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  ن مغربيسرزمسفر به 
  

 . ٨/٤/٩٢: جرس، روز شنبه، مورخسايت : منبع

  
حجاب در " تحت عنوان خود  ي و  قرائت مقاله »يحقوق زنان پس از بهار عرب« ي هفته گذشته جهت شرکت در کنفرانس  سه روزه

در  يشمال يکايو آمر يي، اروپايعرب ياز کشورها يمتعدد يدانشگاه يها تيمحققان وشخص. م کشور مراکش شدمعاز" اخالق يترازو
 ، خصوصاًيوندر روزگار کن مسلمان يکشورها يش رويپ  درباره مسائلگر يکديبا بودند تا آمده  گرد »فاس« يستيتورو  يخيتار شهر

  . گفتگو کنند مسائل زنان،
ن از آ يعرب يکشورها گريرد و پس از آن دودر کشور تونس سر برآ ابتدائاًکه  يشمس ۸۹در زمستان سال  »يبهار عرب«حلول پس از 

غبار و تالطم ستن گرد و نشفرواز گذشت دو سال و پس .  ه استرخ داد ن کشورهايادر  يمهم يو اجتماع ياسيس تحوالت متأثر شدند؛
 حيت ترجاز سخنرانان گف يکينفرانس، ک ي هيدر مراسم افتتاح. کرد يداور »يبهار عرب«  ي کارنامهتوان درباره   يه، اکنون بهتر مياول يها
 شيخو يها و از تحقق آرمانده يخود نرس يها خواستهغالب به ن جنبش يچرا که ا ،اد کنمي» يخزان عرب«از » يبهار عرب« يدهم به جا يم

 يکنون ياما دستاوردها محقق نشده؛به طور کامل  بودهمعترضان آنچه از ابتدا مد نظر  هر چند کرد ديتأک يگريسخنران د. بازمانده است
  :، کهاست ر توجهو در خو ز مغتنمين

  ديد چشيبا يهم به قدر تشنگ                                 د  يا را اگر نتوان کشيرآب د
  

اخوان «جماعت با  يک و حسنه ايبر مسند قدرت نشسته که روابط نزد يمبارک، محمد مرس يدر مصر با سقوط دولت حسن   
، يط کنونياسالم گرا در شرا يروهاين ي وقفه يبتالش . اسالم گراست يروهايار نيمجلس مصر در اختت ياکثرن يدارد، همچن» نيالمسلم

 از سخنرانان يکي. شودگنجانده   يسقانون اسا در »عتين شريقوان«که  يبه نحو ،است مصر ير قانون اساسيياصالح و تغمعطوف به 
دا يصادم پو ت سکوالر تخالف يرفن عيبا قوان يشرع نيقوان اگر ن،يماعت اخوان المسلمج ي دهياکرد که مطابق با  يد ميتأک کنفرانس

است و  دغدغه » االزهر« يبانيبه پشت که مستظهرِ يا يفقه يدست باال را داشته باشد؛ شورا يينها يريم گيمدر تص يفقه يشوراد يباد، کن
با اکنون ، نيان المسلماخو ن نگرشِيا. دهد ين مد نظر قرار ميقوان ين و اجرايتقنند يفرارا  در   ينيمرکز دن يا يها و مالحظات فقها

از طرف  .عت محور نبوديکه شرن مصر يشيپ يقانون اساسبر خالف  -است د مصر لحاظ شدهيجد يدر قانون اساس چند يگنجاندن مواد
 ينيرآف داشت، نقش ير که سقوط دولت مبارک را در پيدان التحريم ان اعتراضاتيکه خصوصا در جر ياز جوانان مصر يريکثگر، يد

 يق شبکه هايمخالفند و از طر يمحمد مرس ماتيتصم تحوالت و يروند کنونبا  ،مخالف ياسيس از احزاب ين برخيند، همچنکرده بود
 يدانند که همچنان سه سال از عمر دولت کنون يک مين کنند؛ هر چند يان ميخود را ب چند، اعتراضات ييتظاهرات ها ييو برپا يتماعاج
از سخنرانان کنفرانس  يکياق، ين سيبر هم .دار داريدر اختش يخو يه هاديا اده کردنيپ يبرا يان مکف، زمنياست و اخوان المسلم يباق

اردوغان سخن گفت و ب يرجب طدولت  ياست هايس ۀاست، دربار يس رشته جامعه شناسيه مشغول تدريکه در دانشگاه استانبولِ ترک
ه يمعهود در ترک ياسيسم سياز سکوالر  يبه نحو، يحکمران ييابتدا يالهار خالف ساردوغان، ب ر، دولتياخ يح داد که در سالهايتوض
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ع جوانان يوس را  با  اعتراضاتيرو اخنياشهروندان برآمده؛ از  يزندگ يبرا ين خط مشييشه محدود کردن و تعيفاصله گرفته و در اند
ه يچه در ترک شباهت به آن يب ر مصرياخ يها يسد ناآرامر يظرمبه ن. است  متوسل شدهابزار خشونت  به مهار آن  يبرا  مواجه شده که

  .ستيگذرد، ن يم
در ز ينشان يا .اند روز شدهيدست باال را داشته و پ يپارلمان ها در انتخاباتر قدرت، اسالم گراياز سر يعل ز با بر افتادن بنيدر تونس ن

لف مخا» يراشد الغنوش«ر ينظ يداران و مسلمانان سکوالرنير ديگر غيد ياز سو .اندتونس   يدر قانون اساس عتين شريقوان اندراجِ ۀشياند
  با مسلمانان سکوالرِ - ها يخصوصاً سلف- اسالم گرا يروهاياز ن يرو برخ نيندارند؛ از ا ياسالم گراها همدل يو سودا اند و با  آرمانن امريا

شان يا و مساهمت يدولت يزنان در نهادها تت مشارکيوضعن حال، يدر ع  .ن همچنان ادامه دارديان طرفيو نزاع م ستنديبر سر مهر ن تونس 
  .  است بهتر مراکش و مصر  اس بايدر تونس، در ق  ييراکالن اج يها يريم گيدر تصم

همزمان با  وقوع بهار  يو اصالح قانون اساس ينياما بازب. است رو کننده نبوده- و- ريمراکش، مانند مصر و تونس ز ياسيتحوالت س 
ن ي؛ خصوصا قواناست محقق شدهمراکش  يشاه کنونپادد ييقرار گرفت که با تأ يجامعه مدن مردان و فعاالن دولت،  در دستور کار يعرب

برقرار  يعرب ير اکثر کشورهاينظ  يمراکش، قانون حجاب اجباردر . يازدواج و طالق و حضور زنان در عرصه عمومو مربوط به خانواده 
 يمجازات م کند، يه روزه خوارآشکارا اقدام ب يدارد و اگر کس يدر مأل عام در ماه رمضان  منع قانون يخوار ن حال روزهي، در عستين

وجود  يا يفقه ين، در مراکش شورايه بر اعالو. مندرج شده است يقانون اساسدر   )نه تمام(  عتين شريقواناز  يدر واقع، برخ .شود
با  و سکوالر يعرفن يقوان کدام ن امر کهيص ايتشخ .ن سکوالر استيعت با  قوانين شريتخالف قوان و نشان دادن  نييتب متکفلِ دارد  که

  يفقه ي، بر شورايکه در سلسله مراتب حقوقشاه مراکش است پادتا ياما نها است، يفقه يدارد، بر عهده شورا رتيمغا »ينيثوابت د«
که  چنان. کند يرا اتخاذ م يدر قانون اساس يفقه يشورا يرأ ا نگنجاندنيو  گنجاندن يبرا ييم نهايرد و در رأس است و تصمتفوق دا

نرو ي؛ از است ها برقرار کنديعت مداران و مدرنيشر يان خواسته هايم يده توازن و تعادلير پادشاه مراکش کوشياخ يدر سالها، افتميدر
که مراسم عبادت و است  يا دهه مراکش، چند شاهپاد ريه و تدبيوصبه ت .پسندند يچ نميرا ه يکنونشاه پاد و مرام يمش يمراکش يها يسلف

 ،»خانقاه«  رينظ يمستقل يشود، نه در نهادها يشان داخل مساجد برگزار ميا يها» ينيه نشيزاو«شِ متصوفه و اهل سلوک و به اصطالح ياين
مشغول بودند،  هيو ادع اذکاران در آن به خواندن يصوفکه  يعرفانن محافل يشخصا در دو محفل از ا. رواج داردران يا  جامعهنانکه در چ

قت و تصوف در مراکش با  يطر ياهالنرو، ياز ا. را مشاهده کردم شانيمراسم اک يشرکت کردم و از نزد شهرِ فاس مختلف در دو مسجد
و  يشوند و احوال خوش باطن يع مگر جميکديو آزادانه دور  ستنديش مواجه نيخو ينيو آئ يجهت بپا داشتن مراسم سلوک يمشکلمانع و 

ن يان و اهل سنت درايعيان شيند، نزاع ما مذهب يمراکش سن ياهال ي ر چند قاطبههن، يعالوه بر ا. کنند يتجربه م يرا به نحو جمع يمعنو
شان يو ا انگارند يامبر ميپ» تياهل ب«در زمره را  نيالمؤمنريان و در صدر آنها اميعي، ائمه شها يمراکشچرا که عموم است؛  يکشور حداقل

  .  از اعراب ندارد يان آنها  محليدر م يسلف ي انهيحذف گرا ياشه هينداخوشبختانه رو  نيرا دوست دارند؛ از ا
 يدارد؛ صدا  يخيتار يو بنا ن مسجديچند  ست وبايز  و يدنيدتودر تو و  که  اسشهر فبزرگ  يميقد عبور از بازارنگام عموما ه

نماز  ،يمين بازار قديا يهادار که عموم مغازه دميبود شن من در بازار يکه راهنما ياز کس. درس يمختلف به گوش م يااز مغازه هقرآن 
ند که ا ديمق و غالباخوانند  ين مسجد بزرگ مراکش است، ميجداگانه در مسجد بزرگ بازار که دوم ظهر و عصر خود را در دو نوبت
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ل قرآن را قرائت يوه ترتيقرآن که به ش يقار ي، صداها هنگام عبور از کنار مغازهرو  ني؛ از ابشنوند ايب از قرآن را بخوانند ک حزي يروز
  . رسد يکند، به گوش م يم

م؛ بالغ بر يرفت يعرفان يقي، به  کنسرت موسر سخنرانان شرکت کننده در کنفرانسگي، به اتفاق داقامت در شهر فاس يها از شب يکيدر 
و  نيدلنش ينغمه ها. شهر برگزار شد، شرکت کرده بودند يخيبزرگ تار ياز قلعه ها يکيکه در ن کنسرت يادر هزار و پانصد نفر 

که  ياشعار .مطرا کرده بودو محفل را فرحناک و معطر  ،ياصلبا خواننده چند زن و مرد   يگروه يو همخوان مختلف يهاساز يربا هوش
مردم ، حضور يشياين - ين مراسم عرفانيدر ا. دبو نيراشد ياسالم و خلفا يمبر گراماينعت پ ،ش خداونديايشد، متضمن ن يخوانده م

در آن  يو عزادار ه و ماتم و غمياز گر ييبود و  رد پا همراه و لبخند و دست زدن با طرب عموم حضار شياين و بود داوطلبانه گسترده و
شد،  يده مخوان اسالمامبريدر نعت پ را که  ي، اشعارياصل ي با خواننده نوا و هم کنار من نشسته بودند يمادر و دختر. خورد يبه چشم نم

  ....بردند يم يو حظ  معنو زدند يمکف  کردند و يزمزمه م
و پررنگ است و به  يهمچنان قو ياسالم يدر کشورها  ينيسنت د دم که يشياند يکردم، با خود م يکشور مراکش را ترک م يوقت
 دن و به حساب آوردنين کشورها تنها در پرتوِ  ديدار در ايماندگار و پا يو اجتماع ياسيحقق رفرمِ ست. حضور دارد در جامعه قوت

يعنير؛ يسر است و ال غيم ينيدسنت  يانتقاد يبازخوانو  مختلف يزندگ يت شناختنِ سبک هايمنان و به رسير متديغنان و يمتد همزمان 
چ  يد از هيان و اهل سنت نبايعيش انيشتر ميهر چه ب و محبت يهمدل يبرقرار جهت  نيهمچن .شود يده مينام ينيرفرم دامروزه  همان که 

رحادثه ينظ م،يشنو يجهان اسالم م مختلف يکه از کشورها ياخبارتوجه به  و با  يط کنونيدر شران مهم يقه کرد؛ که ايمضا يکوشش
ده يبه ده خداوند يتوان در صفات جمال ي، منيعالوه بر ا. تر است جبنان شب وااز چند در مصر،  يانيعيکشته شدن شرِ يتأسف بار اخ

ورد  ، اهللا اءيو اول يزند و ذکر خداوند و رسول گرام ين شوق و شعف موج مرفت که در آ يو به استقبال مراسم ستيت نگريعنا
به سر وقت امر ، د بر لب دارندنخکه لب ير حالدند و ا گلگونفربه و و که شاد و زفت  ان يو گر نيهاست و مؤمنان نه محزون و غمگ زبان

 . شود يشان خوش م گردند و وقت يمبتهج م »او«روند و از نشستن در حضور  يکران ميب


