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 چکیده

ي ها وبالگ ااین پژوهش تطبیق الگوي حوزه عمومي هابرماس ب هدف

وبالگ فعال در  5بدین منظور . اجتماعي در ایران است -سیاسي

به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از  بریساعرصه فضاي 

هاي یافته. مورد مطالعه قرار گرفتند یفیک یمحتواروش تحلیل 

ها به افزایش دهد كه اگر چه فضاي وبالگاین تحقیق نشان مي

ما این مسئله بیشتر جنبه شود ادسترسي به اطالعات منجر مي

توان حتي مي  .ندارد كمي دارد و از لحاظ كیفي تاثیر چنداني 

ها ما شاهد تكه تكه شدن اطالعات هستیم به این گفت در وبالگ

كنند اما نویسند و صحبت ميها همه ميمعنا كه در فضاي وبالگ

ها دست كسي خواننده یا شنونده نیست و بیشتر مطالب وبالگ

توان به از نتایج دیگر این تحقیق مي. نخورده باقي مي مانند

وجود دارد امكان با وجود آنكه این این امر اشاره كرد كه 

-كمكي به شكل اما این عامل هم نتوانسته هنددب نظركه افراد 

البته . كندوگو به عنوان یكي از اهداف حوزه عمومي گیري گفت

ي حوزه عمومي ها هوان یكي از مولفاگر نگرش انتقادي را به عن

ها از این لحاظ توانسته اند در شكل وبالگ ،در نظر بگیریم

میزان باالي . ایفا كنند یدیگیري حوزه عمومي نقشي مف

به خوبي مشروعیت نگرش انتقادي را نشان  ها وبالگفیلترینگ در 

داراي  ها وبالگدر نهایت مي توان گفت كه اگرچه  . مي دهد

ها و امكاناتي براي احیاء حوزه عمومي هستند اما در توانایي

 .انددهنكرایجاد حوزه عمومي به  كمكيعمل 

 سایبر،اینترنت، حوزه عمومي، حوزه عمومي  :هاکلیدواژه  

 یاجتماع-سیاسی هایوبالگ
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 مسئله طرح و مقدمه

امروزه تحولي تازه و بسیار گسترده در عرصه ارتباطات در   

حال وقوع است که چشم انداز کامآل تازه و متفاوتي با مفهوم 

.  عملکرد و تاثیر رسانه در برابر پژوهشگران قرار داده است

 شروع و ارتباطات عرصه در انقالبي را آن بسیاري که تحول این

 وظهور  خوانند،امروزي مي جوامع زندگي در جدیدي پارادایمي

 در ارتباطي جدید هاي آوريآور فن توسعه بسیار سریع و حیرت

 جهان سراسر در کوتاه زماني طول در که است امروز جهان

 آن محصول ترین مهمترین شکل و نمایان که است یافته گسترش

 صدها سال چند عرض در تنها که اینترنت .است"اینترنت"

 ارتباط در مختلف کشورهاي در را جهان مردم از نفر میلیون

 و هایترفبا یکدیگر قرار داده است، ظ واسطه بي و مستقیم

 وبراي ارتباط زنده  ايسابقهبي و العاده فوق امکانات

مدني و دولت  هايسازمان و هاگروه افراد افراد، میان دوسویه

 دلیل و محرک تواندمي امر این و است نموده ارائه ها

  مطالعات این از یکي.  باشد حوزه این در مختلفي مطالعات

 از یکی عنوان به هاوبالگ) هاوبالگ که باشد نقشي تواند مي

رشد و تقویت  در( مقاله است نیمد نظر ا نترنتیا امکانات

 داشتهتوانند  میجوامع  درو مشارکت سیاسي  یاسیتوسعه س

 .باشد

 ای هگون به است، شده هااز وبالگ یاستقبال فراوان یرانا در  

زبان  یران،در ا نویسی که بعد از چند سال از شروع وبالگ

 یاییض) است شده یلتبد هاوبالگستان زبان چهارمین به فارسی

مطالب،  یماندگار یتداشتن قابل یلبه دل هاگوبال(. 9831پرور،

 کاربران اختیار در عقایدو  آراء یانب یرا برا یمناسب یفضا

 وبالگ مطالب روی بر نظراتالبته امکان گذاشتن . دهدمی قرار

به . کندیم  چندان دو را هاوبالگ اهمیت وبالگ خوانندگان توسط
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 و کاربران بین گفتگو فضای ایجاد با توانندمی نظرات عبارتی

 حوزه گیری شکل به منجر عمومی، افکار به دادن شکل نهایت در

درصدد پاسخ  قالهم ینما در ا ینبنابرا. شوند سایبر یعموم

مکان و  توانند می ها وبالگ یاآ که مای هسوال بود ینبه ا ییگو

 کنند؟ یجادا سایبر یحوزه عموم یریشکل گ یرا برا ییفضا

 و کارکردها یتاهم؛وبالگ: ینظر مبانی

 ای ههفت لاست که الاق یشخص صفحه یکاز  یاتریوبالگ نوع پو   

 یا ساعت هر روزانه، گاهی حتی و شودمی رسانی  روز به یکبار

صفحه  یمطلب در باال یرترینآن اخ در و مداومتر طور به حتی

 از خود های پست بهسازی و تقویت برای هاوبالگ. شود میظاهر 

i هایپرلینک
بالد)  کنندیاستفاده م یتهاسا یگرد به

ii
 ،2002  ،

 .(1.ص

 سندهیکه نو نیاز ا یاگرچه استفاده کنندگان وبالگ به خوب  

مورد  ستیموافق ن آن با  که را یدیعقا و بوده مندتین  وبالگ

وجود باز هم به اطالعات  نیآگاهند، با ا دهدیمحمله قرار 

 است اعتماد تیقابل تصورات نیهم قایدق .کنند میوبالگ اعتماد 

 بارساختن  افراد و به  کدستیقدرت  متحد و  هاوبالگ به که

جانسون) دهدیم را یاجتماع راتییتغ آوردن
iii
 . (2002 ،کایهو  

 یک وبالگ بلکه ندارد وجود وبالگ در ایتازه یتکنولوژ  یچه  

. است موجود  وب بر مبتنی ابزارهای همان از جدید ترکیب

 بازدید به خاطر همین به و بوده تعاملی هاوبالگ اغلب

فاکتور  کی .دارندمی عرضه را نظرات ارائه امکان کنندگان

 استفاده سهولت است آورده بار به را هاوبالگ ادیمهم که ازد

استفانون) هاست آن از
iv
و جانگ 

v
، 2002.) 

ورایم  
vi

تایاماشیو  
vii

 به وبالگ یایمزا میتقس با (2002) 

-یم حیتصر گران،یبا د روابط در کارکرد و خود یبرا کارکرد

 یاطالعات یشخص یدارند؛ وقت یکارکرد ارتباط هاوبالگ که کنند
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 مشارکت یبرا را ییهافرصت کندیم منتقل وبالگش یرو ری را

مثال با درج نظرات  یبرا د،ینمایم فراهم عملکردش در گرانید

 کنند، استفاده فرصت نیا از خوانندگان اگر. وبالگ در

 اشرابطه تیتقو ای جادیبتواند به ا است ممکن وبالگ سندهینو

 سندگانینو به تواندیم نیهمچن کارکرد نیا. بپردازدبا آنان 

 فیتعر یاجتماع تیموجود کیخودشان را با داشتن  تا کند کمک

 .ندینما

افراد  نکهیا یبرا یاصل و عمده لیدل چهار یاسیس محققان   

: کرده اند فیتعر کنندیم استفاده وبالگ از مکرر طور به

 گرید در  که یاطالعات کردنچک  ،یو آسودگ التیاجتماع، تسه

 ه،یکاو  جانسون) اطالعات یجستجو و شودیم افتی هارسانه

 کاربرد لحاظ از هاوبالگ که آنجااز  نیعالوه بر ا اما(. 2002

 محققان متفاوتند برخطشان یرقبا و یسنت رسانه نوع دو هر از

 هیمثال  کا یبرا اند؛افتهیوبالگ  یخاص برا یهازهیانگ
viii
 

 یسودمند و یسرگرم یها هزیازانگ یبیترک) یتکامل شخص

 یگوناگون به بردنیمثال  پ یبرا) یاجتماع نظارت( یاجتماع

 انیب/ یوستگیپ( گرانید دیعقا یآموختن درباره  ها،دگاهید

رساندن، در ارتباط بودن با  گرانیخود را به اطالع د دیعقا)

-وبالگ  دنید یبرا ییهازهیانگ عنوان به را( دهیعق هم افراد

 .(2002 ه،ی؛کا2002، هیکا ) است کرده مطرح یاسیس یها

ینگکه هر همانگونه گفت توانمی بندیبه عنوان جمع  
ix

 ،  

شید
x
رایت ،

xi
و بونس 

xii
به طور  هاوبالگ ،کنند می عنوان (2002) 

 کرد ادعا توان میوجود  ینبا ا. یستندن یدجد یدهپد یککامل 

 یها یتکنولوژ یها یویژگ ترکیب و آمیختن درهم با آنها که

چند  یاداشتن ارتباطات دو  ییگوناگون به خصوص توانا ینآنال

 شناسی بومدر  راخاص خود  یگاهمختلف جا هایشکل در سویه

 .دارند ینترنتیا یژانرها
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 و نظریه حوزه عمومي  هابرماس

هابرماس   
xiii

 هايعرصه به قتعبیر حوزه عمومي را در اطال 

 مفاهمه، طریق از افراد آن در که بردمي کار به اجتماعي

 هايگیريجهت و هاگیريموضع تعقل، بر مبتني استدالل و ارتباط

 دولت، قدرت اعمال فرآیند بر که کنندمي اتخاذ ايهنجاري

 ی،نوذر) گذارندمي باقي سازعقالني و دهندهآگاهي تأثیراتي

 طریق از عمومي حوزه در افراد دیگر، عبارتي به(. 9839

 اضطرار فشار، هرگونه از عاري شرایطي در و استدالل و مفاهمه

 آگاهي و آزادي مبناي بر و بیروني یا دروني اجبار یا

 کننده مشارکت هايو در شرایط برابر براي تمام طرف تعاملي

-جهت و مواضع رفتارها، از ايمجموعه مذکور، عمومي حوزه در

 دراین مجموعه، . کنندمي تولید را هنجاري و ارزشي هايگیري

 و رفتار بر تاثیرگذاري براي موثر ابزاري صورت به نهایت

-مي  عقالني ساختن قدرت دولتي عمل در ویژه به دولت عملکرد

 (. 981. ، ص9839 نوذری،) کند

در تبیین و توضیح مفهوم حوزه عمومي  (9839) هابرماس    

 :نویسدخود چنین مي

از  قلمرویی چیزيما از حوزه عمومي قبل از هر  منظور

حیات اجتماعي ماست که در آن چیزي نظیر افکار عمومي 

علي االصول تمامي شهروندان باید از . بتواند شکل بگیرد

در جریان . امکان دسترسي به حوزه عمومي برخوردار باشند

هر مکالمه یا گفت و گو که طي آن اشخاص خصوصي در کنار 

 یقتحق در دهند، تشکیل را اجتماع یک تا شوندمي جمعهم 

شهروندان . گرددمي ایجاد یا تشکیل عمومي حوزه از بخشي

در مقام افراد  نه اندشده جمع هم کنار در که افرادي یا

 خصوصي امور اداره فکر به تنها که ايحرفه یا اقتصادي

 مذکورند قواعد از تبعیت و اطاعت به موظف و هستند خود
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 عمل عموم منزله به زماني خصوصي افراد و شهروندان بلکه

که بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسائل مورد  کنندمي

  (89.ص) .بپردازند عمومي مصالح وعالقه مردم یا منافع 

 عمومي حوزه پیدایش از خود کالسیک روایت در هابرماس  

 ماجراهاي یعني دموکراتیک، اصول تاریخي همگرایي بورژوایي،

 خرد به روشنگري اعتقاد با را تبلیغاتي و ارتباطي نوین

 همهعمومي تریبوني گشاده به تساوي براي  حوزه. دهدمي توضیح

 عالقهعمومي و سیاسي مورد  هايموضوع آن در که است شهروندان

 از مجزا و متمایز حوزه این. شودمي مبادله و گذاشته بحث به

 جایگاه حوزه این که آنجا از واقع در و ماندمي باقي دولت

-مي مهاري بر قدرت دولتي عمل مثابه به است، خردورزانه نقد

رابینز) کند
xiv
 (.929.،ص9839 ،

 از بعدي سیاسي، گیريجهت داراي مدني عمومي حوزه بنابراین  

ریشه  مدني جامعه ارتباطي فرآیندهاي در که است عمومي حوزه

 کندمي نفوذ اعمال دولت بر گذاريدارد و از طریق مجمع قانون

 آنها منتخب مسئوالنو مهمترین عامل واسطه بین شهروندان و 

  است اساسي قانون بر مبتني هايدموکراسي در

کوهن)
xv
این اساس حوزه عمومي فضایي سیاسي  بر(. 93.،ص9838،

 برابر و آزاداست که در آن حقوق افراد به عنوان شهروندان 

 آنجا از. گیردمي شکل سیاسي جماعت و شودمي شناخته رسمیت به

 گونه هر از وگوگفت آرماني وضعیت در افراد ارتباطات که

 توسعه به تواندمي عمومي حوزه در وگوگفت ست،رها اجباري

  ) .9839، هابرماس) شود منجر اجتماع سطوح همه در دموکراتیک

 در را عمومی حوزه ظهور مکانی و تاریخی هایریشه هابرماس   

 و آزاد هایبحث عمومی مجامع و هاسالن ها،خانهقهوه درون

-مهدی)    کندمی پیگیری و جستجو هجدهم قرن علنی

 و هاتدریج سالن به یاما به اعتقاد و(. 998.،ص9838زاده،
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.  دهندمياهمیت خود رابراي حوزه عمومي از دست   هاخانه قهوه

در هنگام پدید آمدن حوزه عمومي بورژوا، اهمیت  هابرماس

 در مطبوعات. شودمي قائل ايخاصي براي مطبوعات گاهنامه

 سده اواخر( اخالقي هاينامه هفته و انتقادي نشریات) اروپا

 هاي مناظره رهبري براي ايتازه عرصه و شدند پدیدار هفدهم

تامپسون) آوردند فراهم همگاني
xvi
 در نشریات این(. 19.،ص9830،

  سده طول در اما بودند اطالعات انتقال مشغول بیشتر ابتدا

.  کردند گیريجهت سیاسي هايهجدهم بیشتر به سمت بیان دیدگاه

صورت تریبون آزاد اصلي  بهدر طول سده هجدهم  مطبوعات

مناظرات سیاسي انتقادي درآمدند، و همواره تفسیري جاري بر 

 کردندميد از آنها ارایه اعمال مقامات حکومتي، و انتقا

از آنجایي که هدف اصلي حوزه عمومي (. 983.،ص9823،تامپسون)

 هايبحثاین است که میان شهروندان درباره مباحث عمومي 

 پیشبرد به تواندمي امر این و گیرد صورت عقالني انتقادي

 در توانندميجمعي  هايرسانه بنابراین کند، کمک عمومي منافع

 هايرسانه. کنند ایفا مفیدي نقش عمومي منافع پیشبرد راستاي

 هايتحلیل و اخبار انتشار بر تمرکزشان به توجه با جمعي

 عمومي يعملکرد دولت، یکي از ارکان حوزه مورد در انتقادي

ینابر) هستند کارآمد
xvii

(. 999.،ص9838 مهدیزاده، از نقلبه  

 ارتباط هايرسانه پیدایي با بورژوا عمومي حوزه بنابراین

 نظر از کوچک بالنسبه و مستقل مطبوعات نوعي شکل در جمعي

 و شد، برانگیخته مناظره و ارتباط قلمرو مثابه به مقیاس

 توانستمي حکومت اقتدار آن در که آورد وجود هب را ايعرصه

مورد انتقاد قرار گیرد و از آن براي توجیه خود در برابر 

 تامپسون،) آید عمل بهعامه مطلع و اهل استدالل فراخوان 

 از یکي صورت به جمعي هايرسانه بنابراین(. 989. ،ص9823
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 را مهمي نقش توانندمي و آیندمي در عمومي حوزه اصلي ارکان

 .کنند ایفا عرصه این در

 اشاره هایيهابرماس در تحلیل خود از حوزه عمومي به جنبه  

 هايبه اعتقاد وي این جنبه .باشندمي تناقض داراي که کندمي

 عمومي حوزه" شدن بازفئودالي" به منجر نهایت در پارادوکس

 مشاهده زیر ویژگي دو در توانمي را مسئله این شود،مي

 یستمدر س ییرتغ. 2. داری سرمایه بزرگنماییتداوم  .9:کرد

وبستر) یارتباطات جمع
xviii
 (.  299-293.ص،ص9838،

 حوزه شدن بازفئودالی اصلی عوامل از یکی بنابراین   

 روزافزون سلطه که چرا هستند، جمعی ارتباط هایرسانه عمومی،

 بخش تجارت، منطق که شرایطي تحت ویژه به گروهي هايرسانه

 و تبلیغات عمومي، روابط مقوله به را جمعي ارتباط اعظم

-مي موجب افول قواي انتقادي مردم دهد، مي تقلیل سرگرمي

 را خود اجتماعي همگني و شودمي پاره چند جامعه عموم. گردد

 تقلیل تماشاچیان از جمعیتي به مردم توده. دهدمي کف از

 هابرنامه از حمایتش واعالم تحسین گاهي از هر که شودمي داده

 اشمداخله اما گرددمي برانگیخته حکومتي مختلف هايآرمان یا

 شودمي در حداقل نگاه داشته بنیادین سیاسي مسائل در

دالگرن)
xix
 (.20-29.،صص9832،

 عبارت به.  است هابرماس عمومی حوزه مرکزی عنصر وگوگفت   

و  گیردمی  شکل عمومی افکار که است  وگوگفت طریق از دیگر

 یعنی خود اصلی وظیفه به تواندمی عمومی حوزه یقطر یناز ا

.  شدن آنها گردد یو موجب عقالن بپردازد دولت هایسیاست نقد

 را خود بخش رهایي نقش هنگامي عمومي حوزه در گفتگو اما

-عقالني.9: باشند برقرار زیر شرایط که کرد خواهد ایفا

 مدنی موضوعاتگفتگو درباره .2. گفتگو محتوای بودن انتقادي

 یزاتگرفتن تما یدهناد.8. خصوصی موضوعات نه شهروندان مشترک
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 همچون گفتگوها در افراد مشارکت مقابل در و هاو تفاوت

 افکار گیري شکل به گفتگو فرآیند بودنمحدود .9. افرادبرابر

یک حوزه عمومي یکپارچه، که رسیدن به وفاق  یحترج.2. عمومي

-مک) عمومي ايه هدر آن امکان پذیر باشد بر تنوع و تعدد حوز

کارتی
xx
 (.   922.،ص9839 ،به نقل از میناوند 

دالبرگ  ینکلنل ینهمچن  
xxi

 مشارکت شرایط(29. ص ،2009) 

 :است کرده خالصه اینگونه را عمومی حوزه در شهروندان

 نقد و ارزیابیتبادل .2.  اقتصادی قدرت و دولت ازاستقالل .9

 یابیارزآزمون و ) بودن یبازتاب.8. امور صحت ادعاهای

 یرینقش پذ.9(. یخود یدمنتقدانه فرضها و عقا
xxii

فهم ) 

شمول و . 9. خلوص.2(. یگراناستالالت و مشاجرات از نظرگاه د

گفتمانی  برابری
xxiii
 . 

-گفت برای اشاره شده هاییویژگی به توجه با پژوهش این در   

-می را یرمولفه ز 2 یتدر نها ی،در حوزه عموم یعقالن وگوی

 .دانست یضرور ینقش حوزه عموم یفایو ا گیریشکل برای توان

. 2به اطالعات  یهمگان یدسترس. 9: عبارتند از هامولفه این

از سلطه  یناش بیرونی اجبار از آزادی. 8 وگودر گفت یبرابر

. یمطرح شدن موضوعات مدن. 2 ینگرش انتقاد یتمشروع. 9قدرت 

 شده انتخاب هایوبالگ تطابق دنبال به پژوهش این در بنابراین

 .هستیم فوق لفهبا پنج مو

 و حوزه عمومي  اینترنت  

 بودن، تعاملی چون هاییویژگی داشتن دلیل به اینترنت  

 انتشار و تولید سهولت مجازی، اجتماعات تشکیل امکان

 در تمرکززدایی و بودن جهانی مخاطب، بودن فعال اطالعات،

به عنوان  تواندمي جمعي ارتباط وسایل سایر با مقایسه

 اینترنت رابطه نباید البته.  شود تلقي عمومي حوزه احیاگر
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  آنچنان کرد، ترسیم قطبی و ساده صورتی به را عمومی حوزه و

نکتونیهتر که
xxiv
 : دیگویم باره نیا در( 9112) 

 و مساوات یکل یهاطرح انیم ساده نشیگز کی بریسا یفضا 

 و نظم ،یکتاتورید و یدموکراس اسارت، و یآزاد ،ینابرابر

 نترنتیآنچه که به حتم ا. اورد ینم فراهم را ینظم یب

گوناگون نظم دادن  یراهها کندیم ایمه
xxv

 یاجتماع یزندگ 

است  نیا  بریسا یفهم فضا یراه برا کی نیاست و بنابرا

 نیگزیجا یها ییبازآرا یبرا یکه ان را مکان
xxvi

 میبدان

  .(18.ص)

 با وتشمتفا یژگیو یلدل هب) اینترنت نقش با رابطه در  

 گیریشکل در( شد اشاره آنها به باال در که دیگر، هایرسانه

 این. دارد وجود متفاوتی هایجایگزین،دیدگاه عمومی حوزه

-یم ینترنتا) بینانه خوش هایدیدگاه به توانمی را رویکردها

-ینم ینترنتا) ینانهو بدب( باشد عمومی حوزه احیاگر تواند

 در.  کرد یمتقس( کند ایجاد جایگزین عمومی حوزه یک تواند

 یو سپس استدالل ها ینانهب خوش هایاستدالل ابتداادامه 

 این نهایت در. کرد خواهیم بیان اختصار به را ینانهبدب

 رویکرد ازبرگرفته ) گروه دو این نظریات تطبیق با پژوهش

 یبرسا یبر چند وبالگ فعال در عرصه فضا( هابرماس عمومی حوزه

عدم  یا) ییتوانا یعنیپژوهش  یبه سوال اصل یرانی،ا

پاسخ  یبریسا یعرصه عموم یجاددر ا ایرانی هایوبالگ( ییتوانا

 .خواهد داد

-گفت و میدان در عمومي افکار کهبا توجه به این پیش فرض    

 عمیقا   آن اثربخشي همه اساس این بر گیرد،مي شکل آزاد وگوي

 .به کیفیت، قابلیت دسترسي و رسانش اطالعات بستگي دارد

-مي پذیررسا را امکان  وشنودگفت صریح، و معتبر کافي اطالعات

 صورتي به شده تحریف اندکي و فقیر اطالعات که حالي در سازد
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 هايتصمیم هاي اجتناب ناپذیر به  تصمیم به ناپذیر اجتناب

(. 229.ص، 9838وبستر،) انجامدمي ناشایست مباحث و آمیزتعصب

 از وسیعي شبکه از که است الکترونیک اجتماعي اینترنت،

 این. است شده تشکیل جهان سطح در وبرابر آزاد شهروندان

-بي کنند، بحث زندگي هايجنبه همه درباره قادرند شهروندان

 تهشدا هراس حکومتي و دولتي هاينظارت و کنترل به نسبت آنکه

 توجه مسئله این به باید همچنین(. 1.،ص9838 خانیکي،) باشند

 هايرسانه غیر اقتصادي است ولي اینترنتي، مبادالت که داشت

 کسي هر اینترنت در.  هستند تجاري ايفزاینده طور به جمعي

حالي که نشر از طریق دیگر  در دهد انتشار را مطلبی تواندمي

 از وسیعي طیف. آنهاست مالکین کنترل در جمعي هايرسانه

اما بحث و گفت و گو  شود،تفکرات عموم در اینترنت یافت مي

انعکاس جهان  ايشده حساب طور به و محدود جمعي هايرسانهدر 

(18.،ص9838مور، کي) بیني مالکین آنهاست
xxvii

 . 

تورنتون الینابه اعتقاد    
xxviii

 داشتن دلیل به اینترنت 

 این. باشد عمومی حوزه احیاگر تواندمی خود خاص هایویژگی

 براي کوچک نفع ذي هايگروهتوانایي .9: از عبارتند هاویژگی

 و افرادتوانایي .2 ،ارتباط کردن برقرار و یکدیگر یافتن

 به شاننظرات نقطه ارایه و خود معرفي براي کوچک هايگروه

  ،گوناگون نظرات نقطه و هادیدگاه به آساندسترسي .8 ،یکدیگر

تعاملي .2 و اینترنت در اطالعات و مواد ماندگاري وبقا .9

بین فرستنده و دریافت  دوسویه ارتباط گیريشکل باعث که بودن

 (. 928.،ص9838مهدیزاده،) شودميکننده  

اصلي دموکراتیزه  ی اینترنت با جمعي کردن گفتمان، نمونه   

 اطالعات، مامورانبه عنوان  داوطلبانه افراد. ستها هشدن رسان

-سایت.  کنندمي ارسال مختلف هايگروه به را اینترنت موضوعات

 براي جهان یک به مربوط هايسایت هايلینک از مملو وب هاي
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 عمومي گفتمان شکوفایي دموکراتیک، رنسانس یک مانند کاربران

 این غیر در که است نفر ها میلیون براي عقاید بیان امکان و

-کي) ندارند اختیار در عمومي بیان براي اي وسیله هیچ صورت

 (. 19.،ص9838مور،

کاستلز   
xxix

نقش اینترنت را در تقویت توسعه ( 993.،ص9832) 

 اطالعات به همزمان و مستقیم دسترسي: کندچنین بیان مي یاسیس

-مي اطالعات اصالح و انتشار تسهیل باعث کامپیوتري ارتباطات و

 و خودمختار ايعرصه در مباحثه و تعامل براي امکاناتي و شود

 مهمتر .است خارج رسانه کنترل از که داردمي عرضه الکترونیک

 سیاسي و ایدئولوژیک هايمنظومه توانندمي شهروندان اینکه

 سیاسي ساختار بر که هایيمنظومه دهند،مي تشکیل را خود مختص

 ایجاد پذیري انطباق و سیاسي عرصه سان بدین و گیرندمي پیشي

 . کنندمي

مثبت به اینترنت  کامال   دیدي که باال هايبر خالف دیدگاه   

 دیدي که هستند دیگر ايعده امروزه دارند، عمومي حوزه ايبر

 اینترنت که باورند این بر و دارند اینترنت به منفي

لترسا مثال.  ندارد را عمومي حوزه احیاي توانایي
xxx

در  

حوزه عمومي بر این باور  یرابطه با نقش اینترنت براي احیا

است که حوزه عمومي بورژوایي در پي شکل دادن به یک اراده 

عام بود، در حالي که به نظر مي رسد اینترنت اندیشه 

 کم دست یا و گسلدمي همجهانشمولي و یا منافع مشترک را از 

راه را براي مفهوم متضاد آن  دقیقا   و بردمي سوال زیر را آن

 دیگر یکی (.983.،ص9838سالتر،) کندمي هموار تکثرگرایي يیعن

 عمومی حوزه تولد برای آن توان از که اینترنت امکانات از

 دلیل به اجتماعات این اما. است مجازی اجتماعات برند می نام

 مبتنی ،(4831کاستلز،) بودن زودگذر چون هاییویژگی داشتن

استیونسن) مسئولیت و تعهد عدم بر بودن
xxxi
 فراهم و( 4831،
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( 4831 استیونسن،) واقعی جمعی روابط نابودی برای زمینه کردن

 . هستند عمومی حوزه احیای برای الزم توان فاقد

پاستر مارک   
xxxii

 به عمومي حوزه غرب تمدندر : "نویسدمي 

-مي برابر هایيانسان عنوان به مردم که شدمي گفته مکاني

 منزلت و مقام در که هایيتفاوت و کنند وگوگفت توانستند

 نمي صادقانه هايبحث گیريشکل از مانع داشت وجود اجتماعي

.  بود توافق یا اجماع به رسیدن همانا منطقي هايبحث هدف. شد

 و گفت برابر طور به تا دهدمي فرصت مردم به اینترنت البته

 بحث ندرت به وگوهاگفت این در اما کنند، وجود ابراز گو

 به ممکن غیر توافق یا اجماع به دسترسي و گیردمي در منطقي

همچنین پاستر (.  922.ص، 9838مهدیزاده، از نقل ) "رسدمي نظر

 اخالقیات پورنوگرافي، اشاعه دلیل به اینترنت که افزایدمي

اسپارکز(.  922.ص، 9838مهدیزاده،) کندمي تضعیف را
xxxiii

 ما 

-یم دعوت پاستر طرف از شده مطرح لبه توجه به ضد استدال را

 تیهو کیبه عنوان تجسم  یکیزیاست حضور ف یمدع پاستر.  کند

 یسنت یکننده اصالت در حوزه عموم نیتضم ضرورتا   دار،یپا

 یداریپا تیهو چیه که شودیم موجب نترنت،یا در بتیغ و بود،

وفاق  جادیدر جهت  ا یشرفتیپ نیبنابرا و باشد نداشته وجود

 (. 999.،ص9831اسپارکز،به نقل از ) دیآیبه وجود نم

 یک وجود اما است برخوردار هایياینترنت اگر چه از مزیت   

هم جنبه نمایندگي  ،باشد نافع هم که را عمومي حوزه نوع

-نمي  تضمینو برابر باشد،  وازنداشته باشد و در عین حال مت

صرفا توهم " آنالین بیان" به واقعي تعهد بدون اینترنت. کند

 آنالین هايتکنولوژي که واقعیت این. کندمي عرضه را گشودگي

 به وبخشي از جمعیت هستند  براي مصرف قابل و دسترس در فقط

به دور  و گرایانه نخبه انحصارگرایانه، عمومي حوزه گیريشکل

که چندان هم از الگوي حوزه  کنداز الگوي آرماني، کمک مي
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 عمومي بورژوایي قرن هفدهم و هجدهم متفاوت نیست

یسیپاپاچار)
xxxiv

همچنین (.  980.ص، 9838،به نقل از مهدیزاده 

بریزلو
xxxv
 فشردگي و مکانیت فقدان و گمنامي که کنداستدالل مي 

 او.  است مخرب ماعياینترنت، براي همبستگي اجت تراکم و

 و یکپارچه تعهد و مسوولیت فقدان که گیردمي نتیجه چنین

عنوان یک حوزه عمومي را  به اینترنت واقعي پتانسیل منسجم،

 (. 982.،ص9839 میناوند،) سازدخنثي مي

 به که نظریاتی خالف بر پژوهش؛ این نویسندگان اعتقاد به  

 یا مثبت عمومی حوزه گیریشکل  در را اینترنت نقش مطلق طور

را به  یحوزه عموم های مولفه باید کنند؛می ارزیابی منفی

 یقبعد با تطب ی هدر نظر گرفت و در وهل یفط یکمثابه 

 قضاوت به است آورده بوجود اینترنت که یطیامکانات و شرا

با  بنابراین. پرداخت سایبر عمومی حوزه گیریشکل درباره

در  ها،وبالگ بر( شد ذکر باال درکه ) گانهپنج هایمولفه یقتطب

 گیریشکل برای را ایرانی هایوبالگ یتکه وضع یمآن هست یپ

 .نماییم تشریح سایبر عمومی حوزه

 تحقیق روش

-می   استفاده کیفی محتوای تحلیل روش از تحقیق این در  

 ارتباطی اطالعات منظم بررسی کیفی محتوای تحلیل هدف“. شود

مایرینگ) ”است
xxxvi
 اساس بر کیفی محتوای تحلیل(. 66.ص ،4001 ،

 کیفی یمحتوا تحلیل روش. یابدمی سازمان تحقیق هدف و نظریه

 تحلیل هایمقوله نظریه، چارچوب اساس بر که است صورت این به

 به نوبت هامقوله تعیین از پس. شودمی استخراج و استنباط

 آن انطباق میزان و شود زده محک مقوالت این با تا رسدمی متن

  (.61. ص ،4831 ارجمند،  یوسفی) شود سنجیده مقوالت با

 عمومی حوزه نظریه از استفاده بامقاله  یندر ا بنابراین

   این از استفاده با وشده  استخراج هاییمولفه هابرماس
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 هایمولفه.  شده است پرداخته فوق هایوبالگ تحلیل به هامولفه

 در گفتگو یبه اطالعات، برابر یهمگان یمورد نظر شامل دسترس

، آزادي از اجبار (یارتباط یتعقالن یارهایاز مع یرویپ یا)

 نگرش مشروعیتافکار،  یغتبل یسلطه قدرت برا ازبیروني ناشي 

 . اندبوده مدنی موضوعات شدن مطرح و انتقادي

 یریگ از نمونه یتصادف یریگنمونه یبه جا یفیک یهادر روش   

یکفل) شودیهدفمند استفاده م
xxxvii
نوع  یندر ا(. 992.،ص9833،

مورد عالقه را مشخص ساخته و  یتجمع یهایژگیمحقق و یریگنمونه

 کندیم یداها را پیژگیو ینا یدارا یموردها یاافراد 

 یفیگفت که در روش ک یدبا ینچنهم(. 82.،ص9810،محمدپور)

و نه با  یردگیها بر اساس محتوا صورت مانتخاب نمونه

 یریگنمونه یگربه عبارت د ی،روش شناخت یارهایاستفاده از مع

 نمایا نه و( یقبا تحق) مرتبط بودن موردها یبر مبنا

 گفت باید همچنین.  (999.،ص9833یک،فل) یردگمی انجام بودنشان

 "داده تولید" از داده آوریجمع جای به کیفی هایروش در

 یک به را محقق نقش داده آوریجمع که چرا. شودمی استفاده

 نقش محقق کیفی روش در که حالی در. کاهدمی فرو خنثی ناظر

 ارجمند، یوسفی) دارد برعهده پژوهش انجام در ایکننده تعیین

 به نویسندگان هایافته تحلیل بخش در بنابراین(. 61. ص ،4831

 آوریجمع به محدود را خود یعنی اند،پرداخته هایافته تفسیر

 گرفتن نظر در و پژوهش ماهیت به توجه با. اندنکرده داده

 جنبه بودن، روز به نویسی، وبالگ سابقه چون هاییمعیار

 پنجهر وبالگ،  یها ینکآن، تعداد ل مباحث داشتن انتقادی

 یبرسا یفعال در عرصه فضا یاجتماع یاسیس یها وبالگوبالگ از 

ساحل سالمت  بر ینبا عناو
xxxviii

 ی، فرهنگ و قدرت در زندگ 

روزمره 
xxxix

 یقت، حق 
xl

 و xli یدهدختر ترش یک یادداشتهای،  

اکنون 
xlii

سپس از هر وبالگ . اندهدفمند انتخاب شده یوهبه ش 
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انتخاب شده یتصادف یوهپست به ش 2تعداد 
xliii

 پست 22 ینو ا 

. داده است یلرا تشک یقنمونه تحق( هابه همراه نظرات آن)

 یفیک یمحتوا یلپست ها و نظرات آن با روش تحل ینسپس ا

 هایداده است، بوده الزم هرجا میان این در. اندشده یلتحل

 .است شده ارائه نیز کمی

 یفضا یفیاز آنجا که در روش ک داشت توجه باید البته  

لذا . ندارد یمیتعم یتپژوهش خاص هاییافتهنمونه اندک است، 

. یستیمن یرانیا هایوبالگ کلیه به نتایج یبه دنبال تسر ما

 است فوق وبالگ چند بر عمومی حوزه الگوی تطبیق ما هدف بلکه

  انتخاب پژوهش این خاص معیارهای با و هدفمند روش به که

 دیگری تحقیقات راهگشای تواندمی پژوهش این نتایج. اندشده

 پرکاربردترین از یکی عنوان به) هاوبالگ با رابطه در

 . باشد( ایرانی سایبر فضای یها هجنب

  یقتحق یها هیافت

به  تحقیق نمونه هایوبالگ یلرا که از تحل چهآن بخش این در  

 یذکر شده در بحث نظر یارهایبا توجه به مع ایمدست آورده

 .نماییمیذکر م

 به هاوبالگ فضای و خصوصا   ینترنتا :اطالعات به یهمگان دسترسی

 هایجماعت با مقایسه در آن مطالب ماندگاری و ثبات جهت

 گونه هر کردن مطرح برای فضا کردن فراهم دلیل به و مجازی

 و شودیبه اطالعات م یباال بردن دسترس باعث ایعقیده و ایده

 به ترعمیق نگاه اما. کند کمک گفتگو فضای بهبود به تواندمی

 به گرچه هاوبالگ فضای که کندمی امر این متوجه را ما مسئله

 یشترمسئله ب یناما ا شودمی منجر اطالعات به دسترسی افزایش

  یندارد حت یچندان تأثیر کیفیتدارد و از لحاظ  یجنبه کم

 و اطالعات شدن تکه تکه شاهد ما هاوبالگ فضای در گفت توانمی

 صحبت همه هاوبالگ فضای در که معنا این به هستیم هاواقعیت
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تعداد .  خواندنمی را مطالب این کسی اما نویسندمی و کنندمی

 . مطلب است ینا یبرا یهر پست گواه خوب نظراتاندک  بسیار

 یا سازشکاری" با عنوان  پستی قدرت و فرهنگدر وبالگ  مثال     

 رابطه  به نگارنده آناست، که در  آمده "دولت؟ تربیت خواست

 جامعهوبالگ   یسندهو نظر نو پردازدمی مدنی جامعه و دولت

.  کندمی تحلیل و نقد را باره ینا در مدار مردم شناسی

به  یدارد، نگاه یپست که خصلت انتقاد ینا یاز محتوا گذشته

 هاوبالگ فضای در که دهدمی نشان( نظر 99) آن نظراتتعداد 

 ماندمی باقی ناخوانده مطالب بیشتر
xliv

و به عبارت بهتر  

 کسی آن در که است شده ایهمهمه ایجاد باعث هاوبالگ یفضا

 و بوده کردن صحبت حال در همه و شنود،نمی را دیگری صدای

 . شودمی گفته" چیزی چه" نیست مهم

 مثابه به تواندمی خود هااز حد وبالگ یشالبته تعداد ب   

 که باشد مدعا این بر تاییدی تحقیق نمونه از بیرون شاهدی

 این اصال که نکته این به توجهی و بزنند حرف خواهندمی همه

 از دقیقی آمارهای چند هر. ندارد وجود شودمی شنیده هاحرف

-سایت وب یا هاوبالگ در و ندارد وجود فارسی هایوبالگ تعداد

 ،پرور یاییض) مثال  . شودمی دیده متفاوتی آمارهای مختلف های

 به و کندیذکر م یلیونم هفترا  فارسی هایتعداد وبالگ( 9831

رتبه  یزبان فارس 9839که در سال  کندمی اشاره نکته این

 یاییض لبتها.  بود کرده خود نرا از آ هاوبالگستانچهارم 

 زبان( 9831) حاضر حال در که کندیپرور در ادامه ذکر م

 آمار آمار، این. است وبالگستان در رایج زبان دهمین فارسی

 نیستند، فعال فوق هایوبالگاگر چه همه  ،است یینسبتا باال

 فارسی هایوبالگ فضای در ایهمهمه دهنده نشان رقم این اما

. بمانند باقی نشنیده هاحرف بیشتر که شودمی باعث که است

را  یطیشرا تواندمی ینترنتکه ذکر شد ا گونههمان ینبنابرا
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 دادن شکل پی در که واقعی عمومی حوزه خالف بر کهکند  یجادا

 یعنیمفهوم مخالف آن  یعام بود راه را برا اراده یک به

 . ندباز ک ییتکثرگرا

 اختیار در عاتیاطال عمال   تحقیق، هایوبالگنظرات  بخشدر   

 یزیدر پست عرضه شده چ چه آن به و گیردنمی قرار دیگران

وبالگ  هایپست بعضی توانمی مورد این در البته شود،یاضافه نم

 اطبانبا مخ یسندهرا استثنا دانست که از آنجا که نو اکنون

 را اطالعاتی یسندهخود نو یاگاه مخاطبان و  گرددمی بحث وارد

 محیط از خارج آنها به دسترسی که دهندمی قرار عموم اختیار

 . است دشوار وبالگ

 و هاوبالگ این هایاطالعات مطرح شده در پست یزانمالحظه م  

عرضه اطالعات به عهده پست  عمال   که دهدینشان م نظراتبخش  یزن

.  افزایندنمی آن به چیزیخوانندگان  نظراتاست و  دهگذاشته ش

 کلمات تعداد با قیاس قابل هاپست کلمات تعداد نسبت که چرا

است که از لحاظ  یدر حال ینا نیست شده درج نظرات از هریک

 راینبناب. گذردیبه تعارفات م نظراتبخش عمده  یزن ییمحتوا

بخش اعظم اطالعات  کمی لحاظ به چه و محتوایی لحاظ به چه

 تیاردر اخ -و نه نظرات- وبالگ هایپست یقموجود از طر

 .گیردمی قرار خواننده

با وجود  هاوبالگ این در نظراتاست که تعداد  یدر حال ینا  

انتخاب هر پست بوده  یارهایاز مع یکی نظرات یزانآن که م

 ترشیده دختر هاییادداشت یانم ینو اگر در ا یستاست باال ن

. است پایین پست هر برای نظرات یزانم عمال   یمرا استثنا کن

 های پست یتعداد متوسط نظرات هر پست برا 9در جدول شماره 

 .است شده ارائه یقنمونه تحق
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 توزیع نظرات پستهای نمونه -9جدول شماره 

 

 نام وبالگ ردیف

تعداد متوسط 

برای  نظرات

 هر پست

 2/29 اکنون 9

یادداشتهای یک  2

 دختر ترشیده

12 

 9/9 برساحل سالمت 8

 9/90 حقیقت 9

فرهنگ،قدرت و  2

 روزمرهزندگی 

9/92 

 

 :(یارتباط یتعقالن یارهایاز مع یرویپ یا) گفتگو در برابری

  ضرورت دارد یحوزه عموم یریگ شکل برای که دیگری مولفه   

با داشتن  هاوبالگ که کرد ادعا توانمی. گفتگوست گیریشکل

 نظرات مشاهده قابلیت وهر پست  یرو بر نظراتامکان گذاشتن 

 . کنند فراهم گفتگو برای را مناسبی فضای توانندمی دیگران

 در که دهدمی نشان تحقیق نمونه هایبه وبالگ یاما نگاه  

 خوانندگان سواالت و نظراتبه  یپاسخ یسندهموارد نو بیشتر

 فضا شدن فراهم نه است گفتن و زدن حرف مهم یعنی دهدنمی

 دیگر سوی از. عمومی افکار گیری شکل نهایت در و گفتگو برای

 نظرات یگربه د یتوجه یچه گذارندمی کامنت که کسانی بیشتر

 .دهندمی وبالگ را خطاب قرار یسندهنو فقط و ندارند

 قدرت و فرهنگ وبالگ نویسنده یقنمونه تحق هایوبالگ میان در  

 2 یاز نظرات مطرح شده برا یچکدامبه ه ،روزمره زندگی در

 یک یاداشتهای یسندهنو. نداده است یپست مورد مطالعه پاسخ

به جز دو مورد که  یقپست نمونه تحق 2در  یزن ترشیده دختر

 ییبه نظرات داده، خود را ملزم به پاسخگو یپاسخ طنز

پست  2 ینکه در مجموع ا سالمت ساحل بروبالگ  .  ندانسته است

 یاز نظرات پاسخ یچکدامنظر داشته است به ه 2تنها تعداد 

استثناست و  اکنون وبالگ یانم ینا در. است کردهن ارائه
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 و شفاف پاسخگویی به ملزم را خود هادر همه پست یسندهنو

 در رهبری سکوتدر پست   اکنون یسندهنو .است دانسته مستدل

 پرستی بت پست در نظر، 7 از نظر 8 به چیست نشانه سوری مورد

 3به  بگشاییم را نقدجنگ معبرپست  در نظر، 68 از نظر 47 به

 مغتنم هم باال از اصالحاتنظر داده شده و در پست  23نظر از 

 به و است داده پاسخ نظر 40 کل تعداد از نظر 3 به است

.  است نداده پاسخی نعمت کفران پست گانه 48 نظرات از هیچکدام

 بوده پاسخگو خوانندگان به هاپست یهم در بعض حقیقت نویسنده

  به رحیل بامداد خوش خواب پست در وبالگ این نویسنده.  است

 که نظر 44 از نظر 6 به روح تعبیر پست در نظر، 44 از نظر4

 بوده بش و خوش و احوالپرسی و سالم پاسخ 6 همگی البته که)

 سیاست پست در نظر،6 از نظر 4 به نامه سفید پست در ،(است

 برای ولی داده پاسخ نظر 41 از نظر 44 به من سرای سیاه

 درج پاسخی عزیز باشی نقاش سر گل پست نظر 9 از هیچکدام

 .است نکرده

 ینمعموال ب) گیردمی شکل وگوگفت که مواردی در البته 

 با حالت بهترین در یا وبالگ، مخاطب یک با وبالگ نویسنده

-کرده  درج نظرات خود اقدام بهکه  ینفر از کسان چند مشارکت

باشد و معموال  یکه بحث منطق افتدمیندرت اتفاق   به (اند

 مشکل هم با کردن صحبت یبرا یاربه مالک و مع یدنافراد در رس

 کسی هر که دانست این در را امر این دلیل توانمی و دارند

-حرف نشاندن یدر بر کرس یسع دیگران هایصحبت به توجه بدون

با عنوان  یدر پست  حقیقتوبالگ  یسندهنو مثال  .دارد خود های

 گذاشتن مزایده به سیاست نقد به" من سرای سیاه سیاست"

 مطلب این نظراتبه  نگاهی.  است پرداخته جمهور رئیس خودروی

 کند باز وبالگ مخاطبین بین را وگوگفت فضای است توانسته که
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 وبالگ نویسنده بین گرفته شکل گفتگوی که دهدمی نشان وضوح به

 مخاطبین از دیگر بعضی ندرت به و است مخاطبین از یکی با

 این که است این مهمتر مسئله البته شوند،می بحث وارد وبالگ

 در کنندگانمشارکت چرا که رسدنمی اینتیجه هیچ به گفتگو

 و کنند توافق کردن بحث برای مالکی سر بر توانندنمی گفتگو

 این به و دهدمی  یانوبالگ به بحث پا یسندهنو نهایت در

 حاصل اینتیجه هیچ کردن بحث این از" که کندمی اشاره مسئله

 حال در مقابل طرف پاسخ به توجه بدون هرکسی که چرا شودنمی

 تعبیر"با عنوان  یوبالگ در پست یندر هم ".است کردن صحبت

 در نویسنده است گیریکه در حال شکل ییگفتگو یاندر جر" روح

 یا و" شدم از گفتنش یمانپش اصال" کندمی عنوان نظری به پاسخ

 نویسنده" دموکراسیمنظومه "پست  یلشکل گرفته ذ یدر گفتگو

 "است ینمن ا میل" کندمی با مخاطبان عنوان یدر گفتگو بارها

است که در وبالگ  یدر حال این ".کنممی فکر اینجور من" یا

 محملی اصوال   نظرات یینتعداد پا یلبه دل یزن سالمت برساحل

 ترشیده دختر یک هاییادداشتدر . ماندنمی باقی گفتگو برای

 . ندارند گفتگویی حالت باالست هم تعدادشان که نظراتهم عمده 

 و نویسنده میان یمستدل یگفتگوها اکنونالبته در وبالگ   

بت " عنوان با پستی نظراتمثال در  یبرا گیردمی شکل مخاطبان

 ذکر مستنداتی خود ادعاهای برای بار چندین مخاطبان" پرستی

 ینحو به.  زنندمی تکمله هم پست به مورد یک در و کنند،می

 خود از فراتر و ترمفصل  یارمجموع بس در نظراتکه مطالب 

 .است پست

 دارند تعارف حالت نظرات یشتراست که ب ینا یگرد مهمنکته   

 و فرهنگوبالگ  نظراتدر  مثال  . هستند ربطبی کامال   گاهی حتی و

" زنیمیم حرف زیاد وقتی"پست  یلذ روزمره زندگی و قدرت

" خوب یشهمثل هم" ،"استاد بود عالی" مضمون با نظر، تعدادی



112 
اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس-های سیاسیتحلیل وبالگ   

 دختر یک هاییادداشت وبالگ در نظرات اینگونه. شودمی دیده

و ( پست هر در عدد 82 متوسط طوربه ) زیاد تعداد به یدهترش

 و( پست هر در عدد 2 متوسط طور به) حقیقت هایدر وبالگ

 . وجود دارد هم( هر پست در 0/5متوسط طوربه ) سالمت برساحل

 درجافراد بعد از  هاوبالگ یناست که در ا ینا یگرنکته د  

-نمی کامنتی دیگر یا و زنندیبه آن پست سر نم یگرد خود نظر

وبالگ  هایپست میان این در. بگیرد شکل گفتگو تا گذارند

 حقیقتوبالگ  درمن  یسرا یاهس سیاستپست  یزو ن اکنون

خوانندگان  یسنده،نو ییاستثناست چرا که پس از پاسخگو

 .انددوباره به پست مراجعه کرده و گفتگو را ادامه داده

 تبلیغ برای قدرت سلطه از ناشي بیروني اجبار از آزادي

 افکار

از نمونه ) یرونیمولفه به شواهد ب ینصحبت در مورد ا برای   

و  هاپست موضوعات از یابغ یکه برا چرااست،  یازن( یقتحق

 ممکن گفت توانمی.  آورد شاهد تواننمی تحقیق هایوبالگ نظرات

 آن در که کند فراهم افراد برای را مکانی هاوبالگ فضای است

 فضای در موجود فیلترینگ اما بپردازند خود عقاید تبلیغ به

 ویژگی این ناقض هاوبالگ فضای در ویژه به و ایرانی سایبر

 توانمی آن در که است عمومی حوزه احیای برای اینترنت

 یبه عبارت.  پرداخت خود عقاید و افکار تبلیغ به آزادانه

. هستند خود هایوبالگ شدن فیلتر نگران همواره نویسانوبالگ

 را مسئله ینا توانیم یبه خوب  سالمت برساحلمثال در وبالگ  

 که این یا.  هستند یلترف آن هایلینک بیشتر که چرا.  دید

 مورد کلمات بر مبتنی فیلترینگ از فرار برای هاوبالگ این

 یبرا کنند،می استفاده جایگزین هایواژه از متن در استفاده

 یحت" سکس"کلمه  ترشیده دختر یک هاییادداشتمثال در وبالگ 

 هایشیوه با نمایدمی اجتماعی معضالت به اشاره که مواردی در
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نشان دهنده  تواندمی خود این که شودمی نوشته خاص نوشتاری

ابراز نظرات و اطالعات باشد  یبرا یسندهدغدغه نو
xlv

 . 

 هر در است، مقاله این بحث موضوع که نظراتاما درباره   

 و شودمی منتشر نویسنده تائید از پس اتپنج وبالگ نظر

 بر عالوه خود وبالگ مسیر تداوم و حفظ برای نویسنده بنابراین

 ینا ییددر تا یزن را قدرت هایمالک حدودی تا شخصی معیارهای

 فضایی توانندمی گرچه هاوبالگ بنابراین. نمایدینظرات لحاظ م

 کاربران اختیار در عقاید و افکار آزادانه بیان برای را

مانع  هاوبالگ کردن فیلتر با هادولت عمل در اما دهند قرار

 . شوندیآزادانه افکار م یغاز تبل

 انتقادي نگرش مشروعیت

 است، نقد جامعه یک جهان زیست تغییر برای عنصر ترینیاصل  

 مشاجره و مکالمه از گفتگوها تغییر به منجر انتقاد و نقد

 ،و اجاق یانعبدالله) شودمی استداللی گفتگوی یعنی مباحثه به

 رسدمی نظر به شده انجام هایتحلیل به توجه با(.  99.،ص9832

 میان در هامولفه بقیه از بیش عمومی حوزه ازمولفه  ینا

 گفتمان تحلیل با توانیم.  است موجود شده گفته هایوبالگ

 که داد نشان( است لهمقا ینکار خارج از هدف ا ینا) هاوبالگ

 خصلت دارای تحقیق این در مطالعه مورد هایوبالگ بیشتر

دولت  یها یاستدر حال نقد کردن س ای هگون به و بوده انتقادی

 عنوان به را انتقادی نگرش مشروعیت اگر بنابراین. هستند

-وبالگ یریمدر نظر بگ عمومی حوزه گیری شکل هایمولفه از یکی

 نقش عمومی حوزه گیریشکل در اندتوانسته لحاظ این از ها

 هاوبالگ در فیلترینگ باالی میزان رسدمی نظر به. کنند ایفا

-می نشان را هاوبالگ فضای در انتقادی نگرش مشروعیت خوبی به

 . دهد
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توان گفت در نمونه مورد  می ها،وبالگ نظراتدر مورد  اما

مخاطبان و  یاندر م ییهر جا که گفتگو یق،تحق ینمطالعه در ا

شکل گرفته است، خوانندگان ابراز هر نوع نظر  یسندهنو

مثال  برای.  خود مشروع و مجاز دانسته اند یرا برا یانتقاد

" بگشاییم را جنگمعبر نقد "به نام  یپست اکنوندر وبالگ 

 به را نقادی عرصه پست متن که این بر عالوه که دارد وجود

 که دهدمی نشان آن نظراتبه  یکشانده است، نگاه یدجد ایحیطه

 در مختلف دالیل به که موضوعاتی درباره حتی انتقادی نگرش

 مشروع خوانندگان دیدگاه از دارند وجود تقدس از ایهاله

-پست  یعنیدر نظرات سه پست از وبالگ اکنون  یتوضع ینهم. است

 یزو ن" اصالحات از باال هم مغتنم است " یزو ن "پرستی بت" های

 نظرات.  وجود دارد "چیست نشانه سوری مورد در رهبری سکوت "

از انحراف  یبه نوع خاص ینگاه یمکه ن) انحراف خاموش پست

 یک هاییادداشت  در وبالگ( اش دارد یاجتماع یاتو تجل یجنس

 که حقیقت وبالگ در. را دارد یتوضع ینهم یزن ترشیده دختر

 است، گرفته شکل گفتگو" من سرای سیاه سیاست" پست در فقط

 مقامات باالترین درباره را خود انتقادی نظرات خوانندگان

 این. انددانسته مشروع را آن ارائه و کرده ابراز حکومتی

مخاطبان و  یاندر م ییجا گفتگو هر که دهدمی نشان همه

شکل گرفته است، خوانندگان ابراز هر نوع نظر  یسندهنو

 .خود مشروع و مجاز دانسته اند یرا برا یانتقاد

 مدنی موضوعات شدن مطرح

 فقط آن در که است این عمومی حوزه هایاز مولفه یگرد یکی  

 و شود بحث شهروندان بین مشترک مدنی موضوعات مورد در باید

در  یفارس هایوبالگ اما. یستدر آن مطرح ن خصوصی موضوعات طرح

 هاوبالگ نویسندگان و است ومیحوزه عم یژگیو ینفاقد ا یموارد

 برای. کنندمی مطرح وبالگ در را خود خصوصی تموضوعا گاهی
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 الزانیابا عنوان  یپست در ترشیده دختر یک هاییاداشتمثال 

 یبه موضوعات شخص عزیزم سحر برایپست  یا و شوهر سس با

.پردازد می
xlvi

 عزیز باشی نقاش سر گلدر پست  یزن حقیقتوبالگ   

 ساحل بروبالگ  یسندهو نو.  پردازد می یخاطره شخص یکطرح  به

 دلم حاال" که جمله این ذکر با حسی بی حسدر پست  یزن سالمت

 موضوعی" فراگرفته را وجودم که خواست را مبهمی حس کردن ثبت

البته به جز موارد  .گذاردمی میان در خوانندگان با را شخصی

 مدنی موضوعات و مطالب به تحقیق نمونه هایپست یهذکر شده بق

 . اندپرداخته

 پتانسیل که موضوعات بعضی خوانندگان، نظراتاما در مورد   

 توجه مورد هم دارند را مدنی موضوعات عنوان به شدن مطرح

مثال در  یبرا انجامند؛نمی ساختاری نقد به و نگرفته قرار

که موضوع آن تجرد  ترشیده دختر یک هاییادداشتوبالگ  ینهم

مورد بحث  یاجتماع یبه عنوان موضوع تواندیم است،دختران 

-می  مورد گفتگو واقع یشخص یموضوع عنوان بهاما  یردقرار گ

 الفسفر االحتراق الباب فیپست  یلمثال ذ یبرا چنانکه. شود

. شودمی مطرح پستو نامربوط به  یشخص مسائل نظرات یانم در

 و دارند تعارف حالت نظرات بیشتر که است این دیگر مهم نکته

 و فرهنگمثال  در نظرات وبالگ .  هستند ربطبی کامال   گاهی حتی

 یتعداد زنیممی حرف زیاد وقتیپست  یلذ روزمره زندگی و قدرت

-می دیده" خوب یشهمثل هم" ،"بود استاد یعال"مضمون  بانظر 

 .شود

 یادیز یزانبه م هاوبالگ این نظرات یدر فضا ینعالوه بر ا  

 و قدرت فرهنگمثال در وبالگ  یبرا. شودیم یدهد یغاتتبل

. است نکرده اقدام نظرات ینبه حذف ا یسندهنو روزمره، زندگی

 اقدام آن به نویسندگان چرا اینکه از پوشیبا چشم مسئله این

 در نظرات یامر باشد که فضا یننشانگر ا تواندمی نمایندنمی
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 وبالگ در.  است شده واقع تبلیغات  برای محملی ها،وبالگ

 کرمان درسفردر پست  یسندهنو ترشیده دختر یک یادداشتهای

 دیگر و داده تغییر را اشرویه که کندمی اعالم افتاد اتفاق

-یخود نشان م ینا که کندینم سخیف هایکامنت انتشار به اقدام

 موضوعاتی حاوی شده مطرح مسائل  نظراتاز  یاریکه در بس دهد

-پست میان در البته. است مدنی موضوعات با غیرمرتبط و شخصی

 که شودنمی  یدهد یغاتگونه تبل یناز ا یگرسه وبالگ د های

 وبالگ نویسنده توسط تبلیغی نظرات حذف تواندمی آن دلیل

 .باشد

 و نتیجه گیري  بحث

 یدوبالگ همچون امکان تول هايویژگي یبا توجه به برخ   

 آزادانه یانب یبرا ییفضا ی،همگان یدسترس یاطالعات برا

 گیری شکل برای نظراتدرج  ی،افکار، مطرح شدن موضوعات مدن

 احیاء امکان وبالگ که داشت انتظار توان ميغیره  و گفتگو

 آن در که وجود هب را فضایي و باشد داشته را عمومي حوزه

 و بحث به قدرت از فارغ و برابر صورت به بتوانند کاربران

طریق افکار  این از و بنشینند روز مسائل درباره گو و گفت

عمومي به عنوان صداي مردم در جامعه شکل بگیرد و بدین گونه 

 چنین ملاما در ع. به پیشبرد دموکراسي در جامعه کمک کند

-وبالگ فضای اگرچه گفت باید اول وهله در.  افتد نمي اتفاقي

 اما است شده اطالعات به دسترسی افزایش به منجر ایرانی های

 ایکه به ندرت خواننده ییمحتوا) محتوا حد از بیش تولید

-می هاواقعیت شدن تکه تکه به منجر نهایت در( کندمی پیدا

 عمومي حوزه برخالف ایرانی، سایبر فضای یها وبالگ یعنی. شود

 به منجر بود، عام اراده یک به دادن شکل پي در که بورژوایي

 یا شدن تجزیه به منجر طریق این از و شود مي تکثرگرایي

 فضای در ما عبارتی به.  گرددميشدن حوزه عمومي  اي قبیله
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 صدای کسی آن در که هستیم مواجه ایهمهمه با ایرانی هایوبالگ

 تواندنمی اطالعات صرف تولید بنابراین. شنودنمی را دیگری

 یارتعداد بس. نماید سایبر عمومی حوزه گیریشکل به کمکی

 .است نویسندگان مدعای این بر گواهی نیز پست هر نظراتاندک 

به مردم فرصت مي دهد  هاوبالگ چه اگر که گفت توانمي همچنین

 درتا به طور برابر در گفت و گو ابراز وجود کنند اما 

 مواردی در حتی گیرد،یبه ندرت گفتگو شکل م یرانیا یها وبالگ

 منطقي بحث ندرت به وگوهاگفت این در گیردمی شکل گفتگو که

 یا توافق غیر ممکن به نظر  اجماع به دسترسي و گیردمي در

 شدن مطرح عمومی حوزه اساسی هایاز مولفه یکی. رسدمي

به  ایرانی هایوبالگ یدر فضا اما است مشترک مدنی موضوعات

افراد  یمسائل شخص یشترمشترک ب یمطرح شدن موضوعات مدن یجا

-مولفه از یگرد یکی نقد کردیم ذکر که گونههمان. شودیم یانب

. است یحوزه عموم تشکیل  و وگوگفت گیریشکل برای اساسی های

 اکثردر  که است آن از حاکی پژوهش این نتایجرابطه  ینا در

 هایسیاست نقد به بودند پژوهش این مطالعه مورد که هاییوبالگ

 هایگوبال یدر فضا ینگرش انتقاد یبه عبارت پرداختندمیدولت 

شدن  یلترهمان طور که قبال ذکر شد ف شود،می دیده یرانیا

نهایت  در. است فوق ادعای موید اجتماعی– یاسیس یها وبالگ

 احیاء براي هایيظرفیت چه اگر ایرانی هایوبالگباید گفت که 

 یجادبه ا نداما در عمل نتوانسته ا هستند دارا عمومي حوزه

 .  دنبینجام یحوزه عموم
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 منابع

  فارسی منابع

 در. یجهان یعموم حوزه و نترنتیا(. 9831) .ک اسپارکز،

 استیس ،(ویراستاران) .ا. ام رابرت و.  ب لنس ویدابل   

  یایآر.م) .یدموکراس ندهیآ در ارتباطات شده، یارسانه   

 و یفرهنگ مطالعات پژوهشکده: تهران .(مترجم ا،ین   

 .علوم وزارت یاجتماع  

 .پ) .اطالعاتي جامعه و جدید هايرسانه(.9839) .ن استیونسن،

 جامعه نامهویژه رسانه فصلنامه .(مترجم، ایزدي   

 .23-920 ،92 شماره اطالعاتي   

  ،اوحدي.م) .مدرن فرهنگ و ایدئولوژي(. 9823) .ج تامپسون،

 . موسسه فرهنگي آینده پویان انتشارات: تهران .(مترجم   

 اجتماعي نظریه: و مدرنیته ها رسانه(. 9830) .ج تامپسون،

 .  سروش نشر: تهران (.مترجم، اوحدي.م) .ها هرسان    

 و مدني جامعه عمومي، گستره و تلویزیون(. 9832) .پ دالگرن،

 انتشارات: تهران .(مترجم شفقتي،. م ) .گروهي هاي هرسان    

 . سروش    

 در  یننالآرسانه  ینتر یوبالگ قو(. 9831) .ح پرور، ضیایی

 در دسترس قابل. انالین همشهری سایتدر . یرانا   

http://www.hamshahrionline.ir/news-104543.aspx  

 یسنت یتعقالن یدبازتول .(9832) .ز ،و اجاق. ح عبداللهیان،

 . ایرانی عمومی حوزه در ارتباطی عقالنیت هایو خصلت    

 .ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه    

 .98-99 .2شماره    

  ،یلیجل .ه) .یفیک یقبر تحق یدرآمد(. 9833) .ا یک،فل

 . ین: تهران (.مترجم   

http://www.hamshahrionline.ir/news-104543.aspx
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  .اي شبکه جامعه ظهور: اطالعات عصر(. 9839) .م کاستلز،

 .  نو  طرح: تهران(. مترجمان ،علیقلیان.ا و خاکباز.ا)   

 چاوشیان،.م) .هویت و قدرت: اطالعات عصر(. 9832) .م کاستلز،

 .  نو طرح: تهران(. مترجم    

 .و جامعه مدني ها رسانه ،حوزه عمومي(. 9838) .ج کوهن،

 ها رسانه نامه ویژه رسانه فصلنامه. (مترجم کاووسي،.ل)    

 . 92-91 ،21شماره .  و حوزه عمومي    

 زکوت. ع) .دموکراسي و فضاي سایبر(. 9838) .ر مور،کي

 و ها هویژه نامه رسان ،رسانه فصلنامه( مترجم ،روشندل    

 . 31-999 ،21شماره .  عموميحوزه     

 :تهران. 2 روش ضد: یفیک یقروش تحق(. 9810) .محمدپور، ا

 . شناسانجامعه    

 فصلنامه. اینترنت و حوزه عمومي(. 9838 ) .م. س زاده،مهدي

- 21،988شماره . و حوزه عمومي ها هرسانه ویژه نامه رسان    

    999 . 

 عمومي حوزه: سیاسي توسعه و  اینترنت(. 9832) .م میناوند،

  ،دوم شماره سیاسي علوم پژوهش فصلنامه. در فضاي سایبر    

    222-228 . 

 و آراء بر درآمدي: هابرماس بازخواني(. 9830) .ح نوذري،

 .  چشمه: تهران. هابرماس یورگن هاينظریه و هااندیشه    

 قدیمي،. ا) .اطالعاتي جامعه هاي نظریه(. 9838) .ف وبستر،

 . سرا قصده انتشارات: تهران  .(مترجم    

 کاوشي: عمومي حوزه ساختاري دگرگوني(. 9839) .ي هابرماس،

 : تهران .(مترجم. جمحمدي، ) .در باب جامعه بورژوایي    

 . افکار   

  و یاجتماع یننو هایجنبش دموکراسی،(. 9838) .ل سالتر،
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 نامه ویژه رسانه فصلنامه .(ایزدی،مترجم.پ) .اینترنت   

 . 988-998، 21شماره .  و حوزه عمومي ها هرسان    

 و علمی مجالت کیفی محتوای تحلیل .(4831) .آ ارجمند، یوسفی

 -پویایی نظری مبانی به توجه با نظران صاحب هایدیدگاه    

 علوم پژوهش رشته ارشد کارشناسی نامه پایان) ،علمهای      

 .تهران دانشگاه ،اجتماعی علوم دانشکده(.اجتماعی    
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