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های دیگر از کشورش مثل خیلی 3491در فلسطین چشم به جهان گشود و سال  3491فیصل دراج سال : اشاره  

ها در از فراشسه گرفت  او سال 3499اش را سال آواره شد.  در داششدگاه دمشدل فلسدوه خواش. و دک رای فلسدوه     

به  تواناش شیز میهای من شدرش.ه های بسدیاری من شدر کرده اسدت  از ک ا    لههای ادبیات و اش.یشده ماا زمینه

، «رمان و تأویل تاریخ»، «خوردگانخاطرات شددد سدددت»، «ی روابط سدددیاسدددت و ادبیاتواقعیت و الگو: درباره»

 .اشاره کرد« م.رشیسم رو به قهارا»و « ی رمان و رمان عربیشظریه»

برداشت  و شوع آدونیس با طه حسین یضمن ماایسه« سم رو به قهارام.رشی»این من ا. فلسدطینی در ک ا   

ا که ر« النهضه»شان برای رسی.ن به آن، جریان شوزایی عربی های م واوتو برخورد این دو با م.رشیسدم و تشش 

این  ییکن. و چراهای قرن بیس م رو به قهارا رف ه است، بررسی میهای قرن شوزدهم آغاز شد.ه و از شیمه از شیمه

ی ای تاریختوان به عنوان دورهده.  دراج بر این باور اسددت که شوزایی عربی را شمیسددیر قهارایی را توضددی  می 

ای که آن را از سر گذراش.ه باش.، هرگز ی تاریخی این است که جامعهترین ویژگی دورهگذاری کرد، زیرا مهمشام

با اس مرار و اس ارار  3499ویژه یس از ش ست رهای عربی، بهکه کشوبه شدرایط یی  از آن باز شگردد، در االی 

گردی خوفناک گرا از سددوی دیگر، عا های تن.رو اسددشمسددو، و یی.ای  جریانهای دی  اتوری از یکا ومت

 .ی بررسی او داشستی آن ک ا  است و شای. ب وان آن را خشصه و ش یجهاش.  این مااله وایسین ماالهداش ه

  

  

ی شجاب ی این سخن با همه«  ها استی تاری یافروخ ن یک شمع، به ر از شورین به همه»گوین.: ی ا یمان میبرخ

ها، ی تاری یداشدت یک شمع و از یاد بردن همه گرامی: »شدود که در آن اسدت به شد ل دیگری شیز ت.وین می  

ایلی هست که به این تاری ی و در جهان عر  چه بسا مس«  کردن همان یک شمع استسدهیم ش.ن در خاموش 

ها بودن شمعاش آش اربودن تاری ی و آشو ه، الب ه با یک تواوت بنیادی که یایهشودهای تنها اااله داده میشدمع 

 .شمار باشن. و خواه یرشماراست، خواه کم

»  شوداشیک میوق ی شاتواشی ق.رت و مخالوان را با هم دربرگیرد، جامعه وارد بحران ارگ»گوت: می گرامشا  

وق ی شاتواشی ق.رت و مخالوان با هم برابر باشددد.، جامعه وارد فرآین.ی از گسدددسدددت و رکود »گوت: می لنین و

ه اش. گذش چه گرامشی و لنین هر دو گو ه، از آنشودها است در جهان عر  دی.ه میوضعی ی که سال«  شدود می

ها در کن. تنها شاتواشی شیسددت، بل ه اشدد راک آنهمسددان میچه ق.رت و مخالوان را اسددت  به این ترتی  که آن

 .اش.تصورات و رف ارهای هماشن. است، اشگار آن دو، دو روی م واوت از یک س ه

صدده ای خشتردی.شددان، به شظام یگاشههای بیهای عربی را، با تواوتی شظامتوان همهگمان، شمیکه، بیبا این

کن. که به الگویی شظری شزدیک شدان به ش ل عمومی، این ام ان را فراهم می لکرد، اما درشگ در اوضداع و ااوا 
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شان  هایی که چن.ان ربطی ش.ارد به ماهیتهای مس ار سازگاری دارد، الب ه با تواوتتر این شظامشویم که با بی 

ر را فراهم های زیزارهکشی.ن گخواش.، فرصت یی اش زاعی می-زماشی آن را الگوی منطای پوالنتزاس این الگو، که

 :کن.می

ده.  ق.رت سیاسی شخس ین گرایی را تشی ل میی اصلی افراطدر جهان عر ، ق.رت سدیاسی سرچشمه ( 3

 گرایی اصلی الگوهایی را در ق.رت سیاسی ی.ی.گرایی فرزش. شرعی آن است  افراطگرایی، و افراطخاسد گاه افراط 

 .شوش.های م واوت از آن گرف ه مییی با ش لگراهای دیگر افراطآورده است که گوشه

ی شبالهآی. و دگرایی ق.رت ی.ی. میطول اشجامی.ن افراطگرایی مخالوان، از بهگرایی ثاشوی، یا افراطافراط( 2

راش. که گرایی شخسددد ین را به بایترین ا. میگرایی ثاشوی، افراطآن اسدددت، الب ه با این تواوت بنیادی که افراط

کن. . میگرایی شخس ین را بازتولیای که اشگار افراطترین خشوشت است، به گوشهترین هماهنگی و بی بی  دارای

 .افزای.ای شیز به آن میگرایی تازهو افراط

ه اش.، بو آن را مصددادره کرده گرایی که به شدد ل م ناو  جامعه را به بن. کشددی.هاین دو شدد ل از افراط( 1

 .کنن.راش.ن آن به سوی شابوی مشارکت میویراشی جامعه و یی ای همزمان در گوشه

 ای جایگزین، با ت یه براش.ازی برای جامعهوجوی چشمهای تاریخی، جسترف ن فرصتبه دلیل از دسدت ( 9

های ای مثل دموکراسددی، ت ثرگرایی و گشددای  شدد.شی شیسددتا بل ه بای. به شدد لیاف هتعبیرهای آسددان و رواج

ی جامعه و جلوگیری از شابودی ق.رت مرکزی را همزمان تأمین گیری دوبارهدیگری ت یه کرد که جانی ساباهبی

های م واوت آن ی عربی در گوشهکنن.ه شدددرط اسددد مرار جامعهکنن.  زیرا ق.رت مرکزی شیرومن. و خودتج.ی.

کنن. که گاه میان هم میای فراگراییاسدددت  این ما.مات، الب ه به شددد ل شسدددبی، م.خلی برای درشگ در افراط

 .های منسو  به اسشمهای منسو  به شوگرایی توزیع ش.ه است، و گاه میان ق.رتق.رت

و در سیاست، اق صاد،  شودها ی.ی.ار میی عرصهگرایی ق.رت سدیاسدی مسلط در جهان عربی در همه  افراط

ی سیاسی بر دولت ق.رت درشگ رصهکن.  در عهای زش.گی روزمره شووذ میگیری عادتفرهنگ، آموزش و ش ل

های سددیاسددی را برای خود اا  ار کرده و در تششددی گیریی تصددمیمکنیم شه بر ق.رت دولت، دول ی که همهمی

کن.  اما همین دولت که جامعه را از قاطعاشه برای کنارزدن جامعه آن را به مرزهای سدد وت و فسددخ یرتا  می 

آفرین. تا دشدمن فراگیری را در آن ببین. که سزاوار  وباره آن را از شو میگذارد، شاگزیر دشدأن سدیاسدی کنار می   

خ  ی بوسدددیلهقمع کلیت جامعه بهومحداصدددره اسدددت و بای. تحت کن رل و مراقبت قرار گیرد  این ش  ه، قلع 

ای هده.  اشگار کلیت جامعه به سازمانهای ق.رت را توضی  میاق .ارگرای آن اسدت و رشد. و گس رش دس گاه  

« اه »اش.  وضعیت ق.رت، با فاشیسم ینهاشی که در آن است، تواوتی با های آن ساده و خشصه ش.هق.رت و اداره

که سدددراشجام دی.، تا اینکرد شدددر مطلل میش.ارد  اه  شهنگی را که تعای  می« موبی دیک»دریاشورد در رمان 

 .د، اه  ش ست خوردیری  و کش ی را با هم واژگون کروق ی شهنگ دریاشورد روان
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وق ی دولدت قد.رت همه چیز را در درون خود قرار داده باشددد. و چیزی را برای بیرون، یعنی برای جامعه،   

  خوردواشگدذاشددد ده بداشددد.، هر کدار بنیدادینی که به آن اق.ام کن. گاه تاا.ودی و گاه کامش اشگ فرمالی ه می     

های گوشاگون به شددوش.، و از ای واا. تب.یل میوزشامهوگوی اج ماعی به رهای گوشاگون در غیا  گوتروزشامه

ای که تنها شیازهای دولت های فرمالی ههای سددن.ی ایی شیز به سددازمان یک از  که چن. چهره داردا سددازمان

کنن.، و شه چیزی از شیازهای جامعه را  در چنین اسدلوبی اازا  سیاسی و سن.ی اها، هماشن.  ق.رت را برآورده می

امعه دهن.، که شیازهای واقعی جاش خابات، بیاشگر شیازهای جامعه شیس ن.، بل ه به ق.رت مرکزی ارجاع می سازوکار

 .کنن.های خیالی تعبیر میرا به ارف

آشها را در چهار  توانکشددد. که میهایی را یی  میدولت ق.رت، که با ق.رت دولت م واوت اسدددت، گزاره

 .لت، جامعه، شهروش.ی، خاموشی سیاستی اساسی ملموس خشصه کرد: دوشاطه

اشجام.  به لحاظ شظری، گرایی قد.رت به شوی دولت و شابودی موهوم آن می ی شخسدددت، دولدت: افراط شاطده 

های که بر افراد و اازا  و گروه شددودهای  شددناخ ه میها و سددنتها و عرفدولت، با ثبات و فراگیری بنیان

ق.رت را بایتر از دولت، افراد را  کن.  برخشف دولت ق.رت کهرسدددن. فرماشروایی میگوشاگوشی که به ق.رت می

ششددینی چنینی دولت عا جایی اینده.  در عملیات جابهها قرار میها را بایتر از دسدد گاهها، و گروهبایتر از بنیان

ر کن.  اگهای تازه ش.ارش.، خالی میی جامعه، که ربطی با دورانهای ق.یمی ادارهکن. و جایگاه  را برای ش لمی

ه دولت بلع.، بی کلیت اج ماعی به معنای شسددبی باشدد.، وق ی ق.رت آن را میظ شظری دولت بیاشگر ارادهبه لحا

که  ی دیگریای اسددت که بنا بر اراده ت ه شدد.ه ی اج ماعی ت هو اای دیگر بیاشگر اراده شددودق.رت تب.یل می

ی غازهای گسست اج ماعی از این جایگزینت ه ش.ه و کنار گذاش ه ش.ه است  سرآتری دارد، ت هی گس ردهدامنه

را، یا  افروزی داخلیآین.، و دولت ق.رت شیز در چنین شدرایطی است که به زبان اتو کشی.ه، تخم آت  بیرون می

 .یاش.به زبان دیگر، تخم جنگ داخلی را در جامعه می

هوم م.رشی است، تنها به اشجام.  دولت که موششدینی دولت به خاموشدی جامعه می  ی دوم، جامعه: عا شاطه

.  که دولت فرماشبردار افراد باشکنن.، شه اینتواش. جامعه را م ح. کن. که افراد از او فرماشبرداری میاین دلیل می

بخشدد.  ی برابری ااوق و برابری وظایف را عینیت میاف . که دولت اش.یشددهجا اتواق میاین فرماشبرداری از آن

عنی کن. یهای  را شددخصددی میده.، رابطهکن. و به آن عینیت میگرایی خلل میافراطاما وق ی دولت ق.رت که 

زش. و شابود ده.، معیارهای دولت را کنار میبعضددی از افراد را بایتر از دولت، و خاسدد گاه و مرجع دولت قرار می

ه ای از دول ی کگسدد ردههای اج ماعی یاب. که گروهکن.  روشددن اسددت که چنین کاری تنها وق ی سددازمان میمی

  دولت ایجرا برقرار شوددیگر دولت شیسدت بیرون گذاشد ه شدوش.، یعنی شابرابری اج ماعی به عنوان قاشوشی یزم   

های مسددلط، و از گیرد: از سددویی ق.رتی اسددت به شوع گروهق.رت در چنین ا. و مرزهایی دو شا  بر عه.ه می

ه سازی دولت بسازی و خشصهی این سادهباقی ماش.ه است  ش یجهسدوی دیگر ق.رتی اسدت علیه آش ه از جامعه   

ها را زیر س م ق.رت، مهاجرت اج ماعی با وجوه گوشاگون اسدت، که افراد جامعه را، یعنی کسداشی را که دولت آن  

زی اای برای تعلل باشن. و در شرایط فایرسهای تازهها و مرجعوجوی خاس گاهدارد در جستله کرده اسدت، وامی 
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های تازه به لحاظ منطای و آورش.  تعللای روی میای و اقلیمی و عشدددیرههای دینی و طایوهجامعه، به خاسددد گاه

کن. ی شخست دولت را شابود میگرا در لحظهها را تولی. کرده است برابرش.  ق.رت افراطتاریخی با ق.رتی که آن

ه را از هم ج.ا و رعیت و طایوه خلل کن.  زیرا رعیت در ی بع.ی جامعگدذارد، تا در لحظه و قد.رت را بداقی می  

ر ای، که دیگی جامعهها شیز در رابطهآی.، و طایوهای، که دیگر جامعه شیست، با ق.رت به وجود میی جامعهرابطه

اشی رشوش.  به همان اش.ازه که ق.رتی که دولت را شابود کرده است به دوجامعه شیست، با خود آن جامعه تولی. می

ه ها تاسددیم کرده اسددت بگرایی اق .ارگرا آن را به رعیت و طایوهای شیز که افراطبرد، جامعهغیرم.رن شسدد  می

ی امور جامعه را درون خود قرار داده اسدددت، برد  بده همین ترتید ، ق.رتی که همه  دوراشی مد.رن شسددد  شمی 

کشددد. و به های م.رن عا  میولت را از دورانرسددداش.  جامعه و دباری را به اشجام میدگرگوشی تاریخی فاجعه

 .گرداش.های ق.یم بازمیدوران

ه شام وطن، ای است بی سوم: شهروش.ی: شهروش.ی به معنای تعلل اشسان به خاس گاه گس رده و ییشرف هشاطه

 لیمیهای تنگ و مح.ود اقده.  خواه این خاسدد گاههای تنگ و مح.ود را شدد ل میکه گذری کیوی از خاسدد گاه

 شودباشدن. یا مذهبی یا قومی و شژادی  اما این گذر، تنها در آن فضدای اج ماعی دموکراتیک و عاششی محال می  

اش را تأمین کن.، جایی که دولت دولت همگان است، جایی که که شد وفایی شخصیت اشساشی و کرامت و آزادی 

ش.ی، یعنی تعلل به وطن و وفاداری به مصددلحت همگان از ااوق و وظایف برابر برخوردارش.  به این معنا شددهرو

ساباه، و گذر از تعصبات مح.ود گذش ه است  بنابراین، وطن از ملی، بیاشگر ارتاای اخشقی و فرهنگی و ارزشدی بی 

اه بخشی دینی است، تب.یل به جایگکه یک شخصیت« دین مؤمن وطن اوسدت »گوی. ای که میشظراشهعبارت تنگ

ه ر ی بوجوی مش رک برای زش.گی و آین.هکه شهروش. با شهروش.ان دیگر در آزادی، و جست شودای میگس رده

که معنای مسئولیت فردی و اج ماعی را  شودبخشدی از اشسان آزادی آغاز می کن.  این شدخصدیت  مشدارکت می 

راه سلطان  ، اشگار مرگ در«برای سدلطان و عزت سدلطان  »گوی. آموخ ه اسدت  هم نین از عبارت ق.یمی که می 

رسیم به جایی که عزت وطن به بخشی قائم بر بای و یایین است، میمرگ در راه وطن اسدت، که یک شدخصدیت   

 .ی عزت و کرامت شهروش. استی آن است، به این دلیل که عزت وطن آینهدلیل خاس گاه بلن.مرتبه

ل شددهروش.ی گرای  داردا برخشف دولت با ت یه بر روابط میان آزادی و برابری و تعلل مسددئویشه، به تحا

کن.، اما روابط میان سددیطره و تسددلیم را باقی کردن شددرایط آن مل ی میدولت ق.رت که شددهروش.ی را با مل ی

ورش.، خشوش.، یا به مح ومان و یا به محرومان، کساشی که کم میگذارد  روابطی که یا به رعیت ارجاع داده میمی

گوین.  در این فراین. جایگزینی است که محرومیت از شرایط شهروش.ی جای میشوشدن. و بسیار کم سخن  کم می

ش.ه به اجزای بع.ی  در این ا. و مرزها که یارهو اجزای ت ه شودیاره میگیرد، کل به اجزا ت هشدهروش.ی را می 

ن شددهروش.ی، به و تعلل اقلیمی جایگزی شددودرود دین وطن میی عربی در سددطوگ گوشاگون به بیراهه میجامعه

ن در این کن.  هم نیبارتر جبران میای که فهم اشسدان فایر محرومی   را از شهروش.ی با جایگزینی فشکت گوشه

 که شیازی به آن ش.ارد: اش.یشمن. مصری، به شام شدود صدو ی اضدافه می   طه حساین  ا. و مرزهاسدت که به شام 

داشیم   میودششویس سوری ییوست میشمایشنامه عداهلل ونوسس افزاین. و به شامشوآور لبناشی را می صدوت جبران 

ای تا اش.ک زماشی یی  از این یزم شبودش.  با این اال و در چارچو  فرسدددای  های منطاهبده این ه این افزوده 
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رد وبرخ« ایادبیات شوبه»یا « ادبیات کردی»ی تری هم هسددت، مثشا این ه اشسددان به واژههای سددلبیجامعه شموشه

گمان این موضدددوع بر ت ثرگرایی دیلت ش.ارد، که اگر داشدددت درسدددت بود، بل ه در اسدددلوبی که کن.  بیمی

های تچه اکنون به شسبدر آن ی.ی.ار ش.ه است این موضوع ششان بیماری است  به همین دلیل آن« ت ثرگرایی»

 .گرددگسیخ گی اج ماعی برمیگردد، بل ه به ازهمم واوت در جهان عر  بریاست به ت ثرگرایی برشمی

گوی.، شخس ین وجه م.رشیسم اج ماعی می هرنر آهنت گوشه کهی آخر، خاموشی سیاست: اگر سیاست، آنشاطه

ای با آرام  مرگ ارزاشی گرداش.، جامعهگرا که جامعه را به وضددعیت رعیت باز میباشدد.، بنابراین ق.رت افراط

، شوداست به معنای م.رن تنها با اضور یا غیا  اازا  شناخ ه شمیکن. که هیچ سدیاسد ی در آن شیست  سی  می

که چن.ص.ایی اج ماعی در آن، به تشش گروهی کیوی  شدود ای شدناخ ه می وگوی اج ماعی شوشدوش.ه بل ه با گوت

  ک شودهای درس ی شیز شزدیی سشمت جامعه یی  ب ش. و به یاسخهایی دربارهتواش. یرس کن. و میت ییر می

گیرد و بیاشگر ارتاا در سددمت و سوهای گوشاگون این ت ثر دیل   را از ااسداس مسدئولیت فردی و اج ماعی می  

ورزی دارد، بل ه تا وق ی سیاستاسدت  بنابراین خاموشدی سدیاست تنها از س وت و رعیت و اس ب.اد یرده برشمی   

 .کن.شناسی شیز اشاره میو ارزشی و زیباییبرهاشی بر وجود اشسان و اعشن فردیت آزاد اوست به فار فرهنگی 

گرایی در سددط  یای.  این افراطی دولت ق.رت شمود میگرایی ق.رت در سددط  سددیاسددی، در ماوله  افراط

اق صدادی شیز یابرجا است و شام مشخصی دارد که عبارت است از ق.رت سودمحور، که ق.رت سیاسی را م.خلی  

روتمن.سددازیق ق.رت و فایرسددازیق جامعه، یا فایرسددازی جامعه یس از   داش. یعنی ثبرای رسددی.ن به ثروت می

 های عر  بهکشدداش.ن آن  آمیخ ن ق.رت و ثروت، سددن ی موروثی اسددت که ملتفایرسددازی دولت و به افشس

وران های عربی در دی عثماشی با آن آشنا ش.ش.، به این دلیل که دوران بعضی از شظامش ل آش ار در زمان سلطه

ا که دوران جکم به لحاظ ش لی یایان یاف ه است  از آنی عثماشی تثبیت شد.ه که از چن. دهه یی  دست سدلطه 

روت و ق.رت ی ثی سرکو  و فایرسازی بای. بر دوگاشهی عثماشی یایان یاف ه اما یایان شیاف ه است، دوگاشهسدلطه 

ایی.ه گاه از سیاست ملی اق صادی زو هیچ ودشگاه از علم اق صاد گرف ه شمیبنا شدود  به همین سدب  اق صداد هیچ   

حمد م های ک ا   شدای. بازگشت به آخرین صوحه شدود ، بل ه از ارص و طمع ق.رت ااکم گرف ه میشدود شمی

ای از گوی.، تصویر شومی.کنن.هی م سخن میوهای قرن بیسدت ی جهان عر  در دروازهکه درباره حسانین هیل  

رخی از های م علل به بای که یولاش.  به گوشههای بیگاشه خوابی.هربی ب.ه. که در باشکی عرف ههای به غارتیول

 .کن.شان برابری میی بیست سالی سایشهکشورهای عربی با بودجه

های ، ج.الی که گروهشددودگرایی ق.رت اق صددادی در ج.ال ثروتمن.سددازی و فایرسددازی ی.ی.ار می  افراط

به « جهان سوم»کن. و افراد دیگری را از من ال می« جهان چهارم»شان به «جهان سوم»ز ای از مردم را اگس رده

اش.، تا ا. و مرز هدایی کده بده شددد ل غیرقاشوشی اشباشددد ه   هدای اشد.کی از راه ثروت  برد  گروهمی« جهدان اول »

 هایاالی که تودهشددوش.، در داری برخوردار میی جهان سددرمایههای سددویهاشه از تولی.ات ییشددرف هویاشریخت

روش.  در این جهان معلوم با مجهول می« جهان چهارم»کنن. و به شددان را ترک می«جهان سددوم» اسدد ثمارشدد.ه

جزئی  ، که جهان عر «جهان سوم»رس. آمیخ ه است، ترس با بی ارگی و خشوشت با شاکامی  بنابراین به شظر می
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صادرات ثروت و واردات گرسنگی « ق.رت سودمحور»از آن اسدت، مح وم به ترس و گسست است  اشگار شا   

ه برد و بی ق.رتی که به لحاظ شظری به جهان سوم شس  میواسطهای باشد. که به ی دورگهاسدت  اشگار عرصده  

جهان اول و جهان چهارم به ش ل برابر در آن  -شه چیزی بی  از این  -اش های غیرقاشوشیلحاظ عملی به ثروت

 .شوش.یافت می

کشدد. که به اخشق اق صددادی یا اخشق و اق صدداد یا اق صدداد و هایی را یی  مییرسدد « ت سددودمحورق.ر»

سدددازی، و اصدددشاات را در ریزی، ملیزشن.  به دور از اخشق اق صدددادی مول. که برشامهمسدددئولیت ملی تنه می

است، ق.رت سودمحور چه  ها چیزهایی است که مربوط به رؤیاهای ملی بزرگ در دوران گذش هگیرد، و اینبرمی

ت گیرد، و از طرف دیگر سیاسق.یم  و چه شوی.ی.ش از طرفی سیاست کسر عوارض و مالیات عثماشی را یی می

های ملی را  تعجبی هم در این شیسدت، تا زماشی که ثروت گشودگی به روی ق.رت است و ق.رت  اسدراف ثروت 

فل هایی که بر سر آشها تواتوجه به راهی رسدی.ن به آن و بی هاتوجه به راهگشدودگی به روی ثروت، اشگار یول، بی 

شان های مول. غی ها یروژهتر وقتای شد.ه باش.  بنابراین خیلی عادی است که بی  بسدن.ه شدود، منبع خود می

بزشد. و جدایشدددان را کدارهای طویلی بگیرش. که در غیا  تاریباا کامل معیارهایی که به ق.رت خری. مردم یا به    

، «شرف»رسن.  شای. بازگشت به رمان مت جسدمی و رواشی آشها اهمیت دهن.، خیلی زود به سدودآوری می  سدش 

ن بردمیانبه ما ب.ه. که از« تاجران تازه به دوران رسددی.ه»، تصددویر هولناکی از اهلل ابراهیمصاان  آخرین رمان

اق صاد ملی و توطئه علیه آن را هم به  که یوسداش.ن افزاین.، چنانها میسدشمت مردم را هم به غارت دارایی آن 

 .کنن.کردن مردم ییوست میمسموم

گوی.: اسدد واده از اصددطشگ بورژوازی برای می« ی م.شیکوشددشددی در شا. جامعه»در ک اب   عزم  بشااره 

شان ترینهایی که مهمی روابط شیروی مسلط یادش.ه و در بخ شدان را در سدایه  توصدیف ثروتمن.اشی که ثروت 

طور اش.، به عنوان مثال، تنها بر سددبیل اسدد عاره درسددت اسددت  بهداری اسددت به دسددت آوردهاش اری و بنگاهییم

ای جاشبی که شزدی ی به ااکمان و رابطه با خویشاوش.ان ااکمان ی.ی.ه شودها ثابت میمشخص در این ییماش اری

که فردگرایی و عاششیت و تولی. و  شددوددی.گاهی به جهان شددناخ ه می در اق صدداد شیسددت  بورژوازی مطلو  با

 اش.وزی بااش.وزی و هم بیرون از یولکن.، شه مثل ثروتمن.ان امروز که هم در یولعناصدددر دیگر را با هم جمع می

ز شدددمارش.  برای همین در اق صددداد امرودارش. و ما.س میگرایی تنها کمیت را گرامی میتحایر کیویت و کیویت

کرد و در سددداخ ن اازا  های تولی. ملی را ایجاد و اجرا میی عربی ق.یم شیسدددت که یروژهجایی برای بورژواز

آموزی در دیروز و امروز  در گذش ه های فرهنگی مشدارکت داشدت، چیزی شزدیک به زبان  سدیاسدی و سدازمان   

ه چیزهای ب گشت، در االی که امروزآموخ ن زبان بیگاشه یی  از هر چیز دیگری به روشدنو ری و فرهنگ برمی 

 .که لزوماا تماسی با سط  روشنو ری و فرهنگی داش ه باش.آنگردد، بیزیاد دیگری برمی

گرایی راطی افگرایی فرهنگی ش یجهگرایی تواوتی با سدددطوگ دیگر ش.ارد  افراطدر سدددط  فرهنگی شیز افراط

یان تازه   این بشودای ادا مین تازههای  با بیاگرایی اق صادی است، هر چن. مشخصهسیاسی و تاجی بر سر افراط

چیزی جز اش زاع محض شیسددت، یعنی یک ای.ئولوژی تلویای که میان دو امر اش زاعی در شوسددان اسددت  آن دو   
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های .یشهی اشگردد و ایمان توجیهی برای رویارویی با همهعبارتن. از: علم و ایمان  علم به ت نولوژی وارداتی برمی

شه به جامعه  شودهای تلویای، به تجارت مربوط میهان ت ییرش.، ت نولوژی شیز، در ای.ئولوژیاش اادی است که خوا

نی  های دیشه به آموزه شددودو ییشددرفت اق صدداد ملی، به همان اش.ازه که ایمان به ای.ئولوژی اق .ارگرا مربوط می

  در ها ممنوع استعالم اج هاد و اش.یشهبرای همین گشودگی در اق صاد و بازار یذیرف ه ش.ه و جایز است، اما در 

اش گرایی به بایترین اش.ازهگذارش. افراطهایشددان فاصددله میها و مصدد.اقا. و مرزهای اش زاعیاتی که میان کلمه

اد یاب.  و شیز در افزای  تع.کردن شرایط آن شمود میگرایی در دعوت به مطالعه و مل یرسد.  بنابراین افراط می

های داشت سنتسدوادی، در گرامی و کنار زدن دی.گاه اش اادی  در اش شدار آموزش و فراگیرشد.ن بی   هاداششدگاه 

داشت اشاش  اطشعاتی و تب.یل رساشه به صنعت فرهنگ، در های آمری ایی، در گرامیموروثی و ش وفایی سریال

از  آساشی و آرامیازی که بهسفرهنگی  شدای. این اش زاعی -ی ملیکن کردن اافظهسد ای  اصدالت ملی و ریشده   

، همان چیزی است که در فرهنگ عربی موجی را شودمن ال می« صل  مشیم با اسرائیل»داشد ن اسدشم به   بزرگ

ای که خشقیت اشسداشی یوششی برای  ای به اال خود رها شد.ه اسدت  به گوشه  سداباه اشگیزد که به شد ل بی برمی

های آمری ا است و گشودگی بر دیگری واروشه فراموش کردن جنایتهای اسدراییل اسدت، جهان فرهنگی   جنایت

 .دادن اسشمجلوه

ی اساسی که آن را یایان شیز قرار ده.، دو مشاظهآنده. بیگرایی که ق.رت را سدرآغاز قرار می این افراط

یا  وشت بنیادگراییی خشددگرایی و دربارهی افراطگو ن دربارهگوی.: سددخنخواش.: شخسدد ین مشاظه میرا فرامی

خورش. شباش.، از گرایی اصلی آ  میهای آن که از افراطوجوی ریشهگرایی اسدشمی اگر در جست ی افراطدرباره

گو ن اش زاعی از خشوشت بنیادگرایی در میان روشنو ران عر  رواج معنا تهی خواه. بود  امروزه این شد ل سخن 

ی رسددالت ی اسدد عماری ق.یم، و موضددوع سدداخ گی و ریاکاراشهشددناسددهایشددان شددرقدارد، کسدداشی که در چهره

های عربی امروز به فوئرباخی شیاز ش.ارش. که در جنگل زش.گی کن.، کنن.  سددرزمینروشددنو ری را با هم جمع می

رف ه دستی میان غیا  قرص شان و شا  دین در تمنای امنیت ازبل ه به روشنو ر روشنگری شیاز دارش. که رابطه

م های ج.ی. به شام دفاع از عاششیت و روشنگری، اسشکه داششگاهیاشگیز است اینبین.  از چیزهایی که شگوترا ب

ی آن است و اشگار دموکراسی جزء ارگاشیک داشن.  اشگار ترور مساوی اسشم و یایهو تروریسدم را با هم مرتبط می 

زدن در های ج.ی.، که از دسددتداششددگاهی تم.ن ارویایی و میراث مسددیحی اسددت  واقعیت امر این اسددت که 

ی هآی.، تا زماشی که ی.ی.شان میترشدان دشمن عربیت و اسشم هس ن. خوش های تنگ و کوچ ی که بی سدالن 

ای معین اج هاد اسددشمی رواداری را که در اسددبابی بین.یشددن. که در دورهآنخواشن.، بیدینی را به زبان دینی می

یخ ی شای به وجود آورده اسدت، از شظر عینی تصویر واروشه ای دیگر ایهیات یی ی.هدورهتولی. کرده اسدت و در  

 .دهن.سلوی را ش ل می

، بل ه از شوداش از شیروهای افراطی تولی. شمیگرایی در اسدبا  اساسی گوی.: تا وق ی افراطی دوم میمشاظه

گرایی از های بع.ی افراطصددلی ق.رت اسددت و گوشهگرای ا، و تا وق ی افراطشددودهای سددیاسددی تولی. میق.رت

های دینی های مسدد ار برای رویارویی با گرای ییماشی سددیاسددی با ق.رتشددوش.، همگرایی اصددلی گرف ه میافراط

اشجام.  این سددخن تا وق ی درسددت اسددت که بخواهیم بر دفاع از ق.رت شیرومن.ی که  گرا به شاکجاآباد میافراط
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ی ا.ت ملی و جلوگیری از فرویاشدددی و یراکن.گی جامعه را دارد تأکی. کنیم  بنابراین همهتوان محدافظدت از و  

محافظت  های ق.رتگوی. بای. همزمان از دس گاهی سخ ی را تأمین کنن. که میتو رات سدیاسی ملی بای. معادله 

ی م.شی و ت ثیر  ن جامعهها برای براشگیخهای اخیر فراخوانجاسددت که در سددال ها را اصددشگ کرد  از اینو آن

ی م.شی به معنای شظری و تاریخی، وجود های  چن.ان معنای ایجابی دربر ش.اشدد ه اسددت، زیرا جامعه سددازمان

 .که ه.ف شابودی همزمان ق.رت و جامعه باش.داش.، مگر ایندولت شیرومن. را شرط خود می

ین ق.رت هم نان سدرچشدمه و خاس گاه   های ق.رت، ابرخشف باور به ضدرورت دفاع از ی اارچگی دسد گاه  

باقی « ش.هخشوشت اسشمی»ی شرایط از سرگیری ارکات کنن.هعنوان یایگاه مرکزی تأمینگرایی است و بهافراط

کنن. عربیت را با اسددشم شاض کنن. یا هر دو را به شامی های خارجی که تشش میکه از سددیاسددتآنماش.  بیمی

ه ها بدسدد اورد اخیر را برای رف ارهای اق .ارگرایاشه و ارتاای آن« شدد.هرایی اسددشمیگافراط»سددوم، غافل باشدد.  

کن.  بر ی سددنت اسددت و هم از آن گذر میگذارد  اشگار هم شماین.هتر به ارث میتر و خشددنهای همگونشدد ل

 .اش با آنکن. شه بر بیگاشگیتعلا  به ق.رت تأکی. می

گذارد عبارت است از خاموشی سیاست به معنای به ارث می« ش.هشمیگرایی اسد افراط»شخسد ین چیزی که  

ایی گرآورد و از وایساش  به این ترتی  در برابر از  سددیاسددی ق.یم موهوم جماعت دینی سددر برمی  اج ماعی

 ها وتوجه به دینی افراد جامعه بیدارد  از  سدیاسی که تاکنون وجود داشت، به همه تاریخی هولناکی یرده می

آمیخت و شیز وطن را با کار گروهی برای ارتاای گرایی را با شهروش.ی به هم میهایشدان شظر داشدت، ملی  مذه 

ها وطن  از  که ق.رت آن را شابود کرده اسدت، یا به شد لی تهی از خود تب.یل کرده است، با کساشی که به آن  

جا که از  به گرفت  از آنای فرهنگی بهره میشدددان از ابزارهکردنکرد و برای قاشعوگو میآورد، گوتروی می

گرفت، میان زن و مرد، ی ملی و ااوق شدهروش.ی سرچشمه می آورد و این کار از اش.یشده ی مردم روی میهمه

گذاشت  اما موهوم ها فرق شمیشیاموخ ه، مسدلمان و مسدیحی، عر  و غیرعر ، و شظایر این  آموخ ه و داش داش 

ورزد، و شیز بر اولویت اکثریت بر کن. و بر اولویت دین بر وطن تأکی. میها را شوی مینی ایجمداعدت دینی همده   

شدد.ن بر شددناخت، اولویت ت ویر بر اقناع، اقلیت، اولویت مرد بر زن، اولویت گذشدد ه بر اکنون، اولویت اسددشمی

شهایت ت ثیر ها تا بیاین اولویت وگو، اولویت م ن بر واقعیت، اولویت فرم بر مح وا و    اولویت ترسددداش.ن بر گوت

که این اایات را شوی کنن. که: اشحشل موهوم از  سیاسی، که موهومی م.رن است، به بازگشت آنشدوش. بی می

گرداش. که هیچ ربطی به شددد.ه باز میهای سددداریموهوم جمداعت دینی اشجامی.ه اسدددت، و جامعه را به دوران 

گرایی، دموکراسدددی، وطن، و شدددهروش.ی را به م.رشی که مواهیمی ماشن. ملیهای های م.رن ش.ارش.  دوراندوران

 .اشسان ارزاشی کردش.

ی کن. و همراه با آن همهموهوم جماعت، که تصدوری دینی است، از  را، که تصوری سیاسی است، شوی می 

ن  م از آنق خ.است شه از آکه اکن.  یارلمان ضرورتی ش.ارد، برای اینهای سیاسی مرتبط با آن را اش ار میموهوم

ای ی ملی کلمها جبههشودمردما اش خابات ب.عت اسدت، امور مسدلماشان با مشدورت در میان خودشدان اشجام می    

ش.ه از ارت.ادی است، زیرا خاس گاه و مرجع مسلماشان دین است شه وطنا سن.ی اها ب.ع ی دیگرش.، تصور اسشمی
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  شود، بل ه از کور و ایمان، و تواوت مسلمان و غیرمسلمان آغاز میشودها و تاسدیمات اج ماعی شدروع شمی  ارفه

.، مسلماشان اششهایت اس وار است  بنابراین جامعه همان مسلماشانسازی بیبه این ترتی  کل موضوع بر شوعی ساده

 .و امیری شیستش.ه، جماعت همان امرای جماعت، و امرا همان امیری است که بایتر از اهمان جماعت اسشمی

ای، هیچ فاصددلهگوشه که خاموشددی سددیاسددت را به ارث گذاشددت، همراه با آن و بی گرا، همانجماعت افراط

که  گوشه باش.خاموشدی فرهنگ را هم به ارث گذاشت  مسأله روشن است و هیچ آشو گی در آن شیست: اگر این 

، شددودخواش. خواش.ه میاج ماعی که آن را می-، بل ه در آگاهی فرهنگیشددودم ن دینی در ذات خود خواش.ه شمی

قمع میراث ملی م.رن و وشددد.گی و قلعداشددد های که در فضدددای تا.یر و محرومیت و شادان شگهوقت آگاهیآن

خواش.، خواش.ش  خواش.شی صوری خواه. فرهنگ مصدرفی و بشغت تهی قرار داشد ه باشد.، وق ی م ن دینی را می   

شناس.، شای. هم شسبت به هر دو شدان را شمی شدناسد. اما مح وای  ای که کلمات را می هبود، یعنی خواش.ن فرمالی

شادان اسددت  در چنین شددرایطی عال و شا. و ماایسدده و امر ملموس و سددببیت اج ماعی و اسددلو  تاریخی رخت 

واگ باقی وغری  و معجزه و اسدددطوره و شیروی کلمات و ارالعداده و عجید   بند.شد. و چیزی جز امور خدارق   برمی

و کنن.، علوم وگهای غیرعاششی هولناک راه بیو ن.، با جن گوتماش.  در چنین اال ی عجی  شیست که کارشاوالشمی

ای ف ری هی گرای را اسدشمی کنن.، و م.رشی ه را از شدعر شو و تئاتر گرف ه تا رمان و فلسدوه و تا برس. به همه   

 .عاششی و دموکراتیک، کور خالص ب.اشن.

گوشه که روشنو ر وجود ش.ارد مگر با وجود از  سیاسی، یا با وجود زش.گی اج ماعی که اازا  سیاسی نهما

ریشاشی و زش. که از یدهن.، خاموشی از  سیاسی روشنو ر را به زمین سس ی میی بیگاشه با آن شد ل شمی رابطه

رد با گیجای روشنو ر را می که جماعت جای از  سدیاسدی را گرفت، شدیخ شیز   تباهی خالی شیسدت  یس از آن 

ای که میان این دو برقرار اسدت  روشنو ر روشنگر امیر شبود، رؤیای امارت هم ش.اشت، زیر  تواوت شا  و وظیوه

آورد شظر داشدد ه باشدد.، به ارتاای وطن شظر دارد  به دلیل ها روی میهایی که به آنکه به اشسدداناو یی  از آن

اش.وهگین ما را ترک کرد، صدد.ای  جمرل حمدان به کنج عزلت یناه برد، یرسااینحرفظ  هاهمین اخ شف جایگاه

صر ن را س وت محاصره کرد، و الیرس مرقس به معماها ییوست، عبداهلل ندیم خاموش ش.، شام طه حسین بزرگ

 .که مسلمان روشنگری بود کسی را شیافت که از تبعی.ش جلوگیری کن. حرمد ابوزید

مان برد و ایی عر  که دین را گشایشی گمان میو خاموشی فرهنگ، اشسان ساده افزون بر خاموشی سیاست

ه کرد که او را بای زش.گی میین.اشدت، و در این گمان و ین.ار ال هم داشت، در فضای اج ماعی گاهی میرا ت یه

 که ب.اش. ازنآداشدددت شه به شوآوری  به این ترتی  به سدددراف مخالوان ق.رت رفت، بیتالید. ریداکداراشده وامی    

 گوین.ش.ه میچه این جماعت اسشمیگردد  زیرا آنگر برمیتر آن به ق.رت افراطهای گشادتر و هماهنگدروازه

وگو ها از گوتای هم به آن اضافه ش.  هر دوی آنگوی.، تازه چیزهای تازههمان چیزی است که دولت ق.رت می

کنن.، واقعیت امر این است که اشسان تا هر ها را اش ار میرابری اشسدان ها بو ت ثرگرایی و شا. بیزارش.، هر دوی آن

گوی.: فرزش. می برشت .اش را خو  از هم تمییز ده.تواش. اس ب.اد و شایضدو تجربه را با هم ششناخ ه باش.، شمی

 ان عر ، که در همهرس. اشسای روبرو شدود  به شظر می بین.، مگر هنگامی که مادر با شرینهمادرش را مادینه شمی
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ای با طور مطلل رابطهبین. و بر این باور است که مادر بهجا اس ب.اد او را محاصره کرده است، تنها مادرش را می

 .مادینگی ش.ارد

ها را امل ها به معنای تواوت ساخ ارهایی شیست که آنگوین.: تواوت مضمونهای فلسدوی می بعضدی م    

ی دینی، برخشف تواوت ای.ئولوژیک اق .ارگرا و سددداخ ار فروبسددد ه-سدددیاسدددی کنن.  برای همین سددداخ ارمی

برش.  به همین دلیل، ییروزی بعضی شیروهای دینی الجزایری در ای شسد  می هایشدان، به سداخ ار یگاشه  مضدمون 

ها و .یی تعی شود میشدی چیزی را ت ییر ش.اد، زیرا شیروهای دینی همهها در اب .ای دههاش خدابات شدددهرداری 

ه شام داد بکه ق.رت آش ه اشجام میهای ق.رت را از سدر گرف ن.، الب ه با یک تواوت چشمگیر، و آن این رویزیاده

های اسددشمی از داد، در االی که شیروهای دینی کارهای ق.رت را به شام ال و شددریعت و آموزهق.رت اشجام می

 ، که امیرالمومنین شبود، یادآوریانوه سردات یرا درباره ویشعرا یتواشیم گو هسدر گرف ن.  در این چارچو  می 

او  گذاش م که ازرا در جایگاهی می سردات ی مشدهور این اسدت: به خ.ا اگر کار به دست من بود  کنیم  آن گو ه

اصرار  شعراوی ( از این فراتر،93کن. یرس  ششود  )ک ا  توظیف الوساد، ب.ر عال، ص ی کارهایی که میدرباره

( این سخن، 92آور شیست  )همان ک ا ، ص داشت که شورایی که قرآن به آن فرمان داده است برای ااکم الزام

 .معنایی جز تأیی. دی  اتوری ااکم و رضا دادن به اس ب.ادش ش.ارد

ای یشهگیرد، ما را به تأمل گروهی مسددئو آن شاتواشی تاریخی که ق.رت و مخالوان و جامعه را با هم در بر می

اشجام.  این اتواق در ده.، اما به شابودی جامعه و ق.رت شمیگرایی را در محاصددره قرار میراش. که افراطیی  می

تواش. از وا.ت وطن و جامعه شگه.اری کن.  این اف . که غالباا ق.رت تنها منبعی است که میشدرایطی تاریخی می 

ای که عناصددر و ای سددخن بگوین. یا از ائ شف ملی تازههنی تازهدارد از اجماع ملی میها را وامیوضددعیت بعضددی

گرایی را هم از درون جدامعده و هم از درون ق.رت در برگیرد، الب ه اگر این کار مم ن   هدای مخدالف افراط  گروه

ون از یر، بفوزی منصوه ی عربی را، به زبانسوهای گوشاگون، جامعهوگرایی اق .ارگرای عربی در سمتباش.  افراط

 .گمان بیرون از تاریخ قرار خواه. دادگرایی اس مرار داش ه باش.، بیتاریخ قرار داده است، یا اگر افراط

-لیاسدرایی -گرایی و کاربردها و اسدلو  آن: این کلمه را منابع آمری ایی ی کلمه افراطی آخر دربارهمشاظه

میل کردش. و در فراگیرشدد.ش  مشددارکت داشدد ن.  داشن.، تحارویایی، که خودشددان را اایات و منبع اایات می

که ای.ئولوژی اسلو  آن را به کار گیرش.  در این اسلو  آنای اس واده کنن.، بیاز کلمه شودتصوری که باعث می

صوت  کنن. و به هر که بخواهن. شیزکه با راس ی و عینیت بیگاشه است به هر که بخواهن. صوت اع .ال ارزاشی می

ی ایایت م ح.ه ترجمان مشدددروعیت کوبی.ن عراق به وسدددیلههمچسدددبداشن.  در این دی.گاه در یی میگراافراط

ر   ا ی دی.گاه ملی سوریه که دشودگرا خواش.ه میالمللی اسدت، و فلسدطینی من سد  به جهاد اسشمی افراط   بین

ه آی.، در االی که به به شمار میگرایاشدفاع از صدل  عادیشه و فراگیر، عاششی و روشدمن. اسدت دی.گاهی افراط   

ه ش.ه روشنو ر عر  ک  فراتر از این، در ای.ئولوژی آمری اییشودی اق.امات اسدراییل صوت اع .ال داده می همه

آی.، در االی که روشدددنو ر عر  گرا به شظر میکن. روشدددنو ر افراطاش دفاع میگرایداشه از هویدت ملی و ملی 
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از مسایل عراق و فلسطین گرداش.ه و سرگرم مسایل دیگری ش.ه، روشنو ر مع .ل  شد.ه، که توجه  را آمری ایی

 .ش.ش  افراطی استکه او امری ایی ش.ه است و در آمری اییایع .ال است، با علم به اینو جمیل

که شا. ق.رت و آش ه شبیه ق.رت است  شودگرایی به تخصص داششگاهی اااله داده شمیدر یایان، شا. افراط

، که بر ق.رت و شدددودگرایی اااله داده میی شخسدددت به مصدددلحت ملی و ملیدارد، بل ه در درجهرا خوش می

 .شوردمخالوان ساخ گی یا واقعی آن می

 


