
زماني که در سازمان ملل بودم با ِجي. سي. هورويتس٬ که در مـجمع امـور امـنيتي
دبيرخانه کار مي کرد٬ آشنا شدم. وقتي که به قصد کلمبيا آن جا را ترک کرد ما همچنان با
هم در تماس بوديم. روزي از من خواست با چند نفر از اعضاي گروه اقتصاد در کلمبيا
ناهار بخورم که برايم عجيب بود. فکر نمي کنم در جاي ديگر چنين موردي پيش بيايد.
رئيس گروه٬ وقتي ديد که من متعجب شده ام گفت که آنها يک برنامه خاورميانه اي ترتيب
مي دهند و مي خواهند بخشي از آن را به اقتصاد خاورميانه اختصاص دهند و مايلند که
من هفته اي يک بار براي اين منظور از سازمان ملل به آنجا بروم. دو سه سال اين کار را
انجام دادم تا اينکه از من خواستند که عضو دائمي هيئت علمي شوم. از آنها خواسـتم
اجازه بدهند با همسرم مشورت کنم. پس از پنج دقيقه مشورت٬ به اين نتيجه رسيديم که
من پيشنهاد را بپذيرم هرچند قبول آن به معناي کـاهش چشـمگير درآمـد بـود. داشـتن
زندگي علمي براي هر دوي ما خوشايند بود. به اين ترتيب تا بيست سال بعد عضو گروه
اقتصاد و مؤسسه خاورميانه شدم و در زمينه موضوعات مربوط به پـيرامـون وضـعيت

زمين٬ نفت و اقتصاد عمومي خاورميانه تدريس مي کردم.
زماني که در سازمان ملل کار مي کردم از هيئت اعزامي ايران در سازمان ملل پرسيدم
که از دانشجويان فارغ التحصيل در رشته اقتصاد کسي را سراغ دارند که شغل پاره وقت
بخواهد. با چند نفر از آنها مصاحبه کرديم٬ و من از بين آنها جواني را بنام محمد يگانه
انتخاب کردم. جوان فوق العاده اي بود که بعدها با هم خيلي دوست شديم. او در زمينه
نفت اطالعات وسيعي داشت٬ و به اين موضوع بسيار عالقه مند بود. من ارتباطم را بـا
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محمد حفظ کردم تا اينکه در سال ١٩٦٠ پيشنهاد کرد کتابي در زمينه نفت بنويسيم. ٧ ما
اين کار را انجام داديم اما بايد بگويم که دو سوم کار را او انجام داد. آن کتاب بدون من

نوشته مي شد اما بدون وجود او هرگز.
م هاوس با من تماس گرفتند و پرسيدند که در مصر بر در سال ٬١٩٥١ يک روز از َچتَ
سر کتابت چه آمد؟ از دو حال خارج نبود: يا کتاب به سرعت تمام شده بود و چون در
دوره کمبود پس از جنگ به سر مي برديم ديگر چاپ نشده بود٬ و يا پليس مصر آن را به
عنوان يک کتاب مخرب توقيف کرده بود که اين موضوع مرا بسيار خوشحال کرد. اکنون
 که همه چيز تغيير کرده بود از من مي خواستند که در آن تجديدنظر کنم. در نتيجه عنوان
اين کتاب به مصر در نيمه قرن تبديل شد. چند سال بعد از من خواستند که کتاب ديگري
بنويسم زيرا کتاب قبلي پس از انقالب ١٩٥٢ تمام شده بود. من به مصر رفتم و چند ماه
در آنجا کار کردم. اين موضوع درست پس از فروپاشي جـمهوري مـتحد عـربي بـود و
اکنده بودند. اما بـخت بـزرگي آوردم: مـردي را در مـؤسسه پليسهاي مخفي همه جا پر
نقشهکشي مي شناختم که به من اجازه داد تا از کتابخانه آن مؤسسه استفاده کنم. از اين
طريق به تمام گزارشهاي چاپ نشده دسترسي پيدا کردم و مشتاقانه آنهارا خواندم. اين
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آخرين کتاب من درباره مصر بود. ٨
زماني که در سال ١٩٤٠ در زمينه تاريخ اقتصادي خاورميانه شـروع بـه کـار کـردم
مطالب زيادي در اين زمينه وجود نداشت و هر کس هر چه مي نوشت با ارزش بود اما تا
سال ١٩٦٠ به تدريج مطالب زيادي در اين زمينه منتشر شد. من به اين نتيجه رسيدم که
تحقيقات درباره اقتصاد خاورميانه بايد در حوزه مـنطقه و بـه وسـيله مـؤسساتي نـظير
بانکهاي مرکزي يا بانک جهاني٬ که به اطالعات دسترسي دارند٬ انجام گيرد. بر سر راه

تحقيقاتي که انجام مي دادم موانعي وجود داشت٬ واقعًا نمي دانستم بايد چکار کنم.
در سال ١٩٦٠ رئيس و دوست من شويلر واالس به من گفت: «تاکنون درباره تاريخ
اقتصاد فکر کرده اي؟» مي دانستم حق با اوست. من هميشه ذهن تـاريخ گرايـي داشـتم.
دوست داشتم که گذشته چيزها را بدانـم ولي دربـاره خـاورميانه تـقريبًا چـيزي وجـود
نداشت. براي شروع کار٬ مطالبي را درباره تاريخ اقتصاد کشورهاي عربي تـرتيب دادم.

کم کم به تاريخ اقتصاد عالقه مند شدم اما نه به طور کامل.
نتيجه کارم يک رشته کتاب در مورد تـاريخ اقـتصاد بـود: تـاريخ اقـتصاد خـاورميانه
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Fertile) ١٨٠٠ ـ ١٩١٤: تاريخ مستند اقتصاد. ١٢ Crescent) ـ ١٩١٤ ؛ ١١ وهالل بارور يا اخضر
هر يک از اين کتابها شامل يک رشته مقاالت٬ اسناد منتشر نشده٬ متون ترجمه شده از
زبانهاي گوناگون٬ ضمائمي درباره اوزان و اندازه ها و فهرست موضوعات بودند. تاريخ
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اقتصاد خاورميانه و شمال آفريقا مجموعه اي است از رويدادهاي تاريخي کامًال مستند. ١٣

  گاالگر: منابعي که براي مطالعات تاريخي استفاده کرديد٬ چه بودند؟
  عيسوي: من با منابع غربي شروع کردم. ابتدا آنچه را که منتشر شده بود خواندم٬
بعد سراغ اسناد پارلماني و گزارشهاي کنسولي رفتم٬ به بايگانيها سر زدم و با دو بايگاني
انگليسي شروع به کار کردم. اداره بايگاني عمومي و اداره امور هند و وزارت خـارجـه
فرانسه و بايگاني اتريش از جمله مکانهايي بودند که از منابع آنها استفاده کردم. در سال
١٩٧٥ به استانبول رفتم تا کمي در بايگاني عثماني کار کنم. کسب مجوز براي اين کـار
طول کشيد و وقتي اجازه آن را دادند که مهلت اقامتم تمام شده بود و زمان کمي براي کار
باقي مانده بود. من در بايگانيهاي امريکا نيز کار کردم که در آنجا مطالب خاصي وجود
دارد. از اين پشيمانم که درمورد مطالب محلي آنچنان که بايدکارنکردم. فکرمي کنم که ايـن
ضعف بزرگي است اما به علت اوضاع سياسي لبنان و کشورهاي ديگر٬ نمي شد به راحتي

آنجا رفت.

  گاالگر: ممکن است عقايد زيربنايي خود را در کار علميتان ارزيابي کنيد؟
  عيسوي: نکته مهمي که در تفکر من نقش زيربنايي داشت عقب افتادگي خاورميانه
در مقايسه با اروپا٬ ژاپن و مناطق ديگـر بـود کـه در زمـينه هاي اقـتصادي٬ اجـتماعي و
فرهنگي به چشم مي خورد. من سعي کرده ام٬ تا آنجا که امکان دارد٬ از مقوله هاي ساده
اقتصادي نظير اجاره٬ سود کم و منفعت نسبي استفاده کنم. تـا حـدود سـال ١٩٦٠ بـه
بررسي مفاهيم جديد اين موضوع پرداختم و توجهم را به مقوله «توسعه» معطوف کردم.
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بعد به مفاهيم تـاريخي تر از جـمله مسـئله سـبقت گـرفتن اروپـا از خـاورميانه در قـرن
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چهاردهم و پيدا شدن فاصله بين اين دو تمدن فکر کردم. ١٤ عقيده اصلي خود را قبًال در
اولين کتابم درباره مصر در سال ١٩٤٢ بيان کرده بودم. در اين کتاب نوشته بودم که پس از
١٨٠٠ ميالدي نوعي اقتصاد جهاني وجود داشت که درصدد دربرگيري خاورميانه بود

15 . Immanuel Wallerstein, Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy
in the Sixteenth Century. New York, Academic Press, 1974; ______, The Capitalist
World-Economy: Essay. New York: Cambridge University Press, 1979); _______, Mercantilism
and the Consolidation of the European World-Economy, 1600-1750. New York, Academic

Press, 1980.

مانوئل والرشتاين ١٥ اين مقوله را در مفاهيم مرکز و اما من هرگز نکوشيدم مثل دوستم ِا
پيرامون بيان کنم. محرک من در تمام کارهايم وجود کشورهاي عقب افتاده و توسعه نيافته

اقتصادي و چگونگي توسعه آنها بود.



  گاالگر : ممکن است درباره روش اصولي که در پژوهشهاي تاريخي خود به کار برديد
توضيح بدهيد؟

  عيسوي : بايد بگويم که اگر چه هميشه به تاريخ عالقه مند بودم اما من به عنوان
يک اقتصاددان آموزش ديـده ام نـه يک تـاريخدان. در اوايـل کـار خـودم را اقـتصاددان
مي دانستم يعني کسي که با مقايسه٬ الگو و روش سر و کـار دارد و اگـر از او بـپرسيد:
همسرت چگونه است؟ مي گويد: آن در مقايسه با چه؟ به نظر مـن در مـطالعه تـوسعه
اقتصادي و تاريخ اقتصاد ارائه روش ضروري است. من هميشه تالش کرده ام تا اوضاع
متفاوت اقتصاد و جامعه خاورميانه را با همتاهاي آن در اروپاي غربي٬ روسيه٬ امريکاي
التين٬ بالکان٬ ژاپن و چين مقايسه کنم. اگر چه ممکن است اين موضوع براي تاريخدانان

خاورميانه اي جالب نباشد اما براي من موضوع مهم و قابل توجهي است.
من در خاورميانه ـ منظورم خاورميانه بعد از چند سده اوليه شکل گيري است ـ بيشتر
با فقدان روشهاي خاص مواجهم تا بيهودگي و بطالت. در تاريخ سياسي آتن٬ روماني٬
اروپا٬ مخصوصًا انگليس٬ مي توان روند پيوسته اي را مشاهده کرد. اين روند از يک ملت
به جانشين بر حقش و از نسلي به نسل ديگر ديده مي شود. چنين روندي از ١١٠٠ تـا
١٨٠٠ بعد از ميالد در تاريخ اقتصاد اروپا وجود داشته است. نه تنها چنين روندي را در
تاريخ خاورميانه نمي بينيم بلکه هيچ گونه پيشرفتي در علم٬ فلسفه٬ فنون و تفکر اقتصادي
خاورميانه بعد از سال ١٤٠٠ ميالدي مشاهده نمي شود که شايد به دليل اطالعات ناقص
من باشد. در واقع بايد بگويم که سالهاي ١٤٠٠ تا ١٨٠٠ دوران رکود خاورميانه است. به
نظر مي آيد که الگوي غالب همان حلقه هاي بـي نهايتي بـاشند کـه ابـن خـلدون آنـها را
بررسي نموده است. البته الگوي او در مورد امپراتوري عثماني صدق نمي کند زيرا آنها
آنقدر قدرتمند بودند که توانستند چادرنشينان مهاجم را سرکوب کنند. گويا ايـن مـردم
چرخه اي را طي کرده اند که در آن چرخه حکومتها٬ اشخاص برجسته و مردم شهر با هم
مي جنگند و تغيير مکان مي دهند بدون هيچ نتيجه و تحول معني داري بجز تعويض افراد.
در اين ميان هـيچ گـونه رونـد چشـمگير و هـيچ حـرکت و پـيشرفتي مشاهده نـمي کنم.
ممکن است اين واقعه تاريخي نباشد ولي در واقع اين جنبه از تاريخ خاورميانه از نواقص

بزرگ آن است.
بايد بگويم که تمدن اسالمي در قرون سازنده اش روندهاي بسيار چشمگيري نشان
مي دهد. در آن تمدِن اسالمي٬ حکومتي امپراتـوري وجـود داشت کـه بـا سـاخت يک
مؤسسه مذهبي با قوانين و عقايد ديني خاصش٬ عناصر بسياري را از يونان٬ ايران٬ هند و
فرهنگهاي ديگر جذب مي کرد. اين موضوع در مـقاله اچ. اي. آي. گـيب تـحت عـنوان
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تفسير تاريخ اسالم به خوبي بيان شده است. ١٦
ممکن است اشخاصي اعتراض کنند و بگويند بيهوده است که از خـاورميانه تـوقع
داشته باشيم تا از اروپائيها يا هر کس ديگر پيروي کند٬ و يا بگويند منطقه بايد بر مبناي
اصول خودش مطالعه شود نه اصولي که از فرهنگ ديگري قرض گرفته شده باشد. اما به
نظر من نه تنهابيهوده نيست که از مشکالت موجود در فرهنگهاي ديگر پند بگيريم بلکه
براي دانشمندان علوم اجتماعي اقـدامـي کـامًال صـحيح است. بـه ايـن تـرتيب تـصوير
واضح تري از جايگاه هر فرهنگ در تاريخ جهان و نيز از خدمتي که آن فـرهنگ در راه

پيشرفت بشر انجام داده است٬ به دست مي آيد.
بايد بگويم که هيچ چيز بيشتر از کساني که وقت خود را صرف روش شناسي مي کنند
مرا ناراحت نمي کند. به نظر من به جاي بحث در مورد چگونگي انجام گرفتن کار بايد
خود کار را انجام داد اما کامًال مي دانم که امروزه٬ روش شناسي در هر علمي بـا ارزش

ِ آن٬ و مردم نيز همان را مي پسندند. است نه انجام عملي

  گاالگر: چرا تصور مي کنيد که اوضاع به اين نحو است؟
  عيسوي: چون سخنان بي معني جنجال برانگـيز بـر مـردم تأثـير مـي گذارد و آنـها
دوست دارند با عقايد معتبر بازي کنند. به عالوه٬ روش شناسي بهانه خوبي براي گريختن
از جزئيات تاريخ و راحت طلبي است اما از سـويي کـار پـرمشقت و الزمـي است. مـن
دوست ندارم با اين نوع عقايد بازي کنم٬ اگر دوست مي داشتم به سراغ فلسفه که با افکار
ارزشمند سر و کار دارد٬ مي رفتم. براي من هميشه انجام دادن کار مهم بـوده است نـه
چگونگي انجام گرفتن آن. عالوه بر اين٬ پيوسته کوشيده ام تا از بحث و جدل و روشهاي
باب روز دوري کنم٬ به همين دليل هم بود که به گروهگراييها يا "مکتب بازيها" نپيوستم.
اگر کسي بخواهد در بحثي پافشاري کند٬ حاضرم با او به مباحثه بپردازم اما هرگز نمي گويم

آيا اين مباحثه خصوصي است يا اينکه افراد ديگري هم در آن دخالت خواهندکرد.
من سالها پيش٬ از کنش گرايي دست برداشتم. يک روز که از خواب بيدار شدم کشف
بزرگي کردم. به خودم گفتم: من خدا نيستم و تاريخ آن طور کـه مـن مـي خواهـم پـيش
نمي رود بلکه از راهي مي رود که مي خواهد. من قويًا اعتقاد دارم که تاريخ پوياست. تنها
ممکن است پيامبر بزرگ تاريخ و يا بزرگاني که همواره به آنها عقيده داشتم٬ تأثيري بر
تاريخ گذاشته باشند. يک بار مقاله اي نوشته بودم که با اين سؤال شروع شده بود «آيـا



[ص] تغييراتي ايجاد کرد؟»٬ و در آن مقاله به اين نتيجه رسيدم که او تغييراتي انجام محمد

17 . Charles Issawi. " The historical role of Muhammad ", Muslim World, 40 (1950), pp. 83-95.

داده است. ١٧ از اين مورد نيز همانند بسياري موارد ديگر از شيخ بزرگ خود ابن خلدون
الهام گرفته ام. ابن خلدون هم معتقد است که به اسـتثناي عـده انگشت شـمار٬ «مـردان
بزرگ» تغيير چشمگيري در روند تاريخ ايجاد نکرده اند. روند تاريخ عـمدتًا بـه وسـيله
ت٬ جمعيت و عوامل ديگر تعيين مي شود؛ براي مثال٬ به عوامل غيرشخصي نظير عصبيّ

18 . Ibn Khaldun. al-Muqaddima, edition E. M. Quatremère. Paris, l'Institut impérial de France,

1858, vol. 1. p. 51, vol. 2, p. 264.

تغييراتي که طاعون سياه در کل ارض مسکون به وجود آورد٬ اشاره مي کند. ١٨
(Deconstraction) نـدارم زيـرا من عالقه اي به نظريات فوکو٬ ِدريدا يا شـالوده شکني
اينها نمي توانند مرا در اقتصاد يا تاريخ اقتصاد کـمک کـنند. مـن هـميشه سـعي داشـتم
(Reconstruction) را جانشين شالوده شکني کنم و اين بدان معني «اصالحات سازماني»
است که يک متن آن طور که من مي خواهم معني دهد! خوشحالم که پس از اينکه معلوم
رونق افتاد! در شد که پل دمان بنيانگذار اين سبک يک نازي کثيف بوده٬ شالوده شکني از
هر صورت زندگي کوتاه است و احساس مي کردم کارهاي ديگري براي انجام دادن دارم.
من در زمينه مکاتب اقتصادي که پيش از اين در مورد آنها کاري انجام نشـده بـود کـار
مي کردم. در کار تاريخي خود از اقتصادداناني مثل آدام اسميت٬ ريکاردو٬ مالتوس٬ جان
استورات ميل٬ آلفرد مارشال٬ جي. آر. هيکز و تاريخدانـان اقـتصادي از قـبيل تـوانـي٬

کالفام٬ هنري سي و ديگران الهام گرفتم.

  گاالگر: آيا تاريخداناِن وقايع نگار در کار شما تأثيري داشتند؟
Lucien) را Febvre)   عيسوي: در اوايل دهه ١٩٤٠ پس از جنگ٬ آثار لوسين فِـْور
خواندم اما مارک بالچ را نسبتًا ديرتر کشف کردم. در اواخر دهه ١٩٥٠ دنياي مديترانه يي
Le) اثر برودل را خواندم. برايم خيلي هيجان انگيز بود. از روش Monde Mediterranèen)

او بسيار خوشم آمد چون او تعصب خودش را دارد و گاهي به عمق مطلب مي رود امّا
فکر نمي کنم که اين تعصب از موفقيت او بکاهد.

مثًال مي گويند: «عربها چون از کانال بين نيل و دريـاي سـرخ عـبور مـي کردند٬ پس
مجبور نبودند کشتي خاّصي اختراع کنند». ظاهرًا از مسدود شدن کانال در قرن هشـتم
بي اطالع بوده است. نمونه ديگر: مي گويند «وضع طبقه کارگر آمستردام در قرن شانزدهم
به دليل باال بودن هزينه زندگي از جاهاي ديگر بدتر بود»٬ اما مي دانيم که هزينه زندگي
در پايتخت باالتر است. او از خودش نمي پرسد چرا جمعيت زيادي به سوي آمستردام



هجوم آوردند. شايد دليل اين امر باال بودن سطح دستمزدها بوده است. هرچند بروِدل
در زمينه مسائل خاورميانه خوب کار نکرد اما از او پيروي مي کنم.

  گاالگر: آيا حوادث سياسي اين عصر تأثيري بر کار علمي شما داشت؟
  عيسوي: مسائل اصلي که در زندگي من تأثير گذاشتند مسـئله افسـردگي پس از
(Depression) ٬ ظهور فاشيسم و انتظار جنگ بود. من کارم را بـا ديـدگاه جـالبي از جنگ
اتحاد شوروي شروع کردم اما ديدگاه من در اواخر دهه ١٩٣٠ اساسًا تغيير يافت. در سال
١٩٤٨ به موضوع آينده فلسطين عالقه مند بودم. آن موقع هنوز در اداره امور اعراب بودم.
حوادث روزانه را پي مي گرفتم و فکر مي کردم عربها پـيروز بشـوند. در سـال ١٩٥٦ از
عملکردهاي انگليس و فرانسه بيمناک شده بودم اما مداخله اسرائيل برايم عجيب نبود.
در سال ١٩٦٧ مدتي را٬ دور از محيط کار٬ در بيمارستان گذراندم. بنابراين جنگ هـيچ
تأثير مستقيمي بر من نداشت٬ و با آنکه مي دانستم جنگ پيامدهاي وخيم و سختي دارد

به هيچ وجه نمي توانستم کاري انجام بدهم.
وجود اين مرا در دانشگاه کلمبيا وارد مبارزه کردند. آنها مرا يکي از اعضاي آزادتر با
دانشکده مي دانستند. در واقع٬ بعدها بـه دانشـجويان گـفتم: «مـن طـرفدار جـناح چپ
قديمي هستم که شما داريد به سرعت آن را به راست جديد تبديل مي کنيد!» خوشبختانه
چنين چيزي اتفاق نيفتاد. من به هيچ وجه تمايلي به جناح راست جديد نداشـتم. سـال
(Jacqurie) در گرفت٬ من انتظارش را داشتم. من٬ بر خالف ١٩٦٨ وقتي شورش دهقاني
همسرم٬ رابطه نزديکي با دانشجويان نداشتم. همسرم مشاور دانشجويان فـوق ليسانس
بود و آنها هميشه حرفهايشان را با او مي زدند. او از شنيدن مشکالت آنها ناراحت مي شد
و سعي مي کرد در اين مـورد بـا امـور اداري ـ کـه بسـياري از مسـؤوالن آن از دوسـتان

نزديکمان بودند ـ صحبت کند اما آنها براي اين موضوع گوش شنوايي نداشتند.
اگرچه در مورد مسئله ويتنام کامًال با دانشجويان همدردي مي کردم و حتي در چندين
تظاهرات نيز شرکت نمودم اما از ايـنکه آنـان دانشگـاهها را تـخريب مـي کردند بسـيار
عصباني بودم. من خود را در کنار استادان بسياري مي ديدم که هر يک با تجارب قـبلي
خود به اين موضوع مي نگريست. استادان آلمـاني و اتـريشي دانشـجويان را بـه چشـم
جوانان قاتل نـازي مـي نگريستند. بـعضي از اسـتادان ديگـر پـليس را مـانند قـزاقـهايي
مي ديدند که رعاياي خشمگين را که همان دانشجويان بودند٬ کتک مـي زدند. در عـين
حال٬ عده ديگري از آنها پليس فرانسه را فاشيست مي پنداشتند. براي من جالب آنجا بود
که هر کس موضوع را با عينک خاص خودش نگاه مي کرد. در تاريخ نويسي درس جالبي
داريم که توضيح مي دهد چگونه ديد هر کس تحت تأثير تجارب شخصي اوست. اگر من



رئيس جمهور بودم در همان روزهـاي اول بـه پـليس دسـتور مـي دادم دانشـجويان را از
ساختماني که تصرف کرده بودند بيرون بيندازند. کم کم به اين نکته پي مي بردم که چگونه
انقالبها شکل مي گيرند و صاحب منصبان از تصميم گيري و عمل باز مي مانند. به نظر من

اين جالب ترين تجربه زندگي ام بود.

  گاالگر: ممکن است درباره سخنان انتقادآميز مربوط به شرق شناسي در سالهاي اخير
توضيح دهيد؟

  عيسوي: اين انتقادها در فرو نشاندن آتش تند شرق شناساني که خـود را خـيلي
جدي مي گرفتند اثر مثبتي داشت. اما ادوارد سعيد بايد مي دانست که هر کس نواقص و
تعصباتي دارد و تنها بخشي از واقعيت را مي بيند. عالوه بر اين٬ هر کس فرزند زمان و
فرهنگ خويش است. پس چرا شرق شناسان بايد خود را از اين امر مستثني بدانند؟ آنها
به دليل آنکه اروپا مرکز قدرت بود همه چيز را با ديد اروپائيها مي نگريستند. مگر با ديد
ديگري هم مي توانستند به مسائل نگاه کنند؟ شما به مفهوم واقعي کلمه يا مرکزگرايـيد
(اروپايي٬ چيني؟٬ مسلمان و غيره ) يا نامرکزگرا. غـيرمنطقي و بـيهوده است کـه تـوقع
داشته باشيم انگليس و فرانسه قرن نوزدهم طوري به شرق نگاه کنند که ما امروزه به آن
مي نگريم. در واقع اروپاي آن زمان متکبر و برتر بود. در سال ١٩٦١ و ١٩٨١ درباره تغيير

19 . Charles Issawi, " Reflections on the study of Oriental civilization ", and " Changing Western
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افکار غربيها درباره شرق چند مقاله نوشتم. ١٩ در هيچ ملتي٬ مثًال چينيها٬ يونانيها و عربها
چيز خاصي وجود ندارد که خودش را برترين نژاد عالم بداند.

ويژگي اروپا در آن است که تنها فرهنگ جهان است که به فرهنگهاي ديگر عالقه مند
است و آنها را بررسي و مطالعه مي کند. يونانيها چيزهاي زيادي از مصريان و خاورميانه
ياد گرفتند اما هرگز نکوشيدند تا زبان آنها را نيز بياموزند. روميها هم در آموختن زبان
يونانيها تالشي انجام ندادند. هميشه برايم عجيب بود که چطور عربها ويراني بعلبک را
مي بينند اما نسبت به آن بي اعتنايند. حتي ابن خلدون بزرگ هم نتوانست بداند که روميها
عامل ويراني شمال افريقا بودند. با وجود اين٬ در قرون ابـتدايـي٬ مسـيحيان بـومي در
شمال افريقا و اسپانيا بودند که زبان التين مي دانستند و مي توانستند آنها را در شناسايي
آثار تاريخي کمک کنند. البته اروپائيان نيز نقاط کور خود را داشتند. اين مسيحيان بومي
تحت تأثير سومريان٬ مصريان٬ قوم هيتي و تمدنهاي مدفون ديگري بودند که اروپائيان
چندان مايل به مستعمره سازي آنها نبودند! ما پيوسته بايد از شرق شناسان ممنون باشيم
که اين تمدنها را از زير خاک بيرون آوردند و نوشته هاي آنان را رمزخواني کردند. چـه



کسـي غـير از آنـها مـي توانست ايـن کـار را انـجام دهـد؟ هـمچنين از عـرب شناسان و
ُد ساسي٬ ُد اسلين٬ ُدزي و گلدزيهر به خاطر چيزهايي که به مـا اير ان شناساني مثل َدن٬

* . گفتني است که شرق شناسي سه قرن پس از تحکيم اساس تفکر جديد غربي آغاز شد و در واقع ادامه
يونان شناسي و بازگشت به دوران جاهليت غرب است. توجه به شرق به منظور کمک به فـرهنگ و
تمدن بشري صورت نگرفت٬ بلکه هدف يافتن راههاي استيالي فرهنگ جديد غربي بر ملل شرق بود.
باستان شناسي نيز که عيسوي از آن دفاع کرده به عنوان ابزاِر فني و نظري شرق شناسي بوده است کـه
به وسيله آن تمدنهاي اساطيري از دل خاک خارج شده و در خدمت جريان باستانگرايي در کشورهاي
اسالمي قرار مي گرفت. اصل موضوع باستان شناسي و وقوف نسبت به گذشته امري مستحسن است
اما انگيزه بيشتر غربيها و مستشرقين در اين زمينه مهيا کردن زمينه هاي نفوذ اسـتعمار و غـارت آثـار

کشورهاي شرقي بود.

آموختند سپاسگزاريم. * مـن بـه ادوارد سـعيد پـاسخ مـي دهم: البـته کـه شـرق شناسان
متعصبند٬ چرا که نباشند؟ بايد مطمئن باشيم که تعصبات ما از ديد نسل آينده احمقانه و
ناهنجار خواهند بود همانطور که تعصبات قرن نوزدهم از نظر ما چنين است. وقتي که
اروپائيان و امريکائيها مي گويند «ما مي دانيم و شما بوميان نمي دانيد» چـقدر حـرفشان
آز اردهنده است. من در مقابل سؤاالت رقّت بار مردم هميشه پاسخ تـهاجمي مـي دهم٬
مثًال وقتي مي فهمند مسيحي هستم از من مي پرسند «آيا شما يـا والديـنتان تـغيير ديـن
داده ايد؟» و من هم در پاسخ مي گويم: «وقتي شما گوشت خام مي خورديد اجـداد مـن
مسيحي بودند». شخصي را به ياد مي آورم ـ فکر مي کنم آلبرت حوراني بود ـ که وقتي از
او مي پرسيدند «تو سوريه اي هستي يا آسوري» پاسخ مي داد «آيا شما انگليسي هستيد يا

آس انگليسي؟»

  گاالگر: پس آيا مي توانيم بکوشيم که در تحليل تاريخ بيطرف باشيم؟
  عيسوي: قطعًا بايد سعي کنيم. اما من فکر مي کنم عربها آن را به درستي فهميدند.
(Myth) " را براي کلمه تاريخ گرفتند و از آن اسطوره يا افسانه Historia " آنان لغت يونانِي
tarikh است. من اغلب فکر مي کنم که را ساختند٬ در حالي که لغت عربي براي تاريخ٬
عربها بر سر چيزهاي مهم ناشيگري مي کردند زيرا تاريخ از ُا سطوره هاي بسياري تشکيل
شده است. هيچ انسان عاقلي اين را انکار نمي کند که مردي به نام جوليوس سزار وجود
(Gaul) جنگيده٬ قدرت را در رم بـه دست گـرفته و بـاالخره کشـته داشته که با قوم گل
شده ... اينها حقايق عيني هستند. بنابراين تاريخ بر پايه حقايق استوار است اما اگر اين
حقايق را نپذيريم به ظن و جدل مي رسيم. من فکر مي کنم بهترين کاري که مـي توانـيد
انجام دهيد آن است که مطالب تاريخي را بخوانيد و سعي کنيد بفهميد که چـه اتـفاقي
افتاده و آن وقت ديدگاه خود را با فروتني الزم بيان کنيد که آنچه را که يافته ايم بـهترين



است؛ و کامًال بپذيريم که ممکن است در کمتر از پنجاه سال و يا حتي٬ با سرعت کنوني
وقايع٬ تا پنج سال ديگر بگويند همه حرفهايتان به کلي اشتباه است.

  گاالگر: چگونه مي توان زنان را با تاريخ اقتصاد خاورميانه ربط داد؟
  عيسوي: تا آنجا که مي توانيم بايد آنان را با تاريخ خاورميانه مرتبط کنيم زيـرا بـا
وجـود ايـنکه نـيمي از جـمعيت را تشکـيل مـي دهند جـزو نـيروهاي کـاري مـحسوب
نمي شوند. اين يک شوخي غم انگيز است کـه زنـاِن لطـيف طـبع کـارهاي شـاق انـجام
مي دهند. بررسي اخير نشان داده است که زنان در جنوب سودان شش ساعت در روز را
صرف حمل آب مي کنند اما در آمار نيروي کاري به حساب نمي آيند. پس بايد به منظور
ـالکـهاي آن تـغيير شرکت دادن آنها در اين آمار٬ تصور خود را درباره نيروي کاري و مِ
دهيم. امروز انجام دادن اين کار راحت است امـا وقـتي بـه تـاريخ گـذشته بـرمي گرديم
موضوع پيچيده تر مي شود. ممکن است منابع موجود چيز زيادي به ما نگويند. اما اگر با
دقت آنها را مطالعه کنيم پاسخ سؤال خود را مي يابيم. وقتي که آخرين کتابم را در زمينه
تاريخ اقتصاد نوشتم سعي کردم با ديد باز به مسائل نگاه کنم. هر از گاهي با نشانه هايي
برخورد مي کنيم اما منابع موجود به ما اطالع کافي نمي دهند پس بايد به طور غيرمستقيم
عمل کنيم. با اينکه زنان ترکيه يا لبنان نقش مهمي در صنعت ابريشم بافي بازي مي کنند اما
اطالعات اندکي از آنها در دست داريم. مي توانيد مانند پروفسور عفيف لطفي السـعيد
مارسوت در مورد موضوع وقف بررسي کنيد و يا مانند گابريل باير در مورد سجالت کار

20 . See below, Marsot personal narrative. Chapter 4; and Gabriel Baer, A History of
Landowniership in Modern Egypt, 1800-1950. New York, Oxford University Press, 1962.

کنيد تا ببينيد زنان مالکان مهمي بودند. ٢٠ محقق ديگري به نام رونالد جنينگز در آناتولي

21 . Ronald Jennings, " Loans and credit in the early seventeenth-century Ottoman judicial

records", Journal of the Economic and Social History of the Orient, 16 (April, 1973), pp.

168-216, see especially pp. 194-7; see also his " Women in early seventeenth-century Ottoman

judicial records; the Sharia court of Anatolian Kayseri ", Journal of the Economic and Social
History of the Orient, 18 (1975), pp. 53-114.

(Kayseri) کار کرد و تاريخچه آن را بررسي نـمود. ٢١ او مـطالب بسـياري درباره قيصريه
درباره وام دهندگان به دست آورد و متوجه شد که بسياري از آنها زنان بودند. عبدالکريم

22 . Abdul-Karim Rafeg, " Ghazza: dirasa umraniyya wa ijtimaiyya wa iqtisadiyya min khilal

al-watha'iyya, 1273-1277 " (Gaza: a socio-economic and urban study, 1857-1861) (Damascus:

n.p. 1980).

رافق بررسي مشابهي دربـاره غـّزه انـجام داده است. ٢٢ بـه ايـن تـرتيب مـطالبي جـزئي



[ ٥٥٠ ـ ٣]
از اين سو و آن سو به دست مي آوريد. اگر به کنکاش خود ادامه دهيد٬ چيزهايي پيدا

خواهيد کرد که به زحمتش مي ارزد.

  گاالگر: کارهاي اصلي خود را در زمينه بررسي خاورميانه چگونه ارزيابي مي کنيد؟
  عيسوي: تصور مي کنم که کار اصلي من چهار کتاب پر حجم درباره تاريخ اقتصاد
بوده است که اميدوارم خستهکننده نباشند. با اين حال آنها دربردارنده اطالعات بسياري
هستند و اولين کارهايي هستند که در يک زمينه جديد انجام شده است. من کوشيده ام تا

23 . Charles Issawi, An Economic History of the Middle East and North Africa.

عقايدم را در کتابي با عنوان تاريخ اقتصاد خاورميانه و افريقاي شمالي بيان کـنم. ٢٣ بـراي
جمع آوري اطالعات از بيست کشور در دو هزار سال و کنار هم قرار دادن موضوعات٬
زحمت زيادي کشيدم که آن را به موقع انجام دادم. هنگامي که آلبرت حـورانـي سکـته
قلبي کرده بود اين کتاب را مي نوشتم. بايد بگويم دستورالعـملي در ايـن مـورد وجـود
داشت: «عيسوي مساوي است با حوراني به اضافه دو.» کاري که او انجام مي داد من دو
سال بعد آن را انجام مي دادم به همين دليل وقتي حمله قلبي به او دست داد فهميدم تنها
شده ام و خود را براي آن آماده نمودم. يک روز قبل از سکته قلبي خود نسخه کتاب را

براي ناشر فرستادم. پس از آن جريان نمي توانستم کتاب را تکميل کنم.



به نظر من بهترين کارهايم از قرار زيرند: تاريخ اقتصاد خاورميانه و افريقاي شـمالي٬
Arab و جاهاي ديگر و قوانين "عيسوي" درباره جنبش Legacy مقاالت گوناگون در نشريه

24 . Charles Issawi, Issawi's Laws of Social Motion. New York, Hawthorn Press, 1973; enlarged

edition, Princeton, Darwin Press, 1991.

آميز٬ دقيق و علمي اجتماعي. ٢٤ البته من کتاب آخر را بيشتر توصيه مي کنم زيرا کتابي طنز
است که تاکنون نوشته ام.

  گاالگر: در خاتمه چه پيامي براي دانشجويان متخصص در تاريخ اقتصاد خـاورميانه
داريد؟

  عيسوي: اولين پيام من همان پيام برنارد شاو به مردان جوان است که مي خواهند
ازدواج کنند. برنارد شاو مي گويد: «نکنيد»٬ نه به دليل بي ارزش بودن کار٬ بلکه به دليل
سختي آن. يک تاريخدان اقتصاد بايد در رشته اقتصاد و زبانهاي خاورميانه اي و اروپايي
استاد باشد. شما نيازمند زمينه اي در تاريخنگاري هستيد که مستلزم مطالعه دقيق تاريخ
اروپاست. عالوه بر اين٬ بايد با فرهنگهاي ديگري مثل چيني و ژاپـني آشـنايي داشـته
باشيد. بايد بدانيد که باستان شناسي و انسان شناسي چگونه با تاريخ اقتصاد ارتباط دارند.
زماني که نشسته ايد و منابع عربي٬ ترکي يا فارسي را مطالعه مي کنيد٬ زمان باب ميل شما
نيست. بنابراين بايد به طور بسيار جدي از دانشجويان بخواهم تا از خود بپرسند: چرا؟
بايد به آنها بگويم که بدون اطالع از تاريخ اقتصاد اين کشورها نمي توانيم به تاريخ اقتصاد

خاورميانه پي ببريم و کارهاي زيادي بايد براي تحقق آن انجام دهيم.
اما بايد خود را براي تحصيل زبان عربي به مدت چند سال و آموختِن يکي از زبانهاي
خاورميانه آماده کنيد: زبان ترکي براي تاريخ اقتصاد خاورميانه جديد بسيار الزم است.
در اثناي اين يادگيري مي توانيد فرانسوي٬ آلماني و روسي را نيز بـا هـم بـياموزيد. آيـا
مطمئن هستيد که به اين رشته عالقه منديد؟ اگر پاسخ شما مثبت باشد٬ پس بايد شروع

کنيد. به گروه کوچک اما پيشرِو ما خوش آمديد.
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