تبیین و شناسایی عناصر فرهنگی مذهبی مؤثر در مشارکت زنان در انقالب اسالمی و
انقالب الجزایر
چکیده
انقالبها در برهههای مختلفی از تاریخ در جوامع مختلف روی دادهاند و هر یک به فراخور جامعه و فرهنگی که در
آن شکل گرفتهاند ،دارای ماهیت و ایدئولوژیهای متناسب با خود بودهاند .جامعه ایران نیز در سال 1357ه.ش،
انقالب اسالمی را تجربه کرد که ایدئولوژی آن ،مذهب اسالم بود .به تناسب این ایدئولوژی ،جامعه ایران شاهد نقش
آفرینی گروهها و اقشار مختلف  ،مقارن با جریان انقالب اسالمی گردید .در این میان زنان نیز در این انقالب دارای
مشارکت بودند .در جامعه الجزایر نیز در سال 1954م ،انقالب روی داد که در این انقالب نیز زنان نقش آفرینی
داشتند .مسئلهای که اینجا می توان مطرح کرد نقش عناصر فرهنگی و مذهبی در مشارکت زنان در جریان این دو
انقالب است و اینکه بعد از انقالب زنان چه جایگاهی در این جوامع یافتند؟ این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و
با تکیه بر دادههای کتابخانهای به رشته تحریر در آمده است .یافتههای پژوهش حاکی از این است که زنان در ایران
با حضور در مراسمهای فرهنگی نقش محوری در ایجاد سازماندهی و همراهی در جریان انقالبها داشتهاند .در ایران
و الجزایر حقوق زن موضوع بحثهای جدی ،با ماهیت سیاسی -دینی شده است .عموماً زنان روشنفکر ایرانی بعد از
انقالب ایران یک نمونه قدرتمند از فعالیتهای جنسیتی را در چهارچوبی اسالمی فراهم کردند .با این حال به علت
تسلط برخی گزاره های فرهنگی و مذهبی نقش و حضور زنان در جوامعی چون ایران و الجزایر بعد از پیروزی انقالب
محدود بود.
اهداف پژوهش:
.1بررسی عناصر فرهنگی و مذهبی مشارکت زنان در انقالب اسالمی ایران و الجزایر.
.2بررسی جایگاه و نقش زنان در گفتمان های بعد از انقالب.
سؤاالت پژوهش:
. 1چه عناصر فرهنگی و مذهبی در مشارکت زنان در انقالب اسالمی ایران و انقالب الجزایر نقش داشت؟
 .2زنان بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ایران و انقالب الجزایر چه نقش و جایگاهی در جامعه داشتند؟
کلیدواژه ها :انقالب اسالمی ایران ،انقالب الجزایر ،مشارکت زنان ،عناصر فرنگی و مذهبی.

مقدمه
بررسی و مطالعه نقش و جایگاه زنان در انقالب اسالمی و انقالب الجزایر نشاندهندهی تأثیر عوامل مختلف در این
جایگاه است .واکاوی تحوالت بعد از انقالب در ایران نشان میدهد در مهر ماه  ،1360اولین دولت  8ساله ایران
استقرار یافت .دولتی که با لیستی  23نفره از وزیران برای تأیید صالحیت ،راهی مجلسی میشد که در اولین دوره4 ،
زن را در قامت نمایندگی به خود میدید ،هیچ پستی را برای حضور بانوان در نظر نگرفت تا سیاست ،چهره مردانه
خود را از همان آغاز انقالب نشان دهد .در دوره ای که جنگ هشت ساله ایران و عراق اوضاع سختی را بر کشور حاکم
ساخته بود؛ شاید شرایط به گونهای رقم میخورد که تنها استفاده از نیروی مردانه که سابقه اجرایی داشتهاند ،بتواند
کشور را در مسیر اهداف خود قرار دهد .انقالب دموکراتیک الجزایر یکی از انقالبهای شمال آفریقا است که الگوی
اسالمی نداشت .ا لجزایر در اوج امپریالیسم در جهان ،در اوایل قرن نوزدهم به استعمار فرانسه درآمد .از ابتدای نهضت
رهاییبخش الجزایر تا سال  1955م .فقط مردان در مبارزه شرکت میکردند؛ اما پس از آن رهبران الجزایر تصمیم
گرفتند که زنان را به عنوان عنصری فعال در مبارزات شرکت دهند .زنان الجزایری در انقالب نقش مؤثری داشتند به
طوریکه استعمارگران راه سلب کردن مقاومت مردم را پیروزی بر زنان میدانستند .زنان الجزایری در طول سلطه
فرانسویان اشغالگر ،با وجود چشیدن طعم عذاب و سختی در جنبشها ،سستی ننموده و با کمال میل و از روی ایمان
برای تحصیل استقالل و سیاست ملی ،پیش قدم بودند .مشارکت آنها در این جنبشها خود دالیلی قاطع بر آگاهی
و پایبندی آنان به ارزشهای حضوری و التزام آنها به اصول عالیه کشور میباشد .آنان 132 ،سال ،در جنبشهای
علنی و مخفیانه بر علیه استعمارگران فرانسوی مشارکت داشتهاند ،آنها این مشارکت در فعالیتهای انقالبی را بر
خود واجب میدانستند .زنان مسلمان الجزایر از سال  ،1334بسیار جدیتر از گذشته به صحنه آمدند و مبارزات
واق عی و مستقیم خویش را علیه استعمار شدت بخشیدند .البته درک رهبران انقالب از موقعیت و اهمیت زن در
پیروزی بر استعمار این امر را تسهیل کرده بود ،زیرا آنها دریافته بودند که پیروزی انقالب ،مسلم ًا باید منوط و متکی
به حضور زن در صحنه انقالب باشد.
درخصوص موضوع پژوه ش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است .با این حال آثاری به بررسی
مشارکت زنان در انقالب اسالمی ایران و الجزایر نگاشته شده است .در مقالهای با عنوان «نگرشی گفتمانی به
مشارکت زنان در انقالب اسالمی» به قلم موسوی و همکاران( )1392به رشته تحریر در آمده است .آنها معتقدند
تعداد زیادی از زنان وارد عرصه مبارزه علیه حکومت وقت نماید که نمادی سنتی یعنی حجاب را به عنوان سمبل
برگزیده بود .در مقالهای دیگر با عنوان « بررسی مشارکت سیاسی زنان در فرایند شکل گیری ،تثبیت و تداوم انقالب
اسالمی توسط زارع مهدوی و همکاران( ) 1396به رشته تحریر در آمده است .در این اثر آمده است نقش زنان در
انقالب به سه شکل مشارکت بسیج وار ،مشارکت سنتی و مشارکت مدرن بوده است.
با این حال در این آثار به فراخور موضوع انتخابی ،گزاره های فرهنگی و مذهبی بررسی نشده و بررسی مشارکت زنان
در انقالب زنان در الجزایر نیز نپرداخته اند .در همین راستا ،پژوهش حاضر ضمن مطالعه آسیبهای جنسیتی در
حوزه زنان در دو کشور با تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی میپردازد .این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی و تحلیلی
و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای درصدد واکاوی این مسئله است.

نتیجهگیری
با نگاهی به جایگاه کشورهای الجزایر و ایران در رتبهبندی جهانی دموکراسی به سادگی میتوان دریـافت کـه شکل
غالب حکومت ،در منطقه اقتدارگرایی است و با تطبیق شکل حکومت و وضعیت سیاسی و اقتصادی زنان منطقه به
سادگی میتوان به رابطه مستقیمی که بین اقتدارگرایی این کـشورها و پایـین بودن میزان حضور زنان در فعالیت-
های سیاسی و اقتصادی وجود دارد ،پی برد .حکومت دموکراسی ،بر مشارکت مردم تکیه دارد و برای دستیابی به
مشارکت گسترده شهروندان ،شرایط اجتماعی که نیازهای جمعیت را برآورده مـیسـازد ،باید ایجاد شود که این بدان
معناست که نابرابری های اجتماعی ـ بین زنان مردان ـ در جوامع دارای نظام دموکراتیک کمتر است .در مقابل در
جوامع غیر دموکراتیک ،منطق حکومت در راستای تامین مـصالح عـمومی ،افـزایش سطح رشد و بهبود رفاه مـردم و
جـلب مـشارکت آنان نیست .آنها برای حفظ قدرت حکومت خود ،تنها به تامین منافع گروههای کوچکی چون
نظامیان ،پلیس مخفی ،طرفداران نظام حـاکم و نـیز اعـضای تنها حزب موجود میاندیشند ،نبود دموکراسی در
کـشورهای مـنطقه پدیدهای است که نه تنها زنان ،بلکه تمامی ساکنان این کشورها را رنج میدهد .آنچنان که در
یافته های پژوهـش نـیز ذکـر شد ،دالیل پایین بودن حضور زنان بسیارند که شاید بـرجستهترین آنها مردساالرانه
بودن ساختار سیاسی این کشورها و همچنین محدودیت های عرفی و شرعی باشد که مانع از حضور پر رنـگ و
چـشمگیر زنـان منطقه در جنبههای گوناگون میشود ،اما شاید بتوان گفت ،گـذشته از ایـن موانع ،بزرگترین مانعی
که از میان برداشتن آن کاری بسیار دشوار است« ،نگرش» جامعه به حضور و فـعالیت زنـان در عـرصههای سیاسی و
اقتصادی 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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