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 ۷۰/۱۱/۴۷۱۲                دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 زده!زن در جامعۀ اروپا بعد از لرن ن نمش
 

های  را اکثریت اروپائیان، حدود سال در اروپا آغاز تغییرات اساسی، در نمش و حموق زن در حیات اجتماعی
" برادری" و "مساوات"، "آزادیم، با برجستگی بیشتر از پیش یاد می کنند. "انمالب فرانسه": برای همه "۱۰۷۷
داد. طوریکه در همین منبع می  وعده

نویسد، این تعهدات برای جنس زن در 
آنزمان صدق نمی نمود، و به زودی، زن 

درک نموده اند.  ها، ثبوت این حمیمت را
برای زن ها فمط راه مبارزه بخاطر 
احماق حموق حمۀ آنها، به حیث اتباع، 
توسط خود آنها، بالی مانده بود، که در 
نتیجه به کار درین امر، راه را باز نموده 

 اند.
 

در رابطه با "انمالب فرانسه" درین مطلب 
هم چنان به طور مختصر می نویسد، که 

تحت اثر دولت های "فیودالی" اداره می شده است، که در عین حال همان  اروپای آنولت، در , ۱۰اروپای لرن 
حالت پارچه پارچه نیز لرار داشته است. این "ساختار های" سیاسی و اجتماعی، در نتیجۀ انمالب فرانسه در سال 

 م، به فروپاشی و انحالل روبرو گردیده است.۱۰۰۱
 

بعد از انمالب فرانسه، مفاهیم "حموق بشر"، "دیموکراسی" و تطبیك آنرا در هدف پروسۀ آغاز یافته در اروپا، 
انمالب شامل داشته است. همه با شعار های فوق، یعنی "آزادی"، "مساوات" و "برادری"، افاده می شده است. درین 

سهم می گرفته اند. در مرحله، زن ها بطور فزاینده در فعالیت های انمالبی در پاریس و شهر های دیگر آن کشور، 
(، تماضای بهبود شرایط مواد غذایی و Versaillesهمین متن می خوانیم، که در راه پیمایی بسوی "ورسای" ) 

زندگی زن را به زبان آورده اند، تعدادی از آنها، به عنوان مبارزین پیشرو، "حموق زن" از اعتبار و نفوذ بزرگ 
( Olympe de Gouges)" ژگو ومپ دارزین پیشرو، بطور نمونه از "اولمب برخوردار گردیده اند. چنانچه در جملۀ

که تماضای ایجاد گروپ  مسلح  (،Théroigne de Méricourt)" میریکور ود ینبا اعالمیۀ "حموق زن ها"، "تیرو  
 ت"ر  ــ بر دالیل سیاسی، "م بنا ( کهCharlotte Cordayی" )ا را مطرح ساخته است، یا "شرلوت کوردزن ه

(Maratانمالبی را به لتل رسانیده است. بر اسا )لیونس همین منبع، با "تاجگذاری"، ناپ (Napoleon در سال )
لینک ذیل می توان مطالب را بزبان آلمانی،  درن رسیده است. )یام، به عنوان "لیصر"، انمالب فرانسه، به پا۱۰۷۲

 مطالعه نمود.(
 

1800-um-frauen-begann-alles-http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35252/wie 
 

نگ آزادیبخش" در آلمان علیه دیده است، "جلیون" که "ختم" انمالب فرانسه نیز تعریف گربا الدام اخیر "ناپ
" نیز د بی شماری از "اتحادیه های زنلیون"، در سراسر آلمان آغاز  می یابد. در نتیجه، برای نخستین بار، تعدا"ناپ

تشکیل گردیده است. اعضای آنها در شفاخانه مصروف کار بوده اند، هم چنان لباس برای عساکر تهیه می نموده 
در سال  م ، این اتحادیه های زنان، باز هم به موجودیت خود ادامه داده اند.۱۰۱۱"گنگرۀ ویانا" در سال اند. بعد از 

م، اروپا  بار دیگر در نتیجۀ  "انمالب جوالی" در فرانسه، به حرکت افتاد. در تعداد کثیری از کشورهای ۱۰۸۷
. این بودندب لوانین اساسی و نظم اجتماعی جدید، الطمردم دیگر، انمالب ها به راه افتاد. در جریان این انمالب ها، 

( Hambacherنا آرامی ها، بر اساس همین منبع، به سرزمین آلمان نیز سرایت نموده است. در جشن "همبخر" )
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ها گردهم آمده بودند، و به نفع یک "دولت ملی" با یک  م، انسان۱۰۸۴(، در سال Hambachوالع در "همبخ" )
 لانون اساسی لیبرال"، به تماضا پرداخته اند.

 

" می خواسته است، تا " جنبش آن زمان آلمان "اتحاد 
ندرت به ه رم" را مانع شود، لیکن بواصالحی" یا "ریف

ها،  آن مؤفك گردیده است. فضای سیاسی نیز درین سال
دیده است. در عین حال گروپ دستخوش تحوالت گر

های "محافظه کار"، "سوسیالیستی"، "دیموکراتیک"، 
"لیبرال" و "کاتولیک" تشکیل یافته است. گروپ ها 

ترجیح داده بودند، تا در اتحادیه ها متشکل شوند. زیرا این نوع جدید "اتحادیه ها"، برای آنها، امکاناتی را فراهم 
آنها را زن ها  یفیصد اعضا ۲۷آنولت، در این اتحادیه ها،  دررا ایجاد نمایند.  ساخته است، تا شبکه های ارتباطی

 تشکیل می داده اند.
 

مین  571" پوستی را هم از تصویر محل که بنام  جشن"هومبخر" یاد می شود، می بینید، که به مناسبت تکت)یک "
 سالگرد آن رویداد، اختصاص یافته است.(

 

طرز لباس پوشیدن مورد ، در رابطه با زن و حتی در ۱۱در پایان تصویر فوق )تصویر بزرگ اولی( از لرن  
آنها، برای لشر های مختلف جامعۀ ولت، یک نوع شکلیات مسلط بوده است. چنانچه همه در تصویر اول و در 

"کاله )بوبن کوپف( ند. این "کاله" را همین "جمعیت"، که ممکن محل کار بوده باشد، یکنوع "کاله" )گرد( پوشیده ا
. در مورد اینکه یک زن باید دارای چه نیز نامیده اند "نوجوانان"

عفت"، » "صفات می بوده است، در پایان همین تصویر می نویسند: 
"، چنین خصوصیت نمونوی زنانه، در آغاز "پیرو رسوم"، "فعال

می  نخانه را محل زتوضیح می شده است. هم چنان  ۱۱لرن 
ری و نگهداری فضای اخو درین محل، زن مسئول غمپنداشتند. 

 «"آسودگی و آرامش" شمرده می شده است.
 

م(، از ۱۰۱۱ –م ۱۰۱۱پیترس ) -)عکس، سمت چپ: "لوئیزه اوتو
 م و مؤسس اتحادیۀ عمومی زنان آلمان بوده است.(۱۰۲۰انمالبیون 

 

در بارۀ وضعیت زن )بورژوا ها، یا لشر های متوسط شهری( در 
 م، بطور مختصر چنین می خوانیم: ۱۰۷۷آلمان در حدود سال های 

 

، بصورت عموم، "عصر توضیح" ۱۰"در جریان سالهای لرن 
هم رخ می داده است: ه شده است. البته، بعضی تغییرات شناخت

نامه های اخاللی، تصویر و چنانچه، هنوز در نیمۀ اول لرن، در هفته 
" را برای یک می نموده اند. این "مودل سیمای زن تعلیم یافته را تبلیغ

زن، پیش شرط می دانسته اند، که باید تعلیم یافته و روشنفکر باشد. با 
 وجود آنکه در آن مرحله، هنوز تعلیم "سیستماتیک" دختران وجود نداشته است.

 

خصوصیات طبیعی جنس" زن، تعویض گردید، که در "فلسفه"، "تیولوژی" )الهیات(، "، با "در ختم لرن، این "مودل
را بالغ و انسان ممام فاعل نمی داده اند. زن ها  طب و دیگر ساحات به تفصیل بیان شده است. بر اساس آن به زن ها

ز آنها نمایندگی شود. ، الزم می دانسته اند، که الکه برای آنها، سرپرست یا وصیهای مستمل نمی شمرده اند، ب
چنانچه این امر، از جانب پدر، برادر و یا شوهر تمثیل می شده است. بنا بر "خصوصیات طبیعی جنس" که برای 

"، "همسر" یا "زن خانه" و نمشزن، مانند "عفت، پیرو رسوم، فعال"، تعیین گردیده بود، در نتیجه برای زن "
اخت، تا جدایی در محیط راهم سفوان "نمش" زن، زمینه هایی را هم به عندر" سنجیده شده بود. همین مفهوم "ما

از اینکه  وجود آید: محل زن ها خانه و محل مرد ها، محافل رسمی، شناخته می شده است.ه باجتماعی 
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های متوسط  های بخش "بورژوا ها" )*( الی لشر"آیدیالوژی"، "خصوصیت طبیعی جنس"  لبل از همه، بر زن 
ست، نه در نهایت در محدودیت زن های اشراف، بلکه لبل از همه واضح می گردد، که این متمرکز بوده ا

"آیدیالوژی" برای زن های لشر کارگر، عملی نبوده است. محصول کار و درآمد از کار زن های آنها، برای امرار 
هری( زن خانه و ترتیب مفهوم غیر شاغل )مدنی، عرفی یا همش حیات فامیل، به مصرف می رسیده است. بدین
  مادر، با این والعیت کامالً در مغایرت بوده است.

 

ً با تلفظ "بیورگرلیش" Bürger)*(: در زبان آلمانی یک اصطالح بنام )"بیورگر" )  ( و یا "بیورگرلیخ"، بعضا
(bürgerlich در آغاز لرن نوزده و آواخر لرن ،)اجتماعی ، بیشتر استعمال می شده است، که از نگاه ساختار ۱۰– 

التصادی، برای گروپ های معین مسکون در شهر ها، یاد می شده است، نه برای تمام باشندگان یک کشور و یک 
تحت حاکمیت سیاسی. بعضاً این لشر های اجتماعی را، محافل "مرفع" بین "اشراف حاکم" و عموم مردم می  وللمر

آنها شرایط خاص خود را داشته است. این  اند، که زندگیفع" نیز می نامیده دانسته اند. بعضی ها "لشر متوسط مر
لشر معتبر در "حویلی" های مصون در عمب احاطه های وسیع زندگی داشته اند. شیوه و سطح زندگی آنها هم تا 

خاص خود را داشته اند، که همان کلتور و خصوصیات را "بیورگرلیخ" یاد می نموده اند. با "پیروزی  حدی کلتور
می  د، دهمانان و مزدوران به شهر هاورژوازی"، که "اشراف فیودالی" با حاکمیت آن، ریشه کن می گردنانمالب ب

آیند و در جریان رشد پروسۀ صنعتی که عمك و وسعت کسب می کند، به عنوان باشندگان جدید، مسکن اختیار می 
 کنند.

 

ارگان های دولتی این جمعیت ها، که مطابك به ضرورت "مودرنیزیشن"، برای صنایع و سیستم اداری شهر و 
. دولت های بعدی و سیاستمداران هم با رشد د، روز تا روز از نفوذ "اشراف سابك" می کاهنآموزش می بینند

را معادل "تبعۀ دولت"، برای همه  فعالیت سیاسی احزاب و سازمان ها و رشد دیموکراسی، این اصطالح "بیورگر"
و به  " )شهری(citizenبکار می برند. زبان شناسان، برای این باشندگان جدید شهری، در اروپا، به زبان انگلیسی "

(، "شتاتس بیورگر" Bürgerهم به آن وصل نموده، به عوض کلمۀ تنهایی )"بیورگر" )زبان آلمانی کلمه دولت را 
(bürgerStaats یعنی "تبعۀ دولت" نیز یاد می کنند. البته از ترکیب دیگری هم استفاده می کنند، که صورت ،)

"مربوط دولت"، یاد می تعیین شده است، که به معنی ( Staatsangehörigeتحریر آنرا، "شتاتس انگیهویریگه") 
"شهروند" ترجمه نموده اند، که بعضی از نویسندگان و شود. لرار اظهار برخی ها، این کلمه را در زبان "فارسی"، 

حتی سیاستمداران افغان، این کلمه را خوش ندارند. ترجیح می دهند که کلمۀ "همشهری" را بزبان آورند. از اینکه 
چون افغانستان، تفاوت ها در سطح زندگی، بین باشندگان "شهر" و "ده" مرفوع نگردیده است، بناًء  یدر کشور های

مشهری" برای تمام باشندگان "ه
کشور، مخاطب کامل نخواهد 
بود. بناًء یک سازش فکری، در 
تابعیت یک دولت معمول خواهد 
بود، تا همه را در تابعیت 
دولت، طوری تعریف نمود، که 
در برابر خاک و وطن، 
"حموق" و "مکلفیت" مساوی 

 داشته باشند.
  

این "مودل" متذکرۀ فوق، که 
اجتماعی جنس، را جدایی نمش 

باعث گردیده بود، از جانب 
اجتماع آنولت، بدون اعتراض 
و تضاد ها، بالی نماند. تحت 

نفوذ انمالب فرانسه و تغییرات سریع السیر سیاسی، نمایندگان آنها، تحت فشار ضرورت عاجل  صدور اعالمیه ها، 
ه بطور مثال از اصول مساوات می توان نام برد.  ، انکشاف داده اند، کد. بدیلی را برای آن مفهوم و طرحلرار گرفتن

بناًء از مفهومی آغاز نمودند، که زن ها، هم چنان مانند مرد ها، مستمل و کبیر و فاعل استند. بعبارت دیگر، مرد ها 
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 (،Theodor Gottlieb von Hippelو زن ها، مساوی اند. یک نمایندۀ این خط در آلمان "تیودور گاتلیب فُن. هیپل" )
م، سند تحریری ای را تحت عنوان: "در بارۀ اصالحات خانم های همشهری"، به چاپ رسانیده ۱۰۱۴که در سال 

 است..."
 

تمدیم است.( اینرا هم می دانیم، که "جنگ های داخلی" در اروپا، بعد  پیدیا" "ویکیجهت سهولت خوانندگان لینک )
ً از انمالب فرانسه،  جنگ اول و جنگ دوم جهانی را که، هر دو از اروپا آغاز جنگ های وسیعتر چون، ، متعالبا

یز، با تناسب و کیفیت های یافته است و سراسر جهان را درگیر ساخت، تغییرات وسیع سیاسی اجتماعی را ن
، که نمونه هایی از آلمان بوجود آورده است. در بخش های وسیع بخصوص در همین کشور در جهان ،متفاوت

یط امروز، فرق های فاحش نشان می دهد، نیاز به تفصیل اا مشاهده می نمائیم، که با شرتصاویر زنان آنولت ر
 نیست.

 

ریخ آلمان حدس زده أخونین ترین فجایع در ت ۀع زن را در آلمان، مؤرخین از جمللابل یاد آوری است، که موضو
م ۱۰۱۴م، ۱۰۱۱ –ی خانم ها" در "جنتری تأریخی برارا اثر خویش، "جنگ سی ساله" در اند. "فریدریش شیلر"، 

م منتشر ساخته است. در حال حاضر حضور زن ها، در همه ساحات زندگی در تمسیم کار نوین دیده می ۱۰۱۸و 
این پروسه درین کشور ها تعمیك و توسعه بوده، در امر تساوی حموق زن ها با مردها، در حال  شود، که هنوز هم 

 لدم بر می دارد. ،به پیش
 

 –م ۱۱۴۲این عکس مجموعی را، که زنان عضو "پارلمان"، که احزاب آنها در آنولت در پارلمان در دوره 
 م نمایندگی داشته اند، از نظر می گذرانیم. ۱۱۴۰

 

م، ۱۱۴۲م، در مناسبات افغانستان و آلمان، سالهای یادگاری است. سال ۱۱۴۰م و انجام ۱۱۴۲هر دو سال،  آغاز 
، در هبرلرار گردیدمناسبات کلتوری 

همان سال، "مکتب نجات" بکمک 
پس از آبادی  اْ،آلمان تأسیس، که بعد

م، به ۱۱۰۱، در سال جدید عمارت
نام "لیسۀ امانی"، نامگذاری شده 

 است.
 

ا، م، مصادف، با سفر " امان هللا خان" پادشاه افغانستان، به آلمان است. از پادشاه افغانستان و ملکه ثری۱۱۴۰سال 
یده بود، به "جمهوری" مبدل گردی، سیستم سیاسی آن از "پادشاهی" جهان دولت ولت آلمان، که در نتیجۀ جنگ اول

های "جنگ"، همین ده سال، آلمان را کشور های اروپایی به حالت "تجرید" در مناسبات بین لیتؤواما به نسبت مس
که مردم آن  رایک پادشاه سفر رسمی  ، آنهم یرئیس یک دولت خارج این نخستین سفر ،المللی لرار داده بودند

دولت آلمان آنرا جشن ۀ خارجی" از برتانیۀ استعماری حاصل نموده بودند، در عرصکشور شانرا استمالل سیاسی 
 گرفته است. 

:  در جمعیت ه)در دو عکس جور
سمت چپ: " امان هللا خان" پادشاه 
، افغانستان، در سفر رسمی در برلین

م، بعد از تفویض ۱۱۴۰سال  در
دوکتورای افتخاری مکتب عالی 
تخنیکی برلین والع در "برلین 

)امروز، "پوهنتون  شارلتنبورگ" 
تخنیکی برلین" یا "یونورستی" 
تخنیکی برلین، یاد می گردد. در 
عکس بعدی"پادشاه امان هللا خان"، 

 ی شوند.دیده م (یکجا با "رئیس جمهور "رایش"، "هندنبورگ" در برلین"
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عمب میز صرف طعام: "هیندنبورگ" رئیس جمهور )"رئیس ، در عکس بعدی)ترتیب نشست درین ضیافت رسمی، 
"رایش"( در وسط 
میز، در دست راست 
او، "پادشاه افغانستان، 
امان هللا خان"، در 
سمت دست چپ هر 
یک ازین رؤسای دول 
خانم های ایشان جای 
گرفته اند. یعنی در 
دست چپ 

نبورگ"، "ملکه "هیند
ثریا" و در دست چپ 
پادشاه افغانستان، باید 
خانم رئیس جمهور 

 آلمان بوده باشد.(
 

1800-um-frauen-begann-alles-http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35252/wie 

 
 پایان
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