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Introduction
In this study, we have critically looked into the Iranian Kurds' constructed oppressiveness on Facebook. Our
theoretical idea is that the logic of virtual capitalism prevailing on Kurdish Facebook- Like in other spaces- is
dominant and different ideologies, including nationalism, confiscate various Kurdish-related statuses in their own
interests. Our main goal was to study the structure of the Kurdish oppressiveness on Facebook, providing
Emancipatory or awareness-raising ideas about the situation that has been eradicated due to marginalization. In fact,
our main question is how the Iranian Kurdish oppressiveness on Facebook is displayed and constructed and how
different ideologies play in this regard. Our preliminary assumption was that ideologies, shaping the fantasy structure
of Kurdish Subject by influencing the mentality of Kurdish subjects on Facebook. Then, these ideologies pursue their
own political and party interests by managing the fantasy structure of the Kurdish subjects.

Material & Methods
The method of research was Virtual Critical
ethnography. The research field was Kurdish
Facebook. The research data included focused
interviews with Facebook Kurdish users, photos and
videos shared on Facebook by Kurdish users, Post
shared on Facebook by Kurdish users on personal
pages, and public groups, comments provided by
Kurdish users in responding to various Post; participant
observation and Non-participant observation and the
Kurdish Facebook-related documents. Also, my
experience of the 10-year presence on Facebook was
an aspect of the data. The duration of this ethnographic
study was 23 months. The sampling method is a
purposeful sampling/network sampling that has been
done in a process. Also, theoretical sampling was used
for data sampling, the development of concepts and
categories, and the achievement of theoretical
saturation. The data analysis method is the
constructivist Grounded Theory.
Discussion of Results & Conclusions

Findings show that Kurdish oppressiveness on Facebook
is confiscated by ideology. Ideology, the construction of
a primordial past and pretends to be a pleasure
primordial ethnic or ethnic Pre-symbolic jouissance that
existed in the past and the 'other' stole it. After this
event, oppressed Kurds have started and continue. To
break this chain of oppression, the "other" must be
destroyed. Therefore, the destruction of "other" is
highlighted as a source of ethnic hatred and virtual
micro- fascism. This "other" is multi-layered which
includes "external other" and "internal other". Each of
the ideologies interprets this "other" in a different form.
Therefore, each of them has a "self" specific order for
the Kurds and rejects a vast "other" order. Any
opposition to ideology is condemned to exclusion and
expulsion. When we look at this, there is a situation
similar to the camp. The virtual subject is captured in a
camp. But the problem is that his expulsion from the
camp is the beginning of his arrival at another camp.
Each of the ideologies has constructed a camp. From the
ideological point of view, emancipation is possible only
by following the Facebook subject of ideological ideas
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of nationalism and Kurdish Left (Kurdish Socialism).
Meanwhile, the ideology of nationalism and Kurdish
Left (Kurdish Socialism) not only does not end the
oppressiveness but already reproduces of a new form of
oppressiveness. Overall, we see the birth of
oppressiveness and Janus of Emancipation in Kurdish
Facebook. This does not mean that real emancipation
cannot be realized. Like any other space, Facebook, as
well as ideological domination, produces various
possibilities for salvation and resistance. Within these
possibilities, it is possible to search for a form of
emancipation that emphasizes dialogue and peaceful
coexistence instead of focusing on the "other"
destruction and death.
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چكیده 
پژوهش حاضر دربارۀ چگونگي برساخت ستمديدگي كردهاي ايران در فيسبوک ازنظر انتقادي مطالعه و بررسي كرده است .ايدۀ نظري اين
مقاله ،اين است كه منطق سرمايهداري مجازي بر فيسبوک كردي حاكم است و ايدئولوژيهاي مختلف وضعيتهاي گوناگون مرتبط با كردها
را به نفع خودشان مصادره ميكنند .روش پژوهش ،مردمنگاري انتقادي مجازي است و فيسبوک كردي براي ميدان مطالعه انتخاب شده است.
روش نمونهگيري از نوع نمونهگيري هدفمند (نمونهگيري شبکهاي ،نمونهگيري گلولهبرفي و نمونهگيري نظري) بوده است .دادههاي پژوهش
شامل مصاحبههاي ساختارنيافتۀ آنالين و چهرهبهچهره ،يادداشتهاي ميداني حاصل از مشاهدات مشاركتي و غيرمشاركتي و تصاوير و
ويدئوهاي فيسبوكي بوده است .براي تحليل دادهها از روش نظريۀ مبنايي برساختي استفاده شده است .يافتههاي پژوهش بيانگر ايناند كه
ستمديدگي كردها در فيسبوک توسط ايدئولوژي مصادره مي شود .ايدئولوژي ،شکلي از لذت قومي ازلي را بازتعريف ميكند ،سرقت آن
توسط يک ديگري سياه را برساخت ميكند و درنهايت ،ممکنبودن بازپسگيري لذت قومي بهسرقترفته را تنها با پيروي از انگارههاي
ايدئولوژيک مدنظر خودش تحققپذير ميداند؛ اين در حالي است كه اين ايدئولوژيها به وضعيت ستمديدگي خاتمه نميدهند؛ بلکه
توليدكنندۀ شکل جديدي از ستمديدگياند .بهطور كلي ،در فيس بوک كردي شاهد زايش ستم و ژانوس رهايي هستيم .اين مسئله به معناي
وجودنداشتن امکان رهاييبخشي واقعي نيست .فيس بوک كردي مانند هر فضاي ديگري ،همزمان با سلطۀ ايدئولوژيک ،امکانهاي مختلف را
براي رهاييبخشي و مقاومت توليد ميكند .درون اين امکانهاست كه ميتوان شکلي از رهاييبخشي را جستجو كرد كه به جاي تمركز بر
ويراني و مرگ «ديگري» ،بر گفتگو و همزيستي مسالمتآميز تأكيد ميكند.
یکلیدی :فيسبوک كردي ،سرمايهداري مجازي ،مردمنگاري انتقادي ،ستمديدگي ،رهاييبخشي  
واژهها 
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مقدمهوبیانمسئله 

به اين نتيجه رسيد كه هیر كیدام شیکل و بازتفسیيري از ايین

تز اول از مجموعه تزهاي «جامعۀ نمايش »8گیيدبیور ()8939

معناها ارائه مي دهند كه با واقعيت فاصله دارد .اين مسئله بدان

چنين است« :سراسر زندگي جوامعي كه شرايط نوين توليد در

معنا نيست كه در فضاي مجازي و رسانهاي ،معنا بهطیور كلیي

آنها حاكم است ،خود را انباشت بيانتهايي از نمايشها عرضیه

از واقعيت خويش تهي مي شود .هميشه در اين فرايند ويرانیي

ميكند .همۀ آنچه زماني بيواسطه زيسته ميشد ،اكنون تبیديل

معنا ،هستهاي مازاد باقي ميماند كیه رهیاييبخشیي را ممکین

به بازنمايي محض شده است»؛ اين تز بيانگر حاكميیت مطلیق

مي كند؛ درواقع ،اين هسیتۀ میازاد معنیا ،در برابیر شیکل هیاي

منطق نمايش در جهان معاصر است .در جهان مدرنيتیۀ سیيال،

ايدئولوژي كه ويراني معنا را هد

قیرار میي دهنید ،مقاومیت

اين منطق نمايش خود را در قالب رسانه هاي ارتبیاطي جديید

ميكند و از دل اين مقاومت ،ميتوان رگههايي از رهاييبخشي

بازتوليد كیرده اسیت .ايین مسیئله سیبب شیده اسیت فضیاي

را استخراج كرد.

رسانه اي و بهويژه شبکه هاي اجتماعي مجازي ،فضايي مناسب

روايت فيسبوک هیم اينگونیه اسیت .فیيسبیوک فضیايي

براي جوالن ايدئولوژي باشند؛ درواقع ،وقتي سوژهها بیه يیک

ارتباطي و تعاملي است كه ايدئولوژي در آن نقش پررنگي ايفا

فضاي ارتباطي و تعاملي توجه ميكنند ،ايدئولوژي كه هميشیه

ميكنید

( Heyman & Pierson, 2015; Piacenti et al., 2014; Seo

بهدنبیال تسیخير ههنيیت ايین سیوژههاسیت ،وارد آن فضیاي

 .)& Ebrahim, 2014ما در فيسبوک با يک فضاي ايدئولوژيک

ارتباطي و تعاملي مي شود .در اين حالیت ،نمیايش در فضیاي

روبه رو هستيم كیه شیکل اسیتعماري بیه خیود گرفتیه اسیت

ارتباطي به ايیدئولوژي تبیديل میي شیود .نمیايش ايیدئولوژي

( )LaFrance, 2016; van Stam, 2017; Yim et al., 2016و تنهیا

تمام عياري است كه سوژهها را وادار به سکوت میيكنید و در

بخشهايي از واقعيت را برساخت ميكند كیه در زمينیۀ منیافع

عمل وجود آنها را به تسخير خود درمي آورد .ايدئولوژي ،معنا

ايدئولوژي ها باشد و بخش هاي ديگیر را بیهعمید بیه حاشیيه

را در رسانه هاي جديد بیه تسیخير درمیيآورد و سیوژههیا را

ميبرد .اين امر سبب ميشود ما با غيبتِ واقعيت در فيسبیوک

استثمار مي كند؛ بنیابراين ،میا بیا سیوژه هیايي استثمارشیده در

روبیهرو باشییيم و آنچیه نشییان داده میيشییود ،واقعیي نباشیید.

Postman, 1990; Hall,

ستمديیدگي كردهیا در فیيسبیوک هیم چنیين داسیتاني دارد.

;1982; 1985; Croteau & Hoynes, 2003; Wittkower, 2010

كردهاي ايران همانند ديگر اقوام ايراني در طول تاريخ ستمهیا

فضاي رسانهاي جديد روبهرو هسیتيم (

 .)Doyle & Fraser, 2010; Grimes et al., 2008ايیدئولوژيهیا،
معناهايي چون سیتم ،رنی  ،هويیت ،تیاريخ و ...را بیر مبنیاي
ساختار منافع خودشان بازتفسير ميكنند و وقتیي در تقابیل بیا
يکديگر قرار مي گيرند ،از اين بازتفسير اسیتفاده میيكننید كیه
عموماً غيرواقعي هم هست .درواقع ،اين معناهیا بیه كاالهیايي
براي مبادله در بازار ايدئولوژي ها تبیديل میي شیوند .ازطیر
ديگر ،ايدئولوژي ها براي مشروعيت بخشيدن به خودشان ،ايین
معناها را براساس بازتفسير ايدئولوژيک خودشان به كنشیگران
مجازي عرضه مي كنند .با درنظرگرفتن اين مسیئله كیه فضیاي
مجازي عرصۀ حضور ايدئولوژيهاي مختلف است ،میيتیوان

و رن هاي زيادي را تجربیه كیردهانید (بیراي نمونیه بمبیاران
شيميايي ،كوچ و مهاجرت اجباري ،جنگ و درگيیري نظیامي،
كولبري و .)...اين مسائل واقعيتهايي تاريخياند؛ امیا در نمیايش
فيسبوكي مسئله بهطور كلي متفاوت ميشود .ايیدئولوژي در ايین
نمايش نقشي اساسي بازي ميكند و عموماً ستمديیدگي كردهیا را
در زمينۀ منافع ايیدئولوژيک خیويش برسیاخت میيكنید .مسیئلۀ
مهمي كه در اين برساخت ايدئولوژيک وجود دارد ،اين است كیه
ايدئولوژي ،رهاييبخشي را تنها در پيروي از انگارههايي میيدانید
كه خود تفسير ميكند .در اين وضعيت ،بخشهايي مهم از مسیئله
به حاشيه رانده ميشوند؛ درواقع ،ستمديیدگي موجیود در فضیاي
فيسبوک به ستمديدگي كردها تقليیل پيیدا میيكنید و مسیيرهاي

The Society of the Spectacle
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رهاييبخشي كه عموماً فرهنگياند ،بهصورت مسیيرهايي تعريیف

معناهاي ديگر مرتبط بیا آن را براسیاس منیافع ايیدئولوژيک و

ميشوند كه با منافع كردها در تضادند .ستمديدگي مسئلهاي اسیت

حزبي خودشان تفسير ميكنند .هرچند ممکن اسیت درنهايیت

كه در بيشتر اقوام موجود در ايران و خاورميانه تاحیدودي تجربیه

يک ساختار ايدئولوژيک يکسان را به نمايش بگذارند .عیالوه

شده است؛ اما در فیيسبیوک كیردي شیاهد ايین مسیئلهايیم كیه

بر اين ،در تفسير حزبي و ايدئولوژيک از ستمديیدگي كردهیا،
و بیه حاشیيه رانیده

ايدئولوژي ،ستمديدگي اقوام ديگر را به حاشيه ميرانید و حیذ

انگاره ها و رگه هاي رهايي بخیش حیذ

ميكند و تنها ستمديدگي كردهیا را نمیايش میيدهید و بازنمیايي

مي شوند .اين در حالي است كه همين انگارهها ميتوانند اميید

ميكند .اين مسئله شکلي از تقليلگرايي قومي ستمديیدگي اسیت.

به رهايي بخشي در جامعه را شکل دهنید و تقويیت كننید .بیا

مسئلۀ بنياديتر اين است كه حذ و بهحاشيهراندن سیتمديیدگي

وجود اين ،نمي توان گفت غلبۀ ايدئولوژيها بر فضاي مجازي

اقوام ديگر ،مقدمهاي براي تبديل آنیان بیه گیروههیايي اسیت كیه

فيسبوک و تالش آنان براي حذ

انگارههاي رهاييبخش بیه

سبب توليد ستمديدگي كردها شدهاند.

معناي نااميدي از رهايي بخشي است .مقاومت و رهاييبخشیي

فيسبوک كردي عرصۀ حضیور ايیدئولوژيهیاي مختلفیي

هميشه بهمثابیۀ يیک میازاد از ايین روايیت سیر برمیي آورد و

(ناسيوناليسم ،چپگرايي ،بنيادگرايي مذهبي و )...است كه هیر

بهصورت لحظه اي ،اميد به رهیايي بخشیي را توليید میي كنید؛

كدام براي منافع خود حركت ميكنند .اين ايدئولوژيها عموماً

درواقع ،همان گونه كه ايدئولوژي بهصورت لحظیهاي ،گسیترۀ

با ساختارهاي حزبي در تاريخ كردسیتان آميختیه شیدهانید .در

نفوه خودش در فضاي فيسبوک كیردي را توسیعه میيدهید،

تاريخ معاصر كردسیتان شیاهد حضیور دو ايیدئولوژي غالیب

مقاومت در برابر آن هم بهصورت لحظهاي بازتوليد ميشیود و

ناسيوناليسم و چپ گرايي (سوسياليسم) بوده ايم كه هر كدام بر

اميد به رهايي را به زندگي روزمرۀ مجازي تزريق مي كنید .در

ساختار چند حزب سياسي در كردستان حاكم بوده اند .در كنار

اين پژوهش اين مسئله بررسي میيشیود كیه ايیدئولوژيهیاي

اين ايدئولوژيهاي غالب ،ايدئولوژيهاي ديگري نيز بیودهانید

مختلف در فيس بوک كیردي ،سیتمديیدگي كردهیا را چگونیه

كه در ساختار برخي احزاب كردي حضور داشتهاند كه بهطیور

مفصییلبنییدي مییيكننیید و درنهايییت ،سییتمديییدگي كردهییا در

مشخص مي توان به ايدئولوژيهاي مذهبي اشاره كرد؛ بیه هیر

فيس بوک چگونه برساخت پيدا ميكند .مسئلۀ ديگیر پیژوهش

حییال ،در فییيسبییوک كییردي شییاهد غلبییۀ دو ايییدئولوژي

حاضر اين است كه آيا رهايي بخشي از ايین وضیعيت ممکین

ناسيوناليستي و چپ گرايي هستيم .اين ايدئولوژي ها عموماً در

است يا خير .اگر پاسخ آري است ،فرايند اين رهاييبخشي بیه

تضاد با ساختارهاي سياسي رسمي دولت  -ملت در منطقهاند؛

چه صورت است.

درواقع ،آنچه از اهدا

پنهیاني ايین ايیدئولوژيهیا میيتیوان

فهميد ،تالش براي تأثيرگذاري بر ههنيیت سیوژههیاي كیردي

ادبيیییات نظیییري؛ ايیییدئولوژي ،واقعيیییت مجیییازي و
استعمارگرايي جديد

براي تغيير ساختارهاي رسیمي سياسیي در كشیورهاي ايیران،

«تقدير آن است كه همهچيز بهصورت شبيهسیازي دوبیاره

عراق ،سوريه و تركيه است .اين در حالي است كیه بنيادهیاي

ظهور كند .شبيهسیازي چشیمانیداز ،زن و انديشیه بیه ترتيیب

اجتماعي ،فرهنگي و سياسي جامعۀ كردي (بهطیور خیاد در

عکاسي ،سناريوي جنسي و نوشتار است .شبيهسازي تروريسم

ايران) با ديگر اقوام در هم تنيده شدهاند و تالش براي جدايي

نيز رسانه و مد است» .اين بخشي از سفرنامۀ بودريار)1988( 8

اين بنيادها نمي تواند تالشي رهايي بخش قلمیداد شیود؛ بلکیه

به نام آمريکا است .آنچه در مفهوم شبيهسازي بودريار اهميیت

تالشي ايدئولوژيک براي منافع حزبي و گروهي است؛ بیه هیر

دارد ،ويراني معنا در جهان رسانهاي جديد است؛ وضعيتي كیه

حال ،هر كدام از ايین ايیدئولوژي هیا ،سیتم ديیدگي كردهیا و
Baudrillard
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در آن نشانه هاي امر واقعي بهجاي خود امر واقعي مينشیينند.

رد اين سلسلهمراتب ميگوينید طبقیۀ اجتمیاعي تنهیا يکیي از

پرسش مهم در اين زمينه اين است كه سوژهها در چنين جهان

محمل هاي متعدد ستم و نافرماني است .كشمکش هاي طبقاتي

رسانه اي و مجازي كه معنا و واقعيت در آن به ويراني كشیيده

تنها بخشي از زندگي اجتماعياند و نه محور آن

(به نقل از وارد،

شده است ،چه سرنوشتي پيدا مي كنند .بر مبنیاي نگیاه بیاومن

.)111 :8913
1

( )Bauman & Lyon, 2013بیه فضیاي مجیازي و رسیانهاي در

چنين شیکلي از سیرمايه داري ،همیان طیور كیه ويريليیو

مدرنيتۀ سيال ،مي توان اين ايده را طرح كرد كه اين نشانههیاي

( )2005مي گويد ،سوژه هايي را شکل مي دهد كه خود ،مشتاق

معنايي ايدئولوژيکاند كه سوژهها را يا به بند ميكشند يا آنهیا

نمايش زندگي خصوصي خودشان در صفحۀ نمیايش انید كیه
9

را از موقعيت مجازي خاصي اخراج ميكنند .سوژه در فضیاي

درنهايت شکلي از «ديدزني » جهان شمول را ايجیاد میي كنید.

مجازي ايدئولوژيک ،گرفتار زنداني از نشانهها میيشیود .ايین

ويريليو ( )2005اين ديدزني جهیان شیمول را ابیزاري بنيیادي

وضعيت مي تواند شیکلي از سیرمايهداري جديید را بیه ههین

براي توسعۀ انفجاري تبليغات مي داند .ايین تبليغیات بیهطیور

متبادر كند؛ البته همیان طیور كیه در ديیدگاه برخیي متفکیران

معمول توسیط بنگیاههیاي فکیري سیرمايهداري و در نگیاهي

پساساختارگرا و پست مدرن (ازجمله دلوز ،گاتاري و ويريليو)

وسيع تر ايدئولوژي مديريت مي شود .او نهايت ايین فراينید را

مشاهده مي شود ،اين نگاه به سیرمايه داري اشیتراک معنیايي و

«جهاني شدن نگاه» مي نامد؛ نگاه غولهاي تکچشیمي كیه بیر

نظري چنداني با رويکردهاي نئوماركسيسیتي نیدارد؛ بلکیه در

غارهییا حکومییت مییيكننیید و جعبییهسییياههییايي كییه لحظییاتي

8

تعيين كننده از تاريخ را درون خودشان نهیان كیردهانید .چنیين

( )1987از آن دسته از نظامهاي سرمايه داري صحبت مي كننید

مسییئلهاي را مییيتییوانيم شییکل جديییدي از سییرمايهداري و

كییه ميییل و خالقيییت را بییا هییدايتكییردن آنهییا بییه مرزهییاي

اسییتعمارگرايي قلمییداد كنییيم .ويريليییو ( )2005سییرانجام

سازمان يافتۀ اجتماعي ازقبيل مصیر گرايیي ،سیرمايه ،قیانون،

مجازي شدن جهان اجتماعي را «رشید نیامتوازن اسیتعمارگري

روانپزشکي ،خانوادۀ هستهاي ،طبقۀ اجتماعي و ...قلمروبنیدي

مجازي» ميداند .نشانههاي اين شکل جديید از اسیتعمارگري،

ميكنند .اين نظامهاي سرمايهداري ،ميل و خالقيت را بیهطیور

روابییط بییه هییمپيوسییتۀ اينترنتییي و آغییاز بییه كییار بمییبهییاي

كاال ربیط

مجازي اند .منظور ويريليو از بمب هاي مجیازي ،شیاهراه هیاي

مي دهند و سوژه هاي اجتماعي را در شیبکهاي از سیاختارها و

اطالعاتي است .در چنين وضعيتي ،ايیدئولوژي نقشیي بنيیادي

روندهاي اجتماعي غيرشخصي و عاديكننده گرفتار میيكننید.

ايفا ميكند .ژيیژک در كتیاب ابیژۀ واالي ايیدئولوژي تعريیف

توصيفي كه دلیوز و گاتیاري از وضیعيت سیرمايه داري ارائیه

ماركسي از ايدئولوژي (نمیي داننید چيسیت؛ امیا آن را انجیام

ميدهند ،در مخالفت با نظريۀ ماركسيسم و مکتبهیاي مشیتق

مي دهند) را دچار تغييري بنيادي مي كنید .او معتقید اسیت در

از آن قرار دارد .ماركسيسم طبقۀ اجتماعي را جايگاه سیركوب

اين تعريف ماركس ،اهميت اساسي به دانستن داده شده اسیت

و درنهايت انقالب مي داند؛ اما دلوز و گاتیاري ،يکایارچگي و

و آنچه اهميت دارد ،ناآگاهي يا آگاهي كاهب اسیت .در اينجیا

وحدت طبقۀ كارگر را اسطوره اي ميدانند كه تنوع را سركوب

ايدئولوژي مساوي با آگاهي كاهب ميشود؛ اما ژيژک ميگويد

مي كند؛ براي مثال ،ماركسيست ها غالباً زنان يا گروه هاي قومي

ايدئولوژي دراسیاس بیه كینش مربیوت اسیت نیه بیه دانیش.

را به حاشيههاي كشمکش طبقاتي ميراننید يیا بیا يیک طبقیۀ

ايدئولوژي در واقعيتِ آنچه انجام ميدهيم ،نهفته اسیت نیه در

برخي مواقع ،در تضاد آشکار با آن قرار دارد .دلوز و گاتیاري

مؤثري كنترل ميكنند :آنها ميل را به توليد و مصر

يگانه و فراگير همۀ آنها را پوشش مي دهند .دلوز و گاتاري بیا
Deleuze & Guattari

1

Virilio
Voyeurism

2
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آنچه فکر مي كنيم و مي دانيم .فرمول ژيیژک ايین اسیت :آنهیا

پي حذ

مي داننید بیا كیاري كیه انجیام میيدهنید ،در حیال پيیروي از

«خود» برآيد .نفرت قومي را نيز ميتوان چنين توضيح داد :اين

فانتزي اند؛ اما همچنان آن كار را انجام میيدهنید .آنهیا خيلیي

شيوهاي است براي جامعه يا گروههاي اجتماعي بیراي كنتیرل

خوب ميدانند كه امور واقعاً چگونهاند؛ اما آنها را چنان انجیام

فقدان لذت خود ازطريق نسیبتدادن ايین فقیدان ،ايین عیدم

ميدهند كه انگار نميدانند (.)Žižek, 2009: 27-30

امکان ساختاري به عمل و اقدام يک نيروي خیارجي ،دشیمن

ناسيوناليسم هم چنين روايتي دارد .استاوراكاكيس

8

( 2007:

 )199-200در كتاب چپ الكاني اين ايده را طرح میيكنید كیه

«ديگري» به مثابۀ «لکهاي سیياه» از سیاحت نمیادين

ملي يا آن «ديگري» است كه به نظر ميرسید نسیبت بیه آنهیا
لذت بيشتري ميبرد.

ناسيوناليسم وعدۀ يک قلعۀ مستحکم براي هويت هاي بيثبات

تا بدينجا مي توان گفت ايدئولوژي بیا تسیخير ههنيیت و

سوژه ،ازطريق دادن بافت و معني به يیک روايیت مشیترک را

فانتزي سوژههاي فيسبوكي ،آنها را اسیتعمار و بیه بیردههیاي

ميدهد .بر اين مبنا ،ناسيوناليسم گفتماني است محصول تقابل

فيسبوكي تبديل ميكند؛ بنابراين ،آنچه اتفاق ميافتد شکلي از

آنتاگونيستي «خود» و «ديگري»« .خودِ» ناسيوناليسم تنها ازنظر

استعمارگرايي جديد است كیه در آن سیوژههیاي فیيسبیوكي

رسمي به «ديگري» وابسته نيست؛ بلکه ايین «ديگیري» نيیز از

استعمار ميشوند و واقعيت ستمديدگي به امري وارونه تبیديل

قبل بهصورت بخشي از ساختار داخلي حضور داشته اسیت و

مي شود؛ پس آنچه به نمايش درميآيد واقعيیت نيسیت؛ بلکیه

تنها ميتواند بهمثابۀ چيیزي «بيگانیه» ،ازطريیق اعمیال میداوم

يک ناواقعيت ايدئولوژيک است كه جايگاه واقعيیت را اشیغال

قیدرت كیه حیذ كننیدگي را تثبيیت میيكنید ،ايجیاد شییود.

كرده است؛ امیا ايین مسیئله بیه معنیاي وجودنداشیتن امکیان

اسیتاوراكاكيس بیا بهیرهگيیري از رويکیرد الكیاني ،فیانتزي را

رهايي بخشي سوژه هاي فيس بوكي از بنید ايیدئولوژي نيسیت.

به مثابۀ يک حفاظ كه آنتاگونيسم درونگفتماني ناسيوناليسیم را

مسیيرهاي مختلفیي را مییيتیوان بیراي رهییاييبخشیي از ايیین

نهان مي كند ،وارد تحليل ناسيوناليسم ميكند .ايین امیر سیبب

وضعيت ازلحاظ نظري ترسيم كرد.

ميشود سوژه ،به رويارويي با ناممکني هويت خیود احسیاس

استاوراكاكيس ( )113 :8936در زمينۀ ديدگاه ريکور و دريدا

نياز نکند .بیدين ترتيیب ،بیا وجیود پابرجیابودن «فقیدان» در

بر اميد تأكيد ميكند .او معتقد است در چنیين شیرايطي ،اميید

گفتمان ،اميد به پسگرفتن لذت و رضايتِ ميل حفظ مي شود.

اميید و

ميل ميتواند به چرخش پيرامون هد

مي تواند محیور رهیايي بخشیي جامعیه باشید .حیذ

غيرممکن ادامیه دهید.

ناديده گرفتن آن هم غيیرممکن اسیت و هیم نیامطلوب؛ زيیرا

اين امر سبب ميشود بدون ازبينرفتن سیوژه و نیابودي ميیل،

جامعۀ بدون اميد ،جامعهاي مرده است .ايین همیان ديیدگاهي

نییوعي فییانتزي رضییايت از ميییل در سییوژه شییکل بگيییرد.

است كیه بیاومن ( )Bauman & Lyon, 2013در كتیاب نظیارت

اسییتاوراكاكيس ( )2007در راسییتاي ديییدگاه ژيییژک و بیییا

سيال بر آن تأكيد مي كند .او معتقد است ما در جامعۀ مدرنيتیۀ

بهرهگيري از رويکرد نظري الكان ،اين مسئله را تبيين میيكنید

سيال ،بايد به اميد ،اميد داشیته باشیيم .اسیتاوراكاكيس (:8936

كییه فییانتزي اي یدئولوژيکي ناسيوناليسییم ،چگونییه آنتاگونيسییم

 )181بر طرح سياسي اميد كه از ديیدگاه او دموكراتيیکسیازي

درونگفتماني خود را ،يک تهديد خارجي و يک بيگانیۀ سیياه

است ،تأكيد ميكند .با وجود اين ،او نگاههاي آرمانشیهري در

معرفي مي كند تا شاهد بازگشت «لذتِ ملت» يا «لذتِ قیوم» و

ايیین زمينییه را نقیید مییيكنیید و معتقیید اسییت طییرح سياسییي

بهدستگرفتن سرنوشت خيالي جامعه باشید .ناسيوناليسیم در

دموكراتيک سازي اميد نبايد بیر چشیمانیداز جامعیۀ هماهنیگ

اين معنا ممکن است به نفرت و تنش قومي نزديک شود و در

آرمانشهري استوار باشد؛ بلکه بايد بر بهرسميتشناختن امتناع
و پيامدهاي فاجعهبار چنیين ریيیايي اسیتوار باشید .او معتقید

Stavrakakis
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است سياستورزي دموكراتيک  -و بهطوركلي سياسیتورزي

بلکیییه آنچیییه هسیییت شیییبکهاي آزاد و شیییناور از روابیییط،

– هرگز نمي تواند همستيزي و نابساماني ،خصومت و جیدايي

درهمتنيدگيهیا ،تقويیتهیا و تضیعيفهاسیت .هیيو وجیود

تثبيت يکاارچگي در عیين

يکاارچه ،واحد و ناخودآگاهي اين شبکه را رهبري نمیيكنید؛

هم ستيزي و تنوع است؛ يعني بهوجودآوردن جامعیه اي كیامالً

بنابراين ،دلوز و گاتیاري بیر ايین مسیئله تأكيید میيكننید كیه

شک آورانه كه در احاطۀ شک ورزيهاي خالقانیه قیرار دارد و

سوبژكتيويته را بايد امري دانست كه ازطريق مدارهاي پيچيیدۀ

ازطريق همان انگاري با دشمن فرضیي اش از تصیوير آيينیه اي

فرهنگ و جامعه بسط يافته يا در سراسیر ايین میدارها پخیش

( Beck, 1997بییه نقییل از

شده است؛ يعني خودآگاه چيزي از گسترۀ نشانهها را از ميیان

را از ميان بردارد .در عوض ،هد

آرمییانشییهري خییويش درمییيگییذرد

8

اسیییتاوراكاكيس .)188 :8936 ،او بیییه پيیییروي از موفیییه ()1996

جريان هاي متفاوت میادي و اجتمیاعي در خیود دارد .از ايین

مي گويد اكنون ،موضوع مهم ،يافتن اسیتدالل هیايي در توجيیه

ديدگاه ،خواستها و گرايشها بهمثابۀ تجربۀ شخصي به شیما

عقالنيت و جهانگستري دموكراسي ليبرال نيست؛ بلکیه آنچیه

تعلق ندارند؛ بلکه عمومياند؛ به عبیارت ديگیر ،آنهیا بیهطیور

(بیه نقیل از

مداوم در تجربه و شیرايط اجتمیاعي عينیي توليید و بازتوليید

استاوراكاكيس .)188 :8936 ،درنهايت ،او بر نياز به يک چارچوب

ميشوند .بهطور كلي ،دلیوز و گاتیاري هويیتهیاي پايیدار را

اخالقي جديید تأكيید دارد كیه در تعامیل بیا همیاهنگيهیاي

پنداري مضر مي دانند ،از تفاوت و چندگانگي ريزومي بهمثابیۀ

فانتزيک آرمانشهري نباشد؛ بلکه در تعامل با بازشناسي امتنیاع

تنها راه رهايي تجليل و بر نياز به تحقق ميلهاي متکثر تأكيید

چنين آرمان شهري به منظور سياسیت ورزي دموكراتيیک باشید

مي كنند .آنان استدالل مي كنند كه در جهان جديد تفاوتهیاي

(استاوراكاكيس.)111 :8936 ،

ناب غلبه دارند و نميتوان آنها را به بنيانهیا يیا ماهيیتهیاي

به آن نياز داريم ،خلق خصايص دموكراتيک اسیت

دلوز و گاتاري (به نقیل از وارد )117 :8913 ،در همين زمينه و

نهفته تقليل داد .آنها «خیود» را جريیان تغييیر و حركیت دائیم

با نگاهي پساساختارگرايانه ،راه رهاييبخشي از چنين وضعيتي

اميال و عطشها ميدانند كیه هیم در بسیياري جهیات گسیيل

را در هويت هاي ريزوماتيک جستجو مي كنند .آنیان در كتیاب

ميشود و هم بسياري از تأثيرات را جذب میيكنید؛ بنیابراين،

هییزار سییطح فییالت از چنییدگانگي هويییت در قالییب تفکییر

آنچه دلوز و گاتاري از سیرمايهداري برداشیت میيكننید ،هیم

ريزوماتيک استفاده ميكنند .براسیاس ايین ايیده ،هويیتهیا و

تفاوت هايي ماهوي با ماركسيسم و نئوماركسيسیم دارد و هیم

وضعيتهايي كه با همديگر همگیون نيسیتند ،كنیار هیم قیرار

برخال

ماركسيسم و نئوماركسيسم ،رگیههیاي رهیاييبخیش

ميگيرند و از اين وضعيت ،زايش شکل ميگيرد؛ درواقع ،ايدۀ

غيرطبقاتي را درون خیود دارد (

ريزوماتيک ،تکثر و چندگانگي را پررنگ ميكنید ،هويیتهیا،

نقل از محمدپور.)8931 ،

 Deleuze & Guattari, 1987بیه

فرهنگ ها و تفکیرات معنیايي مختلیف را بیه يکیديگر پيونید
ميدهد و از درون اين پيوندهاست كه رابطۀ معنیايي جديیدي

روششناسی 


متولد ميشیود .هويیت تفکیر ريزومیي ،هیويتي چندشیبکهاي

روش پژوهش مردم نگاري انتقادي مجازي است .مردم نگیاري

است؛ هويتي كه خود را بسيار و بهتکرار میيشیکند و دوبیاره

انتقادي ازلحاظ پارادايمي ،به پیارادايم انتقیادي متعلیق اسیت.

پيوند برقرار ميكند؛ درواقع ،ريزومها بين تفکرات خطي قیرار

هسییتيشناسییي مییردمنگییاري انتقییادي ،رئاليسییم تییاريخي و

ميگيرند و آنها را به هم مرتبط میيكننید .عیالوه بیر ايین ،در

معرفییتشناسییي آن از نییوع تعییاملي و ههیینگرايانییه اسییت و

تفکر دلوز و گاتاري ،تمايزي بين مركز و حاشيه وجود ندارد؛

روش شناسي آن ماهيتي گفتگويي ،جدلي و رهايي بخشي دارد.
مردم نگاري انتقادي بيشتر دربارۀ افراد و گروههاي زير سیتم و

Mouffe

1
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در حاشيه مطالعه میيكنید كیه سیركوبهیاي غيرضیروري را

نوع داده است كه مي تواند در رسيدن به اهدا

تاحییدي تجربییه مییيكننیید و در جهییت تحقییق فرص یتهییاي

كند .بر اين اساس ،داده هاي پیژوهش شیامل مصیاحبۀ عميیق

.)Thomas,

آنالين و واقعي ،مشاهدۀ مشیاركتي ،مشیاهدۀ غيرمشیاركتي و

مردم نگاري انتقادي مجازي ،همين ايده را در فضیاي مجیازي

مدارک و اسناد فيس بوكي است كه شرح كامل آنهیا بیههمیراه

بهمثابۀ بستري روششناختي دنبیال میيكنید .در میردمنگیاري

تعداد و نحوۀ انتخاب نمونهها در جدول  8آمده است.

جیییايگزين ايییین سیییركوبهاسیییت

(1993: 61

مجییازي ،روشهییاي سیینتي مییردمنگییاري نظيییر مصییاحبه و
يادداشت هیاي ميیداني بیا روش هیاي آناليین ماننید مشیاهدۀ
مشاركتي آنالين تركيب میيشیوند (.)Hine, 2000; 2005; 2015
مردم نگاري انتقادي مجازي ،از بنيادهاي مردم نگیاري انتقیادي
بهمنظیور پیژوهش میردمنگارانیه در فضیاي مجیازي اسیتفاده
ميكند .اين روش وضعيت گیروههیايي را در فضیاي مجیازي
بررسي مي كنید كیه عمومیاً در جامعیۀ واقعیي در حاشیيهانید
(2003: 52

 .)Gwynne,وقتییي از وضییعيت درحاشییيهبییودن و

مطالعۀ انتقادي آن صحبت مي شود ،بررسي نقیش ايیدئولوژي
هم اهميت خواهد داشت؛ بنابراين ،ايیدئولوژي و نقیش آن در
وضعيت ستمديدگي كردهاي ايران از منظر روششناختي براي
پژوهش حاضر اهميت دارد.

روش نمونهگيري از نیوع نمونیهگيیري هدفمنید تركيبیي

1

اسییت كییه بییهصییورت فراينییدي و در قالییب انییواع مختلییف
نمونهگيري هدفمند (نظري ،گلولهبرفي ،شبکهاي) انجیام شیده
است .بدين صورت كه ابتدا ،صیفحات عمیومي و تصیاوير و
ويدئوهاي به نمايش گذاشیتهشیده در ايین صیفحات بررسیي
شدند .معيار انتخاب صفحات عمومي ،ميیزان نمیايش مسیائل
مییرتبط بییا كردسییتان ايییران از يییک طییر
مصییاحبهشییوندگان ازطییر

و پرسییش از

ديگییر بییوده اسییت؛ درواقییع ،از

مصاحبه شوندگان خواسیته شیده اسیت صیفحات عمیومي در
فيس بوک را معرفیي كننید؛ صیفحاتي كیه مسیئلۀ اصیلي آنهیا
كردستان ايران و بهطور خاد ستم ديدگي كردهاسیت .تعیداد
اعضاي اين صفحات هم مالک ديگر بیوده اسیت و صیفحاتي
انتخاب شدهاند كه اعضاي بيشتري داشیتهانید .معيیار انتخیاب

میدانپژوهش 
ميدان پژوهش فيسبوک است .در سالهاي اخير پس از رشید
استفاده از فيسبوک ،پژوهشهاي مردمنگارانیه در فیيسبیوک
هیم افیزايش يافتیهانید

پژوهش كمک

(ن .کGwynne, 2003; Piacenti et al., .

 .)2014اين ميدان ،شامل همۀ كنش هیايي اسیت كیه كردهیاي
ايران در فيسبوک انجام ميدهند كه شامل بیهاشیتراکگیذاري
مطالب ،تصاوير ،ويديوها ،نظرها ،عضوشیدن در گیروههیا و...
است.

تصاوير و ويدئوها ،ميیزان نمیايش مسیائل كردسیتان ايیران و
به طور خاد مسئلۀ ستم ديدگي كردها در آنها بوده است .پس
از تحليل اوليۀ اين صفحات ،صفحات شخصي افرادي مطالعیه
شدند كه موضوع اصلي مباحثي كه در فيسبیوک بیه اشیتراک
مي گذارند ،مسئلۀ كردستان ايران و بهويژه مسئلۀ سیتمديیدگي
كردهاست .اين افراد بر مبناي روش نمونه گيیري هدفمنید (از
نوع گلوله برفي) انتخاب شدند .به صیورت همزمیان ،مشیاهدۀ
غيرمشاركتي هم آغاز شد و مباحث طرحشیده در گیروه هیاي
مختلف انتخابشده دنبال شدند .ديدگاهها و نظرهاي ارائهشده

هاونمونهگیری 


گردآوریداده
دادههاي پژوهش بر مبناي رويکرد روشیي و تحليلیي ،از نیوع
دادههاي غني )Charmaz, 2014( 8اسیت .دادۀ غنیي شیامل هیر

Rich Data

1

در زير مطالب به اشتراک گذاشته شده بررسیي شیدند .هنگیام
مشاهدۀ غيرمشیاركتي ،مصیاحبه هیا هیم ادامیه داشیت .روش
انتخاب افراد مصاحبهشده ،نمونهگيري گلولیهبرفیي بیود .هكیر
Mixed Purposive Sampling

2
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اين نکته ضروري است كه مصاحبه ها از ابتداي پژوهش آغیاز

در برخي گروهها بهصورت فعاالنه عضو شدند .بیراي رعايیت

شدند و در فرايند پژوهش ادامه پيدا كردند .مشاهدۀ مشاركتي

نمونه گيري نظري ،هر كدام از مصیاحبههیا و دادههیاي اوليیه،

هم پس از اتمام مشاهدۀ غيرمشاركتي انجام شد كیه براسیاس

تحليل اوليه شیدند؛ سیاس بیر مبنیاي تحليیل هیاي اوليیه ،بیا

آن ،پژوهشگران در گروه هاي مختلف انتخابشیده مطیالبي را

نمونه هاي انتخاب شدۀ بعدي ،مصاحبه شید يیا بیا روش هیاي

به اشتراک گذاشتند تا واكنش هاي ديگران را بررسي كننید .در

ديگییر دادههییاي مییرتبط جمییعآوري شییدند .معيییار اتمییام

برخي موارد با كاربران ديگر وارد بحث و تبادل نظیر شیدند و

نمونهگيري ،اشباع نظري بود.


نمونهها 
نمونههاومعیارهایانتخاب 
دادهها ،
جدول-1نوع 
رديف

نوع داده

نوع نمونه

تعداد/مدت

معيار انتخاب نمونهها

8

مصاحبۀ عميق

مصاحبههاي ساختارنيافته

 93مصاحبه

نمونهگيري گلولهبرفي/نمونهگيري نظري

بررسي صفحات عمومي

 89ماه (91

ميزان طرح مسائل مرتبط با ستمديدگي/پرسش از

صفحه)

مصاحبهشوندگان

 89ماه ( 96گروه)

پرسش از مصاحبهشوندگان دربارۀ گروههاي فعال مرتبط با

1
مشاهدۀ
غيرمشاركتي

بررسي گروههاي فيسبوكي و

مسائل كردستان/نمونهگيري گلولهبرفي

پيگيري مباحث مطرحشده در
آنها
نظرها و ديدگاههاي كاربران

 89ماه (1967

ميزان طرح مسائل مرتبط با ستمديدگي كردها

نظر)
بررسي صفحات شخصي كاربران

 89ماه (683

پرسش از مصاحبهشوندگان/نمونهگيري گلولهبرفي/كاربران

صفحه)

فعال در گروهها و صفحات فيسبوكي مرتبط با مسائل
كردستان

بهاشتراکگذاري مطالب در

 1ماه (883

پرسش از مصاحبهشوندگان دربارۀ گروههاي فعال مرتبط با

9
مشاهدۀ

گروههاي عمومي

مطلب)

مسائل كردستان و ستمديدگي كردها (انتخاب گروه)

مشاركتي

مشاركت در بحثها

 1ماه

ميزان طرح مسائل مرتبط با كردستان و ستمديدگي كردها در

تبادل نظر با كاربران ديگر در

 1ماه

بحثهاي گروهها و صفحات مرتبط با مسائل كردستان

فيسبوک
6

بررسي اسناد و

تصاوير فيسبوكي

ميزان طرح مسائل مرتبط با كردستان و ستمديدگي كردها در
بحثهاي گروهها و صفحات مرتبط با مسائل كردستان

 1183تصوير

متون فيسبوكي

ميزان طرح مسائل مرتبط با كردستان و ستمديدگي كردها در
تصاوير موجود در صفحات و گروههاي بررسيشده

ويدئوهاي فيسبوكي

 881ويدئو

ميزان طرح مسائل مرتبط با كردستان و ستمديدگي كردها در
ويدئوهاي موجود در صفحات و گروههاي بررسيشده
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روشتحلیلدادهها 


كنشگران فيس بوكي كه با آنها مصاحبه شده بود ،نشیان داده و

بر مبناي روش پژوهش ،براي تحليیل داده هیا از روش نظريیۀ

فرايند رسيدن به دياگرام براي آنها تشريح شد .هد  ،فهم اين

مبنايي برساختي 8استفاده شید .چیارمز )2014( 1معتقید اسیت

بود كه آيا واقعاً تفسيرهاي انجامشده از گفتیههیاي آنهیا ،نظیر

نظريۀ مبنايي برساختي نسبت به ديگیر روش هیاي تحليیل در

خود آنها هم بوده است يا خير .يافتههاي حاصیل از ايین كیار

مردم نگاري اولويت دارد .روش هاي ديگر بيشتر بر دستهبندي،

بيانگر اين بود كه هر  7نفر با تفسيرهاي ارائهشیده تیا حیدود

مقوله بندي ،اولويت بندي و توصيف واقعيت تأكيد دارنید؛ امیا

زيادي موافق بودند .عالوه بر اين از فن زاويه بندي هیم بیراي

نظريۀ مبنايي برساختي با تمركز بیر داده هیاي غنیي ،توصیيف

ارزيابي اعتبار و كيفيت يافتهها استفاده شد .بر اين مبنیا ،سیعي

عميق و تفسير غني را ارائه مي دهد و سبب توسیعۀ نظیري در

شد با درگيري مداوم و مستمر ههني خود بیا دادههیا ،بررسیي

قالب دياگرام نظیري و نقشیه هیاي نظیري میي شیود .در ايین

وسعت و عمق اطالعات امکان پذير شود .همچنين از داده هاي

رويکرد به جاي كشف نظري ،توسعۀ نظیري اتفیاق میيافتید؛

متنوع و گسترده براي اعتباربخشي به تحليیل هیا اسیتفاده شید

رويکردهیاي ديگیر نظريیۀ مبنیايي،

(زاويه بندي اطالعات) .پس از كدگذاري داده ها ،پژوهشیگران

محصول داده هیاي ميیداني ،ارزش هیا و ديیدگاه پژوهشیگر و

از  9نفر ديگر كه در حوزۀ مسائل مرتبط با كردسیتان فعاليیت

ادبيات نظري پيشين است .همين عامیل هیم در انتخیاب ايین

داشتهاند ،خواستند برخي دادهها را كدگذاري كنند تا درستي و

رويکرد تحليلي به مثابۀ روش تحليل دادهها تأثير داشته اسیت.

اعتبار كدگذاري و مقولیه هیاي بیه دسیت آمیده ارزيیابي شیود

بر اين اساس ،پیس از گیردآوري هیر داده ،كدگیذاري اوليیه،

(زاويهبندي كدگذار) .نتاي بيانگر اين بیود كیه هیر  9نفیر تیا

يادداشتنويسي 9و كدگذاري متمركز انجام شد .در كدگیذاري

حدود زيادي كدگذاري هاي مشابه را انجیام داده بودنید .تنهیا

متمركز ،كدهاي اوليه انتزاعيتر شدند و حركت بهسمت ارائیۀ

تفاوت بیه مقولیۀ مركیزي مربیوت بیود كیه در ايین پیژوهش

نظريه يا دياگرام نظري تسريع شید؛ پیس از انجیام كدگیذاري

كااليي شدن ستم ،مقولۀ مركزي بود؛ اما كدگذاري ايین  9نفیر

اوليه و كدگذاري متمركز ،در مرحلۀ كدگیذاري نظیري رابطیۀ

بيانگر اين بود كه اين عنوان كارآيي چنیداني نیدارد .مصیاحبه

بين مقوله هاي مختلف بهدست آمده برقرار شد و مقولۀ مركزي

با دو نفر ديگر نشان داد كاالييشدن سیتم ،بیه نیوعي تحميیل

به دست آورده شد .درنهايت بیر مبنیاي ارتبیات مقولیههیا بیا

پژوهشگران بر دادههیا بیوده اسیت و پیس از بررسیي دوبیارۀ

يکديگر و با مقولۀ هستهاي ،دياگرام نظري ارائه شد.

دادهها ،مقولۀ مركزي به ابزاريشدن ستم تغيير پيدا كرد.

ارزیابیکیفیتواعتباریافتهها 


یافتهها 


پس از اتمام تحليل الزم است مشخص شود كه آيیا تفسیير و

ستم ديدگي پديیده اي اجتمیاعي اسیت كیه در هیيو شیرايطي

تحليل پژوهشگران ازنظر شركتكننیدگان معنیي دار اسیت يیا

پذيرفتني نيست؛ اما مسئلهاي كه در فضاي فيسبوک و بهطیور

خير .همچنين از درستي وقايع و توالي آنهیا در فراينید نظريیه

خییاد فییيسبییوک كییردي بییا آن روبییهرو هسییتيم ،شییکلي از

اطمينان حاصل شود ( .)Creswell, 2012: 442براي رسیيدن بیه

ابزاري شدن ستم است كه در ارتبیات تنگاتنیگ بیا ايیدئولوژي

اين هد  ،دياگرام نظري بهدستآمده و نتاي آن بیه  7نفیر از

قرار دارد؛ درواقع ،مسئله اين است كیه سیتم بیه كیاال و ابیزار

1

تبديل شده است كه بين وضعيت هاي ايیدئولوژيک گونیاگون

چنين توسعه اي بیرخال

Constructivist Grounded Theory
Charmaz
3
Memoing
2

در حال چیرخش اسیت؛ بنیابراين ،میا درعمیل بیا شیکلي از
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ايدئولوژيک شدن و معنیازدايي از سیتم روبیهرو هسیتيم .ايین

ختم ميشود .در اين ميان میا بیا برسیاختهیاي ايیدئولوژيک

مسئله فرايندي دارد كه از برساخت ايدئولوژيک لیذت قیومي

گوناگوني روبهرو ميشويم كه درنهايت به ابیزاريشیدن سیتم

ازلي آغاز ميشود و درنهايت به كانیاليزهكیردن رهیاييبخشیي

شکل ميدهند .جزئيات اين فرايند در جدول  1آمده است:


دادهها 
جدول-2مفاهیمومقوالتاحصاشدهازکدگذاری 
رديف
8
1

مفاهيم

مقوالت

گذشته بهمثابۀ فضايي ریيايي ،هويت كردي بهمثابۀ امري تاريخي ،لذتبردن از قدمت

وجود لذت

كردها ،وجود مدينۀ فاضلۀ تاريخي كردها ،وجود تاريخ باشکوه كردها

قومي ازلي

دزديدهشدن آثار تاريخي كردها توسط ديگران ،استعمارگري دولتهاي ديگر بهمثابۀ عامل

سرقت

فراموشي تاريخ ،بهسرقترفتن تاريخ كردها ،بهسرقترفتن نمادهاي ملي كردها ازجمله

لذت قومي

مركزي

شاهنامه
9

6

مقوالت عمده

مقولۀ

سرقت لذت
قومي بهمثابۀ ستم

ديگري بهمثابۀ سارق ميل قومي ،ويراني شکوه تاريخي كردها توسط ديگري ،بيدولتي

فرايند

كردها بهمثابۀ علت ازبينرفتن شکوه تاريخي ،ستمگري دولتها بهمثابۀ دليل نابودي تاريخ

سرقت لذت

كردها

قومي

امکان بازپسگرفتن شکوه تاريخي بهسرقترفته ،امکان بازگرداندن نمادهاي ملي و تاريخي

اميد به بازگشت

كردها ،لزوم آگاهكردن كردها از امکان بازپسگرفتن شکوه تاريخي ،لزوم مبارزه براي

لذت قومي

بازپسگرفتن لذت قومي
بهمثابۀ رن كردها ،تجربههاي تاريخي فراوان كردها در زمينۀ رن بردن
1

تکرار تاريخي آوارگي كردها ،انباشتشدن تاريخي رن كردها ،دولتها بهمثابۀ عامالن
تکرار رن كردها ،رن كردها بهمثابۀ فرايندي تاريخي ،دولتها بهمثابۀ عامالن فراموشي

تاريخي رن
بازتوليد تاريخي

انباشت تاريخي
رن قومي

رن

رن
5

1

ديگري بهمثابۀ عامل ستم بر كردها ،لزوم آگاهي كردها از ستم ديگري ،انباشت تاريخي

بازتعريف

ستم ديگري بر كردها ،دولتها بهمثابۀ عامالن ستمديدگي كردها ،رن تاريخي كردها بهمثابۀ

ايدئولوژيک

ستمديدگي

محصول ستم ديگري بر كردها ،تجزيهطلبي كردي بهمثابۀ واكنش نسبت به ستم تاريخي

ستمديدگي

بهمثابۀ ايدئولوژي

تکرار تاريخي ستم بر كردها ،استقالل كردستان بهمثابۀ رهاشدن از ستم ديگري ،دولتها

بازتوليد تاريخي

بهمثابۀ عامالن تداوم ستمديدگي كردها ،ناسيوناليسم كردي بهمثابۀ عامل قطع فرايند ستم بر

ستمديدگي

كردها
3
81

استعمارزدايي بهمثابۀ رهايي ،فاشيسم كردي بهمثابۀ رهايي ،ازبينبردن ديگري بهمثابۀ رهايي،

رهاييبخشي

ايجاد دولت كردي بهمثابۀ رهايي ،ناسيوناليسم كردي بهمثابۀ عامل رهايي

ناسيوناليستي

رهاييبخشي

دموكراسي روژاوايي بهمثابۀ رهايي ،رهايي بهمثابۀ ضد دولتخواهي ،كانتونيسم بهمثابۀ

رهاييبخشي

بهمثابۀ تعارض

آلترناتيو ،رهايي بهمثابۀ بوكچنيسم روژاوايي ،مقاومت بهمثابۀ رهايي ،روژاواييشدن تفکر

روژاوايي

بهمثابۀ رهايي
88

سياستزدايي از فرهنگ و هويت كردي ،خيانتزدايي از سياست كردي ،مبارزه با فساد

رهاييبخشي

سياسي ،ايسمزدايي از سوژۀ كردي ،بازانديشي در عقالنيت كردي ،لزوم تغيير وفاداري

فرهنگي

كردها از حزب به وطن

ابزاريشدن ستم(زايش ستم/ژانوس رهايي)

7

اندوه و رن تاريخي كردها ،انفال بهمثابۀ رن كردها ،حلبچه بهمثابۀ رن كردها ،كولبري

بازتعريف


نريمان محمدي و همکاران

سرمايهداري مجازي ،زايش ستم و ژانوس رهايي...
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الف)سرقتلذتقومیبهمثابۀستم 

روايت معنازدايي از ستمديدگي كردها و ابزاريشدن آن از
مسئلۀ سرقت لذت قومي آغاز مي شود؛ درواقع ،ما در اينجا بیا
يک حلقۀ سه گانۀ كنش ،سوژۀ مجازي و لذت قیومي روبیهرو
هستيم كه در ارتبات با همديگرند .ايدئولوژي ماننید زنجيیري
اين سه مورد را به همديگر مرتبط ميكند تا بتوانید روايتیي را
براي دست يابي به منافع خويش برساخت كند .اولين پازل اين
روايت اين است كه لذت قیومي ازلیي ،برسیاخت پيیدا كنید؛
درواقییع ،ايییدئولوژيهییاي مختلییف (ناسيوناليسییم كییردي،
چپ گرايي كردي و )...در فيس بیوک بیه شیيوه هیاي مختلیف
بهدنبال اين اند كه براي كردهیا نیوعي لیذت ازلیي و تیاريخي
شکل بدهند و به سوژه هاي مجازي كرد بفهماننید كیه كردهیا
تاريخ باشکوه قومي داشته اند كه در آن در آرامیش و صیلح و
پايداري زندگي ميكیردهانید و هیيو سیتمي بیر آنهیا تحميیل
نمي شده است .مسئلۀ مهم اين است كه چنين فضاي تیاريخي
و ازلي دراساس وجود ندارد .ايدئولوژي هیا چنیين فضیايي از
لذت قومي را به طريقي برساخت ميكنند كه دسترسیي بیه آن
براي سوژههاي كیردي امکیانپیذير نباشید و آنیان نتواننید در
واقعيت آن را به دست بياورند؛ درواقیع ،امکیان طیرح چنیين
ايدهاي تنها با دسترسينداشتن سوژههیا بیه ايین فضیاي ازلیي
ناممکن شکل مي گيرد .چنين سیتمي وجیود نداشیته اسیت و
منظور اين است كه اين ستم ،از واقعيت خويش تهیي شیده و
با انگاره هاي ايدئولوژيک قومي در هم آميخته اسیت .يکیي از
افراد مصاحبهشده در اين زمينه چنين ميگويد:
«نگاه كن همين دور و بر خودمونو ببين چقدر آتشکده
داريم .چقدر آثار باستاني داريم .اينیا چيیو نشیون میيدن؟

بودهاند و پادشاهان هيوگاه بیهتنهیايي تصیميم نگرفتیهانید؛
بلکه هميشه داراي مشاوران قدرتمند مردمي بودهاند».

همان طور كیه هكیر شید ،ايین برسیاخت يیک برسیاخت
ايدئولوژيک است كیه از واقعيیت خیويش تهیي شیده اسیت.
ايدئولوژي تنها بخش هايي از واقعيت هاي تیاريخي را نمیايش
مي دهد كیه در زمينیۀ برسیاخت ايین گذشیتۀ ازلیي باشیند و
واقعيت هايي كه چنين تصوير و نمايشي را مخدوش كننید ،از
اين نمايش حذ

مي شوند .در گام بعدي اين مسئله برساخت

پيدا ميكند كه كردستان در حال حاضر اينگونه نيست و ديگیر
خبري از شکوه تاريخي و فرهنگي وجیود نیدارد .ايیدئولوژي
اين مسئله را برساخت مي كند كه «ديگري» اين شکوه تاريخي
و فرهنگي را به سرقت برده است .اين امر را ميتیوان شیکلي
از كاشت ايده در ههنيت سوژهها توسط ايدئولوژيهاي غالیب
در فيسبوک كردي قلمداد كیرد .ايیدئولوژي بیا حیذ

اقیوام

ديگر از روايت و داسیتان كلیي سیتم ديیدگي و تقليیل آن بیه
ستمديدگي كردها ،اين اقوام و دولتهیاي وابسیته بیه آنیان را
كساني تعريف ميكند كه گذشتۀ تاريخي و لذت قومي (كه آن
هم برساختي ايدئولوژيک است) را به سرقت بردهاند و در گام
بعدي با به نمايشگذاشتن آن در فيسبوک ،سوژههیاي كیردي
را آمادۀ پذيرش چنين روايت و داستاني ميكند؛ به هیر حیال،
در اين گام ايدۀ سرقت لذت قومي برساخت پيدا ميكند .يکي
از افراد مصاحبهشده در اين زمينه چنين ميگويد:
«اومدن و نوروزو بردن و به اسم خودشون تموم كردن
و گفتن نوروز عيد ترکهاس .اين دزديه فرهنگيه واال».

تا اينجا ما با برسیاخت لیذت قیومي و سیرقت آن توسیط
«ديگییري» (كییه عمومیاً روايتییي ايییدئولوژيک اسییت) روبییهرو

نشون میيدن كیه میا تیو گذشیته خيلیي تیاريخ داشیتيم و

هستيم؛ اما در گیام بعیدي ،ايیدئولوژي هیاي موجیود ،فراينید

حکومت و ملت بوديم».

سرقت لذت را تشريح ميكنند .مسئلهاي كیه در اينجیا مطیرح

يکي ديگر از كنشگران فيس بوكي در زيیر مطلبیي دربیارۀ

مي شود اين است كه «ديگري» سیارق لیذت قیومي كردهیا و

دموكراسي در تاريخ كردستان و دموكراتيکبودن كردها چنیين

عامل ويراني تاريخ باشکوه آنان اسیت .در ايین حالیت ،همیۀ

اظهار نظر كرده است:

عوامل دخيل در ويراني تاريخ كردها به عامل «ديگري» تقليیل

«كردها هميشه داراي يیک سيسیتم گروهیي پادشیاهي

پيدا ميكنند .اين تقليل از چند جنبه بحثپذير است :جنبۀ اول
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اين است كیه سیاختارهاي درونیي جامعیۀ كیردي كیه چنیين

«چرا اين همه ناله ميكنيم؟ به جاي آن حركتي كنیيم و

و به حاشيه رانیده شیدهانید.

هويتمونو كه بقيه بردن ،بريم پیس بگيیريم .مبیارزۀ كردهیا

مسئله اي را شکل داده اند ،حذ

جنبۀ دوم اين است كه «ديگري» كليتي است كه برساخت پيدا
كرده است و همۀ سیاختارهاي «ديگیري» در چنیين رخیدادي
(حتي با فرض اينکه «ديگري» در اين زمينه نقشي داشته باشد)
دخالت داده مي شوند و «ديگري» ،يک ساحت و كليت واحید
و يگانه فرض گرفته مي شود .يکي ديگر از افراد مصاحبهشیده
در اين زمينه چنين ميگويد:
«اونا اومدن و تاريخ و فرهنگ ما را بردن برا خودشون.

همش سر همين بوده از اول».

مسئله اي كه در اينجا مطرح ميشود ،لزوم پسگرفتن لذت
قومي است كه ايدئولوژي ها ادعا مي كنند توسط «ديگیري» بیه
سرقت رفتیه اسیت .سیتمديیدگي فرهنگیي كردهیا از ديیدگاه
ايدئولوژي ،محصول فرايند تاريخي تعامل و ارتبات با ديگیري
است؛ اما اين فرايند ،برساختي ايیدئولوژيک اسیت؛ برسیاختي
كییه همییۀ مسییيرهاي رهییاييبخشییي واقعییي را مسییدود و

همۀ آثار ايراني ها تو كرمانشاه و ايالم مال كردها بیوده؛ امیا

رهايي بخشي را تنها از مسير انگارههاي ايیدئولوژيک خیودش

اونا بردن و دزديدنش .االنم دارن ميدزدن».

تفسير مي كند .عالوه بر اين ،شکل هايي از تقليل سیتم ديیدگي

مسئلۀ مهمي كه در اين مرحله مطرح میي شیود ،اميیددادن

در اين مسئله دخيلاند كه شرح آنها در بخشهاي قبلیي آمید.

ايدئولوژي به سوژه هاي فيسبوكي براي بیازپسگیرفتن لیذت

در اين گام ،ما بیا برسیاخت شیکلي از سیتم ديیدگي روبیهرو

بهسرقترفته است .ماهيت و فرايند اين اميد و رهاييبخشي را

هستيم؛ اما چیون ايین برسیاخت و بیهطیور كلیي ايین سیتم،

خود ايدئولوژي ها طراحي مي كننید .چنیين مسیئله اي میاهيتي

ايدئولوژيک شده است و ايدئولوژيها در حیال معاملیه بیا آن

دوگانه از رهاييبخشي را به تصوير ميكشد .میا بیا شیکلي از

براي دستيابي به اهدا

خودشان اند ،مي توان گفت سیتم در

رهاييبخشي روبهرو هستيم كه ايدئولوژيهیاي موجیود آن را

حییال تبییديلشییدن بییه كاالسییت .ايیین گییام اوليییه در زمينییۀ

تبليغ و ترسيم مي كنند .ماهيت اين رهايي بخشي اين است كیه

ابزاريشدن ستم است.

كردها بايد از وضعيت ستمديدگي رهايي پيدا كنند .همان طور

ب)انباشتتاریخیرنج 

كه بحث شد ،اين شکل از رهاييبخشي ايیدئولوژيک اسیت و

همییان طییور كییه هكییر شیید ،ايییدئولوژيهییاي موجییود در

در واقعيت ،شکلي جديد از بندگي و ستم را توليید میي كنید.

فيس بوک كردي ،اولين گام در ابزاري شدن ستم را با برساخت

شکل دوم از رهايي بخشي كه در بخیش هیاي بعید دربیارۀ آن

لذت قومي بهسرقت رفته توسط «ديگري» برميدارند؛ امیا ايین

بحث خواهد شد ،رهايي از وضعيت ايیدئولوژيکي اسیت كیه

مسئله بيشتر از آنکه عيني باشد ،ههني است .شواهد مستقيم و

ستم ديدگي را تعريف و در گام بعد ،در شکلي جديد بازتوليد

مشخصي از اين لیذت در دسیت نيسیت .آنچیه نمیايش داده

مي كند .به هر حال ،آنچه در فيسبیوک كیردي بيشیتر نمايیان

ميشود وضعيتي پيشاتاريخي است كه نه تحققپذير است و نه

است ،بعد ا يدئولوژيک مسیئله اسیت كیه ايین هیم بیه سیلطۀ

مي توان درستي و واقعيبودن آن را بررسي كرد؛ درواقع ،لذت

ايدئولوژي ها در فيس بوک كردي برمي گردد .هرچند اعتقاد میا

قومي كه ايدئولوژي در وضعيتي پيشیاتاريخي آن را برسیاخت

بر اين است كه درون اين سلطۀ ايیدئولوژيک ،مقاومیتهیايي

مي كند ،ماهيتي ناممکن دارد و بیراي سیوژههیاي فیيسبیوكي

رهايي بخش سر برميآورند كه بر گفتگوي قومي تأكيد دارنید.

كردي دسترسي ناپذير است؛ هرچند نمودهاي عيني اين مسئله

يکي ديگر از كنشگران فيس بوكي در زير پستي دربارۀ ادعیاي

را هییم مییيتییوان مشییاهده كییرد .بییراي نمونییه يکییي از افییراد

سرقت آثار تاريخي كردها توسط ايرانيیان در اسیتان كردسیتان

بررسيشده در صفحۀ فيسبوک خويش چنين نوشته است:

چنين نوشته است:

«شاهنامه در اصل كردي بوده و االنم داريم شاهنامۀ كردي
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را تو كرمانشاه و اينجاها؛ اما ديگران اومدن و شیاهنامۀ كردهیا

ديگر ما با رن تاريخي كردها روبهرو نيستيم؛ بلکیه بیا مبادلیۀ

را برا خودشون برداشتن و فارسياش كردن».

ايدئولوژيک رن روبهروييم .در اين زمينه ابتدا رن بیازتعريف

ايدئولوژي عالوه بر اين ،به برساخت سیتم ديیدگي عينیي

مي شود؛ ساس «ديگري» ،عامل رن تیاريخي كردهیا تعريیف

نيازمند است؛ درواقع ،ايیدئولوژي بیهدنبیال برسیاخت سیتمي

مي شود .عالوه بر اين ،ايدئولوژي به اين مسئله دامن میي زنید

است كه كردها و سوژههاي فيسبوكي آن را به يیاد داشیته يیا

كه رن كردها هم تاريخي بوده و هم بهصورت میداوم وجیود

بعضي از آنها آن را از نزديک لمس كیرده باشیند .در درسیتي

داشته است؛ درنتيجه ،اكنون زمان آن است كه چنیين فراينیدي

اين مسئله شکي نيست كه كردها (همانند اقوام ديگیر ايرانیي)

قطییع شییود .در اينجییا رنی كردهییا ،سییرقت لییذت و فییانتزي

در طول تیاريخ رنی هیاي فراوانیي ازجملیه آوارگیي ،كشیتار

بازپس گرفتن لذت و قطع فرايند رنی توسیط ايیدئولوژي بیه

جمعي ،جنگ و ...را تجربه كردهاند؛ اما مسیئله بیراي میا ايین

همديگر پيوند داده ميشوند.

است كه ايدئولوژي چنين رن هايي را بیراي مقاصید و منیافع

رن به صورت مداوم و تاريخي و در فرايندي ايدئولوژيک

خويش مصادره كرده است و دوباره مفصلبنیدي میيكنید .در

بازتعريف مي شود .در ايین بیازتعريف هماننید میوارد ديگیر،

گام نخست میا بیا بیازتعريف رنی روبیهرو هسیتيم .بمبیاران

«ديگري» متهم اصلي تعريف مي شود و ايدئولوژي آن را عامل

شيمايي شهر سردشت ،مرگ كول برهاي كرد ايراني در مرزهیا

اصلي رن كشيدن كردها تعريف ميكند .پاسخ از چرايیي رنی

و آوارگي هاي جمعي دراثر تعارضات و درگيري هیاي نظیامي

تاريخي كردهیا از قبیل توسیط ايیدئولوژي آمیاده شیده و در

در اوايل انقالب اسالمي ايران را مي تیوان نمونیه هیاي چنیين

ساختار فرامتني فيس بوک رمزگذاري شده است :ايین نداشیتن

رن هايي در كردستان ايران دانست .ايدئولوژي چنیين وانمیود

دولت و بيقدرتي كردها بوده است كه رن تاريخي را بر آنهیا

ميكند كه اين تعامل كردها با «ديگري» بوده اسیت كیه چنیين

تحميل كرده است .اين پاسخ از قبل آمادهشیده ،میاهيتي میبهم

رن هايي را به آنها تحميل كرده اسیت .مسیئلۀ مهیم در اينجیا

دارد .عالوه بر شکل هاي تقليل گرايانه كه از آنها صحبت شید،

شکلهايي از تقليلگرايي رن است .در درجۀ اول رن به رن

رن و ستم كردها به نداشتن قدرت پيوند خورده اسیت .ايین

كردي تقليل پيدا كرده است و ما در سطح بسيار محیدودي بیا

در حالي است كه داشتن يیا نداشیتن قیدرت بیهخیوديخیود

رن ديگر اقوام ايراني روبهرو میي شیويم .ايین مسیئله ،يعنیي

نمي تواند عاملي بیراي رنی و سیتمديیدگي باشید .در برخیي

و بهحاشيهراندن رن «ديگري» ،مقدمۀ تعريف «ديگري»

موارد ،قدرت مي تواند مولید رنی و سیتم باشید و در برخیي

حذ

به مثابۀ عامل رن كردهاست؛ درواقع ،ايدئولوژي با حذ

رن

حالت ها مي تواند عاملي براي جلوگيري از وقوع رنی و سیتم

«ديگري» و پررنگكردن رن كردي« ،ديگري» را كسي تعريف

قلمداد شود؛ بنابراين ،پيوندزدن رنی و سیتم كیردي (هماننید

ميكند كه رن را بر كردها تحميل كرده است .همان طیور كیه

رن و ستم هر قوم ايراني ديگر) با قدرت دراساس نمي توانید

مشخص است ،در اين روايت هم شکل هايي از تقليل گرايي و

چندان مستحکم باشد .با وجود اين ،آنچه بيشتر در فيسبیوک

هم ايدئولوژيک شدن رن كردها مشیاهده میي شیود .وقتیي از

كردي نمايش داده میيشیود ،تأييدكننیدۀ چنیين پيونیدي (كیه

ايدئولوژيکشدن رن صحبت ميكنيم ،مرادمان اين اسیت كیه

پيوندي ايدئولوژيک است) است .يکي از كنشگران فيس بوكي

رن تاريخي كردها بیه كیااليي بیراي تعامیل ايیدئولوژيهیاي

در اين زمينه در صفحۀ شخصي خود چنين نوشته است:

مختلف با همديگر و با ديگران تبديل ميشود و با سوءاستفاده

«دولت  -ملت كردي ابزاريه براي قطع زنجيرۀ درد و رن

و مبادلۀ آن بهدنبال مشروعيتبخشيدن به خودشیانانید .اينجیا

تاريخي كه صد ساله گريبانگير كردها شده .كردها نه به خیاطر
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اينکه كارگر بوده اند و اينها رن كشیيدند .بیهخیاطر ايین رنی

ايدئولوژيک اسیت؛ امیا در فیيسبیوک ايین وضیعيت توسیط

كشيده اند چون كرد بوده اند .چون دولیت نداشیته انید و چیون

ايدئولوژي هاي مختلف بازتعريف مي شیود و براسیاس منیافع

قدرتي نداشته اند .ما زماني مي توانيم ديگر رنی و درد نکشیيم

ايدئولوژيک آنان دوباره مفصل بندي مي شود .قبل از هیر چيیز

كه به اين ننگ بيدولتي كردها خاتمه بديم».

ايدئولوژي ،ستم ديدگي را وضعيتي تعريف ميكند كه بر مبناي

به طور كلي ،ايدئولوژي ،ستم و رن كردهیا را بیه ابیزار و

آن «ديگري» براسیاس قیدرتي كیه داشیته اسیت ،بیهصیورت

كااليي براي تعامل با ديگري تبديل كرده اسیت و از آن بیراي

تاريخي به كردها ظلیم كیرده اسیت .ايین مسیئله بیا واقعيیت

مشروعيتبخشيدن اين كنش خود در ههن سوژه هیاي كیردي

تاريخي موجود چنیدان سیازگار نيسیت و بيشیتر تفسیيرهاي

استفاده مي كند .چنين وضعيت ايدئولوژيکي كیه رنی و سیتم

ايییدئولوژيک ،تفسییير وضییعيت تییاريخي تعامییل كردهییا بییا

كردي را به سود خودش مصادره مي كند ،ممکن است رهیايي

«ديگريهايشیان» اسیت؛ درواقیع ،مسیئلۀ اصیلي ايین اسیت كیه

را مسدود كند؛ اما در واقعيت چنين نيست .بخشیي از فضیاي

ايدئولوژي ،وضعيت ستمديدگي كردها را به نفع خويش مصیادره

فيس بوک كردي در اختيار گروه هايي فرهنگي است كه تعامیل

ميكند و با بازتعريف آن ،به سيطرۀ قیدرت خیويش درمیيآورد.

چنداني با اين ايدئولوژيها ندارند و در زمينۀ نمايش واقعيیت

ايدئولوژي« ،ديگري» را عامل شکل گيري وضیعيت سیتم ديیدگي

فرهنگي ،اجتماعي و تاريخي كردها اقدام ميكنند .ايین بخیش

ميداند و اينگونه وانمود ميكند كه اين سیتمديیدگي در فراينیدي

مي تواند هم آگاهي بخشي از وضعيت واقعي رن و ستم را بیه

تاريخي شکل گرفته ،تداوم پيدا كرده و انباشت شده است .همیان

نمايش بگذارد و هم در زمينۀ رهاييبخشي كردها از وضیعيت

گونه در بحث از رنی و انباشیت آن هكیر شید ،ايین مسیئله هیم

ستم ديدگي (كه ما معتقديم بخش عمدۀ آن محصول تعیامالت

ايدئولوژيک و هم تقليلگرايانه است و هم در زمينۀ واقعيتزدايي

ايدئولوژيک در جامعۀ كردي بوده است) گام بردارند؛ بنابراين،

از واقعيییتهییاي تییاريخي و فرهنگییي اسییت .يکییي از افییراد

سییلطۀ ايییدئولوژيهییا در فییيسبییوک كییردي و بییازتعريف

مصاحبهشده در اين زمينه چنين ميگويد:

ستم ديدگي و رن ازسوي آنها به معناي وجودنداشیتن امکیان

«ما كردها خودتون مي دونين هميشۀ تاريخ مورد ظلیم و سیتم

رهايي از اين وضعيت نيست؛ بلکه میي تیوان بیه انگیاره هیاي

بوديم و استعمار شديم توسط دولت هايي كه بر ما حاكم بودن .میا

فرهنگي مقاومتمحور در برابر ايدئولوژيها اميدوار بود.

كردا خودتون میي دونیين انفیالمون كیردن و  811هیزار نفرمونیو

دیدگیبهمثابۀایدئولوژی 


ج)ستم

كشتن و زنده زنده چال كردن .شهرهامونو شيميايي كیردن و االنیم

تفاوتي كه بين ستم و رن وجود دارد ،اين است كیه رنی

خبر دارين كه تركيه شهرهاي كردستانو ويران كرده».

مي تواند به صورت دروني اتفاق بيفتد؛ اما ستم دراساس توسط

بنابراين ،وقتي از رن صحبت مي كنيم ،با پديدهاي طبيعیي

يک فرد يا گروه بر يک فرد يا گروه ديگر وارد ميشیود؛ پیس

روبه رو هسیتيم كیه در همیۀ اقیوام و گیروه هیاي فرهنگیي و

رابطۀ بين خود و ديگري در ستم بيشتر نمايان است .آنچیه در

اجتماعي وجود دارد؛ اما ايدئولوژي با تقليل اين رن بیه رنی

فيسبوک كردي ديده ميشود ،اين است كه ستم بر كردهیا بیه

كردي ،هم يک «ديگري» سياه را برساخت ميكند كه باني رن

پديییدهاي تبییديل شییده اسییت كییه ايییدئولوژيهییا از آن بییراي

كردي است و هم با ايدئولوژيک و حزبيكردن اين رن  ،آن را

مشروعيت بخشيدن به كنش هاي خودشان استفاده ميكنند .اين

به ستم تبیديل میي كنید .در ايین بیازتعريف ايیدئولوژيک ،از

مسئله از دو روش و به واسطۀ ايدئولوژي شکل گرفتیه اسیت.

وضعيت ستمديدگي كردها اسیتفادۀ ابیزاري میيشیود و همیۀ

روش اول ،بازتعريف ستمديدگي است .ستمديیدگي وضیعيتي

عوامل دخيل در اين وضعيت ،به دخالت «ديگري» تقليیل داده
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مییيشییوند .وقتییي بییه بییازتعريفهییاي ايییدئولوژيک ديگییر از

جامعۀ كردي رن و ستم شديدي را به بار آورده است (بیراي

ستم ديدگي در كردستان (براي نمونه بازتعريف چپگرايانیه و

نمونه مي توان به تقابیل هیاي ايیدئولوژيک احیزاب كیردي در

مذهبي از سیتم ديیدگي) نگیاه كنیيم ،مشیخص میي شیود كیه

كردستان عراق اشاره كرد كه سبب جنگ داخلي شد و هزاران

ستم ديدگي هم داراي وضعيتي ابیزاري شیده اسیت .سیتم بیه

كییرد را قربییاني منییافع خودشییان كردنیید) .چنییين تقابییلهییا و

كااليي تبديل شده است كه توسط ايدئولوژيهاي مختلیف در

تضادهاي دروني ايیدئولوژيک در سیاختار جامعیۀ كیردي ،در

كردستان براي دستيابي به منافع خويش ،بازتعريف ميشیود.

نمايش فيس بوكي ستم ديدگي كردها حذ

و به حاشيه رانیده

قرباني اصلي در اين ميان ،سیوژههیاي مجیازي كیردي اسیت.

شده است .آنچه در اين فضاي ايدئولوژيک بيشیتر نمیود پيیدا

سوژۀ كردي دچیار نیوعي سرگشیتگي معنیايي در فیيسبیوک

كرده است (البته بهصورتي غيرواقعیي و نمايشیي) ،جلیوهدادن

مي شود و اين دقيقاً چيزي اسیت كیه ايیدئولوژي خواهیان آن

«ديگري» ،بهمثابۀ عامل ستمديدگي كردهاسیت .يکیي از افیراد

اسیت .در يیک وضیعيت سرگشیتۀ هیويتي ،ايیدئولوژي بهتیر

مصاحبهشده در اين زمينه چنين ميگويد:

ميتواند فانتزي مدنظرش را در ههنيت سوژهها جاي بدهد .بیا

«حکومت ايران و فارس ها تو تیاريخ میا كردهیا را لیه

وجود اين ،سوژۀ كردي را نمي توان يک قرباني محض قلمداد

كرده اند و اون ظلمي كه بیر میا كیردهانید فرامیوشنشیدني

كرد؛ بلکه بايد به عاملبودن آن هیم توجیه داشیت .در برخیي
موارد ،سوژۀ كردي از چنين سرگشیتگي معنیايي رهیايي پيیدا

هستش .اونا ستمگر بودن و ما بدبخت و بيچاره .نه قیدرتي
داشته ايم از خودمون دفاع كنيم و نه دولتي كه ازمیون دفیاع
كنه».

ميكند و مسيرهاي رهاييبخشي را جستجو ميكند؛ مسيرهايي

پس بهطور كلي ،ما شاهد اين هستيم كه رن و ستمديدگي

كه از وضعيت رهايي بخشي مدنظر ايدئولوژي ها فاصله دارنید

كردهییا بییه امییري ايییدئولوژيک تبییديل شییده اسییت و از آن

و بيشتر بر شیکلي از رهیايي بخشیي فرهنگیي متمركزنید كیه

معنازدايي مي شود .هد

نهايي ايدئولوژي ايین اسیت كیه در

ماهيتي مسالمتآميز دارد و بر گفتگوي قومي تأكيد دارد.

ههنيت سوژه هاي فيس بوكي كردي چنين القا كند كیه راهحیل

عالوه بر بازتعريف ستمديدگي توسط ايدئولوژي ،ما شاهد

پيشنهادي آنان ،تنها راه رهايي كردها از ايین وضیعيت اسیت.

برساخت بازتوليد تاريخي ستم ديدگي هم هستيم .ايیدئولوژي

فيس بوک كردي هم ميداني است كه در آن ايین مسیئله تبليیغ

اينگونه وانمود مي كند كه در طول تاريخ به كردها سیتم شیده

ميشود و سوژههاي فيسبوكي توجيه ميشوند .با وجود ايین،

اسیت و ايین مسییئله ،امیري متیداول بییوده اسیت كیه توسییط

مسیئله تنهییا بیه شییکلي از رهییاييبخشیي ايییدئولوژيک (يییک

«ديگري» كردها صورت گرفته است؛ پس در يک حالت كلي،

رهاييبخشي ناواقعي) محدود نميشود؛ درواقع ،رهاييبخشیي

اين «ديگري» بوده است كه لذت قیومي كردهیا را از آنیان بیه

در اينجا دو مفهوم متضاد پيدا مي كنید :مفهیوم اول ،انگیارهاي

سرقت برده است ،بر آنان رن وارد كرده و ستم كیرده اسیت.

ايدئولوژيک است كه رهايي بخشي را تنها در مسیيري ممکین

اين در حالي است كه برخي ساختارهاي داخلي جامعۀ كیردي

مي داند كه ايدئولوژي آن را تعريف ميكند .میا معتقیديم ايین

در اين زمينه نقش بنيادي دارنید؛ درواقیع ،بخیش عمیدهاي از

شکل از رهاييبخشي سبب بازتوليد سیتمديیدگي در شیکل و

وضعيتي كه ايدئولوژيهیا آن را سیتمآلیود قلمیداد میيكننید،

میاهيتي ديگییر میيشییود .مفهییوم دوم ،وضیعيتي اسییت كییه از

محصول تعامالت دروني خود اين ايدئولوژي هیا بیا يکیديگر

انگارههاي ايدئولوژيک ميگريزد و با كنارزدن محدوديتهیاي

است .ما در جامعۀ كردي شاهد «ديگري» هاي درونیي زيیادي

ايدئولوژيک ،رهايي بخشي از وضعيت سیتمديیدگي را ممکین

هستيم كه تضاد و تقابل آنها با يکديگر در بسياري مواقع براي

مییيكنیید .مفهییوم دوم را بيشییتر مییيتییوان داراي مییاهيتي
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مقاومت محور در برابر ايیدئولوژي هیاي مسیلط قلمیداد كیرد.

برساخت ميکروناسيوناليسم ،لزوم اسیتقالل طلبیي دموكراتيیک

ستم ديدگي كردها در ميیدان فیيس بیوک ،وضیعيتي محسیوب

كردها ،لزوم گفتمیانيزه كیردن فاشيسیم كیردي ،لیزوم ويرانیي

نمي شیود كیه رهیايي از آن ممکین نباشید؛ بلکیه شیکلهیاي

«ديگري» ،لزوم پرهيز از سوسياليسم در كردستان ،لزوم تشکيل

مختلفي از رهايي بخشي در آن شکل میيگيیرد كیه در برخیي

نيروي رهايي بخش ملیي و لیزوم روژهیه التیي كیردن مبیارزۀ

حالتها ممکن است خود ،بازتوليدكنندۀ انگارههیاي جديیدي

كردها .يکیي از كنشیگران فیيس بیوكي در بحثیي گروهیي در

از ستم ديدگي باشند (رهاييبخشي ايیدئولوژيک) و در برخیي

فيسبوک چنين اظهارنظر كرده است:

حالتها ،رهاييبخشي از وضعيت ستمديدگي (هم ستمديدگي
واقعي و هم ستم ديیدگي ناشیي از شیکل هیاي رهیاييبخیش
ايدئولوژيک) را ممکن كنند.
بخشیبهمثابۀتعارض 


د)رهایی
مسئله اي كه پیس از برسیاخت لیذت قیومي ،سیرقت آن،
برساخت رن و ستمديدگي مطیرح میيشیود ،رهیايي از ايین
وضعيت است؛ البته اين رهايي بخشي ،واقعي نيسیت و بيشیتر
مییاهيتي ايییدئولوژيک دارد .در فییيسبییوک كییردي سییه مسییير
رهايي بخش ترسيم شده اسیت :رهیاييبخشیي ناسيوناليسیتي،
رهاييبخشي روژاوايي و رهاييبخشي فرهنگي.
اولين مسير رهايي بخشي ،ناسيوناليسیم اسیت .ايیدئولوژي
ناسيوناليسییتي درواقییع ،شییکلي از اسییتعمارگري ديگییري را
برساخت ميكند و اينگونه وانمود ميكنید كیه دولیتخیواهي
كردي (فراتر از قالب هايي چیون فدراليسیم ،خودمختیاري يیا
استقالل) تنها مسير تحقق رهايي بخشي كردهاسیت؛ بنیابراين،
سوژه هاي كردي بايد اين مسیير را دنبیال كننید تیا بتواننید از
وضعيت ستم ديدگي قومي رها شیوند .همچنیين ناسيوناليسیم
مي گويد كه بايد با «ديگري» قومي متجاوز درگير شید و آن را
ويران كرد« .ديگري» اعتمادنکردني است و نمي توان بیا او بیه
گفتگو نشست؛ درنتيجه تنها با مبارزه با «ديگري» مي تیوان بیه
رهايي دست پيدا كرد .ناسيوناليسم مي گويد كه زبان ،فرهنیگ
و ههنيت سوژۀ كردي استثمار شده است و بايد از اين مسیئله
استعمارزدايي صورت بگيرد .كردستان به مستعمره تبديل شده
است و بايد از ايین وضیعيت رهیايي پيیدا كنید .بايسیتههیاي
ايیدئولوژيک ايیین مسیير رهییاييبخشیي عبییارتانید از :لییزوم

«من دولت كردي مي خوام .مهیم نيسیت بیرام دموكراسیي
باشه يا ديکتاتوري .مهم دولت كرديه».
يکییي ديگییر از كنشییگران فییيسبییوكي در ايیین زمينییه در
صفحات شخصي خود چنين نوشته است:
«ما نمي خوايم با هم زندگي كنيم االنیم كیه بیا همیيم،
به زور كنار هم نشستيم و از سر اجبار و بدبختيه .اصالً قرار
نيست تعامل بکنيم و گفتگو».

رهايي بخشي ناسيوناليستي را نميتوان رهاييبخشي واقعي
قلمداد كیرد؛ بلکیه میيتیوان آن را بازتوليدكننیدۀ شیکلهیاي
ديگري از ستم ديدگي براي كردها قلمداد كرد .ناسيوناليسم بیر
مرگ و ويراني «ديگیري» ،فاشيسیم و تقويیت آن ،مرززدايیي
سياسي و جدايي طلبیي و اسیتقالل كردسیتان و تشیکيل يیک
دولت كردي تأكيد دارد .چنين تأكيدهايي نمیيتواننید میاهيتي
رهايي بخش داشته باشند .نمي توان در تأكيد بر مرگ و ويراني
«ديگري» و تروي فاشيسم ،رهايي بخشي واقعي را فهیم كیرد.
تجربۀ تاريخي ناسيوناليسم در كردستان بيانگر اين مسئله است
كه اين ايدئولوژي نتوانسته است رهايي بخشي را براي جامعیۀ
كردي به ارمغیان بيیاورد؛ بلکیه خیود ،در دورههیاي مختلیف
آغازگر شکلهاي جديدي از ستم و رن بوده است.
مسير ديگر رهايي بخشي كه در جهت مخالف ناسيوناليسم
كییردي حركییت كییرده اسییت ،روژاواگرايییي اسییت .روژاوا در
ادبيات سياسي كردي به كردسیتان سیوريه و سيسیتم سياسیي
حاكم بر آن اطالق ميشود كه بيشتر انگارههیاي سوسياليسیتي
اسییت .روژاواگرايییي سيسییتمي دموكراتيییک و معتقیید بییه
چنییدفرهنگي و تکثرگرايییي زبییاني و فرهنگییي اسییت و ايییدۀ
دولت خواهي بهطور عام و دولت خواهي كردي بهطور خیاد
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را رد مي كند و اعتقادي بیه آن نیدارد؛ درواقیع ،روژاواگرايیي

آنچه در اين شیکل از رهیايي بخشیي اهميیت دارد ،نگیاه

بيش تر از آنکه بیه دولیت كیردي معتقید باشید ،بیه همزيسیتي

ريزوماتيک به هويت يابي است .ريزوم در فارسیي بیه سیاقه و

مسالمت آميز اقوام ،ملت ها و گروه هیاي مختلیف اعتقیاد دارد.

ريشه ترجمه شده است و منظور از آن يگانگي در عين تفاوت

اين سيستم با تیأثيرگرفتن از انديشیه هیاي عبیداا اوجیاالن و

است .ريشه هاي درخت با همديگر تفاوت هاي بنيادي دارند و

ماري بوكچين است؛ به هر حال ،اين سيستم در سالهاي اخير

هر كدام به مسيري مي روند؛ اما خودشان را در سیاقۀ درخیت

بییه رقيبییي جییدي بییراي ناسيوناليسییم كییردي و ايییدههییاي

متحد ميكنند .روژاواگرايي هم تفاوتهاي قیومي ،فرهنگیي و

رهاييبخش آن تبديل شیده اسیت .بايسیتههیاي ايیدئولوژيک

مذهبي را مي پذيرد و براي آنها احترام قائل است؛ اما درنهايت

اصلي اين مسير رهايي بخش عبیارت انید از :لیزوم همزيسیتي

همۀ اين تفاوت ها را در يک هويت كیردي قابیل جمیعشیدن

مسالمتآميیز اقیوام و فرهنیگهیاي گونیاگون ،وجودنداشیتن

ميداند؛ به هر حال ،روژاواگرايي بهمثابۀ يکیي از فیانتزيهیاي

دولتخواهي كردي ،نفي استقاللطلبیي ،لیزوم ايجیاد سيسیتم

جمعي در فيسبوک كردي برساخت پيدا كیرده اسیت .تجربیۀ

كنفدراليسم دموكراتيک ،لزوم پيیروي از انديشیه هیاي عبیداا

چییپگرايییي در كردسییتان بيییانگر ايیین مسییئله اسییت كییه

اوجاالن ،آزادي زنان بهمثابۀ پيش شرت رهايي ،لیزوم مقاومیت

رهاييبخشي اتفاق نيفتاده است؛ بلکه در برخیي میوارد سیبب

در برابییر هییر شییکلي از بنيییادگرايي ازجملییه ناسيوناليسییم و

تجربههايي تلخ از بازتوليد ستمديیدگي شیده اسیت؛ درواقیع،

بنيادگرايي مذهبي ،لزوم مبارزه با عشيرهگري حاكم بر سیاختار

مسییئلهاي كییه در ايیین شییکل از رهییاييبخشییي وجییود دارد،

سياسییي كردسییتان و لییزوم احتییرام بییه حقییوق اقليییتهییا در

تطبيقنداشتن واقعيت عينیي بیا انگیارههیاي ههنیي آن اسیت.

كردستان؛ .درواقع ،مسير چپگرايي اين موارد را پيششرتهیا

رهايي بخشي روژاوايي در سطح ههني و نظري مطلوب به نظر

و بايسته هاي بنيادي براي رهاييبخشي معرفیي میيكنید .ايین

مي رسد؛ اما در سطح عيني و عملي سبب ايجاد شکل هیايي از

مسیير قبیل از هیر چيییز میيگويید كییه بايید ايیدۀ همزيسییتي

ديکتاتوري چپگرايانیه میيشیود .بیراي نمونیه میيتیوان بیه

مسالمت آميز اقوام و فرهنگ ها در خاورميانهاي دنبال شود كیه

سياستهاي احزاب چپگراي كیردي ماننید حیزب كیارگران

فرهنگ و قوميت بنيادي براي خشونت بیوده اسیت؛ درواقیع،

كردستان تركيه و يگان هاي مدافع خلیق در كردسیتان سیوريه

تنها راه رهايي از خشونت قومي در خاورميانه و بهطور خاد

اشاره كرد .اين احزاب در برنامهها و سياسیتهیاي خودشیان،

در كردستان ،همزيسیتي مسیالمت آميیز اسیت .يکیي از افیراد

بر همزيستي مسالمت آميز و رهايي بخشي از ستم ديدگي قومي

مصاحبهشده در اين زمينه چنين ميگويد:

متمركزند (آنان تأكيد دارند كه در خاورميانیه نیهتنهیا كردهیا،

«اونجا پ ک ک 8و اوجاالن خيلي مدرن هستن و خوب

بلکه همۀ اقوام در حال تجربۀ سیتمديیدگيانید كیه محصیول

بودن .به اقشار بدبخت و كارگر توجیه دارن و حیزب میال
كارگراس .تو سیوريه هیم كیه خيلیي عاليیه .االن ي پ گ

تعامل با منطق نظام سرمايهداري است)؛ اما در عرصیۀ عملیي،

1

نوعي ديکتاتوري حزبي و چپگرايانه را به نمايش گذاشتهانید

همه كاره اس .برابري و دموكراسي زياده .زنان آزادن .فسیاد

كه ميتواند بازتوليد ستمديدگي را بهدنبال داشته باشد.

نيستش و دولت هم نيستش .كانتون وجیود داره .ايین بايید
برا كل كردستانم اجیرا بشیه .همیين ايیده كیانتون سیازي و

مسییير سییوم فراتییر از ايییدئولوژيهییاي چییپگرايییي و

كنفدراليسم دموكراتيک به جاي استقالل طلبي و شیکل دادن

ناسيوناليسم كردي ميرود .اين مسير بیهدنبیال ايین اسیت كیه

يه دولت جديد بايد دنبال بشه».

فرهنگ ،زبان و هويت كردي را از ستم ايدئولوژيک رهیا كنید

Partiya Karkerên Kurdistanê
Yekîneyên Parastina Gel

1
2

و درواقع نگیاهي فراايیدئولوژيک بیه مسیئله دارد؛ امیا همیين
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بايسته ها هم رگه هايي ايدئولوژيک دارند ،هرچند خود میدعي

ناسيوناليسم و چپگرايي كردي را قبول ميكند .مسئلۀ مهم در

فراايدئولوژيک شدن باشند .اين بايسته ها عبیارت انید از :لیزوم

اين شکل از رهايي بخشي اين اسیت كیه همزمیان كیه برخیي

سياستزدايي از فرهنگ و هويت كردي ،لزوم خيانتزدايي از

بايستههاي ايدئولوژيک را بیهصیورت راديکیال نقید میيكنید

سياست كردي ،لزوم آلترناتيوگرايي احزاب كردي ،لزوم مبارزه

(بییهمثابییۀ نمونییۀ سياسییتزدايییي از هويییت كییردي) ،برخییي

با فساد سياسي ،لزوم برنامهريزي فرهنگي ،لزوم ايسمزدايیي از

انگاره هاي ايدئولوژيک را بازتوليد میي كنید (بیه مثابیۀ نمونیۀ

سیوژۀ كیردي ،وطینگرايیي بیه جیاي حیزبگرايیي و لیزوم

وطن گرايي به جاي حزب گرايي)؛ به هر حیال ،ايین شیکل از

بازانديشي در عقالنيت ناقص كردي .ايین مسیير را میي تیوان

رهاييبخشي هم (هرچند در سطحي بسيار پايينتر) نميتوانید

«كردگرايي فرهنگي» ناميد؛ زيرا تأكيد اصلي آن بر ايین اسیت

ماهيتي رهايي بخش داشته باشد؛ بلکه ممکن است خود سیبب

كه كردبودن بايد از بند ايدئولوژي رهايي پيدا كند ،سوژههیاي

بازتوليد ستم ديدگي شیود .بیا وجیود اينکیه ايیدئولوژي هیا و

كردي از بند احزاب رها شوند و از فرهنیگ و هويیت كیردي

انگارههاي ايدئولوژيک فضاي فيسبوک كیردي را بیه تسیخير

سياستزدايي صورت بگيرد .يکي از كنشگران فیيسبیوكي در

خود درآورده اند ،رهیايي بخشیي واقعیي امکیان پیذير نيسیت.

صفحۀ خويش چنين نوشته است:

رهاييبخشي فرهنگي (بخشهايي از آن) را ميتیوان مقیاومتي

«در مجموع ما كردها به سربازاني غير از سربازان كردستان

فرهنگي در برابر ايدئولوژي هیاي ناسيوناليسیم و چیپگرايیي

تبديل شده ايم .سیرباز خیردهفرهنیگ ،ماركسيسیم ،ليبراليسیم،

قلمداد كرد كه تاحدودي سلطۀ ايین ايیدئولوژيهیا را كیاهش

اسالم و همزيستي با ديگران؛ اما سخت آشفته میي شیويم اگیر

داده اند .اين شکل از رهايي بخشي هرچنید در عمیل نتوانسیته

خود را سرباز ملت و كردستان بناميم؛ چون توانیايي غلبیه بیر

است موفقيت چنداني داشته باشد ،نويد اين مسئله را مي دهید

دشمني دروني مان را نداريم .به همين دليل است كیه قیدرت،

كه مي توان در برابر اين سلطۀ ايدئولوژيک مقاومت كیرد و بیه

كردستاني نمي شود و به سربازخانه اي تبديل شیده ايیم كیه بیه

رهايي بخشي واقعي اميد داشت .چنين شکلي از رهاييبخشیي

مدافع منافع همگان تبديل شده است اال كردبودن».

تنهییا خواسییتار مییرگ و ويرانییي «ديگییري» نيسییت؛ بلکییه بییه

با وجود مطلوب بیودن برخیي راهکارهیاي ايین شیکل از

همزيستي مسالمت آميز اقیوام ،گیروه هیاي فرهنگیي ،زبیاني و

رهاييبخشي ،آنچه در واقعيت اتفاق ميافتد اين است كه ايین

اجتماعي مختلف بیا يکیديگر تأكيید دارد و منطیق آن ،منطیق

شکل از رهايي بخشي درنهايت برخي انگاره هاي ايیدئولوژيک

گفتگو به جاي ويراني و مرگ است.
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رهاییبخشی

لذتقومی

ایدئولوژی

ازلی
سرقت

امید به بازگشت

لذت قومی

ناسیونالیستی

رهاییبخشی

لذت

روژاوایی

رهاییبخشی
فرهنگی

فرآیند
سرقت لذت

ایدئولو
ژی

ایدئولو
ژی

بازتعریف

بازتولید تاریخی
رنج

بازتولید
تاریخی

ایدئولوژیک
ستمدیدگی

ستمدیدگی

بازتعریف
تاریخی رنج

ایدئولوژی

ابزاریشدنستم(زایشستم/ژانوسرهایی) 

شكل-1دیاگرامنظری


نتیجه 


را مسير رهايي بخشي كردها معرفي كنند .همان طور كیه هكیر

فضاي فيسبوک كردي همانند ديگر فضاهاي مجازي موجیود،

شد ،اين فرايند با برساخت لذت قومي ازلي آغاز ميشود و بیا

فضايي ايیدئولوژيک شیده اسیت كیه در آن ايیدئولوژي هیاي

برسییاخت تییاريخي رن ی و سییتمديییدگي تییاريخي كردهییا و

مختلف حکمراني مي كنند و هر يک سوژههاي مجیازي را بیه

متهمكردن «ديگري» بهمثابۀ عامل رن و ستم ديدگي و بازتوليد

طريقي به استثمار ميكشند؛ اما آشکار است كه ايدئولوژيهاي

آن تییداوم پيییدا مییيكنیید و درنهايییت بییه ارائییۀ بايسییتههییاي

ناسيوناليسم و چپ گرايي كردي قیدرت بيشیتري دارنید .ايین

ايدئولوژيک به مثابۀ مسيرهايي رهايي بخش منتهي ميشود .اين

ايدئولوژيها براي مشروعيتبخشيدن به خويشتن ،فیيسبیوک

مسئله دربارۀ ناسيوناليسم بيشتر از ايدئولوژيهاي ديگر صیدق

را بهمثابۀ فضايي ارتبیاطي انتخیاب كیرده انید و بیا برسیاخت

مي كند .اين مسئله را مي توان در راستاي ديدگاه استاوراكاكيس

ستم ديدگي كردها در فيس بوک بهدنبال اين مسئلهاند كه خیود

( )2007قلمییداد كییرد .او معتقیید اسییت ناسيوناليسییم بییراي




61

جامعهشناسي كاربردي ،سال سيام ،شماره پياپي ( ،)57شماره سوم ،پاييز 8931



پنهان كردن آنتاگونيسم درون گفتماني خويش ،روايتي مشیترک

بند ميكشد و در وضعيتي ديگر از ستم ديدگي قرار میيدهید؛

و منسجم دربارۀ تاريخ و سرنوشت قوم يا ملت ارائه میيكنید.

بنابراين ،رهايي بخشیي درنهايیت سیبب سیتم ديیدگي دوبیاره

مسییئلۀ مهییم در اينجییا ايیین اسییت كییه ناسيوناليسییم ،شییکلي

به رهايي مينگرند

مي شود .سوژههاي فيسبوكي از يک طر

آنتاگونيستي دارد؛ بنابراين ،نمي تواند راهکارهاي رهايي بخیش

و ازطر

ارائه كند .رن و ستمي كیه ناسيوناليسیم بیهدنبیال بیازتعريف

بنابراين ،رهايي بخشي فيس بوكي كه ايیدئولوژي هیاي موجیود

تییاريخي آن اسییت ،بيشییتر نییوعي وانمییوده و جعییل واقعيییت

وعدۀ آن را ميدهد ،دراساس امري پارادوكسيکال است.

(1988

ديگر ،به بند كشيدهشیدن خیود را نظیاره میيكننید؛

 )Baudrillard,ستم است .ناسيوناليسم بهمثابۀ ايدئولوژي

آنچه ما در فيس بوک كردي شیاهد آن هسیتيم ،شیکلي از

در ابتدا از واقعيت ستم و رن كردي ،بسترزدايي و معنیازدايي

زايش ستم و ژانوس رهايي است؛ اما اين مسیئله ،نااميیدي از

مییيكنیید و در گییام بعییدي ،رنیی و سییتمي كییاالييشییده و

رهاييبخشي نيست .هميشیه مسیيرهايي بیراي رهیاييبخشیي

ايدئولوژيک را به سوژههاي فیيسبیوكي ارائیه میيدهید .ايین

وجود دارند .هميشه در وضعيت هاي خطرناک ،هستۀ میازادي

مسئله را مي توان شکلي از زايش ستم قلمیداد كیرد؛ درواقیع،

بییاقي مییيمانیید كییه مقاومییت مییيكنیید .مییا معتقییديم مسییير

ايییدئولوژيکكییردن رنی و سییتم و تبییديل آنهییا بییه كاالهییاي

رهاييبخشي را بايد از اين هستۀ میازاد مقاومیت (ايین هسیتۀ

مبادله پذير در بازار فيس بوكي ايدئولوژي ها ،شکلي از ستم بیه

مازاد ،شکلي از رهیاييبخشیي فرهنگیي اسیت كیه در بخیش

جامعۀ كردي است؛ بنابراين ،ميتوان در اينجا از «زايش سیتم»

مرتبط با رهايي بخشي دربارۀ آن صحبت شد) آغاز كیرد .الزم

سییخن گفییت .ايیین يکییي از خاصییيتهییاي آنتاگونيسییتي

است اين هستۀ میازاد بیه روشهیاي مختلیف تقويیت شیود.

ناسيوناليسییم اسییت كییه همزمییان كییه بییهدنبییال سییتمزدايییي

سياست گذاري ها مي توانند بر اين هستۀ مازاد متمركیز باشیند.

ايدئولوژيک از جامعۀ كیردي اسیت ،اقیدام بیه زايیش سیتمي

اين هستۀ میازاد كیه غيرسياسیي تیرين بخیش جامعیه اسیت،

جديد ميكند.

مي تواند از زير يوغ ايدئولوژي ها رها شود .واقعيت اين اسیت

بهطور كلي ،ايدئولوژي ها نمي توانند ايدههايي رهاييبخش

كه ايین هسیتۀ میازاد ،عمومیاً بیه زيیر سیلطۀ ايیدئولوژي هیا

داشته باشند؛ زيرا خودشان با معنازدايي از ستم و بهبندكشیيدن

بازمي گردد و توان چنداني براي مقاومت نیدارد .دليیل اصیلي

سوژه هاي فيس بوكي ،به زايش ستم مشغولانید .ايین يکیي از

اين است كه قدرت چنداني در برابیر ايیدئولوژيهیاي غالیب

خاصيت هاي آنتاگونيستي ايدئولوژي است؛ ازاينرو ،مي توانيم

ندارد .الزم است اين قدرت حداقلي تقويت شود .سیوژههیاي

از «ژانوس رهايي» سخن بگوييم؛ درواقع ،ما با چهرۀ ژانوسیي

فيسبوكي كردي بهمثابۀ ستمديدهتیرين بخیش ايین وضیعيت،

رهايي بخشي روبه رو هستيم .ژانیوس 8يکیي از خیداهاي روم

تنها از اين مسير است كه ميتوانند بیه رهیاييبخشیي برسیند.

باستان بود كه دو سر داشت و همزمان هم به جلیو و هیم بیه

ايدئولوژي هاي مختلف رهیايي را شیکل نخواهنید داد؛ بلکیه

عقب نگاه ميكرد .رهاييبخشي فيسبوكي نيیز چنیين روايتیي

وضعيت جديدي از ستم ديدگي را هم شکل خواهند داد .ايین

ما با منطقي از رهاييبخشي روبهرو هسیتيم

شکل از رهايي بخشي فرهنگي كه فیانتزي میرتبط بیا خیود را

كه سوژه هیاي فیيس بیوكي بیهدنبیال آنانید و میيخواهنید از

توليد مي كند ،بهدنبیال ويرانیي و میرگ «ديگیري» يیا هماننید

ديگر ،منطقیي

ايدئولوژي هاي ناسيوناليستي و چیپ گرايیي كیردي ،بیهدنبیال

از رهاييبخشي ايدئولوژيک را داريم كه سوژههاي فيسبیوكي

آرمان شهرهاي تحقیق ناپیذير نيسیت .میي تیوان از ايین میازاد

را از وضعيت ستمديدگي رها نمي كند؛ بلکه دوباره آنان را بیه

مقاومت فرهنگي ،شکلي از همزيستي مسیالمتآميیز فرهنگیي

دارد .از يک طر

وضعيت ستم ديدگي رهايي پيدا كنند و ازطر

اقوام مختلف ايراني ،تأكيد بر تنیوع فرهنگیي ،زبیاني ،میذهبي
Janus

1
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و ،...تأكيد بر اهميت فرهنگ كردي همزمیان بیا درنظرگیرفتن

استاوراكاكيس همچنين بیر پايیۀ پیذيرش اصیل نفیاق و نفیي

اهميت ديگیر فرهنیگهیاي قیومي و فرهنیگ ملیي ايرانیي را

ادعاهاي وحدت بخش در حوزۀ سياست بنيیان گذاشیته شیده

برداشت كیرد؛ درواقیع ،بیا تقويیت ايین شیکل از مقاومیت و

است .او بر تفاوت ،تضاد ،چندپارگي و تنوع در سياست تأكيد

رهايي بخشي كه به نوعي غيرايدئولوژيک تیرين بخیش مسیئله

دارد .اين طرح سياسیي در جوامیع چنیدقومي و چنیدفرهنگي

است (هرچند ممکین اسیت درنهايیت بیه زيیر سیلطۀ ديگیر

مثل ايران مي تواند سودمندي بيشیتري داشیته باشید .بیه نظیر

ايدئولوژي ها دربيايد كه در صیورت تقويیت آن ،میي تیوان از

مي رسد احترام به حقوق اقوام ،گروه هاي فرهنگي ،مذهبي و...

رخییداد ايیین مسییئله جلییوگيري كییرد) ،مییيتییوان تهديییدها و

مي تواند به مثابۀ راه حلي منطقیي در ايین زمينیه مطیرح باشید.

خطرهايي را كاهش داد كه فیانتزيهیاي قیومي ممکین اسیت

تأكيد بر حقوق اجتماعي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصیادي اقیوام

براي انسجام ملي ايران داشته باشند.

مختلف ايراني ميتواند همزمان كه حس تعلیق ملیي آنیان بیه

همان طور كه هكر شد ،ايدئولوژي هیاي مختلیف ،فضیاي

ايران را افزايش مي دهد ،فرايند هوب شدن فرهنگي آنان را هم

زيست اجتماعي و سياسي سوژههاي كردي را به تسخير خیود

قطع كند .در اين فرايند دموكراتيکسازي ،تأكيد بر تفاوتهاي

درآورده اند و همزمان طرح هاي رهیايي بخیش آنیان در قالیب

قومي و فرهنگي و استفاده از چنين تفاوت هیايي بیراي حفیظ

فانتزي هاي گوناگون ،هم رهاييبخشي را ميسیر نکیرده اسیت

انسجام ملي مي تواند سودمندي بيشتري نسبت به حالتي داشته

هم شکلي جديد از زايش ستم را بهدنبال داشته اسیت .اكنیون

باشد كه بر يکي قلمدادكردن و شباهت تأكيد دارد؛ به هر حال،

پرسش اين است كه چه بايید كیرد .بیه نظیر میيرسید طیرح

دموكراتيک سازي مي تواند بیا تأكيید بیر چنیدگانگي فرهنگیي

سياسییي اميیید اسییتاوراكاكيس كییه در پيونییدي عميییق بییا

همزمان با حفظ انسجام ملي ،حوزۀ نفیوه ايیدئولوژيهیايي را

دموكراتيکسازي جامعه قرار دارد ،ميتوانید بیهمثابیۀ مسیيري

كاهش دهد كه با ادعاي رهاييبخشیي ،شیکلهیايي جديید از

براي رهايي بخشي قابلطرح باشد .طرح سياسي اميید ازسیوي

ستم را بر سوژههاي كردي تحميل ميكنند.

استاوراكاكيس ،دموكراتيک سازي است؛ اما گفتمان دموكراتيک

همان طور كه هكر شد ،مسئله اي كه در ايین فیانتزي هیاي

بر چشمانداز جامعۀ هماهنگ آرمانشهري استوار نيست؛ بلکیه

قومي وجود دارد ،تالش براي ويراني و مرگ «ديگري» اسیت؛

بر بهرسميت شناختن امتناع و پيامدهاي فاجعهبار چنين ریيايي

مسییئلهاي كییه در صییورت فراگيرشییدن ،مییيتوانیید بنيادهییاي

اسییتوار اسییت (اسییتاوراكاكيس .)181 :8936 ،او معتقیید اسییت

اجتماعي ،سياسي و فرهنگي جامعۀ ايراني را بهشیدت تهديید

دموكراسي ،تضاد ،چندپارگي و شکا هاي نظام نمادين را بیه

كند .اگر بخواهيم ريشۀ اصلي و بنيادي اين مسئله را مشیخص

رسميت مي شناسید و حتیي بیراي حفیظ آن هیم میيكوشید.

كنيم ،بهجرئت مي توانيم بر مسئلۀ «فرهنگ گفتگو» تأكيد كنيم.

الكییاني «از میین چییه

ريشۀ بسياري از مسائلي كه درنهايیت تیالش بیراي ويرانیي و

مي خواهي؟» است .دموكراسي مدنظر اسیتاوراكاكيس بیهجیاي

مییرگ «ديگییري» قییومي و فرهنگییي را شییکل مییيدهنیید،

جامعه اي هماهنگ ،قلمروي اجتماعي را به رسميت مي شناسد

وجودنداشتن توان سوژه ها براي گفتگوسیت .بسیياري از ايین

كه هاتاً جدايي يافته است .اين ديدگاه دراساس بیر بازشناسیي

سوژه ها و البته نهادهاي مرتبط ،دراساس بیه گفتگیو اعتقیادي

فقدان در ديگري بزرگ استوار است (اسیتاوراكايس.)166 :8936 ،

ندارند .آنان از ابتدا بهدنبال متهمكیردن يکديگرنید؛ البتیه ايین

او بر اين باور اسیت كیه دموكراسیي مسیتلزم تنشیي بنيیادي،

مسئله ريشهاي تاريخي دارد و بهسادگي نميتیوان آن را تغييیر

ابهامي هاتي و بهرسميتشناختن و نهادينیهسیازي ناهمیاهنگي

داد .ما بر اين باوريم كه قبل از هر چيز ،بايد ازلحیاظ تیاريخي

اسییییت (اسییییتاوراكاكيس .)197 :8936 ،دموكراسییییي مییییدنظر

مسئله بررسي و ريشۀ اين بیي اعتمیادي قیومي روشین شیود.

دموكراسییي پاسییخ بییه پرسییش معییرو
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عالوه بر اين ،الزم است بنيادهاي اوليه براي گفتگوي قومي و

انگاره هیاي آرمیان شیهري غيردموكراتيیک فاصیله گرفتیه انید.

اعتماد بينقومي شکل بگيرد .شايد نياز باشد تغييراتي در سطح

هويتهاي قومي و فرهنگیي میيتواننید بیهمنزلیۀ ريشیههیاي

قوانين و سياست گذاري ها صورت بگيرد يا برخي قیوانين كیه

پراكندۀ جامعۀ ايراني عمل كنند كه درنهايت ،هنگامي كه رشد

(بیراي نمونیه اصیل 87

ميكنند ،در قالب ساقهاي تنومند و واحد ،هويت ملي ايراني را

سالهاست اجرا نشدهاند ،اجرايیي شیوند

قانون اساسي) .نهادهاي سياسي و كیالن يکیي از عوامیل اصیلي

شکل ميدهند.

شکل گيري مسئلهاند و نمي توان اين مسئله را انکار كرد .خیود



گروه هاي قومي هم در اين مسئله دخالیت داشیتهانید؛ بیه هیر
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