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 مقاله علمی 

 های اجتماعی در کنشگری اجتماعی  نقش رسانه

 کردهای کشور ایران

  1سندوس محمدی نوسودی

 (24/07/1401، تاریخ تأیید: 07/02/1401)تاریخ دریافت: 

 چکیده
های مبتنی بر اینترنت  های دیجیتال تلفن همراه و دستگاه کنشگری دیجیتال بیانگر استفاده از فناوری

های  برای تغییرات سیاسی و اجتماعی است. در مبارزه برای تغییر دنیا، کنشگران اجتماعی فناوری
ها درباره کنشگری اینترنتی و نحوه استفاده از  بحث 1990اند. از سال  ارتباطی جدید را پذیرفته

و  1994است. از جنبش زاپاتیستا در سال   های اجتماعی افزایش یافته های جدید توسط جنبش رسانه
، 2011تا بهار عربی و جنبش اشغال جهانی در سال  1999تظاهرات سازمان تجارت جهانی در سال 

المللی برای اعتراض ثابت  رسانی و ارتباطات بین ماندهی، اطالعاینترنت نقش خود را در بسیج، ساز
کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کنشگری اجتماعی کردهای ایران در فضای مجازی 

است. بر اساس   نگاری مجازی و مصاحبه عمیق گردآوری شده های پژوهش با روش مردم است. داده
های اجتماعی برای کنشگران کرد، استفاده از  اینترنت و رسانه ترین مزایای های پژوهش، اصلی یافته

های اجتماعی برای بیان هویت قومی، استفاده از زبان کردی توسط کردهای ایران، استفاده از  شبکه
قومیتی با کردهای کشورهای دیگر است. همچنین از  مثابه رسانه جایگزین و ارتباط درون اینترنت به

های الزم در استفاده از  در فضای مجازی دارای معایبی نظیر نداشتن مهارت نظر کنشگران، کنشگری
 های اسلکتیویستی و عدم تسلط به زبان مادری است. فضای مجازی، گسترش فعالیت

 : فضای مجازی، قومیت، تعامل درون قومیتی، کردهای ایران، کنشگری دیجیتالها کلیدواژه
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 مقدمه
المللی ندارد. در تاریخ  جغرافیایی است که موقعیت قانونی یا بیناصطالح کردستان یک اصطالح 

 :Koohi-Kamali, 2003خاورمیانه مدرن هیچ دولت مستقلی به اسم کردستان وجود نداشته است )

(. کردستان یا سرزمین کردها، منطقه جغرافیایی در خاورمیانه است که در آن کشورهای ترکیه، 25
(. برآوردها  (Gunter, 2009: xxviiهستند و اکثر مردم آن کرد هستند  ایران، عراق و سوریه همگرا

 30تا  25از جمعیت کردها در جهان متفاوت است، اما اعتقاد بر این است که در مجموع حدود 
میلیون را  8تا  6. هشت درصد کردها که جمعیتی حدود (Torelli, 2017: 21)میلیون نفر هستند 

های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایالم زندگی  و در استان دهند، در ایران تشکیل می
ای وجود دارد که حدود دو میلیون کرد را  همچنین در استان خراسان هم یک منطقه حاشیه کنند. می

های سنی و شیعه  . کردهای ایران مذهب(Torelli, 2017; Taysi & Yildiz, 2007)شود  شامل می
 کنند. های کرمانجی، سورانی و هورامی صحبت می به گویشها همچنین  دارند. آن

های  های قومی از اینترنت و رسانه های تحقیقات مختلفی که درباره استفاده گروه بر اساس یافته
های جدید فضای ارتباطی جایگزینی را برای تولید و بازتولید  اجتماعی انجام شده است، رسانه

 ;Johnson & Callahan, 2013; Rice et al., 2016; Rigoni, 2003)  اند هویت قومی ایجاد کرده

Romano, 2002).  اینترنت فرصتی تازه برای مردم بومی و کسانی فراهم کرده است که در حاشیه
 ,Diamandakiهای فرهنگی جایگزین حمایت کنند ) کنند تا از شیوه ها زندگی می دولت ملت

دهد که تراکم  های پراکنده می کان را به گروههای فناوری مجازی این ام (. زیرساخت2003
های خود را برای مقاومت تقویت و حتی  تعامالت خود را تا حدود زیادی افزایش دهند، تالش

. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کنشگری (Elkins, 1997)حاکمیت خود را تسهیل کنند 
اند از:  ت پژوهش حاضر عبارتترین سؤاال اجتماعی کردهای ایران در فضای مجازی است. اصلی

ترین مزایای  ( اصلی2( کنشگری اجتماعی کردهای ایران در فضای مجازی به چه صورتی است؟ 1
ترین معایب  ( اصلی3کنشگری اجتماعی کردهای ایران در فضای مجازی شامل چه مواردی است؟ 
 کنشگری اجتماعی کردهای ایران در فضای مجازی شامل چه مواردی است؟

 ات نظری ادبی
  های مرتبط با کنشگری دیجیتال و قومیت در فضای مجازی مرور شده در این بخش دیدگاه

 است.
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 کنشگری دیجیتال
اند. از سال  های ارتباطی جدید را پذیرفته در مبارزه برای تغییر دنیا، کنشگران اجتماعی فناوری

های  های جدید توسط جنبش ها در مورد کنشگری اینترنتی و نحوه استفاده از رسانه بحث 1990

و تظاهرات سازمان تجارت  1994است. از جنبش زاپاتیستا در سال   اجتماعی افزایش یافته

، اینترنت نقش خود را در 2011تا بهار عربی و جنبش اشغال جهانی در  1999جهانی در سال 

 Kahen)ه است المللی برای اعتراض ثابت کرد رسانی و ارتباطات بین بسیج، سازماندهی، اطالع

& Kellner, 2004; Harp et al, 2012; Bennett & Segerberg, 2012; Gerbaudo, 2012; Lim, 

2012; Lotan et al, 2011; Harlow, 2012; Thorson et al, 2013) کنشگری دیجیتال بیانگر .

های مبتنی بر اینترنت برای تغییرات سیاسی  های دیجیتال تلفن همراه و دستگاه استفاده از فناوری

 .(Joyce, 2010a)و اجتماعی است 

های  ( سه مزیت اینترنت را برای کنشگرانی که از نقش فزاینده رسانه2011) 1ناقتون

( 2کنند،  راحتی ارتباط برقرار می ( کنشگران به 1ست: کنند، بیان کرده ا اجتماعی استفاده می
های آنالین  توانند فعالیت ( شهروندان می3ها ملحق شوند،  توانند به آن راحتی می طرفداران به 

های جدید  . در شکل(Mutsvairo, 2016: 5)ها شرکت کنند  زندگی واقعی را تماشا و در آن
ها نبوده  د که در بسترهای فعال پیشین جایی برای آنان فعالیت کسانی به این عرصه وارد شده

. (Bennett, 2003a)است. اینترنت بستری برای حضور افراد عادی در فعالیت ایجاد کرده است 
طور سنتی کنشگری برای فعاالن همیشه وجود داشته است، اما در عصر اطالعات با حضور  به

های فناورانه  های تلفن همراه و پلتفرم از رسانههای اجتماعی، شهروندان عادی که  قدرتمند رسانه

 .(Mutsvairo, 2016: 6)اند  عنوان فعاالن مطرح کرده کنند، خودشان را به استفاده می

« واسطه خود ارائه بی»راحتی برای  های اجتماعی را به های اجتماعی، فعاالن و جنبش رسانه

های اجتماعی به میزان زیادی  رسانهاند.  هایشان توانا کرده و توزیع اهداف یا چهارچوب

شود که این  اند. معموالً گفته می های متنی و بصری را افزایش داده ظرفیت انتقال گفتمان

های فرودست جامعه برای دور  های جدیدی برای شهروندان و گروه ها بالقوه فرصت رسانه
بتوانند هویت جمعی اند تا  های جریان اصلی مهیا کرده زدن کنترل دولت، بازار و رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Naughton 
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دهند تا  ها به فعاالن فرصت می . رسانه(Cammaerts, 2015: 5)جایگزین را ایجاد کنند 
توانند اخبار  های سرکوبگرانه دولت را در معرض دید قرار دهند و از این طریق می سیاست

 .(Dahlberg-Grundberg, 2016: 8)جایگزین را منتشر کنند 
که بدون رهبری و   ای برای تسهیل ارتباطات اجتماعی شبکه در حقیقت پتانسیل ارتباطات
شود که سانسور به چالش کشیده یا واژگون شود و ارتباطات  تقریباً ناشناس است، باعث می

ای برقرار شود، حتی اگر تحت نظارت باشد. واقعیت آن است که در حال حاضر  طور گسترده به
های آنالین را برای نخبگان دشوار کرده است  عالیتشده و غیرمتمرکز شده، کنترل ف شبکه توزیع

(Bennett, 2003a)های اجتماعی اینترنتی فضاهای  توان نتیجه گرفت که شبکه . بنابراین می
کنند  ها عمل می ها و شرکت خودمختاری هستند که تا اندازه زیادی خارج از کنترل حکومت

 (.10: 1393)کاستلز، 
کنشگری دیجیتال ذکر شد، همه محققان به این نوع از  در کنار تمام فوایدی که برای

اند. از جمله نقدهای وارد شده  بین نیستند و نقدهای متعددی را به آن وارد کرده کنشگری خوش
ها  ها و شرکت به استفاده از فضای مجازی برای کنشگری، مواردی نظیر کنترل و نظارت دولت

(Cammaerts, 2015; Dahlberg-Grundberg, 2016) شکاف دیجیتال ،(Brodock, 2010) ،
، (Norris, 2001; Gerbaudo, 2012; Di Gennaro & Dutton, 2006)شکاف دموکراتیک 
3و کلیکتیویسم 12گسترش اسلکتیویسم

 (Christensen, 2011; Skoric, 2012; Rotman.et al, 

2011; Karpf, 2010; Kristofferson et al, 2014)  ومرج و هکتیویسم  گسترش هرجو(Joyce, 

2010b) .هستند 
های تجاری به دنبال کنترل و تنظیم وسایل ارتباطی  ها و حاکمان اقتدارگرا و شرکت دولت

 ,Cammaerts, 2015; Dahlberg-Grundberg)کشند  هستند که وضعیت موجود را به چالش می

تواند تأثیری منفی بر کنشگری  یسانسور اینترنت یکی از موارد دیگری است که م .(2016
ها یا  ها یا سرویس دیجیتال بگذارد. سانسور از طریق مسدود کردن دسترسی به برخی از سایت

های در  فیلتر کردن شرایط جستجوی برخی از اصطالحات، حذف محتوای نامطلوب از سایت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 slacktivism 

هزینه و پشتیبانی از یک هدف اجتماعی  ( اسلکتیویسم را انجام نمایشی نسبتاً بی2014کریستوفرسون و همکاران ) 2

 اند. دار تعریف کرده با عدم تمایل به تالش جدی برای تغییر معنی

3 clicktivism 
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کند  میدسترس و تشویق به خودسانسوری از طریق ارعاب و آزار و اذیت فعاالن عمل 
.(Brodock, 2010: 82) 

ها،  شکاف بین افراد، خانواده»سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شکاف دیجیتالی را 
های  اجتماعی، با توجه به فرصت_ها و مناطق جغرافیایی در سطوح مختلف اقتصادی شرکت

ز اینترنت برای ها ا و استفاده آن ICT)های اطالعات و ارتباطات ) ها برای دسترسی به فناوری آن
که کنشگری دیجیتال افزایش اثربخشی  تعریف کرده است. در حالی « ها طیف وسیعی از فعالیت

دهد، شکاف دیجیتالی با محدود کردن مشارکت،  های مردمی در سراسر جهان را وعده می تالش
 شده یک شکاف دیگر (. در کنار شکاف دیجیتالی مطرح71شود )همان،  مانع این فرایند می

نامد. شکاف دموکراتیک بین دو  می« شکاف دموکراتیک»( آن را 2001وجود دارد که نوریس )
کنند و اشخاصی که از  گروه وجود دارد: افرادی که از اینترنت برای اهداف سیاسی استفاده می

کنند. در این حالت، اینترنت عمدتاً آن دسته از کنشگران و  ای نمی اینترنت چنین استفاده
کند که در حال حاضر در جامعه فعال هستند و در نتیجه الگوهای  ی فعال را حمایت میها گروه

 شوند. مشارکتی موجود در جامعه تقویت می
به معنای کنشگری تشکیل  activismکننده و  به معنای سست slackerاصطالح اسلکتیویسم از  

کننده کنشگری است. اسلکتیویسم فعالیتی با  شده است، بنابراین اسلکتیویسم به معنای سست
های اجتماعی تعریف شده است که هدف آن افزایش  هزینه از طریق رسانه ریسک پایین و کم

 Rotman)کند  آگاهی، ایجاد تغییرات یا دادن رضایت فردی به کسی است که در فعالیت شرکت می

et al., 2011: 3) . از سوی دیگر موزوروف معتقد است که کنشگری دیجیتال، افراد خرابکاری مانند
کند تا اقدامات خودشان را هماهنگ کنند و از شبکه برای اهدافی  ها را قادر می هکرها و تروریست

 .(Joyce, 2010b)ها نبوده است  استفاده کنند که پیش از این در دسترس آن

 قومیت در فضای مجازی
شناسی اطالعات اندکی درباره اصطالح قومیت وجود داشت و  در ادبیات مردم 1970تا پیش از 

اصطالح  1«قبیله»های درسی هیچ تعریفی از آن نبود. پیش از جنگ جهانی دوم واژه  در کتاب
مدرن بود. به واژه انتخاب شده برای جوامع  2«نژاد»انتخاب شده برای جوامع پیش از مدرن و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 tribe 

2 race 
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تدریج در هر دو سنت  دلیل ارتباط نزدیک بین اصطالح نژاد و ایدئولوژی نازی، به 
 Wan)آمریکایی( و سنت اروپایی، اصطالح قومیت جایگزین نژاد شد -انگلوآمریکایی )انگلیسی

& Vanderwerf, 2009: 3) آنچه در ادبیات نظری مشخص است این است که قومیت یک نهاد .
شناسان مشاهده می شود،  طور که در تعاریف جامعه مفهومی آسان نیست، بلکه همانایستا و 

های قومی  کنند که جمعیت ای استدالل می سرشتی پیچیده و چندبعدی دارد. عالوه بر این عده
اصطالح گروه قومی در  (Ratcliffe, 2010: 3).توانند ساخته و بازسازی شوند  در گذر زمان می

 رود که: سی برای تعیین جمعیتی به کار میشنا ادبیات مردم
 های ثابتی دارند، شناسی ویژگی تا حدودی از نظر زیست -1 
گذارند که وحدت آشکار را در اشکال فرهنگی  های فرهنگی بنیادینی را به اشتراک می ارزش -2

 بخشند،  تحقق می
 کنند، زمینه ارتباط و تعامل را ایجاد می -3
های دیگر در همان  بندی هایی تشکیل شده است که از دسته بندی عضویتی دارد که از دسته -4

نظم قابل تشخیص هستند که هم برای خودش و هم برای دیگران قابل شناسایی است 
(Barth, 1998: 11). 

 :شده است  طور عام پذیرفته ( تعریفی از گروه قومی بیان کرده که به1986) 1بولمر 
تر است که دارای یک تبار واقعی یا  ومی، جمعی درون یک جمعیت بزرگیک گروه ق

فرضی مشترک هستند، خاطراتی از یک گذشته مشترک دارند و بر یک یا چند عنصر نمادین 
کنند. عناصری مانند خویشاوندی، دین، قلمرو  تأکید دارند که هویت گروه را مشخص می

 (Ratcliffe, 2005: 6). مشترک، ملیت یا ظاهر فیزیکی 

2پوستر
سرنوشت قومیت در عصر حضور مجازی »کند که  ( این سؤال را مطرح می2001) 

های جدید قومیت  کند که حضور مجازی فرصتی برای بیان صورت او استدالل می« چیست؟
 شوند های جدیدی در جهان دیجیتالی ارائه می هایی که از قبل وجود دارند، به شیوه است. قومیت

یابی در فضای مجازی زده شد؛ یعنی  ها برای هویت (. اواخر مدرنیته اولین جرقه158)همان،  
های جدیدی  زمانی که پیوندهای سنتی از هم پاشیدند و همین باعث شد که افراد به دنبال مکان

. فضای مجازی هم با توجه به (Diamandaki, 2003)برای بازیابی و ساخت هویت بگردند 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Bulmer 

2 Poster 
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یابی جدید کم نگذاشت. در  فردی که داشت برای این هویت نحصربهها و امکانات م جذابیت
 (Poster, 2001)حقیقت، اینترنت فضاهای مجازی جدیدی را برای زندگی اجتماعی ایجاد کرد 

 ای اهمیت داشت. های حاشیه و این اتفاق تازه بیش از هر چیزی برای گروه
که به  درحالی .شود و محلی می اینترنت همیشه کیفیت پارادوکسی دارد که همزمان جهانی

عنوان ابزاری در  توان از آن به ساز فرهنگی باشد، می رسد اینترنت یک عامل جهانی نظر می
های اقلیت و پراکنده استفاده کرد   دسترس، ارزان، تعاملی و مناسب برای گروه

(Sheyholislami, 2010: 292). ت نسبتاً ارزان استفاده از اینترنت برای تولید و توزیع اطالعا
تر انجام داد، زیرا کنترل آن کم است. هر کس  توان آن را بسیار آزادانه حال می  است، اما در عین

تواند مقدار  بخواهد و دارای امکانات فنی مثالً دسترسی به کامپیوتر و سرویس اینترنتی باشد، می
عی را برای صدای مخالف و زیادی از اطالعات را تولید یا بازیابی کند. اینترنت فضای اجتما

کند. صدایی که ممکن است متفاوت از  تر فراهم می های کوچک ویژه صدای افراد و گروه به
 ها و احزاب سیاسی باشد. های تجاری، جریان اصلی رسانه ها، شرکت صدای دولت

مورد توجه این است که گرچه فضای سایبری مکانی است که در آن هویت ملی و   مسئله
کاری کرد، اما در نهایت کامالً متفاوت از تظاهر غیرمجازی آن نخواهد  توان از نو دست قومی را می

هایی برای  عنوان مکان قومی به -گیری ملی های دیجیتال در جهت بود. در اکثر موارد، این محیط
کنند که معموالً در دنیای غیراینترنتی از قبل  عمل می« های اجتماعی دیالوگ»ن مجدد همان بیا

های قدیمی،  شود که مسائل و تعارض اند. اینترنت به صحنه جدیدی بدل می وجود داشته
ها، ادعاها و تصورات مربوط به هویت از پیش موجود از نو در آن به وقوع  ها و گفتمان سازی قطبی

برانگیز و  نشدنی و تاریخی با زمان فعلی چالش ندند. در دنیای دیجیتال، گذشته فراموشپیو می
های اینترنتی هم شامل عناصر  شود که افراد با آن مواجه هستند. بنابراین قومیت متناقضی ترکیب می

شوند که  ای می اند و هم شامل عناصر ناخواسته باقیمانده قومیت که در طول زمان وجود داشته
 .(Diamandaki, 2003: 10)مختص شرایط ارتباطی جدید هستند 

 روش پژوهش
نگاری مجازی استفاده شده است. در این پژوهش از  در پژوهش حاضر از روش کیفی مردم

نگاری مجازی استفاده شده است که شامل مشاهده مشارکتی  سه ابزار گردآوری داده در مردم
ی اسناد و مدارک هستند. در پژوهش حاضر برای آور های آنالین و جمع آنالین، مصاحبه
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نگاری مجازی  هایی که از طریق مردم ها و نیز به دست آوردن صحت داده افزایش غنای داده
صورت مصاحبه عمقی با  اند، از یک بخش آفالین هم استفاده شده است که به آمده دست  به 

ن فضای مجازی که از قبل در دهندگان و کنشگرا کنشگران مجازی است. نگارنده با اطالع
صورت حضوری دیدار داشته و در جریان یک مصاحبه  اند، به فضای مجازی شناسایی شده

های مورد نظر پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش در  عمیق به بررسی موضوع
یتر و نگاری مجازی و مصاحبه عمیق، کنشگران کرد کشور ایران هستند که در توی قسمت مردم

بوک فعالیت دارند. نگارنده برای انجام این پژوهش به مدت شش ماه از اول فروردین تا  فیس
بوک و توییتر حاضر شده و با استفاده از  های اجتماعی فیس در شبکه 1396شهریور  25

اکانت  300بوکی و  صفحه فیس 10آوری اسناد، در نهایت  های مشاهده مشارکتی و جمع روش
وگو با  است. در فضای مجازی گفت  عنوان نمونه انتخاب شده گران کرد ایران بهتوییتری کنش

هایی انجام شد. در  کنشگران کرد آغاز گردید و با کنشگران مایل به مصاحبه رودررو هماهنگی
های  طور رودررو مصاحبه عمیق انجام شد. برای تحلیل داده  کنشگر کرد به 10نهایت با 

کننده در  ش تحلیل مضمون استفاده شده است. مشخصات افراد مشارکتآمده نیز از رو دست به
 ( بیان شده است:1پژوهش در جدول )

 های مشارکنندگان پژوهش (: ویژگی1جدول )
 نام سمت یا شغل های اجتماعی فعال شبکه

 فرزانه شناسی کارشناس مردم بوک، توییتر فیس

 مختار نگار روزنامه بوک، توییتر فیس

 محمد دبیر انجمن چیای مریوان وبالگ، توییتربوک،  فیس

 فروزان نگار روزنامه بوک، وبالگ فیس

 عرفان فعال اجتماعی بوک فیس

 شیالن وکیل بوک فیس

 کیوان نگار پزشک و روزنامه بوک، وبالگ  فیس

 آذر خبرنگار بوک، وبالگ، توییتر فیس

 آسو کولبر بوک، توییتر فیس

 دانشجوی معماری توییتر

Rasperkurd 
)این کاربر تأکید کرد که از اسم 

 مجازیش استفاده شود(
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 های پژوهش یافته
نگاری مجازی و مصاحبه عمیق با ادبیات  های مردم های به دست آمده از روش تطبیق داده

های زیر را در رابطه با کنشگری اجتماعی کردهای ایران در فضای  نظری پژوهش، یافته
 دهد. مجازی نشان می

 مزایای فضای مجازی برای کنشگران کرد ایرانی
در این بخش، مزایای فضای مجازی برای کردهای ایران بیان شده است که شامل استفاده از 

های اجتماعی برای بیان هویت قومی، استفاده از زبان کردی توسط کردهای ایران، اینترنت  شبکه
 ردهای کشورهای دیگر است.قومیتی با ک مثابه رسانه جایگزین و ارتباط درون به

 های اجتماعی برای بیان هویت قومی استفاده از شبکه
بیان هویت قومی در فضای مجازی حرکتی در راستای تغییر شرایط است، زیرا بخشی از فرهنگ 
کردی که در حال فراموش شدن بود، در فضای مجازی زنده نگه داشته شده است. افرادی که تا 

توانند هویت خود را بیان و آن را تبلیغ کنند. پرداختن به  اند، اکنون می تهپیش از این صدایی نداش
شود. نتایج  تاریخ و فرهنگ کرد در فضای مجازی باعث تقویت عناصر هویتی کردها می

اند که کردها از امکانات فضای مجازی برای بیان هویت قومی  های پیشین نشان داده پژوهش
؛ عیاری، Jacob, 2013؛(Sheyholislami, 2010, 2011; Romano, 2002 اند  خود استفاده کرده

به همین دلیل انتشار اطالعات در مورد فرهنگ کردی نوعی مقاومت در  (.1392؛ حکیمی، 1384
(. یکی از کنشگران کرد که در 1384ساز ملی و جهانی است )عیاری،  برابر فرایندهای همگن

کند، درباره این  فرهنگ و تاریخ کرد منتشر می های متنوعی در مورد صفحه توییتر خود پست
 موضوع گفت:

دهند. بازتاب  های رسمی بازتاب می های اجتماعی هویت کردی را بهتر از رسانه شبکه»
ها برای نشان دادن خودم  های اجتماعی بیشتر است. من از این شبکه فرهنگ کرد در شبکه

خود را در فضای مجازی به دیگران نشان کنم و هویت کردی  عنوان یک کرد استفاده می به
 (رسپارکرد)« دهم می

اینترنت باعث شده است که کردها در مناطق مختلف کردنشین بتوانند درباره وضعیت 
کنند، اطالعات بیشتری به دست آورند. تا پیش از این  کردهایی که در سایر کشورها زندگی می
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اند در مورد  د داشتند، اما با اینترنت توانستهکردها اطالعات اندکی درباره فرهنگ و تاریخ خو
 خودشان شروع به یادگیری کنند. دیدگاه یکی از کنشگران کرد به شرح زیر است:

شوند و همین باعث  ها و اطالعات زیادی در مورد فرهنگ کرد مطرح می در اینترنت ایده»
ببینم. اینترنت و  شد که من آگاهیم در مورد فرهنگ کردی بیشتر شود و جوانب مختلف را

ام را باالتر ببرم و پیگیر مسائل کردها  اطالعات درون آن، من را ترغیب کرد تا سطح مطالعه
های اجتماعی هیچ تصوری از کردهای سوریه و ترکیه نداشتم،  شوم. تا قبل از رواج شبکه

داشته  ولی االن هجوم و انفجار اطالعات باعث شده است ما از کردهای سایر کشورها آگاهی
 (شیالن) «ها ارتباط برقرار کنیم باشیم و با آن

های کنشگران کرد ایرانی در مورد اینکه از اینترنت برای بیان هویت قومی خود  گفته
گوید در صفحه اصلی  ( است که می2003) 1کنند، مؤید این سخن دیاماندکی استفاده می

کنیم که بیانگر  ها و تصاویر را مشاهده می ها، متن بسیاری از افراد نمادهای قومی مانند عکس
شده به دست آمده است.  صورت موروثی یا خودتعریف هویت صاحب آن صفحه است که به

صورت ناخودآگاه  ند یا بهشو صورت آگاهانه مطرح می ها به  های اینترنتی، قومیت در دیالوگ
شوند. در اینترنت بسیاری از نمادهای هویت کردی به اشتراک  در فرایند مکالمه فاش می

ها وجود نداشت. یکی از کنشگران  شوند که تا پیش از این مجرایی برای طرح آن گذاشته می
 در این زمینه گفت:

کردها بیشتر شود. یکی از مزایای اینترنت باعث شده است ارتباطات و اطالعات ما در مورد »
هایی که قبالً قابلیت دسترسی  ها و نشریات کردی بود. کتاب اینترنت برای من استفاده از کتاب

گیرند. در اینترنت بسیاری از  راحتی در دسترس همه قرار می ها وجود نداشت، اکنون به به آن
 (فروزان) «اند تر شده ترسدس ها و زبان قابل  نمادهای دیگر فرهنگ کردی مانند آهنگ

ویژه  های اجتماعی و به دهند که کردهای ایران از شبکه نتایج مشاهدات نیز نشان می
شود،  های جریان اصلی به آن توجه نمی بوک برای بیان فرهنگ قومی خود که در رسانه فیس

بازنمایی های گوناگونی در این شبکه  ها فرهنگ قومی خود را به صورت کنند. آن استفاده می
اند که در آنجا بخشی از نمادها و  بوک صفحات مختلفی را ایجاد کرده کنند. کردها در فیس می

شده یا در معرض تهدید نابودی، هویت کردی را با نمایش و ارائه در  عناصر فرهنگی فراموش
ود اند در مورد هویت قومی خ اند. کردها از این طریق توانسته فضای مجازی زنده نگه داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Diamandaki 
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بیاموزند و آن را به دیگران نیز منتقل کنند. برای نمونه در تصویر زیر نمادهای مختلف هویت 
 کردی نظیر لباس، رقص و زبان کردی برجسته شده است.

 

 کردی توسط کردهای ایران استفاده از زبان
های  ترین شاخص زبان یکی از مهم»( مطرح کرده است: 2010: 290االسالمی ) طور که شیخ  همان

معموالً «. هاست های جمعی است و یکی از ابزارهای اصلی ساخت و تکثیر این هویت هویت
تواند  ترین عناصر هویت کردی است، زیرا می شود که زبان کردی احتماالً یکی از مهم گفته می

عنوان یک فرد  دهد که به های خود متمایز کند و به کردها امکان می یر همسایهکردها را از سا
وپرورش به  جز کردستان عراق که آموزش واحد فکر کنند. بسیاری از مردم مناطق کردنشین )به

برند. در کشور ایران با وجود اینکه در  زبان کردی است( از عدم تسلط به زبان مادری رنج می
های محلی در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است، ولی  ش به زبانقانون اساسی آموز

. بنابراین بسیاری (Kreyenbroek & Sperl, 2005)اقدامات اندکی در این راستا انجام شده است 
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برند. همین مسئله باعث شده است که  از کردهای ایران از عدم تسلط به زبان مادری رنج می
جازی برای ترویج و یادگیری زبان کردی استفاده کنند. در این فضا کنشگران کرد از فضای م
 کنند. های متعددی را به زبان کردی منتشر می کنشگران کرد ایرانی پست

شان را که زبان  ترین نمود هویتی فضای مجازی به کردهای ایران امکان داده است که اصلی
های  کند تلویزیون السالمی مطرح میا طور که شیخ کردی است حفظ کنند و ترویج دهند. همان

ای در به کار بردن زبان کردی برای هویت  های نمادین و سازنده ای و اینترنت نقش ماهواره
که زبان کردی تا پیش از این سرکوب شده بود و موانعی سر راه آن قرار  کردی دارند. درحالی

ها از  های اجتماعی و وبالگ ههای شبک سایت، سایت داشت. با وجود این امروزه در هزاران وب
یافته است و به   های ارتباطی گسترش شود. زبان کردی از طریق فناوری این زبان استفاده می

های گفتاری  ها و شیوه دهد تا معانی، نشانه اعضای دیاسپورا و مردم مناطق کردنشین اجازه می
 (.290: 2010های جمعی را به اشتراک بگذارند ) هویت

اند که به آموزش  بوک صفحات متعددی را ایجاد کرده ر کردهای ایران در فیساز سوی دیگ
های کنشگری  بوکی از نشانه های فیس زبان کردی اختصاص دارند. استفاده از زبان کردی در صفحه

وپرورش، رادیو، تلویزیون، مطبوعات سراسری و  هاست. با توجه به اینکه زبان کردی در آموزش آن
لی بازنمایی اندکی دارد، تنها مکانی که کردها برای استفاده از زبانشان دارند، حتی مطبوعات مح

های اجتماعی در  بوک و سایر شبکه همین فضای مجازی است. کردها از طریق امکاناتی که فیس
شان را یاد بگیرند و ترویج دهند. بیشتر صفحاتی که  توانند زبان مادری اند، می اختیارشان گذاشته

اند، به گویش سورانی هستند  یران در فضای مجازی برای آموزش زبان کردی ایجاد کردهکردهای ا
شود. با اینکه کردهای کشور ایران به چهار گویش اصلی سورانی،  که با الفبای عربی نوشته می

کنند، بیشترین استفاده از زبان کردی در فضای مجازی به  کرمانجی، هورامی و کلهری صحبت می
 ها شده است. ی است و همین مسئله باعث به حاشیه راندن سایر لهجهگویش سوران

 مثابه رسانه جایگزین اینترنت به
دهد تا بتوانند  ای جایگزین است که به فعاالن امکان می ( اینترنت رسانه2002) 1به نظر اتون

دازند. در های خبری متعلق به خودشان را راه بین ای را دور بزنند و جریان مجراهای اصلی رسانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Atton 
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های جریان اصلی به دالیل مختلفی تمایلی  شود که رسانه های جایگزین اخباری منتشر می رسانه
 رود. های جریان اصلی از بین می سازی رسانه ها ندارند. بنابراین همگن به انتشار آن

دهند که به کشته شدن کولبرها از زوایای  بوک نشان می نتایج مشاهدات در توییتر و فیس
های متعددی در مورد  تلف سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه شده و پستمخ

بوک و  های کردی، فارسی و انگلیسی در فیس اند. استفاده از هشتگ آن به اشتراک گذاشته شده
المللی درباره موضوعات جاری  توییتر باعث شده است که کردها از این طریق بتوانند ادبیات بین

 طق کردنشین ایجاد کنند.در منا

 
بوک و توییتر به کنشگران کرد  های اجتماعی مانند فیس بر اساس آنچه مطرح شد شبکه

تواند  اند که صدایی برای خود داشته باشند؛ یک صدای موازی که می ایرانی این فرصت را داده
توانند  یها متفاوت باشد. کنشگران م ای یا صدای دولت های رسمی رسانه با صدای جریان

ها وجود نداشت. تحقیقات  بسیاری از مسائلی را بیان کنند که تا پیش از این راهی برای طرح آن
کند  های اینترنتی از این ایده حمایت می های اجتماعی برای فعالیت اخیر درباره استفاده از رسانه

کز و بدون مداخله های غیرمتمر دهند که در روش های اینترنتی به معترضان امکان می که فناوری
 ,Sandoval-Almazan & Gil-Garcia)قدرت مرکزی به سازماندهی عمل جمعی بپردازند 

های کنشگران کرد ایرانی درباره کنشگری مجازی هم مؤید نکاتی است که  . دیدگاه(368 :2014
 :در باال مطرح شدند
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دختران آباد روی داد در مورد شرایط  سوزی مدرسه شین زمانی که حادثه آتش»
های مختلفی را در فضای مجازی منتشر کردم. همچنین برای  آباد پست شین
های  های نقدی و غیرنقدی برای آوارگان شنگال و کوبانی کمپین آوری کمک جمع

های اجتماعی  مختلفی را به راه انداختیم. در مورد وضعیت کولبرها هم در شبکه
 (مختار) «ایم ای زده های گسترده رسانی دست به اطالع

های خبری متعلق به خودشان را ایجاد کنند و  اند جریان کردها با استفاده از اینترنت توانسته
و ون  1طور که پائول از این طریق کردهای سایر کشورها را از شرایط خودشان آگاه کنند. همان

اهمیت  کنند از لحاظ تاریخی، گزارشگری جایگزین فعاالن از این نظر ( بیان می2015) 2دیجک
های  تری در رقابت های جریان اصلی متعادل شوند و مسائل بزرگ شود گزارش دارد که باعث می

 گونه بیان کردند: سیاسی مطرح شوند. کنشگران دیگر اقدامات مجازی خود را این
محیطی،  بوک و وبالگم در مورد مسائل زیست های زیادی در فیس ها و متن من پست»

« ام ل زبان مادری، کولبرها، حقوق کارگران و... منتشر کردهمسائل حقوق بشری، مسائ
 (محمد)
هایی که من به  ام. هشتگ هایی در مورد مسائل شهری در وبالگم منتشر کرده پست»

های اجتماعی برای  برم بیشتر در حوزه مسائل زنان هستند و از شبکه کار می
 (وزانفر)« ام رسانی در حوزه مسائل زنان استفاده کرده اطالع

هایی در زمینه  ها و پست حضور در کمپین کوبانی تنها نیست و استفاده از هشتگ»
 (شیالن) «هویت کردی

هایی که در  های مختلف مانند کمپین کوبانی تنها نیست، کمپین حضور در کمپین»
در فضای مجازی تشکیل شدند. هشتگی که من  HDPاعتراض به دستگیری رهبران 

 (فرزانه)« است« آزادی_ژیان_ژن»کنم  همیشه از آن استفاده می

 قومیتی با کردهای کشورهای دیگر ارتباط درون
ها حضور دارند فقط  هایی که کنشگران کرد ایرانی در فضای مجازی در آن بسیاری از کمپین

های  بلکه کردهای سایر کشورها هم در این کمپیناند،  مختص به کردهای کشور ایران نبوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Poell 

2 Dijck 
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اند. کنشگران کرد ایرانی با همکاری همتایانشان در سایر مناطق کردنشین  مجازی حضور داشته
المللی شکل دهند و از این  های مختلف آنالین و گاه آفالین در سطح بین اند به کنش توانسته

 ;a) 2(، بنت2015) 1طور که کامرتس ان طریق صدای خود را به گوش جهانیان برسانند. هم

b2003های اجتماعی  اند رسانه ( بیان کرده2010) 5و ون الست 4( و ون لئار2005) 3(، تارو
دهند. از این طریق  های اجتماعی برای سازماندهی در سطح فراملی را افزایش می توانایی جنبش

های دیگر ارتباط برقرار  توانند با سازمان های زمانی و مکانی می ها با غلبه بر محدودیت جنبش
المللی برای کردها از  شگری مجازی در سطح بینهای بزرگی بپردازند. کن کنند و به ایجاد شبکه

ها را با کردهایی که در سایر مناطق  قومیتی آن این نظر حائز اهمیت است که ارتباط درون
کنند، افزایش داده  صورت مهاجر در کشورهای دیگر زندگی می کردنشین ساکن هستند یا به

دهد در جریان حمله به  یران نشان میطور که نتایج مصاحبه با کردهای ا است. برای نمونه همان
هایی را در  اند با همکاری یکدیگر کمپین کوبانی و شنگال، کنشگران کرد ایرانی و عراقی توانسته

 های نقدی و غیرنقدی را به این مناطق ارسال کنند. فضای مجازی و واقعی راه بیندازند و کمک
که کنشگران کرد ایرانی بیشترین ارتباط اند  ها نشان داده نتایج حاصل از مشاهدات و مصاحبه

ها داشتن  ترین آن را با کردهای عراق دارند. عوامل مختلفی در این زمینه نقش دارند که اصلی
کنند که در  درصد کردها با گویش سورانی صحبت می 30تا  25گویش مشترک است. حدود 

شود.  گویش سورانی استفاده می کردستان ایران و عراق قرار دارند. از الفبای عربی برای نوشتن
کنند که در ترکیه،  درصد کردها با گویش کرمانجی صحبت می 65تا  60از سوی دیگر حدود 

های  هایی از عراق مانند دهوک، ارومیه و خراسان در ایران، ارمنستان و جمهوری سوریه، قسمت
شود  ستفاده میاز الفبای التین برای نوشتن اایی قرار دارند. در گویش کرمانجی آسی

(Sheyholislami, 2011) این مسئله تأثیر زیادی بر افزایش ارتباط کردهای ایران و عراق و نیز .
افزایش ارتباط کردهای ترکیه و سوریه داشته است. بر اساس اطالعاتی که از مصاحبه با 

ان ارتباط اند کردهای ایر است، عوامل دیگری که باعث شده  کنشگران کرد ایرانی به دست آمده
اند از: داشتن مرز مشترک، اشتراکات فرهنگی،  بیشتری با کردهای عراق داشته باشند، عبارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cammaerts 
2 Bennett 

3 Tarrow 
4 Van Laer 
5 Van Aelst 
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های کنشگران  داشتن فامیل و آشنایان در کردستان عراق و تجربه وقایع تاریخی مشترک. دیدگاه
 کرد در این زمینه به شرح زیر است:

عراق دارم، دلیل اصلی این مسئله را گویش  من در فضای مجازی بیشترین ارتباط را با کردهای»
تر است. وقتی  ها آسان دانم. چون گویش هر دو ما سورانی است، ارتباط با آن مشترک می

شوم ولی خواندن به سورانی برایم  خواهم یک مطلب را به کرمانجی بخوانم خیلی اذیت می می
دن به کرمانجی است. گویش تر از خوان راحت است. حتی خواندن به زبان عربی برایم راحت

 مختار« شود ارتباط من با کردهای سوریه و ترکیه کمتر باشد مشترک تنها دلیلی است که باعث می
دانم و  ها را می ارتباط من در فضای مجازی با کردهای عراق بیشتر است، زیرا گویش آن»

با کردهای سوریه و ترکیه  توانم ها ارتباط برقرار کنم. دلیل اینکه نمی توانم با آن تر می راحت
ارتباط برقرار کنم، نداشتن گویش مشترک است. حتی با اینکه عالقه دارم با کردهای این 

ها  توانم با آن ها را بلد نیستم، نمی کشورها ارتباط داشته باشم، ولی به دلیل اینکه گویش آن
ولی عاملی مثل گویش ارتباط برقرار کنم. فضای مجازی راه را برای ارتباط باز کرده است، 
 (آسو) «باعث شده است که نتوانم با کردهای ترکیه و سوریه ارتباط برقرار کنم

در فضای مجازی به کنشگران کرد عراق به دلیل اشتراک در گویش، مرز مشترک، نزدیکی »
 (کیوان) «ایم تر شده هایی که روی داده است، نزدیک فرهنگی و آوارگی

ایرانی عالوه بر کنشگران کرد عراق با کنشگران کرد ترکیه و سوریه تعداد دیگری از کنشگران 
شود این کنشگران بتوانند با کنشگران کشورهای دیگر  که باعث می  نیز ارتباط دارند. عامل اصلی

ها به گویش کرمانجی مسلط  ارتباط برقرار کنند، استفاده از یک زبان مشترک است. بعضی از آن
کنند.  ای هم از زبان انگلیسی برای ارتباط استفاده می اند و عده یاد گرفته هستند، بعضی دیگر ترکی

بنابراین استفاده از فضای مجازی این امکان را به کنشگران کرد داده است تا با همتایانشان در سایر 
های آنالین مردم  طور چشمگیری فعالیت کشورها ارتباط برقرار کنند. در حقیقت، ظهور اینترنت به

های آنالین ایجاد کرد. این فرصت بزرگ تعامل اجتماعی  تغییر داد و فرصتی برای گردهماییرا 
ویژه برای کسانی اهمیت دارد که فرصت دیگری برای ارتباط نداشتند. اینترنت برای مردم به  به

 Çınar, 2016: 68).راهی سریع و آسان برای حفظ ارتباط با دیگران تبدیل شده است )

 ایران در استفاده از اینترنت موانع کردهای

های جدید ظرفیت زیادی برای فعالیت دیجیتال دارند، اما  دهد رسانه هر چند که ادبیات نشان می
توانند بر استفاده بهینه از  ها و امنیت واقعی می ها، دسترسی، مهارت موانع مربوط به زیرساخت
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استفاده از اینترنت با وجود  .(Mutsvairo, 2016: 74)ها برای کنشگری تأثیر بگذارند  این فناوری
هایی نیز همراه است که استفاده از این وسیله را برای  همه فوایدی که دارد با محدودیت

کند. کنشگران کرد ایرانی موانعی را که در استفاده از اینترنت برای  کنشگری با چالش مواجه می
استفاده از فضای مجازی، گسترش اقدامات های الزم در  کنشگری وجود دارند، نداشتن مهارت

 دانند. اسلکتیویستی و عدم تسلط به زبان مادری می

 های الزم در استفاده از فضای مجازی نداشتن مهارت
های الزم برای استفاده از  های دیجیتال دسترسی دارند، ممکن است مهارت کسانی که به فناوری

های الزم برای استفاده از  جایی که آنها فاقد مهارتها را برای کنشگری نداشته باشند. از آن آن
مانند. در اینترنت حجم زیادی از  ای هستند، از تکامل دیجیتالی عقب می های رسانه فناوری

گیرد و همین راه را  شود و در دسترس همگان قرار می اطالعات بدون کنترل خاصی منتشر می
این مسئله مانعی برای دسترسی به اطالعات  کند. برای انتشار اطالعات غلط و اضافی باز می

شود. زمانی که کنشگران به اطالعات مفید و درست دسترسی نداشته باشند،  مفید و درست می
ریزی کنند. نظر کنشگران کرد ایرانی در این زمینه به شرح  های سودمندی را پی توانند کنش نمی

 زیر است:
موارد مخرب است. پخش کردن  اینترنت همیشه هم خوب نیست و در برخی از»

 کیوان «های این فضا هستند شایعات و اطالعات غلط و تحریک هیجانات آنی از چالش
ایم، چون آگاهی الزم را در استفاده  ما کردها در استفاده از اینترنت چندان موفق نبوده»

ای  از آن نداریم. در اینترنت برخی تولیدات وجود دارد، ولی چون تولیدات حرفه
توانند تأثیر الزم را داشته باشند. مردم ما سواد استفاده از رسانه را ندارند و  نیستند نمی

کنند.  از آن برای محتواهای سرگرمی و منتشر کردن عکس در اینستاگرام استفاده می
 (فروزان)« محتوای منتشرشده متعهد نیست

مفید و مؤثر با کردهای ای به مسائل نیستند. ارتباط  عوام دنبال نگاه دقیق و ریشه»
شود که خود افراد هم دنبال این ارتباط باشند. مردم ما  سایر کشورها زمانی ایجاد می

هایی که وجود  ها پایین است. محدودیت دنبال اطالعات دقیق نیستند و سطح دغدغه
درستی از رسانه استفاده  اند که حتی فعاالن مدنی هم بلد نباشند به دارند باعث شده

 (عرفان)« کنند
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 های اسلکتیویستی گسترش فعالیت
دار در دنیای  های معنی معتقد هستند که کنشگری دیجیتال افراد را از کنش منتقدان اسلکتیویسم

ارزشی مانند الیک کردن، تغییر عکس پروفایل و هشتگ زدن به  کند و با کارهای کم واقعی دور می
 ,Christensen)اند  دهد که کار بزرگی در راستای تغییر جهان انجام داده ها این توهم را می آن

2011; Morozov, 2009a; 2009b; White, 2010; Skoric, 2012; Kristofferson et al, 2014.) 

اند که بین اقدامات مردم در جهان آنالین و جهان آفالین شکاف  این گروه از منتقدان ادعا کرده
عمیقی وجود دارد و شرکت در این شکل از مشارکت حتی ممکن است موجب افزایش انفعال در 

های حاصل از  ین شود. ترس اصلی منتقدان اسلکتیویسم این است که موجرابطه با سیاست آفال
. (Karpf, 2010)های بلندمدتی را به حوزه عمومی تحمیل کنند   مشارکت با حداقل تالش، هزینه

کند، بلکه درگیر شدن در آن ممکن است  تنها مشارکت در تغییر واقعی را محدود می اسلکتیویسم نه
 &کند، اما واقعاً تأثیری ندارد  مه بزند، چون میل مردم را برای عمل ارضا میبه اقدامات آینده صد

Hsieh, 2013: 2) (Lee .:نظر کنشگران کرد ایرانی در این زمینه به شرح زیر است 
تواند  تواند جای فضای واقعی را بگیرد. فضای مجازی نمی به نظر من فضای مجازی نمی»

وجود بیاورد. موضوعات و نقدهای زیادی در فضای  چنانی در فضای واقعی به تحولی آن
ها. ولی در زندگی واقعی  ها و مقاله گذاری های کامنتی، پست شوند؛ جنگ مجازی مطرح می

اوقات مبارزان مجازی در فضای واقعی طور دیگر عمل  شرایط همچنان ادامه دارند. بعضی 
بی تبدیل شده است که افراد های فضای مجازی این است که به نقا کنند. یکی از بدی می

وجه حاضر  هیچ دهند. خیلی از این کنشگران مجازی به خود را خوب و کنشگر نشان می
نیستند در یک عمل و تجمع واقعی حضور داشته باشند، ولی در مورد آن مسئله صدها 

گذارند. فضای مجازی به هویت دوم برای افرادی تبدیل شده است که  پست و توییت می
های کنشگری واقعی را بدهند.  انند کنشگر واقعی باشند و حاضر نیستند هزینهتو نمی

بیند که عده زیادی او را کنشگر  کند، زیرا می کنشگری مجازی بعد از مدتی فرد را ارضا می
توان یافت که مصمم و جدی برای فعالیت  شناسند. در فضای واقعی افراد کمتری را می می

 (فرزانه) «باشند

که این اقدامات  اند، درصورتی های مجازی را جایگزین فعالیت واقعی کرده فعالیت مردم ما»
ویژه اینترنت و  ای که از رسانه و به گیرند. استفاده گاه جای اقدام واقعی را نمی مجازی هیچ

 (عرفان)« کنیم اشتباه است و فرهنگ استفاده از رسانه را نداریم های اجتماعی می شبکه
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 ی ایران به زبان مادریسوادی کردها بی
اند، به همین  جز کشور عراق، کردهای سایر کشورها از آموزش به زبان مادری محروم بوده به

وپرورش در ایران به  دلیل عدم تسلط به زبان مادری در میان کردها افزایش یافته است. آموزش
وشتن به زبان مادری توان یافت که قادر به ن زبان فارسی است و تعداد اندکی از کردها را می

ها نتوانند از زبان مادری خود برای ارتباط با کردهای  خود باشند و همین باعث شده است که آن
. کردهای (Kreyenbroek & Sperl, 2005; Sheyholislami, 2011)سایر کشورها استفاده کنند 

هایشان استفاده  پستبوک از زبان فارسی برای نوشتن  ایران در زمان استفاده از توییتر و فیس
کنند. یکی از عواملی که نقش زیادی در برقراری ارتباط بیشتر بین کردهای ایران و عراق  می

شان استفاده  توانند از زبان مادری دارد، استفاده از زبان مادری است. زمانی که کردهای ایران نمی
اط مجازی شوند. یکی از ها وارد ارتب کنند، امکان کمتری وجود دارد که کردهای عراق با آن

 کنشگران کرد در این زمینه گفت:
ای و از کودکی نیست،  در کشور ایران آموزش به زبان کردی وجود ندارد. چون آموزش پایه»

اند در این زمینه کار خاصی صورت دهند. زبان کردی از  ها هم نتوانسته ها و انجمن آموزشگاه
رد. در سطح عامه هم عده معدودی از اشعار شده است و تولیدی ندا  کلمات تخصصی خالی
 (فروزان) «برند و دستاورد و تولید فکری ندارد و زبان کردی لذت می

شیرکو بیکس یک شاعر برجسته کرد، اهل کشور عراق است. اشعار شیرکو به زبان کردی 
ها  سورانی هستند. نکته برجسته در بکارگیری این شعر در بین کردهای ایران این است که آن

برند. عدم تسلط به زبان  صورت ترجمه و به زبان فارسی به کار می شعر یک شاعر کردزبان را به
دهند، کردهای ایران بیشتر  طور که مشاهدات نشان می دهد. همان  مادری اینجا خود را نشان می

فاده از کنند. است هایشان به زبان فارسی است. فقط عده معدودی از زبان کردی استفاده می توییت
زبان فارسی در توییتر به مانعی مهم بر سر راه ارتباط کردهای ایران با کردهای دیگر کشورها و 

 ویژه کردهای کشور عراق تبدیل شده است. به
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 گیری نتیجه
های  رو کنشگری اجتماعی کردهای ایران در فضای مجازی مطالعه شد. رسانه در مقاله پیش

 ;Downing, 2001; Atton, 2002).اند های فعاالن بوده رسانهجایگزین در طول تاریخ 

Rodriguez, 2001) های  ترین رسانه جایگزین عصر حاضر برای کردها اینترنت و رسانه اصلی
اجتماعی است. اینترنت فضای ارتباطی جایگزینی برای تولید و بازتولید هویت کردی فراهم 

های  اینترنت از نظر کردها شامل استفاده از شبکه. مزایای (Sheyholislami, 2011)کرده است 
مثابه رسانه جایگزین و ارتباط  اجتماعی برای بیان هویت قومی، استفاده از اینترنت به

قومیتی با کردهای کشورهای دیگر است. یکی از مزایای دیگر اینترنت برای کنشگران کرد  درون
خود را در این فضا بازتولید کنند. بسیاری از اند هویت قومی  ها توانسته ایرانی این است که آن

نمودهای هویت کردی که تا پیش از این در حال محو شدن بودند، اکنون در فضای مجازی 
کند استانداردسازی و تکثیر زبان کردی،  ( مطرح می2002طور که رومانو ) شوند. همان  مطرح می

های دولتی رسمی از جمله اقداماتی  نپرداختن به تاریخ و فرهنگ کرد و به چالش کشیدن گفتما
توان استفاده از زبان کردی در  شوند. در این زمینه می هستند که در فضای مجازی انجام می

بوک و توییتر کردهای ایران، از زبان  فضای مجازی را بیان کرد. در بسیاری از صفحات فیس
ای و اینترنت نقش نمادین  هوارهشود. تلویزیون ما کردی سورانی برای انتشار محتوا استفاده می
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. اینترنت برای (Sheyholislami, 2010)اند  زبان کردی را در تعریف هویت کردی تقویت کرده
ها را  دهد که بتوانند نظارت دولت ها فرصت می ای جایگزین است که به آن کردهای ایران رسانه

ند. در مواردی که سایر دور بزنند و محتوای مورد نظر خود را در فضای مجازی منتشر کن
ها از فضای مجازی برای انتشار اطالعات  مجاری فعالیت به روی کنشگران بسته هستند، آن

قومیتی با کنشگران کرد  کنند. از سوی دیگر کنشگران کرد ایران از طریق ارتباط درون استفاده می
های  ی کنند. رسانههایی را در راستای هویت کردیشان سازمانده توانند کنش سایر کشورها می

قومیتی  کنند، بلکه به تقویت ارتباطات درون تنها از ارتباطات بین قومیتی حمایت می اجتماعی نه
 .(Çınar, 2016: 69)کنند  هم کمک می

هایی که برای ارتباطات جایگزین ایجاد  کنشگری در فضای مجازی با وجود همه فرصت
ی که دارد در رسیدن به اهدافش چندان موفق ها و مشکالت کرده است، اما به دلیل محدودیت

گردد که برای استفاده از آن  هایی باز می نبوده است. بعضی از این مشکالت به فناوری و مهارت
شوند. پراکنده شدن  نیاز است و تعداد دیگری از این مشکالت، از پیشینه قومیت کرد ناشی می

ها به همراه داشته  مدهای مختلفی را برای آنکردها در چهار کشور مختلف و جوامع دیاسپورا پیا
توان عدم تسلط کردها به  عنوان نمونه می است. به  ها از فناوری تأثیر گذاشته که بر استفاده آن

ها و عدم تسلط به گویش میانجی برای گویشوران مختلف را بیان کرد  زبان مادری، تعدد گویش
ی ابزار الزم را برای ارتباط با کردهای سایر شود هنگام استفاده از فضای مجاز که باعث می

شود کنشگری کردهای ایران در فضای  کشورها نداشته باشند. از دیگر عواملی که باعث می
مجازی با مشکل مواجه شود، وجود اطالعات جعلی و نادرست در اینترنت، پایین آمدن سرانه 

ک در مناطق کردنشین، فیلترینگ مطالعه، شکاف دیجیتالی در مناطق کردنشین، شکاف دموکراتی
 های اسلکتیویستی است. اینترنت در ایران و گسترش فعالیت

 منابع
بوک و کاربران  های اجتماعی بر هویت: مطالعة موردی روی فیس نقش شبکه(. 1392) حکیمی. رؤیا
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