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 چکیده
های اجتماعی تصویرمحور، فضایی به خصوص شبکه های اجتماعی مجازی، بهظهور و گسترش شبکه

قرار  شدههای قومی و به حاشیه راندهسازی در اختیار گروهنسبت باز برای بازنمایی هویت و حتی هویت
های هویتی  شناخت انواع گونه دنبالبه اند. این مقاله بهره بودهصورت تاریخی از آن بی داده است که به

هایی است که  و فن راهبردهااجتماعی اینستاگرام و نیز شناسایی  ۀبازنمایی شده زنان کرد ایرانی در شبک
روش کیفی  این پژوهش،گیرند. روش تحقیق  این زنان برای بازنمایی هویت جمعی خود بکار می

ها از الگوی سادبک مشتمل بر سه  ردآوری و تحلیل دادهای است که برای گنگاری شبکهنتنوگرافی یا مردم
ها، کاربران  یافته فن مصاحبه، مشاهده مشارکتی و خوانش محتوای مجازی استفاده شده است. بر اساس

ها از ساختارهای از پیش  اما کنشگری آن ،اند زن گرچه در بازنمایی هویت خود عاملیت بیشتری یافته
است. همچنین تاثیر گرفته ای اجتماعی نظیر الیک، کامنت و بازنشر تصاویر ه معماری شبکه  شده تعیین
هایی که ایرانی و قومی در این شبکه دارد؛ تیپـ  وطنی، ملیها نشان از وجود سه تیپ هویتی جهان یافته
نمایش  تعلق به جامعه مطلوب، فرهنگ و سیاست  یرمجموعهها خود به سه ز هر یک از آن یها مؤلفه
بازنمایی مختص به خود را دارند.  یها ها و فنراهبردها نیز شوند. هر یک از این زیرمجموعهمی تقسیم
های جمعی از تنوع و تکثر بیشتری  با رسانهمقایسه های بازنمایی شده زنان در اینستاگرام در  هویت

های  بحران هایی خاص نظیر  ها سیال و چندرگه بوده و در برهه برخوردار است. همچنین این هویت
 .کنند می تر بروز اجتماعی رادیکال
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 مقدمه 

 های اجتماعی خصوص شبکهبهو  1های اجتماعی های جدیدی چون شبکه رسانهبا ظهور 

ها گردید. در میان  ترین کارکرد این رسانه تصویرمحور، برساختِ هویت بدل به یکی از اصلی
دهد تا از عکس برای های فراوانی در اختیار کاربران قرار می قابلیت ها، اینستاگرام این شبکه

متقابل با دیگران،  یکنش استفاده کنند، به بیان روایت بصری خود بپردازند و در 2بازنمایی خود
در فرایندی مستمر هویت خود را شکل دهند و بازسازی کنند. در بحث سیاست هویت، این 

های قومی  نادیده انگاشته  های در حاشیه و اقلیت جهت اهمیت دارند که به گروه ها ازآن رسانه
 بخشند. برای دیده شدن و بازنمایی هویت جمعی متمایز خود میشده، قدرت فراوانی 

های قومی های جدید، شناخت و درک مردم از گروه در ایران نیز تا پیش از ظهور رسانه
هایی  و سینما بود؛ رسانه های جمعی مانند تلویزیون، روزنامهازجمله کردها در انحصار رسانه
کنند و بازنمایی معینی از  ملت عمل میـ  دولت های رسمی که اغلب در انطباق با سیاست

و  3ازیـسانـها با هدف همس دهند. سیاست بازنمایی در این رسانه ها ارائه می قومیت
ملت ـ  های قومی در فرهنگی ملی فراگیر و واحد سیاسی دولتویتـه 4ازیـسهـیکپارچ

ای است. در  های کلیشه گیرد؛ چیزی که عامل نارضایتی اقوام از این بازنماییصورت می
ها ازجمله تلویزیون، به دفاع این  ها در این رسانه بسیاری از موارد ارائه چهره نادرستِ قومیت

گونه سیاست  (. بدین1386 ها از هویت خود انجامیده است )سیدامامی و عبدالله، قومیت
های جمعی در  رسانه طور عمده تحت تأثیر های جدید، به  بازنمایی اقوام تا پیش از ظهور رسانه

ملت و سیاست  ـ انسجام و یکپارچگی  از باال به پایین در چارچوب دولت تشکیلجهت 
ن اهای اجتماعی که به مخاطب سازی بوده است؛ اما اکنون باید دید که با ظهور شبکه ملت

ها مجال بروز یافته است.   های جدیدی از قومیت دهند چه بازنمایی عاملیت بیشتری می
ای قرار های حاشیههایی در اختیار گروهشدن رسانه ارت هال معتقد است پدیده جهانیاستو

های فرهنگی خود را بازنمایی کنند. ازنظر هال بازنمایی دهد هویت ها قدرت می داده که به آن
منزله نوعی مقاومت از سوی افراد فرودست است  تاریخ، بازنمایی خود و بازنمایی دیگری به

شود که کنشگران ارتباطی (. اهمیت این مسئله از آنجا بیشتر می1396 ،5سبرگ)هال و گرا
گاهانه به  6کنندهمصرف ـکننده موردنظر در این مقاله که در فضای اینستاگرام در مقام تولید آ

 
1. Social Network Sites 

2. Self re-Presentation 

3. Assimilation 

4. Integration 

5. Hall & Grossberg 

6. Produser 
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تنها ازنظر قومیتی، بلکه ازنظر  پردازند، زنان کرد هستند؛ زنانی که نهع تصاویر میـد و توزیـتولی 

 اند. های جمعی به حاشیه رانده شدهجنسیتی نیز از جامعه و رسانه
نیز موسوم است، با تضعیف ارتباطات  21ها که به وب در حوزه رسانه 1990 تحوالت دهه

هایی مانند تلویزیون، به عاملی برای ادغام و یکپارچگی  سویه متجلی  در رسانه جمعی  یک
عنوان محلی  ایستا بود و بیشتر به 1بدل شد. درواقع وب های ارتباطی با زندگی روزمرهفناوری

دهد از به کاربران اجازه می 2اما وب ؛(Lincoln, 2009)کرد برای یافتن اطالعات عمل می
های بازیابی صرف اطالعات فراتر روند و خود به تولید و توزیع محتوا بپردازند. با شبکه

ها  (. بازنمایی قومیت19: 1392 مارتین، هستند )کریبر و 2اجتماعی که مصداقی از وب 
توانند دست به  های خاموش و محروم از رسانه میشکل دیگری یافته است. اکنون گروه

های هویتی مربوط به خود نقش داشته باشند. مقاومت زده و در تولید روایت و بازنمایی
ی که به دست داند، هویت سازی را همین هویت مقاومت می ترین شکل هویت کاستلز مهم

در  (.21: 1380 پندارد )کاستلز، ارزش می ها را بی شود که منطق  سلطه آن افرادی برساخته می
های جامعه بودگیباید همۀ خاص 2های جدید و ظهور وب  کنار تحوالت مربوط به رسانه

ـ  سیاسی، شرایط فقر اقتصادی، اقلیت کردستان، شرایط پیچیده و تودرتوی کردها، پیشینه
های مذهبی، وجود ناسیونالیسم کردی، نارضایتی جامعه مذکور از بازنماییـ  بودگی قومی

ترتیب مسئله این  شدگی را نیز در نظر گرفت. بدینهای جمعی و احساس به حاشیه راندهرسانه
چنینی های اینعنوان نیمی از جامعه کردها که اتفاقاً در پژوهش مقاله این است که زنان کرد به

کننده در اینستاگرام چگونه به مصرفـ  اند، خود در مقام تولیدکنندهالً نادیده گرفته شدهکام
 پردازند.روایت بصری خود می

 

 های نظریزمینه
های قومی، زبانی، مذهبی، در تحلیل مسائل هویتی زنان، نادیده گرفتن تفاوت: زنان کرد
شود. درواقع اگرچه ناروا می های تعمیم، عرفی و غیره منجر به شناخت نادرست و فرهنگی
کنند  ربه میـرانی را تجــابه با دیگر زنان ایـاری جهات شرایطی مشـومی از بسیـویت قـزنان با ه

های خاص ناشی از قومیت، حضور اجتماعی و فرهنگی متفاوتی تجربه دلیل ویژگیاما به
( در پژوهشی در 1394شهریاری )کنند که در برساخت هویت جمعی آنان مؤثر است.  می

 بدونوپابسته، منفعل،  صورت قربانیانی دست زنان کرد به ای ازانتقاد به ارائه تصویرهای کلیشه
خور به ارائه یک نیپولوژی از تصویر ذهنی زنان کرد از خود گونه ابزار قدرت و توسریهیچ

 
1. Web 2.0 
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ر اقتصادی ساختاری، تعی ن پرداخته است. بر اساس مدل نهایی وی، شرایط علّی همچون فق 

-هایی چون مردساالری و بایدها و نبایدهای فرهنگی، شرایط مداخلهساختاری ناشی از ساخت

ای همچون  های مبتنی بر مدرنیسم و روشنگری، شرایطی زمینه گر جنگ و گسترش ایده
در مذهبی و وجود ناسیونالیسم قومی  ـ توپولوژی سخت کوهستانی، در اقلیت بودگی قومی

: 1394تیپولوژی متفاوت زنان کرد و تصویر ذهنی آنان از خود تأثیر داشته باشد )شهریاری، 
به « مادرساالری کرد»(. برجسته شدن زنان کرد مقتدر باعث شده تا سازه مفهومی 252

( بدل شود. مادرساالری کرد اشاره به زنان کرد 1394ترین نتایج تحقیق شهریاری )اساسی
های زندگی و گفته و برای مقابله با سختی گانۀ پیش دلیل شرایط ششبه مقتدری دارد که

 گیرند. مردساالری موجود در جامعه، ابزارهای قدرت را به دست می
در بررسی جامع ساخت هویتی زنان کرد باید به این نکته توجه داشت که هویت جنسیتی 

گیرد که هیم و تعاریفی شکل میتبع آن کردستان، تحت تأثیر مفا زنان در جامعۀ ایران و به
کند و درنتیجه هویت جنسیتی هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه آن را بازتولید می

شود که زن کرد را به پیروی از ها و صفات زنانه و مردانه را شامل میای از ویژگیمجموعه
ید به دنبال بیرون کند؛ بنابراین باشده توسط جامعه ملزم می از پیش تعیین های زنانهنقش

مفهوم  روی سکه های آنکشیدن هویت جامعه موردنظر از مقام تجرید بود و به تشریح واقعیت
تنگناهای  مادرساالری کرد نیز پرداخت. درواقع زنان کرد در طول تاریخ با شرایط خاص

اشی از زمان درگیر با تنگناهای ن ساختاری، فرهنگ تبعیض و نابرابری، تفکیک جنسیتی و هم
اند؛ شرایطی که فرصت برابر جهت مشارکت در عرصه عمومی، اقلیت قومی بودن، مواجه بوده

 کنشگری و ابراز وجود و بیان خویش را از ایشان گرفته است.
ویت ـدی از هـدیـاورانه و دیجیتالی شده امروزه، ما را با نوع جـدنیای فن: هویت مجازی

ویت بیش از هر چیز حاصل تعامل و ارتباط ـجدید از هکند. این نوع واجه میـدرن مـم پست
اجتماعی وب و  ۀهای مختلف ازجمله فضای سایبر، شبکای از فناوریانسان با طیف گسترده

عنوان  به 1اجتماعی است. در این زمینه استوارت هال ۀهای شبکطور ویژه حضور در سایت به
ری و بسط مطالعات فرهنگی نقش گیهویت بود و در شکل ۀمهاجری که خود درگیر مقول

شود و همواره در حال گاه کامل نمی داند که هیچای داشت، هویت را محصولی می برجسته
خصیصه هویت است، به این معنا که هویت همواره در « فرایندی بودن»دگرگونی است. درواقع 

با ورود  (.323: 1383 شود )هال، گاه تمام و کامل نمی است و هیچ« فرایند شکل پذیرفتن»
های نوین به بستر فضای مجازی، هویت دچار دگرگونی شده و مفهومی به نام هویت  فنّاوری

 

1. Hall 
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گیرد. منظور از هویت مجازی مجموعه ادعاهایی است که توسط یک فاعلی مجازی شکل می 

 (Cameron, 2005: 11) های دیجیتالی دیگر ایجاد شده است دیجیتالی در مورد خود یا فاعل
ها و موانع جغرافیایی انتقال اینترنت با عملکرد فرامکانی سبب از بین رفتن محدودیت

در  1شود. در همین مورد شری ترکلاطالعات و طیف وسیعی از محصوالت فرهنگی می
گیری های دیجیتال و شکلکند که بین شبکهاستدالل می« 2زندگی بر روی صفحه»کتاب 

مان هاید. به گفته ترکل، آنالین بودن به معنای خلق هویتای متقابل وجود دارهویت رابطه
های پراکنده اینترنت چیزی جز حاصل نمود صورت مستمر است. هویت هرکس در گستره به

گیری هویت های اندیشه و شکلنیست. هویتی که شدیداً سیال و چندگانه است و بر محدودیت
ان برای این هویت سیال و چندگانه از تعبیر داریوش شایگ. (Turkle, 1999: 26) کندغلبه می

کند، این کلیت نوِ به وجود آمده بر تنوع تکیه دارد و از قید جباریت  یاد می« تکه هویت چهل»
ن رهاست. درواقع این هویت دورگه و یا  زبانی محض، آمریت امر واحد، خالص و تقلیل تک

آورد؛ چراکه هر هویتی از  حرکت درمیهای پیچیده هویت را به  دنده گی است که چرخ چند رگه
شناختی های روانبندی و الیه گی است و ردپا و رسوبات همه شکل پیش یک ترکیب و دورگه

(. بدین ترتیب 139: 1381کند )شایگان، حاصل از برخوردهای گذشته را با خود حمل می
زی شده و قابل سافرد و ثابت نیست، هویتی چندگانه، شبیه هویت مجازی، هویتی منحصربه

ها را احاطه  ای، تجارب روزمره آنهای جامعۀ شبکه برای مردمی که فنّاوری»تجدیدنظر است. 
کرده است، پرسشی که مربوط به هویت است این نیست که من کیستم؟ بلکه پرسش ما 

شده در  گرایانه است و هویت ساختهدیدگاه ترکل اراده .(Turkle, 1999: 26) «کیستیم؟ است
فضای مجازی را متضمن تفاوت، چندگانگی، ناهمگونی و تجزیه در فضایی بازاندیشانه و 

گاه می  3ندیکت آندرسونهای جمعی دیدگاه ببرای درک برساختی بودن هویت داند.خودآ
جوامع متصور: تأمالتی بر پیدایش و گسترش »در کتاب تأثیرگذار خود  (1983)

ملت یک جامعۀ سیاسی  متصور » (6: 1983آندرسون ) قابل توجه است. ازنظر «4ناسیونالیسم
تصور شده به شکل محدود و دارای حاکمیت، متصور است زیرا حتی اعضای  -است 
ترین ملت نیز هرگز بیشتر اعضای دیگر را نخواهند شناخت، مالقات نخواهند کرد و یا  کوچک

شان وجود   تصویری از جامعهها  حال در ذهن همۀ آن ها چیزی نخواهند شنید، بااین حتی از آن
های اجتماعی در این مقاله  توان با توجه به محوریت شبکه ن از ملت را میوتعریف آندرس« دارد

 
1. Sherry Turkle 

2. Life on the Screen 

3. Bendict Anderson 

4. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism 
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از دو جنبه متصور بودن ملت و محدود بودن آن موردتوجه قرار داد. متصور بودن ملت و اینکه  

هن دارند، متضمن این است که دانند تصویری در ذ ای که خود را متعلق به آن می افراد از جامعه
تغییر و دستکاری  ها قابل این تصور ذهنی نیز همانند هر تصویر ذهنی دیگر از طریق رسانه

است. متناهی « جامعۀ متصور»است. وجه دوم تعریف آندرسن محدود و متناهی بودن ملت یا 
ر و محدود بودن جامعۀ متصور بدین معناست که مرزهایی وجود دارند که هر ملت را محصو

ناچار  های دیگری قرار دارند که به کنند و بنابراین در فراسوی این مرزها افراد و یا ملت می
کننده در  به عنصری تعیین« دیگری»گونه  شوند. بدین  تعریف می« دیگری»یا « غیر»مثابه  به

 شود. دهی به ملت بدل می شکل
 

شکل گرفته است؛  2و تلگرام 1اینستاماتیکواژه اینستاگرام از ترکیب دو کلمه : اینستاگرام
به جهانیان  2010ای که در اکتبر ثانیه 60گذاری عکس و ویدیوهای  ای برای اشتراکشبکه

رنامه برای تلفن ـراحی این بـط .((Gibbs; Meese; Arnold; Nansen; Carter, 2014 معرفی شد 
هوشمند توسط یک نفر خابی هوشمندانه بوده است. ازآنجاکه هر گوشی ـهمراه انت
طور مستقیم با دیدگاه و  به گیرد، تصاویر گرفته شده با این دستگاهرار میـفاده قـمورداست
. ویژگی که اینستاگرام را از سایر (Chesher, 2012: 106)روزانه هر کاربر مرتبط است  تجربه
همراه پدید آمد و پس از آن  کند این است که ابتدا تنها برای استفاده از تلفنها متمایز میپلتفرم

های همراه به این است که برخالف درواقع اهمیت تلفن .(Hellberg, 2015)با وب سازگار شد 
محور نیستند و به اصطالح بر روی بدن شخص و در دست او قرار  های رومیزی مکانرایانه

وسته با تلفن ـملی پیوندی تنگاتنگ و تعاــاش را در پیدارند، عاملی که شخص و زندگی روزمره
های نماید. دو ویژگی گوشی ترین ابعاد زندگی انسان رسوخ می خصوصی دهد و بههمراه قرار می

های دار قابل حمل و فراگیر بودن است، این بدین معنی است که طی فعالیت هوشمند دوربین
آید  روزانه عکاس، دوربین با وی است و احتمال بیشتری برای عکاسی به وجود می

(Zappavigna, 2016). 
 

 

 چارچوب مفهومی و سپهر نظری
جای آن  های کیفی صحبت از چارچوب نظری چندان مرسوم نیست و بهکه در پژوهش ازآنجایی

شود که بر فرایند پژوهش اثرگذار است. این سپهر نظری صحبت از نوعی سپهر نظری می

 
1. Instamatic 

2. Telegram 
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کند بلکه به حساسیت داره نمیبرخالف چارچوب نظری در پژوهش کمی، روند پژوهش را ا 

 پردازیم.های مرتبط می مرور برخی از نظریه انجامد. در ادامه به می 1نظری
 

ای را با نام نظریه نظریه« نمود خود در زندگی روزمره»گافمن در کتاب : نظریه نمایشی گافمن
ایفای نقش  رانـها در زندگی روزانه خود برای دیگکند. طبق این نظریه انسان نمایشی مطرح می

کنند ور میـد که تصـران نمایش دهنـویری از خود به دیگـایل دارند تصـها تمانـکنند. انسمی
-تر از تصاویر واقعی آنخاص، این تصاویر مناسب یها انتظار دارند و در موقعیت دیگران از آن

درکی درست از نظریه نمایشی گافمن باید به سه مفهوم کلیدی  برای .(Goffman, 1959)هاست 
 نظریه او یعنی: اجرا، نمود خود و مدیریت تأثیرگذاری پرداخته شود.

های یک فرد مشخص تعریف عنوان تمام فعالیت توان بهاجرا را می»طبق نظریۀ گافمن:       
ثیر أتندگان دیگر را تحتکنکرد که در یک مناسبت مشخص به هر شکلی هر یک از مشارکت

عنوان نقطه ارجاع اولیه برگزینیم،  کننده خاص و اجرای وی را بهدهد. اگر یک مشارکتقرار می
گران و  عنوان حضار، مشاهده دهند بهتوان افرادی را که دیگر اجراها را شکل میآنگاه می
 (.26: 1391)گافمن، « کنندگان معرفی کردمشارکت

تصویری  نمایش خود و ارائه مرکزیت مفاهیم گافمن وجود دارد نحوهبنابراین آنچه در 
شود. البته بحث هویت و به قبول از خود است که مفهوم هویت کلیت آن را شامل میقابل

  های قومی و مخصوصاً در میان کردها بسیار چالشطورکلی در گروه نمایش گذاشتن آن به
ای داشت. گافمن ومی دیگر در نظریه گافمن توجه ویژهبرانگیز است. از همین روی باید به مفه

( برای محافظت از خود و اجراهای آن در زندگی روزمره به مفهوم مدیریت 1391)
 4و پشت صحنه 3کند. مفهومی که به تمایز میان رفتارهای جلو صحنهاشاره می 2تأثیرگذاری

خود و آن بخش دلخواه از های مثبت مفهوم اشاره دارد. جلو صحنه همان جایی است ارزش
شود. در مقابل پشت صحنه مکانی خصوصی و پنهان است هویت خود پررنگ جلوه داده می

های زیادی برای رود انگیزه شود؛ بنابراین انتظار میکه فرد در آن از هویت و نقش خود رها می
برداشت نمایش هویت خاصی از خود در جلوصحنه وجود داشته باشد و کاربر در پی کنترل 

 .دیگران از خود باشد
 

 
1. Theoretical Sensitivity 

2. Impression Management 

3. Front region 

4. Back region 
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یابی بر این فرض استوار است که میان عاملیت نظریه ساخت: یابی آنتونی گیدنزنظریه ساخت 

خواهد از تبعات و ساختار رابطه دیالکتیکی برقرار است. درواقع گیدنز با طرح این مساله می
تا هم ساختار بر عامل  (،Layder, 1997: 113)هر دو برکنار بماند  1گرایی منفی جبرگرایی و اراده

عنوان نظریه سوم در مقابل  حاکم نشود و هم عوامل تأویلی نادیده گرفته نشود. این نظریه به
های جدید اینترنت را در های گفتمانی و ظرفیت گرایی، ضمن آنکه محدودیتجبرگرایی و اراده

کوشش وی درزمینۀ پیوند سطح خرد کند. درواقع نظر دارد به آزادی عمل کاربران نیز توجه می
به این معنا که نقطۀ آغاز هستی شناختی گیدنز نه  .(1389و کالن در جامعه است )ریتزر، 

گاهی )ساخت اجتماعی واقعیت( و نه ساختار اجتماعی بلکه دیالکتیک میان فعالیت ها و آ
عقالنیت را دارند،  دهد. کنشگران ازنظر گیدنز تواناییشرایط است که در زمان و مکان رخ می

ها بتوانند درکی همیشگی از  توانند فراگردهای معمولی را ایجاد کنند که از راه آنیعنی می
های کنش برخوردارند و این هایشان داشته باشند به بیانی کنشگران از انگیزشدالیل کنش

 (.1389 دارد )ریتزر،انگیزش شامل نیازهایی است که شخص را به کنش وا می
یابی به توضیح ساخت ون الزم است در این پژوهش با تشریح دیدگاه گیدنز در نظریهاکن
ساخت و عامل یعنی هویت و اینستاگرام پرداخت. ازنظر گیدنز  دیالکتیکی موجود میان رابطه

شود؛ از این نظر در این ساخت در درون افراد وجود دارد و توسط خود افراد هم بازتولید می
پذیری برای خود متصور توان هویتی دانست که زن کرد در جریان جامعهمی پژوهش ساخت را

پردازد و در  است و در قالب هویتی مجازی در فضای اینستاگرام به بازتولید و حتی تولید آن می
این بستر نقش و تأثیرگذاری عوامل تأویلی همچون تجهیزاتی که در بستر اینستاگرام در اختیار 

توان گفت هویت بازنمایی شده  توان نادیده گرفت. به تعبیری میشود را نمیمیکاربر قرار داده 
 حاصل رابطه دیالکتیکی میان عاملیت زنان و ساختار ناشی از معماری خاص اینستاگرام است.

   

های جمعی رابطه بین هویت: های جمعیشدن و هویت های مرتبط با رابطه جهانینظریه  
ای متناقض و ناسازگار شدن در دیدگاه بعضی اندیشمندان رابطه جهانیخرد و کالن در فرایند 

های کالن و ای موازی است؛ به این معنا که هویتهای اندیشمندان دیگر رابطهاست و در نظریه
های شدن بر هویت خرد در کنار هم به سر خواهند برد. درنهایت در رابطه با تأثیرات جهانی

 بندی کرد:توان در سه گروه دستهها را می ی مطرح شده است که آنخرد و کالن نظریات متفاوت
: دانداصر متناقض و ستیزآمیز میـهای خرد و کالن را در جهان معرویکردی که رابطه هویت (الف

شدن هویت شناسیم. کاستلز به برساختهآمیز را بیشتر با آرای مانوئل کاستلز میرویکرد تناقض
معناست. اینکه چه کسی و با چه منظوری  دهندهت هویت سازماناشاره دارد و معتقد اس

 
1. Voluntarism 
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کنندۀ محتوای نمادین هویت موردنظر و سازد تا حد زیادی، تعیینهویت جمعی را برمی 

دانند و یا اینکه خود را بیرون از آن تصور معنای آن برای کسانی است که خود را با آن یکی می
 (.113: 1380کنند )کاستلز،می
: های جمعی رأی داده استشدن هویت است و به تتثر هویتکردی که مخالف جهانیروی (ب

دانند. به ها را سیال و غیر شفاف میها در دسته دوم جای دارند که هویتمدرنیست پست
های ناب و خالص و محدود و اصیل وجود ندارد و درواقع ها هویتمدرنیستنظر پست

های مدرنیته )از های قرن بیستم یا ایدئولوژییدئولوژیتشدید مباحث هویت را متأثر از ا
دانستند گرایی و نژادگرایی( میقبیل کمونیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، انواع ناسیونالیسم، مذهب

 (.86: 1379اند )بشیریه، های تازه برای خود بودهکه در پی تشدید هویت یا تشکیل هویت
دنز بر این باور است که ـگی و کالن باور دارد: های خردویتـرویکردی که به توازی ه (ج
ی ـی است. واقعیتـهای جمعویتـنشینی ه د همـد شاهـبه بع 1980ه ـانی از دهـوالت جهـتح

ها، این درنـماما برخالف نظر پست؛ گذارنده مینها نیز بر آن صحمدرنیستکه پست
های جمعی ه در مورد هویتشود بلکنشینی تنها به واحدهای خرد و محلی محدود نمی هم

وطنی و رواج هنجارهای جهانی و تعلقات فراملی( نیز  خاص( و کالن )جهان ـ خرد )محلی
ها ضمن کند که فرهنگدرواقع این توازی و همزیستی در آنجا نمود پیدا می مصداق دارد.

گاهی محلی به همزیستی فرهنگ و استفاده از میراث مثبت  شناخت خود و تقویت خودآ
های استحکام جهانی،  سوی آموزه آورند و بر اساس عقالنیت بهتحول فرهنگ جهانی روی می

گاهی محلی و   .(76: 1379یابند )دهشیری،  جهت« جهانی فکر کن و محلی عمل کن»آ
 

 روش پژوهش    
های یابی به نتیجه مطلوب و شناخت کنشبا توجه به اهداف پژوهش آشکار است که دست

شود. چراکه در پاسخ های کیفی میسر نمیاینستاگرام جز از طریق کاربست روشزنان کرد در 
حال که نیازمند درک تجربه کنشگران هستیم، تفسیر و توصیف  های پژوهش درعینبه پرسش

این »رود. ها به شمار میها نیز بخش مهمی از داده محتوای به اشتراک گذاشته شده توسط آن
مثابه طرحی  گر کیفی جهان اجتماعی را بهاست که پژوهشانتخاب از جهت انجام شده 

« ها و تعامالت انسان استرد که قائم به کنشـگیکل از روابط نمادین در نظر میـمتش
kenney, 2009:10).) وژی ـولـها یک تصویر کلی از تیپوتحلیل کیفی داده به همین دلیل تجزیه

ه و ماهیت این پدیده را ـدهد و زمینبه دست میای اینستاگرام هویت زنان کرد در بستر رسانه
نگاری مردم نتنوگرافی یا همانروش های مختلف پژوهش کیفی از میان روش کند.بررسی می

موازات  ازآنجاکه در فضای مجازی فرهنگ و مصنوعات فرهنگی بهمجازی انتخاب شد. 
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منظور خود اینترنت گیرند؛ صحبت از فرهنگ در این بخش  یکدیگر موردمطالعه قرار می 

است و مصنوعات فرهنگی اشاره به کردارها و محتوای تولیدی کاربران در این محیط دارد. 
محقق در زندگی اجتماعات یا « 1وریغوطه»نتنوگرافی نیز همچون اتنوگرافی سنتی از طریق 

یاد « 2توصیف پرمایه»های آنالین به دنبال آن چیزی است که کیلفورد گیرتز از آن به فرهنگ
 Geertz, 1997: 6-7). )کند می

الگوی کلی این پژوهش از طرح پیشنهادی سادبک گیری هدفمند است و روش نمونه
اقتباس شده است. در این الگو از سه فن مشاهده آنالین، مصاحبه آفالین، تحلیل و تفسیر 

کمک گرفته شده ها عنوان ابزارهایی برای گردآوری داده محتوای تولیدی در فضای آنالین به
مدت در میدان پژوهش به مدت یک سال، محتوای  است؛ بنابراین ضمن حضور طوالنی

کاربر در قالب عکس، فیلم و متن مورد تحلیل قرار گرفت و با این کاربران  30تولیدی 
ها، ضمن توصیف غنی ساخت یافته انجام شد. درنهایت در بخش تحلیل دادهمصاحبۀ نیمه

های تحلیل تفسیر و تحلیل تماتیک نیز نگاری مجازی است از روشردمکه شالوده اصلی م
 استفاده شده است.

 

 های توصیفییافته    
ها در تحقیق کیفی، ارائه گزارشی است که بخشی از آن توصیفِ وتحلیل یافته هدف از تجزیه

خراج نگارانه و بخش دیگر آن استشناختی مردمترین راهبرد روش عنوان مهم پرمایه به
وتحلیل است؛ بنابراین در  الگوهای معنایی و کنشی موجود در میدان مطالعه با هدف تجزیه

های به ؛ در عکسن گفته شدـرد نمایشی گافمـبا اتکا بر آنچه در رویکاین مقاله ابتدا 
ها  گذاشته شده به تجهیزات بیانی که هر فرد در اختیار دارد و با استفاده از آناشتراک

گذارد و البته موقعیت فرد از خالل همین اجراها از خود به نمایش میاجراهای متفاوتی را 
هرچند که این تجهیزات گسترده، ، توجه شده است. شودبرای دیگران تعریف و تثبیت می

کند اما در تمامی اجراها فرد فراهم می های منحصربهمتفاوت با ویژگیبستر را برای اجراهای 
( یعنی آرایش صحنه، قیافه و منش را 1392های ساختاری مطرح شده توسط گافمن ) مؤلفه
ر به ـمنج هاجزئیات بصری بکار رفته در عکسها و  درنهایت توجه به مؤلفه توان جست.می
 عی شد.ـایی سه تیپ هویت جمـاسـشن

 ایرانی و قومی کردی.ـ  ی، ملیـوطن انـاند از جه ارتـی عبـاین سه تیپ هویت 
 :گیرند ازجملهتر قرار میهر یک از این سه تیپ در سه زیرمجموعه کوچک 

 
1. Immersion 

2. Thick Description 
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 ؛صورت عضوی از جامعه جهانی، ملی یا قومی معرفی علنی خود به (الف     

 ؛پرداختن به فرهنگ (ب
 پرداختن به سیاست. (ج

 

 
 

 های جمعی شناسایی شده در میان زنان کرد ایرانی کاربر اینستاگرامهای هویت. گونه1نمودار 
 

 

 وطن تیپ هویتی جهان
واسطه محدود شهروند جهان به معنی داشتن مشربی فرهنگی است که به عالیق محلیتِ بی

تواند این شناسد و میشود، بلکه تعلق، دخالت و مسئولیت جهانی را به رسمیت می نمی
(. بر 252: 1381های زندگی روزمره ادغام کند )تاملینسون، عالیق گسترده را در راه و رسم

ای کنیم مقصودمان گونهوطنی صحبت میاساس این تعریف، زمانی که از تیپ هویتی جهان
از بازنمایی هویت مجازی در اینستاگرام است که به فراسوی هویت قومی و ملی نگاه دارد؛ 

ها و عناصر خاطر، تعهد و وفاداری به شناسه هایی که با هدف نمایش احساس تعلقپست
های عنوان همنوع، ارزش ها و مردم جهان بهها، دیگر سرزمینجامعه جهانی مثل دیگر زبان

شوند. هرچند جهانی، مفاخر فرهنگی و مبارزان سیاسی جهانی به اشتراک گذاشته می
تر هستند؛ ولی تقسیم به سه زیرمجموعه کوچک گیرند، قابلر میکاربرانی که در این دسته قرا

 گرایی جای داد.توان زیر افق محلیاجزای هیچ یک را نمی
 

 وطنیت جهان    
صورت  وطنیت در این مقاله به معنی تالش کاربر برای بازنمایی هویتی خود بهمفهوم جهان

عنوان  و پذیرش جهانیان به عضوی از جامعه جهانی، تمایل به عضویت در این جامعه
وطن نخست با درکی فعال از تعلق به دنیای بزرگ، توانایی وطن خود است. فرد جهان هم

واسطه نباشد، را دارد: هویتی که در حصار محلیتِ بی« دارهویت فاصله»تجربه کردن یک 
های مشترک ما نکند، به مخاطره و امکاعنوان انسان با هم متحد می بلکه به درکی که ما را به

هایی که (. پست265: 1381 ،های مشترک ما اعتقاد داشته باشد )تامیلنسونو به مسئولیت
پردازند. درواقع این گیرند به بازنمایی تعلق فراسرزمینی میدر این زیرمجموعه قرار می
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انی ـجه ـۀصورت عضوی از جامع ها اغلب بیانگر تعریف هویت جمعی خود بهبازنمایی 

ر ـاوی هرچه بهتـبرای واکرانی. ـرد یا زن ایـصورت زن ک ود بهـریف خـرفاً تعـنه ص است و
 یشخص های به اشتراک گذاشته شده، به نمایهاین مسئله الزم است عالوه بر پست

کاربر در تعریف کتبی از ها در این دسته از داده )پروفایل( زنان کرد نیز توجه داشته باشم.
کارگیری زبان محلی خود، به فراسوی هویت قومی و ملی رفته و از  جای به هویت خویش به

گونه اطالعاتی درباره کند. عالوه بر این پروفایل کاربر هیچ زبان جهانی انگلیسی استفاده می
دهد و انتخاب زبان انگلیسی برای نوشتن بیو در همین راستا هویت ملی یا قومی وی نمی

انتخاب زبان انگلیسی در پی کم کردن فاصلۀ میان خود و صورت گرفته است؛ گویی کاربر با 
 جامعه جهانی است.

 

 
 نمونه نمایۀ شخصی که کاربر در قسمت بیوگرافی تمام مشخصات خود را .1 یرتصو

 با زبان انگلیسی نوشته است.
 فرهنگ    

پردازند میگیرند به بازنمایی آن دسته از نمادهای فرهنگی کاربرانی که در این دسته قرار می
های ما به محل رود. تامیلسون در این مورد دگرگونیکه از یک شهروند جهانی انتظار می

 ، تغییر محیط زیست فیزیکی و بالفعل ما، تبدیل روزمره فرایندهای سیاسی«هامحلـ  جهان»
های ای و ارتباطی به خانههای رسانه های زندگی، رسوخ فنّاوریاقتصادی دوردست به برنامهـ 

ما، تبدیل فزاینده نگرش چند فرهنگی به هنجار، افزایش تحرک و سفر خارجی و حتی 
داند. او وطنی میهای تحقق جهانفرهنگ غذایی را از جنبه« سازوطن جهان»تأثیرات 

ای که برای محلیت ما اهمیت دارد، احساس همچنین آگاهی از جهان بزرگ همچون مقوله
-ها را نویدبخش جهان صدر در برخورد با آنو حتی افزایش سعههای دیگر ارتباط با فرهنگ

 (.272: 1381داند )تاملینسون، وطنی می
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 کند.. نمونه تصویری که کریسمس را بازنمایی می2تصویر 

 
ای با تنها آرایش صحنه تأمل است؛ کاربر نه آورده شده است قابل 2تصویر شماره آنچه در 

عکس خود انتخاب کرده بلکه با پوشیدن لباس کریسمس عنصر تم کریسمس را برای فضای 
نمادی از فرهنگ جهانی  عنوان جشنی مسیحی، قیافه را نیز برجسته کرده است. کریسمس به

ای که درختان است که کاربر در اینجا با پوشیدن لباسی مختص به کریسمس و آرایش صحنه
امالً جهانی از خود و به دور از نمادهای بینیم، به بازنمایی هویتی ککریسمس را در آن می

گونه کاربر پیوند هویتی خود را با محدوده سرزمینی خود قطع  محلی پرداخته است. بدین
جوگیریم، »تأمل، متنی است که برای این پست انتخاب شده است:  کند. دیگر عنصر قابل می

فته و گرامی هایی که انگار هفت جد و آبادشان، کریسمس را جشن گرچونان آدم
دهد که کاربر به اینکه به ورای امر محلی رفته واقف است و  این متن نشان می«. داشتند... می

گاه هویتی جهان تواند کند. یک و تفسیر دیگر می وطنی از خود بازنمایی می به شکلی خودآ
این باشد که شخص برای جلوگیری از انتقاد دیگران با این جمله پیشاپیش حربه را از 

 منتقدان احتمالی گرفته است.
ترین نکته برجسته ۀدهندهای شکل گرفته حول هر عکس نشانشده و بحث نظرات درج

ها بعد از مدت بسیار کوتاهی توسط این عکس، کامنت ۀپست ازنظر دیگران است. دربار
دهد، بسته شد تا حق اظهارنظر از ابزاری که اینستاگرام در اختیار صاحب صفحه قرار می

قطعاً این ابزار جدید اینستاگرام در راستای افزایش عاملیت و کنترل دیگران گرفته شود. 
ای به دریافت مدیریت تأثیرگذاری توسط صاحب صفحه بوده است. زمانی که کاربر عالقه

گذارد، با  دهد آنچه به نمایش میبرانگیز دیگران ندارد و ترجیح میاظهارنظر چالش
کند. گافمن این اظهارنظرهای متفاوت دیگران مورد خدشه قرار نگیرد از این ابزار استفاده می
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شنگه در صحنه ها از بروز الم وسیله آن داند که فرد بهتصمیمات را جزء تجهیزاتی می 

  .کندجلوگیری می

  
 

های مختلف بازنمایی شیوهکند. نمونه تصاویری که فرهنگ غرب را بازنمایی می .3تصویر 
فرهنگ جهانی توسط زنان کرد. کاربران با انتخاب الگوهای جهانی برای به تصویر کشیدن، کاماًل از 

اند و برای تائید و ابراز هویتی خود به الگوهای فرهنگی غربی روی هویت محلی خود فاصله گرفته
طور که در  کند. همانبروز می« 1رهنگیفرایند مصرف ف»صورت  اند. این ابراز هویتی اغلب بهآورده

شود بازنمایی مصرف فرهنگی از طریق به اشتراک گذاشتن رنگ موی سال غربی،  تصاویر دیده می
 عنوان غذایی فرنگی و نیز نحوه پوشش و آداب غیربومی صورت گرفته است. پیتزا به

 

 

توجه دیگران به  های کاربران این گروه تالش برای جلب کردنتأمل در عکس قابل ۀنکت
عنوان نمونه آورده شده است  ها که بهتصویر است. در همین عکس سمت عناصر سازنده
های کاج کریسمسی، لباس کریسمس، لباس رپ و ای داشته درختآنچه اهمیت ویژه

های خالکوبی روی دست، پیتزا و رنگ موی سال جهانی بوده است. درواقع این درخت
ها به معنی از بین بردن  کشند و حذف آنصلی تصویر را به دوش میکریسمس هستند که بار ا

عنوان عنصری در تصویر بهره  شود. اگرچه کاربر از بدن خود بهذهنیت اصلی کاربر تلقی می
گرفته است؛ اما بیش از هر چیز مقصود به تصویر کشیدن نهایت نزدیکی و یا حتی ادغام 

 دلیلمبتنی بر حضور فیزیکی خود. به همین  خود با فرهنگ غربی بوده است تا اجرایی
های کاربران این تیپ هویتی اگرچه عاری از تغییر و دستکاری است ولی نشان از عکس

 رنگ کردن سایر عناصر است.تالش خاصی برای تأکید بر نمادهای فرهنگ جهانی و کم
  

 

1. Cultural Consumption 
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 سیاست     

پردازند. بعد سیاسی خود میوطنی کاربران این گروه به بازنمایی بعد سیاسی هویت جهان
های تاریخی و سیاسی عالوه بر نمادهای سیاسی جهانی، به خاطرات و رخدادها و شخصیت

صورت به اشتراک  تواند بهوطنی مینیز ناظر است. بازنمایی بعد سیاسی هویت جهان
ی که گذاشتن عکسی از پرچم ایتالیا و یا عکسی از فیدل کاسترو باشد. تعهد به اجتماع جهان

دهد و همچنین های جهانی خود را نشان میها با بازنمود مناسبتدر تعدادی دیگر از عکس
توانند نمادی از بعد های جهانی میها و سازمانمشارکت و عضویت در اجتماعات، باشگاه

 سیاسی هویت جهانی باشد.

 
 بازنمایی پرچم ایتالیا .4تصویر 

 

عکاسی که به تصویر کشیدن پرچم ایتالیا را ممکن کرده ای برای انتخاب عامدانه زاویه
چنان تالشی کرده است که هیچ جای  است. کاربر برای به تصویر کشیدن پرچم ایتالیا آن

شکی باقی نگذاشته است که تمام هدف تنها به تصویر کشیدن آن پرچم بوده است. بیو با 
ه پرچم ایتالیا در وسط آن در اهتزاز آسمانی ک«. آسمان من»زبان ایتالیایی نوشته شده است: 

 دهد.است تمام عشق و عالقه صاحب عکس را به ایتالیا نشان می
 

 تیپ هویتی ملی  
ترین هویت جمعی در سطح عنوان عام شکل دیگری از هویت جمعی، هویت ملی است که به

ازتفسیر بازتولید و ب ( هویت ملی را18: 2000) 1شود. آنتونی اسمیتمییک کشور شناخته 
داند که عناصر تمایز بخش هر هایی میها و سنتها، نمادها، خاطرات، افسانهپایدار ارزش

رود که احساس تعلق به یک ملت از طریق بازنمایی همین ملتی هستند؛ بنابراین انتظار می

 

1.  Anthony Smith 
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-گونه نمادها و نشانه واسطه اشتراک داشتن در این مجموعه صورت گیرد. به عبارتی افراد به 

 خورند.یابند و برچسب هویتی میها که ملت نام دارد پیوند میا، با گروهی از انسانه
 ملیت  

یکی از اشکال بازنمایی هویت ملی توسط زنان کرد در اینستاگرام؛  ،منظور از مفهوم ملیت
 عنوان زادگاه و سرزمین آبا و اجدادی خود است. ای سرزمینی به نام ایران بهاشاره به محدوده

 

 
 سیل مازندران .6 یرتصو

 

مازندران است. در این عکس وجه ویرایشی کار  1398مربوط به سیل سال  6تصویر 
کند. درواقع کاربر با استفاده از فیلترهای پیشنهادی اینستاگرام که فضایی خودنمایی می
بخشد و استفاده از قلم ویرایشی که با آن متنی احساسی نگاشته و  عکس می خاکستری به

افزودن قلبی سیاه و هشتگ گلستان و مازندران از ابزارهای اینستاگرام برای اثرگذاری بیشتر 
مندی ویژه در استفاده از امکانات ویرایشی توان گفت بهرهنهایت استفاده را برده است. می
ها برای اثرگذاری بیشتر است. کاربر با همدردی کردن در این  توسط کاربر به معنای تمایل آن

باز که چه بر  تر از نابینایی دیدن است، با دو چشمهراسناکقعه در توضیح عکس نوشته: وا
 آید.مان میسر سرزمین

زدگان است ولی اگر پوستۀ ماجرا را در ظاهر این عکس تنها اظهار همدردی با سیل
ی و آشکارا به مای مل« آیدمان می چه بر سر سرزمین»دارد که بشکافیم وقتی کاربر بیان می

 رسیم.وطن می عنوان هم های پذیرش دیگران به مؤلفه
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 فرهنگ  

داند که درگذشته ( بعد فرهنگی هویت ملی را مجموعه ذهنی مشترکی می35: 1389ساعی ) 
های های بعدی منتقل شده است و نسلپذیری به نسلتاریخی شکل گرفته و طی فرایند جامعه

ها، اند. این مجموعه ذهنی شامل ارزشارث بردهعنوان میراث گذشته به  نوین آن را به
مردم یک جامعه است که  بینپذیری و تفریحات هنجارها، نمادها، اعتقادات و مذهب، جامعه

های کلیدی در نگهبانی و معرفی هویت ایرانی  صورت وجدان جمعی درآمده است. از مؤلفه به
ی به عناصر و نمادهای مشترک در رسوم و سنن ملی هستند؛ بنابراین احساس تعلق و وفادار

های هویت ملی است. در درون یک عنوان مؤلفۀ فرهنگی یکی از شاخصه اجتماع ملی به
اجتماع ملی، میزان تعلق و وفاداری اعضا به هر یک از عناصر و نمادهای مذکور، احساس 

 (.13: 1380کند )یوسفی،ها را مشخص می هویت آن
 

 
 های کاربران این گروهبازنمایی غالب از عید نوروز در عکس .7تصویر 

 

گذاری شویم که قصد کاربر از به اشتراکهای فوق متوجه این نکته میبا نگاهی با عکس
سین به سین بوده است. کاربر تنها با استفاده از آرایش صحنه با هفتآن نمایش سفره هفت

عنوان  سین بهریک گفته است. در حالی که سفره هفتنوروز اشاره کرده و در متن نیز آن را تب
شود، کردها آتش را نمادی از عید ها برپا می های ایرانینمادی از عید ملی نوروز در همه خانه

 چنان مرسوم نبوده است. سین آندانند و تا چند سال اخیر پهن کردن سفرۀ هفتنوروز می
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های ها و آهنگگذاری عکسبه اشتراک پسر.. تصاویر شجریان پدر و شجریان 8تصویر 
گذاری ها در میان کاربران، اشتراکترین و پرتکرارترین پستهنرمندان و مفاخر ایرانی، یکی از رایج
 عکس یا آهنگ خوانندگان ایرانی است.

 

  
 ای از ابراز تأسف و ناراحتی کاربر از تخریب خانۀ پدری هوشنگ ابتهاجنمونه .9تصویر 

 

خاطر کاربر را به یکی از  بستگی و تعلق فوق نمونه دیگری از دل گذاشتهبه اشتراکپست 
دهد. کاربر عکسی را از تخریب خانه پدری بزرگان و شاعران ادبیات فارسی نشان می

هوشنگ ابتهاج به اشتراک گذاشته و در متن با اشاره به شعری از او، تأسف خود را ابراز 
مند به ادبیات است در توضیح ن صفحه که شاعر و عالقهکرده است. شادی، صاحب ای

 گوید:چنین می خاطر خود به ادبیات فارسی این تعلق
من در حوزه هنری، تفکری ناسیونالیستی ندارم که باید حتماً به هنرمندان و شاعران کرد »

ان اندازه توجه نشان دهم. اینکه من فقط آثار شاعران خود )کرد( را مطالعه کنم دقیقاً به هم
زند که آثار شاعران فارس و خارجی را بخوانم ولی از خواندن آثار شاعران به من ضربه می

گذارم. رسول یونان، هایی از تمام شاعران را به اشتراک مینظر کنم. من پستکرد صرف
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، فروغ فرخزاد. در کل من در حوزه هنر به ملیت شاعر اهمیت 2، نالی1شهریار، شیرکو بیکس 

کنم که به ادبیات فارسی گرایش بیشتری دارم چون من زبان دهم. ولی خب انکار نمینمی
 «.فهمم و بر آن تسلط دارمفارسی را بیشتر از هر زبان دیگری می

 

 سیاست   
ترین  د سیاسی را مهمـدهای مختلف هویت ملی در ایران، بُعـبُع بین( 36: 1389ساعی )

گیرد که افرادی که ازلحاظ فیزیکی و قانونی عضو میداند؛ بُعد سیاسی در صورتی شکل می
کنند و یک نظام یا ساختار سیاسی هستند و در داخل مرزهای ملی یک کشور زندگی می

موضوع و مخاطب قوانین آن هستند، ازلحاظ روانی هم خود را اعضای آن نظام سیاسی 
ختص به کسانی نیست بدانند. ازلحاظ روانی خود را عضوی از نظام سیاسی دانستن فقط م

کنند بلکه کسانی که منتقد نظام هستند و امید به بهبود آن دارند نیز به که نظام را تائید می
دانند. درنتیجه بُعد سیاسی تائید کنندگان نظام، خود را عضو آن نظام سیاسی می همان اندازه

خاطر به  تعلق صورت بازنمایی نمادهای ملی سیاسی، هویت ملی در فضای اینستاگرام به
بخش حکومت خود را های مشروعیتدولت، نظام سیاسی، میراث سیاسی گذشته و ارزش

 دهد.نشان می
 

÷ 
 جمهور وقت و نظرات کاربران در مورد این عکس عکسی در ستاد انتخاباتی رئیس. 10تصویر 

 
 

 شاعر کرد اهل سلیمانیه کردستان عراق .1
 شاعر کالسیک کرد اهل مهاباد .2
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 بازنمایی از مشارکت در امور سیاسی کشور است. مشارکت سیاسی ازجمله 10تصویر  

های مثبت، بازنمایی روایتی مثبت  های مثبت در بازنمایی هویت سیاسی است. مؤلفه مؤلفه
عنوان نمونه در این تصویر شخص روایتی مثبت از  از هویت سیاسی شخص هستند. به

ها و هویت سیاسی ملی خود، مبتنی بر حمایت از ساختار قدرت مستقر، دفاع از آرمان
 استقالل و حاکمیت ملی ارائه کرده است. اهداف نظام سیاسی و تأکید بر

موفق »های کاربران است. پست فوق تنها سه کامنت دیگر کامنت یلتحل مؤلفه قابل
ای کاش برای »و استیکر قلب و یک کامنت اعتراضی دارد. کاربری نوشته است: « باشید

این  البته صاحب عکس پاسخی به«. کردیچنین تالش میاحقاق حقوق خودمان نیز این
« خودمان»دو نکته قابل توجه است؛ اولین نکته اشاره به واژه  باره ینکامنت نداده است. درا

دهد.  عنوان دیگری قرار می عنوان کرد در مقابل ایرانی به است. صاحب کامنت خود را به
ی از ـبخش مهم« ریـدیگ»ه با ـاره داشت مواجهـ( نیز اش1984ون )ـهمچنان که آندرس

برساخت هر نوع هویت جمعی است و در این مورد، نویسنده کامنت مسائل گیری و شکل
گوید ای کاش صاحب عکس به  داند و با واکنشی منفی میسیاسی ایران را مسائل خودی نمی

ها است. از های منفی به این قبیل بازنماییمسائل کردی بپردازد. دومین نکته نوع واکنش
ها  ت ملی، نمادهای ملی سیاسی هستند که بازنمایی آنهای مهم بعد سیاسی هوی دیگر مؤلفه

نمایانگر اعتقاد به یک اجتماع سیاسی واحد با استقالل ملی است. هر ملتی با قرار گرفتن در 
زیر یک پرچم واحد، سرود ملی واحد، رهبری سیاسی و قانون اساسی واحد، هویت سیاسی 

مل همبستگی و پیوند ملی مردمان یک ترین عوا کند. این نمادها از مهممشترکی پیدا می
صفحه شخصی مراجعه شد که در این میان  500سرزمین هستند. برای بررسی این مؤلفه به 

و یکی از ـتنها یک مورد از بازنمایی پرچم ایران مشاهده شد و یک مورد دیگر نیز در آرشی
ام ـبود. در تم اگرام خود پاک کردهـحۀ اصلی اینستـکاربران قرار داشت و آن را از صف

 شود. هیچ توجهی به سرود ملی دیده نمی یهای موردبررسصفحه
تأمل این است زمانی که زن کرد در فضای اینستاگرام به بازنمایی خود در قالب  نکته قابل

شود و امکان دارد سایر رو میپردازد با واکنش منفی سایر کاربران روبههویت ملی ایرانی می
ای منفی از او ارائه دهند و این به کاهش تعداد ا تخریب کنند و چهرهکاربران شخصیت وی ر

شود؛ بنابراین کاربرانی که اقدام به بازنمایی هویت ملی خود ها منجر میها و کامنتالیک
گیرند. به استناد های سخت و محکمی برای این بازنمایی در نظر میکنند، محدودیت می

کاری نمایشی و به کارگیری اعمال ای مالحظهکند با گونهیهای گافمن، هر فرد تالش مگفته
(. بخشی از 1392 تدافعی میزان کنترل خود بر شرایط نمایشی را افزایش دهد )گافمن،

شود های یک پست ثابت میمیزان پذیرش اجتماعی در فضای اینستاگرام با تعداد پسندیدن
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کس به ـران برای یک عـایر کاربـسراتی که ـونگی نظــداد و چگـر با تعـی دیگـو بخش 

نویسند. زمانی که پستی تعداد الیک و کامنت کم داشته باشد حسی گذاشته شده میراکـاشت
 کند.تماعی را برای فرد تداعی میاز طرد اج

    

 ویت اسالمیه   
. توان نادیده گرفتهای اسالمی و مذهبی را نمی های مختلف هویت ایرانی، مؤلفه مؤلفه بین

دانند. از  ی میـرانـویت ایـمی از هـش مهـاسالمی را بخ یها ن مؤلفهابسیاری از محقق
شده است،  یدهتن های تاریخی بسیار دور هویت ایرانی با هویت اسالمی درهمگذشته

بسا  برد و چهای که در تحلیل نمادهای ایرانی اسالمی، تفکیک این دو ما را به غلط می گونه به
تنیدگی فرهنگ ایرانی با فرهنگ اسالمی را در های تاریخی این درهمریشهغیرممکن باشد. 

توان های دینی حکومت صفویه میظهور اسالم و نحوه ورود آن به ایران و بعدها سیاست
های اولیه ظهور اسالم و ورود آن به ایران، هویت ایرانی از توان گفت که در قرنمی»جست. 

ای از ادبیات و روح ایرانی بود و دیگری یین باستانی که آمیزهگرفت: یکی آدو آیین مایه می
دین جدید اسالم که دگرگونی شگرفی را در فکر، فرهنگ و هویت ایرانی به وجود آورد. 

در دو قرن اول اسالمی، پس از یک دوره پرتالطم حمله اعراب به ایران، هویت  که یطور به
 )ساعی،« در یک بحران هویت فرو رفت رو شده وکهن ایرانی با چالشی اساسی روبه

این سکوت فرهنگی و بحران هویتی را در  یا ( و درنهایت ایرانیان راه چاره8: 1389
پیامد انقالب اسالمی که  حال ینآمیز و آشتی میان فرهنگی پیدا کردند. بااهمزیستی مسالمت

گرایانه دولت ملی سازی وهای ملتدینی در برابر سیاست با ماهیت هویتی مقاومتگرانه
های فرهنگی و هویتی رنگ دینی و مذهبی بیشتری داد. درواقع پهلوی بروز یافت، به سیاست

از آن به بعد بر بُعد دینی هویت ایرانی تأکید و بسیاری از ابعاد هویت ایرانی به دلیل 
تحدید  گراییهای نظام سیاسی پهلوی به حاشیه رانده شد. درنتیجه ملیهمخوانی با اولویت

گرایی تقویت شد. بر همین اساس در تحلیل نمادهای ملیتی، فرهنگی و سیاسی ملی و اسالم
های آن باید توجه داشت. فرهنگ  حال پیچیدگی تنیدگی این دو هویت و درعینبه این درهم

تنیدگی تأکید دارد و هویت جمعی ایرانیان را همچون گذر  رجایی بر این پیچیدگی و درهم
داند. ایران و ایرانیت )فردیت عارفانه(، دین و اسالمیت  ز بسترهای متعددی میرودخانه ا

روی و فتوت و جوانمردی( و تجدد )خداپرستی و وحدانیت(، سنت و عرف )اعتدال و میانه
تر و استوراتر در جریان و روزآمدی )فردیت مسئول و آزادی معقول( چهار بستر خروشان

رودخانه  بخشتر و پویاییکن است یکی از این بسترها خروشانهویت ایرانی هستند. البته مم
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بسا هر چهار  هویت باشد؛ گاه ممکن است تالقی دو بستر هویت را پرقدرت کند و حتی چه 

 (.1382بستر در تعامل با یکدیگر قرار گیرند )رجایی، 
ای از  نهتنیدگی این دو مؤلفه، گوبا توجه به گفتمان اسالمی و گفتمان ایرانی و درهم

ازاین در تحقیقات مشابه موردتوجه قرار  هویت در میان کاربران زن کرد مشاهده شد که پیش
طور عام و نمادهای  از زنان با به تصویر کشیدن نمادهای اسالمی به گونه نگرفته است. این

ه طور خاص در پی ارائه هویتی ایرانی اسالمی از خود هستند. این کاربران با ارائ شیعی به
زنند. به بیانی دیگر  شدۀ اسالمی و شیعی آن را هویت ملی خود پیوند می آل تعریفهویت ایده

گیرد. در عکس گویی تیپ هویت ملی عالوه بر نمادهای ملی از نمادهای مذهبی نیز مدد می
 شود.بندی دو گفتمان ملی و اسالمی دیده میزیر مفصل

 
 عکس به اشتراک گذاشته شده به مناسبت شهادت شهید حججی .11 یرتصو

 
محسن حججی از نیروهای موسوم به مدافع حرم در سوریه بود که در عملیاتی به اسارت 

مذهب داعش درآمد و پس از دو روز به دست آنان به شهادت رسید. آتوسا که یک کرد شیعه 
 گوید:گذاری این عکس میاست دربارۀ به اشتراک

شناسم. به نظر من ایرانی بودن و کرد عنوان یک ایرانی کرد می هویت خودم را به من»
ناپذیرند، البته برای من ایرانی بودن خیلی بیشتر ارجحیت داره بر بودن دو تا مفهوم تفکیک

های من دربارۀ ایران است. من این پست را زمانی به کرد بودنم و به همین دلیل بیشتر پست
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وخاک افتخار کردم، به نظرم  عنوان فرزند این آب که به شهید حججی به اشتراک گذاشتم 

 «.گرامم عکسی از او را داشته باشمکارش ارزشمند بود و دوست داشتم توی صفحه اینستا
ای که آتوسا به آن اشاره کرده است ایرانی بودن است. ولی نکته قابل توجه  ین مؤلفهنخست

-سا در بازنمایی کردن شهید راه باورهای شیعی تعریف میاین است که ایرانی بودن برای آتو

 شود.
 

 
 

 گذاری عکس خود در کربالنمونه دیگری از برجسته کردن هویت شیعی خود با اشتراک .12 یرتصو
 

بینیم کاربر کامالً تعمدی و در راستای هدفی از پیش می 12طور که در تصویر  همان
انتخاب کرده است که توجه را به سمت فضای حرم، گنبد شده مکانی را برای عکاسی  طراحی
های حرم و در ورودی آن جلب کند؛ به عبارتی کاربر با نحوه ایستادن و ژست مقابل و مناره

سو خبر از  دوربین به دنبال تأکید خاصی بر فضای حرم است. اتخاذ این شیوه از اجرا از یک
وی دیگر تمایل به دیده شدن این اعتقاد و دهد و از ساعتقادات دینی و مذهبی کاربر می

گونه از کاربران بر ارائه  توان گفت منش ایندهد. از همین روی مینمایش هویت خود می
 هویتی شیعی از خود است.

 

 تیپ هویتی کردی   
وطن و هویت ملی، بازنمایی هویت کردی در کاربران  های هویت جهان در قیاس با تیپ

چشمگیرتری دارد. در این خصوص رابرتسون، گیدنز، روزنا و ترنر به موردبررسی حجم 
شدن در حذف عالیق محلی اشاره  های اطالعاتی و ارتباطی و پدیده جهانیناتوانی فناوری

(. عالوه بر توجه به برجسته شدن عالیق محلی و استفاده 132: 1385کنند )رابرتسون، می
ها یعنی ترین نقطه اشتراک عکس ایی بیشتر باید به مهمها برای همگر زنان کرد از این فناوری



  مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات ❖ 134

❖ 
ال 
س

21 
اره
شم

 ،
 

52
ل 
لس
مس
 ،

84، 
ان
ست
زم

  
13

99
رغم بهنمود هویت مقاومت توجه کرد. اهمیت این امر از این حیث است که کاربران این گروه  

سو با  کنند، از یک گذاشته شده و مسائلی که برجسته میهای به اشتراک تفاوت در مؤلفه
سائل مربوط به هویت کردی و از سوی های ایدئولوژیک درباره مواژگون ساختن قضاوت

صورتی دفاعی به  دیگر با تأکید بر خطوط تمایز و تقویت حدومرز بین خود و دیگری به
گرایی مبتنی بر قومیت غالباً از پردازند. چنانکه شف اشاره دارد ملیبازنمایی هویتی خود می

اقتصادی و یا  بطن احساس بیگانگی و احساس خشم علیه تبعیض ناعادالنه سیاسی یا
های این تیپ موردبررسی قرار  (. در ادامه مؤلفه26: 1380خیزد )کاستلز، اجتماعی برمی

 گیرد. می
 

 قومیت کردی    
شود، نیازی به برای توضیح آنچه تحت عنوان بازنمود هویت کردی در پروفایل نام برده می
کرد کاربر شبکه کنکاش و جستجوی فراوان نیست. کافی است به سراغ صفحات زنان 

 ها داشته باشیم. اجتماعی اینستاگرام برویم و نگاهی به پروفایل آن

 
دو نمونه نمایه شخصی که کاربر در قسمت بیوگرافی با نوشتن بازنمایی هویت کردی. .13 یرتصو
 به تعریف مستقیم خود با هویت کردی پرداخته است.« شومصبح روی دار کرد می 5»جملۀ 
 

ویت ـویت را به هـویت خود اولـبینیم که کاربران در بیان هپروفایل فوق میدر سه نمونه 
مستقیم  زنی و احساس تعلق عاطفی و احساسی به کرد بودن به شیوه اند. برچسبردی دادهـک

ای مهم در تعریف خود است،  صورت گرفته است؛ چراکه ازنظر این گروه کرد بودن مؤلفه
 اولین نگاه به چشم آید.ای که تالش دارند در  مؤلفه

عنصر مهمی  دیگر، کُردژه اند عالوه بر وادر پروفایل کاربرانی که در این گروه قرار گرفته
است. « شومصبح روی دار کرد می 5»خورد اشاره پررنگ کاربران به جملۀ که به چشم می
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ود را بسیار چنینی موضوعی هویتی و تعریفی ساده از قومیت خکاربران در قالب جمالتی این 

هویت است که  ترین مسئله در بازنمایی این گروه مقولهکنند. درواقع محوری سیاسی می
 بسیار سیاسی شده و شکلی از مقاومت یافته است.

 

 فرهنگ    
ترین ممیزۀ قوم و قومیت در ابعاد فرهنگی آن  اند که مهمصاحبنظران بسیاری بر این عقیده

؛ ویدا، 1380 ؛ برتون،1376 ؛ گیدنز،2008چاتارامان، ؛ 2001 نهفته است )اسمیت،
های  دیگر گروه بیان (. به1978؛ بررگس، 2006 ؛ جوانگ،1378؛ کوزر و روزنبرگ، 2008

ورسوم و پیشینه  های فرهنگی نظیر زبان، مذهب، آدابقومی بر بنیاد مواریث و شناسه
ا برای حفاظت از گروه در هایی رگیرند. مرزهای گروه قومی، مکانیسمتاریخی شکل می

ها مشخص هایی فرهنگی را برای شناخت تفاوت میان گروهگذارند که شاخص اختیار می
ها چند ویژگی دارند: نمادین هستند، یک عضو را از غیرعضو متمایز و کنند. این شاخصمی

های اجتماعی خود را کنند و در واکنش به شرایط و محیطشرایط عضویت را مشخص می
های اجتماعی درون و های قومی همواره از طریق کنشسازند. مرزهای هویتایان مینم

شوند. عناصر الزم برای ساخت هویت های قومی تحریف، تحدید و تولید میبیرون اجتماع
کند و شود. فرهنگ محتوا و معنای قومیت را تأمین میو مرز قومی توسط فرهنگ تعیین می

(. در این 97: 1391پور، پور و حسنکه ما چه هستیم؟ )محمددهد به این پرسش پاسخ می
بین اجراکنندگان مؤلفه فرهنگی هویت قومی در اینستاگرام بیش از هر چیزی با بازنمایی 

ورسوم کردی به تعریف هویت  لباس کردی، زبان کردی، هنرمندان و مفاخر کردی، آداب
 اند.کردی خود پرداخته

 

  
 

 کاربرانی که با نمایش لباس کردی در پی بازنمایی هایعکس .14 یرتصو
 بعد فرهنگی هویت کردی هستند.
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گیرند و البته نقطه له مهم در رابطه با کاربرانی که در این دسته قرار میأین مسنخست 

عنوان سوژه عکاسی و به تصویر درآمدن لباس  ها، حضور خود کاربر بهاشتراک این عکس
ترین مؤلفۀ هویتی بیشترین  عنوان مهم ن حیث است که پوشاک بهاوست. اهمیت این امر از آ

گویایی را در بیان و ابراز هویتی دارد. درواقع افراد در قدم اول از طریق پوشاک، کالبد خود 
کنند. در این بین کاربر با به نمایش درآوردن کنند و آن را به نشانه تبدیل میرا نمادین می

ای به دنبال تعریف هویتی است. کاربر در اینجا شکل آگاهانه لباس در کالبد خود اغلب به
قرار دادن دیگران بیش از هر چیزی به بدن خود متکی شده است. گافمن در  یربرای تحت تأث

های مدیریت تأثیرگذاری و کنش اجراکنندگان بر این رابطه بر این نظر است که استراتژی
 (.7: 1392 افمن،اصول اجرای تئاتری بنا نهاده شده است )گ

شدت  دهنده هویت قومی، زبان است که کردها بههای تشکیل ترین مؤلفه یکی دیگر از مهم
گروه شناخته  عنوان یکی از تعلقات قومی کنند. زبان بهدر فضای اینستاگرام بر آن تأکید می

دت وحدت زبانی تضمینی است بر وح»شود، درواقع شود که موجب تداوم و بقا گروه میمی
(. این مساله در فضای مجازی 145: 1380)برتون، « سیاسی و بر وحدت روانی

کردی در نگارش برخی متون، تشویق به  صورت ترجیح در استفاده از زبان موردبررسی، به
روز جهانی زبان مادری، بازنمایی  یادگیری زبان کردی، ارائه راهکار برای یادگیری و واکنش به

 شود.می

 
الدین دمیرتاش و متنی با این مضمون: برای  شده از صالح تصویر رمانی ترجمه .15 یرتصو

 مان رمان کردی را با زبان کردی بخوانیم. یادگیری زبان مادری
 

های واسطه ماهیت ارتباطی و اعتقادی خود در چالش زبان یکی از عناصر فرهنگی که به
در بازنمودهای قومی زنان کرد  آیدحساب می کننده بههای هویتی تعیینقومی از شاخص

های درونی آن کمتر مورداشاره قرار گرفته است. به عبارتی برجسته شده و برخی تفاوت
اند. منش کاربران اینستاگرام بر این زدایی قومی باشند بسیار اندکویتـواردی که دال بر هـم
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زبان  ختلف درونی یکگیرند و با سطوح ماست که زبان را عمدتاً در تمامیت آن در نظر می 

 گوید:باره می شویم. سحر دراینها بیشتر مواجهه نمیها و گویشیعنی لهجه
خب این خیلی طبیعی است، مانند آب خوردن و غذا خوردن که برای انسان طبیعی »

خواهد، کردی نوشتن و کردی حرف زدن نیز برای من طبیعی است و است و اصالً دلیل نمی
. ولی من در فضای مجازی از اینکه باید با کردی بخوانیم و با کردی ای عجیب نیستمساله

 ...«.گویم حرف بزنیم، می
 

 سیاست    
سیاسی برای احقاق حقوق سیاسی کردها مانند مطالبۀ  ظهور ناسیونالیسم کردی و مبارزه

کردستان هایی مربوط به تاریخ معاصر و مدرن خودمختاری سیاسی و اخیراً فدرالیسم، پدیده
های های عثمانی و سلسله قاجار، با رشد فزایندۀ مجموعهاست. پس از سقوط امپراتوری

ملت و خیزش ناسیونالیسم ملی در ترکیه، ایران و سایر کشورهای عربی مانند ـ  نهادی دولت
ترین واکنش  (. رایج83: 1385 پور،تدریج آغاز شد )جالیی عراق، ناسیونالیسم کردی نیز به

ان به رویدادهای گذشته و حال حاضر کردستان، نمایش رنج مضاعف است. شاهد این کاربر
عام و های تاریخی و کنونی مربوط به وقایع قتلشمار عکسگذاری بیمدعا به اشتراک

شیمیایی کردن و آوارگی است. هدف اصلی از این اجرا طرح مسئله رنج کردها در فضای 
شود دیگر یی این نمایش از سوی کاربر باعث میمجازی و در سطحی اجتماعی است. گو

گاهی جمعی شکل بگیرد. تأکید  کردها از این وضعیت آگاه شوند و درنهایت نوعی خودآ
کاربر بر این است که این عکس را به اشتراک بگذارد که این رویداد در یادها بماند و تاریخ 

 پررنجی که متصور است فراموش نشود.

 
 ای مشکی، روشی که در فضای مجازی سوگواریگذاری صفحهبه اشتراک .16 یرتصو

 دهد.و نهایت غم و اندوه کاربر را نشان می
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به اشتراک گذشته شده است.  2در عفرین 1بعد از شروع عملیات نظامی ترکیه 16تصویر  

ت نیروهای کرد مستقر در عفرین تحت حمایت آمریکا بودند به همین دلیل کاربر در این پس
کس دیگری  کند. کاربر بر این باور است که هیچالمللی ابراز میناامیدی خود را از جامعه بین

کند و راه رهایی از این وضعیت را تنها از یاد نبردن این وقایع و اتحاد ها را حمایت نمیکرد
گاهیکردها می یاد  بخشی و تأکید بر از داند. مسئله مهم در اینجا این است که منش کاربر آ

 نبردن مسئله بوده است.
 گوید:زهرا در این رابطه می

اگر از فرودستان جامعه باشی و به هر طریقی هویتت را انکار کنند، از تمامی ابزارهای »
های کنی؛ بنابراین شبکهای جهت ابراز هوت جمعی خود استفاده میعنوان وسیله ارتباطی به

خواهد؛ مخصوصاً اینکه امکانات و هزینۀ کمتری میاجتماعی نیز خارج از این قاعده نیستند. 
کنم...خب اینستاگرام مانند شدت از این فضا برای آگاهی بخشی استفاده می و من به

بوک نیست که روشنفکر برای روشنفکر بنویسد و در این شبکۀ مجازی با مردم عادی  فیس
 «توانی در ارتباط باشی...جامعه بیشتر می

 
 

 در کردستان عراق. 3روز شروع انفالچالش به راه افتاده به مناسبت سال. 17 یرتصو

 

توسط ارتش ترکیه علیه مواضع  2018ژانویه  20عملیاتی معروف به عملیات شاخه زیتون که در  .1
غیره در منطقه کردستان  های مدافع خلق، حزب کارگران کردستان وچندین حزب کرد از جمله یگان

 سوریه انجام شد.
 شهری در کردستان سوریه .2

کشی با مرحله اجرا شد. نسل 8شروع شد که در  1988کشی مردم غیرنظامی کرد که در سال نسل .3
 گرفت.استفاده از حمالت شیمیایی و زنده به گور کردن صورت می
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خواستند کرد بودنمان را خاک کنند اما نتوانستند ها میرود وقتی بعثیمهری نوشته است: یادمان نمی 

وقت انفالستان  به 9وقت مهاباد است. هیچ تفاوتی با ساعت  به 9هویتمان را پاک کنند. االن ساعت 
 ای روشن باید گذشته خود را به یاد داشته باشم.برای رسیدن به آیندهندارد. 

 

 هاتحلیل یافته
ها ما در اینجا فقط به بسط دو نکته  با توجه به محدودیت فضا برای تحلیل مبسوط یافته

صورتی  کنیم. اولین نکته اینکه فرهنگ جامعه کرد نیز مانند بسیاری از جوامع به بسنده می
های مدرن متأخر نظیر  االرانه بوده است و نمود عینی این امر به جنبشتاریخی، مردس

ای که از  های گسترده شود. در بدو امر با توجه به بازنمایی ناسیونالیسم کردی نیز کشیده می
رسد این جنبش برای  شود به نظر می های زن کرد در جنبش ناسیونالیسم کردی می پیشمرگه

های سنتی، های سنتی خود عمل کنند و تمامی الیهراتر از نقشزنان فرصتی ایجاد کرده تا ف
وجود همچنان که  آیینی، مذهبی، ساختاری و فرهنگی جنسیتی را به کنار گذارند. بااین

دهند در گفتمان ناسیونالیسم کردی نیز  ( نشان می106: 1395محققانی چون حاتمی طاهر )
شود  سو تالش می ستیم که در آن از یکشدت متناقض از زنانگی روبرو ه با برساختی به

مدرن به آن داده شود و از سوی  ای زنانگی در راستای تغییر وضعیت زنان بازتعریف و وجهه
دیگر ریشه داشتن این گفتمان در بافت سنتی و پدرساالرانه و گرایشات ناسیونالیستی موجب 

موجود تحت سلطه بودن  های پدرساالر وضعیتشود تا این گفتمان با جذب ایدئولوژی می
کند  زنان را همچنان بازتولید کند. درواقع این گفتمان شعار تغییر را برای تغییر مطرح نمی

بلکه تغییر در وضعیت زنان تنها در راستای اهداف ناسیونالیستی بوده و در چهارچوب 
زده سیتتواند به تحول عمیق در ساختارهای جنگیرد و نمیشدۀ آن قرار می مرزهای تعریف

های اینستاگرامی نیز نمود این مسئله را در تصاویری مشاهده کردیم منجر شود. در بازنمایی
در راه »ای های موجود و کلیشهصورت زنی که با زنانگی که موقعیت فرودست زنان را به

اند و در کنار همسران خود به میهن خود مصالح فرزندان و همسر خود سالح در دست گرفته
عنوان پیشمرگه  کند. درواقع اگرچه در به تصویر کشیدن زن بهبازنمایی می« کنندمیخدمت 

به او نقشی کنشگر داده شده است اما این کنشگری تنها در راستای مصالح و منافع همسر و 
تواند خط بطالنی بر شود و این خود می گذاری میفرزندان و اهداف ناسیونالیستی ارزش

 باشد. هویت مستقل زنان کرد
گردد که در تحقیقات مشابه کمتر موردتوجه قرار گرفته  نکته دوم به یافته مهمی برمی

های  ویژه مؤلفه سنی( در بررسی هویت کردی و به / است و آن توجه به شکاف مذهب )شیعه
های فرهنگی هویت ایرانی احساس  سیاسی این هویت است. گرچه زنان کرد نسبت به مؤلفه
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کنند و به بازنمایی هویت ملی در ابعاد غیرسیاسی و غیرایدئولوژیک گرایش  نمیبیگانگی  

های سیاسی هویت ایرانی، نگاهی منتقدانه دارند و از  حال در حوزه مؤلفه باالیی دارند؛ بااین
وجود این امری  کنند. بااین منزله ابزاری برای تقویت هویت مقاومت استفاده می اینستاگرام به
اره زنان کرد شیعی صادق نیست و گویی داشتن مذهب یکسان این زنان با است که درب

های سیاسی ملی و فرهنگی تأثیر زیادی داشته  اکثریت ایرانیان بر احساس تعلق به مؤلفه
طلبی زنان کرد شیعی تقریباً نشانی از هویت های به اشتراک گذاشته شدهاست. در پست

مقاومت قومی وجود ندارد. حتی به لحاظ فرهنگی  منزله هویت قومی و کنشگری سیاسی به
های اینستاگرامی زنان کرد شیعی بسیار اندک است و این نیز نشان از هویت قومی در عکس

 کنند.دسته هویت کردی خود را در ذیل هویت ایرانی و نه مستقل از آن بازنمایی می
 

 گیریبحث و نتیجه
طور تاریخی زنان کرد را از شرایط  یز قومیت بههای ساختاری ناشی از جنسیت و ن نابرابری

برابر برای مشارکت در عرصه عمومی، کنشگری و بازنمایی هویت خویش محروم کرده 
های اجتماعی مجازی نظیر اینستاگرام فضای ویژه شبکه های جدید و بهاست. ظهور رسانه

اشته است. کاربران جدیدی برای کنشگری زنانه و بازنمایی هویت در اختیار زنان کرد گذ
رنگ کردن وجوهی دیگر  گرچه در برجسته کردن وجوهی از هویت خود و فرو نهادن و یا کم

ای نظیر الیک،  شده ها متأثر از ساختارهای از پیش تعیین عاملیت دارند اما کنشگری آن
کند در پی افزایش حجم بازخوردهای  ها را ترغیب می کامنت و بازنشر تصاویر است که آن

ریافتی و به تعبیری نوعی پاداش باشند. بازنمایی هویت در این فضا نوعی اجراست که به د
گونه  شود. بدین گران انجام میتعبیر گافمن با هدف کلی تأثیرگذاری حداکثری بر مشاهده

دهند اما این عاملیت در چارچوب  های اجتماعی گرچه عاملیت کاربران را افزایش می شبکه
کنند. این همان رابطه  ها مهیا می ای است که معماری این شبکه شده تعیینهای از پیش  کنش

 ( در قالب نظریه120: 1378ساخت و عامل است که گیدنز ) دیالکتیکی موجود میان
 کند.یابی به آن اشاره میساخت
تر و  های عرضه شده از سوی کاربران متنوع های این مقاله نشان داد که هویت یافته
های رسمی که  های رسانه نظیر بازنمایی ـهای جمعی  ای رسانه های کلیشه ز بازنماییمتکثرتر ا

ای  های ماهواره های شبکه کنند و نیز بازنمایی ایرانی تعریف میـ  کرد بودن را ذیل هویت ملی
ها،  است. ما بر اساس داده ـ کنند کردیست که کرد بودن را ذیل هویت مقاومت تعریف می پان

ـ  وطنی، ملی جهانمایی شده از سوی زنان کرد در اینستاگرام را در سه تیپ اصلی هویت بازن
بندی کلی را باید با توجه به چند  این تقسیمحال  ایرانی و قومی کردی قرار دادیم، بااین
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گرای زنان کرد مثالی از تبعیت از وطنی و عمدتاً غربمالحظه موردنظر قرار داد. تیپ جهان 

مثابه هویتی عام است و در این  شمول مدرنیته به و سیاسی جهانالگوهای فرهنگی 
سازی و بخشیدن به این همسان ساختار و معماری اینستاگرام نیز عاملی برای سرعت میان
وجود در روندی مخالف، ما شاهد احیا و بازسازی گسترده  سازی جهانی است. بااینغربی

زمان این دو رونِد  و محلی هستیم. وجود همهویتی خرد  مثابه هویت قومی کردی زنان به
دایک،  ای )ون در جامعه شبکه« 1مقیاس کاهش یافته و افزایش یافته»مخالف مؤید ویژگی 

( است. ظهور 1992)روبرتسون، « 2محلی شدن-جهانی»( و مصداقی از پدیده 2005
امر عام و  شدن و سیطره ، جهانی«افزایش مقیاس»وطن و غربی مصداقی از  های جهان هویت

، محلی شدن و «کاهش مقیاس»در مقابل بروز و قوت گرفتن هویت قومی کردی مصداقی از 
های بازنمایی شده از سوی کاربران همواره  غلبه امر خاص است. مالحظه دیگر اینکه هویت

روبرو هستیم که با « هویتی سیال»( ما با 2000از ثبات برخوردار نیست و به تعبیر باومن )
شود. این هویت سیال در  وضعیت افراد و احتساب سود و زیان دچار انطباق میتغییر 

خصوص به هنگام های خاص و به ها در برهه شود و آن کاربران زن کرد نیز دیده می
گذارند. درنهایت  تری را به نمایش می های متفاوت و گاه رادیکالهای اجتماعی، هویت بحران

الوه بر سیالیت، اغلب چندرگه و ترکیبی هستند. این همان های بازنمایی شده ع اینکه هویت
نامد؛ کلیتی نو که بر  می« هویت چهل تکه»( آن را 139: 1381هویتی است که شایگان )

ناپذیر  زبانی محض، آمریت امر واحد، خالص و تقلیل تنوع تکیه دارد و از قید جباریت تک
شناختی حاصل های روانبندی و الیه رگه که ردپا و رسوبات همه شکل رهاست؛ هویتی چند

 کند.از برخوردهای گذشته را با خود حمل می
  

 

روندهای متناقض  Extended and Reduced Scale« مقیاس کاهش یافته و افزایش یافته» منظور از .1
های جدید به وقوع   واسطه ظهور رسانههای ب شبکه ۀطور همزمان در جامع تی است که بهو خالف جه

های جدید روند جهانی شدن رو به تزاید  واسطه اینترنت و رسانهپیوندد. برای مثال در حالی که به می
 (.36: 2005دایک،  گیرد )ون ز قوت میگذارد، همزمان روند محلی شدن نی می

2. Glocalization 
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