
٨٤، هبار ٢، مشاره٢دورهفصلنامه بررسي هاي اقتصادي،
٧٩

1.
79-114، صفحات 94بهار ، 3، شماره 9دوره فصلنامه توسعه اجتماعی (توسعه انسانی سابق)، 

اي کردي و هاي ماهوارهرسانه مدرن و برساخت هویت: کانال
1هویت قومی کردهاي ایران
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چکیده:
اي دانست که منطق رسانه بر آن توان جامعهنوین را میي جامعه

هاي زندگی بشري نفوذ ي سوم، رسانه به تمام بخشحاکم است. در هزاره
کرده است و به یکی از ابزارهاي اصلی برساخت هویت تبدیل شده است. در 

اي کردي) و هاي ماهوارهي مدرن کردي (کانالپژوهش حاضر به بررسی رسانه
شود. براي نیل به یابی قومی کردهاي ایران پرداخته میآن با هویتي رابطه

شناسی ترکیبی استفاده شده است. در بخش کمی از ابزار این هدف از روش
شناسی استفاده شده است که از پرسشنامه و در بخش کیفی از تکنیک نشانه

این هاي پژوهش نشانگرایم. یافتهها رسیدهها به تفسیر یافتهترکیب آن
اي هاي ماهوارهي بین میزان و مدت استفاده از کانالباشد که رابطهمسئله می

باشد؛ کردي و هویت قومی کردهاي ایران در تمام ابعاد آن معنادار و مثبت می
ي بین میزان احساس در حاشیه بودگی و هویت قومی همچنین، رابطه

اي کردي،اهوارههاي مباشد. کانالکردهاي ایران، مستقیم و مثبت می
هایی ایدئولوژیک هستند و بازنمایی هویت قومی کردها در این رسانه
باشد. شان میاي در هماهنگ با منافع حزبی و ایدئولوژیکهاي ماهوارهکانال

اي در رشد هویت هاي ماهوارهبه هر حال، سطح باالي مخاطبان این کانال
ست. قومی کردها در ایران تأثیرگذار بوده ا

اي کردي، روش تحقیق ترکیبیهاي ماهوارههویت قومی، برساخت هویت، کانالمفاهیم کلیدي:

هاي رسانه مدرن و برساخت هویت: کانال«ي کارشناسی ارشد با عنوان نامهپژوهش حاضر برگرفته از پایان1
باشد که در دانشگاه مازندران انجام شده است.می» می کردهاي ایراناي کردي و هویت قوماهواره

arezaiim@yahoo.comي مسئول) گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (نویسندهدانشیار2
nariman.1984@yahoo.comشناسی اقتصادي و توسعه دانشگاه اصفهاندانشجوي دکتراي جامعه3
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مسألهیانبمقدمه و 
و در تشریح وجوه و نمودهاي مختلف » 2هستی و زمان«در کتاب 1مارتین هایدگر

عنوان وجه دوم از پردازد. مفهوم همبودگی بمی» دگیهمبو«، به بررسی مفهوم 3دازاین
يشود که هایدگر در وجه نخست (اولویت مواجههزاین، در پاسخ به پرسشی مطرح میدا

مطرح کرده است: چه کسی در جهان درگیر است؟ وي » 4درگیرانه نسبت به نظریه و حکم
با دیگران است. هایدگر » همبودگی«کوشد نشان دهد که وجود دازاین، همان در جواب می

دازاین منفرد و تنها است، محیط هر روزه او ذاتاً معتقد است که حتی زمانی که یک 
کنند و بکار هاي است که ابزاري را با هم تولید میهایی به دیگر دازاینمستلزم ارجاع

کند و همواره رو هر دازاین ضرورتاً خود را در ارتباط با دیگران تفسیر میبرند. از اینمی
).  28و29: 1390و ترنر، از دیگران دارد (الیوت » منديفاصله«حسی از 

فکري و فلسفی مفهوم يمفهوم دازاین هایدگر و به ویژه نمود سوم از آن، ریشه
ترین مفهوم مرتبط با هویت در باشد. مهمبودگی و هویت در مفهوم متأخر آن میسوژه

باشد. این مسئله که در دازاین هایدگري، واقعیت ارتباطی دازاین در یک محیط ارجاعی می
باشد، مبنایی اندیشم، پس هستم) میي دکارتی (من می5ادي اساسی با مفهوم کوگیتوتض

بودگی و هویت براي تعریف هویت و سوژه در تفکر اجتماعی معاصر شد. مفاهیم سوژه
ناپذیرند. سوژه بودگی شرط ارتباط نزدیکی با هم دارند و تقریباً در زبان روزمره جدایی

ها شناختی، فرهنگی و اجتماعی) است که ما از طریق آنستهستی فرد و فرآیندهایی (زی
بودگی و هویت محصوالت فرهنگی خاص مشروطی هستند، شویم. سوژهبه انسان بدل می

هاي فرهنگی وجود داشته توانند خارج از بازنماییهایی اجتماعی هستند و نمیبرساخته
) معتقد است که 394: 1387کر، به نقل از بار؛ 1990). ویکز (393: 1387باشند (بارکر، 

يامر فردي و امر اجتماعی است؛ دربارهيهمانندي و تفاوت است، دربارهيهویت درباره
کند. ها متفاوت میآنچه شما در آن با سایر مردم مشترك هستید و آنچه شما را از آن

یت و توان فصل مشترکی براي بیشتر رویکردهاي نظري هوتعریف ویکز از هویت را می

1 Martin Heidgger
2 Being and time

بودنش يکند که شیوهزمانمند و تاریخمندي تفسیر میاي اساساًباشندهيهایدگر، دازاین را به منزله3
مستلزم پیوندهاي ذاتی با گذشته، حال و آینده است.

4 Engaged involvement
5 Cogito, Ergo Sum
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) 2و مطالعات پسااستعماري1سوژه بودگی (از تفکر انتقادي گرفته تا پساساختارگرایی
قلمداد نمود. 

هویت قومی نیز همچون دیگر ابعاد هویت (به مثابه امري اجتماعی) در محیطی 
شود. بعبارتی بهتر، هویت قومی در ها با هم برساخته میارجاعی و در ارتباط دازاین

یابد؛ است ساخت می» دیگري«با » خود«که محصول ارتباط محیطی اجتماعی
» خود«اي که در معناي قومی؛ قوم، ملت و فرهنگ یا خرده فرهنگ متفاوت از »دیگري«

ها، توان مفهومی فرهنگی دانست که بر داشتن هنجارها، ارزشباشد. قومیت را میمی
هاي قومی بر گروهبنديتباورها، نمادها و اعمال فرهنگی مشترك متمرکز است. صور

هاي فرهنگی مشترك تکیه دارد که در شرایط خاص تاریخی، اجتماعی و سیاسی دال
ها به تشویق احساس تعلق بر مبناي نیاکان مشترك اساطیري اند. این گروهتوسعه یافته

هاي قومی بر مبناي گرایانه برآنند که گروههاي ضد ذاتپردازند؛ با این حال بحثمی
گیرند، بلکه هاي فرهنگی عام متعلق به یک گروه خاص شکل نمیوندهاي ازلی یا خصلتپی

). بطور کلی، امروزه بحث از برساختگی 446: 1387(بارکر، دهندها را شکل میاعمال آن
مهم (در روایتی کاستلزي) این است که يهویت قومی در ارجحیت نظري است. اما مسئله

چه ابزارهایی؟ و به چه منظوري؟يهشود؟ به وسیلمیهویت قومی چگونه برساخته
تواند در ترین ابزارهایی است که در روایت کاستلزي میارتباطی یکی از مهميرسانه

برساخت هویت قومی نقش داشته باشد. اساس پژوهش حاضر نیز سنجش همین مسئله 
باشد. می

بر آن 3که بیش از همه بودریاراي مسئله؛رسانه را اساساً باید ایدئولوژیک دانست
، بر این باور است که رسانه»هافروپاشی معنا در رسانه«يکید دارد. وي در مقالهأت

کنند: کار آن فروپاشی سازي نبوده، بلکه دقیقاً برعکس آن عمل میاجتماعیيپدیدآورنده
فروپاشی معنا در بسط ماکروسکوپیيهاست و این کار تنها به منزلهامر اجتماعی در توده

). در واقع، بودریار بر مرگ واقعیت 121: 1381سطح میکروسکوپی نشانه است (بودریار، 
ها کند. واقعیتی که مخاطبان از صفحات تلویزیون و دیگر رسانهکید میأدر گفتمان رسانه ت

(واقعیت تحریف 4کنند به هیچ وجه واقعیت نیست، بلکه نوعی حاد واقعیتمشاهده می

1 Post structuralism
2 Post colonialism
3 Jean Baudrillard
4 Hyper - reality
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).87: 1389(بودریار، است که هیچ تناسبی با واقعیت ندارد1و ایدئولوژیک) و وانمودهشده
باشد که نگاهی این نگاه بودریار تا حدود زیادي در راستاي دیدگاه آدورنو و هورکهایمر می

گی خویش اي ناخودآگاه از وضعیت ابژهها سبب تبدیل شدن سوژه به ابژهمنفی (رسانه
هاي جمعی، متفکرینی چون د. در اعتراض به چنین تفکراتی در مورد رسانهشوند) دارنمی

بخش قائل اي رهاییهاي گروهی وجهمدرنیستی، براي رسانهواتیمو با نگاهی پست
ي، بر وجه»شفاف؟يپسامدرن: جامعه«خویش با عنوان يدر مقاله2شوند. واتیمومی

کید دارد. رهایی، مبتنی بر سوگم أمدرن تهاي ارتباطی در جهان پستبخشی رسانهرهایی
ها و عناصر محلی است. با اضمحالل اندیشه گی و در عین حال آزادي تفاوتکرده

اي چندگانه از تاریخ، جهان ارتباطات همگانی همانند مجموعه3بنیادـگی مرکز خردمندانه
ی، فرهنگی و هنري هاي اخالقی، جنسی، دینی، قومیعنی اقلیتـهاي محلی گیخردمندانه

). بعبارتی دیگر، 59: 1389(واتیمو، کندکه هر کدام صداي خود را دارند، فوران میـ
يمدرن رها شده از حاکمیت ابر روایتی کالن، به واسطههاي مختلف در جهان پستاقلیت

یگانگی صورت حقیقی انسان، مرعوب و محکوم به سکوت نیستند. در واقع ياندیشه
ترین هاي گروهی مهمفت که در جهان پست مدرن که رشد انفجاري رسانهتوان گمی

باشیم که نوید مرگ کالن هاي معنایی مواجه میباشد، با نوعی تکثر نشانهخاصیت آن می
دهد. را می4روایت

توان نویدي براي تحقق اي مدرن) را میاي (بعنوان رسانههاي ماهوارهظهور کانال
اهاي هویتی متفاوت (به روایت دلوزي) انگاشت. در خاورمیانه، عراق بخشیدن به تکثر معن

: 1982، خدمات تلویزیون دولتی مستقر ساخت (بوید، 1956اولین کشوري بود که در سال 
(سالی که کردستان عراق 1991). تا قبل از بهار 166: 1383پور، به نقل از حسن؛ 111

شد و عمدتاً با محدودي به زبان کردي پخش میهاي بسیار امن اعالم شد) برنامهيمنطقه
در تهران 1958سانسورهاي شدید همراه بود. تلویزیون در ایران، براي اولین بار در سال 

چند مراکز تولید برنامه در برخی از شهرهاي کردستان از جمله سنندج، آغاز بکار نمود. هر
ها به زبان فارسی پخش ما اغلب برنامهمهاباد، قصر شیرین، پاوه، اشنویه و سقز مستقر بود، ا

). وضعیت در ترکیه و سوریه بسیار بدتر از ایران و عراق 167: 1383پور، شد (حسنمی
شدند بطوري که بوده است. در این دو کشور، رسماً و بطور قانونی کردها، انکار هویتی می

1 Simulacrum
2 Gianni Vattimo
3 Centralized
4 Grand narrative
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شد. بطور کلی، میجدید، تکلم به زبان کردي در ترکیه جرم محسوب يتا اوایل هزاره
هاي دولتی عراق، ایران، ترکیه و سوریه عمالً زبان و فرهنگ کردي را به حاشیه تلویزیون

بعد از برده بودند و در باتالقی از بودن و نبودن، مرگ و زندگی گرفتار کرده بودند. یک قرن 
و مجله) فراخواند، ها (روزنامه گرایان کرد را به استفاده از رسانهملی» حاج قادر کویی«آنکه 

هاي مستقیم تلویزیون اجتماعات کرد در آوارگی اروپا (خصوصاً کردهاي ترکیه) برنامه
اي در تاریخ اولین تلویزیون ماهوارهMed Tvآغاز کردند.1995اي را در اوایل ماهواره

هاي خود را اي مستمر پخش برنامهبه شیوه1995ماه می سال 15کردستان است که در 
انگلستان آغاز کرد. این تلویزیون به علت به اهتزاز درآوردن پرچم سه رنگ کردستان در

بسیار سریع در میان کردها مقبولیت یافت. بسیاري از افراد، ظهور این تلویزیون را همچون 
دولت «را Med tvاي پور تلویزیون ماهوارهدانند. حسنظهور دولتی ملی براي کردها می

، کانال 1999در اواخر سال ).62: 1998پور، نامد (حسنمی» 1نملی کرد در آسما
، سومین کانال »Kurdsat«هاي خود را آغاز نمود. برنامه» Kurdistan Tv«اي ماهواره
). در 236: 1386(احمدزاده، آغاز به کار نمود2000اي کردي بود که در ژانویه ماهواره

هاي گیري کانالجدید، شکليهزارههاي نخستینهاي بعد و به ویژه در سالسال
اي که در اواخر مارس سال اي در کردستان رشد روزافزونی پیدا کرد؛ به گونهماهواره
اي افزایش پیدا کرده است. این روند باعث شده است کانال ماهواره30، به بیش از 2012

اي زبان کردي هها و گویشکه عالوه بر فرهنگ کردي در وجه غالبش، دیگر خرده فرهنگ
اي مدرن از متنی که در پی از در حاشیه بودگی خارج شده و با استفاده از ابزارهاي رسانه

باشد، مرکززدایی کنند.اي میمرکزگرایی لحظه
توان گفت که پژوهش حاضر در پی صورت گرفته از مسئله، میبر اساس تبیین 

اي کردي چه نقشی در برساخت هاي ماهوارهباشد که کانالال میؤپاسخگویی به این س
هویت قومی کردهاي ایران داشته است و این رسانه به چه طریقی هویت قومی کردهاي 

کند؟می2ایران را بازنمایی

پیشینه پژوهش
موضوع مورد بررسی در ایران و خارج يهاي مختلف و بعضاً متفاوتی در زمینهروایت

شود. ها پرداخته میترین این روایتاز کشور وجود دارد که بطور خالصه به مهم

1 The Nation in Sky
2 Representation
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تحقیقات داخلی)الف
مورد پژوهش وجود دارد: روایت اول روایت يدو روایت اصلی در ایران در مورد مسئله

شود که مدرن و رشد ارتباطات جمعی، باعث میيکسانی است که معتقدند رسانه
اند، ی هویت خود، از آن محروم بودههاي قومی به ابزارهایی که در گذشته براي بازنمایگروه

خواهی قومی خواهد شد. دست پیدا کنند. این امر منجر به رشد هویت
)، معیدفر و 1385)، گودرزي (123-153: 1380)، عیوضی (1384(اللهیرحمت

توان در این گروه قرار داد. را می،)183-208: 1386بر (شهلی
هاي نوین شدن و ظهور تکنولوژيکه جهانی)، بر این باور است 1384(اللهیرحمت

طلبانه پی داشته است. این امر به تقویت مطالبات هویتارتباطی، تضعیف قدرت ملی را در
قومی از جمله ایران منجر شده است که در صورت عدم پاسخ قومی در کشورهاي چند
کند. در همین هاي مرکزي عمل تواند به مثابه اهرمی علیه دولتمنطقی، این مسئله می

شدن ارتباطات و فرهنگ سبب شده است )، معتقد است که جهانی1380راستا، عیوضی (
هاي قومی در ایران، با اجتماعی شکل بگیرد. گروهيکه دو گروه مسلط و طرد شده

فراهم شده چه بیشتر هاي جدید که امکان استفاده از آن براي عموم هراستفاده از فناوري
شدن اقدام نموده و از همین ابزارها در ابل امواج جهانیجویانه در مقت تالفیاست، به اقداما

جهت تقویت، تحکیم و ترویج هویت خود استفاده نمایند. 
هاي کرد زبان، این در بحث از ارتباط میان هویت کردي و رسانه،)1385گودرزي (

هاي نماید. یافتهمیییدأپی دارد، تخواهی قومی را دري مدرن، هویتفرضیه که رسانه
اي کردي با برجسته کردن نمادهاي هاي ماهوارهتحقیق وي نشانگر آن است که کانال

... به تقویت هویت کردها و هویتی کردها همچون پرچم کردستان، زبان کردي، رقص و
گیري هویت کردي یکپارچه کمک نموده است. شکل

يدر فضارانیايهابلوچیقومتیهواز شیخولیدر تحل،)1386بر (یو شهلدفریمع
یمحلیفرهنگاستیسینوعرانیايهابلوچيامعتقدند که مصرف رسانه،يارسانهدیجد

را دچار چالش یبلوچتیهویسنتيهااز مؤلفهیجهت، برخکیکه از دهدیملیرا تشک
یاز جهتشده است وتیهونیدر ايدیجديهامؤلفهردنکنهیساز نهادنهینموده و زم

وعیو شیاسالمتیهويهامؤلفهفیتضع،یسنتیقومتیبا برجسته ساختن هوگر،ید
زده کرده است.را بحرانیرانیایملتیهند، هويشبه قارهیعناصر فرهنگ

مدرن در ایران وجود دارد، يخواهی قومی تحت تأثیر رسانهروایت دومی که از هویت
باط خاص و معناداري را بین رسانه مدرن و هویت روایتی است که وجود هر گونه ارت
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کند و حتی معتقد است که جهانی شدن ارتباطات و رسانه منجر به خواهی قومی انکار می
دهند که بیشتر نظران این روایت را افرادي تشکیل میشود. صاحبتضعیف هویت قومی می

ها در ایران نگاه یتقوميشناسی سیاسی) به مسئلهبا نگاهی سیاسی (همچنین جامعه
)، حبی و 129- 156: 1387()، نساج1385(پور)، جالیی13- 36: 1381(کنند. احمديمی

گیرند.در این گروه قرار می،)101-121: 1389(همکارانش
عنوان باستیشدن فرهنگ و سیجهانندیباور است که فرآنیبر ا،)1381(ياحمد

در تضاد یقوميهاکشمکشدیو تشدییگرابا قومیتیبه لحاظ ماه،یکلندیفرآکی
نه تنها باعث گسترش یشدن فرهنگیاز جهانیمدرن بعنوان شاخصيآشکار است. رسانه

شیبنده،یاحتمال وجود دارد که در آنیاالعکس،نشده است بلکه برانیدر ایقومتیهو
رانیاژهیبه وجهان سوم و يدر عرصهیمليهاتیهوتیشاهد گسترش و تقوزیاز هر چ

ندیفرآیدر طیقوميهاجنبشیمسئله را در فقدان منابع مالنیالیدلي. ومیباش
. داندیميشدن اقتصادیجهان

شدن ارتباطات بر یجهانراتیتأثیخیتارـیقیتطبلیدر تحل،)1385(پورییجال
ياواخر دههيهابعد از انقالب و ساليهادر دو دوره سالرانیايکردهایقومتیهو

یقومتیهودیبر تشدیچندانریشدن ارتباطات تأثیباور است که جهاننی، بر ا1370
شدن در ینانقالب که جهايهیاولهاي¬که در سالداردیمانیبيکردها نداشته است. و

که یباال بود در حالاریکردها بسیقومتیقرار داشت، هو1370ياز دههترنییپایسطح
يشهروندتیچون هوهایی¬تیشده است و هوفیتضعیقومتیهو1370يدر دهه

آن شده است. نیگزیجا
چون ییهایژگیبا وییهاراستا معتقد است که تنها فرهنگنیدر هم،)1387(نساج

کیبا مذهب، عدم انحصار به یوستگیمکتوب، پیغنراثیوجود م،یدولتتیقدرت و حما
شدن یجهاننیدر برابر امواج سهمگتوانندیمیجهانيهالیکشور خاص و وجود پتانس
یباور است که تنها زبان و فرهنگ فارسنیبر اتیدر نهاسندهیارتباطات مقاومت کنند. نو

در پژوهش ،)1389(و همکارانشیحبگر،یدیدارد. در سطحرانیامر را در انیالیپتانس
تیو هویقومتیبر هویباطات جهانشدن و رشد ارتیجهانراتیتأثیکه به بررسشیخو
(به انیدر دانشجویجهانتیهوشیکه با افزاکنندیمدیکأنکته تنیاند، بر اپرداختهیمل

.گرددیمفیو تضعافتهیآنان کاهش یو قومیمحلتینمونه) هويعنوان جامعه
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) تحقیقات خارجیب
مود. روایت اول، روایتی است توان به سه روایت اصلی اشاره ندر مطالعات خارجی، می

ترین ابزارهاي بازنمایی هویت قومی براي مدرن، یکی از مهميکه معتقد است رسانه
ها اند. این گروهداري، به فراموشی معنایی گرفتار شدههایی است که در باتالق سرمایهوهگر

ها، ها، کبککها، باسهاي فاقد دولت از جمله کردها، کاتاالنکید بیشتر بر ملتأ(با ت
هایی که سعی در ی از متنهاي ارتباطی، به مرکززدای...) با استفاده از رسانهها واسکاتلندي
کنند که حاصل این فرآیند تقویت هویت بخشی هویتی از آنان دارند، اقدام میمشروعیت

؛ 2003؛ 1998؛ 1995(پورباشد. حسنبخشی قومی (از نوع هویت مقاومت کاستلزي) می
توان در این گروه را می،)2010االسالمی ()، شیخ2009)، گرش (2002و ()، رامان2004

قرار داد. 
يکه در مورد رسانهییهادر پژوهش،)2004و1995،1998،2003(پورحسن
يهابه کانالیاعتقاد است که دسترسنیکردها انجام داده است، بر اتیو هويمدرن کرد

که زبان و ییهافاقد دولت (از جمله کردها)، ملتيهاملتيراخصوصاً ب،ياماهواره
یاساستیقرار دارد، حائز اهميخطر نابوددرها از طرف فرهنگ منطق سلطه فرهنگ آن

يهاکانالسیسأکردها به تازیمنطق سلطه، ندیسانسور شدگر،یدیاست. بعبارت
شدن و رشد یجهانجیاز نتایکی،يودگاهی. از ددینمایمهیمستقل را توجياماهواره
ییاست تا جادهکردها بوانیدر میملیو آگاهیشده، رشد حس قومیجهانيهارسانه

شدن یکه در عصر جهانياماهوارهيها. کانالنامدیدر فضا ميکردیکه آن را دولت
شده لیجوانان کرد تبدنیبخش در بتیهوياز ابزارهایکیبه اند،افتهیاریگسترش بس
به ،ياماهوارهيهاآن در کانالییشدن و بازنمایجهانریکردستان تحت تأثياست. مسئله

کرد را در ياسپورایدياز سویجهانیشده است و تالشلیتبدیجهانيسئلهمکی
که از یلیدر تحل،)2002راستا، رامانو (نیبه دنبال داشته است. در همیقومیخواهتیهو
باور است که نیانجام داده است، بر ايکردسمیونالیمدرن بر ناسيهايوژتکنولراتیتأث

یقومسمیونالیبه مبارزات ناسگر،یدیارتباطيهايو تکنولوژنترنتیا،ياارتباطات ماهواره
،يمدرن کرديها و انحصار اطالعات کمک نموده است. رسانهدولتیدر برابر هژمون

يهادولتدنیبه مبارزه طلب،يزبان کردجیو تروچون استاندارد نمودن یمسائل
تی... را سبب شده است که تقوکرد ويمسئلهیالمللنیکردها، طرح بتیهويانکارکننده

داشته است. یکردها را در پیقومتیهو
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مسئله نیشدن، بر ایدر عصر جهانرانیايکردهاتیوضعنییدر تب،)2009گرش (
حکومت کردستان در لیبه همراه تشکیجمعارتباطلیوساکه گسترشکندیمدیکأت

نکته نیبر ايشده است. ورانیکردها در کردستان ایقومتیهودیعراق فدرال باعث تشد
یاسیو سیفرهنگیکپارچگیاست که بر ینینوتیمذکور، هوتیکه هودینمایمدیکأت

. کندیميپافشاریجهانیکردها در سطح
راتیبر تأثدیکأ(با تيمدرن کرديگفتمان رسانهلیدر تحل،)2010(یاالسالمخیش

يکردتیهوتیدر تقویمهماریبسشنقيباور است که زبان کردنی) بر ایو زبانیتیهو
تیهوفیرا در تعريزبان کردکینقش سمبولنترنتیو اايماهوارههايداشته است. کانال

کردها را قادر ساخته است که در د،یجدهايرسانهنهمچنی؛ اند¬برجسته کردهيکرد
تیتقوبهامر نیو اندیرا مطرح نمایو فرهنگیاجتماع،یاسیمناطق مختلف تفکرات س

آنان منجر شده است.تیهو
گیري مدرن، سبب شکليروایت دوم، روایت کسانی است که معتقدند، رسانه

)، چاندان و 2004(نیا)، علی1998(بکشود. والهاي دیاسپوریک در مهاجرت میهویت
توان در این روایت قرار داد. را می،)2008)، خیاطی (2008هانگر (

انجام یغربيکرد در اروپاياسپورایدينهیکه در زميادر مطالعه،)1998(وال بک
ياماهوارهيهاهمچون کانالیجمعيهامسئله که رشد رسانهنیداده است بر ا

)Med Tv (کردها شده است، انیدر میفراملیاجتماعيهاشبکهجادیباعث انترنتیو ا
در يفرامرزیملتیهوینوعيریگو شکلکیاسپوریدیآگاهجادیامر انی. اکندیمدیکأت

بک معتقد است که کردها، خودشان را داشته است. والیگروه از کردها را در پنیمورد ا
یرا همچون ملتشتنیبلکه خوآورند،یقوم به حساب نمکیبعنوان ییاروپايدر کشورها

و فرهنگ تینسبت به هوکیژنوستالیحسيدر کردستان دارد و داراشهیکه ردانندیم
هستند. شیخو

کرد در ياسپورایدیگربودگیو ديکردتیاز هوشیخولیدر تحل،)2004(اینیعل
سه انیمدیبايکردتیاز هوکیاسپوریباور است که در مطالعه دنیگوتنبرگ سوئد؛ بر ا

. شدقائل یکیالکتیديرابطهینوعسمیونالیاحساس تعلق و ناسد،یتبعطیمسئله شرا
کردها در سوئد باعث شده است که یفرهنگيهمراه با آزادیاسیسکیدمکراتستمیس

لیتبدینیو سرزمیاحساس تعلق فرهنگت،یو هوخیتارسته،یتجارب ز،یخاطرات جمع
مدرن و بطور يشود. رسانهيکردیستیونالیآزادانه ناسيهاتیفعاليدر راستایبه منابع

مسائل، تبادل نیاییدر فضا، سبب بازنمایبعنوان دولت،ياماهوارهيهاخاص کانال
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نیو همچنیجمعيکردها در کردستان و سوئد و حفظ خاطرهنیبيارسانهـیفرهنگ
)، 2008گردد. چاندان و هانگر (یجمعیستیونالیاحساس ناسیو برساخت نوعیدهشکل

يرا برایامکاناتنینويارسانهباورند که جهان نیکرد آلمان بر اياسپورایديدر مطالعه
. دینمایآنان کمک میستیونالیاحساس ناستیآلمان فراهم نموده است که به تقويکردها

یستیونالیناسيهاها و انجمنگروهيآزادانه(ساخت انیبيامکانات، آزادنیانیترمهم
تی(تقورانیو اهیترکه،یعراق، سوري)، ارتباط روزانه با کردهایو اجتماعیاسیس،یفرهنگ

تیکردستان (تقویاز اسناد مليوی)، فراهم نمودن آرشیو فرهنگینیحس تعلق سرزم
کردها یملتیهوتیتقوتیاکه در نهباشندی... مکردها) وتیهویفرهنگـیخیبعد تار

ردکیاسپوریکه ارتباطات دکنندیمدیکأنکته تنیبر اتاًیرا به دنبال داشته است. آنان نها
يارسانهيدر فضايملت کردـاز دولتینوعيریگسبب شکل،يملت کردـدولتابیغ

شده است. 
و ياماهوارهيهانالمانند کانینويهااعتقاد است که رسانهنیبر ا،)2008(یاطیخ

که باعث لیدلنیدارند، نه فقط به ايدیکلیکرد در اروپا نقشياسپورایديبرانترنت،یا
مقاومت که در تیاز هویبه خاطر نوعنیبلکه همچنشود،یمگریديبا کردهاانارتباط آن

یرهنگ غربها در فآنيو از استحالهکندیآنان فراهم ميبرایمدرن غربيبرابر رسانه
تا مردم دهندیشکل میذهنیها اجتماعات قومرسانهنیانیهمچن؛کنندیميریجلوگ

دیجديو چهرهدیاز مالقات جدیباشند؛ البته نوعشتهبتوانند ارتباط چهره به چهره دا
ها رسانهگریدیبه همراهياماهوارهيها). در کل کانالییفضاي(ارتباط چهره به چهره

يهاتیداشته است. به علت محدوداسپورایکردها در دتیهودهیدر شکليدیکلینقش
کردستان در ياسپورا و کردهایديکردهاه؛یو سورهیترکران،یدر اياارتباطات رسانه

تیهوتیبه تقوتواندیخود منیرا جبران نموده که ايارسانهيهاتیارتباط با هم محدود
. دیآنان کمک نمایجمع

مورد پژوهش وجود دارد، روایت گروهی از يمسئلهيیت دیگري که در زمینهروا
هاي قومی در برخی چند سبب رشد آگاهیمدرن، هريمحققانی است که معتقدند رسانه

از کشورهاي چند قومی و یا مهاجرپذیر شده است، اما این مسئله بیش از آنکه به افتراق 
آمیز اقوام مختلف انجامیده است. آرنولد و اشنایدر همزیستی مسالمتقومی منجر شود، به 

ترین این افراد هستند. از مهم،)2005)، باگل و مانکس (2007(
جادیدر ایقوميهانقش رسانهينهیدر زمیدر پژوهش،)2007(دریآرنولد و اشنا

یبه آلماندنیدر رسیمدرن قومينقش رسانهلیدر آلمان، به تحلیقومیکپارچگی
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آن است که يدهندهپژوهش آنان نشانجیاند. نتاپرداختهیبا وجود تکثر فرهنگکپارچهی
یبا عنوان اجتماعات قومیمفهومجادیآلمان با ايدر جامعهیمدرن قوميهارسانه

دوگانه منجر شده است که با وجود یفرهنگتیهوینوعيرگیو شکلجادیبه ان،الیآن
کمک نموده است. یآلمانيجامعهیکپارچگیهر دو فرهنگ، به يهااحترام به شاخصه

زبان و ترك زبان بر یآلمانيهاونیزیتلويتماشاریتأثی) در بررس2005باگل و مانکس (
ترك زبان، هريهاونیزیباور است که مصرف تلونیبر ايپرداخته است. ویقومتیهو

امر باعث نیمان شده است، اما اآليهاتركانیدر میقومتیهوتیچند سبب تقو
يهاتیهويریگنشده است. در واقع، شکلیآلمانياختالل در احساس تعلق به جامعه

یداشته باشد اما خللانهیگراقومراتیمثل آلمان، ممکن است تأثیمدرنيپنهان در جامعه
وارد نکرده است.یآلمانیملتیبه هو

بندي مطالعات تجربی پیشینجمع
هاي ها مشخص است، تفاوت مشخصی میان روایتطور که از صورت روایتانهم

هاي ایرانی، هم از لحاظ کمیت و هم از ایرانی از مسئله وجود دارد. روایتایرانی و غیر
ایرانی قرار دارند. نوعی تضاد شدید هاي غیرتر از روایتلحاظ کیفیت در سطحی پایین

ایرانی هاي غیردارد، در حالی که این مسئله در روایتهاي ایرانی وجودفکري میان روایت
اختالل ايگونه،)1385پور (همچون جالییداخلیدر بعضی از مطالعاتوجود ندارد. 

پور معتقد است که هویت قومی کردها در . جالییتوان مشاهده نمودرا میآگاهی تاریخی 
يحی پایین بوده است و در دههشدن در سطاوایل انقالب باال بوده در حالی که جهانی

باشدپور وارد است این مسئله می. نقدي که بر کار جالییشوداین امر بالعکس می1370
که وي به هیچ وجه شرایط و اوضاع بحرانی دوران انقالب را در تشدید هویت قومی در نظر 

نگی نیز و در ضمن از تغییر شکل هویت قومی کردها از حالت سیاسی به فرهگیردنمی
دیگر تحقیقات ایرانی نیز داراي مشکالتی چون عدم چارچوب نظري غافل شده است.

هاي گیريشناسی مبهم و حتی در برخی موارد عدم استفاده از روش، سوءمنسجم، روش
ایرانی مسئله تا حدود زیادي متفاوت است. هاي غیر باشند. در روایت... میایدئولوژیک و

ایرانی هاي غیرهاي ایرانی مشخص است، در روایتدر روایتتضاد فکري شدیدي که
شود. در مورد این مطالعات، باید دو مسئله را از هم جدا نمود: اول، مطالعات مشاهده نمی
اي غربی و بیشتر توسط محققان باشد. مطالعات دیاسپورا در کشورهاي اروپدیاسپورا می

ي مهاجر آگاهی دارند، صورت گرفته است. زبان که تا حدود زیادي به مسائل کردهاکرد 
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اي که این مطالعات معموالً در مورد جامعه؛باشددوم، مطالعات روایت اول و سوم می
کند و عموماً توسط افرادي خارج از بافت فرهنگی و تاریخی قوم یا ملت در آن زندگی می

یک (به دلیل آگاهی ها، مطالعات دیاسپوراند. در مقایسه میان این روایتصورت گرفته
محققان از مسائل و حتی زندگی با مردمان مورد مطالعه) از کیفیت و اعتبار بیشتري نسبت 

ترین ویژگی مطالعات باشند. مهمبه مطالعات مربوط به روایت اول و سوم برخوردار می
شناسی معتبر و عموماً کیفی و روایت غیرایرانی، چارچوب نظري منسجم و مشخص، روش

توان گفت که اي که در روایت ایرانی وجود ندارد. بطور کلی میباشد، مسئلهبی میترکی
مدرن يایرانی) که مشخصاً به نقش رسانههیچ تحقیق و پژوهشی (چه ایرانی و چه غیر

اي کردي) در برساخت هویت قومی کردهاي ایران بپردازد، وجود ندارد. هاي ماهواره(کانال
تا حدودي به این مسئله ،)1998و حسن پور، 2010االسالمی، برخی از تحقیقات (شیخ

اي         ههاي ماهواراند. اما هر دو محقق تنها به نقش یکی از کانالتوجه نشان داده
پور بیشتر به تأثیر اند. حسنوي) پرداختهپور: مد تیوي؛ حسناالسالمی: کردستان تی(شیخ

بیشتر از خود هویت به زبان توجه نشان داده است. االسالمی همسیاسی توجه دارد و شیخ
عنوان هویت کردي در نظر ها را بي این جنبهبنابراین ضرورت انجام پژوهشی که همه

طور کلی) مدنظر قرار دهد، احساس اي (بهاي ماهوارهن را از کانالبگیرد و تأثیرپذیري آ
شود. می

پژوهشچارچوب نظري
ايان رسانههویت و سوژه بودگی در جه

چارچوب نظري پژوهش حاضر، ترکیبی است. ترکیبی از نظریات سوژه بودگی و 
هاي ارتباطی و ناسیونالیسم. چارچوب نظري پژوهش حاضر ترکیبی از هویت، رسانه

باشد.هاي مانوئل کاستلز، جیانی واتیمو، استوارت هال و ژاك الکان میدیدگاه
هایی که در اند. گروهبه صورت متکثر درآمدههاي گروهیمدرن، رسانهدر جهان پست

... هایی چون مارکسیسم، لبرالیسم، ناسیونالیسم وجهان مدرن در استثمار کالن روایت
گیري از رشد انفجاري هایی بیش نبودند، با بهرهبودند و عمالً به حاشیه رانده شده

د. در چنین معنایی پردازنهاي گروهی به بازنمایی معناهاي هویتی خویش میرسانه
(واتیمو و کاستلز بیش از همه بر شوندبخش معناهاي محلی میهاي ارتباطی، رهاییرسانه

اي نمایند). کاستلز، بیش از همه بر معناهاي هویتی در جهان رسانهکید میأاین معنا ت
زون اي، معناهاي هویتی از اهمیتی روزافشبکهيکید دارد. وي معتقد است که در جامعهأت
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اي است که در آن ساختارهاي جامعهاي در نگاه کاستلز، شبکهيشوند. جامعهبرخوردار می
(کاستلز، بخشدها قدرت میاجتماعی، بر اساس اطالعات و تکنولوژي ارتباطات به شبکه

عصر اطالعات، بر این باور است که منابع معنایی يگانهدر سه،)1385). کاستلز (3: 2004
هاي معنایی هستند، هایی که هر لحظه در معرض نشانهتوانایی تغذیه ذهنیتجهان کهن،

شود و یا اینکه نیاز به بازتولید را ندارند و بنابراین نیاز به منابع معنایی نوینی احساس می
يشود. در واقع، این منابع معنایی برسازندهمنابع معنایی کهن در قالبی نوین احساس می

جمعی مدرن به نقش يد. کاستلز بیشترین اهمیت را در برساخت سوژهباشنهویت فرد می
هاي مدرن با برجسته دهد. در واقع، از دید کاستلز، رسانههاي ارتباطی نوین میرسانه

ها، الهامات هاي مشترك، اسطورهساختن معناهاي هویتی در قالب خاطرات جمعی، روایت
هاي قومی و ملی را برساخته و یا بازتولید ت...، هویدینی، تاریخ و جغرافیا، قدرت و

اي همچون اقوام، زنان، هاي حاشیهکنند. هویت مقاومت (که بیشتر توسط گروهمی
ترین اهمیت را از دید کاستلز دارد. در واقع، شود) مهمهاي مستعمره برساخته میملت

هاي د، توسط رسانهباشنگاه کالن روایتی میيهاي به حاشیه رانده شده که نتیجههویت
از متن مرکزگرا 1اي دیگر، در پی مرکززداییبرند و به گونهارتباطی نوین به متن هجوم می

). نگاه کاستلز، تا حدودي به دیدگاه 2009؛ 2006ب؛ 1385(کاستلز، آیندبرمی
چند در بسیاري لحاظ با هم شود (هرها نزدیک میپساساختارگراها و پست مدرنیست

هاي مقاومت آن را ها که کاستلز در قالب هویتند). مرکززدایی به حاشیه رفتهتضاد دار
اي پساساختارگرایانه است. نگاه کاستلز بیشترین قرابت نظري را با کند، مسئلهتحلیل می

ترین عامل در فروپاشی کالن هاي ارتباطی به عنوان مهمدیدگاه جیانی واتیمو دارد. رسانه
پسامدرن يترین عامل پیدایش جامعهیخی در نگاه واتیمو، اصلیروایت مرکز محور تار

بنیاد هستند. زوال معرفت ـشناسی مرکزها عامل اصلی مرگ معرفتباشند. این رسانهمی
گی و در عین حال آزادي کردهبنیاد سبب نوعی رهایی مبتنی بر سو گمـتاریخی مرکز

نامد. که واتیمو بطور کلی آن را گویش میشود، آزادي چیزي ها و عناصر محلی میتفاوت
سان بنیاد تاریخ، جهان ارتباطات همگانی بهـگی مرکز خردمندانهيبا اضمحالل اندیشه

هاي اخالقی، جنسی، دینی، یعنی اقلیتـهاي محلی گیدگانه از خردمندانهاي چنمجموعه
). 60: 1389(واتیمو، ـ کندکه هرکدام صداي خود را دارند، فوران میـفرهنگی و یا هنري 

گاه کامل و استوارت هال نیز در راستاي تفکرات کاستلز معتقد است که هویت هیچ
: 1383تمام نشده است، همیشه به مانند خود سوبژکتیویته در فرآیند شدن است (هال، 

1 Decentering
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ژیژکی ـنیز چنین است. در نگاهی الکانی توان گفت که هویت قومی). در واقع، می326
کند. در دوران (نگاه دیگري) با تصویر خود همسان پنداري می1ايآینهيرد در مرحلهف

گردد (ژیژك، می» دیگري«خویش در نگاه يشدهبه دنبال گم» خود«سالی نیز بزرگ
توان بخشی از ساخت نمادین هستی فرد دانست. ). نمادهاي قومیتی هویت را می1390

شده براي گم» خود«، عرصه تالش 3ها ژیژكو بعد2ساختی که از نگاه الکان
مند شدن در بافتی از توان گفت که تالش فرد براي سوژهنامند. پس میسوبژکتیویتش می

گیرد. سامان نمادین از دید نمادهاي قومی (به مثابه بخشی از ساخت نمادین) صورت می
جایی مانشود و هواسطگی جهان میژیژك، همان چیزي است که جانشین خسران بی

مند شدن جایی شود. فرآیند سوژهمند شدن پر میاست که خأل سوژه از طریق فرآیند سوژه
شود و نیز جایی است که هویت توسط نفس تغییر است که هویتی به سوژه داده می

توان به تحلیل ). همین نگاه ژیژکی را هم می66: 1385شود (مایرس، یابد یا عوض میمی
قومی در سامان يیت قومی در فضاي نمادین قومی تعمیم داد. سوژهبرساخت هوينحوه

مندي قومی خویش سوژهيشدهنمادین و بر اساس معناها و نمادهاي قومی به دنبال گم
گردد. (برساخت هویت قومی) می

يشدن و رابطه، جهانی»شدن و قومیتجهانی«خویش تحت عنوان يهال در نوشته
کند. اول هویت درون متنی نظام جهانی و دوم هویت بعد بررسی میآن با هویت را در دو

ها. هویت درون متنی مرکز محور، هویتی است که در بطن بودهيبرون متنی در حاشیه
گونه از گیرد. در واقع ایننظام جهانی و فارغ از تضادهاي ایدئولوژیک جهانی شدن شکل می

(در واژگانی هالی) که فریاد پایان تاریخ را هویت در دل نوعی فرامدرنیسم ایدئولوژیک
يشدن برسازندهگیرد. هال معتقد است که این نوع از جهانیبرآورده است، شکل می

زمان با این گرایی و فرهنگ ملی دارد. اما هماي است که میل به بازگشت به ملیسوژه
اي دیگر از جهان فرا درون متنی مرکزگراي گردخود حصار کشیده) با جلوهيمسئله (سوژه

هایی سر کند که بازگشت به امر محلی کوشد با تفاوت(پست) مدرن مواجه هستیم که می
اي که هاي حاشیه). در چنین جهانی، هویت255: 1383(هال، را به دنبال خواهند داشت

در جهان مدرنیته مرکزگراي عقل محور به حاشیه رانده شده بودند، به فضایی قدرتمند 
چند قدرت این فضا محدود است، اما به هر تقدیر قدرت است. موضوعات شوند. هرمیبدل

1 Mirror stage
2 Jacques Lacan
3 Slawj zizek
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که تا دیروز صرفاً ...هاي جدید وفرهنگی جدید، قومیتـهاي اجتماعی جدید، جنسیت
هاي جهانی شدن، امکان ابراز کشمکشياي و ثانوي داشتند، به واسطهجایگاهی حاشیه

(هال، اندرت منطق سلطه را در معرض تهدیدي جدي قرار دادهاند و گفتمان قدوجود یافته
1383 :257  .(

ي) معتقد است که واژه1383؛ هال، 447: 1387به نقل از بارکر، ؛ 446: 1996هال (
قومیت به جایگاه تاریخ، زبان و فرهنگ در برساختن سوژه بودگی و هویت اذعان دارد. 

شود و حاکی از حاشیه بودن و رابطه ها ساخته میقدرت بین گروهيقومیت از طریق رابطه
دهد. در مرکز و پیرامون است. این مسئله در بستر اشکال و شرایط متغیر تاریخی رخ می

شود. بدیهی است که آن چه به این جا مرکز و حاشیه از طریق سیاست بازنمایی درك می
ه تأثیر برساخته بازنمایی است. اي نیست، بلکشود، اصالً حاشیهمنزله حاشیه، بازنمایی می

مرکز نیز بیش از آن که حاشیه باشد، مرکز نیست. به طور کلی، از نگاه مطالعات فرهنگی، 
هاي قومی، شوند. بدین معنا که هویتاجرایی تلقی می-ها برساخته هایی گفتمانی هویت

ها دهند. آننژادي و ملی مخلوقات مشروط و بی ثبات فرهنگی هستند که به ما هویت می
اي گفتمانی از روابط قدرت چیزهایی عام یا مطلق نیستند. قومیت از این منظر، برساخته

باشد. در چنین پروبلماتیکی، مسئله این است که هر چه گروهی قدرت بیشتري براي می
اي گویا و فراگیر از خود به معرض بازنمایی خود داشته باشد، نیاز کمتري دارد تا چهره

اي قومی به دلیل داشتن حداقل هاي حاشیهبگذارد. این در حالی است که گروهنمایش 
امکانات در بازنمایی خود، همیشه با چنین مشکلی مواجه هستند.

شناسی پژوهشروش
روش تحقیق ترکیبی؛ درك نئوپراگماتیستی از روش
باشد. در پژوهش حاضر هم از روشروش پژوهش تحقیق حاضر از نوع ترکیبی می

محقق يشود و هم از روش کیفی. در بخش کمی، از تکنیک پرسشنامهکمی استفاده می
شناسی استفاده شده است. در پژوهش حاضر از و در بخش کیفی، از تکنیک نشانهساخته 

تبیینی بهره گرفته ـ) و به طور خاص طرح متوالی 2003شناسی کراسول و همکاران (نوع
به اجراي پرسشنامه (بعنوان ابزار بخش کمی) و تحلیل شده است. بدین صورت که ابتدا

شناختی (بعنوان ابزار بخش کیفی) کانال آن پرداخته خواهد شد؛ سپس به تحلیل نشانه
شود و در نهایت هر دو تحلیل به اي که بیشترین بیننده را داشته است پرداخته میماهواره

اند. طور هم زمان مورد تفسیر گرفته
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هاي سال استان40تا 18افراد کرد زبان يري تحقیق حاضر شامل کلیهآمايجامعه
باشد که بر اساس گزارش سازمان آمار کردستان، کرمانشاه، ایالم و آذربایجان غربی می

آماري با استفاده از فرمول يباشد. نمونهنفر می2،480،993، 1385کشور در سال 
ها قابل تحلیل بوده است) آوري دادهاز جمعپرسشنامه پس 368(در نهایت، 384کوکران 

اي اي چند مرحلهگیري خوشهنفر تعیین گردید. براي برآورد حجم نمونه از روش نمونه
استفاده شده است. در پژوهش حاضر براي اطمینان از اعتبار ابزار سنجش، نظرات داوران 

بر استفاده از نظرات موضوع تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. عالوهيمتخصص در حوزه
هاي معتبر آمده االت از سؤاالت مشابهی که در تحقیقات و مقالهؤمتخصصان، در طرح س

است نیز استفاده گردیده است. براي تعیین پایایی این تحقیق از ضریب آلفاي کرونباخ 
ها سازي داخلی گویهاستفاده شده است. در واقع آلفاي کرونباخ نشانگر انسجام درونی و هم

برآورد شد. 76/0رود. مقدار آلفاي کرونباخ کلی، به شمار می
اي روالن کید بر مدل تحلیل اسطورهأشناسی (با تدر بخش کیفی، از تکنیک نشانه

شناختی از دو بخش اساسی تشکیل بطور کلی، هر تحلیل نشانهبارت) استفاده شده است. 
اي از از تحلیل همنشینی، زنجیرهشود: تحلیل همنشینی و تحلیل جانشینی. منظور می

چیزهاست و تحلیل همنشینی (تحلیل درزمانی) یک متن یعنی نگاه کردن به آن همچون 
سازند. از دید روالن بارت، همنشینی ها که نوعی روایت خاص را میاي از رویدادسلسله

و داراي عناصر باشندگاه دارا میها که فضایی را به عنوان تکیهعبارت است از ترکیب نشانه
زمانی هستند. بارت تحلیل جانشینی یک متن را به معناي جستجوي الگوي پنهان هم

داند. معنا متکی بر ایجاد رابطه است باشند، میهاي نهفته در متن که سازنده معنا میتقابل
ترین رابطه در تولید معنا در زبان، تقابل متضادهاست.و مهم

قابل مشاهده است.1در نمودارروش شناختی پژوهش ساختار
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شناختی پژوهشمراحل تحلیل روش:1نمودار 

هاي پژوهشیافته
يهاي پژوهش حاضر بر اساس روش تحقیق ترکیبی و مبتنی بر فلسفهیافته

گرایی روش کمی و روش تحقیق ترکیبی: در تقابل با اثباتينئوپراگماتیسم (فلسفه
هاي کمی، ها در سه بخش (یافته. بر همین اساس، یافتهباشدتفسیرگرایی روش کیفی) می

ها) ارائه خواهد شد.تفسیر یافتهوهاي کیفییافته

هاي کمی پژوهشیافته)الف
اي زمینهـهاي توصیفییافتهيهاي کمی پژوهش، از ارائهبه علت حجم زیاد یافته

ها اکتفا شده ترین یافتهمهاي تحلیلی هم به ذکر مهخودداري شده است و در بخش یافته
است.

هاي توصیفی یافته- 
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماري بر حسب میزان هویت قومی-1

دهد. ، توزیع پاسخگویان بر حسب ابعاد هویت قومی را نشان می1جدول 
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توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ابعاد هویت قومی: 1جدول 

میانگینخیلی پایینپایینمتوسطباالاالخیلی بابعاد هویت قومی
کل درصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانیدرصدفراوانی

1825/491303/53148/3232/6192/517/4زبانی
2619/70588/1541/1261/7192/540/4اجتماعی
1620/441291/35261/7302/8217/503/4تاریخی
2581/70631/1766/1220/6192/541/4سیاسی
2126/571043/28110/3273/7148/308/4فرهنگی

ابعاد هویت قومی در يآن است که میانگین همهيدهندههاي جدول فوق نشانداده
) 5از 41/4ین (باشد. در این میان، بعد سیاسی بیشترین میانگ) می4سطح باالیی (باالتر از 

اند. این مسئله به ) را به خود اختصاص داده5از 03/4ترین میانگین (و بعد تاریخی کم
ها به طور مفصل مورد بحث واقع باشد که در بخش تفسیر یافتهسبب دالیلی چند می

خواهد شد.

اي مصرفیتوزیع فراوانی و درصد نمونه آماري بر حسب نوع کانال ماهواره- 2
اي توسط پاسخگویان را نشان هاي ماهواره، میزان مصرف هر یک از کانال2جدول 

دهد.می

اي مصرفیتوزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نوع کانال ماهواره:2جدول 
درصد فراوانی نوع کانال

9/38 143 وينوروز تی
3/102/9 38 ويتی1تیشک

2/5 34 2التروژهه

9/4 19 سات3آسو
6/4 18 ويتی4روژ
8/3 17 زاگرس

باشد.تیشک در زبان کردي به معناي شعاع پرتو می1
باشد. الت در زبان کردي به معناي مشرق میروژهه2
باشد. اي در تاریکی میآسو در زبان کردي به معناي افق؛ سایه3
باشد. روژ در کردي به معناي روز می4
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2ي جدول ادامه
8/3 14 کردسات

3 14 4کانال 
7/2 11 لهکومه
4/2 10 پیام
4/2 9 كکوره
4/2 9 كکوره
4/2 9 سپیده
6/1 6 کرد کانال
1/1 4 ويکردستان تی
1/1 4 کرد1لیگه
5/0 2 اظهار نشده

100 368 کل

9/38وي (اي نوروز تیگر این مسئله است که کانال ماهوارههاي جدول فوق بیانیافته
وي درصد) بعد از نوروز تی3/10وي (درصد) بیشترین میزان مصرف را دارد. تیشک تی

درصد) کمترین 1/1وي (لی کرد و کردستان تیبیشترین میزان مصرف را داشته است. گه
اند.میزان مصرف را داشته

یهاي کمتحلیل یافته- 2
اي کردي و هویت هاي ماهوارهبین میزان استفاده از کانالاول:يآزمون فرضیه-

معناداري دارد.يقومی کردهاي ایران رابطه
اول) از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده يفوق (فرضیهيبراي آزمون رابطه

شده است. 
کردي و هویت قومی اي هاي ماهوارهمیزان استفاده از کانالي، رابطه3جدول 

دهد. کردهاي ایران را نشان می

باشد.ل در زبان کردي به معناي قوم و ملت میگه1
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آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده و هویت قومی:3جدول 

میزان استفادهمتغیر
تعدادسطح معناداريضریب همبستگی

هویت قومی

271/0001/0368بعد زبانی
343/0001/0368بعد اجتماعی
413/0000/0368بعد فرهنگی
438/0000/0368بعد تاریخی
375/0000/0368بعد سیاسی

بین میزان استفاده از يآن است که رابطهيدهندههاي جدول فوق نشانیافته
درصد 99اي کردي و هویت قومی کردهاي ایران معنادار در سطح هاي ماهوارهکانال

اي افزایش هاي ماهوارهاسخگو از کانالباشد. بدین معنا که هر چه میزان استفاده پمی
یابد. بیشترین میزان رابطه مربوط به بعد یابد، میزان هویت قومی وي نیز افزایش میمی

ترین میزان رابطه مربوط به بعد زبانی هویت قومی ) و کم438/0تاریخی هویت قومی (
ن و بطور کلی بعد تواند با این امر که تاریخ کردستاباشد. این مسئله می) می271/0(

باشد، مرتبط باشد. در واقع، اي فراتر از مذهب و گویش میتاریخی هویت قومی، مسئله
يباشند و همهخاصی نمیيهاي بعد تاریخی هویت قومی تنها مختص به منطقهگویه

مناطق کردستان ایران درگیر این مسئله هستند، در حالی که دیگر ابعاد چنین روایتی 
توان گفت که همیشه کردهاي شیعه مذهب در نوان نمونه، در بعد سیاسی میندارند. بع

ها در روایت تاریخی سیاست در توان نقشی براي آناند و به آن صورت نمیحاشیه بوده
گردد و یید میأفوق تيتوان گفت که فرضیهها قائل شد. در نهایت میکردستان براي آن

اي و هویت هاي ماهوارهمتغیر میزان استفاده از کانالمبنی بر عدم ارتباط بین دو0Hفرض
شود.قومی رد می

هاي رسد میانگین هویت قومی در بین کانالبه نظر میدوم:يفرضیهآزمون -
اي مختلف در کردستان ایران تفاوت معناداري دارد.ماهواره

سی و تحلیل براي تبیین و آزمون این فرضیه، هویت قومی در ابعاد مختلف مورد برر
اي هاي ماهوارهاند و تفاوت میانگین هر کدام از ابعاد هویت قومی در بین کانالقرار گرفته

هاي ، تفاوت میانگین ابعاد مختلف هویت قومی در بین کانال6اند. جدول بررسی شده
دهد. از آزمون پارامتریک تحلیل واریانس یک اي مختلف زبان کردي را نشان میماهواره

ها استفاده شده است.) جهت سنجش معناداري تفاوت میانگینANOVA(طرفه
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اي به تفکیک ابعاد مختلفهاي ماهوارهتفاوت میانگین هویت قومی در بین کانال:4جدول 
بعد سیاسی بعد فرهنگی بعد تاریخی بعد اجتماعی بعد زبانی

148/7=F

000/0 =Sig

889/6=F

000/0 =Sig

373/8=F

000/0 =Sig

877/6=F

000/0 =Sig

683/8 =F

001/0 =Sig

میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین نوع کانال
511/4 438/4 092/4 641/4 194/4 ويروژ تی
630/4 636/4 397/4 564/4 360/4 وينوروز تی
294/4 039/4 896/3 135/4 947/3 آسو سات
378/4 034/4 333/3 571/4 312/4 4کانال 
600/4 232/4 388/4 611/4 166/4 کرد کانال
350/4 468/4 395/4 333/4 953/3 کی ان ان
054/3 000/3 197/3 131/3 988/2 لهکومه
252/4 541/4 666/4 666/4 437/4 ويکردستان تی
421/4 226/4 988/3 433/4 321/4 کردسات
881/3 805/3 363/3 716/3 595/3 ويتیشک تی
400/3 509/3 240/3 197/3 166/3 كکوره
800/3 490/3 627/3 647/3 522/3 زاگرس
500/4 444/4 333/4 471/3 333/4 1کرد 
925/3 479/3 458/3 555/3 312/3 لی کردگه
433/2 375/2 283/2 280/2 337/2 پیام
200/4 938/3 818/3 006/2 860/3 التروژهه
400/3 291/3 666/3 166/3 312/3 سیامام
222/3 185/3 111/2 123/3 125/3 سپیده

يهویت قومی در همهآن است که تفاوت میانگین يدهندهنشان4هاي جدول یافته
داري در جدول فوق به تفکیک مشخص شده است. باشد. سطح معنیمعنادار میابعاد

وي و ردستان تیاي کهاي ماهوارهبیشترین میانگین بعد زیانی هویت قومی، مربوط به کانال
اي هاي ماهوارههاي بدست آمده هم متعلق به کانالترین میانگینباشد. کموي مینوروز تی

توان مسئله فوق را تبیین اي پیام میماهوارهباشد. با نگاهی به کانالله میپیام و کومه
ئل مذهبی و زبان کردي توجه نماید، بر مساينمود. این کانال، بیشتر از آن که به مسئله

هاي اي برنامهگذاري این کانال ماهوارهکید دارد. در واقع اولویت برنامه و سیاستأدینی ت
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اي پیام باشد که این مسئله در پایین آمدن میانگین هویت در کانال ماهوارهدینی می
است که میانگین پایینی را به خودايله، دیگر کانال ماهوارهکومهتأثیرگذار بوده است.

گذاري سازي و سیاستاختصاص داده است. علت این مسئله را باید در ساختار برنامه
له هاي حزب کومهاي این کانال جستجو نمود. در واقع، این کانال، یکی از تریبونشبکه

باشد که داراي گرایشات مارکسیستی است و بیش از آنکه به زبان کردي و هویت کردي می
دهد که همین ها توجه نشان میارگران فارغ از جنبه قومی آنتوجه نماید، بر منافع ک

تواند دلیلی براي پایین بودن میانگین بعد زبانی هویت قومی در آن باشد. از مسئله می
هایی هستند که بیشترین توجه را به بعد وي، کانالوي و کردستان تیطرف دیگر، نوروز تی

ها قابل تایید هاي این کانالدر نگاهی به برنامهزبانی هویت قومی کردها دارند. این مسئله
باشد. می

وي بیشترین میزان وي و کردستان تیدر بعد اجتماعی هویت قومی، کانال نوروز تی
هاي خود را وي بخش مهمی از برنامهاند. کانال نوروز تیمیانگین را به خود اختصاص داده

کیله «هایی همچون داده است. برنامهکردستان اختصاص ياجتماعی مسئلهيبه جنبه
وي هم باشند. کردستان تیها میاز جمله این برنامه» آژانس«و » ورامانهه«، »شین
کند که ... پخش میهاي متعددي در مورد احساس تعلق اجتماعی، همگرایی قومی وبرنامه

اي سپیده هوارههاي ماباشد. کانالثر میؤاجتماعی هویت قومی کردها ميدر تقویت جنبه
ها بیشترین میزان اند. این کانالو پیام هم کمترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده

دهند و توجه چندانی به ابعاد هاي دینی و مذهبی اختصاص میهاي خود را به برنامهبرنامه
هویت قومی کردي ندارند. 

ها را به رین میزان میانگینوي بیشتوي و نوروز تیدر بعد تاریخی هم کردستان تی
ها و وي به برنامههاي کانال کردستان تیاند. بخش مهمی از برنامهخود اختصاص داده

توان گفت که این کانال، مستندهایی در مورد تاریخ کردستان اختصاص دارد. در واقع می
ق ها را در مورد تاریخ کردستان و مسائلی که سبب گسترش حس تعلبیشترین برنامه

ها در راستاي زنده نگه نماید. بیشتر این برنامهگردد را پخش میتاریخی در کردها می
باشد. کانال نوروز باشد که بخشی از هویت تاریخی کردها میداشتن نمادهاي تاریخی می

در جهت تقویت بعد تاریخی هویت هاي متنوعی در مورد تاریخ کردستان وي هم برنامهتی
ها از جمله این برنامه» وه فیلی«، »ورامانهه«، »رینهسیمینه و زه«د. نمایکردها پخش می

وي، اهمیت خاصی به ایجاد حس تعلق تاریخی در میان کردهاي باشند. کانال نوروز تیمی
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له کمترین میزان میانگین را به اي سپیده، پیام و کومههاي ماهوارهکانالدهد. شیعه می
ها گذشت.آناند که شرحخود اختصاص داده

وي وي و نوروز تیاي کردستان تیهاي ماهوارهدر بعد فرهنگی هویت قومی کانال
فرهنگی يفرهنگ و جنبهياند. مسئلهبیشترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده

وي اي کردستان تیهاي کانال ماهوارهترین بخشهویت قومی کردها، یکی از اساسی
کانال «گونه آمده است: وي اینشروع به کار کانال کردستان تیيهباشد. در بیانیمی

باشد که مبارزه فرهنگی کردها میيپروسهيدهندهوي، ادامهاي کردستان تیماهواره
باشد. هدف کردستان زمان با مبارزات سیاسی، مذهبی و اجتماعی، اصلی ضروري میهم
ها و و توجه به مسائل تمام گویشوي گسترش انسجام و اتحاد فرهنگی کردها تی

ترین در واقع، شاید بتوان مهم». باشدزبانی موجود در کردستان میـهاي فرهنگی اقلیت
وي را انسجام فرهنگی بیشتر میان کردها دانست. نوروز سیس کردستان تیأهدف از ت

آن در تقویت فرهنگ و اهمیتيمسئلههاي خود را به وي هم بخش زیادي از برنامهتی
، »ورامانهه«، »وهله ئاسمانی شینه«هایی چون هویت کردي قرار داده است. برنامه

پردازند. تفاوت به بعد فرهنگی هویت قومی کردها می» شینکیله«، »رینهسیمینه و زه«
فرهنگی وجود دارد، ياي در زمینههاي ماهوارهوي و دیگر کانالمهمی که بین نوروز تی

دهد که در وي اهمیتی خاصی به مناطقی از کردستان ایران میکه نوروز تیاین است
اند، اي کردي به حاشیه رانده شده و فراموش شدههاي غیر رسمی رسانهگذاريسیاست

اي از گیرند. بخش عمدهداده است. در واقع، استان کرمانشاه و ایالم در این دسته قرار می
اي هاي ماهوارهپردازد. کاناللیل فرهنگ این مناطق میوي به تحهاي نوروز تیبرنامه

اند. سپیده و پیام هم همانند دیگر ابعاد، کمترین میزان میانگین را به خود اختصاص داده
وي بیشترین وي و روژ تیاي نوروز تیهاي ماهوارهدر بعد سیاسی هویت قومی، کانال

يهاي زیادي در زمینهوي برنامهروز تیاند. نومیزان میانگین را به خود اختصاص داده
هاي گاهی اوقات رنگ و نماید (هر چند این برنامهتقویت انسجام سیاسی کردها پخش می

تریبون «، »نوروز1فیروژه«توان به ها میگیرد). از جمله این برنامهبوي حزبی به خود می
باره تري در اینه نمود. تحلیل مفصل... اشارو» 4نارین«، »3ما روژئاواده«، »2راویژ«، »نوروز

باشد. می» به روز«روز يف در زبان کردي به معنی مسئلهروژه1
.باشدراویژ در زبان کردي به معنی مشورت کردن و تدبیر می2
باشد. روژئاوا در زبان کردي به معناي مغرب می3
باشد. هنگ حزین میآنارین در زبان کردي به معناي 4
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وي هم اهمیت خاصی ها ارائه خواهد شد. روژ تیدر بخش کیفی و همچنین تفسیر یافته
اي کانال روژ، در سیاسی هویت قومی کردها قائل است. سیاست برنامهيبراي جنبه

هاي دولت ترکیه معترض باشد و به شدت به سیاستك میكراستاي منافع حزب پ
گیرد، بر مبناي سیاست فوق باشد. در واقع، هویتی که این کانال براي کردها در نظر مییم

سیاسی دولت ترکیه. این کانال » دیگري«باشد: تعریف هویت قومی کردها در برابر می
هاي سیاسی ترین برنامهکار خویش قرار داده است. مهميهاي سیاسی را در سرلوحهبرنامه

اي در قالب میزگردهاي سیاسی، خبرهاي سیاسی و تحلیل سیاسی جاي هاین کانال ماهوار
المللی نمودن مسئله کرد داشته است. به سبب گیرد. این کانال، نقش فراوانی در بینمی

اي تبدیل وي به گونههاي مالی و اجتماعی کردهاي ساکن اروپا از این کانال، روژ تیحمایت
ادامه ایجاد حس مقاومت سیاسی در میان کردهاي به صداي محرومیت و مظلومیت و در 

ساکن اروپا و آمریکا شده است. 

هاي کیفی پژوهشیافته)ب
ويشناسی نوروز تیتحلیل نشانه

اي پردازد. کانال ماهوارهوي میاي نوروز تیاین بخش به تحلیل کیفی کانال ماهواره
شته است و بر همین مبنا بعنوان وي بیشترین مخاطب را میان کردهاي ایران دانوروز تی

اي که این تحلیل به دنبال ل اصلیؤاگیرد. سشناختی قرار مینمونه مورد تحلیل نشانه
باشد، بررسی و تحلیل چگونگی بازنمایی هویت قومی کردهاي ایران پاسخگویی به آن می
کید بر أاسی و با تشنباشد. براي نیل به این هدف از ابزار نشانهاي میدر این کانال ماهواره

آراي روالن بارت استفاده شده است. 

وياي نوروز تیگیري کانال ماهوارهمروري بر تاریخچه شکل-1
سیس شده است. بنیاد أکردي تيوي زیر نظر بنیاد رسانهاي نوروز تیکانال ماهواره

ي و زبان و هویت کرديو به منظور ترویج و توسعه1998کردي، در سال يرسانه
، 2008مارس 21اي نوروز، در سیس شد. کانال ماهوارهأهمچنین گسترش فرهنگ کردي ت

ساعت برنامه به دو زبان فارسی و کردي 12روز، شروع به پخش برنامه نموده است و شبانه
وي، از نماید. نام نوروز تی(سورانی، کرمانجی، کلهري، هورامی، فیلی، زازایی) پخش می

وي، با تمرکز بر ها از جمله کردها) گرفته شده است. نوروز تیانی ایرانی(عید باستنوروز
مسائل کردستان ایران شروع به پخش برنامه از کشور سوئد نموده است.
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ويشناختی نوروز تیتحلیل نشانه- 2
هاي ارتباطی، در پی انتقال معنا وي، همچون دیگر رسانهاي نوروز تیکانال ماهواره

این میان طبیعی خواهد بود که سعی نماید که روایت و معناي نهفته در باشد و درمی
اي خویش بکار ببرد. در این بخش سعی خواهد شد که به روایت را در راستاي اهداف رسانه

وي (تحلیل همنشینی) و دوم، تحلیل دو مسئله پرداخته شود. اول بررسی روایت نوروز تی
ن (تحلیل جانشینی) به منظور پی بردن به معانی نهفته اي در آهاي نشانهتضادها و تقابل

در آن. براي نیل به این هدف از الگوي روالن بارت استفاده خواهد شد. به دلیل حجم زیاد 
ها و همچنین تحلیل همنشینی تحلیل موردي داليها، در پژوهش حاضر از ارائهتحلیل
شناسی) بحث از تحلیل نشانهبخش ترین نظر شده است و تنها تحلیل جانشینی (مهمصرف

خواهد شد.

ايهاي نشانهتحلیل جانشینی: برساخت معنا در تقابل
اي ها و تضادهاي نشانهدر تحلیل جانشینی به دنبال درك معنا بر اساس تحلیل تقابل

اي در کانال نوروز هاي نشانهترین تضادها و تقابلباشیم. در این بخش، به تحلیل مهممی
پردازیم.میوي تی

ترین ابزار انتقال فرهنگ و حتی در واژگانی بودریایی ساخت مدرن، مهميرسانه
شده چگونه برساخت معنا و این که معناي ساختهيباشد. در این روایت، شیوهفرهنگ می

هاي تحلیل ترین شیوهشود، از اهمیت برخوردار است. یکی از اساسیدر رسانه بازنمایی می
بودگی و هویت، تحلیل تر برساخت سوژهاخت معنا و در سطحی وسیعبرسينحوه
برساخت معنا در کانال يباشد. در تحقیق حاضر، به بررسی نحوهشناختی مینشانه

هایی که در وي پرداخته شد. براي نیل به این هدف، به بررسی دالاي نوروز تیماهواره
يها در دو سطح نظام اول مرتبههاي آنولمدلاند و همچنین وي برجسته شدهنوروز تی

نشانه بر اساس نظریات روالن بارت، پرداخته شده است. در یک ينشانه و نظام دوم مرتبه
معنایی هايتوان به این مسئله اشاره نمود که داللتها، میگیري کلی از تحلیل دالنتیجه

و خارج از بافت رمزگانی نشانه، تولید نشانه، معنایی عام يوي، در نظام اول مرتبهنوروز تی
نشانه يکنند. در واقع، تولید معنا به مثابه امري ایدئولوژیک، در سطح دوم مرتبهمعنا می

براي یک 1نشانه، به دالیيافتاد. در این سطح، مدلول در سطح نظام اول مرتبهاتفاق می

1Signifier
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هاي رمزگذاري نشانه، گانشد و در بافتی فرهنگی بر اساس رمزدیگر تبدیل می1مدلول
وي نیز تا حدود هاي موجود در نوروز تیگیرد. دالشناختی به خود میمعنایی اسطوره

يها (پرچم کردستان، نقشهنمایش داليکنند. نحوهزیادي بر همین مبنا عمل می
د نشانه، معناي فرهنگی تولیي...) در نظام اول مرتبهکردستان، سرود ملی، آرم کانال و

ـنشانه، معنایی ایدئولوژیک (بیشتر ناسیونالیسم کردي) يکنند، اما در نظام دوم مرتبهنمی
هاي یافته، در چارچوب تضادها و تقابلگیرند. معناي برساختشناختی به خود میاسطوره

وي (زبان اي موجود در نوروز تیهاي نشانهشود. بعبارتی دیگر، تقابلاي معناپذیر مینشانه
دي در برابر زبان فارسی، عربی و ترکی؛ سرود ملی کردستان در برابر سرود ملی ایران، کر

فرهنگی ـهاي موجود در بافت تاریخی ...) بر اساس رمزگانترکیه، عراق و سوریه و
برجسته » دیگري«در برابر » خود«کند (این معنا که کردستان، معناي هویتی تولید می

بازنمایی و برساخت هویت يمعناهاي تولید شده، نحوه»). دیگري«شود و نه انکار می
کند. قومی کردها را مشخص می

شان وي، تقابل فرهنگ و سیاست کردها با دیگريترین تقابل موجود در نوروز تیمهم
توان در جدول زیر باشد. جزئیات کامل این تقابل را می(ترکیه، ایران، عراق و سوریه) می

مشاهده نمود.

ويهاي معنایی در تحلیل جانشینی نوروز تیتقابل: 5ول جد
دیگريخود

سوریهعراقترکیهایرانکردها
زبان عربیزبان عربیزبان ترکیزبان فارسیزبان کردي

موسیقی عربیموسیقی عربیموسیقی ترکیموسیقی فارسیموسیقی کردي
سوریهپرچمپرچم عراقپرچم ترکیهپرچم ایرانپرچم کردستان

سرود ملی سوریهسرود ملی عراقسرود ملی ترکیهسرود ملی ایرانسرود ملی کردستان
رقص عربیرقص عربیرقص ترکیرقص فارسیرقص کردي
عید فطرعید فطرعید فطرعید نوروزعید نوروز

معنا شوند و ها معنادار میها در ارتباط با سایر نشانهبا توجه به این مسئله که نشانه
هاي فوق در یک نظام توان گفت که تقابلگیرد، میدر نظام دوم مرتبه نشانه شکل می

1 Signified
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هویت کردها يسازند که در نهایت برسازندهشناختی، معناهاي تقابلی را بر مینشانه
شود. وي به روشنی بازنمایانده میاي نوروز تیباشد. معناي مذکور در قدرت رسانهمی

.دهدوي را نشان مینوروز تیاي موجود درهاي نشانههاي حاصل از تقابلجدول زیر، معنا

وياي در نوروز تیهاي نشانهمعناهاي حاصل از تقابل:6جدول 
دیگري(ترکیه، ایران، عراق و سوریه)خود (کردها)

اندکردها را مورد ظلم قرار دادهظالمانی هستند که اندمورد ظلم واقع شده
تنددر حال جنگ و حمله هساومت هستنددر حال مق

جنگ طلب هستندباشندطلب میصلح
اقتصادي و سیاسی) مورد استعمار (فرهنگی، 

(فرهنگی، سیاسی و اقتصادي) هستنداستعمارگر اندقرار گرفته

دمکراتیک و ناقض حقوق بشر هستندغیردمکرات و طرفدار حقوق بشر هستند
ستندتمرکزگرا هتکثرگرا هستند

زبان و فرهنگ خود به دنبال حفاظت از
باشندمی

خود بر فرهنگ و فرهنگ و زبانيبه دنبال سلطه
زبان کردي هستند

باز هستندگر و حقهحیلهدرستکار و روراست هستند

باشد، در قالب ها میوي به دنبال ترویج آندر واقع، معناهاي هویتی که نوروز تی
وي از کردها گیرد. به عبارتی دیگر، هویتی که نوروز تیشکل میهاي معنایی فوقتقابل

هاي معنایی فوق شکل گرفته است.کند، بر اساس تقابلتعریف می

ها: به سوي درکی نئوپراگماتیستی از روشتفسیر یافته)ج
هاي میزان استفاده از کاناليباشد که رابطههاي پژوهش نشانگر این مسئله مییافته

باشد. اي کردي و هویت قومی کردهاي ایران در تمام ابعاد آن معنادار و مثبت میرهماهوا
اي افزایش هاي ماهوارهچه میزان و مدت استفاده مخاطب از کانالبدین معنا که هر

توان مرتبط با یابد. این مسئله را میها نیز افزایش مییابد، میزان هویت قومی آنمی
هاي ارتباطی انی واتیمو دانست. کاستلز بر این باور است که رسانههاي کاستلز و جیدیدگاه

هایی ها برساختهارتباط مستقیمی با هویت دارند. در واقع، از دیدگاه کاستلز، هویت
فرهنگی هستند و در مسیر برساختگی، رسانه مدرن بعنوان ابزاري در راه ـاجتماعی 

هویت قومی ير پژوهش حاضر و در زمینهاي که دکند. مسئلهبرسازندگی هویتی عمل می
همچنین، کاستلز بر تقویت و تشدید هویت مقاومت در برابر ؛گرددیید میأکردهاي ایران ت
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کید دارد. باال أاي شدن جهانی تاي و شبکهشبکهيموج جهانی شدن و به عبارتی جامعه
در برابر چندین موج توان واکنشی بودن میزان هویت قومی در میان کردهاي ایران را می

گرایی. به گرایی ایرانی و تا حدود زیادي اسالمیشدن، ملیبخشی دانست. جهانیمشروعیت
بخشی هویتی در میان کردهاي ایران هستند ها، در پی مشروعیتعبارتی دیگر، این منطق

ها نوعی از هویت مقاومت (از نوع قومی آن) در میان کردهاي ایرانکه در واکنش به آن
خردمندانگی «توان نوعی از گرفته است. در واقع، هویت قومی کردهاي ایران را میشکل 
واتیمویی قلمداد نمود. واتیمو بر خالف آدورنو که رسانه را عامل مرگ فردیت » محلی

توانند عاملی براي بازنمایی خرده هاي گروهی میدانست، معتقد است که رسانهمی
افکار عمومی يها را به کانون توجهها و خرده فرهنگ، فرهنگها باشندها و اقلیتفرهنگ

شمار واقعیت، تصور واقعیتی یگانه هاي بیصورتيبدل سازد. فزونی اطالعات ممکن درباره
واتیمو ارتباط این مسئله با مفهوم آزادي و رهایی در يسازد. به گفتهرا به شدت دشوار می

ها و عناصر محلی کردگی و در عین حال آزادي تفاوتاین است که رهایی، مبتنی بر سوگم
بنیاد تاریخ را در پی دارد و به تبع آن ـگی مرکز خردمندانهياست که اضمحالل اندیشه

هاي محلی گیاي چندگانه از خردمندانهسان مجموعهجهان ارتباطات همگانی به
ر کدام صداي خود را دارند، ...) که ههاي اخالقی، جنسی، دینی، قومی، فرهنگی و(اقلیت

). بطور کلی، واتیمو از صداهاي متکثر و به ویژه صداي 59: 1389(واتیمو، کندفوران می
ـهاي ارتباطی باعث مرگ خردمندانگی مرکزکند. از دید وي، رسانهها دفاع میحاشیه

يش (رابطههاي پژوههاي محلی را در پی داشته است. یافتهبنیاد شده و رواج خردمندانگی
اي کردي و هویت قومی کردهاي ایران) دیدگاه هاي ماهوارهمثبت و مستقیم بین کانال

کند. یید میأواتیمو را ت
میزان احساس در يتوان گفت که رابطههاي پژوهش حاضر، میبر اساس یافته

رباشد، بدین معنا که هحاشیه بودگی و هویت قومی کردهاي ایران، مستقیم و مثبت می
چه فرد پاسخگو بیشتر احساس در حاشیه بودگی داشته باشد، از میزان هویت قومی 

هاي نظري مکتب بیرمنگام توان در راستاي دیدگاهباالتري برخوردار است. این مسئله را می
(به ویژه استوارت هال) و دیدگاه کاستلز دانست. بطور کلی دیدگاه نظري مکتب بیرمنگام و 

هاي متن و مرگ این منطق در جهان نوین در اثر رشد رسانهـشیهکاستلز بر منطق حا
کنند. بعبارتی کید میأشدن فرهنگی، سیاسی و اقتصادي تارتباطی و بطور عام، جهانی

هاي ارتباطی به متن گیري از رسانهاي با بهرههاي حاشیهها، گروهتر، از نگاه آنساده
کنند. این رخداد را ه بودگی خویش اعتراض میمرکزگرا هجوم برده و به موقعیت در حاشی
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هاي هاي در حاشیه بوده، در اثر رشد رسانهتوان به سبب خودآگاهی هویتی سوژهمی
طور که در سطور باال ذکر هاي پژوهش، همانها دانست. یافتهارتباطی به حاشیه رانده شده

باشد.این دیدگاه میيییدکنندهأگردید، ت
اي مختلف هاي ماهوارهوت میانگین هویت قومی در بین کانالبعدي تفايمسئله

ایی که نگاه اي مختلف، بسته به کانال ماهوارههاي ماهوارهباشد. مخاطبان کانالمی
توان به عوامل باشند. این مسئله را میکنند، از میزان هویت مختلفی برخوردار میمی

کمی و کیفی تشریح شده است. از مختلفی مرتبط دانست که به تفصیل در بخش تحلیل
توان به این ایده رهنمون شد که رسانه، ابزاري ایدئولوژیک براي بازنمایی این مسئله می

هاي حزبی را نمایندگی اي کردي بیشتر سیاستهاي ماهوارهواقعیت است. در واقع، کانال
توان همین اساس میتر شده است). بر رنگهاي اخیر کمکنند (البته این مسئله در سالمی

ها را پذیرندگان ها رسید. بودریار، تودهفرانکفورتی در مورد رسانهـبه رویکردي بودریاري 
اي در راستاي امور نمایشی و تماشایی بدون نیاز به هیچ هاي رسانهچون و چراي پیامبی

زیر کردن رمزگان دیگري، بدون نیاز به هیچ معنایی و در نهایت بدون مقاومت اما با سرا
ها، بلکه سپهر مداخله / جذبه همه چیز به سپهر غیر محتومی که حتی نه سپهر بی معنایی

ياي خاص در تقابل با سوژهداند. در واقع، بودریار توده را به گونهسرتاسري است، می
اي که داراي نوعی مقاومت سنتی به دهد، سوژهاي دکارتی) قرار میکالسیک (بیشتر سوژه

ها بر حسب رمزگان خاص یک گروه و در راستاي اهداف آن بازتاویل پیام رسانهمنزله 
اي سست با تصاویر و دیگر باشد. در یک نگاه کلی، از دید بودریار واقعیت رابطهمی

هاي بازنمایی دارد. واقعیت است که نسبت به بازنمایی اهمیت کمتري دارد. اولویت شکل
سازي است که واقعیت را م امور را در دست دارد، شبیهبا بازنمایی است و بازنمایی زما

توان اي کردي هم میهاي ماهوارهکند. این مسائل را در مورد کانالتولید و تعیین می
ها، بازنماي واقعیت نیستند، اي کردي همانند دیگر رسانههاي ماهوارهصادق دانست. کانال

اي از واقعیت را بازنمایی ریاري، تنها وانمودهاي از واقعیت و در گفتمان بودبلکه تنها سایه
گذاري اول از فیلتر ایدئولوژیک سیاستيکنند. واقعیت هویت کردي در مرحلهمی

کند و بخشی از واقعیت بودگی خود را از دست اي عبور میهاي ماهوارهاي کانالرسانه
شده و به خورد ذهنیت دوم، واقعیت، تبدیل به واقعیتی ایدئولوژیکيدهد، در مرحلهمی

هاي متفاوت فرهنگی، ها، بر اساس رمزگانشود. مخاطب این کانالهاي کرد داده میسوژه
کنند. در این اي را دریافت میهاي ماهوارههاي کانالمذهبی، زبانی و اجتماعی، برنامه

نموده دهد و تبدیل به واواقعی بودن خود را از دست میيمرحله است که واقعیت، جنبه
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سازي بودریاري) هر آن چیزي است که حقیقت را پنهان شود. وانموده (محصول شبیهمی
کاري یعنی دارد. پنهانکند، وانموده حقیقتی است که عدم وجود حقیقت را پنهان میمی

تظاهر به داشتن آنچه نداریم. یکی کنایه به یک حضور دارد و دیگري به یک غیاب. با 
اي مثبت و قوي با اي کردي رابطههاي ماهوارهتوان گفت که کانالوجود این مسائل، می

هویت قومی کردهاي ایران دارد. 

گیرينتیجه
هاي ایرانی انکارناپذیر است. اما این تفاوت هویت قومی کردهاي ایران با دیگر قومیت

ریزومی ها در تفکر ها با هم نیست. این هویتعدم همزیستی این هویتيمسئله به منزله
و 1توانند در کنار هم رشد کنند و به بالندگی هویت ملی کمک نمایند. ژیل دلوزمی

گونه و مرکزمدار، براین باور هستند که سلسله مراتب عمودوار، درخت2فلیکس گاتاري
عقالنیت غرب را از تک و تا انداخته، دست و پایش را بسته و مانع رشد و نوآوري شده 

کنند. ها از تفکر ریزومی دفاع می). در مقابل تفکر درختی، آن1380:145(شایگان، است
است. هر تفکر ریزومی » شدن«نگاه ریزومی ضد تمرکز و نظم معمول است و سمبل 

توان براي آن آغاز یا پایانی قائل شد. در یک پایانش آغاز تفکر دیگري است و نمی
نگ و همگون نیستند، کنار هم قرار رریزومی، اموري که با همدیگر لزوماً هميمجموعه

دهد و زنند. در واقع، تئوري ریزوم به چندگانگی بها میگیرند و به زایش دست میمی
سازد جدید میيهاي گوناگون و متعدد را به هم وصل نموده و رابطهریزوم، فرهنگ

یه وجود ). عالوه بر این، در تفکر دلوز و گاتاري، تمایزي بین مرکز و حاش147(همان: 
ها و ها، تقویتاي آزاد و شناور از روابط، درهم تنیدگیندارد، بلکه آن چه هست شبکه

). 205: 1389(وارد، هاستتضعیف
هاي پژوهش نشانگر تفاوت هویتی نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطحی قومی یافته

جهان پست مدرن، باشد. در واقع، در ها و مذاهب مختلف در کردستان) می(در میان گویش
سوژه دچار تکثر و چندگانگی شده است و حالت پایدار و کوگیتووار دوران مدرن را از 

يدست داده است. اما این مسئله به هیچ وجه به منزله جدابودگی نیست، بلکه مسئله
ها اهمیت داده باشد؛ در قالبی که به حاشیهها در قالبی نوین میساخت جدید همزیستی

1 Gilles Deleuze
2 Felix Guattari
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... بر جامعه حاکم هستند و به صورت صداهاي متکثر قومی، جنسیتی، نسلی وشود و می
دهد.طلب را شکل میهاي متفاوت همزیستریزومی یک جامعه متشکل از هویت

عملیپیشنهادات پژوهشی و 
هاي قبلی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت، هاي پژوهش که در بخشبر مبناي یافته

هاي پژوهشی و عینی ی و عملی را در جهت برطرف نمودن خالءتوان پیشنهادات پژوهشمی
ایران بصورت زیر ارائه نمود. جهت درك بهتر، این پیشنهادات به يموجود در جامعه

اند.شده ذکر شدهصورت تفکیک

) پیشنهادات پژوهشیالف
اي کـردي نیـاز بـه بررسـی     هاي مـاهواره کردي و به ویژه کاناليرسانهيمسئله
تري دارد. این امر، نیاز بـه انجـام پژوهشـی کیفـی و بـا عمـق       تر و گستردهعمیق

بـودگی و بازنمـایی آن را در نظـر بگیـرد،     بیشتر را که مسئله معنا و فرآیند سوژه
کند.ضروري می

هـاي تلویزیـونی اسـتانی    اي کـردي و کانـال  هـاي مـاهواره  ثیر کانـال أتيمقایسه
کردهاي ایران، موضوع دیگري است که نیـاز  هاي کردنشین بر هویت قومیاستان

به بررسی و پژوهش علمی دارد.  
برساخت هویت قومی کردهاي ایران بـا  يدر پژوهش حاضر تنها به بررسی رابطه

هـاي نـوینی چـون    اي کردي پرداخته شد؛ در حالی کـه رسـانه  هاي ماهوارهکانال
قـومی کردهـاي ایـران    توانند عاملی دیگر در فرآیند برساخت هویـت اینترنت می

باشند. این مسئله هم نیاز جدي به بررسی و پژوهش دارد.
هاي گونـاگون ناسیونالیسـم قـومی کـردي و     هاي مختلف و روایتتحلیل گفتمان

دیگـري اسـت کـه احسـاس     يکـردي، مسـئله  يها در رسـانه حضور آنيشیوه
اختی دارد.شود مورد بررسی جدي واقع نشده و نیاز به پژوهش جامعه شنمی

ــیوه ــل    يش ــرق در تحلی ــوان ش ــران (بعن ــاي ای ــومی کرده ــت ق ــایی هوی بازنم
هـاي غربـی (بعنـوان غـرب در تحلیـل پسااسـتعماري)       پسااستعماري) در رسـانه 

اي جدي است که تا حدود زیادي مورد غفلت پژوهشگران و محققان واقـع  مسئله
شده است. 
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عملیپیشنهادات ب)
(عالوه بر مسائل اي کرديهاي ماهوارهبه مصرف کانالیکی از دالیل اصلی گرایش
ملی در مورد اقوام ایرانی بطور يسازي تلویزیون و رسانههویتی) ضعف شدید برنامه

سازي در این باشد. عالوه بر ضعف شدید برنامهعام و کردهاي ایران بطور خاص می
اهاي هویتی اقوام هاي ساخته شده هم در برخی موارد معنزمینه، محدود برنامه

هاي قومیتی ایرانی و از جمله کردها را هدف قرار داده و سبب بروز تضادها و تعارض
ملی در يهاي خاصی در رسانهشود که کارگروهبنابراین پیشنهاد می؛شده است

يهاي موجود در جامعهاحساسی در مورد واقعیتسازي عقالنی و غیربرنامهيزمینه
سازي مناسب، نسبت به معناسازي ان شکل بگیرد تا با برنامهقومی کردهاي ایر

هاي ایدئولوژیک اقدام نماید. هویتی در میان کردهاي ایران به دور از جنجال
سازي براي اقوام و به ویژه کردها در رسانه و تلویزیون ملی، عالوه بر ضعف برنامه

ن مشاهده نمود. تواهاي داخلی استانی هم میچنین ضعفی را در سطح رسانه
زاگرس کرمانشاه يهاي استانی از جمله شبکههایی که در تلویزیونبسیاري از برنامه

هاي دیگر هاي استانهایی که از شبکهتفاوت چندانی با برنامهشوند، اصوالًپخش می
هاي استانی، باید ها و رسانهشوند، ندارد. در حالی که هدف شبکهپخش می

ناسازي هویتی در سطح خرد استانی باشد. چنین ضعفی سبب سازي و معفرهنگ
شده است که کنشگران کرد، بازنمایی معناهاي هویتی خویش را در مسیرهایی دیگر 

شود که بازنگري جدي در فرم و محتواي جستجو نمایند. بر این اساس، پیشنهاد می
دارد، صورت در مناطقی که قوم کرد در آن وجودهاي استانیسازي شبکهبرنامه

سازي و معناسازي هویتی باشد، ها در راستاي فرهنگبگیرد و فرم و محتواي برنامه
هاي قومی تواند منشأ بروز تعارضنه در راستاي تضعیف معناهاي هویتی که خود می

گردد.
هاي مختلف و الذکر که در راستاي معنابخشی هویتی قومیتعالوه بر موارد فوق
هایی که در رسد که ضروري است برنامهاست، به نظر میبویژه کردهاي ایران

آمیز اقوام ایرانی در کنار همدیگر است، ساخته راستاي تقویت همزیستی مسالمت
چنین مورد توجه قرار بگیرند. هاي محلی هاي رسمی و رسانهشده و در رسانه

م مختلف ایرانی بخش مشترك بین اقواها و معناهاي هویتلفهؤتواند مهایی میبرنامه
تواند سبب آشنایی اقوام مختلف با معناها و از جمله کردها را شامل شود که می

ها گردد و در نهایت تقویت هویت ملی بخش مشترك میان آنهاي هویتلفهؤم
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تواند بخش قومی را در پی داشته باشد. این مسئله میهمراه با تقویت معناهاي هویت
وماتیک به هویت ملی و هویت قومی باشد که در نهایت به در راستاي تقویت نگاه ریز

شود.ها منجر میارتباط معنایی بین آن
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