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بزرگ و مداوم برای فرودست شدگان اندیشیدن به چگونگی تجمع قدرت  ای پروژه

 ی دیگر است.  هاو به کار گرفتن آن علیه مقوله هاپیرامون برخی مقوله

 )کیمبرلی کرنشاو(

 

 

 مقدمه 
به اسارت   دادیبا رو  ی ادیز  ی هاتتفاوحال    ن یو در عها  ت شباه  ی نی ام  نا یمرگ ژ 

طا کورد  زنان  و    ی فهیرفتن  قوچانفروش  زعفرانلو  سال  یدختران   در  .قهـ1323در 

و  ی دوره دارد  نیمظفرالد  ی زمامدار  قاجار  به  ها. شباهت شاه  که  را  پدیده  دو  این  ی 

،  ییبازنما  ی هم از جهت نحوه   توانمی،  بیش از یک قرن از یکدیگر رخ دادند  ی فاصله

دو پدیده و هم از جهت نقش آنها    حول محور هر  یاس یس   ریتفاسو    هانمادپردازی   هم

مورد بررسی   در شکل گیری یک جنبش و اعتراضات سیاسی برای ایجاد تغییر در ایران

به نماد  و بدن اوست که    «زن کوردبه طرزی شگفت این »   دادیدر هردو رو  .قرار داد

  ی اسیهردو به لحاظ س  شود.می   لیدولت تبد  هیملت بر عل  یطلبعدالتو    یخواهتظلم

 ی هادال  یکه تماماند  کردهعمل  بخش  رهاییو در عین حال    ی دال مرکز  کی همچون  

های متفاوت در فضای سیاسی پرتنش و ناآرام  سطوح و خاستگاه ی که هرکدام از  شناور

موقت  تاحدی    انسجام و اتحادی به  شود و  می   ی بندنها مفصلآحول  ،  خیزندایران برمی 

گویم شکننده چراکه تبدیل شدن دختران و زنان قوچان )در می   .انجامدمی   شکنندهو  

خواهی به شکل ملی و به نحوی که از گذشته( و ژینا )در روزهای اخیر( به نماد تظلم 

  سرراست  ی ریمس  یاس یبه لحاظ سکدام از این دو پدیده  در هیچ،  شمول برخوردار باشد

ی ناشی از آن است که از دل  هاوخم و تنش پرپیچاز رهگذر این مسیر    .و مستقیم ندارد

نادیده گرفتن  چنان که با  هم ی جنبش مشروطه استبداد پهلوی بیرون آمد.  هاآرمان

بدیل های بناپارتیستی از ی حاصل از آن هر آن خطر ظهور هاو تنش   هااین پیچیدگی 

که   خطری  دارد.  وجود  کنونی  اعتراضات  و در  دل  مرتجع  بن  و  بیخ  از  شعار  تولد 

ی آن را مشاهده کرد. یکی از این هاتوان اولین نشانه می   آبادی ،  میهن،  گرای مردواپس

ی از هویت و فرودستی ریو تفس  انهیبازنما  ی سازوکارهااز    ای ه دسته مربوط ب  هاپیچیدگی 
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از   هابازنمایی   ی مند کردن نحوهمسألهنوشتار حاضر در پی    روایناززنان کورد است.  

ی هاهویت ژینا و زنان قوچان است. استدالل من در این نوشتار این است که مکانیسم 

 ی چه در گذشته و چه در حال حاضر در ادامه  بازنمایانه از هویت و فرودستی زنان کورد

مکانیسم  و  هاهمان  ی کوردها فرودستبازتولید  با هدف  ی حذف و طرد کوردها است 

و    طوربه مکانیسم ردیگمی   صورت  خاص  طوربهکورد    زنانکل  این  اگرچه  ی ها. 

زنان   کوردها و  خاص،  گذاردمی   ساز که این نوشتار بر آنها دستفرودست ی  ه بازنمایان

،  هاکراز جمله ت   رانیدر ا  تیاقل  ی اهگروه  گریدبا    یقطع اشتراکات  طوربهو    ستیکورد ن

 ی که در به بردگ   ستین   راه یسخن چندان ب  نیدارد. گفتن ا..  .ها وعرب،  هالک یگ،  هابلوچ 

 یو سازوکارها  هاتیاز توج همواره    در همه جای کره خاکی  فرودست  ی هاکشاندن گروه 

ساز در مورد اقلیتی  بازنمایانه های  مند کردن مکانیسممسأله.  شودمی   استفاده  یمشابه

 « قوچان ی تاریخی »دختران  نیز در گذشته   زنده و حاضر یعنی مرگ ژینا و    ی یک نمونه

آغازگر   بتواند  گفتمانشاید  و  که   ی مباحثات  با  نحوه در    یشیبازاندبه    باشد  مواجه  ی 

فرادست    ی هاگروهفعاالن  روشنفکران و  میان  در  کوردها و زنان کورد    شکالت و مسائلم

شود.  صورت    منجر  در  کاهش  می   که  است گفتمان    نیا  ی ریگشکلتنها  به  توان 

فرادست    ی گروهها  انیمدر آینده    کی دئولوژیا  ی هاو کشمکش  زیآممخاطره  ی برخوردها

 امیدوار بود.  و فرودست 

 ریفروش دختران قوچان و اس   ی ماجرامن در ادامه ابتدا مروری کوتاه و مختصر بر  

 گرا قاطع ت  ی از رهگذر نقددر دوره قاجاریه خواهم داشت. سپس    باشقانلو  لیشدن زنان ا

مند بودن بازنمایی هویتی زنان کورد هم در جنبش مشروطه و هم در اعتراضات مسألهبه  

شمارم و در نهایت با بازگشت  را برمی   های ناشی از بازنماییهامعضلو  پردازم  می   کنونی

 برم.  می  ی او در ون گشت ارشاد نوشتار را به پایانهابه ژینا و گفته 
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 ماجرای فروش و اسارت زنان قوچان و ایل باشقانلو
 الدوله گروهی از مردم قوچان.ق و در دوران حکومت آصفـه1323در بهار سال  

پرداخت شدند تا قادر به    آبادعشق  ی به ترکمانان و ارامنه مجبور به فروش دختران خود  

سنگینی  هامالیات  حکشوند  ی  سوی  از  آنان مکه  بر  مرکزی  حکومت  و  محلی  رانان 

دست به ی فروش دختران کم سن و سال از سوی رعیت فقیر و تهالبته  شد.  تحمیل می

پدیده   ی واسطه دوره  آن  در  حکومت  نیز ای  ظلم  این  از  پیش  و  نبود  تازه  و  غریب 

فقر و فالکت در میان مردم کرمان و   ی ی مبنی بر فروش دختران در نتیجه یهاگفته 

(. اما مصادف 54:  1995،  آبادی نجم سیستان و بلوچستان به گوش مردم خورده بود )

تری تراژیکابعاد    به آنایل باشقانلو  شدن فروش دختران قوچان با به اسارت رفتن زنان  

ن جهت بود که در آاز    شتریبرویداد    دو  نیشدن ا  زیتر متماکالن   یدر سطح   بخشید.

س  کی و  وطن ،  ملتهب   یاسیبستر  باشقانلو    انهطلبمشروطهخواهانه  ایل  شدند.  مطرح 

ی کورد شمال خراسان و هاباشکانلو( معروف به کورد قوچانی یکی از طایفه،  )باچوانلو

به اسارت کردند.  می   صحبت   یکورمانج  ی و به زبان کوردبودند  زعفرانلو    لیامتعلق به  

ترکمانان   ی همان سال در حملهو اواخر تابستان  باشقانلو در ماه رمضان    ایل  رفتن زنان

تعداد زنان به اسارت رفته بنا    داد.  ی ساالر مفخم رو  یبجنورد در زمان حکمران  هیبه ناح

(. اگرچه تعداد زنان و 1995،  آبادی نجم)  شدمی   نفر تخمین زده  ودوشصت بر منابع  

اسیر شده و  حمله ترکمانان و دیگر مهاجمین    ی واسطه به کودکان به اسارت رفته که  

معامله  عنوانبه بارها  بازارها  در  رقم  می   برده  این  از  بیشتر  بسیار  و شدند  فقر  بود. 

ی زراعی و کشاورزی و از بین  هابه زمین   هاملخ  ی درپی همچون حملهی پیهامصیبت 

خشکسالی و قحطی و در نهایت ناتوانی مردم ،  گرانی،  داران فقیررفتن محصوالت زمین 

ی هااستبداد حکومت مرکزی و نارضایتی، یظلم و جور حکام محل، در پرداخت مالیات

همگی دست در دست یکدیگر دادند که این دو  ،  منی در جامعهناا  ی عمومی در نتیجه

حدی بود بهاهمیت ماجرا    کنند.تبدیل  خواهی ملت علیه دولت  تظلمرویداد را به فریاد  

ن آ و مجلس ماجرا را در    لیاسراف  صور،  نیالمتحبلمهم مشروطه مانند    ی هاروزنامه که  

خصوص هعامالن این دو رویداد ب  ی محاکمهردند و نقل جریان  کمی   دنبال   کیدوره از نزد

 یاز خبرنگاران روزنامه  یکگرفت. یمی  مستمر صورت  طوربه المتین  حبلدر روزنامه  
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به شرح    دهندهکانت  ی در خبربود  سفر کرده    سیکه در همان زمان به تفل  لیصوراسراف

از دختران فروخته    ی بخشنوشت  گزارش    نیاو در ا  . ی پرداختدختران قوچان  تیوضع

کارگر به  خانه  ی شده  مزرعه  هادر  بردگامشغول  هاترکمان  ی هاو  به  و    دهیکش   یند 

 تعدادی دیگر   ترکمنستان و  ی بزرگ در منطقه   ی هابه خانهرا  نها  آاز  تعدادی    اند.شده 

داران کافه به    یسیو نوش مردان تفل  ش ی ع  نیمأت  ی برا،  اندبوده بهرمند    ییبایرا که از ز

 ادیاز    دختران قوچان:  تیحکا»در کتاب  (  4  :1995)  آبادی نجم   .شهرها فروخته اند  نیا

نها در انقالب آنقش    تیبر اهم  دادیدو رو  نیبا پرداختن به ا  «انقالب مشروطه  ی هارفته

فروش دختران   ی : ماجراسدینومی  کتاب  نیاز ا  یاو در بخش  .کند تأکید میمشروطه  

و   ی اسیس  ی هاف یصنگشت و در مناظرات و ت  یعموم،  شد  یتیبه حکا  لیقوچان تبد

  ختنینه تنها به برانگ  هایی بازگو  نیا  شد.  ی به شعر و طنز و طرح بازنگار  کاتورهایکار

 جادیبلکه با ا،  رساند  ی ار یآنها به صفوف مشروطه خواهان    وستنیاستبداد و پ  هیمردم عل

  ن یب   یهمدل  ی فضا،  و خواننده  سندهی نو،  شنونده،  ندهیدر گو  ی همدردو خشم و  ثر  أت

، آن زمان  ی اسیس  ی داستان در فضا   ن یا  ی هایی بازگو،  سخن  گری. به ددی آفر   «تآحاد مل»

و بعدها در جلسات مجلس اول خود   هاو صفحات روزنامه  هاانجمن  ی و جلسه  منبر  رینظ

 .افتاد مؤثر ی«تعلق مل»احساس  جادیدر ا

از رهبران   ییمحمد طباطبا   دی سکه در همان زمان    اهمیت ماجرا به حدی است

 ضهیعر  نیدر ا  کند.می   مطرح  شاه  نیفرالدظخطاب به م  ای عریضه،  مشروطه  یروحان

  یبرا  یمجلس عدالت را راه  لیبا استناد به اوضاع و احوال مردم قوچان تشک  ییطباطبا

با مبنا  کتاب  این  در    (8:  1995)  آبادی نجم  .داندمی   کشور  یبادانآرفتن ظلم و    نیاز ب

این دو رویداد   نقد  ی ی مرسوم و مردانهنگارخیتار قرار دادن  به  را  او می   ایرانی  کشد. 

زاده که خود از ی تقو حسن    ی چون احمد کسرو  ی افرادنگاری  تاریخکه در    معتقد است

 ی از علل انفجار انقالب   یکی  عنوانبه از دختران قوچان  ،  معاصران انقالب مشروطه بودند

اهمیت  رنگ کردن  کم اما    شده است.  ادیمقابله با جور استبداد    ی برا  های انقالب  ی زه یانگ  و

را   رویدادها  مشروطه    دراین  جنبش  مردمحور   تی جنس  یسینوخیتاردر  وقوع  و  زده 

در   دهد.ی مورد انتقاد قرار م  تیآدم  دونیملک زاده و فر  ی مانند مهد  مورخان بعدی 

شاه    ی هانوشته  به  تهران  مجتهدان  مهاجرت  سبب  قند  تاجران  خوردن  چوب  آنان 

ص   میعبدالعظ مظفرالدعدالت   سیسأتفرمان    دورو  جانب  از  شود. می   شاه  نیخانه 



  

 
 

 هویت مثله شده و ماتریس استعمار 5

به قم    ونیحسن سبب مهاجرت دوم روحاندیو س   دیدعبدالحمیکشته شدن س   همچنین

فروش و اسارت دختران قوچان   ی شود و ماجرامی   دانسته   تیو صدور فرمان مشروط

قانون    نیو تدو  یمل  ی مجلس شورا  ی ر یبا شکل گ. در هرصورت  یابند می  هیثانو  یتیاهم

  تی واقعه و حما  نیبه ا  یدگیرس  ی برا  رانیدر ا  یدادگاه رسم  نی نخست،  مشروطه  یاساس

 داد ی رو  نیا   ی پرونده اگرچه    شود.می   لیاز دختران فروخته شده و به اسارت رفته تشک

 یاس یرا در مق  یو افکار عموم  ردیگمی  قرار  یجلسه در مجلس مورد بررس  نیدر چند

شاکیان ،  کندمی   جلب  عیوس وجود  خاطر  به  مجلس  در  مباحثات  اصلی  تمرکز  اما 

جنسیتی تنها بر زنان به اسارت رفته ایل مالحظات  تر برخی  مهم خصوصی و از همه  

قوچان که تعداد آنها در روایات متعدد   ی گیرد و دختران فروخته شده می   باشقانلو قرار

زار نفر تخمین زده شده به  بین دویست و پنجاه تا پانصد نفر و در برخی روایات تا ه

در مجلس  سال و اندی  یکبه    کینزد  ی دادخواه  نیادر نهایت    .شوندمی   فراموشی سپرده

مردم هر روز عصر تا یکساعت از شب  ،  همزمان با پیگیری مجلس  انجامد ومی   به طول

دهند و خواستار استرداد دختران می  در مقابل مجلس ترتیبهایی را  شورشگذشته  

با شکست   تیدر نها(.  95:1995،  آبادی نجم )  شوندمی  فروخته شده و به اسارت رفته

ن به اسارت رفته زنابازگرداندن    ی اندک صورت گرفته برا   ی هاتالشخواهان  مشروطه

یا مجازاتمی   متوقف را دارند  این ماجرا نقش اصلی  ی هاشود و کسانی که در وقوع 

 شوند.  می  ی جدیدی گماشتههانصب کنند یا در پست و ممی اندکی دریافت

 

 ی و حذف ادغامیبودگ تیرنج در اقل  :رانیدختران ا

در زندگی روزمره  عام    طوربهخاص و زنان کورد    طوربه  ناژیو  قانلو  باشآنچه زنان  

انسان بودن آنها در ی  ه شوند به واسطمی   تفسیر و سرکوب و طرد،  براساس آن قضاوت

آنها نه همچون انسان در معنای کلی و انتزاعی آن   .دهدنمی   معنایی انتزاعی وکلی رخ 

بلکه همچون »انسان کورد« و نه همچون زن در معنای کلی آن بلکه همچون »زن 

آنها در   هویتیوضعیتی که در بازنمایی    این،  اند. با وجودشدهحق  بی   صدا وبی  کورد«

می هاگفتمان  حاکم  مختلف  می ی  رخ  شکل  دو  در  ای شود  شکل دهد.  به  یا  امر  ن 

گیرد یا به شکل می   ( حذف ادغامی صورت1395هویتی یا به تعبیر آگامبن )  ی استحاله
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و   هویتی  آنها.تکتقلیل  بعدی  چند  هویت  کردن  از    بعدی  بزرگی   ونیسیاپوزبخش 

و بخش بزرگی  ،  و فعاالن مدنی  کیکادمآو    یعلم  ی هاچهرهاعم از    و مرد  فارس  عمدتاً

تعلق خاطر خاصی به بازنمایی هویتی در شکل اول دارند.    1زبانی فارس  ی هارسانه از  

ها اثری از »ژینای کورد« و »زنان کورد باشقانلو و قوچان« وجود بازنماییاین  رو در  ایناز

ی مقاومت   ی هانمادآنها )و البته    ی زیسته  ی ها هویت و تجربهندارد. در جریان بازنمایی

مقاومت  ،  مبارزه،  کندن  جانها  سال   ی نتیجه که    ی(زاد ئا،  انیژ،  ژن) و  سرکوب 

و  از آن  (کوردهاست م  از آنِها سلب  فرادست  استحاله   .شودی گروه  فرایند  این  ی در 

در انقالب   همانطور که،  دهدژینای کوردستانی به »مهسای ایران« تغییر نام می هویتی،  

و قوچان دیگر قوچانی    مشروطه باشقانلو  ایران« نبودند  زنان کورد  به »دختران  بلکه 

دولت.  تبدیل شدند که  زمان  آن  در  مسئله  این  هنوز شکل -البته  ایرانی  ملت مدرن 

بازنمایی آن   ی عنای ستم اتنیکی نداشته است، بلکه بعدا در فرم و شیوه نگرفته بود، م

د از ها بع)مدت   زمانی  است که نمایانگر فرمی از ستم اتنیکی است. در واقع، بازنماییِ

از رخداد دختران قوچان است که ماهیت ستم اتنیکی نهفته در آن   رخ دادن مسئله(

هویتی در راستای همبستگی ملی جهت مبارزه با    اگرچه دگرسانیِ   دهد.را نشان می 

اما از آنجایی که این همبستگی با نادیده گرفتن بخشی از ستم    ،گیردمیستم صورت  

 .گرددمی شود خود در نهایت به بازتولید آن ستم در اشکال دیگر منتهی ل میحاص

در ساحت واژگان فعل حذف که به میانجی ادغام به شکلی نرم و  اپوزیسیون برای  

های اخالقی و توجیهی  از استدالل،  ناپذیر و نامرئی استرؤیتو برای عموم  ،  دهدرخ می 

عمومی که شامل نهادهای دولتی و قانون   ی وزهها حگیرد. از نظر لیبراللیبرالی بهره می 

خصوصی    ی طرف باشد و هویت فرهنگی باید تنها به حوزهاست باید از لحاظ ارزشی بی 

 

ها همگی عالوه بر مخدوش  بی سی، ایران اینترنشنال و سایت رادیو فردا و دیگر رسانه های بیرسانه   [1]

اعتراضات در کوردستان   . یا عباس میالنی پژوهشگر  را در حاشیه پوشش می دهندکردن هویت ژینا 

ایران در مصاحبه  معاصر  بی تاریخ  با  ریشه ای  درباره  به مجری شبکه  پاسخ  در  زن،   هایبی سی  شعار 

ای به خاستگاه کوردی و کوردستانی شعار نکرد. این شعار برای اولین بار  زندگی، آزادی کوچکترین اشاره 

طور  و توسط عبداهلل اوجاالن رهبر کوردها در ترکیه طراحی و در انقالب روژآوا به   PKKتوسط حزب  

ای از پاسخ به پرسش ث حاشیهای بحگسترده به کار گرفته شد. چه بسا عباس میالنی با طرح مجموعه 

 مجری طفره رفت.
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 ون یسیاز اپوز   یبر بخش بزرگکه  منطق  (. براساس این  219:ص 1391،  مربوط باشد )نش 

، کیاتن  های غیرطبقاتی مانندطبقه و نیز هویت  همچون  یمقوالت،  ی حاکم استرانیا

بر  را شکل می   ی سلب  یطبقه چارچوب  ای  تیجنس تأکید  با  که  خاص گروه ِ  کیدهند 

  د نکنها را طرد می گروه  گریتحت ستم د  ی هاک یاتن  ای،  زنان،  همچون کارگران  یاجتماع

های کاربران مجازی و در این تلقی را در گفته   ی نمونه.  دنها را ندارتوان هضم تفاوت  و

ما انسان هستیم   ی هایی مانند »همهکه در گزاره ،  توان مشاهده کردفضای واقعی نیز می 

ما به یک اندازه تحت    ی « یا »همه  زن یا مرد باشیم ،  عرب،  کورد،  قبل از اینکه تورک

رچه این گزاره ها در معنای اگ  .ابدینمود میتبعیضیم و ترک وکورد و زن و مرد ندارد«  

رسد اما طرح آنها در یک بستر به شدت میعام آن اخالقی، درست و منطقی به نظر  

آلود ناظر بر بعد اخالقی و انسانی آن نیست، بلکه با هدف نادیده گرفتن و انکار تبعیض

این   گیرد.میفرودستی مورد استفاده قرار  -های خاص و بازتولید روابط فرادستیستم

شود که طرفدار »سیاست هویت« هستند. کسانی  ها در پاسخ به کسانی مطرح می گزاره

رانند با قرار دادن خود در جایگاه انسان مدرن و به لحاظ  که این گفته را بر زبان می 

فکر قلمداد کوتهرا متعصب و    بلوچ...،  عرب ،  تورک،  طلبان کوردهویت،  یافتهتوسعهذهنی  

»گزاره  ندگانیگوکنند.  می  هستی  انسان  همه  منظر  «میما  خوداز  خیال  به   ی 

غ   ی ناکجاآباد اومان  یخیتار  ری و  بر  ناظر  مسأله ،  است  سم یکه  آزاد  ییرها  ی به   یو 

در   یعنوان مانع به   تی هرگونه تأکید بر خاص بودن هو  تیذهن  نیبراساس ا  .شندیاندمی 

 شرفتهیچه در جوامع پ هاتیاقل ادیوجود تعداد ز. اما کندعمل می  ییو رها  ی برابر آزاد

تر نهانیهای  دهد. در الیهپنهان دیگری خبر می  ی از الیه  افتهینتوسعهو چه جوامع  

های فرودست است. از نظر ی متقاعدکننده برای کنترل انسان »اومانیسم« تنها یک ایده

اولین بار ،  ی واجدِ ارزش واال مثابه یک ایده( اومانیسم به 2001زر )سه( و  1963فانون )

تا آنها بتوانند همواره خود را در ابداع شد    ی مردمان خود  ی استعمارگران برا  ی از سو

استعماری   ی سلطه  یکه برای عبور از مرحلهحساس کنند. همچنانموقعیتی برحق ا

یک   لیبرالی  استعمار نو به شکل هژمونیک اختراع اومانیسم  ی کهنه و ورود به مرحله

ها و مبارزات برحق استعمارشده را از مشروعیت و ضرورت بود تا استعمارگران خواسته

)یانگ بیندازند  از1389،  اعتبار  »اومااین(.  و لیبرالی  نیسمرو  نژادپرستی  با  همواره   »
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مثابه یک غایتِ اخالقی  استعمار همدست بوده است. به عبارتی سه عنصر اومانیسم به 

ها تنها  برال یل  ی از سوبه لحاظِ هویتی و فرهنگی    یطرفبی   ی ادعاوجهانشمولیت و  ،  ناب

ملت    کی،  نژاد  کی،  طبقه   کی،  جنس  کی،  کیاتن  کی  ی پوشاندن سلطه   ی برا  هایینقاب 

فرهنگ د  ک یو   بر  بی   هستند  گریفرهنگ  امکان  بودن در چنو   ی موضوعات  نیطرف 

   (1391، )نش وجود ندارداساسا 

های فرادست گروهسازد که  آشکار می  رانیها در ا هیو در حاش  هات یاقل   شمارِوجود بی

در   ی و انتزاع  یکل  انسانِ  یدهیو ا  «لیبرالی   سمیاومان»   ی دئولوژیاانتشار  با استفاده از  

او    ی ها انسان با گروه فرادست و ارزش  نیا  بر همانند بودن خودِمسلط    ی میان جامعه 

 الشی   ریبه تعبلیبرالیِ    ی آنها با مرکزیت بخشیدن به سوژه   .اندتاکنون سرپوش گذاشته 

حب ادعای  ،  (2021)  بی بن  و  تفاوت(  سوژه  با  تقابل  )در  یافته  تعمیم  کاذب دیگرِی 

کرده و آن را به لحاظ    ی را واجد شمول و عام تلق»ایرانیت« و» هویتِ ایرانی«  ،  طرفیبی 

آن با   یهمساندر نهایت  د و  ندانفاقد سوگیری می  یو البته طبقات   یت یو جنس  یکیاتن

  زانی بر حسب مشان  ویته  که  ی متعددی هاتیاما وجود اقل.  دنریپذفارس را نمی  کِیاتن

از ، شکل گرفته یرانیا  برالِی ل  ونیسیمورد نظر اپوز  ی«مل  ت یهو»و عدم تشابه با    ی دور

در گفتمان ِحقوق بشر آنها نیز   2کند. را برمال می  یطرفبی  ی بودن ادعا   یهمان آغاز ته

،  یزبان   ی خاص بودگهمواره  ،  که مبتنی بر همین اصولِ لیبرالی چند چهره و ریاکار است

ای با در مقاله  (1946)  . آرنترا کتمان کرده اند  مدنظر خود  «بشر»  ی ک یاتن،  یفرهنگ

بشر  یستیچ»عنوان   می  یخوببه  «حقوق  انسان نشان  حقوق  بشر  حقوق  که  دهد 

از نظر شود.  فرادست است و فرودست تنها به حکم بشر بودن واجد حق و حقوق نمی 

فارغ از هرگونه    و  یانتزاع  ی بشر،  حقوق بشر  یجهان  یهیبشر در اعالم  سوکی آرنت از  

اتن است که تنها به صرف بشر بودنش    یاسیو س  ی نژاد،  یتی مل،  یتیجنس،  یکیتعلق 

 

 یبرتر   یجهیدر نت  یاسیس  دان یرا در م  ی وسیعها با این دامنهت یاقل  نیوجود ا  ونیسیاگرچه اپوز  [2] 

بلکه در   ندیبنمی  تیدر اقل ی فارس و زبان، فرهنگ، و مذهبش بر گروهها ک یاتن یعنی ک یاتن  ک یدادن 

 یس أکه به ت  یتیحاکم  کرده است.   ی گریبه د  لیرا تبد  یرانی از جامعه ا  یکه بخش بزرگ  ندیبمی   یتیحاکم

  گری عنصر د  ک یبار با دخالت دادن و اضافه کردن    ن یالبته ا،  یستیفاششبه  انهیگرا  یگفتمان مل   نیهماز  

متفاوت باشد   ی زیچ  نکهیکند نه امختلف را به درجات مختلف نقض می   یهامذهب، حقوق گروه   یعنی

 . از آسمان نازل شده است کبارهیکه به 
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آبشخورِمی   یواجد حق و حقوق و  اخالق  نیقواعد هنجار،  ی برخوردار   نیا   شود   اتیو 

و   خاص  یاس یاجتماع س  کیتعلق داشتن هر فرد به    گرید  ی شمول است. از سوجهان

 نیفرض گرفته شده است. اش یپاز حق و حقوق    ی مند بهره  ی برخوردار از قدرت برا

 وجود ندارد.   ی اسیاجتماع س  کیذات و مجزا از  به قائم   یبدان معناست که حقوق به شکل 

 واجدِ  یاس یبشر از حق و حقوق از درون اجتماعات س  یبرخوردار  ی سرچشمه  ی به عبارت

حقوق بشر حقوق   لذاشمول.  جهان  اتیو اخالق  نینه از قواعد هنجار  زدیخی برم  رتقد

 ون یسیاپوز  ی هاگروهبخش بزرگی از    مورد نظر  شرِ . بی است و نه انتزاع  ی انسان انضمام

. از آنجایی که فرادست هستند  یطبقات  فارس و به لحاظِی  عه یهمان مردان ش  یرانیا

  تیبا هو  ی و طبقات،  یتی جنس،  ی کیرا به لحاظ اتن  یکیشباهت و نزد  نی ترکم زنان کورد  

های ادعاهای بشردوستانه وترحم  ی برای بهاتنش   ها دارندبرال یمورد نظر ل  ی و بشررانیا

خاص   ی ناظر بر نوعکنند. از یکسو »زن ِکورد بودنشان«  ی آنها ایجاد می روشنفکرانه 

  فرادست.   ی مرد و نه از طبقه   )در مورد ژینا( و نه  نه شیعه،  است. آنها نه فارسند  بودن

و استقرار  وضع موجود    رییتغ  ی براطلبان  اپوزیسیون و مشروطهاین بخش  سوی دیگر  از  

اپوزیسیون لیبرال باید بتواند هم   به آنها نیاز دارند.  عدالت و آزادِی مد نظر خودشان 

اش «حقوق بشری »خاص بودگی آنها را به نحوی مدیریت کند که با مختصات هویتی و  

خود حقانیت اخالقی و در عین  به گفتمان  سازگار باشد و هم با »واجد ِحق کردن آنها«  

  آنهاست. به   یانضمام  ی هان یتع  یاضمحالل تمامحال سیاسی ببخشد. راهکار تنها در  

از حق و حقوق تنها از مسیر عبور از زن ِکورد بودن و تبدیل   آنهابرخوردار شدن    عبارتی

و بر فرهنگ  ی  قانون   حقوقِ برخورداری از  چرا که    گذرد.شدنشان به »دختران ایران« می

  نه یبه س  نه یس  ی هاییرو در بازگو  نیدرست از هم   .است  یمبتنهویت فارسی و ایرانی  

محاکمه جریان  فروش  عامال  ی و  و  اسارت  باشقانلون  قوچان    زنان  بازنماو   ی هاییو 

هضم  رانیبه نام ا ی تیدر کل بودنشان  کورد زنِ ای تی( جزئنایای )ژ ررسانه یای و غرسانه 

آنها    شودمی  خثر  أ ت  شینما  ی برا  ی عوامل  به   لیتبدو  ،  ملت  یکدلی،  مشترک  شمو 

:  1995،  آبادی شوند )نجممی   یقدرت مل  نشیفرآ  ی هااز راه  یکیبودن و    یرانیا ِاندنینما

 شان«کورد بودن»زنِ  با وانهادن  ،  و زنان به اسارت رفته  نایژ   ی برا  حق دادخواهی(.  4ص

 گرینها دآکه    ابدیمی  ت یرسم  یدادخواه  نیا  یتنها به شرطگویی  و    ردیگصورت می 
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ست  مستلزم د   . در یک کمدی تراژیک و پاردوکسیکال دادخواهینباشند  «کورد»زنِ  

قرار ناشهروند    و در جایگاهسرکوب    هاآن  ی انجیبه م   قاً یدقهایی است که  کشیدن از هویت 

ژاند. در واقع هم  شده داده   ،  شونددوبار دستخوش خشونت می   نا یزنان قوچان و هم 

بار دعینی  و    یواقعدر ساحت ِ   کباری مقوله    گریو  میانجی  در ساحت مفهوم و  نام به 

   .یرانیا ونیسیاپوزبخشی از طلبان و توسط مشروطه )دو نام کورد و نام زن( ییزدا

یک دادخواهی  هویتی هم نباید دچار توهم شده و انتظار    ی استحاله اگرچه با وجود  

عیار برای آنها را داشته باشیم. هم ژینا و هم دختران قوچان در فرایندِ دادخواهی  تمام

نمادِ  تبدیل می  ملت  کی  تیمظلوم  به  دولت  یک  برابر  جنبش    ییگو  شوند. در  هم 

را کم دارند که   یتیجنس  ی نماد،  یکنون  ی سراسر  زشیمشروطه و هم خ  یخواهی آزاد 

ا حقان  قیطر  نیاز  خود  مبارزات  واسطه  نیا.  د نببخش  تی به  به   ی فرودست  ی نماد 

 ی ان ریا  ونیسیطلبان و هم روشنفکران و اپوزهم مشروطه  ی زنان کورد برا  ی چندگانه 

 یفرودست  ی را که به واسطه  ی ای ن یع  تِیواقع،  نماد  کیشدنشان به    لیبا تبد  فراهم است.

تن  عیتجم و درهم  البته طبقات  ی کی/اتن  یتیجنس  ی ده یشده  بر  ی)و  است  آ(  رفته  نها 

تبدیل شدن آنها به نماد زمینه را برای بار کردن   3.شودرانده می   هیطور کامل به حاشبه

کند. یکی از همین  های فرادست بر آنها فراهم می رؤیاها و آرزوهای گروه،  هاخواسته

رؤیای حذف ِتکثر و ساختن ِایرانی یکپارچه و یکدست است.  ،  طلبانمشروطه  ی رؤیاها

 ی و استعارهوطن    ی ساز   یجسمان،  طلبان به میانجی فروش و اسارت زنان کوردمشروطه

همچون ناموسی  وطن    کنند. آنها با بازپردازِیرا برساخت می   «بدن زنانه»وطن همچون  

،  کنند از ناموس )وطن( دفاع    دیکه با  رتیملت چون مردان باغدارد و    به مراقبت  ازیکه ن

فرهنگی شکل تکثرِ  و حذفِ  متحد  ایرانی  می،  گیری  رقم  را  زبانی  و  در زننداتنیکی   .

زبانان وطن همچون پیکری زنانه  فارسی های  ادبیات اواسط قرن نوزدهم به بعد در نوشته 

نسبتا محدود و نامعین فرهنگی و جغرافیاییِ   ی آن یعنی حیطه  ی دیگر در معنای کهنه 

، جغرافیایی ِآن گروه از مردم  ی رود. بلکه به معنای گستره زادوبوم و زادگاه به کار نمی 

عنوان سرزمینی خاکی  شود. این وطن بهشوند به کار گرفته می دانسته می   که ملت ایران

 

با بحث فروش دختران قوچان و به اسارت رفتن زنان باشقانلو ، مردم زنان و دختران را از قوچانی و   [3]

 (74:ص1995آبادی،  افریدند )نجمی خود را در وجه ملت ایران م  هخراسانی به ایرانی بدل کرده از این را
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و نه استعاری با مرزهای نو آفریده شده و معنای این وطن از راه بازآفرینیِ تاریخ کهن  

این بدان معناست که  .  (56:ص  1995آبادی نجم)  شودایرانی و زبان پارسی ممکن می 

 یکی  یپارسو فرهنگ  زبان  ،  تیوطن با هو  ی مرزها،  در تعریف جدید از وطنِ زنانه شده 

اقل  رییتغ  و  دوشانگاشته می  صورت   (نیزمرانیا )زمان( به کشور  رانیاگانه )هفت   میاز 

زمان ایران که زبان و   -های حاضر در فضادر نتیجه بخش بزرگی از هستی  .گیردمی 

عنوان مانعی در برابر ساخت  به و  یابند  میپاتولوژیک  هویتی  ،  شان پارسی نیست هویت

می  ایرانی عمل  یکپارچه  و  ملی  پروژههویت  بنابراین  که در   ی کنند.  یکپارچه سازی 

مقوله   تیرانیا در  ا»  ی واقع شده  نیزران ی دختران  است  «  آغاز  ،  نهفته  آبستن  ازهمان 

گروهخشونت از  بزرگی  بخش  که  است  قرار ی  آن  معرض  در  ایران  در  اتنیکی  های 

 . گیرندمی 

با به تصویر کشیدن وطن همچون مادری که   طلباندر یک گفتار دیگر مشروطه 

حال زار وطن را به تصویر ،  بیمار و مریض است و نیاز به مراقبت فرزندان ملت دارد

خانه و تأسیس عدالت کشند و از این رهگذر شفا و درمانِ وطنِ بیمار را در ضرورت  می 

و حکومت قانون ،  عنوان شهروند و نه رعیتبه   صیانت فرد در برابر شاه ،  مجلس ملی

  ی استاد جامعه شناس(  1401های اباذری )(. گفته 1995آبادی:شوند )نجم خواستار می 

صدسال  بیش از  بعد از گذشت  دهد که  نشان می   «  رانیا  ی مهسا و درباره»ی  در مقاله 

ا  یشهیدر اند   یبرا   «در حال احتضار  ای  ماریب  وطن چون زنِتعبیر »  یرانیروشنفکر 

 کی عنوان  به   وا  لیتحلچرا که  .است  یضرورهمچنان  شهروند    وضع موجود و تولدِ  رییتغ

منتقدِ  کالیراد  گورِیف موجود  و  اسالف  ،  وضع  از  مشروطههمچون  سر  این خواهش 

با این تفاوت که این بار تن زیبای آورد.  ی درم  یتیمند و جنسمسأله   تی غابه  ی استعاره 

با تن   او در این  همانند و یکی می   نا یدر حال احتضار ژدر حال احتضار وطن  گردد. 

  انیبلکه دل جهان  انیرانیمرگ مهسا نه تنها دل ا  ی نچه در واقعه»آ  سدینویادداشت می

در حال    ی بایهمچون تن ز  بایز  یدر احتضار او بود. تن  ی بایتن ز  دنی را به درد آورد د 

  .«ماننده کرد رانیاحتضار وطن. سرنوشت تن مهسا را با تن ا

این دو گفتار است که چه در برساختِ هویتِ مدرنِ ایرانی در دوران    ی به واسطه

  و دو   گرفته شدبدن زن نشانه    یاسالم-یرانیا  و چه در هویت،  مشروطه و پس از آن



 فردوس حاتمی طاهر 12 

، سکه یعنی کشف حجاب و حجاب اجباری را رقم زد. چرا که در اولی مدرن شدن  روی 

توسعه و پیشرفت ایران در گرو مدرن شدن زنان و ضرورتِ کشف حجاب بود و در دومی  

،  نددکراسالمی را در تقابل با هویت مدرن غربی تعریف می  -گراها که هویت ایرانیاسالم

حجاب  و جنسرا  کشف  گفتمان  اجباری ،  دانستندمی   یغرب   یتیبازنمود  حجاب  به 

کردند. شدن ِ  بازگشت  جدالتاخت  محلِ  به  زنانهبدن ِتبدیل  و    کیدئولوژ یا  ی هاوتاز 

در طول  و  ،  جامعه کوردی و زنان کورد نبود  ی حجاب راکه هرگز مسأله،  مردان فرادست

تبدیل به مسأله ،  بوددر فرهنگ کوردی  شده و معمول    رفتهیپذ  ی امرحجابی  ها بی قرن

نفعان مبارزه برای حقوق شهروندی تنها ذی نهکرد. در این میان زنان فرودست کورد  

بلکه به واسطه نبوده ازمشروطه تاکنون   به مسائل همین مبارزات مسأله  ی اند  تازه  ای 

 آنان افزوده شده است.  
 

 آن ای نیا ای  ی و تنگناهویت چندبعدی  زنان کورد:
ندارند یکدست  و  ،  گانهی،  ی بعدتک  یتیهوزنان کورد ایل باشقانلو و قوچان و ژینا  

  ستهیز  ی کنند و تجربهمی   یتالق  گری کدینقطه با    کیطبقه در    و  کیو اتن  تیبلکه جنس

)هم کوردبودن ی  و هم آن  نیهم ا  یتیموقع-سوژهآنها در    .دهدرا شکل می   آنها  یو هست

دهد.  را شکل می یدگینها از ستمدآ ی تجربه تیموقع نیو اقرار دارند و هم زن بودن( 

شناسد اما این بازشناسیِ هویت اگرچه هویت آنها را به رسمیت می ها  ییشکل دوم بازنما

کورد   دیبا  اشکل از بازشناسی ِهویتی آنها ی  نیدر ا  گرفتار است.  ینآ  ای  ن یا  ادر تنگنای ی

 4ی. ک یبه لحاظ اتن  ایفرودست قلمداد شوند    یت یبه لحاظ جنس  دیبا  ایزن و    ای  ندباش

گروه   فرادستنیستی  ی فمگفتمان   از  آن دسته  که  و  مبارزه بها  رای حقوق جنسیتی 

 

 یدگ یاز ستمد  یگری د  یرا تجل  نایمرگ ژ  یکورد  یخواهتیهو   انیاز جر  یبخش  بیترت  نیبه هم  [4]

 یجهینت  قرار دارد.  هیها آنها درحاشیی ها و بازنمایی در بازگو  یتیجنس  یکوردها قلمداد کرده و سلطه

کوردها    ماعتبرد که در آن ستم بر زنان کورد )چه در درون جمی  یی به خود راه به جا  استدالل خود   نیا

ها صورت ی رخودیجماعت و توسط غ  نیاز ا  رون یب  نا یو چه در مورد ژ  ردیمردان کورد صورت بگ  ی و از سو

از آن شودمردان کورد قلمداد می   یدگ یو ستمد  یفرودست  یجهی( نتردیگ این گفتمان در  .  جایی که 

ای در حاشیه قرار دارد من در این مقاله به آن نپرداختم اما این جریان نیز مانند های رسانهبازنمایی 

 جریان فمنیستی مرکز در همین تنگنا یا این یا انی گرفتار است. 
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بامی  گز  کند  ع  ینشیانتخاب  در  ا  ن یو  از   کیو    تی هو  کی  کژیدئولویحال  شکل 

. به عبارتی د نسازمی  گانهیب   شانزیسته  ی ربه را با تجزنان کورد    ی گریطرد د  و  یفرودست

را   نایژ  یکیاتن هویتِ  نقشِ، یتیجنسهویت  با اصل دانستن  مسلط    یست ین یفم  گفتمان

تراژ وقوع مرگ  نادبه  کشیدر  به  نیا.  ردیگمی   دهیطور کامل  با    یظاهر مترق گفتمان 

را برجسته او  متقاطع    یِو فرودست   تیآن بخش از هواو تنها    تیهومثله کردن  و    هیتجز

اولومی  با  که  سازگار  یهماهنگاش  ی اسیس  -یگفتمان   ی هاتیکند   باشد.  داشته  ی و 

  ن یو در ع   ی چندبعد  ی هات یاز هو  تیهو  کیکسر  تکه کردن و در نهایت  تکه  ی ندهایفرا

ست  دفرا   ی های گریبحث فانون است که معتقد است د   نیناظر بر ا،  بخشت یکلحال  

  دهیناقص و ناتمام دانسان فرودست  ن  آرا وضع کنند که در    یطیهمواره قادرند شرا

  یِبه هم پوشانها نیز که  ها و گفته ای و در نوشته های رسانه . در آن دسته از بازنمایی شود

هویت اتنیکی او را ،  دندهارجاع میاو  ی  چندگانه   تیهوو  ،  یستم و فرودست  ی هاحوزه

که هویت اتنیکی  دهند نه اینهمچون امری زائد و اضافه بر هویت جنسیتی او نشان می 

ها بر عدم آن  اتتأکیددر مواردی هم    را شرط وجود عینی و انضمامی او در نظر بگیرند. 

پرهو    یتیهو  ی های جداساز یشتر ب ،  ستم  ی هاحوزهِی  بندتیاولواز    زیضرورت 

جنبشِ  ادغام شدن در منطقِ کالنِ    شیشاپیپدارد و    یانفعال  ای  ی صور  وسوییسمت

  ی بیترکی  تجربه  کیعنوان  به   رو مرگ ژینا راایناز  5. رندیگرا مسلّم می  فمنیستیِ مسلط

 ی سلطه به فرودست   سیو از منظر ماتر  یتقاطع  ی کردیبا روگیرند و  از ستم در نظر نمی

پردازند. این امر در مورد دختران قوچان نیز صادق است. افسانه  از آن نمی  یو مرگ ناش

کورد بودن و فقری که به فروش دختران ،  نیست فرادستیعنوان یک فمبهآبادی  نجم 

رو تنها در حد چند خط به کورد بودن اینگیرد. از شود را نادیده میقوچان منجر می 

 

 [5[  ( صادقی  فاطمه  مقاله  در  هم  نمونه  عنوان (1401برای  دیوا   با  دیگر  »فروریختن  که  خدایی  ر: 

ی جمعی از دانشگاهیان و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور که به امضای گردد« و هم در بیانیهبازنمی 

آزادی  زندگی،  زن،  برای  مردم  قیام  »از  با عنوان  و  ایران رسیده  از  فمینیست خارج  اکثریت محققان 

أکید شده است. اما در نهایت هردو  ی ژینا تبر فرودستی چندگانهکنیم« منتشر شده است،  حمایت می 

این هویت   فرادست  لیبرالِ  اپوزیسیونِ  فمینیستی مسلط و منطق کالن  با حل شدن در منطق کالن 

 اند.اعتبار نموده چندگانه را بی 
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ایل می   زنان  اشاره  به باشقانلو  قوچان  دختران  مورد  در  و  صریح کند  و  مشخص  طور 

آنها نمی  بودن  از کورد  ازچیزی  برای خواننده اینگوید.  هویت وجه  هیچبهکتاب    ی رو 

توان به کورد بودن آنها پی برد. او الی سطور می البهآنها روشن نیست و تنها از    یاتنیک

می کتاب  از  بخشی  )در  عباس 19:1995نویسد  شاه  زمان  از  قوچان  ( حاکمین شهر 

صفوی نسل در نسل از کردان ایل زعفرانلو بودند که در آن زمان به این ناحیه کوچانده  

ای که در پاسخ به مجلس برای وزارت الدوله در نامه آصفشده بودند. در جای دیگری  

و شأن  فتاده است.  در خراسان دخترفروشی اتفاق نی  نویسد ابداًداخله ارسال نموده می

غیرت ایل زعفرانلو و غیره باالتر از اینهاست که نسبت فروش دختر به آنها داده شود 

طرف« و بالطبع آن تاریخ نگاری از  ی »علمِ بیدرستی ایدهآبادی بهنجم  (.128)همان:

میبدون  و    یخنثاندازی  چشم رد  را  پیوندِسوگیری  همچنین  با  تاریخ  کند.  نگاری 

های تاریخی با ایدئولوژی و منافع فرادستان  سلطه و درهم پیچیده شدن روایت  مناسباتِ

می قرار  تأکید  مورد  دررا  اما  روایت  خود  انتقادی   ی مواجهه  دهد.  تاریخبا  در های  ی 

  ی و فرودستگیرد  زنان قوچان را نادیده می  یِفرودست  متکثرِ  تِیموقع  انقالب مشروطه

فرودست به  تنها  را  علت    .دهدمی   لیتقل  یت یجنس  یآنها  نهایت  ماجرای  فراموشی  در 

 اهمیت کردن نقش این ماجرا در انقالب مشروطهو بیاسارت و فروش دختران قوچان  

تاریخ  را جنسیتدر  و  مردانه  ایرانی    ی زدهنگاری  فرودستی  اما    .بیندمیمدرن  نقش 

این ایرانی  ناسیونالیستی  مدرنِ    نگارِیتاریخو  اتنیکی   بازتولید  پی  در  عامدانه  که  را 

نادیده میفرودستی   از همین  است  متاثر  آشکارا  او  نگاری خود  تاریخ  واقع  گیرد. در 

 است.  ناسیونالیستیِ تاریخ نگارِی

به    یشکل از فرودست  کیو    تی هو   کیدادن به    تیاما کشمکش تنها بر سر اولو

 ی. به عبارتست ینهای فرادست  نیستیآبادی و دیگر فمتوسط نجم  ی گریحذف د  متیق

با مسأله  یو منطق   یمعرفت،  یزبان  یتی مسأله صرفا ماه  نیا بلکه    ی تری ادیبن  ی ندارد 

مطابق    یحت  یستینیداران جنبش فمبونیتراست.    یاسیکه آشکارا س  میسروکار دار 

،  باشد  یتی جنس  یفرودست  ی هاجنبه   یتمام  انیکه قرار است ب  زیخودشان ن  ی ارهایمع

همدرد  یکاف  تیصالح ژ  یندارند.  مرگ  قوچان    نایبا  دختران  فروش  شو  ای وهیبه 

( 1399گونه که کرنشاو )و همان  ردیگآنها صورت می   ی از سو  اکارانهیانگارانه و رءی ش

طور عام به زنان به   هیخشونت عل  ی مسأله  ییبزرگنما  ی رابآنها    ریکند تصواستدالل می 
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نه  خدمت گرفته می متمایز  شود  و در عین حال  انسانی  ای  تجربه  آنها  اینکه تجربه 

آنها و دیگر زنان با هدف بلند کردن صدای خود  آنها    ریتصو  یبه عبارت  .قلمداد شود

زن »  یبلکه با هدف بازنمای  ردیگصورت نمی،  ندشده اساکت    یخیتارشکل  که به  کورد  

و  نایسخن گفتن از ژ ی برا  ییجا ییبازنما نیا. در  ردیگصورت می« یکدست و همگون

 ی ت یکه گفتمان جنسهستند  های  صرفاً واسطهآنها  .  ستین آنها  ستم بر  دختران قوچان و  

بازنمای،  فرادست خودش    یبرای  و   نا یژ.  ردیگیم   کاربهادعاهای  باشقانلو  ایل  زنان  و 

تعبقوچان   متونهستند  ای  باخته رنگ روح    (1995)  واکیاسپ  ریبه  از   ی که  برخاسته 

تا جایی تنها  و اسارت آنها  نگاشته شده است. مرگ    هادیگر و معناهای دیگر بر آن  الیام

 یرا به مسأله   رانی مختلف در ا  ی هاتوجه گروهبتواند  است که    تیاعتبار و اهم  ی دارا 

و   نایژ   نکهیا  ی به جا  یحالت  نیمسلط جلب کند. در چن  ی زنان در جامعه  هیخشونت عل

 یبرا  ی تنها به ابزار،  شوند   یمعرف  یت یجنس  و  یجنستروریسم    ی زنان کورد قربان  گرید

  ی اسیمسأله س  نیشوند. هممی   لیزنان فرادست تبد  هی عل   یتی جنس  ضینشان دادن تبع

عل خشونت  جامعه  هیکردن  در  تنها  و    یزنان  در   ریناپذتؤیرمسلط  آن   کردن 

 یار ی  تیذهن  نیا  ی ریگشکلمسأله به    نیرا به دنبال دارد. ا   هیدر حاش  ِیهاجماعت

جمی  که خشونت  زمان  ی ت ینسرساند  مسأله  یتا  گروهها  ی که  باشد    ی زنان  فرادست 

ورزانه از فرودستی و مرگ غرضهای  بازنمایی گرفته شود.    ی آن است که جد  ی ستهیشا

را آشکار ان اصلی  فمینیسم جریطلبی  منفعت محوری و  قوم ژینا به شکل دیگری هم  

 یبه واسطه  نایزن کورد همچون ژ  کی عنوان  به   یشلر رسولکند. با وجود آنکه مرگ  می 

برا  زنانه  ادیانق  »به  ی تالش  بدن  ژینا    «کشاندن  مرگ  از  قبل  هفته  تنها چند  رقم و 

فم،  خوردمی  توجه  مورد  استینیاما  در  وس  نیها  نمی  عیابعاد  اواقع  چون   نیشود. 

و زنان کورد   تیاقل  یی جامعهگشت ارشاد صورت نگرفته و لذا مسأله  ی خشونت از سو

نه مسألهقلمداد می بهشود  برداشت و طور کل.  ی جامعه  این  برای  را  راه  این مسأله 

یعنی   «دشمن مشترک»  یانجیبه م  نا یمرگ ژ  افتن ی  ت یاهمکند که  تفسیر هموار می 

ارشاد   حاکمیت  گشت  می و  مبنا رخ  بر  نه  پ   یدوست  ی دهد  که   ی خواهر  ی وندهایو 

 آن هستند.   یمدع یاصل انیجر  ی هاست یفمن
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طور کل در  زنان باشقانلو و زنان کورد به،  ژینا،  اگرچه نحوه مواجهه آنها با مرگ شلر

نیست فرادست در تمامی یفم  نخبگان  همان روندهای جاری در گذشته است.  ی ادامه

فرودستی و    ی بعدی در حوزهتک  ییِمعنانظام ِهم از طریق برساخت یک    هااین سال 

ارائه در  تفسیرهای   هالیتحل  ی هم  فعال  یتیامن  و  در کورد  فعال    انزن  ی هات یاز 

تفسیرهای امنیتی راه را برای اعمال    6. اندداشته آنها نقش    شتریهرچه ب  ترشدنی اه یحاش

خشونت  در تمامی سطوح فراهم کرده است و به میانجی    ی علیه آنانکیزیخشونت ف

زنان کورد و مسائل آنان ،  جنسیت  ی و ایجاد انسداد در فضای مفهومی در حوزه   یمعرفت

و   سرکوب زنان  عنوان تنها عاملِبه  اند. آنها با تأکید بر مردساالری کردهناپذیر  رؤیترا  

 ی با ساختارها  «الیمونی پاترپدرساالرانه  »  مناسباتدادن ِ  وندیپ  عدم تالش در راستای 

استفاده  اند.  ساخته ستم بر زنانِ در اقلیت کورد را موجه و عقالنی    ی و اقتصاد  یاس یس

با آن دسته از ،  استبودن«  فرودست  »آن بر    ی که تمرکز عمدهمردساالری    یهیاز نظر

 

تحلیلنمونه [  6]  از  فمینیستای  امنیتی  فعالیت های  مورد  در  فرادست  در های  را  کورد  زنان  های 

می مقاله زیر  کرد.توا های  مشاهده  زنان«    یتیقوم  یها»جنبش  ن  مطالبات   یاحمد   نینوشنوشته  و 

»زنان    . (1393)  یمنصوره شجاع   به قلم   از زنان در قاب حضور داعش«  ر ی»سه تصو.  (1392)  یخراسان

همچنین برای روایت زنان کورد از    (.1391)  یریتفس  هیفهم  نوشته   ران«ی از ا  یجداسر  یدهیکورد و ا

های زنان کورد  تجربه فعالیت و همکاری با زنان فارس عمدتا در مرکز و تفاسیر امنیتی آنها از فعالیت 

( وطنی  السالمی  نگین شیخ  قلم  به  بلوط«  درختان  کتاب »رقص  به  (. 110-100: ص  2021بنگرید 

با تمرکز  ی:  عموم  یهحوز زنان کورد در  یمدن  یه سال مبارز  ستیب  یبازخوانهمچنین بنگرید به مقاله »

 (.ماهنامه تفکر انتقادی  51-50:ص1400های زنانه«. به قلم لیال پاشایی سقزی)ی تشکل ه بر مطالع

تروث در بخشی از سخنرانی اش زنانگی مسلط و تجربه زیسته برآمده از این شکل از زنانگی در    [7]

ا برخالف زنانگی و تجربه زیسته زنان سیاه نشان داد. او در  فرهنگ آمریکایی را به چالش گرفت و آن ر

توانم نگاه کن! من می میبه من نگاه کن! به بازوهاگوید: بخشی از سخنرانی اش خطاب به تمام زنان می

من    ستم؟یزن ن  ک یمن    ا یمن باشد! و آ  سیتواند رئنمی   ی مرد  چ یبکارم و درو کنم و جمع کنم و ه

 ستم؟یزن ن  ک یمن    ایو بخورم و درضمن شالق را هم تحمل کنم! و آ   کنم  کارمرد    ک یتوانم مثل  می

که با اندوهِ مادرم    یعنوان برده فروخته شدند و هنگامها به آن  شتریکه ب  دم یفرزند داشتم و د  زده یمن س

، تی اسم  شارون .  اهیس  سمِینیفم  ستم؟یزن ن  ک یمن    ای! و آدیمرا نشن  حیکس جز مس  چیکردم همی  هیگر

 پروسه  انتشارات( 42-41:ص1393)  اریکوش ماینی حصور  نیام
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به دنبال حقنه کردن   یهمخوان  یست ینیدر جنبش فم  یاسیس  ی سازوکارها دارد که 

)شدن( نه    از علل فرودست  یتیچرا که دادن روا،  است  «کسانی  یدگیستمد»  ی دهیا

( است  ی )نه فقط مردساالر  روهاین   یتمام   ضاحی)بودن( مستلزم احضار و است  فرودست

و   ازیواضح است که زنان پرامت .  اندشده  ی بندمفصل   گر یکدیبا    یخیتار  ی که در بستر

کردن بدن   یسیپل»مقاومت در برابر  هنگام  در  هردو  فرادست و زنان فرودست کورد  

و مشترک   کسان یسرکوب    ی مشترک به معنا  یتیستم جنس  اما  شوند.سرکوب می  ن«زنا

 یقدرت سرکوب ،  کنندمقاومت می   یت ی که در برابر ستم جنس  ی. همچنان که زنان ست ین

مقاومت و    ی کنند. پااندازه تجربه نمی   کیشود را به  مقاومت اعمال می   نیا  هیکه عل

شوند نه براساس چه هستند سرکوب میزنان کورد براساس آن  د باش  انی سرکوب که در م

  بنیادین است.   ی ژینا مصداق بارز این مسأله  مرگ.  اندشده مرتکب    یآنچه به لحاظ عمل

  یصدا  یهماهنگ است که حت  تیحاکم  یالقو اخ  یقانون   نیبا مواز  ییحجاب او تا جا 

از موافقان   یآورد و بخش بزرگدر می   تیحاکم  ی را در بدنه  ی موافقان حجاب اجبار

گشت ارشاد   ی از تندرو  ی و حاک  لیدلبی ،  رموجهیخشن با او را غ  برخورد  ی حجاب اجبار

بدان معناست که    کنند. قلمداد می تفاستیروااین  و  فرودست  ی ریها  از  از زنان    یِکه 

فم  ی سو مطرح می   یست ینیگفتمان  تنها  ،  شودمسلط  با    وندیپ  ی برا  یتواننه  گرفتن 

بلکه قادر به دیدن طور خاص ندارد  به   نایطورکل و ژزنان کورد به  یزندگ   ی هاتیواقع

روایتتفاوت نیست.  نیز  آنان  سرکوب  در  سوی ها  از  جنسیتی  سرکوب  از  که  هایی 

جفمنیست  می های  مطرح  اصلی  تج  یمتک شود  ریان  درمیان   ی ربه بر  زنان    سرکوب 

 یاعاده  یمدعشناسی  هستی به لحاظ  که  ی  انیجر  .استفرادست    عمدتاً  ازِیامتصاحب 

توجیه بودن مرگ ژینا قابل   هیچ بحثی مبنی بر غیر،  استحیثیت از انسان بودن زنان  

تنها با این توجیه که ،  کندمطرح نمی برطبق موازین اخالقی و قانونی خود گشت ارشاد  

طرح هرگونه بحث در این راستا به معنای تصدیق خود حجاب اجباری است. اما ماجرا  

برخورد مناسباتِ   ی تصدیق یا عدم تصدیق حجاب اجباری نیست بلکه پشت این نحوه 

 یکتهناچار به این نبهسلطه و انقیاد قرار گرفته است. طرح هرگونه بحث در این راستا  

مقاومت آنها تفاوت وجود دارد و این    ی شود که در سرکوب زنان در لحظهمهم ختم می 

باید به تفاوت میان زنان در تمامی سطوح و زمینه   ها منجر شود. تفاوت در سرکوب 
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ناچار ،  قیمتی قرار داده است  جنبشی که تمرکز خود را بر »شباهت« میان زنان به هر

را  پذیرترینآسیب است   اهداف خود جامهها  به  تا  کند  قربانی  گروه خود  عمل   یدر 

زنان کورد وجود    ی توانمندساز  ی برا  ییجانه    گریددر نهایت  در چنین شرایطی    بپوشاند. 

 هستند.   یتی مبارزه با سلطه جنس نفعانِی ها ذ آننه دارد و 

 

 بحث پایانی 
  ی کیو اتن  یتیجنسفرودستی    در تقاطعِ  ناژیمرگ  اسارت زنان باشقانلو و قوچان و  

آنها    زِیی متماکه بتواند تجربه  ی ریتصو  ای  تیروا  چیدهد اما هرخ می )و البته طبقاتی(  

طور به  ونیسیحاضر در اپوز  ی هاوجود ندارد. گروه،  نشان دهد  یِ تقاطعیدگیرا از ستمد

همچون ال  ده یا  یبه هدف  دنیرس  ی راستاهریک در  مسلط    یست ینیگفتمان فمو    کل

یا    کِیاتنیا  ،  ی زادآو    جنسیتی   عدالت از هرگونهِیا هردو    شانت یجنسزنان کورد    را 

تنها به لحاظ فکری . در واقع هردو جریان نهکنندمی  یته   یاسیو س  یاجتماع  داللتِ

 یادعا   که  یدر حالند. هردو  ابلکه به لحاظ انسانی نیز با معضالتی جدی دست به گریبان

حقوق   از  بخش انساندفاع  دارند  را  زنان  و  آنها  از  بزرگی  را  های  خود    گانه ی بها  از 

انگاری همانگونه  بیگانه همین    ی آمیز با آنان دارند. در نتیجهمخالفت و موضعی    انگارندمی 

با تجربه ( استدالل می 1377)  که سعید از همسان شدن  یا حتی    یکند  آنها  انسانی 

ند. اما درست برخالف آنها  اانسانی عاجز و ناتوان  ی مثابه تجربهبهاین تجارب    ی مالحظه

های فرودست به میانجی همین تجارب متفاوت دیدگاه متمایزی از واقعیت مادی انسان

دهند. به  در برابر سلطه شکل می را  کسب و بر همین مبنا راهکارهای مبارزاتی خود  

در داخل ون گشت    خود وی   و هم ژینا    همین تجربه متمایز است که هم برادر  ی واسطه

گشت ارشاد به  مأموران  »ما را رها کنید ما در اینجا غریبم« را خطاب به    ی ارشاد جمله

زن سیاهپوستی    سوجورنر تروثژینا یادآور سخنرانی مشهور    ی آورند. این جملهزبان می 

این گردهمایی که کرد. او در    ارائه  وی اوها   التِیزنان در آکرونِ ا  ییِدر گردهمااست که  

زنان در آمریکا رأی  با حضور جمعیت عظیمی از زنان سفید و سیاه به مناسبت حق  

که زنانِ پرداخت    یستم  ی به مقاسیه   7برگزار شده بود با پرسش آیا من زن نیستم؟ 
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ی زنان سفیدپوست  هاو تمامی استدالل اند  مواجهبا آن    دپوستیسف   زنانِ  و  پوست سیاه 

  پوست سیاه ی  هانیستی ستم میان زنان را به پرسش کشید. فم  ی شباهت تجربهمبنی بر  

ایده بسطِ  مبانی    ی با  با  فکری  پارادایمی  بود  آن  آغازگر  تروث  که  »تفاوت« 

و  معرفت ،  شناسانههستی  کردندپایهمتمایز    ی شناسانه روششناسانه  »من    .گذاری 

ی مسلط را به  های فمنیستهاتمامی معادلهتواند  می   غریبم« ژینا همانند پرسش تروث

اند شده نه برای زنان دیگری که همچون او بازداشت  ،  چرا که نه برای خودش،  هم بریزد

بر معنایی مطلقا جغرافیایی و بین شهری داللت ندارد. ،  گشت ارشادمأموران  و نه برای  

ودی و هم  »من غریبم « ناظر بر نوعی خودآگاهی دوگانه و حضوری به شکل هم خ

جنسیت    ی واسطهبهاست. او در آن لحظه با زنان حاضر در ون  همزمان    طوربه  دیگری 

دارای وضعیت مشترکی درون    یتیجنس  یفرودستیابد و به میانجی  می  هویتی خودی 

شود. اما همزمان هم هویت و هم فرودستی دیگری می   با آنان  قدرتمراتبیِ  سلسلهروابطِ  

کند. دو شکل از فرودستی که  می  گروه دیگری با خود حمل عضویت در ی را به واسطه 

اند. از این جهت به لحاظ هویتی او در داخل ون به شدهتنیده و به همدیگر قفل  درهم

به تعبیری همزمان که نسبت    .است«  در درونای  غریبه»( همچون  2002)  تعبیر کالینز

به این   به زنان داخل ون درونی و خودی است غیرخودی و بیرونی نیز هست. او کامالً

نه   دیگر  گروهی  موقعیت  به  گروهی  موقعیت  یک  از  عزیمت  با  که  است  واقف  امر 

ی حاصل از این عضویت و نه ستمدیدگی هانه تفاسیر و قضاوت،  عضویتش در گروه دیگر

آید. درمیمدت به حالت تعلیق  کوتاهشود و نه حتی در  می ن  رفعکدام  هیچحاصل از آن  

فهمِ او از خود و هویتش برخالف دیگر زنانِ حاضر در ون فهمی تقاطعی است حتی اگر 

 یبه شکل نظری و در ساحتِ خودآگاه نباشد بلکه در ساحتِ ناخودآگاه و به واسطه 

برخالف داند آنچه پیش رو دارد  می  کهانزیسته به این فهم نائل شود. همچن  ی تجربه

قرار است برحسب این هویت متقاطع رقم بخورد. بنابراین »من غریبم« او  زنان    گرید

چه متافیزیکی و چه ،  تنهایی حاوی دعاوی قدرتمند و متمایزی چه به لحاظ معرفتیبه

ت و زن همچون هویتی یکدس »  ی شناسانههستی سیاسی است. ژینا با این جمله اصل  

فم«  یکپارچه که  اصلی مدعی آن هستندهانیست یرا  از ،  ی جریان  آن ون  در داخل 
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ساقط  یافته   .کند می   مشروعیت  موقعیت  گروهی  همچون  زنان  از  تلقی  با  همچنانکه 

(situated)  اتِ معرفتیِ ناشی از این تأثیرتاریخی و فرهنگی بر  ،  زمانمند،  مکانمند

صحهموقعیت  غریبم»گذارد.  می   یافتگی  از «  من  متمایزی  درک  و  معرفت  به  او 

شود. به میانجی این درکِ متمایز از می   مناسبات ِسلطه و مقاومت در برابر آن منجر

ناشی از آن است که بیش    ی و خشم ِانباشت شده ،  چندبعدی   ی وقوف به سلطه،  سلطه

مقاومت و  تقال  رهایی  برای  زنان  دیگر  به  می   از  رجوع  با  او  اش زیسته  ی تجربهکند. 

داند که قرار نیست با او مانند دیگر زنان در داخل ون رفتار شود و داستان او داستانی می 

انداز متفاوتی چشماو به لحاظ سیاسی نیز حاوی    «بمیمن غر»  روایناز متفاوت است.  

 یو تجربه  تیزنان کورد را از خاص بودن هو  ی برا  یاسیو س  یاخالق  ی هر مبارزه است و  

در نتیجه به لحاظ سیاسی راه رهایی زنان کورد را کند.  می   غازآآنها  متفاوت    ی زیسته

( برالیل  ونیسیاپوز  مطابق خواستِ در از میان برداشتنِ هویت و توسل به انسان کلی )

 مسلط(   یستینیمف  انیمطابق خواست جری )گریبه نفع د  تیهو  کیرفع و حصر    و یا در

به انگارانه و  سادهبیند. »من غریبم« او هر دو ایده را به لحاظ عقالنی و منطقی  نمی

س از هویتمی  جلوهمشکوک    یاسیلحاظ  فراروی  در صورت  که حتی  ی هادهد چرا 

ات آنها در جهان نمادین چه برای او و چه برای دیگر زنان کورد به قوت تأثیر،  متقاطع

انقیاد کورد بودن است که به در مقام زنِ اگر زنان کورد خود باقی مانده است. بنابراین 

 یبه عبارت  . آغاز کنند  شانکورد بودن  از زنِ   دیبا  زیپس مبارزه و مقاومت را ن  آیندمیدر

شکل گرفته    یشود که فرودستمی   آغاز   ییاز همان جا  برای زنان کورد  مکان مبارزه

»من غریبم«   .کند می  استفاده  گرانیخود و د   ی قدرتمندساز  ی برا  گاهیاست و از همان جا

و است  از آن    یناش  یشده در اجتماع و فرودست  لیتحم   تیهوپذیرش    ژینا به معنای 

چرا که هرگونه  ،  هویتی وجود ندارد  گاهیجااین  و خروج از    هیتخل  در آن جایی برای 

زنان کورد « رهایی بم یمن غر» تیدر نها است. ادی انق سلطه و خروج به معنای استمرار 

رها  ینه همچون ضرورت،  درخود  یضرورترا همچون   به  یا   گرید  ییِالحاق شده  زنان 

نیستی ی چراکه در جنبشِ رهایی ملی و جنبش فم،  دهدمی   مردان غیرکورد و کورد نشان

و    ترمهمزنان و مردان فرادست    ییِهمواره رها  اندبستهکه زنان کورد چشمِ امید به آنها  

 مقدم بر رهایی زنان کورد بوده است. 
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