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درآمد
در ســال  ،1978ادوارد ســعید ،بــا انتشــار کتــاب خاورشناســی ( )Orientalismبــه شــخصیتی اثرگــذار و جدلبرانگیــز در زمینههــای
گوناگــون بــه ویــژه مطالعــات خاورمیانــه و اسالمشناســی بــدل گردیــد .طــی عمـ ِر چهــل ســاله خاورشناســی ،آراء و آثــار ســعید در نقـ ِد
ســنت خاورشناســی غربــی و اثبــات پیونــد قــدرت سیاســی بــا گفتــار دانشــگاهی غــرب در بــاره اســالم ،همچنــان ،منشــاء مناقشــهها و
مقیــاس صفآراییهــا در فضــای دانشــگاهی و فرهنگــی ایــاالت متحــده اســت.
جریان خاورشناسیســتیزی
ـدان نامدا ِر ادوار ســعید،
ِ
مارتیــن کریمــر ( ،)Martin Kramerاز اســتادان سرشــناس مطالعــاتِ خاورمیانــه و از ناقـ ِ
و ایدئولــوژی پسااســتعمارگرایی اســت .ایــن تاریخنــگا ِر شــصت و ســه ســاله ،در پایتخــت آمریــکا بــه دنیــا آمــد ،ولــی ســالها اســت
ـرآمدان
کــه مقیــم شــهر رعانانــای اســرائیل اســت .کریمــر ،رســاله دکترایــش را در دانشــگاه پرینســتون و زیــر نظــر برنــارد لوییــس ،از سـ
ِ
صدســاله خاورشناســی معاصــر گذرانــد .شــاگرد و اســتاد ،هــر دو ،بازیگـ ِر نقــش اصلــی رفتــن بــه مصــافِ ادوارد ســعید شــدند و همتــرازان
و خواننــدگان خویــش را میــان دو اردوگاه ناهمســاز و آشــتیناپذیر تقســیم کردنــد.
ـران ملــی و بیــن المللــی ناشــی از فاجعــه یــازده ســپتامبر ،انتشــار کتــاب برجهــای عاجــی روی شــن؛ ناکامــی مطالعــات
در بحبوحــه بحـ ِ
خاورمیانــه در آمریــکا ( ،)2بــر خــالف انتظــار کریمــر ،حتــی در آن ســوی حصــار دپارتمانهــای مطالعــات خاورمیانــه ،بحــث و جدلهــای
بلنــد و بســیاری برانگیخــت .ایــن کتــاب ،بــا دادههــای آمــاری و توصیفهــای عینــی ،بــر امــواج خاورشناسیســتیزی میتــازد ،بــابروز
ـش تــودهای و ســطحی
شــدن رویکردهــای سیاســی ادوارد ســعید را در میــان جوانــان غربنشــین یــا جوامــع اســالمی ،محصــول واکنـ ِ
ـم تامــل و انصــاف ناظــران مینهــد.
میشــمرد و نیــک و ب ـ ِد ســنت خاورشناســی را ،ســنجشگرانه ،از هــم جــدا کــرده ،پیــش چشـ ِ
ـان
پانــزده ســال بعــد ،کریمــر بــا چــاپ کتابــی جدیــد ،تامــالتِ خــود و مناقشــاتِ دیگــران را پــی میگیــرد ،خاصــه در زمینــه تنــش میـ ِ
ـی
مقتضیــات دو قلمــرو پژوهــش علمــی و قــدرت سیاســی :نبــرد علیــه خطــا؛ اســرائیل ،اســالم و خاورمیانــه (( )3آهنــگ عبــارت انگلیسـ ِ
«نبــرد علیــه خطــا» ،The War on Error ،شــعار «جنــگ علیــه تروریســم»  The War on Terrorرا تداعــی میکنــد) « .شــنهای روان
در فضــای دانشــگاهی» عنــوان جســتار دوم ایــن کتــاب اســت :نســخه نوشــتاری خطابــه کریمــر در جمــع دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد
را ،بــه پیشــنهاد و اجــازه آقــای کریمــر ،بــه فارســی برگردانــده و در همیــن شــماره مجلــه قلمــرو بــه چــاپ رســاندهایم.
بــرای آشــنایی بــا دیدگاههــا و آثــار علمــی مارتیــن کریمــر ،افــزون بــر کتابهــا و جســتارهای فراوانــش ،وبــالگ او نیــز منبعــی مفیــد
اســتwww.martinkramer.com :
مارتیــن کریمــر ،بــا ســابقه تدریــس و تحقیــق چنــد دهــه در دانشــگاههای آمریــکا و اســرائیل ،اکنــون رییــس بنیادگــذار کالــج شــال ِم
()Shalem Collegeدر اورشــلیم اســت :نخســتین کالــج هنرهــای آزاد در اســرائیل.
مصاحبــه مجلــه قلمــرو بــا مارتیــن کریمــر ،ســه مــا ِه پیــش در دفتــر موسســه سیاســت خــاور نزدیــک واشــنگتن ،صــورت گرفــت .نظــر
بــه پرســویگی و پیچیدگــی مســائل مربــوط بــه ســنت خاورشناســی و جریــان ادوارد ســعیدیِ خاورشناسیســتیزی ،ایــن موضــوع ،محــور
ـش «نــگا ِه مــاه» یکــی از شــمارههای آینــده مجلــه قلمــرو خواهــد شــد.
مرکــزی بخـ ِ

قلمــرو :آیــا میشــود گفــت ادوارد ســعید اولیــن کســی بــود کــه بــا کتــاب خاورشناســی مســاله سیاســت در مطالعـ ِ
ـات
خاورمیانــه را طــرح کــرد ،بــه ایــن معنــا کــه سیاســتی خــاص ،تعیینکننــده اصلــی ســمت و ســوی پژوهشهــای
غربــی در زمینــه خاورمیانــه اســت؟
کریمــر :ادوارد ســعید اولیــن کســی نبــود کــه ایــن کار را انجــام داد .او کتــاب خاورشناســی را در ســال  1978منتشــر کــرد ،ولــی
پیــش از آن ،از اواخــر دهــه شــصت تــا اوایــل دهــه هفتــاد میــالدی ،نقــد مطالعــات خاورمیانــه از منظــر مارکسیســتی آغــاز شــده بــود.
انورعبدالملــک مصــری کتابــی اثرگــذار در نقــد خاورشناســی نوشــت کــه خاورشناســان همــان موقــع بــه او پاســخ دادنــد .اوایــل دهــه
هفتــاد ،گــروه دیگــری نیــز بــه نــام مریــپ ( ،)4بــا انتشــار آثــا ِر چپگــرای تندروانــه علیــه برخــی از دانشــگاهیان سرشــناس ،اتهاماتــی
از قبیــل همدســتی بــا پنتاگــون میبســت.
نق ـ ِد ســعید از زاویــه دیگــری بــود؛ نقــدی نــه مارکسیســتی کــه شــاید بتــوان گفــت انســانگرایانه بــود .بــا آنکــه همدلــی چپهــا را
ـاص خــود را داشــت .کار ســعید هــم بســیار اثرگذارتــر از نقــد چــپ مارکسیســتی بــود ،چــون از دل
برانگیخــت ،مبــادی و مقدمــات خـ ِ
دانشــگاه و از ذهــن یــک انســانگرا بیــرون میآمــد ،نــه مارکسیســتی ســنتی .بــه همیــن خاطــر ،نقــد چپگــرا زود از یادهــا رفــت و
نقـ ِد ســعید ،ن ُقــل محافــل دانشــگاهی شــد.

کریمــرُ :خــب ،تأثیــر خیلــی عمیقــی بــه جــا گذاشــت .وقتــی خاورشناســی چــاپ شــد کــه دانشــگاه دوران خاصــی را در تاریخــش
میگذرانــد .در آن زمــان ،اعتمــاد بــه نفــس چندانــی در بخــش مطالعــات خاورمیانــه بــه چشــم نمیخــورد ،چــون دانشــگاهیان در
پیشبینــی ظهــور جنبــش فلســطینی کــه ســعید نمــادش بــود ،و همینطــور ظهــور جنبــش اســالمی نــاکام مانــده بودنــد .بســیاری
از آنهــا ،بــرای کشــف رمــز راز ایــن ناکامــی ،دســت بــه بازنگــری در مبــادی و مقدماتشــان زدنــد .بــا ایــن شــکنندگی ،روحیــهای قــوی
بــرای دفــاع از خــود نداشــتند .ســعید بــه میــان آمــد و از بــزرگان و اســتوانههای ایــن حــوزه مطالعاتــی مثــل اســتادم برنــارد لوییــس
مشــروعیتزایی کــرد.
عــالوه بــر ایــن ،نقــد ســعید بــا شــرایط زمانــی خاصــی در مطالعــات خاورمیانــه تقــارن پیــدا کــرد .تعــداد فزاینــدهای از خاورمیانهایهــا
ـل کاهــش نیــروی انســانی
بــه قصــد اشــتغال بــه ایــن بخــش میآمدنــد .در آن دوره ،موقعیتهــای شــغلی زیــادی در دانشــگاه نبــود ،فصـ ِ
در دانشــگاهها بــود و در نتیجــه ،بــر ســر اســتخدامها کشــمکش پرالتهابــی جریــان داشــت .کتــاب خاورشناســی ســعید ،خاورشناســی
را نوعــی نژادپرســتی خوانــد و بــه همیــن دلیــل ،در چشــم مســلمانان و عربهــا ،مانیفســت تبعیــض مثبــت ( )affirmative actionدیــده
ـق مدعــای کتــاب ســعید
میشــد .بــرای انتصــاب کســی بــه موقعیتــی ،اول بایــد مطمئــن میشــدند کــه آن شــخص نمیتوانــد از مصادیـ ِ
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قلمــرو :حــاال کــه چنــد دهــه از انتشــار خاورشناســی میگــذرد ،دربــاره تاثیــر درازمــدت کتــاب ســعید بــر مطالعــات
خاورمیانــه چــه میتــوان گفــت؟

باشــد .اگــر حــرف ســعید راســت بــود کــه هیــچ غربــی نمیتوانــد از تاثیــر نیــروی جاذبــه خاورشناســی بگریــزد ،آن وقــت بــرای کســب
اطمینــان از اینکــه فــرد منصوبشــده ،خاورشــناس یــا نژادپرســتی پنهــان پشــت نقــاب از آب درنخواهــد آمــد ،از انتخــاب و انتصــاب
نامــزدی مســلمان یــا عــرب راهــی بهتــر بــه نظــر نمیآمــد.
خاورشناســی ،همچــون مانیفســت ،شــالودهای بــرای کســب شــغل یــا حفــظ امنیــت شــغلی بســیاری از دانشــگاهیان شــد و دروازه
ـدان ســعید ،بــا مدیــون دانســتن معــاش خــود
موقعیتهــای دانشــگاهی را بــه روی مســلمانان و عربهــا گشــود .جمــع کثیــری از مریـ ِ
بــه وی ،ایــن نســخه تــازه مطالعــات خاورمیانــه را پیــاده و نهادمنــد کردنــد .همانطــور کــه پیشــتر کادر قدیمــی ســر کار بــود ،امــروزه
کادری تازهتــر امــور را بــه دســت دارد .از طریــق کتــاب ســعید بــود کــه کادر کنونــی امــکان ورود بــه دانشــگاه را پیــدا کــرد.
قلمــرو :آیــا تأثیــر ســعید از دپاتمانهــای مطالعــات خاورمیانــه هــم فراتــر رفــت؟ اگــر بــر رشــتههای دیگــر هــم اثــر
گذاشــت ،اثرگــذاری بــر ایــن رشــتهها متفــاوت از تاثیــر آن بــر مطالعــات خاورمیانــه بــود؟
ـن بنیادگذا ِرمطالعــات پسااســتعماری بــه شــمار مــیرود و
کریمــر :کتــاب ســعید در گســترههای گوناگونــی اثــر گذاشــت .خاورشناســی متـ ِ
همچنیــن تاثیــری فراگیرتــر بــر مطالعــات فرهنگــی گذاشــته اســت .تاثیــر ایــن اثــر بــر مطالعــات خاورمیانــه دیرتــر از قلمروهــای دیگــر
نمایــان شــد؛ آنهــم بــه دلیــل مقاومتــی کــه در برابــر آن وجــود داشــت و ســرانجام ،پــس از طــی زمانــی دراز ،ایــن نــزاع فیصلــه یافــت.
بیســت ســال بعــد از انتشــار خاورشناســی در ســال  ،1998انجمــن مطالعــات خاورمیانــه بــا دعــوت
از ادوارد ســعید بــرای حضــور در مراســم ســالگرد بیســت ســالگی کتابــش ،از ســعید بــه منزلــه
کســی تجلیــل شــد کــه ســرانجام ظفرمندانــه از ایــن جــدال بیــرون آمــده اســت .همینطــور،
در ســال  ،1986مناظــرهای بیــن ادوارد ســعید و برنــارد لوییــس در انجمــن مطالعــات خاورمیانــه
برگــزار شــد .بنابرایــن ،دیــر زمانــی گذشــت تــا مطالعــات خاورمیانــه تحـ ِ
ـع ســعید
ـت تاثیــر قاطـ ِ
قــرار گرفــت.
جالــب اســت کــه بــا گذشــت بیشتــر ســالها ،ردپــای ســعید بــر حوزههــای دیگــر کمرنــگ
شــد .تصوی ـ ِر ســعید از تعامــل شــرق و غــرب ،امــروزه ،بیــش از حــد ســیاه و ســفید بــه چشــم
میآیــد .در روزگار کنونــی تاکیــد بــر ســیالیت متقابــل ( )byhybridityایــن دو مــیرود .ولــی تاثیــر
ـین
ســعید بــر قلمــرو مطالعــات خاورمیانــه همچنــان مانــدگار اســت ،چــون همــان کارکــر ِد پیشـ ِ
خــود را هنــوز حفــظ کــرده اســت :دســتاویزی بــرای برخــور ِد تبعیضآمیــز و ترجیــح برخــی از
اســتادان بــر اســتادان دیگــر.
قلمــرو :ایــن تاثیــر را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟ مثبــت بــود یــا منفــی؟ چــه
دســتاوردهایی را ویــران کــرد و از چــه گوشــههای پنهانــی پــرده برداشــت؟
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کریمــر :خــب ،مــن تردیــدی نــدارم کــه تاثیــرش ،در نهایــت ،منفــی بــود .بازنگــری در مبــادی و
مقدمــات ،در هــر رشــته یــا قلمــرو علمــی اهمیتــی بســیار دارد؛ از نظــر مــن ،نقــد معتبـ ِر آنچــه در
بســتر ســنت قدیــم ،خاورشناســی نــام داشــت ،بایــد میتوانســت منحصــرا از درون خــو ِد ســنت
خاورشناســی صــورت بگیــرد نــه از بیــرون .ســنت خاورشناســی ،بــه رغــم محدودیتهایــش،
ـخیص
پژوهــش اســالم و خاورمیانــه را در تــرازی علمــی قــرار داد .همیــن ســنت دانشــگاهی بــه تشـ ِ
ِ
ـناخت رایــج قــرون وســطایی ،نایــل آمــد و بــا خوانــش
پیشداوریهــا و مفروضــات نادرســت ،شبهشـ
عمیقتــ ِر متــون اســالمی ،بازنماییهــای دقیقتــری را جایگزیــن آنهــا کــرد .هــم گــردآوری و
ترجمــه متــون بنیــادی تمــدن اســالمی وامدا ِر خاورشناســی اســت ،هــم خوانــش انتقــادی ایــن
متــون حاصــل روشهــای ســنجیده فیلولوژیــک ایــن ســنت.
نقــد خاورشــناختی ،تــر و خشــک را بــا هــم ســوخت و خــوب و بــد را یکجــا بیــرون ریخــت؛
بــا ایــن تصــور کــه ســنت ،خــود یکــی از پیشداوریهــا و جانبداریهــای اسالمســتیزانه اســت؛
زدودن پیشداوریهــا و
نقــش ســنت خاورشناســی در
در حالــی کــه بــه عکــس ،واقعیــت بــر
ِ
ِ
جانبداریهــای منفــی در بــاره اســالم گواهــی مــیداد .وجــود افــرادی تابــع تعهدهــای فرقــهای و
ترجیحهــای شــخصی خــود در تاریــخ خاورشناســی انــکار برنمــیدارد  -مثــال برخــی خاورشناســان
ـغ مذهبــی بــه حــوزه
از ســنت تبشــیری میآمدنــد ،چــه بســا بــدون گــذار کاملــی از جهـ ِ
ـان تبلیـ ِ
پژوهــش  -ولــی بــه طــور کلــی خاورشناســی درســت ماننــد باستانشناســی ،فیلولــوژی یــا هــر
رشــته علمــی دیگــر شــاهد پیشــرفت بــود .انقــالب ســعید ،ایــن پیشــرفت را متوقف کــرد .صالحیت
علمــی فــرد در مرتبــه دوم و بعــد از نــوع جهتگیــری سیاســیاش ،معیــا ِر داوری اداری و علمــی
گردیــد .نــه توانایــی فــرد بــرای تاویــل متــن کــه وفــاداری شــخص بــه عقایــد سیاســی خاصــی،
شــاخص و شناســه اهمیــت وی بــه شــمار آمــد.

قلمــرو :طــی چهــار دهــهای کــه از انتشــار کتــاب خاورشناســی میگــذرد ،در تاریــخ مطالعــات خاورمیانــه در ایــاالت
متحــده ،کــدام نقطههــای عطــف را دارای اهمیــت میشناســید؟
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کریمــر :اگــر از لحــاظ تاریخــی عقبتــر برویــم ،میتــوان گفــت در آغــاز ،یعنــی در همــان اوایــل قــرن نوزدهــم ،مطالعــات خاورمیانــه،
تــا حــد زیــادی ،بــه دســت مبلغــان مذهبــی یــا فرزندانشــان برآمــد و بالیــد .در آن زمــان ،کســانی هــم بودنــد کــه بــا دانشــگاه آمریکایــی
بیــروت ارتبــاط داشــتند .دپارتمانــی کــه مــن در آن تحصیــل کــردهام ،مطالعــات خــاور نزدیــک دانشــگاه پرینســتون ،پیونــد بســیار
ـوج دانشــگاهیان اروپــا بــه آمریــکا
نزدیکــی بــا ایــن ســنت داشــت .بــه دهــه چهــل و پنجــاه میــالدی کــه میرســیم ،شــاهد ســرازیری مـ ِ
ـان گریختــه از ســرکوب و آزار نازیســماند و بســیاری غیریهــودی کــه پناهندگانــی جــان بــه در
هســتیم .گروهــی از آن میــان ،یهودیـ ِ
ـرزمین مــادری؛ مثــل گوســتاو فــون گرونهبــاوم ( .)Gustave E. von Grunebaumبعضــی از اینــان
بــرده از حکومتهــای خودکامــه سـ
ِ
بنیادگــذاران مراکــز اصلــی خاورمیانهانــد ،مثــل خــو ِد گرونهبــاوم کــه اول در دانشــگاه شــیکاگو و بعــد در یــو ســی ال ای چنیــن مرکــزی
برپــا ســاخت .کســانی هــم از خاورمیانــه میآمدنــد .فیلیــپ حِ ّتــی ،پرینســتون را تحــت تاثیــر خــود گرفــت؛ یــا فرحــت زیــده بــه دانشــگاه
واشــنگتن رفــت .بــه ایــن ترتیــب ،مغزهــای درخشــانی از اروپــا و انســانهای فرزانــهای از شــرق میآمدنــد .اینهــا پــدران بنیادگــذار حــوزه
مطالعــات خاورمیانهانــد.
ـی زاده در آمریــکا بــه میــدان مطالعــات
در دهــه شــصت و هفتــاد میــالدی ،عالمـ ِ
ـان اجتماعـ ِ
ِ
ســنت خاورشناســی کــه در همــان
خاورمیانــه قــدم میگذارنــد .پیشــینه آنهــا نــه در
رشــتههای علــوم اجتماعــی بــود .لئونــارد بینــدر ( )Leonard Binderنمونــهای از ایــن نســل
اســت .بینــدر ،آمریکایــی تمامعیــار بــا گرایشــی قــوی بــه ســوی نظریــه مدرنســازی بــود.
از ایــن نقطــه ،دوره کنونــی آغــاز میشــود :دوره جهانســومگرایی ،خاورشناسیســتیزی و
چپگرایــی اســت بــا چهرههــای شــاخصی از منطقــه کــه موقعیتهایــی کلیــدی در دســت
دارنــد .ایــن وضعیـ ِ
ـت پیــش روی کنونــی اســت .پرســش ایــن اســت کــه آیــا بــه راســتی مــا
در آســتانه عبــور بــه دورهای دیگــر هســتیم یــا نــه.
فاجعــه یــازده ســپتامبر نوعــی شــکاف انداخــت .ایــن حادثــه بــه همــان شــدتی کــه کادر
قدیــم دانشــگاهی را شــوکه کــرد ،کادر جدیــد و کســانی مثــل ادوارد ســعید را تــکان داد؛
چــون ســعید در بــاره اســالم و جنبشهــای اســالمی دچــار نقطههــای کــور بــود .ولــی
برنــارد لوییــس چنیــن رویــدادی را پیشبینــی کــرده بــود .در ژانویــه ســال  1976لوییــس
مقالــهای پیشگویانــه بــا عنــوان «بازگشــت اســالم» ( )The Return of Islamبــه چــاپ
بینــی برآمــدن ایــن جنبشهــا برنیامــده
پــس پیش
رســاند .در مقابــل ،ادوارد ســعید از
ِ
ِ
بــود .بــا آنکــه ســعید ،نشــانههای نطفــه بســتن جنبــش فلســطین را  -بــه رغــم قــدرت
بازشناســی
غافلگیرکننــدهاش بــرای بســیاری دیگــر بــه روشــنی از پیــش دیــد ،در
ِ
پیشــاپیش نشــانههای پیدایــش انقــالب ایــران عاجــز مانــد.
بعــد از خاورشناســی کتابــی بــه نــام پوشــش خبــری اســالم ( )Covering Islamنوشــت،
ـی دوبــاره
بدیــن نیــت و امیــد کــه بــا آن ،بــر ناتوانــی و ناکامــیاش در پیشبینــی اهمیتیابـ ِ
اســالم پــردهای بپوشــاند .از آدمــی نامســلمان ،ســکوالری تمامعیــار ،ســاکن مورنینــگ ســای ِد
ـدس ظهــور خمینــی در
منهتــن ،بیگانــه بــا متــون اســالمی و بیاعتنــا بدانهــا ،انتظــا ِر حـ ِ
افــق تاریــخ نمیرفــت .ایــن امــر نقطــه ضعــف همیشــگی نقـ ِد ادوارد ســعیدی مانــد.
بعــد از واقعــه یــازده ســپتامبر ،ســعید از آنجــا کــه دیگــر حرفــی بــرای گفتــن نداشــت ،از
رســانهها کنــار کشــید .جملــهای بــه ایــن مضمــون گفــت کــه «مــن کــیام تــا در بــاره
انگیــزه ایــن آدمهــا حــرف بزنــم؟» البتــه برنــارد لوییــس در بــاره انگیزههــای ایــن آدمهــا
حــرف زد و دو اثــرش بعــد از یــازده ســپتامبر از نردبــان فهرســت کتابهــای پرفــروش بــاال
رفــت .احســاس میکنــم کادر دانشــگاهی موجــود ،االن ،خــود را در چنــگ محاصــرهای
فکــری میبینــد کــه در آن مفروضــات و مبــادی ِ بــه پرســش و چالــش گرفتــار آمدهانــد؛
درســت شــبیه موقعیتــی کــه چنــد دهــه پیــش ،ســعید و پیروانــش اصــول و مبانــی نســل
قبــل خــود را بــا پرســش لرزاندنــد.
در شــرایط کنونــی ،بیــش از هــر دورهای در گذشــته ،آمریکاییهــای زیــادی مقیــم
خاورمیانهانــد :چندیــن میلیــون آمریکایــی در مشــاغل گوناگــون در عــراق ،افغانســتان و
جاهــای دیگــر .مــن ایــن را طالیــه دوره نوینــی کــه تکیه بــر تجربــه دســت اول دارد ،قلمداد
میکنــم .ایــن افــراد در پــی بــه دســت آوردن مشــاغل دانشــگاهیاند و فکــر میکنــم در
حــوزه مطالعــات خاورمیانــه چالشــی عمــده بــرای اریستوکراســی ســعیدی بــه شــمار آینــد.

قلمرو :این نسل نو ،در مطالعات خاورمیانه ،چه مبادی و مفروضات اصلی میتواند پیش بگذارد؟
ـل دیگر،
کریمــر :مفــروض اول ،ضــرورت قــراردادن دیــن در جایــگاه شایســته خــود اســت؛ کنارگذاشــتن فهــم دیــن بــه مثابــه محصــول علـ ِ
بــه رسمیتشــناختن دیــن در مقــام محرکــی اصلــی بــا تواناییهایــی خــاص .البتــه کــه دیــن را نمیتــوان عاملــی انحصــاری انگاشــت.
بــا وجــود ایــن ،دیــن دیگــر نمیتوانــد چــون عنصــری تابــع عناصــر یــا عوامــل دیگــر یــا رد و روگرفتــی از عناصــر عمیقت ـ ِر دیگــر بــه
شــمار آیــد .همچنیــن ،آگاهــی در بــاره هویتهــای درون-ملــی در خاورمیانــه افزایــش خواهــد یافــت .ســعید بــر فلســطینیها تاکیــد
داشــت و دیگــران بــر ملــت -دولــت؛ ولــی ملــت -دولــت در بســیاری نقــاط خاورمیانــه از هــم گســیخته اســت .روی ایــن حســاب ،نســل
جدیــد کشــش بیشتــری بــه ســمت فرقههــا و قبیلههــا مییابــد .امــروزه میتــوان در بــاره ایــن جــور چیزهــا ســخن گفــت ،در حالــی
کــه پیشترهــا ممکــن نبــود؛ در عیــن واقعیــت داشــتن ایــن مســایل ،بــا زدن برچســب اســتعماری بــه پژوهشهایــی از ایــن دســت،
ـل نوینــی از پژوهشــگران را میشــنوم کــه نگاهشــان بــه منطقــه ،کمتــر ایدئولوژیــک و بیشــتر
راه را بــر آن میبســتند .صــدای پــای نسـ ِ
تجربهبنیــاد اســت.
ایــن امــر ،یکســره جــدا از نقــش پررنــگ قــدرت آمریــکا در آن بخــش از جهــان نیســت .در عیــن حــال ،صــرفِ بــه دســت آمدن شــناخت
از طریــق اعمــال قــدرت ،بهانــه ســلب اعتبــار آن نمیتوانــد باشــد .حتــی اگــر ایــاالت متحــده را دزدی شــبرو بدانیــد ،دزد شــبرو
هــم بایــد بدانــد کــدام پنجرههــا راحتتــر بــاز میشــوند و مخفــیگاه جواهــرات قیمتــی کجــای خانــه اســت .پــس ،بلــه ،میــان ایــن
ِ
ـناخت
رویکــرد جدیـ ِد مطالعــات خاورمیانــه و اعمــال قــدرتِ آمریــکا در ایــن منطقــه ارتبــاط وجــود دارد ،ولــی ایــن ارتبــاط ،اعتبــار شـ
بــه دســتآمده را نقــض نمیتوانــد کــرد .در واقــع ،ایــن ارتبــاط ،تــا انــدازه زیــادی ،عامــل تقویــت شــالوده تجربــی آن شــناخت اســت.
قلمــرو :یعنــی میخواهیــد بگوییــد کتــاب شــما ،برجهــای عاجــی بــر شــن ،کوششــی بــرای اعــاده مشــروعیت ِ
شــناخت بــود؟
کریمــر :بازگشــت بــه پشــت ســر هیــچ گاه شــدنی نیســت .بــه نظــرم ،حتــی در غیــاب کتابــی مثــل خاورشناســی ،در گســترده مطالعــات
خاورمیانــه بازنگریهایــی صــورت میگرفــت .مثــال انگیــزه بــرای مطالعــه جنبشهــای اجتماعــی بیشتــر میشــد ،یــا فهــم بهتــری
از محدودیتهــای نظریــه مدرنســازی بــه دســت میآمــد .درســت در همــان ســالهای دهــه هفتــاد ،عمــوم اســتادان برجســته
میپنداشــتند کــه مدرنســازی در خاورمیانــه همــان راهــی را میســپارد کــه در نقــاط مختلــف آســیای شــرقی ،منتهــی کمــی ُکندتــر.
البتــه حــاال میدانیــم کــه چنیــن چیــزی رخ نــداد .بــه هــر روی ،قلمــرو مطالعــات خاورمیانــه گرفتــار بحــران میگردیــد ،و در عیــن
تفــاوتِ برآمدهــا و فرآوردههایــش بــا وجــوه و پیامدهــای نقــد ســعید ،خاصــه بــر رویکــر ِد سیاســتزده و ایدئولوژیــک ســعید بــه مطالعــات
خاورمیانــه ،ســروری و برتــری داشــت.
کتــاب را بــه هــوای اعــاده مشــروعیت بــه امــوری تاریــخ مصرفگذشــته ننوشــتم؛ بلکــه نیــت اصلــی تنهــا خلــق فضایــی فراختــر بــود .در
ـدت نامدارانشــان در برابــر دیــدگاه ِ دیگــران
ـدت و شـ ّ
میــان مریــدان ( )acolytesادوارد ســعید چیــزی کــه چشــم مــن را میگرفــت ،حـ ّ
غمشــان از انتخــابِ تضمینشــده همفکــران
هــم و ّ
بــود .آنهــا رزمنــدهوار ،در برابــر ورود رویکردهــای متفــاوت ســد میســاختند و ّ
بــرای مناصــب دانشــگاهی و یکدســت کــردن فضــای دانشــگاهی فراتــر نمیگذشــت .ایــن اتفــاق ،در حوزههــای دیگــر علــوم انســانی
هــم روی داده و مطالعــات خاورمیانــه از ایــن جهــت اســتثنا نیســت .بدیــن رو ،در ایــن کتــاب ،مــن تنهــا بــه بســطِ فضــا بــه منظــور جــا
ـردن بیشتــر بــرای حضــور دیدگاههــای دیگــر میاندیشــیدم .در ایــن جهــت ،تاثیرهــای محــدودی هــم برجــا گذاشــتم .ولــی آنچــه
بازکـ ِ
بــه مراتــب ،اثــری عمیقتــر و بزرگتــر داشــت ،اتفاقهــای عظیــم خاورمیانــه بــود .مــن نــه دیگــر دانشــجویی جوانــم و نــه آن قدرهــا
هــم پیــر کــه نتوانــم امیــد ببینــدم بــه آنکــه پیــش از بازنشســتگی ،شــاهد تحوالتــی بیشتــر در خاورمیانــه باشــم.
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قلمرو :آیا تاثیر کتاب شما در کشورهای دیگر با تاثیرش در ایاالت متحده فرق میکرد؟
کریمــر :چــاپ ایــن کتــاب ،توجههــای فراوانــی برانگیخــت ،چــون از حادثــه یــازده ســپتامبرهنوز بیــش از شــش هفتــه نگذشــته بــود؛
همــه از یکدیگــر میپرســیدند چــه چیــزی را ندیدیــم کــه از عهــده پیشبینــی چنیــن حادثــهای برنیامدیــم .وقتــی کتــاب را مینوشــتم،
مخاطــب عمــده آن را اهــل حــوزه مطالعــات خاورمیانــه خیــال میکــردم .وقتــی کتابــی مینویســید ،همیشــه حــس میکنیــد کــه
خواننــدهای از فــراز شــانههایتان در حــال تماشــای کار شماســت؛ شــمایل آن خواننــدهای کــه از روی شــانههایم بــه متــن ســرک
میکشــید ،بــه پژوهشگــران خاورمیانــه میمانســت .ولــی وقتــی حادثــه یــازده ســپتامبر اتفــاق افتــاد ،خیلیهــا ایــن کتــاب را
خواندنــد ،ژورنالیســتها ،تصمیمســازان سیاســی و متخصصانــی جــز متخصصــان مطالعــات خاورمیانــه ،روســای دانشــگاهها و کالجهــا و
دانشــکدهها .مقالــهای کــه روزنامــه نیویــورک تایمــز در بــاره ایــن کتــاب چــاپ کــرد ،آن را بــر ســر زبانهــا انداخــت؛ همینطــور مقالــه
چــاپ شــده در کرانیــکل آو هایــر اجوکیشــن ( .)Chronicle of Higher Educationمطبوعــات کتــاب را بــه بحــث گذاشــتند؛ از جملــه بــا
ـان مناســب انتشــار آن مایــه میگرفــت.
انتشــار دو بررســی انتقــادی در فــارن افــرز .موجــی کــه کتــاب آفریــد ،بیشتــر از زمـ ِ
تاثیــر واقعــی ایــن کتــاب چــه بــود؟ انتظــا ِر آن میرفــت کــه انتقــاد کتــاب از حلقههــای امــن گروهــی خــاص ،آنــان را برانگیــزد کــه از
هیــچ کاری بــرای بیاعتبــار کــردن کتــاب دریــغ نورزنــد «:ناشــر کتــاب ،موسســه سیاسـ ِ
ـت خــاو ِر نزدیــک واشــنگتن اســت و بیشــک

دســتو ِر کاری بــر روی میــز دارنــد .مارتیــن کریمــر ،شــاگرد برنــارد لوییــس اســت و خــب ،البتــه کــه نقدهــای ســعید را حملههــای
شــخصی بــه خــودش میگیــرد ».ایــن دســت حرفهــا هــم کفــافِ فیصلهبخشــی ماجــرا را نمیکــرد .یــادم میآیــد کــه یــک بــار ،الری
ســامرز ( ،)Lary Summersرییــس وقــت دانشــگاه هــاروارد ،برایــم نقــل کــرد کــه نســخهای از کتــاب بــه دســتش رســید .کتاب در دســت
گرفــت و بــه جلســهای در دانشــکده خاورمیانــه رفــت .در آنجــا ،کتــاب را الی دســتهایش بــاال بــرد و پرســید «:آیــا حرفهــای ایــن
کتــاب واقعیــت دارد؟» ایــن حــرف ،حاضــران را خــوش نیامــد .وادارشــان میکــرد بــه دفــاع از خــود بایســتند .همچنیــن ،بــا خوانــدن
برجهــای عاجــی بــر شــن ،خیلــی از روســای دانشــگاهها و دانشــکدهها را بــه ایــن فکرانداخــت کــه « مــن یکــی از ایــن برنامههــای
آموزشــی یــا دپارتمانهــا را در دانشــگاهم اداره میکنــم ،تــا بــه حــال توجــه چندانــی بــه آنهــا نداشــتهام .شــاید وقــت بررســی دقیقشــان
فرارســیده باشــد ».بنابرایــن ،کتــاب در باالبــردن حساســیتها و بازنگریهــای دقیــق اثرگــذار بــود .جوهــدا یانهــرز)Jehuda Reinharz( ،
رییــس وقــت دانشــگاه برنــدای ( )Brandeisصندوقــی بزرگــی از ایــن کتــاب را ســفارش داد و آن نســخهها دســتمایه تشــویق بــه
حمایــت مالــی تاســیس مرکــز خاورمیانــهای بدیــل شــد .کمــی بعــد ،ایــن مرکــز بــه راه افتــاد و مــن هــم در مراســم افتتاحیــهاش
ســخنرانی کــردم.
گفتــن ایــن نکتــه دور از فروتنــی اســت کــه برجهــای عاجــی بــر شــن بــه تغییراتــی وســیع در حــوزه مطالعــات خاورمیانــه دامــن زد .در
عیــن حــال ،بــه نظــرم ،در معــدود جاهایــی فضــا را گســترش بیشتــری داد تــا افــراد بــا اعتمــاد بــه نفــس بیشتــری از خــود و دیگــری
بپرســند آنچــه از چشــم مــا گریخــت و در یــازده ســپتامبر جلــوه کــرد ،چــه بــود؟ چــه بــود آنچــه در انقــالب ایــران تبلــور یافــت و از نــگاه
مــا غایــب مانــد؟ همچنیــن ،کتــاب مــن ،بــرای وارد کــردن دوبــاره بحــث دیــن بــه ایــن حــوزه ،اندکــی جــا را بازتــر کــرد .آدمهــا بــه
عقــب برگشــتند و چــه بســا آثــار برنــارد لوییــس را دقیقتــر و آثــار ســعید را نقادانهتــر بازخواندنــد.
پــس از گذشــت پانــزده ســال ،اگــر کســی جوانتــر از مــن آســتین همــت بــاال زنــد و ایــن کار را از نــو انجــام دهــد و دوبــاره تمریــن کنــد،
بســیار ســودمند خواهــد بــود ،زیــرا طــی ایــن مــدت ،اتفاقــات غافلگیرکننــده کمــی رخ نــداده؛ در صــدر آنهــا بهــار عربــی .مــا نیازمنــد
یافتــن پاســخی بدیــن پرسشــیم کــه فهــم دانشــگاهی از بهــار عربــی بــه دام کــدام خللهــا و خطاهاســت کــه واکنــش اولیــهاش بــه بهــار
عربــی ،ذوقکردنــی ســادهلوحانه و بــرآوردی مبالغهآمی ـ ِز از قابلیــت دگرگونســازی آن اســت.
برجهــای عاجــی بــر شــن از کنــار مطالعــات ایرانشناســی میگــذرد .بــه نظــرم بســیار جــا دارد پژوهشــی در زمینــه تاریــخ مطالعــات
ایرانشناســی در دانشــگاههای آمریکایــی صــورت بگیــرد ،درســت شــبیه آنچــه مــن در بــاره مطالعــات خاورمیانــه انجــام دادهام .مطالعــات
ایرانــی نیــز مراحلــی پشــت ســر گذاشــته اســت .آن هــم در آغــاز از نظریــه مدرنســازی اثرپذیرفــت .بــر خــالف مطالعــاتِ عربــی یــا
مطالعــات پاکستانشناســی ،ناممکــن بــودن ســفر بــه ایــران بــرای دانشــگاهیان آمریکایــی ،بــر رونــد پژوهشهــا در ایــن حــوزه تاثیــر
نهــاده اســت .بــه نظــر مــن جــای خود-ســنجی یــا نقــادی از خــود ( )self-criticismدر ایــن حــوزه کامــال بــاز اســت .بنابرایــن ،کارهــای
انجامنگرفتــه بســیارند و امیــدوارم کســانی پــس از مــن پــی کار را بگیرنــد.
قلمــرو :شــما گفتیــد دولــت آمریــکا مصرفکننــده دانــش تولیــد شــده در مطالعــات خاورمیانــه اســت و در طراحــی
راهبردهــا و اجــرای سیاســتهایش از ایــن دانــش بهــره میگیــرد ،ولــی ایــن بــه خــودی خــود نشــانه نقــص و
ـب ایــن دانــش نیســت .ولــی در کنــار آن ،ســازمانها و بنیادهــای دانشــگاهی و اندیشــکدههایی را در آمریــکا
عیـ ِ
میشناســیم کــه بــه منابــع مالــی حکومتهــای غیردموکراتیــک خاورمیانــه متکــی شــدهاند .آیــا بــه همیــن قیــاس
 -تردیــد در اعتبــار محصــوالت فکــری ایــن نــوع نهادهــا را هــم ناموجــه میدانیــد؟
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کریمــر :ایــن نکتــه بســیار مهمــی اســت ،چــون ســابقه ایــن مســاله بــه دهــه هفتــاد میــالدی ،و زمــان بــروز بحــران نفــت در ســال 1973
برمیگــردد .از آن هنــگام تــا کنــون ،حکومتهــای خاورمیانــه بــه ســرمایهگذاری مالــی در نهادهــای دانشــگاهی آمریــکا و تبدیــل آن بــه
نوعــی البــی سیاســی بــرای اهــداف گوناگــون تمایلــی جــدی نشــان میدهنــد .کشــورهای زیــادی ایــن کار را کردهانــد؛ اغلــب کشــورهای
عربــی :عربســتان ســعودی ،بعدتــر کویــت ،ســپس قطــر و امــارات هــم بــه آنهــا پیوســتند و در نهادهــای دانشــگاهی آمریکایــی پــول خــرج
کردنــد .ترکیــه نیــز یکــی از ایــن کشــورها اســت ،همچنیــن ،ایــران در زمــان محمدرضاشــاه .چنیــن وابســتگی مالــی در سراســر قلمــرو
مطالعــات اســالمی و خاورمیانــه آثــاری تحریفگرانــه و ویرانســاز بــه جــا گذاشــته اســت.
ایــن نــوع حکومتهــا بــه پژوهــش علمــی و بیطرفانــه در بــاره هیــچ موضوعــی ،عالقــه ندارنــد .آنهــا فقــط بهدنبــال ســاختن فضایــی
هســتند کــه در آن یــا ســتایش خــود را از زبــان دیگــران بشــنوند ،یــا در قبــال قصــور و تقصیرشــان معــذور قلمــداد شــوند ،و یــا اگــر
مزاحــم یــک القبــای خاصــی ســربرآورد ،نادیــده گرفتنــش امکانپذیــر باشــد .بــا کمــال تأســف ،اندکشــماری از دانشــگاهها در برابــر
چنیــن وسوســهای وادادهانــد .ایــن را هــم در نظــر داشــته باشــید کــه فقــط حــوزه مطالعــات خاورمیانــه درگیــر ایــن معضــل نیســت.
برخــی از ایــن حکومتهــا بــه همــه جــا پــول یــا ســرمایه میدهنــد ،از دانشــکدههای پزشــکی گرفتــه تــا شــعبههای دانشــگاههای
آمریکایــی در کشــورهای خودشــان .ایــن همــه ،فضایــی را میســازد کــه در ســطح دانشــکده ،انتصابهــا ،مــواد درســی و ماننــد آن،
ـدان خاورمیانــه را بــاال میبــرد .در نتیجــه ،ایــن مشــکلی جــدی اســت.
توقعــات سیاســی قدرتمنـ ِ
گفتنــی اســت کــه جــدا از حکومتهــا ،افــراد ثروتمنــدی هــم میــان حامیــان مالــی ایــن نهادهــا هســتند .بیشتــر ایــن افــراد در ایــن
یــا آن کشــور خاورمیانــه منافعــی دارنــد یــا بــرای آرمانــی سیاســی مبــارزه میکننــد و بــا تزریــق پــول ،حضــور خــود را در فضاهــای
دانشــگاهی مشــهود و ملمــوس میکننــد .شــاهزاده ولیــد بــن طــالل نمونــه نــامآوری از ایــن دســته افــراد اســت کــه رســالت شــخصی
ـن منابــع مالــی بخــش مطالعــات آمریکاشناســی در جهــان عــرب و بخــش مطالعــات اســالمی در ایــاالت متحــده میدانــد .او
خــود را تامیـ ِ
کســی اســت کــه معمــوال در رتبههــای اول لیســت ثروتمندترینهــای جهــان در مجلــه فوربــز اســت.

بســیاری از ایــن حامیــان مالــی ،خــود دانشآموختــه دانشــگاههای آمریــکا هســتند .ولیــد در ایــن کشــور درس خوانــده ،ولــی عالقــهای
بــه حمایــت مالــی از دانشــگا ِه خــود نــدارد .او ،دانشــگاهها را بــه عرصــه مناقصــه کشــانده اســت .ولیــد اعــالم میکنــد «:مــن میخواهــم
فــالن و بهمــان مبلــغ بــه دپارتمــان مطالعــات اســالمی بدهــم ،طرحهایتــان (پروپــوزال) را بــرای مــن بیاوریــد ».دانشــگاههای زیــادی
ماننــد ییــل ،هــاروارد ،جــورج تــاون و شــیکاگو ،همــه ،طرحــی در دســت پیــش او میرونــد .انتخــاب هــم بــا اوســت .ایــن فضــای فاســد،
نــه تنهــا بــه فســاد نهادهــای دریافتکننــده پــول از ولیــد کــه بــه انحطــاطِ همــه نهادهــای امیــدوار بــه دریافــت حمایــت مالــی از وی نیــز
انجامیــده اســت؛ ایــن نهادهــا ،پیشــاپیش خــود را بــه شــکل خوشــایند و دلپســند ولیــد درمیآورنــد و در جلــب ســرمایه و پشــتیبانی
مالــیاش ،مشــغول دلربایــی او میگردنــد.
ـان اســال ِم ســنی نیســت و ایــن
ولیــد در بــاره عربســتان ســعودی بــاور دارد کــه ایــن پادشــاهی سرچشــمه افراطگرایــی جــاری در جهـ ِ
افراطگرایــی هیــچ ارتباطــی بــا اســالم یــا عربســتان ســعودی نــدارد .دســتور کار ولیــد پرتــابِ عالمــت ســوال بــه ســمت نقطــهای دیگــر
و دورتــر اســت ،یــا ســوق دادن رونــد تحقیقــات بــه پیشداوریهــای غربــی علیــه اســالم و در نتیجــه ،تغیی ـ ِر نقطــه تمرکــز؛ آنوقــت،
بــه جــای نظرکــردن دقیــق بــه رونــد رویدادهــا در عربســتان ســعودی ،نــگا ِه ژرفکاو شــما بــه وضعیــت کتابهــای درســی ایالــت آیــووا
در نواحــی شــمال مرکــزی ایــاالت متحــده معطــوف میشــود یــا بــه طــور کلــی ،ســرگر ِم تقویــت رویکــر ِد تبلیغــی -دفاعــی بــه اســالم
میشــوید.
قلمــرو :مــا در بــاره آن گــروه از حکومتهــای خاورمیانــه کــه تأمینکننــده مالــی نهادهــای دانشــگاهی در آمریــکا
هســتند ،صحبــت کردیــم .آیــا اســرائیل هــم برنامــه مشــابهی در دســت اجــرا دارد؟
کریمــر :نــه .یهودیــان آمریکایــی ِ هــوادا ِر اســرائیل ،منابــع برخــی برنامههــا یــا کرســیهای دانشــگاهی را تامیــن میکننــد ،ولــی خــو ِد
دولــت اســرائیل چنیــن کاری نمیکنــد .فکــر میکنــم در دهــه پنجــاه ســده بیســتم میــالدی ،دولــت اســراییل تالشهایــی در ایــن
زمینــه صــورت داد ،ولــی بعــد آنهــا را متوقــف کــرد.
قلمرو :چرا؟
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کریمــر :علــت اصلــی ،قــوت و غنــای مطالعــاتِ اسرائیلشناســی در دپارتمانهــای خــاص دانشــگاهی ایــن کشــور اســت؛ چــه در زمینــه
اقتصــاد ،جامعهشناســی یــا تاریــخ .حاصــل ایــن مطالعــات هــم بــه زبــان انگلیســی منتشــر میشــود .بنابرایــن ،دولــت نیــازی نمیبینــد در
ـم چهــره خــود در افــکار عمومــی جهــان ،دانشــگاه را بــه پایــگاه و ابــزاری بــرای ایــن مقصــود بــدل کنــد  .حمایــت گســترده
تبلیــغ و ترمیـ ِ
مــردم عــادی ایــن کشــور از اســرائیل آن را از ســاختن البــی سیاســی در محیــط دانشــگاه ،مســتغنی میســازد .عربســتان ســعودی یــا
ترکیــه یــا دیگــر کشــورهای خاورمیانــه بــه ســبب محرومیــت از چنیــن تکیــهگاه مردمــی در آمریــکا طبعــا بــا ســرمایهگذاری سیاســی در
کرســیها و برنامههــای دانشــگاهی در صــدد جبــران ایــن نقــص برمیآینــد.
بــاری ،بخشــی از یهودیــان آمریکایــی حامــی اســرائیلاند .آنهــا از تلقیهــای موجــود در بــاره اســرائیل نگراننــد و فرزنــدان خــود را در
ـرض ایــن برداشــتها میبیننــد و بــا ایــن انگیــزه از برنامههــای دانشــگاهی مربــوط بــه اســرائیل پشــتیبانی میکننــد .کار اینهــا بــه
معـ ِ
نمایندگــی از دولــت اســرائیل نیســت ،بلکــه ایــن اقدامــات را بــه طــور شــخصی انجــام میدهنــد ،چــون حــس میکننــد شــدت انتقادهــا
از اســرائیل ،گاه دانشــجویان یهــودی را بــه انــزوا میرانــد .مســاله اســرائیل و مســاله یهــود بــا هــم یکــی نیســتند ،ولــی در برخــی نقــاط
بــه هــم میرســند.
بــر ایــن اســاس میگویــم بلــه ،یهودیــان ارتباطــات مالــی گســتردهای بــا مطالعــات اسرائیلشناســی در ایــن کشــور دارنــد .مــن مــاه

آینــده بــه کنفرانــس ســاالنه بزرگــی مــیروم .ایــن کنفرانــس بــه هیــچ رو از جانــب دولــت اســرائیل پشــتیبانی مالــی نمیشــود.
قلمــرو :آیــا میــان مطالعــات خاورمیانــه در اســرائیل و همیــن حــوزه دانشــگاهی در ایــاالت متحــده تفاوتهــای
عمــدهای میتــوان یافــت؟
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کریمــر :ایــن پرسشــی بحثانگیــز اســت .در ابتــدا ،اثــر ادوارد ســعید تاثیــری در اســرائیل بــر جــا نگذاشــت .شــاید حــدود بیســت ســال
پــس از انتشــار خاورشناســی ،ایــن کتــاب بــه عبــری ترجمــه شــد .بیشتــر ایــن کتــاب را بالموضــوع و متضمــن پیشداوریهــای
سیاســی ضداســرائیلی دیدنــد و از آن بــا بیاعتنایــی گذشــتند .در گــذر زمــان ،در کنجــی از محیــط دانشــگاهی اســرائیل ،حلقــه کوچکــی
از هــواداران ســعید شــکل گرفــت؛ در شــطرنج سیاســت اســرائیل ،اعضــای چــپ و مخالــف آن حلقــه ،راهــی بــرای نمایــش همبســتگی بــا
فلســطینیان میجســتند .در تــب و تــابِ جســتوجوی آنــان بــود کــه رویکــرد ســعید بــه قلمــرو مطالعــات خاورمیانــه راه یافــت.
همچنیــن ،در طــی ایــن ســالها ،گرایــش انتقــادی زیرپوســتی و نامحسوســی نضــج گرفــت کــه دپارتمانهــای مطالعــات خاورمیانــه را
بــه خاطــر پیشبینــی نکــردن دو انتفاضــه و پیــش از آن ،جنــگ  1973در اســرائیل ســزاوار نقــد و نکوهــش میدانــد .در اســراییل هــم
ماننــد اینجــا ،از نحــوه بازنمایــی منطقــه در ایــن مطالعــات نارضایتیهایــی بســیاری وجــود دارد .ولــی معمــوال عاقبـ ِ
ـت ایــن نارضایتیهــا،
ـان ســومگرایی ،نظرگاهــی فلســطینی و ماننــد آن نیســت .ایــن نارضایتــی ،موتــور محرکــه
رفتــن زیــر عبــای پسااســتعمارگرایی ،جهـ ِ
تــالش بــرای بهبــود بخشــیدن بــه کار و بــار مطالعــات خاورمیانــه میگــردد ،از طریــق تــالش بــرای جامعنگــری بیشتــر و وارد کــردن
فاکتورهــای تــازه در تحلیــل.
ـرائیلی بخــش ایــران ،عــراق و ســوریه،
نقطــه ضعــف مطالعــات خاورمیانــه در اســرائیل فقــدان ارتبــاط بــا منطقــه اســت .کارشناســان اسـ
ِ
امــکان ســفر بــه ایــن کشــورها را ندارنــد .قدیمترهــا ،مهاجــران از نقــاط مختلــف منطقــه بــه اســرائیل میآمدنــد .افــراد ایــن نســل در
حــال حاضــر ،دوره پایانــی کار خــود را ســپری میکننــد :آنهــا اغلــب در دهــه پنجــاه و برخــی در دهــه شــصت قــرن قبــل و حتــی دیرتــر
بــه اســرائیل کوچیدهانــد و اکنــون در ســن و ســال بازنشســتگیاند .ایــن مشــکلی جــدی اســت.
تازهواردهــا در ایــن حــوزه مطالعاتــی ،بیشــتر میــل دارنــد از دریچــه متنهــا بــه خاورمیانــه بنگرنــد؛ طبعــا در روزگار مــا اینترنــت منابــع
ِ
ـق پایگاههــای
بســیاری در اختیــار پژوهشگــران قــرار میدهــد .بــا ایــن همــه ،اینترنــت را لزومــا نمیتــوان منبعــی بــرای شـ
ـناخت عمیـ ِ
اجتماعــی مهــد پــرورش جنبشهــای احتمالــی آینــده قلمــداد کــرد .از ایــن رو ،بــه عکــس مشــی و مشــرب ُقدمــای عرصــه مطالعــات
خاورمیانــه کــه تمرکـ ِز کمابیــش کامــل بــر ایدئولــوژی و سیاسـ ِ
ـت در ایــن منطقــه بــود ،نســل جدیــد بــه پژوهــش در حوزههایــی چــون
جامعــه ،جمعیــت و اقتصــاد عالقــهای روزافــزون نشــان میدهــد .ایــن امــر مطلوبــی اســت .البتــه نبایــد در ایــن راه زیــادهروی کــرد و
قلمــرو سیاســت را پــاک مغفــول گذاشــت کــه پیامدهایــش مخاطرهآمیــز خواهــد بــود .در ایــن حــد میتــوان ســمت و ســوی ایــن
حرکــت را مثبــت ارزیابــی کــرد.
مــن رئیــس دپارتمــان مطالعــات خاورمیانــه و اسالمشناســی هســتم .یکــی از مشــکالتی کــه بــدان برخوردیــم ایــن بــود نســل جــوان
اســرائیل ،نــه تنهــا ریشــهای در کشــورهای خاورمیانــه نــدارد ،کــه حتــی زاد و رو ِد والدینشــان هــم در آن کشــورها نبــوده اســت .در دوران
تاســیس دولــت اســرائیل ،بیســت و پنــج درصــد از جمعیــت ســاکنان آن ،در ایــن کشــور بــه دنیــا آمــده بودنــد و هفتــاد و پنــج درصــد
آنهــا در کشــورهای دیگــر ،از جملــه کشــورهای خاورمیانــه .در حــال حاضــر ،هفتــاد و پنــج درصــد اســرائیلیها تولدیافتــه در ایــن کشــورند
و حــدود پنجــاه درصـ ِد والدیــن آنهــا هــم متولــد اســرائیلاند.
ـم زبــان بــه چشــم میآیــد .مــا دورههــای درســی پــر و پیمانــی برگــزار
نتیجــه منفــی ایــن وضعیــت ،در وهلــه اول بــا کمبــو ِد معلـ ِ
میکنیــم تــا دانشــجویان بــه باالتریــن ســطح آمــوزش زبــان دســت پیــدا کننــد ،کاری کــه اصــال ســاده نیســت .عــالوه بــر ایــن ،در ایــن
دورههــا ،دانشــجویان ،زیــر و بمهــای اصلــی فرهنــگ ،ادبیــات ،جغرافیــا را هــم میآموزنــد ،چیزهایــی کــه از نقطــه صفــر بایــد آمــوزش
آنهــا را آغــاز کــرد؛ راهــی بــس ناهمــوار .بــه نظــرم ،بهخصــوص در کالــج خودمــان ،مــا موفــق بودهایــم ،چــون تاکیـ ِد اکیــدی بــر زبــان
گذاشــتهایم .همــه دانشــجویان بایــد عربــی بداننــد ،و بــه محــض آموختــن ایــن زبــان ،بالفاصلــه بایــد بــه کمــک و همراهــی فارســیزبانان،
ـرق غــور در زبــان فارســی کننــد.
خــود را غـ ِ
خالصــه آنکــه مطالعــات خاورمیانــه در اســرائیل بــا چالشهــای بســیار متفاوتــی روبهروست.همیشــه افــرادی از خاورمیانــه در رفــت و
آمــد بــه آمریــکا هســتند ،امــواج نیــروی انســانی از خاورمیانــه بــه محیــط دانشــگاهی آمریــکا همــواره در جریــان اســت؛ و همیــن طــور،
طــی ســالهای اخیــر ،آمریکاییهــای بســیاری در اغلــب نقــاط منطقــه ماموریــت داشــته و کار کردهانــد .در اســرائیل وضــع بدیــن گونــه
نیســت؛ مــا جــز تولیــد داخلــی همــه عناصـ ِر الزم بــرای کســب تخصــص چــارهای نداریــم .ایــن بــاری ســنگین اســت .مــن وضعیــت را
ـل خــود و یافتــن جایگزینــی بــرای نســل قدیــم ،بایــد بــر شــتابمان
در حــال پیشــرفت میبینیــم ،ولــی حتــی بــرای حفــظ جایــگا ِه قبـ ِ
ارکان علمــی نســل آینــده مــا از ایــران ،کتــاب و اســتاد خواهــد بــود و دانشــجویان بایــد زبــان
ـی
ِ
ـع آمــوزش و آگاهـ ِ
بیفزاییــم .مبنــا و منبـ ِ
فارســی را در چهاردیــواریِ کالسهــا بیاموزنــد .ایــن امــر در مــورد مصــر ،ســوریه و جاهــای دیگــر هــم صــادق اســت.

