افتادن تدريجِي هدف سیاس ــهري و نیز از س ــايش طبقه کارگر ش فرس
اشتغال کامل نیروي کار دارد. به طور خالصه، مسأله شهروندي مدرن در همان 
ــرمايه داري صنعتي  ــاره چگونگي مديريت يك نظام س ــز بحث کنوني درب مرک
ــده و دگرگوني هاي ژرف  ــتم در بستر يك اقتصاد جهاني ش ــده بیس در پايان س
ــت  ـ  دولت و تداوم  ــه پايگاه فردي، حاکمیت مل ــي در زمین اجتماعي  ـ   سیاس

خانوار هسته اي قرار دارد.
اين پژوهش ها درباره شهروندي از میراث جامعه شناسي مارشال استفاده 
مي کنند، ولي در عین حال ناگزير به پذيرش برخي مشکل هاي بنیادين در اين 
ــتار آن است که سنت هاي به  طور کلي  ــي اين نوش میراث  اند. پیش فرض اساس
ــود دارد که بازتاب دهنده  ــهروندي در نظريه مدرن اجتماعي وج مختلفي از ش
ــیار متفاوت از فرگشت شهروندي در بسترهاي متفاوت  تجربه هاي تاريخي بس
ــي است. در نتیجه، بهسازي1 میراث مارشال بايد اين واقعیت  اجتماعي ـ  سیاس
ــد و يك پارچه، بلکه  ــهروندي نه مفهومي واح ــه قرار بدهد که ش ــورد توج را م
بازتاب دهنده تفاوت هاي ژرف در تجربه هاي تاريخي مشارکت سیاسي است. در 
ــاس متفاوِت شهروندي را مشخص کرده و به   ــه تجربۀ تاريخِي در اس اين جا، س
ــه بحث جدا ولي آشکارا مرتبط درباره ماهیت شهروندي  طور کلي میان اين س
ــنتي وجود دارد که بر رابطه تاريخي میان رفاه  ــت، س ــده  ام. نخس تمیز قائل ش
ــه پیش از همه بر  ــر تمرکز مي يابد، و بحثي ک ــهروندي در بريتانیاي کبی و ش
ــود. دوم ، يك سنت آمريکايي شهروندي  ماهیت طبقۀ اجتماعي متمرکز مي ش
ــته و مرکز آن رابطه میان گروه هاي نژادي،  در مورد قومیت وجود دارد که هس
ــوم ، سنتي اروپايي وجود دارد که به رابطه  ــت. و س ملت باوري2 و دولت بوده اس
ــأله رابطه میان  ــهروندي توجه دارد. اين بحث اروپايي بر مس ــان دولت و ش می

1. reform
2. nationalism
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حوزه عمومي و خصوصي يا جامعه مدني و فرد متمرکز شده است.
ــرمايه دارْي بر  ــي در س ــاي اجتماع ــه ماهیت طبقه ه ــي ژرف ب توجه
ــايه افکـنده است. برداشـت  ــهروندي س ــي از ش تحـلیل علم اجتماعي انگلیس
ــامانه  اي در نظر مي گرفت که  ــهروندي نهادهاي شهروندي را س ــال از ش مارش
ــراد در برابر  ــرال از رهـگذر حمايت از اف ــي جامعه لیب ــراي اصالح اين ويژگ ب
ــید. اگرچه تـوسعه لیبـرالیسم  ــبازي هاي نظام بازار مي کوش نابرابري ها و هوس
ــود ، به تأثیر منـفي  ــراي افراد فراهم آورده ب ــي را ب برخي اطمینان هاي سیاس
ــتر  ــهروندي در بـس ــي توجه نکرده بود. بحث بعدي درباره ش بازار بر دمکراس
ــي تقريباً به  گونه اي گريزناپذير بر مسأله طبقه اجتماعي،  علم اجتماعي انگلیـس
شهروندي و سرمايه داري در بستر دغدغه اي گسترده تر درباره ماهـیت سیاسي 
ــیم هاي نژادي و  ــت. در نتیجه، اين بحث تقس ــده اس ــي متمرکز ش اصالح طلب
ــیم بندي هاي موجود  ــت؛ مانند تقس فرهنگي درون بريتانیا را فراموش کرده اس
ــش به  طور عمده يا به  طور  ـــکاتلند، انگلیس و ولز. زيرا، تمرکز پژوه ــان اس می
ــت. چنین رويکردي به شهروندي  ــأله تحلیل طبقاتي بوده اس انحصاري بر مس
به آساني با دل مشغولي هاي رايج در جامعه شناسي بريتانیايي میان يك پارچگي1 
ــي، میان يك پارچگي  ــده  اند )Lockwood,1992(؛ يعن ــي2 ادغام ش و فرقه گراي
ــر فرقه گرايانه روابط  ــهروندي و تأثی ــط نهادهاي هنجارين ش ــده توس فراهم آم

اقتصادي.
ــث آمريکايي  ــث بريتانیايي و بح ــن میان بح ــادي روش ــن  رو، تض از اي
ــتاورد نزاعي انقالبي با نظام امپريالیستي  ــهروندي آمريکايي دس وجود دارد. ش
ــدي و نمايندگْي با آرمان هاي  ــه در آن، موضوع هاي مالیات بن ــي بود ک انگلیس
ــده بود. در اين بستر تاريخي، توسعه دمکراسي  ملي گرايانه و بورژوازي يکي ش
ــته است، به  گونه اي  ــیس دوتوکويل اذعان داش آمريکايي، همان گونه که الکس

1. solidarity
2. schism
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ــه در اروپا مهم  ــمالي بلک ــي  نه تنها در آمريکاي ش ــراي دگرگوني سیاس ژرف ب
ــنت توکويلي، ماهیت انقالبي دمکراسي امريکايي در  بود. در چهارچوب اين س
ــه دارد. با وجود اين،  ــان ها در زندگي اجتماعي ريش اين باور کلي به برابري انس
ــن پاي بندي به نوعي برابري خواهي راديکاْل1 در نتیجه مهاجرت و گونه گوني  اي

قومي2 با مسأله نژادپرستي مورد چالش قرار گرفت. 
جنگ داخلي و پیامدهاي آن به گونه اي ژرف براي فرگشت شـهروندي 
ــتر  ــا و به مثابه يك ايدئولوژي در چهارچوب بس ــه اي از نهاده ــه مجموع به مثاب
آمريکايي مهم بود. در نتیجه، نگراني ها درباره گونه گـوني و کثرت باوري نه تنـها 
بر تصور عمومي بلکه بر چشـم انداز علمي آمريـکا به منزله يك جامعۀ راديـکال 
ــیم قومي، گونه گوني و نابرابري  ــتگِي تقس ــت. از اين رو، پیوس ــده اس چیره ش
ـــبت به دين مـدني آمريکايیان باقي مي  مـاند  ــتقیم نس ــي مس همچنان چالش
ـــتي انقالبي از برابري انساني مبتني است. بحث آمريکاي شمـالي  که بر برداش
ــلطه  ــعه هاي تاريخي تحت س ــهروندي به منزله يکي از نتايج اين توس دربار ه ش
ــري اجتماعي قرار گرفته  ــي و براب ــأله آمیختگِي نژادي، کثرت باوري سیاس مس

است.
ــز ويژگي هاي خاص  ــهروندي نی ــاي قاره اِي ش ــل اروپ ــرانجام، تحلی س
ــت  ــي در فرگش ــت که دو رويداِد عمده و مهم سیاس ــود را دارد. بديهي اس خ
ــه 1798 و شکست انقالب  ــتم انقالب فرانس ــده بیس اروپاي مدرن پیش از س
ــاختار  ــتقیمي بر س ــد. اين دو انقالب تأثیر مس ــرال 1848 بودن ــي لیب بورژواي
ــت فرانسه و آلمان داشتند که هنوز نیز در پايان سده بیستم  اجتماعي و سیاس
ــي  اند. انقالب فرانسه، انقالب بورژوايي 1848 و  شکل دهنده رويداد هاي سیاس
ــش هايي اساسي درباره نسبت میان  ــرفت هايي بودند که پرس اتحاد آلمان پیش
ــت مطرح  ــرد و دولت، و میان حوزه خصوصي خانواده و حوزه عمومي سیاس ف

1. Radical egali tarianism
2. ethnic diversity
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کردند. در پژوهش هاي تاريخي اجتماعي درباره جامعه فرانسه و آلمان، دغدغه 
ــمگیري نسبت به ضعف بورژوايي يا جامعه مدني در اروپاي قاره اي به ويژه  چش
ــته است. شماري از پژوهش هاي تاريخي اين موضوع  در مورد آلمان وجود داش
ــاختار اجتماعي منحصر به فردي داشته که در آن  را طرح مي کنند که آلمان س
اشرافیت زمین دار )يونکرها1( به سلطه خود بر نظام سیاسي ادامه مي دادند، در 
حالي که طبقه سرمايه دار و بورژوا به  منزله يك نیروي مهم اقتصادْي با صنعتي 
ــهري را به مثابه يك  ــدن منطقه راين در حال پديداري بود که پرولتارياي ش ش
ــت. با سردرگمي میان  ــي، ضعیف و کم نماينده باقي گذاش گروه اجتماعي  اساس
محدودۀ يك طبقه يونکر سنتي و يك طبقۀ کارگر فاقد انسجام، طبقه متوسط 
آلماني ديدگاه خاصي را ارائه کرد که تقلیدي از سنت لیبرالي مکتب اقتصادي 
ــتر2 و فرهنگ پاريس بود. بر اثر اين ترکیب خاص روابط، اين ايده پديد  منچس
ــت. از اين رو، تضاد میان دولت و فرد  ــد که فرد از دخالت دولت در امان اس آم
ــم سودانگارانه3 بود، در بستر آلماني غايب بود )که در  که نشان اصلي لیبرالیس
ــر محدوديت هاي منافع خودخواهانه  ــا، فرد نیازمند حمايت دولت در براب آن ج
ــناختي، اين نظريه ايده آلي درباره دولت  ــیر توسعه نظريه جامعه ش بود(. در س
ــندگاني مانند ماکس وبر4 و کارل  بخش مهمي از تحلیل قدرت را در آثار نويس
ــمیث5 تشکیل مي داد. از نظر طبقه هاي فرهیخته آلماني پايان سده نوزدهم  اش
ــي طبقه کارگر چالشي نسبت به رهبري کامل  ــده بیستم، دمکراس و ابتداي س
ــته شد، در حالي که آنان به گونه اي ژرف درباره تأثیر تمدن  ملت آلماني انگاش
آنگلوساکسون بر فرهنگ آلماني با ترديد برخورد مي کنند. پیامد اين پیکربندي 
ــه در کار وبر در  ــي بود ک ــا ايجاد ديدگاهي منفي و محدود از دمکراس عامل ه

1. Junnkers
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3. utilitarian liberalism
4. Max Weber
5. Kerl Schmidt
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نظريه دمکراسي همه پرسانه1 بیان شده است.
ــي و تطبیقي نهادهاي  ــکل هاي تاريخ ــهروندي که به مش هر نظريه ش
ــي هاي مدرن مي پردازد، بايد به اين تفاوت هاي مهم در تجربه فرهنگي  دمکراس
ــنت متمايز را شناسايي کرده ام، همه  ــه س ــي توجه کند. اگرچه اين س و سیاس
ــهر  ـ  دولت  و ملت  ـ  دولت  ــهروندي را در چهارچوب   ش ــکل هاي ش آن ها مش
ــازي کرده  اند. معادله اي ضمني میان ايده جامعه و ملت  ـ  دولت وجود  مفهوم س
ــهروند  ــهروندي آن را بازتاب مي  دهد؛ يعني، ش ــت که خود  واژه ش ــته اس داش
ــت که بستر  ــت. پیش فرض مزبور اين بوده اس ــهري خودمختار اس ــاکن ش س
ــازمان ها و فرهنگ هاي ملت  ــِي همواره مهمي براي شهروندي، يعني س سیاس
ــي در تحلیل شهروندي  ـ دولت هاي جداگانه وجود دارد. اين پیش فرض اساس
ــدن2 مورد  ــعه ايده جهاني ش ــناختي امروزين از رهگذر توس در نظريه جامعه ش
ــه نظام جهاني، چنین  ــت )Robertson,1992(. در نظري چالش قرار گرفته اس
ــي و پديداري  ــعه ارتباط فرهنگ ــت که تجارت اقتصادي، توس ــده اس فرض ش
ــت  ـ  دولت را تضعیف کرده اند. زيرا، در  ــاي نظامي جهانگیر حاکمیت مل نظام ه
ــرکت ها( وجود دارند  ــگران اجتماعي مهمي )مانند ش نظام جهاني جديد، کنش
ــترده تر از قدرت و اقتدار سنتي ملت  ـ  دولت را اِعمال  که قدرت و اقتداري گس
ــهروندي را تغییر  ــد. اين دگرگونی های جهاني بار ديگر بحث درباره ش مي کنن
داده است. موضوع هاي مدرن در نظريه شهروندي به گونه فزاينده اي دربردارنده 
مشکل هاي اشخاص بي تابعیت و پناهندگان خواهد بود؛ جايي که مسأله حقوق 
بشر در مورد شهروندي بسیار مشکل آفرين خواهد شد. افزون بر اين، جداسازي 
ــؤولیت جهاني از بحران زيست محیطي دشوار است  يا تفکیك بحث درباره مس
ــر و حق هاي اجتماعي به  گونه  و موضوع حق هاي حیوانات در ارتباط حقوق بش
جدايي ناپذيري با مسأله شهروندي جهاني و سیاست جهاني پیوند خورده است. 

1. plebiscitary democracy
2. globalisation
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ــه و صنعتي شدن  ــهروندي در بافت انقالب فرانس از اين رو، ماهیت راديکال ش
طي چند سده، به مسأله اي راديکال درباره وضعیت انسان ها در ارتباط با محیط 
ــت محیطي  ــت؛ ]طي اين مدت[، نوعي زيس ــت و حیوانات تغییر کرده اس زيس

کردن1 حقوق بشر و شهروندي وجود داشته است.

1. greening
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