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یک کتاب و یک انقالب
در دهــه هفتــاد ،بــا وقایــع مهیبــی کــه در خــود خاورمیانــه
روی داد ،معلــوم شــد اینهــا همــه خیــاالت باطــل اســت .پــس
از  1967بیــداری شــگفتی در عربهــا و یهودیــان ســاکن آمریــکا
بهوجــود آمــد .سیاســتهای هویتــی جدیــدی ســر بــرآورد.
شــکلگیری تروریســم در خاورمیانــه ،حــوادث ســپتامبر ســیاه
و آغــاز جنــگ داخلــی در لبنانــی کــه پیشتــر از همــه ایــن
درگیریهــا برکنــار بــود ،آمریــکا را وارد منطقــه کــرد .اســتادان
مــا شــروع بــه جبههگیــری کردنــد .حــاال دیگــر ضیافتهــای
ناهــار چنــدان دوســتانه نبــود.
پــس از نخســتین ســالهای تحصیــل مــن در دوره تحصیــالت
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بــرای دانشــجو ،هیــچ چیــز مهیجتــر از ایــن نیســت کــه در
عصــری زندگــی کنــد کــه رشــته تحصیلــی او بــا انقالبهــای
درونــی روبــهرو شــده .البتــه اســتادان عالقــهای بــه انقــالب
ندارنــد؛ بیشــتر دنبــال ســاختن و آبــاد کــردن هســتند و
تثبیــت حــوزه اقتــدار و نفوذشــان .ولــی هــر رشــته ،شــاید هــر
ســی ســال یکبــار ،دســتخوش انقــالب عظیمــی میشــود
کــه وضــع ظاهــری آن را تغییــر میدهــد .ایــن دورههــا بــا
ناآرامیهایــی همــراه اســت .برندههــا و بازندههایــی دارد .ولــی
بعــد کــه گــرد و غبــار فرونشســت و آبهــا از آســیاب افتــاد ،آن
رشــته در ســیمای نــوی ظاهــر میشــود .مــن خــودم ســی ســال
پیــش کــه دانشــجو بــودم ،در چنیــن دورهای زندگــی میکــردم.
مــن مطالعــه در بــاره خاورمیانــه را از ســال  1972آغــاز کــردم؛
در اواخــر دوره گســترش همهجانبــه مطالعــات خاورمیانــه کــه
بیســت ســال پیــش از آن آغــاز شــده بــود .آن زمــان ،مطالعــات
خاورمیانــه بــه رغــم رشــد فزاینــده ،حــوزه نســبتا کوچکــی بــود
کــه هنــوز در دانشــگاههای آمریــکا جایــگاه درخــوری نداشــت.
بیشــتر وابســته بــه دو چیــز بــود :اول ورود محققــان از خــارج،
مخصوصــا اروپــا و تاحــدودی خاورمیانــه ،و دوم ســرازیر شــدن
ســیل دالرهــا از واشــنگتن کــه باعــث میشــد مراکــز جدیــدی
بــرای مطالعــات خاورمیانــه راهانــدازی شــود و بودجــه الزم بــرای
کمکهزینههــای پژوهشــی فراهــم آیــد.
اســتادان آن دوره بــه هــر کاری دســت مییازیدنــد کــه
بــه آرمانهــای سیاســی خاورمیانــه وابســتگی پیــدا نکننــد.
میپنداشــتند شــکوفایی علمــی مطالعــات خاورمیانــه منــوط بــه
آن اســت کــه متخصصــان آن ،در منازعــات موجــود در مســاله
خاورمیانــه بیطــرف باشــند.
اســتادی داشــتم کــه منازعــات عربهــا و اســرائیلیها را در
کالس درس بــا نهایــت بیطرفــی تحلیــل میکــرد .ســوال
کــردم چگونــه مســائل را اینگونــه تحلیــل میکنــد .پرســید:
فلسطین در سال  600چه بود؟گفتم :بخشی از امپراتوری بیزانس.
در سال  700چطور؟بخشی از امپراتوری عرب.گفــت :خــب .مــن تحــوالت معاصــر را همانطــور دنبــال
میکنــم کــه در بــاره تحــوالت ایــن منطقــه در قــرن هفتــم
حــرف میزنــم .یعنــی بایــد فــرض کنــی خــودت در ایــن ماجــرا
ذینفــع نیســتی.
بــاور داشــت اصــل در تحقیــق علمــی ایــن اســت کــه آدمــی از
حــب و بغــض مبــری باشــد؛ نــه فقــط نســبت بــه دیگــران ،بلکــه
حتــی نســبت بــه خــودش (.)1

تکمیلــی ،اتفاقــات دیگــری اوضــاع را پیچیدهتــر کــرد :انتشــار
شرقشناســی ادوارد ســعید و انقــالب ایــران .کتــاب ســعید
مثــل بمــب در پرینســتون ،دانشــگاه محــل تحصیــل مــن در
دوره تحصیــالت تکمیلــی ،صــدا کــرد .مــن بــرای بــه دســت
آوردن ایــن کتــابِ جنجالــی ،شــتابان خــود را بــه کتابفروشــی
دانشــگاه رســاندم و بیدرنــگ ســراغ نمایــه کتــاب رفتــم تــا
اســم اســتادانم را پیــدا کنــم .دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی
جمــع شــده بودنــد .دانشــکده بــه دو دســته تقســیم شــده بــود:
عــدهای میگفتنــد بایــد کتــاب را ندیــده گرفــت و گروهــی
معتقــد بودنــد بایــد بــه آن جــواب داد .شرقشناســی در درجــه
اول ،ســتارگان پرینســتون را هــدف گرفتــه بــود؛ افــرادی مثــل
برنــارد لویــس نامــدار و مــور برگــر کــه ایــن روزهــا کمتــر از
او یــاد میشــود و چنــد تــن دیگــر .تمایــل عمومــی ایــن بــود
کــه بایــد کتــاب را ندیــده گرفــت .معتقــد بودنــد تبوتــاب ایــن
کتــاب فروکــش میکنــد .ایــن کتابــی اســت مغلــوط و خالــی
از دقــت و مملــو از اشــتباهات فاحــش در نقــل و تفســیر وقایــع.
بیشــتر ایــن حرفهــا در نقدهایــی هــم کــه راجــع بــه کتــاب
نوشــته میشــد ،عینــا میآمــد.
ولــی اســتادان مــن توجــه نداشــتند کــه تاثیــر و نفــوذ ایــن
کتــاب برخاســته از نیــاز عمیقتــری بــود .کتــاب ،در واقــع
مانیفســتی بــود بــرای گروهــی از فعــاالن سیاســی جــوان کــه
خیــال میکردنــد دانشــگاه ســکویی بــرای طــرح منازعــات
سیاســی اســت و قصــد داشــتند درهــای دانشــگاه را بــه روی
منازعــات سیاســی بــاز کننــد .راهــی کــه بــرای ایــن کار پیــدا
کــرده بودنــد و امیــدوار بودنــد از ایــن طریــق بــه هــدف برســند،
مشــروعیتزدایی از محققــان جاافتــادهای بــود کــه بــه اتفاقــات
عصــر حاضــر مثــل وقایــع قــرن هفتــم نــگاه میکردنــد؛ همیــن
طــور کوشــش بــرای جــا انداختــن اصــل جانبــداری بــه منزلــه
روش جدیــدی در تحقیقــات علمــی .کتــاب ســعید مانیفســتی
بــرای ایــن شــورش بــود.
حادثــه دیگــر ،انقــالب ایــران بــود .انقــالب ایــران از مســیر
کامــال متفاوتــی میرفــت .چــرا فعــاالن سیاســی موضــوع را بــد
فهمیدنــد ،ولــی برداشــت شرقشناســان درســت بــود؟ وقتــی
مشــغول نــگارش رســاله دکتــری خــود در لنــدن بــودم ،رفتــم
خیابــان چارینگکــراس کــه اولیــن کتــاب نوشــته شــده راجــع
بــه انقــالب ایــران را بخــرم .کتــاب بــه قلــم یکــی از شورشــیان
چپگــرا بــود .نویســنده فروپاشــی قریبالوقــوع شــاه را
پیشبینــی میکــرد و میگفــت رژیمــی مترقــی جانشــین
حکومــت شــاه میشــود( .)2فوریــه  1979کــه بــه پرینســتون
بازگشــتم ،در تجمعــی بــه میزبانــی پروفســور ریچــارد فولــک،
مدافــع خودخوانــده ســتمدیدگان ،حضــور یافتــم .فولــک
در مقابــل دیــدگان ششــصد دانشــجو صفــی از انقالبیهــای
چپگــرای ایرانــی را بــه نمایــش گذاشــته بــود .پیــام همــه آنــان
ایــن بــود کــه ایــن مالهــا را فرامــوش کنیــد .پــس از آنکــه کار
مــا تمــام شــد ،همــه آنــان بــه مسجدهایشــان برمیگردنــد .پــس
فعــال از انقالبیــون حمایــت کنیــد( .نگاهــی بــه دیلــی پرینســتون
انداختــم تــا مطمئــن شــوم خاطراتــی کــه از وقایــع ایــن روز
نقــل میکنــم درســت اســت .یکــی از ســخنرانان گفتــه بــود:
« مــا دنبــال حکومــت جمهــوری هســتم .دنبــال دموکراســی.
تمــام گروههــای سیاســی در ایــران بــر دموکراســی و جمهوریــت
همــان قــدر تاکیــد دارنــد کــه بــر اســالمیت )».نطــق ســخنرانان
بــا اســتقبال گــرم جمعیــت حاضــر روبــهرو شــد)3( .

ولــی در گــروه مطالعــات خــاور نزدیــک یــک نفــر انگشــت
گذاشــت روی کتابــی از خمینــی بــه عربــی در بــاره حکومــت
اســالمی .هیچکــس در آمریــکا کتــاب خمینــی را مطالعــه یــا
ترجمــه نکــرده بــود .ولــی اصــل کتــاب در مخــزن کتابخانــه
فایرســتون وجــود داشــت و نســخههای فتوکپــی کتــاب در
بیــن مــا دستبهدســت شــد .هــر کــس عربــی میدانســت و
بــا زبــان متــون اســالمی آشــنا بــود ،پیــام کتــاب را بهراحتــی
میفهمیــد .کتــاب خمینــی هــم مثــل کتــاب شرقشناســی
ادوارد ســعید مانیفســت بــود .ایــن کتــاب هــم دنبــال
مشــروعیتزدایی و مشروعیتبخشــی بــود .مشــروعیتزدایی از
شــاه و مشروعیتبخشــی بــه حکومــت اســالمی کــه گرداننــدگان
آن آشــکارا روحانیــون بودنــد .ولــی ایــن چیــزی بــود کــه فقــط
شرقشناســان میفهمیدنــد.
بنابرایــن ،دو چیــز در ایامــی کــه مــن دانشــجوی تحصیــالت
تکمیلــی بــودم ،دنیــا را زیــرو رو کــرد :یکــی کتــاب ســعید و
دیگــری انقــالب ایــران .کتــاب ســعید تاثیــر عمیقــی داشــت و
تــا حــدودی بــه هدفــی کــه دنبــال میکــرد ،رســید .شورشــیان
بــر موجــی کــه بــرای کســب وجهــه علمــی در بیــن چپهــای
جدیــد راه افتــاده بــود ،ســوار شــدند و آرمانهــای مطلــوب
خــود ،و مهمتــر از همــه مســاله فلســطین را ،بــه کار و کتــاب
و ماموریــت و اســتخدام تبدیــل کردنــد .ولــی در خــارج از ایــن
فضــا ،در خــود خاورمیانــه ،انقــالب ایــران شــعلهای را روشــن کرد
کــه نخبــگان دانشــگاهی توضیحــی بــرای آن نداشــتند :شــعله
رشــد جنبشهــای اســالمی .آنــان میکوشــیدند ـ و هنــوز
هــم ســعی میکننــد ـ کــه ایــن جنبشهــا را در دل همــان
مقــوالت بیدردســر گذشــته تعریــف کننــد .ایــن جنبشهــا را،
بــه قــول ریچــارد فولــک ،عموزادههــای جنبشهــای انقالبــی
دلخــواه خــود معرفــی کننــد .ولــی نمیتوانســتند (و بــه عقیــده
مــن هنــوز هــم نمیتواننــد)؛ بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــدام
از ایــن جنبشهــا شــگفتزده میشــوند .درحالــی کــه ایــن
مســاله بــرای اشــخاصی از قبیــل شرقشناســان کــه بــا متنهــا
و عقایــد جدیتــر برخــورد میکننــد ،جــای شــگفتی نــدارد.
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شروع اختالف نظر
در  1981کــه تحصیــالت مــن پایــان یافــت ،فضــای زهرآلــودی
علیــه اســتادم ،برنــارد لویــس ،وجــود داشــت .مــن کــه زیــر
نظــر او تحصیــل کــرده بــودم ،بــا پرسشــی اساســی روبــهرو
بــودم .روزی را کــه بــرای مصاحبــه در مقابــل اعضــای کمیتــه
اعطــای بــورس تحصیلــی موسســه تحقیقــات علــوم اجتماعــی
در نیویــورک ایســتاده بــودم ،خــوب یــادم هســت :فضــای بســیار
پرتنشــی بــود .بــه همیــن دلیــل نخواســتم در آمریــکا دنبــال کار
بگــردم .شــغلی در اســرائیل پیشــنهاد شــد و قبول کردم (پیشــتر
نیــز در دوره لیســانس دو ســال در اســرائیل بــودم) .بــه مــرور
زمــان ،در دانشــگاه تلآویــو اســتخدام شــدم .در آنجــا مدیــر مرکز
مطالعــات خاورمیانــه شــدم و کاری را کــردم که همــه متخصصان
خاورمیانــه انجــام میدهنــد .بخــش عمــده کارم را اختصــاص
دادم بــه جنبشهــای اســالمی و تاریــخ کشــورهای عــرب در
عصــر جدیــد .و در مقــام پژوهشــگری کامــل و تمامعیــار در ایــن
زمینههــا مشــهور شــدم ،هــم در اســرائیل و هــم در آمریــکا.
ولــی بــا شــروع دهــه  1990گرایــش جدیــدی در ایــن رشــته
پیــدا شــد کــه مــرا مــیآزرد .رویکــردی بــه جنبشهــای
اســالمی پیــدا شــده بــود کــه خونســردی و بیطرفــی

الزم بــرای کارهــای محققانــه را فرامــوش کــرده بــود .بــه
جنبشهــای اســالمی نگاهــی تقریبــا قهرمانانــه داشــت .بــه
آنهــا بــه چشــم جنبشهایــی خالــی از فســاد مینگریســت.
گویــی آنهــا جنبشهایــی هســتند خواهــان اصالحــات،
مســئولیتپذیر ،عالقهمنــد بــه دموکراســی .کار بــه جایــی
کشــید کــه حتــی ادوارد ســعید کــه هیــچ وقــت بــا جنبشهــای
اســالمی میانــهای نداشــت ،تغییــر موضــع داد .دیگــر ،منتقــدان
ایــن جنبشهــا را ســتایش نمیکــرد .بیشــتر بــه آنهــا حملــه
میکــرد ( .)4ایــن مشــابه وضعــی بــود کــه مــن در ســالهای
منتهــی بــه انقــالب ایــران شــاهدش بــودم .بنابرایــن ،شــروع
کــردم بــه نــگارش مطالبــی بــر ضــد ایــن گرایــش .ولــی هنــوز
از کســی نــام نمیبــردم .اینکــه در قلمــرو مطالعــات خاورمیانــه
فلســطینیها یــک پلــه باالتــر برونــد و محققــان ایــن رشــته بــه
آنهــا بــه مثابــه مظهــر رویکــرد سیاســی جدیــد و مظهــر امیــد
نــو نــگاه کننــد ،پــر بــیراه نبــود .هرچنــد ایــن هــم تاحــدودی
محــل تردیــد بــود .ولــی اینکــه همیــن اغراقهــای شــاعرانه در
مــورد اخوانالمســلمین و حمــاس ،یــا دارودســته حــزباهلل بــه
کار بــرود کــه از دهــه  1980موضــوع تحقیقــات مــن بــود ...ایــن
دیگــر خیلــی زیــادهروی بــود.
اواخــر دهــه  1990مدتهــا از درگیــری مــن بــا گروهــی از
همکارانــم بــر ســر ایــن مســاله میگذشــت .ولــی بــه نظــرم
چیــزی کــه مــرا بــه نــگارش مطلبــی در نقــد مطالعــات
خاورمیانــه برانگیخــت ،اتفاقــی بــود کــه در حضــور خــود مــن
روی داد و بــه مــن فهمانــد کــه در ایــن مــدت کــه از محیــط
دانشــگاههای آمریــکا دور بــودهام ،چــه چیزهــای زیــادی کــه
از دســت نــدادهام .در ســال  1998انجمــن مطالعــات خاورمیانــه
بــرای بزرگداشــت بیســتمین ســال انتشــار شرقشناســی ادوارد
ســعید ،میزگــردی بــا حضــور خــود او تشــکیل داد .ســخنرانان،
پشــت ســر هــم ،از پیــروزی قاطــع و برگشــتناپذیر ادوارد
ســعید بــر نیروهــای ارتجــاع ســخن گفتــه ،ایــن پیــروزی را بــه
او تبریــک میگفتنــد .مریــدان و شــاگردانش کــه حــاال جــای
خودشــان را در کرســیهای دانشــگاهی و ســمتهای مدیریتــی
محکــم کــرده بودنــد ،از اســتادان قدیــم هــم کــه حــاال کنــار
رفتــه و جــای خــود را بــه اینهــا داده بودنــد ،مغرورتــر بودنــد
و اعتمادبهنفــس بیشــتری داشــتند .نخــوت و غــرور آنــان
بهــتزدهام کــرد .بــه نظــرم آمــد رویکردهــای قدیــم دیگــر در
ایــن رشــته جایــی نــدارد .تصمیــم گرفتــم چیــزی بنویســم و
اعتــراض کنــم.
ایــن را هــم بیفزایــم کــه اعتــراض بــه ایــن رویکــرد برایــم کار
راحتــی نبــود ،چــون تقریبــا بــا تمــام اشــخاص سرشــناس در این
حــوزه روابــط دوســتانهای داشــتم .ولــی نمیتوانســتم دوســتان
و آشــنایان را اســتثنا کنــم ،چــون ایــن بــه معنــی پارتیبــازی
فکــری بــود و پارتیبــازی فکــری اعتبــار کار خــودم را زیــر
ســوال میبــرد .حتــی گاهــی کــه داشــتم بعضــی قســمتها
را مینوشــتم ،بــه نظــرم میآمــد دارم همــه پلهــای پشــت
ســرم را خــراب میکنــم .ایــن چیــزی نیســت کــه مــن بــه
دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی توصیــه کنــم.
کتــاب مــن در ایــن بــاره ،برجهــای عــاج ســاحل شــنی:
شکســت مطالعــات خــاور میانــه در آمریــکا اواخــر ســال 2001
در «موسســه سیاســتهای خاورمیانــهای واشــنگتن» نشــر
یافــت .اکنــون قصــد نــدارم بحثهــای کتــاب را خالصــه
کنــم .امــا چنــد نکتــه را بایــد یــادآوری کنــم .اول اینکــه هــر
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نویســندهای وقتــی کتابــی مینویســد ،خواننــدهای فرضــی را
بــاالی ســر خــودش دارد .در واقــع ،کتــاب را بــرای آن خواننــده
فرضــی مینویســد .مــن تقریبــا تمــام قســمتهای کتــاب را
پیــش از وقایــع یــازده ســپتامبر نوشــتم و خواننــده فرضــی مــن
دانشــجویان و پژوهشــگران عالقهمنــد بــه مطالعــات خاورمیانــه
بودنــد .البتــه تاحــدودی هــم میخواســتم در وضــع موجــود در
ایــن رشــته تعادلــی ایجــاد کنــم.
اتفاقــا کتــاب شــش هفتــه بعــد از حــوادث یــازده ســپتامبر ،در
اوج بحــث در تحلیــل آن رویدادهــا نشــر یافــت و ایــن اهمیــت
کتــاب را دوچنــدان کــرد .نیویــورک تایمــز مقالــهای در بــاره
کتــاب منتشــر کــرد ،در نتیجــه هــزاران نفــر کــه پیشتــر
هیــچ عالقــهای بــه مطالعــات خاورمیانــه نداشــتند ،در شــمار
خواننــدگان کتــاب درآمدنــد ()5؛ از جملــه روزنامهنــگاران،
مقامــات رســمی ،شــهروندان عالقهمنــد بــه مســائل خاورمیانــه
و همیــن طــور اعضــای هیــات علمــی و روســای دانشــکدهها
و دانشــگاهها .ناگهــان مطالعــات خاورمیانــه بــه نقطــه اشــتعال
جنــگ فرهنگهــا تبدیــل شــد .ایــن اتفــاق بــدون کتــاب مــن
هــم شــاید روی مــیداد ،ولــی بــه نظــرم کتــاب مــن رونــد قضیــه
را تســریع کــرد.
بعــد ،مــن نفــت بیشــتری ریختم و بــه آتــش دامــن زدم :مقالهای
بــرای والاســتریت ژورنــال نوشــتم و طــوری برنامهریــزی کــردم
کــه مقالــه درســت همزمــان بــا اولیــن اجــالس انجمــن مطالعات
خاورمیانــه بعــد از وقایــع یــازده ســپتامبر منتشــر شــود .در ایــن
مقالــه ،از اعضــای کنگــره خواســتم بعــد از ایــن ،یــک پنــی هــم
بــرای ایــن رشــته هزینــه نکننــد ( .)6فرانکلیــن فوئــر ،ســردبیر
بعــدی نیــو ریپابلیــک ،بــا مطالعــه کتــاب مــن تحریــک شــد کــه
اخبــار آن همایــش در سانفرانسیســکو را پوشــش دهــد و اعــالم
کــرد کــه « یــک آدم شــرور هــم در همایــش بــود کــه همــه
دنیــا او را میشناســند .ولــی ایــن آدم شــرور اســامهبنالدن
نبــود ».مارتیــن کریمــر بــود .در اجــالس عمومــی ،اســم مــن کــه
آمــد ،همــه ســوت کشــیدند ( .)7تصمیــم گرفتــم ایــن را نوعــی
تحســین تلقــی کنــم.
ولــی واکنشهــا در خــود فضاهــای مرتبــط بــا ایــن رشــته در
همــه جــا خصمانــه نبــود .تقریبــا یــک ســال بعــد از انتشــار
کتــاب ،بــرای بحــث در بــاره وضــع مطالعــات خاورمیانــه بــا لیــزا
آندرســون کــه آن موقــع رییــس انجمــن مطالعــات خاورمیانــه
بــود ،در واشــنگتن بــودم .آندرســون گفــت حرفهــای مــن در
ایــن کتــاب اغراقآمیــز اســت ،ولــی تاکیــد کــرد کــه در خــود
گروههــای مطالعــات خاورمیانــه کتــاب را کار مفیــدی میداننــد
( .)8در ســال  2005در کمــال نابــاوری بــرای حضور و ســخنرانی
در کنفرانــس ســیامین ســالگرد تاســیس مرکــز مطالعــات
دنیــای عــرب امــروز در دانشــگاه جــورج تــاون دعــوت شــدم .بــه
نظــرم اگــر حرفهایــم در آن کتــاب بهکلــی بــیراه بــود ،شــاید
ایــن اتفــاق نمیافتــاد .درآن جلســه چیــزی گفتــم کــه خالصــه
هــدف ثانــوی مــن در مــورد همکارانــم بــود .گفتــم « :ماموریــت
مــن ســاده اســت .مــن قصــد نــدارم کســی را در ایــن اتــاق قانــع
کنــم .ایــن خــارج از تــوان مــن اســت .مــن فقــط میخواهــم
تخــم شــک را در دل شــما بــکارم .اگــر برخــالف تمــام اعتقــادات
و انگیزههایــی کــه داریــد بــا همیــن یــک چیــز موافقــت کنیــد،
مــن از برگــزاری جلســه امــروز خرســندم (.)9

منتقــدان معمــوال یکــی دو نکتــه از حرفهایــم را قبول داشــتند،
ولــی بخــش عمــده آنهــا را نمیپذیرفتنــد .مثــال بــه نقدهایــی
کــه در جاهایــی مثــل نشــریه مســائل خارجــه و نشــریه مســائل
بینالملــل و ژورنــال خاورمیانــه منتشــر شــد ،بنگریــد .ژورنــال
بینالمللــی مطالعــات خاورمیانــه هــم چیزغریبــی نداشــت.
بعضــی نقدهــا جالبتــر از بقیــه بــود .بدتــر از همــه نقدهایــی
بــود کــه بــه مــن حملــه میکردنــد کــه چــرا گفتــهام مراکــز
مطالعــات خاورمیانــه بایــد حادثــه یــازده ســپتامبر را پیشبینــی
میکردنــد .درحالــی کــه ایــن موضــوع اصلــی کتــاب نبــود.
پــس از حادثــه یــازده ســپتامبر ،در آخریــن لحظــه مــن تنهــا
یــک صفحــه بــه کتــاب افــزودم کــه نشــان دهــم چطورعــدهای
کــه کارشــان تحقیــق در مســائل خاورمیانــه اســت ،اســتدالل
میکننــد کــه حوادثــی ماننــد یــازده ســپتامبر تاکتیکــی اســت
بــرای رعبآفرینــی کــه صنعــت بهاصطــالح تروریســم اجــرا
می کنــد.
ولــی مــن بــا اینکــه نگفتــهام پژوهشــگران میتواننــد حــوادث
خــاص را پیشبینــی کننــد ،معتقــدم اگــر پارادایمــی مــدام بــا
اتفاقاتــی کــه بعــد از شــکلگیری آن پارادایــم میافتــد نقــض
شــود ،بایــد در اعتبــارش تردیــد کــرد .تــازه ایــن ادعــای خــود
مراکــز مطالعــات خاورمیانــه بــوده اســت .مدیــران آن مراکــز
بــرای دریافــت بودجــه از واشــنگتن مــدام تاکیــد میکننــد
کــه بــا ایــن بودجــه ایــاالت متحــده بــرای پیشبینــی مســیر
تحــوالت در خاورمیانــه نیرومندتــر میشــود .درواقــع شــعار
انجمــن مطالعــات خاورمیانــه ایــن اســت « :اگــر بــه حــرف مــا
گــوش کــرده بودیــد ».بهعــالوه مــن ندیــدهام محققــان ایــن
مراکــز هنــگام پیشبینــی امــور ،خویشــتنداری نشــان بدهنــد
و کمتــر بــه صالحیتهــای علمــی و دانشــگاهی خــود متوســل
شــوند .بنابرایــن ،حــرف ایــن منتقــدان بــه نظــر مــن درســت
نیســت.
نقــد جالبتــر ایــن بــود کــه مــن در مــورد نفــوذ ســعید در
ایــن رشــته مبالغــه کــردهام .ایــن انتقــاد از چنــد مســیر مختلــف
وارد میشــد .مهمتــر از همــه از طــرف محققــان دانشــگاهی
چــپ کــه کارشــان را در پــروژه اطالعاتــی و مطالعاتــی خاورمیانه
آغــاز کردنــد .در ایــام دانشــجویی مــن ،ایــن افــراد پیــش از ادوارد
ســعید انتقــاد میکردنــد .ولــی کتــاب ادوارد ســعید انتقادهــای
آنــان را تحتالشــعاع قــرار داد .اکنــون ادعــا میکردنــد کــه
انتقادهــای آنهــا بــوده کــه بــه ایــن رشــته جهــت انقالبــی داده،
نــه کتــاب ادوارد ســعید(.)10
ولــی در ایــن صــورت ســوال جالبتــری پیــش میآیــد :پــس
چــرا اینهــا خودشــان ادوارد ســعید را بــه نمــاد دگردیســی در
مطالعــات خاورمیانــه تبدیــل کردنــد؟ ســعید حتــی بــه عضویــت
افتخــاری انجمــن مطالعــات خاورمیانــه درآمــد ،درحالــی کــه این
ســمتی اســت بــرای افــرادی کــه کار برجســتهای در مــورد ایــن
رشــته انجــام داده باشــند (ســمتی کــه حتــی از برنــارد لویــس
دریــغ کردنــد) .تقریبــا در هــر دوره مقدماتــی روششناســی از
دانشــجو میخواهنــد کتــاب شرقشناســی را بخوانــد .ایــن
درســت کــه شرقشناســی بــر مطالعــات خاورمیانــه تاثیــر
کمتــری داشــته و بیشــتر بــر مطالعــات پسااســتعماری تاثیرگــذار
بــوده؛ ولــی در تنهــا نظرخواهــی (اختصاصــی) کــه از محققــان
حــوزه مطالعــات خاورمیانــه در مــورد «بهتریــن» کتابهــای
ایــن رشــته صــورت گرفــت ،شرقشناســی در صــدر بــود (.)11
بنابرایــن ،بــار اثبــات دلیــل بــر دوش منتقدان اســت و آنــان نباید

از مــن طلبــکار باشــند.
موجهتریــن نقــدی کــه کردهانــد ایــن اســت کــه مــن مرتکــب
همــان خطــای ادوارد ســعید در شرقشناســی شــدهام؛ یعنــی
ادلــه و شــواهد را دســتچین کــرده و آنهــا را در بســتهبندی
بحثانگیــزی در اختیــار خواننــده قــرار دادهام .ایــن خطــا
را تــا حــدودی میپذیــرم و اعتــراف میکنــم کــه یکــی از
سرمشــقهای مــن بــرای نوشــتن برجهــای عــاج بــر ســاحل
شــنی همیــن شرقشناســی بــود .ولــی برآنــم کــه منتقــدان
بــه دو دلیــل بایــد کیفیــات مخففــه را در نظــر بگیرنــد :نخســت
آنکــه اگــر ایــن روش بــرای ادوارد ســعید مجــاز بــوده ،چــرا مــن
حــق نداشــته باشــم از آن اســتفاده کنــم؟ دوم اینکــه مــن اگــر
هــم چیــزی را دســتچین کــردهام ،از وســط بــاغ دســتچین
کــردهام .مــن میدانســتم کــه بایــد بیــن مرکــز مطالعــات
خاورمیانــه و حواشــی آن فــرق بگــذارم و تمــام مثالهــای
وحشــتناک را از دل خــود ایــن رشــته انتخــاب کــردم .کتــاب
ســعید از ایــن جهــت آشــفته و مغشــوش اســت .شــما شــاید
بتوانیــد مــن را متهــم کنیــد کــه گزینشــی عمــل کــردهام .ولــی
نمیتوانیــد ادعــا کنیــد کــه بــرای متهــم کــردن کل رشــته،
مثالهــای حاشــیهای انتخــاب کــردهام.
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باز کردن فضا
تاثیــر درازمــدت کتــاب مــن چــه بــود؟ ایــن کتــاب چنــد زندگی
متفــاوت داشــت .در دورههــای تحصیلــی مختلــف تدریــس شــد.
ســازمانهایی مثــل کامپــسواچ بــه آن مثــل منبــع الهامــی
بــرای پروژههــای بعــدی خــود نگریســتند .رییــس یکــی از
دانشــگاهها بــرای جلــب حمایــت دیگــران و ایجــاد مرکــزی
متفــاوت بــرای مطالعــات خاورمیانــه ،بــه ایــن کتــاب متوســل
شــد .الرنــس ســامرز در ایامــی کــه رییــس هــاروارد بــود ،آن
را بــا خــودش بــه جلســهای بــا حضــور اعضــای هیــات علمــی
دانشــکده مطالعــات خاورمیانــه بــرد تــا بپرســد مطالبــش چقــدر
حقانیــت دارد (البتــه بــه مــن گفــت از کتــاب خوششــان نیامده).
عــدهای آن را بــرای نماینــدگان کنگــره و اعضــای شــورای شــهر
فرســتادند (در شــهادت در مقابــل کنگــره بــه ایــن کتاب اســتناد
شــد) .اینکــه بــرای چــه اهــداف دیگــری از آن اســتفاده شــده
نمیدانــم .مســئولیتی هــم در ایــن مــورد نــدارم.
امیــدم ایــن اســت کــه درنهایــت ،آینــدگان آن را چیــزی بیابنــد
کــه فضــای دانشــگاه را بــرای طیــف وســیعتری از دیدگاههــا
بــاز کــرد .بــاز کــردن فضــا در عمــل کار دشــوار و ناجــوری اســت.
چــون ایــن کار درواقــع نوعــی بــازیِ «مجمــوع صفــر» اســت.
درنهایــت یکــی میبــرد و یکــی میبــازد ،ولــی محاســبه امتیارات
بازیکنــان در هــر مرحلــه از بــازی دشــوار اســت .معتقــدم رشــته
مطالعــات خاورمیانــه در مقایســه بــا یــک دهــه پیــش تنــوع
بیشتــری یافتــه .ایــن تنــوع بیشتــر نتیجــه تغییــرات وســیع
در رابطــه آمریــکا بــا خاورمیانــه و بــه ویــژه دو جنــگ افغانســتان
و عــراق اســت .از یــازده ســپتامبر تاکنــون شــاید نزدیــک بــه دو
میلیــون آمریکایــی از خاورمیانــه جــان ســالم بــه در بردهانــد.
عــدهای از آنــان وارد محیطهــای دانشــگاهی شــدهاند .در آنجــا
واقعیتهــای عریــان را دیدهانــد و تحــت تاثیــر قــرار گرفتهانــد.
ولــی بخــش کوچکــی از ایــن تغییــرات هــم شــاید حاصــل
برجهــای عــاج بــر ســاحل شــنی باشــد و همیــن کافــی اســت
کــه مــن از کار خــودم در ایــن کتــاب راضــی باشــم.
ایــن روزهــا دانشــجویان رشــته مطالعــات خاورمیانــه (مثــل

مــن) ایــن شــانس را دارنــد کــه شــاهد انقالبهــای بــزرگ در
خاورمیانــه باشــند .چنــد مــاه بعــد از انتشــار برجهــای عــاج،
نامــهای از رییــس یکــی از مراکــز مطالعــات خاورمیانــه به دســتم
رســید .از کســی کــه تصــور نمیکــردم بــا پــروژه مــن هــمدل
باشــد .در نامــهاش نوشــته بــود « :مــا همدیگــر را نمیشناســیم.
ولــی میخواســتم بدانیــد کــه از کتــاب شــما خوشــم آمــد .ضمنا
میخواســتم تشــکر کنــم کــه مــن را اســتثنا کردهایــد! امیــدوارم
شــرایط طــوری پیــش بــرود کــه محققــان نســلهای بعــد ایــن
بحثهــا را پــی گیرنــد».
بــیراه نگفتــه بــود .گاهــی مــردم از مــن میپرســند آیــا قصــد
نــدارم کتــاب دیگــری در بــاره مطالعــات خاورمیانــه بنویســم؟
جــواب میدهــم :نــه! کتــاب بعــدی را بایــد افــرادی بنویســند
کــه ســی ســال از مــن جوانترنــد .پژوهشــگران جوانــی مثــل
شــما بایــد ایــن کتــاب را بنویســند.
برگــردان فارســی گفتــاری از مارتیــن کریمــر در جمــع دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد .متــن
گفتــار در کتــاب آقــای کریمــر ،نبــرد علیــه خطــا؛ اســرائیل ،اســالم و خاورمیانــه چــاپ شــده
اســت:

Martin Kramer, “The Shifting Sands of Academe” in The War on Error, Israel, Islam and the
Middle East, London, Routledge, 2016, pp. 17-9

***
 .1افشــای هویــت ایــن اســتاد را بــه درون پرتــز واگــذار میکنــم « :نویســندگان و محققــان
معــدودی هــم هســتند کــه بــا مســاله خاورمیانــه طــوری برخــورد میکننــد کــه خاســتگاه دینــی
یــا طبقاتــی یــا نژادیشــان معلــوم نمیشــود .بــه عقیــده مــن جــی .ســی .هورویتــس در آثــارش
دنبــال ایــن طــور بیطرفــیای بــود و ســعی میکــرد دانشــجویان را تشــویق کنــد کــه آنهــا هــم
بــه همیــن شــیوه عمــل کننــد .البتــه بعضــی خواننــدگان و دانشــجویانش از ایــن شــیوه ناراضــی
بودنــد یــا حتــی عصبانــی میشــدند و شــکایت داشــتند کــه نمیفهمنــد خــود ایــن شــخص در
مســائل حساســی مثــل منازعــه عربهــا و اســرائیلیها کــدام طرفــی اســت».

Vignettes—Bits and Pieces, Paths to the Middle East: Ten Scholars Look Back, ed. Thomas
Naff (Albany: State University of New York Press, 255 ,(1993

 .2ایــن شــخص فــرد هالیــدی بــود .وی ابــراز عقیــده کــرد «:آیتاهللهــا و مالهــا نمیتواننــد
بهتنهایــی دوام بیاورنــد یــا غلیــان عمومــی را هدایــت کننــد ».ولــی معتقــد بــود بقیــه میتواننــد
ایــن کار را بکننــد و کتــاب را بــا ایــن نظــر خوشبینانــه پایــان داده بــود کــه«:ا یــن احتمــال
وجــود دارد کــه مــردم ایــران در آینــده نزدیــک پهلــوی دیکتاتــور و وابســتگانش را از قــدرت بــه
زیــر بکشــند و موانــع را از ســر راه بردارنــد و ایرانــی مرفــه و سوسیالیســتی برپــا کننــد».

Fred Halliday, Iran: Dictatorship and Development (Harmondsworth: Penguin, ,299 ,(1979
309
3. Douglas Schwartz, “Falk Discusses Iranians, Khomeini,” Daily Princetonian February ,9
1979.

یــک هفتــه بعــد فولــک مهمتریــن مقالــهاش را منتشــر کــرد و در آن آورد «:تصویــر کــردن
خمینــی بــه صــورت مــردی جزماندیــش و مرتجــع و مملــو از تعصبــات عوامانــه اشــتباه بزرگــی
اســت ...ایــران بــا خلــق مــدل جدیــدی از انقــالب مردمــی کــه تــا حــدود زیــادی براســاس
شــیوههای مســالمتآمیز عمــل میکنــد ،میتوانــد مدلــی از حکومــت انســانی بــرای کشــوری
جهــان ســومی ایجــاد کنــد کــه ایــن روزهــا ســخت بــه آن نیازمندیــم».

Richard Falk, “Trusting Khomeini,” New York Times, February 1979 ,16
 .4: Islam vs. Democracy, Commentary 95, no. 1 (January 42-35:(1993مخصوصا در
5. Richard Bernstein, “Experts on Islam Pointing Fingers at One Another,” New York Times,
November 2001 ,3
6.Martin Kramer, “Terrorism? What Terrorism?!,” Wall Street Journal, November .2001 ,15

.این سخنان من باعث شد ادوارد سعید جوابیهای بدهد که در  3دسامبر  2001منتشر شد

,3 Franklin Foer, “San Francisco Dispatch: Disoriented,” The New Republic, December .7
.2001
”8. Martin Kramer and Lisa Anderson, “Middle Eastern Studies: What Went Wrong?,
Washington Institute for Near East Policy, Policywatch no. 691 (December 2002 ,16).
9. Martin Kramer, “Arab Studies: My Critical Review,” Sandbox blog, April 2005 ,1, archived
at http://web.archive.org/web/20101226223436/http://www.
martinkramer.org/sandbox/04/2005/arab-studies-my-critical-review/.
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