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مسئله
ن يخ ايتار. است مهم استيز سيگران و ني فرد و جامعه، خود و دي تجربهيخ، براي تاركدر

ر ي سيك از يند؛ زمان حال را بخشكيت ميروا» ميه هستكم ي شديچگونه آن«ه كداستان را 
يخيگفتن از هرگونه تارسخن . ندكين اشاره مك مميهاندهيآدهد و به يوسته قرار ميپ

يهاتيز واقعيالبته مردم ن. خ تعلق دارنديه به آن تارك است يشفرض گرفتن مردميمستلزم پ
ياسي از اجتماعات سييا اعضاييخي تاري سادهيمردم رخدادها. ستندي نيخيبالمنازع تار

يبند از مفصلينديمردم به عنوان فرا. اندي از داللت اجتماعيادهيچي پيستند؛ آنها استراتژين
به ). 215 و 211: 1994بابا، (دهندي متضاد رخ مي اجتماعيهاتي، در وضعياسي سيرهكو مذا
. ز هستي آنها نيه جز درون ذاتكها در ارتباط است بلتي نه تنها با هويسينوخينش تاركيعبارت

يخصلتهكن است ياخ در ي مرتبط با انتشار تاريسان و نهادهاينوخي تاريه تمام سعكهر چند 
خ درخالء ين اساس نوشتن تاريبر ا.ند در حال شدن ببخشندين فراي ا بهيخي و فراتاريفرازمان

تر  بغرنجين مساله زمانيا.  استي و اجتماعياسيه خود محصول تخاصمات سكافتد بلياتفاق نم
 آن را رقم ييت نهايه رواك گره خورده است يني نهاديخ با ساختارهايه نوشتن تاركشود يم
 قدرت يهاوب همدست نظامكردن سلطه و سركنه يز در نهادي خود نيخينوشتار تار. زنديم

.است
ن يبد. زندي گره مي نهاديعمل نوشتن را به امر» سندينويخ را فاتحان ميتار«ه كن گزاره يا

 قبل خينوشتن تار.  استياسي سيل مداومكه به شكست بلي ني خنثيه خود نوشتن فعلكيمعن
نند، كيت ميفاتحان خود را روا.  استي سلبيهاهي سوي باشد، دارايجابي ايه عملكاز آن

. ردستان خود زده باشنديوت را بر لبان زكه مهر سكنند البته پس از آنكيسند و منتشر مينويم
خ را يار دارند تا تاري از قدرت و دانش را در اختيادهيتن درهميهك آن شبيهااست و دستگاهيس

.ها همراه استيگردانيها و رويپوشها، چشموتك از سيويخ با آرشينوشتن تار. سنديبنو
يند و حق انحصاركيسب مك قدرت يت خود را از ساختارهايه مشروعك است يخ گفتمانيتار

سان يكتوان يخ و گذشته را نميتار.دهدي در باب گذشته را به خود اختصاص مييگوسخن
 در يخ سعيه تارك شده است ي سپريگذشته رخداد. گر فاصله دارنديديكه ازكدانست بل

يكه كست، بليانه از گذشته نيگرا واقعيخ گزارشين نظر تارياز ا. ر آن داردي و تفسييبازگو
ي متجليم گفتمانكخ در حيتار.  قدرت استيرهين و خي نهاديها نگاهي از سويبندصورت

 گزارش يرده است و خود را البه الكن آن نفوذ يري زيهاهيه آپاراتوس قدرت در الكشود يم
يق مقوالت مفهوميم صرفاً از طرينامي آنچه گذشته م.ندكيت پنهان ميغرض از واقعيب
دهد اما يگذشته به سخن گفتن با ما ادامه م). 1390نز،كيجن( شده استي بازسازيكدئولوژيا
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ي، فانتزي جمعيخ توسط حافظهيه تارك و در دسترس بلي واقعياق گذشتهينه از طر
خ يگر تاري ديبه عبارت). 1993هال، (شوديها برساخته ميپردازت و اسطورهي، روا)يالپردازيخ(
ر گذشته ير و تفسي در تسخيه سعك است ي گفتمانيردارك ما از گذشته است و ك دريانجيم

ز است و ك مريزمان دراراه همك است ياسي سينشكز يخ نين اساس نوشتن تاريبر ا. را دارد
. ندكي مي خود را نفيهايگري فرادستان است و ديخ، هژمونيتار. نديآفري خود را ميهاهيحاش
يسينوخي تارين نوشتار به طرح بحث و طرح پرسش دربارهي، اي و مفهومي نظرين فضايدر ا

 گوناگون بوده يهايپردازانون گفتمانكه كيزيبرانگحوزه مناقشه. ردستان پرداخته استك
ردها كن منطقه، ي ا دريسازند ملتيانه و فراي مدرن در خاورميها دولتيريگلكبا ش. است

 گذرا ي نگاه.ميشناسي ميسازيگري ديهااستينون به عنوان سكه اك بودند ياستيموضوع س
يهاستايردها در برابر سكه كته است كن نيانگر ايستم بيانه در قرن بي خاورميبه تجربه

. ندكيد ميم را تهدكه همواره نظم حاكاند م شدهيترسن يادي بنيتيري به صورت غيسازملت
يهاييها در چارچوب بازنماييزداتيل هوياز قب( يزيستيگري و ديسازيگري ديهااستيس

يسازك و پاي دسته جمعيهاق اخراجي از طرييزدا شده، ناميزير برنامهيدهايمخدوش، تبع
ت خود را ي، مادين خشونت ساختاريا.  رانده استيبودگهيحاش-ت دريردها را به موقعك، )يقوم

. نشان داده است» هلبجه«ردن كييايميات انفال و شي خشن در عمليلكبه ش
اند؟  را داشتهيريگخ چه جهتيردها در رابطه با تاركه كن است يمسئله خاص جستار حاضر ا

ت ي را در رابطه با موقعيگاهي چگونه بوده است و چه جايخيرتاها با امر ل مواجهه آنكش
نون به كشان چگونه بوده است؟ انونك و ايخيها از امر تار آنيبندبكي تراند؟ داشتهياهيحاش

 با يوندي چه پيبندن صورتياند و اردهكيبندمت به گذشته را چگونه صورتيعنوان نقطه عز
 در باب ي انتقاديهااند پرسش توانستهيخيق گفتمان تارياز طرها ا آني دارد؟آيخيگفتمان تار

ند؟ كمطرح ، انهيـ ملت در خاورم مدرن دولتيدهيپد
 دور مطرح شده است و يهاها در باب گذشتهنويسي كردستان بيشترين پرسشدر تاريخ

ردها كت ينونكردن اكزه ي حال و پرابلماتيخ لحظهي تاري صورتبندي براين تالشيتركوچك
يهانون پرسشكتا .  زندي را رقم مييان رهاكن اميشتريه بكييفضا. صورت نگرفته است

رده است و كي را سپرييندهاي چه فرايسينوخيه تاركل گرفته است كن مساله شي ا حولكياند
ي انتقاديشود؟ بازخواني فاش مدار مسئلهياردستان به مثابه حوزهكخ ي خود تارياز چه زمان

ن نوشتار يستم، هدف ايت آنها در قرن بيه بر موقعكي با تيخي امر تاري گفتمانيهايت بندصور
.است

يپردازتي خالء در رواي داشته است، وجود نوعيصال را در پين استيشتريه بكيامساله
ه ك توان گفت ين مبنا ميبر ا.  استينين قلمرو سرزمي اي قربانيها سوژهي رنج اجتماعيخيتار
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يجاد صدا براي و ايابين نوشتار بازيهدف ا.  برندي رنج مي انتقاديخي از فقدان تارردهاك
ن مبنا به يشده است و بر اخ نوشتهي نقادانه با تاريه مواجههكست بليده ني ستمديهاسوژه

ن گزاره يطبق ا. ردستان بر اساس مفروضات فوق استكخ ي تارييدن گفتمان روايشكچالش 
 و ي را بسازد، به واسازيزيه چكش از آن يتر است و پيكبه طرح بحث نزدشتر ين نوشتار بيا

يت فرودستي موقعيردستان بر مبناكخ يردن تاركزه ين نوشتار پرابلماتيهدف ا. پردازديافشا م
ي صداي و بازخوانيابيه بازكد ينماي مي ضرورين موضوعات آن رويطرح ا.هاستآن

.ستير نيان پذكخ نوشته شده امي تاريواساز بدون يخيفرودستان در نوشتار تار
ت به ين موقعي اين بازخواني مدرن است، بنابرايادهايامد بني پيستمي قرن بين فرودستياگر ا
ته در جهان سوم است؛ ي مدرنيو با تجربهيتكشانه و سوبژي نقادانه و بازانديا مواجههيمعنا

 به يا نقادانهيرين درگين، چنيبنابرا. ستته با فاجعه گره خورده ايه در آن مدرنكييايجغراف
اما .ندكي مكمك) مقدمه: 1383د به شولتسه،يبنگر(تهي مدرني خصلت چندزبانيبازخوان

اند در چارچوب ب داشتهي غايه همواره حضوركته ي فرودست از مدرنيهاتين رواي اييبازگو
ق ي فرودست از طريهاخيتار. ستينر يانپذكته اميت مدرنيانه فراروايگرا دوگانه و ذاتيهانهيگز

يادهاي بنيتنها براساس نقد واسازانه. ستيت ني قابل روايگري خود و ديماندن در باز
ن ي ايي بازگوي برايدي جديه فضاكته است يت مدرني فراروايشناخت و معرفتيشناختيهست

).16:1390ق،يتوف(ديآيها به وجود مخيتار
اند،  نوشته شدهيسندگان غربيه توسط نوكتوب، ك آثار ميازخوانن مطالعه، در باب بيش از ايپ
.اندردها پرداختهكيي بازنمايهااستيه به سكرد كر اشاره ي زتوان به دو پژوهشيم

يبه مسأله) 1385يميرك و ياباذر(» هست؟ياني را پايشناسا شرقيآ« با عنوان يدر مقاله
د ي ادوارد سعيشناسرد شرقيك با استفاده از رويو. استردستان پرداخته شده كخ ي تاريشيبازاند

ها  آنيتوب دربارهكرد در آثار مكي سوژهيي بازنماي نحوهيل گفتمان به بررسيو با روش تحل
 چه ييرسوا«ن يسن و با انيين بروياثر مارت» ردك مردم يشناسجامعه«تاب كدو . پردازديم

يكت استراتژيت موقعيدر نها. ن مقاله هستندي الي تحلاثر جانانان رندل متون مورد» يشيبخشا
ه كن متون ي ايشناسانه شرقيهاشهيلكشود و يار مكآشيشناسمؤلفان درون گفتمان شرق

.رنديگيل قرار ميار گرفته شده است مورد تحلكردها به كيدرباره
ل ي، تحليگريدن دركشناسانه ييبايز« تحت عنوانيادر مقاله) 1393( و احمدزادهيوثرك

ي ابزارهاييردها و شناساكيي بازنماي به مساله»ي غربيهاردها در سفرنامهكيي بازنمايكرتور
 بوده ي تفاوت فرهنگيها در برساختن متن متون سفرنامهيه مورد استفادهكاند  پرداختهيكيرتور
د سپر، يويد، ديارد سع ادويژه آراي به ويار از مطالعات پسااستعماركن ي ايچارچوب نظر. است

ل يها، تحل مورد استفاده آنيشناسروش.  پرات و استوارت هال بوده الهام گرفته استيمر
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ردن هم در متون كشناسانه ييباي زي هايه استراتژكدهد يها نشان م آنيهاافتهي.  استيكرتور
.ار رفته استك متأخر به يدوره متقدم استعمار و هم در دوره

ي پسااستعماريهيو نظر» خيار تيمسئله«
ه در تالش ك غرب است ي دانشگاهيها در برابر نظامي گفتمان تقابليكي پسااستعماريهينظر
رابرت . ز باشندي نياهي حاشيهاه معرف گروهك است ي شناخت به نوعير قلمروهايي تغيبرا

 را انتشار داد ياشته مجموعه نو1980يل دههي از اوايگفتمان پسااستعمار«: سدينويانگ مي
رغرب و يان غرب و غيه در آن روابط مك دارد ياانهيگرا سلطهيهاوهير شيي در تغيه سعك
يوب سازمانك و سري مسلط دانش بر تنزل گفتمانيهاچگونه نظام. شودي آنها مشاهده ميايدن

، يپر( انداشتهر گذيه رانده شده تاثي به حاشي غربيها جوامع فرودست و سنتينه شدهيو نهاد
1391 :207.(

ردن مفهوم كزه ي، به بازتئوري غربيات انتقاديه توانستند با استفاده از ادبين نظريشمندان اياند
 و ي دست بزنند و اروپامداريره غربي از نگاه خيي رهايال برايكراديسوم به مثابه مفهومجهان

ي را افشا سازند و گفتمان انتقادز آنيآمال توطئهكاش و ي نهفته در معرفت غربيمحورقوم
ي در دههكن با انور عبدالملي اولي و نقد آن را برايشناسمطالعات شرق. ننديافري بيديجد

 در ي از اروپا محوركعبدالمل. ردكدا يد گسترش پيرد و سپس توسط ادوارد سعكشصت آغاز 
 را به مثابه يشناسنند و شرقكياد مي در اروپا ي و انسانيگفتمان علوم اجتماع

شود ي بدل ميگريه در آن شرق به دكند كي ميابيارز)  از دانشينظام خاص(»نيپليسيد«
 بودن در يگري ديه با نوعكاند  توجه داشتهيا، مطالعه)ابژه (  به عنوان موضوع يشرق و شرق

).79: 1392، كد به عبدالمليبنگر( وند است يپ
دهنده  عطف و عامل شتابيه اغلب نقطهكد، يارد سعان ساز ادوي، اثر جر)1978 (1يشناسشرق

يه پسااستعمارين مرحله نظري اوليندهيشود، نماي مي تلقييپسااستعمارگرا
يبرا (يالي خيهاييق بازنماي از طريه نوشتار غربكد بر آن بود يسع). 97: 1391،يگاند(است

و از ) ها و سفرنامهيا روزنامهيهادر گزارش (يفات ظاهراً واقعيق توصي، از طر)هامثال در رمان
 و يخي تاريهاتابك(يخ و فرهنگ شرقي تاري بر دانش آنها دربارهيشان مبنيق ادعايطر

).1384:326برتنس، (نندكير مي، شرق را تصو)يشناخت انسانيهانوشته
يو. دهديل تبارشناسانه قرار مين مورد تحليپليسي ديك را به عنوان يشناسد شرقيسع
ه بر كدن است يشي اند اسلوبيكيشناسشرق«: ندكيف مين گونه تعري ا را2يشناسرقش
ل گرفته كن شيزمن و مغربيزمن مشرقيشناسانه بشناسانه و معرفتي هستيها تفاوتيهيپا

1. orientalism
2. orientalism



1395تابستان / 43شماره/ ازدهمدوسال / ارتباطاتوفرهنگيمطالعاتايرانيانجمنفصلنامه�18

ر ساختار آن و اعمال يين و تغيزم سلطه بر مشرقي براي غربيوهي شيكيشناساست؛ شرق
).21ـ22: 1390د، يسع( » قدرت بر آن 

يه به معنكار ساخته است ك آش رايشناس شرقي، ساخت گفتمانيو و گرامشكد از فويالهام سع
اد در يرا برساخته و به انق» شرق«ه ك مولد است يك هژمونيان رشتهي بيمجموعه

يشناسه در شرقكيام قدرت رشتهيد، رژيار سعكدر ). 235 ـ 6: 2006چارد، ير(آورديم
: 2000مور، (رده است ك منتقل ي را به درون شرق گفتمانين واقعيزمعمال شده، مشرقاست
ها ي رفتار شرقي آن چگونگه درك بود يويا آرشيتابخانهكم ك در حيشناسن شرقيبنابرا). 36

ت ي واقعي دربارهيزيه چك است ي غربي از فانتزياوهي شيشناسشرق«. شدير ميتصو
). 152: 2005انگ،ي(»ديگوينم

رغرب يه در آن غرب و غكسازد يار مكآش را ياستوارت هال، ساخت گفتمان1هيده غرب و بقيا
ز كه در مرك است ييه نظام بازنمايگفتمان غرب و بق. شوندي ميبندگر مفصليديكوند با يدر پ

 و يان زبيها تمام نظامي برايي دوتايهانگونه تقابلي ا. دارنديه جايم غرب و بقيآن مفاه
تش، از رهگذر ي غرب از خودش، از هوكدر:  هستندياديد خود معنا، بني تولين و براينماد

ن يه چگونه خود را در رابطه با اكل گرفت كگر شي دياهاي از تفاوت آن با دنيي اروپاكدر
الشعاع گر را تحتيديكها اغلب به صورت نامحسوس ت، تفاوتيدر واقع. ندكي مييگران بازنمايد

).49: هال(دهنديار مقر
 متفاوت يهاتي موقعيتوان دربارهيه چگونه مكن است ي اي پسااستعماريهي نظريپرسش اصل

 آن يخي تاريط اجتماعي از شراكيم و دريي غرب هستند سخن بگويايه خارج از دنكيثركو مت
ه در كيايگريم؟ دينكزه ي را تئوريگريم ديتواني چگونه ميگريا به عبارت دي. ميداشته باش

وت واداشته شده كان به سكماك مخدوش خلق شده و ي به صورتيي مختلف بازنمايهاهيال
دن و ي دي براي نگرش متفاوتيوهي شي پسااستعماريهيه نظركن منظر است ياز ا. است

يهاه در جهانكست ياوچندهكين مجموعه حوزهيا. ندكيزها به ما عرضه ميافتن چيدر
ه با جهان سوم ين نظريا. ماندي ميش در همان جا باقيهاتيآغازد و اولويم) ربر از غيغ(گريد

ي به صورتي غربيرهير نگاه خياست و زي و مفهوميياي جغرافيه قلمروكيند، جهانكيآغاز م
ي پسااستعمارگريايجهان سوم دن«. ه نگه داشته شده استيفرودست در حاش

). 27:1391انگي(»است
ه درون كيها و طبقاتدگاه انسانين به باال است؛ از ديي از پايرديك رويستعمار پساايهينظر

ن يبد» ردنكن نگاه ييجهان را از پا«. اند قدرت، فرودست و خاموش شده– دانش يهاگفتمان

1. The west and The Rest
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 رغم يه علكم يه رانده شده داشته باشي به حاشيها گروهي براييه گوش شنواكمعنا است 
يهان بر ارزش انسانيبنابرا. رسدي نمييشان به جايشوند و صداي نمدهي آنها، ديحضور واقع

ا يه آكنجا آن است ين در اياديدغدغه بن. د داردكيشان تاي و فرهنگ آنها و دانش معموليمعمول
).1987كوايد به اسپي مثال بنگريبرا( ند؟يتوانند سخن بگويفرودستان م

صورت » يخيخ و دانش تاريتار« در باب يشناسد در شرقي سعي نقاديها از جنبهيكي
 دانش يخيال تاركاش1يمندم مسئلهيتوانيد ميار ادوارد سعكانگ در يبه گفته . رديگيم

نقطه ). 91: 1390انگي(مي مرتبط سازييسم اروپايالي و امپري را با مساله اروپامحوريخيتار
. استخ ي تاري، فلسفهي پسااستعماريهياتصال جستار حاضر با نظر

ز ك متمر2»فرودست«نه بر مقوله ين زمي در اكواي، اسپيپردازان پسااستعمارهيان نظرياز م
فرودست بودن به . خ استيردن تاركت يند روايدن از فرايه فرودست بودن معادل بركچرا . است
 گفته يا عام به طبقهيفرودست به معنا.  استيخي تارير رخدادهاي خُردشدن در زيمعنا

ف طبقات ي توصين اصطالح را برايگران هستند و او ايتر از دنييت پايه از لحاظ موقعكشوديم
ر و يشاورزان با درآمد بخور و نمكاران، يكها، بخانمانيل بي از قبين جامعه استعمارييپا
ه كند كيت استعمار شدگان جلب ميثرك توجه ما را به اكواياسپ. ار گرفتكارگران روزمره به ك

 خود را به گوش يه صداكاند افتهيا اجازه نياند ه نتوانستهكاند چرا خ نداشتهي تار درييجا
 از خود يه اثركنياند بدون ااند و رفته آمدهيها نفر تحت نظام استعمارونيليم. ان برساننديجهان

در كواياسپ. شوديده گرفته ميخ ناديگاه فرودستان در خلق تارين رو جاياز ا.  بگذارنديبر جا
ه در آنها كدهد ي را شرح مييهانهي، زم)1988(»نديتوانند سخن بگويا فرودستان ميآ «يمقاله
رده و كخانمان ي را بيتيت فرودست جنسي خشونت بار شخصي، به نحويي بازنمايهانظام

 از ي توسط گروه1980ه در ك بود ي رونديجهي نتكواي اسپيهاپرسش. سازديخاموش م
هدف برنامه » ت گوهايراناج«. آغاز شد» گروه مطالعات فرودستان«روف به شمندان معياند

 بوجود يكادمكار نظام آكه در كداند ي مياف و عدم توازنكمطالعات فرودستان را جبران ش
ها دور ينگارخين گونه تاري اديارا از دكآنچه آش). 5: 2002، يرابارتكبه نقل از چا(آمده است

ه كن ييآ است مستقل و خودي گوها قلمرويه به ادعاكاست » مردم يهااستيس« مانده، 
خ يتار) طبقات نخبه(ها آن«. رديگيتش سر مي نخبگان از مد افتاد، فعاليهااستي سيوقت
سند، چه نخبگان ينوي داستان دستاوردها توسط طبقات نخبگان مي را به مثابهيستيوناليناس

ه مستقل از كياند سهم خود مردم را شرح دهند؛ سهم؛ و نتوانستهييايتاني و چه بريهند
ان يبه ب ). 7: 2002، يرابارتكچا( » بوده استييگراين ملي اي ساختن و توسعهينخبگان برا

1. problematic
2. subaltern
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ق يه از طرك است يايخي تاريليد تحلي مطالعات فرودستان توليان شدهيهدف ب«: يرابارتكچا
يهاشهين ريبنابرا). همان(»ده شوند يخ دير تايها سوژهي فرودست به مثابهيهاآن گروه

ه به كگردد يخ برمي به تاريستيسك ماريانهيگرارد ضد نخبهيك مطالعات فرودستان به روينظر
. باور دارند1نيي پا– از –خ يتارنوشتن به 

ران موسوم به گروه مطالعات ك از روشنفي نخست من با جمعيمساله« : سدينوي مكواياسپ
ند؟ يتوانند سخن بگويا فرودستان ميآ:ه بپرسندكست يبايها مآن. رودررو شده استفرودستان 

ا ي به نفع يه وكست ين ني اي به معناي بر فرودستكوايز اسپكتمر). 78: 1988، كواياسپ( » 
ر دستان را از سوء يل دارد تا زيه تماكند، بلكبه هدف سخن گفتن از جانب فرودستان اقدام 

تواند سخن ي مي اي آگاه_فرودست با چه صدا«ه كن مهم يد و ال نجات دهيتاو
).285 : 1998كواياسپ(»ديبگو

 خود سخن يم او دربارهيشنويچگاه نميه ما هكگردد يد مي از آن رو ناپديتيفرودست جنس
ار ك خودشان به ي ادعاهايي بازنمايب، براي رقيهاه گفتمانكست ياد او صرفاً واسطهيبگو

 موضوع خاص يك خاص از يي بازنمايكخ برساختن هدفمند يه تاركن معنا يا به.رنديگيم
كواياز نگاه اسپ.  باشدييرون از بازنمايت بيا واقعييتواند فاقد هرگونه هستيه مكباشد يم

. استي معرفتيهاه همواره موضوع خشونتكست بلي ني خنثيخ نه تنها قلمرويتار
 ناهمگن، نقش ي امريخ به مثابهي تاري و بازخوانيسيازنوه به سهم خود در بكانگ يرابرت 

 در يو. ردكل ي تبديه پسااستعماري نظريكخ را به پرابلماتي تارانگي. رده استكفا ي اياعمده
توان يه مكرد يگي مين بحث را پيا» خ يغرب و نوشتن تار: دي سفياسطوره«تاب خود ك

در تالش » دي سفياسطوره«. خ در نظر گرفتي تار بري را به عنوان نقديگفتمان پسااستعمار
ان را كن امي ا است ويگري در شناختن دينيگزي جاي به مثابهيگريخ دي تاريريگي در پيبرا

انگ را ييقاتي تحقي پروژهي اساسيتوان هستهيم. ندكيدا مي پيل گفتمان استعماريدر تحل
 بخش معاصر مورد اغماض يي گفتمان رهايحته در كيخيدانست؛ تار» خ متفاوتيتار « يارائه

.واقع شده است
م ير پارادايخ، هنوز هم درگي تاري انتقاديهاتيه تا چه حد رواكرد كده را مطرح ين ايانگ اي

د يه باكين اصلين مبنا نخستيبر ا. خ غرب استي، تاريخيت تاريه در آن تنها رواكغرب هستند 
 همه ييه گوكچنان. ده شوديت فهميلكيكد در مقام ي باخيه تاركن بود يبا آن مقابله شود ا

ت واحد ي روايك از يد و الجرم بخشي باي زمانيها متفاوت جهان در همه برههيهاخيتار
ند، كي متفاوت استدالل ميهاخيانگ به نفع تاريگر ي ديانيبه ب). مقدمه: 1391انگ ي(باشند

1. history-from-below
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توان آنها را به هم ربط يند و نمكيحد عمل نم واي زمانمنديكه لزوماً در درون كييهاخيتار
دن يشكانگ به پرسش ييهدف اصل. ستندين ني فرجاميتيلكل به ي نيرد و در پكب كيداد و تر

ش نشان يهاها و گسستچ و تابيخ را در پيثر است؛ او تاركخ خرد و متيخ عام به نفع تواريتار
.دهديم
 دانش مطلق ي دربارهييسم اروپايسك ماريه ادعاهاكرود يش ميتا آنجا پ» دي سفياسطوره«

يدگاهيطلبد و آن را در چارچوب محدود ديخ را به مبارزه مي تاريكيتكالي ديهي بر نظريمبتن
). 20: همان( » مخالف استييراروپاي غيهاتيخ با رواين تاريا«: دهدي قرار ميياساساً اروپا

ه كند كير ميتصو» شماري بيهاخي گسسته و تاريهاهكشب« را ييراروپاي غيهاخين تاري اانگي
 بود ي طرقي من مشاهدهين پروژهيبنابرا«: ده شونديت واحد مسلط فهمي روايكتواند در ينم
تواند به عنوان يخ ميه چگونه تارك متأخر نشان داده بودند يپردازان غربهيها نظر آنيه طك
 متفاوت و گاه يهاها و زمانها، داستاندگاهيها و تنش دچ و تابيثر، در پك متيزيچ

تاب آن كن ي اانگ درييپرسش اساس). 20: همان( »  شوديبندر مجدداً صورتيناپذسهيمقا
ي برايد تالشي سفيه اروپامدار نباشد؟ و اسطورهك نوشت يخين است تاركا مميآ«ه كاست 
ه كن است يانگ، ايي نظريكر، پرابلماتگيان ديبه ب. است) تيلك (1خيرتاخ در مقام ي تاريواساز

 آن همواره يشناستيه غاكخ ي تاريهي نظريك بر ي مبتنياستياست، سي سيكچگونه«
» گشوده باشد؟» تفاوت« تواند نسبت به ير بوده است، ميناپذ اجتنابي فروبستگيمستلزم نوع

سم يسكه ماركيردمان مردمان فرودست است، ميهاازي به نين عمل پاسخي ا، و)26همان، (
 آنها قائل نبوده ي برايت چندانيا اهميگرفت يده ميطور معمول آنها را ناد بهيياروپا- يسيانگل

. است
يهاگونه) ي جنوبيايكقا و امريا، افري آسيشورهاك(يا سه قارهيشورهاكخ يانگ تارياز نظر 

يكا ييگريدام را به دكچيتوان هي آنها نميهاه به رغم تفاوتكسازند يخ را مي از تاريمتفاوت
ت شوند و از يال گوناگون رواكتوانند به اشيه مكييهاخيتار. ل داديچهارچوب واحد تقل

. شندياندي بي متفاوتياندازهاچشم
خ منفرد و متفاوت يت غرب، تمام تواريزك مريخ بر مبناي از تاريسازتيلك با ييردهايكن رويچن

ن يرا چنيند زك مدارا يگريتواند با دي نميلكله ك شايكدر مقام خ يتار. اندل بردهيرا تحل

همچنانكه از متن هم . يردگقرار مي) History(ايم كه در مقابل تاريخ ، گرفتهHistory تاريخ را برگردان -1
هاي ساز سرگذشتآيد، تاريخ به كليتي منسجم و يكدست اشاره دارد كه براي رسيدن به اين مقام يكسانبرمي

در واقع اين بازي . در عوض، تاريخ به تاريخي فاقد اين كليت اشاره دارد. بسياري را ناديده گرفته يا كنار زده است
هاي اخير مطرح بوده در دههTruth و Truthمفهومبابهم، هماني است كه دراي مبا حروف، و البته مناقشه

.است
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ز خارج از اقتصاد طرد و شمول آن ي نيگري است و ديي اروپا1» همسانامر« متعلق به يخيتار
ياما چه زمان. برديل مي همسان تحل را به امريگريخ دي از تاريسازتيلك.  بمانديتواند باقينم
م و ينكييزداتيلكخ عام يه از هرگونه تاركيرد؟ زمانك صحبت يگريخ ديتوان از تاريم

 و ي از فروپاشييم و فضاينكه ي خاص و منفرد تجزيهايمند عام را به نفع زمانيهايمندزمان
اف و گسست ك شيه داراكييم؛ فضاينكم يترسها خي تاري را برايانك و مي زمانيندگكپرا
به . مينكجو و جستيلكا در مقام گسست از هرگونه امر  ريگريخ دين شده است و تارياديبن

ي عمده برايها از گاميكيانگ ي از نظر يخي گسست تاري مفهوميه بازنگركن خاطر است يهم
.شودي محسوب ميخ غربي تاريواساز

به عنوان ) خيارت(خ ي بر تاري پسااستعماريهيدخل و تصرف نظر« توان گفت، يدر مجموع م
سته از ي شايفي به عنوان توصيه از رهگذر آن اروپامحوركند كيز مكز، تمركت متمراي فرارويك

).242 : 1391يگاند(ابدييت ميت، تماميل بشرك

متون مورد مطالعه
سندگان ي اول متون نويدسته: شونديم مين پژوهش به دو دسته تقسيل در اي مورد تحليمتون
. يج. يس: هاها، عربكردها، تركـ 1: ست، شامل ا» يروني بيسيخ نويتار«ه همان كيياروپا

: خ، دولتيـ آغا، ش4؛ كينورسيم: ردهاكـ 3ن؛ يتيكي نيليواس: ردستانكرد و كـ 2ادموندز؛ 
: يشي چه بخشايين رسوايـ با ا6نان؛ كيكدر: ردكردستان و كـ 5ن سن؛ ين وان برويمارت

رد است كسندگان ي دوم، آثار نويدسته.  داولكد ميويد: ردكخ معاصر ي تار- 7جاناتان رندل و 
بخش اول : شوديم ميم و خود به دو بخش تقسيردكيگذارنام» ي درونيسينوخيتار«

): ردستانكنان يرنشيخ اميتار( ـ شرفنامه1: يهاتابك است، شامل ي سنتيسينوخيتار
: خ اردالني تارـ3؛ يردستانكنگار عي وقايرزا عليم: هيقه ناصريـ حد2؛ يسين بتليالدرشرفيم

بخش دوم . يانيرك ميحزن: ران سورانيخ امي و تاريرستم بابان: رادكرااليـ س4مستوره اردالن؛ 
ـ 2؛ كين زيام: ردستانكرد و كي دربارهيخيق تاريـ تحق1:  معاصر است، شامليسيخ نويتار

.يت وانل نازدار و عصميندال نزان، مصطفك: ردهاك- 3، و ين سجاديعالالد: ردكيهاجنبش

ل متونيتحل
يروني بيسيخ نويتارـ1

ن يردنشك در مناطق يالديست ميه در قرن نوزده و بكيانيي اروپايهاها و سفرنامهنوشتهدست
ن امر يا. رونديبه شمار م» ردكيسيتارخ نو «يهي و پايم منابع اصلكاند، در ححضور داشته

1. the same
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ردستان كرد و كان در مورد ييه اروپاكيم متونيدهد تا بدانين مسئله را به ما ميان فهم اكام
ن ي را در مورد مشرق زميه نگاه غربكنند كيت مي تبعي خاصيهااند از همان چارچوبنوشته

اند ل گرفتهك شيالنكي عقالنيها مرتبط با نظامين نگاهيچن. نندكيمند م و سامانيصورتبند
ردن قلمرو كه با مشخص كن متون يدر ا. اندافتهيساختار ي گفتمانيهاه توسط چارچوبك

 وجود دارد يي از بازنماياوهي به شيليشوند، ميرد شروع مك قوم ي و ساختار زندگييايجغراف
يالهين جامعه قبيبزرگتر «ياز طرف.  هم ارز شده استيت شرقي بدويهارد با نشانهكه در آن ك
» يتعامل عرفان «يكعت ي با طبردهاكگر ارتباط يشود و از طرف ديخوانده م» رهيرد عشك

ردها همواره با كي زندگيوهيان و شرق شناسان از فرهنگ و شيي اروپاييبازنما. شوديف ميتوص
گر ي ديانيبه ب. ه خاص نگاه شرق شناسانه استكند كي عمل مييهاييگويلكها و يسازساده

ر يز مانند سايردستان نك. شوديشناسانده م» نافرمان، جنگجو و خشن«ن يل عناويرد در ذك
 از ين امر نظام خاصيشود و اي ميبند مفصليگاه گفتمان استعمار با گرهي شرقيهافرهنگ

ن ي ارتباط بيده و تودرتويچي پياهكان درون شبييه در آن اروپاكسازد ين مك را ممييبازنما
العه را محصور  مطيه درآن ابژهكند كي ميروي پيچرخند و نوشتار آنان از منطقيمتون م

ه كگر را يديك آنها به يشگينار هم قرار گرفتن متون و ارجاع دادن همكد يادوارد سع. سازديم
وند يه با پكنگونه است يا. نامديم» يك استراتژيصورتبند«شود، ي مي امر واقع منتهييبه بازنما

يسازيبه شرقوند ين پيگر اي ديانيبه ب. شودي ساخته ميخيقت امر تاريخوردن متون حق
يها از داليا را با استفاده از منظومهيت انسان شرقيموقع- رد سوژهكورزد و يردها مبادرت مك

سب ك بودن است يه شرقكن گفتمان ي ايزكا دال مرييوندشان با گره گاه اصليهم ارز و پ
 بر يلي تخياي جغرافيك غرب در يگريردها را به صورت دكين مفصل بنديدر واقع ا. ندكيم
ه با متمدن كي و گفتمانكيكبش را از هم تفي عجيگريه غرب و دكييايجغراف. سازديم

.دينماي و بربر ميش را وحشيگريدانستن خود د
نامتمدن بودن، متعصب بودن، « همچون ييها داليبندها با مفصليي اروپايسينوخيتار
ت يردها رواكي را برايخي، تار»يت شرقيبدو«حول محور دال برتر »  و مستبد بودنينينشوهك
يهيماخ را با درونيند و هم تاركي ميي فرهنگ زدايگريه همزمان از آنها به عنوان دكند كيم

ردها كي برايه به نوعك است يگري دياد دانش گزارهيتول. زندي آنها رقم مي براي و منفيسلب
ه در بطن كنيل ايز به دلي نيالي خايي اطالعات داستانيمعتقد است حتلز يم. سازديخ ميتار

م خود را برخوردار از شان امر واقع كم كد شده بودند ي روابط قدرت توليتاروپود استعمار
ردها را كدهد تا يردستان را مبنا قرار مكش ير و سماع دراوكل از دانش ذكن شيا. ساختند

ن صفات يا. نشان دهد» زيب و رفتارها و آداب و رسوم تعجب برانگيب و غريد عجيعقا «يدارا
. زنديگره م» ين بدويمشرق زم«ردها را با ك دوباره يخيموجود در متون تار
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 قلمداد يكي و ژنتيراندن آنها، ذاتهيردها و به حاشكيسازيگري ديارهاكگر از سازوي ديكي
نيا. نامدي ميگريردن دكواره آن را بت) 1993(جان محمد ه كه كردها است كردن رفتار ك

 در برابر عقب ييشرفت و توسعه اروپاي نشان از پيسيخ نوين گفتمان تاريردن در اكبت واره 
ردستان را بهك در ي زندگجورج فاولريت سفرنامهيه به رواكيتيبربر. ردستان داردكيماندگ

ز يمتما» به زحمت از گاوها و گوسفندانشان«ردها را كدهد و يل ميتقل» ي نباتيزندگ «يك
.دنكيم

ردستان ك بر يا افسانهيل عقبماندگي تحمي براي استعماريسينوخي تارييماژهاياز جمله ا
ييخ بازنماي تاري عقالنيان به صورت دورهيي اروپايملت برا-اگر ظهور دولت. م استيونالسيناس

يكاز . ندكي مييرا بازنما» يخشم سنت «يردستان دورهكخ ي تاريده براين پديشود هميم
در » يرك فيربنايبدون ز«ه كشوند يف مي توصيسانكرد ك مبارزان يخير متون تارسو د
وته كت، يفاكيب «ي مليهاگر رهبران جنبشي دياند و از سورد به پاخاستهكييگراي مليراستا

هستند و همه » ن و مستبد و غارتگريخودب «يه به نوعكشوند يخوانده م» منشير و دهاتكف
ردستان ك در ي جنبش مليين نظام بازنمايدر ا. رنديگيخود را در نظر م» يارهيمنافع عش«آنها 
يخي متون تاريهاگزارهيدر تمام. ندكي را به ذهن القا مي جهان سومي خشم سنتينوع

له ي، قبك منش، فاسد، خطرناين، مستبد، دهاتيگر، خودبياغين، يوته بكيهارد با دالكرهبران 
 همان دال جهان سوم به يعنيان آن كاند و با مرات هم ارز شدهكردمي غرقابل اعتماد ويگرا، غ

ه مردمانش عقب مانده ك است يياند، جهان سوم جا شدهيبند مفصليتيگاه هو گرهيكعنوان 
ي جنبش هاي از جهان سوم برايردستان هم به عنوان بخشك. و رهبرانش مستبد هستند

خ جهان از نگاه غرب در يت تاريزم فراروايانكم. ندكيروي پيراسكد از مهد دموي خود باينوپا
خ را به يردستان نگاه شرق شناسانه، تاركيسيخ نويدر تار. تب مختلف وجود داردكي جايجا

ير آن را طيه غرب مسكياملكت. ندكي مييردستان بازنماكي براياملك روند تيكيمثابه 
.رده استك

ها به اسطوره. ت اشاره دارد اسطوره نام دارديلكيكه بهكيالئو دال شناوركف اليبر اساس تعر
ز و ي به آنها آنها را متمايني عيم با نسبت دادن محتواينكي ميه سعك اشاره دارند يتيلك

ه كند كي جهان اشاره مياي از جغرافي، غرب به بخشيدر گفتمان استعمار. مينكمشخص 
گفتمان .  شرق استيعني جهان يهيقز از بيش موجود و متماي از پيتيلكي داراييگو

 غرب و يهاتيلك موجود درون يردن تفاوتهاكسان يك و يدست سازيك در ي سعياستعمار
ه در آن كسازد يپارچه بر ميكوسته و يدست، پيكيا حوزهيشرق دارد و شرق را به مثابه

ت فرو يلكيك بهرا...  بودن، زن و مرد بودن وي بودن، هندك عرب بودن، تري اساسيهاتفاوت
پارچه و يكيتيلكردها در مقابل كي استعماريسيخ نويگر درگفتمان تاري ديانيبه ب. اهدكيم
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رد ك دارد ي سعيستي انتاگوني فضايكن گفتمان در ين رو ايشوند و از ايف مياسطوره وار تعر
 شده به يبررسن رو متون ياز ا. ندكت يت خود را تثبيش سامان دهد تا موقعيگريرا به عنوان د

ن يبر ا. اند برخوردار از ارزش ـ صدق شدهيكسم و مداخالت هژمونيالي امپريت نمادين موقعيع
د با در ي، باي نشانگان غرب و شرق را در درون گفتمان استعماري منظومهيبنداساس مفصل

،كسم بر جهان سوم دريالي امپري و فرهنگياسي سيالي، استيكنظر گرفتن مداخالت هژمون
.ردكل ير و تحليتفس

ه كان است يدر م» اراده به دانستن «يردها نوعكيان برايي اروپايسينوخيدر پس داستان تار
.  از سرگذشت او ارائه دهديتي را بشناسد و روايگريتواند ديغرب م. ت آن غرب استيزكمر

 « يگانيا هنگام برخورد با بداولكم. شونديده ميه دانش و سلطه درهم غلتكنجا است يا
يخيتنها سوابق تار « ين گزارش ها را به نوعيا» ردستانكس از ي انگليهاپلماتي ديهاگزارش

 از ي درون نظام خاصيگانين باياما خود ا. دانديم» ردستانكه ارزنده هم هستند در مورد ك
را به خ يه تاري بقي براي غربيرهيه نگاه خكي اييل گرفته است، بازنماك و دانش شييبازنما
 وجود يي خارج از بازنمايدانش«چ ي ه)1994(بابايهومر يبنا به تعب. آوردير خود در ميتسخ
ه دانش و كشود ي برساخته مياهكه درون شبكست بلي ني خنثيتين رواين چنيبنابرا» ندارد

.ردها رقم بزندكيخ را برايابند تا تارييوند ميگر پيديك بهيقدرت غرب
ي در مواجهييد به نظام بازنمايردستان باكخ يان از تارييت اروپاينحوه روا پرداختن به يبرا

ز ساختن ين تقابل همان متماي ايشالوده اصل.  توجه نموديغرب و شرق در گفتمان استعمار
شرفته و ي متمدن، پيا دال غرب، با مدلول جامعهيز ساختارين تمايدر ا.  استيگريغرب از د

شود، يه جهان را در خود شامل ميه بقك شده است و دال شرق يبند مفصل يافته شهريتوسعه
يرك في با ساختارهايالهي و قبييرمتمدن، روستاي، غيرعقالني، غي جامعه سنتيهابا مدلول

ه يبق/  شرقي به نوعين تقابل، گفتمان استعمارين در ايبنابرا. شودي و متعصب معنادار ميبدو
ان هر گونه سامان معرفت را درباره كند تا امكي غرب منتقل ميياي جغرافيرون از حوزهيرا به ب

ن نظام يه جهان خارج از اي درباره بقيخين حالت، دانش تاريدر ا. دي فراهم نمايگريخود و د
ت يدار و رواي پدي ايين تقابالت دوتاير چنيطره و تسخي وجود ندارد و تحت سييبازنما

.شوديم
 از منابع يكيه بهك...  و سفرنامه ها ويخيتب تاركردستان در قالب كخ يان از تارييت اروپايروا

. ستندي ني مستثنييهاها و منطق گزارهن نشانهي چنيالي بدل گشته اند، از استيخيمرجع تار
امل كپنجاه سال ت«ر خود را در قالب ين تسخي ان سنييخ دولت وان برويتاب آغا شكدر 

يردها طكه ك را يتاب مراحلكن يا. دهديردستان نشان مكيبرا» ير نزولي منتها با سياجتماع
ن حال بخاصر يدهد اما در عي تا دولت مدرن را نشان ميله گريوسته از قبياند به صورت پردهك
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ت ي تمدن، بربريردستان به جاكامل در كن تيا» ي شرقي جامعهي و عقب ماندگييايعدم پو«
ف يتوص» هنهك ساختار ي و دارايردستان بدوكامعه ج« ه كتاب كن يدر ا. به بار آورده است

يردستان براكه كند كيان ميشود و بي در نظر گرفته مياملكخ به صورت تيشود تاريم
 به ي خطكن نگاه تيز اي ننيتيكيردستان نكرد و كتاب كدر . ندكيد راه اروپا را طيشرفت بايپ

 قرار يالهي قبي زندگييه و ابتداياولت يردها در وضعكه در آن كشود يده مي ديخير تاريس
ردها را به ك از يخيت تاري رواي به طور مضاعفنگنيليم از ين با آوردن نقل قوليتيكين. دارند
دا ي پياملكر و تحول يي جهان تغيهاگر ملتياگر د«: آوردي در مير گفتمان استعماريتسخ

نگن يلين نقل قول ميدر ا.»نده است ماين اوضاع بر همان روال سابق باقياند در مشرق زمردهك
عقب مانده در / ن به متمدني زميرهكيم بندين شرق و غرب در تقسين بياديز تقابل بنين

يمانده راه متمدن را براد عقبيه باكين معنيارده است، بهكرد خود را حفظ كاركسطح متن 
غرب « هكن باشد يتواند ايمن متن يگر داللت نهفته در ايبه عبارت د. ديماي بپيافتگيتوسعه

ن تعلق ي قلمرو مشرق زميلي تخيايردها هم چون به جغرافكو »  استيخيسوژه تحول تار
خ يجه تاري شان هستند و در نتي زندگيل بدوك در شيدارند فاقد هرگونه توان تحول و دگرگون

،  اثر ادموندزردهاك ها عرب ها كتاب تركدر . ستين» يانفعال و عقب ماندگ«ر از يآن ها هم غ
تاب فرهنگ كن يت ايروا. رار گشته استك تيي تقابالت دوتايت بر مبنايهمان طرز روا

خ ين رقم زدن تاريا بهيزند و منتهي گره ميخيت تاري دوخت با روايردستان را در نقطهك
 داول كمه كيزمان. است) يخياز نظر تار(» ييردستان مادون سطح تمدن اروپاك«ه كشود يم

ل جامعه ي تحليرا برا» يالهي نظام قبيجاودانگ« مفهوم ردكخ معاصر يتاب تاركپسگفتار در 
 نسبت به يي از سامان مند بودن نگاه خاص مورخ اروپاكيرد خود حايگيار مكردستان بك
ردها را كيشاورزك ابزاز يشي چه بخشايين رسوايتاب با اكجاناتان رندل در . ردستان استك
داند يم»  عقب ماندهي نوزدهم به حديدر سده« ردها را كداند و يم» قيمتعلق به عهد عت«
ردها نشانه متجدد كرا از نگاه » ه خود عقب مانده بودكه ي روسيامپراتور«ه تماس آنها با ك

. دانديبودن م
خ از نظر ي تاريت پردازياند رواردها نوشتهكيان دربارهييه اروپاكيخيمتون تارشتر يدر ب

 گفتمان يهاه چارچوبكند كي عمل ميين تقابالت دوتاي اي همواره بر مبنايارساخت
خ يتار. نندكي ميخ جهان را صورتبندي داستان تاريياند و طرح روا را به وجود آوردهياستعمار

ت يدست روايكيوستار خطي پيردستان به طور خاص بر مبناكخ يجهان سوم به طور عام و تار
يي بازنماينهي زميردستان نگاه خود را بر مبناكخ يت تاري رواي برايعمارگفتمان است. شوديم

ن ي بر هم از جوامع عقب ماندهيكيز به عنوان يردها نكخ يتار. دهديشرق از نگاه غرب سامان م
 غرب از شرق به يي همواره درون نظام بازنمايسيخ نوين دانش تاريبنابرا. ل گرفته استكمبنا ش
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يعنيردستان به قلب جهان سوم كد يردها، باكخ يت تاري روايه براكانگونه د هميآيوجود م
.شرق پس رانده شود

ي درونيسيخ نويـ تار2
ينگارعيالف ـ وقا

ه در نزد كيتابك.  خاص استي دورهيكدادها و اتفاقات يردن روكتوب ك از ميلك شينگارعيوقا
شود، ي محسوب ميردكينگارعيقا وينه شناخته شده است و به نوعين زمي اردها درك

ي هجر1013در سال(يسي بتلر شرفيه امك است ردستانكنان يرنشيخ اميا تارينامه فشر
 مدرن در يها ملت_تا قبل از ظهور دولت.به نگارش درآورده است) يالدي م1597/ يقمر

 از دانش ي خاصيوهي شينگارعي، وقايكادمك آيسيخ نويد تاري جديهاانه و ظهور فرميخاورم
خ يبه نوشتن تار) ي و عربيراني اكسب (كن سبي از ايرويز به پيردها نك.  بوده استيخيتار

 خاص ي چارچوب گفتمانيكردستان را در كينگارعيتوان وقاينم.اندردهك خود اقدام يمحل
 از ين گستردگي برخوردار است و به خاطر هميريگ چشميندگكن حوزه از پرايرا ايقرار داد ز

.ميبرينام م» ي گفتمانيمنظومه«ن حوزه تحت عنوان يا
خ متعلق به يهر تار. نده استك نا منسجم و پرايخيردستان، تاركخ ي، تاريع نگاريدر منابع وقا

 گفتمان يعنيم ك حاياسيخ به دو گفتمان سين تاريت ايه در نهاك است يقلمرو و امارت خاص
ي امپراتوريعني گفتمان خالفت يگريران و دي در اومت قاجاركت آن حيزكه در مركسلطنت 

توان ي ناهمگون نمين دو حوزهياردستان به كيل وابستگيبه دل.  است گره خورده استيعثمان
يبيب و غريت عجيه حساسكرد، بلك جدا از هم استنباط يهانين سرزمي منسجم از ايخيتار

ن و يسرزم«دام از مناطق، با كنان هريرنشيام.  مشهود استينگارعي و وقايبندميدر تقس
ه كي نمونه هنگاميبرا. اندردهك خود اقدام ي محلينگارعيم بر آن به وقاكحا» ياسيگفتمان س

ان، بابان و يرك ميهاشود، آن را بر اساس مفهوم حدود از امارتياز امارت اردالن صحبت م
ت يمرز و موقع«ها مهم است، نينشت اماريگر آنچه براي ديانيبه ب. نندكيز ميرمانشاه متماك

. شوديت مي آن روايخ بر مبناي تاري گفتمانين منظومهي در ايه به نوعكاست » ييايجغراف
ن حدود اربعه از جانب ييبه تع» هاتين حدود واليي، تعيوند اراضيها، پ امارتين مرزهاييتع«

ينگارعي وقايه تبع آن، مبناز آنها را مشخص و بيه خود تماكشده است ي ميها منتهامارت
اصل «توان گفت ياند و م شدهيمران مفصل بندكرد و حكت ها با اماراتيهو. قرار گرفته است
خ ين رو تارياز ا.  هستندي گفتمانين منظومهي اي اصليهادال» ييايت جغرافيو نسب و موقع

يه نقطهكشود يل داده ميلتق» ينينشت امارتيهو« از يي به بازنمايردكيهايع نگاريدر وقا
. استيزك مريهانيرنشي آن همان ظهور و زوال اميبرجسته
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. نديچينار هم مكن ي دال سرزميدادها را بر مبنايها و رو از خاندانيا سلسلهينگارعيوقا
ه در راس امارات قرار دارند و كيرانيخ با امي تاريبنددمان مفصلين چي مورد توجه در ايتهكن

ران سورانيخ اميتارتاب كدر . ز امارت استك با مريخيداد تاري واقعه و رويبندن مفصلينهمچ
) رواندوز(ز امارت كع مهم مريه در راس امارت بودند، وقاك خاندان يك از منظر افراد ياسلسله

 اردالن و بابان در سنندج و يراد سرگذشت سلسلهكرااليتاب سكن، يهمچن. ت شده استيروا
س و اوضاع ي بتليف منطقهيسنده به توصيز نويتاب شرفنامه نكا بخش آخر يه است، يمانيسل

ن مناطق ي اي نرفته است و به نوعيرامون سخنيگر از مناطق پيبه عبارت د. آن پرداخته است
ف امارات يخ توصي، تاري گفتمانين منظومهيدر ا. اندخ پس رانده شدهي تاري گفتمانيهيبه حاش

. آنها استياسي سيهاعيو وقا
ه در كند كي ميروي پيايساز برجستهيارهاكنگارانه از سازوعي متون وقايها نشانهينظم درون

 فرد از يكدن يوند با به قدرت رسي هر دوران در پيدادهاين، اقدامات و روي سرزميهاآن دال
، يخيعرفت تار از مي نوعي به مثابهيع نگاري وقايين فضايدر چن. شونديم خاندان مفصليك

وند دارد ي پيلي تخيهاييات و قصه گوياك باشد، با حيكه به معرفت و دانش نزدكشتر از آن يب
ل يادآور ژانر حماسه تقليشتر ي بي سنتك سبيك در قالب ييگوخ به قصهيه تاركييتا جا

تحول ه كن معناست ياران است بهي و سرگذشت امارات و اميخيداد تارين رويوند بيپ. ابدييم
. شودي ميبند با نخبگان مفصليخيتار
ن يدر ا.  استيزگرا و انحصارك به شدت تمري، قلمروي متني امري به مثابهينگارعيوقا

آنها . برنديه در راس قدرت به سر مكخ متعلق به فرادستان است؛ آنها ي تاري گفتمانيمنظومه
خ در دست نخبگان است و يتاريسميانكن مياند و بر اساس چنخ و زمانهيارگزاران تحول تارك

 تضاد يساز برجستهيهاحضور نشانه. شوندي مييخ ساز بازنماي تارييهاآنان به صورت سوژه
رشدن يناپذتيوب و روكمنجر به سر...) ب و ي، حذف رقيشكرك مقاومت، لشيهانشانه(يرونيب

ن يگر اي ديبه عبارت. شونديا همان فرودستان مي» شدگانرانده«خ ي تاريعنيف مقابل آن يط
ساز را متعلق به طبقات فرادست خينش تاركرا ينند زكي مييزداخيها از فرودستان تارنشانه

ف متعلق به يط. نندكي ميبندنش فرادستان مفصلك را هم ارز با يخينش تاركدانند و يم
ه ي به حاشينگارعي وقايسينوخي آنها در تاريه صداكه است يف دو سوي طيكفرودستان 

. اند قرار گرفتهيا مردم عاديا يف رعاين طي اي سويكدر . ستي نيدنيفرستاده شده است و شن
 امر ي در حوزهينگارعي وقاي گفتمانيران در منظومهيها و امردستان خانيا به مثابه زيرعا
وت ك آنها سمتن در مورد.  باشنديخي تاريهاتوانند سوژهيرا آنها نمياند؛ ز حذف شدهيخيتار
ع يمتون وقا. وت استكن سين قشر دال بر همي ايتيرده است و عدم حضور نشانگان هوك

 متن از يهااند و در قلمرو ناگفتهخيه آنها فاقد تاركند كيان مين امر را بيوت اكن سينگارانه با ا
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زنان . اندف فرودستان، زنان قرار گرفتهيگر طي ديدر سو.  شده استييزداخيت تاريقشر رع
خ يا فاقد تاريز مانند رعايزنان ن. اند حذف شدهيزان در قلمرو متني ميكن بهييطبقات باال و پا

ل ي از متن مورد تحليكيهكبا وجود آن . اندخ ساز طرد گشتهينش تاركيهستند و در حوزه
 است اما )ران اردالني از اميكيدختر (خ اردالن به قلم مستوره اردالن ي اثر تارينگارعيوقا

.ستي زنان فرودست ني از حضور دال زنانه در متن او هم به عنوان صدايانشانه
 معاصريسيخ نويب ـ تار

از . بوده است) ردهاكاز جمله (ان يگراي ملي عمدهي اشتغال خاطر و دل مشغوليهيخ مايتار
يربنايرد با زك به قلم مولفانيخي از آثار تاريادين سو، شمار زياش به ي سده پيكحدود 

ند دولت ـ ي اول و با آغاز فرايتوان گفت بعد از جنگ جهانيم.  است منتشر شدهييگرايمل
رون آمد و صورت ي بينگارعيطره وقايز از سيرد نكيسيخ نويانه، تاري در خاورميسازملت

ر چتر يها زنهير زميز همچون ساي نينگارخيرات تاريين تغيبا ا.  به خود گرفتيكادمكمتعارف آ
ت مورد ي اصل مليبر مبنا» خيتار«ه كن آن قرار گرفت تا آنجا ي نوي به معناييگرايگفتمان مل

خ، ي از تاريستيونالي و مطالبات ناسي مليسازخيدر واقع، تار.  قرار گرفتي و بازسازيبازخوان
ت ي مليزك دال مريت جامعه و مردم بر مبنايه به دنبال رواكل گرفت ك شييهاتكدرون حر

-ي، خاستگاه قوميرت مليغ«انداخته است، ه يرد ساكسندگان ي نويخيت تاريآنچه بر روا. بود
يطرهير سيت و زي مليزك با دال مريسيخ نوين تارياهكن معنا يااست به» ي ملي و آگاهينژاد

 و منشاء اصل« مدام به يخين متون تاريدر ا. ندكيت ميخ را تثبي تاري، معناييگرايگفتمان مل
ن يم و ايخوريبر م» رد به مادهاكردستان و ربط دادن قوم كيق براي دقين مرزهايي، تعيقوم
يسينوخيتار. است» تينيع« به دنبال يسينوخي در تارييگرايه گفتمان ملكن معنا است يبد

خ ي در تاردادها رايگران و روي، بازيسينوخيوه تارين شيا.  استييگراي مليي خودنماي براييمجرا
ه در نظام كبخشد يدادها و اتفاقات مي به روييت رواي اهميدهد و به نوعي ملت قرار ميك
ين مبنا به بازسازيانند و بر اي در جريت ملي و هوي ملي، اسطورهين ملي سرزميهادال

.پردازديگذشته م
ن متون به ما يا. ن گفتمان استيگر نشانگان رواج اياز د»  و استقاللي خودمختاريام برايق«
و همزمان » انددهيوشك استقالل ي خود برايخيدر اوراق تار«شه يردها همكه انگار كند يگويم

ييبازنما» يدن به حق مشروع خودمختاري رسي برايديردستان را امكيهاام امارتيق« 
، مردم را با ياسي گفتمان سي به مثابهييگرايمل. ر دال ملت استيخ، اسيا تاريگذشته . اندردهك

يند و بازسازكي ميبندردستان پرتاب و مفصلكن يرد، به سرزمك ملت يت سوژگيموقع
.ال و شناور استي، سيكگذشته مبهم، تار. ها استر قدرت داليگذشته اس
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ز درون ي نيخيمتن تار. سازديند و در واقع آن را مكير ميگذشته را تسخ» يخيمتن تار«
. ابديين ميت، تعي مليزك و دال مرييگرايت ملي قواعد متنيهاتيها و محدودچارچوب

، نوع ييگرايرات گفتمان مليياند و به تبع تغالي سي گفتمانيهاين صورتبنديالوصف، امع
هم به » شوركدال «نار طلب استقالل، ك نمونه، در يبرا. ندكير ميي هم تغيخي تارييبازنما

را به »  مستقليشوركجاد يدستان بزرگ و اركس يتأس «ي گفتمانيسهم خود صورتبند
نند كي ميسي بازنويا اسطورهييخ را در فضايردها تاركگر ي ديانيبه ب. ديافزايرد مكينگارخيتار

ردستان و كرد، كملت، «ه در آن نشانگان كدهند ي ارئه مياسي سيهاهياز رويو روزنگار
ه در ك ملت دارند يبه وحدت از دست رفتهيك نگاه نوستالژياند و نوعبرجسته شده» نيسرزم

يختگين گسيا. ردستان به چهار منطقه به وجود آمده استكن يم سرزمي تقسيجهينت
 به  وحدت از دست رفتهيه در آن بازسازك را متأثر ساخته ينگارخي تاريلك، به شينيسرزم

. شودي بدل ميهدف اصل
» شدهرانده «يتيردن هوكيبند دنبال مفصليسيونخين تارينگارانه، اعيرد وقايكبر خالف رو

يخطكخ تي تاريهاتينگارش روا. ندكي مي بازسازي استعارين فضاياست و گذشته را در ا
روند و يش مي، دست در دست هم به پيتي هويروز تا به امروز و مطالبههنكت از ي مليدرباره

 است يستيوناليدرون گفتمان ناسيسميانكها، م خاستگاهيجستجو. زننديخ را رقم مين تاريا
.  واره نشان دهدي و شيخي فراتاريماژي را به صورت ايت ملي هويتا اسطوره

 را به ي درونيهات است، تفاوتيلكيك و انسجام يوستگيه هدفش حفظ پكينشكهر 
. روديش مي پين منطقيز با چنيرد نك معاصر يسينوخينش تارك. ندكي بدل ميهمسان

رد كملت . ندكيعمل م» پردازانهاليخ«ردها كي معاصر از سويسينوخيند تاري در فراييگرايلم
ل كه در ساختن و شكهستند ين فَنتاسمي، نشانگان چنياسيردستان به عنوان واحد سكو 
ها را بر ها و گسستيندگكه پراك است يمي تعمي زبانيفنتاسم دارا.  به گذشته نقش دارديده

دادها سلب ي رو را ازييتايكدهد و خصلت ينار هم قرار مكر در يصول عام و فراگاساس ا
ند كي وانمود ميدادها است و طورياثر رو-ن، فنتاسم به وجود آورنده سطح معنايبنابرا. ندكيم
 گذشته يدادهايگرا از رويفنتاسم مل.  منفرد، شناور و فاقد معنا هستندييه انگار آنها به تنهاك

.آوردي به وجود مياسي سيداللت
كوسته و تي پيها را در طول محور زمان ساليبندو طبقهيمي معاصر، طرح تقويسينوخيتار
ياسيخ سيت از نگاه تاري، واقعيبه عبارت. ندكي ميزيري پياسي سيدادهاي، بر اساس رويخط

 به ياسيخ سين، تارييـ پاخ ـ ازيخ ـ ازـ باال و تاري تاريبندميدر تقس. شودي ميياست بازنما
نند كي ميبندژه مفصلي وييدادهايها و رونشكخ را با يه تاركن معنا يبد. ف اول تعلق دارديط
 دارد ي با نخبگان ارتباط تنگاتنگياسيخ سيدر واقع، تار. اند خاص رخ دادهي گروهيه از سوك
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انه تنها نخبگان يگراخبهن نگاه نيدر ا. ندكيت ميه گذشته را بر اساس اقدامات آنها رواك
يسينوخيتار. رندي جامعه را بدست بگيندگين را دگرگون سازند و نماكت مميتوانند وضعيم

ي نخبگان و ارائهياسيد صرف بر اقدامات سكيتا. ن نوع نگاه استيايرد زندانكمعاصر 
ردستان كخ ي تارهكند كيت را القاء مين واقعي اياسي سيدادهاي روي بر مبنايخي تاريوستاريپ

ا ي و يخير تارييان هرگونه تغكط امي در حال گردش است و آنها شراياسيدر دست رهبران س
ياسين و رهبران آن ها به طور خاص و به امر سي نويهاجنبش. آورنديمقاومت را به وجود م

قت خاص ي حقيهامي رژيز داراين گفتمان نيا. زنديردستان رقم مكيخ را برايبه طور عام تار
گذارد و با طرح اسطوره ملت ي مي بر جايره امراجتماعيكرات خود را در پيه تاثكخود است 

.بنددي فرو ميلك تام و ي را به مثابه ساختاري امر اجتماعيبودگ
 را در اهداف و يل حوزه امراجتماعكه كساز است چرا دستيكينشكرد ك معاصر يسينوخيتار
يسازدستيكخ را با ي از تاريگريت ديان هر گونه رواكدهد و اميل مي رهبران تقليدادهايرو

ي مردم و صدايهااستيان سي بي برايي فضايستيوناليگفتمان ناس. بندديافراد جامعه فرو م
ن خشونت يا. ندكي مييزداتي موقعيخي تاريهاگذارد و از آنها به عنوان سوژهيآنها نم

ز از يه متماكخ ين تاري ايمردم را در ساخت و دگرگون» هيبق«خ ـ ازـ باال سهم ي تاريتهايروا
رد چنان در امر عام دولت ـ ك معاصر خيگر تاريبه عبارت د. دهديسهم نخبگان است، شرح نم

خ ـ ازـ ي را فراموش و موجبات امتناع از تارياهي حاشيهاتيموقع-ه سوژهكملت گرفتار است 
.رده استكن را فراهم ييپا

د ي تبعياهيت حاشي مسلط، به موقعياسي سيهاان گفتمانيردها در مك، ستيدر سده ب
يخواهلكت خواه در منطقه و همشي تمامييگراي مليجهيرد نتكيت فرودستياند؛ موقعشده

ش يه همواره صداكدهد يل مكيت را تشي اقليرد گروهكن منظر ياز ا. ز استيآمخشونت
يتي موقعيرد داراكان است؛ در واقع يو فاقد بخاموش گشته و تحت سلطه، استثمار شده 

توان آنها را با يست و نمي متجانس نيتي موقعي، فرودستيخياز نظر تار. فرودست بوده است
ن نظر ينده است و از اكخته و پراي از هم گسيا تجربهيرد؛ فرودستكييپارچه بازنمايكيدال

جه امر عام يه خود نتكند چرا كياومت م مقيلكه دربرابر هر امر عام و ك خاص است ياتجربه
يت سازيلكخ خاص خود را دارد و ي از فرودست بودن تارين هر مورديبنابرا. سان استيكو

ردن به كيت بودن، زندگياقل«. ت خاص استين موقعي از ايي قلمروزداي از آن به معنايخيتار
ه ك است يزيچ» ديآيه هرگز به شمار نمكيسكه است، يشه در حاشيه همكيعنوان فرد

 را ينيه نشين حاشي ايخ نگاريرد به ارمغان آورد، اما خود تاركيستم براياست در قرن بيس
 در يخيت ها ضد تاريخ اقليت هستند و تاريردها اقلك. ردكد ي بازتوليردها به طور مضاعفكيبرا

خ را يه تاركاست ه منطق خاص خود را دارد و در تالش ك خاص يخيتار. ار استيخ معيبرابر تار
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خ فرودستان گفتمان يتار. ندكه اش ارائه كرمنسجم و چهل تينده و غكت پرايبر اساس موقع
دهد، امايل مكخ را شين نوع تاريت موضوع اين اقلي ايهااستي است و سي فرودستيخيتار
ن اي را بي فرودستيردها، صداهاك معاصر يسيخ نوي تاري به عنوان گفتمان اقتباسييگرايمل
.ندكينم

ياهي و حاشيتيت اقلينش براندازانه بر اساس موقعك فاقد هرگونه يدي و تقليند اقتباسين فرايا
ن ي چنيانهيگرايموضع بوم.  نگذاشته استي مردم باقيهااستي سي را برايياست و فضا

ان ان است؛ اگر هر گفتميپاي بيا در افتادن به مغالطهي به معنايسينوخي در تاريتيروا
ن يسازد، اقتباس اي برپا ميي خود را بر محور تقابالت دوتايام و استوارك استحيستيوناليناس

 را يين تقابالت دوتاياهكشود ي ميي گمشده منجر به مطلق گراي صدايابي بازيگفتمان برا
ن گفتمان، به موازات طرد ويف امر همسان در ايت و تعريتثب. ندكيوس و جا به جا مكصرفاً مع
ان كماكين تقابالتيز چنيستيگريرود و ساختار ديش مي و امر متفاوت به پي ناهمگنيفرودست

ي، به صورت مضاعف به طرد صدايستيونالي ناسيخي تارين رو ارائهياز ا. حفظ شده است
. د امر همسان را فراهم نموده استيط بازتوليرده است و خود شراككمكاش يفرودست

يريگجهينت
ن نگاه، يدر ا. شوديردستان را شامل مكخ ي از تاريروني بيهاتي رواي هسته اساسيباورخيتار
 از ييت استعالين روايگردد و در پس ايدست ميك عام يخ جوامع مختلف بر حسب طرحيتار
 از نگاه برتر غرب و بر اساس مقوالت و يتي روايخ باوريتار. ت اروپا قرار دارديزكخ مريتار

ن طرح يردستان درون همكخ يت تاريروا.  شده استي غرب ساختاربنديرهي خمفروضات نگاه
 گفتمان يانجيخ به مي، تاريباورخين تاريدر ا. انگار و اروپامحور قرار داردتيساز، غايگريد

د يگويه در مورد آنها سخن مك است يياروپا» خود«ن يرا ايشود، زير ميردها تحركيمسلط برا
ه در آن كل گرفته است كن مبنا شيردستان بر اكخ يان از تاري اروپايپردازتيروا. سدينويو م

خ منفرد و يدهد و تواريل مكشخ جهان رايت تاريغرب، فراروا. خ استين تاريغرب، محور ا
نظر  صرفيخي تاريهازد و از خاص بودنيريخ باورانه فرو مي تارين طرح خطيثر را در اكمت
 به امر يگريه در آن دكسازد ي را ميگري از ديلك شياانهيگرارد عاميكن رويچن. ندكيم

 در حق ي از خشونت معرفتي صورتيسينوخين گفتمان، تاريدر ا. شودياسته مكهمسان فرو
يتوان گفت حتي اروپا است؛ و ميبخش ساختار مسلط خودتحققيباورخيتار.  استيگريد

يفتگي از خودشيلكشد دچار شكير مي به تصوسد وينويد، ميگوي ميگريه درباره دكيزمان
ور است در سطح نوشتار غوطهي بر اساس قدرت و سيفتگين خودشيا. گر شده استتصاحب
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شرق «ه كشود يده مي شنيده هگليان ي اك، پژوايت پردازين روايادر طرح قوم محورانه. است
.برديبسر م» خي تاركيودكدر 

ه به موازات كشود، يت ميار روايخ معي تاريهير سايچنان زخ همي، تاري درونينگارخيدر تار
رد يكاتخاذ رو. روديش ميشاندن جهان سوم، پكاد ي به انقي براييز دانش اروپايآمال توطئهكاش
به » گراخاص «يرديك داشتن رويي عدم تواناي خود به معنايخيت تاري روايار برايخ معيتار
 آن را ييد تا طرح رواي عمل نمايخيار به صورت ضدتاريخ معيه بتواند در مقابل تاركخ است يتار

يستيونالي و ناسيسازيگريات ديردن رواكي در بوميخين ضدتاريان چنكام. ندكيبرانداز
ن بازخواست ي رابطه امر عام با امر خاص و همچنيخ بر مبناي خود تاريه بازنگركست بلين

خ ي تاريلك طرح يز خود به نقد دروني مساله ننيا.  جهان استييخ استعالي تاريهاتيفراروا
ه ك است ين پرسش و نقديچن. انجامديت مير ملي نظييهاگرا و اسطوره عاميردهايكجهان، رو

رون يار بي را از نگاه معيخيدهد و امرتاريل مك شيسينوخيانه را در تاريگراعمل مداخله
.شدكيم

يصداها. ناتوان بوده است» خيضدتار «يكان يبا يجاد يرد در اكينگارخي، تاريبه هر رو
يرا موضع درونيز. وب شده استك سريروني و بي درونيسينوخي تاريردهايكفرودستان در رو

ه خود كت، يردها به عنوان اقلكياهي و حاشيت فرودستي موقعيسي بازنويز نه فقط در راستاين
ه كرود، بليش نميت است، پيلكده يا گونه ، و الزمه چالش با هريزودي و اپياهك تياز تجربهين
 با يسينوخين تاريا. سازديت پنهان مي امر عام ملينكاف طرحي را به ازاياهك تين تجربهيا

) اروپا(ر يه غكهمانگونه . رده استك» ييقلمروزدا«انه از جهان فرودستان يگراخ نخبهينوشتن تار
 را از آن سلب ييتايكند و كخ جهان الصاق يان تارردستان را به داستكخ يه تاركدر تالش است 

خ را به نفع داستان ي از تاريزوديت، تجربه اپين فراروايز همدست با اي ني درونيهاتيد، رواينما
ي به سويلي، به صورت ناخودآگاه مي درونيسينوخيتار.رده استكخ جهان رها ي تاريياستعال

يبه جا» ن متن ي در سطوح نماديزخم«آن به صورت ه فقدان ك بنام دولت ـ ملت دارد يتيلك
.مانده است

خ يار به تارينتوانسته است نگاه مع، ي و درونيرونيوه بيرد، در هر دو شكينگارخيجه، تاريدر نت
 نهفته يشناسنتوانسته است فرجام. ندكي بازخوانيشد و آن را به صورت انتقادكرا به چالش ب

 خود از دولت ـ يشد و بر اساس تجربه فرودستكخ را به چالش بي تارت اروپامحورانه ازيدر روا
.ندك عام برقرار يهاتي با مفروضات رواي انتقادياملت، رابطه
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