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  چکیده  
تحلیل نتایج مربوط به مطالعه انتقادي چگونگی دریافت زنان کـرد ایالمـی از    دنبال بهاین مقاله 

اي کرد زبان نوروز تـی وي پخـش    مستندهاي جنگی گروه پ.ك.ك. است که از شبکه ماهواره
شود. مطالعه حاضر از سنت مطالعات فرهنگی پیروي کرده و چارچوب نظـري آن بـر اسـاس     می

هـاي هویـت قـومی اسـت. مسـئله ایـن مطالعـه بـه          و نظریـه ترکیبی از نظریه انتقادي دریافت 
هاي قومی ایـن   کنند به مخاطبان گروه شود که تالش می اي قومی مربوط می هاي ماهواره برنامه

در ایـن  ها قادرند هویت قـومی خـویش را بازیابنـد.     که از طریق این شبکهسازند نکته را منتقل 
به کند، تا  نمونه استفاده می 24هاي کانونی با  گروه ، از روش تحقیق کیفی و فن مصاحبه بامقاله

نقش زنان کرد ایالمی در بازسازي  ،اي هاي ماهواره آیا در گفتمان برنامه این سؤال پاسخ دهد که
هاي این پژوهش نشان  کننده؟ برخی از یافته است یا مقاومتکننده  تسهیلعنوان  به هویت قومی

که همان گفتمان کردگرایی  ،بیشتر موارد با گفتمان مسلط متندهد که زنان مورد مطالعه، در  می
یابنـد را بـه شـکل تخـالفی      هایی که در شبکه بازتـاب مـی   شوند، ولی ایده است، وارد گفتگو می

اما آنها را با مشـاهدات  است  1392تا  1390هاي  ها مربوط به سال کنند. این یافته رمزگشایی می
مقایسه کـردیم کـه نتـایج آن در ایـن مقالـه مـنعکس        1395و سال  1394خودمان در زمستان 
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  . مقدمه1
هاي قومی و مسائل آنها انجام شده، به مسـئله زنـان و    در مطالعاتی که تاکنون در مورد گروه

نظیـر متـون مربـوط بـه هویـت قـومی توجـه         ،پسـند  چگونگی دریافت آنها از متون غیر عامه
ر د معموًالهایی که  شایانی نشده است. در مقاله حاضر سعی شده تا رفتارهاي فرهنگی گروه

گیرنـد، از جملـه زنـان کـرد ایالمـی و       هاي علوم اجتماعی کمتر مورد توجه قرار مـی  تحلیل
هاي شبکه تلویزیونی نوروز به حـوزه مطالعـه در آیـد. ایـن مقالـه نتیجـه        خوانش آنها از پیام

از جملـه شـبکه    ،اي هـاي مـاهواره   پژوهشی درباره نگرش زنان کرد ایالمی نسـبت بـه رسـانه   
  کنند. ر ارتباط با هویت قومی کردها فعالیت مینوروز است که د

به هویت دهنده  در آغاز الزم است توضیح دهیم که هویت قومی یکی از عوامل شکل
منظور تمرکز، میدان تحقیـق   حال به از جمله جامعه ایران است. با این ،اي فرهنگی هر جامعه

فرهنگـی را نیـز بایـد بخشـی از     ایم. بر همین سیاق، هویت  را جامعه کرد ایالم در نظر گرفته
). از سـوي  218: 1386محسنی، ( هویت اجتماعی دانست که بر پایه تمایز فرهنگی قرار دارد

کـه در کتـاب چیسـتی هویـت     » چه کسی به هویت نیاز دارد؟«) در مقاله 1996( 1دیگر، هال
تی کند، یعنـی همـان هـویتی کـه دیگـر مـاهی       به هویت پست مدرن اشاره می ،فرهنگی آمده

شـود   اي سیاسی محسـوب مـی   ذاتی، ثابت و متمرکز ندارد. این نوع هویت، در عوض مقوله
هاي فرهنگی محاط بر او بازنمایی شده، شکل گرفتـه و تغییـر    طور مداوم از طریق نظام که به
). هـال همچنـین بـر فرآینـدهاي     1387بـر،   الف و ب؛ ابـاذري و شـهلی   1383هال، ( کند می

جهـانی شـدن از    ،گذارد. به تعبیر هـال  ها صحه می ته شدن این هویتجهانی شدن در برساخ
آورد و  هاي خاص به وجـود مـی   کند، فضاهاي خاص و قومیت عمل میگرایی  طریق خاص

). این هویت مبتنی بـر  334: 1385؛ استوري، 1383هال، ( کند هاي خاص را بسیج می هویت
هـال،  ( شـود  چون قومیت و جنسیت می اي بر مسائلی تفاوت است و از خالل آن تأکید ویژه

  ). 1387بر،  الف و ب؛ اباذري و شهلی 1383
                                                                                                                                        
1. Stuart Hall 
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شود. در ایـن   ي مشترك میها ارزشقومیت، در این معنا هویتی جمعی شامل افرادي با 
، اعضاي هر گروه براي آنکه بدانند چه کسی هستند، نیاز دارند بداننـد کـه چـه کسـی      راستا
هـاي جهـانی را بایـد     ر چنین وضعیتی است که نقش رسانه). د1380خوبروي پاك، ( نیستند

چیزي است که ما در ایـن مقالـه بـه آن     آن ،بخشی مورد توجه قرار داد و این در این آگاهی
  پردازیم.  می

کردهـاي شـهر ایـالم     ،اما میدان تحقیـق  ،مسائل قومیتی ایران است ،حوزه مورد مطالعه
هـاي   کشور نخستی است که از امتیاز کثرت قومی یا هویت دهچرا که ایران یکی از هستند. 

 ،قومی متعدد برخوردار بوده، ضـمن آنکـه همـواره بـا تـراکم مطالبـات قـومی و بـه تبـع آن         
تعارضات قومی روبرو بوده است. قوم کرد یکی از پنج قوم بزرگ ایران اسـت کـه ارتبـاط    

 دنبـال  بهده و تحرکاتی سیاسی را هاي مرکزي هر از گاهی با مشکالتی همراه بو آن با دولت
ها  هایی براي رشد اقتصادي و کاهش تنش داشته است. با وجود آنکه در دو دهه اخیر تالش

ولی این مسئله کماکان از حیث سیاسی و مطالعات علمـی اهمیـت    ،شده استدر این مناطق 
  شود.   فراوان دارد؛ چرا که یک مسئله راهبردي براي کشور محسوب می

اي را بـا   هـاي مـاهواره   یگر آنکه، کردها اولین قوم در جهان هستند که تلویزیوننکته د
اي براي تقویـت هویـت قـومی     اند. این قوم از ابزارهاي رسانه برده کار بههدف خاص قومی 
). بـا توجـه بـه موضـوع مقالـه      1392رسولی، معروفی و خوانچه سـپهر،  ( استفاده کرده است

اي مـورد مطالعـه    متن رسـانه عنوان  به اي حزب پ.ك.ك. وارههاي ماه حاضر و اینکه مستند
دلیـل تقـارن زمـانی پخـش مسـتندهاي مـذکور و پیوسـتن         همچنین بهاند،  در نظر گرفته شده

)، به معرفی این 1380هاي دهه  در سال خصوص به( برخی از کردهاي ایالم به حزب مذکور
  پردازیم.  اي نوروز می اي کنونی آن یعنی شبکه ماهواره حزب و ارگان رسانه

 1978پ.ك.ك.) توسط عبـداهللا اوجـآالن در پـاییز    ( حزب کارگران کردستان ترکیه
براي مقابله بـا سـرکوب کردهـاي ترکیـه، علیـه دولـت ترکیـه تأسـیس شـد. ایـن حـزب از            

هایی است که مبارزه با دولت ترکیه را حول محـور مارکسیسـم و همگرایـی     گروه ترین مهم
کند و در میان احزاب کرد منطقه، شاید تنهـا حزبـی اسـت     ده و رهبري میکردي سازمان دا

کـه شـعار اسـتقالل کردســتان و تشـکیل یـک کشـور مســتقل کـرد را رسـمًا در چــارچوب         
). پ.ك.ك. توانسـته اسـت   1378پناه:  حق( تشکیالت خود وارد کرده و به آن معتقد است

هـاي رادیـویی و    تبلیغـات و شـیوه  گیـري از   با علـم کـردن پـرچم اسـتقالل کردسـتان، بهـره      
و شــعارهاي داغ و انقالبــی » مــاد تــی وي«اي تلویزیــونی بــه نــام  انــدازي شــبکه مــاهواره راه
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مارکسیستی، نظر بسیاري از جوانان و نوجوانان کرد را در کشورهاي ترکیه، عراق، ایـران و  
  همان). ( سوریه به خود جلب کند

بلکـه   ،در میـان کردهـا پـیش نرفتـه    گرایـی   این گفتمان تنهـا در جهـت مثبـت   درضمن 
ها توجه شود. به همین دلیل،  هایی نیز در برابر آن صورت گرفته که الزم است بدان مقاومت

ها و چگونگی  هاي این شبکه اهداف دیگري نظیر شیوه برخورد زنان و مادران ایالمی با پیام
  . استنجا مدنظر ها براي حفظ فرزندان خویش نیز در ای مقابله با این پیام

بر این اساس، در اینجا الزم است آن بخش از اثرات این فرآیند که در استان ایالم رخ 
  داده را مورد ارزیابی قرار دهیم.  

  گفتمان کردگرایی در ایالم . 2
مؤسس و رئیس حزب کارگران کردسـتان ترکیـه و صـدور    عنوان  به ،ظهور عبداهللا اوجاالن

کـه تـا آن روز و در جریـان فعالیـت      ،جغرافیایی کردسـتان بـزرگ   بیانیه و نقشه سرزمینی و
طلب کرد بـر آن تأکیـد نشـده بـود، اوضـاع را دچـار تغییـر         ها و احزاب استقالل دیگر گروه

طـور ویـژه ایـالم هسـتند، بسـیار       کردهاي جنوب که شامل کرمانشاه و به ،کرد. در این بیانیه
و قومی مشـهودي در ایـالم صـورت نگرفتـه     تکریم شده بودند، اما همچنان تحرك سیاسی 

  بود. 
هـاي   تیتـر مهـم رسـانه   عنـوان   بـه  1377سرانجام خبر دستگیري اوجآالن در بهمـن مـاه   

گروهی جهان قرار گرفت و اوایل اسفند همـان سـال بازتـابی بـه شـکل نـاآرامی در برخـی        
از روشـنفکران و  اي  ). همزمان با این اتفاقات، عده1378پناه:  حق( شهرهاي کردنشین داشت

ویـژه جوانـان و در    بـه  ،نخبگان محلی نیز فعال شده و اقداماتی را جهت جذب افـراد محلـی  
ترتیـب کردنشـینان ایـالم نـوعی احسـاس تـازه در        قالب تشکیالت جدید انجام دادند. بـدین 

که تعدادي از پسران و با نسبت کمتـري   اي گونه بهشده خود یافتند،  بازگشت به هویت کهنه
منظور مبارزه مسلحانه راهـی   ران منطقه، به عضویت در حزب مذکور اقدام نموده و یا بهدخت

منطقه ایالم نوعی تحـرك سیاسـی جدیـد را     ،هاي شرق ترکیه شدند. بدین ترتیب کوهستان
  تجربه کرد. 

، و پـس از گذشـت نزدیـک بـه دو دهـه از اتفاقـات        1395و  1394هاي  اکنون در سال
نرسیدن مـذاکرات گـروه پ.ك.ك. بـا دولـت ترکیـه معارضـه نظـامی        مذکور، و به نتیجه 

رهبرحـزب   ،الـدین دمیرتـاش   دولت ترکیه و ایـن گـروه از سـر گرفتـه شـده اسـت. صـالح       
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دموکراتیک خلق در ترکیه طی اظهـاراتی کـه در بـین هـواداران حـزب دمـوکرات و سـایر        
دنشین شـد. او در ایـن   گروهاي کرد در دیاربکر داشت، خواهان ایجاد منطقه خودمختار کر

اظهارات به تضییع حقوق قانونی کردها از جانب دولت ترکیه اعتراض کرد. به همـین دلیـل   
طلبانه خوانده بود، بـراي او   آمیز وجدایی دادگاهی در استانبول، که اظهارات وي را تحریک

هـاي   حکم پیگرد قانونی صادر کرد. متعاقب این موضوع برخی از کردنشینان ایـالم کمپـین  
هاي اجتماعی موبایل کشاندند و تا حدود زیادي هواخـواهی   حمایت از دمیرتاش را به شبکه

هاي اجتماعی جاریسـت، بـه نمـایش     خود را در بخشی از حوزه عمومی که اکنون در شبکه
هاي گذشته اکنون تغییـر کـرده اسـت. بـراي      گذاشتند. واکنش کردهاي ایالم نسبت به سال

، بسیاري از مردم ایالم و شاید سـایر کردهـا تمـایلی بـه      حوالت ترکیهدر واکنش به ت ،نمونه
را کمک به گردشگري و ریختن پـول بـه    دهند؛ چراکه آن سفر تفریحی به ترکیه نشان نمی

جـرأت   خرنـد. امـا بـه    دانند. برخی دیگر نیـز کاالهـاي ترکیـه را نمـی     جیب دولت ترکیه می
ترکیــه بــراي مشــارکت در ایــن معارضــه هــاي  تــوان گفــت کــه دیگــر روانــه کوهســتان مـی 
داوطلبانه و هنگام خبر ربوده شدن عبداهللا تر  پیششوند. در حالی که این اقدامی بود که  نمی

، و یا حمله گروه داعش به کوبـانی و سـنجار در   1370اوجاالن توسط دولت ترکیه در دهه 
کودکان به جامانـده از جنـگ   دادند و برخی از آنان حتی سرپرستی  هاي اخیر انجام می سال

  کوبانی و سنجار و دیگر مناطق کردنشین عراق و سوریه را به عهده گرفتند.
اي آن بـوده   یکی از عناصر مهم تقویت این فرآیند، بعد رسـانه  ،که گفته شد طور همان

ي ا هاي مـاهواره  کانال ،اي ماد دنبال فعالیت شبکه تلویزیونی ماهواره هو ب 1378است. از سال 
دیگري نظیر شبکه نوروز فعالیت خود را در ایـن زمینـه آغـاز کردنـد. از آن زمـان تـاکنون       

منظور جلب توجه و حمایت کردهاي منطقه و  هاي متعددي به اي نوروز برنامه شبکه ماهواره
هـایی کـه در آن نمـایش داده     برنامه ترین مهمجذب نیروهاي تازه نفس ارائه کرده است. از 

هــاي تصــویري مســتند از معارضــین پ.ك.ك. ســاکن در  ن بــه گــزارشتــوا شــود مــی مــی
هـا، زنـانی نمـایش داده     هـاي نـامنظم آنـان اشـاره کـرد. در ایـن گـزارش        کوهستان و جنگ

شــوند کــه همپــاي مــردان و بــه ســبک و ســیاق و کیفیــت آنــان، بــه زنــدگی مبــارزاتی   مــی
و یا فرودست بلکه در فرصـتی   اي پردازند. در این مستندها، زنان نه به شکل گروه حاشیه می

شوند. باید دانست کـه فـارغ از آنچـه در     برابر از لحاظ توانایی با مردان به تصویر کشیده می
 اي جویانـه و رسـانه   گذرد، بازتاب این اهـداف معارضـه   هاي معارض می پس پرده این گروه

کـان افـرادي   همچون نوروز تی وي)، در جمعیت زنان کردي که مادران، خواهران یـا نزدی (
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هـایی داشـته کـه تـاکنون ارزیـابی       تبعات و واکنشاند،  ها جذب شده هستند که به این گروه
علمی نشده است. ارزش علمی مقاله پژوهشی حاضر از این منظر نیز قابل ارزیابی اسـت کـه   

گروه پ.ك.ك. فعالیت نظامی خود در ترکیه را شدت بخشید. این  1395و  1394در سال 
ی قصد دارد چگونگی دریافـت و تفسـیر زنـان مخاطـب از مسـتندهاي جنگـی       مقاله پژوهش

که مبارزین زن نیز در آنها حضور فعال دارند را با توجه بـه زمینـه فرهنگـی ـ      ،گروه مذکور
شان، مطالعه کند. ما مطالعه ایـن خـوانش را بـر اسـاس ترکیـب مفـاهیم مربـوط بـه          اجتماعی

  دهیم.   ز سنت مطالعات فرهنگی انجام میهویت و نظریه دریافت و با استفاده ا

مباحث نظري: خوانش مستندهاي تلویزیونی شبکه نوروز توسط زنان کرد . 3
  ایالمی

پـردازیم. مفهـوم هویـت مجموعـه و      هاي مربوط به هویـت مـی   پیش از هر چیز ابتدا به بحث
 هایی است که پیوسـته در حـال دگردیسـی از وضـعی بـه وضـعی دیگـر        منشوري از تعریف
توان گفـت هویـت    توان همچون یک فرآیند در نظر داشت؛ در واقع می است. هویت را می

  ). 7: 1386قادري، ( گاه یک موضوع تمام و حل شده نیست فرد هیچ
هاي اجتمـاعی متفـاوتی    هویت در سه دوره سنتی، مدرن و پست مدرن معانی و بازتاب

بـه ایـن    ،سـاز نبـود   پیچیده و مسـئله داشته است. در جوامع سنتی و پیشامدرن، هویت چندان 
هـاي از پـیش    طـور کلـی معیـار    ها و به اي از شاخص دلیل که هویت فرد در رابطه با مجموعه

). با توجه بـه  43: 1388صالحی امیري، ( پذیرفت شده و مورد قبول همگان صورت می تعیین
ناسایی است و برپایه مثابه دیالکتیک درونی ـ برونی قابل ش  معیارهاي مدرنیستی نیز هویت به

 ).1388؛ صـالحی امیـري،   1381، 1جنکینـز ( شـوند  آن افراد در ارتباط با دیگران شناخته مـی 
شود.  گمان این شناخت از خود و دیگري، جز در پرتو یک فرآیند معناسازي ممکن نمی بی

دهنـد و   مـی اند که ذهنیـت افـراد را شـکل     ها، معانی کلیدي ، هویت»مانوئل کاستلز«به تعبیر 
 شـوند  مردم به واسطه آنها نسبت به رویدادها و تحوالت محیط زندگی خویش حسـاس مـی  

  ). 1376؛ تاجیک، 10-13: 1384تاجیک، (
تـدریج رنـگ    هاي کالن تجویزي، یکپارچه و واحد بـه  هویت ،مدرن در وضعیت پست

، قاطعیـت خـود را از   گرایانه، نسبی و دائمًا در حال تغییـر  بازند و در بستر مناسبات کثرت می

                                                                                                                                        
1. Henry Jenkins 
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شـده و بـه حاشـیه     ... سـرکوب و  هـاي خـرد، بـومی    دهند و جاي خود را به هویت دست می
). در همـین رابطـه الزم اسـت گریـزي بـه      1388صـالحی امیـري،  ( دهنـد  شده سابق می رانده

  مفهوم هویت قومی بزنیم. 
، عقیـدتی  اي از عوامل ذهنی و عینی، فرهنگی، اجتماعی شامل مجموعه» هویت قومی«

هـا   شـود و آن گـروه را از دیگـر گـروه     و نفسانی است که در یک گروه انسانی متجلی مـی 
هـاي   ) معتقـد اسـت کـه تفـاوت    1382 ،کوش( ). بارت158: 1382الطائی، ( سازد متمایز می

هـاي قـومی بـا ترسـیم      سـازند و بـر ایـن اسـاس، هویـت      هاي گروهی را مـی  فرهنگی، هویت
شوند و  هاي تاریخی، اقتصادي، سیاسی و تعاملی ساخته می ضعیتمرزهایی براي خود، در و

سـاخته و پرداختـه   » دیگـري «طور کامـل یـک    این مرزها در ارتباط با چیزي یا گروهی و به
  شوند.  می

هـاي قـومی نادیـده گرفتـه      جا بر این امر تأکید دارد که هویت بندي نظري تا بدین جمع
هـاي قـومی    ار نشـده اسـت. در عـین حـال، هویـت     ها بـا آن رفتـ   شده و همچون سایر هویت

کنند. اما وجـه   براساس درك و احساس فرد یا افراد به شکل تظاهر فردي یا جمعی بروز می
ها در این است که شکل بروز آن سیاسـی اسـت. در بحـث     تمایز هویت قومی با سایر هویت

زنـیم   کند پیوند مـی  یسازي را تشدید م بندي را به عنصر دیگري که این هویت زیر این جمع
و ربط آن را به پدیده سازیم تر  تا به لحاظ نظري آن را براي ساخت یک سنتز نظري شفاف

 جویانه تشریح نظري کنیم تا بعـداً  هاي تلویزیونی معارضه مقاومت زنان ایالمی در مقابل پیام
  ها آن را به لحاظ تجربی نیز مستند کنیم.   در بخش تحلیل

  اي جهانی و هویت قومی ارتباطات رسانه. 4
اي و ارتباطـات   هـاي مـاهواره   از طریق تلویزیون» اي جهانی قومی فضاهاي رسانه«با گسترش 

هاي قومی وجود دارد کـه در صـورت ناخرسـندي از     اینترنتی همواره این گزینه براي گروه
و  گوینـد  هاي برون مرزي که به زبان آنهـا سـخن مـی    هاي جمعی کشور خود به رسانه رسانه

کننـد، روي آورنـد و از چنـین فضـاهایی بـراي       فرهنگ گـروه قـومی ایشـان را تـرویج مـی     
). این در حالیسـت کـه   128: 1387سیدامامی، ( هاي قومی خود بهره بگیرند برساختن هویت

کردها با سایر اقوام فالت ایران فرهنگ تاریخی و حافظه جمعـی مشـترك داشـته و ایرانـی     
بنـابراین بایـد مسـائل هـویتی آنـان را بـا رویکردهـاي نظـري          بودن خـویش را بـاور دارنـد.   

کـه   اي تبیین کرد که پاسخی باشـد بـراي رویکردهـاي سیاسـی ـ نظـري واگرایانـه       تري  قوي
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بـراي اتحـاد اقـوام    راهکارهایی کند تا  کفایت تجربی ندارند. چنین رویکرد قوي کمک می
ها و با استفاده از تبیین نظـري   . مایلیم این کار را ابتدا با مطالعه این برنامهکنیمایرانی پیشنهاد 

  آغاز کنیم.  » دریافت«

کاربرد نظریه دریافت در تبیین خوانش زنان کرد از زندگی معارضین در . 5
  اي مستندهاي ماهواره

ک عمـل  جزئـی از نظـام ایـدئولوژی   عنـوان   بـه  ،هـا  سنت مطالعات فرهنگی با درکی از رسانه
) یا سوسوري تنهـا  Hudis, 2012( یتسسیکند. مخاطبین در این سنت، همچون سنت مارک می
در سـنت   ،هـاي زبـانی نیسـتند. در عـوض     اختیار در ساختار اجتماعـات یـا قالـب    بی هاي ابژه

ند که از طریق ارتبـاط  هست  صورت فردي و جمعی، سوژهایی مطالعات فرهنگی، مخاطبین به
، این ارتبـاط در   ). در اینجا18: 1381تاملینسون، ( کنند خود را معنادار میبا دیگران زندگی 

شود که در چارچوب مرزهاي هویتی برقرار شـود و در عـین حـال بـه      صورتی معنابخش می
هایی کمک کند. آثار مطالعات فرهنگی تأکیـد بـر چندصـدایی     تقویت و تحکیم چنین مرز

چیـزي کـه در مباحـث اسـتوارت هـال بـرآن تأکیـد         ؛ها دارند بودن یا چندمعنایی بودن متن
ممکن است در یک متن، مطالب خواندنی ممتازي وجود داشته باشـد،   ،شود. از نظر هال می

 خورنـد  به مطالب خواندنی جایگزین یا حتی متضاد در یک مـتن برمـی   اما مخاطبان احتماًال
ــون، ( ــوکرجی و شودس ــدگاه،  ). از 1388م ــن دی ــر ای ــان نظ ــمخاطب ــرایطی، در چن در ین ش

تـر از همـه    هاي ویـژه، و مهـم   شرایط و موقعیت تأثیراي تحت  رمزگشایی معناي متون رسانه
کننـدگان متـون فرهنگـی و     . در سنت مطالعات فرهنگی، مصرفهستندهویتشان  تأثیرتحت 

اي در فهـم فرهنـگ عامـه و عناصـر      چگونگی خوانش این متون توسط آنها از اهمیت ویـژه 
» رمزگــذاري و رمزگشــایی«برخوردارنــد. ایــن رویکــرد اساســًا مبتنــی بــر مــدل  متعــدد آن 

استیجر، نقـل در  ( اي با همین عنوان مطرح کرده است استوارت هال است که آن را در مقاله
  ). 1387بر،  اباذري و شهلی

هاي تلویزیونی تا چه حد  برنامه :پرسش هال در مقاله رمزگذاري/رمزگشایی چنین بود
هاي  توانند در برابر معناها و رمزگان ها تا چه اندازه می د سوژه را شکل دهند و سوژهتوانن می

نامـد و اعتقـاد    مـی » دار جایگاه مسلط هژمونی«رسانه مقاومت ورزند؟ هال جایگاه نخست را 
هـاي   اخبـار یـا برنامـه    شود که بیننده معناي تلـویحی مـثالً   دارد این جایگاه زمانی حادث می

). در 35: 1385اسـتوري،  ( یابـد  طـور کامـل در   درنگ و بـه  بی دادهاي جاري راارزیابی روی
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دهـد.   توان گفت که بیننده در چارچوب رمزگان مسلط واکنش نشان مـی  چنین وضعیتی می
که شـاید  » جایگاه یا رمزگان جرح و تعدیل شده«دومین جایگاه رمزگشایی عبارت است از 

). 1385الف و ب؛ همچنین نقل در استوري،  1383ل، ها( بتوان آن را جایگاه اکثریت نامید
رود امـا بـه احتمـال زیـاد خـوانش       در این جایگاه نیز اگرچـه مخاطـب بـا مـتن کلنجـار مـی      

کنـد. سـرانجام،    پذیرد و خودش کمتر در تولید معناي متن دخالت مـی  قراردادي متن را می
خـالفی اسـت. ایـن جایگـاه را     یـا ت » جـو  رمزگان تقابل«برد،  سومین جایگاهی که هال نام می

دهـد، بـا ایـن حـال      کند که رمزگان مرجح گفتمان مـتن را تشـخیص مـی    اي اتخاذ می بیننده
همـان). ایـن   ( گیرد که گفتمان موردنظر را در چارچوبی بدیل رمزگشـایی کنـد   تصمیم می

یـد  اي رمزگذاري شده توسط سازمان تول هاي رسانه بدان معناست که امکان عدم انطباق پیام
توانـد معنـاي    شـود و مخاطـب مـی    هاي رمزگشایی شده، توسـط مخاطـب فـراهم مـی     و پیام

  خودش را به متن بیفزاید. 
رویکرد نظري مقاله بر نوع سـوم از سـازوکار رمزگـذاري و رمزگشـایی مخاطبـان زن      

. این در حـالی اسـت کـه برخـی از زنـان      استاي نوروز استوار  کرد ایالمی از شبکه ماهواره
ایالمی ممکن است به گفتمـان مـرجح و رمزگشـایی تعـدیل یافتـه نیـز بپردازنـد. سـنتز         کرد 

نظري مقاله ترکیبی از مفهوم هویت، سازوکار مقاومت، کاربرد رسانه در برساخت باورها و 
  نیز دریافت مخاطب است.

بنابراین الزم است این سنتز نظري و رویکرد را در رابطـه بـا گـروه مـورد مطالعـه ایـن       
له بیشتر واکاوي کنیم. بـر ایـن اسـاس، مطالعـه تفسـیر و نگـرش زنـان ایالمـی نسـبت بـه           مقا

شود، امـري مـورد    که توسط مستندهاي شبکه نوروز ارائه می ،بازنمایی زنان در نقشی جدید
توجه در این تبیین نظري است. با عنایت به مطالب فوق، در مقاله پژوهشی حاضر بنـا داریـم   

می را از این نقش جدید بیازماییم. تجربه زیسـته یکـی از نویسـندگان    دریافت زنان کرد ایال
نمایـد   نگاه از درون) صورت گرفتـه چنـین مـی   ( امیکشناسی  این مقاله که با رویکرد روش

کننـد و بـا همـین     که زنان کرد ایالمی هویت خویش را در پیکربندي جامعه ایرانی معنا مـی 
هـاي   آورنـد. در سـال   اي شـبکه نـوروز روي مـی    نهرویکرد به خوانش تخالفی از متـون رسـا  

همین رویکرد هویتی و همین فرآیند معناسـازي سـبب شـد تـا مـادران و       1390نخستین دهه 
زنان ایالمی تعداد زیادي از دختران و جوانان ایالمی را از آثار تبلیغاتی ایـن شـبکه محفـوظ    

  .بدارند و آنان را به خانواده و جامعه ایرانی بازگردانند
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  پژوهش  شناسی  روش. 6
در بحث نظري نشان دادیم که در نظریه دریافت، با تفسیر متن توسـط مخاطبـان زن ایالمـی    

اي نـوروز رمزگشـایی    هـاي شـبکه مـاهواره    گرا سروکار داریـم کـه در مقابـل پیـام     مقاومت
تفسیرگرایانه مبتنـی   یدهند. از آنجایی که روش پژوهش کیفی بر دیدگاه تخالفی انجام می

  شناختی پژوهش حاضر قرار گرفته است.   ) مبناي روشWhite, 2006( است
منظـور مطالعـه تعامـل بـین مسـتندهاي جنگـی گـروه پ.ك.ك. و         در این پژوهش بـه 

هاي متشکل از زنان کرد ایالمی و نحوه رمزگشایی آنها در رابطه با این مستندها از فن  گروه
هـاي کـانونی را    وه کانونی اسـتفاده شـده اسـت. مصـاحبه بـا گـروه      یا گر» مصاحبه متمرکز«
هـاي   شان از برنامه منظور دستیابی به ذهنیت مشترك زنان کرد ایالمی در ارتباط با دریافت به

شـود،   کار بردیم. چراکه این روش به ذهنیت یـک فـرد خـاص محـدود نمـی      هشبکه نوروز ب
  ). 8: 1389 ال. برگ،( کند ی میبلکه برآیند تعاملی ذهنیت افراد را ارزیاب

زبان کردي عامل مهمی اسـت کـه بـه    اما از آنجایی که  ،اند شیعه کردهاي ایالم عمدتًا
هــاي  آنهــا هویــت خاصــی داده و فعــاالن قــومی مــورد مطالعــه مــا از خــالل آن وارد کــنش

ه بـه  ایم. همچنـین بـا توجـ    از این جهت، متغیر مذهب را لحاظ نکردهاند،  خواهی شده قومیت
اي نورورز در دست نبود، انتخـاب   اینکه آمار دقیقی از مصرف مردم منطقه از کانال ماهواره

هـاي مـورد نظـر تـا حـد امکـان تـأمین شـود. از          صورت گرفت که ویژگـی  اي گونه بهنمونه 
که در این پژوهش، معیار ما براي انتخاب نمونه بر اسـاس روش آمـاري و تصـادفی     آنجایی

یري به شکل نظري و هدفمنـد و بـه روش اسـتراتژیک انجـام گرفتـه اسـت،       گ نبوده و نمونه
هاي این تحقیق را با اطمینان به جامعـه آمـاري    هاي حاصل از نمونه بنابراین قصد نداریم یافته

). این شیوه به جاي تکیه بر شرط معـرف  191و  194: 1395طبیبی و همکاران، ( تعمیم دهیم
  ). 13: 1385محمدي و ارمکی، ( هاي نظري استواراست ر پایهبودن تجربی و اعتبار بیرونی ب

اي نـورورز در   با توجه به اینکه آمار دقیقی از مصـرف مـردم منطقـه از کانـال مـاهواره     
هاي مورد نظر تا حـد امکـان    صورت گرفت که ویژگی اي گونه بهدست نبود، انتخاب نمونه 

مونه بر اسـاس روش آمـاري و تصـادفی    تأمین شود. در این پژوهش، معیار ما براي انتخاب ن
گیري به شکل نظري و هدفمند و به روش استراتژیک به شـکلی کـه    بلکه نمونه ،نبوده است
  دهیم انجام گرفته است.  شرح می

کننـدگان در مصـاحبه،    ها در مرحله اول، زن بودن شـرکت  مالك اصلی انتخاب نمونه
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ر تکلم به زبان کردي و پوشش کـردي و  در مرحله دوم پایبندي به عناصر هویتی کردي نظی
ها از چهـار   اي نوروز بوده است. نمونه هاي شبکه ماهواره تجربه تماشاي برنامه ،در وهله سوم

زهـرا  ( منطقه از شهر ایالم و تـوابعی از آن کـه طبـق مشـاهده مسـتقیم یکـی از پژوهشـگران       
منظـور اجتنـاب از سـوگیري     اند. بـه  سهرابی) بیشترین تحرکات قومی را داشته، انتخاب شده

هـا از زنـانی بـا سـطح تحصـیالت، وضـعیت تأهـل، گرایشـات و          نتایج این پـژوهش، نمونـه  
نفـره   6گـروه   4نفـر در قالـب    24اند. در نهایت، با  موقعیت اجتماعی گوناگون انتخاب شده

اي تحلیل و با انتظارات نظـري   ها را با نرم افزار اطلس تی ام دادیم و دادهمصاحبه کانونی انج
  گیري کردیم.  مقاله تطبیق داده و نتیجه

  ها تجزیه و تحلیل داده. 7
هـا بـا نـرم افـزار      ها و جهت تدوین نظریه از تحلیل کیفـی داده  در مرحله تحلیل و تفسیرداده

اي از مفاهیم و  ین نرم افزار امکان ایجاد شبکهیم. ارداي و کدگذاري نظري بهره ب اطلس تی
: 1387فلیـک،  ( آورد هاي مفهومی را فراهم می هاي وسیعی براي تدوین و ارائه شبکه گزینه

هـاي   پژوهـی، تشـخیص گفتمـان    ). باید یادآوري کنیم که مطـابق رونـد مخاطـب   390-388
ایـم. از ایـن جهـت، بـا      ههاي کانونی واگـذار کـرد   مسلط مستندهاي مورد مطالعه را به گروه

هـاي محـوري آنهـا را     و ایـده شناسـی   شـده را سـنخ   هـاي عرضـه   گفتمان ،آنها يتکیه بر آرا
هـاي کـانونی، برخـی از مفروضـاتی کـه       پردازي کردیم. با استناد به اظهـارات گـروه   مفهوم

 کنیم: مضمون اصلی ایـن  تشریح خوانش مرجح مستندها بر پایه آنها انجام شده را مطرح می
را در » مـا «گیري یک هویت است. این مستندها اتکاء به قواي خودي یعنـی   مستندها باز پس

کند تا بتواند بـا توسـل بـه آن در جهـت اعـاده       طبیعی فرض می» آنها«تقابل با دیگري یعنی 
هایش هماوردي کند. رفتارهـا و برخوردهـاي عرضـه شـونده در      هویت کردي با تمام مؤلفه

هـاي اجتمـاعی، اقتصـادي و سیاسـی      شبکه نـوروز، پاسـخی بـه وضـعیت     هاي ماهواره برنامه
حلـی بـه غیـر از     شـود کـه بـراي حـل آن راه     گیري مـی  نامطلوبی است که در انتهایش نتیجه

کننـد و بـه مبـارزه     مبارزه وجود ندارد. به عبارت دیگر، مسئله کرد را به این شکل حـل مـی  
هایی است که بـا نظـام ایـدئولوژیک و مردسـاالر      دهند. این مستندها سرشار از ایده ادامه می

کند کـه توافـق بـا     موجود همخوانی ندارد و فضایی از برابري تمام عیار زن و مرد ترسیم می
هاي نظري و تاریخی مردساالري در جامعه ایـران و جامعـه کـرد     آن مستلزم فروریختن بنیان

  ایالمی است.  
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منظـور   ایـم، بلکـه بـه    یـل مـتن انجـام نـداده    الزم به ذکر است که در این مطالعه مـا تحل 
سازماندهی مباحث مطرح شده، نقطه نظرات مشترك یا نزدیک به هـم از لحـاظ معنـایی یـا     

هـاي محـوري    بنابراین نکات اساسی و ایده .ایم موضوعی را در قالب یک مقوله کلی آورده
  :استموارد زیر  کند، شامل برجسته می را که خوانش مرجح یا گفتمان مسلط این مستندها

. 3. اولویـت مبـارزه بـر مـذاکره.     2». دیگـري «و » خـودي «. تقابل و تضاد بـین قـواي   1
هایی را در خـوانش زنـان کـرد از     هاي مردساالرانه. در تحلیل زیر چنین کلیشه کلیشه يامحا

دهیم تا ببینیم تـا چـه انـدازه زنـان کـرد بـا خـوانش         برنامه نوروز تی وي مورد بحث قرار می
جح باال توافق دارند. از آنجا که چهار گروه کانونی را مورد مطالعه قـرار دادیـم، تحلیـل    مر

  ایم.  کردهبندي  هاي کانونی دسته اساس شماره گروه زیر را نیز بر

  تحلیل خوانش گروه کانونی شماره یک از مستندهاي شبکه نوروز . 7-1

سـرابله از توابـع ایـالم حضـور     در این بحث گروهی متشکل از شش نفر از زنان ساکن شهر 
ــی     ــردي م ــاس ک ــد؛ لب ــومی بودن ــه داراي کــنش فرهنگــی ق ــتند ک ــردي   داش ــیدند، ک پوش

کردند و نسبت به هویت کردي حساس بودنـد. ایـن بحـث     رقصیدند، کردي صحبت می می
برگزار شد. متن گفتگوهاي گروه کانونی با ایـن افـراد را بـا     1392آذر ماه سال 14گروهی 

  دهیم.   د افراد در زیر مورد بحث قرار میاستفاده از ک
  آغاز کرد: گونه اینبحث را  ،) که فعال حقوق بشر و حقوق زنان است1کد ( 
ها اعم از زن و مرد داراي اهـداف عقیـدتی و سیاسـی هسـتند و در راسـتاي       این گروه«

  ».  اما راهش مبارزه مسلحانه نیست ،کنند وضعیت کرد تالش می يارتقا
بینـیم؛   هـاي کـردي را مـی    درست است که ما این کانال و البتـه دیگـر کانـال   «): 6( کد

  ».  ها را قبول ندارم، زن را چه به این کارها مبارزه زن اصًالچون کردیم، اما من 
ها ظاهر شوند و بـراي   ها در این نقش چه اشکالی دارد که زن ،اتفاقًا برعکس): «3( کد

  ؟  »به راحتی به هدف خاصی رسیدشود  شان سختی بکشند، مگر می عقیده
کنم که به خاطر هدفی که براي نجات ملت کـرد دارنـد، مثـل     وقتی فکر می): «2( کد

  ».  شان هستم هرچند نگران شرایط سخت ،شود باعث غرورم می ،کنند مردها مبارزه می
کـنم کـه    بیـنم، افتخـار مـی    ها را می بگذارید یه چیزي بگم؛ من وقتی این زن): «5( کد
  ».  جنگند مان می و به خاطر هویت و هستی  زهاي جنسیتی را کنار زدهمر
هـا بـه    حضور این زن ،اندازند هر چه باشد به خاطر کردها خود را به خطر می): «4( کد



  39   زنان کرد ایالمیاي نوروز: مطالعه موردي  هاي شبکه ماهواره پیام تحلیل دریافت

  ». اند که به اندازه آنها قدرتمندند ها فهمانده نفع همه است. این زنان به مرد
یی تا حد زیادي پایه ثابـت گرایشـات   اي حائز اهمیت این است که بحث کردگرا نکته

هـاي فرهنگـی، سیاسـی و     ) و بعضًا مبناي تشخیص تفاوت1( شخصی گروه کانونی و فردي
دهد کـه گسـتره گفتمـانی کردگرایـی نـه       . این امر بدان علت رخ میاستاجتماعی در آنها 

پوشـی ممـاس بـر     هاي خاص بلکه به شـکلی غیـر قابـل چشـم     محدود به اشخاص یا موقعیت
اینکـه   رغـم  بـه  ،) است. زنان این گروه1( جغرافیاي فرهنگی و سیاسی اعضاي گروه کانونی

دلیـل آنکـه در فضـاي گفتمـانی      متفـاوتی در سـاختار اجتمـاعی دارنـد، امـا بـه       ًاجایگاه نسبت
از » دیگـري «و » مـا «کنند که در آن کردگرایی و ترسیم مفـاهیمی نظیـر    مشابهی زندگی می
رود، سـوبژکتیویته   ها به شمار مـی  طبیعی و اولیه زیست جهان خانوادههاي  مفروضات و ایده

هاي محـوري   هاي قابل تشخیص در این گروه را در ارتباط با مقوله مشابهی دارند. اینک رده
  کنیم:   هاي جنگی گروه پ.ك.ك. معرفی می گفتمان مسلط مستند

سال اسـت،   سیاین زنان مجرد و سن آنها کمتر از  ):1( . رده اول زنان گروه کانونی1
سـمت   اي متشکل از گرایش به شکستن ساختارهاي سـنتی و گـرایش بـه    داراي سوبژکتیویته

یعنـی   ،»دیگـري «و » مـا «گفتمان  بهاي فمینیستی هستند. تفکر این رده در چهارچو دیدگاه
هاي مـذکور را اقتـدار    دهمان گفتمان مسلط این مستندهاست. این رده حضور زنان در مستن

شـان، بیشـتر    زن دانسته و خواستار تـداوم آن هسـتند. امـا جالـب آنکـه در مـتن گفتگوهـاي       
  رمزگشایی شده و گفتمان کردگرایی کمتر رمزگشایی شده است.  گرایی  گفتمان زن

پایبندي به هویت کردي و تعصب نسبت بـه  سال:  چهل. رده دوم: زنان متأهل باالي 2
آل را غیر از یک معـارض در راه هویـت    یبندي به عرف سنتی که نقش زن ایدهآن دارند، پا

کند و گرایش به رفتارهاي هویتی کردي نظیـر پوشـش و تکلـم بـه      قومی خویش ترسیم می
آل را کسـی   دهد. اعضاي این رده، زن ایـده  سوبژکتیویته این رده را تشکیل می ،زبان کردي

اي و تاریخی اش وفادار بمانـد.   شود و به وظایف کلیشهدانند که از دایره زنانگی خارج ن می
 تأییـد هـا کـه همـان وابسـتگی هـویتی کـرد و        وجه گفتمانی مسـلط مسـتند   ،این رده از زنان

نحوه برخـورد معارضـین زن بـا ایـن مقولـه       هپذیرند اما ب است را می» دیگري«و » ما«مفاهیم 
شده است اما حتی در این رمزگشایی نیـز   رمزگشاییگرایی  ورزند. در اینجا نیز زن انتقاد می

  زنانه بر رویکردهاي فمینیستی جدید ارجحیت یافته است.گرایی  سنت
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  تحلیل خوانش گروه کانونی شماره دو. 7-2

طور خالصـه بـه    توان به در بین اعضاي این گروه انجام شد را میکه هاي گروه کانون  بحث
  شکل نظرات زیر مرتب کرد: 

شـوم و از   گویی از خواب بیدار مـی  ،بینیم هاي کرد را که می این زن تصاویر): «1( کد
   .»اند؟ ها را کنار زده و تا اینجا پیش آمده پرسم اینها چگونه محدودیت خودم می

هایی شود. اینهـا ایـن کـار     من معتقدم که زن جماعت نباید وارد چنین عرصه): «5( کد
  .»کردها را به این شکل! حل کنند؟ کنند که چه اتفاقی بیفتد؟ مثًال مشکل را می
شـان درسـت    ولی نحوه مبـارزه  ،شان حل مشکالت کردهاست دانم هدف می): «6( کد

  ».  بینند نیست. شرایط سخت مخصوص زنان نیست و این زنان در دراز مدت آسیب می
شـوند، مـرا دچـار غـرور      هـایی مـی   جنگنده وارد چنین صـحنه عنوان  به اینکه): «2( کد
  ».  خورند ها ظریفند و به درد این کارهاي سخت نمی اما هرچه باشد زن ،کند می
کننـد؛ گرسـنگی و    ببینید، آنها بدون شک به خاطر جامعـه کـرد مبـارزه مـی    ): «3( کد

  ».  شود، این کارها براي مرد است نه زن تشنگی و خطرات دیگر بر آنها عارض می
ه نظرم زن جماعت نبایـد دنبـال ایـن    اما ب ،من هم معتقدم که باید مبارزه کرد): «4( کد

  ».  شود جور کارها برود. توي این مبارزات خطرات جدي متوجه زنان می
» دیگـري «و » مـا «پارادایم کردگرایی توسط مفاهیم  تأثیرهمه اعضاي این گروه، تحت 

پذیرنـد، امـا در برخـورد و یـا در راسـتاي تحکـیم و تثبیـت گفتمـان          قرار گرفته و آن را می
، رد آن هسـتند را روش پیشنهاد شـده یـا همـان جنـگ مسـلحانه کـه زنـان درگیـر          مذکور،

شـوند، امـا    اینکه از نگاه آنان زنان مذکور با توانی برابر با مـردان ظـاهر مـی    رغم بهکنند.  می
دهـد، بـه    هنوز در مورد مقوله برابري زن و مرد که وجـه بـارزي از مسـتندها را تشـکیل مـی     

ی نظیـر آن  یهـا  نیازي به چنین تحرکات خشن و یا عـرض انـدام  آنها . اند توافق نهایی نرسیده
هاي دیگري حضور  دهند در جامعه به شکل کنند و ترجیح می براي اثبات خود احساس نمی

فرآیند رمزگشایی در بین آن دسته از زنـان ایالمـی کـه بـاالتر از چهـل       ،یابند. از این جهت
نـد، بلکـه نقـش    هد سنتی را ارجح میگرایی  ت که زندارند، نه تنها مبتنی بر این اسسن سال 

د. ایـن نـوع رمزگشـایی بـا اهـداف شـبکه       نشـمار  جویی براي زنان را نیز مذموم مـی  معارضه
نوروز همخوانی نداشته است و برخالف انتظار این شبکه، زنان ایالمی خوانش مرجح انجـام  

  اند. بلکه خوانش تخالفی انجام داده ،نداده
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  خوانش گروه کانونی شماره سهتحلیل . 7-3

 تـأثیر بـاز هـم تحـت     ،که نسبت به ایرانی بودن خود خرسـندند  اعضاي این گروه با وجودي
گفتمان ایرانیت و کرد بـودن   ،گفتمان کردگرایی و عناصر هویتی مربوط به آنند. این گروه

با اینکه گفتمان هـویتی کردگرایـی   آنها ورزند.  کنند و به هر دو عشق می را با هم تجربه می
دانند، نسبت به آن تعصب بیشتري دارنـد. ایـن گفتگـو     اي از ایرانی بودن می را زیر مجموعه

  هم در منزل یکی از اعضاي گروه انجام شد. خالصه نظرات این گروه به شرح زیراست: 
ن دهنـد، چـه معنـی دارد ز    این چه کاریست که زنـان پ.ك.ك. انجـام مـی   ): «4( کد

اسلحه و آر.پی.جی بر دوش بگـذارد و جنـگ را انتخـاب کنـد کـه مـثًال بگویـد مـن         
  ».  توانمندم!

اي نیسـتم.   ام و ترکیـه  خوشحالم که کرد ایرانی ،بینم می را وقتی این مستندها): «1( کد
  ». قبول ندارم وضعیت ملت کرد يها را براي ارتقا روش این زن اصًالمن 
کرد خوشبختم کـه مجبـور نیسـتم هـویتم را بـا تفنـگ       کنم یک  احساس می): «6( کد

  ».  اندازند که چه بشود! را به خطر می ها زندگی خود حفظ کنم. این زن
به نظرم این یک نوع حضور و تمرین تقویت براي زنـان کـرد اسـت. مـن بـا      ): «5( کد

  ».  ها هم مثل مردها فعالیت کنند؟ هدف آنها موافقم. چه اشکال دارد که زن
آزاري است و زنـان پ.ك.ك. بـا ایـن نحـوه      به نظر من این یک جور خود): «3( کد

  ».  گري آنان براي کردها هیچ دستاوردي نداشته رسند. و نظامی مبارزه به هدف نمی
هـا دردي را   اما به نظرم مبارزه نظـامی زن  ،من براي هویت خودم ارزش قائلم): «2( کد

  ».  اند ها خود را محروم ساخته یباییها و ز کند. آنها از همه راحتی دوا نمی
) دو رده اجتماعی در مواجهه بـا گفتمـان مسـلط مسـتندها قابـل تشـخیص       3گروه ( در

  است:
ــب شــرکت 1 ــدگان در مصــاحبه را شــامل مــی  . رده اجتمــاعی اول کــه اغل شــود،  کنن
شناسـانه بـا زنـدگی، رفـاه و      هویتی گرایش به زندگی روزمره، برخورد زیباییبندي  ترکیب
هـاي کـردي و    سـایر شـبکه   ،هاي آن و... دارند. اغلب این زنان، عالوه بر شبکه نوروز مؤلفه

بینند. این رده در چهارچوب گفتمان کردگرایی آمیخته با ایرانیـت تفکـر و    فارسی را نیز می
را قبـول دارنـد. ایـن    شـده   یی که براي زن تعریفها ارزشکند و عرف محلی و  حرکت می

کـه در  را دانند. همچنـین برابـري زن و مـرد     مناسب نمی انمی را براي زنگروه مبارزات نظا
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داننـد و بـه آن زیـاد اهمیـت      اي واقعـی از تسـاوي نمـی    عرصـه  ،شـود  این مستندها عرضه می
  دهند.   نمی

هویتی بـه شـکل گـرایش بـه فرهنـگ اصـیل       بندي  . رده اجتماعی دوم داراي ترکیب2
. اسـت هـا و نیـز طرفـداري از اقتـدار زن      مـه عرصـه  کردي، حضور برابر زنان و مـردان در ه 

ذات پنداري البته به شکل محدود در بـین برخـی از اعضـاي ایـن گـروه       هرچند نوعی از هم
جهــت تــري  هــاي اعتــدالی انــد و راه وجـود دارد، امــا در مقــام عمــل مخــالف نظــامی گــري 

یی تخـالفی را انجـام   این دو گروه نیز رمزگشا ،کنند. بر این اساس خواهی پیشنهاد می هویت
از  دهند کـه رمزگـذاري شـبکه نـوروز را قبـول ندارنـد و خـود مسـتقالً         دهند و نشان می می
  کنند. هاي این شبکه رمزگشایی می پیام

  تحلیل خوانش گروه کانونی شماره چهار. 7-4

طی گفتگوهایی که بـا بحـث گروهـی متمرکـز شـماره چهـار صـورت گرفـت، تضـادها و          
  دهد، ملموس بود.  نشان می .ذهنی آنان با دنیایی که مستندهاي پ. ك. كتشابهات دنیاي 

آغـاز   گونـه  ایـن ) بحـث را  1( پس ازتوضیحات محقق مطالعه، کد و در ابتداي گفتگو
  کرد: 
کننـد،   شان راه دیگـري را انتخـاب مـی    اینکه این گروه از زنان بدون توجه به جنسیت«

  ».  دهم را ندارم و کار فرهنگی را ترجیح می توان آنها اصًالجالب است. اما من یکی 
اینکه زنی بخواهد وارد چنین مبارزاتی شود، باید دل شـیر و خیلـی جسـارت    ): «2( کد

  ».  کنند، مهم است اي که آنها برایش مبارزه می داشته باشد. هرچند مسئله
یـد  من هدف و خط فکري این گروه را قبول دارم، ولی معتقدم که مردهـا با ): «3( کد
دنبال این نحوه از مبارزه بروند، نه زنها. به نظرم امروزه آنقدر جهـان پیشـرفت کـرده     به

  ».  شوند که دیگر نیاز به برداشتن تفنگ نیست؛ بیشتر مسائل با مذاکره حل می
عنـوان   بـه  کننـد،  خطر می گونه اینبینم که زنان براي آرمانی مقدس  وقتی می): «4( کد

م. اما با توجه به شـرایط محـل زنـدگیم جنـگ نظـامی را      کن یک زن احساس غرور می
  ». پسندم و معتقدم باید زنان سیاق دیگري را براي این هدف برگزینند نمی
مقدس است. جنگ یـک روش اسـت    ،جنگند به نظرم آرمانی که برایش می): «5( کد

  ».  مبارزه کند، نشانه ظرفیت و قدرت اوست گونه اینکه اشکالی هم ندارد. زن 
چـون زنـان بـراي    ، اما نـه بـا جنـگ مسـلحانه     ،به نظرم این هدف ارزش دارد): «6( دک
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آل همـین اسـت. بـه     اثبات حضور نیازي به نبرد نظامی ندارند. در مورد مردها هم ایـده 
  ».  این هدف بدون تقلیل یافتن باید به طریق فرهنگی و سیاسی دنبال شود ،نظر من

آید که اغلب اعضاي گروه کانونی شـماره   بر میاز تحلیل گفتگوهاي این گروه چنین 
شـود،   چهار با موقعیت زن مبارز که توسـط مسـتندهاي مـورد پـژوهش بـه آنهـا عرضـه مـی        

ذات پنداري اتفـاق بیفتـد، بسـیار آنـی و      کنند، و چنانچه در مواردي هم ذات پنداري نمی هم
د. تفکر غالب این گروه شو محلی نمیکننده  زودگذر بوده و منجر به رفتار مشابه در مصرف

  دهد.   دستاورد ادامه می بی در مورد زن معارض، زنی ساختارشکن است که به رفتاري
  ) معرفی کرد:4( توان دو رده مختلف در میان گروه بر این اساس می

متعلق به طبقه متوسط اسـت. ذهنیـت ایـن زنـان      شامل زنان متأهل و عمومًا ،. رده اول1
رکن اصلی آن، گرایش به حضور زنـان  عنوان  به نواده و تلقی از خودعالقه به خا تأثیرتحت 

هاي سنتی اسـت. آنـان تـالش زنـان      هاي اجتماعی پذیرفته شده و پایبندي به عرف در عرصه
براي حفظ هویت را قبول دارند، اما بـه حضـور نظـامی و شـرایط سـخت بـراي زنـان انتقـاد         

  کنند.   می
نونی چهار، شامل یـک نفـر از اعضـاي ایـن گـروه      . رده اجتماعی دوم زنان گروه کا2

هـویتی مخالفـت بـا عـرف سـنتی، گـرایش بـه رفتارهـاي         بنـدي   شود. وي داراي ترکیب می
در پوشش، مقابله و هماوردي با مردان و جـز آن) اسـت. ایـن رده خواسـتار     ( ساختارشکنانه

ت و اعتمـاد بـه   هاي فرهنگی اسـ  ها و محدودیت زندگی در فضایی آرمانی و فارغ از تحمیل
  نفس باالیی براي انجام امور سختی مانند امور نظامی دارد. 

هاي شبکه نوروز مبتنی بر جداسازي  شود که رمزگشایی از پیام در اینجا نیز مشاهده می
خصـوص آنکـه برخـی از ایـن زنـان حتـی اصـل مبـارزات          بـه  ،زنان از جهـان مردانـه اسـت   

هـاي جدیـدي بـراي     که در جهان جدید باید شیوه دانند و معتقدند کوهستانی را مضمون می
  برود. کار بهتحقق حقوق افراد 

  گیري نتیجه. 8
مخاطـب   ،که در بحث نظري ادعا کرده بـودیم، در رویکـرد مطالعـات فرهنگـی     گونه همان

پذیرد، بلکه در فرآیند خوانش متن پویا و فعال است. این  معناي متون را به شکل منفعل نمی
هـا و بسـترهاي اجتمـاعی، فرهنگـی و اقتصـادي و در واقـع بافـت         مخاطب برآیندي از زمینه

هـاي مخاطـب بـا خـوانش      اي و زیستی خاص خود است. بر این اسـاس، اغلـب گـروه    زمینه
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ولـی معناهـاي    ،شـوند  اي نـوروز وارد گفتگـو مـی    ندهاي شبکه ماهوارهمرجح حاکم بر مست
شـان اسـت    از زمینه فرهنگی ـ اجتمـاعی   متأثري آن را به شکل دیگري که ها ارزشمرجح و 

کنند. گرانیگاه گفتمان مسلط مستندهاي مورد پـژوهش حاضـر، عزیمـت بـه      رمزگشایی می
هـاي فرهنگـی، حرکـت از     نوعیـت سوي فروریختن ساختار موجود و شکستن حصـرها و مم 

ها و برنتابی هاست. این خـوانش، تضـادها و تشـابهات،     نقطه انفعال و تحمل به سوي فعالیت
را یـک جـا   » آنهـا «و تضـاد و تقابـل بـا    » مـا «هـا، همرنگـی و دوسـتی بـا      ها و دشمنی دوستی

یی نظیـر  ها کند. در عین حال، به شکلی ظریف رمزگشایی تخالفی را در زمینه گردآوري می
  گزیند.  ناپذیر برمی جدا کردن زنان کرد از متن جامعه و تعارضات آشتی

دهدکه اغلب  هاي زنان مورد مطالعه نشان می تحلیل قرائت ،در بخش دوم این پژوهش
اما روند پیشنهادشده براي پیگیري مطالبات  ،شوند با گفتمان مسلط مستندها وارد گفتگو می

ها و تالطمات  پذیرند. این زنان، تنش ل مسلحانه است را نمیهویت کردي که مبارزه به شک
معارضـین   ،خواهند. بـراي آنهـا   جاري در مستندها و الزامات سخت زندگی براي زن را نمی

انـد.   هایی هستند که راه غلطی را براي کمک به آرمان گروه خویش برگزیده زن نمونه آدم
از  متأثریعنی هنوز عمق ذهنیات آنها  ،دانند ه میها را طریقت مردان زنان کرد ایالمی، این راه

گـروه اقلیـت) بـا همـان گفتمـان مسـلط بـا        ( جهان مردانه و سنتی است. نقطه مقابل این رده
شوند، به این گفتمان اعتراضـی ندارنـد و    خوانش مرجح رده اول وارد گفتگو و مذاکره می

قدند که این سـاختارهاي سـنتی   پذیرند و معت شده می زنان معارض را به همان صورت عرضه
هـاي معارضـین زن    خواهند که بـه آرمـان   جامعه هستند که باید فرو ریزند. این رده چنین می

  کنند.   پنداري کرده و طریقت سخت مسلحانه را رد نمی ذات توجه شود، با آنان هم
در  گروهـی کـه  عنوان  به باید دانست زنان اقوام مختلف و نیز زنان مورد پژوهش ما، نه

کنشــگران عنــوان  بــه اي و فرهنگــی خــود اســیرند، بلکــه بنــد تعصــبات قــومی، زبــانی، قبیلــه
اي قـومی بـا دریافـت معنـا از هویـت       هـاي مـاهواره   اي هستند که در رابطه با رسـانه  فرهنگی

 توانـد  توانند بر گفتمان قومی و سیاسی منطقه اثرگذار باشند. این موضـوع مـی   شان می قومی
گرفتـه   کـار  بـه اي مسائل و مناقشات گذشـته و حـال    راهکار مطلوبی جهت حل پارهعنوان  به

  شود.  
دهـد کـه مـدیریت مسـائل قـومی اکنـون وارد مرحلـه         هاي این مطالعـه نشـان مـی    یافته

رغـم   بـه . اغلب زنان کرد استجدیدي شده که درك متقابل کلید همزیستی در این مرحله 
به محتواي این تبلیغات رویکرد انتقادي دارنـد و هنـوز    نسبتاي،  هاي ماهواره تبلیغات شبکه
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کنند و مانع بزرگی براي خروج فرزنـدان و   هاي کرد تنظیم می هم تعادل را در میان خانواده
رسـد در   شوند. اما الزم بـه نظـر مـی    شان از هنجارهاي جامعه کرد و ایران قلمداد می دختران

هـاي مـرزي بیشـتر صـورت      طق مرکـزي و اسـتان  کنار این کارکرد زنان کرد، تعامل بین منا
هاي قومی همچون گذشته نقطه قوت هویت ایرانی باقی بمانـد. چنـین بـه نظـر      بگیرد تا تنوع

اند و سعی  اي بر سر راه هویت ملی و هویت کردي قرار گرفته هاي ماهواره آید که شبکه می
دهـد کـه    ت مـا نشـان مـی   دارند هویت کرد را جدا از هویت ایرانی بازسـازي کننـد. مطالعـا   

گیـرد و   سازي در حال حاضر از سوي زنان کـرد صـورت مـی    مقاومت در برابر چنین هویت
اي باید بر دو محور تقویت هویت ملی و بازتولید هویت کردي فعالیت کند؛  مدیریت منطقه

چرا که بین بقاي هویت ایرانی و بقاي هویت کردي ارتباط متقابل وجـود داشـته و دارد. در   
هـاي گذشـته    هت کاهش فاصـله اجتمـاعی بـین منـاطق مـرزي و منـاطق مـرزي، در سـال        ج

سطح درآمدهاي اقتصـادي   يهاي مناسبی در جهت گسترش بازارهاي مرزي و ارتقا فعالیت
که این  هاید وقت آن رسیدشدر مناطق کردنشین صورت گرفته که نتایج مثبتی داشته است. 

از جملـه گسـترش صـنعت گردشـگري صـورت       ،يهاي اقتصادي در مقیاس بزرگتر فعالیت
  پذیرد. 
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