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 گروه پروسه: فرستنده

 نوال السعداوی
  مازيار بويری: ازبرگردان

 ٢٠١٣ جوالی ٠٨
  

 !مان آزادی، شجاعت و کرامت بياموزيم  به فرزندان
 از سخناِن رئيس جمھور" واليت"و " حفاظت"، "يقين"حذِف کلماِت 

  

 فعال حقوِق زنان خطاب به رئيس جمھوِر وقت محمد مرسی »نوال سعداوی«کتر ا زير به قلِم دۀمقال :توضيح مترجم*

در ترجمه . کنم برای پدر و مادرھا جالب باشد کند که فکر می  به نکاِت جالبی اشاره می»نوال«در اين مقاله خانِم . است

  .ام چين گذاشته ام که به جای آن نقطه ت را ترجمه نکردهبعضی از جمال

****  

بنا . اند  شرکت کرده٢٠١١ جنوریھای مردمی در تاريِخ مصِر قديم و جديد حتا انقالِب   انقالبۀزناِن مصر در ھم

يا يت يا شھامت بر اين زنان از لحاِظ اصوِل عدالت و آزادی و کرامِت انسان مستحِق حقوِق خود ھستند، نه بر اساِس حما

ھا را از کودکی  که انسان اين کار ميسر نيست مگر اين. آزادی، عدالت، کرامت: ھای انقالب سه چيز بود ھدف. گیمردان

شان کاشته شود، تا    در عقل و وجداِن آگاه و ناآگاهھا تا اين. آموزش دھيم که عدالت و آزادی و کرامت را تمرين کنند

بدوِن . تا بتواند اين کارھا را بدوِن انتظاِر پاداش يا ترس از تنبيه انجام دھد. سانِی او بشودکه جزئی از شخصيِت ان اين

 پذير است؟ کار امکان  قوانين، اصول، تربيت و ادبياتی مبنی بر جدائی به سبِب دين و جنسيت و غيره ، آيا اين يرِ يتغ

در کارھای خانه و . ليتو رفتاِر درست و تحمِل مسؤگذاشتند مگر به خاطرِ  پدر و مادرم بين پسر و دختر فرقی نمی

يک روز برادرم از تنھا بيرون رفتِن . تری از او برخوردار بودم در خانه از امتيازاِت بيش. مدرسه از برادرم جلو بودم

بيرون من قبول نکردم و تصميم گرفتم به تنھائی . م بيايده به عنواِن حمايت از من ھمراھخواست ک. من جلوگيری کرد

پدر و مادرم به ما . تواند از خودش دفاع کند خواھرت شجاع است و می: پدرم از من حمايت کرد و به برادرم گفت. بروم

اطاعت فضيلت نيست چون باعِث ترس و کرنش : گفتند به ما می. وگو و انتقاد را ياد دادند شجاعت در بحث و گفت

در مدرسه و . نشاندم ش میدرازی کند سر جاي است به من دستخو دفاع از خود را ياد گرفتم و ھر کس می. شود می

  .م در بدِن سالم استيل سعقل. کنم حتا تا به امروز ھم ورزش می. کردم  پزشکی ورزش میۀدانشکد
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شجاعت از . فکری از شجاعِت جسمی جدا نيستشجاعِت ادبی و . اصل بايد بر آموزش ِمساوِی دختران و پسران باشد

بدوِن . شود شجاعت به آزادی و عدالت و کرامت منجر می. آيد و نفس شامل عقل و جسم است وجود می اعتماد به نفس به

طور پسراِن جوان يا  ھمين. کند شجاع و با کرامت است دختری که از خودش دفاع می. آيد  وجود نمی شجاعت انقالب به

 .ترسد کند و از زندان و کشتن نمی قاضِی شجاع و آزاده بر اساِس عدالت حکم می. مردان

ھای دينی را  ليت حمايت از زنان و اقۀخواھم کلم می) رئيِس سابِق محمد مرسی(به اين سبب من از رئيس جمھوِر مصر

حمايِت مردان . انت معنی نداشتجز تسلط و استفاده و اھ معنِی حمايِت بريتانيا از مصر به. ش حذف کندھاي از سخنرانی

زنان و . دھد ھم ھمين معنی را می) قبطياِن مصر(ھای دينی  حمايِت مسلمانان از اقليت. از زنان نيز بر ھمين اساس است

قوانين و اصول و تعليم و تربيِت جديد . ھای دينی در مصر نياز به حمايت ندارند، بلکه نيازمنِد قوانيِن جديد ھستند اقليت

. را حذف کنيد) سرپرسِت شمايم(چنين  و ھم" سرپرستی ")واليت(ۀ خواھشمندم کلم.  بر آزادی و عدالت و کرامتمبنی

دھد و ما اين را در دولِت جديِد مصِر  کاِر قانون گذار، قاضی و مجرِی قوانين را با ھم انجام می) سرپرست( چون ولی

 .خواھيم بعد از انقالب نمی

گو کنيم  و اش بحث و گفت کنيم و اطاعت نکنيم بلکه در باره شک شنويم چه می کند تا به آن یشجاعِت فکری به ما کمک م

 . اموِر علمی و سياسی و عقيدتی و اخالقی به حقايق برسيمۀگو و آزادِی نقد در ھم و و از راِه گفت

اش استفاده  در سخنرانی)  ديگرقرآن و ھر کتابِ ( ھای مقدس  مداِر ديگر نبايد از آياِت کتاب رئيس جمھور و ھر سياست

 و گوی آزاد و بحِث سياسی و  يا به عبارِت ديگر مانِع گفت. زيرا ايماِن دينی با قدرِت شک و نقد در تعارض است. کند

 ...شود علمی و اجتماعی و اخالقی می

کنند تا با آزادی و شک ير کند که مصريان از کودکی تمرين يای تغ کنم که اساِس آموزش در مصر به گونه نھاد می پيش

بنابراين بايد به کودکان اصوِل . وگو کنند  بدوِن ترس از تنبيِه معلمين و ترس از آتِش جھنم آزادانه بحث و گفت. تعقل کنند

کودکان به ادياِن مختلف . گوئی، آزادی، کرامت و عدالت را بدون ربط دادن به ديِن معينی ياد داد انسانِی واال، راست

 .اين اولين درِس شھروندِی واقعی است. ھا تبعيض قايل شد د نبايد بيِن آنتعلق دارن

 

  :منبع 

http://www.nawalsaadawi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=133:hemay

a&catid=57:2012 

   

 

 

 


