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می  خدا  خدا  همش  غیاب،  و  حضور  حین  و    «عبدل »کردم  گفتی  نگویند  را  اش 
 عبدالمطلب را نشنوم.

 ات خواهی کرد؟ گفتی گیرم از کتاب و دفترهایت نیز پاکش کردی، چه با شناسنامه
 ام است. بدبختی شناسنامهگفتی 

 ام را عوض کنم. توانم شناسنامهگفتی من که نمی
 تغییر دهم.   گفتی بهترین چاره این است که اسمم را در شناسنامه

 ٧9-٧8: 1398سید قادر هدایتی  ،«ۆڕگاب»رمان 

 

 ئازادی _ ژیان _ ژن#ژینا، # مقدمه: 
هشتگ  و  نام  با  امینی  ژینا  و  به    امینی_ مهسا #  مرگ  واقعی  فضای  در  ترتیب 

- گری جمعی در سراسر ایران و همبستگی سیاسیسرعت به نمادی از کنشبهمجازی  

. با این حال، آنچه آغازگاه و کانون دشتبدیل  المللی  ای در سطح بینسابقهاجتماعی بی 

و   های خالقانهسپاری و پرفورمنسخاک  ی گری را برساخت )نه فقط لحظه این کنش 

بلکه کل تاریخین شعارهای طن  - چنین حیات سیاسی  ی های رادیکال سازنده اندازش 

ای به حاشیه رفت؛  های رسانهبا همان سرعت در بازنماییپس از چند روز  ای(  اجتماعی

خبری   بایکوت  شبکه تمامیک  در  ماهوارهعیار  پربینندههای  زبان،   ی ای  فارسی 

زیرنویسبه و  تصویر  کوتاه،  خبر  چند  البته  1استثنای  صد  قصد  به  ایجاد قابل .  دفاع 

دهی به آن، انگار راه دیگری، خواسته یا ناخواسته، جز همان هبستگی و ضرورت شکل

شناخته ادغامی»  ی شده استراتژی  ندارد:   «حذف  وجود  آگامبن(  از جورجو  )اصطالح 

با به تبدیل ژینا به مهسا، نام  های کارگیری اصطالح مناطق/استان زدایی از کوردستان 

های ، ترکیب تالشآزادی _ زندگی _ زن#به    ئازادی _ ژیان_ ژن#  ی ردنشین، ترجمهٌ ک

. در یک نگاه سطحی، حداقل در پهلوی _ ژیان_ ژیان#در قالب    طلبیسلطنتنارسیستی  

 
تقلیل .   1 بازنمایی  از  مشخص  روشی  بلکه  نیست،  ندادن  نمایش  خبری  بایکوت  از  گرایانه منظور 

ماشری( ابتدایی روشن خواهد ساخت که هرآنچه -ایدئولوژیک است. یک خوانش سیمپتوماتیک )آلتوسر

شود،  مسکوت گذاشته می   من و تو و    بی بی سی،  ایران اینترنشنالهایی مانند   ای شبکهدر روایت رسانه 

 دقیقا همان معنای واقعی وضعیت جاری است. 
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و شعارهای یک نقطه   رسد که تبدیل نام سه مورد اول، اتفاقی بسیار فرخنده به نظر می 

شود، گونه که ادعا می ساده، آن  ی ها از رهگذر یک ترجمهسراسری کردن آنکانونی و  

از  امکان شود  داده  ترجیح  است  کافی  اما  گردد.  و #ژینا،  #پذیر  کوردستان 
سخن گفته شود، اتهامات عجیب و غریب، که از چپ تا راست آن   ئازادی _ ژیان_ ژن#

یک »  ی ود زیر پای استعاره گیرند، خود به خیک فرم بیان مشخص و مشابه به خود می

)از    «سفید  نقابپوست سیاه با  »  را خالی و آن را تبدیل به موقعیت  «ساده  ی ترجمه

آن   در  که  وضعیتی  کرد،  خواهد  فانون(  کوردیستانا  »فرانتس  اویاخدی،  آذربایجان 
کند و نقاب همچون یک شبح بر فراز یک قرن تاریخ ایران مدرن ظهور می   «دایاخدی 

اعتبارترین  و بی   ترین حالتباختهنقاب سفید اما در رنگگیرد.  سفید را به سخره می 

می لحظه تنها  قافیهاش  با    شاه :  بخوانید)  آبادی -میهن-مرد#  مضحک  سازی تواند 

دهای ٌ فرم ورشکسته که ک، یک پلت 2گلو پاره کند   (سرکوب  ناسیونالیسم،  ،(نرینگی)

های رهایی زنان، ملت   ی های قوام یافته حول مسئلهعمیقا علیه همبستگی   اشگانه سه

 فرودست و تحقق دموکراسی است.  

مشخصه که  گذشت  احساسی  بیانی  از  اگر  هرحال،  چنین    ی به  هوای  و  حال 

 به  یریپذتیرؤ  لی تما  ایجبر    نیچنال قد علم خواهد کرد:  ؤروزهایی است، یک س

به زبان رسم  ،یانام شناسنامه   یانجیم از   کیستماتیموج س  کیو    یترجمه 

 یهاچه داللت  ،یهمبستگ  جادیا  برحق  و  یخواست ضرور  یورا  ،یخبر  کوتیبا

باشد؟  تواندیم  یای شناختو روش  یاس یس نقب   داشته  با  یادداشت  به  این  زدن 

گویی(، اما حذف  لحظاتی تاریخی و صداهایی از پیرامون )انتخابی و کوتاه به دلیل گزیده 

مدرن ایران  تاریخ  خوانش  در  شده  داده  بودن   شده/تقلیل  هژمونیک  یادآوری  ضمن 

منطق حاکم بر فوق و  ال  ؤسکردن پاسخی حداقلی برای  بایکوت تاریخی، قصد فراهم 

 3. بایکوت خبری این روزها دارد

 

 
  است! "یآزاد م،یمر ران،یا" ی طلبانهفرصتحالت تماما ترین آن، معنیبی.  2

 

https://hambastegimeli.com/107959_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6
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I.   پیرامون  یو مسئله مرکزگرایانهتاریخ 

  توجه   مورد  موضوعات  از  یکی  به  ایرانی  نگاری نقد تاریخ  گذشته  ی دهه  دو  یکی  در

 کارها  این  بودن،  نوپا  رغمبه .  است  شده  تبدیل  ایرانی  مطالعات  هشگرانپژو  برخی

 پیامدهای  و  نموده  برجسته  را  ناسیونالیستی  قرائت  هژمونیک  نقش   اندتوانسته

  اصغرزاده  مثال؛  برای )  نمایند  گوشزد  خاورمیانه  و  ایرانی  مطالعات  برای   را   آن  ایدئولوژیک

 ابراهیمی   ضیاء  ؛201٧  سلیمانی  ؛2014  ولی  ؛2013  صالح  ؛2013  الینگ  ؛200٧

 انتقادی   جریان  این(.  2022  سلیمانی  و  محمدپور  ؛2019  محمدپور  و سلیمانی ؛2018

 بر(  2022  متین)  اندنهاده   نام  «ایران  استعمارزدایی  پژوهشی  ی برنامه »   را  آن  اخیرا  که

 تجربیات  مدرن  ایران  نگاری تاریخ  مسلط  گفتمان  که  انتقادی تاکید دارد  ی گزاره  این

 تبدیل  مرکز  تاریخ  از  تاریخی  عاملیت  فاقد  ای دنباله   و  زائده   به  یا  را  غیرفارس/پیرامون

 و   صدا  فاقد  غیرمرکز  ،درنتیجه  .  است  رانده  پس  مدرن  ایران  پیشاتاریخ  به  یا  و  کرده

. گیردمی   قرار  مدرن  ایران  شناختیجامعه-تاریخی  پویایی  از  بیرون  رو،ایناز  و  است  تاریخ

 مطالعات   ارزهم   عمیقاً  که   ایرانی،  ناسیونالیسم  متعارف  مطالعات  به   تنها   البته  مسئله  این

  سرنوشت   حال  به   تا   نیز  ایران  در  چپ  نگاری تاریخ  بلکه  نبوده محدود    است،  ایرانی

 مرکز  سیاسی  تحوالت  میدان  در  چپ  تاریخ  بر  پژوهشی  تمرکز:  است  داشته  مشابهی

  زاده وهاب ،1999 بهروز ،1982 آبراهامیان ،1985 الجوردی  ،1986 ذبیح مثال، برای )

 در   «پژوهشی  و  تئوریک  کوری »  نوعی  بنابراین،(.  2021  رهنما  ،2020  مهاجر  ،2010

 و  حذف  به  منجر  که  است  جریان  در   غیرفارس/غیرمرکز  تاریخ  و  تجربیات  ی زمینه 

 تاریخ  و  تجربیات  آن   در که  گردد  می  ایران   معاصر  تاریخ  از  یممه  بخش  ناخوانایی

 قرار   سایه  در  عمیقاً»  و  شده  مواجه  «معرفتی  خشونت»  با  اسپیواک  تعبیر  به  غیرفارس

و (.  1988  اسپیواک)  «است  گرفته طرد  چنین  منطق  به  پرداختن  از  پیش  اما 

بهاندازی بیرون  اینجا )  پیرامون  تاریخ  گزینشی  های برهه  به  توانمی   گذرا  صورت  ای، 

 .کرد اشاره( کوردستان مشخصاً
 

II. پیرامون هایهلحظ 
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های تاریخی زیر یک امر گزینشی است، اما  همانطور که اشاره شد، انتخاب برهه 

به تاریخ بر آن نقب زدن  ایران اسمنطق کلی حاکم  بنابراین، بخش  نگاری معاصر  ت. 

پذیری خیزش جاری را دارد، نگاری است و نه قصد توضیح و فهم حاضر نه تمرین تاریخ

بلکه ذکر مصادیقی است در راستای تاکید بر وجود و پیامدهای منطق مورد نقد این  

 یادداشت.

 

  دهقانان  سیاسی  انفعال  پذیرفتن(:  1952-53شورش دهقانان موکریان ) •

ایران  های جنبش  با  رابطه  در تنها زمانی    (19٧8  آبراهامیان  و  کاظمی)  اجتماعی در 

یک پژوهش تاریخی در رابطه با ایران مدرن باشد که شورش دهقانان   یتواند نتیجه می 

 حسنیان   ؛60-55:  2019 ، ولی2021 پورحسن) (1952- 53موکریان در کوردستان )

از تاریخ ایران مدرن بیرون راند یا در نهایت آن را جزو    را یا کامالً(  فصل سوم:  2021

 کشور همسایه قلمداد نمود. 

 

  تغییر   پیشگام  مثابهبه   سیاهکل  قیام  تصدیق(:  1968-1967)   چریکیقیام     •

 زادهوهاب   مثال؛  برای )  ایران  چپ  ی حوزه  پژوهشگران  عام  عرف  به  ایرانی  چپ  پارادایم

  ایران   کوردستان  68- 196٧  مبارزات  بازخوانی  بدل شده است، اما  (1999  بهروز  ؛2010

  بسیار  پیامدهای   و  دارد  را  1960  ی دهه  در  ایران  چپ  تاریخ  بازنویسی  و   واسازی   توانایی

  تغییر  خوانش  در  اگرچه.  داشت  خواهد  دنبال  به  را  هانگاری تاریخ  از  قسم  این  برای   مهمی

 آلترناتیو   برآمدن   تاریخی  تقاطع  متن  در  ایران  در  چپ   شدن  رادیکالیزه  و  پارادایم

 و  استعمارستیزی   مبارزات  گسترش  شوروی،  سوسیالیسم  هژمونی   برابر  در  مائوئیسم 

 ایران    سیاسی-اجتماعی-اقتصادی   ساخت  تغییرات  و  ملی  آزادیبخش  های جنبش 

 ای منطقه   ژئوپولتیک  های تضاد  بعد   اما   است  گرفته  قرار  مطالعه   مورد(  1953)  پساکودتا

 از   عموما  و  ناخوانا  هنوز  کوردستان  ی تجربه  به  توجه  عدم   دلیل  به(  مصر-عراق-ایران)

  مغفول(  2002  ی عسگر  متین  ،2010  زادهوهاب   مثال،  برای )  حوزه  این  پژوهشگران  نگاه 

 مستلزم  کردستان  68-6٧  تاریخی  رویداد  خوانش  این،  بر  عالوه.  است   مانده  باقی

 حزب   انقالبی  ی کمیته  و (RO-TPI) توده  حزب  انقالبی  سازمان  میان  روابط   بازخوانی

 پرداخته  آن  به  یا  چپ  مطالعات  در  که  باشدمی   نیز (RC-KDP) کوردستان  دمکرات
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 مسلحانه   ی مبارزه   رخداد   روایت  تقلیل   با  تنها  و  ای حاشیه   صورتی  به  یا  و  است  نشده

 بهروز)  سراسری   جنبش  یک  به  دومی  کردن  تبدیل  برای   اولی  های تالش  به  کوردستان

 پیامد  اما،  ترمهم .  شودمی   زده   نقبی  آن  به(  12-11:  2010  زادهوهاب  ،41:  1999

  است   نکته   این  تاریخی  اهمیت   گذاشتن  مسکوت  و  رانیحاشیهبه   مرکزگرایانه  نگاری تاریخ

 . بود ایران در چریکی مبارزات پیشگام ردستانوک  196٧-68 مسلحانه مبارزات که

 

  که   است  باور   این  بر  موجود  پژوهشی  ادبیات:  1979  انقالب  به  منتهی  سال •

 به .  است  برده  سر  به  سیاسی  سکوت  در  ایران  انقالب  به  منتهی  سال  در یک   کردستان

از  کوردستان  در  که  است  مسلم  واقعیت  یک  این  تاریخی،  فکت  لحاظ  شکست   پس 

 قیام شکست از پس آن تشدید و مفرط سازی امنیتی  دلیل به 1332 کودتای  و مصدق

  اندکی   فضای (  40-39:  2010  قاضی  ،86:  198٧  حسامی  ،124:  2008  گادانی)  68-6٧

 ی رابطه  یک  وجود  فقدان  این،  بر  عالوه.  بود  مانده   باقی  اجتماعی-سیاسی  بسیج  برای 

 تبعید  دلیل  به  کوردی   ی جامعه  ی بدنه  با(  2019  ولی)   «تبعیدی   ناسیونالیسم»  ارگانیک

 داخل   سازمانی  و  سیاسی  های شبکه   ایجاد  در  شکست  متعاقباً   و  آن  مدت  طوالنی

 سیاسی   انفعال  و(  205-202:  2008  گادانی  ،263-256:  199٧  حسامی)  کوردستان

)سازمان  جوان   کوردهای   مخفی  سازمان  بر  مسلط   به   موسوم   حداقلی  رادیکال 

 از   ناشی شد(  معروف  کومله  و KSZKI به  بعدها  که (  19٧8-1969)  « تشکیالت»

:  2015  دوستوطن  و  سلطانی  مصطفی  به،   بنگرید)  آن   برجسته  لیدرهای   شدنزندانی 

  منابع  گواه  به  بنا  کوردستان  همه،  این  با.  بود  زده  دامن  وضعیتی  چنین  به(  123-125

 به  سکوت  در(  1202  اسکندری   ،2015  قبادی ،  4خوشحالی  به   بنگرید)  موجود  ی اولیه

 شورش  و  عمومی  هایمیتینگ   اعتراضات،  تظاهرات،  از   ای مجموعه  بلکه  است،  نبرده  سر

 برخی  حتی  و  شهرها  سراسر  آن سال،  بهمن  22  پیروزی   ی لحظه  تا  135٧شهریور    از

 در   135٧-پیشا  رخدادهای   تجمعی  ثیرأت.  بود  فراگرفته  را  کوردستان  روستایی  مناطق

  ،2014  ولی)  مدرن  ایران  در  کورد  یمسئله  تاریخی  بودگیخاص  ثیراتأت  با  ترکیب

 

اول   4 جلد  جمع .  عنوان    آوری مجموعه  تحت  بحران "شده  روزهای  در "کوردستان،  دسترس  قابل   ،
https://behzadkhoshhali.com/ 

https://behzadkhoshhali.com/
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 ٌ  کوردهای   میان  گفتمانی  چرخش  و  شهرنشینی  ی توسعه  و  ظهور  و(  2021  حسنیان

  رادیکالیزه   برای   را  فضایی  چنان  رفته  هم  روی   ،(2021  کعبی  ،2019  ولی)  رادیکال  جوان 

 ترین اصلی   به  را  «دیرآمده»   ی جامعه  یک  که  نمود  فراهم  کوردستان  سیاسی  میدان  شدن

 ماندگی عقب   امتیاز»  این  درواقع،.  کرد  تبدیل  پساانقالبی  مناقشات  و  رخدادها  کانون

 یمنطقه  یک  که  بود  کوردستان(  2013  متین.  به  بنگرید  ،2000  تروتسکی)   «تاریخی

 دموکراتیک  های سازمان  یا  هاجمعیت  ی تجربه  در  را  شدهپیرامونی   توسعه  لحاظ  به

  دموکراسی»  از  نمایشی  ی صحنه   به(  2022  ،2006  سلطانی مصطفی )پساانقالب  

- خود  های جمعیت  اما   مدت،  کوتاه  اگرچه.  داد  سوق(  2014  موف  و  الکالئو)   «رادیکال

 مردمی   سیاست  و(  2019  حسنیان)  «پرهیزخشونت  مقاومت »  از  نوعی  دهندهازمان س

 حیات   کردنرادیکالیزه   در  حیاتی   نقشی که کردند  ابداع  را  چپ   گفتمان  در  یافتهتجسم

 یخالقانه   بازآفرینی  و   بازنویسی  یک  در  که  ای تجربه  5. کرد  ایفا  کوردستان  سیاسی

 اجتماعی -سیاسی  حیات   به  ساختاری   انسداد  دهه  دو  از  پس  مدنی  مبارزات  های فرم

 .است شده فراخوانده  2000  مابعد کوردستان

 

کنشگری • و  مابعد    جامعه  )کوردستان    از   بخشی  حداقل  (:2000مدنی 

  مدنی،   مبارزات  مدنی،  ی جامعه   با  2000  مابعد  ایران  و   خاورمیانه  به  مربوط  های پژوهش

 موضوعات  این  با  رابطه  در.  است  خورده  گره  مفاهیم  قبیل  این  از  و  مدنی  های مقاومت 

  ،2019  همکاران  و  ناتل  مثال،   برای )  محوری   ملت-دولت  از  خاورمیانه  مطالعات  پژوهشی،

 جهانبگلو   ،2012  فدایی   مثال،  برای )  مرکزگرایی  از  ایرانی  مطالعات  و(  2011  شولز

 پیدا  ربط  2000  مابعد  کوردستان  به  که   آنجا  تا  حالت،  دو  هر  در.  بیندآسیب می  (2012

درواقع، کوردستان   6. است   آن  تجربیات  به   نسبت  پژوهشی  کوری   نوعی  ی نتیجه  کندمی 

 

چند تصویر  (  139٧نظیر از نهادهای دموکراتیک، بنگرید به کاوه قریشی ). برای مطالعه یک بررسی بی  5
 آکادمیا سایت ایران ، قابل دسترس در  و تجربه نهادهای دمکراتیک در کوردستان  5٧تاریخ، انقالب  از یک  

. برای آشنایی با ادیبات تولید شده در رابطه با جامعه مدنی و مبارزات مدنی کوردستان ایران   6

  (:تاڵروژهه )

https://iranacademia.com/agora/text/article/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DB%B5%DB%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9/
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مدنی را در قالب - یک یک کنشگری سیاسی  2000و در ابتدای    ٧م90از اواخر دهه  

محیط NGOرشد   سندیکالیسم،    کنشگری گرا،  زیستهای  فمینیسم،  دانشجویی، 

های هنری و  حتی پرفورمنس بشر و    مطالعاتی زبان کوردی، حقوق-های آموزشیحلقه

ای وجه دنبالههیچای بههای خودجوش مردمی تجربه کرده است. چنین تجربهکمپین 

( نبوده است چرا که 2005- 199٧طلبی دوران خاتمی )از گفتمان اصالحات و اصالح

غایت متفاوت است. در عوض، بهمحیطی آن  ویژه در فرم زیستهکلی ایران ب  ی با تجربه

ت ساختبرآیند  )ولی   چند  این  در  کوردستان  سیاسی   اقتصاد  و  اجتماعی  غییر  دهه 

سیاست (2016 دیالوگ  چند  کنشگری   و   ورزی ،  با  پیش  کوردستان  شکل   دهه  به 

 پرتو  در  مدنی   مقاومت  جدید  های فرم  اش دررادیکال  های تاریخ  بازآرایی  و  بازنویسی
 

Hassaniyan, A. (2020) Environmentalism in Iranian Kurdistan: 
causes and conditions for its securitisation. Conflict, Security & 
Development, 20(3), 355-378. 
Hassaniyan, A. (2021) 'Environmental Activism in Rojhelat 

Emergence and Objectives', In Ecological Solidarity and the Kurdish 

Freedom Movement Thought, Practice, Challenges, and 
Opportunities, Lexington Books, 165-174. 
Hassaniyan, A. (2021) The environmentalism of the subalterns: a 
case study of environmental activism in Eastern 
Kurdistan/Rojhelat. Local Environment: the international journal of 
justice and sustainability DOI. 
Saadi, S (2020) The New Wave of Politics in the Struggle for Self-
Determination in Rojhelat, Middle East Report 295 (Summer 2020) 
https://merip.org/2020/08/the-new-wave-of-politics-in-the-struggle-
for-self-determination-in-rojhelat/  
Sharifi Dryaz, M. (2021) Minority, State and Nation Kurdish Society 
in Iran in the Aftermath of the Revolution, in The Cambridge History 
of the Kurds, edited by Hamit Bozalsalan et al, London: Cambridge 
University.  

اقتصاد    سایت نقد، قابل دسترس در ک یدموکرات گسست و حاکم نظم انیم( 2020ولی، ع و روحی، م ) 

 سیاسی

سال   ٧ جامعه  1999.  در  نمادین  سال  روژهه   ییک  سراسر شهرهای مدنی  این سال  در  است.  الت 

شدن عبداهلل اوجاالن و تاسیس انجمن ای از اعتراض و راهپیمایی علیه زندانیکوردستان بدل به عرصه

 .گردیدمدنی کوردستان  کنشگریزیستی چیا، نمادی از محیط

http://dx.doi.org/10.1080/13549839.2021.1933927
https://merip.org/2020/08/the-new-wave-of-politics-in-the-struggle-for-self-determination-in-rojhelat/
https://merip.org/2020/08/the-new-wave-of-politics-in-the-struggle-for-self-determination-in-rojhelat/
https://pecritique.com/2020/09/19/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
https://pecritique.com/2020/09/19/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C/
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از    کوردستانیبین   روابط  از  ناشی  تجربیات روابط)اقتباسی  در  جوامعی  بینا  اصطالح 

توسعه مرکب(  یتئوری  و  شکل به   ناموزون  فرهنگی  پیامدهای  اقلیم  ویژه  گیری 

ای  اهمیت دومی به گونه.  است  روژئاوا  انقالب  تربه مراتب جدی ثیرات  اتکوردستان و  

فراملی کوردی   8است که مطالعات کوردی را مجاب به ابداع مفاهیمی همچون بومیت

 ( نموده است. 82:  201٧)بنجیو  (نرژیکی س) کنشیهم ( و اثرات829: 2021)دمیر 

 

لحظهئازادی(  ژیان،  )ژن،  2022  کوردستاِن • این  است،  :  کنونی  نه  ی  اما 

و   حادث  یادداشت  است  پیشامدی   اکنونیتی  برخی  که  بهآنگونه  رادیکال  های  ظاهر 

 " اجتماعی"که با لکنت زبان تحلیلی به جای خیزش به واژه  " غلیانی" پندارند و نه می 

  . طردشده  های  بازنمایانگر کلیت تاریخحامل و  ای است  ، بلکه لحظه9شودچسپانده می 

ٌ  توان این سوال را پیش کشید: اگر ژینا یک زن وت به یک بیان صریح، می برای دع

کورد  سنی  غیرمرکزنشین نبود )تقاطع جنسیت، تجربه نسلی، ملیت، مذهب،    ٌ جوان

کنیم، حال چه رخداد، گسست،  ای که در آن زندگی می زیست پیرامونی(، اصوال لحظه

  یافت؟فعلیت می  غلیان و... نامیده شود، امکان

 

  و   تاریخ  پذیری یت ؤر  به  تنها  نه  پیرامون  تاریخ  به  دادن  فراخوان  که،خالصه این

 تاریخ   بازخوانی  برای   فراوانی  پتانسیل   بلکه  انجامد،می  هاآن  اجتماعی-سیاسی  حیات

 خواهد  تر وضعیت جاری ایرانی و البته فهم دقیق   مطالعات  کردنمدرن، دموکراتیزه  ایران

و منطق نهفته   تاریخی  بایکوت  و  غفلت  چنین   شناختی روش  و  سیاسی  مبنای   اما .  داشت

 چیست؟  هاها و امتناع در تحریف

 

 
8. Indigeneity 

 ا ب  است،  شده  نوشته  مرکز   یانسان  و  یاجتماع  علوم   غالب  اتیادب  وندر  که  ییهاادداشت ی  عموما.   9

  از  ی فهم  آنکه  از   شتریب  ،ینوشتار  بالغت  د یشد  یهادغدغه   و  ی لی تحل  زبان  لکنت  عامدانه،  یسینومغلق 

با عنوان   صداقت  زی پرو  ادداشتی.  دارد  شیگرا   آنجا   کردنیریناپذفهم   به  کند  جادیا  یاعاجتم  یهادهیپد

سایت نقد قابل دسترسی در  روزها است.    ن یا  ح یو صر  یلیتحل  یهاانیب  از معدود   "یزندگ  یعنی  نایژ"

 . اقتصاد سیاسی

https://pecritique.com/2022/09/20/%da%98%db%8c%d9%86%d8%a7-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
https://pecritique.com/2022/09/20/%da%98%db%8c%d9%86%d8%a7-%db%8c%d8%b9%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c/
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III. مداری و مرکزگرایی شناختی، درونناسیونالیسم روش

 شناختیروش
به نقد  چندین دهه است که برخی پژوهشگران و حوزه های مشخص پژوهشی 

روشهستی  و  مفهوم  شناسی  قالب  در  اجتماعی  علوم  ناسیونالیسم »شناسی 

رزنبرگ  )  11« مداری درون» یا    (  200٧چرنیلو  ؛  2002ویمر و شیلر  )  10«شناختیروش

آنیه  2013،  200٧متین  ،  2016،  2006 ب،  متین  الف،  و  اند.  پرداخته(  2016واس 

آن،   ی الملل انتقادی و زیرشاخهتوسط پژوهشگران روابط بین   که مشخصاًمفهوم دوم  

بین جامعه تاریخی  تئوری  IHS)12المللی شناسی  و  و   ی توسعه»  شاخص(  ناموزون 

ادبیات   -کار گرفته شده استبه    (UCD)  13« مرکب ایران  تاریخ  در مورد مشخص 

الف(. 2013،  2012،  200٧ای را تولید کرده است )بنگرید به متین  انتقادی و پیشگامانه 

مداری مورد شناختی یا درونکارگیری مفهوم ناسیونالیسم روشبه هر حال، آنچه با به 

می  قرار  همانتقاد  هستی گیرد  رارزی  و  تغییرات    «جامعه»شناختی  وششناختی  و 

در مقابل، یکی  منفرد است.    ی و یا یک جامعه  «ملت-دولت »اجتماعی با مرزهای درونی  

توسعهاز   تئوری  بنیادین  هستی   ی مفروضات  فرض  مرکب  و  تکثر ناموزون  شناختی 

، و    یعنی همواره بیش از یک جامعه وجود دارد  ؛استجوامعی  بیناتعامل  و  اجتماعی  

ت، بلکه در منفرد نیس  ی تغییرات اجتماعی محدود به ساختارهای درونی یک جامعه

تعامل   و  تاریخی  ناموزونیت  )رزنبرگ  شکل می ی  عجوامبینابردارهای  و 2016گیرد   )

 14. تبیین کرد مدار های درونتوان با اتکا به تئوری را نمی  تغییر اجتماعی رو،ایناز

یا ملل فرودست(   یفرودستان )پیرامون  ی اما تا جایی که به تاریخ ایران و مسئله

شناختی نیازمند حساسیت نظری/سیاسی بیشتری گردد، مفهوم ناسیونالیسم روشبرمی 

 
10. Methodological nationalism 

11. Internalism 
12. International Historical Sociology 

13. Uneven and Combined Development 

   www.unevenandcombined.comتر این مباحث، رجوع کنید به . برای مطالعه دقیق  14

http://www.unevenandcombined.com/
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نگاری ایرانی ملت در تاریخ-منفرد یا دولت  ی است. درواقع، مرزهای درونی یک جامعه

ها، بلکه به  طور کلی مطالعات ایرانی نه با تعریف ساختاری/جغرافیایی از محدودهو به

های نی ساخت یافته است. در این برساخت گفتمانی، آنچه جامعه و پویاییشکلی گفتما 

محور لحاظ گفتمانی مرکزی فارسشود به یک جامعه بهتاریخی و اجتماعی نامیده می 

آنچه در مطالعات ایرانی با آن روبرو هستیم، با اقتباس از   شود. بنابراین،  تقلیل داده می 

ناسیونالیسم روش از  شناختی و درونمفاهیم  نوعی   شناختیمرکزگرایی روشمداری، 

یعنی  است جامعه هم ؛  با  اجتماعی  تغییرات  و  جامعه  فارس  ی ارزی  به  مرکزی  محور. 

هستی  چنین  روشمیانجی  و  پویاییشناسی شناسی  تاریخ،  که  است  تغییرات    ای  و 

کنندگی و در نتیجه، فاقد ارزش پژوهشی و ارجاع اجتماعی غیرمرکز/پیرامون فاقد تعیین 

 تحریم شناختی کلید درک  شناختی هستند. درواقع، مرکزگرایی روشجامعه-تاریخی

 . د ش هها اشارتر به آناست که پیش ی هایهلحظتاریخی طرد و  خبری این روزها 

 

مصاحبه چند روز   درتوان  ای را میآیی طرد تاریخ و بایکوت رسانهجدیدترین نمونه هم 

به وضوح    ایران،  معاصر  تاریخ  برجسته  پژوهشگر  ،میالنی  عباس  با  سی  بی  بی  پیش شبکه

ژن، "  شعار مرکزی   منشا   با   رابطه  در  مجری   سوال  به   پاسخ   در  میالنی.  مشاهده کرد
 موتور  عنوان  به  ایران  ساله  پنجاه  و  صد  تاریخ  تجمعی  تاثیرات   به  ارجاع  با  ،"ژیان، ئازادی

 مبارزات   و  سیاسی  رهبران  و اشاره به عمومیت آن میان   خواست و شعاری،  چنین  محرکه

 االن اوج  عبداهلل   ای به)از آمریکای التین گرفته تا هند(، بدون هیچ اشاره   شده   شناخته 

شناختی و است، ناسیونالیسم روش  شعاری   چنین  اصلی  خاستگاه  که    روژئاوا  انقالب  و

 تحلیلی به کار گرفت. -شناختی را برای یک بایکوت خبری مرکزگرایی روش

 

 

 گیری: عبدالمطلب؟ مطلب؟ هژیر؟ جای نتیجهبه
رمان   از  بخشی  نوجوان    «ۆڕگاب»در  )یک  رمان  قهرمان  هدایتی،  سیدقادر  از 

اش دارد، ای به نام عبدالمطلب( به دلیل نارضایتی عمیقی که از نام شناسنامه   آموزدانش

 زند: دست به بازنویسی آن می 

https://twitter.com/bbcpersian/status/1574858196358991880?t=Y5PCw0ulZiOzAKWABuvRzg&s=19
https://twitter.com/bbcpersian/status/1574858196358991880?t=Y5PCw0ulZiOzAKWABuvRzg&s=19
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(1) 

ات را روشن  قوهام را از جیب زیرشلواریم بیرون آوردم و چراغزیر لحاف شناسنامه

 مشغولش شدم. کردم و با پاکن 

 گفتی پاکن توفیری نداشت 

 فایده بود.سایدم، اما بی گفتی چنان روی عبدل رو می 

 گفتی گوشه پاکن را با زبان خیس کردم و سایدم

 گفتی جوهر متن رنگ عوض کرد. خوب... 

 گفتی ببین، کاغذ شناسنامه سوراخ شد. 

 گفتی گفتم چه بهتر. 

 گفتی من به هدفم رسیدم. 

- 90:  1398ام فقط مطلب نادرزاده باقی مانده )هدایتی  نامه گفتی االن تو شناس

91) 

(2) 

توانم خودم را از شر این ست. من می انگار تغییر دادن اسم آسان نیست! اما شدنی 

 اسم خالص کنم.... 

 اسم عوض کردن دوباره به سرم زد. ی گفتی وسوسه 

دفعه  شناسنامه   ی گفتی  اینقبل  اما  بودم....  کرده  سوراخ  را  راه م  به  حل بار 

 تری رسیده بود. مناسب 

 (. 135کنم )همان،  شوم و تخلصی برای خودم انتخاب می گفتی شاعر می 

(3) 

 من. گفت گفتم شعرهای خودمی 

 اول نوشته شده بود دفتر شعرهای هژیر. ی گفت در صفحهمی 

 بعد هژیر صدایت کنم؟ گفت گفتم یعنی من می 

بز می  صدام  اینطور  اگر  گفت  مطلب  عالیست.  گفت،  که  کن  نی  صبر  وگرنه 

 شوند هژیر صدایم بزنند مجموعه شعرم چاپ شود، آنوقت همه مجبور می

 از من است[ کید أت(. ]189-188)همان، 
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با یک   2022گوید بدون شک مطالعات ایرانی را در بازخوانی جبری که هژیر از آن می

ناچار بایستی هم از چراکه به  مواجه خواهد ساخت  شناختیسیاسی/روش  چالش جدی 

شناختی را مرکزگرایی روش( شروع کرد و هم  طور کلی پیرامونو به  سقز )کوردستان 

یک نماد و   برای چنین بازخواستی به ترتیب جبر مجموعه شعر هژیر. واسازی نمود.

 یک شبح دارد: ژینا و پیرامون. 
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