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  دهكيچ
هـاي   سـو و گسـترش دوره   رشد عالقه به بررسي تحوالت و رويدادهاي خاورميانـه ازيـك  

ديگر، موجب شده است  هاي اخير، ازسوي آموزشي و پژوهشي مطالعات اين منطقه طي سال
 و استيسانتشار كتاب  ،رو ازاين ؛احساس شوداز گذشته  نياز به آثار آموزشي و تحقيقي بيش

؛ كتابي كه قرار كند توجه مي توسط ناشراني دانشگاهي و معتبر جلب انهيخاورم در حكومت
علـوم سياسـي در    ةويژه دانشجويان رشت بهاست اسلوب آموزشي داشته باشد و خوانندگان، 

حال، بررسي  زمينه آشنا كند. بااينهاي پايه در اين   مقطع كارشناسي، را با اطالعات و تحليل
اثـري جـامع و    ةرغم دقـت ناشـران در عرضـ     به ،دهد كه  شكلي و محتوايي كتاب نشان مي

كـه ظرفيـت و    اي گونه به ؛هاي متعددي است  دقتي  ها و گاه بي  علمي، اين نوشته دچار كاستي
اساس، مطالبي  كند. براين رو مي هارزش آن را براي استناد و تدريس در دانشگاه با ترديد روب

هاي شكلي و نكات قوت و ضعف محتـواي اثـر ذكـر شـده و درپايـان نيـز         ويژگي ةدربار
ترين مشكل  رسد مهم نظر مي نهادهايي براي ويرايش جدي آن آمده است. به ها و پيش  توصيه

مطالعات خاورميانه و هم از مشـورت   ةحوزكتاب آن است كه هم از راهنمايي متخصصان 
  بهره بوده است. تعليم و تربيت، درجهت نگارش اثري آموزشي بي ةحوزنظران   صاحب
  اي، خاورميانه. سازي، نظام منطقه سياست، حكومت، ملت ها: كليدواژه

  
  مقدمه. 1
 حـاوي  و واقعيـت  يـك  گـر  بيـان  جملـه  ايـن  .»است شده واقع خاورميانه منطقة در ايران«

 سـنت  يـك  كـه  داشت انتظار توان  نمي بديهي نكتة همين براساس اما ؛است بديهي اي نكته
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 انتشـار  گذشـته  دهـة  يـك  در اگرچـه . باشـد  آمـده  پديـد  ايـران  در شناسي  خاورميانه قوي
 تـوان   مـي  حتي و داشته صعودي رشد اند  پرداخته خاورميانه مسائل بررسي به كه هايي  كتاب
 كشـور،  پژوهشي مراكز و ها  دانشگاه در خصوص  به ايران، در شناسي  خاورميانه كه كرد ادعا

 گيـري   شـكل  يعني ،مطلوب نقطة تا هنوز است شده گرفته تر  جدي انقالب از پيش به نسبت
 گيـري   نتيجه اين. است باقي زيادي فاصلة زمينه، اين در علمي مستحكم سنت يك تثبيت و

 و عنـاوين  بـر  مـروري  اسـت  كـافي  اما برسد، نظر  به بدبينانه حتي و زده شتاب درابتدا شايد
 كـه  شـود  مشـخص  تا شود انجام حوزه اين به مربوط تأليفي هاي  كتاب و مقاالت محتواي
 نگرفته دانشگاهيان ايراني قرار وبررسي موردتوجه منطقةو تحوالت  مسائل از بسياري هنوز
هـايي در    انـدازي دوره   ويـژه بـا راه   بهگسترش عالقه به مطالعات خاورميانه در ايران،  .است

هاي گذشته، سبب شده است نيـاز بـه آثـاري      ها طي سال مقطع تحصيالت تكميلي دانشگاه
چـون  مؤسسـاتي  ازپيش احساس شود. اگرچه فعاليت نهادهـا و   مناسب براي آموزش بيش

المللــي وزارت امــور خارجــه، مركــز مطالعــات علمــي و   دفتــر مطالعــات سياســي و بــين
و  ،ابـرار معاصـر  مؤسسة بردي،  مطالعات راهپژوهشكدة ، هاي استراتژيك خاورميانه پژوهش
تـر   تـر و دقيـق   بـيش  هـا در شـناخت هرچـه     سازان نور در اين سال  مطالعات انديشهمؤسسة 

اسـتناد   قابـل بوده و موجب پديدآمدن تدريجي آثاري پژوهشـي و  مؤثر تحوالت اين منطقه 
انكار است كـه حتـي حالـت     رقابلاي غي  شده است، كمبود آثار آموزشي جامع و معتبر نكته

منـدان از  هكند. درواقع، اين كمبود موجب شده است دانشجويان و عالقـ  آزاردهنده پيدا مي
به آثاري كه مطابق با اسلوب علمـي و مناسـب آمـوزش تنظـيم شـده باشـد و        رسي دست
هاي محكم و مناسبي براي مطالعات و تحقيقات بعدي فراهم كند محـروم بماننـد. اگـر      پايه

مهم را مالك قرار منطقة لزوم تقويت نگاه آكادميك ايراني در تحليل مسائل و تحوالت اين 
تر اشـاره شـد، در ايـن     كه پيش  شود. البته، چنان  تر روشن مي دهيم، اهميت اين كاستي بيش

ـ   مطالعات خاورميانه، اعـم زمينة هايي در  مدت كتاب ليف و ترجمـه، ازسـوي ناشـران    أاز ت
منتهـا   .ها را ناديـده گرفـت   توان نقاط قوت آن  بازار كتاب شده است كه نميروانة مختلف 

 ها از جامعيت الزم براي تـدريس در دانشـگاه برخـوردار نيسـت.     تر آن رسد بيش نظر مي به
ــه ــ    باتوج ــار كت ــت انتش ــه اهمي ــن مقدم ــه اي ــتاب ب ــت و سياس ــه در حكوم  خاورميان

شود؛ كتابي كه براساس عنوان آن قرار است  ) روشن مي1391 و ديگران شيرازي (ابوالحسن
و احـزاب كشـورهاي    ،هـاي سياسـي، نهادهـاي حكـومتي      دانشجويان را با وضعيت نظـام 

 2ارزش دانيم، مربوط بـه درسـي اختيـاري بـه       كه مي  خاورميانه آشنا كند. اين عنوان، چنان
ريـزي وزارت فرهنـگ و     عالي برنامـه   واحد در مقطع ليسانس علوم سياسي است (شوراي
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انتشار كتاب توسط دو نهاد معتبر علمي (سـازمان مطالعـه و    ،ازسويي .)1375آموزش عالي 
كند   و دانشگاه تربيت معلم) براي استادان و محققان اطمينان خاطر ايجاد مي »سمت«تدوين 

گسـتردة  از نياز  ــ سه نوبت انتشار در دو سالــ تجديدچاپ سريع كتاب  ،ديگر و ازسوي
كـه خـواهيم ديـد كتـاب       چنان حال، هم اين با ؛دهد  دانشگاهي به چنين آثاري خبر ميجامعة 
ريـزي تـدوين شـده      هاي مصوب شوراي عالي برنامـه   كه مطابق با سرفصل آن رغم  بهمذكور 

توانـد انتظـارات در ايـن زمينـه را       آيـد و نمـي    شمار نمي  است يك منبع آموزشي مناسب به
حاضر آن است كه نياز به نگارش منبعي دانشـگاهي و  نوشتة برآورده كند. درواقع، استدالل 

 رغـم برخـي    چنان وجود دارد و كتاب حاضر، بـه  اعتماد در اين زمينه هم لحاظ علمي قابل به
شناسـي مـددي     خاورميانـه  ةايـران در زمينـ  گيري سنتي دانشـگاهي در   نقاط قوت، به شكل

هـا و    كوشـد ويژگـي    حاضر ضمن معرفي اجمالي محتواي اين كتاب مـي نوشتة رساند.   نمي
  هاي شكلي و محتوايي كتاب را بررسي كند.  كاستي
  

 )بنايي(ساختاري  نقد درون. 2

  بررسي نظم منطقي اثر 1.2
عنـوان منبـع درسـي بـه همـين نـام در مقطـع         بـه  خاورميانـه  در حكومت و سياستكتاب 

علـوم سياسـي در شـش فصـل تنظـيم شـده اسـت. فصـل اول بـه ذكـر            ةرشتكارشناسي 
 ةتاريخچاختصاص يافته است. در اين فصل ضمن بيان » خاورميانه ةمنطقهاي كلي  ويژگي«

ضـيح  و استراتژيك منطقـه تو  ،هاي سياسي، طبيعي، انساني، اقتصادي  خاورميانه ويژگي ةواژ
بـار در قـرن نـوزدهم و توسـط      نخسـتين اساس، اصطالح خاورميانـه   داده شده است. براين

ويـژه   بـه ها رواج پيدا كرد و تعبيري بومي نبود. تحوالت ميان دو جنگ جهـاني، و    انگليسي
حـدود و   ةدرباراما  ؛تري پيدا كند جنگ جهاني دوم، سبب شد كه اين اصطالح كاربرد بيش

وضـعيت   ةدربـار كه هنوز برخي محققـان    چنان ؛نظر وجود داشت ختالفثغور آن همواره ا
نظـر دارنـد.    اختالفآيند يا خير،   شمار مي  كه جزئي از منطقه به ،و قبرس ،افغانستان، سودان

گانـه بـا منـافع و نقـش       هـاي پـنج    توجه در اين فصل پيوند هريك از آن ويژگـي  قابل ةنكت
تري از روندها و تحوالت خاورميانه و دخالت   صوير دقيقاي است تا ت  هاي فرامنطقه قدرت

  دست آيد.  ها به  آن قدرت
اسـت؛  » سازي در خاورميانـه   ملتيند افر«موضوع بسيار مهم  ةدرباردومين فصل كتاب 

ـ  چنان تحـت  هاي سياسي و اجتماعي منطقه را هم  موضوعي كه پويش دهـد.   ثير قـرار مـي  أت
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سـازي   سازي مقدم بـر ملـت    منطقه آن است كه دولت ساس مشكل اغلب كشورهايا براين
هـاي ايـن منطقـه موجـب دخالـت و        كـه كشـف نفـت در اغلـب سـرزمين      آن ضمن ؛بوده

هـاي   مباحث اين فصل، چالش ةادام هاي خارجي شده است. در  تر قدرت اندازي بيش دست
قومي (تركيـه،  تحوالت جوامع چند ةدربارسازي در خاورميانه موردتوجه قرار گرفته و   ملت

 سان (كشورهاي عربي) توضيحاتي آمده است. ازديد و ايران) و جوامع هم ،عراق، افغانستان
سازي فرهنگـي    سان برد يك گرايي قومي و راه بر ملي هاي مبتني  سازي  نويسندگان، چون ملت

بردهـاي جديـدي را    خورده است، اين كشـورها راه   اي شكست  در جوامع چندقومي تجربه
 ،سان ديگر، در كشورهاي هم اند. ازسوي  براي مواجهه با مطالبات و انتظارات در پيش گرفته

ناشـي از   كنون دو بحران مشروعيت و مشـاركت  تاله ئمسترين  يعني كشورهاي عربي، مهم
تـرين   پس مطالبات ناشي از حقوق شهروندي مهـم  ولي ازاين ؛ماهيت دولت ملي بوده است

  سازي خواهد بود. يند ملتآا در فره هاي آن  چالش دولت
عنوان سومين فصل كتاب است كه حاوي توضيحاتي مفصل » اي خاورميانه نظام منطقه«
كشورهاي منطقـه در دو قسـمت جهـان عـرب و جهـان غيرعـرب اسـت. ويژگـي          ةدربار

و فرهنگي دارند و اغلب برآمـده   ،كشورهاي جهان عرب آن است كه مشابهت زباني، ديني
وضـعيت جغرافيـايي، جمعيتـي،     ةدربـار هـايي    اند. درادامـه داده   امپراتوري عثماني از بقاياي

عربـي،   ةمتحـد و اقتصادي عربستان، عراق، كويت، سوريه، اردن، امـارات   ،ساختار سياسي
و الجزاير ارائه شده است. درمقابل، ويژگـي مشـترك كشـورهاي     ،قطر، بحرين، مصر، لبنان

هـاي   گونه بهاي از تاريخ خود و   هويت خود را در دوره جهان غيرعرب آن است كه همگي
هـاي   اند. سپس تحوالت سياسـي و نگرانـي    عربي بنا كرده ةمختلف در جهت مخالف هست
  تفصيل تحليل شده است. و اسرائيل به ،امنيتي سه كشور ايران، تركيه

قـرار  در فصـل چهـارم موردتوجـه    » اصول و الگوهاي سياست خارجي در خاورميانه«
گرايي، جنگ و تكوين دولت، و نفت و اسالم سياسي  گرفته و سه موضوع امپرياليسم و ملي

رسد تجارب مختلف كشـورهاي منطقـه از حضـور و     نظر مي ذيل اين عنوان آمده است. به
هاي  ارتباط با قدرت ةنحوگرايي و   دخالت امپرياليسم موجب ظهور اشكال گوناگوني از ملي

اخير، جنگ و منازعه عامل مهـم ديگـري در تحـول و     ةدهاست. در چند اي شده  فرامنطقه
تـدريج   كـه دو متغيـر نفـت و اسـالم سياسـي بـه        چنان اي بوده است، هم  پويايي نظام منطقه

هـاي جديـدي درون     صورت دو نيروي اثرگذار در خاورميانه درآمد و اختالفات و رقابت به
صـفحه)،   16رغـم حجـم انـدك خـود (      به منطقه پديد آورد. مشخص است كه اين فصل،

  هاي مهمي است. متكفل بحث
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موضوع فصل پنجم است. در اين فصل، عوامل » ماهيت بحران در كشورهاي خاورميانه«
ملت، تقدم  ـ  مفهوم دولت ةتوسعساختي (عدم  درون ةدستمنازعه و بحران در منطقه به دو 
هـا در سـاختار سياسـي و اقتصـادي،      يماندگي و ناهماهنگ منافع فردي بر منافع ملي، عقب

گرايـي راديكـال و سكوالريسـم     هـاي بـزرگ، و رويكردهـاي اسـالم     نفوذپذيري از دولت
و  ،گرايـي راديكـال   هـاي قـومي، نقـش اسـالم     گرايي عربي، نزاع اي (ملي  راديكال) و منطقه

وجـب  هـا م  تنيدگي بحـران  اختالفات سرزميني) تقسيم شده است. ازنظر نويسندگان، درهم
تبديل » اي پيراموني در نظام جهاني تحت حاكميت غرب  منطقه«شده است كه خاورميانه به 

 ةواسـط  بـه  ،ديگـر  در معرض دخالت خارجي قـرار دارد و ازسـوي   شود كه ازسويي شديداً
كنــد   هــاي فرهنگــي خــاص خــود، سرســختانه دربرابــر وابســتگي مقاومــت مــي   ويژگــي

  ).192: 1392و ديگران  شيرازي ابوالحسن(
 يهـاي  زنـي  عنوان آخرين فصل كتاب است كه حاوي گمانـه » سوم ةهزارخاورميانه در «
دو گـروه از عوامـل    خاورميانـه درپرتـوِ   ةآيندارچوب، همنطقه است. در اين چ ةآيند ةدربار

موردبررسي قرار گرفته است: عوامل سياسي پويا در داخل منطقه، و تهديداتي كـه ازسـوي   
شـود. در ايـن     الملل و منافع غرب مـي   ها و بازيگران غيردولتي منطقه متوجه نظام بين لتدو
ملـت عـرب،    ةآينـد ارچوب، مواردي چون ميراث اسـتعمار و روابـط شـرق و غـرب،     هچ
و مشـاجرات قـومي    ،ارچوب اقتصاد سياسي، تداوم جنگ و ستيز، نقش اسالم سياسـي هچ

سـو بـا همـان     از بررسي اين موارد هـم  ويسندگان پسمورداشاره قرار گرفته است. برآورد ن
مسائل اين منطقه محل تداخل منافع بازيگران «كتاب آمده است:  ةمقدماي است كه در  نكته

» خارجي بوده و اين تداخل با ساخت قدرت در درون كشورهاي منطقه ارتباط زيادي دارد
  )1همان: (

واحدي 2متناسب آن براي آموزش درسي ترين نقاط قوت اين كتاب حجم  يكي از مهم
و كاسـتي   ،اثري پاكيزه، فاقد غلط تايپي ةعرضتوان دقت ناشر را براي  كه نمي كمااين ؛است

ثبت  1948جا، تاريخ كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق  ويرايشي تحسين نكرد. البته در يك
نشـين   تان شـيعه )، و در موردي ديگـر نـام اسـ   213همان: است ( 1958شده كه درست آن 

جدا از اين دو مورد، غلط تايپي يـا   .)211همان: در عربستان، هاسا ذكر شده است ( ،احساء
بندي مناسب نيـز بـه خواننـدگان كمـك       شود. پاراگراف  نادرست ديگري مشاهده نمي ةنكت
  دست آورند.   درك بهتري از مطالب به كند مي

دهد موضوعات مختلفـي موردتوجـه     مروري مجدد بر فصول و مباحث كتاب نشان مي
جامع و كاملي از وضعيت  اند گزارش تحليلي نسبتاً  نويسندگان آن بوده است و آنان كوشيده
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حال، در بحث از جهان عرب (فصل دوم) و ذكر توصيفي وضـعيت   منطقه ارائه دهند. بااين
 .س نشـده اسـت  و تون ،اي به چهار كشور عمان، يمن، ليبي  گونه اشاره  كشورهاي عربي هيچ

هايي از وضعيت اين كشورها وجـود دارد.    اين درحالي است كه در ساير فصول كتاب مثال
اخير خاورميانه توجه شود تا متوجه اهميـت   ةچندسالكافي است به تحوالت و رويدادهاي 

  ها در اين فصل شويم. اين چهار كشور و لزوم توصيف و حتي تحليل وضعيت آن
فرعي مناسب يكي از نقاط قوت هـر اثـري، ازجملـه كتـاب حاضـر،      استفاده از عناوين 

هرچند در برخي موارد ناديده گرفته شده است، مانند بخش اعظم بحـث   ؛شود  محسوب مي
تمامي اين صفحات  ) كه فاقد عنوان فرعي است و اتفاقا143ً - 116همان: از جهان غيرعرب (

استفاده از عناوين فرعي مناسب براي اين چه  جهان عرب است. روشن است كه چناندربارة 
تري صورت  بندي و درك مطالب به شكل مناسب  موارد اندك نيز موردتوجه واقع شود، دسته

كـه   تواند در چاپ جديد توسط ناشر موردتوجه قرار گيرد آن  گيرد. ازجمله نكاتي كه مي  مي
توان از  كم مي مده است كه دستآ ــ براي اسرائيل ــ »گر رژيم اشغال«در تمامي كتاب تعبير 

  گر قدس استفاده كرد. گر اسرائيل يا رژيم اشغال تعبير رژيم اشغال
  
  شناسي و استفاده از منابع نقد روش 2.2

 ةلئليف و تدوين آثار آموزشي بايسـتي رعايـت شـود مسـ    أترين نكاتي كه در ت يكي از مهم
هـاي گونـاگون كتـاب حاضـر،       هاسـت. در قسـمت   اسـتناد بـه آن   ةنحـو استفاده از منابع و 

هـا معلـوم نيسـت؛ ماننـد كاسـتلز       ها و يا استناداتي صورت گرفته است كه منبع آن قول نقل
ــان:( ــبالك (11 هم ــان:)، ني ــاتو (53 هم ــان:)، ب ــان:)، منگــو (160 هم )، گازيــت 161 هم
)، اسـمان و  180 همـان: )، تريـپ ( 180 همان:)، جونز (169 همان:)، لوچري (168  همان:(
و هوروويتز و كونور  ،)232 همان:)، فيسك (225 همان:وود (  )، هاپ216 همان:بينوويچ (را
دانشـگاهي آمـوزش    ). اين درحالي است كه يكي از كاركردهـاي يـك كتـابِ   235 همان:(

  زدكردن حساسيت در اين زمينه است. اخالق پژوهش و گوش
گسـترده از منـابع فارسـي و    گيـري    اند با بهـره  ديگر، نويسندگان كتاب كوشيده ازسوي

جاست كه جديدترين منبـع فارسـي    انگليسي متن آموزشي معتبري ارائه دهند. مشكل اين
(يك مقاله) و آخرين منبع انگليسي مربوط بـه   1387(يك كتاب) و  1386مربوط به سال 

بـار در    روسـت كـه نخسـتين    ه(يك كتاب) است. درواقع، خواننده با اثري روب 2002سال 
هـاي    ترين منابع فارسي آن مربوط به سـال  ) چاپ شده است، ولي بيش2011( 1390سال 
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اسـت.   1998تـا   1992هـاي    ترين منابع انگليسي آن مربوط به سال و بيش 1383تا  1381
عربـي از منبعـي مربـوط بـه سـال      متحدة البته در بحث از سياست و حكومت در امارات 

) نام برده شده است كـه در فهرسـت منـابع    88 :1391و ديگران  شيرازي ابوالحسن( 2007
  خورد.    چشم نمي به

كه فهرست بلندي از منـابع   رغم آن ديگري را اضافه كرد. بهة نكتدر همين زمينه، بايستي 
ها فاقد هرگونه ارزش تحليلـي و اسـتنادي هسـتند و     در پايان كتاب آمده است برخي از آن

مطالعات خاورميانـه   ةشد شناختهگران و نويسندگان معتبر و  درمقابل از آثار برخي از تحليل
)، 1380)، هشـام شـرابي (  1388)، مهران كـامروا ( 1377اثري نيست؛ مانند حميد احمدي (

)، 1388مقـدم (   )، اديـب 1992)، بهجت كوراني (1994)، غسان سالمه (1992فواد عجمي (
)، حازم بـبالوي و جيـاكومو   2002()، ژيل كپل 1380)، شيرين هانتر (1385مارينا اوتاوي (

و رابـرت اسـپرينگبرگ    ،)1999)، مايكل هادسون (1378)، جيل كريستال (1987لوچياني (
 11حـوادث   ةدربـار چنين در اين فهرست اگرچه از يك كتـاب فـرد هاليـدي     ). هم1993(

و  2002خاورميانه ( ةدرباريك از دو اثر مهم وي  ) نام برده شده است به هيچ2001سپتامبر (
آن است كـه عـدم مـرور و بررسـي چنـين آثـاري كـه        له ئمس) توجهي نشده است. 2005

اند، نوعي كاستي براي   علمي تبديل شده ةجامعاعتماد در  قابلسرعت به منابعي پراستناد و  به
  شود.  مطالعاتي محسوب مي ةحوزهر اثري در اين 

كـه   دست شود؛ چه آن ايان كتاب يكذكر منابع در پ ةشيوشود   نهاد مي كه، پيش نهايت آن
از نام نشـريه.   تاريخ نشر آثار براي كتاب بعد از نام نويسنده آمده است و براي نشريات پس

)، كتـاب  238 :1391و ديگـران   شـيرازي  ابوالحسـن امينيان ( ةمقالدر اين زمينه، سال انتشار 
جـا افتـاده اسـت.     ) نيـز 246 همـان: و كتاب سيداحمد و احتشامي ( ،)245 همان:كالرك (
ـ  239 همان:ديگر، نام و نام خانوادگي بوزان در همين بخش ( ازطرف جـا  ه) به صـورت جاب

  آمده است (باري، بوزان) كه بايستي اصالح شود.
  
  كارگيري ابزارهاي علمي به ةنحو 3.2

مناسـبي بـراي تـداوم و     ةزمينـ فهرست وسيعي از منـابع   ةارائوجود نمايه در پايان كتاب و 
تـرين   حال، شـايد مهـم   مندان فراهم كرده است. درعين هدانشجويان و عالق ةمطالعش گستر

كاستي شكلي كتاب كه بر يادگيري خوانندگان هم اثرگذار اسـت عـدم اسـتفاده از شـكل،     
هاي مختلف كتاب مطالبي آمـده اسـت كـه نويسـندگان      و نمودار است. در قسمت ،جدول
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ويـژه درخـالل فصـل     بـه لب جدول و نمـودار بياورنـد،   تناسب در قا بهها را  توانستند آن مي
 ةدربـار خاورميانه اختصاص يافته و آمارهـايي   ةمنطقهاي كلي   نخست كه به بررسي ويژگي

چـه اصـالح و ويـرايش كتـاب      و اقتصادي آن آمده است. چنـان  ،جغرافياي طبيعي، انساني
وضـعيت   ةمقايسـ توصـيف و   ةدربـار تناسب از اين موارد  بهتوان  موردتوجه ناشر باشد مي

مندان را با جايگـاه و وضـعيت هـر     هگذشته و حال خاورميانه استفاده و دانشجويان و عالق
  .دكركشور يا منطقه آشنا 

  
 )مبنايي(ساختاري  نقد برون. 3

  تحليل و بررسي محتوايي اثر 1.3
مربـوط   تواند تمـامي مطالـب    ليسانس نميدورة دانيم يك كتاب درسي براي   كه مي  چنان

اي و   ردي مانند خاورميانه را آموزش دهد، بلكـه بايسـتي نكـات پايـه     اي راهب به منطقه
اصول اوليه را پوشش دهـد تـا مبنـايي محكـم بـراي مطالعـه و تحقيـق تمهيـد شـود.          

اي تنظـيم    گونه بهنيز  خاورميانه در حكومت و سياستهاي درس  دليل، سرفصل همين به
اجمـال، از مسـائل گونـاگون     بـه منـد، هرچنـد    و روش شده است كه گزارشي تحليلـي 

خاورميانه ارائه شود. سعي نويسندگان و ناشر كتاب حاضر نيز بر آن بوده است كه اثري 
ــامع ــيش    و ج ــه ب ــود ك ــراهم ش ــدي ف ــلي و كلي ــات اص ــراي   داراي نك ــز ب از هرچي
حتـواي  مروري بر م ،حال وپژوهش دانشجويان مقطع كارشناسي مفيد باشد. بااين  آموزش

دهد به داليل زيـر محتـواي آن متناسـب بـا هـدف نيسـت و خواننـده،          كتاب نشان مي
  :شود رو مي هدرواقع، با اثري آشفته روب

بحـث در   ةخاتمـ آغاز و  ةبودن نقط شود ضمن روشن در يك اثر آموزشي تالش مي. 1
طـور معمـول    نويسـندگان بـه   ،رو ازايـن  ؛مندانه درگير مباحث شود هخواننده عالق هر فصلْ

كنند. ايـن   يا موضوعاتي را براي تفكر و تحقيق در آغاز يا پايان هر فصل طرح مياالت ؤس
ويژه معلوم نيست دانشجو درصـورت عالقـه    بهنكته در كتاب حاضر رعايت نشده است و 

  بگيرد.   موضوع يك فصل بايد سراغ چه مفاهيم و مباحثي را ةدربارتر  بيش ةمطالعبه 
دهد اين اثر توسط چند نفر نگارش يافتـه،    چندان دقيق كتاب نشان مي  حتي نه ةمطالع. 2

تـرين   رسد مهم  نظر مي بهسازي محتوايي است.   دست  لذا نيازمند ويرايش علمي جدي و يك
(نظام  سومسازي در خاورميانه) و   ملتيند افر( دومهاي   تعارض محتوايي بين مطالب فصل

شود اغلب كشورهاي عربي   استدالل مي دوماي خاورميانه) باشد. درحالي كه در فصل   منطقه
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تري براي  فرهنگي هستند كه از مشكالت و پيچيدگي كم  گن و تك منطقه مصداق جوامع هم
سازي در مقايسه بـا جوامـع چنـدقومي خاورميانـه برخوردارنـد و همـين امـر ظهـور           ملت
و ديگـران   شـيرازي  ابوالحسـن شورها توجيه كرده اسـت ( در اين كرا هاي تمركزگرا  دولت
خواني ميـان دولـت و هويـت در جهـان      شود ناهم  گفته مي سومدر فصل  .)44 - 43: 1392

تـري   هاي غيرعرب پيرامـوني از نمـود و برجسـتگي بـيش      عرب منطقه در مقايسه با دولت
تي ايـن دو ديـدگاه يـا    درستي يا نادرس جا بحث برسرِ ) در اين116 همان:برخوردار است (

بلكه نكتـه آن اسـت كـه ايـن دو ديـدگاه از       ؛ها با واقعيت نيست ميزان انطباق هريك از آن
و درنتيجـه   ،آورنـد   بار مـي   هاي مختلفي برخوردارند، نتايج تحليلي متفاوتي را به  فرض  پيش

  سازند. دانشجو را متحير مي
دست نيست و توسط افراد مختلفي   هاي كتاب يك  دهد بحث  ديگري كه نشان مي ةنمون

هاسـت. درحـالي كـه     دهي به آن  گيري از منابع در متن و ارجاع  بهرهة نحونوشته شده است 
هايي ديگـر حتـي     هايي از كتاب از استناد گسترده به منابع برخوردار است براي بخش بخش

 همـان: فصل سوم ( توان به بخش اعظم مطالب  باره مي  يك منبع هم ذكر نشده است. در اين
ــارم (  152- 175 ،88- 116 ،59- 84 ــل چه ــب فص ــل مطال ــان:)، ك ــا  ،)176- 191 هم و ي

سازي در   هاي ملت  )، تحوالت و چالش46- 47 همان:سازي (  موضوعات نقش نفت در ملت
) توجه كـرد كـه   204- 226 همان:هاي قومي (  ها و نزاع  ) و اقليت47- 51 همان:خاورميانه (

ذكر منبع نوشته شده است و سبب شده كه از ارزش محتوايي كتاب كاسته وار و بدون  انشاء
آموزشي دارد. گفتني است كه براي مباحث مهم و متنـوع فصـل    ةجنبهم كتابي كه   شود، آن

  سوم) نيز فقط يك منبع ذكر شده است. ةهزارششم (خاورميانه در 
شـده    مطالـب طـرح  شكل گذرا موردتوجه قرار گفته اسـت و حجـم    بهبعضي مباحث  .3

توان به موضوعات اختالفات   ها ندارد كه ازجمله مي آفريني آن  تناسبي با اهميت و قدرت نقش
) اشاره كرد. اين درحالي اسـت  233همان: بحران آب ( ةلئ) و مس228- 229همان: سرزميني (

زمـان مبنـايي بـراي نگـارش      كه اين دو موضوع بارها سبب جنگ و درگيري در منطقه و هـم 
عجيـب   .)Potter and Sick 2004; Tolba and Saab 2008( مقاالت آكادميك مهمي شده است

هـاي كتـاب، و نـه      ساير مباحث فصـل  ةساينفت و دولت رانتير نيز درخالل و  ئلةمسكه  آن
تواند اهميـت   صورت مفصل يا مستقل، طرح شده است. طرح گذراي چنين مباحثي نمي به

شود چـرا    مشخص نمي خاورميانه به خواننده منتقل كند و اساساًدر  را ها جايگاه و نقش آن
كيد نويسـندگان كتـاب قـرار گرفتـه     أو رويدادها موردت ،برخي موضوعات، تعابير، تحوالت

  است و برخي ديگر نه.
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نظـر   بـه زده و فاقـد دقـت الزم    در برخي فقرات كتاب نكاتي آمده است كـه شـتاب   .4
ازنظر مسـائل فرهنگـي هـم، خاورميانـه تنهـا      «شده است كه عنوان نمونه، گفته  بهرسد.  مي

» شـدن مقاومـت كـرده اسـت      جهـاني يند افرپارچه دربرابر   صورت يك بهاي است كه   منطقه
درادامه هم اين امر به حضـور پررنـگ اسـالم در     .)12: 1392و ديگران  شيرازي ابوالحسن(

 ةمطالعـ راسـاس كـدام مشـاهده و    منطقه ربط داده شده است. معلوم نيست كه نويسندگان ب
اند و چرا پيچيدگي تحوالت فرهنگـي منطقـه را بـدين سـادگي       ميداني به اين نتيجه رسيده

و  ،هـاي آمـاري    اند. كافي بود نويسندگان كتـاب بـه مطالعـات، يافتـه      تحليل كرده و گذشته
چنـين   كردنـد تـا نادرسـتي     ) توجه مـي 1389( هاي كساني چون اينگلهارت و ولزل تحليل
  اي مشخص شود.  نتيجه

هاي عمـومي مناسـب     راني چنين گاه جمالتي در كتاب راه يافته است كه براي سخن هم
و واشـينگتن   ،ثير دستورات مسكو، لندنأامروز سياست خارجي ايران تحت ت«مانند:  ؛است

ن ايـران  المللي غافل ماندند و دو قر  بين ةعرص... شاهان قاجار از تحوالت  شود  تدوين نمي
اي نبايد اشتباه حكومـت قاجـار و پهلـوي را      بار با چنين تجربه  اما اين ؛را عقب نگه داشتند

 .)147 همـان: » (دتفاوت بـو   توان نسبت به تحوالت جهاني بي  دوباره تكرار كرد. امروز نمي
يـك كتـاب دانشـگاهي نيسـت و      ةزيبنـد ها   بندي  گونه جمالت و جمع  روشن است كه اين

  بايستي بادقت تحليل و بازنويسي شود.
) 224 همـان: براي علويـان ( » گذار اسالمي  بدعت ةفرق«كه، استفاده از تعبير  نهايت آن .5
  معناي قضاوت ارزشي است. رود، زيرا به  شمار نمي  يك كتاب دانشگاهي به ةشايست
  

  گيري نتيجه. 4
ر معمـول، بـه يكـي از دو الگـوي     طـو  مطالعات خاورميانه، بـه  ةحوزآثار آموزشي معتبر در 

شـوند. در حالـت نخسـت، ماننـد كتـاب        محور تنظيم و تدوين مـي  موضوعكشورمحور و 
ــت در خاورم سياســت ــهو حكوم ــمال  يان ــااو ش ــت ،فريق ــارك گازيوروفســكي  ةويراس م

)Gasiorowski 2014،(  گيرد و اطالعـات و   صورت جداگانه موردبحث قرار مي بههر كشور
هـاي سياسـي و    پايه راجع به تاريخ معاصـر، سـاختار سياسـي، فضـا و پويـايي     هاي  تحليل

شـود. در الگـوي دوم، ماننـد     رو ارائه مي پيشِاندازهاي  و چشم ،اقتصادي، سياست خارجي
چند موضوع اصلي مشـخص   ،)1388مهران كامروا (كامروا  ةنوشت ،معاصر ةيانخاورم كتاب
شكل منظم و  بههاي مربوطه  سپس اطالعات و تحليل ؛گيرد ها قرار مي شود و مبناي فصل مي

  .شود با رعايت ترتيب تاريخي طرح مي
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 در حكومـت  و سياستبا اين توضيحات روشن است كه كتاب موردبحث اين نوشته (
صـورت   به) خواسته است كه از الگوي دوم پيروي و مباحث را براي دانشجويان خاورميانه

گر آن است كه  اشكاالتي كه مطرح شد نشان ةديگربارحال، مرور  موضوعي طرح كند. بااين
تواند مبناي مناسبي براي آشنايي بـا سياسـت و    آميز نبوده است و نمي اين خواست موفقيت

 ةمنطقـ ايـران در  «نظران اين حوزه باشد. درنتيجه، هرچند  حكومت در خاورميانه و صاحب
مندي بـه  هاتكايي براي ايجاد عالق اين كتاب بستر مناسب و قابل» شده است خاورميانه واقع

گيري و تثبيـت    شكل ةزمينشدن   و درنهايت مساعد ــ مطالعات خاورميانه در مقطع ليسانس
آورد. واقعيت آن است كـه تنظـيم يـك      فراهم نمي ــ شناسي  يك سنت مستحكم خاورميانه

تـرين كارهـا و نيازمنـد مشـورت بـا       يكـي از مشـكل  كتاب آموزشي، بـرخالف ظـاهر آن،   
  تعليم و تربيت، است. ةحوزمتخصصان مربوطه، ازجمله متخصصان 

خـوش رويــدادهايي    كــه، خاورميانـه طـي پــنج سـال گذشـته دســت     سـخن پايـاني آن  
ساز بوده است كه موجب تغييراتي مهم و وسيع در كشورهاي عربي منطقه شـده   سرنوشت

شـود. درواقـع،     نام برده مي »بهار عربي«و  »بيداري اسالمي«ويني چون است و امروزه با عنا
ورزي در خاورميانه را دچار دگرگوني كرده   اين تحول سطوح و الگوهاي گوناگون سياست

مناسب اسـت كـه    ،رو  ازاين ؛و درازمدت است ،و البته خود برآمده از تحوالتي كالن، عميق
ويرايشي جديد از كتاب در دسـتوركار ناشـر و نويسـندگان قـرار گيـرد و، جـدا از نكـات        

هـاي بعـدي آن موردتوجـه      اين تحـول در چـاپ  مدهاي آ پيها و   گفته، توجه به ريشه پيش
  شود.  واقع
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