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  عاشق شدن ممنوع
  سکس خداپسندانه

  
به عکس، ظاهراً . چه برسد علیه سکس خوبخیر، اسالم هیچ مخالفتی علیه سکس ندارد، 

کند، به  که مرد در رختخواب به همسرش هدیه می یبوسه یا اسپرم ،پیامبر اسالم گفته
ت سبک در روز قیام یاعمال چنین. شود ِ اعمالش نوشته می عنوان امري نیک در کتاب

حتا از پیامبر اسالم . تأثیر بگذاردجهنمی یا بهشتی بودن فرد  تواند بر می سنگین شده و
کند تا به مرد مسلمان یاد  اظهاراتی وجود دارد که جریان دقیق عمل جنسی را توصیف می

تنها چیزي که مجاز نیست، . ي اوج برساند تواند همسرش را به نقطه بدهد که چگونه می
 ]ناموس[» شرف«مفهوم . ازدواج است که البته این هم اختراع اسالم نیستِ بدون  سکس

ها همواره به نیاکان و  عرب. ِ عرب گره خورده بود پیش از اسالم همواره با غرور مرد
  . کردند خویشاوندي خونی خود افتخار می

ي  همه .فقط در شعر ، خالق نبودند؛ي هنر پیش و پس از اسالم، هیچ گاه در عرصهها،  عرب
سرچشمه از ایران، هند، مصر یا سوریه  ،هنرهاي دیگر اسالمی مانند موسیقی و ادبیات

شعر با گریه بر : شد و شعر عربی همیشه طبق یک الگوي یکسان عرضه می. گیرند می
به  شروعشد، سپس شاعر  کرد، آغاز می گذر می کنار آناز  نیافتنی اي که معشوق دست ویرانه

اش  و سرانجام به مقابله با اعمال ننگین دشمن کرد میي خود  برشمردن فضایل قبیله
ستایش  و براي. هاي مصر دبیرستان تاریخ ِ درسی در حقیقت درست مانند کتاب. پرداخت می
ها یک  اي عرببر و نیاکان م تبارتداو. آورده شوددر اشعار نیاکان ِ  بود که نام الزم خود، تبار

اي در  و براي این که این تداوم حفظ گردد، نباید هیچ خون بیگانه. است موضوع حیاتی
کنترل . راهی است براي تضمین این اصل ،ازدواج در میان خویشاوندان. خانواده جاري شود

. چیزي دیگري هستند ي مناسبات جنسی و مراقبت از زن و اخالق سخت و زمخت درباره
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شرافت به همین دلیل، تواند بداند که پدر واقعی فرزندش چه کسی است و  میزیرا فقط زن 
ي مقدس پیدا  گی جنبه باکره دین گونه،ب .تمام خانواده در میان پاهاي زن نهاده شده است

ها  در عربی مانند بسیاري از زبان. شود ناپذیر زن لعن و نفرین می کند و اشتیاق محاسبه می
هیچ کس هم البته به . گردد می اي تبدیل یک چیز فرا اسطورهي بکارت به  گی یا پرده باکره

افسون  stairway to heavenیا » گذرگاه عشق«آن را به عنوان  رسد که این فکر نمی
در  16ي بکارت مصنوعی و ارزان قیمت ساخت چین پر شدن بازار مصر با پرده. زدایی کند

لس را بهداشت و مج ها، وزارت موجب یک جدل سیاسی سخت گردید که رسانه 2009سال 
تر از آن نیست که  هیچ کابوسی براي یک مسلمان وحشتناك. ها به خود مشغول کرد هفته

  . اولین مرد نبوده استدریابد در شب زفاف 
خورد و هر دو در فرهنگ  و بدین ترتیب شرافت با اصل نخستین اعراب یعنی خون جوش می

این سیم خاردار  به ،اصر مذهبی به آنعن ا ورودب .شوند می حلها  آن یمراتب سلسله تفکرو 
ها  ها کنش ازدواج دختربچهو  ي دختران، حجاب ختنه :شود افزوده میاخالقی، خارهاي دیگر 
بخشند و تداوم آن را تضمین  مراتب را استحکام می سلسله هرمو رفتاري هستند که 

تا  بسیاري قربانی شوند هاي انسان براي حفظ این رسم و سنت باید: خالصه. کنند می
  .مانند گذشته به قوت خود بماند وضعیت

                                       
ي آلبومینی پالستیک مانند دو الیه است که در یک طرف آغشته  مصنوعی، حاوي یک مادهي بکارت  پرده -  16

در همین رابطه شیخ عبدالمعطی . شود به جوهري قرمز رنگ است و قبل از آمیزش در واژن قرار داده می
ان مصر، با ي دینی در پارلم ي سابق کمیته هاي اسالمی دانشگاه االزهر و نماینده البیومی، عضو مجمع پژوهش

. ي و تعزیر واردکنندگان آن گردید صدور فتوایی متضمن انتقاد شدید از ورود این کاال شد و خواستار محاکمه
اسالمی االزهر نیز حمایت کامل خود را از فتواي شیخ هاي  شیخ یوسف بدري، دیگر عضو مجمع پژوهش

ي بکارت مصنوعی در  پرده .ن دفاع کرده استالبیومی اعالم داشت و گفت صد در صد این فتوا را تأیید و از آ
تیر ماه  29تا  23، 8، ص 1364کیهان چاپ لندن، شماره / مترجم[ .رسد دالر به فروش می 15مصر به بهاي 
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 و نیازهاي آن توسط این مقررات اخالقی، شود که نفی پیکر متوجه نمیکسی در میان هم 
پیامد این درك، سرکوب زنان و . در حقیقت چیزي به جز نفی طبیعت انسان نیست

که کسی پیش از ازدواج رابطه جنسی  ي اخالقیزیرا این آرزو. مردان است فکري هآشفت
. شود و انبار شدن اسپرم و انرژي می جوانان سردرگمی بهمنجر فقط  در نهایت نداشته باشد،

یا بیان خود را  و کند مواقع این انرژي انبارشده خود را به شکل بیمارگونه خالی می بیشتردر 
ها زیر سی  از هر نُه مصري، هفت نفر آن. کند گرایانه پیدا می آمیز و افراط در رفتارهاي تعصب

تصادي تا پیش از سی سالگی توانایی ازدواج و تشکیل ها به دالیل اق اکثر آن. سال است
روابط جنسی را فقط از طریق  ،به سخن دیگر، اکثریت بزرگ جمعیت مصر. خانواده را ندارند

ي آزادسازي مناسبات جنسی یا  به جاي آن که درباره. شناسند می» گناه«فانتزي یا 
رفتار  ِ شدیدتر در کنترل فقط ود راي خ وظیفهسازي ازدواج اندیشیده شود، مسئولین  آسان

اي  در مصر ابعاد وسیع و هشدار دهندهآزار جنسی دختران  ،به همین دلیل. بینند می جوانان
از این ناچاري به  رفت بخشی از مردان جوان سرخورده براي برون حتا به خود گرفته است و

هاي دیکتاتوري در خصوص  شباهت و خویشاوندي رژیم. آورند رادیکالیسم مذهبی رو می
  . معلوم است گانرل مناسبات جنسی به لحاظ تاریخی بر همکنت

اسالم به انقالب جنسی «نویسنده و فعال حقوق زنان، خانم سیران آتش در کتاب خود 
ي  سازد، مسئله ِ اسالمی را از غربی جدا می دیواري که فرهنگ ،نویسد می» نیازمند است

ي  فرزندان خود با جامعهگیري  هاي مسلمان مانع ارتباط خانواده ،در اکثر مواقع. است جنسی
از این رو، خانم . در تماس قرار گیرند» عفتی بی«و » فساد«ها با  شوند تا مبادا آن غربی می

شکی . غرب استي بیستم در  سده ِ ي شصت آتش خواهان یک انقالب جنسی مانند دهه
راموش نیست که آزادسازي مناسبات جنسی نفع بزرگی براي جهان اسالم است، ولی نباید ف

پیش . فرآیند روشنگري بوده است و نه آغاز آن ِ و پیامد کرد که انقالب جنسی در اروپا، اوج
انقالب جنسی در اروپا ما شاهد یک انقالب روشنفکري و صنعتی بودیم که ساختارهاي از 
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دست به کار شود،  17یعنی پیش از آن که اوسوالت کوله. جامعه و خانواده را تغییر داده بود
میدان را آماده ، کالرا زتکین و زیگموند فروید، رودلف دیزل و سیمون دو بوار کانت، ولتر
  . کرده بودند

ِ تفکر و درك  جهان اسالم مقدمتاً باید بداند و بپذیرد که بیمار است و این بیماري در اساس
تواند اخالق جنسی را پیش از  کسی نمی. شود، جا خوش کرده است آن که سنت نامیده می

، مذهب و درك سنتاي، تداوم  فرهنگ قبیله. کند نرم و آزادر آن، پاره کردن زنجیرهاي دو
که فکر و احساس بسیاري  ي زنجیري هستند هاي به هم پیوسته مسلمان از خدا مانند حلقه

و با این که اکثر مردم از این نظام فرهنگی در . کنند ها را در جهان اسالم کنترل می از انسان
ها حتا  تازه خیلی. کنند را در چیزي دیگري جستجو میرنج هستند ولی علل این فاجعه 

قرارداد نانوشته بین نظام و یک . اساساً چنین مشکلی وجود دارد که بپذیرندحاضر نیستند 
  . وضعیت موجود تغییري نکندشود  باعث می وجود دارد که مردم

مردان « :یدگو یم کهت اس  تر از این فرمول ساده ار پیچیدهي زنان در جهان اسالم بسی مسئله
موضوع بر سر تصویر و درکی است که هر دو . ».کنند ن بیچاره را سرکوب میخبیث زنا

ر این د .کنند می از انسان و جامعه دارند و آن را تقویت میدر جوامع اسال ، مرد و زن،جنس
اش این باشد  شاید علت. کند اقدام نمیدر کنترل زنان  مانند خود زنان هیچ کس دیگر، جا

اند، حاال حاضر نیستند که زنان جوان  قربانی این شرایط سخت بوده تر که خود که زنان مسن
کرده و جوان نیز نقش سنتی زن و مرد  حصیلتحتا بسیاري از زنان . اي ببرند از آزادي بهره

                                       
17 -  Oswalt Kolle  )1928  - 2010 (او در روشنگري . ي فیلم بود کننده نویسنده، ژورنالیست و تهیه

ي شصت و اوایل  در اواخر دهه. اي داشت ویژه کشورهاي آلمانی زبان نقش بسیار برجستهجنسی در اروپا به 
ي مناسبات جنسی انجام داد و در همان دوره  ي فراوانی در حوزه ي گذشته کارهاي روشنگرانه هفتاد سده  دهه

در همین رابطه او نیز . مقاالت و نوشتارهاي فراوانی نوشت Neue Revueو  Quickبراي مجالت مصور 
کرد و  در آمستردام زندگی می 1969او از سال . ي مناسبات جنسی منتشر کرد اب و رساله دربارهچند کت

   ]مترجم[ .تابعیت هلندي گرفت
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کنند و از شوهر خود جواهر آالت گرانبها و تأمین معاش بی کم و کاست انتظار  را تأیید می
 به آزادي و برابر حقوقی خود نایل شوند که مرد را آزاد کنند؛ توانند زنان زمانی می. دارند
این مردانگی به تنگنا افتاده نه تنها منشاء سرکوب . سازنداش رها  بار مردانگی او را یعنی

  . است طلب خشونتگرایی  هاي اصلی اسالم زنان، بلکه یکی از انگیزه
بودم و زنان و مردانی را ] در مونیخ[گذشته مشغول گردش در پارك المپیا  سال در تابستان

بر ِ غیرفعال  البته یک عده بیکار. کردم آمدند نگاه می و از روبرو می ندکه در حال دویدن بود
ي نظام اجتماعی، که هنوز توانایی پرداخت آن را دارد،  بودند و به هزینه  ها نشسته نیمکت

دم که از روبرو ي عرب ش ناگهان متوجه یک خانواده. مشغول نوشیدن الکل خود بودند
مرد یک شلوارك . ها متوجه شدم که باید اهل عربستان سعودي باشند ي آن از لهجه. آمد می

که  هاي سیاه دستکش و روبند ،شرت به تن داشت و همسرش در یک عباي سیاه و یک تی
ها خدمتکار آسیایی  در پشت سر آن .، پوشیده شده بودزد برق می ها یک کیلو طال روي آن

گذشت،  ها می اي که از کنار آن هر زن دونده. داد بچه را هل میي  ها کالسکه حجاب آن بی
و هر بار هم همسرش با . شد گرداند و به باسن زن دونده خیره می مرد عرب سرش را برمی

سرانجام زن عرب چند گامی به عقب رفت و . گفت نگریست، ولی چیزي نمی خشم به او می
  . نبه او فحش دادبدون دلیل شروع کرد با خدمتکار دعوا کردن و 

اي پیش بیاید، جدا از این که مسلمان  تواند در هر خانواده شکی نیست که این وضعیت می
ي مسلمان  ي کوچک ما را اندکی با دینامیسم درونی خانواده ولی این حادثه. باشد یا نباشد
و  جذابیت، شک –دهد  ي ما را در مقابل غرب نشان می کند و رفتار دو گانه عرب آشنا می

  . دهد ما را نشان می یاي از درماندگی نجابت و مرزهاي اخالق و همین گوشه. خشم
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  دانش و توهم
  مدیا مارکتمحمد در 

  
کنند که نظام آموزشی در  بیش از یک دهه کارشناسان اروپایی و آمریکاي شمالی تالش می

هاي  وآوريمند به ن اکثر کشورهاي خلیج فقط عالقه. کنند مدرنکشورهاي خلیج را 
هاي درسی نشان  محتواي کتاب نوسازيباشند و هیچ تمایلی به  تجهیزات فنی و بصري می

دخالت . رود هاي دینی و تاریخی جزو تابوها به شمار می دهند؛ به ویژه مواد درسی کتاب نمی
. گردد ها تلقی می در این مواد درسی براي کشورهاي خلیج به معناي نقض استقالل آن

هاي گرافیکی  غربی هم این موضوع را فهمیدند و کار خود را به نما و طرح کارشناسان
رسد که نوسازي در کشورهاي خلیج مانند  و بدین ترتیب به نظر می. اند ها محدود کرده کتاب

یک ربات به جاي شترسوار بر : گردد متحقق میشترسواري مدرن در امارات متحده عربی 
ولی به کجا؟ . انگیزد خود شتر را به سرعت بیشتر برمیشود و با حرکات  شتر نشانده می

و برگزاري  غربیآثار فرهنگی  خرید ،هاي پی در پی، نماهاي لوکس و زیبا سازي ساختمان
کنند که گویا در این جا یک گشایش و فضاي  را القا می توهم ، اینمسابقات ورزشی در خلیج

شوند، ولی چنین  آثار هنري از موزه لوور به ابوظبی آورده می .دهد باز اجتماعی رخ می
خلق چنین آثاري در کویر  ِ شود، زیرا راه فکري و معنوي جا آفریده نمی نهنرهایی در آ

  . مسدود است
که تفکر لیبرالی  ین سفرها به من نشان دادندا .دیدن کردم هاي اخیر دو بار از دوبی در سال

یک شکل مدرن از تبعیض  شاهد من در آن جا. رفاه ندارد زندگی لوکس و ربطی به
اند، شاهد آن بودم که  اي نبرده نوآوري هیچ بهره جدا از این که زنان از این. بودم) آپارتاید(

بیش از هشتاد در سد . شود کشورهاي آسیایی می از با کارگران مهمان غیرانسانیچه رفتار 
. کنند زندگی میدر شرایط کامالً متفاوتی  ها نسبت به بومی ساکنان دوبی مهاجر هستند که
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از  .بودمحال گردش  شهر در مرکز قدیمیدر  ]مردان عرب سنتی لباس[ یک بار با دشداشه
کنند، خیلی تعجب  دیدم مهاجران با دیدن من مکث کرده و راه را برایم باز می این که می

پس از فقط یک . کردند که من جزو اربابان صاحب پول نفت هستم ها فکر می آن. کردم می
ک ی :رداي آن روز در خیابان شاهد این صحنه بودمف .فهمیدم که جریان از چه قرار است روز
شیخ را سد  اش، اندکی راه شدن یک شیخ نفتی از خودروي لوکس مهاجر به هنگام پیادهِ  رعاب

پس او نگه داشت، نام و س .دادعابر مهاجر را به کناري هل  تمام، و شیخ با خشونت کرد
س و لرز چندین بار معذرت ارگر مهمان با ترک .آدرس او و کارفرمایش را یادداشت کرد

یک ماه بعد، به . اش پس فرستاده شد احتماال به همین دلیل آن فرد به موطن .خواهی کرد
ي راه و ترافیک در دوبی پس  ادارهیون دیدم که رئیس به دوبی در تلویز دوم خودهنگام سفر 

در این ماه تعداد خالفکاران رانندگی «: ِ اهل دوبی اعالم کرد  از تمجید از رانندگان با پرنسیب
  » .هاشان ها بودند و ما همه را فرستادیم خانه کاران فقط آسیایی خالف. بسیار کم بوده است

ي شهروندانش یکسان برخورد کند،  کراتیک که با همهي مدنی دمو رفاه نتوانست یک جامعه
مراتب سنتی و به  به عکس، پیامد این رفاه تقویت سلسله. خلیج بوجود بیاورد کشورهاي در

هاي اقتصادي دیگري  البته دوبی در کنار نفت، بدیل. اصطالح برتري فرهنگی بوده است
برج با عظمت ! ن و ماسهمانند صنعت توریسم و مراکز مالی را رشد داد ولی بر بستري از ش

ترین برج جهان افتتاح شد،  درست پس از این که بزرگ. ي خوب است الخیفه یک نمونه
اولین چیزي که به دلیل بحران . ورشکستگی مالی قرار داردي  معلوم شد که دوبی در آستانه

ل این موضوع را میشائی گزارش .هاي فرهنگی بودند مالی خط خورد، بدون استثنا پروژ
 Dubai"کرد، در  جا انجام وظیفه می شیندهلم آلمانی که به عنوان مدیر فرهنگی در آن

Speed"  ها درس  گذاري خلیج از این نوع سرمایه دیگر کشورهايولی ظاهراً . آورده است
ي سعودي اعالم  زیرا پس از افتتاح این برج سر به فلک کشیده، یک شاهزاده. عبرتی نگرفتند

 فقط هاي نفتی ظاهراً شیخ. تر بسازد کشورش یک برج بلندتر و بزرگ درد کرد که قصد دار
  دارد؟ترین را  بزرگچه کسی : کنند فکر میبه یک چیز 
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هر گونه نوآوري فوراً توسط . ، عربستان سعودي استخلیجبسیار بدتر از کشورهاي امارات در 
 ها از کارشناسان غربی براي يبه همین دلیل سعود. شود سرکوب میپاسداران وهابی اسالم 

اند و به دنبال الگوهاي آموزشی و تربیتی در آسیا  نظر کرده نظام آموزشی صرف اصالح
ژاپن را که به جاي رشد فردیت  آموزشیها قصد دارند که نظام  بدین ترتیب سعودي. هستند

وقتی روز  که اند ي این شده یفتهشها به ویژه  سعودي. بر انضباط جمعی تکیه دارد، وارد کنند
هاي  آموزان پیش از رفتن به خانه کالس دانش رسد، به پایان می یژاپنمدارس  در درسی

ها تجارب زیادي در رابطه با سرکوب  افزون بر این، ژاپنی. کنند میها را تمیز  درس و توالت
ي  ژاپن تنها کشور صنعتی است که در گزارش فوروم اقتصادي جهان درباره. اند زنان اندوخته

ولی در این کشور که حکومت الهی حاکم . ندارد  زیاد با کشورهاي عربی فاصله ،زنان وضعیت
داند  ، چون هیچ کس هنوز نمیه استاست، اصالح نظام آموزشی در سطح و نما باقی ماند

آموزان به  خواهند که دانش حاکمان می. ه شودآموزان آموزش داد که چه چیزي باید به دانش
تا مولد و کارآمد بشوند ولی در عین حال هم احمق باقی  ي کافی آموزش ببینند اندازه

 در ضمن، وقتی. هایی به مغزشان خطور کند در خصوص نظام موجود پرسشبمانند تا مبادا 
، دشو یم دهداساالنه سه میلیارد دالر حمایت مالی گران افراطی در عربستان  موعظه هب

 :تاسن ردک درصاا توف که تنها کارشان گرانی خورد؟ موعظه نوسازي آموزشی به چه درد می
یک فرد مؤمن اجازه ندارد که «، یا ».دهد هر کس که سیگار بکشد، ایمانش را از دست می«

واقعاً یک فرهنگ که بر تاریخ و » .براي بیمار در بیمارستان گل ببرد، چون غیر اسالمی است
تواند  ترسد، تا کجا می ها می گل گذارد و از رشد یک چنین درپوش بتونی می خود ي جامعه

  پیش برود؟
کشورهاي غربی در افغانستان  .هستند نیز بهترین دوستان غرب ،ولی پاسداران این نظام

کشورهاي غربی با حاکمان خلیج معامالت بازرگانی   د، ولی همینجنگن الدن می علیه بن
دهند و در  از خود نشان میها رفتاري چاکرمنشانه  ها در برابر آن غربی. دهند بزرگی انجام می

وار پادشاه  یکی از هدایاي نمونه طنز تلخ قضیه این جاست که .کنند عوض هدایا دریافت می
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ها اجازه دارند در اروپا و  حتا سعودي. است، شمشیر عربستان سعودي به سیاستمداران غربی
غرب براي . ندراه بینداز به کنند، و مدارسی که ایدئولوژي شمشیر را تبلیغ می آکادمیآمریکا 

بسیاري از مردم غرب تا به ! کند رسیدن به نفت ارزان و فروش اسلحه چه کارها که نمی
 ها هنوز آن. گیرند آمیز در خالء شکل نمی هاي خشونت اند که نظام امروز هنوز درك نکرده

ها در جهان را حمایت و  دیکتاتوري ،اي خودکار شان به گونه که نوع زندگی اند متوجه نشده
  . کند قویت میت

رقصید، رئیس جمهور  رئیس جمهور سابق آمریکا، جورج دبلیو بوش، با دیکتاتور ریاض می
هاي  خود در قاهره از تالش  کند و در سخنرانی جدید، باراك اوباما، در مقابل او تعظیم می

ولی واقعاً این چه . کند براي دیالوگ میان مذاهب قدردانی و ستایش می پادشاه سعودي
میشه ابتکار از غرب آغاز ه. داردهاست که این صنعت دیالوگ رونق  سال دیالوگی است؟

ي  کنند و درباره هاي خوش آب و هوا یکدیگر را مالقات می روحانیان در سالن :شده است
در این  .خوانند سرودهاي ستایش می 18»ناتان خردمند«زنند و براي  حرف میمیراث ابراهیم 

گذارد، و پس از پایان جلسه هر کس هم سر  واقعی انگشت نمیکسی بر مسایل  جلسات،
هاي مالی براي این  کمک نها چیزي که مهم است این است کهت .رود خانه زندگی خود می

چند عکس و فیلم زیبا براي  بتوانندبرداري هم  هاي فیلم پروژه ادامه یابد و دوربین
مق مسئله بپردازد، و اگر کسی شهامت به خرج دهد و بخواهد به ع. کنند تهیهتماشاچیان 

و دیالوگ به یک جریان . کنند شوند و شانه خالی می آن گاه فوري همه احساساتی می
  . دهد شود که در آن هر کس با انگشت دیگري را نشان می دادرسی تبدیل می

گی  در این جا نیز ناقرینه. وضعیت دیالوگ در سطوح آکادمیک هم به همین منوال است
چند سال پیش . شوند راي نزدیک شدن به هم به ناکجا آباد ختم میها ب حاکم است و تالش

                                       
اي است که لسینگ، نویسنده  عنوان کتاب و نام شخصیت اصلی یک نمایشنامه پنج پرده» ناتان خردمند« - 18

است » رواداري«و » نیسماوما«مضمون اصلی این نمایشنامه . منتشر کرد 1779ي آلمانی، در سال  و نمایشنامه
 . روند که از ارکان اصلی روشنگري به شمار می
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هاي درسی  اکرت در شهر برانشوایگ آلمان براي پژوهش روي کتاب –در انیسیتوي گئورگ 
ي اصلی من این بود که یک شبکه از کارشناسان تربیتی، مورخان و  وظیفه. کردم کار می

هاي  کتاب ه هم وصل کنم تا روي مضامینسیاستمداران نظام آموزشی کشورهاي عربی را ب
ها از خود و از  به ویژه روي آن تصویر و تصوري که عرب. درسی کشورهاي عربی کار کنیم

اي در این  این مؤسسه تجارب طوالنی. یابد هاي درسی بازتاب می بیگانه دارند و در کتاب
و توانسته ه انجام داده اي در مناسبات آشتی آلمان و فرانس حوزه داشته و کارهاي برجسته

همچنین با کشورهاي . بود که یک کتاب تاریخی مشترك براي هر دو کشور تدوین کند
 میان این ملل سنجش تاریخبررسی و اي در جهت  هاي سازنده لهستان، چک و روسیه گام

فقط با خاور میانه کار لنگ داشت، و اشکال کار هم نه در مؤسسه بود و نه در . برداشته شد
اي اش آن بود که سیاستمداران نظام آموزشی کشوره ي آن، بلکه علت ارشناسانهنظرات ک

در یک کنفرانس . دادند از خود نشان نمی ی و همفکرياي براي نزدیک عربی هیچ عالقه
نظام آموزشی که از سوي اتحادیه عرب برگزار شد و یک کنفرانس دیگر که یونسکو  ي درباره

در هر دو کنفرانس تمام هم و غم . دمترتیب داده بود، من به عنوان سخنران شرکت کر
هر . هاي درسی اروپایی بهتر سازند کنندگان عرب این بود که تصویر اسالم را در کتاب شرکت

کرد و آن را جزوي از هویت ملی و مذهبی خود  نگاري خودش پافشاري می کس روي تاریخ
ضوع نه بر سر خوب ها کسان معدودي بودند که فهمیده بودند که مو در میان آن. دانست می

ناپذیر  نگاري یک حقیقت خدشه و بد کردن یک فرهنگ بلکه بر سر این است که تاریخ
گویند که واقعاً چه چیز در گذشته اتفاق افتاده است  ها به ما نمی نگاري زیرا تاریخ. نیست

در  دهند که این متون را به رشته تحریر ي آن کسانی به ما اطالع می بلکه بیش و کم درباره
  . دهد ها را به جامعه و دشمن نشان می اند، یعنی نگاه آن آورده

پژوهشگران و . در آلمان شدم ها من مسئول سازماندهی یکی از همین کنفرانس ،مدتی بعد
تعدادي از موضوعات . سیاستمداران از مصر، اردون و مراکش در این کنفرانس حضور داشتند

یک پروفسور . گرانه و تعلیمی بودند ها توجیه آن کنفرانس خیلی عالی بودند، ولی بسیاري از
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با . ناهار هتل خیلی مختصر بودشان فقط سه ستاره داشت و  کرد هتل اردونی شکایت می
کند، برایش در  گفت که وقتی در کشورهاي عربی در کنفرانس شرکت می مندي می گله

ها را  این کنفرانس خیلی دوست دارم نتایج یکی از«: به او گفتم. گیرند جا می ها هتل بهترین
اش در همین کنفرانس فکر کردم که  و در همین هنگام به سخنرانی» .گویی بخوانم که می

. اردون شده بود از ستایش کشور و پادشاه سخنرانی او تشکیل مامت .اي بوده است چه فاجعه
همچنین یک پروفسور مصري به نام محمد در این کنفرانس حضور داشت که مسئول تربیت 

ترین  بزرگ.  Educator of the Educatorsهره بود، به اصطالح معلمان در قا
مین فرد، ساعت چهار ه .اسالمی ذبح نشده باشد ،اش این بود که احتماال گوشت بوفه نگرانی

او در راهروي هتل با صداي بلند شروع به . مرا از خواب پرانددر هتل صبح با فریادهایش 
زد کردم که اکثر مهمانان هتل هراسان به سوي او دویدم و به او گوش. ه بوداذان خواندن کرد

و به عنوان بر هم زدن آرامش  کند غیرقانونی است مسلمان نیستند و کاري که او می
العملی نشان نداد و به اذان خود  ابتدا در مقابل اعتراض من هیچ عکس. شود نگریسته می

ي خود بیرون ها اش تمام شد و تعدادي از مهمانان هتل از اتاق پس از آن که اذان. ادامه داد
نه تنها با  قد بود کهاو واقعاً معت. آمدند، گفت او از حق آزادي دین خود استفاده کرده است

فرصت یافتند نام  این ها لطف کرده که به آن حتا نشده بلکهمزاحم مهمانان هتل  فریادهایش
   .اهللا را بشنوند

مرد  همین ولی. خوردیم یم و گوشت حالل میشب بعد در یک رستوران اردونی نشسته بود
] مسیحی[یک پروفسور قبطی . سر میز ما بنشیند نشدمؤمن به دلیل وجود الکل، حاضر 
 محمد. نوشید که همین باعث عصبانیت محمد شده بود اهل مصر سر میز ما بود و آبجو می

از آزادي دین ساعت چهار صبح  ِ استفاده از حق به دلیلتمام مهمانان هتل را  روز پیشکه 
  . خواب آرام خود بیدار کرد، حاضر نبود حق مسیحی براي نوشیدن آبجو بپذیرد

در آن جا به چند تا از . پس از پایان کنفرانس با همسرم به مدیا مارکت رفتیم
او به سوي . ها بود کنندگان کنفرانس برخورد کردیم که پروفسور محمد هم یکی از آن شرکت
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خواست تمام قرآن  او می. پد به او کمک کنم خرید یک آيما دوید و از من خواست که براي 
پد اختراع شده،  دانید، این آي می«: یکی براي او انتخاب کردم و گفتم. را روي آن ذخیره کند
دکتر کارشناس آموزش و تربیت،  ».تواند آبجو بنوشد می ،اگر بخواهد ،چون این جا هر کس

  .مطمئن هستم، منظورم را نفهمید. پرسشگرانه مرا نگاه کرد
پدر وفا، کارشناس ارشد تربیتی و اکثر مصریان از وضعیت سیاسی و اقتصادي کشور شکایت 

یچ به این صرافت ولی ه. اساساً همه خواهان یک تغییر وسیع سیاسی در نظام هستند. دارند
از  باید کنند، دموکراسی یک چیز است که ها فکر می خیلی. نظام است ِ او افتد که خود نمی
توانند درك کنند که حقوق اساسی، انتخابات آزاد و  ها نمی آن. اجرا شود تنظیم وباال 

ها و  پارلمانتاریسم فقط نمادهاي دموکراسی هستند و روح دموکراسی در طرز فکر انسان
ولفگانگ بوکنفورده، قاضی سابق دادگاه قانون اساسی  -ارنست. ها قرار دارد درك عمومی آن

تواند تضمین کند، زندگی  هایی که نمی شرط لت سکوالر لیبرال از پیشدو«: آلمان، گفت
ِ  تواند به یک واقعیت سیاسی تبدیل شود هنگامی که پدر چگونه دموکراسی می» .کند می

ي این  کنند؟ زبانی که همه مانند خدا و حاکم عمل میخانواده، معلم مدرسه و پلیس 
 عنوانفرهنگ به به . کنند، یک زبان استبدادي است رك میها از آن طریق جهان را د انسان
 آن را شود تالش می دلیل و به همین شود نگریسته میغیر قابل تغییر  و بستهِ  ساختمانیک 

ها تنها آن بخش  انسان بدینو . زندبکارند و ابدي ساها  با خشونت تمام در مغز و پیکر انسان
از این وضعیت یک دور باطل  .شود ها اجازه داده می توانند ببیند که به آن از جهان را می

کند،  دولت مردم سرکوب می: کند که هر کس دیگري را سرکوب می گیرد شکل میخشونت 
سرانشان را و زنان فرزندان ، مردان هم آموزان کنند، معلم دانش کوب میمردم یکدیگر را سر

  . دهند هستند که حیوانات را آزار می ها و در پایان این زنجیره، بچه. را
ولی کدام . زنند که آموزش و باسواد کردن مردم، راه حل است گرایان فریاد می اصالح

به عکس، شبه باسوادان و . رف باسوادسازي هیچ تضمینی براي تغییر نیستباسوادسازي؟ ص
ها بر این باور هستند  زیرا آن. سوادان هستند تر از بی ها اساساً خیلی خطرناك زده ایدئولوژي
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و تا مادامی که آموزش در کشورهاي اسالمی . که حقایق مطلق و ابدي را در اختیار دارند
تا  است بخش هاي قدرت سیاسی رها نسازند، بیشتر زیان پروازي خود را از دین و از بلند

  . سودمند
دهد که چرا آموزش و  لم اهل شهر اسکندریه در مصر به خوبی نشان میداستان یک مع

یک معلم دبیرستان در پایان . اند ناپذیر با هم ادغام شده اي تفکیک قدرت سیاسی به گونه
ي پر برکت  رودخانه«ي  آموزان یک متن کوتاه درباره به هنگام امتحان به دانش 2008سال 

در [متضاد پر برکت «: ها این بود یکی از پرسش. داشتهاي چند جوابی  داد که پرسش» نیل
به دلیل همین » .ملعون: منفور، ج: ناپاك، ب: چیست؟ الف] مترجم/ زبان عربی مبارك

این بود  آورد که شانس بزرگی. پرسش نزدیک بود که آقاي معلم شغل خود را از دست بدهد
» پر برکت«ي  جنایت این انسان چه بوده است؟ واژه .اش شد که فقط تنزل درجه نصیب

 وابستهو  نیازمندنام مرسوم در کشوري که . باشد در عربی نام رئیس جمهور نیز می] مبارك[
سه صفتی که به عنوان متضاد براي گزینش ارایه شده بود، از سوي . است] مبارك[برکت  به

ولی . گردیدنه به رئیس جمهور تعبیر ي آموزش و پرورش به عنوان یک توهین موذیا اداره
دلیل رسمی تنزل درجه معلم این گونه اعالم شد . انگیز نیست پایان این شوخی غم هنوز این

آموزان دختر ظاهراً نزد آموزش و پرورش شکایت کرده که با این پرسش  که یکی از دانش
وانی او شده که نماد کشور است، مورد توهین قرار گرفته و باعث افسردگی ررئیس جمهور 

  . است
شاید خود رئیس جمهور این گونه عمل نکند و این داستان باعث شرمساري وي بشود، ولی 

تر از  ي داغ اند که دیگر کاسه آن چنان نهادینه کرده اتوریتهادارات دولتی درك خود را از 
بود  کشور سابقوزیر ِ  او پسر. مدتی بعد یک نفر دیگر وزیر آموزش و پرورش شد. ندا هآش شد

هاي  در سال ،همین ژنرال پلیس در یک سخنرانی در مجلس .ترحمی شهرت داش به بیکه 
 را اش را در آورد تا او ي اپوزیسیون، کفش مشاجره با یک نماینده از پس ،ي گذشته نود سده

شود که کتک  در جایگاه او قرار گرفته و مدعی میپسرش بعد از بیست سال  حاال. کتک بزند
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در گوید، خود او هم  او می. در مدرسه به لحاظ تربیتی اشکالی ندارد آموزان زدن دانش
او  لبتها .البته من شخصاً این را باور ندارم. مدرسه کتک خورده و تأثیر بدي روي او نگذاشته

هاي آزادیخواه مورد انتقاد شدید قرار گرفت، حرفش را پس  پس از این که از سوي رسانه
  . گرفت

  
  
 


