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  :چکيده
بر ) فيس بوک(تاثير شبکه اجتماعی  اين مقاله به مطالعه  

که چگونه فيس بوک باعث حس اين و پردازدکردی می فرهنگ و هويت
نظريه مورد استفاده،  . شودردها میهويتی مشترک در ميان ک

با گسترش فضای  که محلی شدن رابرتسون است ـ نظريه جهانی
های اجتماعی بيش از پيش رواج پيدا گيری شبکهمجازی و شکل

با جهانی هدف از قرار دادن هويت کردی در پيوند . کرده است
هويت کردی در عصر جهانی شدن، شدن اين است که نشان داده شود 

محلی است و بيش از گذشته مورد توجه قرار  ـ هويتی جهانی
به عبارتی، برای قوم کرد، جهانی شدن و گسترش  . گرفته است

روش  . های مجازی، همراه با محلی شدن هويت بوده استشبکه
دليل ن و الکترونيکی است که بهتحقيق، روش کيفی مصاحبه آنالي

انتخاب . در دسترس نبودن افراد مورد مطالعه انتخاب شده است
ن آن و باال رفتن محبوبيت و  تعداد کاربرا دليلبهنيز بوک  فيس

  .از جمله کاربران کرد است
ها دهد که جهانی شدن برای قوميتدست آمده نشان میهنتايج ب

گيری يک و برای کردها باعث شکل محلی شدن داردـ  تعريف جهانی
توانند حاکميت سياسی و فرهنگی شود که در آن میکشور مجازی می
ای در فيس بوک توانسته است نقش عمدهکه  طوریهداشته باشند ب

به راه بازنمايی هويت کردها در جهان داشته باشد و از اين 
 فکران کرد و غير کرد کمک شايانی کردهدوستان و هم يافتن
  .است

 

های اجتماعی، فيس بوک،  هويت، کاربران کرد، شبکه  : هاکليدواژه
 محلی شدنـ  جهانی

 : مقدمه
خواهد چگونگی تاثير فيس بوک بر کاربران کرد مقاله حاضر می

های مجازی کردها را و در نتيجه هويت کردها و تشکيل جماعت
هويت  گير شدن فيس بوک افراد بابا همهزيرا   . مطالعه کند

آنها در اين فضا ارتباطات  . اندکردی نيز وارد اين فضا شده
گوناگونی از  هایو شيوه کنندخود با ديگران را کنترل می
در واقع مطالعه هويت در  . کنندهويت کردها را بازنمايی می

تواند به ما در شناخت اين فضای مجازی و عصر جهانی شدن می
- های گوناگون به ارمغان میفضا و  امکاناتی که برای هويت

 . آورد، ياری رساند



در عصر اطالعاتی، های فنآوریها و تاثير رسانهتحت امروزه
ظهور فضای سايبر و .  بريمجديدی از روابط انسانی به سر می

- اند، اميدهای اطالعاتی به همراه آوردهفنآوریامکاناتی که 
اين در  . استهايی را به دنبال داشته آرزوها و کابوس ،ها

روز  ، روزبهمجازی های اجتماعی شبکهاستفاده از  دوران
های  های شبکه اکنون سايت هم . کند محبوبيت بيشتری پيدا می

و  ٢اناسيا ام ١بزرگی مثل ياهو های پرتالاجتماعی، بعد از 
ترين خدمات  ، تبديل به پراستفاده٣موتورهای جستجو مانند گوگل

های اجتماعی در حال ترين شبکهيکی از مهم . اند اينترنتی شده
، منتشر کرده فيس بوکآماری که  اساسبر  . است ٤فيس بوکحاضر 

ميليون کاربر در جهان به فيس  ۶٠٠بيش از  ٢٠١١تا ژانويه 
مثابه يک امکان از آنجايی که فيس بوک به  .اندبوک پيوسته

 تواند فضايی مجازی درارتباطی در دوران جهانی شدن است، می
توانند به نمايش هويت نظر گرفته شودکه کاربران در آن می

 . دازندخود بپر
 و سازیهای هويتامكان، منابع هويت، جهانی شدن از سوی ديگر

را به نحو  در زمينه پذيرش هويت ديگری آزادی عمل فرد
خودآگاهی هر قوم از  فرآينددر اين   .بردچشمگيری باال می

هويت خويش و استفاده از ابزارهای جهانی برای نمايش آن، 
ه جهانی شدن اين نويد را رسد کبه نظر می  .بسيار ضروری است

دهد که آنها هم های سرکوب شده در طول تاريخ میبه قوميت
  . توانند در عرصه جهانی خود را مطرح سازندب

 ادبيات تحقيق ی برمرور
امروزه مطالعه پيرامون جهانی شدن و نظريات آن و توجه به 

 رای نمونهب . ها بيش از پيش افزايش پيدا کرده استقوميت
های ی استفاده کردها از رسانهدبه مطالعه مور) ١٩٩٨(و رومان

جديد مانند ماهواره در تقويت جنبش ناسيوناليستی اشاره 
، به مطالعه ميزان استفاده کردها )١٩٩٨(ايروين  . کرده است

دهی به منظور شکلهای ديجتيالی بهاز فضای مجازی و رسانه
 طالعهبه م) ١٩٩٨(واهبک  . کرده است هويت استفاده

- دياسپورای کرد و نقش روابط فراملی آنها با کردستان در شکل
-حسنمانند  پژوهشگرانبرخی  . گيری هويت کردها پرداخته است

منزله به) ٥ویتی مد(نيز به نقش تلويزيون مد ) ١٩٩٨( پور
فاده يک ملت بدون ای که مورد استنخستين تلويزيون ماهواره
اشکال بديل حاکميت مجازی  جستجوی دولت قرار گرفت و برای
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له ناسيوناليسم در انيز به مس) ٢٠٠۵(کورتين  . اندپرداخته
ای موردی بر روی جنبش دياسپورا پرداخته و مطالعه

 . انجام داده است هاقلمروزدايی شده کرد
هايی در اين زمينه انجام گرفته است که در ايران نيز پژوهش

 :شوددر زير به آنها اشاره می
نامه کارشناسی ارشد خود به در پايان) ١٣٨۴( پورقلی سياوش

رابطه بين جهانی شدن و هويت فرهنگی قوم لک بر  مطالعه
ِويژه نظريات استوارت همبنای پارادايم مطالعات فرهنگی و ب

گيرد که قوم لک از حاشيه او نتيجه می  .هال پرداخته است
صوالت فرهنگی آگاه هستند به همين دليل با مصرف مح ،بودن خود

 . زننددست به مقاومت می
به  نامه کارشناسی ارشد خوددر پايان) ١٣٨۴(آموسی مجنون 

مطالعه تاثير جهانی شدن بر احساس تعلق هويت قومی و ملی در 
بر اين اساس  . ميان جوانان کرد شهر پيرانشهر پرداخته است

ي هاي قومرواج گسترده رسانه و  شرايط جهاني شدنمعتقد است 
ای موجب تقويت عناصر هويتی قوم کرد ماهوارههای شبکه انندم

شده  گرايي قوميزبان، لباس، وفاداري سرزميني و مليشامل 
آردها به لحاظ هويت فرهنگي، خود را با که  طوریهب ،است

دانند؛ هر چند ميان هويت ساير اقوام ايراني مشترك مي
 .دهندنجام ميگذاري مشخصي اايراني و حوزه سياسي فاصله

نامه کارشناسی ارشد خود در پايان نيز )١٣٨٤(آذرنوش عياری 
 ،بلوچ ،های قومی آذریکرد اينترنتی گروهعمل مطالعه به

در پايان او  . پرداخته است کرد عرب خوزستانی و ترکمن،
- شکسته شدن مرزها و شکل  کند که جهانی شدن موجباستدالل می

در اينجا مرزهای هويتی، نه   .ستها شده اگيری مجدد مرزبندی
 . نداند بلکه امکان تجلی بيشتری يافتهتنها از بين نرفته

های خرد را از انزوا در در واقع اين فضای مجازی انواع هويت
-نمادين در حافظه جمعی قوميت به شکلو مفهوم وطن را  آوردمی

ا عامل جغرافيا باعث پيوند ميان تنهديگر  ودهد ها شکل می
 . آنها نيست

نامه کارشناسی ارشد در پايان) ١٣٨۶( نيز مصطفی احمدزاده
محلی شدن و ـ  های جهانیفرآيندرابطه بين خود به مطالعه 

تواند گيرد که جهانی شدن میپردازد و نتيجه میهويت کردی می
 موجب تقويت هويت کردی شود و عوامل ساختاری چون بحران دولت

 . يابی کردی موثر هستنديت هويتملت و شهروندی در تقوـ 
يکی از عناصر جهانی (های اجتماعی مقاله حاضر به تاثير شبکه

پردازد و برای انجام اين کار از بر هويت قوم کرد می) شدن 
کند؛ پس هم از های الکترونيکی استفاده میروش کيفی مصاحبه
نظر روش با ديگر کارهای انجام شده تا از نظر موضوع و هم 

 .ی متفاوت استحد



 
 چارچوب نظری

 ٦محلی شدن رولند رابرتسونـ  در اين مقاله از نظريه جهانی
رابرتسون معتقد است جهانی شدن معاصر  . استفاده شده است

ملت  ـ ها، دولتها، منطقهوضعيتی ايجاد کرده است که تمدن
ها يا فراتر از آنها هويت خاص های محدود به دولتها، ملت

شکل گزينشی های خاص خود را بهيا دستکم سنت(ند خود را بساز
آنچه امر محلی "معتقد است  رابرتسون ). به خود اختصاص دهند

خوانده شود، شکل در خود بسته پيشامدرن را ندارد بلکه تا 
عبارت به  .شودحد زيادی بر پايه و اساس فرامحلی بنا می

حلی از ديگر بخشی وسيع از تشويق و حمايت از محل و امر م
شود به آنچه امور محلی اعالم می  .شودانجام میباال يا بيرون 

- های تعميمهواقع چيزی نيست مگر بيان امر محلی بر حسب نسخ
در موردی مانند ناسيوناليسم   .يافته در مورد محلی بودن

يعنی  . معاصر، به گمان من يک عامل فرامحلی در کار است
مليت در چارچوب اصطالحات و امروزه پافشاری بر قوميت و يا 

 ١٣٨٣رابرتسون، ( "يابدزبان جهانی هويت و خاص بودن تحقق می
: ٢١٣.(  

 ـ بنابراين در نگاه رابرتسون، جهانی شدن در شکل جهانی
اين مقاله سعی شده است تا در  . محلی شدن محقق شده است
شبکه  در(فضای مجازی ناشی از آن پيامدهای جهانی شدن و 

 نظريهبر هويت کردی در چارچوب  اين ) فيس بوکاجتماعی 
 .شود مطالعه

 
 ادبيات نظری و مفاهيم

 جهانی شدن
امروزه جهانی شدن با هر برداشتی که از آن در ذهن داشته 
باشيم تبديل به واقعيت حيات اجتماعی، اقتصادی، سياسی و 

مايک فدرستون مدعی است که جهانی شدن " . اجتماعی شده است
 یجهان . سازی و ناهمگن سازی استوار استگاه همگنبر دو ديد

سو با پذيرش ارزش دهد يعنی از يکسازی را میشدن نويد همگون
گرايی سوی کثرتهای محلی، جهان را بهها و توانايیپاره فرهنگ

-دهد و به اين ترتيب زمينه را برای طرح هويتفرهنگی سوق می
شود که د و باعث میآورهای قومی در بستر جهانی فراهم می

 ،های محلی که تا ديروز زمينه ابراز وجود نداشتندهويت
از سوی ديگر با .  امروزه به سرعت خود را مطرح سازند
های محلی و ها و هويتبرجسته کردن يک فرهنگ جهانی، فرهنگ

 .)١٣٨١مردانی گيوی، " (سازدملی را متاثر می
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ن را عصر خيزش مجدد عصر جهانی شد) ٣٧: ١٣٨٠(مانوئل کاستلز 
کاستلز ظهور مجدد ناسيوناليسم  باوربه ".  داندگرايی میملی

ای تثبيت شده ملت ه ـ در عصر جهانی شدن هم در چالش با دولت
در بازسازی گسترده هويت بر مبنای مليت قابل رويت است و هم 

 :٢٠٠١ عاملی، ( "گيردکه هميشه در تقابل با غير صورت می
١٣۴.( 
 

 قوميت مجازی وقوميت 
که اجتماعی است های عمل فرهنگی ها و شيوهقوميت، ديدگاه"

های قومی از اعضای گروه  .کندمعين از مردم را متمايز می
بندی های ديگر در جامعه نظر فرهنگی خود را متمايز از گروه

" گيرندگونه در نظر میانند و ديگران نيز آنان را هميندمی
عمل فردی و اجتماعی ممکن است با .   )١٢٧:  ١٣٨٠ عيوضی، (

 هدف حفظ، تداوم و يا تقويت قوميت يا در جهت تخريب و تضعيف
 . های ديگر وارد ميدان شودقوميت

نوعی نسخه مجازی از اجتماع  تبا واسطه قرار گرفتن اينترن
های شود که از اين نظر قوميتقومی موجود در جهان بازسازی می

های بومی شده اند که ريشه در شاخصنیهايی جهامجازی، گروه
گويند اما تمامی ، با آن درگيرند و از آن سخن میرندخويش دا

در  . دهدرخ میواسطه اينترنت هاينها در مقياس جهانی و ب
دوگانه يا دو رويه پست  فرآيندتوان با تجلی اين معنی می

پراکندگی در سطح جهان و احاطه شدگی : دشمدرنيسم مواجهه 
ای که پديده ؛سوی خردبوميت، حرکت از کالن به/ وسط محليتت

رابرتسون، . (نامدمی "خلق جهانی مقوله بومی"ون آن را سرابرت
 ). ۶۵: ١٣٨۵به نقل از عياری،  ٢٠٠١

 

 ٧شبکه های  اجتماعی
 شواسطه پيدايآه بههستند آالن  مفاهيمیهاي اجتماعي،  رسانه
ت و تلفن همراه پديد ترنهاي جديد ارتباطي چون اين شبكه
هاي  رسانهزيرمجموعه  "اجتماعي هاي شبكه" اصطالح  .دان آمده

مکانی علت بیبههای اجتماعی شبکه  .گيرد اجتماعي قرار مي
- ها بنيان نهاده شدهحاکم بر اينترنت بر عاليق افراد و گروه

همگاني بنا   هاي اجتماعي بر پايه مشارآت واقع شبكه در . اند
" هويت"توان میرا  هاويژگي اين شبكه بارزترين . نداشده

اجتماعي مجازي به  هاي دانست؛ به اين معنا آه هويت در شبكه
با  هاي اجتماعي شبكه در . رود مي  ترشدن پيش سمت هرچه واقعي

ن در بين افراد شد  قابل رد و بدل اطالعاتي مواجهيم آه
  .گوناگون است
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: های اجتماعی آورده است فر در تعريف شبکهدکتر سلطانی
های اجتماعی، فضاهايی در دنيای مجازی هستند که برای  شبکه"

وجود ارتباط ميان افراد مختلف، با سطوح گوناگون دسترسی، به
ايجاد ارتباطات جمعی و ميان فردی، تشکيل  . اندآمده

رسانی، تبادل اطالعات و نظرات از  زی، اطالعاجتماعات مجا
فر، سلطانی(" ترين کارکردهای اين فضاها هستند شناخته شده

١٣٨٨(.   
به ": های اجتماعی عبارتند ازهای شبکهبرخی از ويژگی

دهي، دوستي، اعتماد،  سازمان آنندگي و سيجگذاري، ب اشتراك
بودن، گپ، نقد  اي چندرسانه هاي مخاطبان، استناد و تعميم، حلقه

 شدن، پرستيژ، باز انتشار، آردن و دنبال رحمانه، دنبال بي
بودن، سرگرمي، ساختار دمكراتيك، قدرت  خردجمعي، جهاني

ضيايی ( "و ابتكار و خالقيت سرمايه اجتماعي، تحرك اجتماعي
های  ا عضويت در شبکهبکاربران اينترنتی   .)١٣٨٨پرور، 

ها و صفحات شخصی برای خودشان  توانند پروفايل اجتماعی می
توانند  کاربران می . شان در ارتباط باشند با دوستانو  بسازند

های اجتماعی بيابند،  شان را در شبکه دوستان و آشنايان قديمی
دوستان جديدی پيدا کنند و همچنين دوستان خارج از اين فضا 

سروری، ( های اجتماعی دعوت کنند را به برای پيوستن به شبکه
ها و  اجتماعی، احتمال مشارکت های حضور افراد در شبکه  .)١٣٨٧
پس هرچه پيوند  . دهد های اجتماعی را در افراد افزايش می کنش

 ،تر باشد، همراهی انبوه و ها، بيشتر شبکه و اعضا در افراد
تر  حرکت همسو و مشترک، محتمل، ها نزديکی ديدگاه، تعامالت

يک شبکه اجتماعی، افراد هم اهداف سياسی و  در  .خواهد شد
 ديگر افراد و لبته بااکنند،  هداف شخصی را پيگيری میهم ا

که،  ضمن اين  .نندکتعاملی چندگانه برقرار می نيز ها سازمان
ای برای پيوند دادن  وسيله مانندهای شخصی،  ها و ارتباط تماس

خرين آ در رواين از . کنند می عملها  ها و گروه سازمان
در دهمين دوره ن انتخابات رياست جمهوری آمريکا و همچني

قالب همگرايی اعضا  هايی درانتخابات ايران نقش چنين رسانه
به اشتراک گذاشته شده  یامحتو از يا استفاده و با يکديگر

 .)١٣٨٨لهراسبی، ( برکسی پوشيده نيست ،آنها
معموال در يک (خص يک شبکه اجتماعی از بازنمايی هر ش

ای از خدمات و مجموعه وو پيوندهای اجتماعی ا) پروفايل
افزارهای اوليه که نرمدر حالی . متنوع ديگر شکل گرفته است

- ته را میسهای بردم اجازه ارتباط در سيستماينترنتی به م
به مردم امکان  ٩٠تر از اواسط دهه های پيشرفتهدادند، سايت

 تر را دادندتر و عمومیتردهگسی اهفضا ايجاد ارتباط در
های فيس بوک نيز يکی از اين سايت ). ٢٠٠٧مارک گالسر، (



در يک شکل بسيار جديد و جهانی مطرح شده  که ارتباطی است
 . است
 

 فيس بوک اجتماعی شبکه
 کبو فيس است آه از سوي سازنده جوان  مجازی اجتماعي شبکهيك  
اندازي  راه ٢٠٠٤ريه سال در چهارم فو ٨"مارك زاآربرگ" خود
سايت اجتماعي مخصوص دانشجويان  يك وباو اين سايت را  . شد

آرد؛ اما سايت او فراتر از محدوده  معرفیهاروارد دانشگاه 
دانشگاه و دانشجويان، خيلي سريع مورد توجه قرار گرفت 

ها نفر به عضويت آن در آمدند  آه در آوتاه مدت، ميليون چنان
، وسيع و با نفوذ را بنيان اعي بسيار گستردهو يك شبكه اجتم

از موفقيت چشمگير اوليه، زاآربرگ تصميم گرفت پس  . ندنهاد
اتاقي  بنابراين، او در اين راه از هم . آارش را گسترش دهد

آن دو ابتدا سايت را   .فتآمك گر ٩"داستين موسكوويتز"خود، 
سپس  . ردنداندازي آ راهو کلمبيا  هاي استنفورد براي دانشگاه

چندين دانشگاه ديگر در ايالت بوستون را نيز به اين سايت 
بوك از سوي  تا آغاز تابستان همان سال، فيس  .مجهز آردند

  .شد پنج دانشگاه استفاده مي و  هزاران نفر در بيش از چهل
بوك تشكيالت اداري مجهزي شامل هفت ساختمان در  اآنون فيس
دارد و زاآربرگ آن را يك  و صدها نفر آارمند کاليفرنيا

 ٦٠٠بيش ازآمار غيررسمي،  براساس . نامد مي "اردوگاه شهري"
از زبان  ۴٠و اکنون به  نفر در جهان، عضو آن هستند ميليون

 .)١٣٨٨ منوريان،( است، قابل دسترس جمله فارسی
با توجه به گسترش استفاده از فيس بوک در ميان کاربران کرد 

های فرآيندتوان تاثير يکی از در ايران و خارج از ايران، می
را بر هويت قوم کرد ) شبکه اجتماعی فيس بوک(جهانی شدن 

 . کردمطالعه 
 

 روش تحقيق
مصاحبه ( ١٠الکترونيکیهای در اين مقاله از روش کيفی مصاحبه

  .استفاده شده است )پست الکترونيکی و چت روم راهاز 
مد برای گردآوری اطالعات در آای کارمصاحبه الکترونيکی شيوه"

دليل  ). ٢٠٠٢بمپتون و کاوتون ،" (های کيفی استپژوهش
نبودن شرايط دسترسی برای مصاحبه رودر  ،استفاده از اين روش

در کشورهای ديگر  های تحقيقبرخی از سوژهکه  طوریهب؛ رو است
به داليل  و اندسکونت دارند و برخی ديگر در ايران ساکن

برای مصاحبه  ینزما نو يافت به آنها امکان دسترسیگوناگون 
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که محقق عضو با توجه به اين . وجود ندارد نهاآبا  حضوری
و با کردهای عضو در اين شبکه ارتباط  است شبکه فيس بوک

های الکترونيکی انجام داده است تا با آنها مصاحبه د،دار
تاثير فيس بوک را بر هويت کردها مورد بتواند  بدين وسيله

سوال در فاصله  ۴اين مصاحبه با محوريت  . مطالعه قرار دهد
مشخصات  ٢و  ١جداول  . انجام شده است) ١٣٨٨آذر تا دی ماه (

 .دهندشونده را نشان میدموگرافيک افراد مصاحبه

های آنالين در شبکه مصاحبهدر کننده شرکت افرادمشخصات . ١جدول 
  اجتماعی فيس بوک

 ٦کد ٥کد ٤کد٣کد٢کد ١کدکد

 ٢٧٢٦٢٨٣٥٢٩ ٢٥سن
 مذکر مذکر مونثمذکرمذکر مونثجنس

کارشناسیکارشناسیکارشناسیتحصيالت
 ارشد

کارشناسی
 ارشد

کارشناسی
 ارشد

کارشناسی

محل
 سکونت

 ايران نروژ دبیايرانسوئيس ايران

های آنالين در شبکه مصاحبهدر کننده شرکت افرادمشخصات . ٢جدول 
 اجتماعی فيس بوک 

 ١٢کد ١١کد ١٠کد٩کد٨کد ٧کد کد

 ٢٨ ٣١٥٠٢٩٣٤ ٢٦ سن
 مونث مونث مذکرمذکرمذکرمذکر جنس

کارشناسیکارشناسیرادکتکارشناسیدکتراکارشناسیتحصيالت
 ارشد

محل 
 سکونت

 عراقآلمانايرانسوئدايرانايران

 های آنالينحليل مصاحبهت
- و سپس اطالعات جمع اندهدشها مطرح های زير در مصاحبهسوال
الزم به ذکر است که در  . اندهمورد تحليل قرار گرفتو  آوری

 .١١های تکراری اجتناب شده استاينجا از آوردن پاسخ
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هدف شما از وارد شدن به شبکه اجتماعی فيس بوک چه بوده -١
 است؟

اهداف گوناگونی در اين زمنيه ذکر شد که به طور خالصه 
های اجتماعی و تبادل نظر با فعاليت در شبکه: عبارتند از 
ج از کشور راا کردن دوستان قديمی در داخل و خديگران، پيد

- م نيست، يافتن افراد همکه امکان مالقات حضوری با آنها فراه
گيری فکر و دارای مشترکات هويتی، فرهنگی و ملی، امکان شکل

ای از مکان، رفع نيازهای رسانه هايی فارغ از زمان وهويت
 . جمله دسترسی به جديدترين اخبار، موسيقی و ويدئوهای جهانی

های جهان واقعی فراتر رفته و در واقع فيس بوک از محدوديت
های گوناگون در کنار هم کند که هويترا فراهم میاين امکان 

 . بتوانند خود را بازنمايی کنند
 
عنوان يک کرد فراهم فيس بوک چه امکاناتی برای شما به-٢

آورده و چه تاثيری بر بازنمايی هويت کردهای سراسر جهان 
 داشته است؟

ارتباط با کردهای داخل و : برخی از اين امکانات عبارتند از
ايران، تبادل نظر با آنها، معرفی فرهنگ و هويت،  خارج

زندگی روزمره کردها به ديگر دوستان غير کرد در  و تاريخ
های کردهای سراسر سراسر جهان، آشنايی با مشکالت و دغدغه

شنايی هرچه بيشتر با فرهنگ و ادبيات و زبان کردی آجهان، 
ح برای خود کردها، تسهيل اتحاد و انسجام کردها در سط

ا بهای گوناگون کردی ها و گويشفراملی، آشنايی با زبان
به زبان  اخبار، شعر، موسيقی، ويدئو(ها نوشتن به اين زبان

شدت رايج شده در حاليکه در ايران هکه در فيس بوک ب کردی
- ، عضويت در گروه)شودطور رسمی آموزش داده نمیاين زبان به

از مشاهير کرد شامل  ١٢یمنظور طرفدارهای کردی و يا عضويت به
سياسی کردها، ـ  ها و رهبران ملیهنرمندان، نويسندگان، جنبش

تواند به بازنمايی تصويری واقعی از فيس بوک میهمچنين 
کردها توسط خودشان بدون دخالت ديگران و دخالت مسايل 

 .ايدئولوژيکی و سياسی بپردازد
قی ايجاد فيس بوک جهانی اف" معتقد است  ٨بر همين اساس کد 

صرفا داشتن دولت و مرزهای  ،کرده که در آن مالک موجويت
شوم آن را قاره که گاهی وسوسه می طوریهجغرافيايی نيست ب

توانند بيرق خود را همگان میدر اينجا   .ششم بنامم
همه  . برافرازند، الزم هم نيست کسی تو را به رسميت بشناسد

توانند حضور می ا نيز های بدون دولت نظير کردهاز جمله ملت
نوعی  . خود را اعالم کنند و فضاهای خود را شکل دهند

و کردهای فاقد بازنمايی در  هستنهادسازی مجازی در اين فضا 
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- جهان واقعی را به حفظ و ارتقای فرهنگ و هويت خود توانا می
، اقليت و کنم که بايد کرد بوداه احساس میمن گهگ  .سازد

 ."ستی اهميت فيس بوک آشکار شودديگری بود تا به را
 
آيا حضور در فيس بوک و تعامل ميان کردهای سراسر جهان -٣

اجتماعی آنها را ـ توانسته است ملت کرد و دغدغه های سياسی 
 به تصوير بکشد؟
 ،که فيس بوک و امکانات آن بر اين باورنداکثريت افراد 

ان و بخش کردست ۴در (امکان ايجاد اشتراکات ميان ملت کرد 
و کاهش اختالفات را فراهم ) اندکشورهای ديگری که کردها ساکن

گيری احزاب کردستان در مورد يک آشنايی با موضع . کرده است
های احزاب کردی، موضوع واحد، آشنايی با منافع و ويژگی

کشور ايران، ترکيه، عراق و  ۴اخبار مربوط به کردستان در 
 یما"ملت کرد و ايجاد حس  ها و مطالباتسوريه، بيان خواسته

 . صرف نظر از موقعيت مکانی از جمله نتايج آن هستند" کرد
ها کمپين فيس بوکی برای ده"معتقد است  ۴ در همين زمينه کد

بشر، فرهنگی و سياسی کردها از سوی  های حقوقحمايت از خواست
بخش کردستان ايجاد شده است و مورد حمايت همه  ٤کردهای هر 

يس بوکی قرار گرفته است و اين پيامدهای زيادی به کردهای ف
ای و يکپارچه خواهد گيری يک هويت کردی فرامنطقهلحاظ شکل

اند هويت و به نظر من کردها در فيس بوک توانسته . داشت
های خود را بيان کنند، حتی تاثير به حدی بوده است که آرمان

يک شبکه  نويس جوان کرد با الهام از فيس بوک،يک برنامه
 "طراحی کرده است١٣کردزبوک اجتماعی با همان طراحی و به اسم

نکته جالب توجه در فيس بوک آن "  که است بر اين باور ٣کد 
است که اين شبکه اجتماعی مرزهای بين حزبی را نيز در 

 یام وقتی مشکلی برای اعضانورديده، چرا که من بارها ديده
ديگر احزاب بدون توجه به آيد يکی از احزاب کردستان پيش می

و خواستار کنند اختالفات خود با اين حزب از آن طرفداری می
موانعی "معتقد است ٦با اين وجود کد   ".شوند رفع مشکالت می

بر سر راه کاربران کرد برای نشان دادن دغدغه هايشان وجود 
 خاطر به کاربران خودسانسوری موانع اين از يکی  .دارد

 مانع . است قضايی و امنيتی نهادهای توسط رديابی احتمال
 برای را آن از استفاده که است سايت اين شدن فيلتر ،ديگر

 تعداد واقع در . است ساخته ممکن غير کاربران از بسياری
ويژه هب( اينترنت باالی سرعت دارای اينترنت کاربران از کمی

از سوی ديگر کردهای عضو در فيس بوک  . هستند )در ايران
نسل جوان و تحصيلکرده کرد هستند و ممکن است با بيشتر 
 ".های خاص خود در اين شبکه وارد شوندسوگيری
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 نتيجه گيری

آنالين و الکترونيکی  یهادست آمده از مصاحبهبر نتايج به بنا
های قومی نه تنها در توان گفت شاخصنفر کرد می ١٢با 

ع در سراسر فضای اند بلکه در واقاينترنت روبه زوال ننهاده
کنند از تمامی امکانات کردها نيز سعی می . مجازی حاضرند

يک هويت قومی، مطرح ساختن  ساناينترنت برای معرفی خود به
های خود در راستای حفظ هويت و تدوام فرهنگ خويش و ديدگاه

سياسی خود روی اينترنت استفاده  ـ بيان مطالبات اجتماعی
نظر را فراهم آورده تا کردها صرف فيس بوک اين فرصت.  کنند

ها و در برند به شيوهکه در کجای جهان به سر میاز اين
های قومی خود در ارتباط راستای اهداف گوناگون با گروه

بخش در ميان اعضای اين امر نقش انسجام  .مستمر قرار گيرند
که اعضای قوميت  طوریهب ندکايفا میهای قومی پراکنده گروه

غير فيزيکی به يکديگر  یر نقاط مختلف جهان در قلمروکرد د
زيستی و تواند بدون شرايط همو هويت قومی می اندخوردهپيوند 

هايی روابط ين شبکهچندر   .مکان فيزيکی وجود داشته باشد
-ترين شکل خود وجود دارد و اين فضا برای هويتقدرت در افقی

کشوری به نام  چه اگر  .هايی چون کردها، فضايی آرمانی است
کشور پراکنده  ۴ندارد و کردها در مشروعيت قانونی کردستان 

های شبکه به وسيلهقرار دارند؛ اما مرز ملی ميان کردها 
-و فضای مجازی به کم ناپديد شده استکم اجتماعی چون فيس بوک

ا، برای ارتقای پايگاه کرده است که عنصری از جهانی شدن سان
گيری يک کشور فرضی که حاکميت و شکل هويت کردی  تشکيل 

اين امر در فيس بوک  . کند، تالش میسياسی مستقل داشته باشد
در واقع چنين   .کاربران کرد محقق خواهد شد به وسيلهو 

ها را برنمی تابد، بلکه فضاهايی مرزها و موانع ميان دولت
شود و هويت مشترک کردی را در می هاهای کردوارد تک تک خانه

باعث ارتباط ميان کردهای کند و میيان آنها ايجاد م
فرد کرد يک   .شودشان میورا با هم و با سرزمين مادریسپديا
تواند فرصت ممارست و پراکتيس هويت خود را بيابد؛ به می

هايی تشکيل دهد که ههای مختلف درآيد و حتی گروعضويت گروه
در فيس بووک  . مکان وجود آنها فراهم نيستادر جهان واقعی 

هيچ سانسوری در  . همه توليدکننده و فرستنده پيام هستند
 . ای ندارداندازی يک صفحه و عضويت هم هزينهکار نيست و راه

ای نظير های تودهها فقط رسانهمثل سابق نيست که رسانه
اندازی آنها نياز راديو، روزنامه و تلويزيون باشند و راه

اين موارد باعث شده   .داشته باشدهای نجومی مالی به هزينه
وجه جهانی و  ٢هويت کردی دارای های اجتماعی در شبکهتا 

وجه محلی به اين معنا که جماعت کردهای عضو در   .محلی شود



تقويت برای ابزاری  ساناز آن به) فيس بوک(های اجتماعی شبکه
) زبان، آداب و رسوم و مواردی از اين قبيل(هويت کردی 

شکل رسمی و هويت کردی بهبا وجودی که  . کنندمی استفاده
شناخته شده روی نقشه وجود ندارد ولی در شکل غير رسمی و از 

 . تواند دارای سهمی مخصوص به خود شودفضای مجازی می راه
ی که در تقويت هويت هايوجه جهانی به اين معنا که ابزار

های ژگیوي) مانند شبکه اجتماعی فيس بوک(کردی موثر هستند 
نها استفاده آتوانند از ها نيز میجهانی دارند و ديگر هويت

و نقطه مشترک ميان  ترين مولفه کردیزبان کردی مهم  .کنند
فيس بوک باعث شده تا اين زبان بار ديگر با وسعت  . کردهاست

حتی اخبار،  . ها استفاده شودزيادی در بيان نظرات و ديدگاه
 . شوندمی تهبان کردی به اشتراک گذاشويدئوها به زها و تحليل

همچنين موسيقی کردی و آشنايی با خوانندگان جديد و قديمی و 
شود های گوناگون موسيقی کردی در اين شبکه نمايش داده میسبک

د شوهای مرتبط با آن برای همه افراد قابل دسترسی میو لينک
و برای  که زمينه آشنايی هويت کردی برای خود کردها طوریهب

 . شودافراد غير کرد فراهم می
د نشوباعث میهای اجتماعی، تر، شبکهفيس بوک و در سطح کالن

آن هويتی بروند که در طول تاريخ سرکوب شده  مردم به سمت
سازی را ناقص سازی و دولتِويژه در جوامعی که روند ملتهباست 

ای عضو بنابراين کرده . تر استسريعاند؛ اين حرکت طی کرده
در فيس بوک در تالش برای بازنمايی و بازسازی فرهنگ و هويت 

به طرفداری از شاعران،  ١٤هايیمثال تشکيل گروه(کردی هستند 
های بزرگ و احزاب کردستان يا اسفاده از نمادهای شخصيت

- دست آوردهآنها فرصتی به .)تاريخی و نمادين کردها چون پرچم
ها در اين شبکه  .وايت کننداند تا هويت و تاريخ خود را ر

رابرتسون مورد استفاده قرار گرفته  محلی شدن ـ منطق جهانی
برای  )ها و اجتماعات مجازیشبکه( های جهانیفرم يعنی . است

مورد استفاده قرار ) هويتی، فرهنگی، سياسی(نيازهای محلی 
انگارانه است که فکر کنيم جهانی شدن اين ساده  .گرفته است

برد و هويت جهانی را  های محلی را از بين می ی هويتسادگبه
تقابلی بين  گويدهمان گونه که رابرتسون می . کند حاکم می

امر جهانی فی نفسه " . امر محلی و امر جهانی وجود ندارد
امر محلی  امقابل امر محلی نيست؛ بلکه برعکس آنچه که غالب

رابرتسون، ( "جزيی از امر جهانی است اشود اساس خوانده می
جتماعی مجازی تابع اهای شبکهبنابراين   .)١٢٣: ١٣٨٣

توانند میاند و از اين لحاظ های جغرافيايی نبودهمحدوديت
 . بياورندای از ارتباطات اجتماعی را پديد دامنه گسترده
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بر نقاط اهميت مکان جغرافيايی، دليل حذف شبکه فيس بوک به
های سياسی خاص، ديدگاه . مشترک و عاليق مشترک تاکيد دارند

هايی از هويت گروهی نظير زبان، مذهب، جنسيت و قوميت جنبه
های مجازی های اتصال افراد در تشکيل اين شبکهحلقه سانبه

 . موثرند

  پيشنهادات
اين  موج و ای فراگير برای همه بشر استپديده جهانی شدن *

ها و فرصت جهانی شدن . گيردمه جهان را در بر میرات هيتغي
ها را دريابيم، چالش بايد فرصت؛ داردرا به همراه ی يهاچالش

های ايجاد شده در را درک کنيم تا بتوانيم از فرصت و مشکالت
.        بهره بگيريم جانبههمه و رشد و توسعه جهت رفاه، امنيت

های يق و مطالعه بيشتر و برگزاری سمينار و پانلتحق *
 .شدن محلیـ  پديده جهانی متفاوت برای عمومی شدن

تواند به همراه شدن و پيامدهای مثبتی که میتوجه به جهانی *
 .داشته باشد

از  بايد درک صحيح و درستین نيز اها و سياستگذاردولت * 
های ا و برنامههشدن داشته باشد و در سياست محلی ـ جهانی

 .توسعه آن را بگنجاند

های محلی منظور تقويت هويتمحلی شدن به ـ توجه به جهانی *
های ها و قوميتگيری جوامع متکثر که در آن هويتمنظور شکلبه

 .گوناگون امکان بازنمايی داشته باشند

ملت و   ـ هايی که امکان تشکيل دولتها و مليتقوميت *
 یهاخود در فضای واقعی ندارند از شبکهبازنمايی صحيح از 

 .اجتماعی برای جبران اين مشکالت استفاده کنند
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