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 یمنتخب تلگرام کانالدر دو  ارتباطیهای  های اخالقی نهفته در کنش ارزش مطالعه

  استادیار، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: سیده زهرا اجاق

 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،  : نادمی مریم

 دانشیار، پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،: ناهید مؤید حکمت

 چکیده

کمبود تعامل رسان اجتماعی تلگرام و  در پیام های کاربران کنشهای اخالقی حاکم بر  نبود شناخت درباره ارزش له این پژوهشئمس

ها در این مطالعه از آن  شناسایی ارزش . مختلف با یکدیگر است های اجتماعی گوی سازنده گروهو محترمانه، درک متقابل و گفت

کیفی و با  ،پژوهششناسانه  روشرویکرد  . ندتهسهای خاصی از کنش  گیری شیوه های شکل ها مالک جهت مهم است که، ارزش

های  گویی هابرماس و ارزشو اخالق گفت مفهومبرای این منظور با تلفیق   .است انجام شده دار ی جهتمحتوا استفاده از تحلیل

در نتیجه این تلفیق، سه  . دار بوده است بنیادین شوارتز، مدل نظری پژوهش تدوین شده و مبنایی برای انجام تحلیل محتوای جهت

های مورد مطالعه،  نمونه . دار شناسایی شدند های اصلی تحلیل محتوای جهت عنوان مقوله شمولی و امنیت به ارزش همنوایی، جهان

  .«پاتوق دوستان»و کانال « ارتش سایبری مدافعان حرم»کانال هستند؛ یعنی  به صلح متفاوتبا رویکرد کانال  محتوای مندرج در دو

 های ارزش گروه دومو در شده  بیشتر نقض «شمولی جهان»و  «امنیت»های  ارزشست گروه نخ در که ها حاکی از آنند فتهیا

های غیرتعاملی همچون به سخره گرفتن  اند اما در مواجهه با افکار مخالف، شیوه بیشتر رعایت شده «شمولی جهان»و  «همنوایی»

گو و درک و امکان دستیابی به گفت همهای مورد مطالعه  نمونههای اخالقی منجر به مفاهمه در  نقض ارزش  .استفاده شده است

   .است  ها کاهش داده در این کانال فرصت شناخت و آگاهی ناشی از تبادل نظر و رابطه محترمانه را هممتقابل و 

 دار تحلیل محتوای جهت ،تلگرام رسان پیام های بنیادین، ارزش ،گوییو اخالق گفتارزش، : کلیدیواژگان 
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 های ارتباطیهای اخالقی در کنشارزش: بیان مسئلهمقدمه و 

کمبود تعامل محترمانه، درک متقابل و های اخالقی ارتباطی و در نتیجه  غفلت از ارزشله این پژوهش ئمس

رسد که طی  به نظر می  .استهای نوین  در بافتار رسانه های اجتماعی مختلف با یکدیگر گوی سازنده گروهو گفت

های ارتباطی جدیدی را  ها و چالش های نوین، ایرانیان فرصت ویژه با گسترش انواع رسانه گذشته و بهدو دهه 

ها، نحوه تعامالت دو گروه متفاوت را براساس  این پژوهش در تالش است که در بافتار این رسانه  .اند تجربه کرده

شدن موجب کمرنگ  نوین و پدیده جهانیهای  گسترش رسانه  .شان مطالعه کند های متبلور در تعامالت ارزش

های فرهنگی مختلف درون  های مختلف بلکه میان گروه های مختلف نه تنها میان ملت شدن مرزهای بین فرهنگ

های با  اگر گروه: هاست تهدیدی برای تعامالت میان گروه و همفرصت  هماین وضعیت   .یک ملت شده است

های نوین فرصتی برای شناخت و  هم مدارا و تحمل داشته باشند، رسانهها و باورهای متفاوت نسبت به  دیدگاه

ها تهدیدی برای افزایش  ها خودمحور و ناشکیبا باشند، این رسانه گسترش تحمل فرهنگی هستند؛ ولی اگر گروه

های  گویی هدایت کرده و به تحقق انگیزه گو را از حالت دو سویه به تکو حساسیت فرهنگی هستند که گفت

 . رسانند های مخالف یاری می له به گروهحم

های فرهنگی حاکم بر  های نوین در گسترش یا تحدید تعامالت، مطالعه ویژگی ظرفیت رسانهبا توجه به 

  .ها هستند کننده فرهنگ، ارزش یکی از عوامل سازنده و تعیین  .ها الزم است ها در بافتار این رسانه تعامالت گروه

 های خاصی از عمل کننده شیوه تعیینشوند و  ، تعبیر میاند درباره آنچه درست یا نادرستهایی  ها اندیشه ارزش

   .(1076، ستودهقنادان و مطیع، ) هستند ،افراد

های غیرمجاز،  دهنده رواج نقض حق مؤلف و لینک های ارتباطی نشان تحقیقات انجام شده در حوزه شبکه

زاده  زاده و صادق ، حسنقلیفنج) های تلگرام حرمت در گروهها، نقض حریم خصوصی و هتک  نقض نام حوزه

 رذائل دوری از و تساهل، و مدارا فضایل، دعوت همچون فرافرهنگی همچنین اصولی  .هستند( 1093، وایقان

 اسرار افشای و خصوصی حریم به تجاوز مریدپروری، تعصب، پرخاشگری، فخرفروشی، تکبر، جمله از اخالقی
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در محتواهای منتشر شده در فضای مجازی قابل ( 1096 و 1095 پور، صانع)اخالق ارتباطی اشخاص حاکم بر 

مند به رعایت  هدهند کاربران ایرانی عالق وجود دارند که نشان میهم مطالعات دیگری   .اند تشخیص بوده

ران فیسبوک به درصد کارب 03ای نشان داده که  مطالعه ،برای نمونه . های اخالقی در این فضا هستند ارزش

های اجتماعی،  شان با ارزش های های اخالقی و انسانی، پایبند هستند و بیشتر کاربران فیسبوک در پست ارزش

های بارگذاری شده و محتوای  تحلیل عکس  (.1095، رسولی و بندگی منفرد) دینی و مذهبی موافقت دارند

های اجتماعی هم کاربران ایرانی و هم  داده که در شبکههای اجتماعی ایرانی و غیرایرانی نیز نشان  مطالب شبکه

   (.1090السادات،  قصابی و نقیب)اند  های انسانی پایبند بوده کاربران غیرایرانی به ارزش

 در "پیروی" رابطه دهنده غلبه نشان نیزتلگرام  های گروه در تأثیر مدیریت و ارتباطی های کنش تحلیل

 شبکه در مشابهی فرهنگی های ارزش متفاوت، های کنش وجود با که ستها گروه در تتعامال و هاگوو تگف

نظر  به(.  1095 میرزایی،اجاق و )دارد  را مثبت و تأییدی ارتباطات خصلت که شود می مشاهده تلگرام اجتماعی

   .های نوین بر رفتار ارتباطی دنیای واقعی اثرگذار است رسد که نحوه تعامالت و استفاده از رسانه می

پژوهش حاضر بر های ارتباطی  های اخالقی نهفته در کنش برای مطالعه ارزشهای نوین،  انهساز میان انواع ر

رسان تلگرام متمرکز است که امکان تشکیل گروه و کانال و همچنین ارتباطاات چندساویه را بارای کااربران      پیام

میلیون کاربر فعال در تلگارام وجاود دارد و هار روز     133بنابر آمار سایت رسمی تلگرام، ماهانه   .سازد فراهم می

بادل   رد و ایان شابکه  میلیاارد پیاام روزاناه در     15د و حادود  ونهزار کاربر جدید وارد تلگرام می ش 053حدود 

امکاان   ،گاو و با افزایش فرصات بیاان و گفات    تلگرام مانندهای اجتماعی  گسترش شبکه رسد به نظر می  .شود می

 نیزبه سوی تحقق مفهوم حوزه عمومی هابرماس  یمگا تواند می آورد و مشارکت در مباحث باز و علنی را پدید می

   .باشد

انتقادی  هگو، استدالل و زبان است و نمودی از اصول رابطه متقابل و مباحثو حوزه عمومی عرصه فکر، گفت

 گیاری فضاای عماومی    شاکل  (. 1096وساتانی و پاوالدی،   ب)و فضایی است برای تفاهم از طریق مباحثه عمومی 
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هاای اخالقای    کاه نمایاانگر ارزش   اساتدالل در تباادالت گفتااری نیااز دارد     به برابری، درک متقابل و یهابرماس

و ظرفیت تبادیل   ای برای تبادالت گفتاری فراهم ساخته تلگرام عرصه  .مشخصی در ارتباطات و تعامالت هستند

از  قابال های کاربران و همچنین درک مت های نهفته در کنش هماهنگی ارزش هابرماسی با به عرصه عمومیشدن 

های رفتااری هساتند کاه براسااس      اگر بپذیریم که هنجارها شیوهاین  فزون برا  .را داردهای دیگر کاربران  ارزش

   .پی برد ها نیز بدانهای ارتباطی در بافتار تلگرام  کنشتوان با مطالعه  می گردند های جامعه تعیین می ارزش

 ها، که ، دو گروه از کانال1096میانه شهریور تا میانه دی ماه ماهه از چهار ی زمانی  در بازه ر این پژوهش،د

هاای اخالقای    قصد ما مقایسه وضعیت ارزش  .ندوش می محبوبیت برخوردار بودند، انتخابکاربران یا زیاد تعداد از 

کاناال  » هاای  دو گروه با ناام  ،در نتیجه جستجو  .استدوستی  نسبت به صلح ورویکرد متفاوت  دو بادر دو گروه 

: هستند ویژگیدو دارای  ها این گروه  .ندوش میشناسایی  «کانال پاتوق دوستان» و «ارتش سایبری مدافعان حرم

 و ؛عضو دارناد  هزار نفر 0نفر و کانال سایبری مدافعان حرم  هزار10کانال پاتوق دوستان : تعداد اعضای باال (الف)

در   .صورت مداوم به نشر پیام و تعامل با هم مشغولند دو کانال مذکور به :فعالیت پیوسته در زمینه موردنظر (ب)

بارز در این فضا اخالقی های  ای از ارزش شناسایی و تحلیل گزیده های منتخب با هدف کانالمحتوای این مطالعه، 

   .دشون میتحلیل 

 گویی هابرماسو اخالق گفت مفهومهای بنیادین شوارتز و  ارزش: نظری پژوهش مبنای

  .های اخالقی حاکم بار تعاامالت در دو گاروه تلگرامای متفااوت اسات       صدد شناخت ارزش این پژوهش در

های خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و بافتاار   های شناختی از هدف ی تجسم منزله های انسانی را به شوارتز ارزش

هاا را   ها متفاوتند و افراد آن ی اصول راهنما در زندگی افراد و گروه منزله ها به کند که اهمیت آن نابسته تعریف می

هاای   کننده هنجارهاا یاا شایوه    ها تعیین ارزش  (.1030 دلخموش،)بندی می کنند  ی سلسله مراتبی رتبه گونه هب

مبناای اصالی اخاالق جمعای محساوب       و اعضای یک جامعاه هساتند   (1030، ستودهقنادان و مطیع، ) رفتاری

   .(1090شکری، )کنند  منظم می ها آننسبت به هم با توجه به را ها رفتارشان  انسان کهشوند  می
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بار آزادی  ی کنش ارتبااطی هابرمااس    نظریه  .ها توجه دارد هابرماس نیز به نقش اخالق در تعامالت و کنش

هابرماس نظریه کنش ارتباطی را  . عنوان مبنای مشارکت مردم در موضوعات عمومی تأکید دارد بیان و اندیشه به

  .کند گوی آزاد بدون هرگونه اجبار و کراهت را مطرح میو زند و امکان گفت پیوند می گوییو با مفهوم اخالق گفت

ها و مقاصد استراتژیکی و ابزاری، به  آن گویندگان به دور از انگیزهزند که در  هابرماس حالتی از گفتار را مثال می

گو به صراحت نظر خود را اباراز  و کنندگان در گفت شرکت  .گیرند پردازند و از گفتار دیگران تأثیر می ابراز نظر می

دهند و گفتاار را هام    طور کامل مورد شناسایی قرار می دارند از خالل فرآیند پرسش و پاسخ نظر یکدیگر را به می

 (.133: 1090هابرماس، )کنند  آزادانه رد یا قبول می

توانند  ها می اهمیت قائل شدن این نظریه به چگونگی و کیفیت بیان و اظهار نظر، بدین معنا است که انسان

شرایط خااص  اما این آزادی بیان و اندیشه مادامی که  . آزاد باشند و بدون هیچ محدودیت و اجباری حرف بزنند

از این رو هابرماس شرایطی   (.2: 1035اجاق،  و عبدالهیان)تواند به توسعه بینجامد  وگو حاکم نباشد، نمی بر گفت

   .گو محسوب کردو های اخالقی گفت ها را ارزش توان آن کند که می آل طرح می را برای وضعیت کالمی ایده

تعامال باا    رود در انتظاار مای  وگو وارد مای شاود و    گفتفرد در یک فضای  ،رسان تلگرام های پیام در گروه

های  با تطبیق حوزه عمومی هابرماس در فضای شبکه . اخالقی ارتباطی را رعایت کند های ارزشسری  یک اندیگر

عناوان شاخص در فضاای واقعای در نظار بگیاریم،        را بههای اجتماعی  شبکهاگر هر حساب کاربری در  اجتماعی،

هاا بناابر    نماد اجتماع در دنیای واقعی بوده و جمعی از افاراد در ایان گاروه   ، بگیریم که هر گروهتوانیم نتیجه  می

طور که در  همان  .ها با یکدیگر متفاوت است هدف از تشکیل این گروه  .دان عالیق و سالیق مشترک گرد هم آمده

مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  های فضای واقعی افراد بر اساس نیازها و اهداف خود اقدام به تشکیل گروه

هاایی در فضاای مجاازی تشاکیل      نمایند، به دلیل آمیختگی بسیار فضای مجازی با زنادگی روزماره گاروه    می... 

تواناد   مای این فضاای تعااملی    . کند را در این فضا دنبال میدنیای واقعی های مشابه  شود که اهداف و فعالیت می

با فرض اینکه فضاای    .سازدفراهم  ،که خواستار بحث منطقی و هدفمند هستند موقعیت مناسبی را برای افرادی
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ی کااربران فاراهم    وگو و تعامل بارای هماه   ، باید شرایط گفتباشدمثابه حوزه عمومی هابرماس  بهتعاملی مذکور 

 ارتبااطی کنش  ترتیب بدین . گوی آزاد نگردد و گیری تعامل و فضای گفت باشد و هیج نیروی بیرونی مانع از شکل

هایی همچون آزادی بیان، فضای به دور از فشار درونی و بیرونی، امکان برابار   در فضای تلگرام باید دارای شاخصه

در فضای باید که  ندستههایی  ارزش ها، شاخصاین   .باشدرعایت هنجارهای اخالقی  و ارتباطیبرای ایجاد کنش 

   .باشند مثابه حوزه عمومی حکم فرما مجازی به

 از نظار شاوارتز   . توانند در افراد مختلف، متفاوت باشند ها، چیزهایی هستند که برای ما مهمند و می ارزش

شناسای از   وی نوعی سانخ  . دربرداردرا ها نوعی عالیق انگیزشی است که آن ارزش  محتوای اولیه ارزش (2312)

هاا بیاانگر ساه نیازمنادی جهاانی باه        ارزش ها را با این استدالل استخراج کرده کاه  محتواها و خصوصیات ارزش

نیازهای جسمی و زیستی افراد، : عبارتند از و ها پاسخ دهند ی افراد و جوامع باید به آن ی هستند که همههایچیز

افاراد در جامعاه بایاد اهاداف      ،از نظر شوارتز  .، نیازهای حیاتی و رفاهی گروهیهماهنگو نیاز به تعامل اجتماعی 

ها ارتباط داشته  ها در نظر بگیرند، و با دیگران نیز پیرامون و در حدود این ارزش مناسبی برای برآوردن این ارزش

گرایی، پیشرفت  قدرت: گانه شوارتز عبارتند از های ده ارزش . ها همکاری کنند باشند و برای دستیابی به این ارزش

گرایای،   دوساتی، سانت   شمولیت، خیرخواهی و ناوع  ، برانگیختگی و هیجان، استقالل، جهانطلبی و موفقیت، لذت

هماهنگ و ها، مواردی که نیاز به تعامل اجتماعی  از میان این ارزش  (.1073 ،فرامرزی)گرایی  همنوایی، و امنیت

را ایجاد هابرماس  گوییو یا همان اخالق گفت آل گویی ایدهو ها یا شرایط گفت ارزش توانند می ،سازند را برآورده می

پاژوهش را ارائاه   ( 1نمودار )این ارتباط، مدل نظری  . همنوایی ، وگرایی ، امنیتتشمولی جهان کنند و عبارتند از

   .کند می

گیاری   هستند موجب شاکل هابرماس  که موردنظررعایت اخالق و صداقت در گفتار در مدل نظری پژوهش، 

ارزش  موجاد هاای آزادی بیاان و فرصات برابار هابرمااس       لفاه ؤم . شاوند  مای همنوایی مورد نظار شاوارتز    ارزش
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وگوی به دور از فشار درونی  فضای گفت گرایی شوارتز هم از راه ایجاد هستند و ارزش امنیت شمولی شوارتز جهان

   .یابد هابرماس تحقق میو بیرونی 

 

 

 

 

 

 

 

 های ارتباطی در فضای مجازی کنشهای حاکم  بر  ارزش: 1نمودار 

 دار تحلیل محتوای جهت: روش پژوهش

ها،  با توجه به طرح تحقیق و گردآوری دادهشناسانه حاکم بر این پژوهش کیفی است و  رویکرد روش

دنبال اثبات یا رد    بهحاضر پژوهش مبنا این بر   .اکتشافی عنوان کرد - توان نوع تحقیق را تحقیقی توصیفی می

استفاده شده  ی کیفیها از روش تحلیل محتوا در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده  .یستنای  فرضیه هیچ

 ی تلگرامی شبکههای مجازی در  ها از ورای کنش ای از ارزش بررسی و تحلیل گزیدههدف این پژوهش،   .است

   .شوند میمطالعه متفاوت  هایمجازی دو گروه با رویکردهای  کنشبرای این منظور،  . است

های حاکم بر  ارزش

 های ارتباطی  کنش

 همنوایی

conformity 

 شمولی جهان

universalism 

 رعایت اخالق  صداقت در گفتار

 آزادی بیان فرصت برابر برای همه کاربران

 گرایی امنیت

security 

 حریم خصوصی

 فضای به دور از فشار و زور
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در مشاهده غیرمشارکتی  . دوش میها از روش مشاهده غیرمشارکتی استفاده  برای شناسایی و انتخاب نمونه

باه ایان معناا کاه      . کناد  پردازد و داده جمع آوری مای  محقق تنها بیرون از میدان تحقیق به بررسی موضوع می

فلیک، )ای جریان دارد که پیش از حضور وی داشتند  گونه همانگر به  ی مشاهده رفتارها و تعامالت بدون مداخله

شود، تا افراد مورد آزمون متوجه حضور و دچار تغییر رویه  ی پنهان استفاده می در این روش از مشاهده  (.1090

 .  نشوند

ا با   .هستنداند که اغلب دارای کنش سیاسی و سرگرمی  های تلگرامی بوده جامعه هدف در این پژوهش کانال

های  تحلیل محتوای کیفی معموال دربردارنده انتخاب هدفمند مواردی است که بازتاباننده پرسش»توجه به اینکه 

هاای   رسیدن به کاناال برای  ،و با توجه به اهداف و موضوع پژوهش( 1093:21ایمان ونوشابادی، )« پژوهش است

هاایی کاه    کانال اب ،های سیاسی گروه( ب)روزمره و های سرگرمی و فعالیت  گروه( الف)با حضور در  مناسب، ابتدا

چندین  ،ها با یکدیگر آشنا شده و به علت روابط این کانال ،های دیگر بودند ها و کانال درصدد برهم زدن نظم گروه

ها دارای کانش متناساب باا اهاداف      هریک از کانال  .ندوش میشناسایی د، هستن مشابهیکانال که دارای فعالیت 

هاای   دو طیاف از کاناال   با توجه به هادف تحقیاق    .ها را در دو طیف متفاوت قرار داد توان آن هستند و میخود 

از میاان    .نظمای و خشاونت   ماروج بای  هاای   کاناال  های مروج صلح و کانال :شوند میانتخاب شناسایی و  متضاد

  .ندوشا  مای انتخااب   بارای تحلیال   که از تعداد کاربر باالتر و فعالیت بیشتر برخوردارند مورد دو ها، کانالمجموعه 

هاای تلگارام    امکان ایجاد کانال برای هر کاربر تلگرامی، دسترسی به تمام کانال دلیل بهکه  البته باید توجه داشت

رویکرد متفاوتی  ها را واجد توان آن میند که هستدو کانالی خب تهای من کانال  .کار دشوار و یا حتی نشدنی است

 : عبارتند ازو  به شمار آوردنسبت به صلح و ارتباط دوستانه 

هاا و   با هادف حماالت ساایبری، مسادودکردن کاناال     ه ک« ارتش سایبری مدافعان حرم»کانال تلگرامی  .1

تعداد اعضای آن   .ایجاد شده است (تئستآداعش، مستهجن، ضددین و )ستیزان  های هتاک، اسالم گروه

آرشایو حماالت    ،در ایان گاروه لیناک رباات      .نفر باود  6200، 1096در زمان مورد مطالعه یعنی سال 
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این کانال از تاریخ تیرمااه   . شود همچنین آموزش چگونگی شرکت در حمالت نیز گذاشته میو سایبری 

  . شروع به فعالیت نموده است 95

توضیحات این کانال آمده که کانال پاتوق دوستان هماه روزه باا    در که « پاتوق دوستان»کانال تلگرامی  .2

در کنار این متن لیناک ارتبااطی باا    .  های شاد و مفرح بهترین سرگرمی برای همه است ها، کلیپ عکس

این کانال در تاریخ آذرماه  . ادمین کانال و همچنین لینکی جهت اطالع از تعرفه تبلیغات درج شده است

نفر بوده که با میزان بازدیاد حادود    هزار10عضای این کانال حدود ا  .ا آغاز کرده استفعالیت خود ر 90

 .  های با این هدف از آمار باالتری برخوردار است های این کانال در بین سایر کانال نفر از پست هزار2

واحاد    .اسات  (1096دی ماه میانه تا  1096شهریور  میانهاز ) ماه0بازه زمانی مورد مطالعه برای دو کانال 

  .گیرناد  ها، شامل، عکس، متن و استیکر که مورد تحلیل قارار مای   های تلگرامی کانال است از پست تحلیل عبارت

انتخااب شاده   پست به صاورت تصاادفی    63گذاشته از هر کانال،  های به اشتراک به علت گستردگی میزان پست

آرشیو و کدگاذاری   انتخاب تصادفی اولین پست گزینش،پس از در میان، پست  5 صورت بهپست  63این   .است

   .شده اندگذاشته به اشتراک نظر  های مد که در کانالاست تمام مطالبی های این مطالعه شامل  نمونه  .اند هشد

گیری از مبانی نظاری، متغیرهاا و    با بهره  .دوش میدار استفاده  ها از تحلیل محتوای جهت برای تحلیل داده

سپس تعریف عملیاتی برای هر مقولاه باا توجاه باه نظریاات        .ندوش میبندی  طبقهرمزهای اولیه  ،اصلیمفاهیم 

های مورد نظار گذاشاته    هایی که در کانال به این معنا که پست  .شوند میتلخیص  ها داده ابتدا . دوش میمشخص 

 یهاا  های جداگاناه باا عناوان    عکس، متن و حتی استیکرها بررسی و در دسته شامل ها تمام مطالب کانالشده و 

ع وکه هیچ ارتباطی باا موضا  ها  یی از پستها قسمتها یا  پستدر این مرحله   (.کدهای اولیه) گیرند میکلی قرار 

ظریاات در  گذاشته شده با توجاه باه مفااهیم ن    های به اشتراک ند و دیگر پستوش می، کنار گذاشته رندتحقیق ندا

هدف از این کار خالصه کردن انباوه اطالعاات کساب      .ندوش میبندی  دسته (کدهای ثانویه)تر  قالب عناوین کلی

د که در کانال و گاروه  هستنایی از مطالب و مفاهیمی  ی مجموعه این مفاهیم نماینده . هاست شده از طریق کانال
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  .شاوند  مای های مشخص بیان  تحلیل دوباره، در قالب مؤلفه دست آمده با همفاهیم ب  .ندوش به اشتراک گذاشته می

که مبناای   آیند دست می بههای جدیدی نیز  و مقوله شوند انطباق داده می ،های منتج از مدل نظری مقولهنتایج با

   .شوند میطور عملیاتی تعریف  ها به برای انجام کدگذاری، مفاهیم اصلی یعنی ارزش  .هستندگیری  تحلیل و نتیجه

شامولی در مفهاوم    تاوان گفات کاه جهاان     باا اساتناد باه مناابع گونااگون مای      : شامولی  جهان .1

ها  ها و شمول و فراگیری همه انسان بینی ها و جهان خوانی فرهنگ معنای سازگاری و هم شناختی آن به جامعه

روشانفکری،  : همچاون هاایی   شمولی را با مؤلفه شوارتز جهان  .(1030باقرزاده، )در هرکجا تعریف شده است 

در این   .کند عدالت اجتماعی، برابر طلبی، جهان در صلح، زیبایی جهان و حفاظت از محیط زیست تعریف می

، «آزادی بیان»های  شوارتز و هابرماس، با مؤلفه یشمولیت در فضای مجازی با تلفیق آرا پژوهش مفهوم جهان

معنای فقدان مانع برای اظهار  آزادی بیان به . تعریف و سنجیده شده است« فرصت برابر برای حضور همگان»

 که با نمودهایی چون انتقاد کااربران مجاازی از ساران دولتای    ( 1092مرتضایی و حسینی، )اندیشه و عقیده 

فرصت برابر دیگر  . و عقاید متفاوت تفسیر شده است حضور و فعالیت مجازی کاربران با باورهای دینی کشور،

شمولی در فضای مجازی برای تمامی کاربران، منع نشدن از حضاور در فضاای مجاازی     مقوله سنجش جهان

   .شود قلمداد می

معناای همراهای،    آماده در تحقیاق حاضار اسات کاه باه       دست همنوایی دومین مقوله ارزشی به .2

شاوارتز نیاز در     (.3015: 1031اناوری،  )اسات   صادایی تعریاف شاده    مهمرنگی، همااهنگی، ساازگاری و ها   

انجاام نادادن اعماال و تماایالتی کاه باه       : نویسد های بنیادین خود در تعریف همنوایی می بندی ارزش مقوله

کناد   شود و هنجارهاای اجتمااعی را نقاض مای     احتمال زیاد موجب ناراحتی و آسیب رساندن به دیگران می

صاداقت از   . «رعایت اخالق»و « صداقت درگفتار» عبارتند ازهای این ارزش  مؤلفهاینجا در  . (2312شوارتز،)

  (.105: 1093مؤیادحکمت،  )شود  جمله مفاهیم ارزشی است که از نظر لغوی به مفهوم دوستی نیز تعبیر می

مجاازی اسات، بادین معنای کاه صاداقت در فضاای         در این گفتار تأکید بیشتر بر صداقت در گفتار و کنش
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هایی همچون عدم انتشار و تولید اخبار و اطالعات نادرست و خالف واقع، عدم انتشار شایعات  مجازی با مؤلفه

 نیاز  اخالقای رعایت منظور از   .و تخریب افرادی که دارای عقاید متفاوت با یکدیگر هستند، تفسیر شده است

تاوان باه    در تعریف عملیاتی این مفهوم مای   .استیگر اعضای جامعه یا گروه احساس همدردی و همراهی د

های مجازی دوستانه، جلوگیری از حماالت   گذاری حریم خصوصی دیگران، کنش گذاری، عدم اشتراک حرمت

هاا   های با عقاید متفاوت، عدم توهین به دیگر کاربران و عدم توهین باه شخصایت   مجازی، عدم تخریب کانال

   .داشتتوجه 

تعااریف لغاوی   ( 1073)بوزان  . گرایی سومین مقوله ارزشی محوری در این تحقیق است امنیت .0

و رهاایی از تردیاد   ( امنیت ذهنی)، احساس ایمنی (امنیت عینی)امنیت را عبارت از حفاظت در مقابل خطر 

س محفوظیات و  نیاز معناای امنیات را احساا    ( 2312)شاوارتز   . داناد  مای ( های شخصای  اعتماد به دریافت)

به بیاان دیگار بعاد عینای امنیات        .داند هماهنگی و ثبات در روابط با دیگران و جامعه و حتی برای خود می

شاان   عنی عدم تهدید نسبت به حقوق فردی و اجتماعی و بعد ذهنی امنیت یعنی احساس افراد کاه حقاوق  ی

در ایان    .(1031، و افتخااری  افارو  ) بارده شاده اسات    کار مورد تعرض قرار نگیرد، در تعریف این مفهوم به

حریم خصوصی تعریف شده رعایت دور از فشار و زور و ه ون فضای بچهایی هم پژوهش مقوله امنیت با مؤلفه

شدن، حمالت مجازی و سایبری، حذف شدن از  هکفقدان تواند شامل  فضای به دور از فشار و زور می  .است

ناام کااربری و   پخاش  عادم   چاون ماواردی   هام  حریم خصوصای عایت ر  .باشد های تلگرامی ها و کانال گروه

کااربری  های  نامکاربران، نشر زندگی شخصی افراد و افشای اطالعات خصوصی دیگران، حمالت به  مشخصات

   .گیرد را دربرمی هرزنامهکاربران و ارسال 

اگر پست تحلیل شده به هر یک از   .اند این مفاهیم از دو منظر ارزش و ضدارزش مطالعه شده ،حین تحلیل

و در صورتی که برخالف این ارزش و مناافی آن   کند میدریافت  "مطابق ارزش"کد  ،مفاهیم مذکور توجه داشت

   .کند میکسب  "ضد ارزش"عمل کند، کد 
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 ی پژوهشها یافته

های  پستو همدلی منعکس در  گرایی شمولی، امنیت مقوله محوری جهان سهها برمبنای  داده این بخشدر 

باه  « ساایبری مادافعان حارم   »گرای  کانال اسالمپست در  50 دهند که ها نشان می یافته  .دونش میارائه  تلگرامی

  .دهناد  میبه خود اختصاص را % 9.00شمولی  و در نهایت جهان% 03.23،  همنوایی %09.35گرایی  ترتیب امنیت

درصاد   23.02د کاه  وش میها شناسایی  گرایی نیز در این پست بر سه کد مذکور، کد دیگری با عنوان اسالم عالوه

 و %03.13شامولی باا    ، جهاان نیاز  «پاتوق دوستان»گروه  پست 50 در  .ستا ها به آن اختصاص داده شده پست

توجه ندارناد و در عاوض،   گرایی  امنیتهای این گروه به  کدام از پست هیچ . اند استفاده شده% 23.03همنوایی با 

گرایای قارار داد    سارگرمی، و ملای   اتوان به ترتیب ذیل کادهای طناز     را میها  از پست% 0.73و % 07.70تعداد 

  (.1جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادول )
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 کانال تلگرامیهای جهانشمولی، همنوایی، امنیت در دو های ارزشتوزیع فراوانی شاخص: 1جدول

 "پاتوق دوستان" کانال "سایبری مدافعان حرم"کانال  

 توزیع فراوانی

 مقوالت ارزشی
 درصد فراوانی درصد درصد فراوانی درصد

 گرایی امنیت
 مطابق ارزش

%09 
1 %0 

3 
3 3 

 3 3 96% 25 ضد ارزش

 شمولی جهان
 مطابق ارزش

%9 
1 %23 

03 % 
15 %90 

 6% 1 33% 0 ضد ارزش

 همنوایی
 مطابق ارزش

%10 
0 %57 

29 % 
12 %33 

 23% 0 00% 0 ضد ارزش

 - 3 گرایی ملی

 

0 % 2 

 
 - 3 15 23% گرایی اسالم

 23 % 07 3 3 طنز و سرگرمی

 50 133 50 133 جمع
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هاا   ایان پسات    .رندمطابقت داشمولی  جهانبا ارزش  "کانال پاتوق دوستان"گروه ها در  پیام%  90محتوای 

انتقادهای سازنده از وضع اقتصادی و اجتماعی کشور، برابرطلبی جنسی، برابرطلبای حقاوق    چونمضامینی  واجد

با انتقاد از وضعیت کشور با جمله و  برای مثال  . رندمطابقت دابا مقوالت آزادی بیان و برابرطلبی  وهستند زنان 

خواهان ایجاد فضای برابر برای همگان « زنان-علیه-خشونت-به-نه#»و « چیز سرجای خودش نیست هیچ»عکس 

کاناال ساایبری مادافعان    "اماا در    .گیرند قرار میشمولی  ارزش جهان ذیلاین مقوالت  ،طبق مدل نظری  .است

لفه آزادی بیان هستند و مثال به توهین یا مسخره کردن دیگران ؤهایی وجود دارند که در حال نقض م، کد"حرم

همچناین کادهای     .اناد  هاا کارده   پرداخته یا قومیت، ملیت یا مذهب دیگران را دستاویزی برای نقض حرمت آن

های وهابی  این گروه عکسی از گروهمثال در   .داللت دارندلفه فرصت برابر برای همگان ؤزیادی به زیرپا گذاشتن م

هاای ماورد حملاه قارار      یلی از گروهئهای وهابی و اسرا فرار و ترک اعضای گروه»یلی منتشر شده و عنوان ئو اسرا

کاناال    .بر آن گذاشته شده است و به این ترتیب، مقوله ایجاد فضای برابر برای دیگران نقض شده اسات « گرفته

عقاید با عنوان مزاحم،  گزارش بهدرپی، مسدود کردن و  های پی اماتی چون فرستادن پیامبا استفاده از اقدموردنظر 

های تحلیل  پیام% 33که دهد میاین تحلیل نشان   .کند میسعی در حذف گفتمان مقابل  برخورد کرده ومتفاوت 

   .کنند را نقض میشمولی  ارزش جهان ،شده

ارزش هنموایی کمی بیشتر از  از "سایبری مدافعان حرمکانال "های  پیامهای پژوهش  براساس یافته

هستند؛ از مضامینی مخالف با همنوایی واجد  ها از پیام% 02 به بیان بهتر،  .اند استفاده کردهضدارزش همنوایی 

ها، زیر پاگذاشتن قوانین "خدا بی"، تمسخر مخالفهای  گویی، برهم زدن نظم گروه نشر اکاذیب، درو  قبیل

برای نمونه با انتشار عکسی با عنوان   .داردمطابقت ارزش این ها با  از پیام% 53 لی محتوایو ؛دیگرهای  گروه

ذهاب و  زده سرپل به علت طوفان و بارش باران چادرهای اسکان مردم زلزله: اوضاع کرمانشاه وخیم است»

به همنوعان از هیچ کمکی از اعضای کانال و گروه درخواست شده که برای کمک « روستاهای اطراف آوار شد

کمک به دیگران، همنوع دوستی و رعایت قوانین در جهت  مشاهده شده، مواردی چونمضامین   .دریغ نکنند
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مضامینی همچون حس  هب «پاتوق دوستان» گروه کانالهای  پیام  .هستندهای خود  رسیدن به خواسته

با ها  پیام% 33 محتوای و درندادوستی و کمک به دیگران، تشویق به اخالق و کارهای انسان دوستانه، اشاره  نوع

کفش به  یتوان به قرار دادن عکس از کودکان سیستان و بلوچستانی و اهدا از جمله می  .ردمطابقت داارزش این 

اشاره « کنند هایی هستند که فقط دعا می بکنند بسیار مقدس تر از ل هایی که کمک می دست»ها با عنوان  آن

   .کرد

ارزش امنیت با بررسی دو مؤلفه فضای به دور از فشار و زور، و حفظ حریم خصوصی خود و دیگران، تحلیل 

و  هرزههایی با محتوای مستهجن، خشونت،  هایی برای گزارش کانال ی ارتباطی تلگرام، قابلیت در شبکه . شود می

هاا،   در این شرایط شرکت سازنده تلگارام پاس از دریافات گازارش تخلاف و بررسای آن        .سایر موارد وجود دارد

صورتی  تلگرام این گزارشات را در  .کند اخالقی است، را حذف می نظمی و بی هایی که وجودشان موجب بی کانال

بنابراین حاین کدگاذاری، ایان ماوارد تحات       . دهد که دارای فراوانی و مراجعه ی زیاد باشد، مورد توجه قرار می

لفه حریم خصوصی نیز کدها در دو دساته رعایات حاریم    ؤدر خصوص م  .اند شده قلمدادارزش امنیت عنوان ضدِ

   .بندی شدند خصوصی و تجاوز به حریم خصوصی دسته

ی  و حتای شاماره   کااربری نام ی  د که با ارائهوش میمطالبی مشاهده  "کانال سایبری مدافعان حرم"های  در پست

 کااربر کاه   هناد خوا د و از کااربران و اعضاای خاود مای    هند تماس، اطالعات این افراد را در معرض عموم قرار می

فرد موردنظر، وی را مجبور به حذف  حساببه  نگاری هرزهو یا با ارسال  عنوان مزاحم گزارش کرده بهموردنظر را 

مکه بشود مرکز ایران چاه قشانگ   / شمشیر عجم منتظر رخصت جنگ است»مثال جمله   .حساب کاربری نمایند

و سااعت  « زهرا یا»و لینک گروه سعودی در گروه مدافعان حرم قرار گرفته و با عنوان کردن رمز عملیات « است

هاای از   درپی برچساب  اعضای گروه را برای مشارکت در این حمله یعنی ارسال مکرر و پی 23:33حمله سایبری 

کدهای شناسایی شاده در ایان کاناال غلباه     از %  96تعداد  . باش قرار داده است آماده شده، در حالت آمادهقبل 
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هاا و   لفاه ؤبه م «کانال پاتوق دوستان»تحلیل شده در  های یک از پیام هیچ  .کنند را بازنمایی میضدارزش امنیت 

   .اند ارزش امنیت نپرداخته

بیش  "کانال پاتوق دوستان"های ارتباطی در  های حاکم بر کنش ارزش توان گفت که بندی می عنوان جمع به

گوی اساتداللی و  و ن گفتکاامگویی و و های اخالق گفت رعایت ارزش مبتنی بر "کانال سایبری مدافعان حرم"از 

ایان  البته باید توجه داشت که   .آورند گیری حوزه عمومی را فراهم می کنش ارتباطی منجر به مفاهمه برای شکل

موجود باشاند   "کانال سایبری مدافعان حرم"هایی با هدف مشابه  ها قابل تعمیم نیستند و ممکن است گروه یافته

   .دسازن میگویی ملزم و های اخالقی گفت که اعضا را به رعایت ارزش

  گیری یجهنت

عنوان فضایی که امکان حضور همه افراد را فراهم کرده و افراد باا ویژگای و موقعیات     امروزه فضای مجازی به

پردازناد، ایان مفاروض را     بدون هیچ برتری نسبت به یکدیگر به تعامل میمتفاوت، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و حاوزه   ایجاد فضای برابر برای همگان ،هایی همچون آزادی بیان، دموکراسی آورد که در این فضا مقوله پدید می

کاه ممکان    متفاوتی است های مختلف با اهداف اما آزادی این فضا موجب حضور گروه  .قابل تحقق است عمومی

مقایسه نحوه کنشگری مبتنی بار ارزش در دو گاروه     .گویی مقید نباشندو های اخالق گفت است به رعایت ارزش

کند و هام باا تشاریح وضاعیت      از فرهنگ حاکم بر فضای مجازی را آشکار میبا اهداف کامال متفاوت هم بخشی 

نظر هابرماس  تحقق حوزه عمومی مد امکانشمولی و همنوایی،  جهان ،هایی همچون امنیت ارزشرعایت یا نقض 

   .آورد را پدید می

به  ییو اعتنا شدهنقض  گرایی امنیتارزش  "مدافعان حرم کانال سایبری"در  که دهد میاین پژوهش نشان 

اهاداف و   ساوی  باه کااربران را  بیدارسازی کاربران فضای مجازی پدید آمده تاا   هدفکانال با این   .شود آن نمی

هایی که با عقاید آناان   گروه در برابردر زندگی واقعی بدان معتقد هستند و  سسانشؤمکه  سوق دهند هایی ارزش

کنناده اعماال فشاار باه      مصاادیق بیاان  واجاد  این کاناال   اعضای کنش مجازی  .کنندمخالف هستند ایستادگی 
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کاربران دیگر در دیاد عماوم بارای     نام کاربرین ، قرار دادمخالفهای  به گروه نگاری هرزههای رقیب، ارسال  گروه

 های رقیب، افشای ، حمالت ناگهانی به گروهحساب کاربریحذف ان برای کاربربه و اعمال فشار  نگاری هرزهارسال 

در توضیح ایان قبیال     .هستند دیگران کاربری های حسابسایت و به کردن  رخنهاطالعات کامال محرمانه افراد، 

که این گروه با عدم احترام به حریم خصوصی دیگران و سوءاستفاده از قدرت خاود، مقولاه    گفت توان میرفتارها 

تعامل غیرمحترمانه و زورمدارانه است کاه در جهات   این رفتار نوعی  . گذاشته است پا را زیرگرایی  امنیتارزشی 

گرایای جمهاوری    باید توجه داشت که این گروه در حال بازتولید بخشی از گفتمان اساالم   .گو استو حذف گفت

بدیهی اسات موفقیات هار گفتماانی در      . توان آن را وابسته یا دلبسته به این گفتمان دانست اسالمی است و می

ماداری   رابطه زیادی باا میازان و شایوه انتشاار عماومی آن گفتماان دارد و ارزش      غالب  تبدیل شدن به گفتمان

عملکرد گروه مذکور در راستای حذف امکاان    .تواند نقش بسزایی در ترویج و پذیرش عمومی آن داشته باشد می

  . تواند پذیرش گفتمان مورد نظرش را دچار چالش سازد متفاوت می یگو و گوش دادن به آراو گفت

همچون اخالق و صاداقت در  هایی  همنوایی دومین مقوله ارزشی مطرح در پژوهش حاضر است که با مؤلفه

کاناال ساایبری   "ها و فعالیت کاربران در  مشاهده پیام . ی عمومی هابرماس به آن اشاره شده است گفتار در حوزه

اما با اعضای مخالف یا در بین خود اعضای گروه باال است، گروهی  میانهمنوایی دهد که  ن مینشا "مدافعان حرم

هاای ایان کاناال باه چشام       در محتاوای پسات   های این مقولاه  لفهؤناظر بر م نیماولی مض غیرخودی باال نیست

از % 23اماا   ردوجاود دا %( 33) باه میازان زیاادی   ، ارزش همنوایی "کانال پاتوق دوستان"برعکس در   .خورد می

 شاامل  هار دو کاناال  مصاادیق عادم همناوایی در      .اند پرداختهارزش همنوایی  نیز به نقشمحتواهای این کانال 

زنای باه    تمسخر و توهین به اشخاص مذهبی، انتقادهای همراه با تمسخر از بزرگاان و ساران مملکات، برچساب    

هاای ناعادالناه و بادون     ، قضااوت متفاوت یا متضادافرادی با عقاید  ها، ناسزاگویی و توهین به ها و شخصیت چهره

 های دیگار  زیرپاگذاشتن قوانین گروهو  های دیگر مدرک، نشر درو  در جهت ضربه زدن به اشخاص، تمسخر فرقه

   هستند
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آزادی بیاان کاه از   هایی همچون  سومین مقوله مطرح در این پژوهش است که با مؤلفهشمولی  ارزش جهان

گروه مورد  در این مورد دو  .شود میحلیل ت گیرد و همچنین فرصت برابر برای همگان ت میأعدالت اجتماعی نش

در ند هسات  شامولی  هاای گاروه بیشاتر نااقض جهاان      ارزش "کانال سایبری مدافعان حرم"در   .دارند نظر تفاوت

های منادرج   ها و پیام شود و اکثر پست عنوان ارزش دیده می شمولی به جهان ،"پاتوق دوستانکانال "در که  حالی

باودن، باه    همچاون انساان  صاادیقی  تاوان باه م   مای در ایان مقولاه    . ارزش را در بردارناد ایان  به صورت نهفتاه  

های چاالش برانگیاز اشااره     دیگران و همچنین تحت کنترل داشتن آتش بحث اگذاشتن دانش تخصصی ب اشتراک

معتقد به احترام به عقاید و نظرات  نیز "سایبری مدافعان حرم کانال"است که کاربران  ها حاکی از آن یافته . نمود

 که شود و این موارد موجب می استهای انسانی  مغایر با ارزش رفتارهایشان در کنش ارتباطیدیگران هستند اما 

هاایی کاه    ارزشدهند  میها نشان  یافته . کاربران دیگر در فضای مجازی کاهش یابدامینت حضور و بروز  احساس

و اسارائیل،   آمریکاا  ویاژه  باه گرایی ایرانی، ضدیت با کشورهای غربای   از اسالم ندکنند عبارت ها دنبال می این گروه

عدم پایبندی دیگر کاربران به ایان  زمان اعضای این کانال میزانی از هر   .گرایی و حکومت جمهوری اسالمی نظام

   .دهند های اخالقی بروز می ارزشهایی مغایر با  کنش کنند، میرا دریافت  ها ارزش

فرهناگ   ی اشااعه  مطابق با مضامینی چون "پاتوق دوستان"کانال  های ارتباطی در ویژگی کنشدر مقابل 

به مسائل به  آمیزهمنوایی و کمک به همنوعان، تزریق نشاط و سرگرمی در بین اعضای جامعه، نگاه انتقادی طنز

کاناال  "آنکاه در   حال  .سازد است که تحمل مخالفت و انتقاد را سهل می دور از ادبه جای نگاه انتقادی تند و ب

با این نتیجه توان گفت  می  .شود دیده می مخالفهای  وجود گفتماننسبت به عدم تحمل  "سایبری مدافعان حرم

کسانی به استناد هویات جمعای و ملای انتظاار     نویسد  میه ک همراستاست( 95: 1090) نتایج تحقیق فراستخواه

به عللی ...   .نامند سازی شود و این را وحدت کلمه می های زندگی یکسان ها و سبک ها و قرائت دارند فکرها، عقیده

در  . ذهبی هساتند ما برخی دیگر درست مانند ما به عللای متفااوت غیر   چرا توانیم بفهمیم مذهبی هستیم و نمی

   .زیستی داشته باشیم ها آزادمنشانه و انسانی توافق و هم توانیم با آن نمی نتیجه
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های محبوب  لکاناولی تحلیل دو نمونه از هیچ تعمیمی را ندارد،  ادعایاین مطالعه گفت که بایددر خاتمه 

در ایان فضاا هساتند،    حوزه عمومی هابرماس گویی و و های اخالق گفت ارزشتحقق دهنده دشواری  تلگرام نشان

خاویش  ارتباطی  های حوزه عمومی در کنش بخش های تحقق ارزشدشواری در نقض کاربران فضای مجازی زیرا 

 حااکم بار  قواعد رفتاری های اخالقی و  نقض ارزشگویی فضای مجازی به خاطر ماهیت غیرفیزیکی خود  . ندارند

شاان حضاور    مقابال در  با حقوق انسانی برابر که انسانیکنند  افراد فراموش می کند و را تسهیل میزندگی واقعی 

کم همراه با حفظ احترام به دیگاران   های حاکم بر کنش ارتباطی این دو کانال، اگر دست که ارزش درحالی  .دارد

سازی مخاطبان درباره افکار مختلف شده و با  تواند منجر به آگاه و عدم تجاوز به حریم خصوصی دیگران باشد می

گو و تحمل عقاید مخالف فراهم و گو یا تمرین گفتو ساختن زمینه نقد و استدالل، فضای بهتری برای گفت فراهم

صالح و دوساتی اسات،    و گساترش  دهند که وقتی هدف از تشکیل کانال ترویج  اما همین نتایج نشان می  .آورند

   .وجود داردهای ارتباطی  های اخالقی در کنش ارزش ظتعهد و پایبندی بیشتری در جهت حف
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