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  انحطاط فرهنگی
  ِ بدون آزادي ِ آزاد شهر

  
ي که جهان  دو راهی بد و بدتر ، آني بسته در قلب اروپا ي ناخواسته با یک جامعه یک تجربه

یک محیط  ،تصور نکنید که این. برایم آشکار کردد به خوبی راسالم در برابر آن قرار دا
آزاد «ي موازي اروپایی به نام  ي مهاجران در برلین یا پاریس بوده؛ خیر، این یک جامعه بسته

نیمه  ِ به خاطر همسر 2009تابستان سال من در . در کپنهاگ است» شهر کریستیانیا
در آن جا . کرد، در پایتخت دانمارك بودم کار می آن جا  ام که آن در دانشگاه دانمارکی

ي  ربارهیک مصاحبه د» اشپیگل«ِ ژورنالیست به دیدار من آمد تا براي  برودر. هنریک ام
ها، ما  در خالل یکی از استراحت. مصاحبه چند روز ادامه یافت. آخرین کتابم انجام بدهد

کریستیانیا . براي گردش در پایتخت به راه افتادیم که ناگهان از کریستیانیا سر در آوردیم
 هاکه پیشتر ،ها آن را هیپی 1971در سال  است که در کپنهاگ »آزادشده«ي  یک منطقه

 بهشتاي به یک  این محدوده به گونه ،از آن زمان. اشغال کردند ،ي نظامی بود همنطق یک
داري نئولیبرال و ترور  مده که به عنوان یک آلترناتیو در برابر سرمایهآهاي سابق در  چپبراي 

 به کنند که نفر زندگی می 1100تا  700در این جا بین . شود مصرفی جوامع غربی عرضه می
  . نگرند شهري مستقل با قوانین، پرچم و حتا پول مخصوص به خود می نوانبه عکریستیانیا 

اگرچه همسرم در کپنهاگ زاده شده است ولی او هیچ گاه در کریستیانیا نبود و اطالعات 
این محدوده را  ها او گفت که بسیاري از دانمارکی. ي این منطقه از شهر داشت کمی درباره

جویند و خواهان بر چیده  ها هم از این محدوده دوري می ند، خیلینگر می مانند یک زیارتگاه
ِ ورودي اصلی وارد کریستیانیا شدیم و مستقیم سر از خیابان  ما از در. شدن آن هستند

همه جا تابلوهاي . ، در آوردیمقرار داردقلب این محدوده  در که» مواد فروشان«ي  بدآوازه
موجود  بهشتکه خود را به عنوان آخرین » آزاد شهر«در این . آویزان بود» عکاسی ممنوع«
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ها و دویدن در  سگ قالده زدن به به جز ظاهراً همه چیز،بیند،  براي آزادي و عدالت می
ترین بازار مواد مخدر  بزرگ که زیرا در خیابان مواد فروشان. ، آزاد استخیابان مواد فروشان

البته ساکنان آزاد شهر . گیرد معامالت میلیونی صورت میِ روشن  در روز است دانمارك
کنندکه در این جا فقط مواد مخدر سبک مانند حشیش و ماریجوانا معامله  همواره تأکید می

  . شود می
کند به من توضیح  در آن جا زندگی می 1984بعدها یک خانم معلم به نام بنتا که از سال 

از . شود کند از شهر بیرون انداخته میداد که اگر کسی مواد مخدر سنگین بفروشد یا مصرف 
بنتا تعریف . کند همین فرد شنیدم که حتا پلیس دانمارك در امور کریستیانیا دخالت نمی

به هنگام بروز . شود مردمی اداره می مستقیم کرد که این آزاد شهر به صورت دموکراسی
رانجام همه کنند تا س شوند، شور می ي مردان و زنان بالغ جمع می همه ،اختالف یا کشمکش

اگر . ها طول بکشد ها و ماه هفته است فرآیندي که ممکن. به یک تصمیم مشترك برسند
ثابت شود که یکی از ساکنان آزاد شهر مرتکب خالف سنگینی شده است آن گاه یا براي 

و در این جا نه مالکیت شخصی . شود مدت معینی یا براي همیشه از آن جا بیرون رانده می
آخر  سرریزد و   هر کس پول خود را در یک صندوق مشترك می. وجود دارد ماهانهنه حقوق 

در برابر پرسش من که آیا این مقررات براي . شود به طور عادالنه بین ساکنان تقسیم می
کامالً روشن است که مواد . مواد فروشان هم صادق است، بنتا پاسخ روشنی به من نداد

چیزي از آزادي  من، .دهند حق سکوت میهستند بیکار  اکثراً ساکنان شهر که ، بهفروشان
هاي مشکوك ساکنان این آزاد شهر به بیگانگانی که به آن جا  نگاه. در کریستیانیا ندیدم

. کند را تداعی می )بیگ برادر(کنترل مطلق  آیند و تابلوهاي ممنوعیت بیشتر فضاي می
شهر شدیم، سریع به  تیز است و به محض این که ما وارد آزاد برودر یک ژورنالیست شامه

او اعتنایی به تابلوهاي ممنوعیت نکرد و شروع به عکس . صرافت تهیه یک گزارش افتاد
هاي خیابان  هاي کوچک بر چهار راه یا نگهبانان که در اتاقک رهگذرانچند بار . گرفتن کرد

ایند هاي او زیاد خوش که عاقبت عکاس گرفتن داده شد هشداربه او  مواد فروشان بودند،
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باید  ترین اشتباه او بود و می این بزرگ. ولی او زیاد این هشدارها را جدي نگرفت. نخواهد بود
ناگهان یک مواد فروش جوان و تنومند به سوي او آمد و دوستانه از . پرداخت تاوان آن را می

برودر خودداري کرد و دوربین را در پشت . هاي گرفته شده را پس بدهد او خواست که عکس
شود که احتماالً برودر از او به  افزودهشک مواد فروش  بر این باعث شد که. خود مخفی کرد

او برودر را محکم به سوي خود کشاند و تالش کرد که . هنگام فروش مواد عکس گرفته است
چند نفر از ساکنان آزاد شهر که تا آن زمان خاموش به صحنه . با زور دوربین را از او بگیرد

یا دوست داري ! احمق، دوربین را بهش بده«: گفتند ، با صداي بلند میکردند نگاه می
ي کمک به مواد وقتی برودر به مقاومت خود ادامه داد، چند مرد جوان دیگر برا» بمیري؟

برودر من و همسرم تالش کردیم که . برودر را بر زمین پرت کردند فروش آن جا رسیدند و
ِ  برودر دوربین را در جیب. کاري از دست ما بر نیامد ها نجات بدهیم که البته را از دست آن

اش دفاع  شلوارش مخفی کرده و همان گونه که بر زمین افتاده بود سرسختانه از دوربین
من در برابر خود جنگ دو درك رادیکال . زیر مشت و لگد گرفتند کرد و آن چند نفر او را می

در پایان براي مواد فروش و جوانان . ن را باختکه البته برودر شجاعانه آ دیدم از آزادي را می
کریستیانیا تنها این راه باقی ماند که شلوار را از تن برودر بیرون آورند تا بتوانند دوربین را 

 دان او پا شد و به سوي زباله. روح مبارزاتی برودر ظاهراً هنوز خرد نشده بود. صاحب شوند
کشد که البته دیگر اش را بیرون ب بین سوخته شدهدور تارفت  شد که از آن دود بلند می

  . چیزي از آن باقی نمانده بود
با دست سوخته و زخمی و . توان گفت که برودر خود را براي آزادي به آب و آتش سپرد می

به همراه  را» آزاد شهر«جا،  ساکنان آن» شعور بی«آمیز  و فریادهاي خشونتشلوار پاره پوره 
او . کیلومتري آن جا قرار داشت رفتیم با هم به یک پاسگاه پلیس که در چهار. ترك کرد ما

تا کسانی را که به او حمله کردند و  بیاینداز مأموران خواست که به همراه او به آزاد شهر 
به او حالی کنند که برآوردن مأموران تالش کردند . اش را دزدیدند، شناسایی کنند دوربین

مرد مسلح را  50ها باید حداقل  زیرا براي این مأموریت آن. ناپذیر است خواست او امکان
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 گیرد که مورد قتل صورت میچنین آکسیونی از سوي پلیس فقط زمانی . سازماندهی کنند
دهد و یا در روز  هاي کریستیانیا انفجار بمب رخ می ها در کافه خیلی وقت. باشد در میان

 ها هاي گروهی و زورگویی جنگ. آید روشن در خیابان کسی به ضرب گلوله از پاي در می
توانست دولت را به واکنش مجبور کند، ولی از این حوادث تا کنون چیز زیادي بیرون  می

این آزاد شهر را  ،بنا به تصمیم دادگاهخواستند  چند سال پیش نیروهاي انتظامی می. نیامد
حتا . جا ناکام باقی ماند ي ساکنان آن ي مقاومت سرسختانه منحل کنند، ولی به واسطه

ها  هاي آن توانند آن جا بروند، زیرا موادفروشان عکس لباس شخصی هم نمی ِ مأموران پلیس
ناگهان برودر . پاسگاه پلیس را ترك کردیم ،ما بدون موفقیت. اند را بر در و دیوار آویزان کرده

او » حالتان بهتره؟«: همسرم از او پرسید» !برویم بستنی بخوریم«: ایستاد و با لبخند گفت
هاي خودم را انجام دادم، و حاال  لم عالی است، امروز بعد از ظهر تمرینبله، حا«: پاسخ داد

  »!احساس خوبی دارم
این ماجرا مدت طوالنی مرا به خود مشغول کرد؛ از خود پرسیدم، چرا یک جامعه یا جماعت 

تنها پاسخی . بسته داردِ پارانویید و  که به نام عدالت و آزادي شکل گرفته یک چنین رفتار
از تلفیق انزوا و احساس برتري اخالقی نسبت به جهان هن من رسید این بود که که به ذ
 بیشتر بر جامعه بسته هر چه که تأثیرات بیرونی. آید  انحطاط فرهنگی بوجود می خارج 

به همان اندازه  گیرد قرار می ي دیگرانها نگاه این جامعه در مرکز شوند و هر چه بیشتر می
 ِ اعضاي این جماعت شوند و تر می تر و متزلزل ها به لحاظ درونی نامطمئن آلیست ایده
خود را به اشکال ناهنجار بیان انسجام مصنوعی و همبستگی  کنند تالش می سرنوشت هم

داري که  ي دولت نئولیبرال سرمایه در حال حاضر اکثر ساکنان کریستیانیا به هزینه. کنند
ي  ههاست که الکتریسته، اینترنت و هم مدت. کنند ، زندگی میخواهان نابودي آن هستند

از . شده است اییاتوپی ي ي بسته جامعه امکانات آسایش جامعه مدرن جزو الینفک این
اراده  تغییردهندگان جهان بوجود نیامدند بلکه یک عده انسان بی ،مخالفان و معترضان سابق
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از پیشاهنگان انقالب جهانی فقط یک . جنگند ي خود می و معتاد که براي بقاي زندگی برهنه
  . ن آمده استعده پادو براي مواد فروشان بیرو

  
. اند گرفتهقرار  هاي جهان اسالم نیز دقیقاً در برابر چنین دو راهی بد و بدتر بسیاري از بخش

کوشا که در گذشته به عنوان یک انقالب اجتماعی پدید آمده بود و از یک فرهنگ کنجکاو و 
خواست تغییر بدهد، امروز فقط فاسدان فرهنگی پارانوئید باقی مانده که اصل و  جهان را می

ها به حفظ خود محدود  آن  ي اولیه حرکت خود را از دست داده و امروز فقط تالش ستهه
به  خود شده نه تنها قادربینی  ي ایمان و خودبزرگ جهان اسالم که مست و نشئه. شده است

هر تالشی که  .ي یک آلترناتیو نیست، بلکه به باري براي جهان تبدیل شده است ارایه
به  ،مقاومت. گردد اختارهاي کهنه را در هم بشکند، با خشونت و تنش مواجه میبخواهد س

خالقیت و انرژي براي هیچ چیز دیگر باقی نمانده  و در این راستاهدف تبدیل شده است، 
  . است

آغاز اضمحالل یک جماعت یا جامعه، به آن مرزهایی وابسته است که با جهان خارج 
سالتی که این جامعه براي خود در این جهان قایل همچنین تعریف یا بازتعریف ر. کشد می

در شود که  به قوانین و مقررات سختگیرانه منجر می ، سرانجامانزوا. کننده است است، تعیین
یک فرهنگ منزوي پیش از آن که . گردد ي خودکار تبدیل می خشونت به یک پدیده نهایت

بر نیکی رسالت  فرهنگ منزوي، متعصبانه. پوسد د، از درون میاز بیرون مورد تهاجم قرار گیر
و البته در . دارد کند و پندناپذیر به سوي گور خود گام برمی ي خود پافشاري می خودساخته
  . کشاند با خود به نابودي می، بسیاري را هم این مسیر

   
به همین دلیل با همسرم یک . ي کریستیانیا بشنوم قصد داشتم که نظر دیگران را هم درباره

کرد و  گرانه استدالل می البته این خانم خیلی توجیه. انم معلم بنتا گذاشتمقرار مالقات با خ
او . دانست هاي نئولیبرالی می ي رسانه ي آزاد شهر را توطئه ي چیزهاي منفی درباره همه
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آمیز به ما  ِ همبستگی و همزیستی مسالمت را به عنوان بهشت» آزاد شهر«تالش کرد که 
چیزي ندیده و نشنیده » آبادي«انند مواد مخدر و خشونت در این او از مسایلی م. قبوالند به

کردم فرهنگ  انداخت که تالش می ام در آلمان می هاي زندگی او مرا به یاد اولین ماه. بود
که ي نقاط ضعفی  همه بر اسالمی را به عنوان چیزي پاك و منزه توصیف کنم و سرسختانه

مان باعث شده بود که در من تزلزل بوجود آید و آمدن من به آل. شناختم سرپوش بگذارم می
هاي  همین باعث شد که به تدریج فرهنگ خود را تا حد هواي خوب، غذاي خوب و آدم

  . دادممهربان کاهش 
کارستن اصالً اهل . تر بود هاي کارستن نسبت به بنتا خیلی معقوالنه نظرات و ارزیابی

کند، در آن جا براي خود در کنار  ندگی میز» آزاد شهر«در  1979هامبورگ است و از سال 
سازي در  و در حال حاضر مسئولیت کمیسیون ساختمان ي شخصی ساخت ساحل یک خانه

در قرار شد که . در ضمن او مدیر مرکز خرید آن جا نیز است. ي اوست کریستیانیا به عهده
وانستیم یک با کارستن از طریق اینترنت آشنا شدیم و ت. یکدیگر را مالقات کنیم مرکز خرید

رودي دیگري وارد ِ و از در» خیابان موادفروشان«این بار براي دور زدن . قرار با او بگذاریم
در این جا همه چیز آرام و . با کرجی به بخش ساحلی کریستیانیا رفتیم شدیم و» آزاد شهر«

هایی که  و خروسو مرغ  ،هاي خالی از آدم ، خیابانگلیهاي  خانه: رسید رمانتیک به نظر می
 ِ پیش ِ سی سال احساس کردم که در روستایمان در مصر. چرخیدند میبراي خودشان آزاد 

وقتی وارد مغازه . ي کم هم ناپیدا بود مرکز خرید یک مغازه از آب در آمد که از فاصله. هستم
ي  به خانهطولی نکشید که کارستن ما را . مشتریان به ما دوخته شدهاي مظنون  شدیم نگاه

خودش دعوت کرد و سخاوتمندانه براي ما آشپزي کرد و ماریجواناي کشت خودش را به ما 
ها  ي اصلی ساکنان کریستیانیا این است که بسیاري از آن گفت که مسئلهاو . تعارف کرد

او . پذیرند که زمان تغییر کرده استبخواهند  کنند و نمی هنوز در گذشته زندگی می
اي چیزي حدود  و از هر بازدیدکننده کردهها باز  را براي توریست شهر هاي در که خواهد می

توانند محصوالت  و به این ترتیب ساکنان آزاد شهر می کردههشت یورو ورودي دریافت 
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دارانه  ي سرمایه با این ایده به عنوان یک ایده شهر ساکنان آزاد تولیدي خود را بخرند، ولی
این آیند ولی کسی از  این جا می به هر حال ها توریستاو ادامه داد که . اند کردهمخالفت 

ها پیشنهاد عادي کردن دولت  که چرا آنپرسش  این در پاسخ به. کند فرصت استفاده نمی
ما نئولیبرال به معنی کنترل کردن  ِ عادي کردن براي دولت«: اند، گفت دانمارك را رد کرده

به نظام پولی متصل را که کریستیانیا  هکتار است و قصدشان این است 34و این کنان سا
ما فقط «: او گفت. گیرد ین، کارستن نقش جماعت خود را دست باال نمیبا وجود ا ».کنند

ي نوع  هاي بیرونی را به اندیشیدن درباره یک آزمایش اجتماعی هستیم، یک ایده که آدم
پرسیدم چطور شد که کریستیانیا این قدر دوام آورده و چرا مردم » .کند شان وادار می زندگی

ندارند که در ها دوست  اي از دانمارکی سخ داد، عدهکنند، کارستن پا با آن خصومت می
چون دوست دارند که ما در همین  ،کنند همسایگی ما باشند ولی از وجود آن پشتیبانی می

کنند  کنند چون فکر می اي دیگر با ما حسادت می خودمان باقی بمانیم و عده» باغ وحش«
خواهند  یم و به همین دلیل میکن که ما بدون دردسر در زیباترین بخش کپنهاگ زندگی می

  . منحل بشود این جا که
کارستن در خیابان موادفروشان به من گفت که او نیز پیشتر موادفروش بوده ولی دیگر 

در پاسخ به این . به ضرب گلوله کشته شود روزي چون دوست ندارد که است، دست برداشته
بیرونی  این به خاطر فشارهاي«: ممنوع است، گفت» آزاد شهر«پرسش که چرا عکاسی در 

خواهیم فقط کسی کاري به کارمان نداشته باشد،  ما می. کنیم است که ما این گونه رفتار می
خب، هنریک «: پرسیدم» .تواند مورد استفاده پلیس قرار بگیرد می هایی عکسولی چنین 

پاسخ  با خنده او» چرا او را کتک زدند؟. برودر هم از آزادي خود استفاده کرد تا عکاسی کند
کند؟ تقصیر خودش است، آزادي  گویی که براي اشپیگل کار می آهان، این احمق را می«: ددا

در ضمن، حتا وقتی شما در ! به این معنی نیست که آدم در اتوبان تنیس بازي کند
گوید، باید  می» نه«خواهید عکس بگیرد و در آن جا کسی به شما  هاي آفریقا هم می بیشه

ه چرا ساکنان کریسیتانیا این چنین با بدگمانی به بیگانگان نگاه از او پرسیدم ک» !بپذیرید
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ها  دانند که میمون شوند و نمی ها خیره می دیدارکنندگان به ما میمون«: کنند، پاسخ داد می
  » .شوند ها خیره می هم به آن

ي  اعتقاد دارد و دوست دارد که همه» آزاد شهر«به  ،رغم هوشیاري و اعتدالش کارستن علی
. تر خواهد بود جوتر و پاکیزه نمارك مانند کریستیانیا بشود، زیرا جهان بدین وسیله صلحدا

مرا به یاد درك نخستین اسالم از صلح  ]Pax Christiania[ این کریستیانیاي صلح
صلح  :ي جنگ تقسیم بندي گردید م و خانهي اسال در آن زمان، جهان به دو خانه. اندازد می

  . همه جا اسالمی شودحاکم شود که تواند  فقط زمانی می
ها با نسل جدید  ِ آن با اسالم متفاوت است و آن هم برخوردولی در یک نقطه کریستیانیا 

وقتی از کارستن پرسیدم که آیا او فرزند دارد، پاسخ داد که یک دختر دارد و در حال . است
جامعه اصلی را که پدرش  دخترش به همان دلیلی. کند حاضر خارج از کریستیانیا زندگی می

مانند پدر و مادرش  دوست ندارد، او نمودهرا ترك » آزاد شهر«، ترك کرده و به این جا آمده
ها در قلب  با این وجود کریستیانیا را مانند بسیاري از دانمارکی دخترشولی . زندگی کند

 بعد. رود و سپس دوباره می آورده، با خود هواي تازه آمده، گهگاهی به این جا داشتهخود 
را دوباره کشف » آزاد شهر«روح این ضایت در چشمان کارستن درخشید، تو گویی او ر ِ برق

  . کرده است
، یعنی برخورد و موضع آن نسبت به مشاهده کردماسالم را  نقصترین  و در این جا من بزرگ

 21ي  اي که دیگر در سده پافشاري روي هنجارها و اشکال زندگی. فرد و شکوفایی شخصی
خود را با جامعه اند، باعث شده که براي بسیاري از مسلمانان دشوار باشد  منسوخ شده

به . شود از نظر اسالم خطري براي جامعه محسوب می آزادي فرد. سکوالر تطبیق بدهند
 اساس .ترین گناه این دین، تبعیض جنسی و نابالغ اعالم کردن زنان است اعتقاد من بزرگ

 .باشد شرط کارکرد جامعه می که پیش است خوشبختی فرد استوار آزادي و بر تمدن مدرن
آن گاه فرآیند انزوا آن  ،شود خطر اجتماعی اعالم میخوشبختی و آزادي فرد  زمانی که ولی

این که آزادي و استقالل فرزندان به . گردد جامعه و تبدیل آن به یک جامعه بسته آغاز می
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شود  شود، باعث می تهدید نگریسته میویژه دختران نه به عنوان یک فرصت بلکه به عنوان 
 .دمنابع عظیم اجتماعی که جوامع اسالمی در این شرایط دشوار بدان نیاز دارند، از بین برو

ودي هواي تازه بلکه به عنوان سوراخی ي خانه نه به عنوان ور ین درك که به پنجرها
وجی فرار مورد استفاده قرار دهند توانند آن را به عنوان خر شود که فرزندان می نگریسته می

بدین گونه  .مانع بزرگ هر گونه پیشرفت استتوانند از آن وارد خانه شوند،  و مهاجمان می
آید به عنوان حرکت  ماند، و هر حرکتی که از بیرون می ارج، جهان دشمن باقی میجهان خ

هاي فلسفی  توان بدون هر اما و اگري وراي فرمول در این جا می. گردد دشمنانه تعبیر می
و حتا اگر . مدعی شد که تمدن اروپا اساساً از هر نظر نسبت به فرهنگ اسالمی آزادتر است

ها  را در چنگال خود گرفته باشد، ولی شرایطی براي رشد فردي آنسیستم اروپایی افراد 
  . گذارد که سیستم را بتوانند ترك کنند ها می کند و این امکان را در اختیار آن فراهم می
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  نگهداري در قفس
  یک زن مصري

  
در مطبوعات  ،در سویس ]مترجم/ساختن مناره بلند براي مسجد[ از زمان ممنوعیت مناره

با  2010مارس  10در تاریخ . شود کشور نوشته می ایني  مثبتی درباره گزارشر عربی کمت
ي الوطن چاپ  تورکی الدخیل در روزنامه به نام ي مترقی ا کمال تعجب یک نوشته از نویسنده

در این مقاله از یک وکیل . ي حمایت از حیوانات در سویس خواندم عربستان سعودي درباره
حیوانات در برابر  کردن ي خود را نمایندگی د که وظیفهزوریخی به نام آنتون گزارش شده بو

ي  هسته«: کند که نویس روزنامه از این وکیل نقل قول می ستون. دادگاه تعریف کرده است
ي  همه» .که از کسانی که توانایی دفاع از خود ندارند، دفاع شود در این استي عدالت  ایده

ت حقوق بشر و ستایش کشوري بوده که مردمش در این مقاله یک دفاعیه حقوقی براي رعای
 ،بسیاري از مسلمانان از نظر باعث شد که ؛ همیني مسجد رأي دادند  یک رفراندم علیه مناره

  !حقوق بشر را زیر پا بگذاردکشور سویس 
نوشته شد، خیلی بامزه سایت روزنامه  براي این مقاله در وب که فراوانیي ها از کامنتبخشی 

. ها شروع به خندیدن کردم ولی خنده فوراً در گلویم گیر کرد با خواندن یکی از کامنت. ودب
  » .بودماي کاش من هم یک گاو در سویس «: کامنت از یک زن بود

بیند  دهد، می بین قرار می وقتی آدم شرایط زندگی زنان در عربستان سعودي را دقیقاً زیر ذره
زیرا زنان عربستان سعودي نه . و سویسی قابل درك استکه آرزوي تبدیل شدن به یک گا

 بدون اجازه شوهر یا پدر حق حرکت ندارند، گیرند و مورد تبعیض قرار میتنها در آموزش 
هاي عربستان  طبق یکی از پژوهش. بلکه در معرض خشونت خانگی بسیار بزرگی هستند

جیب نیست ع. در سد زنان در پادشاهی سعودي قربانی خشونت خانگی هستند 93 ،سعودي
فوروم اقتصادي جهان، وضعیت زنان در عربستان سعودي در  2009که در گزارش سال 
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ي کشورهاي بعدي، به جز  همه. را بدست آورده است 130ي  کشور جهان، مرتبه 134میان 
سد مسیحی و بقیه ادیان  در 40[فقط کشور بنین . یک استثناء، کشورهاي اسالمی هستند

، مصر در 132ي  پاکستان در رده ،در همین لیست. این گروه است متعلق به ]مترجم/طبیعی
حتا . قرار دارد 129رغم قوانین مترقی در مرتبه  ترکیه علی. 126ي  جلوي ترکیه در مرتبه

رفت،  ترین مرتبه، همان گونه که انتظار می پائین. قرار گرفته است 128ي  ایران در مرتبه
ها به دلیل اجراي شریعت اسالم بیش از  ضعیت آنسه کشور اسالمی که و. یمن قرار دارد

بهترین مقام . افغانستان، سودان و سومالی: از لیست خارج شدندانگیز است، کالً  حد غمگین
قرار گرفته  93ي  در میان کشورهاي اسالمی را اندونزي به خود اختصاص داد که در مرتبه

سلمان قربانی تبعیض جنسی، سرکوب و طبق این گزارش تقریباً نیم میلیارد زن م. است
نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و  ،در کنار این، دیدبان حقوق بشر نیز. باشند خشونت می

حال این پرسش . را گزارش کرده است هاي دینی در ابعاد وسیع در کشورهاي اسالمی اقلیت
شهروندان از تواند رشد و پیشرفت کند وقتی نیمی از  شود که چگونه یک جامعه می طرح می

  . اند حق تعیین سرنوشت خود محروم شده
هاي  ي کافی رسانه خواهم حرف بزنم زیرا به اندازه ي سنگسار و برقع در این جا نمی درباره
اشاره کنم که در محیط  یک مورد به خواهم در این جا می. گویند ي آن می دربارهغربی 

ا وضعیت زنان را در یکی از کشورهاي این مورد نه تنه .ستخانوادگی خود من رخ داده ا
 و دموکراسی سنتی مراتب از سلسلهدرك و فهم مردم  نشانگر بلکه دهد نشان می اسالمی

   .باشد می
گوید،  اي که می هر جمله. وفا هنوز شانزده سالش تمام نشده که یک بچه در آغوش دارد

نسبت سه جنایت بزرگ  ،الچند س از کمتر. اندازد زند، سپس سرش را پایین می لبخند می
پدر و مادرش هم لبخند . زند ، ولی او هنوز لبخند میبه اجرا در آمددختر / این زن به

دخترشان انجام  برايکارهایی که را ندارد که چرا  مسئله اساساً توانایی درك این زنند و می
عاً دوست واقخشونت فیزیکی و اجتماعی را  ابتدا به ساکن، شاید مردم .اند، باید بد باشند داده
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.  ریزي شده است پیش برنامه ولی در یک همچون نظام فرهنگی، خشونت از نداشته باشند
به هنگام تولدش من در . شناسم، چون دختر خواهرم است وفا را مدت طوالنی و خوب می

خواست نام دخترش را  سال داشت، می 16خواهرم که خودش در آن هنگام . جا بودم آن
شاري کرد که نامش را ولی پدرش پاف. بگذارد و خوشبختی یعنی شادي ]سعادت[سعاده 

سازگار بار او  مصیبت عاقبت با سازي که بعدها ِ سرنوشت نام. وفا بگذارند مانند خواهر خودش،
ِ کالس درس و توانایی ادامه تحصیل را  او دختري سرزنده و هوشیار بود، بهترین شاگرد. شد

مادرش هم تا کالس دهم درس . به خوبی داشت، به ویژه این که پدرش دبیر دبیرستان بود
  . خوانده بود

وفا در . دیدن کردم زادگاهماش در  خواهرم و خانواده ه مصر رفتم و ازچند سال پیش ب
این دختر  ولی پرسیدم که مگر حالش خوب نیست. رختخواب بود و به دیوار خیره شده بود

خواست که به من بگوید این دختر بچه چه مشکلی  هیچ کس نمی. ده ساله پاسخی نداد
دند و مقدار زیادي خون از او بعد برادرم به من گفت که چند روز پیش وفا را ختنه کر. دارد

هاي  نگاهحاال . زد خورد و نه حرف می از آن زمان، دیگر این دختر بچه نه غذا می. رفته است
زمانی که در قاهره دانشجو بودم تالش کردم که جلوي . فهمیدم دردآور این دختر بچه را می

. ود حتا به من گوش کندحاضر نب کس بگیرم، ولی هیچ زادگاهماین سنت وحشیانه را در 
گفتند  اطرافیانم می. شدي دختران در آن زمان با لعن و طعنه روبرو  کمپین من علیه ختنه

ولی من این بار نه از قاهره بلکه از آلمان به . که زندگی در قاهره مرا فاسد کرده است
ولی من . تر که کسی اصالً به من گوش ندهد یک دلیل محکم؛ گشتم میزادگاهم باز 

دوباره به زادگاهم بازگشتم، یک  ،دو سال بعد. توانستم دست روي دست بگذارم نمی
ي دختران را  مخالفان و موافقان ختنهمان سازماندهی کردم و  کنفرانس در شهرداري منطقه

پدرم در . قصد داشتم که این بار به جاي پند و اندرز یک بحث راه بیندازم. دعوت کردم
توانستم او را . ترین مسجد محل است ن امام بزرگمنطقه یک فرد سرشناس است، چو

یک شیخ . ي این موضوع بشکند و در کنفرانس شرکت کند متقاعد کنم که سکوتش را درباره
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 پشت میززنان و یک خانم فعال حقوق زنان در کنار من و پدرم  االزهر، یک پزشک مسجد از
ري از زنان جرأت بسیا. چند سد نفر تماشاگر در سالن جمع شده بودند. بحث نشستند

ولی تعدادي زن توانستند به داخل سالن بیایند و در . شرکت در این کنفرانس را نداشتند
وفا و مادرش نیز در سالن حضور داشتند و درست در برابر . بگیرنداي جا  جلو در گوشه  ردیف

  . نشستندمیز بحث 
خواست فقط نظر  ارایه دهد، می حکم دینی ي این مسئله دربارهخواست که  پدرم نمی

است و عدالتی نسبت به زن  ي دختران یک بی پدرم گفت که ختنه. شخصی خود را بدهد
عقیده  با پدرم همفعال حقوق زنان . اعتراف کرد که تأیید آن در گذشته یک خطا بوده است

. ي دختران را برشمرد پزشک هم پیامدهاي منفی اجتماعی، روانی و جسمانی ختنه. بود
ي دختران را به عنوان یک  االزهر، عبداهللا سمک، تنها کسی بود که ختنه شیخ معروف

کثریت مردم ا .فضیلت اسالمی توصیف کرد که پیامبر اسالم هم از آن شدیدا استقبال کرده
هاي  ولی وقتی حرف. ي من ابتدا فقط گرداندن بحث بود وظیفه .در سالن هم نظر شیخ بودند

شدم و به یاد وفا افتادم که داشت  زده ي مردم را شنیدم، هیجان ندههاي کرکن شیخ و تشویق
اگر «: از سر جایم پا شدم و از مردم پرسیدم. داد جانش را به خاطر همین ختنه از دست می

  »روید یا شیخ؟ دخترتان به هنگام ختنه دچار خونریزي شود، نزد پزشک می
پس از . نتوانست جلوي اشکش را بگیرد خواهرم هم. زد زیر گریه وفا ،من پس از پرسش

تأثیر این  .را ختنه نکنند شان دخترانکه دیگر هرگز  ام به من قول داد خانواده ،کنفرانس
نظرسنجی در دوباره یک  ،یک سال بعد .آمیز نبود کنفرانس بر کل مردم زیاد موفقیت

وز مانند هن مردم، اکثریت. نتیجه بد نبود. خصوص همین موضوع در زادگاهم انجام دادم
ي دختران طبق  در این اثنا ختنه البته ؛برند شان را پیش می روال تاکنونی زندگیگذشته 

ي دختران در اکثر موارد توسط زنان  گیري براي ختنه تصمیم. شده استقانون ممنوع 
، بیش از 2010طبق یک گزارش تحقیقاتی یونیسف در سال . گیرد و نه مردان صورت می

  . شوند می   در سد دختران مصري ختنه 85
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و آرزو  بود بهترین شاگرد بود، در یادگیري زبان بیگانه بسیار با استعدادوفا در دبیرستان 
. زد با من انگلیسی حرف می شوقاو با . اش در آلمان تحصیل کند داشت که بعدها مانند دایی

به او قول دادم که اگر همین طور در مدرسه موفق باشد، به او کمک خواهم کرد تا بتواند در 
ي  ساله از یک خانواده 32یک مرد . اي دیگر شد ولی اوضاع به گونه. آلمان تحصیل کند

سال  14وفا هنوز . شود ِ بچگی او می شرم  بیند و عاشق نسبتاً خوب او را در راه مدرسه می
پدرش فورا قبول کرد، چون به جز وفا سه . کرداو نزد پدر وفا از او خواستگاري . داشت

نظر از این، خواهرم  صرف. شد تنگ میاشت و خانه به تدریج براي این جمعیت ي دیگر د بچه
  . سال بود 16ازدواج کرد، زیر  شوهرشزمانی که با 
او را به دلخواه  کند خیلی جوان باشد تا بتواند ي که ازدواج میآدم باید با دختر ،طبق سنت

ده را براي دخترش انجام دا کار پدر وفا اعتقاد راسخ داشت که او بهترین. خود شکل بدهد
 یا: او در برابر یک انتخاب قرار گرفت. رغم جوانی، وفا باهوش و حساس بود علی. است

شش ماه . خانواده ترجیح داده شد. رویاهایش خودش و اش یا وفاداري به خانواده وفاداري به
ها در مصر  زیرا ازدواج بچه! بعد، مدرسه را ترك کرد و همسر آن مرد شد، بدون قرارداد عقد

در . گرفت ل باید ازدواج طبق سنن اسالمی و شفاهی صورت میممنوع است، به همین دلی
سی روز تمام این بچه مجبور بود که . ام چیزي به من نگفت مورد ازدواج وفا کسی از خانواده

اش  ي شوهر فرار کرد و نزد خانواده را تحمل کند تا سرانجام از خانه تحقیرخشونت و 
کنند سر خانه و زندگی برگردد، وگرنه  متقاعداو را  پدر و مادرش تالش کردند که. بازگشت

. شان فقط یک ماه طول کشیده ازدواجگویند که  و می زدهي محل پشت سر او حرف  همه
زند و به  ش هر روز او را کتک می» شوهر«تازه پس از آن که وفا به پدر و مادرش گفت که 

وفا آبستن بود، . ا بمانده کند، پدر و مادرش راضی شدند که دخترشان نزد آن او تجاوز می
  . براي پنجمین بار آبستن بود ، همزمان با او،مادرش هم

خواست که طبق   وفا می. محمد: پدر وفا یک نام برایش انتخاب کرد. فرزند وفا یک پسر بود
ِ زن و مرد ازدواج  زیرا فرزندان. ناممکن بود البته نام فرزندش را به ثبت برساند که ،قانون
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. کند قط در چنین مواردي است که دولت دخالت میف. شوند نکرده به رسمیت شناخته نمی
تا . اي دریافت نکرد بچه شناسنامه. شود می و نافذ فقط وقتی به زیان زن است، قانون مؤثر

طبعاً . شود اي صادر نمی باشد، شناسنامه پدر بچه یک تأییدیه ننویسد که او پدر حقیقی می
  . کردتأییدیه را منوط به باز گشتن وفا ِ بچه از این موقعیت بهترین استفاده را کرد و این  پدر

وقتی برادر کوچکترم دید که وفا از شدت یأس دچار افسردگی شدید شده به من در آلمان 
خشمگین به پدر وفا تلفن زدم و از او پرسیدم که چند بار . تلفن زد و خواهان کمک شد

ه وفا را به مدرسه بفرستد و به او پیشنهاد کردم که دوبار. خواهد دخترش را ختنه کند می
با . دار کرد غرور او را جریحه ،ولی این پیشنهاد. شوم ي او را متقبل می من هم تمام هزینه

ها در  بچهاین است که  اش ینگران گفت، در ضمن! ام رنجش گفت، من که هنوز خودم زنده
قی تنها راهی که برایم با. اذیت کنند رن از شوهجدا شدو  بودن وفا را به خاطر مادر مدرسه

ماند این بود که پدر وفا را تهدید کنم که اگر دخترش را ظرف سه هفته به مدرسه نفرستد 
ظاهراً این تهدید توانست تا . شکایت خواهم کرد دختر خردسال عقدعلیه او به دلیل 

با این که آخر هفته بود، مدارك وفا را همان روز به مدیر . کند تعدیلاي غرورش را  اندازه
توصیه ي زنان در قاهره را به او دادم و  یک آدرس خانهبه وفا تلفن زدم و . مدرسه تحویل داد

. کردم که اگر پدر و مادرش دوباره او را مجبور به ترك مدرسه کردند، به آن جا بگریزد
آور نیست بلکه نشانگر غرور  به او حالی کنم، بازگشت به مدرسه نه تنها شرمتالش کردم 

. تواند الگویی براي دختران دیگر باشد که ازدواج موفقی نداشتند رتیب میاوست و به این ت
  . اش را آغاز کرد ظاهراً او حرف مرا فهمید و با اعتماد به نفس دوباره مدرسه

او با بچه در آغوش وارد خانه . ام از مصر با شوق منتظر دیدن وفا بودم به هنگام بازدید دوباره
اي جدي به خود  او به عربی پاسخ مرا داد و قیافه. پرسی کردم به انگلیسی با او احوال. شد

چرا؟ مگر در مدرسه درس انگلیسی «: پرسیدم» .انگلیسی را فراموش کردم«: گفت او. گرفت
ولی این . روم دیگر به مدرسه نمی«: اي به مادرش کرد و گفت او نگاه پرسشگرانه» ندارید؟

هایش سرازیر شود،  پیش از آن که اشک» .دارمدیگر به مدرسه عالقه ن. تصمیم خودم است
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اش را ادامه بدهد، ولی خودش  خواستیم که او مدرسه ما می«: اش آمد مادرش به کمک
حقیقت امر این بود که . پدرش از آمدن خودداري کرد، که البته بدون دلیل نبود» .نخواست

اش برگردد تا  و زندگیاو دخترش را مجبور کرد که مدرسه را ترك کند و دوباره سر خانه 
اش تصمیم  براي بار دوم وفا، براي وفاداري به خانواده. وفا بچه را به رسمیت بشناسد ِ شوهر

که   داشتند بغل بچه ِ در برابر من دو زن. گرفت و اجازه داد که در محراب حماقت قربانی شود
 34شد و مادرش با  ساله شود، مادر 16وفا، پیش از آن که . بودنددر حقیقت خودشان بچه 

ها قربانی نظامی  آموزان امیدوار و باهوش بودند، ولی آن هر دو، دانش. مادر بزرگ گیسال
ها  ترسد و به همین دلیل در سنین پائین ترس را در دل آن شدند که از زنان هوشمند می

و ِ هوشیار و کنجکاو این د خورد؟ از آن چشمان ماشین رحم، عقل به چه دردش می. کارد می
تالش کردم که کنترل . ه استي دروغین باقی ماندمتزلزل و لبخندهاي  ِ جوان فقط نگاه زن

آموزان با  و دانش روحانیانخود را از دست ندهم، سپس از خودم پرسیدم، اگر معلمان، 
، پس چه کسی باید این کار را بکند؟ ناگهان به یاد کنداستعداد نخواهند این نظام تغییر 

  .رم افتادمجشن ازدواج خواه
ها را سر ببرد، به من  خواست یکی از مرغ هر وقت پدرم می. من شکارچی مرغ بودم ،در خانه

به یاد دارم که مرغ گرفتن براي من مانند یک ماجراجویی . داد تا آن را بگیرم مأموریت می
داد، کار آسانی  ها می بود، زیرا گرفتن مرغ و خروس در حیاط بزرگ که امکان فرار به آن

به محض . ها اجازه داشتند که در مزرعه کنار خانه هم بچرخند مرغ و خروس ،به عالوه. نبود
تعدادي  زدند، هاي خود را به هم می شد، محکم بال ها گرفته می این که یکی از مرغ

ولی براي جشن عروسی خواهرم، . کردند و فریادزنان فرار می کنندخود را آزاد  توانستند می
به همین دلیل به یک . کرد نمیند سد نفر مهمان کفایت هاي خانه براي چ مادر وفا، مرغ

وقتی که . رفتیم شدند میدر قفس نگهداري  ها خارج از روستاي ما بود و مرغکه  مرغداري
ها را در بیاورد، با شگفتی دیدم که هیچ کدام  کرد تا مرغ ها را باز می ِ قفس کارگر مرغداري در
و در  برده شوندکه از این قفس به قفس دیگر  دادند اجازه میاراده  بی. پرند از مرغ بیرون نمی
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ها چاق و چله  آن. کردند شان، مقاومتی نمی حتا به هنگام سر بریدن. اندازه آرام بودند راه بی
  . داد شان اصالً مزه نمی بودند ولی گوشت

هر کس جاي . کند ها را در قفس نگهداري می مانند یک مرغداري است که مرغ ،مصر
شوند، هیچ چیز را تغییر  قوانینی هم که از روي شرمساري نوشته می. شناسد را میخودش 

شکی نیست که گهگاهی یک مرغ . همان است که بودزیرا فرهنگ و طرز فکر . دهند نمی
کند، یا  حال و هواي یک تغییر را وانمود می با جست و خیز خود،شود که  سالم هم پیدا می

هاي چین هم مورد بدرفتاري  کند که مرغ شود که به ما یادآوري می مرغی پرتحرك پیدا می
اي  به گونه مناطق گوناگون  در ِ زنان  تفاوت شود که میتالش  در این جا .گیرند قرار می
هاي شهري  را با مرغ هاي روستایی که آدم نباید مرغ شود میو تأکید  ،دبرجسته شو مرگبار

به کاالي جنسی تبدیل  ي اروپاییها مرغ کهبر این نکته  زیاد ، البته با تأکیدایسه کندمق
دهد به فراموشی سپرده  به زندگی در قفس می تنسپس این اکثریت که با رغبت  .اند شده
پودر هاي  استخوانشان  خوراكکند که  نمی تفاوتهاي آزاد زیاد  براي مابقی مرغشود و  می

 و دشو شکسته میها  ي آن شوند، اراده زنان ختنه می .باشد در قفسهاي  مرغ همین ي شده
  .گیرد یکتاتوري در ذهن شکل مید .شود ها گرفته می توانایی اندیشیدن از آن

  
 


