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چكيده
ادوارد سعيد در »ﺷرقﺷناسي« ويﮋگيهاي گفتماني آن بخش از دانش را توضيح ميدهد كه در قرن
نوزدهم توسط محققان ،سفرنامه نويسان ،ﺷاعران و رماننويسان پديد آمد ،دانشي كه عمل ًا ﺷرق را نه بهعنوان
جامعه و فرهنگي كه بر اساس خود عمل ميكند ،بلكه همچون مخزني براي دانش غربي ساخت .ﺷرقﺷناسي
يك حدفاصل ميان غرب و ديگران برميسازد كه در آن غرب برتر و غير غربي در موقعيت فروتر قرار ميگيرد و
در رابطه با ديگري اين الگو را چنان نهادينه ميكند كه ﺷرقي نيز آن را ميپﺬيرد و با آن همداستان ميﺷود و
خود را از زاويهي ديد غرب مينگرد .اين مقاله بر مبناي نظريات پسااستعماري )با تأكيد بر آراي ادوارد سعيد( و
با استفاده از روش تحليل گفتمان به بررسي سفرنامههاي دوران قاجار ميپردازد كه جغرافياي فرهنگي كرمانشاه
را مورد توصيف قرار دادهاند .هدف اين پﮋوهش ﺷناخت كرمانشاهي است كه در آثار ﺷرقﺷناسان معرفيﺷده
است .به عبارتي به اين دليل كه مطالعات موجود جنبه كلي داﺷته و هيﭻگاه مناﻃﻖ مختلف بهصورت مستقل و
محلي موردبررسي قرار نگرفته است ،اين مقاله بر آن است كه به ﺷكلي بومي كليشههاي ﺷرق ﺷناسانه
بهكاررفته در متون و نوﺷتههاي غربي در خصوص منطقهي كرمانشاه را از ﻃريﻖ روش تحليل گفتمان مورد
كنكاش قرار دهد .يافتهها حاكي از تسلط لايههاي مضاعفي از سويههاي ﺷرق ﺷناسانه نسبت به منطقه
كرمانشاه است زيرا هم ﺷامل مواردي است كه به ايرانيان دادهﺷده و هم ﺷامل صفاتي است كه به كردها )به
دليل داﺷتن جمعيت كردزبان( نسبت دادهﺷده و هم خصايص اعراب )به دليل هممرز بودن و داﺷتن عبور و
مرور سهل و فراوان با اعراب( را در خصوص مردم منطقه بهكاربردهاند.
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مﻘدمﻪ
گفتمان ﺷرقﺷناسي ،ﺷرق را با توسل به منظومهاي از عناصر توصيف ميكند سپس آن را به
كليتي در قالب غير ،در مقابل غرب ،تبديل كرده است؛ كليتي كه همزمان همه ويﮋگيهاي موردنظر
گفتمان ﺷرقﺷناسي يعني ناهمزماني و تعلﻖ گﺬﺷته ،بياعتباري ،عجيبوغريب بودن ،خشونتﻃلبي،
كندذهني ذاتي ،ركود و ايستايي و  ...را در قالب الگوي منفي خود متجسد سازد )ميلز.(١٣٥ :١٣٨٢ ،
ادوارد سعيد بهعنوان مهمترين نظريهپرداز گفتمان پسااستعماري نشان داده است كه ويﮋگيهاي
معدودي هستند كه به مكرر ًا در متنهاي مربوط به كشورهاي استعمار ﺷده يا درگير در نوعي رابطه
استعماري ظاهر ميﺷوند و اين ويﮋگي را نميتوان به باورهاي يك مؤلف نسبت داد ،بلكه بيشتر ناﺷي
از نظامهاي اعتقادي كلاني هستند كه توسط چارچوبهاي گفتماني ساختاريافتهاند و از ﻃريﻖ روابط
قدرت موجود در امپرياليزم ،برخوردار از اعتبار و نفوذ ﺷدهاند .ﺷرق در ارتباط با غرب ساخته و برحسب
تفاوتي كه با غرب دارد ،تعريف ﺷد .غرب و ﺷرقﺷناس با ملاك و ميزان فرهنگ اروپايي به گﺬﺷته
تاريخي اقوام و وضع فعلي آنها مينگرد )سعيد .(٣٢ :١٣٧٧ ،بهعبارتديگر ﺷرق را پيش روي خود
ميگﺬارد و در آن بهعنوان ﺷيئ مرده ،بياثر و خشكيده نظر ميكند؛ يعني او به آنچه در ﺷرق هنوز
منشأ اثر است ،نميپردازد و اگر بپردازد ،بهجاي تحقيﻖ چهبسا زبان بهتحقير بگشايد .به عبارتي ميتوان
گفت »تمايل به ﻃرد تاريخ زنده به سود تاريخ مرده »)آﺷوري (٨٠ :١٣٧٦ ،بهوضوح مشاهده ميگردد.
ﺷرقﺷناسي به عنوان نوعي سبك غربي در رابطه با ايجاد سلطه ،تجديد ساختار ،داﺷتن آمريت و اقتدار
بر ﺷرق است«)سعيد.(١٦ :١٣٧٧ ،
روابط ايران و اروپا در ادوار تاريخي مختلف ،اﺷكال متفاوتي به خود گرفته است .هراندازه اين
روابط گستردهتر ميﺷد ،نياز به مطالعه و ﺷناخت ايران براي اروپاييان بيشتر احساس ميگرديد.
اروپاييها از چهار مسير به ايران و هندوستان ورود ميكردند :راه اول از حلب به تبريز ،راه دوم از
بينالنهرين و موصل به كردستان ،راه سوم از بغداد و بصره به خوزستان و راه چهارم از بغداد به
كرمانشاه .در اين تحقيﻖ تمركز ما بر ﺷرقﺷناساني است كه از مسير چهارم گﺬر كرده و خصوصيات
كرمانشاه را در آثار خود انعكاس دادهاند .با توجه به اينكه مطالعاتي كه در خصوص تطابﻖ كليشههاي
ﺷرق ﺷناسانه در خصوص ايران صورت گرفته ،جنبه كلي و مركزي داﺷته و مناﻃﻖ مختلف را به لحاظ
زباني ،قومي و فرهنگي مورد تفكيك قرار نداده ،هدف اين پﮋوهش نحوه ارائهي تصوير »منطقه
كرمانشاه« در آثار ﺷرقﺷناسان ميباﺷد؛ بنابراين سؤال اصلي مقاله كه درصدد پاسخ به آن هستيم
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چگونگي معرفي كرمانشاه در آثار ﺷرقﺷناسان است .سؤال بعدي اين است كه چه تفاوتي ميان
خصوصيات اﻃلاق ﺷده توسط ﺷرقﺷناسان به منطقه كرمانشاه با ايران بهعنوان يك كل ،وجود دارد؟
درواقع رفتار استعمارگر در تحليل مستعمره ﺷامل ﻃيفي از غيريتسازي ،غربمحوري،
ناهمزمانسازي ،منفيسازي و عجيب نمايي و استراتﮋي ﻃرد است .اين مؤلفهها در تحقيﻖ حاضر در
خصوص مطالعات منطقه كرمانشاه به كار گرفته خواهد ﺷد و نتايج آن مورد تحليل قرار خواهد گرفت.
گردآوري دادهها از ﻃريﻖ مطالعات كتابخانهاي و از لابلاي سفرنامههاي دوران قاجار صورت گرفته است.
در ميان آثاري كه در خصوص اين پﮋوهش موردمطالعه قرارگرفتهاند ،هيﭻكدام بهﻃور مستقل و كامل
به كرمانشاه نپرداختهاند و مطالب بهدستآمده از ميان كتابهايي جمعآوري گرديدهاند كه نويسنده از
مسير كرمانشاه به ايران سفركرده و در ﻃول مسير ،مشاهداتش از منطقه را نيز ثبت كرده است .يكي از
دلايل انتخاب منطقه كرمانشاه اين موضوع است كه اين حوزه بهعنوان دروازهي ورود ﺷرقﺷناسان به
منطقه غرب كشور بوده است .ضمن اينكه به دليل دربرداﺷتن جمعيت كرد ،فارس ،ﺷيعه ،سني و
مسيحي و يهودي ،ميتوانسته نمونه جالبي در تحليل آثار ﺷرقﺷناسان باﺷد .آثار بسياري پس از مطالعه
امكان تحليل در اين تحقيﻖ را نيافتند زيرا فاقد گزارههاي جدي و قابلتحليل بودند يا صرفاً به توصيف
ويﮋگيهاي جغرافيايي و ﻃبيعت منطقه بسنده كرده بودند؛ بنابراين از ميان انبوه سفرنامههايي كه در
خصوص ايران نوﺷتهﺷده تعداد معدودي امكان قرارگرفتن در اين پﮋوهش را يافتهاند؛ بنابراين از ده
عنوان كتاب بهعنوان جامعهي آماري اين پﮋوهش استفاده ﺷده است .اين كتابها از بعد مردمﺷناسي
منطقهي كرمانشاه داراي بيشترين گزارهها ميباﺷند .اين كتابها عبارتند از :سفرنامه دلاواله« نوﺷته
پيترو دلاواله» ،كردستان ،بينالنهرين و ايران« نوﺷتهي هنري بايندر» ،ايران و ايرانيان« از ادوارد
ياكوب پولاك» ،ايران در حال و گﺬﺷته« اثر آبراهام ويليامز جكسن» ،سياحتنامهي مسيو چريكف« از
سرهنگ چريكف ،روس» ،ايران امروز« از اوژن اوبن ،نوﺷته ياسنت لويي رابينو» ،سفرنامهي گروته« از
هوگو گروته» ،سفرنامهي بلوﺷر« از ويپرت فون بلوﺷر و »مسافر تهران« از ويتا سكويل وست.
نزديكترين منبع به پﮋوهش حاضر پاياننامهي جليل كريمي ) (١٣٨٨است با عنوان »نظريه
پسااستعماري و كردﺷناسي« كه در دانشگاه تهران دفاع ﺷده و در سال  ١٣٩٦در قالب كتابي با همين
نام چاپ گرديد .اين كتاب ضمن ارائهاي كامل از مفاهيم و مطالعات پسااستعماري بهﻃور اخص به
انديشههاي ادوارد سعيد باني اصلي گفتمانكاوي استعمار است ،ميپردازد و در ادامه ،متون نوﺷتهﺷده
در خصوص كرد زبانها را مورد تحليل قرار ميدهد و نحوهي بازنمايي جامعهي هدف را با استفاده از
روش گفتمان به چالش ميكشد .به زعم نويسنده معيار ارزيابي مطالعات كردﺷناسي نه واقعيتهاي
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بيروني بلكه نحوهي صورتبندي گفتماني گزارههاي مربوط به ﺷناسايي و بازنمايي موضوع است.
مسئلهي مهم نه نفس بازنمايي بلكه چگونگي بازنمايي است كه نشان از اﻃلاق سويههاي ﺷرق
ﺷناسانه بر نحوهي بازنمايي است .كتاب مﺬكور مطالعات ﺷرقﺷناسي را در ارتباط با واژهي »كُرد«،
ميكاود و به يك حوزهي جغرافيايي نميپردازد و صرفاً بر متون غربي تكيه دارد ،در حاليكه اين
پﮋوهش برآن است تا بازنمايي حوزهي جغرافيايي كرمانشاه را با توجه به ويﮋگيهاي بومي و جمعيتي
آن موردبررسي قرار دهد.
اردﺷير كشاورز ) (١٣٨٣نيز در كتابي با عنوان »كرمانشاه در آيينهي سياحان و سفرنامه نويسان«
به موضوع جمعآوري سفرنامههاي جهانگردان در خصوص كرمانشاه پرداخته است .در اين كتاب
مجموعهاي از سفرنامههاي عربي ،اروپايي و فارسي ذكر ﺷده و نكاتي از آنها انتخاب و در كتاب به
چاپ رسيده است .اين كتاب بيشتر جنبهي جمعآوري متوني را دارد كه به كرمانشاه پرداختهاند و
تحليلي در خصوص اين متون صورت نگرفته است.
چارچوب نظري
همانگونه كه ادوارد سعيد در اثر مهم ﺷرقﺷناسي از روش تحليل گفتمان بهره برده ،روش
بررسي اين مقاله نيز تحليل گفتمان است .در ديدگاه فوكو رابطه تعاملي و ديالكتيكي بين گفتمان،
قدرت و معرفت وجود دارد .مهمترين دستاورد فوكو را ميتوان تحليل رابطه قدرت و معرفت دانست.
جهان محصول گفتمانهاست .البته اين نظريه وجود واقعيت را نفي نميكند ،اما معتقد است كه اﺷيا و
پديدهها تنها از ﻃريﻖ معنادار گرديده ،قابليت فهم و ﺷناخت مييابند )كسرايي و پوزش ﺷيرازي:١٣٨٧ ،
 .(٣٤٠از نگاه ارنستو لاكلا و ﺷنتال موفه گفتمان پيكرهي نظاممندي از مفصلبندي عناصر و مفاهيم
است و مجموعهاي از واژگان را در بر ميگيرد كه به گونهاي معنادار با هم مرتبطاند .گفتمانها
مفصلبندي مجموعهاي منسجم از افراد ،مفاهيم و واژگان هستند كه حول يك دال برتر قرارگرفته ،به
زندگي انسان معنا ميبخشند .در جريان گفتمان آنچه امكان گفته ﺷدن پيدا ميكند ،بديهي و ﻃبيعي
مينمايد ،اين ﻃبيعي بودن نتيجه چيزي است كه كنار گﺬاﺷته ﺷده؛ چيزي كه تقريب ًا غيرقابل گفتن
است )ميلز .(٢٠ :١٣٨٢ ،يكي از مفيدترين ﺷيوههاي تأمل در باب گفتمان اين است كه آن را نه به
مﺜابهي مجموعهاي از نشانهها يا قطعهاي از متن ،بلكه رويهاي بدانيم كه به گونهاي نظاممند
موضوعات يا ابﮋههايي را كه دربارهﺷان سخن ميگويند ،ﺷكل ميدهند ...يك ساختار گفتماني را به
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واسطه نظاممندي آرا ،نظرات ،مفاهيم ،ﺷيوههاي تفكر و رفتاري كه در بطن يك بافت خاص ﺷكل
گرفتهاند و به واسطه تاثيرات آن ﺷيوههاي تفكر و رفتار ميتوان ﺷناسايي كرد )ميلز.(٢٧ :١٣٨٢ ،
»در نگاه ﺷرقﺷناسي سعيد رد پاي دو متفكر ديده ميﺷود :فوكو و گرامشي .سعيد ابتدا مسئله
قدرت را از ديدگاه فوكو اخﺬ ميكند و نقش آن را بر ﺷرقﺷناسي مطرح ميكند .تبعيت از درك فوكويي
از گفتمان ،سعيد را قادر ميكند ﻃيف وسيعي از متون را در چارچوب انتقادي واحدي گردهم آورد«
) .(Pickering,2001:152اين اثر يكي از مهمترين آثار مبتني بر آرا و ديدگاههاي فوكويي است
كه به چالش عليه انجماد و عقيمسازي ﺷرق و ﺷرقي در قالب يك غير يا ديگر فاقد زمان ،فاقد تاريخ و
فاقد فرهنگ برخاسته است» .يعني به چالش عليه قالبي كه تمام ويﮋگيهاي مفروضأ واحد و يكدست
آن صرفأ در خدمت برجسته ساختن تفاوتها و برتريهاي غرب در امور فرهنگي ،سياسي ،اخلاقي،
اقتصادي و تكنولوژي قرار دارد »)بوين و رﻃانسي .(٤٢٠ :١٣٨٠ ،وي به اين مسأله ميپردازد كه
»چگونه از دل يكسري متون به ظاهر توصيفي سياحان ،داستا نها و اﺷعار و گزارشهاي غربيان در
باب ﺷرق ،دانشي منسجم به نام ﺷرقﺷناسي پديد ميآيد و چگونه از دل اين دانش كه مدعي ﺷناخت
موضوع )ابﮋه( خويش است ،انقياد بيرون ميآيد »)دريفوس .(٢٩ :١٣٨٧ ،ﺷرقﺷناسي يك اسلوب
انديشيدن است كه بر پايهي تفاوتهاي هستيﺷناسانه و معرفتﺷناسانه بين مشرقزمين و مغربزمين
ﺷكل گرفته است؛ ﺷرقﺷناسي يك ﺷيوهي غربي براي سلطه بر مشرق زمين و تغيير ساختار و اعمال
قدرت بر آن است )سعيد .(٢٢ :١٣٧٧ ،به باور سعيد »جوهر ﺷرقﺷناسي تمايز محو نشدني ميان
فرادستي غرب و فرودستي ﺷرق است »)سعيد .(٩٦ :١٣٧٧ ،بهﻃور خلاصه» ،ﺷرقﺷناسي به مﺜابهاي
ﺷيوهاي غربي براي سلطهگري ،دگرگونسازي و اعمال قدرت و نفوذ بر ﺷرق است .به اين معني
ﺷرقﺷناسي مﺜال كلاسيكي از تعريف گفتمان فوكوست« ) .(Ashcroft,2007:154ﺷرقﺷناسي
عبارت از »وعظ و خطابهاي است كه به هيﭻ روي باقدرت سياسي موجود رابطهي مستقيم و متناسبي
ندارد ،بلكه در يك مبادلهي نابرابر با انواع گوناگون از قدرتها به وجود آمده و ادامهي حيات ميدهد :تا
حدودي با مبادله باقدرت سياسي است كه ﺷكل ميگيرد و يا قدرت فكري و يا قدرت فرهنگي .درواقع
نكته اصلي من اين است كه ﺷرقﺷناسي يكي از ابعاد قابل ملاحظهي فرهنگ سياسي-فكري جديد
است و از اين روي ،آنقدري كه با دنياي غربيها سروكار دارد با خود ﺷرق سروكار ندارد«)سعيد،
.(٣٢ :١٣٧٧
مﺆﻟفﻪهاي اصلي شرقشﻨاﺳي
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ﺷرقﺷناسي بر مفاهيمي از قبيل غيريتسازي ،غربمحوري ،عجيب نمايي و ناهمزمانسازي
مفصلبندي ﺷده كه در ادامه به تشريح اين مؤلفهها خواهيم پرداخت.
الف( غيريتسازي :ﺷرق موردنظر مطالعات ﺷرقﺷناسي از اين جهت برساخنه ﺷد كه غرب
موجوديت يابد .با توجه به آراي دريدا دربارهي مباحﺚ "تفاوت" و "ديگري" ،سعيد بر اين نظر بود كه
غرب تنها در صورتي در معناي كنوني آن وجود داﺷته است و خواهد داﺷت كه يك ديگري براي خود
برسازد كه در مقايسه با آن به آگاهي از خود دست يابد )كريمي .(١٥٣ :١٣٩٦ ،اين به آن معناست كه
دو جهان و زيست جدا از هم وجود دارد :غرب و ﺷرق» .ﺷرق جايي است با ويﮋگيهاي متفاوت از
غرب .ﺷرق اغلب "ديگري" منفي و بخشي از ﻃبقهبندي اخلاقي غرب و درواقع حاﺷيهي جهان متمدن
است كه هويتي ضديتﻃلب يا "دگربود" را ايجاد ميكند كه سرﺷت ما را تعريف ميكند»)ترنر:١٣٨٤ ،
 .( ٢٣از اين ﻃريﻖ فرهنگ اروپايي با سنجيدن خود با ﺷرق به قدرت و هويت بيشتري دست مييابد.
ب( ناهمزمانسازي :مسئله ناهمزماني به اين معناست كه بازنمايي ﺷرق به گونهاي است كه اين
جوامع در محدودهي زماني متفاوتي نسبت به غرب و استعمارگران به سر ميبرند .اين اصطلاح به معني
جدايي تاريخي و زماني است» .آنها به گﺬﺷتهاي تبعيد ميﺷوند كه مدتها پيش غرب يا استعمارگران
در آن قرار داﺷتهاند .بهاين ترتيب همروزگار بودن آنها را انكار ميكنند »)كريمي .(١٥٦ :١٣٩٦ ،در
بسياري از موارد سفرنامهنويسان ،ملتها را با گﺬﺷتهي اروپا سنجيدهاند و انديشيدهاند كه ازوپاييان در
سدههاي پيشين اينگونه زندگي ميكردهاند .بهﻃوركلي در نظريههاي اجتماعي مدرن ،بيشتر جوامع غير
غربي بدون تاريخ تلقي ﺷدهاند .يكي از معاني اين ﻃرز تلقي نبود دگرگوني و تغيير است كه در
تكاملگرايي ﺷرق ﺷناسانه به معناي تعلﻖ ﺷرق به گﺬﺷتهاي بسيار دور است .كاربرد واژههايي همچون
فئودالي ،قرون وسطايي ،پيشاصنعتي و  ...با پرتاب كردن كشورهاي غير غربي به ﺷرايطي كه فاصلهي
زيادي با غرب توسعه يافته دارد ،اين امكان را از اين كشورها سلب ميكند كه خود را بر اساس ﺷرايط
خاص خويش بازنمايي كنند .آلبرت ممي معتقد است »استعمارگر به محض اينكه بتواند فرق ميان آداب
و رسوم و عوامل تاريخي و جغرافيايي را كه مشخصهي استعمارزده و موجب اختلاف ميان او و
استعمارﻃلب است روﺷن كند ،ه ّم خود را بر اين مينهد كه هرگز اين فاصله پر نشود .رابطهي ميان
استعمارگر و استعمارزده كه بر پايهي منش اين دو رقيب به وجود آمده بود ،بهصورت قاﻃعي ﻃبقهبندي
ميﺷود؛ يعني اين رابطه همين است كه هست ،زيرا استعمارزدگان هماناند كه بودند و هرگز هيﭻكدام
تغيير نخواهند كرد«)ممي.(٨٩ :١٣٥٦ ،
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ج( غرب محوري :به نظر سعيد» ،غرب فرهنگهاي تحت سلطه را تنزل درجه ميدهد ،خوار و
ضعيف ميﺷمارد و حكمروايي غرب بر آنان و نيز انحصار نمايندگي برآنان و نيز نمايش آنان به وسيله
غرب را ﻃبيعي معرفي ميكند« ) .(Robbins,1992:50ﺷرقﺷناسان در سطح موضوعي در مورد
مردم ﺷرق ،تصور مخصوصي را برميگزينند كه »مختصات يك تيﭗﺷناسي نﮋادي حاوي نوعي
نﮋادپرستي را داراست ،چون انسان نرمال مساوي با نسان غربي معرفي ميﺷود«)سعيد.(١٨١ :١٣٧٧ ،
درواقع اين ويﮋگي از گفتمان خود-ديگري مايه ميگيرد كه جنبهي كامل ًا برتري جويانه دارد.
ﺷرقﺷناسي براي تعيين راهبرد خود ،همواره بر رابطهي برتري موقعيت خويش نسبت به ﺷرق تكيه
ميكند و ﺷرق را سرزميني ميداند كه بر مبناي سلطه تعريف ميﺷود .اين ديدگاه انسان غربي را
برسازندهي نوعي لوگوس محوري معطوف به حقيقت در پس كلانروايتهاي خود ميبيند .از منظر
ادوارد سعيد درست است كه تاريخ ﺷرقﺷناسي تاييد كنندهي برساختگي قوممحورانهي مفاهيم
ﺷرق/غرب است؛ اما در تحليلي دقيﻖتر ،ﺷرقﺷناسي درواقع نگاه رو به خارج غرب به سمت ابﮋهاي
ثابت و معين به نام ﺷرق هم نبوده ،بلكه نوعي تامل باﻃني بوده كه در ابﮋهي مصنوع و ساختگي به نام
ﺷرق ترسيم ميكرد .ﺷرقﺷناسي بهنوعي تلاش براي خودﺷناسي هم بود و لﺬا تصويري كه عرضه
ميداﺷت تصوير چيزي بود كه غرب نميخواست باﺷد ،چيزي كه نميپسنديد و به ﺷرق نسبت ميداد.
د( منفيسازي :در اين سبك فكري بازنمايي ﺷرق اغلب با منفينگري و منفيسازي همراه است.
ﺷرق بهصورت كلي به مابه تاريكي ،ﺷب ،جهالت و ..بازنمايي و توصيف ﺷده است .به همين ترتيب
سعيد بر آن است كه »تصوير عرضه ﺷده از كشورهاي استعمار ﺷده و در كل جوامع و فرهنگهاي غير
غربي تقليلگرايانه و تحقيرآميز و هدف آن عرضهي تصويري مﺜبت از فرهنگهاي غربي بوده است .در
دورهي جديدتر تاريخي ،اين نگرش جاي خود را به وضعيت ديگري داده است ،چنانكه اين جوامع و
فرهنگهاي آنها اغلب به گونهاي ارزيابي و بازنمايي ميﺷوند كه گويي ويﮋگيهاي مورد نياز براي
توسعه و پيشرفت را ندارند و نيازمند كمك و ياري غرب هستند« )كريمي .(١٥٤ :١٣٩٦ ،برجستهسازي
و حاﺷيه راني ونپرداختن به جنبههاي مﺜبت فرهنگهاي ﺷرقي و عجيب جلوه دادن آنها نيز از ديگر
ويﮋگيهاي منفيسازي ميباﺷد .عجيب نمايي ﺷامل تكيه بر ويﮋگيهاي خاص ﺷرق و بزرگنمايي آن
و عجيبوغريب جلواه دادن سنتها و آداب ﺷرقيها و يا برداﺷت بدبينانه نسبت به برخي رفتارهاست
كه در فرهنگي ديگر ميتواند معناي متفاوتي داﺷته باﺷد.
ه ( استراتﮋي ﻃرد :از منظر لاكلاو و موف برجستهسازي و حاﺷيه راني ،ساز و كار است كه
بهواسطهي آن گفتمانها سعي ميكنند نقاط قوت خود را برجسته كنند و نقاط ضعفﺷان را به حاﺷيه
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برانند و پنهان كنند؛ برعكس نقاط قوت غير را به حاﺷيه برانند و نقاط ضعفش را برجسته سازند
)سلطاني .(١١٣ :١٣٨٧ ،وندايك از اصطلاح »مربع ايدئولوژيك« نام ميبرد و تأكيد ميكند كه
ايدئولوژيها اغلب بر اساس مربع ايدئولوژيك بيان ميﺷوند ،يعني »ما« را در برابر »آنها« قرار
ميدهند )وندايك .(١١٦ :١٣٨٦ ،گفتمانهاي ايدئولوژيك اعمال و ويﮋگيهاي خوب ما و اعمال و
ويﮋگيهاي بد آنها را با تأكيد نشان ميدهند .اين گفتمانها همچنين رفتار و ويﮋگيهاي بد افراد
درون گروه و اعمال و رفتارهاي خوب افراد برون گروه را تخفيف ميدهند.
بررﺳي و تحليل متون موردمطاﻟعﻪ
در ميان مطالعاتي كه در خصوص ايرانﺷناسي صورت گرفته برخي ويﮋگيها از قبيل تقديرباوري،
دروغگويي و خرافات ،دورويي و تملﻖ و بيزاري از كشفيات جديد ،جز خصايص اصلي ايرانيان به ﺷمار
آمده است .اما در اين پﮋوهش ما اين موارد را به رغم اﻃلاق به مردم كرمانشاه از حوزهي بحﺚ كنار
گﺬاﺷتهايم و به دنبال خصايصي غير از آنچيزي هستيم كه به تمام مردم ايران نسبت داده ﺷده است.
به عبارتي سويههاي ﺷرق ﺷناسانهاي را مورد تأكيد قرار خواهيم داد كه صرف ًا در مورد مردم منطقهي
كرمانشاه به كار گرفتهﺷده و خاص مردم بومي منطقه معرفيﺷده است .از لابلاي توصيفهاي موجود در
سفرنامهها ،ميتوان رگههايي از نگاهها و پيشانگاره هاي ﺷرقﺷناسي را يافت .برآنيم كه مؤلفههاي
تشريح را بر سفرنامههاي مطالعه ﺷده تطبيﻖ دهيم و از اين ﻃريﻖ ردپاي ﺷرقﺷناسي را بر مطالعات
منطقه كرمانشاه بيابيم.
منطﻖ غيريتسازي را به راحتي ميتوان در سفرنامهها رديابي كرد .هانري بايندر كه در اواخر دوره
ناصرالدينﺷاه قاجار به ايران سفركرده ،دركتاب "كردستان بينالنهرين و ايران" در توصيف وضعيت
مردم ايالت كرمانشاه مينويسد» :مردم در مشمئزكنندهترين كﺜافتها زندگي ميكنند و خود را از اين
بابت بدبخت نميدانند...همهي اين موجودات ﻃبع ًا كﺜيف و ژندهپوش و بدبو هستند .همهي اينها به
معني فلاكت است«)بايندر .(٤٠٦ :١٣٧٠ ،درواقع در اين اثر كليسازي و منفيبافي مرسوم در آثار
ﺷرقﺷناسي كه در خصوص مردمان فرودست استفاده ميﺷود به وضوح قابل رديابي است .چنين
نگاهي نشان از معرفي جايي متفاوت از غرب است كه در نقطه مقابل غرب جاي ميگيرد .درواقع پس
پرده اين جمله اﺷاره به غرب متفاوت و سعادتمند دارد كه در مقابل فلاكت ﺷرق قرار ميگيرد .به تعبير
آلبر ممي توصيف استعمارزده و نقش او در دستگاه استعمار ارزش خاصي دارد» .اين توصيف هراندازه
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نادرست و ناهماهنگ باﺷد باز در حصار فكري استعمار لازم و هماهنگ جلوه ميكند«)ممي:١٣٥٦ ،
 .(١٠٨به عبارتي دال مركزي اين گفتمان تمدن غرب و بدويت ﺷرق است و در مفصلبندي ايجاد ﺷده
ابﮋهي كرمانشاهي بهعنوان موجودي دور از تمدن و در تضاد با تمدن و مركزيت غرب توصيف ﺷده
است .موضوع ديگري كه در اين عبارات قابل توجه است استفاده از زمان حال براي تشريح وضع
جامعهي هدف است در حاليكه در چند سطر قبل نويسنده در مورد اقدامات خود از فعل گﺬﺷته استفاده
ميكند در مورد وضعيت زندگي مردم از فعل زمان حال استفاده ميكند» .زمان حال حداقل يك جامعه
را در زمان مشاهدهي آن منجمد ميكند ،در بدترين حالت حاوي پيشفرضهايي دربارهي تكراري
بودن ،قابل پيشبيني بودن و عدم تحول جوامع ابتدايي است .زمان حال فاش كنندهي ديدگاهي
ﺷناختنگر در قبال ابﮋهي خود است«)ميلز .(١٤٥ :١٣٨٢ ،نتيجهي استفاده از زمان حال تبديل ساكنان
كشور موردمطالعه به ابﮋهي دانش ،ﺷيءگونه كردن آن و عدم امكان تحول و توسعه و به تبع آن
محروم كردن آنان از ﺷأن و موقعيتي است كه بدين ﻃريﻖ براي راوي در مقام قدرت استعمارگر به
رسميت ﺷناخته ﺷده است.
ويپرت بلوﺷر نيز در سفرنامهي خود مينويسد »پس از سفري چند روزه در دوازدهم سپتامبر
 ١٣٣٤)١٩١٦ه.ق( به كرمانشاه نزديك ﺷديم .ﺷهر كه اركي بر آن مسلط بود در درهاي وسيع آرميده
بوده .خيابانهايي كه در آن پيﭻ ميخورديم باريك و كجوكوله و پر از ولولهي زندگي و پر از كﺜافت ،پر
از سروصدا و پر از بوهاي خاص مشرق زمين بود«)بلوﺷر .(٧٥ :١٣٦٣ ،در اين توصيف واپس ماندن
كرمانشاه از دايرهي تحولي كه غرب در آن پيشتاز است و عدم پيشرفت منطقه مورد تأكيد است و نيز
تعميم يك صفت به ﺷرق و تأكيد بر نامطلوب بودن آن براي غربيها ،مشاهده ميﺷود .نگاه از منظري
فرادست نسبت به فرودست وكليت بخشيدن اين ويﮋگي به ﺷرق حاكي از سويههاي ﺷرق ﺷناسانه بر
اين سفرنامه است .درواقع كليسازي روﺷي ميانبر براي رسيدن به ﺷناخت زودتر است كه در اين آثار
مشاهده ميﺷود نويسنده ميان جمعيت مورد مشاهده هيﭻ تمايزي قائل نميﺷود وهمه را با يك صفت
يعني ﺷرقي توصيف ميكند تا در دستگاه استعمار قابل توجيه باﺷد .بلوﺷر كرمانشاه را درون ﺷبكهاي از
ارزشهاي غربي بر ميسازد و در نتيجه كرمانشاه بوي مشرق زمين ميدهد» .ازآنجاكه در مكتب
ﺷرقﺷناسي ،ﺷرق موجودي ﻃبيعي و با مشخصات ذاتي ﺷناخته ميﺷود ،ﺷرقﺷناس به خوبي و بدون
زحمت ميتواند از پديدههايي مانند انسان ﺷرقي ،مسلمان ،ارزشهاي ﺷرقي و روح ﺷرقي نام ببرد و
براي همة آنان معاني واضح و ذاتي را در نظر بگيرد«)سعيد .(٢٦٢ :١٣٧٧ ،اوژن اوبن سفير فرانسه در
ايرا ن ﻃي سالهاي  ١٩٠٦-١٩٠٧در مورد مردم منطقه مينويسد كه »كردهاي منطقه كرند ،ظاهر
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نامطبوع و بسيار رقتانگيزي دارند .به علت كﺜرت و تعدد قبيلهها به دستههاي كوچكتر و ضعيفتري
تجزيه ﺷدهاند و رفت و آمد لاينقطع زائران و قافلهها اثر بدي ميان آنها گﺬاﺷته«)اوبن.(٣٥٤ :١٣٦٢ ،
هنري بايندر نيز در سفرنامهي خود ميگويد »در اين ﺷهر مرزي ،در دو قدمي دولت ترك هنوز
بيشتر از ساير نواحي ايران بدگماني و كينهي مزمن نسبت به فرنگيان ريشه دارد .اهالي با نظر ﺷفقت
به ما نمينگرند؛ حالت تمسخري دارند كه انسان را عصبي ميكند«)بايندر .(٣٨٣ :١٣٧٠ ،گفتمان
استعمار چون خود را برتر ميپندارد ،از جامعهي ميزبان نيز توقع دارد اين برتري را بپﺬيرد و با آغوش باز
از غربيها استقبال كند زيرا در بافتار استعمار غرب مركز و معيار عالم است و ديگران بايستي از غرب
الگو بردارند .اما زماني كه با مردمي مواجه ميﺷوند كه پﺬيراي حضور آنان نيست و غرب را بهعنوان
عاملي ميبيند كه قصد تصرف زندگي آنها را دارد ،دست به غيريتسازي ميزند اما حﻖ غيريتسازي
به ﻃرف مقابل را نميدهد .ابﮋه از نظر غرب بايستي مطيع و رام و آمادهي ﺷناخته ﺷدن و قرار گرفتن
در زير نگاه خيرهي غرب باﺷد نه اينكه دست به ﺷناسايي بزند يا اجازهي ﺷناسايي را از غرب بگيرد.
البته اين موضوع باورهاي يك مؤلف خاص نيست بلكه از نظامهاي اعتقادي كلاني نشأت ميگيرد كه
توسط چارچوبهاي گفتماني ساختاريافتهاند.
در نمونهاي ديگر گروته در نوﺷتار خود نزديك ﺷدن به كرمانشاه را اينگونه ﺷرح ميدهد» :وقتي
به صحنه رسيديم ،عليرغم فقدان راهي كه توسط انسان ساخته ﺷده باﺷد ،از برخورد با عدهاي زيادي
انسان و حيوان باركش درمييابيم كه در ﺷاهراه پررفتوآمدي قرار داريم«)گروته .(١٣٤ :١٣٦٩ ،كنار
هم قرار دادن انسان و حيوان در به تصوير كشيدن مردم منطقه ،اين موضوع را به ذهن ميرساند كه
انسان ﺷرقي از نظر غربيها با حيوان تفاوتي ندارد و همعرض يكديگر قرار دارند .ﺷرق با قرار گرفتن
در سپهر حيوانات بهصورت موجوداتي ردهبندي ﺷدهاند كه تنها به درجهي محدودي از پيشرفت در
مقياس تاريخ تحول نائل آمدهاند .اين موارد صرفاً تشابهات متني نيستند كه در اين سفرنامهها وجود
دارند ،درواقع اين متنها تحت تأثير رويهها و قواعدي هستند كه اين متون را سازمان ميدهد.
گروته نيز اﺷاره ميكند كه »مسافر اروپايي بهتر است هميشه پيالهاي مسي به همراه داﺷته باﺷد،
اين موضوع صرفاً يك توصيه بهداﺷتي نيست ،زيرا ممكن است قهوهچي كه معمول ًا يك فرد ﺷيعه
متعصب است از دادن استكان به مسافر خارجي امتناع ورزد و يا براي نجس ﺷدنان پول بيشتري مطالبه
كند«)همان .(١٣٧ ،در اين عبارت چند نكته قابل رديابي است ،از يك سو به عدم رعايت بهداﺷت
توسط مردم منطقه اﺷاره ﺷده و نظافت را صرف ًا يك اصل اروپايي ميداند كه توسط مردم ﺷرق بدان
توجه نميﺷود  .اما قصد نويسنده غير از رعايت بهداﺷت موارد ديگري هم هست .مورد بعدي تعصب و
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عدم مدارا نسبت به مسيحيان است .اين در حالي است كه در خود منطقه كرمانشاه نه تنها جمعيتي
مسيحي زندگي ميكرده بلكه اديان و مﺬاهب متنوعي در منطقه موجود بوده است .برخلاف ادعاي
نويسنده كه تعصب مﺬهبي را به مردم منتصب كرده ،همواره مردم منطقه زندگي مسالمت آميزي در
كنار يكديگر داﺷتهاند .مورد بعدي كه در اين جملات قابل بررسي است ،ﻃمعورزي است كه مطالبهي
پول بيشتر بخاﻃر نجس ﺷدن ظروف اﺷاره به آن دارد .نويسندهي كتاب در يك جمله زنجيرهي
همارزي از معيارهاي گفتمان استعماري را بهﻃور همزمان در مورد مردم منطقه به كار ميگيرد تا
كليشههاي تمايز ﺷرق و غرب را تقويت كند.
در خصوص ناهمزمانسازي ميتوان به سفرنامه ويتا سكويل اﺷاره كرد كه در توصيف مردم
كرمانشاه مينويسد» :چوبدستي كلفت در دست داﺷتند و به دنبال دامهاي خود راه ميرفتند و آنها را
به جلو ميراندند .ژندهپوﺷي و رفتار و روش قرون وسطائيﺷان آنها را به واپس ماندگان ارتشي
ﺷكست خورده همانند ميساخت .پياده با اسب يا گاري آمد و ﺷد ميكردند .گاريهايي انباﺷته از بار
كه چهار اسب كوچك به آهنگ پا آنها را ميكشيدند .رديفهاي دراز گاريها كه بار آنها قالي و
اسباب خانه بود ،همچون صف عزاداران بينوا و گرسنه آهسته به پيش ميرفت«)سكويل.(٧٦ :١٣٧٥ ،
ن فرهنگ غرب مشاركت
مردم كرمانشاه بهعنوان كساني به تصوير كشيده ميﺷوند كه در جهان و زما ِ
ندارند و در مقياس زماني متفاوتي از مقياس زماني راوي قرار دارند .در اين پاراگراف به غير از اينكه
ايرانيان به قرون وسطي پرتاب ﺷده و از نظر نويسنده سه چهار قرن از غرب عقب هستند ،ﺷاهد تكرار
دوگانهي »آنها« در برابر »ما« هستيم .مردم بومي به مﺜابه ابﮋهاي براي ﺷناساگر غربي ترسيم ﺷدهاند
كه احتمالاً توسط يك عامل بيروني )غرب( نياز به تغيير دارند وگرنه در همان فقر و گرسنگي و ﺷكست
باقي ميمانند .عدم پويايي ﺷرق در مقابل پويايي غرب ،تفاوت در نتايج را مفصلبندي ميكند كه
نتيجهي يكي بربريت و نتيجهي ديگري تمدن است.
بلوﺷر نيز در سفرنامهي خود مينويسد »هر كس خواهان و ﻃالب تفريحات اروپايي بود در
كرمانشاه دستش به جايي بند نميﺷد؛ نه تئاتري بود ،نه سينمايي ،نه رستوراني و نه مهمانخانهاي به
معنا و مفهوم اروپايي آن .از راديو هم اثري نبود«)بلوﺷر .(٨٨ :١٣٦٣ ،تئاتر و سينما و راديو مدلولهايي
هستند كه نشان از دال تمدن دارند و غيابﺷان به بربريت و بدويت اﺷاره دارد .همين نويسنده در جايي
ديگر آداب و رسوم مردم منطقه را قرون وسطايي توصيف ميكند )پيشين .(٥٤ :نويسنده »ديگريهاي«
مورد مشاهدهي خود را در زماني غير از زمان خود ميبيند .ﺷرق در اين گزارهها همانگونه كه ادوارد
سعيد اﺷاره كرده است ،به مﺜابه چيزي سنگ مانند توصيف ميﺷود كه قابليت تغيير و تحول را ندارد،
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همه چيز در ﻃي قرنهاي متمادي بدون دگرگوني و به ﺷكل يكنواخت تكرار ﺷده بدون اينكه
كوچكترين نوآوري در آن صورت بگيرد .يكي از مهمترين وجوه نظام استعماري از بين رفتن دلالتهاي
زماني بين استعمارگر و استعمارﺷونده است ،به اين معنا كه استعمارگران همواره ملتهاي زير استعمار
خود را متعلﻖ به گﺬﺷته ميدانند و مسألهي همزماني بين خود و آنها را انكار ميكنند.
در حوزه غرب محوري به موارد متعددي ميتوان اﺷاره كرد بهعنوان مﺜال آنجا كه ظاهر ًا هنري
بايندر قصد تمجيد از ايرانيان و مردم كرمانشاه را دارد ميگويد »به عقيدهي من ايرانيان محقق ًا از نظر
هوش و لطافت ﻃبع برتر از تركان هستند .چنانچه مردم اين منطقه از نظر جغرافيايي موقعيتي را كه
تركان بر روي كرهي زمين اﺷغال كردهاند ميداﺷتند ،فرهنگ و تمدن ما اروپاييان آسانتر در نزد آنان
انتشار مييافت .عﺜمانيها با انحطاط و تعصب ﺷديد خود بر هر چه بتواند از اين لحاظ در مورد افكار
تازه سودي در بر داﺷته باﺷد ،مبارزه ميكنند«)بايندر .(٤٠٩ :١٣٧٠ ،در اين پاراگراف مشاهده ميكنيم
حتي در ﺷرايطي كه نويسنده از هوش مردم منطقه سخن ميراند ،قصدش توانايي بهره گرفتن از
فرهنگ و دانش اروپايي است .به عبارتي اين غرب متمدن )دال مركزي( است كه دارنده هوش و
فرهنگ برتر دانسته ميﺷود و مردمان ﺷرق حتي در صورت داﺷتن توانايي ميبايست از الگوي غربي
بهرهبرداري كنند .چريكف هم همين متد را در زمان توصيف به كار ميگيرد »مردم منطقه ريجاب
وجاهت زيادي دارند و خيلي خوش سيما و با تركيب هستند .اكﺜر آنها را كه ديديم چشمهاي زاغي
داﺷتند و ميتوان برحسب ظاهر آنها را اهل اروپا دانست«)چريكف .(١٥٩ :١٣٥٨ ،هر نكتهي مﺜبتي از
ن غرب است و برتري غرب دال مركزي اين گفتمان را تشكيل ميدهد بنابراين هر چيز در خور
آ ِ
توجهي به غرب نسبت داده ميﺷود .به نظر ميرسد توصيفات بيش از آنكه تشريح وضعيت منطقه باﺷد
تكيه بر زيبايي و توانايي غرب است.
جكسون نيز در اثر خود به هنگام بازديد از آثار تاريخي ﻃاقبستان دچار تحير ﺷده و از آن تمجيد
ميكند .بر تأثير و نفوذ هنر رومي در دورهي بيزانس و احتمالاً هنر يوناني ناﺷي از غلبه اسكندر ،تأكيد
ميكند )رجوع كنيد به ص  .(٢٥١اين ﻃرز نگاه ممكن است خواننده ايراني را دچار مباهات كند ،اما
درواقع اين نگاه دقيق ًا در قالب گفتمان استعماري قابلتحليل است .گروته نيز اين آثار تاريخي را متأثر از
هنر يوناني ميداند و مينويسد »اين اﺷكال نفوذ هنر يونان بر مشرق كه از دوران اسكندر كبير آغاز ﺷد
به خوبي نشان ميدهد«)گروته (١٠٨ :١٣٦٩ ،يا در جاي ديگر به نقل از آﺷپز يونانياش مينويسد
»چنين كاري فقط از عهدهي يونانيان ساخته است«)همان .(١٠٩ :ديدگاهي اروپا محور كه هر چيز
خوبي را به اروپا منتسب ميكند .در لايههاي پنهان چنين ديدگاهي اين گفتمان نهفته است كه ﺷرق
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قادر به آفريدن چنين اثري نيست مگر اينكه از غرب تاثير گرفته باﺷد .مدلول ﺷرق نازا ،دالِ زايش و
توانايي غرب را گوﺷزد ميكند .به عبارتي مالِ خود كردن آثار و مفاخر ﺷرق يكي از ابزارهاي استعمار
است كه به كرات توسط ايرانﺷناسان به كار گرفتهﺷده است.
رابينو نيز در هنگام توصيف ﺷهر كرمانشاه مينويسد »ﺷهر به گونهي ﺷگفتي خالي از
ساختمانهايي است كه قابل توجه باﺷند و يا نشان از ثروت داﺷته باﺷند .اين ﺷهر يك مجموعه از
ساختمانهاي كاهگلي يك ﻃبقه است؛ همراه با خيابانهاي پيﭻ در پيﭻ با يك بازار بزرگ و جادار .با
وجود اين چيزي كه ﺷهر را از بياهميت و ارزش بودن نجات ميدهد؛ جايگاه ﺷهري از سوي خاور
است كه در سراﺷيب يكي از ستيﻎهاي يك كوه قرار دارد .زنجيرهي كوهستاني كه از سوي جنوب به
لرستان گسترده ميﺷود«)رابينو .(٢ :١٣٩١ ،توصيف كرمانشاه در مقايسه با غرب و ارزشهاي غربي
منجر به بياهميت جلوه دادن ﺷهر ﺷده است .درواقع معيار ثروت در فرهنگ كاپيتاليستي و
سرمايهداري بهعنوان يك ارزش ،پاس داﺷته ميﺷود و نويسنده اين معيار غربي را در خصوص قضاوت
به كار گرفته و به همين دليل ﺷهر را بيارزش معرفي ميكند .تنها نكته قابل توجه ﺷهر از نظر
نويسنده موقعيت جغرافيايي آن است كه آن هم ناﺷي از وضعيت ﻃبيعي است و انسان ناتوان ﺷرقي،
نقشي در به وجود آوردن آن نداﺷته است.
يكي از مواردي كه در ذهن غربي سفرنامهنويسان در حوزهي منفيسازي و عجيب نمايي قابل
توجه است ،اعتقادات مﺬهبي مردم منطقه ميباﺷد .كرمانشاه بهعنوان معبر اماكن زيارتي مسير عبور
زائران زيادي بوده است يا همانگونه كه گروته ميگويد» :كليه زائران ﺷيعه كه از قفقاز ،آذربايجان،
سواحل جنوبي بحر خزر ،خراسان ،افغانستان و مركز ايران براي زيارت كربلا و نجف ميروند ،از
كرمانشاه ميگﺬرند .فقط زندگان نيستند كه هر ساله براي زيارت به ﺷهرهاي مﺬهبي ميروند ،ساليانه
دهها هزار جنازه نيز به آنجا برده ميﺷود تا در جوار مزار امامان به خاك سپرده ﺷوند ...اين حركت
پيوسته مردگان و زندگان براي مردم اين سرزمين خطري دائمي و جدي محسوب ميﺷود .زيرا براي
ﺷيوع انواع بيماريهاي مسري مانند وبا ،ﻃاعون و حصبه بهترين وسيله به ﺷمار ميرود .ليكن چگونه
ميتوان به كساني كه مرگ هنگام زيارت را رحمت و سعادت ميپندارند تفهيم كرد كه معاينات پزﺷكي
و قرنطينه براي نفع عموم انجام ميﺷود و در نتيجه امري واجب و ضروري است«)گروته.(٩٩ :١٣٦٩ ،
نبود همدلي با اعتقادات و عقايد مردم ،بياعتنايي به فهم تجربهي ديگران و تكيه به قدرتي قاهر با
نگاهي پوزيتيو توسط نويسنده اروپايي منجر به عدم درك اهميت زيارت و اعتقادات ديني و بومي در
بين اين مردم ميگردد و از آن بهعنوان رفتاري عجيب و غيرقابل درك ياد ميكند .نگاهي كه قصد
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دارد با ابزار علم غربي ،برتري و دانايي اروپا و ناداني و خرافاتي بودن ﺷرقي را گوﺷزد كند .روش
متعارف و ﺷناخته ﺷده اروپايي براي مطالعه سنت فلسفي اسلامي ،قطعاً اروپا محور بوده است .اساس ًا
قضاوت در خصوص اعتقادات مﺬهبي ،لازمهي ﺷناخت ،داﺷتن علم و درك دقيقي از جزئيات مﺬهبي
است كه ضرورت دارد نويسنده تأمل كافي در اين حوزه داﺷته باﺷد در حاليكه مستشرقين با ديدن
يكي دو صحنه از مراسمات مﺬهبي دست به قضاوت برده و آن را با خرافات يكي دانستهاند .به نظر
هانري كربن »اين قوم ﺷناسان كه تازه فارغ التحصيلان دانشگاهياند و دانش كتابي فراواني دارند ،به
سراغ مرﺷدان آيينها ميآيند ،نه به سعه صدري كه فهم رموز را ممكن سازد ،بلكه به عزم آن كه براي
گمانهها و انگاﺷت هاي از پيش تدارك ديده مُهر تأييد بستانند .آن چه كار را دﺷوارتر ميسازد ،كوتاهي
مدت اقامت آنان است كه فرصتي برايشان باقي نميگﺬارد«)نقل از بونو .(٨٩ :١٣٨٥ ،در جاي ديگر
كربن حتي اﺷاره ميكند »در نزد ﺷرق ﺷناسان ،بي احتياﻃيها و گاهي بي توجهيهايي هممرز با
دﺷمني وجود داﺷته است«)كربن .(٤٠ :١٣٨٠ ،بنابراين بي توجهي به اعتقادات مردم در درون گفتمان
استعماري كاملاً معنا مييابد.
اوبن در جاي ديگري از نوﺷتار خود ميگويد »هر قدر به ﻃرف مرز نزديك ميﺷويم ،آنها را
بيشتر با خوي و خصلت عربي مييابيم تا ايراني .در نتيجه غرور و صفات اصيل ايلي خود را مطلقاً از
دست دادهاند و تنها به حفظ خشك و خالي زبان ،قيافه و لباس مخصوص خود دلخوش
كردهاند«)اوبن .(٣٥٤ :١٣٦٢ ،در اينجا ميبينيم علاوه بر اين كه تمام موارد زبان و لباس و قيافه كه
پيشتر مورد قضاوت با نگاه ﺷرق ﺷناسانه قرارگرفته بودند ،اكنون بهعنوان امتيازاتي معرفي ميﺷود كه
مردم منطقه كرمانشاه آن را از دست داده و الگوي عربي را بر آنها تحميل ﺷده است .بهعبارتديگر
نوعي ﺷرقﺷناسي مضاعف كه هم ويﮋگيهاي ﺷرقي )با معيارهاي ﺷرقﺷناسي( ايراني و هم
ويﮋگيهاي عربي به كار گرفتهﺷده است .ويﮋگي ديگري كه در اين عبارات به چشم ميخورد استفاده از
ضمير سوم ﺷخص است »ساكنان كشورهاي استعمار ﺷده از اين رهگﺬر هر چه بيشتر همﺷكل
ميﺷوند .به گونهاي كه گزارههاي جهاني مرتبط با مردمان بومي ﻃوري ساخته ﺷدهاند كه گويي در
عمل ميتوان آنها را به يك نمونه واحد تقليل داد«)ميلز .(١٤٥ :١٣٨٢ ،ضمن اينكه »آنها« صرف ًا
توصيف ميﺷوند ،حضور ندارند و در غيابﺷان از ابﮋهاي صحبت ميﺷود كه مورد تحقير قرار ميگيرد.
ضمائر و افعال ﺷخص سوم ،ديگرياي را ميسازند كه »در بيرون از گفتگوي بين اول ﺷخص و دوم
ﺷخص قرار دارد .اين ديگري ﻃرف گفتگو نيست بلكه بهعنوان چيزي برنهاده ميﺷود نقطهي مقابل
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ن در گفتگو است .آنها همگي در خدمت بيرون انداختن ديگري از
ي ﺷركت كنندگا ِ
ﺷخصبودگ ِ
قلمروهاي انسانيت هستند«)ميلز.(٨٥ :١٣٨٢ ،
همچنين در موارد بسياري در سفرنامههاي مختلف ﺷاهد نمونهي ديگري از عجيب نمايي در مورد
مردم منطقه هستيم و آن ﺷيوهي سنتي ياغيگري است آن را پديدهي بومي كردستان مينامند .ﺷايد
نتوان منكر اين موضوع ﺷد كه چنين پديدهاي تا حدود  ٣٠-٤٠سال قبل در بسياري از مناﻃﻖ ديگر نيز
رواج داﺷته است ...و در همهي جاهايي كه هنجارهاي جامعه با قوانين حكومت برخورد پيدا ميكند،
راهزني وجود دارد )كريمي ،(١٨٣ :١٣٩٦ ،اما در سفرنامهها به گونهاي انعكاس داده ﺷده اين پديده در
منطقه كردستان )كه كرمانشاه هم جزئي از آن محسوب ميﺷود( پديدهاي خاص اين مناﻃﻖ است.
بهعنوان مﺜال در سفرنامه چريكف ،اين موضوع بهعنوان ويﮋگي خاص ﻃايفه كرد معرفيﺷده است» :از
كوهها كه پايين ميآييد ،درهي كنگور )كنگاور( پيدا ميگردد .در بلندي اين كوه كه سرحد اسدآباد و
كنگور ميباﺷد ،دزدي فراوان ميﺷود .خصوصاً ﻃايفهي كردكه كه به دزدي خود ﺷهرت تامي دارند و
اينجا را هميشه محل سرقت قرار ميدهند«)چريكف .(٩١ :١٣٥٨ ،چريكف در جاي ديگر در مورد مردم
دينور نيز اينگونه مينويسد» :در ميان اين دره قراء زيادي ميباﺷد ...ساكنين اينجا از ﻃايفه كليايي
ميباﺷند .از قرار مﺬاكره ،خيلي مردمان دزد و مفسدي ميباﺷند«)پيشين .(١٨٠ :بلوﺷر هنگام ورود به
ايران از منطقه قصرﺷيرين ،كردها را در ﺷمار تعليمناپﺬيرترين و رامناﺷدنيترين راهزنان كه احترام و
منزلتي نزد همگان ندارند« )بلوﺷر (٥٠ :١٣٦٣ ،توصيف ميكند.
پولاك در توصيف كردها مينويسد» :كردها قومي سواركار و غارتگرند و قبايل آنها در خصومت
دائمي باهم به سر ميبرند و بهمحض اينكه در مضيقه بيفتند دست به غارت ميزنند«)پولاك:١٣٦٨ ،
 .(٢٤بلوﺷر در زمان حضور در ميان ايل كلهر وضع را اينگونه ﺷرح ميدهد» :مدام صداي تير به گوش
ميرسيد ،چه به هنگام روز و چه در ﻃول ﺷب .بهكرات خود ﺷاهد بوديم كه در جلو منزل ما كلهرها به
زمين مينشستند و براي نشانه رفتن به سگها و ساير هدفها در خيابان ﺷرطبندي ميكردند .حاصل
اين بازي گاه كشتهها و زخميهايي بود و انتقام خون كه خود امري مجاز و برحﻖ محسوب ميﺷد خود
باعﺚ تيراندازيهاي جديدي بود«)بلوﺷر .(٥٤ :١٣٦٣ ،ميتوان ادعا كرد كه همه ﺷرقﺷناسان اين
پديده يعني دزدي و ياغيگري را ويﮋگي بومي مردم منطقه ميدانستند .بنابراين عجيب نمايي بيش از
ساير ويﮋگيهاي ﺷرقﺷناسي موردتوجه ﺷرقﺷناسان قرارگرفته است .پس از ﺷكست آلمان و دريافت
دستور تخليه ايران و بازگشت به عﺜماني ،عليرغم اتهامهاي زيادي كه به مردم و عشاير در رابطه با
غارتگري و دزدمنشي داده ﺷده بود ،كاروان نظاميان به سلامت و بدون هيﭻگونه مزاحمتي از منطقه
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عبور ميكند و به عﺜماني ميرود ،اما نويسنده به جاي تجديدنظر در عقايد جزمي خود باز هم ديگاه خود
را تكرار ميكند و اينگونه مينويسد» :از جانب اهالي بومي هيﭻ اختلالي در كار روي نداد ،حتي عشاير
نيز در برابر وسوسهي اقدام به دستبرد و غارتگري در اين هنگامه مقاومت ورزيدند«)بلوﺷر:١٣٦٣ ،
 .(١١٣بهنوعي پيشداوريها و ﺷنيدهها تأثير بيشتري نسبت به تجربيات مستقيم نويسنده در داوري
داﺷته و در پايان كار همان پيشانگارهها حفظ و تكرار ﺷده است .اين موضوع در مورد بايندر هم
صحت دارد .بايندر نيز به همين روال كردها را »ﻃوايف خشن و دور از تمدني كه هنوز در مناﻃﻖ
كوهستاني وجود دارند«)بايندر (١٨٠ :١٣٧٠ ،معرفي ميكند .وي هنگام خروج از منطقه »صحنه«
ﺷرايط را اينگونه توصيف ميكند» :بايستي از ميان تنگهها و گردنهها و تپهزارها كه در آنها راهزنان
ميتوانند به آساني كمين كرده و منتظر كاروانها بنشينند ،عبور كرد .مورد حمله قرار نگرفتيم«)پيشين:
 .(٤٢٦سكويل وست نيز مشابه اين اذعان را در كتابش ميآورد »از راننده پرسيدم آيا هرگز در اين جاده
مورد حمله قرارگرفته است؟ جواب داد نه)«.سكويل وست .( ٧١ :١٣٧٥ ،بلوﺷر در جاي ديگر از كتابش
نيز اذعان ميكند كه در ﻃول سفر آسيبي از جانب كردها به وي و همراهانش وارد نميﺷود اما در انتها
باز هم بر مواضع و پيشداوريهايش پافشاري ميكند و در پايان سفر همان ذهنيتهاي ابتدايي در
خصوص توحش و غارتگري كردها تكرار ميﺷود .يكي از مسائلي كه هنگام ورورد به هر جاي جديد و
ناﺷناختهاي كه انسان پا ميگﺬارد براي او پيش ميآيد ،ترس و احساس ناامني است .اين احساس به
دليل مواجهه با ﺷرايط ،افراد ،رويدادها و مكانهاي ناآﺷنا است .نويسندگان اين سفرنامهها همواره اين
پيشفرض را داﺷتهاندكه از سرزميني متمدن )سرزمين مادري( به سرزميني بدوي و وحشي پا گﺬاﺷتهاند
و از آنجا كه در ذهن اين راويان ،غرب عاري از هرگونه عيب و كمبود است ،ترس خود را فرافكني
كرده دست به ديگريسازي ميزنند و بياعتمادي خود را به ﺷكل اﻃلاق صفاتي از قبيل وحشيگري و
ياغي بودن به جامعه ميزبان نشان دادهاند .اساس فرهنگ امپرياليستي بر ايجاد اجماع نظر و توليد نوعي
آگاهي است كه برتري ذاتي ملتهاي غربي را تصديﻖ نمايد .اما نتيجه نهايي تبادل فرهنگي ميان
ﻃرفيني كه به تبادل فرهنگي آگاهي دارند ،تحميل تحقير و رنج بر مردم ]فرودست[ است )سعيد،
 .(٢٩٢ :١٣٨٢تاريخ نويسي غرب با مفصلبندي دالهايي از قبيل ناتواني ﺷرق ،قرون وسطايي ،خرافاتي
بودن و خشونت ذاتي مردم منطقه ،از آنها فرهنگزدايي كرده و دال مركزي تمدن و برتري غرب را
رقم ميزند.
دلاواله حتي لهجهي محلي مردم در خصوص اداي نام مكانها را اﺷتباه خوانده و سعي در ارائه نام
صحيح مكانها داﺷته است» :نزديكترين ده كه بر روي تپهي كوتاهي بنا ﺷده و آبشاري از ميان آن
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ميگﺬﺷت ،هارونآباد ناميده ميﺷدكه به اﺷتباه آن را هارونآوا ميگفتند«)دلاواله .(١٤ :١٣٧٠ ،به
عبارتي نويسنده خوانش محلي را مورد ترديد قرار داده و بدون اينكه به زبان مردم منطقه آﺷنايي داﺷته
باﺷد آن را اﺷتباه خوانده و خوانش خود را درست و برتر فرض مينمايد و به دنبال تصحيح اﺷتباه مردم
است .جكسن نيز همين رويه را در خصوص ﻃاقبستان به كار ميگيرد» :نام ﻃاق بستان كه اغلب با
تلفظ ﻃاغبستان به گوش ميرسد-و روستاييان با لهجهي خاص خود تلفظ آن را ﻃو -او -ستان ادا
ميكنند -به خاﻃر تو رفتگيها يا ﻃاقنماهايي كه در دامنه كوه كنده ﺷده به اين محوﻃه داده
ﺷدهاست«)جكسن .(٢٤٩ :١٣٥٢ ،در توصيف جكسن هم به نظر ميرسد نويسنده مدعي تلفظ صحيح
نام محل است اما درواقع وجه تسميهي مناﻃﻖ مختلف در ﺷهر كرمانشاه و به لهجهي محلي بيشتر
تحت تاثير ويﮋگيهاي جغرافيايي و محيطي آنان ميباﺷد و واژهي ﻃاقوسان كه توسط محليها به كار
گرفته ميﺷود به معني ﻃاقي از جنس سنگ است ،بدون هيﭻ پيرايه و توضيح اضافهاي صرفاً به
ويﮋگيهاي واقعي پديده اﺷاره دارد .بنابراين تلفظ مردم بومي منطقه صحيحتر است هر چند نويسنده
اعتقادي غير از اين دارد .همچنين جكسن در جايي ديگر در خصوص پيشينهي كرمانشاه مينويسد
»بنيانگﺬار اين ﺷهر ،ﺷاهنشاه ساساني بهرام چهارم بوده است .بهرام قبل از آنكه به پادﺷاهي برسد،
فرمانرواي كرمان بود و »كرمانﺷاه« لقب داﺷت .از اينرو چون ﺷهر را بنيان نهاد آن را بدين نام
خواندند«)جكسن .(٢٦٦ :١٣٥٢ ،درواقع نام اصلي اين ﺷهر به ﺷكلي است كه جز ﺷباهتي ظاهري ،هيﭻ
ارتباﻃي با لقب بهرام چهارم ندارد و ساختن اين افسانه كه باني ﺷهر موردنظر بهرام چهارم بوده است،
سخني بي پايه است .بر اساس پﮋوهشهاي صورت گرفته نام اين ﺷهر از دو جزء »كر« و »ميشان«
تشكيل ﺷده است :بخش نخست آن به معناي كوه است و بخش دوم صورت تغيير يافتهي واژهي
»ميشن« يا ميهن به معني جايگاه و خانومان است .نام درست و به آيين ﺷهر موردنظر ما »كرماﺷان«
است؛ »يعني ،همان واژهاي كه مردم بومي منطقه نيز از آن براي ناميدن ﺷهرﺷان استفاده ميكنند و
آن برگرفته از كر به معناي كوه و ماﺷان به معناي خانومان و جايگاه است و درواقع يكي از ريختهاي
محلي واژة ميهن است .اين واژه رويهمرفته به معناي »سرزمين كوهستاني« است«) .رحيميزنگنه و
ديگران.(٣١ :١٣٩٢ ،
در حوزهي حاﺷيه راني و استراتﮋي ﻃرد بايد به اين نكته توجه كرد كه ﺷايد كمتر استاني بهاندازه
استان كرمانشاه از تنوع قومها ،قبيلهها ،فرقهها و مﺬاهب مختلف برخوردار باﺷد و هر يك از اين
گروهها نيز به لهجهها و گويشهاي خود تكلم ميكنند .گويشهاي مختلفي كه در استان كرمانشاه
رواج دارد ريشه در زبان كردي بهعنوان زبان نﮋاد يا قوم كرد دارد .گويش اكﺜريت مردم كرمانشاه كردي
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كلهري است و در كنار آن فارسي كرمانشاهي نيز كه اختلاﻃي از كردي كلهر با زبان فارسي است از
 ٢٠٠سال پيش در اين استان رايج ﺷده است .كرمانشاه به لحاظ تاريخي به دليل موقعيت جغرافيايي
)كوهستاني بودن( خود ميزبان افرادي بوده است كه بهواسطهي دين و مﺬهب خود از مركز قدرت
راندهﺷدهاند .به همين دليل در ميان جمعيت اين منطقه مسلمانان ﺷيعه و سني مﺬهب ،اهل حﻖ،
مسيحي و يهودي مشاهده ميﺷود .ﺷيعيان عمدت ًا در ﺷرق و جنوب و غرب استان و ﺷهر كرمانشاه و
اﻃراف آن مستقرند .اهل سنت بيشتر در ﺷمال و ﺷمال غرب استان و مردم اهل حﻖ يا همان يارسان
همانند كمربندي لايهاي ميانه استان را در برگرفتهاند .البته تقريب ًا مردم اهل حﻖ در تمام ﺷهرهاي
استان كموبيش حضور دارند و تقريب ًا هيﭻ ﺷهري نيست كه مردم يارسان در آن ساكن نباﺷند .ساير
مﺬاهب چون مسيحي و يهودي و زردﺷتي عمدتاً در ﺷهر كرمانشاه و بهصورت نقطهاي درجاهاي
مختلف استان حضور دارند .به عبارتي ميتوان گفت كرمانشاه داراي جمعيتي با هويت چهلتكه است
كه زندگي مردم با اين تنوع در كنار يكديگر نيازمند روحيهي مدارا و تساهل است .اگر روحيه گﺬﺷت و
مدارا در بين اين مردم وجود نميداﺷت ،زندگي اين ﻃيف متنوع زباني ،ديني و مﺬهبي در كنار هم
غيرممكن بود .اين موضوعي است كه در سفرنامههاي موجود اﺷارهاي به آن نشده و بهنوعي درگير
ﻃرد ،حاﺷيه راني و غيبت ﺷده و به حوزهي گفتمان گونگي فرستادهﺷده است .به تعبير چاكرابارتي
»اسناد ﻃبقهي حاكم را ميتوان هم از بابت آنچه ميگويند و هم از بابت سكوت ايشان خواند«)ميلز،
 .(١٥٤ :١٣٨٢هرگونه عنصر مﺜبت از ابﮋه حﺬف ميﺷود و بدين ترتيب صورتبندي هﮋمونيك گفتمان
غرب محور تكامل مييابد.
نتيﺠﻪ
تاريخنگاري كه در خصوص ايران و بهﻃور اخص در مورد كرمانشاه ارائهﺷده نشان از اﻃلاق
سويههاي ﺷرقﺷناﺷانه دارد .در متون موردبررسي ﺷاهد بوديم كه تمام نويسندگان تجربهي تجدد اروپا
را معيار ﺷناخت قرار داده و معرفي ايران و بهتبع آن كرمانشاه را به لحاظ دروي و نزديكي به اين تجدد
ارزيابي كردهاند .در اغلب متوني كه موردمطالعه قرار گرفت ،اين منابع ريشه در باورهاي ذاتي و فردي
داﺷته و تمايزات آﺷكاري بين ﺷرق و غرب قائل بودهاند .روايت ارائهﺷده توسط نويسندگان غربي
حاكي از آن است كه پيشداوريهاي ذهني نويسنده برنوﺷتهها بارﺷده و برساختهاي ايدئولوژيك با
درونمايهاي هﮋمونيك توليد كرده كه حاصل ذهن دو انگاري ميباﺷد كه ﺷناخت را دستمايه غلبه
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قرار داده است .روايتي ديگري ساز كه در آن غرب در مركز گفتمان قرار دارد و ميتواند ديگري را
بشناسد و او را روايت كند .توانايي غرب در ﺷناخت منجر به قدرت ﺷده و دانش ابزار سلطهي غرب
ميﺷود .تقابلهاي دوتايي كه اساس گفتمان استعماري براي ﻃرد ﺷرق و ايجاد هويت مركزي براي
خويش است در تمام كتابهاي موردبررسي قابلپيگيري هستند .ويﮋگي مشترك همهي اين سفرنامهها
بهعنوان يك متد ﺷرق ﺷناسانه ،تمجيد از ايران باستان و ستايش گﺬﺷتهي دور و در مقابل انتقاد از
وضع موجود و آوردن نشانههايي از زوال و افول ايران است .زيرا ايران باستان را متأثر از فرهنگ
بيزانس ميدانستند اما ايران امروز را متمايز از غرب برميساختند .تازگي تحقيﻖ در اين است كه پس از
مطالعه آثار غربي به اين مهم ميرسيم كه نهتنها ويﮋگيهاي ﺷرقﺷناسانهاي كه به ايرانيها نسبت
دادهﺷده به مردم اين منطقه هم منتصب ﺷده ،بلكه مردم كرمانشاه لايههاي مضاعفي از ﺷرقﺷناسي را
متحمل ﺷدهاند ،زيرا آنچه به اعراب و كردها منتصب ﺷده در مورد كرمانشاه نيز به كار گرفتهﺷده است.
از ميان مؤلفههاي ﺷرقﺷناسي آنچه در مورد مردم منطقه باقدرت بيشتري به كار گرفتهﺷده،
منفيسازي و عجيب نمايي است .ياغيگري و دزدي ذاتي مردم كرد تلقي ﺷده و نويسندگان از اين
موارد بهعنوان سرگرمي كردها نامبردهاند .گفتمان استعماري با يكدستسازي و يكسانسازي
ويﮋگيهاي ﺷرق ،ﺷرق را در مقابل خود قرار ميدهد .اين نوﺷتهها همچنين رواج تكديگري به دليل
نزديكي به عتبات و كسب مجوز از علما براي گدايي و تسلط خلﻖوخوي اعراب بر مردم اين منطقه به
خاﻃر هممرزي و داﺷتن دادوستد با اعراب را از ويﮋگيهاي رايج منطقه بهحساب آوردهاند؛ بنابراين
ويﮋگيهاي خاص منطقه از قبيل كردزباني و همسايگي با اعراب منجر به تحميل ويﮋگيهاي منفياي
ﺷده كه در ساير مناﻃﻖ ايران نشاني از آن نيست .نكتهاي كه در هيﭻيك از متون موردبررسي به آن
اﺷاره نشده تنوع جمعيتي و ديني-مﺬهبي حوزهي موردمطالعه و تساهل رفتاري جمعيت ساكن در
منطقه نسبت به يكديگر است كه در نوع خود كمنظير است ،اما بهعنوان يك نقطه قوت در اين آثار
اﺷارهاي به آن نشده و به حوزهي گفتمان گونگي راندهﺷده است ،زيرا همانگونه كه سعيد ميگويد
اﻃلاعات تجربي در ﺷرقﺷناسي بسيار كماهميت است و آنچه اهميت دارد نگرش ﺷرقﺷناس است و
نگاه ﺷرق ﺷناسانهي آنها بر واقعيات غلبه ميكند .موضوع ديگري كه قابلذكر است فراوانيِ مطالب
در خصوص آثار باستاني و تاريخي و حجاريهاي موجود در منطقهي كرمانشاه ميباﺷد كه در مقايسه با
حجم مطالب ارائهﺷده در خصوص ويﮋگيهاي فرهنگي و مردمﺷناسي ،از اولويت و تفصيل بيشتري
برخوردار است .بهعنوانمﺜال حدود دو فصل از كتاب جكسن ،يكفصل از كتاب گروته و بايندر و
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صفحات قابلتوجهي از كتاب اوبن به بررسي آثار تاريخي كرمانشاه اختصاصيافته است و جالب اينكه
همه اين نويسندگان بر تأثير گرفتن اين حجاريها از هنر بيزانس تأكيد خاصي داﺷتهاند .اين در حالي
است كه مطالب گفتهﺷده در خصوص ويﮋگيهاي فرهنگي به لحاظ حجم مطلب قابل قياس با آثار
تاريخي نيست .به عبارتي ميتوان گفت حضور پررنگ جغرافيا و غيبت زندگي اجتماعي و عدم وجود
فضايي براي ﻃرح صداي مردم ،در اين آثار محسوس است كه اين مسئله به ﻃرد و قرار گرفتنشان در
موقعيت فرودست كمك كرده است .كرمانشاه نيز مانند ساير ﺷرقيها با گرهگاه گفتمان استعماري
مفصلبندي ميﺷود و بهصورت يك ديگري براي غرب برساخته ميﺷود.
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