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تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشاركت سیاسی زنان و دانشجويان
دكتر علیاكبر امینی*  /دكتر محمدعلی خسروی

چكیده

**
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در اين نوشتار كوشش ميشود تاثير فرهنگ سياسي بر مشاركت سياسي زنان و دانشجويان
با رويكردي توصيفي -تحليلي نمايانده شود .فرض اصلي مقاله اين است كه هر چند مؤلفههاي
فرهنگ سياسي در ايران همچون :فرهنگ آمريت -تابعيت ،عدم تساهل و سعه صدر ،خشونت و
سياستگريزي سبب كاهش مشاركت سياسي زنان و دانشجويان در طول تاريخ گرديده است،
ليكن در مقاطع خاص تاريخي مشاركت سياسي افزايش يافته است .چنانكه در انقلاب مشروطه،
مشاركت سياسيِ عملي بهطور چشمگيري افزايش يافت و حتي زنان نيز براي اولين بار دست به
فعاليتهاي سياسي زدند .بهطور مشخص در انقلاب اسلامي ايران ،مشاركت سياسي زنان به
كمال رسيد .در اين انقلاب براي نخستين بار زنان نقشي و سهمي برابر با مردان يافتند .اين
انقلاب تجلي مشاركت سياسي در ايران بود .هر چند اندك اندك از گرمي آن كاسته شد.
كلید واژهها

مشاركت سياسي ،فرهنگ سياسي ،آمريت ،تابعيت ،تساهل ،سعه صدر ،خشونت سياستگريزي،
زنان ،دانشجويان

* عضو هيات علمي و استاديار علوم سياسي دانشكده علوم سياسي واحد تهران مركز
** عضو هيات علمي و استاديار علوم سياسي ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
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مقدمه

مشاركت سياسي در سياست عملي و نظري از جايگاه برجستهاي برخوردار است .يكي از
اهداف توسعه سياسي گسترش مشاركت و رقابت گروههاي اجتماعي در زندگي سياسي است.
شكي نيست كه براي نيل به توسعه سياسي بايد ميزان مشاركت سياسي مردم افزايش يابد
(مور )1-91 :9631 ،درايران مشاركت سياسي چندان با اقبال همگاني روبرو نبوده است مگر در
مقاطع زماني خاص و در بعضي از برههها .اين فضاي محدودِ مشاركت دلايل متعدد فرهنگي،
سياسي و ساختاري دارد .در اين مقاله بر عوامل فرهنگ تكيه و تأكيد ميگردد .سوال اصلي اين
نوشتار عبارتست از اينكه چگونه فرهنگ سياسي بر ميزان مشاركت سياسي تاثير دارد؟ و سوال
دوم اينكه فرهنگ سياسي چه تاثيري بر رفتار سياسي زنان و دانشجويان دارد؟
فرضيه اصلي مقاله اين است كه فرهنگ سياسي يك جامعه ريشه در تاريخ همان جامعه
دارد كه افراد جامعه را مستعد پذيرش وضع موجود مي نمايد حال ممكن است اين وضع
موجود به كاهش مشاركت سياسي تاكيد داشته باشد و يا به افزايش آن.
در رويكرد روشي از روش كتابخانهاي استفاده شده ،سپس به تحليل مطالب جمع آوري شده
مبادرت گرديده است .از اينروي روش متدولوژيك و شيوة پردازش ،توصيفي -تحليلي است.
گفتار اول) چارچوب نظری -مفهومی
الف) مفهوم مشاركت سیاسی

مشاركت سياسي همچون ديگر مفاهيم سياسي پس از ج نگ جهاني دوم و متعاقب تغيير
و تحول اساسي در جهان واقعي و مطالعه علمي سياست با تعريفها و برداشتهاي نويني
روبرو شد .دائرةالمعارف بينالمللي علوم اجتماعي ،تعريف زير را از اين مفهوم ارائه ميدهد:
مشاركت سياسي فعاليت داوطلبانه اعضاي جامعه در انتخاب رهبران و شركت مستقيم و
غيرمستقيم در سياستگذاري عمومي است ( .)Huntington, 9113:91-91بهعبارتي
مشاركت يك فعاليت است نه نگرش اعمال داوطلبانه كه معمول ًا در مشاركتهاي بسيجي
مي توان يافت« .مايرون واينر» تعريف ذيل را از مشاركت سياسي ارائه ميدهد« :مشاركت
سياسي هر عمل دا وطلبانه موفق يا ناموفق ،سازمان يافته يا بدون سازمان ،دورهاي يا مستمر،
شامل روش هاي مشروع و نامشروع براي تاثير بر انتخاب رهبران و سياستها و اداره عمومي
در هر سطحي از حكومت محلي يا ملي است» )Millbath, 91:9:91( .در تعريفي ديگر «ميل
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برات» اشاره ميكند« :مشار كت سياسي رفتاري است كه اثر ميگذارد و يا قصد تاثير بر نتايج
حكومتي را دارد» ( )Ibid, 913در مقاله حاضر تعريف اخير به لحاظ كلي بودن مطمح نظر
است.
ب) عوامل مؤثر بر مشاركت سیاسی

ميتوان ريشههاي رفتار سياسي افراد يك جامعه را در دو مقوله دستهبندي نمود :عوامل
شخصيتي و عوامل محيطي ( .)Ibid, 613عوامل شخصيتي شامل پنج دسته هستند كه عبارتند
از :عوامل موروثي ،نيازها و خواستههاي شخصي ،نيازها و سائقههاي طبيعي و رواني ،عقايد و
گرايشها يا رهيافتها ( .)Ibidاين عوامل تاثير مستقيم بر رفتار سياسي دارند .اما عوامل
محيطي ،برعكس ،بهطور غيرمستقيم و از طريق شخصيت فرد اثر ميگذارند .عوامل محيطي،
بهتدريج و با گذشت زمان ،از طريق شكل دادن به شخصيت و نظام اعتقادي فعالان سياسي
ايفاي نقش ميكنند .در اين تحليل ،هيچ كدام از عوامل محيطي يا شخصيتي استقلال ندارند؛
در عين حال كه محيط به وساطت شخصيت در رفتار سياسي فرد تأثير ميگذارد ،عوامل
شخصيتي نيز تعيين كنندگي قاطعي ندارند ،بلكه در محدوده شرايط و امكانات محيطي شكل
گرفته در چارچوب ساختار آداب و رسوم فرهنگ و اجتـماع جهت مييابند( .بشيريه:9619 ،
 )961تأثير فاكتورهاي محيطي و شخصيتي بر مشاركت سياسي افراد يك جامعه را مطابق
الگوي زير ميتوان توضيح داد (.)Nelson,91:1:66
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مشاركت سياسي بهعنوان يكي از مؤلفههاي توسعه سياسي خود را در قالب بروز و ظهور
حزبهاي سياسي ،برگزاري انتخابات مجلس و رياست جمهوري ،همهپرسي قانون اساسي،
رفراندوم تغيير رژيم ،انتخابات خبرگان قانون اساسي و رفراندوم تأييد قانون اساسي تعريف
ميكند.
ج) فرهنگ سیاسی
«زمانيكه ما از فرهنگ سياسي صحبت ميكنيم» وارد ذهن افراد شـدهايـم و بـا اسـتفاده از
ابزارهاي روانكاوانه به بررسي دلايل جهتگيري و رفتارهاي سياسي آنها ميپردازيم (Haywood,
 )9111:9:3و با استفاده از روانشناسي سياسي درمييابيم كه چگونه عقايد و رفتارهاي سياسـي
فرد شكل ميگيرند ( .)Ranney, 9113:91فرهنگ سياسي محيطي رواني اسـت كـه تضـادهاي
سياسي در آن هدايت ميشوند و سياستهاي عمومي در آن اتخاذ ميگردند ( .)Ibid,31-39در
محيط ذهني -رواني مزبور مجموعه وسيعي از راههاي تفكر و شيوههاي انديشه فرد درباره جلوهها
و مصداقهاي سياست شكل ميگيرند .مهمترين عملي را كه در اين محـيط مـيتـوانيم صـورت
دهيم تبيين الگو هايي است كه سبب جهتگيري فرد نسبت به عينيتها و واقعيـات سياسـي-
اجتماعي و پديدههاي مختلف آن ميشوند .به اين ترتيب مهمتـرين دسـتاورد تعريـف فرهنـگ
سياسي اين مدعاست كه احتمالاً جهتگيريها و رفتارهاي سياسي فرد رابطهاي علت و معلولي با
ارزشها و سمبلهاي او دارند ( .)Haywood,9111:9:3مهمترين جزء رواني فرهنـگ سياسـي
ابتدا احساس موضوع سياسي در ذهن و سپس شناخت و درك آن مسأله است (.)Ibid, 11
جامعهپذيري سياسي باعث فعال شدن ذهن فرد ميگردد .در اين فراينـد مسـتمر يـادگيري
افراد ضمن آشنا شدن با نظام سياسي از طريق كسب اطلاعات و تجربيات بـه وظـايف ،حقـوق و
نقشهاي خود در جامعه پي ميبرند (قوام .)1:-11: 9619 ،در اين فرايندها ارزشها ،ايستارها،
نهادها ،اعتقادات ،آداب و رسوم از نسلي به نسل ديگر انتقال مييابند كه از طريق خانواده ،نظام
تعلــيم و تربيــت ،آمــوزش ،مــذهب ،رســانههــاي گروهــي و حكومــت شــكل مــيگيرنــد
( .)Haywood,9111:9:3-9:1ارزشهاي سياسي تجلـي كلـي هنجارهـاي سياسـي هسـتند و
شام ل عقايد مشترك اجتماعي درباره آنچه خوب و آنچـه بـد اسـت مـيشـوند؛ البتـه ارزشهـا
انتزاعيتر و كليتر از هنجارها هستند (رابرتسون.)39 : 9619 ،
د) مشاركت سیاسی و فرهنگ سیاسی
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فرهنگ سياسي زادگاه مشاركت سياسي است و هر نوع اصلاح امور سياسي را بايـد از اصـلاح
فرهنگ سياسي آغاز نمود .فرهنگ سياسي توليدكننده مشاركت سياسي است؛ هر چه فرهنـگ
سياسي از فرهنگ انقياد و تابعيت بـه طـرف فرهنـگ مشـاركتي تغييـر يابـد ،ميـزان مشـاركت
سياسي افزايش مييابد و انواع آن متفاوت ميشود .مدارس ،دانشگاهها ،راديو ،تلويزيون ،مساجد،
تريبونهاي عمومي مطبوعات و احزاب مهمترين منابع توليدكننده فرهنگ سياسي هسـتند كـه
جهتگيريها و گرايشات سياسي و اجتماعي شهروندان را شكل ميدهند .فرهنگ سياسـي كـه
بر حق شهروندان در امور سياسي تاكيد ميكند ،بايد از ايـن منـابع تـا جـاييكـه ممكـن اسـت
استفاده نمايد ،يكي از مهمترين راهكارها ،تشكيل حزب است.
قابل ذكر است فرهنگ سياسي كه بر تكليف شهروندان در امور سياسي تاكيد ميكند اساسـاً
با حزب مخالف است اما فرهنگ سياسي كه بر حق شهروندان تاكيد ميكنـد بـا تحـزب موافـق
است و اگر بخواهد در اين زمينه توفيقي بهدست آورد بايد بازوهاي حمايتي را قـوي نمايـد و در
اين ميان تاسيس حزب نيرومند و فراگير مهمترين كانال است ،زيرا يك دولت بدون حزب فاقـد
ابزار نهادينه براي ايجاد دگرگونيهاي پايدار و جذب پيامدهاي آن است .قـدرت چنـين دولتـي
براي نوسازي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي بسيار محدود است و به گفتـه مـوريس دوورژه يـك
رژيم بدون حزب ،ضرورتاً يـك رژيـم محافظـهكـار اسـت (هـانتينگتون .)1:1 :9611 ،فرهنـگ
سياسي كه بر حق شهروندان در امور سياسي تاكيد مي كند با شعارهاي اساسي از قبيل توسـعه
سياسي و اجتماعي ،جامعه مدني ،اجراي اصول بر جاي مانده قانون اساسي و تاكيد بر مشـاركت
به پيروزي دست مييابد و اگر بخواهد اين شعارها را به اجرا درآورد بايد منابع ارتبـاطي خـود را
با قشرهاي مختلف ملت به بهترين وجه حفظ نمايد .تاسيس يك حزب نيرومند و فراگير در اين
مقطع ضرورت تام دارد .احزاب وقتي بهصورت احزاب نيرومند تحول مييابنـد بـه شـيرازههـايي
تبديل ميشوند كه يك گرو ه اجتماعي را به گروه ديگر پيوند مي زنند و بنيان تـازه اي را بـراي
وفاداري و هويت مردم ايجاد ميكنند كه گستردهتر از گروهبنديهـاي محلـي اسـت .احـزاب بـا
تنظيم قواعد عملي براي انتقال آرام قدرت و جذب گروههـاي نوپديـد بـه درون نظـام سياسـي
مبناي اسـتواري سياسـي و دگرگـونيهـاي بسـامان را بـه ارمغـان مـيآورنـد .احـزاب نيرومنـد
مكانيسم هاي نهادي و دفاعي و پوشش نظام سياسي را در برابـر نفـوذ بيگانگـان فـراهم نمـوده
(همان )1:1 ،دولتي پديد ميآورند كه نوسازي سياسي،فرهنگي و اجتمـاعي را در دسـتور كـار
خود قرار ميدهند.
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درباره سنخشناسي فرهنگ سياسي ،آلموند و وربا معتقد به سه قسم ميباشند كه عبارتند
از :فرهنگ سياسي تابعيت يا انقياد ،فرهنگ سياسي محدود و فرهنگ سياسي مشاركت .آنان
معتقدند كه فقط فرهنگ سياسي مشاركت است كه افراد نسبت به ساختار و روند نظام سياسي
و خواستههاي آن آگاهي دارند ،در امر تصميمگيري دخالت دارند و نسبت به رفتارهاي سياسي
حساس هستند .هر چه از فرهنگ سياسي محدود به طرف فرهنگ سياسي مشاركتي پيش
رويم ميزان آگاهي سياسي ،رضايت سياسي ،احساس اثر بخشي سياسي و ميزان مشاركت
سياسي مردم افزايش مييابد (يحفروزاني .)11 :9611 ،نگاهي گذرا به دو دهه اول انقلاب
اسلامي ايران نشان مي دهد كه هر جا فرهنگ سياسي تابعيت يا انقياد غلبه داشته مشاركت
سياسي مردم كم و بيتفاوتي سياسي و مسئوليتگريزي فزوني يافته است .اين در حالي است
كه دستگاه هاي تبليغاتي اصلي يعني راديو و تلويزيون براي ترغيب مردم به مشاركت سياسي
فعال بوده اند و هر جا فرهنگ سياسي مشاركت غلبه داشته شعورعامه به فراست آن را در يافته،
ميزان مشاركت مردم به طور گسترده افزايش يافته و مشاركت سياسي از حالت برانگيخته به
حالت خودانگيخته تحول يافته است .هر جا بستر سياسي مشاركت فراهم آمده و شعور عام آن
را درك كرده ،مداخله خود را در سياست به حداكثر رسانده و ميزان رضايت سياسي و
پيوستگي قلبي مردم به طرز شگرفي افزايش يافته است .ولي در مجموع و در يك جمعبندي
كلي مي توان فرهنگ سياسي ايران را فرهنگ انقياد و تابعيت نامگذاري كرد و اين داراي
ريشههاي تاريخي ،فرهنگي و اجتماعي است (رضاقلي.)99-91: 9616 ،
گفتار دوم :مشاركت سياسي زنان
بطور كلي ،مشاركت سياسي زنان مقدمه اي براي تقويت فرآيند اخذ تصميم و راهي به سوي
همبستگي بيشتر جامعه و تغيير در كيفيت زندگي عمومي اجتماع است .بهدليل پيامدهاي
مثبت مشاركت سياسي زنان است كه امروزه بيش از هر زمان ديگر و با توجه به نيازهاي جوامع
به آن اهميت ميدهند.

الف) اشكال مشاركت سیاسی زنان
 -1مشاركت در سطح توده
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اين سطح از مشاركت عبارتست از:
 -9- 9شركت در انتخابات و استفاده از حق رأي :امروزه در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاي
جهان زنان از حق رأي همگاني و برابري آراء برخوردارند.
 -9- 1شركت در گروهها ،انجمنها و احزاب سياسي
 -9- 6شركت در تجربههاي اجتماعي (مانند جنگ ،خدمات انسان دوستانه ،جنبشهاي محيط
زيست و بهداشتي) .اين فعاليتها به افزايش ارتباط بين زنان و جامعه ميانجامد و در نتيجه
بهعنوان نوعي از مشاركت سياسي تلقي ميشود.
 -2مشاركت در سطح نخبگان

اين سطح از مشاركت سياسي معمولاً درحيطه زناني با مراتب تحصيلات عالي ،آگاه،
متخصص و متعهد است.حضور در اخذ تصميم براي جامعه مهمترين ويژگي اين سطح از
مشاركت است.
انواع مشاركت سياسي زنان عبارتند از:
 -1- 9تعداد نمايندگان زن در مجالس مقننه
 -1- 1شركت در تجربة سياسي و چهار سطح خدمات ملي اداري (وزير ،معاون وزير ،مدير كل و
رؤساي بخش).
 -1- 6شركت در خدمات ادواري دولتي ،شاغلين بوروكراسي ،بهخصوص در برخي وزارتخانهها
(مانند وزارت اقتصاد ،وزارت امور خارجه و وزارت دفاع) (.)Lapidous, 191
 -1- 9شركت درخدمات بينالمللي (حضور در نمايندگيهاي بينالمللي).
ب) مشاركت سياسي زنان در ايران

حرمت زنان در ايران به نسبت ساير ممالك هم عصر خود از وضعيت بهتري برخوردار بوده
است .زمانيكه در يونان قديم زنان ،شهروند محسوب نميشدند يا زمانيكه اعراب دختران خود
را زنده به گور ميكردند ،در ايران دختران خسروپرويز ،آذرميدخت و پوراندخت ،فرمانروايي
ميكردند.
مذهب زرتشت در ايران قبل از اسلام زمينهساز مناسبي براي حرمت زنان بوده است .زن در
اين آيين از ارزش و كرامت والايي برخوردار بود و نگاه دارندة روشنايي آتش و ركن اساسي
خانواده محسوب ميشد .مادر نيز جايگاه خاصي داشت .در دينكرت ،يكي از كهنترين اسناد
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مكتوب مربوط به هند و ايراني به زنان حق مالكيت داده شده است تا آنجا كه زنان پس از مرگ
همسر به اندازة فرزندان در مرده ريگ او سهيم بودند .پس از هجوم اعراب به ايران ،زن مسلمان
ايراني جز چند مورد حقوقي ،كم و بيش از كاروان مشاركت جا ماند (شميراني.)99-91: 9619 ،
تا قبل از دوران قاجاريه از حركت جمعي زنان و نقش آنها در تحولات اجتماعي -سياسي اطلاع
درستي در دست نيست .مواردي كه در كتابهاي تاريخي ضبط است ،مربوط به نقش آنها در
حمايت از سربازان در زمان جنگ است .آغاز حركت جمعي زنان به دوران قاجاريه برميگردد كه
بايد آن را به دو دوره تقسيم كرد :نخست دورهاي كه زنان به علل نارضايتيهاي سياسي-
اجتماعي ناشي از ضعف دولت در برابر دول استعمارگر خارجي و حكومت استبدادي داخلي به
دنبال مردان و به هدايت و تشويق و تأييد آنها به نهضتهاي اجتماعي پيوستند؛ آنها در اين راه،
فقط از هدفهاي مردان پشتيباني ميكردند (مانند نهضت تنباكو و نهضت مشروطيت) در دومين
دوره ،زنان به فعاليت جداگانه در زمينة مسائل خاص خود پرداختند .كه مخالفان اين گونه
فعاليتها گاه براي اين حركت مشكل آفريني ميكردند (اتحاديه.)169 :9639 ،
مورگان شوستر از مبارزه زنان در انجمنهاي علني و مخفي و «روح آزادي» بانوان ايراني ياد
نموده و آنان را تا جايي ستوده كه مينويسد :زنان ايران از «پيشروترين» زنان جهان بهشمار
ميروند.
در دوره پهلوي براي زنان حقوقي در نظر گرفته شد ،مهمتر از همه گشايش مدارس نويني
كه زنان را با مدنيت و پيشرفت آشنا نمود .هنگاميكه نخستين مدرسه دخترانه «ام المدارس»
تهران به همت زنان به راه افتاد مدير مدرسه در گفتار خود روح زمانه و آرمان زنان را ستود و
دانشآموزي زنان را مغاير با دين خواهي آنها نديده و آنها را به طلب علم تشويق مينمود (ناطق،
ي اول زنان دوشادوش مردان در دانشگاه تهران به تحصيل
 .)69- 61 :96:3در دوران پهلو ِ
پرداختند.
پهلوي دوم در ادامه سياست مدرنيستي خود پارهاي از حقوق مدني ،سياسي و اجتماعي را
كه لازمه يك زندگي مدرن بود به زنان اعطا نمود .در  9699زنان حق انتخاب كردن و انتخاب
شدن به دست آوردند (سالنامه زن .)99 :9631 ،در پي آن تعدادي به نمايندگي مجلس انتخاب
شدند .بعضي نيز به مقامهاي بالا از جمله به وزارت رسيدند.
 -9زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
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در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پاس فداكاريهاي زنان در پيروزي
انقلاب ،از حضور گسترده و فعال زنان در كلية مراحل مبارزه بزرگ انقلاب اسلامي ياد شده
است .9همچنين در قانون اساسي ،فصل سوم كه به حقوق ملت اختصاص دارد اصول  13 ،91و
 19به حقوق زنان اشاره نموده است .در اصل  91آمده « :مردم ايران از هر قوم ،قبيله كه باشند
از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود» .در اصل
 13ميگويد « :همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرا دارند و از همه
حقوق انساني ،سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند» .در
اصل  19آمده « :دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي
تضمين نمايند و امور زير را انجام دهد» :
 -9ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
 -1حمايت مادران بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ،و حمايت از كودكان بيسرپرست
 -6ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
 -9ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست
 -1اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي
شرعي» (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)9611 ،
 -2تحلیل مشاركت سیاسی زنان در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ايران

مشاركت زنان در جريان انقلاب از ابتداي شكلگيري حركتهاي انقلابي شروع شد.
ميليون ها زن ايراني از قشرهاي مختلف پا به محيط عمومي نهادند .اين مسأله نتيجه آگاهي
برخاسته از عمل انقلابي بود .به همراه آن ،در جريان انقلاب به مقاطعي بر ميخوريم كه در آن
حضور زنان در صحنه هاي مختلف جنبه كاملاً شرعي بخود گرفت و حتي آنها به انگيزة تكليف
شرعي به صحنهها آمدند .در جريان انقلاب ،شاهد حضور زناني هستيم كه تا پيش از آن شركت
در اجتماعات را جزء وظايف خود نمي شمردند و در حصار غير قابل نفوذ خانواده نيروهاي
 -1متأسفانه ،در جستجو از مراجع مختلف آمار دقيقي از اعضاي بسيج بهدست نيامد .در پيشنويس گزارش ملي ايران
براي ارائه به كنفرانس پكن نيز آماري وجود ندارد ،فقط از يكي از كارمندان دفتر امور زنان بهطور غير رسمي آمار مذكور
ارائه گرديد.
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بالقوهاي بودند كه به آساني در صحنههاي اجتماعي جلب و جذب نميشدند .اين تكليف تا
حدودي از ميزان سلطهپذيري زنان كاست .مردان نيز آنها را از اين حضور منع نكردند ،چرا كه
آن را مغاير مباني عقيدتي خود نميدانستند.
تحمل  :سال جنگ تحميلي تجربة عملي ديگري براي زنان شد .تجربه جنگ خيلي از زنان
را به نظام سياسي مرتبط ساخت .به طور مثال ،در ستاد پشتيباني جنگ ،از نيروي عظيم زنانِ
داوطلب براي رفع نيازمنديهاي جبهه در زمينههاي مختلف (خياطي ،آشپزي و غيره) استفاده
شاياني شد .شركت در فرايند انقلاب و جنگ تحميلي بر قدرت زنان درون خانواده كمك كرد.
طرح مجموعه سياست هاي تنظيمي مرتبط با زنان ،با توجه به جنسيت و پيامد آن به آگاهي
انجاميد و به خلق فرهنگ سياسي تازهاي كمك نمود .حضور زنان و عدم انفعال آنها توانست
خود بهعنوان يك عنصر جامعه پذيري درآيد .بنابراين ،مجموعه عناصر فوق را ميتوان بهعنوان
ارزشها و خط مشيهاي مرتبط با مشاركت سياسي زنان در فرايند جامعهپذيري عنوان كرد.
 -8دانشجويان و مشاركت سیاسی

علاقه زنان تحصيل كرده دانشگاهي به سياست به اندازه متوسط علاقه مردان به سياست
بوده است .زنان كمتر احتمال دارد كه به سازمانهاي جامعه مدني ،مانند تعاونيهاي كشاورزي،
اتحاديههاي كشاورزي و سازمانهاي رفاهي بپيوندند .آنان كمتر بهكار سياسي مشغول ميشوند.
مثلاً در مبارزات سياسي ،فعاليت كمتري دارند .كمتر دادخواست ميدهند و كمتر با نمايندگان
مجلس تماس ميگيرند (بشيريه .)111 :9619 ،نكته قابل توجه ديگر آن است كه پسران زودتر
از دختران ،به مسائل سياسي توجه پيدا ميكنند و بيشتر پيگير مسائل سياسي هستند .پسران
بيش از دختران مبادرت به چاپ و نقد مطالب سياسي ،در نشريات ميكنند و در فعاليتهاي
تبليغاتي انتخابات ،مشاركت فعالتري دارند .پسران دانشجو (در مقايسه با دختران دانشجو)
بيشتر در مجالس سخنراني و راهپيماييها و تظاهرات حضور داشتهاند و بيش از دختران به
تصدي مناصب سياسي ،راه اندازي احزاب و تشكيلات سياسي و يا فعاليت در احزاب سياسي
تمايل و علاقمندي از خود نشان دادهاند.
آمار نشان مي دهد كه درصد زنان نماينده در شش دوره مجلس شوراي اسلامي بين  9/96و
 9/:6درصد در نوسان بوده است (اصغري .)69- 1: :961: ،در مجموع در سطح نخبگان
سياسي هنوز تعداد زناني كه در رأس دولت ،حكومت و پارلمان قرار دارند ،در حدي نيست كه
بتوانند در مقابل مردان قابل طرح باشند .زنان بطور وسيعي از رهبري سازمانهاي بينالمللي و
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قرار داشتن در رأس هيأتهاي ديپلماتيك و سِمَتهاي مديريت بانكها ،پليس و نيروهاي
نظامي غايب هستند و يا حضور بسيار محدود و معدودي دارند هر چند در دولت دهم يكي از
زنان به عنوان وزير برگزيده شد ولي همچنان زنان از نظر در دست داشتن پستهاي كليدي با
مردان خيلي فاصله دارند.
گفتار سوم :مؤلفههاي فرهنگ سياسي ايران
در فرهنگ سياسي ايران زمين ،گاهي به خصوصياتي بر ميخوريم كه عامل ژانزنيسم و
سياستگريزي هستند:
الف) فرهنگ آمريت -تابعیت

بهرغم نظر پارهاي از انديشمندان ،فرهنگ سياسي ايران همواره فرهنگ آمريت بوده است.
اين فرهنگ ريشه در تاريخ استبداد شرقي دارد .در چنين فرهنگي فرد ميكوشد تا به هر نحو
ممكن رضايت حاكم را به دست آورد و به حريم او نزديك شود و بدين سبب فضاي فرصتطلبي
و چاپلوسي گسترش يافته و لياقتسالاري جاي خود را به ارادت سالاري ميسپارد.
همچنين ايدئولوژي و نگرش گروههاي حاكم در ايران كنوني يكي از موانع توسعه سياسي به
معني گسترش مشاركت سياسي است .فرهنگ سياسي ايران به دلايل مختلف و پيچيده،
فرهنگ تابعيت در مقابل فرهنگ مشاركت بوده است .بهطور كلي در فرهنگ سياسي تابعيت،
رفتار سياسي افراد تركيبي است از فرصتطلبي ،انفعال ،كنارهگيري ،اعتراض سر پوشيده و
ترس.
چنين فرهنگي توانايي افراد در همكاري و اعتماد به يكديگر را تضعيف مينمايد .فرايند
فرهنگپذيري و جامعهپذيري در اتباع و همچنين در رهبران ،نگرشها و گرايشهاي منفي
نسبت بهكار ويژه قدرت سياسي ايجاد مينمايد (رزاقي .)113 :9611 ،اما در ارتباط با ايران بايد
گفت كه با وقوع انقلاب اسلامي بستري ايجاد شد كه بر مبناي آن فرهنگ سياسي انفعالي و
مطيعانه بتواند به فرهنگ سياسي مشاركتي تبديل شود (بشيريه.)13 :9611 ،
ب) عدم تساهل و سعه صدر
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عدم تساهل و فقدان سعه صدر در فرهنـگ سياسـي ايـران جايگـاه ويـژهاي دارد .بـهدليـل
حاكميت چنين نگرشي ،فرهنگ سياسي ما اغلب فرهنگ اسـتبدادي بـوده اسـت (همـان)11 ،
شگفت اينجاست كه در بين فرهنگ متـاخر سياسـي و فرهنـگ باسـتاني تضـاد و تناقضـي ر

مينمايد به اين معني كه تقريباً تا روزگار صفويه ،در اغلب دورانهـا ،فرهنـگ مـا ايرانيـان ٬بـر
تساهل و مدارا تكيه و تاكيد ميكرد .مورخان داخلي و خـارجي ،راز كاميـابي پادشـاهاني چـون
كوروش و داريوش را در همين روحيه رواداري ميدانند (رزاقي )133 :9611 ،پس از اسـلام نيـز
نخستين حكومتهاي مستقل ايراني يعني آلبويه و ساماني داراي چنين خصال و رفتاري بودند
(همان.)13: ،
ج) خشونت

فرهنگ سياسي ايران بر دو ستون نهاده شده است :يكي ستون نرمش و مدار است .اين
ستون ميراث انديشه سياسي ايران شهري است كه از آن طري ق به انديشه سياسي پس از اسلام
نيز سرايت كرده است (زرينكوب ،11 :9631 ،عنايت )61 :9616 ،و ديگري ستون قهر و خشم
و خشونت است .در انديشه ايراني تلاش بر اين بوده است كه توازني بين اين دو برقرار شود .اين
توازن را شايد از قرآن كريم آموخته باشند :لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و
الميزان  ...و انزلنا الحديد فيه بأس شديد .ولي بهنظر ميرسد در عمل دولت مردان به طوع يا
كره خشونت را بيشتر در دستور كار قرار دادند و تنور خشونت را بيشتر تابانيدند و از ابزارهاي
خشن براي دستيابي به اهداف سياسي استفاده كردند و يا تهديد به استفاده از آن كردند
(گلجاني.)91 :96:6 ،
د) سیاستگريزی

از مطالعه تاريخ سياسي و اجتماعي ايران ،چنين مستفاد ميگردد كه در نزد پارهاي از
ايرانيان ،سياست امري پلشت و پليد بوده است از همين رو گاهي آن را معادل دستان و دروغ و
فريب ميدانستند .در ميان بسياري روشنفكران ايراني «انديشه سياسي» چندان وزن و اهميتي
نداشته است .در فرهنگ سياسي ما گاهي «سياست» امري حقير بوده است و در بين توده
مردم نيز بيميلي ،بدبيني و كنارهگيري از سياست وجود داشته است .به دلايل اخلاقي و يا بنا
به مصالح سياسي ،اغلب مردم سلامت را در كناره ميجستند؛ موافق با حافظ:
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شكوه تاج سلطاني كه بيم جان در او درج است
كـلاهي دلكـش اسـت اما به ترك سـر نميارزد
نتیجهگیری

بايد گفت پسران به دلايل گوناگون بيش از دختران در محيط خارج از خانه حضور دارند و
از امكانات بيشتري براي كسب خبر و اطلاعات سياسي برخوردارند ،از اينرو زودتر از دختران
نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي حساس ميشوند .از سوي ديگر به لحاظ ارزشهاي حاكم
بر جامعه ،سياست مشغله اي مردانه تلقي مي شود و پسران آن را موضوعي متعلق به خود
ميدانند و با علاقهمندي بيشتري به آن توجه نشان ميدهند .از اينرو هم امكانات و هم انگيزه
لازم براي يك مشاركت فعالانه را در اختيار دارند ،كه اين انگيزه بيشتر در چهارچوب خانه و
خانواده شكل ميگيرد .از اينرو همانگونه كه يافتههاي جهاني نشان ميدهد زنان در فعاليت
سياسي خود تحت تأثير همسرشان قرار دارند (بشيريه.)111 :9619 ،
دختران بيش از پسران تحت تأثير خانواده (بهويژه تحت تأثير پدر) ،بينش سياسي خود را
شكل دادهاند؛ و اين نشان دهنده تأثيرپذيري سياسي متفاوت دختران و پسران دانشجو است كه
بيشتر تحت تأثير جامعهپذيري و بهويژه جامعهپذيري سياسي قرار دارد .بهعبارت ديگر دختران
تحت تأثير باورها و ارزشهايي كه طي قرون و اعصار ،نسل به نسل منتقل و از طريق آموزشهاي
رسمي و غير رسمي تقويت و تثبيت ميشوند ،حوزه سياست را متعلق به خود نميدانند ،به
سودمندي مشاركت سياسي واقف نيستند و اصولاً انگيزهاي براي مشاركت فعالانه سياسي در
سطح نخبگان ندارند و به همين سبب حداكثر مشاركت آنان ،منحصر به شركت در انتخابات و يا
زمينههايي است كه براي حضور در آن از طريق تبليغات رسانهها بسيج ميشوند .موارد ياد شده
نقش اساسي خانواده را در جامعهپذيري سياسي دختران و پسران مورد تأكيد قرار ميدهد .ضمن
آنكه اهميت رسانههاي عمومي بهويژه تلويزيون را در اين زمينه نبايد ناديده گرفت .از طرفي تأثير
خانواده و تأثير شغل و تحصيلات پدر و مادر در علاقمندي سياسي دختران دانشجو موثر است .اما
آنچه در اين ميان اميدواركننده مينمايد ،اين است كه دانشجويان دختر در رابطه با واگذاري
پستها و مديريتهاي سياسي به زنان موافقت بيشتري در مقايسه با پسران داشتهاند .اين
نمايانگر اين واقعيت است كه دختران دانشجو رفته رفته اين بينش را -كه حوزه سياست متعلق
به مردان است -كنار ميگذارند و زنان را شايسته احراز سمتهاي سياسي ميدانند.
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بيتفاوتي و كنارهگيري از سياست بهعنوان يك پديدة فردي يا پديدههايي چون افسردگي،
ترس ،احساس حقارت و گناه ،بدبيني ،عدم اعتماد به نفس و پديدههاي مشابه همراه است.
برخي از زمينههاي فرهنگي همچون فرهنگ اقتدارطلب و پدر سالار ،شخصيتي خاص پرورش
ميدهند كه مهمترين ويژگي آن ،ترس از قدرت و پناه بردن به آن براي مقابله با ترس است.
بيتفاوتي در چنين فرهنگي ريشه اي محكم دارد و مشاركت دموكراتيك ،جاي خود را به اعمال
سلطه و قدرت و يا تمايل به پذيرش آن ميدهد.
مشاركت فعالانه ،هنگامي صورت ميگيرد كه با آزادي انديشه و امنيت و اعتدال در رفتار
سياسي همراه باشد .براي شركت فعال و آگاهانه در سياست ،به تفكر پايدار و نهادهاي قانوني و
پذيرش گروههاي ديگر نياز است .پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه با شركت و حضور همة
گروهها و طبقات بهدست آمد ،ناسازگاري گروهها با آزادي و سوءِ استفاده برخي گروههاي
سياسي انحصارطلب ،از فرصت بهدست آمده ،باعث شد حكومت با قاطعيت بيشتر كنترل امور را
بهدست گيرد .ايدئولوژيهاي مختلفي كه براي پاسخ به چالشهاي نوين بهوجود آمده بود ،با
افراط و تفريط در عملكرد و برنامههاي خود ،باعث شكلگيري و تشديد بحران شد .از آنجا كه
بحران ،هرج و مرج بهوجود مي آورد در پي آن فضاي ترس و اضطراب حاكم ميشود و اين خود،
عامل كنارهگيري از سياست و انزواگرايي است ،تندروي گروههاي سياسي در اوايل انقلاب
اسلامي و دايره تنگي كه حكومت براي فعاليت و اعمال نظر و مشاركت در نظر گرفت ،باعث
سياستزدگي در دانشگاهها شد.
افراطگرايي سياسي چه از جانب حكومت گران و چه از سوي نيروهاي برون از حكومت در
اثر دگرگونيهاي پر شتاب و گسترده بهوجود ميآيد و از ويژگيهاي آن ،ميتوان نداشتن پاية
تئوريك (نظري) براي عمل سياسي ،دگم بودن ،بيتوجهي به توانائيها و امكانات ،سياه و سفيد
ديدن واقعيتها و شخصيتها و ارتباط آن با خشونت را نام برد .در هر حال پيامدش
مشاركتگريزي و ژانزنيسم و سياستزدايي است.
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