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اشاره  :فیصل دراج سال  3491در فلسطین چشم به جهان گشود و سال  3491مثل خیلیهای دیگر از کشورش
آواره شد .در داششدگاه دمشدل فلسدوه خواش .و دک رای فلسدوهاش را سال  3499از فراشسه گرفت او سالها در
زمینههای ادبیات و اش.یشده ماالههای بسدیاری من شدر کرده اسدت از ک ا های من شدرش.هاش شیز میتوان به
«واقعیت و الگو :دربارهی روابط سدددیاسدددت و ادبیات»« ،خاطرات شد د سدددتخوردگان»« ،رمان و تأویل تاریخ»،
«شظریهی رمان و رمان عربی» و «م.رشیسم رو به قهارا» اشاره کرد.
این من ا .فلسدطینی در ک ا

«م.رشیسم رو به قهارا» ضمن ماایسهی طه حسین با آدونیس و شوع برداشت

و برخورد این دو با م.رشیسدم و تششهای م واوتشان برای رسی.ن به آن ،جریان شوزایی عربی «النهضه» را که
از شیمههای قرن شوزدهم آغاز شد.ه و از شیمههای قرن بیس م رو به قهارا رف ه است ،بررسی میکن .و چرایی این
سددیر قهارایی را توضددی میده .دراج بر این باور اسددت که شوزایی عربی را شمیتوان به عنوان دورهای تاریخی
شامگذاری کرد ،زیرا مهمترین ویژگی دورهی تاریخی این است که جامعهای که آن را از سر گذراش.ه باش ،.هرگز
به شدرایط یی

از آن باز شگردد ،در االیکه کشورهای عربی ،بهویژه یس از ش ست  3499با اس مرار و اس ارار

ا ومتهای دی اتوری از یکسددو ،و یی.ای
داش هاش .این مااله وایسین ماالهی آن ک ا

جریانهای تن.رو اسددشمگرا از سددوی دیگر ،عا گردی خوفناک
است و شای .ب وان آن را خشصه و ش یجهی بررسی او داشست.

برخی ا یمان میگوین« :.افروخ ن یک شمع ،به ر از شورین به همهی تاری یها است» این سخن با همهی شجاب ی
که در آن اسدت به شد ل دیگری شیز ت.وین میشدود« :گرامیداشدت یک شمع و از یاد بردن همهی تاری یها،
سدهیم ش.ن در خاموشکردن همان یک شمع است» در جهان عر

چه بسا مسایلی هست که به این تاری ی و

شدمعهای تنها اااله داده میشود ،الب ه با یک تواوت بنیادی که یایهاش آش اربودن تاری ی و آشو هبودن شمعها
است ،خواه کمشمار باشن .و خواه یرشمار.
گرامشا

میگوت« :وق ی شاتواشی ق.رت و مخالوان را با هم دربرگیرد ،جامعه وارد بحران ارگاشیک میشود«

و لنین میگوت « :وق ی شاتواشی ق.رت و مخالوان با هم برابر باشددد ،.جامعه وارد فرآین.ی از گسدددسدددت و رکود
میشدود» وضعی ی که سالها است در جهان عر
اسددت به این ترتی

دی.ه میشود ،از آنچه گرامشی و لنین هر دو گو هاش .گذش ه

که آنچه ق.رت و مخالوان را همسددان میکن .تنها شاتواشی شیسددت ،بل ه اش د راک آنها در

تصورات و رف ارهای هماشن .است ،اشگار آن دو ،دو روی م واوت از یک س هاش..
با اینکه ،بیگمان ،شمیتوان همهی شظامهای عربی را ،با تواوتهای بیتردی.شددان ،به شظام یگاشهای خشصدده
کرد ،اما درشگ در اوضداع و ااوالشدان به ش ل عمومی ،این ام ان را فراهم میکن .که به الگویی شظری شزدیک
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شویم که با بی

تر این شظامهای مس ار سازگاری دارد ،الب ه با تواوتهایی که چن.ان ربطی ش.ارد به ماهیتشان

این الگو ،که پوالنتزاس زماشی آن را الگوی منطای-اش زاعی میخواش ،.فرصت یی

کشی.ن گزارههای زیر را فراهم

میکن:.
 )3در جهان عر  ،ق.رت سدیاسی سرچشمهی اصلی افراطگرایی را تشی ل میده .ق.رت سیاسی شخس ین
خاسد گاه افراطگرایی ،و افراطگرایی فرزش .شرعی آن است افراطگرایی اصلی الگوهایی را در ق.رت سیاسی ی.ی.
آورده است که گوشههای دیگر افراطگرایی با ش لهای م واوت از آن گرف ه میشوش..
 )2افراطگرایی ثاشوی ،یا افراطگرایی مخالوان ،از بهطول اشجامی.ن افراط گرایی ق.رت ی.ی .میآی .و دشبالهی
آن اسدددت ،الب ه با این تواوت بنیادی که افراطگرایی ثاشوی ،افراطگرایی شخسد د ین را به بایترین ا .میراش .که
دارای بی

ترین هماهنگی و بی

ترین خشوشت است ،به گوشهای که اشگار افراطگرایی شخس ین را بازتولی .میکن.

و افراطگرایی تازهای شیز به آن میافزای..
 )1این دو ش د ل از افراطگرایی که به ش د ل م ناو
گوشهای همزمان در ویراشی جامعه و یی

جامعه را به بن .کشددی.ه و آن را مصددادره کردهاش ،.به

راش.ن آن به سوی شابوی مشارکت میکنن..

 )9به دلیل از دسدترف ن فرصتهای تاریخی ،جستوجوی چشماش.ازی برای جامعهای جایگزین ،با ت یه بر
تعبیرهای آسددان و رواجیاف های مثل دموکراسددی ،ت ثرگرایی و گشددای

شدد.شی شیسددتا بل ه بای .به ش د لهای

بیساباهی دیگری ت یه کرد که جانگیری دوبارهی جامعه و جلوگیری از شابودی ق.رت مرکزی را همزمان تأمین
کنن .زیرا ق.رت مرکزی شیرومن .و خودتج.ی.کنن.ه شدددرط اسد د مرار جامعهی عربی در گوشههای م واوت آن
اسدددت این ما.مات ،الب ه به شد د ل شسدددبی ،م.خلی برای درشگ در افراطگراییای فراهم میکنن .که گاه میان
ق.رتهای منسو

به شوگرایی توزیع ش.ه است ،و گاه میان ق.رتهای منسو

به اسشم.

افراطگرایی ق.رت سدیاسدی مسلط در جهان عربی در همهی عرصهها ی.ی.ار میشود و در سیاست ،اق صاد،
فرهنگ ،آموزش و ش لگیری عادتهای زش.گی روزمره شووذ میکن .در عرصهی سیاسی بر دولت ق.رت درشگ
میکنیم شه بر ق.رت دولت ،دول ی که همهی تصددمیمگیریهای سددیاسددی را برای خود اا ار کرده و در تششددی
قاطعاشه برای کنارزدن جامعه آن را به مرزهای سدد وت و فسددخ یرتا

میکن .اما همین دولت که جامعه را از

شدأن سدیاسدی کنار میگذارد ،شاگزیر دوباره آن را از شو میآفرین .تا دشدمن فراگیری را در آن ببین .که سزاوار
محداصدددره اسدددت و بای .تحت کن رل و مراقبت قرار گیرد این ش ه ،قلعوقمع کلیت جامعه بهوسدددیلهی بخ
اق .ارگرای آن اسدت و رشد .و گس رش دس گاههای ق.رت را توضی میده .اشگار کلیت جامعه به سازمانهای
ق.رت و ادارههای آن ساده و خشصه ش.هاش .وضعیت ق.رت ،با فاشیسم ینهاشی که در آن است ،تواوتی با «اه »
دریاشورد در رمان «موبی دیک» ش.ارد اه
وق ی شهنگ دریاشورد روانیری

شهنگی را که تعای

میکرد شدددر مطلل میدی ،.تا اینکه سدددراشجام

و کش ی را با هم واژگون کرد ،اه

3

ش ست خورد.

وق ی دولدت قد.رت همه چیز را در درون خود قرار داده باشددد .و چیزی را برای بیرون ،یعنی برای جامعه،
واشگدذاشد د ده بداشددد ،.هر کدار بنیدادینی که به آن اق.ام کن .گاه تاا.ودی و گاه کامش اشگ فرمالی ه میخورد
روزشامههای گوشاگون در غیا
یک از

گوتوگوی اج ماعی به روزشامهای واا .تب.یل میشددوش ،.و از های گوشاگون به

که چن .چهره داردا سددازمانهای سددن.ی ایی شیز به سددازمانهای فرمالی های که تنها شیازهای دولت

ق.رت را برآورده می کنن ،.و شه چیزی از شیازهای جامعه را در چنین اسدلوبی اازا

سیاسی و سن.ی اها ،هماشن.

سازوکار اش خابات ،بیاشگر شیازهای جامعه شیس ن ،.بل ه به ق.رت مرکزی ارجاع میدهن ،.که شیازهای واقعی جامعه
را به ارفهای خیالی تعبیر میکنن..
دولت ق.رت ،که با ق.رت دولت م واوت اسدددت ،گزارههایی را یی

میکشددد .که میتوان آشها را در چهار

شاطهی اساسی ملموس خشصه کرد :دولت ،جامعه ،شهروش.ی ،خاموشی سیاست.
شاطدهی شخسدددت ،دولدت :افراط گرایی قد.رت به شوی دولت و شابودی موهوم آن میاشجام .به لحاظ شظری،
دولت ،با ثبات و فراگیری بنیانها و عرفها و سددنتهای

شددناخ ه میشددود که بر افراد و اازا

و گروههای

گوشاگوشی که به ق.رت میرسدددن .فرماشروایی میکن .برخشف دولت ق.رت که ق.رت را بایتر از دولت ،افراد را
بایتر از بنیانها ،و گروهها را بایتر از دسد گاهها قرار میده .در عملیات جابهجایی اینچنینی دولت عا ششددینی
میکن .و جایگاه

را برای ش لهای ق.یمی ادارهی جامعه ،که ربطی با دورانهای تازه ش.ارش ،.خالی میکن .اگر

به لحاظ شظری دولت بیاشگر ارادهی کلیت اج ماعی به معنای شسددبی باشدد ،.وق ی ق.رت آن را میبلع ،.به دولت
ق.رت تب.یل میشددود و اای دیگر بیاشگر ارادهی اج ماعی ت هت ه شدد.های اسددت که بنا بر ارادهی دیگری که
دامنهی گس ردهتری دارد ،ت هت ه ش.ه و کنار گذاش ه ش.ه است سرآغازهای گسست اج ماعی از این جایگزینی
بیرون می آین ،.و دولت ق.رت شیز در چنین شدرایطی است که به زبان اتو کشی.ه ،تخم آت

افروزی داخلی را ،یا

به زبان دیگر ،تخم جنگ داخلی را در جامعه مییاش..
شاطهی دوم ،جامعه :عا ششدینی دولت به خاموشدی جامعه میاشجام .دولت که موهوم م.رشی است ،تنها به
این دلیل میتواش .جامعه را م ح .کن .که افراد از او فرماشبرداری میکنن ،.شه اینکه دولت فرماشبردار افراد باش.
این فرماشبرداری از آنجا اتواق میاف  .که دولت اش.یشددهی برابری ااوق و برابری وظایف را عینیت میبخشدد.
اما وق ی دولت ق.رت که افراطگرایی خلل میکن .و به آن عینیت میده ،.رابطههای

را شددخصددی میکن .یعنی

بعضددی از افراد را بایتر از دولت ،و خاس د گاه و مرجع دولت قرار میده ،.معیارهای دولت را کنار میزش .و شابود
میکن .روشددن اسددت که چنین کاری تنها وق ی سددازمان مییاب .که گروههای اج ماعی گس د ردهای از دول ی که
دیگر دولت شیسدت بیرون گذاشد ه شدوش ،.یعنی شابرابری اج ماعی به عنوان قاشوشی یزمایجرا برقرار شود دولت
ق.رت در چنین ا .و مرزهایی دو شا

بر عه.ه میگیرد :از سددویی ق.رتی اسددت به شوع گروههای مسددلط ،و از

سدوی دیگر ق.رتی اسدت علیه آش ه از جامعه باقی ماش.ه است ش یجهی این سادهسازی و خشصهسازی دولت به
ق.رت ،مهاجرت اج ماعی با وجوه گوشاگون اسدت ،که افراد جامعه را ،یعنی کسداشی را که دولت آنها را زیر س م
له کرده اسدت ،وامیدارد در جستوجوی خاس گاهها و مرجعهای تازهای برای تعلل باشن .و در شرایط فایرسازی
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جامعه ،به خاسد د گاههای دینی و طایوهای و اقلیمی و عشدددیرهای روی میآورش .تعللهای تازه به لحاظ منطای و
تاریخی با ق.رتی که آنها را تولی .کرده است برابرش .ق.رت افراطگرا در لحظهی شخست دولت را شابود میکن.
و قد.رت را بداقی میگدذارد ،تا در لحظهی بع.ی جامعه را از هم ج.ا و رعیت و طایوه خلل کن .زیرا رعیت در
رابطهی جامعهای ،که دیگر جامعه شیست ،با ق.رت به وجود میآی ،.و طایوهها شیز در رابطهی جامعهای ،که دیگر
جامعه شیست ،با خود آن جامعه تولی .می شوش .به همان اش.ازه که ق.رتی که دولت را شابود کرده است به دوراشی
غیرم.رن شسد

میبرد ،جامعهای شیز که افراطگرایی اق .ارگرا آن را به رعیت و طایوهها تاسددیم کرده اسددت به

دوراشی مد.رن شسد د

شمیبرد بده همین ترتید  ،ق.رتی که همهی امور جامعه را درون خود قرار داده اسدددت،

دگرگوشی تاریخی فاجعهباری را به اشجام میرسددداش .جامعه و دولت را از دورانهای م.رن عا

میکشددد .و به

دورانهای ق.یم بازمیگرداش..
شاطه ی سوم :شهروش.ی :شهروش.ی به معنای تعلل اشسان به خاس گاه گس رده و ییشرف های است به شام وطن،
که گذری کیوی از خاسدد گاههای تنگ و مح.ود را شدد ل میده .خواه این خاسدد گاههای تنگ و مح.ود اقلیمی
باشدن .یا مذهبی یا قومی و شژادی اما این گذر ،تنها در آن فضدای اج ماعی دموکراتیک و عاششی محال میشود
که شد وفایی شخصیت اشساشی و کرامت و آزادی اش را تأمین کن ،.جایی که دولت دولت همگان است ،جایی که
همگان از ااوق و وظایف برابر برخوردارش .به این معنا شددهروش.ی ،یعنی تعلل به وطن و وفاداری به مصددلحت
ملی ،بیاشگر ارتاای اخشقی و فرهنگی و ارزشدی بیساباه ،و گذر از تعصبات مح.ود گذش ه است بنابراین ،وطن از
عبارت تنگشظراشهای که میگوی« .دین مؤمن وطن اوسدت» که یک شخصیتبخشی دینی است ،تب.یل به جایگاه
گس ردهای میشود که شهروش .با شهروش.ان دیگر در آزادی ،و جستوجوی مش رک برای زش.گی و آین.هی به ر
مشدارکت میکن .این شدخصدیتبخشدی از اشسان آزادی آغاز میشود که معنای مسئولیت فردی و اج ماعی را
آموخ ه اسدت هم نین از عبارت ق.یمی که میگوی« .برای سدلطان و عزت سدلطان» ،اشگار مرگ در راه سلطان
مرگ در راه وطن اسدت ،که یک شدخصدیتبخشی قائم بر بای و یایین است ،میرسیم به جایی که عزت وطن به
دلیل خاس گاه بلن.مرتبهی آن است ،به این دلیل که عزت وطن آینهی عزت و کرامت شهروش .است.
دولت با ت یه بر روابط میان آزادی و برابری و تعلل مسددئویشه ،به تحال شددهروش.ی گرای

داردا برخشف

دولت ق.رت که شددهروش.ی را با مل یکردن شددرایط آن مل ی میکن ،.اما روابط میان سددیطره و تسددلیم را باقی
میگذارد روابطی که یا به رعیت ارجاع داده می شوش ،.یا به مح ومان و یا به محرومان ،کساشی که کم میخورش،.
کم میشوشدن .و بسیار کم سخن می گوین .در این فراین .جایگزینی است که محرومیت از شرایط شهروش.ی جای
شدهروش.ی را میگیرد ،کل به اجزا ت هیاره میشود و اجزای ت هیارهش.ه به اجزای بع.ی در این ا .و مرزها که
جامعهی عربی در سددطوگ گوشاگون به بیراهه میرود دین وطن میشددود و تعلل اقلیمی جایگزین شددهروش.ی ،به
گوشهای که فهم اشسدان فایر محرومی

را از شهروش.ی با جایگزینی فشکتبارتر جبران میکن .هم نین در این

ا .و مرزهاسدت که به شام طه حساین صدو ی اضدافه میشدود که شیازی به آن ش.ارد :اش.یشمن .مصری ،به شام
جبران صدوت شوآور لبناشی را میافزاین .و به شام سعداهلل ونوس شمایشنامهشویس سوری ییوست میشود میداشیم
بده این ه این افزودههای منطاه ای تا اش.ک زماشی یی

از این یزم شبودش .با این اال و در چارچو
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فرسدددای

جامعه شموشههای سددلبیتری هم هسددت ،مثشا این ه اشسددان به واژهی «ادبیات کردی» یا «ادبیات شوبهای» برخورد
میکن .بی گمان این موضدددوع بر ت ثرگرایی دیلت ش.ارد ،که اگر داشدددت درسدددت بود ،بل ه در اسدددلوبی که
«ت ثرگرایی» در آن ی.ی.ار ش.ه است این موضوع ششان بیماری است به همین دلیل آنچه اکنون به شسبتهای
م واوت در جهان عر

بریاست به ت ثرگرایی برشمیگردد ،بل ه به ازهمگسیخ گی اج ماعی برمیگردد.

شاطهی آخر ،خاموشی سیاست :اگر سیاست ،آنگوشه که هرنر آهنت میگوی ،.شخس ین وجه م.رشیسم اج ماعی
باشدد ،.بنابراین ق.رت افراطگرا که جامعه را به وضددعیت رعیت باز میگرداش ،.جامعهای با آرام
میکن .که هیچ سدیاسد ی در آن شیست سیاست به معنای م.رن تنها با اضور یا غیا

اازا

مرگ ارزاشی

شناخ ه شمیشود،

بل ه با گوتوگوی اج ماعی شوشدوش.های شدناخ ه میشدود که چن.ص.ایی اج ماعی در آن ،به تشش گروهی کیوی
ت ییر میکن .و میتواش .یرس
این ت ثر دیل

هایی دربارهی سشمت جامعه یی

ب ش .و به یاسخهای درس ی شیز شزدیک شود

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

اسدت بنابراین خاموشدی سدیاست تنها از س وت و رعیت و اس ب.اد یرده برشمیدارد ،بل ه تا وق ی سیاستورزی
برهاشی بر وجود اشسان و اعشن فردیت آزاد اوست به فار فرهنگی و ارزشی و زیباییشناسی شیز اشاره میکن..
افراطگرایی ق.رت در سددط سددیاسددی ،در ماولهی دولت ق.رت شمود مییای .این افراطگرایی در سددط
اق صدادی شیز یابرجا است و شام مشخصی دارد که عبارت است از ق.رت سودمحور ،که ق.رت سیاسی را م.خلی
برای رسددی.ن به ثروت میداش .یعنی ثروتمن.سددازیق ق.رت و فایرسددازیق جامعه ،یا فایرسددازی جامعه یس از
فایرسددازی دولت و به افشسکشدداش.ن آن آمیخ ن ق.رت و ثروت ،سددن ی موروثی اسددت که ملتهای عر

به

ش ل آش ار در زمان سلطهی عثماشی با آن آشنا ش.ش ،.به این دلیل که دوران بعضی از شظامهای عربی در دوران
سدلطهی عثماشی تثبیت شد.ه که از چن .دهه یی

دستکم به لحاظ ش لی یایان یاف ه است از آنجا که دوران

سدلطهی عثماشی یایان یاف ه اما یایان شیاف ه است ،دوگاشهی سرکو
بنا شدود به همین سدب

و فایرسازی بای .بر دوگاشهی ثروت و ق.رت

اق صداد هیچگاه از علم اق صاد گرف ه شمیشود و هیچگاه از سیاست ملی اق صادی زایی.ه

شمیشدود ،بل ه از ارص و طمع ق.رت ااکم گرف ه میشدود شدای .بازگشت به آخرین صوحههای ک ا
حسانین هیل

که دربارهی جهان عر

محمد

در دروازههای قرن بیسدتوی م سخن میگوی ،.تصویر شومی.کنن.های از

یولهای به غارترف هی عربی ب.ه .که در باشکهای بیگاشه خوابی.هاش .به گوشهای که یولهای م علل به برخی از
کشورهای عربی با بودجهی سایشهی بیست سالشان برابری میکن..
افراطگرایی ق.رت اق صددادی در ج.ال ثروتمن.سددازی و فایرسددازی ی.ی.ار میشددود ،ج.الی که گروههای
گس ردهای از مردم را از «جهان سوم»شان به «جهان چهارم» من ال میکن .و افراد دیگری را از «جهان سوم» به
«جهدان اول» میبرد گروههدای اشد.کی از راه ثروتهدایی کده بده شد د ل غیرقاشوشی اشباشد د هاش ،.تا ا .و مرز
ریختویاشهای سددویهاشه از تولی.ات ییشددرف هی جهان سددرمایهداری برخوردار میشددوش ،.در االی که تودههای
اسدد ثمارشدد.ه «جهان سددوم»شددان را ترک میکنن .و به «جهان چهارم» میروش .در این جهان معلوم با مجهول
آمیخ ه است ،ترس با بی ارگی و خشوشت با شاکامی بنابراین به شظر میرس« .جهان سوم» ،که جهان عر
6

جزئی

«ق.رت سودمحور» صادرات ثروت و واردات گرسنگی

از آن اسدت ،مح وم به ترس و گسست است اشگار شا

اسدت اشگار عرصدهی دورگهای باشد .که بهواسطهی ق.رتی که به لحاظ شظری به جهان سوم شس
لحاظ عملی به ثروتهای غیرقاشوشیاش  -شه چیزی بی

میبرد و به

از این  -جهان اول و جهان چهارم به ش ل برابر در آن

یافت میشوش..
«ق.رت سددودمحور» یرسد

هایی را یی

میکشدد .که به اخشق اق صددادی یا اخشق و اق صدداد یا اق صدداد و

مسدددئولیت ملی تنه میزشن .به دور از اخشق اق صدددادی مول .که برشامهریزی ،ملیسدددازی ،و اصدددشاات را در
برمیگیرد ،و اینها چیزهایی است که مربوط به رؤیاهای ملی بزرگ در دوران گذش ه است ،ق.رت سودمحور چه
ق.یم

و چه شوی.ی.ش از طرفی سیاست کسر عوارض و مالیات عثماشی را یی میگیرد ،و از طرف دیگر سیاست

اسدراف ثروت های ملی را تعجبی هم در این شیسدت ،تا زماشی که ثروت گشودگی به روی ق.رت است و ق.رت
گشدودگی به روی ثروت ،اشگار یول ،بیتوجه به راههای رسدی.ن به آن و بیتوجه به راههایی که بر سر آشها توافل
میشدود ،منبع خودبسدن.های شد.ه باش .بنابراین خیلی عادی است که بی
بزشد .و جدایشدددان را کدارهای طویلی بگیرش .که در غیا

تر وقتها یروژههای مول .غی شان

تاریباا کامل معیارهایی که به ق.رت خری .مردم یا به

سدشمت جسدمی و رواشی آشها اهمیت دهن ،.خیلی زود به سدودآوری می رسن .شای .بازگشت به رمان «شرف»،
آخرین رمان صاان اهلل ابراهیم ،تصددویر هولناکی از «تاجران تازه به دوران رسددی.ه» به ما ب.ه .که ازمیانبردن
سدشمت مردم را هم به غارت دارایی آنها میافزاین ،.چنانکه یوسداش.ن اق صاد ملی و توطئه علیه آن را هم به
مسمومکردن مردم ییوست میکنن..
عزم بشااره در ک اب

«کوشددشددی در شا .جامعهی م.شی» میگوی :.اس د واده از اصددطشگ بورژوازی برای

توصدیف ثروتمن.اشی که ثروتشدان را در سدایهی روابط شیروی مسلط یادش.ه و در بخ

هایی که مهمترینشان

ییماش اری و بنگاهداری اسددت به دسددت آوردهاش ،.به عنوان مثال ،تنها بر سددبیل اس د عاره درسددت اسددت بهطور
مشخص در این ییماش اریها ثابت میشود که شزدی ی به ااکمان و رابطه با خویشاوش.ان ااکمان ی.ی.های جاشبی
در اق صدداد شیسددت بورژوازی مطلو

با دی.گاهی به جهان شددناخ ه میشددود که فردگرایی و عاششیت و تولی .و

عناصدددر دیگر را با هم جمع میکن ،.شه مثل ثروتمن.ان امروز که هم در یولاش.وزی و هم بیرون از یولاش.وزی با
تحایر کیویت و کیویتگرایی تنها کمیت را گرامی میدارش .و ما.س میشدددمارش .برای همین در اق صددداد امروز
جایی برای بورژوازی عربی ق.یم شیسدددت که یروژههای تولی .ملی را ایجاد و اجرا می کرد و در سددداخ ن اازا
سدیاسدی و سدازمانهای فرهنگی مشدارکت داشدت ،چیزی شزدیک به زبانآموزی در دیروز و امروز در گذش ه
آموخ ن زبان بیگاشه یی

از هر چیز دیگری به روشدنو ری و فرهنگ برمیگشت ،در االی که امروز به چیزهای

زیاد دیگری برمیگردد ،بیآنکه لزوماا تماسی با سط روشنو ری و فرهنگی داش ه باش..
در سدددط فرهنگی شیز افراطگرایی تواوتی با سدددطوگ دیگر ش.ارد افراط گرایی فرهنگی ش یجهی افراطگرایی
سیاسی و تاجی بر سر افراطگرایی اق صادی است ،هر چن .مشخصههای

با بیان تازهای ادا میشود این بیان تازه

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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عبارتن .از :علم و ایمان علم به ت نولوژی وارداتی برمیگردد و ایمان توجیهی برای رویارویی با همهی اش.یشههای
اش اادی است که خواهان ت ییرش ،.ت نولوژی شیز ،در ای.ئولوژیهای تلویای ،به تجارت مربوط میشود شه به جامعه
و ییشددرفت اق صدداد ملی ،به همان اش.ازه که ایمان به ای.ئولوژی اق .ارگرا مربوط میشددود شه به آموزههای دینی
برای همین گشودگی در اق صاد و بازار یذیرف ه ش.ه و جایز است ،اما در عالم اج هاد و اش.یشهها ممنوع است در
ا .و مرزهای اش زاعیاتی که میان کلمهها و مصدد.اقهایشددان فاصددله میگذارش .افراطگرایی به بایترین اش.ازهاش
میرسد .بنابراین افراطگرایی در دعوت به مطالعه و مل یکردن شرایط آن شمود مییاب .و شیز در افزای

تع.اد

داششدگاهها و کنار زدن دی.گاه اش اادی در اش شدار آموزش و فراگیرشد.ن بیسدوادی ،در گرامیداشت سنتهای
موروثی و ش وفایی سریالهای آمری ایی ،در گرامی داشت اشاش
سد ای

اطشعاتی و تب.یل رساشه به صنعت فرهنگ ،در

اصدالت ملی و ریشدهکن کردن اافظهی ملی-فرهنگی شدای .این اش زاعیسازی که بهآساشی و آرامی از

بزرگداشد ن اسدشم به «صل مشیم با اسرائیل» من ال میشود ،همان چیزی است که در فرهنگ عربی موجی را
برمیاشگیزد که به شد ل بیسداباهای به اال خود رها شد.ه اسدت به گوشهای که خشقیت اشسداشی یوششی برای
جنایتهای اسدراییل اسدت ،جهان فرهنگی فراموش کردن جنایتهای آمری ا است و گشودگی بر دیگری واروشه
جلوهدادن اسشم.
این افراطگرایی که ق.رت را سدرآغاز قرار میده .بیآن که آن را یایان شیز قرار ده ،.دو مشاظهی اساسی
را فرامیخواش :.شخسدد ین مشاظه میگوی :.سددخنگو ن دربارهی افراطگرایی و دربارهی خشددوشت بنیادگرایی یا
دربارهی افراطگرایی اسدشمی اگر در جستوجوی ریشههای آن که از افراطگرایی اصلی آ

میخورش .شباش ،.از

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

رواج

دارد ،کسدداشی که در چهرههایشددان شددرقشددناسدی اسد عماری ق.یم ،و موضددوع سدداخ گی و ریاکاراشهی رسددالت
روشددنو ری را با هم جمع میکنن .سددرزمینهای عربی امروز به فوئرباخی شیاز ش.ارش .که در جنگل زش.گی کن،.
بل ه به روشنو ر روشنگری شیاز دارش .که رابطهی میان غیا

قرص شان و شا

دین در تمنای امنیت ازدسترف ه

را ببین .از چیزهایی که شگوتاشگیز است اینکه داششگاهیهای ج.ی .به شام دفاع از عاششیت و روشنگری ،اسشم
و تروریسدم را با هم مرتبط میداشن .اشگار ترور مساوی اسشم و یایهی آن است و اشگار دموکراسی جزء ارگاشیک
تم.ن ارویایی و میراث مسددیحی اسددت واقعیت امر این اسددت که داششددگاهیهای ج.ی ،.که از دسددتزدن در
سدالنهای تنگ و کوچ ی که بی

ترشدان دشمن عربیت و اسشم هس ن .خوششان میآی ،.تا زماشی که ی.ی.هی

دینی را به زبان دینی میخواشن ،.بیآنکه در اسددبابی بین.یشددن .که در دورهای معین اج هاد اسددشمی رواداری را
تولی .کرده اسدت و در دورهای دیگر ایهیات یی ی.های به وجود آورده اسدت ،از شظر عینی تصویر واروشهی شیخ
سلوی را ش ل میدهن..
مشاظهی دوم میگوی :.تا وق ی افراطگرایی در اسدبا

اساسیاش از شیروهای افراطی تولی .شمیشود ،بل ه از

ق.رتهای سددیاسددی تولی .میشددود ،و تا وق ی افراطگرای اصددلی ق.رت اسددت و گوشههای بع.ی افراطگرایی از
افراطگرایی اصددلی گرف ه میشددوش ،.همییماشی سددیاسددی با ق.رتهای مس د ار برای رویارویی با گرای

های دینی

افراطگرا به شاکجاآباد میاشجام .این سددخن تا وق ی درسددت اسددت که بخواهیم بر دفاع از ق.رت شیرومن.ی که
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توان محدافظدت از و ا.ت ملی و جلوگیری از فرویاشدددی و یراکن.گی جامعه را دارد تأکی .کنیم بنابراین همهی
تو رات سدیاسی ملی بای .معادلهی سخ ی را تأمین کنن .که میگوی .بای .همزمان از دس گاههای ق.رت محافظت
و آنها را اصددشگ کرد از اینجاسددت که در سددالهای اخیر فراخوانها برای براشگیخ ن جامعهی م.شی و ت ثیر
سددازمانهای

چن.ان معنای ایجابی دربر ش.اشدد ه اسددت ،زیرا جامعهی م.شی به معنای شظری و تاریخی ،وجود

دولت شیرومن .را شرط خود میداش ،.مگر اینکه ه.ف شابودی همزمان ق.رت و جامعه باش..
برخشف باور به ضدرورت دفاع از ی اارچگی دسد گاههای ق.رت ،این ق.رت هم نان سدرچشدمه و خاس گاه
افراطگرایی است و بهعنوان یایگاه مرکزی تأمینکنن.هی شرایط از سرگیری ارکات «خشوشت اسشمیش.ه» باقی
میماش .بیآنکه از سددیاسددتهای خارجی که تشش میکنن .عربیت را با اسددشم شاض کنن .یا هر دو را به شامی
سددوم ،غافل باشدد« .افراطگرایی اسددشمیشدد.ه» دس د اورد اخیر را برای رف ارهای اق .ارگرایاشه و ارتاای آنها به
شدد لهای همگونتر و خشددنتر به ارث میگذارد اشگار هم شماین.هی سددنت اسددت و هم از آن گذر میکن .بر
تعلا

به ق.رت تأکی .میکن .شه بر بیگاشگیاش با آن.
شخسد ین چیزی که «افراطگرایی اسدشمیش.ه» به ارث میگذارد عبارت است از خاموشی سیاست به معنای

اج ماعیاش به این ترتی

در برابر از

تاریخی هولناکی یرده میدارد از

سددیاسددی ق.یم موهوم جماعت دینی سددر برمیآورد و از وایسگرایی

سدیاسی که تاکنون وجود داشت ،به همهی افراد جامعه بیتوجه به دینها و

مذه هایشدان شظر داشدت ،ملیگرایی را با شهروش.ی به هم میآمیخت و شیز وطن را با کار گروهی برای ارتاای
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 آنها

روی میآورد ،گوتوگو میکرد و برای قاشعکردنشدددان از ابزارهای فرهنگی بهره میگرفت از آنجا که از

به

همهی مردم روی میآورد و این کار از اش.یشدهی ملی و ااوق شدهروش.ی سرچشمه می گرفت ،میان زن و مرد،
داش

آموخ ه و داش

شیاموخ ه ،مسدلمان و مسدیحی ،عر

و غیرعر  ،و شظایر اینها فرق شمیگذاشت اما موهوم

جمداعدت دینی همدهی اینها را شوی میکن .و بر اولویت دین بر وطن تأکی .میورزد ،و شیز بر اولویت اکثریت بر
اقلیت ،اولویت مرد بر زن ،اولویت گذشدد ه بر اکنون ،اولویت اسددشمیشدد.ن بر شددناخت ،اولویت ت ویر بر اقناع،
اولویت ترسددداش.ن بر گوتوگو ،اولویت م ن بر واقعیت ،اولویت فرم بر مح وا و
میشدوش .بیآن که این اایات را شوی کنن .که :اشحشل موهوم از

این اولویتها تا بیشهایت ت ثیر

سیاسی ،که موهومی م.رن است ،به بازگشت

موهوم جمداعت دینی اشجامی.ه اسدددت ،و جامعه را به دورانهای سددداریشددد.ه باز می گرداش .که هیچ ربطی به
دورانهای م.رن ش.ارش .دورانهای م.رشی که مواهیمی ماشن .ملیگرایی ،دموکراسدددی ،وطن ،و شدددهروش.ی را به
اشسان ارزاشی کردش..
موهوم جماعت ،که تصدوری دینی است ،از

را ،که تصوری سیاسی است ،شوی میکن .و همراه با آن همهی

موهومهای سیاسی مرتبط با آن را اش ار میکن .یارلمان ضرورتی ش.ارد ،برای اینکه ا م از آنق خ.است شه از آن
مردما اش خابات ب.عت اسدت ،امور مسدلماشان با مشدورت در میان خودشدان اشجام میشودا جبههی ملی کلمهای
ارت.ادی است ،زیرا خاس گاه و مرجع مسلماشان دین است شه وطنا سن.ی اها ب.ع ی دیگرش ،.تصور اسشمیش.ه از
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ارفهها و تاسدیمات اج ماعی شدروع شمیشود ،بل ه از کور و ایمان ،و تواوت مسلمان و غیرمسلمان آغاز میشود
به این ترتی

کل موضوع بر شوعی سادهسازی بیشهایت اس وار است بنابراین جامعه همان مسلماشاناش ،.مسلماشان

همان جماعت اسشمیش.ه ،جماعت همان امرای جماعت ،و امرا همان امیری است که بایتر از او امیری شیست.
جماعت افراطگرا ،همانگوشه که خاموشددی سددیاسددت را به ارث گذاشددت ،همراه با آن و بیهیچ فاصددلهای،
خاموشدی فرهنگ را هم به ارث گذاشت مسأله روشن است و هیچ آشو گی در آن شیست :اگر اینگوشه باش .که
م ن دینی در ذات خود خواش.ه شمیشددود ،بل ه در آگاهی فرهنگی-اج ماعی که آن را میخواش .خواش.ه میشددود،
آنوقت آگاهیای که در فضدددای تا.یر و محرومیت و شادان شگهداشدد هشددد.گی و قلعوقمع میراث ملی م.رن و
فرهنگ مصدرفی و بشغت تهی قرار داشد ه باشد ،.وق ی م ن دینی را میخواش ،.خواش.ش

خواش.شی صوری خواه.

بود ،یعنی خواش.ن فرمالی های که کلمات را میشدناسد .اما مح وایشدان را شمیشناس ،.شای .هم شسبت به هر دو
شادان اسددت در چنین شددرایطی عال و شا .و ماایسدده و امر ملموس و سددببیت اج ماعی و اسددلو
برمیبند.شد .و چیزی جز امور خدارقالعداده و عجید وغری
شمیماش .در چنین اال ی عجی

تاریخی رخت

و معجزه و اسدددطوره و شیروی کلمات و ارواگ باقی

شیست که کارشاوالهای غیرعاششی هولناک راه بیو ن ،.با جن گوتوگو کنن ،.علوم

را اسدشمی کنن ،.و م.رشی ه را از شدعر شو و تئاتر گرف ه تا رمان و فلسدوه و تا برس .به همهی گرای

های ف ری

عاششی و دموکراتیک ،کور خالص ب.اشن..
همان گوشه که روشنو ر وجود ش.ارد مگر با وجود از

سیاسی ،یا با وجود زش.گی اج ماعی که اازا

سیاسی

رابطهی بیگاشه با آن شد ل شمیدهن ،.خاموشی از

سیاسی روشنو ر را به زمین سس ی میزش .که از یریشاشی و

تباهی خالی شیسدت یس از آنکه جماعت جای از

سدیاسدی را گرفت ،شدیخ شیز جای روشنو ر را میگیرد با

تواوت شا
او یی

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

از آنکه به اشسددانهایی که به آنها روی میآورد شظر داشدد ه باشدد ،.به ارتاای وطن شظر دارد به دلیل

همین اخ شف جایگاهها حرفظ یرسااین به کنج عزلت یناه برد ،جمرل حمدان اش.وهگین ما را ترک کرد ،صدد.ای
بزرگ طه حسین خاموش ش ،.شام عبداهلل ندیم به معماها ییوست ،الیرس مرقس را س وت محاصره کرد ،و نصر
حرمد ابوزید که مسلمان روشنگری بود کسی را شیافت که از تبعی.ش جلوگیری کن..
افزون بر خاموشی سیاست و خاموشی فرهنگ ،اشسان سادهی عر

که دین را گشایشی گمان میبرد و ایمان

را ت یهگاهی میین.اشدت ،و در این گمان و ین.ار ال هم داشت ،در فضای اج ماعیای زش.گی میکرد که او را به
تالید .ریداکداراشده وامی داشدددت شه به شوآوری به این ترتی

به سدددراف مخالوان ق.رت رفت ،بیآنکه ب.اش .از

دروازههای گشادتر و هماهنگتر آن به ق.رت افراطگر برمیگردد زیرا آنچه این جماعت اسشمیش.ه میگوین.
همان چیزی است که دولت ق.رت میگوی ،.تازه چیزهای تازهای هم به آن اضافه ش .هر دوی آنها از گوتوگو
و ت ثرگرایی و شا .بیزارش ،.هر دوی آنها برابری اشسدانها را اش ار میکنن ،.واقعیت امر این است که اشسان تا هر
دو تجربه را با هم ششناخ ه باش ،.شمیتواش .اس ب.اد و شایضاش را خو

از هم تمییز ده. .برشت میگوی :.فرزش.

مادرش را مادینه شمیبین ،.مگر هنگامی که مادر با شرینهای روبرو شدود به شظر میرس .اشسان عر  ،که در همه
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جا اس ب.اد او را محاصره کرده است ،تنها مادرش را میبین .و بر این باور است که مادر بهطور مطلل رابطهای با
مادینگی ش.ارد.
بعضدی م

های فلسدوی میگوین :.تواوت مضمونها به معنای تواوت ساخ ارهایی شیست که آنها را امل

میکنن .برای همین سددداخ ار سدددیاسدددی-ای.ئولوژیک اق .ارگرا و سددداخ ار فروبسد د هی دینی ،برخشف تواوت
مضدمونهایشدان ،به سداخ ار یگاشهای شسد

می برش .به همین دلیل ،ییروزی بعضی شیروهای دینی الجزایری در

اش خدابات شدددهرداریها در اب .ای دههی شود میشدی چیزی را ت ییر ش.اد ،زیرا شیروهای دینی همهی تع.یها و
زیادهرویهای ق.رت را از سدر گرف ن ،.الب ه با یک تواوت چشمگیر ،و آن اینکه ق.رت آش ه اشجام میداد به شام
ق.رت اشجام می داد ،در االی که شیروهای دینی کارهای ق.رت را به شام ال و شددریعت و آموزههای اسددشمی از
سدر گرف ن .در این چارچو

میتواشیم گو هی شعراوی را دربارهی انوه سردات ،که امیرالمومنین شبود ،یادآوری

کنیم آن گو هی مشدهور این اسدت :به خ.ا اگر کار به دست من بود سردات را در جایگاهی میگذاش م که از او
دربارهی کارهایی که میکن .یرس

ششود (ک ا

توظیف الوساد ،ب.ر عال ،ص  )93از این فراتر ،شعراوی اصرار

داشت که شورایی که قرآن به آن فرمان داده است برای ااکم الزامآور شیست (همان ک ا  ،ص  )92این سخن،
معنایی جز تأیی .دی اتوری ااکم و رضا دادن به اس ب.ادش ش.ارد.
آن شاتواشی تاریخی که ق.رت و مخالوان و جامعه را با هم در بر میگیرد ،ما را به تأمل گروهی مسددئویشهای
یی

میراش .که افراطگرایی را در محاصددره قرار میده ،.اما به شابودی جامعه و ق.رت شمیاشجام .این اتواق در

شدرایطی تاریخی میاف  .که غالباا ق.رت تنها منبعی است که میتواش .از وا.ت وطن و جامعه شگه.اری کن .این
وضددعیت بعضددیها را وامیدارد از اجماع ملی میهنی تازهای سددخن بگوین .یا از ائ شف ملی تازهای که عناصددر و
گروههدای مخدالف افراط گرایی را هم از درون جدامعده و هم از درون ق.رت در برگیرد ،الب ه اگر این کار مم ن
باش .افراطگرایی اق .ارگرای عربی در سمتوسوهای گوشاگون ،جامعهی عربی را ،به زبان فوزی منصوه ،بیرون از
تاریخ قرار داده است ،یا اگر افراطگرایی اس مرار داش ه باش ،.بیگمان بیرون از تاریخ قرار خواه .داد.
مشاظهی آخر دربارهی کلمه افراطگرایی و کاربردها و اسدلو

آن :این کلمه را منابع آمری ایی-اسدراییلی-

ارویایی ،که خودشددان را اایات و منبع اایات میداشن ،.تحمیل کردش .و در فراگیرشدد.ش
تصوری که باعث میشود از کلمهای اس واده کنن ،.بیآن که ای.ئولوژی اسلو

مشددارکت داش د ن.

آن را به کار گیرش .در این اسلو

که با راس ی و عینیت بیگاشه است به هر که بخواهن .صوت اع .ال ارزاشی میکنن .و به هر که بخواهن .شیز صوت
افراطگرایی میچسدددبداشن .در این دی.گاه درهمکوبی.ن عراق به وسدددیلهی ایایت م ح.ه ترجمان مشدددروعیت
بینالمللی اسدت ،و فلسدطینی من سد

به جهاد اسشمی افراطگرا خواش.ه میشود ا ی دی.گاه ملی سوریه که در

دفاع از صدل عادیشه و فراگیر ،عاششی و روشدمن .اسدت دی.گاهی افراطگرایاشه به شمار میآی ،.در االی که به
همهی اق.امات اسدراییل صوت اع .ال داده میشود فراتر از این ،در ای.ئولوژی آمری اییش.ه روشنو ر عر

که

از هویدت ملی و ملیگرایداشهاش دفاع میکن .روشدددنو ر افراطگرا به شظر میآی ،.در االی که روشدددنو ر عر
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آمری اییشد.ه ،که توجه

را از مسایل عراق و فلسطین گرداش.ه و سرگرم مسایل دیگری ش.ه ،روشنو ر مع .ل

و جمیلایع .ال است ،با علم به اینکه او امری ایی ش.ه است و در آمری اییش.ش

افراطی است.

در یایان ،شا .افراطگرایی به تخصص داششگاهی اااله داده شمیشود که شا .ق.رت و آش ه شبیه ق.رت است
را خوش میدارد ،بل ه در درجهی شخسدددت به مصدددلحت ملی و ملیگرایی اااله داده میشدددود ،که بر ق.رت و
مخالوان ساخ گی یا واقعی آن میشورد.
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