
و  اند و هر یک به فراخور جامعههای مختلفی از تاریخ در جوامع مختلف روی دادهرههها در بانقالب

اند. جامعه های متناسب با خود بودهاند، دارای ماهیت و ایدئولوژیفرهنگی که در آن شکل گرفته

ه.ش، انقالب اسالمی را تجربه کرد که ایدئولوژی آن، مذهب اسالم بود. به 1357ایران نیز در سال 

رن با جریان ها و اقشار مختلف، مقاتناسب این ایدئولوژی، جامعه ایران شاهد نقش آفرینی گروه

انقالب اسالمی گردید. در این میان زنان نیز در این انقالب دارای مشارکت بودند. در جامعه الجزایر 

ای که م، انقالب روی داد که در این انقالب نیز زنان نقش آفرینی داشتند. مسئله1954 لنیز در سا

ن در جریان این دو انقالب توان مطرح کرد نقش عناصر فرهنگی و مذهبی در مشارکت زنااینجا می

یافتند؟ این پژوهش به روش توصیفی  عایگاهی در این جوامجاست و اینکه بعد از انقالب زنان چه 

وهش حاکی پژ هایای به رشته تحریر در آمده است. یافتههای کتابخانهو تحلیلی و با تکیه بر داده

نقش محوری در ایجاد سازماندهی و  فرهنگی هایاز این است که زنان در ایران با حضور در مراسم

های جدی، با ماهیت اند. در ایران و الجزایر حقوق زن موضوع بحثها داشتههمراهی در جریان انقالب

دینی شده است. عموماً زنان روشنفکر ایرانی بعد از انقالب ایران یک نمونه قدرتمند از  -سیاسی

با این حال به علت تسلط برخی  می فراهم کردند. های جنسیتی را در چهارچوبی اسالفعالیت

های فرهنگی و مذهبی نقش و حضور زنان در جوامعی چون ایران و الجزایر بعد از پیروزی گزاره
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 فرهنگی و مذهبی مؤثر بر مشارکت زنان در انقالب ایران و الجزایرعناصر شناسایی و تبیین   

 زهرا سیاه سر، علی اکبر امینی، عبدالرسول حسنی فر 

 مقدمه

ی تأثیر عوامل مختلف در این دهندهیر  نشانبررسی و مطالعه نقش و جایگاه زنان در انقالب اسالمی و انقالب الجزا

ساله ایران استقرار  8، اولین دولت 1360مهر ماه دهد در جایگاه است. واکاوی تحوالت بعد از انقالب در ایران نشان می

در زن را  4شد که در اولین دوره، رای تأیید صالحیت، راهی مجلسی مینفره از وزیران ب 23یافت. دولتی که با لیستی 

دید، هیچ پستی را برای حضور بانوان در نظر نگرفت تا سیاست، چهره مردانه خود را از قامت نمایندگی به خود می

م ساخته ای که جنگ هشت ساله ایران و عراق اوضاع سختی را بر کشور حاکدر دوره .همان آغاز انقالب نشان دهد

ر را اند، بتواند کشوکه سابقه اجرایی داشته هفاده از نیروی مردانخورد که تنها استای رقم میبود؛ شاید شرایط به گونه

که الگوی اسالمی  است اهای شمال آفریقانقالب دموکراتیک الجزایر یکی از انقالب. در مسیر اهداف خود قرار دهد

ابتدای نهضت لجزایر در اوج امپریالیسم در جهان، در اوایل قرن نوزدهم به استعمار فرانسه درآمد. از ا .نداشت

کردند؛ اما پس از آن رهبران الجزایر تصمیم فقط مردان در مبارزه شرکت میم.  1955بخش الجزایر تا سال رهایی

انقالب نقش مؤثری داشتند به گرفتند که زنان را به عنوان عنصری فعال در مبارزات شرکت دهند. زنان الجزایری در 

زنان الجزایری در طول سلطه د. دانستنردم را پیروزی بر زنان میت مکه استعمارگران راه سلب کردن مقاومطوری

ها، سستی ننموده و با کمال میل و از روی ایمان د چشیدن طعم عذاب و سختی در جنبشفرانسویان اشغالگر، با وجو

بر آگاهی و ها خود دالیلی قاطع ها در این جنبشبرای تحصیل استقالل و سیاست ملی، پیش قدم بودند. مشارکت آن

های علنی سال، در جنبش 132آنان،  باشد.ها به اصول عالیه کشور میهای حضوری و التزام آنپایبندی آنان به ارزش

های انقالبی را بر خود واجب ها این مشارکت در فعالیتاند، آنستعمارگران فرانسوی مشارکت داشتهو مخفیانه بر علیه ا

تر از گذشته به صحنه آمدند و مبارزات واقعی و مستقیم ، بسیار جدی1334یر از سال زنان مسلمان الجزا دانستند.می

خویش را علیه استعمار شدت بخشیدند. البته درک رهبران انقالب از موقعیت و اهمیت زن در پیروزی بر استعمار این 

ید منوط و متکی به حضور زن در صحنه با ها دریافته بودند که پیروزی انقالب، مسلماً امر را تسهیل کرده بود، زیرا آن

  انقالب باشد.

درخصوص موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است. با این حال آثاری به بررسی 

نگرشی گفتمانی به مشارکت »ای با عنوان مشارکت زنان در انقالب اسالمی ایران و الجزایر نگاشته شده است. در مقاله

ها معتقدند تعداد زیادی ( به رشته تحریر در آمده  است. آن1392به قلم موسوی و همکاران)« در انقالب اسالمی زنان

از زنان وارد عرصه مبارزه علیه حکومت وقت نماید که نمادی سنتی یعنی حجاب را به عنوان سمبل برگزیده بود. در 

فرایند شکل گیری، تثبیت و تداوم انقالب اسالمی توسط بررسی مشارکت سیاسی زنان در »ای دیگر با عنوان مقاله

( به رشته تحریر در آمده است. در این اثر آمده است نقش زنان در انقالب به سه شکل 1396زارع مهدوی و همکاران)

 مشارکت بسیج وار، مشارکت سنتی و مشارکت مدرن بوده است.

های فرهنگی و مذهبی بررسی نشده و بررسی مشارکت زنان ارهبا این حال در این آثار به فراخور موضوع انتخابی، گز

های جنسیتی در حوزه ستا، پژوهش حاضر ضمن مطالعه آسیبدر همین رااند. در انقالب زنان در الجزایر نیز نپرداخته 

و با  پردازد. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلیبا تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی میزنان در دو کشور 

 ای درصدد واکاوی این مسئله است.های منابع کتابخانهتکیه بر داده
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 ایران حقوق و جایگاه زنان در انقالب اسالمی.1

گیری از تعالیم نورانی اسالم، جایگاه و انقالب اسالمی با بهرهمطالعه و واکاوی جایگاه زنان در جامعه نشان میدهد که 

های خودشان توانمندی ،زنان از یک طرف ،است. در جمهوری اسالمی ایران هنظر گرفتنقشی واال و مهم برای زنان در 

های همسری رسانند و از طرف دیگر از فضای خانه و تربیت فرزند و نقشهای مختلف اجتماع به اثبات میرا در عرصه

ر مورد اهمیت دادن به خانواده و های اسالم دگیرند. این عملکرد نتیجه احترام به آموزهو مادری خود نیز فاصله نمی

. این نگاه به مسائل شودصه خانواده و جامعه تبیین میمسأله زنان در جامعه در دو عر .نقش محوری زن در آن است

های بانوان و پیشرفت جامعه شده است. اسالم زنان که نشات گرفته از دین مبین اسالم است، سبب ارتقاء توانمندی

نسانی قائل است. از این منظر زن دارای کرامت است و به عنوان سنگ بنای خانواده و جامعه برای زنان جایگاهی ا

های اجتماعی مانع از تشکیل خانواده های مختلف فعالیتشود. بر اساس این نگرش حضور زنان در عرصهمحسوب می

عی است که نقش مهمی در سالمت شایان ذکر است که خانواده اولین نهاد اجتما .شودو استحکام بخشیدن به آن نمی

داند که اگر این سلول سالم ای خانواده را سلول اصلی جامعه میخامنهاهللجامعه دارد. مقام معظم رهبری حضرت آیت

مندی کشور از نهاد خانواده سالم، ی اسالمی را بدون بهرهباشد بقیه جامعه نیز سالم خواهد بود. ایشان پیشرفت جامعه

دانند. بدیهی است، مشکل امروز جامعه غرب نوع نگرش مسئولین به خانواده است پذیر نمینشاط، امکانسرزنده و با 

بیند. در جمهوری اسالمی کنند و زن را بصورت فردی جدا از خانواده میکه آن را به عنوان نهاد اصلی و مهم تلقی نمی

هبر معظم انقالب، اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. در نگاه ر

امنیت بخش مرد با یکدیگر هماهنگ باشد، محبت و عالقه بین آنها ایجاد خواهد شد. نتیجه این هماهنگی و همیاری 

تواند نقش فعال و اثرگذار آنست که مشکالت بیرون از خانه برای زن قابل تحمل خواهد شد و زن در عرصه اجتماع می

های اجتماعی و بیرون از خانه زنان نیز بعد دیگری از زندگی آنان است. از نظر اسالم اما اشتغال و فعالیت .ه باشدداشت

های مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسالم در توانند در عرصهزنان می

میت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب های بانوان را به رسچهارده قرن پیش اینگونه فعالیت

ها و انحرافاتی عرض آسیبهر انقالبی در م (.1: 1380، )کاردر اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد

ت بزرگ اجتماعی، است که ممکن است در مسیر حرکت آن خلل وارد کند. از این رو، چالش و دغدغه اصلی همه تحوال

جلوگیری برای ارزیابی و تحلیل حرکت انقالب اسالمی و  .های اصلی آنهاستگیریها، صیانت از جهتویژه انقالببه 

ها سنجیده ها و محورهای اساسی انقالب اسالمی توجه شود و حرکت انقالب اسالمی با آناز انحراف، باید به شاخص

های آسیب، شناسایی، ترمیم و اصالح شناسی شود و کانونالب اسالمی در ابعاد مختلف، آسیبشود و پس از آن، انق

ها و مشکالت و با وجود دشمنیهای بسیار در روند حرکت انقالب اسالمی و موانع ما معتقدیم با وجود فراز و نشیب.شوند

ب هایی که از سوی دشمنان داخلی و خارجی متوجه نظام جمهوری اسالمی شده است، در حرکت کلی انقالو کارشکنی

ویش در حرکت است؛ هر چند در اسالمی، هیچ گونه انحرافی صورت نگرفته است و انقالب اسالمی به سمت اهداف خ

هایی به دالیل گوناگون، از شتاب آن کاسته شده است؛ ولی در مجموع، و در برهههایی این روند پر شتاب بود برهه

فته های ترسیم شده بوده و انحرافی در آن صورت نگرالمی در مسیر تحقق اهداف و آرمانحرکت نظام جمهوری اس

های محوری و اساسی انقالب اسالمی را از دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری که است. در اثبات این مدعا شاخص

 :شمریممی محور و مدار حرکت انقالب اسالمی از آغاز تا کنون بوده اند، به اختصار بر
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الم های محوری انقالب اسالمی، اسالمی بودن نظام و حرکت آن در راستای تحقق اساسالم ناب؛ یکی از شاخص -1

فکر اسالم ناب، فکر همیشگی امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهوری »فرماید: ناب بود. مقام معظم رهبری می

پذیر نبود. اگر نظام سیاسی سالم و تشکیل نظام اسالمی، امکاناسالمی نبود؛ منتها تحقق اسالم ناب، جز با حاکمیت ا

گران عالم، با زورگویان عالم، ان ندارد که اسالم بتواند با ستمکشور بر پایه شریعت اسالمی و تفکر اسالمی نباشد، امک

جمهوری اسالمی را اوجب واجبات با زورگویان یک جامعه، مبارزه واقعی و حقیقی بکند؛ لذا امام حراست و صیانت از 

نت جمهوری اسالمی است؛ چون صیا ها، صیانت ازترین واجبواجبات؛ نه از اوجب واجبات؛ واجبدانست؛ اوجب می

نظام سیاسی اسالمی است؛ بدون نظام سیاسی، امکان ندارد. امام،  وابسته به صیانت از ،اسالم  به معنای حقیقی کلمه

، امام جمهوری اسالمی را دنبال کرد؛ در راهش آن دانست. برای همیناسالمی را مظهر حاکمیت اسالم می جمهوری

همه تالش کرد و با آن شدت و حدت و اقتدار، پای جمهوری اسالمی ایستاد. امام که دنبال قدرت شخصی نبود؛ امام 

 دنبال این نبود که خودش بتواند قدرتی پیدا کند. مسئله امام، مسئله اسالم بود؛ لذا پای جمهوری اسالمی ایستاد. این

نماز جمعه تهران،  سخنان مقام معظم رهبری در)«ضه کرد؛ یعنی مدل جمهوری اسالمیمدل نو را امام به دنیا عر

14/3/89.) 

استکبار ستیزی  های اصلی انقالب اسالمی که برخاسته از حاکمیت اسالم ناب است،استکبارستیزی؛ یکی از شاخص-2 

های مستکبران جامعه اسالمی در برابر سلطه طلبیدهد که م اجازه نمیام استکبار است. اسالطلبی نظو مقابله با سلطه

شود در دو مکتب، خالصه می ملت اسالم، پیرو مکتبی است که برنامه آن»تفاوت باشد. امام فرمود: و زورگویان، بی

 /14: 1359، خمینیموسوی )«لم کنید و نه زیر بار ظلم برویدنه ظ (120آل عمران، آیه  تظلمون؛کلمه التظلمون و ال

در ایران هر کسی که به انقالب اسالمی و به اسالم و به پایه های اسالمی »مقام معظم رهبری در این باره فرمود:  .(66

این انقالب اعتقاد دارد، الجرم به مبارزه همیشگی با پرچمداران قدرت استکباری دنیا که امروز در رأس آنها آمریکاست 

حمایت -3(. 10/8/68ان مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان، سخن )«نیز اعتقاد دارد

. امام راحل فرمود: های انقالب اسالمی است که برخاسته از اسالم ناب استومان و ستمدیدگان، از دیگر ویژگیاز مظل

موسوی )«مسلمانان آزاده جهان استناهگاه کنیم که جمهوری اسالمی ایران برای همیشه، حامی و پما اعالم می»

مظلوم باشد، طرفدار  ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کسی در هر قطبی که»همچنین فرمود: ( 238/ 20 :1359،خمینی

هایی که این انقالب ترسیم کرده، با هدف شعارها و»مقام معظم رهبری در این باره فرمود:  .(3 /4همان، )«آنها هستیم

ری، دفاع گاهی، تکریم انسان، مبارزه با ستمانسان، آمیخته است. هدف های این انقالب، عدالت خو ذات و نیازهای ذاتی

سخنان مقام معظم رهبری در دیدار )«های طبقاتی است... این شعارها، هرگز کهنه نمی شوداز مظلوم، پر کردن شکاف

ترین تدوین کنندگان این گفتمان امام از مهم. (17/5/81با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان طرح والیت، 

شناسی فقه پویا نگرشی کامالً متفاوت نسبت به زن را در جامعه ایران آن روز نی)ره( بود که با استفاده از روشخمی

های روزی انقالب و همه عرصهارائه کردند و زمینه مشارکت سیاسی زنان را در عرصه مبارزات ضد رژیم قبل از پی

هر چند  مروری .و اجتماعی و فرهنگی پس از پیروزی و تثبیت نظام جمهوری اسالمی فراهم آوردند اقتصادی -یسیاس

های ایشان در توان دیدگاهنشانگر آن است که میها و سیره عملی حضرت امام خمینی)ره( اجمالی بر آثار و اندیشه

 (10: 1379،بهرامپور)مورد زنان را ذیل سه مقوله جای داد

وی مطلوب زن مسلمان؛ تاکید ایشان بر این زمینه بر محور تبیین شخصیت الگویی بانوی بزرگ اسالم تبیین الگدر 

ها به نقش اجتماعی زن مسلمان تاکید می شود این الگوسازیدر . ا)س( و حضرت زینب)س( استوار بودحضرت زهر

توصیف وضعیت عینی و در  .داردکننده ثر و تعیینؤمی در اجتماع حضوری مکه ضمن رعایت قوانین و قواعد اسال
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شناسی وضعیت های ایشان در این بخش بر آسیبش و پس از انقالب اسالمی؛ اندیشهاجتماعی و فرهنگی زمان پی

های اسالمی نقش ارزشمند زنان مسلمان در نهضتفرهنگی زنان پیش از انقالب اسالمی و تبیین جایگاه و  -اجتماعی

 .شودران و در جوامع اسالمی متمرکز مییمعاصر به ویژه انقالب اسالمی ا

گیری خویش نسبت وط به مساله زنان در راستای موضعرهنمودهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مرب ارائه راهبردها و

ه( برای نمونه به محورهای در توضیح جایگاه زنان در اندیشه امام خمینی)ر های مختلف نهضت اسالمیها در برههبه آن

 -نقش سیاسی زنان مسلمان در اندیشه اجتماعی  .کنیمیاسی، فرهنگی و اقتصادی اشاره میچون نقش س یابرجسته

توان در فرآیند حرکت سیاسی یعنی مراحل پیدایش و پیروزی حرکت اسالمی، را می )ره(سیاسی حضرت امام خمینی

 (.20: 1396،پیکانی)استمرار و تداوم انقالب اسالمی، شناسایی و تبیین کرد

های سده اخیر به ویژه جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و انقالب اسالمی، های عینی از جنبشامام با استفاده از مثال

های اند. مضامین اصلی اندیشهپرداختهها و انقالب اسالمی لمان در جنبشبه ارائه دیدگاه خویش درباره نقش زنان مس

گیری نهضت اسالمی وامدار نی نقش سیاسی زنان مسلمان در شکلدروخاستگاه  -الف ایشان در این زمینه عبارتند از؛

اصولی مانند اصل آزادی فعالیت سیاسی، مجاهدت انسانی، ایثار و فداکاری، شجاعت، صالبت، حماسه، همت واال و 

ر مقاومت و جانبازی، قدرت و تعهد، عفت و عصمت و تحول روحانی آنان، وحدت کلمه و همیاری ایشان با مردان د

نقش زنان مسلمان در پیشگامی و راهبری نهضت  -ب(. 5: 1380حافظیان،)جریان نهضت و شهادت طلبی آنان است

 -اسالمی به ویژه در هماهنگی و دوشادوشی با مردان در جریان شکل گیری نهضت و به ویژه در تحوالت فرهنگی 

الب اسالمی در چارچوب حکومت اسالمی نیز، سهم اجتماعی فراگیر جامعه در حال نهضت و فرآیند تداوم و استمرار انق

بسزایی دارد. تاکید ایشان برخالف بسیاری از اندیشمندان مبنی بر تقدم هویت انسانی بر هویت جنسی نشانگر آن است 

زن و مرد هر کدام یک عنصر . که زن یک شهروند و یک عضو از مجموعه عناصر و اعضای انسانی جامعه است مانند مرد

های ها با ویژگیهای بزرگ تر زیرمجموعه آن سیستم کالن هستند. آنالن جامعه و زنان و مردان مجموعهتم کاز سیس

خاصی چون شعور، عاطفه، اراده و عملکرد زنانه نقش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی متناسب با عناصر یاد 

از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و »یابیم نگونه میا را در بیانات ایشان ایشده بر عهده می گیرند. تایید این مدع

مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد بله در بعضی موارد تفاوت 

 .(364 /4: 1359،موسوی خمینی)«ها ارتباط ندارندهایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آن

نان را در جامعه اسالمی ذیل توان مضامین اصلی اندیشه امام نسبت به نقش و مسوولیت زرعایت اختصار میبرای  

انقالب اسالمی ایران که در سال . هایی چون فرهنگ سیاسی، مدیریت سیاسی و اقتصاد سیاسی چنین برشمردحوزه

های آتش مسلمان ایرانی نیز در این سالآغاز شد. زن  1342خرداد  15به پیروزی رسید، جنبشی بود که در  1357

شد بر تعداد و شدت نزدیک می 1357زیر خاکستر، همگام با مردان در جهاد و مبارزه با طاغوت بود و هر چه به سال 

های مخفی ور شدن آتش انقالب، زن مسلمان نیز که تا پیش از این با فعالیتبا شعله گردید.فعالیت این زنان افزوده می

ها آمد، با چادر مشکی، با کرد، به خیابانعنوان مادر شهید و یا همسر مبارزین در بند با رژیم شاه مبارزه میو به 

؛ امام خمینی)ره( این دوران را «مرگ بر شاه»های گره کرده و با فریاد فرزندش که او را در بغل گرفته بود، با مشت

های شیردل، طفل خود را در آغوش کشیده اید؟ امروز زنین دیدهشما در چه تاریخی چن»نمایند: این گونه توصیف می

موسوی «)روند، در کدام تاریخ چنین مردانگی و فداکاری از زنان ثبت شده است؟!و به میدان مسلسل و تانک می

ها به آمدن شما خانم»( و به اذعان ایشان، همین حرکت زنان نهضت را قوت و تداوم بخشید: 186 :1380خمینی،

ها هم با آمدن ی آنهای مبارزه موجب این شد که مردها هم قوت پیدا بکنند، تقویت بشوند، روحیهها و میدانخیابان
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ریختند، تشویق میها میها در خیابانمردها به تبع زن»و مولد حرکت مردان بود:  (171همان،«)شما تقویت بشود

ای موثر، مبارز و شهیدپرور است: هشیو به نیز و (169 همان،«)ندهای جلو بودها مردان را، خودشان در صفکردند، زن

قدری است که محبت مادری ی دستان زحمتکش مادران فهیم و گرانی دامان پر مهر و اندوختهشهادت شهید، ثمره»

 همان،«)گذارندکه به قربانگاه شهادت قدم سازند زنند و روح و جان فرزندان خود را آماده میرا با عشق الهی پیوند می

در جای جای کالم خویش زنان را پیشگامان  قرن، مصلح بزرگ ،(ره)خمینی امام حضرت جهت، همین به .(175-167

کند. زنانی که خود در تظاهرات در صف مقدم حاضر بودند، زنانی که با حرکت خود، مردان را برای انقالب معرفی می

ان خود را برای شهادت تربیت کردند، زنانی که با پاسداری از خون شهدا، حضور و مبارزه تشجیع کردند، زنانی که فرزند

گیری تمام و کمال نهضت انقالب را تداوم بخشیدند و در یک کالم، رهبر انقالب ایران، عظمت حضور زنان در شکل

( و همین 169همان،«)دانیمها میما نهضت خودمان را مدیون زن»انقالبی و اسالمی ایران را چنین توصیف نمودند: 

 یک جمله برای بیان نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی از هر کالمی گویاتر است.

 ریشه که گفتمان این است. بوده مطرح سنتی گفتمان همواره زنان اجتماعی-سیاسی جایگاه مورد در معاصر، ایران در

 اما است. کرده ایفا ایران جامعه در زن به شنگر نوع در مهمی نقش داشته ایران در مذهبی و اجتماعی هایسنت در

 شد مطرح مدرنیسم از ثیرپذیریأت با زنان مورد در جدیدی گفتمان ایران، در مشروطه انقالب و بیستم قرن آستانه در

 گفتمان را آن باید آن با کامل انطباق عدم دلیل به اما داشت غرب در مدرنیسم مبانی با کیمشتر وجوه چند هر که

 در و شد می محسوب زنان مطالعات عرصه در مسلط گفتمان پهلوی، حکومت دوران در گفتمان این نامید. رنمد شبه

 اسالمی، انقالب آستانه در.پرداخت اجتماعی مختلف های عرصه در زنان جایگاه تعریف به خود نظری مبانی چهارچوب

 اسالمی انقالب گفتمان را آن توانمی که گرفت قرار قدرت موضع در و شد مطرح زنان مورد در دیگری جدید گفتمان

 مطرح ایران در زن به نگاه نوع در جدیدی رویکرد تا کرد تالش مدرن شبه و سنتی گفتمان نقد با گفتمان این نامید.

رداری سلیم و فرمانبی خانواده محدود و تبدون هیچ حق و حقوق مدنی به حوزهی سنتی، زنان را ها انگارهقرن .سازد

افتاد اما پس از شرایط خود در خانواده و جامعه مید. کمتر زنی به فکر اعتراض و انتقاد از کررا راز عزت او معرفی می

های ی چون پارلمان، قانون و رواج بحثهای جدیدظاهر تمدن غرب و مطرح شدن خواستهها با منخستین رویارویی

جامعه ایران مورد ماندگی طرح و به عنوان بخشی از عامل عقبقد وضعیت زنان نیز مانتقادی از سوی روشنفکران، ن

اما به رغم طرح بحث های روشنفکری و به چالش کشیده شدن فرهنگ پدرساالر حاکم بر جامعه و  توجه قرار گرفت

جز قانون شدن  ای زنان چیزیاقدامات چندی که در جریان انقالب مشروطه صورت گرفت، دستاورد این انقالب بر

الشعاع درنیزاسیون، موقعیت زنان نیز تحتبا روی کار آمدن حکومت پهلوی و گرایش آن به م ها نبود.نشینی آنحاشیه

ترین فضاهای گشوده به روی زنان، نظام آموزش و پرورش به سبک جدید بود که تا پیش از قرار گرفت. از جمله مهم

اما  یک اندازه نبودآن قلمرویی کامالً مردانه تلقی می شد. گرچه گشایش این عرصه برای زنان در همه نقاط کشور به 

ن را برای زنان به همراه گوهای گوناهای دیگری چون اشتغال در حرفهی خود توانست گشایش عرصهبه نوبه

، با این تفاسیر زنان بعد از انقالب اسالمی در ایران به تدریج توانستند جایگاه خود را در (146: 1384)بروجردی،آورد

 جامعه بهبود دهند.

 
 

 حقوق و جایگاه زنان در انقالب الجزایر.2
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اند. اکثر زنان مسلمان که مختلفی بودههای دارای مسئولیتم. 1962تا  1954های طی سال زنان در جنگ الجزایر

بکارگیری زنان مسلمان  اند. فرانسویان نیز اقدامبوده جبهه آزادیبخش الجزایر اند درنقش فعالی در این زمینه داشته

هایی که زنان الجزایری انجام ها به گستردگی و کیفیت مأموریتهای آنهای جنگی کردند ولی فعالیتدر فعالیت

، رسیدتن می 11000به  جنگ استقالل الجزایر کننده درآمار ثبت شده، تعداد زنان شرکتنبود. بر اساس  ،دادندمی

کننده در این جنگ دو دسته بودند، زنان شد. زنان شرکتالبته آمار واقعی ممکن است خیلی بیشتر از این بوده با

دادند و زنان کم سواد و روستایی که سواد کاملی در زمینه درصد را تشکیل می 20تحصیل کرده و با سواد که حدود 

دهند. زنان دسته دوم در همان مناطقی که درصد بقیه را تشکیل می 80خواندن و نوشتن نداشتند و این دسته حدود 

زنان در جریان انقالب در مناطق . (30: 1412حرعاملی،)کردندسکونت داشتند برای جبهه آزادیبخش عملیات می

زنان رزمنده در اشکال مختلف از قبیل جاسوس، گدا، پرستار و »گوید کردند. مریدیت تورچان میمختلفی عملیات می

های جابجایی، ارتباطات و امور زنان در زمینه»کند ژرارد دیگروت اضافه می .«کردندسر آشپز بصورتی فعال عمل می

های پشت فعالیتهای عملیاتی و هم در هر چند زنان هم در فعالیت«. کردندپشتیبانی به مردان رزمنده کمک می

باً زنان ساکن مناطق های غیر عملیاتی بود. این زنان غالها در زمینههای آنجبهه شرکت داشتند ولی اکثر فعالیت

ها بمعنای کم کردن از میزان اهمیت ها در عملیاتروستایی و علفزارها بودند، هر چند که کم بودن میزان شرکت آن

ها کمتر از کننده در عملیاترغم این واقعیت که زنان شرکتعلی(. 1: 1404حسینی طهرانی،)ها نیستهای آنفعالیت

کننده در بخش نظامی جبهه آزادیبخش الجزایر بودند ولی این کل زنان شرکتدرصد از  2درصد یعنی حدود  70

در پایتخت صورت گرفت مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفت. علت این  م.1957عملیات به ویژه مواردی که در سال 

های و برخی زنان رزمنده دیگر نیز در بین این قبیل زنان که در فعالیت جمیله بوحرید توجه این بود که زنانی همچون

کردند وجود داشتند و هنگامی که این زنان به ویژه جمیله می های در پایتخت الجزایر شرکتعملیاتی علیه فرانسوی

ها ای برخوردار بودند. دلیل دیگر این بود که تأثیر این فعالیتالمللی گستردهبوحرید دستگیر شدند از حمایت بین

 گرفت بسیار حیاتی تر از تأمین غذا و دارو برای جبهه آزادیبخش ملیبخصوص این که بدست زنان صورت می

ها امکان اقدام به های پشتیبانی، زنان از امکانات خاصی برخوردار بودند که به آنعالوه بر مأموریت(. )همانبود

داد. هر چند که این زنان از این امکانات در تمامی مناطق شهری های مخفی که برای مردان مشکل بود را میمأموریت

توانستند بکنند بیشتر در مناطق شهری بود که ایی که زنان میهکردند ولی تمرکز فعالیتو روستایی استفاده می

ها بهترین مثال آن هم نبردها در پایتخت الجزایر بود. در حالی که مردان بخاطر احتمال دستگیری توسط فرانسوی

د را جابجا کردند، این زنان قادر بودند به صورت علنی به هر جایی تردد داشته و الزامات نبرعمدتًا مخفیانه عمل می

کردند. یکی از اتهاماتی کنند. این زنان در تردداتشان یا از حجاب یا از پوشش فرانسوی برای عادی سازی استفاده می

شد این بود که عالوه بر این که بدستور رهبران جبهه آزادیبخش که به زنان رزمنده از جمله جمیله بوحرید زده می

 (.13:1350 رازانی،)اندان را نیز تغییر دادهاند، پوششملی اقدام به عملیات کرده

های ملی و مبارزه با اشغالگران در کنار های مردمی و مقاومتساله استعمار فرانسه، زنان در کلیه قیام 130در دوره 

زمان ورود فرانسویان به خاک  1109اند. از سال می از جمله حجاب سنتی حضور داشتههای اسالمردان، با حفظ ارزش

دان الجزایر، حمله به شهرها توسط اشغالگران آغاز گردید. در شهرهایی چون بلیدا و مدیا، زنان و همین طور مر

ای از خود نشان دادند. سربازان فرانسوی به دستور امرای خود به کشتار مردم پرداختند های دلیرانه و شجاعانهمقاومت

ها ان و سایر افراد بی دفاع در شهرها باقی مانده بودند که به آنو شهرها خالی از سکنه شد و گاهی تنها کودکان، زن

نیز رحم نشد. زنانی که در خانه به کارهایی چون خیاطی برای مردان جبهه، نگهداری از یتیمان و سالمندان در اردوها 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%DB%8C_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86%DB%8C_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%B1%D8%AF
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ای ذوب شدن مشغول بودند، برای حفظ صیانت ملی به تدریج به شاخه زنان ارتش آزادی بخش پیوستند. آنان به ج

در فساد و تباهی، به مقابله با استعمار برخاستند. در مقابل هر شهید، در سکوت عزاداری کردند و میزان خشم و نفرت 

آنان بیش از پیش شد. اگر چه هدف از آزار زنان، شکستن اراده آنان و از بین بردن عفت ملت الجزایر، بود اما نتیجه 

وحدت و یکپارچگی زنان و سایر مردم پساز هر یک از اعمال شنیع استعمارگر،  معکوس به بار آورد. بدین معنی که

که نامش با واژه جهاد و مبارزه عجین شده است؛ در « فاطمه نسومر»بیشتر و بیشتر می گردید. تا آنجا که زنانی چون 

تبعید شدن یاران و  دوره ای که خروج زن از منزل طبق احکام رایج شرعی غیر مجاز بود، پس از شهید شدن و یا

 (.1377:120فوران،)همسران و برادران و پدر، خود پرچم قیام را به دست گرفته و پیشتاز مبارزه گردیدند

حضور زنان مبارز در انقالب الجزایر بسیار مشهود بود. جمیله بوپاشا، صحیه، حسیبه بن بوعلی، بهیه و جمیله بوجرید، 

یی مخصوص دارند. این زنان یا در مبارزه نابرابر رژیم استعمارگر فرانسه سالح بر در تاریخ مبارزات انقالب الجزایر جا

های فراوان به شهادت رسیدند. نقش زن الجزایری در روند دست دادند، یا بعد از تحمل شکنجهکف، جان خود را از 

ا پیروز شویم، باقی چیزها به اگر بر زنه»گفتند ری اهمیت داشت که استمعارگران میاستعمارزدایی از الجزایر به قد

کردند که اگر بخواهیم تار و پود جامعه الجزایر را در هم بشکنیم و استعمارگران بیان می.دنبال آن درست خواهد شد

ز زیر حجابی که در امکان مقاومت را از آن سلب کنیم، قبل از هر چیز باید بر زنان الجزایر پیروز شویم و باید زنها را ا

کند، بیرون بکشیم. ها را در آنجا مخفی میهایی که مرد الجزایری، آنشوند، به در آوریم و از خانهمی پس آن مخفی

نتیجه شکست از زنان  شکست آن نیز، در شود و مسلماً ر، در گرو پیروزی بر زنان ذکر میبدین ترتیب پیروزی استعما

کند که او زمانی از الجزایر شکست خورد و از آنجا گریخت که قیقت استعمار در اینجا اعتراف میدر ح باید باشد. 

توانست به روند استعماری خورد، میاگر از این زنان مسلمان شکست نمیو  زنان مبارز و مسلمان الجزایری شدمغلوب 

الجزایر از  انکند. زنان مسلمان در انقالب الجزایر را روشن میخویش ادامه دهد که این امر به تنهایی نقش زنان مسلم

تر از گذشته به صحنه آمدند و مبارزات واقعی و مستقیم خویش را علیه استعمار شدت ، بسیار جدی1334سال 

بخشیدند. البته درک رهبران انقالب از موقعیت و اهمیت زن در پیروزی بر استعمار این امر را تسهیل کرده بود، زیرا 

: 1362کرمانی،)لما باید منوط و متکی به حضور زن در صحنه انقالب باشدآنها دریافته بودند که پیروزی انقالب، مس

14.) 

انقالب الجزایر، تالش مردمی است برای آزادی و رهایی. انقالبی که به اهداف اعالم شده خود رسید اما پس از رهایی 

تیر  12) 1962سوم ژوئیه های سیاسی را از سر گذراند. در های درونی و تصفیهاز چنگ استعمار، تجربه تلخ کشمکش

سال که تحت سلطه فرانسه بود به استقالل رسید و در هشت اکتبر همان سال به  132( کشور الجزایر بعد از 1341

نام: جمهوریه الجزایره الدموکراتیه الشعبیه )جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر( به عضویت سازمان ملل متحد 

زرگی بوده است؛ انقالب روسیه، انقالب نیکاراگوئه، انقالب اسالمی ایران و انقالب قرن بیستم شاهد انقالب های ب.درآمد

شود، نکاتی استقالل الجزایر. داستان انقالب الجزایر داستانی مفصل و طوالنی است، اما آن چه در اینجا به آن اشاره می

: 1373آرکون،)چیستی انقالب این کشور عبرت آموز از انقالب استقالل الجزایر است و نه ماهیت انقالب و چگونگی و

ای برای سایر ار آورده و سرنوشت بسیار آموزندهها را برای مردم به بها، یکی بیشترین خسارتدر بین این انقالب (.70

رین تقالب الجزایر که یکی از پر تلفاتها و کشورهایی که اهداف انقالبی را دارند رقم زده است؛ انقالب الجزایر. انانقالب

های تاریخ معاصر است، حدود یک میلیون کشته را در دل خود جای داده است. سرزمین یک میلیون شهید انقالب

شود. عنوانی که از مبارزه و شهادت یک میلیون نفر در راه رسیدن به آزادی و وانی است که به الجزایر اطالق میعن

جمهور فرانسه که ژنرال دوگل، رئیس 1960الجزایر در ژانویه استقالل از فرانسه به عاریه گرفته شده است. استقالل 
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طی نطقی از مردم این کشور خواست صلحی شجاعانه برقرار کنند سپس ضمن سفری به الجزایر، نسبت به اعطای 

ات یک میلیون نفر در این کشور بر اثر اقدام (.9: 1375بابازاده،)استقالل به الجزایر اظهار تمایل کرد، به وجود آمد

وحشیانه فرانسوی ها جان خود را از دست دادند تا انقالبشان به ثمر برسد. فرانسوی ها وحشی گری را به حدی رسانده 

بودند که سر انقالبیون را بر نیزه می کردند تا درس عبرتی برای دیگران باشد تا نسبت به وضع موجود انقالبی نشوند. 

اهمیت انقالب . (44: 1384بروجردی،)جه رسید و فرانسویها به آن تن دادنداما با همه این ها انقالب استقالل به نتی

ها و که علیه این انقالب ]اسالمی ایران[، تهاجمبا وجود این»کنند قدری است که رهبر انقالب بیان میالجزایر به 

های انقالب، از همه انقالبپذیری این شناسم بوده، آسیبهایی که من میها بیش از همه انقالبها و محاصرهضربه

وبیش شما مان را با سه انقالب معروف )که کمام که انقالبمراتب کمتر بوده است. من یادداشت کردهبزرگ دنیا به

ها هم مواردی هست، اما این سه انقالب، مهم است. یکی انقالب کبیر شناسید( مقایسه کنم. البته غیر از اینآقایان می

ای سال فاصله( یکی انقالب شوروی )در فاصله تقریبًا نزدیک های دور دست، با دویست و خردهنقالبفرانسه است )از ا

های قرون اخیر است، یکی هم یک انقالب اسالمی، یعنی انقالب الجزایر که حقیقتًا ترین انقالببه ما( که یکی از بزرگ

در آفریقا و آمریکای التین انجام گرفت، واقعاً خیلی انقالب  تواند این کودتاهایی که به اسم انقالب،انقالب بود. آدم نمی

چه جاهایی که انقالب کردند )کشورهای آفریقایی و غیر آفریقایی، موزامبیک، زیمبابوه، یا آنبداند و اال من بعضی از این

کدام مشاهده کردیم؛ هیچ ها را از نزدیکام، اگر بشود اسم آنها را انقالب گذاشت! ما ایندر هند اتفاق افتاد( دیده

اما این سه انقالب، تا حدودی قابل  ها را با انقالب ما مقایسه کردچنان خصوصیتی را ندارند که اصاًل بشود آنآن

ها فرانسوی به وقوع پیوست، و نهایتاًانقالب الجزایر با هر مشقت و دشواری که داشت،  (.3: 1376تاجیک،)اندمقایسه

بیان داشت و این انقالب م.  1960یون دادند و دوگل اظهار تمایلش را به انقالب الجزایر در سال تن به خواست استقالل

کند که راه استقالل، این نکته را یادآوری میبه نتیجه رسید. پیروزی مردم الجزایر در نبرد طوالنی برای رسیدن به 

اند، یز در استقالل از بریتانیا داشتهها نرا هندی ری نیست. شبیه این تجربهیک ملت برای رسیدن به استقالل راه هموا

توانستند ماندند. ها تا آخرین لحظه ای که میانسویاما عمق فجایع الجزایر و هند قابل مقایسه نیست. در الجزایر فر

نقالب پنداشتند. تاریخ اد و سرزمینشان را ملک طلق خود میکردنندم تلقی میها را مردمی درجه چها الجزایریآن

الجزایر تاریخ استعمار فرانسه علیه مردم تحت سلطه بوده است، تاریخ کشوری که مردم سرزمین دیگر را برده تصور 

هایی ند و محتاج قیمها با بردگان متفاوت است. بردگان توان اداره امور خود را ندارکردند و بر آن بودند که جهان آنمی

طلبانه نیمه قرن بیستم های استقاللل الجزایر هر چند جزو آخرین تالشانقالب استقالها را مدیریت کند. هستند تا آن

 (.33: 1357جمال زاده،)شودسی انقالب های جهان نیز محسوب میهای تاریخ سیااما یکی از تراژدی شودمحسوب می

به تصویب رسیده است ولی در همسری، طالق و حق قیمومیت، نوشته و  قوانین در مورد نامزدی، ازدواج، مهریه، چند

در پیش نویس قانون جدید موارد ذکر شده بار دیگر  1363مورد حق زنان کوتاهی شده است. به همین دلیل در سال 

مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفته است. در حال حاضر چندهمسری مجاز است، اما انجام آن عماًل برای مردان امر 

و عدالت، امر مشکلی است. در قوانین جدید، زن در صورت ازدواج مجدد شوهر خود،  ساده ای نیست؛ چرا که تساوی

تواند از ازدواج اجباری سر باز زده و حق انتخاب همسر را دارا است. ادعای ازه درخواست طالق را دارد. زن میاج

شود و تغییراتی به شرح زیر قوقی، طبق شریعت اسالمی رفتار میاران آن است که با زنان در کلیه موارد حذگقانون

 :انجام گرفته است
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الف ـ در قانون جدید زنی که شوهرش همسر جدیدی اختیار نماید، نقص جسمی داشته باشد با با او بد 

رفتاری نماید و یا اینکه خانه را به مدت یکسال بدون دلیل قانونی ترک نماید، حق تقاضای طالق دارد و در صورت 

 .ندان کوچک با مادر می باشدصدور آن، نگهداری فرز

 21ب ـ فرزند به هنگام ازدواج بدون اجازه ولی خود می تواند همسر انتخاب نموده و سن ازدواج برای مردان 

 .سال تعیین شده است 18و برای زنان 

ج ـ در قانون گذشته، زن در صورت بودن وارث مرد، حق ارث از شوهرش نداشت. در پیش نویس قانون جدید 

 .ا حقی معادل با مردان به آنها داده شده استتقریب

درصد بوده  13/3 1348تنظیم خانواده نیز مورد نظر قانونگذاران است. طبق آمار رشد جمعیت در سال د ـ

قانون اساسی، در ساختار  81درصد افزایش یافته است. به طور کلی زنان طبق بند  24/3به  1361که در سال 

همسر و مادر بودن در درجه اول قرار دارد و حق شغل در صورتی  ید سهیم باشند. ظاهراًسوسیالیزم و توسعه ملی با

که به وظیفه اصلی آنان صدمه ای وارد نیاورده و برای کودکان تهدیدی نباشد، بالمانع تشخیص داده شده است. به 

ها که مورد نوع استخدام و کار آن لذا در باشندنگ جامعه، سهم بسزایی را دارا میها و فرهعالوه زنان در حفظ ارزش

  (.1362مجلسی،)بتوانند در خارج از خانه انجام دهند، دقت کافی الزم است

 شناسایی عناصر فرهنگی مذهبی در دو جامعه ایران و الجزایر.3

استعمارگران هم های مبارزه با الجزایر مستقر شدند، نخستین هستهکه نیروهای فرانسوی در خاک  .م 1830از ژوئن 

 1830طلبانه که از سال لجزایر رخ داد. این جنبش استقاللدر ا« شیخ عبدالقادر»شکل گرفت. اولین قیام به رهبری 

به پیکار با ارتش متجاوز فرانسه پرداخت از اتحاد و هم بستگی همه مردم قبایل الجزایر غربی و مرکزی  1847م تا 

در سرزمین  مردم قبیله های عرب. ات ضد استعماری را در شمال آفریقا رقم زدتشکیل شده بود و در این زمان مبارز

عزت همانند  دادند. آنان به استقالل کشور خود و زندگی بااهمیت نمی« استقالل»ای هم چون الجزایر به هیچ مقوله

این طرز  ش تنفر نداشتند.ی و مقدرات خوینهادند و از هیچ چیز مانند سلطه بیگانگان بر زندگگنجی ارزشمند قدر می

ها و بالّتبع مشکالتی الل طلبانه متعددی را میان قبیلههای استقگیری قیامروحیات مردم آن کشور موجبات شکل تفکر و

نُه جنبش ضد استعماری  دست کم« شیخ عبدالقادر»جدی را در روند استعمار در الجزایر به وجود آورد. پس از قیام 

ترسی مردم به سالح و تجهیزات الزم در جنگ علیه ارتش فرانسه، عدم رهبری واحد و قدرتمند، اما عدم دس ظهور یافت

هم چنین فقدان یک ایدئولوژی منسجم سبب گردید تا این قیام ها از نیروهای سرکوب گر فرانسوی شکست بخورند. 

از شکست قیام منطقه . دآخرین حلقه از این دست مبارزات بود که شکست خور .م 1916در سال « اوراس»قیام 

م، فعالیت های  1945تا آغاز مرحله جدید و نهایی پیکار مردم مسلمان الجزایر علیه استعمارگران در سال « اوراس»

قرن مبارزات  5/1با مطالعه و بررسی رویدادهای  .مخفی و زیر زمینی، رشته مبارزه علیه استعمار را به دست گرفتند

بریم که خاستگاه اصلی انقالب خونین آن کشور هم چون فرانسه، این حقیقت مسلّم پی میلجزایر به ضد استعماری ا

نبودند که تنور مبارزه روسیه و چین یک طبقه یا گروه خاص نبود. به عبارت دیگر، فقط بورژواها، کارگران و یا دهقانان 

طلبانه آن کشور سهیم ی استقاللان مبارزهاقشار دیگری نیز در جریگران فرانسه را گرم نگه دارند. بلکه علیه سلطه

های روسیه و چین ه مردم شهرها و یا همانند انقالببودند. با این که انقالب الجزایر همانند انقالب فرانسه ّمتکی ب

ها متکی به یک گروه بود و در نتیجه دام از قیامم هر ک 1945متکی به کارگران صنعتی و دهقانان نبودند بلکه تا سال 

یک حرکت خرده بورژوازی شهری، قیام اُورس  .م 1945در سال « سَتیف»بیشتر مردم در آن شرکت داشتند. مثالً قیام 

فرانسویان با . و کاهیلیا که از مناطق کوهستانی آغاز شد و از حمایت دهقانان برخوردار بود و یک حرکت روستایی بود
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مذهبی مردم دانستند و برای زدودن هویت ملی و متعلق به خود میاند، آن را استدالل که الجزایر را فتح کرده این

های کشاورزان، بر ی اموال به ویژه زمینتوان به مصادرهمتعددی زدند که از میان آن ها میهای الجزایر دست به اقدام

ان اری کردن زبهم زدن ترکیب جمعیت از طریق اسکان مهاجرین فرانسوی در الجزایر، ممنوع کردن زبان عربی و اجب

و ملی  توان نام برد. این اقدامات سبب گردید تا بخش اعظم مردم، حس هویت بومیفرانسوی در مدارس و ... را می

با گذشت زمان و به کوشش علما و روشن فکران وطن دوست الجزایر، ملت برای کسب استقالل خود را از دست بدهند. 

انسویان سبب فقر آنان گردید. پیشه وران و بازرگانان کوچک در اثر مصادره ی اراضی دهقانان توسط فر. بسیج شد

کاران پیوستند. روشن فکران و دانشگاهیان نیز شاهد نابودی انسوی ورشکسته شدند و به ارتش بیرقابت کاالهای فر

علمای دینی، ساختار سنتی و بومی فرهنگ کشورشان بودند. این عوامل سبب شد تا دهقانان، بورژواها، روشن فکران و 

 .کسبه و اصناف و نیز قبایل صحرا نشین با اتحاد و هم بستگی به طور یک پارچه برای آزادی سرزمین شان قیام کردند

م، قشرهای وسیعی متشکل از علما، رهبران سندیکاها، دانشجویان،  1956ی آزادی بخش ملی الجزایر از سال جبهه

کردند، به جبهه از دست نیروهای فرانسوی فرار می حتی سربازان ارتش که دانش آموزان و ... را زیر چتر خود داشت و

پیوستند. بنابراین، نهضت آزادی بخش الجزایر بر خالف سه کشور فرانسه، روسیه و چین، یک انقالب آزادی بخش می

های فرانسه، روسیه مردمی در انقالب ایران با انقالبوضعیت مشارکت  .و حرکت به معنای واقعی مردمی و سراسری بود

ها و وجه تمایز انقالب اسالمی ایران با سایر انقالب های دنیا، حضور طور کلی فرقی داشت. یکی از ویژگیو چین به

خالف کشورهای فرانسه، روسیه و چین و همانند الجزایر، انقالب اسالمی ه و یک پارچه مردم در آن است. برگسترد

ی اقشار مردم اعم از شهری، روستایی، کشاورزان، کارگران، ابسته نبود، بلکه همهیک منطقه و ایران به یک شهر و یا

کارمندان، بازاریان، روشن فکران، دانشگاهیان، روحانیون، مردان و زنان به طور گسترده و یک پارچه از همه شهرها و 

. شهید و جانباز به پیروزی رسیدندروستاها، هم گام و هم زمان علیه رژیم پهلوی دست به قیام زده، با دادن هزاران 

ی مردم ایران در صحنۀ مبارزه شد، دین اسالم بود. دینی که از همان چهارده عاملی که باعث چنین حضور گسترده

قرن پیش وقتی به مردم ایران معرفی شد، با جان و دل و با آغوش باز آن را پذیرفتند و وارد زندگی فردی و اجتماعی 

ها و سالم عجین شد، ارزشسال، تاریخ، فرهنگ، ادبیات، هنر و تمدن مردم ایران با ا 1400ل خود نمودند. در طو

ها و مانی که مردم مسلمان ایران، ارزشها را تشکیل داد و عامل مهم وحدت اقشار مردم ایران گردید. زهای آنآلایده

اعتقادی خود احساس کردند، به صورت  اعتقادات حاکم بر حکومت محمد رضا پهلوی را بر خالف ارزش ها و اصول

ش دست به قیام و انقالب زدند. انقالب اسالمی مردم ه. 1342مینی ره از پانزده خرداد گسترده و با رهبری امام خ

ایران که غالب افراد کشور در آن شرکت داشتند و دین اسالم به خصوص مذهب شیعه عامل حرکت آنان بود، سرانجام 

ی ساله 2500هلوی را به همراه نظام ش به پیروزی رسید و حکومت په. 1357ه در بهمن ز سال ها مبارزپس ا
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توان به دو دسته موانع ساختاری ارکت سیاسی زنان وجود دارد را میروی هم رفته، موانع و مـشکالتی کـه بر سر راه مش

یـل توان به ساختار سیاسی، عامل های فرهنگی و دالم کرد. در خصوص موانع ساختاری میو موانع غیر ساختاری تقسی
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-صاحب .رودساختاری بشمار میهای فیزیولوژیکی زنـان نـیز عـمده ترین مانع غیر آمـوزشی اشـاره کرد. محدودیت

ای گـرا و مشارکت سیاسی رابطههای دمـوکراتیک و کـثرتی بر این باورند که بین نظامشناسنظران حوزه جامعه

گرا، میزان مشارکت سیاسی نیز و استحکام نظام دموکراتیک و کثرتمستقیم وجود دارد، یعنی به مـیزان گـستردگی 

همان میزان مشارکت سیاسی افزایش خواهد داشت. متقابالً هر قدر نظام سیاسی، توتالی تـر یـا تـمامیت خواه باشد، به 

وس با نظام ای معکستقیم با نظام دموکراتیک و رابطهای مپس گستردگی مشارکت سیاسی، رابطه یـابد.کاهش می

کت سیاسی مردم توانند مشارهای دموکراتیک نـهادینه شـده، بـر اساس نظر هانتینگتون، بهتر میاقتدارگرا دارد. نظام

ای مستقیم بین نظام ت دال، بر این باور است که رابطهرابر .هـای گسترش آن را مهیا سازندرا تضمین و زمـینه

رگرای مرد ساالر این است که انحصار دموکراتیک و مشارکت سـیاسی وجـود دارد. از ویـژگی های حکومت های اقتدا

پدرساالری شکلی از سازمان »قدرت و بـسیاری از مـناصب سـیاسی و اجتماعی در دست مردان است. در حقیقت 

اجتماعی و سیاسی است که در آن زن نه حـق دخـالت در سـیاست را دارد و نه از حقوق مربوط به مشارکت در حیات 

ساروخانی، خورد )ی بـرتری سـیاسی مردان به چشم میمعنی، در چنین جامعه ا در این«. جمعی برخوردار است

ای توان گفت: دولت و سیاست پدیدهاختار سیاسی کـشورهای مـنطقه مـیبا این رویکرد در خصوص س .(256: 1376

در ساختار  مرد ساالرانه است و مشارکت سیاسی به مفهوم فردی رایج آن در حـقیقت بـه معنای زن زدایی است.

مردساالرانه، مردان با تمرکزگرایی و انحصار همه جانبه قدرت، مـشارکت سـیاسی را مـحدود و در صورت توانایی نابود 

هایی کـه طـی قرون متمادی تولید کرده اند، در عرصه از تولید نظام سیاسی خود از دانشمی کنند و برای تولید و ب

ری بین زن و مرد بهره . . . برای تـوجیه، تـثبیت و مـشروعیت بخشیدن به نابرابهای فرهنگی و ایدئولوژی، اجتماعی و

کند و درت، بـرای تولید خود استفاده میساالری، از رابطه قدرت ـ دانـش ـ قـساختار سیاسی نظام پدر .گیرندمی

ری هرگز گیرد. پدر ساالر میگوناگون جامعه را نیز در بهای بـلکه عرصه کـندرگی خود را به خانواده محدود نمیچی

کند. از لحظه تولد تا هـنگام مـرگ، یا به هر بهانه، در آن دخالت می آورد و به هـر دلیـلزندگی خصوصی را تاب نمی

 .در زندگی فرد دخالت می کند و اساسًا بـرای کـسی زنـدگی خصوصی قایل نیست

ن تر کشورهای دنیا درصد کـم سـوادی زناسازمان ملل( در بیشتوسعه انسانی بر اسـاس آمـارهای بین المللی)گزارش 

ی سیاسی کشور خود هـاه میزان آگاهی آنان را از جـریانتـر است و ایـن خـود عـاملی است کنسبت به مردان بـیش

نین ن بسیار مـحدود است. همچهـای اجـتماعی و سیاسی این قبیل زنادهد. طبیعی است که فعالیتو جهان کاهش می

گ ملی و بومی دینی آن ها با های سیاسی و اجتماعی در برخی از کـشورها بـا توجه به فرهنهـا و فـعالیتجنبش

مـسئله موجب عدم طلب و دمـوکراتیک مـوجود در جوامع مدرن همخوانی ندارد کـه هـمین های اصالحجنبش

یکی  .(164 :1380شود)شاهسون، اسی آنان میو در نتیجه مشارکت سیهـای زنـان ها و انجمنگـیری جنبششـکل

تر جوامع بـیش در بـیش ای اسـت که کـم وها و آداب مـردساالرانهـم رنـگ بودن مشارکت زنان، سنتهای کاز عامل

تر هـای رایـج در بیشسازد. بر اساس سنتای فراهم نمیفعالیت زنان در امور سیاسی زمینهشود و طبعاً برای دیده مـی

د. همچنین روشن نبودن شـوخـانواده مقبول تلقی نـمیکشورهای منطقه، اصواًل فـعالیت زنـان در خـارج از حـریم 

افـزون  .روداد شده از دیگر موانع بـشمار مـیها در توسعه انسانی ـ فرهنگی، در جوامع یها و نقش آنسیاست دولت

کشورهای ها و تحوالت اجتماعی دنیای معاصر، رد کـه مـانند دیگر پدیدهـاره کـتوان به این مـوضوع نـیز اشبر این، می

به گونه ای از این تحوالت و آن هم منیسم(، نداشته اند و تنها بارقههای مرتبط با زنان )فمنطقه سهمی در جنبش

گیری خصمانه امر به موضعاند که همین ها را درک کردهاشتباه از اهداف اولیه این جنبش هایبـسیار ناقص و با برداشت

 .جامعه و هیئت های حاکمه این کشورها، منجر شده است
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هستند. زنان دارای یک  ها ذاتی و غیراکتسابیوانع غیر ساختاری است. این ویژگیهـای فیزیولوژیکی از جمله مویـژگی

-ی کاهش مـیهای سیاستها را در میدان عمل و در فعالییزیولوژیکی هستند که حضور جدی آنهای فسری ویژگی

دک است. امری که در هر صورت و ها دوران بارداری، وضع حمل، شیردهی و مراقبت از کوترین آندهـد که مـهم

شود. طبیعت و خلقت برای بقای نـسل ایـن وظـیفه را بر ها در امور سیاسی میلیت آنصورت جبری مـانع از فعابه

توان آن را از بین برد و نه صحیح است که بـا آن از در سـتیز و مبارزه درآمد. نه مین قرار داده است، بنابراین عهده زنا

ای فیزیولوژیکی زنان است، هتر از ویژگیمهمها را بپذیریم، امـا آنـچه کـه کند که این ویژگیبینی حکم میقعوا

این گیرد و آن علمی نیز به خود میاست که گاهی در شـبکه معرفتی پدرساالری چهره هایی ها و پیش داوریبرداشت

کنند که زنان را بیش از پیش ها را چنان تبیین و مطرح میهای طـبیعی زنـان، ویژگیکه با سـوء استفاده از ویژگی

کند ان رویکرد جنسیتی است که تالش میاز صحنه سیاست و اجتماع به سود مردان دور و منزوی سازند. این هم

ن را حمل بر نقص وجودی آنان بداند و در نتیجه زنان را ناقص و ضعیف جلوه دهد)ناجی راد، های طـبیعی زناویژگی

ها ها و تحوالتی که تاکنون در جهان رخ داده است، نگریسته شود، زنان در اکثر انقالباگر به انقالب .(325 :1382

در شمال های بیداری اسالمیآمدن جنبشهای اخیر با به وجود اند. در سالعنوان عنصری فعال ایفای نقش کردهبه

بودن انقالب ایران  ها از انقالب ایران، ماهیت اسالمیانقالبی خاورمیانه و الگوبرداری مستقیم تمامی آفریقا و منطقه

گرایی رژیم پهلوی مخالف بودند. رژیم زدایی و غربعموم مردم ایران با سیاست دین .تر نمایان شده استبیش

گرایانه های مادیبرداری از کشورهای غربی اندیشهالئیک و سکوالر را ایجاد کند و با گرته در ایران نظامی خواستمی

ی رژیم همگام با های اسالم ستیزانهرا به جامعه ایران تحمیل کند؛ اما زنان مسلمان ایرانی به دلیل مخالفت با سیاست

ر اوج امپریالیسم در جهان، در اوایل قرن نوزدهم به استعمار فرانسه الجزایر د .مردان به مبارزه با طاغوت پرداختند

کردند؛ اما پس از آن فقط مردان در مبارزه شرکت میم. 1955بخش الجزایر تا سال ت رهاییدرآمد. از ابتدای نهض

ایری در انقالب رهبران الجزایر تصمیم گرفتند که زنان را به عنوان عنصری فعال در مبارزات شرکت دهند. زنان الجز

دانستند. برخی از نقش مؤثری داشتند به طوری که استعمارگران راه سلب کردن مقاومت مردم را پیروزی بر زنان می

 :اندهای انقالب دموکراتیک الجزایر و انقالب اسالمی ایران عبارتتفاوت

، دانشمند، زن و مرد با پیروی از مکتب ایران، انقالبی شیعی است؛ که در آن صدها فقیه ماهیت وجودی انقالب اسالمی

های غرب در کشور ایران شوند. تالش خود را به کار گرفتند تا مانع بروز استکبار، استعمار و اندیشهدینی تمامی 

ها مطرح و شیعی بود، نه تفکرات ناسیونالیستی که در اکثر انقالب ی زنان از انقالب در ایران تفکرات اسالمیانگیزه

ی نظام عامل اصلی قیام زنان، عمل نکردن رژیم شاهنشاهی به احکام دین اسالم، کشف حجاب و دید شیءانگارانه .بود

به زنان بود. زنان در ایران خواهان برقراری حکومت اسالمی، و زنده شدن، نگاه داشتن نام قرآن و ائمه)ع( و حاکم 

ب الجزایر، مبارزه با استعمار کشور فرانسه بود. گرچه اما ماهیت وجودی انقال .های دین اسالم بودندنمودن ارزش

 سوی از مبارزه در اسالم به کافی توجه عدم  دادند؛ اما به دلیلاکثریت افراد کشور الجزایر را مسلمانان تشکیل می

ک انقالب دموکراتی. گرایی شدید و سوسیالیسم گرایش پیدا کردملی و ناسیونالیسم سوی به نهضت حرکت رهبران،

ها، داری از فرزندان، زخمیها در خانه مشغول نگههای شمال آفریقا بود، زنان که تا مدتملی الجزایر مانند سایر انقالب

سوادی، به مردان پیوسته و همراه آنان به مبارزه با نتایج استعمار فرانسه: فقر، بی 1955خیاطی و ... بودند، در سال 

توان تفکرات ناسیونالیستی از جمله: برابری حقوق اهداف زنان از انقالب الجزایر را میبیکاری، فحشا و اعتیاد پرداختند.

در جریان انقالب اسالمی  .تر رهایی از چنگال استعمار فرانسه و ... دانستمرد و زن، آزادی، دموکراسی و از همه مهم
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نیروهای پیشتیبانی کننده، تدارکاتی و ... فعالیت عنوان زنان بههای اسالمی، ایران به دلیل نوع الگوبرداری از قیام

 .ی پشتیبانی و تدارکات را بر عهده دارندتر وظیفهکردند. در اسالم جهاد بر زن واجب نیست و زنان بیشمی

ی مبارزات در اسالم بوده است. برخی از زنان پس از شرکت در ی مبارزه زنان بر طبق شیوهدر ایران نیز شیوه

کردند. برخی با های سیاسی، با برگزاری مجالسی دیگر زنان را از مطالب مهم و تاریخ تظاهرات مطلع میسخنرانی

دادند و نیز از مبارزینی گریختند را پناه میشان مبارزینی که از دست مأموران حکومتی میهمکاری دیگر اعضای خانواده

 و تظاهرات در  گیر زنان، حضورهای چشمیکی از فعالیت .کردندقبت میها به بیمارستان نبود، مراکه امکان انتقال آن

 و مردان تشویق در تظاهرات، در مستقیم حضور بر عالوه زنان. بود اسالمی هایارزش حفظ با همراه هایراهپیمایی

ای مقاومتی، توزیع هسزایی داشتند. ایجاد هستهن به روند پیروزی انقالب اسالمی، نقش بهپیوست برای خود فرزندان

ها، اخبارهای افشاگرانه علیه رژیم و تحصن و نیز در واپسین روزهای به بار نشستن انقالب با ایجاد موانع بر سر اعالمیه

چون مبارزه زنان چریکی در ای همی مبارزهاما زنان الجزایر شیوه پرداختندراه مأموران نظامی، به مبارزه علیه رژیم می

هایی چون: بررسی و تجسس محیط نقشهای نظامی ریکای التین را پیش گرفته بودند. زنان در عملیاتهای آمانقالب

زنان باحجاب الجزایری به جهت نوع پوششی  .گذاری و ... را برعهده داشتندعملیاتی، پشتیبانی نیروهای عملیاتی، بمب

ان را جابجا کنند. اکثر زنان الجزایری، حتی آنان که توانستند اسلحه و آذوقه رزمندگتر از مردان میکه داشتند راحت

ها به رزمندگان و فرماندهان نقش داشتند. زنان الجزایری عنوان عامل ارتباطی در انتقال پیامسواد بودند در مواقعی بهبی

ستعمار مبارزه که خود با اها عالوه بر اینکردند. آندر خانه یا سایر مراکز از رزمندگان مجروح شده پرستاری می

 .کردندشان را نیز به مبارزه و مقاومت علیه استعمار تشویق میکردند، همسرانمی

های خصوص آرمانی امامیه بهی اعتقاد عمیق به دین مقدس اسالم و مکتب تشیع و شیعهآحاد زنان ایرانی به واسطه

جستند و با الگو به اسالم و اهل بیت)ع( تمسک  ها تنهاها و جنگساالر شهیدان امام حسین)ع( در طول تاریخ مبارزه

پس از جنگ جهانی دوم و حضور زنان بلوک  .گرفتن از آنان، مال و فرزند خود را در راه اسالم و انقالب هدیه کردند

داران بلوک کمونیستی باعث شد در بین طرف -خصوص شوروی سابق و رشد افکار مارکسیستی شرق در جنگ به

دوش با مردان اقدام کنند. در کشورهای سوسیالیستی مثل چین، شوروی، کوبا، برخی از مبارزات همشرق، زنان به 

ها کردند که در شمال آفریقا نیز همان آموزههای لنینیستی مبارزه میکشورهای آمریکای التین، زنان براساس آموزه

در  .گرایانه روی آوردندهای چپفعالیت تشکل در حال گسترش بود و برخی از زنان در کشورهایی از جمله الجزایر به

شدند. در کشور بندی میهای مسلحانه صفای در هستهدوش مردان برای مبارزات خلقی و تودهها زنان همآن تشکل

گرایانه پرداختند و نیز چون احزاب و های چپها به ایجاد تشکلالجزایر برخی از زنان با الگوبرداری از این آموزه

فعالیت کردند های اسالمی های مختلفی در کشور وجود داشت، بعضی از زنان در احزاب التقاتی و برخی در گروهگروه

ایران در زمانی به وقوع پیوست که کشورهای انقالب اسالمی  .که در نهایت فعالیت هیچ کدام به نفع اسالم تمام نشد

ستیزانه و لیبرالیستی در تمام جهان بودند. در ایران ه، اسالمگرایانهای راست و چپشرق و غرب در پی تثبیت اندیشه

از دو قرن پیش زمزمه و مبارزه با تجددطلبی از انقالب مشروطه آغاز شده بود. انقالب ایران های بیداری اسالمی نشانه

ها را به ایستادگی نسانهایی که افراخواند. اندیشههای اسالمی مسلمانان و مستضعفان جهان را به سمت اندیشهتمامی 

در ایران به عنوان یک الگوی اسالمی  انقالب اسالمی .ستیزی فراخواندنددر برابر استبداد، دیکتاتوری، استعمار و اسالم

های اخیر زنان و مردان هایی را برای سایر کشورهای جهان ایجاد کند. در سالمبارزه و سرانجام پیروزی توانست تجربه

های انقالب ایران به مبارزه با نظام حاکم ونس، مصر، لیبی، عراق، عربستان، یمن با استفاده از تجربهدر کشورهای ت

چون ها همی مبارزه زنان ایران نقش قابل توجهی داشتند. آنبرخاستند. در این مبارزات زنان با تأثیرپذیری از نحوه
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مدار نقش داری اسالمی، تربیت نیروهای اسالم و والیتزنان مسلمان ایران هم در جهاد خاموش و بسترسازی برای بی

زنان کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه با الگوبرداری از زنان مسلمان ایرانی با حفظ  .داشتند و هم در مبارزات آشکار

ودند؛ آنان گرایی را فریاد نمهای دیکتاتورهای منطقه شرکت کردند و اسالمحجاب در تظاهرات و راهپیمایی علیه دولت

های چون زنان مسلمان ایرانی از ایثار جان و مال خود، که درسی از نهضت عاشوراست، نهراسیدند تا به احیای ارزشهم

ی آشنایی با برخی از های انقالب الجزایر به واسطهریزیاکثر متفکرین و اندیشمندان در برنامه .دست یابنداسالمی 

های خاص اسالمی یجاد کشوری با اندیشهشان از انقالب، اها، آرماننوع مبارزات آن ها وکشورهای بلوک شرق و اندیشه

اند با الگوبرداری از انقالب ایران سعی کردهای از زنان و مردان مسلمان الجزایر بعد از پیروزی انقالب اسالمی نبود. عده

که در چند سال اخیر حضور زنان در بیداری اسالمی .اندایجاد کنند؛ اما تاکنون موفق نشدهیک حکومت کامالً اسالمی 

است. اگر امروزه  1357توجه نهادهای مختلفی از جهان را به خود معطوف کرده، یادآور حضور زنان ایرانی در انقالب 

د شوند به دلیل وجوی خاورمیانه در مبارزات خود علیه دیکتاتور منطقه موفق میزنان کشورهای شمال آفریقا و منطقه

برد های عربی با نقصی در پیشرس نبودند، زنان در انقالبهمین الگوهاست؛ درحالی که اگر این الگوها در دست

 .در جهان بودایران، شروع بیداری اسالمی  شدند. انقالب اسالمیشان مواجه میاهداف

 

 گیرینتیجه

توان دریـافت کـه شکل دموکراسی به سادگی می بندی جهانیدر رتبه ایران الجزایر وبا نگاهی به جایگاه کشورهای 

وضعیت سیاسی و اقتصادی زنان منطقه به و  غالب حکومت، در منطقه اقتدارگرایی است و با تطبیق شکل حکومت

های توان به رابطه مستقیمی که بین اقتدارگرایی این کـشورها و پایـین بودن میزان حضور زنان در فعالیتسادگی می

حکومت دموکراسی، بر مشارکت مردم تکیه دارد و برای دستیابی به مشارکت  .صادی وجود دارد، پی بردسیاسی و اقت

معناست  سـازد، باید ایجاد شود که این بدانگسترده شهروندان، شرایط اجتماعی که نیازهای جمعیت را برآورده مـی

در مقابل در جوامع غیر . تر استدموکراتیک کم های اجتماعی ـ بین زنان مردان ـ در جوامع دارای نظامکه نابرابری

جـلب دموکراتیک، منطق حکومت در راستای تامین مـصالح عـمومی، افـزایش سطح رشد و بهبود رفاه مـردم و 

های کوچکی چون نظامیان، ها برای حفظ قدرت حکومت خود، تنها به تامین منافع گروهمـشارکت آنان نیست. آن

نبود دموکراسی در کـشورهای ، اندیشندنظام حـاکم و نـیز اعـضای تنها حزب موجود می پلیس مخفی، طرفداران

های دهد. آنچنان که در یافتهای است که نه تنها زنان، بلکه تمامی ساکنان این کشورها را رنج میمـنطقه پدیده

ها مردساالرانه بودن ساختار رین آنتپژوهـش نـیز ذکـر شد، دالیل پایین بودن حضور زنان بسیارند که شاید بـرجسته

های عرفی و شرعی باشد که مانع از حضور پر رنـگ و چـشمگیر زنـان سیاسی این کشورها و همچنین محدودیت

ترین مانعی که از میان شود، اما شاید بتوان گفت، گـذشته از ایـن موانع، بزرگهای گوناگون میمنطقه در جنبه

های سیاسی و اقتصادی جامعه به حضور و فـعالیت زنـان در عـرصه« نگرش»وار است، برداشتن آن کاری بسیار دش

است که برای از بین رفتن آن نیاز به تالشی هـمه جـانبه و فـراگیر از سوی تمامی اعضای جامعه است که در این بین 

 .وظیفه اصلی بر دوش خود زنان اسـت
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