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  هاي جنسيتي بازتعريف نقشفضاي مجازي و 
 بوك كردي زنانگي در فيس ياه برساخت تعارض

  3، احسان آقابابايي*2، مسعود كيانپور1نريمان محمدي

  چكيده
كه بـه صـورت تـاريخي     ده استكرفراهم  ردبوك فضايي را براي كنشگري زنان كُ رشد و گسترش استفاده از فيس

بـوك   زنانگي در فـيس  ياه اين پژوهش به بررسي برساخت تعارضما در . اند مجال چنداني براي كنشگري نداشته
اي شـامل   هـاي پـژوهش طيـف گسـترده     داده. نگاري انتقادي مجازي است روش پژوهش مردم. ايم ردي پرداختهكُ

است كـه بـا روش   ... هاي ميداني و مشاركتي و غيرمشاركتي، يادداشتة نيافته، تصاوير، مشاهد هاي ساخت مصاحبه
بـوك كـردي دو بعـد     هاي پژوهش بيانگر اين است كه زنان در فيس يافته. اند يي برساختي تحليل شدهمبناة نظري

ساختار و نقد بستر . ستايش كنشگري زنانه و قد بستر و ساختار مردساالرانهن: كنند اصلي از زنانگي را برساخت مي
و بسـترزدايي فرهنگـي از زنـانگي اسـت و      زدايـي از تـن زنانـه    زدايي از زنانگي، مالكيت مردساالرانه شامل سياست

شدن كنش و سـتايش   سلبي ،كنش، تقديس رنج زنانهة مثاب نمايش به ،ستايش كنشگري زنانه شامل مقاومت زنانه
زنانگي برساخت پيدا كرده است كـه عمومـاً    ياه هاي مختلفي از تعارض اما در اين ميان اليه. فردگرايي زنانه است

بـوك كـردي شـاهد نمـايش      در فـيس . ديدگي زنان كرد و نقد اين وضعيت است ت ستمنمايش وضعية دربرگيرند
بخشـي از   راهكارهاي رهـايي ة ديدگي و ارائ ديدگي هستيم و تالش چنداني براي تفسير وضعيت ستم وضعيت ستم

  .اين وضعيت وجود ندارد

  كليدواژگان
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  طرح مسئله
انـد و در ايـن ميـان     دهكـر هاي اخير رشدي انفجاري را تجربـه   هاي ارتباطي نوين در سال رسانه

. اسـت   مخاطبـان اسـتقبال بيشـتري شـده    از سـوي   ،بـوك  طور خاص فـيس  و به ،فضاي مجازي
مـرتبط بـا   معتبـر  ي اطالعـات  هـاي  كـه يكـي از پايگـاه    ،1براساس آمارهاي پايگاه اينترنت جهاني

كـاربر   2017درصـد جمعيـت جهـان در سـال      50اينترنت در سطح جهاني اسـت، نزديـك بـه    
هاي همين پايگاه، در ايران و در سـال   طبق داده. ندكن ند و از فضاي مجازي استفاده ميا اينترنت
ميليـون نفـر    17حـدود   ،از اين ميزان. هزار كاربر اينترنت وجود دارد 700ميليون و  57، 1396

بوك، بسـياري   طور خاص فيس و به ،هاي ارتباطي هرشد استفاده از رسان. ]46[ ندا بوك ضو فيسع
، ]19[ بالمي فاسـتر و مـك چسـني   . ده استكراز ساختارهاي ذهني و عيني را با چالش مواجه 

هـاي   طـور مفصـل بـه پيامـدهاي منفـي رسـانه       بـه  ]62[ و توركل ]62[ و، ويريلي]59[ استريتر
هـاي   كلي آنان اين است كه رسانهة ايد. اند هاي نوين پرداخته براي واقعيت و سوژهارتباطي نوين 

جديـدي را شـكل   ة شـد  هـاي جعـل   اند و واقعيـت  ارتباطي سبب وانمودگي و مرگ واقعيت شده
در  ]21[ گيبسون. گويند سخن مي» داري مجازي سرمايه«اي به نام  آنان از ظهور پديده. اند داده
در اين ميان نگاهي ميانـه   ]8[ باومن. مخالف بر پيامدهاي مثبت فضاي مجازي تأكيد داردة نقط

، آنچـه  ايـن  با وجود. كند بخش فضاي مجازي هم تأكيد مي هاي رهايي بر رگهكند و  را دنبال مي
ـ متفكران اجتماعي مشترك است، تغييرات ساختاري و غيرساختاري اسـت كـه   ة بين هم ر اثـر  ب

  .اند ظهور فضاي مجازي و گسترش آن شكل گرفته
 اسـت » زنـانگي «ده است كريكي از مسائلي كه تحت تأثير فضاي مجازي تغييراتي را تجربه 

هـاي   ها، رفتارهـا و نقـش   اي از ويژگي زنانگي به مجموعه]. 56؛ 51؛ 42؛ 37؛ 23؛ 17؛ 15؛ 11[
 گيـرد  شود كه برمبناي دو عامل رفتارهاي اجتماعي و عوامل بيولوژيكي شكل مـي  زنان گفته مي

هـاي اجتمـاعي    آنچه بيش از همه تحت تأثير فضاي مجازي قـرار دارد، رفتارهـا و كـنش   . ]44[
توانـد سـبب    بـوك، مـي   طور خاص فيس و به ،استفاده از فضاي مجازي. زنانگي استة دهند شكل

اين تغييرات ممكن است تحت تـأثير تغييـرات    .كنشگري اجتماعي آنان شود نان وزتغيير رفتار 
شده از فضاي مجازي باشد يا تغييراتـي باشـد كـه از ذهنيـت خـود زنـان        ساختاري كالن منتج

هـاي سـنتي از زنـانگي     در هر دو حالـت، تعريـف  . شوند كننده از فضاي مجازي ايجاد مي استفاده
با فضاي مجـازي فـرم زنـانگي      اجههدرواقع، مو. و به چالش كشيده شود برودال ؤس تواند زير مي
ها زنانگي برمبناي جبر سـاختارهاي اجتمـاعي و فرهنگـي     ويژه در جوامعي كه در آن به را، زنان

اين تغيير عموماً تغييري به سـمت آزادي بيشـتر زنـان،    . دده سنتي تعريف شده است، تغيير مي
نهفته در تعاريف سنتي ة الرانهاي مردسا اختيار بيشتر آنان در كنشگري اجتماعي و تضعيف رگه

  .از زنانگي است
                                                        

1. Internet World Stats 
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؛ 36؛ 7[ تواند تعريف آنـان از زنـانگي را تغييـر دهـد     بوك مي زنان از فيسة بنابراين، استفاد
هاي نويني از  تواند تغييرات مثبت باشد، بلكه به دليل حاكميت فرم اين تغييرات لزوماً نمي. ]43

ممكــن اسـت سـبب سرگشــتگي جنسـيتي بيشـتر زنــان و حتـي بازتوليــد       ]8[ نظـارت سـيال  
ما در پژوهش حاضر همين مسئله را بررسـي  . مردساالري نهفته در تعاريف سنتي از زنانگي شود

بوك چه تحوالتي را در تعريـف آنـان از زنـانگي شـكل      از فيس زنان كردة اينكه استفاد. ايم كرده
د كنكردي برساخت ة داده است و آيا اين تغييرات توانسته است فرم نويني از زنانگي را در جامع

طور خاص در رخدادهاي سياسـي،   هرچند زنان كرد در طول تاريخ معاصر كردستان و به. يا خير
هـا و   ين مسـئله نتوانسـته تغييراتـي مثبـت در زنـانگي آن     اند، ا فرهنگي و اجتماعي نقش داشته

؛ 6[ شـود  را موجب كردية حضور سياسي، فرهنگي و اجتماعي آنان به صورت مستقل در جامع
با ظهـور  . زنان براي كنشگري بوده است نداشتن يكي از داليل اين امر، قدرت. ]63؛ 47؛ 45؛ 31

ك مجالي براي كنشگري حداقلي زنان كرد مهيا شده بو ويژه فيس و گسترش فضاي مجازي و به
كـه بـه    ،، فرصتي براي بازانديشي در مورد زنـانگي داردهايي  اين مجال هرچند محدوديت. است

كردي قرار داشته، ة ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي جامعة صورت تاريخي تحت سيطر
 زمينـه خـواهيم پاسـخ دهـيم در همـين      پرسشي كه ما در اين پـژوهش مـي  . ده استكرفراهم 

كنند  بوك چگونه زنانگي را توصيف مي از فيس  كننده اينكه زنان كرد استفاده. طراحي شده است
آنان با تعـاريف   ةمواجه ؟كنند تعريف مي) اعم از ساختارهاي آن( كردية و تناسب آن را با جامع

 از برسـاخت فـرم نـويني از زنـانگي     توان كردي چگونه است و آيا مية سنتي از زنانگي در جامع
  ؟شده از سوي منطق سلطه قرار دارد تعريف سخن گفت كه در تقابل با زنانگي سنتيِ

  ادبيات پژوهش
تفسـيري   ــ  برساختيپارادايم . تفسيري است ـ پارادايم نظري غالب در پژوهش پارادايم برساختي

اساز كـه جهـان اجتمـاعي خـود را     بر اين باور است كه انسان موجودي است خالق و معن عموماً
هاي اجتماعي نيز تعاريفي سيال و همـواره در   بر اين اساس، واقعيت. سازد بازانديشانه مي طور به

شـود   ها از محيط خود باعـث مـي   درك و شناخت انسان .هستند ها شدن از موقعيت حال ساخته
. افتد اهميـت داشـته باشـد    مي ها اتفاق تفسير آنان از زندگي، حوادث و تغييراتي كه پيرامون آن

 بخشند سازند و معنا مي طبيعت نيستند، بلكه آن را مي وچراي چون بيتنها تابع تام و  ها نه انسان
مخاطـب  «هـاي ارتبـاطي بپـردازيم، بـه سـنت       اگر در چارچوب اين پارادايم به بحث رسانه. ]4[

خام فرهنگي نيسـتند، بلكـه   ة سنت مخاطب فعال بر آن است كه مخاطبان ماد. رسيم مي» فعال
مولد فعال ة منزل بنابراين، مخاطب به. ]1[ ندا سازندگان معنا در بستر فرهنگي خود و از سوي آن

در همـين زمينـه    ]25[ هال. ]1[ شود و نه مخلوق متن ساختاري و آگاه معنا در نظر گرفته مي
رمزگـذاري مـتن براسـاس    . كنـد  رح مـي اي را مطـ  رمزگذاري و رمزگشايي از متن رسـانه  فرايند
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فرهنگي رمزگذار ريشـه دارد و براسـاس    ـ گيرد؛ رمزگاني كه در بافت تاريخي رمزگان صورت مي
رمزگشايي نيز در قالب معناهـاي متكثـر    فراينددر طرف مقابل، . گيرد مي شكلمعناهاي متكثر 

شوند كه به لحاظ اجتماعي  افرادي فرض مية منزل مخاطبان به. گيرد هاي سيال صورت مي سوژه
. كنـد  ها با معاني و اعمـال فرهنگـي مشـترك چـارچوب پيـدا مـي       ند و قرائت آنا داراي موقعيت

اي، قائل به عامليت سوژه اسـت و بـراي نقـش     رمزگشايي از متون رسانه فرايندبنابراين، هال در 
الگوي هـال را تحـولي در مباحـث مربـوط بـه       ]5[ ويليامز. خالق معناساز وي ارزش قائل است

پاسـخ بـه سـمت يـك      ـ نسبت رسانه و مخاطب و فاصله گرفتن از الگـوي رفتـارگرايي محـرك   
اي  هـاي رسـانه   تأثيرها بـه برداشـت مخاطـب از پيـام     ةهمداند كه در آن  چارچوب تفسيري مي

اي  تن و همچنين چارچوب اجتماعيالگوي هال بر كنش متقابل ميان مخاطب و م. بستگي دارد
بـا اسـتفاده از    زمينـه هبـدايج در همـين   . گيرد تأكيـد دارد  كه در آن چنين تعاملي صورت مي

ة اي بــه وســيل دهــد كــه چگونــه متــون و توليــدات رســانه شــناختي نشــان مــي تحليــل نشــانه
ومتشان در برابـر  زننده به منظور بيان مقا هم هايي شورشي و بر هاي جوانان به شيوه فرهنگ خرده

كـارگيري نظـام    هـا بـا بـه    فرهنـگ  خـرده . شود هاي مسلط در جامعه به كار گرفته مي ايدئولوژي
هـا و ايـدئولوژي اكثريـت وضـع موجـود را نفـي و بـا         گـرفتن ارزش  رمزهاي تقابلي ضمن ناديده

اصـلي  ة مسـئل . كننـد  شود، مخالفت مي رمزهاي مسلط پيشنهاد مية كه به وسيل ،اجماعة اسطور
  .]45[ گيرد هژموني مسلط چگونه مورد چالش و تهديد قرار ميبراي هبدايج اين است كه 

طـور خـاص    و بـه  ،هاي ارتبـاطي  برساختي، مخاطبان رسانه ـ تفسيري يبنابراين، در چارچوب
كنند، بلكه در  ير قرائت نميها را بدون تفس و متن دارند فضاي مجازي، قدرت خوانش و خالقيت

در چنـين بسـتري، زنـانگي و    . كشـند  برخي حاالت هم معناهاي مسلط در آن را به چـالش مـي  
تواند تفسير شـود؟ رويكردهـاي نظـري كالسـيك فمنيسـم بـر        هويت جنسيتي زنان چگونه مي

وار  و ابـژه عنـوان مخاطبـان غيرفعـال     تكنولوژي تأكيد داشتند و عموماً زنان را بـه ة ماهيت مردان
اما در رويكردهاي نوين فمنيسـم و بـه طـور خـاص در رويكـرد      . كردند اي تلقي مي فضاي رسانه

ــم ايــــن ] 54  ؛52  ؛49؛ 38  ؛36؛ 32؛ 30؛ 29؛ 28؛ 27؛ 26؛ 24؛ 20؛ 18؛ 10[ سايبرفمنيســ
عتقد اسـت زن  وي م. پيشگام اين رويكرد است ]54 ؛53؛ 52[ پلنت. مسئله دگرگون شده است

نــد، خاصــيت ا هـر دوي آنــان سيســتمي غيرخطــي . نــددارو فضـاي مجــازي اشــتراك مــاهيتي  
كند  وي اين ايده را مطرح مي. ترين كاركردشان برقراري ارتباط است خودجايگزيني دارند و مهم

كمتـري  ة اي سبب ظهور فرهنگ نويني شده است كه ماهيت پدرسـاالران  شبكهة كه ظهور جامع
بدين معنـا  . مراتبي ندارد و بر همين مبنا كمتر مردگرايانه است اي فرم سلسله شبكهة جامع. دارد

برد و بـه   ال ميؤس هاي مختلف، اشكال سنتي مردانگي را زير كه به دليل تكثير قدرت بين شبكه
البته اين امر بـه معنـاي   . دهد در مورد هويت جنسيتي خودشان بازانديشي كنند زنان امكان مي

كنـد   يفضاي مجازي را محصولي مردانه قلمـداد مـ   ]52[ پلنت. ن بروز زنانگي اصيل نيستامكا
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به همين . هاي پدرساالري خارج شده و ماهيتي زنانه و مؤنث پيدا كرده است كه از كنترل انگاره
در همـين  . توانند از اين فضا براي بازانديشي هويتي خودشان استفاده كننـد  زنان بهتر مي ،دليل
ة فضاي مجازي را ابزاري بـراي بازانديشـي هـويتي زنـان از طريـق توسـع       ]30[ ، هاركرتزمينه

گيـري از فضـاي مجـازي و     وي معتقد است زنان با بهره. داند هاي فرامرزي جنسيتي مي گفتمان
هاي ديگر  هاي مشتركي از زنانگي خودشان با زنان كشورها و فرهنگ د گفتمانتوانن اي مي رسانه

پلنت و هاركرت در  در برابرهاروي فمنيست سوسيال سايبورگ رويكردي ميانه را . شكل بدهند
موجـودات سـايبرنتيكي را فرزنـدان     1مانيفسـت سـايبورگ  در كتـاب   ]26[او . گيـرد  پـيش مـي  

تأكيد  نيزمسئله  بر اينبا وجود اين، . كند نامشروع مليتاريسم و كاپيتاليسم مردساالر قلمداد مي
كنند و در برابـر   عهدي مي كه در برخي موارد اين فرزندان نامشروع به منشأ خودشان بي كند مي

 ها هسـتند كـه هـاروي بـر     زنان يكي از همين گروه. گيرند منطق مردساالر مليتاريستي قرار مي
كنـد كـه    زمان اين مسئله را هم مطرح مي كند، اما هم اهميت فضاي مجازي براي آنان تأكيد مي

رسان و مخاطب را در فضاي مجـازي بـازي كننـد، بلكـه بايـد آگـاه        نقش اطالع فقطد زنان نباي
آگاهي جمعـي فمنيسـتي در مـورد    . باشند و ديگر مخاطبان زن فضاي مجازي را هم آگاه كنند

در همـين   فقـط زنانگي در فضاي مجازي از ديد هاروي اهميت اساسي دارد و كاربر بودن زنـان  
  .قابل دفاع است زمينه
آنان بر اين باورند كه فرهنگ . ها زير سؤال رفته است برخي فمنيستاز سوي ته اين ايده الب

معتقـد اسـت فضـاي مجـازي      ]10[ برايـدوتي . زنان را به حاشيه كشانده اسـت  مردانگي آنالينْ
از حتـي  ( مردمحورة هاي زنان هاي جنسيتي طنزآميز و فانتزي ازتوليد كليشهبممكن است سبب 

هاي اوليـه   فمنيست هاي ساير نيز خوشبيني ]48[ مونسترو  ]41[ الكمن. شود) خود زنانسوي 
نقـد   ،پرداختنـد  گيـري از آن مـي   كه به دعوت زنان بـراي حضـور در فضـاي مجـازي و بهـره      ،را

هـاي   كنند و معتقدند اين مسئله باعث مرگ نگاه انتقـادي در زنـان بـه تكنولـوژي و انگـاره      مي
الوه بر اين، آنان سايبرفمنيسم را بـه جانبـداري از فمنيسـم    ع. شود نهفته در آن مية مردساالران

كننـد و معتقدنـد زنـان طبقـات پـايين و زنـان جوامـع         مـتهم مـي   متوسط و باالة سفيد و طبق
  .پردازي نقشي ندارند نيافته در اين نظريه توسعه

زنـان بـا فضـاي     ةمشخص در مورد چگونگي مواجهـ  يطور كه مشخص است، رويكرد همان
شـدن   اي توانند بـه سـبب شـبكه    جود ندارد، اما آنچه اهميت دارد اين است كه زنان ميمجازي و

. قدرت در فضاي مجازي خوانش متفاوتي از زنانگي سنتي و هويت جنسيتي سنتي داشته باشند
اين مسئله در جوامعي كه سنت، عرف و فرهنـگ هنـوز زنـانگي و هويـت جنسـيتي را تعريـف       

  .بيشتري داشته باشدتواند اهميت  كنند، مي مي

                                                        
1. a cyborg manifesto  
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  شناسي روش
نگـاري انتقـادي از لحـاظ پـارادايمي بـه       مـردم . نگاري انتقادي مجازي است روش پژوهش مردم

نگـاري انتقـادي، رئاليسـم تـاريخي،      شناسي مردم هستي. متعلق است تفسيري ـ پارادايم انتقادي
گويي، جـدلي و  و ي گفتشناسي آن ماهيت گرايانه و روش شناسي آن از نوع تعاملي و ذهن معرفت
هـاي تحـت سـتم و در     افراد و گروهة نگاري انتقادي بيشتر به مطالع مردم. ]3[دارد بخش  رهايي

كننـد و در جهـت تحقـق     هاي غيرضروري را تا حـدي تجربـه مـي    پردازد كه سركوب حاشيه مي
نگاري انتقـادي مجـازي همـين ايـده را در      مردم. ]60[ هاست هاي جايگزين اين سركوب فرصت

هـاي   نگـاري مجـازي، روش   در مـردم . كند شناختي دنبال مي بستري روشة مثاب فضاي مجازي به
ة هـاي آناليـن ماننـد مشـاهد     هاي ميـداني بـا روش   نگاري نظير مصاحبه و يادداشت سنتي مردم

نگاري انتقادي  مردم]. 58؛ 57؛ 39 ؛35؛ 34؛ 33؛ 16؛ 13؛ 9[ شوند تركيب مي مشاركتي آنالين
نگارانـه در فضـاي مجـازي     نگاري انتقـادي بـه منظـور پـژوهش مـردم      ز بنيادهاي مردممجازي ا

نـد در  ا واقعـي در حاشـيه  ة كه عموماً در جامعـ را هايي  اين روش وضعيت گروه. كند استفاده مي
 .]22[ كند فضاي مجازي بررسي مي

  ميدان پژوهش
بـوك   پـس از رشـد اسـتفاده از فـيس     ،هـاي اخيـر   در سـال . بـوك اسـت   ميدان پـژوهش فـيس  

زمينـه  براي بحثي مفصل در اين ( بوك هم افزايش يافته است نگارانه در فيس هاي مردم پژوهش
بـوك انجـام    هايي است كه زنان كرد در فـيس  كنشة اين ميدان شامل كلي). ]50[: نگاه كنيد به

  .... ها و ا، عضويت در گروهآرگذاري مطالب، تصاوير، ويديوها،  اشتراك به :؛ از قبيلدهند مي

  ها گردآوري داده
غنـي  ة داد. اسـت  ]12[ هاي غني هاي پژوهش برمبناي رويكرد روشي و تحليلي از نوع داده داده

  .دكنرسيدن به اهداف پژوهش كمك  درتواند  اي است كه مي شامل هر نوع داده

  گيري نمونه
شـده  ي انجـام  فراينـد اي بوده است كه به صورت  شبكه /هدفمند  گيري از نوع نمونه روش نمونه

بدين صورت كه در ابتدا صفحات عمومي و تصاوير و ويديوهاي به نمـايش گذاشـته شـده    . است
معيار انتخاب صفحات عمومي ميزان نمايش مسـائل مـرتبط بـا    . اند در اين صفحات بررسي شده

شـوندگان خواسـته شـده     درواقع از مصـاحبه . شوندگان بوده است زنان كرد و پرسش از مصاحبه
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همچنـين،  . نـد كنها زنان كرد است معرفي  اصلي آنة كه مسئلرا بوك  ر فيسصفحات عمومي د
تعداد اعضاي اين صفحات هم مالك ديگر بـوده اسـت و صـفحاتي انتخـاب شـدند كـه اعضـاي        

هـا بـوده    معيار انتخاب تصاوير و ويديوها ميزان نمايش مسائل زنان كرد در آن. بيشتري داشتند
 ئلابوك زناني مطالعه شد كـه مسـ   ات، صفحة شخصي فيسپس از تحليل اولية اين صفح. است

از نـوع  ( گيـري هدفمنـد   افـراد برمبنـاي روش نمونـه    اين. زنان كرد را به اشتراك گذاشته بودند
بدين صورت كه در ابتدا بـا مـديران سـه مـورد از صـفحات عمـومي       . انتخاب شدند) برفي گلوله

بـوك فعاليـت    كـه در فـيس   نـد كنمعرفـي  را و از آنان خواستيم زنان كردي  كرديمباز ة مصاحب
غيرمشاركتي را هم آغاز كرديم ة زمان، مشاهد به صورت هم. بيشتري در مورد مسائل زنان دارند

شـده   ارائه آرايها و  ديدگاه .ديمكرشده را دنبال  هاي مختلف انتخاب شده در گروه و مباحث طرح
بـوكي   هـاي فـيس   معيار انتخاب گروه. ديمكرشده را بررسي  گذاشته مطالب به اشتراك ذيلدر 

گيـري   هاي فعال مرتبط با مسائل زنـان كـرد و نمونـه    شوندگان در مورد گروه پرسش از مصاحبه
هـا خواسـته شـد     بدين صورت كه از مـديران و اعضـاي فعـال ايـن گـروه     . برفي بوده است گلوله
هـا   ، مصـاحبه يرمشـاركتي غة در حين مشاهد. ندكنمينه را معرفي زهاي فعال ديگر در اين  گروه

ذكـر   شـايان . برفي بـود  گيري گلوله نمونه شده روش انتخاب افراد مصاحبه .هم ادامه داشته است 
ة مشـاهد . پژوهش ادامـه پيـدا كردنـد    فرايندها از ابتداي پژوهش آغاز شدند و در  است مصاحبه

هاي  قان در گروهغيرمشاركتي انجام شد كه براساس آن محقة مشاركتي هم پس از اتمام مشاهد
در  .نـد كنهاي ديگـران را بررسـي    شده مطالبي را به اشتراك گذاشتند تا واكنش مختلف انتخاب

ها به صورت فعاالنـه   و در برخي گروه ندبا كاربران ديگر وارد بحث و تبادل نظر شد ،برخي موارد
  .عضو شدند

هاي اوليه تحليل اوليه شدند  ها و داده ك از مصاحبهيگيري نظري، هر به منظور رعايت نمونه
شد، مورد مصاحبه قرار گرفت يـا بـا     هاي بعدي انتخاب هاي اوليه، نمونه و سپس برمبناي تحليل

بـر  . گيري اشباع نظـري بـود   معيار اتمام نمونه. آوري شدند هاي مرتبط جمع هاي ديگر داده روش
 13( بـوك  زنان كرد در فـيس نيافته با  هاي عميق ساخت پژوهش شامل مصاحبهة اين مبنا، نمون

، تصـاوير و ويـديوهاي بـه    )مـاه  8( مشـاركتي ة ، مشـاهد )ماه 13( غيرمشاركتية ، مشاهد)مورد
هاي كاربران  و ديدگاه آرا، )ويديو 89هزار تصوير و  3حدود ( بوك اشتراك گذاشته شده در فيس

ي زنـان كـرد   ، صفحات شخصـ )نظر 1080( هاي مرتبط با مسائل زنان در كردستان زن در پست
. اسـت ) عمـومي ة صـفح  17( و صفحات عمومي مرتبط با مسائل زنان در كردستان) مورد 327(
نشـان   1ها را در جـدول   انتخاب آنة هاي انتخابي، تعداد، معيار و شيو توان نمونه طوركلي، مي به
 .داد
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 ها نآهاي انتخابي، تعداد، معيار و شيوة انتخاب  نمونه .1جدول 

  ها روش تحليل داده
. مبنـايي برسـاختي اسـتفاده كـرديم    ة ها از روش نظري برمبناي روش پژوهش، براي تحليل داده

نگـاري   هـاي تحليـل در مـردم    ديگـر روش  بـه مبنايي برساختي ة معتقد است نظري ]12[ چارمز
بنـدي و توصـيف واقعيـت     بندي، اولويت بندي، مقوله هاي ديگر بيشتر بر دسته روش. اولويت دارد

  ها معيار انتخاب نمونه مدت/تعداد نوع نمونه نوع داده  رديف

هاي باز با زنانمصاحبه  عميق  ةمصاحب  1
گيري  نمونه /برفي گيري گلوله نمونه  مصاحبه13 كرد

  نظري

ة مشاهد  2
  غيرمشاركتي

17(ماه13  بررسي صفحات عمومي
 )صفحه

 /ميزان طرح مسائل مرتبط با زنان كرد
  شوندگان پرسش از مصاحبه

هايبررسي گروه
بوكي و پيگيري  فيس

شده در  مباحث مطرح
 هاآن

 11( ماه 13
  )گروه

شوندگان در مورد  پرسش از مصاحبه
هاي فعال مرتبط با مسائل زنان  گروه

  برفي گيري گلوله نمونه /كرد

ماه13  هاي كاربران و ديدگاهآرا 
  ميزان طرح مسائل مرتبط با زنان كرد )نظر1080(

بررسي صفحات شخصي 
  كاربران زن

 ماه 13
)327 

  )صفحه

 /شوندگانپرسش از مصاحبه
زنان فعال در  /برفي گيري گلوله نمونه
بوكي مرتبط  ها و صفحات فيس گروه

  با مسائل زنان كرد

ة مشاهد  3
  مشاركتي

گذاري مطالب  اشتراك به
  هاي عمومي در گروه

 81( ماه 8
  )مطلب

شوندگان در مورد  پرسش از مصاحبه
هاي فعال مرتبط با مسائل زنان  گروه

  )انتخاب گروه( كرد

  ماه 8  ها مشاركت در بحث
ميزان طرح مسائل مرتبط با زنان كرد 

ها و صفحات مرتبط  هاي گروه در بحث
  با مسائل زنان كرد

تبادل نظر با كاربران ديگر 
  ماه 8  بوك در فيس

ميزان طرح مسائل مرتبط با زنان كرد 
ها و صفحات مرتبط  هاي گروه در بحث

  با مسائل زنان كرد

بررسي اسناد و   4
  بوكي متون فيس

 3019  بوكي تصاوير فيس
  تصوير

ميزان طرح مسائل مرتبط با زنان كرد 
در تصاوير موجود در صفحات و 

  شده هاي بررسي گروه

  ويديو 89  بوكي ويديوهاي فيس
ميزان طرح مسائل مرتبط با زنان كرد 
در ويديوهاي موجود در صفحات و 

  شده هاي بررسي گروه
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هاي غني، توصيف عميق و تفسير غنـي   بنايي برساختي با تمركز بر دادهمة تأكيد دارند، اما نظري
بـراي بحـث   ( پـردازد  ديـاگرام نظـري مـي   ة نظريه يا ارائة نظريه، توسعة دهد و به ارائ را ارائه مي

بر اين اساس، پس از گـردآوري هـر داده، كدگـذاري    ). ]12[: مفصل در اين زمينه نگاه كنيد به
در كدگـذاري متمركـز، كـدهاي    . و كدگذاري متمركز انجام شـده اسـت   1نويسي اوليه، يادداشت

پـس از  . شود نظريه يا دياگرام نظري تسريع مية به سمت ارائ شوند و حركت تر مي عيااوليه انتز
كدگذاري نظـري بـه برقـراري رابطـه     ة كدگذاري اوليه و كدگذاري متمركز، در مرحل دادن انجام

 ،درنهايـت . مركـزي را بـه دسـت آورديـم    ة آمده پرداختيم و مقول دست هاي مختلف به بين مقوله
ذكـر  شـايان  . اي، دياگرام نظري را ارائه داديم هستهة مقول برمبناي ارتباط مقوالت با يكديگر و با

و بحـث مـدل    دارد كدگـذاري اوليـه، متمركـز و بـاز    ة برساختي سـه مرحلـ   مبناييِة است نظري
  .شده استپارادايمي در آن نكوهش 

  ها ارزيابي كيفيت و اعتبار يافته
ننـدگان  ك تكنظـر شـر   ا تفسـير و تحليـل مـا از   يپس از اتمام تحليل، الزم است مشخص شود آ

 نـان حاصـل شـود   يه اطميـ نظر فراينـد در  ها آن يع و تواليز از صحت وقايا نه و نيدار است  امعن
نفـر از   سـه آمده و نتـايج آن را بـه     دست به منظور رسيدن به اين هدف، دياگرام نظري به. ]14[

رسيدن به دياگرام را  فرايندها مصاحبه كرده بوديم نشان داديم و  بوكي كه با آن كنشگران فيس
بـود كـه در   شـوندگان بـدين دليـل     نفر از خـود مصـاحبه   سهانتخاب . ها تشريح كرديم براي آن

بايـد صـحت و    شـده  هاي مطالعه هاي تفسيري و انتقادي خود سوژه هاي متعلق به پارادايم  روش
نـد نـه افـراد و متخصصـاني خـارج از ميـدان       كنييـد  أها و تفسيرهاي محققان را ت  درستي يافته

ا انجـام  هـ  هـاي آن  تفسيرهايي كه مـا از گفتـه   درواقع، هدف اين بود كه ببينيم آيا واقعاً. مطالعه
بيانگر اين بود كه هر سه  هاي حاصل از اين كار يافته. ها هم بوده است يا نه ايم نظر خود آن داده

ـ . اند شده تا حدود زيادي موافق بوده با تفسيرهاي ارائه بسـترزدايي از  ة تنها تفاوت عمده در مقول
در . ت حـل شـد  كدگـذاري ايـن تفـاو    فراينـد هـا و   دادهة زنانگي بود كه پـس از بررسـي دوبـار   

تاريخ و نقش آن در بازتعريف زنانگي را فراموش كرده بـوديم كـه در   ة تفسيرهاي اوليه، ما مسئل
هاي كلي پژوهش را  هاي حاصل از اين كار يافته يافته. دشتفسيرهاي مجدد اين مورد هم اضافه 

هـا   كيفيـت يافتـه   هم براي ارزيـابي اعتبـار و  » بندي زاويه«از تكنيك  ،عالوه بر اين. دندكريد أيت
هـا،   ديم با درگيري مـداوم و مسـتمر ذهنـي خـود بـا داده     كربر اين مبنا، سعي . استفاده كرديم

هـاي متنـوع و گسـترده     از داده ،همچنـين . يمكنپذير  وسعت اطالعات و عمق اطالعات را امكان
كدگـذاري  پـس از  ). بندي اطالعـات  زاويه( ديمكرهاي خود استفاده  براي اعتباربخشي به تحليل

رد فعاليت مسائل مرتبط با زنان كُة نفر ديگر كه در حوز دواز  ها آنپژوهشگران،  از سويها  داده
                                                        

1. Memo 
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هـاي   ها را كدگذاري كنند تا صحت و اعتبـار كدگـذاري و مقولـه    برخي از داده ندداشتند خواست
نفـر تـا حـدود    نتايج بيانگر اين بـود كـه هـر دو    ). بندي كدگذار زاويه( آمده ارزيابي شود دست به

ـ  نمـايش بـه   ،مقاومت زنانهة هاي مشابه را انجام داده بودند، اما در دو مقول زيادي كدگذاري ة مثاب
ها متفاوت بود كه محققـان بـا بررسـي     شدن كنش، كدگذاري سلبي و كنش و تقديس رنج زنانه

هاي اوليه  قولهم( هاي پژوهش به اين نتيجه رسيدند كه اين دو مقوله را تغيير بدهند دادهة دوبار
  ).شدن مقاومت بودند نمايش رنج زنانه و زنانه

  ها يافته
شناسي ذكر كرديم، رويكرد تحليلي مورد نظر ما در ايـن پـژوهش    گونه كه در بخش روش همان

كدگـذاري اوليـه، كدگـذاري    ة مبنايي است كه براسـاس آن سـه مرحلـ   ة رويكرد برساختي نظري
كد و مفهوم بـاز بـه    181كدگذاري اوليه،  ةدر مرحل. ايم دادهمتمركز و كدگذاري نظري را انجام 

كدگذاري ة در مرحل. آمده است 2ها در قالب مفاهيم در جدول  هاي مهم آن دست آمد كه نمونه
ـ  6كدگذاري نظـري، ايـن مقـوالت بـه     ة در مرحل. عمده به دست آمد ةمقول 12متمركز،  ة مقول

و بعـد از آن    كرديمها، ابتدا مقوالت عمده را بررسي  يافتهدر بخش . نظري عمده انتزاع پيدا كرد
  .دياگرام نظري را ارائه داديم

  

  ها مصاحبه ياز كدگذار آمده دست بهم و مقوالت يمفاه .2جدول 
  مقولة مركزي  مقوالت عمده مقوالت مفاهيم  رديف

1  

رنگ مردان در جنگ، نشاندادن حضور كم نشان
از سوي زنان، ندادن تصاوير مردان در جنگ 

هاي خشن در جنگ، لزوم شركت  حذف صحنه
دادن عدم توانايي مردان  زنان در جنگ، نشان

براي جنگيدن نسبت به زنان، نقد مردانه 
 كردن جنگتلقي

مردزدايي از 
  جنگ

مقاومت زنانه، 
مثابة  نمايش به
  كنش

بازتعريف 
هاي  نقش

  جنسيتي

2  

زناننقش پررنگ زنان كُرد در كوباني، مقاومت
در برابر داعش، عدم نمايش نقش مردان در 

مقاومت، حضور زنان كرد در كوباني و تغييرات 
دادن نقش  هاي سنتي آنان، نشان زياد در نقش

 ضعيف مردان در مقاومت در برابر داعش

شدن  زنانه
  مقاومت

3  

هاي غمناك از آوارگي زنان،  دادن صحنه نشان
بر اهميت  ناديده گرفتن آوارگي مردان، تأكيد

شدن، نمايش  نمايش آوارگي زنان براي ديده
المللي از  آوارگي زنان و القاي لزوم حمايت بين

  زنان

 
  
شدن  زنانه

  آوارگي
  

  
 

تقديس رنج 
شدن  زنانه، سلبي
  كنش
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4  
كشيدن زنان ازنقد شديد خشونت عليه زنان، رنج

رفتارهاي خشن مردانه، نمايش خشونت مردانه و 
اين مسئله، تلقي پدرساالري لزوم تغيير در 

 منزلة ريشة اصلي خشونت عليه زنانبه

خشونت 
  پدرساالرانه

5  
بوك، عدملزوم حضور فعاالنة زنان در فيس

مثابة  دخالت افراد ديگر در رفتارهاي زنان، زن به
، استقالل زنان در ...)نه شوهر، برادر و(فرد 

 دادن رفتارهاي مختلفانجام

محوري  عامليت 
  زنانه كنش

ستايش 
  فردگرايي زنانه

6  
عنوانتوجيه مالكيت مردان بر زنان، تلقي زن به

يك انسان مستقل، نقد نگاه خويشاوندي به زنان 
و اعمال محدوديت به خاطر آن، نقد ابزار و كاال 

 كردن زنان در جامعهفرض

زدايي از  ابژه
  وجود زنانه

7  
ضدزن بودن سياست احزاب كردي، نگاه

مردساالرانة احزاب كردي به زنان، نگاه ابزاري به 
زنان در احزاب كردي، ضد زن بودن ناسيوناليسم 

 كردي

زدگي  جنسيت
ناسيوناليسم 

  كردي
زدايي از  سياست

  زنانگي

8  

نقد شديد تقدم اهداف قومي بر رهايي زنان، لزوم
حذف نگاه ضد زن از سياست كردي، لزوم 

اجتماعي مستقل از فعاليت سياسي، فرهنگي و 
احزاب از سوي زنان كرد، اولويت مبارزة زنان 

 براي رهايي زنان از وضعيت نامناسب

تقدم رهايي زنان 
  بر اهداف قومي

9  
نكردن مردان در چگونگي استفادة زنان ازدخالت

بدنشان، لزوم تغيير نگاه جامعه به بدن زنان، نقد 
شديد ناموس فرض كردن بدن زنان از سوي 

 مردان

لزوم مالكيت 
  زنان بر بدنشان

زدايي از  مالكيت
  تن زنانه

10  

نقد كاال فرض كردن بدن زنانه، نقد نگاه
اقتصادي مردان به زنان، نقد نگاه ابزاري جامعه 

عنوان كاالي مورد مبادله، اهميت  به زنان به
اولويت وجود خود زنان نسبت به بدنشان در 

 جامعه

شدن  نفي كااليي
  زنانهبدن 

11  

نقد نقش اصلي مردان در ازدواج زنان، نقد
ساالري در فرهنگ كردي، نقد  خانواده

هاي فرهنگ كردي، لزوم تغيير  بودن مؤلفه مردانه
هايي  هاي فرهنگ كردي به مؤلفه مؤلفه

 غيرجنسيتي

نقد فرهنگ 
مردساالرانة 

  كردي
بسترزدايي از 

  زنانگي

12  

كردستان، ريشة تاريخيلزوم نگاه زنانه به تاريخ
داشتن مردساالري در جامعة كردي، نقد خشونت 
عليه زنان در تاريخ كردستان، لزوم بازنگري در 

بسترهاي تاريخي و ايجاد بسترهاي غيرجنسيتي 
 جديد

نقد تاريخ 
مردساالرانة 

  كردي
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  مثابة كنش مقاومت زنانه؛ نمايش به )الف
انـد   هاي نظامي، جنگ و مقاومت نقش چنداني نداشـته  تاريخي معموالً در درگيري شكلزنان به 

گـروه تروريسـتي   ة اما پس از حمل. اند رانده شده در اين زمينه بوده  هايي به حاشيه و عمالً سوژه
شـهر  . طوركلي تغيير پيدا كرد طور خاص شهر كوباني، مسئله به و به ،داعش به كردستان سوريه

اي  داعش قرار گرفته بود و شهروندان كوبـاني چـاره  ة كوباني در همه طرف مورد محاصره و حمل
هاي مقاومت زنانه در شهر كردنـد   زنان كوباني شروع به تشكيل گروه. به غير از مقاومت نداشتند
شهر كوباني پس از مقاومت زنان و مـردان كوبـاني از سـقوط نجـات     . و به جنگ با داعش رفتند

قب راندن داعـش از ديگـر شـهرهاي سـوريه نقـش      هاي زنان بعدها در ع پيدا كرد و همين گروه
شهر رقه ... ها و هاي ديگر شامل اعراب، تركمن كليدي داشتند و درنهايت توانستند با كمك گروه

بـوك كـردي    اما پرسش اساسي براي پژوهش ما اين است كه در فـيس . را از داعش پس بگيرند
. وك چه خوانشي از اين مسئله دارنـد ب شود و زنان كرد در فيس اين مسئله چگونه نشان داده مي

دهـد فرمـي از    بوك كردي و از سوي زنـان كـرد خـود را نشـان مـي      آنچه بيش از همه در فيس
زنان در جنگ بـه نمـادي   ة منظور اين است كه حضور گسترد. است» شدن جنگ ستايش زنانه«

ة ركت گسـترد كنند ش زنان كرد فكر مي. ها تبديل شده است براي حضور سياسي و اجتماعي آن
خـانواده  ة زنان كرد در مبارزات مسلحانه عليه گروه تروريستي داعش سبب شـده آنـان از عرصـ   

  :گويد در اين زمينه مي شوندگان يكي از مصاحبه. خارج و وارد سياست و اجتماع شوند
هاي شديد اجتماعي و سياسي دارند، اما ايـن افتخـار بزرگـي     زنان در خاورميانه محدوديت

هـا را بـه    تـوانيم آن  بايد تا مي. اند مبارزه با تروريسم شده دار پرچمنان كرد در كوباني است كه ز
  1.جهانيان نشان بدهيم

اي  زنان كرد عليه داعش، سبب شده با مسـئله ة اين مسئله، يعني تالش براي بازنمايي مبارز
واقعيـت ايـن   . مواجـه باشـيم   ،ويژه در جنگ كوبـاني  به ،در جنگ» راندن مردان حاشيه به«با نام 

بـوك بـه صـورت     جنگيدند، اما آنچـه در فـيس   است كه مردان و زنان همراه باهم در كوباني مي
ـ   . بسيار گسترده به نمايش درآمده تصاوير زنان كوباني است جنـگ  ة بنابراين، ما بـا نمـايش زنان

تروماتيـك از جنـگ   هـاي   زمـان شـاهد حـذف صـحنه     بوكي، هـم  در اين نمايش فيس. مواجهيم
چنـين   2و  1 ةتصـاوير شـمار  ( درواقع، يك نمايش رمانتيك از جنگ زنانـه را شـاهديم  . هستيم
ة هرچنـد ايـن مسـئله بـا واقعيـت فاصـله دارد و جنـگ صـحن         ؛)دهنـد  اي را نشـان مـي   مسئله
  :گويد در اين زمينه مي شده يكي ديگر از زنان مصاحبه. هاي تروماتيك و دردناك است حقيقت

شدن يك  كشتهة توانم صحن آلود است و سخت، اما من كه نمي يعي است كه جنگ خونطب
شود بقيه فكر كنند  اين باعث مي. به اشتراك بگذارم ،كه صورتش خونين است را، مبارز زن كرد

  .برند از مقاومت برند، در حالي كه لذت مي ها از جنگيدن و مقاومت لذت نمي اين
                                                        

نويسـندگان   سـوي از بوك بـه زبـان كـردي بـوده و      در فيس شده شده و بيشتر متون بررسي انجام يها مصاحبه .1
  .ترجمه شده است
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  افع خلق در كوبانيگريالهاي زن مد. 1تصوير 

  گريالهاي زن مدافع خلق در كوباني. 2 تصوير
درك  ،ويـژه جنـگ بـا داعـش     به ،آنچه زنان كرد از جنگ. ديگر مواجهيم يدر اينجا با تغيير

مقاومت فرمي از مبارزه براي زنـدگي اسـت، امـا    . كنند بيشتر فرمي از مقاومت است تا جنگ مي
تـوان در نـام يكـي از     اين مسـئله را مـي  . صورت بگيردجنگ ممكن است براي حمله به ديگري 

مقاومـت، زنـدگي   «: كردزنان كوباني مشاهده ة مبارزة بوك در زمين هاي عمومي در فيس صفحه
كننـد كـه در آن    اي درك مـي  تجربه ةمنزل مقاومت زنانه در كوباني را بهة تجرب زنان كرد» .است

دهند و مركزيـت مردانـه در    ودشان را نشان ميزنان عامليت خ .رسد كنش زنانه به اوج خود مي
بـوك خـويش چنـين     فـيس ة يكي از زنان كرد در صفح. كشند جنگ و مقاومت را به چالش مي

  :نوشته است
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. تنها تاريخ را تغيير دادند، بلكه تصوير زن كرد را هـم عـوض كردنـد    زنان كرد در كوباني نه
  .است االن زن كرد خيلي بيشتر از مردان كرد مورد توجه

اما هدف از اين نمايش زنانه از جنگ و به نوعي ستايش اين عمل چيسـت؟ زنـان در تـاريخ    
اما كـنش  . اند اند و نقشي در مبارزات كردها نداشته طور معمول در حاشيه بوده سياست كردي به

ه هاي مهـم را در مبـارزه عليـ    ها يكي از نقش آن. آميز بود ها و مقاومتشان در كوباني موفقيت آن
. داعش بازي كردند و به نوعي به نماد و سمبل مقاومت در برابر اين گروه تروريستي تبديل شدند

اي نـوين از   پردازند، چون بيانگر تجربـه  بوك به ستايش اين فرم از مقاومت مي زنان كرد در فيس
ر معناي منزلة گام اول در تغيي زنان كرد تجربة كوباني را به. كنش سياسي و اجتماعي زنانه است

. كنند؛ تغييري كه الزمة تداوم آن حضور سياسي زنان در جامعة كردي اسـت  زنانگي قلمداد مي
  :كند بوك همين مسئله را بيان مي يكي از فعاالن زن كرد در يكي از صفحات عمومي فيس

ايـن حركـت اول عـالي    . كار كنيم هما زنان بايد به اين فكر كنيم كه بعد از نابودي داعش چ
بايد پس از نابودي داعش پا پس نكشيم و وارد سياست كـردي  . است، اما بايد تثبيت شودبوده 
  .بايد برابري زن و مرد را در سياست كردي نهادينه كنيم. شويم

  شدن كنش تقديس رنج زنانه؛ سلبي )ب
طور خاص نمايش رنج، مفهومي ايدئولوژيك است كه هر حزب، گروه و فردي برمبنـاي   و به ،رنج

اين رنج در كردسـتان معمـوالً محصـول    . گذارد هاي ايدئولوژيك خود آن را به نمايش مي عينك
اما آنچه ما . رديگ يم دربراست كه هم زنان و هم مردان را ... جنگ، درگيري، آوارگي، خشونت و

 ةبـار در اينجـا بحـث در  . هستيم، نوعي نمايش زنانه از رنـج اسـت  ش بوك كردي شاهد در فيس
خـوانش و تفسـير زنـان     مـان ، بلكه منظوريسترنج نة و هدف آن از نمايش زناننقش ايدئولوژي 

شـوند   زنان كرد بر اين باورند كه اساساً رنجي كه زنان كرد متحمل مـي . كرد از اين مسئله است
ايـن رنـج مضـاعف از    . هاي خاورميانه نيسـت  قابل قياس با مردان كرد و حتي زنان ديگر قوميت

 امـل وعاز هاي سياسي  هاي اجتماعي و خشونت ته است، اما محدوديتگرفريشه عوامل مختلفي 
مسـائل   دليلهايي چون خشونت عليه زنان، قتل به  هاي اجتماعي سبب رنج محدوديت. اند اصلي

هـايي چـون بـه     هاي سياسي سبب رنج ناموسي و عدم توانايي كنشگري اجتماعي آزاد و خشونت
  ها در زن كرد و بـه حاشـيه   بندي اين رنج مفصل. تاسارت گرفته شدن، مرگ و آوارگي شده اس

مردانه سبب شده هسـتي و وجـود زن در معـرض تهديـد     ة شدن وي از سوي منطق سلط  رانده
  :گويد در اين زمينه چنين مي شده يكي از زنان مصاحبه. جدي قرار بگيرد

، جامعه، دولـت،  از طرف شوهر، برادر، خانواده. اند زنان كرد از هر طرف مورد ظلم واقع شده
هـا   ما سال. اصالً مگر نفسي براي ما مانده تا زندگي كنيم. و همهدانشگاه، سياست، حزب و همه 

  .ايم هاست مرده و دهه
. دهنـد  حال پرسش اين است كه زنان چگونه در برابر اين رنج مضـاعف واكـنش نشـان مـي    
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كننـد رنـج زن    تـالش مـي  آنان . بوك نمايش رنج مضاعف است اولين واكنش زنان كرد در فيس
رنـج زن  ة هدف اصلي از اين كار طـرح مسـئل  . ممكن بازنمايي كنندة ترين شيو كرد را در وسيع

شود زنـان ديگـر    درواقع، نمايش رنج از سوي زنان كرد سبب مي. كرد در سطحي اجتماعي است
ايـن  . رداز اين وضعيت آگاه شوند و به نوعي فرمي از خودآگاهي جمعي در زنان كرد شـكل بگيـ  

زنان كرد است ة رنج تعداد معدودي از زنان نيست، بلكه رنج هم فقطزنان معتقدند رنج زن كرد 
ديـدگي زنـان    اول، خودآگاهي جمعي آنان از وضعيت رنجة و راه رهايي از اين وضعيت، در مرحل

  :كند گونه توصيف مي بوك خود اين شرايط را اين فيسة يكي از زنان كرد در صفح. است
ها را نبايد فقط مختص زنـان روسـتايي يـا بعضـي      نت عليه زنان، قتل زنان و مرگ آنخشو

ممكـن اسـت شـرايط    . زنان كرد استة اين خشونت و قتل و مرگ براي هم. زنان شهري بدانيم
  .كنند ها هم سطحي از خشونت را تجربه مي بعضي از آنان كمي بهتر باشد، اما آن

هايي نيست كه محصول ساختار پدرساالرانة جامعة كردي  بازنمايي رنج زنان فقط شامل رنج
نمونة مشخص اين . شود اند نيز شامل مي هاي سياسي هايي را كه محصول خشونت است، بلكه رنج

پس از هجوم گروه تروريستي داعش به كردستان عراق و سوريه، . ديدگي آوارگي است فرم از رنج
تر آوارگـي زنـان    بوك شاهد بازنمايي وسيع ما در فيسبسياري از زنان و مردان كرد آواره شدند، ا

گيري از هر فرصتي براي بازنمايي و نمايش رنج زن كرد  توان بهره اين مسئله را به نوعي مي. بوديم
  :در يكي از صفحات عمومي مرتبط با زنان كرد چنين آمده است. قلمداد كرد

تري از خشونت عليه زنان كرد  انهداعش، تداوم وحشياز سوي آواره شدن و اسارت زنان كرد 
  .تر و تندتر است اين خشونت اين بار علني... است

دهي به فرمي از خودآگاهي جمعـي بـا    بوك و تالش براي شكل نمايش رنج زن كرد در فيس
كردن زنـان كـرد از    اند با آگاه بوك در تالش درواقع، زنان كرد در فيس. مفهوم زنانگي پيوند دارد

در تعريـف كالسـيك   . ها تغييراتي در تعريف آنان از زنانگي شكل بدهنـد  گي آنديد وضعيت رنج
كردند،  بودنشان تفسير مي منزلة بخشي از وضعيت طبيعي زن زنانگي، زنان كرد خشونت و رنج را به

اند اين تعريف را دگرگون كنند و تعريف اجتماعي، سياسي و  بوك زنان كرد در تالش اما در فيس
به جاي تعريف فردگرايانة آن، كه در تعريف كالسيك از زنانگي و رنج زنان وجود  فرهنگي از رنج

شايان ذكر است عوامل ايدئولوژيك ممكن است اين تعريـف نـوين را كانـاليزه    . دارد، ارائه بدهند
مسئلة مهم در اينجا اين اسـت كـه آيـا    . كنند كه هدف پژوهش حاضر بررسي اين مسئله نيست

رسد اين نمايش كنشي سلبي در  به نظر مي. را كنشي زنانه قلمداد كرد يا نه توان نمايش رنج مي
  .ديدگي راستاي بازنمايي رنج زن كرد است تا تالشي براي تغيير وضعيت ستم

  ستايش فردگرايي زنانه )ج
منظـور  . بوك ستايش فردگرايـي اسـت   ديگر مرتبط با برساخت زنانگي زنان كرد در فيسة مسئل
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زدايـي كننـد و    خودشان ابـژه ة ند كه از وجود زنانا بوك در تالش زنان كرد در فيساين است كه 
كـه  نيسـت  البته اين امر در تضاد با اين مسـئله  . هاي زنانه را نشان بدهند محوري كنش عامليت

ديدگي زن كرد را نه امـري فـردي، بلكـه امـري اجتمـاعي تعريـف        كنند رنج زنان كرد تالش مي
درواقـع،  . هـاي خودشـان تأكيـد دارد    يي زنانه بيشتر بر مالكيت زنان بر كنشبلكه فردگرا ،ندكن

ورزي جنسـيتي و   كـه زنـان بايـد در كـنش     را كنند اين مسئله بوك سعي مي زنان كرد در فيس
اين امـر  . باشند و تابع جبر ساختاري در جامعه نباشند نشان بدهند داشته غيرجنسيتي استقالل

زنان . استهم  زمينهت اجتماعي و سياسي زنان نيست، بلكه در همين تنها در تضاد با مشارك نه
در ايـن زمينـه دخـالتي     ،از جمله خـانواده  ،ورزي جنسيتي آزاد باشند و افراد ديگر بايد در كنش
خـواهر،   ةمنزل نه به ،تعريف كنند» فرد«يك  ةمنزل را به» زن«كنند  آنان سعي مي. نداشته باشند
هاي اجتماعي و  منجر شود كه زنان در كنش درنهايت بايد به اين مسئله اين امر. دختر يا شوهر

يكـي از زنـان كـرد    . محور نباشد هاي تابعيت هاي آنان كنش ند و كنشدارسياسي نقش مستقل 
  :بوك خودش نوشته است فيسة اي ديگر در صفح همين مسئله را به گونه

. او يـك زن اسـت  . دختر پدرشزن كرد يك زن است، نه زن شوهرش يا خواهر برادرش يا 
يعني برادر و پدر و شـوهرش نبايـد مـانع شـوند كـه در اجتمـاع        ،گوييم يك زن است وقتي مي

  .نشين شود يا يك همراه خانوادگي هميشگي در جامعه داشته باشد حضور داشته باشد و خانه
نـه اسـت كـه    نـد فرمـي از فردگرايـي زنا   ا بوك به دنبال آن بنابراين، آنچه زنان كرد در فيس

زمـان بـا    ايـن امـر هـم   . يك فرد كنشـگري كننـد   ةمنزل برمبناي آن زنان به صورت مستقل و به
بدين معنا كه زن قبل از هر چيز يك فرد انساني است و بعـد از آن  . خويشاوندزدايي از زن است

قدنـد  كننـد، زيـرا معت   زنان بر اين مسئله تأكيد مـي . شود وارد ساختار خانواده و خويشاوندي مي
اي در دست  طور خاص ساختار خانواده زنان را محدود و آنان را به ابژه ساختارهاي اجتماعي و به
ند و نگاه ابزاري بـه زنـان را زيـر    ا زدايي از وجود زنانه آنان خواستار ابژه. مردان تبديل كرده است

كسي تعلق ندارد، بلكه  زن به هيچ. زدايي شود بنابراين، بايد از وجود زنانه مالكيت. برند سؤال مي
يك وجود انساني مستقل است و همين وجود انساني و فردي است كـه بايـد مبنـاي كنشـگري     

يكي از زناني كـه بـا وي مصـاحبه انجـام شـده در ايـن       . جنسيتي و غيرجنسيتي وي قرار بگيرد
  :گويد زمينه چنين مي

م وم سفر و حتـي بـر  وبرم خريد كنم، گردش كنم، ودوست دارم تنها بر. ببينيد من يك زنم
دهنـد و هـم قـانون و جامعـه و فرهنـگ و       م اجـازه نمـي  ا هم خانواده. خارج، اما امكانش نيست

  .است دردآور و زشت واقعاً شوداين بايد حل . ودش چيز مانعم مي همه

  زدايي حزبي از زنانگي سياست) د
نزديكـي دارنـد و عمومـاً    گرايـي بـا همـديگر پيونـد      در تاريخ معاصر كردستان، سياست و حزب

آنچه عموماً احزاب كـردي  . هاي قوميتي كردها هم در همين چارچوب تعريف شده است جنبش
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فرمي از ناسيوناليسم قومي بوده است كه توجه چنداني به نيازهـاي زنـان و    اند بودهبه دنبال آن 
 ]63؛ 47؛ 31؛ 2[ گرفتـه  انجـام هـاي   برمبناي برخي پـژوهش . هاي جنسيتي نداشته است مؤلفه

رهايي زنان نداشته و حتي در برخي موارد در تضاد ة ناسيوناليسم كردي تناسب چنداني با مسئل
زنـان در  از سـوي  اي  اين مسـئله بـه صـورت گسـترده    . رهايي زنان حركت كرده استة با مسئل

رنـد كـه   بوك عموماً بر ايـن باو  زنان كرد در فيس. بوك مورد توجه قرار گرفته است فضاي فيس
ة آغشـته اسـت و تـوجهي بـه مسـئل      هاي جنسيتي در مورد زنـان  ناسيوناليسم كردي به كليشه
البته اين مسئله در مـورد برخـي احـزاب    . ديدگي ندارد ديدگي و ستم رهايي زنان از وضعيت رنج

هاي آن در كردستان سوريه چندان صـادق   كردي مانند حزب كارگران كردستان تركيه و شاخه
دارنـد كـه بـه دنبـال اهـداف ناسيوناليسـتي        ند اين احزاب به صورت علني بيان ميهرچ( نيست
شـدت   كنند يك ايـدئولوژي بـه   هرحال، آنچه زنان از ناسيوناليسم كردي برداشت مي به). نيستند
  :اند بوك در اين زمينه چنين نوشته دو تن از زنان فعال در فضاي فيس. زده است جنسيت

يك حزب ناسيوناليستي است به صورت آشـكار بـه زنـان تـوهين      وقتي حزبي كه ادعا دارد
  !خواهيد؟ براي مردان؟ پرسيد آزادي را براي چه كسي مي انكند، بايد ازش مي

زنـاني كـه حتـي درون احـزاب     . ناسيوناليسم كردي هميشه فرمي مردساالرانه داشته است
  .اند اند به حاشيه رانده شده كردي به اين مسئله اعتراض كرده

زنـان كـرد نيسـت، بلكـه بيشـتر      ة البته منظور هم( بوك خوانش زنان كرد در فيس ،بنابراين
زده و نگـاهي   اين است كه ناسيوناليسم كردي مـاهيتي جنسـيت  ) نظر استدم شده زنان بررسي

. گرايانه و ناسيوناليسـتي اسـت   اين نگاه ابزاري عموماً در راستاي اهداف قوم. ابزاري به زنان دارد
زنـان در اولويـت قـرار    ة ديگر مسائل از جملـه مسـئل   ازاهداف قوميتي  ناسيوناليسم كرديبراي 
آنان معتقدند بايد . بوك قرار گرفته است شدت مورد انتقاد زنان كرد در فيس اين مسئله به. دارد

هـاي   زدايي بشود و زنان به طور مستقل و جداي از فعاليت طوركلي جنسيت از سياست كردي به
ليستي به فعاليت سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي بپردازنـد و خودشـان را درگيـر اهـداف       ناسيونا

بخشـي زنـان از    درواقع، از نظر آنان، هدف هر نوع كنش زنانه بايـد رهـايي  . ناسيوناليستي نكنند
بـر همـين   . نـد كنديدگي باشد و در خارج از اين چارچوب نبايد خودشان را درگير  وضعيت ستم
آغاز به ة در بخشي از بياني. دشتأسيس  1393در سال » منيست كردستانحزب ف«مبناست كه 

  :بوك آمده است كار اين حزب در فيس
هـر   بـراي  و طلبي جنسيتي و جنبش ملي موازي است تالش براي جنبش برابري ،از ديد ما

 از اعـم  اي بهانـه  هـيچ  تحـت  خـود  حقوق از ما كهكنيم  در همان حال تأكيد مي. ميكوش يم دو
 چشـم  كردهـا  عليـه  ملـي  سـتم  و تبعـيض  بـا  مبـارزه  اولويت و ملي حاكميت و دولت شتنندا

  .پوشيد نخواهيم
طـوركلي   زمان كه ناسيوناليسم و سياسـت كـردي را بـه    بوك، هم بنابراين، زنان كرد در فيس

 جهـت هـاي زنانـه در    نـد، خـود بـه كـنش    ا زدايي از آن دانند و خواستار جنسيت زده مي جنسيت



  1397بهار ، 1، شمارة 10، دورة فرهنگ و هنرزن در   64

هـا تقـدم    هدف اصلي آنان از اين كنش. اند دهكرديدگي اقدام  بخشي زنان از وضعيت ستم رهايي
  .بخشي است رهايي زنان از رهايي قوميتي و هر فرم ديگري از رهايي

  زدايي از تن زنانه مالكيت )ـه
ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي محدود شده است و هماننـد  از سوي زن كرد همانند زنان ديگر 

درواقـع، سـاختارهاي اجتمـاعي و    . نـدارد ختيار تام براي كنشگري اجتماعي و فرهنگـي  مردان ا
تري پيـدا كـرده و بـر     اي كه بعد عيني اما مسئله. زن كرد را در اختيار دارندة فرهنگي وجود زنان

بوك كردي هم بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، مالكيت زنان بر بدنشـان   همين مبنا در فيس
ساختارهاي اجتماعي از سوي آنان ة بوك معتقدند تن زنان در فيس شده كردي بررسيزنان . است

يكـي از   ةمنزل كردي به مالكيت درآمده است و آنان حق مالكيت بر بدنشان، بهة و فرهنگي جامع
. اين مسـئله در ارتبـاط مسـتقيم بـا زنـانگي قـرار دارد      . شخصي وجودشان، را ندارندهاي  بخش

ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي به سرقت رفتـه  از سوي معتقدند زنانگي آنان درواقع، زنان كرد 
بـر همـين   . اي ايدئولوژيك از زنانگي است سايه فقط زنانگي رواج پيدا كرده ةمنزل است و آنچه به

مالك بـدن   ةمنزل زدايي شود و زنان به مبنا، آنان معتقدند قبل از هر چيز بايد از تن زنانه مالكيت
زنانه تغيير پيدا كند و مردان در مديريت بـدن زنانـه    نگاه جامعه به تن .اخته شوندخودشان شن

  :گويد يكي از زنان كرد در اين زمينه چنين مي. دخالتي نداشته باشند
وسطايي است كه من زن از يك مرد، حاال شوهر باشد يا برادر يـا هـر    خيلي مزخرف و قرون

 ؟مشكلي ندارنـد بـا پوششـم    ؟م را رنگ كنميد موهاكس ديگري، اجازه بگيرم كه مشكلي ندارن
  ؟مشكلي ندارند بخواهم جراحي زيبايي كنم

در اين ميـان، آنچـه بيشـتر    . اند كردي زنان به كاال تبديل شدهة زنان كرد معتقدند در جامع
مـردان  از سـوي  درواقع، بدن زنانه به يك كاال تبديل شده است كه . نمايان است بدن زنان است

محوري مردان بـر تـن زنانـه     از مالكيت ،شدن بدن زنانه اين مسئله، يعني كااليي. دشو ميمعامله 
كنند كـه   كاال تلقي مي ةمنزل آن را به ومردان بدن زنانه را ملك خودشان قلمداد . گيرد مي ريشه
بوك در نقد نگاه  چنين خوانشي از سوي زنان كرد در فيس. توانند بين خودشان مبادله كنند مي

كـردي زنـان را   ة زنـان كـرد معتقدنـد جامعـ    . دهد محور جامعه به زنان خود را نشان مي ناموس
توانند هرگونه  بنابراين مي. ندا گيرد و به نوعي زنان ملك مردان ناموس مردان در نظر مي ةمنزل به

شـوند و تخطـي از سـاختار     زنان ناموس مردان تلقـي مـي  . بخواهند با ملك خودشان رفتار كنند
فرهنگي، اجتماعي و خانوادگي از سوي زنان با شديدترين برخوردها از سوي مـردان  ة شد ريفتع

توانند كنشـگري جنسـيتي داشـته باشـند،      درواقع، زنان به خودي خودشان نمي. شود مواجه مي
شوند و بايد در  آنان ناموس مردان تلقي مي. مردان اجتماعاز سوي شده  مگر در چارچوب تعريف

يكي از زنـان  . شند تا موقعيت اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي مردان زير سؤال نرودحفظ آن بكو
  :گويد چنين مي شده كرد مصاحبه
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نزديـك   دكسي حـق نـدار  . شود، مثل يك گوسفند، يك گاو با زنان مثل حيوان برخورد مي
، چـون  ودكسي نبايد نـزديكم بشـ   .م مثل يك گاو هستمه من .پدرم است، چون مال ودگاو بش

اگر . دار نشود بايد مواظب باشم ناموسشان لكه. م هستمبرادرو  پدرمن ناموس . هستم پدرممال 
  .ام دار بشود، بايد من بدبخت مجازات بشوم، چون مواظب نبوده لكه

عنـوان نـاموس وطـن قلمـداد      تر نگاه كااليي به زنان هنگـامي اسـت كـه بـه     حالت گسترده
كردهـا هسـتند و اگـر    ة ند كه زنان كرد ناموس همـ ا عقيدهبرخي از مردان كرد بر اين . شوند مي

اين مسـئله را  . شود دار مي و لكه دريگ ميكردي مورد تهديد قرار ة خطايي از آنان سر بزند، جامع
در كردستان عراق و اسارت زنـان كـرد   ) شنگال( داعش به سنجارة توان هنگام حمل خوبي مي به

از  مردان منتشـر شـده  از سوي بوك و عموماً  مورد در فيسهايي كه در اين  نوشته. دكرمشاهده 
انـد و نيروهـاي    اين حكايت دارد كه زنان كرد ايزدي به اسارت گرفته شده ناموس كردهـا بـوده  

اما ايـن مسـئله فقـط بـه رخـدادهاي      . دار شود دادند ناموس آنان لكه نظامي كرد نبايد اجازه مي
يكـي از زنـان   . روزمره اسـت  يشدن به گفتمان يلمحدود نيست، بلكه در حال تبد سياسي خاص

اي را در نقد ناسيوناليسم كردي و نگاه جنسيتي آن منتشر كـرده اسـت، از    كه نوشته ،فعال كرد
ة هايي كه در صـفح  محتواي يكي از پيام. اند گويد كه مردان كرد براي وي فرستاده هايي مي پيام

اينكه زنان كـرد نـاموس كردهـا هسـتند و      :ده بيانگر همين مسئله استكرشخصي خود منتشر 
  !فروشي مساوي است با خودفروشي وطن

مـن  . زبانـت بفـروش   كم خودت را به هـم  فروشى، دست ه درهرحال خودفروش و وطنكتو 
  .است دارم، قيمتش چند؟ منظورم شرف و ناموستيخر

 بـا زمـان   آنان همزدايي شود و  بوك معتقدند بايد از زنان مالكيت هرحال زنان كرد در فيس به
هـاي سـاختاري فرهنگـي و     اختيار بر بدن و تن خودشان، كنشـگري زنانـه را بـدون محـدوديت    

ند كه در آن مالك بـدن و وجـود   ا درواقع، آنان دنبال فرمي نوين از زنانگي. اجتماعي دنبال كنند
  .ها تصميم نگيرند خودشان باشند و مردان براي وجود و بدن آن

  ي از زنانگيبسترزدايي فرهنگ )و
كردسـتان مـروج فرهنـگ    ة د، ساختارهاي فرهنگـي و اجتمـاعي در جامعـ   شطور كه ذكر  همان

از سياســت و  ،كردســتانة جامعــة ايــن فرهنــگ مردســاالرانه بــه بيشــتر بدنــ. نــدا مردســاالرانه
زنان كرد معتقدنـد بسـياري   . نفوذ كرده است ،ناسيوناليسم قومي احزاب گرفته تا تفكرات فردي

درواقـع، ايـن فرهنـگ    . داردهـاي فرهنگـي    ند ريشـه ا ئل و مشكالتي كه زنان با آن مواجهاز مسا
دن بدن آنان كر كردي است كه خشونت عليه زنان، قتل ناموسي زنان، كااليية جامعة مردساالران

ة بخشي زنانه از اين وضعيت نياز است كـه در مرحلـ   بنابراين، براي رهايي. را شكل داده است... و
ممكـن  ة بوك اين فرهنگ را به شديدترين شـيو  زنان كرد در فيس. ين فرهنگي نقد شوداول چن
اين نقد شامل ساختارهاي خانوادگي و خويشاوندي، نگـاه مردسـاالرانه بـه ازدواج    . كنند نقد مي
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يكـي از  . است... كردي وة زنان و ديگر مسائل مرتبط با آن، مردمحوري بسترهاي فرهنگي جامع
  :بوك بررسي شده در اين زمينه چنين نوشته است وي در فيسة زناني كه صفح

دهد و با خشونت زباني و بدني و  فرهنگ ما هزاران سال است كه زنان را مورد ستم قرار مي
هاي زنان كرد بايـد در راسـتاي از بـين     تالش. دهد قتل و كشتن زنان آنان را مورد آزار قرار مي

  .بردن اين فرهنگ باشد نه بازتوليد آن
اي  هكردي ريشـ ة جامعة هم مشخص است، فرهنگ مردساالرانيادشده طور كه از متن  همان
گرا  هاي جنسيت كردي برمبناي انباشت مؤلفهة بدين معنا كه مردساالري در جامع. داردتاريخي 

كـن كـردن ايـن     بوك معتقدند بـراي ريشـه   زنان كرد در فيس. در طول تاريخ شكل گرفته است
تـاريخي آن را بررسـي    يو تغيير آن بايد نقد تاريخي ارائه بدهند و با تحليل زده فرهنگ جنسيت

هـاي   درواقع، براي شناخت چرايي و چگونگي ستمي كه بر آنـان رفتـه اسـت بايـد ريشـه     . ندكن
كـردي  ة زنـانگي مردمحـور كالسـيك و سـنتي در جامعـ     . و نقـد كننـد   سندشنابتاريخي آن را 

فرهنگ مردساالر بوده است، ايجاد شـده  ة دهند كه خود شكل ،برمبناي همين تاريخ مردساالرانه
نـد كـه   ا براي اين هدف، نيازمند اين. خواهند اين فرم از زنانگي سنتي را نقد كنند زنان مي. است

كـه عمومـاً در تضـاد بـا ايـن       ،به صورت تاريخي آن را به چالش بكشند و فرم نـوين زنـانگي را  
از زنانگي نـوين   دارند دهي به اين فرم نوين از زنانگي نياز براي شكل. فرهنگ است، شكل بدهند

بدين معنـا كـه زنـانگي خودشـان را بـر بسـتر فرهنگـي و        . بسترزدايي فرهنگي و تاريخي كنند
تاريخي مردساالر كردي بنا ننهند و به دنبال بسترهايي نوين باشند كه ممكن است در تضـاد بـا   

نـه   ،بخشي زنـان اسـت   ه براي آنان اهميت دارد رهايياما آنچ. فرهنگ و تاريخي كردي هم باشد
يكـي از زنـاني كـه بـا وي مصـاحبه      . ده استكراحترام به فرهنگ و تاريخي كه آنان را استثمار 

  :گويد انجام شده چنين مي
از . رود راحـت شـويم   خواهيم از ظلم و ستمي كه صدها سال است بر ما مي ما زنان كرد مي
خواهيم مثـل مـادربزرگ و    ما ديگر نمي. يموهد رها شد ما را زجر مي اي كه فرهنگ پدرساالرانه

خواهيم  ما مي. ن باشيمام مادرانمان تنها خدمتكاران شوهرمان و خانواده و روستا و شهر و طايفه
  .ملي و قومي و اين مزخرفات قابل قبول نيستة رها باشيم و هيچ بهان
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كردي ة زنانگي سنتي در جامع. دكرتوان در ناسيوناليسم كردي مشاهده  عيني اين مسئله را مي
تناسـب چنـداني بـا رهـايي زنـان از      فقـط   اي شكل گرفته كه نـه  يستيبرمبناي گفتمان ناسيونال

ديدگي زن كرد  گيري وضعيت ستم هاي شكل ديدگي ندارد، بلكه خود يكي از ريشه وضعيت ستم
زن بـودن را از  ة در اين فرم از زنانگي، اين فرهنگ و منطق مردساالري است كه شيو. بوده است

ر فضاي مجازي، اين فرم از زنانگي با چالش جدي مواجـه  با ظهو. كند لحاظ اجتماعي تعريف مي
اي حاكم بر فضـاي مجـازي، قـدرت تكثيـر و از كنتـرل كامـل        به سبب منطق شبكه. شده است

اند كـه   درواقع، در اين وضعيت، زنان اين توان را پيدا كرده. فرهنگ مردساالرانه خارج شده است
جدي فرهنگ مردساالرانه به كنشگري زنانه طور مستقل و بدون احساس محدوديت و كنترل  به

در  ،بنـابراين . كننـد  اين همان نگاهي است كه متفكران سايبرفمنيسم آن را ترويج مـي . بپردازند
درواقـع،  . كشـند  د و به چالش مـي ننك ميبوك بستر مردساالر را نقد  گام اول، زنان كرد در فيس

كـه  ، كـردي را ة ست كه ساختار مردسـاالران بوك اولويت دارد اين ا آنچه براي زنان كرد در فيس
ايـن نقـد عمومـاً    . ها شده اسـت، نقـد كننـد    ديدگي در آن دهي به يك وضعيت ستم سبب شكل

كـه  ، طور خاص فرمي از ناسيوناليسم كـردي  شامل نقد جدي و راديكال ناسيوناليسم كردي و به
ي تـاريخي  فراينـد در  ايـن سـاختار  . اسـت  و فرهنگ كردي ،كنند احزاب كردي آن را تبليغ مي

ديدگي زنان كرد را شكل داده اسـت و زنـان كـرد معتقدنـد بـراي رهـايي از ايـن         وضعيت ستم
تغييراتي كه سبب كنشـگري   ؛وضعيت بايد تغييراتي جدي در اين ساختار مردساالرانه رخ بدهد

دي زدايـي بـر بـدن و وجـود زنانـه را از بـين ببـرد، از سياسـت كـر          مستقل شود، مالكيـت ة زنان
بنـابراين، گـام اول زنـان كـرد در     . زدايي كند و درنهايت به رهايي زنان كرد منجر شود جنسيت

 ديدگي در زنـان كـرد   كردي است كه به وضعيت ستمة بوك نقد راديكال ساختارهاي جامع فيس
  .منجر شده است

ـ  فقطبوك  زنان كرد در فيس كـردي بسـنده   ة نقـد راديكـال بسـتر فرهنگـي مردسـاالران      هب
رويكـرد نظـري   . كننـد  ورزي زنانه تلقـي مـي   اي براي كنش مقدمه ةمنزل كنند، بلكه آن را به نمي

كه شرح آن در بخش نظري آمـد،  ] 55؛ 54؛ 53؛ 52؛ 38؛ 30؛ 29؛ 20؛ 18؛ 10[ سايبرفمنيسم
سـازي زنـان در فضـاي مجـازي      دهد و زنان را به كنش جمعي و آگاهي همين ايده را ترويج مي

بـدين  . كند عمومـاً حالـت ايجـابي دارد    كنش زنانه كه سايبرفمنيسم ترويج مي. دكن تشويق مي
بنـدد، امـا    دهي به فرمي نوين از زنانگي به كـار مـي   هاي زنانه را در راستاي شكل معنا كه كنش

كنـد، فرمـي سـلبي از     يافته در آن صـدق مـي   برساخت بوك كردي و زنانگيِ آنچه در مورد فيس
ـ   معنا كه زنان كرد به جاي اينكه با رويكردي آگاهي بدين. كنش زنانه است ة بخش به دنبـال ارائ

ديـدگي باشـند، بـه دنبـال نمـايش وضـعيت        راهكارهايي براي رهايي زنان كرد از وضعيت سـتم 
درواقع، آنان بيشتر از آنكه فرمـي از كنشـگري زنانـه را تـرويج كننـد، وضـعيت       . ندا ديدگي ستم
، آنان بر نمايش آوارگي و رنـج زنـان   ؛ مثالًدهند ي را نمايش ميكردة ديدگي زنان در جامع ستم
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گويند چه بايـد   كنند، اما نمي كرد تأكيد، رنج زنانه را تقديس و مقاومت زنان كرد را بازنمايي مي
كننـد و   ديدگي خودشان بسنده مـي  به نمايش وضعيت ستم فقطبه عبارتي بهتر، زنان كرد . كرد

بـوك بـه سـتايش     زنـان كـرد در فـيس   . دهنـد  ن وضـعيت ارائـه نمـي   راهكاري براي رهايي از اي
كردن در  بازي  كنند به دنبال نقش پردازند و زنان را تشويق مي هاي زنانه مي گرايي كنش عامليت

گوينـد كـه زنـان     نمـي  وقـت  چيهزدايي كنند، اما  جهان اجتماعي باشند و از وجود خودشان ابژه
زنـان و   درواقع، آنچه بيشتر نمود پيدا كرده نمايش وضـعيت . بدهندچگونه بايد اين كار را انجام 

بخشي  راهكارهايي براي رهايية شدن از اين وضعيت است نه تفسير اين وضعيت و ارائ خشمگين
شـدن كنشـگري زنانـه در جهـان      اين در حالي است كه براي عملي. زنان كرد از چنين وضعيتي

 يراهكارهـاي ة بعدي ارائة ديدگي و در مرحل وضعيت ستم اجتماعي كردي در ابتدا نيازمند تفسير
نمـايش و بازنمـايي چـه     فرايندفارغ از اينكه ايدئولوژي در اين . براي رهايي از اين وضعيت است

كنند و به دنبـال   هايي از رنج زنان كرد را ستايش مي نقشي دارد، زنان كرد عموماً چنين نمايش
، مـا در  هرحـال  بـه . ديـدگي خودشـان را نشـان بدهنـد     تمند كه با نمايش رنج، وضـعيت سـ  ا اين

بوك كردي با نمايش خشم زنان نسبت به وضعيت خودشان مـواجهيم و تفسـيري از ايـن     فيس
  .شود بخشي آن ارائه نمي هايي براي رهايي ايدهة وضعيت و ارائ

. مواجهيم بوك كردي هاي زنانگي در فيس هايي مختلف از تعارض بنابراين ما در اينجا با اليه
هاي ديگري در نقد بستر و  بوك، با تعارض شده در فيس گري زنانة ترويج عالوه بر تعارض در كنش

در نقد . اين اليه تناقض كمتري به الية اول دارد. روييم ساختار جامعة كردي از سوي زنان نيز روبه
درواقع، . غربي دارندساختار فرهنگي، سياسي و اجتماعي كردي، زنان گرايش زيادي به فمنيسم 

گيري از فمنيسم غربي به  بوك كردي مشخص است، اين است كه زنان كرد با الهام آنچه از فيس
اما واقعيت اين است كه نقد هر فرهنـگ  . اند دنبال مركززدايي زنانه از مردمحوري فرهنگ كردي

و گاهي اوقات متضاد  تواند تاريخ متفاوت دليل اين امر مي. مردساالري نيازمند منطقي بومي است
آنچه در فرايندي تـاريخي، فرهنـگ و   . گيري ساختارهاي مردساالر در جوامع مختلف باشد شكل

سياست مردساالرانة جامعة كردي را شكل داده است، با آنچه فرهنگ و سياست مردساالرانة غربي 
توانـد بـه    م غربي نمـي گيري از فمنيس بنابراين، الهام. كلي متفاوت باشد تواند به را شكل داده مي

بخش منجر شود، بلكه آنچه نياز است فرمي از فمنيسم بومي است كه بتوانـد   راهكارهايي رهايي
ها را درك و  شدن آن ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي كردي و فرايند تاريخي مردساالرانه

بوك كردي هم  فيس هاي زنانه در توان در ستايش فردگرايي كنش اين تعارض را مي. تفسير كند
هيچ راهكـاري   كه يدرحالپردازند،  هاي زنانه مي درواقع، زنان كرد به ستايش كنش. مشاهده كرد

شده از ساختارهاي سياسي و فرهنگي جامعة كردي ارائه  ديدگي منتج براي رهايي از وضعيت ستم
ن است پيامدهايي هاي زنانه بدون رهايي از ساختارهاي مردساالرانه ممك ستايش كنش. دهند نمي

دو عامل بنيادي، يعنـي  . ديدگي آنان را بازتوليد كند ديگر براي زنان داشته باشد و وضعيت ستم
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انـد و در   هاي زنانه، بـه همـديگر بسـيار نزديـك     نقد بستر ساختاري مردساالري و ستايش كنش
. هسـتيم  بوك كردي شاهد فرمـي از جـدايي ايـن دو عامـل     اما در فيس. اند همديگر تنيده شده

زمان كه شاهد نقد بستر سـاختار مردسـاالري    بوك كردي هم افتد كه در فيس ندرت اتفاق مي به
آنچه وجود دارد نقد نامنسجم بستر ساختار . هستيم كنش زنانه هم به صورت ايجابي اعمال شود

ي و ديدگ بخش براي رهايي از وضعيت ستم مردساالري جامعة كردي بدون ارائة راهكارهايي رهايي
  .كنشگري زنانه است

، ميبپـرداز هاي پژوهش با رويكردهاي نظري موجـود   يافتهة درنهايت، اگر بخواهيم به مقايس
. بوك هـم صـادق اسـت    نقدهايي كه بر سايبرفمنيسم وارد است در مورد زنانگي كردها در فيس

هاروي اين ايـده را  . رسد منطقي به نظر مي ]28 ؛27 ؛26[ بيشتر از همه رويكرد انتقادي هاروي
باشـند، بلكـه   هاي مجازي حضور داشته  عنوان كاربر و سوژه به فقطكند كه زنان نبايد  مطرح مي
بخشي جمعـي بپردازنـد، سـاختارها را بـه طـور       ند كه با رويكردي انتقادي به آگاهيا نيازمند آن

بـوك   ايـن مسـئله در فـيس   . بخش ارائه بدهنـد  منسجم نقد كنند و درنهايت راهكارهايي رهايي
بخشـي جنسـيتي    دهـي بـه آگـاهي    هايي نامنسجم براي شـكل  تالش. ندرت وجود دارد كردي به

در  فقـط ند و ا هايي سلبي و موقعيتي دارند و بيشتر كنشني را شاهديم، اما انسجام چنداني جمع
. دهنــد كــردي روي مـي ة هــا و پـس از رخ دادن رويــدادهايي خـاص در جامعـ    برخـي موقعيـت  

. شـود  بخـش ارائـه نمـي    شود و اساسـاً راهكـاري رهـايي    بخشي هم بسيار كم مشاهده مي رهايي
ديدگي زنان كرد است، نه تفسـير   جود دارد فرمي از نمايش وضعيت ستمدرنهايت، آنچه بيشتر و

توانـد   ديدگي هم مـي  هرچند همين كنش نمايش وضعيت ستم. و تالش براي تغيير اين وضعيت
بخشـي از وضـعيت    توانـد بـه رهـايي    گامي مثبت باشد، محـدودكردن مسـئله بـه نمـايش نمـي     
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