
www.sharghdaily.comادبیات۱۱

نجیب محفوظ و داستان یک شهر

اگرچه نقطه آغاز رمان عربی به پیش از نجیب محفوظ برمی گردد و پیشــگامان دیگری در 
جهان عرب پایه های رمان را در این منطقه بنیان گذاشــتند اما نجیب محفوظ چنان جایگاهی 
دارد که رمان نویسی عرب به پیش و پس از او تقسیم می شود. حمدی سکوت در کتاب «رمان 
عربی» که با ترجمه عظیم طهماسبی به فارسی منتشر شده، می گوید از اواسط دهه ۴۰ میالدی 
با چاپ پیاپی رمان های واقع گرای نجیب محفوظ، رمان عربی به مرحله تازه ای وارد شــد و از 
نواقصی که در آثار نسل پیشگامان وجود داشت، فاصله گرفت. او نوشته است که در آثار نجیب 
محفوظ دیگر خبری از نواقصی چون حشــو، ساختار ازهم گسیخته و نامنجسم، وصف بیش از 
اندازه، افکار بی پرده، از این شــاخه به آن شــاخه پریدن، مبالغه در تصویر حاالت و رخدادها و 
افراط در شــخصیت پردازی به چشم نمی خورد و هر عنصری به شکل طبیعی و خودجوش و 

درست در سر جای خود قرار گرفته است.
تقریبا همه منتقدان عرب و غیرعرب معتقدند ســه گانه نجیب محفوظ شاخص ترین رمان 
او و حتی شــاید برجسته ترین رمان در ادبیات عربی اســت. سکوت می گوید این اثر که بیش از 
هزار و دویست صفحه است، از خالقیت و توانایی باال و پایدار نویسنده حکایت دارد و هر کلمه 
و پاراگراف آن با وســواس زیادی در خدمت پیرنگ و ترســیم صحنه هــا و حالت ها و معرفی 
شخصیت هایی است که از ذهن خواننده پاک نمی شوند. نجیب محفوظ نویسنده پرکاری بود که 
در میان آثارش، سه گانه «بین القصرین»، «قصرالشوق» و «سکریه» جایگاهی ویژه دارند و در کنار 
این سه رمان برخی آثار دیگر نظیر رمان «کوچه مدق» که این نیز توسط مرعشی پور به فارسی 

ترجمه شده، در شمار آثار کالسیک محفوظ به شمار می روند.
یکی از بخش های «درس گفتارهای ادبیات جهان» از گرنت ال. وات که اثری مفصل اســت 
و از حماســه گیلمگش تا آثار معاصر را دربر گرفته، به ســه گانه محفوظ اختصاص دارد. این 
کتاب چند ســال پیش با ترجمه گروهی از مترجمان و ویراستاری عظیم طهماسبی به فارسی 
منتشــر شد. در درس گفتار چهل وچهارم این کتاب، نویسنده به برخی شباهت های میان فاکنر و 
نجیب محفوظ اشاره کرده و می گوید محفوظ در سه گانه اش به توصیف مصر و شهر قاهره در 
ســال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۴ پرداخته چنانچه فاکنر نیز برای روایت داســتان یک آمریکایی پیش از 
جنگ های داخلی تا ۱۹۴۰، کنت نشــینی خیالی با نام یوکناپاتاف خلق کرده بود. او به شــباهت 
دیگری هم اشــاره کرده: «فاکنر تا پیش از دریافت جایزه نوبل که او را در کانون توجه سراســر 

جهان قرار داد، به عنوان نویســنده ای محلی و منطقه ای شــناخته می شد. نجیب محفوظ هم 
پیــش از آنکه جایزه نوبــل را در ۱۹۸۸ دریافت کند و توجه دنیای غــرب و خوانندگانی غربی 
را به خود جلب ســازد، تنها در میان جهان عرب به رمان نویســی شهرت داشت. همان طورکه 
امروزه فاکنر با عنوان یکی از برترین رمان نویسان آمریکایی خوانده می شود، محفوظ نیز یکی از 

بزرگ ترین نویسندگان عرب به شمار می رود».
گرنت ال. وات می گوید محفوظ در داســتان هایش هم به شــیوه های روایت شرقی توجه 
داشته و به خوبی شیوه داستان نویسی غربی را می شناخته است. او به این نکته اشاره کرده که 
داستان  مدرن ســابقه ای در جهان عرب نداشته و برای همین نویسندگان عرب باید از آغاز این 
شیوه و تمامی تغییر و تحوالت آن را از نو فرامی گرفتند و این دقیقا کاری است که محفوظ کرده 
است. اولین رمان محفوظ که در دهه سوم قرن بیستم نوشته شد، رمانی تاریخی به شیوه والتر 
اســکات است و در واقع شــیوه روایت محفوظ با روش والتر اسکات انطباق داشت. بعد از این 

محفوظ به سراغ رئالیسم رفت:
«در ۱۹۴۵، او به تاســی از فلوبر شروع به نگارش رمان های رئالیستی کرد و سه گانه قاهره 
نیز... متعلق به این دوره اســت. در این دوره او تحت تأثیر نویســندگانی جون بالزاک، توماس 
مان و مارســل پروست اســت که همگی آثاری نوشته اند که سراســر دوران خود را -از طریق 
به نمایش گذاشتن زندگی یک خانواده یا گروهی از شخصیت های مرتبط به هم در طی نسل های 
مختلف- به تصویر کشده و به نوعی معنا بخشیده اند. محفوظ در ۱۹۵۹ به مرحله به اصطالح 
مدرنیســتی خود گام نهاد که در طی آن از تکنیک های شکســت توالی زمان، روایت غیرخطی، 

زاویه دید های چندگانه، روایت به شیوه جریان سیال ذهن و... در رمان های خود بهره برد».
وات می گوید تعجبی ندارد که محفوظ در «سه گانه» روایتی حول زندگی خانواده ای از طبقه 
متوسط جامعه نوشته چرا که این همان موضوعی است که از زمان فلوبر و ایبسن از نویسندگان 
رئالیســت انتظار می رفت. محفوظ در این ســه بخش رمانش زندگی اعضای خانواده ای را در 
طی ســه نسل پی گرفته و زاویه دید داســتان نیز سوم شخص محدود است که نشانه ای دیگر 
از رئالیســتی بودن اثر است. بااین حال محفوظ در زمان نوشتن سه گانه با آثار نویسندگانی چون 
جیمز جویس هم آشنا شده بود و تأثیر این آشنایی را می توان در جلد دوم سه گانه مشاهده کرد 
و به این ترتیب رئالیسم نجیب محفوظ در این اثر ویژگی هایی خاص هم دارد. همچنین این را هم 

مطرح کرده اند که محفوظ تحت تأثیر فلسفه هنری برگسون بوده و تعریف او از زمان به عنوان 
یک دوره یا تجربه در مقابل فرایند قابل اندازه گیزی توسط ساعت یا روزشمار قرار داشته است.

نکتــه مهم دیگر درباره محفوظ، نثر داســتان هایش اســت که نثری قابل توجه اســت که 
این ویژگی در ترجمه هایی که محمدرضا مرعشــی پور از آثار او به دســت داده دیده می شــود. 
مرعشی پور سال ها است که به کار ترجمه از زبان عربی مشغول است و آثار متعددی از نجیب 
محفوظ به فارســی برگردانده و جز این، شناخت خوبی از ادبیات کالسیک فارسی دارد و اینها 
باعث شــده تا ترجمه هایش تشــخص زبانی داشته باشند. حمدی ســکوت درباره نثر نجیب 
محفوظ نوشــته: «تسلط محفوظ به عربی فصیح به او این امکان را داده است تا با روانی و به 

نرمی و ظرافت میان زبان واالی شعر و زبان عامیانه کوچه و برزن در نوسان باشد».
مرعشــی پور در ترجمه هایش از نجیب محفوظ تالش کرده نمونه های برجسته سبک های 
مختلــف داستان نویســی او را به دســت دهد. نجیب محفــوظ اگرچه در بســیاری از آثارش 
رئالیســمی قابل توجه دارد اما دیگر شیوه های داستان نویســی را به مرور و در طول دوره های 
داستان نویسی اش آزموده است. حمدی سکوت نوشته که نگاهی اجمالی به آثار محفوظ نشان 
می دهد که او رویکردهای رئالیستی، ناتورالیستی، رمان نسل ها، وجودگرایی، رئالیسم جادویی، 
جریان سیال ذهن، روایت پردازی چندصدایی یا به به سبک تعدد راویان و شاهدان را به کار بسته 

و در میان برخی از آثار او قهرمانان پوچ گرا دیده می شوند:
«خالصه باید گفت که رمان های نجیب محفوظ تجربه ســه سده رمان نویسی جهان را در 
طول ســه دهه به طور فشرده در خود جمع کرده اســت. به هر روی رمان های وی که نماینده 
رویکردها و مکاتب جهانی رمان نویسی است به لحاظ سطح هنری هرگز از شاهکارهای پیروان 

آن مکاتب در ادبیات مناطق دیگر فروتر نیست».
همان طورکه اشــاره شــد، نجیب محفوظ در ســه گانه، به میانجی روایت زندگی خانواده 
احمد عبدالجواد و اطرافیان و بستگان و دامادهایش، تصویری عمیق و با جزئیات از زندگی در 
قاهره در ســال های ۱۹۱۷ تا ۱۹۴۴ به دســت داده است. در آغاز رمان مصر هنوز به طور رسمی 
بخشــی از امپراطوری عثمانی محسوب می شــود اما از ۱۸۸۳ به اشغال انگلیس درآمد و در 
۱۹۱۴ نیز به کشور تحت الحمایه انگلیس تبدیل شد. در روایت محفوظ آشکارا احساسات شدید 
ضدانگلیســی که در میان مردم مصر جریان دارد دیده می شود. در رمان محفوظ می بینیم که 

نگاهی به «پیرزن جوانی که خواهر من بود»
تیسه گردی های یک سیزیف

سیاســت چگونه به تدریج به درون خانــواده هجوم می آورد و تأثیر 
خود را بر آدم های ســه نســل از خانواده به جا می گذارد. تغییراتی 
که در طول زمان پیش می آید و رد این تغییرات بر آدم های داســتان 
به روشــنی قابل مشاهده است. مســائلی چون تغییر وضعیت زنان 
و روابــط میان پدران و فرزندان و تغییر طرز فکر و ســلیقه مردم در 
ســه گانه محفوظ به تدریج دیده می شود. حمدی سکوت درباره این 

ویژگی رمان نوشته:
«محفوظ با آگاهی از تأثیر زمان بــر خانواده احمد عبدالجواد و 
موفقیت بســیار در به تصویرکشیدن آن تأثیر در قالبی دقیق و هنری 
توانســته اســت این رمان کامال بومی را به اثر انســانی تمام عیاری 
بدل ســازد؛ چراکــه رخدادهایی کــه در طی زمان بــرای خانواده 
احمد عبدالجواد پیش آمده اســت، همان چیزی است که برای هر 
خانواده ای در هر دوره و در هر جامعه ای رخ می دهد؛ خانواده ای که 
در رمان بین القصرین غرق در شادمانی و سرخوشی و نعمت زندگی 
است، در رمان سکریه سستی، سکوت، تنهایی، بیماری و مرگ بر آن 

سایه انداخته است».
در طول ســه بخش رمــان می بینیم که نه تنهــا زمانه و آد م ها 
تغییــر می کنند  بلکه بخشــی از آدم های داســتان از دنیا رفته اند. 
ســه  گانه محفــوظ وضوح و شــفافیتی دارد که توجه بســیاری از 
منتقــدان را جلب کرده اســت. رمان در بخش اولــش، با ترجمه 
خواندنی مرعشــی پور این چنین آغاز می شود: «نیمه شب بیدار شد؛ 
مثل همیشــه که در این هنگام از شب برمی خاست  اما نه از ساعت 
شــماطه دار کمک می گرفت و نه از چیز دیگــری  بلکه تنها دل به 
ندای رغبتی داشــت که در درونش می جوشــید و با دقت و امانت 
پایبندش بــود. لحظه هایی را بین خواب و بیــداری در تردید ماند. 
رؤیاها و نجواهای احســاس درهم آمیختند و بــه او روی آوردند و 
پیش از اینکه پلک بگشاید، نگران شد که مبادا خواب فریبش بدهد. 
ســرش را تکان داد. تکانی اندک و در تاریکی قیرگون اتاق چشــم 
گشود. هیچ نشانه ای نبود که وقت را از آن دریابد. خیابان زیر پایش 

تا گاِه پگاه خواب نداشت».
اما انتشار سه گانه خود حکایتی است که بی شباهت به بسیاری 
دیگر از شــاهکارهای ادبیات جهانی نیســت. نجیب محفوظ برای 
انتشار این مهم ترین اثرش دو سال در انتظار ناشر ماند، چراکه کسی 
حاضر نبود برای انتشار رمانی مفصل در سه جلد ریسک کند. ظاهرا 
وقتی کار نوشتن رمان تمام می شود، در آوریل ۱۹۵۲ محفوظ آن را 
نزد ناشرش می برد در حالی که هر سه بخش ذیل یک جلد با عنوان 
«بین القصرین» بود. محفوظ تصور می کرد با انتشــار این اثر، رمانی 
هم پای آثار کالسیک ادبیات جهان منتشر خواهد شد اما ناشرش با 
دیدن جلد ضخیم رمان او می گوید «این چه فاجعه بزرگی اســت» 
و از انتشــار آن خــودداری می کند. محفوظ از ایــن اتفاق با عنوان 
ســقوط و فروپاشــی یاد کرده اســت. البته بعدتر، یوسف سباعی، 
نویســنده معاصر مصری، به نجیب محفــوظ می گوید که رمانش 
را به صورت پاورقی در مجله دولتی تازه تأسیســی منتشــر خواهد 
کــرد و چنین هم می شــود. از آوریل ۱۹۵۴ تا آوریل ۱۹۵۶ بخشــی 
که اکنون «بین القصرین» نام دارد در این مجله منتشــر می شود و با 
اقبال خوانندگان هم روبه رو می شــود. پس از این ناشری که کتاب 
را نپذیرفته بود، به ســراغ محفوظ می رود و با این شرط که رمان در 
ســه جلد منتشر شود انتشــار آن را می پذیرد. به این ترتیب جلد اول 
«بین القصرین» نام می گیرد و محفوظ بخش دوم و سوم را به ترتیب 

«قصرالشوق» و «سکریه» می نامد.

شیما شــرافتی: «پیرزن جوانی که خواهر من بود»، آخرین اثر منتشرشده صمد 
طاهری، رمان کوتاهی  اســت که در آبادان و شــیراز می گذرد؛ از شط بهمنشیر، 
سلویج شــرکت نفت، لین ۲۳ ســده و کانون پرورش فکری آبادان تا عادل آباد 
شــیراز و دروازه کازرون. روایتــی تلــخ از پرویز که نقل آن زیر زبان به شــیرینی 

می زند.
«پرویز» راوی داستان، در این اثر انگار یک الگوی واحد را با اطرافیان خود در 
بازه زمانی نسبتا بلندی تجربه می کند. موقعیت جغرافیایی و تاریخی رخدادها 
دچار تغییر می شــود، اما او چرخه همیشگی ســیزیف وارش را با دایره ثابت از 
اطرافیــان، در مکان و زمان دیگر دوبــاره و چندباره از ســر می گذراند. و هر بار 
به واســطه غلتیدن سنگ -رخدادهای همیشگِی تکراری- به نقطه اول، یکی از 

همین اطرافیان دیرآشنای پرویز زیر گرفته می شود.
 پرویــز در گریز از ناکامی، شــاید برای جبران اســتعدادهای نداشــته اش به 
ترفندهایی دســت می زند که به زعم خود او از زیرکی و هوش ذاتی اش نشئت 

می گیرد. اما آنچه او هوش و فراســت می انگارد، در نــگاه اکثر قریب به اتفاق 
اطرافیانش چیزی جز حیله و فریب نیســت، خصوصا که خود نیز به آن اذعان 
دارد: «وروره، دلــم می خواد تو همه چی موفق بشــم. پولدار بشــم. بعد همه 
اونایی رو که دســتم می اندازند یکی یکی مثل سوسک زیر پام له کنم». از همین 
رو عجیب نیســت که سایه نارسیسم راوی برای اطرافیان او تباهی، سیه روزی و 

بداقبالی را رقم می زند.
این رمــان کوتاه که در ۱۰ فصل پیش  می رود، گویــی کمابیش چهار دهه از 
زندگی پرویز را در ســیر خطِی آمیخته به تداعی هــا و فلش بک ها نقل می کند. 
شاکله اصلی روایت سرراست است، با این  حال نویسنده شگردی را در شخصیت 
راوی وارد می کند که به موجب آن ســویه هایی از جریان ســیال روایت چاشنی 

داستان می شود. 
نقــش «وروره جادو» و حضــور آن در خواب و بیداری پرویز، از ســطر اول 
داستان بار قابل اعتنایی از این شگرد را به دوش می کشد: «صدیقه پیرزن جوانی 

بود و خواهر من بود. او ِورِوره جادو و زشــت ترین دختِر دنیا بود. وروره جادویی 
که شــب ها توی خوابم می آمد، خیلی خوشــگل بود. اسمش هم صدیقه بود، 

اما خواهر من نبود». 
از همین سطر اول ته رنگی از نوعی دوگانگی در داستان مطرح می شود و به 

تدریج ِشمای دقیق تری از آن در طول روایت شکل می گیرد. گرچه 
ابهام و ایهام وروره جادو در پایان داستان، به تمامی روشن و مرتفع 
نمی شــود، از تعریف اولیه ای کــه راوی از آن دارد خارج نمی زند: 
«مثل پیرزن های جادوگری که توی قصه های ننه ام بود و او بهشان 

می گفت وروره جادو». 
از جنبه هــای دیگری که در طرح ریزی فصل ها دیده می شــود، 
همان چرخه ســیزیف وار است که در تقدم و تأخر فصل ها، گاه به 
نقطه پیشــین و متقدم تر ماجرا مــی رود و مجددا در فصل بعد به 
زمان حال بازمی گردد. پشــِت این ظاهِر اندک به هم ریخته زمانی و 

مکانی داستان اما همان مسیر کلی رو به جلو حفظ می شود. هرقدر هم که این 
مسیر، در یک دور باطل و چرخه شاید مقدر و تغییرناپذیر افتاده باشد.

یکی از وجوه قابل توجه این اثر، زبان داستان، عبارت ها و ترکیب های واژگانی 
به کار رفتــه در آن اســت، جنبه ای که در آثــار متأخر ادبیات داســتانی تألیفی، 
شوربختانه بســیار متداول است که ســهل انگارانه و خام دستانه 
پیــاده شــود. نویســنده در این اثر گرچــه مســتقیما لهجه خطه 
خوزستان را به کار نبســته و از ساختار زبان معیار خارج نمی زند، 
امــا هویت بومــی روایتش را قویــا حفظ کرده، با رنــگ و لعابی 
که از ِقیل همین ســاختار بومــی زبان به مکان هــا و کاراکترهای 
داستانی اش داده، پختگی و قوام درخوری را به شخصیت پردازی 
و فضاســازی روایت می دهد. بی آنکه مخاطب ناآشنا به آن اقلیم 
و زبان، از درک ماجرا جا بماند، یا خود را نسبت به این زبان، غریب 

و در فاصله ببیند.

چهارشنبه
۹ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۳

علی بیغش: دولت ها نه طبیعی اند و نه محتوم  و نه همیشگی اند 
و نه ایستا؛ بلکه پدیده هایی جدید و متأخرند. دولت ها اختراع نسبتا 
جدید اروپایی، هم زمان با ظهور و پویایی ســرمایه داری اند. به این 
اعتبار عمر تقریبی  دولت ، بیش از ۵۰۰ ســال نیســت. کتاب قدرت 
دولت هــای الکمن نیــز در رابطه با قدرت این مصنوع ۵۰۰ســاله 
اروپایی اســت که به تدریج به غیراروپا تسری پیدا کرد. این که چرا 
دولت هــا تا پیش از قرن شــانزدهم نتوانســتند قدرتی کافی برای 
اعمال حاکمیت بر سرزمین هایی که بر آنها ادعای حاکمیت داشتند 
گردآورند؛ اینکه نهایتــا کدام اقدامات گروه های مختلف اجتماعی 
بــه چنین افزایش قدرتی انجامید و اینکــه آینده دولت ها در نظام 

بین الملــل چه می شــود محورهــای اصلی بحث 
الکمن است.

۱( سال های دور سیاست
در جوامع نانویســا، قدرت، محدود به گروه های 
خویشــاوندی بــود. درواقع «تا ۱۰ هزار ســال پیش 
هیــچ انســانی نمی توانســت کنتــرل درازمدتی بر 
دیگــران جز از طریق خانواده گســترده اعمال کند» 
(الکمن،۲۶:۱۴۰۰). این قدرت ها فاقد توانایی اعمال 
«قدرت دائمی و قهرآمیز بر دیگران» بودند. بعدتر در 

شهرهایی که پنج هزارســال قبل در دره های رودخانه ای به وجود 
آمدند، افراد مجبور شدند که «حدی از تمدن و الیه بندی اجتماعی 
و دولــت را بپذیرنــد» (همان، ۲۸). ایــن دولت ها تحت حاکمیت 
خانواده های بزرگ بودند. وظیفه حاکمان معموال ایجاد هماهنگی 
میــان خانواده های بزرگ بود و هماهنگــی و کنترل تجارت. مردم 
اساسا چندان متوجه دولت ها نمی شدند و تنها در زمان توقیف کاال 

یا بردگانشان از وجود حکام باخبر می شدند.
۲( از امپراتوری تا دولتشهر

بعــد از آن به امپراتوری ها می رســیم. امپراتــوری ، موفق ترین 
موجودیت سیاســی در جهان باستان بود. امپراتوری روم، به عنوان 
موفق تریــن امپراتوری هــا، قلمرو خــود را از طریق 
خشــونت گســترش مــی داد. امــا چالــش اصلی 
امپراتوری روم، مانند ســایر امپراتور هــا، ناتوانی در 
غلبه بــر محدودیت هــای فناورانه بود. از آن ســو 
امپراتوری روم با بحران های مالی شــدیدی مواجه 
بود. ارتشــی که ۷۰ درصد بودجــه را می بلعید در 
عین حفظ امپراتوری، زمینه ســاز فروپاشــی روم نیز 
شد. از آن سو، توانایی نخبگان محلی برای ممانعت 
از ارســال منابع به پایتخت باعث شد نفوذ رومی ها 

بر کل اقتصاد امپراتوری کاهش یابد. شــکل مهم دیگر موجودیت 
سیاســی، قبل از ظهور دولت ها، «دولت شهرها» بودند. در اروپا تا 
قبل از قرن شانزدهم، بیشترین تمرکز قدرت و منابع در شهرها بود. 
«ثروت شهری محصول عقب ماندگی اقتصادی بیشتر مناطق اروپا 
بود» (همان، ۴۸). موفقیت دولت شهرها به ضعف شاه ها، پاپ ها 
و اشــراف بســته بود. اما به دو علت دولت شهرها نتوانستند دوام 
بیاورند. نخســت اینکه منابعی که می توانستند از شهروندان خود 
و شــبکه های تحت کنترلشــان جمع کنند محدود بود؛ دوم اینکه 
اختالف میان شاه و پاپ و تاجران شهر منجر به جنگ های فئودالی 

و رکود شهر می شد.
۳( بر آمدن دولت؛ افزایش ُبرد قدرت

ایــن وضع پراکنده و ایــن عدم تمرکز، تا آغــاز قرن پانزدهم 
ادامه داشت. نهادهای سیاسی یا در سطح محلی بودند و فقط 
بر گروه ها یــا مناطقی با حداکثر چندهــزار نفر جمعیت کنترل 
داشــتند، یا موجودیت های عظیمی بودنــد که ادعای حاکمیت 
مذهبی و فرهنگی و موروثی بر میلیون ها نفر را داشتند؛ اما عمال 
فقط بر درآمد و کار دغدغه های تعداد کمی از اتباعشان مسلط 
بودند. این محدودیت ها ابتدا با آغاز قرن شــانزدهم در اروپا رفع 
شــد و بعد در قرن های بعدی با وســعت و عمق بیشتر در سایر 

نقاط جهان.
از این رو، در قرن شانزدهم، دولت ها در تمایز با نهادهای سیاسی 
دیگر تکوین پیدا کردند. تفاوت دولت ها با ســایر اشکال سیاسی در 
آن بود که اغلب می توانســتند انحصار خشــونت و مشروعیت در 
قلمروشــان را ادعا کنند. دولت شهرها، امپراتور ها و قبایل، معموال 
برای کســب انحصار در زمینه کاربرد مشــروع خشــونت تالشی 

نمی کردنــد. از این بابت دولت ها از نظر جاه طلبی و توانایی شــان 
برای تقســیم جهــان به قلمروهــای مختلف، همتایــی در تاریخ 
ندارنــد. ُبرد قــدرت دولت ها، هر امر سیاســی و حتی اجتماعی را 
دربرمی گیــرد. قدرت دولت ها، قدرت بر «همه چیز» و «درهمه جا» 
اســت. از قدرت اخذ مالیات و قدرت احداث تأسیســات عمومی تا 
قدرت واداشــتن کودکان به نشستن بر ســر کالس، همه و همه با 

عاملیت دولت ممکن می شود.
۴( نخبگان دولت ساز

الکمن در این بخش از کتاب به شــرح و نقد نظریه های تکوین 
دولــت از مارکس و وبر تا تیلی و مان می پردازد. وی مشــکل اکثر 
نظریه های دولت ســازی را در عدم شناسایی ساز و کار اعمال قدرت 
از ســوی بازیگران سیاسی می داند. ماهیت دولت سازی این نیست 
که دولت ها از طریق نابودی دشــمنان در صحنه جنگ یا فرستادن 
مأمورها و سربازان به شهرها و روستاها برای جمع آوری مالیات و 
کنترل مردم تشکیل شدند  بلکه دولت ها وقتی به وجود آمدند که 

نخبگان و ظرفیت های ســازمانی آنها در قالب 
یک نهاد واحد متحد شدند. این تمرکز نخبگان 
اســت که به تشــکیل دولت ها می انجامد. در 
واقع دولت ســازی محصول فرعی و ناخواسته 
اتحاد نخبگانی بود که می خواستند از طریق آن، 
توانایی بیشتری برای رودررویی با سایر نخبگان 

و همچنین دهقانان کسب کنند (همان، ۱۰۴).
۵(آینده دولت؛ زوال یا دوام؟

از نظر الکمن افول ســلطه ایاالت متحده و 
تقســیم بندی جهان باعــث «تقویت دولت ها» 

خواهد شد، مگر در آن مناطقی که فروپاشی زیست محیطی منجر 
به نابودی دولت های ضعیف شــود. بعــد از افول آمریکا، نه چین 
نه اتحادیــه اروپا، نمی توانند خأل ناشــی از نبود یــک ابرقدرت را 
پرکنند. درواقع به زعم الکمــن، «منطقه گرایی اقتصادی و کاهش 
نابرابری های گســترده بین کشورهای ثروتمند کنونی، نیاز به وجود 
قدرتــی برتر را در مرکــز ژئوپلیتیک جهانی کاهــش خواهد داد و 
فضا را برای اســتقالل اقتصادی و سیاسی ملت ها خواهد گشود» 

(همان،۲۸۰).
به زعم وی، با وجود قدرت نظم جهانی اقتصادی و شرکت های 
چندملیتــی، در تحلیل نهایــی «دولت ها در قالــب یک حکومت 
جهانی ادغام نخواهند شــد یا حتی مجبور نخواهند بود که برخی 
از اختیاراتشان را به نهادهای منطقه ای و بین المللی واگذار کنند» 
(الکمن،۲۸۸:۱۴۰۰). علت آن هم این اســت که بسیاری از مسائل 
پیش رو در قرن بیست و یکم، تنها و تنها با حضور و عاملیت دولت ها 
قابل حل خواهد بــود؛ اما صرف حضور دولت ها کفایت نمی کند. 
این «دولت های   قوی» هســتند کــه می توانند 
با تروریســم بجنگند و قواعد جدید برای حفظ 
محیط زیست را به جامعه بقبوالنند و سرنوشت 
محتوم «دولت های ضعیف» فروپاشــی و زوال  
اســت. کتاب قدرت دولت ها را نشــر شیرازه، با 
ترجمه وحید موســوی داور، با قیمت ۶۵ هزار 
تومان روانه بازار کرده اســت. برای تهیه کتاب 
می توانید از طریق صفحه اینســتاگرام برگ برگ 
(barggbargg) اقدام کنید. با اسکن بارکد زیر به 

برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب «قدرت دولت ها» 
به مناسبت هفته دولت

دو جلد از «ســه گانه» مشــهور نجیب محفوظ اخیرا و با ترجمه 
محمدرضا مرعشــی پور به فارســی منتشر شــد و بی شک این 
اتفاقــی مهم در حوزه ترجمه ادبیات جهانی اســت. ســه گانه 
نجیب محفوظ امروز از آثار کالســیک ادبیات جهان به شــمار 
می رود و بســیاری از منتقدان آن را شــاخص ترین اثر ادبیات 
عــرب می دانند. اینکه چنین اثری تا امروز به فارســی منتشــر 
نشده بود، نشــان دهنده چند نکته اســت و مهم ترینش اینکه هنوز بخش مهمی از شاهکارهای ادبیات جهان 
به فارســی ترجمه و منتشر نشــده اند. اما در عدم انتشار شــاهکار نجیب محفوظ نکته ای نهان هم وجود دارد 
و آن اینکــه در طول چند دهه اخیر ادبیات جهان عرب و به طور کلی ادبیات منطقه ای که ما نیز بخشــی از آن 
هستیم نادیده یا دست کم گرفته شده و چندان تمایلی نداشته ایم که ببینیم مردمی که در همسایگی ما بوده اند 
و بسیاری از مســائل اجتماعی و تاریخی شان شــبیه به ما بوده، جهان را چگونه دیده اند. بخشی از این مسئله 
البته به کلیشــه های بازدارنده ای که دربــاره جهان عرب در جامعه ما وجود داشــته بازمی گردد اما به هرحال 
به نظر می رســد امروز تا حدی این دیوارها و تصورات غلط فرهنگی فروریخته و دســت کم در سال های اخیر 
چندین مترجم عربی به طور پیوســته آثاری از ادبیات مدرن عرب به فارسی ترجمه کرده اند. «بین القصرین» و 
«قصرالشوق» هر دو با ترجمه محمدرضا مرعشی پور در نشر نیلوفر منتشر شده اند و جلد سوم با عنوان «سکریه» 

نیز به زودی در همین نشر به چاپ خواهد رسید.

پیام حیدرقزوینی


