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 چکیده
همراه با توسعه و گسترش ارتباطات کامپیوتری و دسترسی روزافزون مردم جوامع مختلف به اینترنت 

های نظری بسیاری صرف یافتن الگوهای مناسب برای مطالعه  های اجتماعی مجازی، کوشش و شبکه

ها مفهوم حوزه عمومی در  در جریان این تالش. ی و اجتماعی آن گردیداینترنت و تاثیرات سیاس

ها و صفحاتی که  بر این اساس، از گروه. ای یافته است چارچوب نظریه هابرماس جایگاه برجسته

گیری هدفمند با  مورد طبق نمونه 01اند،  بوک تشکیل داده کاربران ایرانی در شبکه اجتماعی فیس

 .محتوای کیفی مورد مطالعه قرار گرفتند استفاده از روش تحلیل

 افزایش به منجربوک در بین کاربران ایرانی  فیس اگرچههای پژوهش حاکی از آن است که  یافته

 شدن چندپاره و متکثر به منجر نهایت در محتوا حد از بیش تولید اما، است شده اطالعات به دسترسی

 مواجه ای همهمه بابوک  فحات ایرانی حاضر در فیسها و ص گروه در ما عبارتی به. شود می  واقعیت

 به کمکی تواند نمی اطالعات صرف تولید بنابراین .شنود نمی را دیگری صدای کسی آن در که هستیم

 طور به تا دهد می فرصت مردم به بوک فیس چه اگر همچنین. نماید سایبر عمومی حوزه گیری شکل

 حتی گیرد، می شکل گفتگو ندرت به ایرانیها و صفحات  گروه در اما کنند وجود ابراز گفتگو در برابر

 به دسترسی و گیرد می در منطقی بحث ندرت به گفتگوها این در گیرد می شکل گفتگو که مواردی در

 برای هایی ظرفیت چه اگر بوک فیس که گفت باید نهایت در. رسد می نظر به ممکن غیر توافق یا اجماع

 .بینجامد عمومی حوزه ایجاد به نتوانسته عمل در اما ستدارا عمومی حوزه احیاء

بوک، حوزه عمومی، حوزه عمومی  های اجتماعی اینترنتی، فیس فضای سایبر، شبکه: کلمات کلیدی
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 طرح مسئله
 ایجاد در حال اینترنت یعنی آن شده شناخته کامالً محصول و ارتباطات انقالب پدیده امروزه

 از اعم جوامع گوناگون در قدرت ساختارهای و اشکال ماهیت، درو وسیعی  اساسی تغییرات

 چگونگی و میزان پرسش درباره به را امر پژوهشگران و این است توسعه حال در و یافته توسعه

 و ها دولت رابطه بین سیاسی جوامع و بر زندگی اینترنت آتی و کنونی تأثیرات و تغییرات این

به  سیاسی علوم اجتماعی و روزافزون پژوهشگران توجه عوامل از یکی  .است واداشته شهروندان

 به سیاسی مشارکت و و تقویت دموکراسی رشد در تواند می اینترنت که است نقشی پدیده این

 تعاملی» چون هایی دلیل ویژگی به توانایی این .داشته باشد گوناگون در جوامع نو کامالً هایی شیوه

های  اینترنت است که آن را از رسانه« متمرکز نبودن»و  ،«گیر بودنفرا»، «همزمانی ارتباط»، «بودن

 . سازد جمعی سنتی مانند رادیو و تلویزیون متمایز می

 و متخصصان ارتباطات خاص توجه باعث جمهوری ریاست انتخابات دو اخیر های سال در

اجتماعی  های شبکه آور حیرت های قابلیت ویژه به و اینترنت ای به تأثیرات رسانه اجتماعی علوم

 در آمریکا جمهوری ریاست انتخابات آن اولین. است شده ،0بوک اجتماعی مجازی همچون فیس

 عوامل موفقیت از شك یکی بدون .شد همراه اوباما پیروزی باراک با که بود میالدی 112 سال 

های اجتماعی  طریق شبکه از مجازی فضای ویدئویی در تبلیغات و اینترنت از گسترده استفاده وی

 نخست، همان روزهای از داشت که کاربر میلیون   حدود اوباما تبلیغاتی سایت .بود اینترنتی

 های قابلیت به کارگیری اوباما در موفقیت. کردند آغاز اوباما نفع به را خود های تبلیغاتی فعالیت

بلوم، )بنامند « یجمهور اینترنت رئیس »اولین  را وی تا برخی شد باعث مردم بسیج برای شبکه

 112 : 01.) 

 از که پس بود 22 0 سال در ایران جمهوری ریاست انتخابات دوره دهمین دیگر رویداد

 که رقیب، معترضِ کاندیداهای طرفداران انتخابات، پیروز به عنوان نژاد احمدی محمود معرفی

 از و آوردند روی مجازی به فضای گرفته بودند، قرار جمعی های رسانه خبری سانسور مورد

 منتشر را ها و بیانیه اخبار مطالب، گفتگوها، از زیادی حجم اجتماعی مجازی های شبکه طریق

واقعی،  دنیای در آن پیامد فضای و این چنینی مسائل ارتباطی کارشناسان برخی دید از .ساختند

 (.0  :112 نیك و دیگران،  پالت)عمومی مجازی است  حوزه یك آمدن وجود به دهنده نشان
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های اجتماعی اینترنتی، زندگی دومی است که آغاز شده  امروزه ورود به فضای مجازی شبکه

ها و آمارهای پراکنده داخلی و خارجی حاکی از  زنی که گمانه را نادیده گرفت چنان توان آن و نمی

اعی های اجتم رغم ممنوعیت، تعداد قابل توجهی از کاربران ایرانی، عضو شبکه آن است که علی

سایت برتر مورد استفاده  01بوک یکی از  فیس ( 10 ) 0مطابق آمار سایت الکسا. مجازی هستند

ها و خصوصیات  قابلیت داشتن دلیل به های اجتماعی مجازی شبکه. ایرانیان در فضای وب است

 ،«سیّال بودن»، «جهانی بودن»، «فرازمانی»، «فرامکانی»، «قابلیت دسترسی دائم»فراونی همچون 

 در عقاید و آراء بیان برای را مناسبی فضایو غیره، « ای بودنچندرسانه»، «تشدید شدن واقعیت»

 اظهارنظر گذاشتن امکان البته. دنده می قرار کاربران اختیار
 توسطها  این شبکه مطالب روی بر 

 ای از به همین خاطر عده. کند می چندان دو را های اجتماعی مجازی شبکه اهمیت دوستان،

گیری  های اجتماعی مجازی ظرفیت و توان شکل اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند که شبکه

 های اینترنتی به توانند از طریق این شبکه حوزه عمومی مجازی را دارا هستند و کاربران آنها می

  عمومی افکار گیری باعث شکلبپردازند و  مختلف  و موضوعات  مسائل  پیرامون  تعامل گفتگو و

  اجتماعی  و موضوع  مساله  با یك  یا موافقت  در مخالفت توانند می همچنین کاربران .شوند

 گفتگو فضای ایجاد با توانند میکاربران  نظرات عبارتی به .بزنند  مناسب  کنش  به  دست  وسیاسی

 مجازی عمومی حوزه گیری شکل به منجر عمومی، افکار به دادن شکل نهایت در و افراد بین

مجازی  فضای در عمومی سوال و مسئله پژوهش حاضر این است که آیا حوزه بنابراین. وندش

 عمومی حوزه مصادیق از توان می را بوک اجتماعی فیس شکل گرفته است؟ و آیا شبکه بوک فیس

 دانست؟ مجازی

 پیشینه تحقیق
 زیادی امکانات و ها قابلیت از دهد که  اینترنت در رساله دکتری خود نشان می( 20 0)میناوند 

 جوامع مردم اختیار در امکاناتی اینترنت شبکه .است عمومی برخوردار حوزه ایفای کارکرد برای

 گفتگو فرآیندهای نتیجه در و بپردازند هم با برابر و آزاد گفتگوی به فضایی مناسب در تا گذارد می
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افکار عمومی  به و یابند دست اجتماعی و سیاسی مسائل مشترکی درباره نظرهای نقطه مباحثه، به و

 .شکل دهند

 اینترنتی گفتگوی و مباحثات به مربوط های سایت از یکی تحلیل و بررسی به (22 0)رضانیا 

حوزه  یك عنوان به آن گرفتن نظر در و اینترنت وجود که صرف معتقد است و پرداخته فارسی

 داشته نقش زیادی عمومی حوزه درآوردن به عمل در تواند نمی عمومی، حوزه ظهور برای امکانی

 میزان همچنین ها و گسترش آزادی در آن نقش و دولت به مربوط دیگری مسائل بلکه باشد،

 .کننده هستند اینترنتی از عوامل تعیین کاربران و مخاطبان برای مسائل اهمیت و مسئولیت احساس

از دیدگاه کارشناسان  دهد که نشان می (20 0)السادات  علوی و نقیب سید های پژوهش یافته

های کشور سه متغیر مستقل حوزه عمومی در فضای  سیاسی دانشگاه علوم ارتباطات و علوم

اجتماعی از مصادیق حوزه عمومی در فضای  های ها و شبکه مجازی شکل گرفته است و وبالگ

 حوزه عمومی قابل دهنده آن است که نظریه های پژوهش نشان همچنین یافته. مجازی هستند

 ای، های فضای مجازی و ارتباطات با واسطه رایانه کارگیری در حوزه مجازی است اما ویژگی هب

پاره ساخته است که با مدل سنتی حوزه عمومی متفاوت  حوزه عمومی را فضایی متکثر و چند

 .است

حوزه عمومی و گفتگو در فضای »در پژوهشی تحت عنوان (  2 0)پور و دیگران  عدلی

هر چند ارتقای امکان برقراری ارتباط و گیرند که  نتیجه می« مجازی ای اجتماعیه مجازی شبکه

محدود و اما دهد،  امکان گفتگو را ارتقا می های اجتماعی مجازی در شبکه دادوستد اطالعات

های مرتبط با این  محدودیت مورد نظر اساساً از توزیع نابرابر امکان. کننده آن هم است مخدوش

ها  شود و وضعیت خاص حوزه عمومی مجازی هم گفتگو میان فرهنگ ا ناشی میه گونه فناوری

واسطه حوزه عمومی مجازی که  های اجتماعی مجازی، به شبکه ،در واقع. کند را مخدوش می

 .کنند ها را محدود و مخدوش می آورند، گفتگو میان فرهنگ پدید می

، حاکی «جوانان ایرانی و اینترنت»ن در پژوهشی تحت عنوا (112 ) 0نیبلوم و های نجفی یافته

 متعلق ای حوزه ایجاد با و ساخته متأثر را خصوصی و حوزه عمومی حوزه از آن است که اینترنت،

 های محدودیت از گریز با توانند می افراد که است کرده ایجاد فضایی( مجازی حوزه) خود به

 .خود بپردازند بیان به و خصوصی عمومی حوزه
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 112 در سال « 0کلی و اتلینگ»توسط  ایران مجازی فضای روی بر پژوهش ترین گسترده

 گفتمانی شبکه یك ایرانی دهد که وبالگستان ها نشان می تحقیقات آن. صورت گرفته است

مختلف  های طیف از نظر هم و بحث موضوعات مورد لحاظ به هم که گسترده است

تحدید  و موجود ای رسانه گرفتن فضای ظرن در با .است برخوردار خاصی غنای از نویسان وبالگ

 را تضارب آرای چندانی انتظار ایرانی، وبالگستان در کسی است ممکن نویسان، دائم وبالگ

قوی  گفتمانی رژیم گفتمان منتقد وجود، این با ولی باشد، سیاسی نداشته موضوعات پیرامون

 /کار محافظه و طلب اصالح /رسکوال دو قطب در موجود سیاسی های گروه بین در ویژه به است،

 فیلترینگ. گیرند می قرار سیاسی گفتمان بندی ایدئولوژیك تقسیم سوی در دو که مذهبی،

. کمتر بود رفت، می گمان چه آن از طلب، اصالح /سکوالر ویژه در قطب به دولت، توسط ها وبالگ

 از درصد 21-21 بودن دسترس در که روشن نیست چندان که این به اشاره اتلینگ با و کلی

 عدم یا است مخالف گفتمان  کردن مسدود برای تمایل دولت عدم از ناشی ایران، در ها وبالگ

 پایگاه بازترین ها ایران، وبالگ ای در محدود رسانه فضای گرفتن نظر در با که معتقدند اش، توانایی

 در وبالگستان، فرد فرد به ارتباطی ساختار .کنند می سیاسی ارائه گفتمان برای را عمومی ارتباطی

 توسط شدن مصادره و کنترل برابر در همگانی، های رسانه و متمرکز تر قدیمی شیوه به نسبت

حوزه عمومی »مورد  در بنکلر یوخای نظریه اگر و دهد می نشان بیشتری خود مقاومت دولت از

 به ایرانیان،  برای اجتماعی و سیاسی برجسته و مهم مسائل بسیار گاه آن درست باشد،« ای شبکه

 .گیرند تحلیل قرار می و مورد تجزیه و شده منعکس وبالگستان ایرانی فضای در نحوی

 مبانی نظری

 های اجتماعی مجازی شبکه - 
 این است، داده تغییر تاریخ ضبط و در ثبت را انسان روش و راه اطالعات فناوری در پیشرفت

 از یکی عنوان به اجتماعی هایشبکه  .بوده است تاثیرگذار نیز یکدیگر افراد با نحوه تعامل بر تغییر

 اجتماعی هایجنبه بر عمیقی تنها تاثیر نه امکانات خود و هابا قابلیت ابزارها، این مهمترین

 پرورش، و عنوان مثال، آموزش مختلف به هایدر زمینه بلکه گذارده، گوناگون جوامع در کاربران

ای از یك شبکه اجتماعی، مجموعه. یافته است فراوان دکاربر قانون، و تجارت پزشکی،

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1  Kelly and Etling 
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آورد که توصیفات ی بر وب است که این امکان را برای اشخاص فراهم مینهای مبت سرویس

عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار کنند، منابع 

وصیفات عمومی دیگر افراد، برای یافتن اتصاالت خود را با آنها به اشتراک بگذارند و از میان ت

  .جدید جستجو کنند

های اجتماعی، خدمات آنالینی هستند که به افراد اجازه شبکهاساس تعریفی دیگر، بر

دهند در یك سیستم مشخص و معین پروفایل شخصی خود را داشته باشند، خود را به  می

از این . بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کنند شان را به اشتراکدیگران معرفی کنند، اطالعات

های اجتماعی جدیدی شان با دیگران را حفظ کرده و همچنین ارتباطتوانند ارتباططریق افراد می

های اجتماعی اینترنتی برای افزایش و در واقع، شبکه(.  0: 112 بوید و الیسون، )را شکل دهند 

به طور کلی از طریق اطالعاتی که . اندازی طراحی شدهتقویت تعامالت اجتماعی در فضای مج

که همه )گیرد مانند عکس کاربر، اطالعات شخصی و عالیق  افراد قرار می بر روی پروفایل

برقراری ارتباط تسهیل ( آورد ها اطالعاتی را در خصوص هویت فرد فراهم می این

های کاربردی مختلف د و از طریق برنامههای دیگران را ببینن توانند پروفایل کاربران می .گردد می

 (.2   : 112 پمپك و همکاران، )مانند ایمیل و چت با یکدیگر ارتباط برقرار کنند 

هایی هستند که از توان گفت، سایتهای اجتماعی مجازی میطور کلی در تعریف شبکه به

ایمیل و امکانات  یك سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن امکاناتی مانند چت و

های اجتماعی، محل شبکه. دهندگذاری را به کاربران خود ارائه میدیگر خاصیت اشتراک

گردهمایی صدها میلیون کاربر اینترنت است که بدون توجه به مرز، زبان، جنس و فرهنگ، به 

ایتی سیك شبکه اجتماعی، وب(.  3 : 22 0فر، سلطانی)پردازند تعامل و تبادل اطالعات می

دهد صفحات خود را روی آن ایجاد کنند ها اجازه میاست که در مرحله اول به افراد و سازمان

دهد که این صفحات بر اساس مشترکات گوناگون به هم و در مرحله دوم این امکان را می

در حقیقت یك شبکه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است که کاربران آن . متصل شوند

های خود را با دیگران و دیگران هم با آنان به ها، افکار و فعالیتمندیقهدوست دارند عال

 .اشتراک بگذارند
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بوک  های اجتماعی مجازی که بیش از یك میلیارد عضو دارد فیس یکی از پرکاربرترین شبکه

اندازی  راه 112 در چهارم فوریه سال  0«مارک زاکربرگ»که توسط سازنده جوان خود است 

بوک هستند،  توان با دوستانی که دارای حساب کاربری در فیس ین پایگاه اینترنتی میدر ا. شد

اکنون از نظر تعداد کاربر عضو و نیز از  این پایگاه هم. عکس، فیلم یا پیغام به اشتراک گذاشت

 .شود نظر کارشناسان و در یك جمله در زمینه کاری خود، پایگاه شماره یك جهان محسوب می

این پایگاه با . آید شمار می وک در واقع مجلسی از دوستان و آشنایان یك کاربر بهب محیط فیس

دهد تا در هر لحظه دوستان جدیدی را  تعداد باال، به کاربران اجازه می ارائه امکان عضوگیری در

توانند عنوان یك عضو، می بوک بهکاربران در شبکه اجتماعی فیس. به مجموعه خود اضافه کنند

ها را برای خود و دیگران عالمتی خود را به اشتراک بگذارند، پیغام بفرستند، عکسهاعکس

ها شوند، گروه جدیدی های خود و دیگران مطالبی بنویسند، عضو گروه گذاری کنند، روی وال

ها را های گروهی به اشتراک بگذارند، انواع درخواستهای خود را در بحثایجاد کنند، ایده

های بوک توجه محققان را در زمینههمچنین فیس. بوک بازی کنند رند و در فیسبدهند و بپذی

های داخل شبکه، مختلفی چون الگوهای فعالیت کاربران در داخل و خارج شبکه، هویت

 .های تکنولوژیکی ارتباطات اجتماعی و الگوهای فرهنگی به خود معطوف ساخته است ظرفیت

 نظریه حوزه عمومی هابرماس - 
های دموکراتیك را ها در نظامهای هابرماس درباره نقش و تاثیر سیاسی رسانهترین بحثمهم

در . مشاهده کرد« تحول ساختاری حوزه عمومی»توان در نخستین اثر معروف وی با عنوان می

ای از مفهوم شناخته شده حوزه عمومی از طریق مطالعه  بندی تازهاین اثر هابرماس با فرمول

های لیبرال اروپایی در قرون هفدهم و هیجدهم، نقشی موثر برای رسانه -ع بورژواتحوالت جوام

گروهی در رشد و تقویت حوزه عمومی در مراحل اولیه آن قائل شد، نقشی که بعدها با غلبه 

های اقتصادی و سیاسی کاهش یافت و عمال منجر به آن چه گردید که وی  قدرت

 .این عرصه خواند«  سازی فئودالی»

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1 Mark Zuckerberg 
2 Wall 
3 Feudalization 
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کند و آن  می  از حوزه عمومی عرضه مفهومی هنجاری ابرماس در کتاب تحول ساختاری،ه

نظر درباره اموری   توانند به تبادل خواند که در آن شهروندان می را بخشی از زندگی اجتماعی می

افکار  است که  بپردازند که از نظر ایشان برای تامین مصالح عامه اهمیت دارد و از این طریق

حوزه عمومی در واقع ایده یا مفهومی هنجاری (.   : 0222بیگلو،  ولی) گیرد شکل می عمومی

هابرماس  .است که در چارچوب کلی نظریات هابرماس درباره کنش ارتباطی و گفتگو جای دارد

مقصود ما از حوزه عمومی قبل از هر چیز قلمروی »: کندخود حوزه عمومی را چنین تعریف می

تواند شکل شود میماست که در آن، آن چه به افکار عمومی منجر میاز زندگی اجتماعی 

آیند در هر گفتگویی که در آن افراد خصوصی برای ایجاد مجمعی عمومی گرد هم می. «بگیرد

   (. 2  : 0222هابرماس، )آید بخشی از حوزه عمومی به وجود می

 اره موضوعات مورد عالقهآید که مردم برای بحث درب عمومی هنگامی پدید می  این حوزه

خانه و یا یك سالن اجتماعات یا یك  حوزه عمومی او بازارچه یا قهوه.  آیند می  مشترک گردهم

  در نظر او حوزه عمومی .رود های فیزیکی فراتر می سازمان یا روزنامه نیست بلکه از این تریبون

ادن به نوعی اجماع عقیده ها به منظور شکل د سخنگاهی است برای گفتگو کردن و تبادل ایده

 .بگیرند عقالنی که در آن همه ادعاها از طریق گفتمان عقالنی مورد نقد و قبول یا رد قرار

  تواند به کمك این عقل از کنترل موضوع مطالعه او فردی است دارای عقل انتقادی که می

آزادی نشر و  ان،نیروهای غیر عقالنی بیرونی رهایی یابد و از حقوق خود در زمینه آزادی بی

تشکیل   گونه افراد هستند که حوزه عمومی را به معنای حقیقی آن این .آزادی تجمع استفاده کند

از این طریق حوزه عمومی به عرصه برقراری روابط گفتگویی و تبادل نظر درباره  .دهند می

 (.3   : 22 0میناوند، ) یابد عالئق عمومی ارتقا می

ضایی است که در ورای نفوذ عناصر سیستمی نظیر دولت، حوزه عمومی بخشی از آن ف

جریان   در تقابل با منطق کارکردی سیستم به کنش ارتباطی اقتصاد و کلیسا قرار دارد و در آن

توان نوعی ساختار ارتباطی دانست که در شبکه  بر این اساس حوزه عمومی را می .افتد می

زمانی است  -فضایی  حوزه عمومی یك عرصه ،به بیان دیگر .کند جمعی جامعه مدنی ظهور می

بر این  .بپردازند  آیند تا آزادانه به گفتگوی باز سیاسی که در آن شهروندان فعاالنه گرد هم می

عنوان  را به بایستی آن  بلکه ،اساس حوزه عمومی نه یك سازمان است و نه یك مؤسسه و یا نهاد

حوزه  بنابراین .بین شهروندان دانست نظرها نقطهها و  ای برای تبادل اطالعات و دیدگاه شبکه

های ارتباطی شکل  در حوزه عمومی جریان .گیری عقاید است عمومی عرصه ارتباطات و شکل
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گیری  به روشی که در نهایت منجر به شکل شود، گیرد و نظرات افراد غربال و ترکیب می می

های شهروندان به نام افکار  ز همایشها و نقطه نظرهای مشترک برآمده ا از دیدگاه  ای مجموعه

 .گردد می  عمومی

عنوان سه کار  های جمعی و سایر نهادهای اطالعاتی را در جامعه بههابرماس نقش رسانه

کند که منتهی اضافه می. شمارداصلی تشکیل دهنده، محافظ و سالم سازنده حوزه عمومی برمی

های اقتصادی، پرستی بنگاهبتنی بر نفعهای مدر اواخر سده بیستم، حاکمیت مطلق اندیشه

های  قطبی شدن حاکمیت قدرت  زدایی و تكسازی، مقرارتشدن اقتصاد، خصوصی جهانی

سازی فئودالی»عنوان  هابرماس از این پدیده به. المللی سبب نابودی حوزه عمومی شده است بین

که تظاهر این وضعیت از وی معتقد است (. 02 -02 : 21 0  وبستر،)برد نام می« 0دوباره

های جمعی به در طول سده بیستم، رسانه. شودهای ارتباط جمعی ناشی میتغییرات در سیستم

عنوان ناشران  ها بهاند و از رهگذر آن سهم رسانهداری انحصاری تبدیل شدههای سرمایهسازمان

داری  منافع سرمایه معتبر اطالعات در قلمرو حوزه همگانی کاهش و در حین این که به بازوی

اند، به سمت افکار عمومی فئودالی و فاصله گرفتن از فناوری و عرضه اطالعات تبدیل شده

 .اند درست، تغییر ماهیت داده

مدیریت »هابرماس برای بسط تئوری خود و تشریح کامل آن از مفهومی تحت عنوان 

ای از نابودی حوزه عمومی یاد هعنوان نشان کند و از مدیریت اطالعات بهاستفاده می« اطالعات

های آور آگهیاو همچنین ترویج تبلیغات، اقناع، مدیریت افکار عمومی و رشد سرسام. کندمی

های جمعی و از میان رفتن حوزه عمومی بازرگانی را دلیلی بر غلبه غیرسازنده محتوای رسانه

ارزش ومی در تار و پود امور بیبه اعتقاد او این روند در نهایت به انقیاد افکار عم. داندمی

بندی، ارعاب در نهایت هابرماس سه جنبه از مدیریت اطالعات را که شامل بسته. خواهد انجامید

شناسد ای میهای دولت که آن روی دیگر چنین سکه و سانسور است، همراه با بازارپوشی

 .کندتلقی می عنوان عوامل عمده در نابودی حوزه عمومی بر اثر مدیریت اطالعات به

های نوین ارتباطی و نظام توان گفت که هابرماس نسبت به نقش تکنولوژیبنابراین، می

رسانی مدرن در تقویت حوزه عمومی و گفتگوهای آزاد و انتقادی، دیدگاه تاییدآمیزی اطالع

بر  داند کهشده میندارد، زیرا ارتباطات گسترده معاصر را حاوی مقدار زیادی اطالعات تحریف

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1  Refeudalistion 
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هایی تکیه دارند که ابتذال و گریز از واقعیت، محتوای اصلی آنها را اصول تجاری و سرگرمی

بیند که با گسترش عقالنیت ارتباطی و هابرماس رفع این معضل را در این می. دهدتشکیل می

م ای ایجاد شود که در آن حوزه عمومی از رشد و پویایی الزسیطره آن بر عقالنیت ابزاری زمینه

برخوردار شده به طوری که یك نوع وفاق تفاهمی بر سر اصول و قواعد جمعی عام حاصل 

گیری نوعی هویت جمعی عام اقناعی، در سطح جهانی ساز شکلشود که این امر خود زمینه

  (.22 : 21 0هابرماس، )خواهد بود 

 که است گوگفت طریق از دیگر عبارت به .است هابرماس عمومی حوزه مرکزی عنصر گفتگو

 نقد یعنی خود اصلی وظیفه به تواند می عمومی حوزه طریق این از و گیرد می شکل عمومی افکار

 هنگامی عمومی حوزه در گفتگو اما. گردد آنها شدن عقالنی موجب و بپردازد دولت های سیاست

 بودن قادیانت -عقالنی( 0:  باشند برقرار زیر شرایط که کرد خواهد ایفا را خود بخش رهایی نقش

؛ خصوصی موضوعات نه شهروندان مشترک مدنی موضوعات درباره گفتگو(  ؛ گفتگو محتوای

؛ برابر افراد همچون گفتگوها در افراد مشارکت مقابل در و ها تفاوت و تمایزات گرفتن نادیده(  

 عمومی حوزه یك ترجیح( 3و    عمومی افکار گیری شکل به گفتگو فرآیند بودن محدود( 2

 عمومی های حوزه تعدد و تنوع بر باشد پذیر امکان آن در وفاق به رسیدن که ارچه،یکپ

 (.22 : 0222کارتی،  مك)

 عنوان حوزه عمومی اینترنت به - 

 بینانه و خوش  مثبت  نگرش (الف
  ای عده  ، امروزه است  شده  هابرماس  عمومی  حوزه  بر نظریه  که یینقدهاانتقادها و نظر از  صرف 

های اجتماعی  و شبکه اینترنت  ویژه و به  ارتباطی  اطالعاتی و نوین  های فناوری  قدند کهمعت

  عمومی  حوزه  گیری شکل  د و بهناحیا کن  در تاریخ را مجدداً  عمومی  ند حوزهنتوا می  مجازی

 ،«تگوگف»را   عمومی  حوزه  اساسی  های ، اگر مؤلفه بینانه خوش  در حالت. دنمنجر بشو  مجازی

.  هاست از این  هر یك  ظهور و تجلی  برای  بستر مناسبی  ، اینترنت بدانیم «  کنش»و  « افکارعمومی»

  مورد عالقه  و موضوعات  مسائل  پیرامون  گفتگو و تعامل  به  اینترنت  توانند ازطریق می  شهروندان

توانند در  می  بگیرد و هر یك  شکل « مردم  صدای»  عنوان به  افکارعمومی  طریق  بپردازند و از این

  وقتی .بزنند  مناسب  کنش  به  دست  وسیاسی  اجتماعی  و موضوع  مساله  با یك  یا موافقت  مخالفت

 تصور  را در ذهن  سیاسی  های ها و اندیشه ایده  آزادانه  اندیشد، مبادالت می«   عموم»  درباره  انسان
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  در امور عمومی  شهروندان  مشارکت  خواهان  که  دموکراتیکی  یها با آرمان  عموم  ایده. کند می

  نظر و چیزهای  ، اشتراک شهروندی  های بر ایده «  عموم»  واژه. دارد  تنگاتنگ  ، رابطه است

 (. 1 0 :  2 0زاده،  مهدی) کند می  داللت  غیرشخصی

را با   اجتماعی  ز فضایا  جدیدی  ، نوعهای اجتماعی مجازی در عصر حاضر اینترنت و شبکه

  حوزه  تواند برای ، می فضاها نیز هست  ترین از غیرفیزیکی  فضا که  این. اند آورده  ارمغان  خود به

  روز افزایش  به روز  آن  اهمیت  شك  باشد و بدون  در برداشته  آثار و فواید فراوانی  عمومی

  استفاده  ، برای و کاربران  کنندگان مشارکت  همه  به  که  است  ای رسانه  اینترنت .یابد می  بیشتری

از   محدودیت  اعمال  لحاظ، و بدون  از این  اینترنت. کند برابراعطا می  ، فرصت از اطالعات  مشترک

ها،  و روزنامه  تلویزیون. کند می  عمل  جمعی واسطه  یك  مثابه  و به  جمعی  های سایر رسانه  سوی

  کسانی  باید دید چه  نیاز دارند و در نتیجه  قیمت  و گران  عظیم  های ساختزیر  ، به طور خاص به

هر   که  است  این  معنای  به  اینترنت  پیدایش. آنها را دارند  و کنترل  مالکیت  برای  مالی  استطاعت

  را برای  هایش و دیدگاه  بشود و دانش  وصل  دیگران  ، به و دشواری  تالش  تواند با حداقل می  کس

  تقویت  پایدار جهت  ای وسیله  لحاظ، اینترنت  از این. منتشر سازد  همگان یا  خصوص به  فردی

 (. 11 اوبرین، )  است  خیر مشترک  مربوط به  ازمسائل  وسیعی  در مورد طیف  عمومی  گفتگوی

  های فرآورده  خالقانرا در اختیار   فرصتی  که  است  این  اینترنت  های ویژگی  ترین از مهم  یکی

از   و استفاده  سرمایه  نیاز به  و بدون  دولت  از دخالت  آثار خود را فارغ دهد تا قرار می  فرهنگی

را   امکان  این  شهروندان  به اینترنت. سازند منتشر ، و مطبوعات  رادیو، تلویزیون  مثل  هایی رسانه

  کنند و به  را عرضه  منطقی  و گفتگوی  بحث  ، یك سایر نقاط جهان  خود به  دهد تا با دسترسی می

 . بپردازند  نقد منطقی

  را چنین  عمومی  حوزه  احیاءکننده  عنوان  به  اینترنت  امیدوارکننده  های جنبه  ( 11 ) 0تورنتون

 :شمارد برمی

 ؛ارتباط  یکدیگر و برقرار کردن  یافتن  برای  کوچك  نفع ذی  های گروه  توانایی (0

 ؛یکدیگر  به  شان نظرات نقطه  خود و ارایه  معرفی  برای  کوچك  های افراد و گروه  توانایی(  

 ؛ گوناگون  نظرات  ها و نقطه دیدگاه  به  آسان  دسترسی(  

 و  در اینترنت  مواد و اطالعات  بقا و ماندگاری( 2

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1  Thornton 
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 .شود می  کننده و دریافت  تندهفرس  بین  ارتباط دوسویه  گیری شکل  باعث  که  بودن  تعاملی( 3

  نگرش منفی و بدبینانه( ب

  احیا حوزه  جهت  اینترنت  های قابلیت  در خصوص  بینانه و خوش  مثبت  های نگرش  در مقابل

  این  نقد و نفی  ضمن  و متفکران  از محققان  ای ، عده و انتقادی  عقالنی  گفتگوی  وگسترش  عمومی

 (0223) 0پاستر   .کشند می  چالش  را به  ارتباطی  نوین  شبکه  این  ادعایی  ابلیتو ق  ، توانایی دیدگاه

  عنوان  به  مجازی  و سایر اجتماعات  اینترنتی  خبری  های گروه  امروزه  ادعا که  این: نویسد می

  وی. است  خواهندبود، نادرست  بیست و یکم  در قرن  نوپا، احیاگر دموکراسی  عمومی  های حوزه

برابر   های انسان  عنوان  به  مردم  شد که می  گفته  مکانی  به  عمومی  ، حوزه غرب  در تمدن: افزاید می

از   مانع  وجود داشت  اجتماعی  و منزلت  مقام  در زمینه  که  هایی گفتگو کنند و تفاوت توانستند می

  یا توافق  اجماع  به  همانا رسیدن  منطقی  های بحث  هدف. شد نمی  صادقانه  های بحث  گیری شکل

  اما در این. برابر گفتگو و ابراز وجود بکنند طور  دهد تا به می  فرصت  مردم  به  اینترنت  البته. بود

نظر  به  غیرممکن عمالً  یا توافق  اجماع  به  گیرد و دسترسی در می  منطقی  بحث  ندرت گفتگو به

را   و در اینترنت  عمومی  در حوزه  هویت  که  است  هایی نشانه و  عالئم  ها از جمله این. رسد می

  خاطر مکالمات را به  ، دولت اینترنت ،(0223) پاستربه باور  .کند می  تعریف  متفاوتی  های شیوه به

تکثیر یا بازتولید نامحدود و   را از طریق  خصوصی  کند، مالکیت تهدید می  نظارت  غیرقابل

  فناوری. کند می  تضعیف  پورنوگرافی  اشاعه  را از طریق  سازد و اخالقیات می اثر بی اطالعات 

 .تصور کرد  عمومی  از حوزه  ای تازه شکل  عنوان را نباید به  اینترنت

 عمومی حوزه که است باور این بر عمومی حوزه احیای برای اینترنت نقش با رابطهسالتر در 

 اندیشه اینترنت رسد می نظر به که حالی در بود، عام ادهار یك به دادن شکل پی در بورژوایی

 راه دقیقاً و برد می سوال زیر را آن کم دست یا و گسلد می هم از را مشترک منافع یا و جهانشمولی

 ازیکی دیگر (. 2 0 :  2 0سالتر، ) کند می هموار تکثرگرایی یعنی آن متضاد مفهوم برای را

 اما  .است مجازی اجتماعات برند می نام عمومی حوزه تولد برای نآ توان از که اینترنت امکانات

 و تعهد عدم بر، مبتنی بودن بودن زودگذر چون هایی ویژگی داشتن دلیل به اجتماعات این

 حوزه احیای برای الزم توان فاقد واقعی جمعی روابط نابودی برای زمینه کردنو فراهم  مسئولیت

 .هستند عمومی

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1  Poster 
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 شناسی پژوهش روش
های اجتماعی مجازی با استفاده از روش  پژوهش حاضر به علت نوپایی پژوهش در حوزه شبکه

 محتوای تحلیل روش. گیری از رویکرد تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است کیفی و بهره

 استخراج و استنباط تحلیل های مقوله نظری، چارچوب اساس بر که است صورت این به کیفی

 میزان و شود زده محك مقوالت این با تا رسد می متن به نوبت ها مقوله نتعیی از پس . شود می

 با نوشتار حاضر در بنابراین(. 23 : 23 0ارجمند،  یوسفی) شود سنجیده مقوالت با آن انطباق

 به ها مولفه این از استفاده با و شده استخراج هایی مولفه هابرماس عمومی حوزه نظریه از استفاده

 های مولفه. است شده پرداخته بوک در شبکه اجتماعی فیس فوق های گروه صفحات و تحلیل

 عقالنیت معیارهای از پیروی یا) گفتگو در برابری اطالعات، به همگانی دسترسی شامل نظر مورد

 نگرش مشروعیت افکار، تبلیغ برای قدرت سلطه از ناشی بیرونی اجبار از آزادی ،(ارتباطی

 .اند بوده مدنی موضوعات شدن مطرح و انتقادی

 استفاده هدفمند گیری نمونه از تصادفی گیری نمونه جای به کیفیپژوهش  های روش در

 یا افراد و ساخته مشخص را عالقه مورد جمعیت های ویژگی محققگیری  ، در این نمونهشود می

 در که گفت دبای همچنین(.    : 21 0 محمدپور،) کند می پیدا را ها ویژگی این دارای موردهای

 روش معیارهای از استفاده با نه و گیرد می صورت محتوا اساس بر ها نمونه انتخاب کیفی روش

 شان بودن نمایا نه و (پژوهش با) موردها بودن مرتبط مبنای بر گیری نمونه دیگر عبارت به شناختی،

 (.3 0 : 22 0فلیك، ) گیرد می انجام

، در شود می استفاده« داده تولید» از داده آوری معج جای به کیفی های روش درجایی  از آن

 را خود یعنی اند، پرداخته ها یافته تفسیر به، نگارندگان ها یافته تحلیل بخش درپژوهش حاضر 

 چون معیارهایی گرفتن نظر در و پژوهش ماهیت به توجه با .اند نکرده داده آوری جمع به محدود

 تعداد آن، مباحث داشتن انتقادی جنبه بودن، روز به ،ها و صفحات گیری گروه مدت زمان شکل

ها و صفحات سیاسی و  از گروه 0گروه و  صفحه 01 ،گروه و بازدیدکنندگان صفحات هر اعضای

شناسی، ژانر، نه به این  دانشجویان جامعه: بوک با عناوین اجتماعی فعال در شبکه اجتماعی فیس

دایا، ایران زمین، تنهاترین، دنیای آتشین و مباحث حجاب اجباری، ایران امروز، رأی من و تو، خ

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـــــــــ
1  Page 
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 1 ها و صفحات تعداد  سپس از هر یك از این گروه. اند شده انتخاب هدفمند شیوه بهداغ روز، 

پست و کامنت،  11 اند و در مجموع  به شیوه تصادفی انتخاب شده (اظهارنظر)  و کامنت 0پست

 محتوای تحلیل روش با ،نظرات و ها پست این ر،در آخ. است داده تشکیل را تحقیق نمونهحجم 

  .اند شده تحلیل کیفی

ها از قابلیت اعتبار،  همچنین در پژوهش حاضر، برای اعتبار و اعتمادبخشی به داده

به منظور رعایت قابلیت اعتبار . پذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت تائید استفاده شده است انتقال

شان حداقل  اتی وارد مطالعه شوند که از زمان تشکیل شدنها و صفح پژوهش، سعی شد گروه

های کیفی،  جایی که در روش پذیری از آن برای رسیدن به انتقال. دو سال گذشته شده باشد

ها و توصیفات متنی خود را به نحوی کامل و غنی  پژوهشگر موظف است تا مجموعه داده

یابی  برای دست. ها، این مهم تحقق یابد تهعرضه کند، در این نوشتار سعی شد با عرضه کامل یاف

به قابلیت اعتماد دو تن از متخصصان و استادان دانشگاه، مراحل پژوهش را بازنگری و نتایج را 

ها، تفسیرها و  های دقیق و چندین باره داده قابلیت تائید از طریق مرور و بازبینی. تائید کردند

 .ت پیشین حاصل شده استهای این مطالعه با نگاهی به مطالعا یافته

 پژوهش های یافته است، اندک نمونهتعداد  کیفی روش در که جا آن از داشت توجه باید البته

ها و صفحات تشکیل شده در  گروه کلیه به نتایج تسری دنبال به ما لذا. ندارد تعمیمی خاصیت

گروه و  چند بر عمومی حوزه الگوی تطبیق ما هدف بلکه. نیستیم بوک شبکه اجتماعی فیس

 نتایج .اند شده انتخاب پژوهش این خاص معیارهای با و هدفمند روش به که است فوق صفحه

 عنوان به)های اجتماعی مجازی  شبکه با رابطه در دیگری تحقیقات گشای راه تواند می پژوهش این

 .باشد( ایرانی سایبر فضای های جنبه پرکاربردترین از یکی
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 های پژوهش یافته
 به توجه با ایم آورده دست به پژوهش نمونهها و صفحات  گروه تحلیل از که را چه آن بخش این در

 .نماییم می ذکر نظری مباحث در شده ذکر معیارهای

 دسترسی همگانی به اطالعات

 باال باعث ای عقیده و ایده گونه هر طرح برای فضا نمودن فراهم دلیل بهبوک  شبکه اجتماعی فیس

تر  دقیق نگاه اما .یاری رساند ،گفتگو فضای بهبود به تواند می و شود می طالعاتا به دسترسی بردن

 به گرچه بوک ها و صفحات فیس گروه فضای که کند می امر این متوجه را ما ،مسئله به تر عمیقو 

 کیفی لحاظ از و دارد یکمّ جنبه بیشتر مسئله این اما دنشو می منجر اطالعات به دسترسی افزایش

 و اطالعات شدن چندپاره شاهد ما بوک فیس فضای در گفت توان می حتی .ندارد چندانی تأثیر

 و کنند می صحبت همهبوک  ها و صفحات فیس گروه در که معنا این به هستیم ها واقعیت

 بسیار تعداد .خوانند ها را می یا تعداد معدودی آن خواند نمی را مطالب این کسی اما نویسند می

 .است مطلب این برای خوبی گواه پست هر (اظهارنظر) های کامنت اندک

حجاب اختیاری یا »، پستی تحت عنوان «نه به این حجاب اجباری»برای مثال در گروه 

های دولت و نیروی انتظامی  یا نویسنده سیاست 0گذاشته شده است که در آن ادمین« باطومی؟

جدا از محتوای این پست که . دهد ر میحجابی را مورد انتقاد قرا آمیز با بد در برخورد خشونت

دهنده آن است که در  نشان( نظر 2)های آن  آمیز و انتقادی است، نگاهی به تعداد کامنت طعنه

 باعثبوک  فیس فضایعبارت دیگر،  به. ماند می باقی ناخوانده مطالب بیشتربوک  فضای فیس

 صحبت حال در همه و ،شنود نمی را دیگری صدای کسی آن در که است شدهمحیطی  ایجاد

ها و صفحات  گروه حد از بیش تعداد البته. شود مهم نیست چه چیزی بیان می و بوده کردن

 همه که باشد مدعا این برعنوان دلیلی  به تواند می خودبوک  سیاسی و اجتماعی موجود در فیس

. ندارد وجود دشو میخوانده  مطالب این اصالً که نکته این به توجهی و بزنند حرف خواهند می

 حوزه خالف بر که کند ایجاد را شرایطی تواند میبوک  فیس شد ذکر که گونه همان، بنابراین

 یعنی آن مخالف مفهوم برای را راه بود عام اراده یك به دادن شکل پی در که واقعی عمومی

 .کند باز تکثرگرایی
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 اختیار در اطالعاتی عمالً ،ها یا اظهارنظرهای اعضای گروه و بازدیدکنندگان کامنت بخش در

 مورد این در البته شود، نمی اضافه چیزی شده عرضه پست در چه آن به و گیرد نمی قرار دیگران

 کهیی جا آن از که دانست استثنا را« شناسی دانشجویان جامعه»گروه  های پست بعضی توان می

 نویسنده خود یا و خاطبانم گاه گردد می بحث وارد( مخصوصاً دانشجویان) مخاطبان با نویسنده

 دشوار بوک فیس محیط از خارج ها آن به دسترسی که دهند می قرار دیگران اختیار را اطالعاتی

 .است

ها و صفحات  گروه های پستبخش اظهارنظرها و  در شده مطرح اطالعات میزانهمچنین 

 شده گذاشته پست نویسنده عهده به اطالعات عرضه عمالً کهمورد مطالعه حاکی از آن است 

 قابل ها پست کلمات تعداد نسبت که چرا. افزایند نمی آن به چیزی خوانندگان نظرات و است

 محتوایی لحاظ از که است حالی در این؛ نیست شده درج نظرات از هریك کلمات تعداد با قیاس

 اظلح به چه بنابراین. گذرد می (پسندیدن)کردن  0و الیك تعارفات به نظرات عمده بخش نیز

 اختیار در ها پست خود طریق از موجود اطالعات اعظم بخش کمی لحاظ به چه و محتوایی

 .گیرد می قرار دیگران

 (ارتباطی عقالنیت معیارهای از پیروی) گفتگو در برابری
امروزه  .ستا گفتگو گیری شکل دارد ضرورت عمومی حوزه گیری شکل برای که دیگری شاخص

 قابلیت و پست هر روی بر نظرات گذاشتن هایی نظیر قابلیت داشتن با های اجتماعی مجازی شبکه

 به نگاهیولی . کنند فراهم گفتگو برای را مناسبی فضای توانند می،  دیگران نظرات مشاهده

 به پاسخیپست  نویسنده موارد بیشتر در که دهد می نشان مورد مطالعه، ها و صفحات گروه

 نه است گفتن و زدن حرف مهم یعنی ؛دهد نمیی گروه و یا اعضا خوانندگان سواالت و نظرات

 کسانی بیشتر دیگر سوی از  .عمومی حوزه گیری شکل نهایت در و گفتگو برای فضا شدن فراهم

 قرار خطاب را پست نویسنده فقط و ندارند نظرات دیگر به توجهی هیچ گذارند می کامنت که

 .دهند می

ژانر، خدایا، ایران زمین، تنهاترین و دنیای »های  کنندگان صفحات و گروه برای مثال اداره

 پاسخیهای مورد مطالعه  پست و کامنت 1  برای شده مطرح نظرات از کدام هیچ به»  آتشین

نیز در « ایران امروز، رأی من و تو و مباحث داغ روز »ها و صفحات  گان گروه کنند اداره .اند نداده
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اما . ورد، خود را ملزم به پاسخگویی ندانسته استم 2پست و کامنت مورد مطالعه به جز  1 

کنندگان گروه و  در این بین استثناست؛ چرا که اداره« شناسی دانشجویان جامعه»گروه 

 مستدل و واضح پاسخگویی به ملزم را خود ها و کامنتها پست همه دراظهارنظرکنندگان 

 .اند دانسته

 یك با کننده گروه پست یا اداره نویسنده بین الًمعمو)  گیرد می شکل گفتگو که مواردی در البته

 اقدام خود نظرات درج به که کسانی از نفر چند مشارکت با حالت بهترین در یا ،عضو گروه

 معیار و مالک به رسیدن در افراد معموالً و باشد منطقی بحث که افتد می اتفاق ندرت به  (اند کرده

 بدون کسی هر که دانست این در را امر این دلیل توان می و دارند مشکل هم با کردن صحبت برای

برای مثال . دارد خود های حرف نشاندن کرسی بر در سعی دیگران های صحبت به توجه

به تجزیه و تحلیل کم « مطالعه در ایران»کننده صفحه ایران امروز در پستی تحت عنوان  اداره

 این اظهارنظرهای بازدیدکنندگان به گاهین. بودن ساعات مطالعه در بین ایرانیان پرداخته است

 دهد می نشان وضوح به کند بازاین صفحه  مخاطبین بین را گفتگو فضای است توانسته که مطلب

 از دیگر بعضی ندرت به و است مخاطبین از یکی باپست  نویسنده بین گرفته شکل گفتگوی که

 هیچ به گفتگو این که است این مهمتر مسئله البته شوند، می بحث وارد بازدیدکنندگان صفحه

 کردن بحث برای مالکی سر بر توانند نمی گفتگو در کنندگان مشارکت که چرا رسد نمی ای نتیجه

که  کند می اشاره نکته این به و دهد می پایان بحث به پست نویسنده نهایت در و کنند توافق

یا در گروه . «رونه می اس چون هر کی خر خودش رو فایده خیال مطالعه، بحث کردن بی بی»

بحث کردن با تو »کند که  نویسنده پست در پاسخ به کامنتی، بیان می« مباحث داغ روز»

 تعدادشان که نظرات عمدههم « رأی من و تو»در صفحه . «اس و پشیمان شدم از گفتنش فایده بی

 .ندارند گفتگویی حالت باالست هم

اعضای گروه  میان مستدلی گفتگوهای «شناسی دانشجویان جامعه»گروه  در ناگفته نماند که

کار برای باال بردن سطح فکری و  پیشنهاد راه» عنوان با پستی نظرات در مثال برای .گیرد می شکل

 که نحوی به؛ کنند می ذکر مستنداتی خود ادعاهای برای بار چندین مخاطبان»  آگاهی در جامعه

 .است پست خود از فراتر و تر مفصل بسیار مجموع در نظرات مطالب

 ربط بیً  کامال گاهی حتی و دارند تعارف حالت ها کامنت بیشتر که است این دیگر مهم نکته

وقتی دمای هوای ایران زمین »در پست « ایران امروز»های  برای مثال در مباحث و کامنت. هستند
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و غیره « یمثل همیشه خوب ترکوند»، «ایول داداش»تعدادی کامنت با محتوای « !شود داغ می

مباحث داغ روز و رأی »ها و صفحات دیگری همچون  گروه در نظرات گونه این. شود دیده می

 .شود هم دیده می« من و تو

البته به جز گروه )ها و صفحات مورد مطالعه  همه گروه در که است این دیگر نکته

 دیگر یا و زنند مین سر پست آن به دیگر خود نظر درج از بعد افراد (شناسی دانشجویان جامعه

 .بگیرد شکل گفتگو تا گذارند نمی کامنتی

 افکار تبلیغ برای قدرت سلطه از ناشی بیرونی اجبار از آزادی
 غیاب برای که چرا است، نیاز( پژوهش نمونه از) بیرونی شواهد به بُعد این مورد در صحبت برای

 گفت توان می .آورد شاهد توان نمی تحقیق ها و صفحات گروه نظرات و ها پست از موضوعات

 تبلیغ به آن در که کند فراهم افراد برای را مکانیبوک  ها و صفحات فیس گروه فضای است ممکن

شبکه اجتماعی  ویژه به و ایرانی سایبر فضای در موجود فیلترینگ اما بپردازند خود عقاید

 به آزادانه توان می نآ در که است عمومی حوزه احیای برای اینترنت ویژگی این ناقض بوک فیس

گیری  در واقع فیلتر بودن این شبکه خود گواهی بر عدم شکل. پرداخت خود عقاید و افکار تبلیغ

 .است افکار تبلیغ برای قدرت سلطه از ناشی بیرونی اجبار از آزادی مولفه

گروه و  01 هر در است، پژوهش حاضر بحث موضوع که ها ها و پست کامنت درباره اما

 و حفظ برای کننده گروه اداره بنابراین و شود می منتشر کننده آن اداره تائید از پس ظراتن صفحه،

 این تایید در نیز را قدرت های مالک حدودی تا شخصی معیارهای بر عالوه خود گروه مسیر تداوم

 عقاید و افکار آزادانه بیان برای را فضایی تواند می گرچهبوک  فیس بنابراین .نماید می لحاظ نظرات

 افکار آزادانه تبلیغ از مانعآن  کردن فیلتر با ها دولت عمل در اما دهد قرار کاربران اختیار در

 .شوند می

 مشروعیت نگرش انتقادی

 نقد است، نقد جامعه یك «جهان زیست» تغییر برای عنصر ترین اصلیگان هابرماس،  مطابق با واژ

 با. شود می استداللی گفتگوی یعنی مباحثه به مشاجره و مکالمه از گفتگوها تغییر به منجر انتقاد و

 در ها مولفه بقیه از بیش عمومی حوزه از مولفه این رسد می نظر به شده انجام های تحلیل به توجه

 داد نشان ها و صفحات گروه تحلیل با توان می .است موجود مورد مطالعه ها و صفحات گروه میان
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 به و بوده انتقادی خصلت دارای پژوهش حاضر در بررسی مورد ها و صفحات گروه بیشتر که

 اگر بنابراین .هستندهای اجتماعی  و واقعیت دولت های سیاست کردن نقد حال در ای گونه

 بگیریم نظر در عمومی حوزه گیری شکل های مولفه از یکی عنوان به را انتقادی نگرش مشروعیت

 رسد می نظربه .کند ایفا نقش عمومی حوزه گیری شکل در ستا توانسته لحاظ این ازبوک  فیس

 در انتقادی نگرش مشروعیت خوبی بههای اجتماعی مجازی  شبکه در فیلترینگ باالی میزان

 . دهد می نشان را سایبر فضای

پژوهش  در مطالعه مورد نمونه در گفت توان می ،ها و صفحات گروه های کامنت مورد در اما

ها و  کنندگان گروه اداره و اعضای گروه، بازدیدکنندگان انمی در گفتگویی که جا هر ،حاضر

 مجاز و مشروع خود برای را انتقادی نظر نوع هر ابراز خوانندگان است، گرفته شکل صفحات

نقدی بر دین و  »در پستی با عنوان « دانشجویان دانشجویی»در گروه  مثال برای .اند دانسته

 کشانده دین و دینداری حیطه به را نقادی عرصه پست متن هک این بر عالوه»  دینداری ما ایرانیان

 دالیل به که موضوعاتی درباره حتی انتقادی نگرش که دهد می نشان آن نظرات به نگاهی است،

 در وضعیت همین .است مشروع خوانندگان دیدگاه از دارند وجود تقدس از ای هاله در مختلف

در « ن امروز، رأی من و تو و مباحث داغ روزایرا »ها و صفحات  گروه از پست پنج نظرات

و غیره « عملکرد دولت دهم»، «نقدی منصفانه به کارنامه نظام»هایی همچون با عناوین  پست

 خوانندگان است، گرفته شکل گفتگو« نقدی منصفانه به عملکرد نظام»در پست . وجود دارد

 .اند دانسته مشروع را آن ارائه و کرده ازابر حکومتی مقامات باالترین درباره را خود انتقادی نظرات

 یا اعضای گروه و مخاطبان میان در گفتگویی جا هر که دهنده آن است در واقع این موارد نشان

 .اند دانسته مجاز و مشروع خود برای را انتقادی نظر نوع هر ابراز خوانندگان است، گرفته شکل

 مطرح شدن موضوعات مدنی

 مشترک مدنی موضوعات مورد در باید فقط آن در که است این عمومی حوزه های لفهؤم دیگر از

صفحات و  اما .نیست مطرح آن در خصوصی موضوعات طرح و شود بحث شهروندان بین

ها  پست نویسندگان و است عمومی حوزه ویژگی این فاقد مواردی درهای مورد مطالعه  گروه

ثال  برخی از بازدیدکنندگان صفحات برای م. کنند می مطرح را خود خصوصی موضوعات گاهی

بعد »یا « برای عمر و جونم آذر خوشگله»هایی همچون  با پست« تنهاترین»، «خدایا»های  و گروه
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ایران »یا یکی از اعضای گروه . پردازند به موضوعات شخصی می« مدتی برام خواستگار پیدا شده

 با را شخصی موضوعی« ناراحتمحال و  امروز نمیدونم چرا بی»در پستی تحت عنوان « زمین

 به تحقیق نمونه های پست بقیه شده ذکر موارد جز به البته  .گذارد می میان دراعضای گروه خود 

 .اند پرداخته مدنی موضوعات و مطالب

 عنوان به شدن مطرحتوان  که موضوعات بعضی خوانندگان، های کامنت مورد در اما

برای مثال  انجامند؛ نمی ساختاری نقد به و نگرفته قرار توجه مورد هم دارند را مدنی موضوعات

که موضوع آن مشکالت اجتماعی ایران حال حاضر است، مسائل « ایران زمین»در گروه 

ات و موضوعبیشتر  اما دنگیر قرار بحث مورد اجتماعی موضوعی عنوان به دنتوان میاجتماعی 

طور که قبالً گفته شد در گروهی  مانالبته ه. دنشو می واقع گفتگو مورد شخصیمسائل شخصی 

کرده عضو آن  که عمدتاً قشر دانشجویان و افراد تحصیل« شناسی دانشجویان جامعه»همچون 

. شود هستند مسائل و مشکالتی در خصوص موضاعات مدنی و عمومی مورد بحث واقع می

« ی ایران امروزچرایی ناکارآمدی طرح و تحلیل مسائل اجتماع»برای مثال در پستی تحت عنوان 

ویژه ضعف  فقدان و یا ضعف شرایط و استلزامات طرح مسائل اجتماعی، به»اعضای این گروه 

تعامل صحیح و مناسب بین اندیشمندان اجتماعی، مردم و مسئوالن نهادهای رسمی و غیررسمی 

ئه و ضعف نهادهای علمی در ایران را مهمترین مانع طرح و تحلیل علمی مسائل اجتماعی و ارا

 .«دانند های مناسب برای اصالح، رفع و پیشگیری از آن می حل راه

 گیری بحث و نتیجه
آیند تا  زمانی است که در آن شهروندان فعاالنه گرد هم می  -حوزه عمومی یك عرصه فضایی

گیری  حوزه عمومی عرصه ارتباطات و شکل در واقع،. بپردازند  آزادانه به گفتگوی باز سیاسی

های اساسی حوزه عمومی را گفتگو و افکار عمومی و واکنش بدانیم، لفهواگر م .عقاید است

به مثابه یك رسانه جدید، بستر مناسبی برای ظهور و تجلی هر یك از  های اجتماعیشبکه

به گفتگو و تعامل پیرامون مسائل  های اجتماعی مجازی شبکهتوانند از طریق می افراد. هاست آن

عنوان صدای مردم شکل  خود بپردازند و از این طریق افکار عمومی به و موضوعات مورد عالقه

توانند در مخالفت با یك مسئله و موضوعی اجتماعی و سیاسی دست به بگیرد و هر یك می

 .کنش مناسب بزنند
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 برای اطالعات تولید امکان همچون های اجتماعی مجازی شبکه های ویژگی برخی به توجه با

 نظرات درج مدنی، موضوعات شدن مطرح افکار، آزادانه بیان برای اییفض همگانی، دسترسی

 احیاء امکان های اجتماعی اینترنتی شبکه که داشت انتظار توان می غیره و گفتگو گیری شکل برای

 فارغ و برابر صورت به بتوانند کاربران آن در که وجود به را فضایی و دنباش داشته را عمومی حوزه

 صدای عنوان به عمومی افکار طریق این از و بنشینند روز مسائل درباره گفتگو و بحث به قدرت از

 عمل در اما.  کند کمك جامعه در دموکراسی پیشبرد به گونه بدین و بگیرد شکل جامعه در مردم

 به منجربوک در بین کاربران ایرانی  فیس اگرچه گفت باید اول وهله در .افتد نمی اتفاقی چنین

 ندرت به که محتوایی) محتوا حد از بیش تولید اما است شده اطالعات به سیدستر افزایش

ها  گروه یعنی. شود می ها واقعیت شدن چندپاره و متکثر به منجر نهایت در (کند می پیدا ای خواننده

 به دادن شکل پی در که بورژوایی عمومی حوزه برخالف ،بوک و صفحات ایرانی حاضر در فیس

 شدن ای قبیله یا شدن تجزیه به منجر طریق این از و شود می تکثرگرایی به منجر ،بود عام اراده یك

 بابوک  ها و صفحات ایرانی موجود در فیس گروه در ما عبارتی به. گردد می عمومی حوزه

 صرف تولید بنابراین .شنود نمی را دیگری صدای کسی آن در که هستیم مواجه ای همهمه

 هر نظرات اندک بسیار تعداد .نماید سایبر عمومی حوزه گیری شکل به کمکی تواند نمی اطالعات

 به بوک فیس چه اگر که گفت توان می همچنین. است نویسندگان مدعای این بر گواهی نیز پست

 ایرانیها و صفحات  گروه در اما کنند وجود ابراز گفتگو در برابر طور به تا دهد می فرصت مردم

 به گفتگوها این در گیرد می شکل گفتگو که مواردی در حتی گیرد، می شکل گفتگو ندرت به

 .رسد می نظر به ممکن غیر توافق یا اجماع به دسترسی و گیرد می در منطقی بحث ندرت

 در اما است مشترک مدنی موضوعات شدن مطرح عمومی حوزه اساسی های مولفه از یکی

 شدن مطرح جای به بوک حاضر در شبکه اجتماعی فیس ایرانیها و صفحات  گروه فضای

 نقد کردیم ذکر که گونه همان .شود می بیان افراد شخصی مسائل بیشتر مشترک مدنی موضوعات

 این در. است عمومی حوزه تشکیل و گفتگو گیری شکل برای اساسی های مولفه از دیگر یکی

 پژوهش طالعهم مورد کهها و صفحاتی  گروه اکثر در که است آن از حاکی پژوهش این نتایج رابطه

بوک  فیس فضای در انتقادی نگرش عبارتی به .پرداختند می دولت های سیاست نقد به بودندحاضر 

شبکه اجتماعی  شدن فیلتر شد ذکرً قبال که طور همان شود، می دیدهدر بین کاربران ایرانی 
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 رایب هایی ظرفیت چه اگر بوک فیس که گفت باید نهایت در .است فوق ادعای مویدبوک  فیس

 .بینجامد عمومی حوزه ایجاد به نتوانسته عمل در اما است دارا عمومی حوزه احیاء

که  هنگامی تا گرفت نتیجه توان می مجازی عمومی حوزه های مولفه بررسی در مجموع با

 برای قدرت سلطه از ناشی بیرونی اجبار از آزادی  مولفه خصوصاً)شکل گرفته  های کمتر مولفه

 :توان انتظار داشت شکل نگیرند می تمامی به ،( افکار تبلیغ

مشخصی ایفا نخواهد  و موثر نقش جامعه دموکراتیك توسعه در مجازی عمومی حوزه( 0

 . کرد

 .کاسته خواهد شد عمومی نظارت در مجازی عمومی حوزه قدرت و ها ظرفیت از(  

 از و سو ز یكا ها کنش ازدیاد و پراکندگی باعث مجازی های کنش نبودن محور گفتگو(  

. شد خواهد عرصه اجتماعی در ها کنش این ماندگاری یا تغییر قدرت اثر شدن کم دیگر سوی

 هاست گروه و مردم تمامی گفتگوی آزاد جهت فضایی حوزه عمومی، که جا آن از دیگر، عبارت به

 تا شود پشتیبانی و حمایت عمومی افکار از توسط بخشی آن از منبعث های کنش رود می انتظار

 هنگامی اما .شوند منجر مدنی انسجام بیشتر به اجتماعی ضمن اطالح هدفمندی های کنش چنین

 شود، می تحدید گفتگوی عام و دسترسی ولی دارد وجود مجازی در فضای عام کنش امکان که

عمومی حمایت  افکار توسط لزوماً که داشت خواهیم پراکنده و متکثر های از کنش ای مجموعه

 .شوند مدنی گسست باعث توانند می و شوند نمی
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