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چارلز عيسوي٬ پژوهشگر سرشناس تاريخ اقتصادي خاورميانه٬ در سال ١٩١٦م.
(١٢٩٥ش) در قاهره به دنيا آمد. تحصيالت خـود را در رشـته اقـتصاد بـه پـايان
رسانيد و در وزارت دارايي مصر٬ به عنوان منشي معاون وزير٬ شاغل شد. مـدتي
مسؤول بخش آمار بانک مرکزي مصر بود و در دبيرخانه سازمان ملل در نيويورک
نيز اشتغال داشت. عيسوي ابتدا استاد دانشگاه آمريکايي بيروت بـود٬ آن گـاه در
دانشگاه کلمبيا٬ عالوه بر تدريس اقتصاد٬ رياست انستيتوي خاورنزديک و ميانه را
برعهده داشت. او از سال ١٣٥٤ تا زمان بازنشستگي در ١٣٦٥ اسـتاد مـطالعات
خاورنزديک بود؛ و در سالهاي ١٣٦٦ ـ ١٣٧٠ در دانشگاه نيويورک نيز به تدريس
اقتصاد اشتغال داشت. عيسوي در گذشته رياست انجمن مطالعات خاورنزديک در

شمال آمريکا٬ و انجمن اقتصاد خاورميانه را عهده دار بود.
مصاحبه زير را خانم نانسي گاالگر در تاريخ ١٥ و ١٦ مارس ١٩٩١ (٢٤ و ٢٥
اسفند ١٣٦٩) در دفتر کار عيسوي در دانشگاه پرينستون انجام داده است. سوابق
خانوادگي و آموزشي عيسوي٬ جنگ جهاني دوم٬ پژوهش و روش شناسي در تاريخ
اقتصادي خاورميانه٬ عـقايد او دربـاره تـحليل بـي طرفانه تـاريخ و شـرق شناسي

موضوعات پراهميتي هستند که در اين گفت و گو به آنها اشاره شده است.

 گاالگر: ممکن است باتوضيحي درباره پيشينه خانوادگيتان بحث را شروع کنيد؟
 عيسوي: توضيح دادن درباره مليت والدينم کار دشواري است. والدين مـن اهـل
منطقه اي بودند که امروز سوريه ناميده مي شود.در آن زمان کسي بين لبناني٬ فلسطيني٬
اردني و سوريه اي فرق نمي گذاشت . همه ما شامي بوديم و خانواده من شامي مسيحي
بودند. اين اشاره به بخشهاي مختلف سوريه دارد: پدرم در يافا و پدربزرگم در نـابلُس
متولد شد. اين خانواده در قرن نوزدهم از حوران به فلسطين آمد. مـادِر پـدر مـن اهـل
دمشق و از خانواده سّروف بود. در اواخر قـرن نـوزدهم يکـي از عـموهايش٬ فـضل اهلل
سّروف٬ در دانشگاه سنت پترزبورگ استاد زبان عربي بود. اصليت مادرم دمشقي است



.C) يک Avierinos) که رگه هاي يوناني ـ ايوني دارد. پدربزرگ مادري او٬ سي. اويرينوس
ايونِي احتماًال از تبار جنوايي ايتاليا بود. او در سال ١٨٤٠ در ساحل لبـنان و در عکّـار
(Acre) مستقر شد. من در بايگانيهاي انگليس و مصر اسنادي از او به دست آوردم. پس

اگر نژاد مرا بخواهيد بدانيد بايد بگويم که بيشتر دمشقي هستم تا چيز ديگر٬ اما از نظر
فرهنگي لبناني و مصري مي باشم.

پدرم از دانشگاه امريکايي بيروت فارغ التحصيل شـد٬ بـه مـصر آمـد و در سـفارت
سودان در قاهره شغلي پيدا کرد. نعمان ابوشعر٬ پدربزرگ مادريم که اهل دمشق بود٬ در
Liège بـلژيک بـود. مـادرم در اسـتانبول و خدمت عثمانيها و کنسول عثماني در لي يژ/
بلژيک بزرگ شد. پدربزرگم يکي از بـنيان گذاران انـجمن مـلي عـربي المـرکزيه (عـدم
رکهاي جوان کنارهگيري کرد و نتوانست به سوريه برگردد٬ [ سازماِن] تُ تمرکز) بود. وقتي از

به مصر آمد. والدين من در قاهره با هم آشنا شدند.
هشت سال اول زندگيم را در قاهره سپري کردم. با اينکه تنها فرزند پدر و مادرم بودم
اما لوس نبودم. از دوران کودکي خاطرات بسيار شيريني دارم. موضوع جالب در مورد ما
سوريها اين بود که کمابيش با مصريها در زبان و فرهنگ اشتراک داشتيم اما چون مسلمان
در ميان ما خيلي کم بود از اين جهت متفاوت بوديم. بعضي از ما تفاوت بيشتري با بقيه
داشتيم زيرا در جامعه سوريها افراد بسياري بودند که زبان مادري آنها فرانسوي بود نه

عربي. مادرم يکي از آنها بود.
من در هليوپوليس٬ که در آن زمان شهر کوچک و قشنگي بود٬ بـزرگ شـدم. شـهر
نوسازي بود و معماري عجيب و غريب آن در آن زمان بديع بود. اطراف آن را بيابان فرا
گرفته بود. شهري آفتابي بود و هواي پاکيزه اي داشت. در کودکي نمي توانستم به مکاني
بهتر از آنجا بينديشم. اکثر دوستانم سوريه اي بودند اما افراد ديگر را نيز مـي پذيرفتند.
صميمي ترين دوسـتانم افـراد يک خـانواده مـصري مسـلمان بـودند کـه در هـمسايگي
مادربزرگم زندگي مي کردند. مادربزرگم عمًال چهار پسر آنها را بزرگ کرده بود و به همين

دليل ما با هم خيلي صميمي بوديم و با پسرهاي آنها هميشه بازي مي کردم.
وقتي پنج ساله شدم مرا به يک کودکستان انگليسي فرستادند که در آنـجا بـه زبـان
انگليسي عالقه مند شدم. دليل آن ساده بود زيرا در زبان انگليسي ادبيات کودکان منحصر
به فرد و بي نظير بود. من قبل از انگليسي٬ عربي و فرانسوي هم خوانده بودم اما کتابهاي
فرانسوي کودکان سرد و بيروح بودند و کتابهاي کودکان عربي هم پوچ بودند. عشق من به

زبان انگيسي پايان ناپذير است.
با انتقال پدرم به سودان چند سالي در آنجا زندگي کرديم. او در سودان مدير سازمان
بودجه بود. از آنجا که در سودان هيچ مدرسه اي وجود نداشت والدينم کوشيدند تا مرا



مدرسه ايتاليايي ثبت نام کنند اما موفق نشدند. تنها خاطره من از آن دوران مربوط به در
راهبه اي است که وقتي با انگشت سبابه بزرگش مرا مي زد دردم مي آمد. به همين دليل در
خانه ماندم و درس خواندم. مادرم به من فرانسوي درس مي داد و براي عربي ادبي هم

معلم خصوصي گرفته بوديم. آن زمان خوش ترين زندگي را داشتم.
ادوارد عطيه٬ داستان نويس و مّورخ٬ که در سودان بزرگ شده بود تازه از آکسفورد

١ . براي اطالعات بيشتر بنگريد به:
Edward Atiyah, An Arab Tells His Story: A Story in Loyalties, London, John Murray, 1946.

آمده و در دولت سودان شغلي گرفته بود. ١ آدم فوق العاده اي بود. يکي از دو سه دوست
بسيار خوب من شد. به من حساب٬ انگليسي و تاريخ ياد داد.

دوران کودکي بسيار لذتبخش خود را به اين ترتيب سپري کردم. کمي تنها بودم چون
پسر بچه هايي که با آنها بازي مي کردم خيلي کم بودند. بيشتر وقتم را به تنهايي در بـاغ
ِ بازيها و ماجراهاي خيالي مي کردم. بعد مسئله فـرستادن مـن بـه مـدرسه ِ خلق صرف
شبانه روزي پيش آمد. با اينکه ما ارتدکس بوديم والدينم مدرسه يسوعي ها در قاهره را
Notre) در قسطنطنيه٬ Dame de Sion) درنظر داشتند. مادرم در مدرسه نوتردام دو سيون
اهبه هاي کاتوليک درس خوانده بود٬ به همين دليل با آداب و رسوم کاتوليک مدرسه ر
آشنا و هماهنگ بود. اما دو چيز مانع فرستادن من به آن مدرسه شد. اّول اينکه چون بچه
ضعيفي بودم والدينم مي خواستند مقاوم تر شوم و براي اين کار تـصميم گـرفتند کـه بـه
مدرسه انگليسي بروم زيرا در آنجا مي توانستم بيشتر به ورزش و بازي بپردازم. دليل دوم
اين بود که مادرم از آن واهمه داشت که من با رفتن به مدرسه يسوعي ها تغيير دين بدهم
و يسوعي بشوم. اين تصور کًال براي او خوشايند نبود. به همين دليل در يازده سـالگي

مرابه کالج ويکتوريا در اسکندريه فرستادند.
کالج ويکتوريا جاي نسبتًا منحصر به فردي بود و من خاطرات جالبي از آنجا دارم. اين
کالج از هر جهت مانند مدارس دولتي اداره مي شد. ما معلم موسيقي٬ مبصر٬ تئاتربازي و
تمام امکانات را دراختيار داشتيم. آنجا يک مدرسه غيرمذهبي بود اما هر گروهي يک بار
در هفته تعاليم مذهبي خود را داشت. مثًال مسلمانها شيخ٬ يهوديان خاخام٬ کـاتوليکها

کشيش و پروتستانها شبان کليسا داشتند.
ما ارتدکسهاي بيچاره بـا پـروتستانها مـخلوط بـوديم و اجـبارًا انـجيل را بـا کشـيش
پروتستان مي خوانديم و يکشنبه ها با اتوبوس به کليساي انگليکن مي رفتيم. من آن سفر را
به هيچ وجه دوست نداشتم. يک روز به سرپرست اعتراض کردم اما او بدون توجه بـه
حرف من گفت: «حرف تو بي معني است٬ پسرم. کتکت مي زنم تابروي». به اين ترتيب
يکشنبه ها مي رفتم تا مرا اذيت نکند! در واقع خوشحالم که او مرا بـا مـراسـم کـليساي



انگلستان٬ که کتاب دعا و سرودهاي روحاني آن را اغلب به خاطر مي آورم٬ آشنا کرد .
هدف از تأسيس اين مدرسه پرورش افراد برگزيده براي مصر و خاورميانه بـود. در
بين ما افـرادي نـظير نـايب السـلطنه عـراق٬ يکـي از پسـران امـير عـبداهلل پـادشاه اردن٬
شاهزاده هاي مالزيايي٬ رجال عراقي و پسر رئيس کردهاي معترض تحصيل مـي کردند.
بعدها نوه امير عبداهلل٬ که اکنون حسين شاه اردن است٬ و هشام ناظر٬ وزير نفت عربستان
سعودي٬ وارد مدرسه ما شدند. در کالِج ما افراد رده بـااليي از مـصر٬ خـاور نـزديک٬
يونان٬ ايتاليائيها٬ ارمنيها٬ يهوديان٬ سوريها و نيز نخستين گروه اتيوپيايي کـه بـه خـارج
اعزام شده بودند٬ درس مي خواندند. در آنجا افراد گوناگوني با هم بودند. تمام درسها به
انگليسي بود. فرانسوي و عربي هم داشتيم اما آنهايي که نمي خواستند عربي بخوانـند
مي توانستند التين ياد بگيرند. فکر مي کنم خوب درس خوانديم و نسبت به امريکائيها
علوم٬ جغرافي٬ تاريخ و ادبيات بيشتري مي خوانديم. در آنجا بود که زندگي کردن با مردم

و نژادهاي ديگر را آموختم.
اشکال کالج ويکتوريا اين بود که به شاگردان فشار نمي آوردند هر چند که اين موضوع
در آن زمان براي من اهميت نداشت. اگر کسي به مسائل فکري عالقه مند بود مي توانست
مطالب زيادي در آن زمينه بيابد. من مطالب زيادي در اين مورد آمـوختم و بـا آداب و
رسوم اجتماعي آشنا شدم و با وجود اينکه تنها فرزند پدر و مادرم بودم٬ ياد گرفتم که به
راحتي با ديگران ارتباط برقرار کنم. آنـها کـه در ايـن مـورد کـنجکاويهاي روشـنفکرانـه
نداشتند از اين موقعيت بهره مند نشدند. در مدرسه به بازي کردن اهميت مـي دادنـد و
ورزشهايي مانند کريکت٬ فوتبال و شنا اجباري بودند. اگر نيمي از فعاليتي را که صرف
کريکت کردم به رياضيات اختصاص مي دادم٬ اکنون در مؤسسه مطالعات عالي جـاي
داشتم اما اين کار را نکردم. شکوهمندترين لحظات من زماني بود که در تـيم کـريکت

بازي کردم. اين نقطه اوج زندگيم بود که تاکنون هيچ چيز به پاي آن نرسيده است.
تنها درسي که خوب نمي خواندم عربي بود. مدرسه در اين موضوع کوتاهي نمي کرد
بلکه کم کاري از جانب خودم بود چون عالقه اي به اين درس نداشتم. خيلي سطحي و

به طور حاشيه اي به آن مي پرداختم. وقتي پانزده ساله بودم ناگهان به اين نکته پي بردم که
عربي زبان بزرگي است و ارزش تحصيل دارد٬ ضمنًا تاريخ عرب بسـيار جـالب است.
بنابراين والدينم برايم معلم خصوصي گرفتند. اين شخص از شاگـردان سـابق ابـراهـيم

اليازجِي بزرگ بود٬ و من با کمک او شروع به تالش جدي نمودم.
پس از اينکه فارغ التحصيل شدم٬ مدير مدرسه ام اصرار کرد که به آکسفورد بروم. دو
رشته مورد عالقه ام تاريخ و شيمي بودند اما هرگز نمي خواستم در اين رشته ها مدرک
بگيرم. رشته شيمي در مصر عاقبتي نداشت زيرا در آنجا هيچ گونه امکانات تحقيقاتي



[ ٥١٠ ـ ٣]
موجود نبود. اخذ مدرک شيمي به معني کار در ضرابخانه مصر براي تثبيت رنگ يا در
کارخانه قند براي آزمايش شکر بود و اين کارها چندان جالب نبودند. در رشته تاريخ هم
 کاري پيدا نمي شد. فکر نمي کردم بتوانم در دانشگاه تدريس کـنم چـون مـصريها فکـر
مي کردند که اکنون پس از دو هزار سال٬ بيگانگان جاي آنها را اشغال کرده اند٬ لذا قصد
داشتند مجددًا مشاغل را خودشان به دست بگيرند. که البته حق هم با آنها بود. من واقعًا
دوست نداشتم تدريس کنم زيرا اين شغل با جهان بيني مـن در آن زمـان بسـيار فـاصله

داشت. من مي خواستم دنيا را تغيير دهم.

  گاالگر: آيا قبل از رفتن به آکسفورد٬ خارج از مصر بوده ايد؟
  عيسوي: در سوريه و لبنان بودم. تابستانها عادت داشتيم به دمشق برويم و پيش
پدربزرگمان که مرد شوخ طبعي بود بمانيم. او مرد دنياگشته اي بود. نيرومند و سرشار از
معلومات جالب. هميشه مرا وادار مي کرد که در فرهنگ لغات دنبال لغـات بگـردم. مـا
عادت داشتيم که پيشاپيِش پدر و مادرمان پياده روي کنيم. دمشق مـرابـه يـاد يک جـاي
غم افزا٬ گرفته و ترسناک مي انداخت. آن موقع هيچ چيز مثبتي در آن نمي ديدم. پدربزرگ
در بخش جديد شهر زندگي مي کرد اما ساير بستگانش در ناحيه مسيحي نشين قديمي
ساکن بودند. زيبايي خانه هاي قديمي برايم کامًال معمولي بود تا اينکه بعدها به زيبايي

آنها پي بردم.



لبنان باشکوه بود. مـا بـه سـوق الغـرب٬ کـه يک نـاحيه کـوهستاني بـود٬ مـي رفتيم.
ساختمان سازي تازه شروع شده بود. آنجا نه برق بود٬ نه آب لولهکشي نه جاده آسفالت؛
ا عبور و مرور از جـاده هاي خـاکـي امکـان پذير بـود. ِرنِـه سـورساک عـضو يکـي از امّ
ارتدکسهاي بيروت٬ به تازگي گراند هتل احداث کرده بود. ما غذاهاي لبـناني لذيـذ بـا
پيش غذاهاي شرقي مي خورديم. من هيچ وقت نتوانستم مشروب الکلي بنوشم (نوعي
نوشابه با طعم آنيسون) زيرا هر وقت بيمار مي شدم براي آنکه بـتوانـم روغـن کـرچک
بخورم به من اين نوشيدني را مي دادند. پس از آن ديگر مشروب نخوردم. ما از محضر
شاعران مشهوري که با هم مشاعره و شوخي مي کردند لذت مي برديم. براي پيک نيک به
 کوه مي رفتيم. بااينکه هنوز بچه بودم احساس مي کردم که لبنان از دمشق آزادتر است و
والدينم و دوستانشان مخصوصًا خانمها تحت فشار کمتري هستند. روي هم رفته٬ لبنان

براي من دوست داشتني تر بود.
در سال ١٣١٣/١٩٣٤ به عنوان دانشجوي دوره ليسانس به آکسفورد رفتم. اين اولين
آشنايي من با انگلستان بود. من تنها به آنجا رفتم. به تنها سفر کردن عادت داشتم. از آنجا
رطوم تا اسکندريه چهار روز و نيم طول مي کشيد سرتاسر سال نمي توانستم که سفر از َخ
والدينم را ببينم و گاهي خودم پيش آنها مـي رفتم. در آکسـفورد از بـورس تـحصيل در
رشته اي برخوردار شدم که آن رشته را نمي شناختم اما دوسِت همدانشکده ايم٬ آلبرت
حوراني٬ بورس همان رشته را داشت. هر دوي ما در رشته تاريخ بـورسيه شـديم. مـن
فلسفه٬ علوم سياسي و اقتصاد را انتخاب کردم ولي به طور تخصصي به اقتصاد پرداختم٬
زيرا مي خواستم دنيا را تغيير دهم و فکر مي کردم اقـتصاد راهـي بـود کـه دنـيا را تـغيير
مي داد. فکر مي کردم بايد به سياست يا خدمات دولتي بپردازم. اصًال به زندگي عـلمي
(Cavour) و لنين بودند نه نيوتن يـا ايـنشتين. بـنابرايـن فکر نمي کردم. قهرمانان من کاُور
اقتصاد براي من معني بيشتري داشت. هنوز هم فکر مي کنم معني دار است امـا نـه بـه

اندازه قبل.
در دوره سه ساله آکسفورد به من خيلي خوش گذشت. در فعاليتهاي بسياري شرکت
داشتم از جمله عضو باشگاه حزب کارگر بودم٬ مدتي در اتحاديه آکسفورد سخنرانـي
مي کردم. نسبتًا سخت کار مي کردم و کارم را به نحو احسن انجام مي دادم. مدتي نگذشت
که رمز خوشحالي در آکسفورد را کشف کردم. رمز خوشحالي من در انجام کارهايي بود
اندازي٬ ماهيگيري٬ سياست٬ هنر که مردم در آنها نقش داشتند. کارهايي مانند شکار٬ تير
و علم که از دانشمندان روشنفکر اجتماعي و تاريخدانان تشکيل مي شد. مهم اين بود که

هرکس کار مورد عالقه اش را در اين ميان پيدا کند.
يک روز مرد جوان بسيار الغري که چشمان سبز درخشان و چهره بشاشي داشت جلو



آمد و گفت: «من آلبرت حوراني هستم». ما با هم گفت و گويي را شروع کرديم که پس از
گذشت پنجاه سال هنوز هم ادامه دارد. او و يکي دو نفر ديگر از صميمي ترين دوستان

من هستند.
Depression ) بود و نقطه روشـن آن زمان٬ زماِن افسردگي پس از جنگ (دپرسيون /
جهان٬ فرانکلين روزولت بود٬ اما او از موقعيتش موفقيتي به دست نمي آورد. ما پس از
تصفيه حزب کمونيست و معاهده هيتلر ـ استالين شور و شوقمان به اتحاد شوروي را از
(Chamberlain) بـراي دست داديم. يادم مي آيد وقـتي يکـي از وزراي کـابينه چـيمبرلين
(Magdalen) آمد٬ در راهرو باال و پايين مي رفتيم و شعار مي داديم: صرف شام به مگدالن
«يک و دو و سه و چهار٬ دولت ملي چهکار؟ شلوغي٬ فساد٬ فاشيسم و کشتار!» مطمئن
بوديم که جنگي در پيش است. هرچند تا آن موقع نمي دانستيم اتاق گاز چقدر وحشتناک
است اما تصور مي کرديم که جنگ جهاني دوم مي توانست از آنچه بود نيز مخربتر باشد.
فکر مي کرديم لندن٬ پاريس و برلين از بين خواهند رفت. با تصوري که از بمب آتش زا
داشتيم فکر مي کرديم که تمام شهرها با خاک يکسان خواهند شد. دوران سياهي بود امّا
اين جا در آکسفورد جزيره کوچِک روشن و زيبايي وجود داشت. ما از اوضاع کامًال باخبر
بوديم. بعضي از دوستانم مي گفتند: «ما آخرين نسل هستيم پس بگذاريد از زنـدگيمان
لذت ببريم» از سوي ديگر دوستي داشتم که دانشجوي سال دوم بود. گفت: «نمي خواهم
Rotc ملحق شد تا وقتم را اينجا تلف کنم». بنابراين رفت و به نيروي هوايي يا بهتر بگويم
زمان وقوع جنگ مهارتي داشته باشد. ما براي اسپانيا خيلي نگران بوديم. همانطور که در
مي دانيد مردم بسياري رفتند و در جنگهاي داخلي شرکت کردند. يادم مي آيد مقداري
پول براي اسپانيا جمع آوري نموديم و عريضه هايي را امضا کرديم. از نظر ما اين جنگ
بين سياهي و سفيدي بود؛ فرانکو را سياه و جمهوريخواهان را سفيد مي پنداشتيم٬ امـا

حاال مي بينيم که مرز اين تفاوت آنقدرها هم مشخص نشده بود.
در سال ١٩٣٧ مدرک ليسانس خود را گرفتم. نوشتن پايان نامه تحصيلي در آکسفورد
به معناي نوشتن تز بود نه چيز ديگر. به همين دليل آنجا نماندم. استادم مي گفت: «اگر
مي خواهي کتابي بنويسي برو بنويس. چرا وقت خودت و ما را ايـنجا تـلف مـي کني؟».
تقريبًا هيچکس آنجا نماند. من براي يک لحظه هم به ماندن در انگليس فکر نمي کردم.
انگليس کشوري بود که آن را دوست داشتم و به آن احترام مي گذاشتم اما کشور من نبود

و هيچ وقت هم نمي توانست باشد.
به اين ترتيب در سال ١٩٣٧ به قاهره برگشتم و به راحتي با والدينم زندگي کردم. ابتدا
در وزارت دارايي که بزرگترين و مهمترين وزارتخانه آن زمان بـود٬ شـغلي پـيدا کـردم.
تشکيالت اداري دولت مـصر بسـيار مـتمرکز بـود. مـن دربـاره اقـتصاد مـصر و تـمرکز



ديوانساالري ديدگاه وسيعي پيدا کردم. بعد براي بانک ملي مصر کار کردم .آنها در مورد
امور بانکداري به من چيزهايي ياد دادند٬ و مرا براي بـررسي روسـتاهاي مـختلف بـه
مصرعليا فرستادند و باالخره مرا در گروه تحقيقاتي کوچکي قرار دادنـد. پس از چـهار
سال و نيم کار بانکي تا اندازه اي نااميد شدم چون که اين کارها با وجود جنگي کـه در
اطراف مي گذشت نااميدکننده بودند. مي خواستم به ارتش انگلستان ملحق شوم اما مرا
قبول نمي کردند چون طبق معاهده اي که با مصر داشتند نمي بايست شهروندان مصري را
بپذيرند. آن موقع بود که متوجه شدم يک ستون پنجمي هستم و از قدرتي حمايت مي کنم
که دشمن مصر است. بسياري از مصريان طرفدار دول محور بودند هرچـند کـه دولت

مصر طرفدار آن نبود.
در سال ١٣٢١/١٩٤٢ از پيشروي آلمانيها خيلي عصباني بوديم. يک روز ساعت پنج
صبح با شنيدن صداي زنگ در از جا پريدم. در را که باز کردم آلبرت حوراني را ديدم.
گفتم: «آلبرت چطور آمدي اين جا»؟ گفت: «همراه بيست هزار نفر ديگر با کشتي کويين
اليزابت از کيپ تاون به اين جا آمديم». او را به طبقه بـاال بـردم. وقـتي پـرسيدم چکـار
مي کرده گفت که فقط کتابي درباره سـوريه نـوشته است. بـه خـودم گـفتم آيـا مـن هـم
مي توانم؟ آلبرت کتابي نوشته بود پس من هم مي رفتم تا کتابي بنويسم. من کامًال در مورد
آن فکر کرده بودم. باتوجه به مدارک خوبي که ضمن کار جـمع کـرده بـوديم چـيزهاي
زيادي درباره اقتصاد مصر آموخته بودم. بنابراين نشستم و به سرعت شروع به نوشتن
کتابي کردم که منتشر شد. از آلبرت که داشت به انگلستان مي رفت خواسـتم کـتاب را
بــه طور مــخفيانه بــا خــودش بــبرد. او کــتاب را بــرد و خــواست در َچــتَم هـاوس
Chathom) آن را چاپ کنند. آنها با چاپ کتاب موافقت کردند اما به دليل کمبود House)

2 . Charles Issawi, Egypt: An Economic and Social Analysis, New York and London, Oxford

University Press, 1947.

کاغذ٬ چاپ آن چهار سال طول کشيد! ٢
به محض اينکه کار کتاب تمام شد٬ نامه اي دريافت کردم که به واسطه آن کاري را در
بيروت به من پيشنهاد کرده بودند. برادر آلبرت حوراني در دانشگاه امـريکايي بـيروت
تدريس مي کرد اما چون مي خواست وارد ارتش انگليس شود٬ مرا بـه عـنوان جـانشين
خود پيشنهاد کرده بود. آن موقع٬ هم دوست داشتم تدريس کنم و هم به لبنان بروم. پدرم
درگذشت و در تابستان ١٩٤٣ مادرم با بي ميلي همراه من به بيروت آمد چون او در قاهره
خوش تر بود. در لبنان احساس خاّصي داشتم که قبًال با آن مواجه نشده بودم. در مصر
هيچ وقت احساس غربت نمي کردم اما حاال فکر مي کردم لبنان جايي است که به آن تعلق



دارم. در آکسفورد هميشه يک خارجي بودم اما در لبنان احسـاس مـي کردم در خـانه ام
هستم. در لبـنان دوسـتان بسـيار خـوب و لحـظات شـيريني داشـتم کـه آغـاز سـالهاي

شکوهمند زندگيم بود.
مدت زيادي از اعـالم اسـتقالل لبـنان نـمي گذشت و دولت آن بـه تـدريج اسـتقرار
مي يافت. کمي پس از ورود من به لبنان بود که فرانسه رئيس جمهور٬ نخست وزير و چند
تن از نمايندگان لبنان را دستگير کرد. در آنجا اعتراضات شـديدي شـد. عـده اي از مـا
استادان با همکاري يکديگر اعالميه بسيار شديداللحني دربـاره فـرانسـه نـوشتيم. مـن
پيش نويس آن را به انگليسي تهيه کردم٬ و مخفيانه چاپش کرديم. نسـخه ها را در گـاري
جاسازي کرديم٬ روي آنها را با گوجه فرنگي پوشانديم و در تـاريکي شب آنـها را بـين
سفارتهاي امريکا٬ انگليس و شوروي پخش کرديم. هنوز آن اعالميه را نگه داشته ام. ما
اين اعالميه را «قضيه استقالل لبنان» ناميديم. در آن زمان آلبرت حوراني در چتم هاوس
براي وزارت خارجه کار مي کرد و به من گفت که آنها نـمي دانـند کـميته اسـتقالل لبـنان
چيست. من در نهايت خوشحالي مي دانستم که کشوري جديد در حال شکل گيري است.
در دانشگاه امريکايي بيروت علوم سياسي٬ حکومت تطبيقي٬ تاريخ عقايد سياسي
به همراه مقدمه اي بر اقتصاد تدريس مي کردم. ما روزنـامه اي مـنتشر کـرديم کـه مـن را
سردبير آن بودم و مقاالت آن را از انگليسي به عربي ترجمه مي کردم و بـه جـمع آوري

3 . Silsilat al-ijtimaiya, later al-Abhath (Beirut).

وقايع روز مي پرداختم (به نام سلسلة االجتماعيه که بعد االبحاث ناميده شد). ٣ اين روزنامه
تقريبًا يک سال منتشر شد تا اينکه اعضاي هيئت مديره ما روزنامه را ترک کردند. از جمله
ـنستانتين زورايک دبـير اول سـفارت سـوريه در چارلز مالک در واشنگتن سفير شد٬ کُ
واشنگتن شد و جرج حکيم به مقام دبير اول سفارت لبنان در واشنگتن دست يافت. با

رفتن من روزنامه شکل متفاوتي پيدا کرده بود اما تا چند سال پيش نيز چاپ مي شد.
در دانشگاه امريکايي بيروت کتابي درباره ابن خلدون نوشتم. از زماني که يک معلم
انگليسي درباره ابن خلدون با من صحبت کرد٬ نسبت به او عالقه مند شدم. آن موقع هيچ
عالقه اي به زبان عربي نداشتم اما پس از اين موضوع به کتابفروشي در قـاهره رفـتم و
نسخه اي از مقدمه ابن خلدون خريدم. در شانزده يا هيجده سالگي٬ زماني که با پشتکار
تمام عربي مي خواندم٬ در اين فکر بودم که بايد کاري کرد تا عقايد او به گروه بيشتري از
مردم منتقل بشود. اين فکر در عمق ذهنم جا گرفت. در دانشگاه امريکايي بيروت هنگام
تدريس نظرات سياسي٬ عقايد او را در کنار عقايد ارسطو و ماکياولي مطرح کـردم. آن
زمان يک رشته کتاب تحت عنوان: «عقايد جاودانه ...» منتشر شده بود٬ بنابرايـن فکـر
کردم کتابي با عنوان «عقايد جاودانه ابن خلدون» بنويسم. نامه اي به ادوارد عطيه که آن



موقع در لندن بود نوشتم و از او خواستم ببيند آيا ناشران با چاپ آن موافقند يا نه. پاسخ
ادوارد به نامه من مثبت بود و من شروع به کار کردم اما به محض شروع کار٬ چاپ اين
رشته کتابها متوقف شد. نمايندگان يونسکو در بيروت تمايل خود را به چاپ مقدمه آن
اعالم کردند. اما من قصد داشتم که در زمينه علوم اجتماعي که از آن سررشته داشتم کار

4 . Charles Issawi, An Arab Philosophy of History, London, John Murray, 1950.

کنم. تحقيقات من درباره بخش علوم اجتماعي را ناشر ديگري در لنـدن مـنتشر کـرد. ٤
ترجمه تاريخي فرانتس ُرزنتال جايگزين آن مي شد اما تا سال ١٩٥٨ در دسترس قـرار

5 . Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History, translation by Franz Rosenthal,

London, Routledge & Kegan Paul, 1958.

نداشت. ٥
زماني که در دانشگاه امريکايي بيروت بودم ازدواج کردم. همسرم يکي از دو ميليون
لهستاني بود که به اتحاد جماهير شوروي تبعيد شده بودند. بسياري از آنها از طريق ايران
آمده بودند. دولت در تبعيد لهستان چند نفر از جوانان را براي ادامه تحصيالت به بيروت
فرستاده بود که اکثر آنها زن بودند. تعدادي از آنها به دانشگاه امريکايي بيروت و عده اي

به سنت جوزف آمدند٬ و همسرم همکالسي من بود.
در سال ١٩٤٦ موسي عالمي٬ رهبر بشردوست فـلسطين٬ پـيش مـن آمـد و از مـن
خواست که به سفارت عربستان در واشنگتن دي. سي. بروم و با ِسسيل حوراني کار کنم.
آلبرت در دبيرخانه لندن بود و ادوارد عطيه مدير آن. آنها گروه متحدي بودند. من به دو
دليل از اين پيشنهاد خوشحال شدم. ابتدا فکر کردم که اياالت متحده کشور بسيار جالبي
است و نيز مي خواستم آنچه مي توانم براي فلسطين انجام دهم. چنين شد که به واشنگتن
رفتيم. تا شش ماه کشور را گشتم٬ کنفرانس دادم و پژوهشنامه کوچکي با نام پژوهشنامه
گزارشهاي عرب منتشر کردم. فعاليت زيادي داشتم و مي کوشيدم امريکائيها را مـتقاعد
 کنم که سياستشان فاجعه انگيز خواهد بود. به آنها مي گفتم: «اگر يک کشور يهودي در
فلسطين ايجاد کنيد خاورميانه برآشفته مي شود و همه چيز از هم مي پاشد». اما هيچ کس
گوشش بدهکار نبود. مي گفتند: «شش ماه اعتراض مي کنند و بعد همه چيز به حالت اول
برمي گردد». اقامت در واشنگتن بسيار لذتبخش بود. در آن زمان شهر خيلي کوچکي بود
اما براي ما که از بيروت مي آمديم بزرگ به نظر مي رسيد. در آنجا دوستاني پيدا کرديم٬ به
گالريهاي هنر سر مي زديم٬ از کتابخانه ها استفاده مي کرديم تا اينکه بودجه اداره امـور
اعراب تمام شد. دولتهاي عربي به استثناي عراق از آن حمايت نمي کردند اما با شروع
مشکالت اعراب و اسرائيل خط اتصال آنها به حيفا قطع شد و آنها ناگـهان اعـتبارهاي
مالي را کاهش دادند. بعد٬ مشکل پيدا کردن کار پيش آمد. من سعي کردم از دانشگـاه



امريکايي بيروت مرخصي بگيرم اما موفق نشدم زيرا آنـها نـيمي از کـارکنان خـود را از
دست داده بودند و نمي خواستند بقيه را نيز از دست بدهند. به اين ترتيب بيکار مانده
بودم. با بانک جهاني تماس گرفتم. آنها ضمن مصاحبه اي که با من انجام دادند گفتند که
جاي خالي دارند اما سياستشان آن است که افرادي را استخدام نکنند کـه روي مـنطقه
خودشان کار کنند. آنها از اين مي ترسيدند که اگر من در خاورميانه در مـورد اخـذ وام
کرهکنم ممکن است به نفع آنها اقدام کنم و يا از اين کار صرف نظر نمايم. که هيچ يک از مذا 
اين دوصورت برايشان خوشايندنبود. اما اگر از٬ مثًال٬ پار اگوئه پول مي گرفتيم بيطرف بودم.
در اين ضمن يکي از دوستانم که در سازمان ملل کار مي کرد با من تماس گـرفت و
شغلي را در بخش خاورميانه گروه اقتصادي به من پيشنهاد کرد. پس از مصاحبه٬ آن شغل
را به من واگذار نمودند. دنبال چارلز مالک گشتم تا مرا در مورد کارم راهنمايي کند. نگاه
موقرانه اي به من انداخت و گفت: دوست من٬ اگر مي خواهي براي بانک جهاني کار کني
بدان که داري براي کاپيتاليسم امريکايي کار مي کني٬ اما اگر براي سازمان ملل کار کني
نمي داني براي چه کسي کار مي کني! با همسرم به اين نتيجه رسيديم که من براي کسي
کار کنم که اولويت دارد. سازمان ملل دراولويت قر ارداشت٬ و درنتيجه به نيويورک آمديم.
سازمان ملل قصد داشت براي خاورميانه يک کميسيون اقتصادي تشکيل دهـد کـه
مرکز اداري آن در بيروت باشد. مي خواستم با حقوقي که از سازمان ملل مي گرفتم در
بيروت زندگي کنم و سفر به تـمام مـناطق بـرايـم امکـان پذير بـاشد. خـاورميانه بـرايـم
شگفت انگيز بود٬ و من تقريبًا هيچ چيز در مورد مناطق خارج از مصر مانند لبنان٬ سوريه
و فلسطين نمي دانستم. مقدار کمي از کار را با آلبرت حـورانـي بـراي هـيئت تـحقيقاتي

6 . Arab Office, The Future of Palestine. London, Arab Office, 1947.

انگليس ـ امريکا انجام داده بودم که بخش اقتصاد آن درباره قضيه اعراب بود. ٦ اما حاال به
عنوان متخصص خاورميانه در سازمان ملل استخدام شده بودم. اين موضوع مرا کـمي
نگران کرد٬ اما شخصي نصيحت خوبي به من کرد: «در سازمان ملل اگر کسي از تو پرسيد
آيا مي تواني ناو جنگي بسازي بايد بگويي اندازه اش چقدر بـاشد؟» بـنابرايـن تـصميم
 گرفتم در صورت تمايل آنان متخصص خاورميانه بشوم. به منظور خواندن متون اقتصادي
به قدر کافي زبان فارسي و ترکي ياد گرفتم (از آن موقع تاکنون آنقدر زبانشان را تـغيير
داده اند که نمي توانم به راحتي آن را بخوانم)٬ و همين طور راجع به اقتصاد خـاورميانه

شروع به مطالعه کردم هرچند منابع بسيار کمي در دسترس داشتم.
اين هيئت اقتصادي هرگز تشکيل نشد چون٬ در زماني که ما بحث مي کرديم اسرائيل
عضو سازمان ملل شد و مي بايست بخشي از آن مي شد. کشورهاي عربي مي گفتند: «نه٬
آن را به تعويق بيندازيم»٬ و بنابراين٬ آن طرح بي نتيجه ماند. هرچند من از اين موضوع



ناراحت شدم اما آن موقع زندگي خوبي در نيويورک داشتيم و چون کارم را در سازمان
ملل دوست داشتم در آنجا مانديم. ما هميشه اوضاع اقتصادي خاورميانه را به اختصار
بررسي مي کرديم که اين کاِر بسيار مفيد و منحصر به فردي بود. اما من احساس مي کردم
که در زمينه اقتصاد به معلومات بيشتري نيازمندم بنابراين تصميم گرفتم مـدرک دکـترا
بگيرم. من در آکسفورد چنان که بايد درس نخواندم و اگر اشتباهي مي کردم به دليل آمدن
به کلمبيا يا هاروارد نبود بلکه اگر درس خوانده بودم اقتصاددان بهتري مي شدم. زماني به
ايــن فکــر افـتادم کـه پـايان نامه تـحصيلي خـود را در آلمـان انـجام بـدهم امـا درسـال
١٩٣٧/ ١٣١٦ تغيير عقيده دادم. اقتصاد من خوب بود اما شـاهکار نـبود. بـنابرايـن بـا
دانشگاه کلمبيا تماس گرفتم و وقت مالقات خواستم. رئيس گروه به من گفت: ما بسيار
مايليم که از وجود شما استفاده کنيم اما آيا درباره جزئيات اين موضوع فکر کرده ايد؟
شما هشت ساعت در روز در سازمان ملل کار مي کنيد و دو ساعت طول مي کشد تا از
Lake) به مرکز شهر برسيد و به کلمبيا برويد و برگرديد. پس از Success) ليک ساکسس

شش هفته کارتان به بيمارستان خواهد کشيد. اين پايان دکتراي من بود.




