آلمــان دمکراتیــک در ســال  ،1966قانــون خانــواده از زن و مــرد در زندگــی زناشــویی
ِ
میخواســت کــه رابطــه اشــان را بگون ـهای بنــا نهنــد «کــه زن بتوانــد فعالیتهــای شــغلی
و اجتماعــیاش را بــا مادربــودن تلفیــق کنــد».
ـی راســتین زن و
اشــاره بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه هنــوز تــا رســیدن بــه برابــر حقوقـ ِ
ِ
مــرد در عمــل و در پراتیــک اجتماعــی در کشــورهای اروپایــی ،راه درازی در پیــش اســت.
ب ـرای نمونــه یــادآور میشــود کــه بنــا بــر آمــار و دادههــای کمیســیون اتحادیــه اروپــا ،در
ـد زنــان در آلمــان  22درصــد و در اتریــش  23درصــد ،کمتــر از مــردان
ســال  ،2014درآمـ ِ
بــوده اســت .بــه گفتــۀ دیگــر ،در برابــر هــر یــک یورویــی کــه یــک مــرد اتریشــی در ایــن
ســال درآمــد کســب کــرده ،یــک زن اتریشــی ،تنهــا  77ســنت درآمــد داشــته اســت.
ایــن تفــاوت و نابرابــری تنهــا بــا تصویــب قانــون نمیتوانــد حــل شــود .چـرا کــه فاکتورهــا
و ّ
متغیرهایــی گوناگــون در ایــن رابطــه عمــل میکننــد و بــر ایــن فرآینــد ،تاثیــر میگذارنــد.
ب ـرای از میــان برداشــتن ایــن تفاوتهــا و تبعیضهــا ،الزم اســت تــا مجموع ـهای گســترده
از گامهــا و تدبیرهــای گوناگــون اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی اج ـرا و پیــاده شــوند تــا
بتــوان از بهبــود پایــدار و بازگشــت ناپذیـ ِـر وضعیــت نامناســب کنونــی ســخن گفــت .بـرای
مثــال در ایــن رابطــه ،از جملــه میتــوان از تغییــر بنیادیــن محیــط کار و بــه گونــه کلــی،
شــیوۀ زندگــی در داخــل و خــارج از خانــه و خانــواده ســخن گفــت .دگرگونیهایــی
کــه بســیار الزم ،امــا زمانبــر ،خواهنــد بــود.

ـکار زنــان در همگــی دورانهــای خــود ،پیــکاری بــس پیچیــده ،ســخت ،پــر کشــمکش
پیـ ِ
و مملــو از مانعهــای ذهنــی و عینــی بــوده اســت .هیــچ کــدام از دســتاوردهای زنــان در
ایــن پهنــه ،بخششــی انســان دوســتانه از ســوی قانونگــذاران یــا جامعــۀ مردســاالر نبــوده
اســت .زنــان ناچــار بودهانــد ،بـرای بــه دســت آوردن یکایــک آنهــا و حتــی بـرای تحکیــم
و نگاهــداری ایــن دســتاوردها بــه شــکلی متشــکل و خســتگی ناپذیــر تــاش و پیــکار کنند.
اینک به جستار یوتا منشیک پیرامون «جنبش بورژوایی زنان» توجه کنید.
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جنبش بورژوایی زنان
نوشتۀ یوتا منشیک
«در چارچــوب نظــم جامعــۀ ســرمایه داری ،برابــری
بورژوایــی زن و مــرد ،بــه مثابــه حــل نهایــی مســئله،
ـی
تصــور میشــود ... .زنـ ِ
ـان درگیــر در جنبــش بورژوایـ ِ
ـی ژرف و بنیادیــن را درک
ـ
دگرگون
زنــان ،ضــرورت یــک
ِ
نمیکننــد».
«ببل[»]2

انقــاب بورژوایــی  1848بـرای زنــان هــم ،نویدبخــش یــک نظــم نویــن اجتماعــی بــود کــه
آنهــا نیــز ،بایــد بــه مثابــه تاثیرگــذاران و تالشگ ـران فعــال جامعــه در آن مشــارکت داشــته
باشــند .زنــان میخواســتند از راه مطالبــه دو خواســت مرکــزی بــه ایــن هــدف دســت یابنــد:
یکــی آزادی انتخــاب شــغل و دیگــری حــق رای ب ـرای زنــان .امــا آن وســیله و اهرمــی کــه
میتوانســت ایــن شــعارها را در میــان زنــان فراگیــر و همــه پســند ســازد ،فرمــول جادویــی
«آمــوزش» بــود .ایــن واژه جذابیــت زیــادی داشــت .بــه گونـهای کــه در ســال  1847لوئیــزه

اتــو پتــرز معتــرض بــود کــه:

«آموزش و تربیت زنان ،با مناسبات دولتی و اجتماعی ما در مغایرت قرار دارد]3[ ».

ژرف آمــوزش و پــرورش دختــر ِان بــورژوا را ســخت ،مــورد انتقــاد قــرار
او کاســتیهای ِ
مـیداد .آموزشــی کــه دختـر ِان بــورژوا ،میتوانســتند آن را تنهــا تــا  14ســالگی فـرا گیرنــد،

تنهــا دربرگیرنــدۀ رقــص ،نواختــن پیانــو ،ادبیــات فرانســوی و انگلیســی ،نگارگــری ،قــاب
دوزی و آرایــش بــود.
نتیجــه ایــن آمــوزش آن بــود کــه تفکــر مســتقل را ،در پشــت دانــش نیمــه کاره ،کــم مایــه و
ِ
ـتر عمــر ،کودکانــی بودنــد کــه نخســت
طوطـیوار ناپدیــد میکــرد .بدیــن گونــه زنــان ،بیشـ ِ
در خانــه ،زیــر نظــارت بــی وقفــۀ پــدر و مــادر و پــس از آن زیـ ِـر نظــارت همسـ ِـر خــود،
زندگــی میکردنــد .از همیــن روی ،آنــان چنــان تربیــت میشــدند تــا بــه بانوانــی تبدیــل

ـان قابــل خانــه دار .راه بــرون رفــت از
شــوند ،امــا نــه بــه همراهــان زندگــی و یــا حتــی بــه زنـ ِ
ِ
ایــن چرخــۀ معیــوب ،ادامــۀ تحصیــات عالیــه در محیطهــای خصوصــی کــه از دخت ـران

جنبش دمکر ِ
ِ
ُجستارهایی از
اتیک زنان در اروپا 45

چندیــن خانــواده تشــکیل میشــد ،بــود ،البتــه آن هــم پــس از پذیرفتــه شــدن بــه جامعــۀ
کلیســا [.]4
ـق تجربــۀ
دخت ـران و زنــان شــوهر دار بــه آمــوزش ،همچــون وســیلهای ب ـرای گســترش افـ ِ

خــود ،مینگریســتند .ایــن امــر امــا از ســوی زنانــی کــه ازدواج نکــرده بودنــد ،هــم چــون
نــوشداروی همــه مســائل ،انگاشــته میشــد.
بدیــن ســان اتحادیــۀ آمــوزش زنــان برلیــن [ ]5در ســال  ،1848ب ـرای زنــان مجــرد ،بنیــاد
گذاشــته شــد:
ـی خــود ،تواناتریــن
ـی ارزشهــای درونــی و همچنیــن در نهـ ِ
ـان خودآگاهـ ِ
«زن در کام یابـ ِ
ِ
آمــوزش راســتین
وقــف نیروهــای خــود در خدمــت بشــریت را ،در
جایگزیــن ،بــرای
ِ
ِ
مییابــد]6[ ».
ـت ازدواج بـرای دختـران اقشــار باالیــی و میانــی جامعــه ،چنــدان مناســب
در آن زمــان ،بخـ ِ
نبــود .پـراوالدی و عــرف موجــود ،مبنــی بــر آمــاده ســاختن پسـر ِان خانــواده ،بـرای زندگــی

ـویی متناســب بــا موقعیــت اجتماعــی خانــواده ،منجــر بــه آن
و بــه ویــژه بـرای زندگــی زناشـ ِ
میشــد کــه دخت ـران ،هراســناک در انتظــار آن باشــند تــا بــا ازدواج ،از خانــواده بــه بیــرون
پرتــاب شــوند .در نیمــۀ ســدۀ نوزدهــم در آلمــان ،بیــش از نیمــی از زنــان  16تــا  50ســاله
ازدواج نکــرده بودنــد .لوئیــزه اتــو پتــرز در آن زمــان بــا تلخــی یــاد میکــرد کــه یــک پســر
ـیگار بــرگ و یــا چیزهــای دیگــر،
از ایــن خانوادههــا ،اغلــب در  2تــا  3روز ،بـرای آبجــو ،سـ ِ
در مهمــان خانههــا بــه مراتــب بیشــتر ازپــول توجیبــی یــک مــاه یــک دختــر از همــان
خانوادههــا ،خــرج میکنــد.
از همیــن روی ایــن دختـران و زنــان تــاش میکردنــد تــا بــا ســوزن دوزی ،خیاطــی و قــاب
دوزی ،اندکــی درآمــد داشــته باشــند .چیــزی کــه بــود ،ایــن گونــه فعالیتهــا ،بایــد مخفــی
نــگاه داشــته میشــدند ،زیــرا زیبنــده آنــان نبــود کــه بــرای کســب درآمــد ،کار کننــد.
پــدر ِان خانــواده نیــز در صــورت علنــی شــدن کار آنــان ،واهمــه داشــتند تــا مبــادا ،اعتبــار

خــود را در محیــط اجتماعــی از دســت دهنــد .بــه همیــن دلیــل پــدران ،اغلــب در بــارۀ
ایــن گونــه کارهــای خانگــی ،از ســوی زنــان آگاه نمیشــدند .از همیــن روی قابــل فهــم
اســت کــه درچنیــن ش ـرایطی و در اثــر ایــن گونــه بندهــای مزاحـ ِـم اجتماعــی ،والدیــن بــه
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