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چکيده

همراه با افزایش نقش روزافزون فضای مجازی در زندای اجتماعی پرسـشهـای بنیـادی
ازجمله در مورد تأثیرات اجتماعی و سیاسی فضای مجازی و فناوریهای مرتبط با آن به وجـود
آمده اس  .هدف از این پژوهش بررسی امکان شکلایری پدیدار حوزه عمومی در شـبکههـای
اجتماعی فیس بوک با توجه به معیارهای حوزه عمومی هابرماس اس  .بدینمن ـور  8اـروه از
میان اروهای فیسبوکی ایرانی فعال در زمینه مسائل عمومی بهصـورت هدفمنـد انتخـاب و بـا
استفاده از روش تحلیل محتوی کیفی مورد مطالعه قرار ارفتهاند .یافتههای این پژوهش نشـان
میدهد که کاربران با پیگیری مسائل مطرس شده در شـبکههـای مجـازی در پیونـد بـا دنیـای
اجتماعی خود ،میتوانند نقش فعالتری در حوزه عمومی داشـته باشـند .همچنـین یافتـههـای
به دس آمده نشان داد فیسبوک بهرغم آنکه زمینه دسترسی شهروندان به اطالعات مختلف و
امکان اف واو بر سر موضوعات مختلف را فراهم آورده اس  ،به دالیلی همچون ،وجود توزیع
نابرابر سرمایههای مختلف ،خصل سطحی بودن اطالعات ،ادامهدار نبودن مسائل مطرسشـده،
غلبه جلوه بر ایده ،جنبه سرارمکننده بودن مطالب ،خصل انتقادی نبودن مطالب؛ قابلی تبدیل
شدن به یك حوزه عمومی مجازی را ندارد.
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مقدمه

استرش روزافزونِ فضای مجازی و حضور همزمان آن در کنار فضای زندای واقعی به طبیعـ
زندای امروزی تبدیل شده اس  .فضای مجازی محصول تحـوالت رخداده در زمینـه فنـاوریهـای
ارتباطی و رسانهای بهویژه ظهور و استرش اینترن و حال های مختلف ارتباطات کـامپیوتر واسـط
اس  .ازاینرو میتوان به همگرایی فزاینده میان اینترن و فضای مجازی اشاره کرد و بـه همـینرو
با توسعه و فراایرشدن اینترن و فناوریهای مرتبط با آن و استفاده فراوان از آنها ،فضـای مجـازی
تعیین و تحقق بیشتری مییابد .استرش روزافزون اینترن و بنـابراین فضـای مجـازی خـود البتـه
وابسته به تغییر و تحوالتی اس که در عرصه فناوریهای ارتباطی و رسانهای به وقوع پیوسـتهانـد.
وب 2و بهتبع آن رسانههای جدید یکی از مهمترین تغییرات در این زمینه اس  .وب 2بهمثابه شـکل
توسعهیافته وب سنتی؛ شامل خدماتی در وب اس که امکان همکـاری و مشـارک را بـرای مـردم
(کاربران) فراهم میکند و درواقع همین خصیصه اسـ کـه اسـترش و توسـعه اینترنـ را همـوار
ساخته اس  .یکی از اشکال رسانههای جدید اجتماعی ،شبکههای اجتماعی مجـازی هسـتند .تنـوع
امکانات این شبکهها و درایر ساختن افراد در روابط و تعامالت جدید از یك سو و تنوع اشکال ایـن
شبکهها و نوع دسترسی متفاوت به آنها از سوی دیگر باعث فراایر و محبوب شـدن آنهـا در میـان
مردم شده اس  .شبکههای اجتماعی صدها میلیون کاربر را در درون خود دارند و با سـرع بـاالیی
نیز در حال رشد هستند .شبکههای اجتماعی مجازی تبـدیل بـه شـیوهای محبـوب بـرای کـاربران
بهمن ور ارتباط و تعامل ،ابراز خود و به اشتراکاذاری محتوا شدهاند .سای های متعدد بـه کـاربران
اجازه میدهند تا به تعامل و اشتراکاذاری محتوا با اسـتفاده از پیونـدهای اجتمـاعی بپردازنـد .ایـن
شبکهها همچنین فضایی را برای کاربران فراهم میکنند تا بتواند دورهم جمع شوند ،تشـکیل یـك
اجتماع دهند و بر سر مباحث موردعالقه بحث و اف واو کنند.
اینترن و فناوریهای مرتبط با آن بیش از هر رسانه پیشتر از خـود و بـهخصـوص بـیش از
دورانی که افراد تنها بهصورت بیواسطه و رودررو امکان برقراری ارتباط را داشـتهانـد ،بـه افـراد
اجازه میدهد که مرزهای زمان و فضا را درنوردند و بر محدودی های فضا و زمـان غلبـه یابنـد.
این رسانه همچنین بیش از هر رسانه دیگری موجب شکلایری نـوعی از ارتبـاط مـیشـود کـه
مهمترین ویژایهای آن عبارتاند از افقی ،تعاملی و شبکهای و اجتماعی بـودن .از سـوی دیگـر
افراد بهواسطة این فناوریها میتوانند در هر زمان و مکان به هر نوع اطالعـاتی دسترسـی پیـدا
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کنند .در همین مورد نیز افراد توانایی آنرا دارند که به صورت همزمـان امکـان تولیـد و مصـرف
محتوا را داشته باشند؛ بنابراین ،اینترن و فناوریهای مـرتبط بـا آن از یـك سـو موجـب تغییـر
شیوههایی که افراد دورهم جمع میشوند و با هم ارتباط و تعامل برقرار مـیکننـد و باعـث تغییـر
شیوه دسترسی افراد به اطالعات حتی واکنش افـراد درخصـوص اطالعـات (بـهویـژه اطالعـات
سیاسی و اجتماعی) شدهاند .در این زمینه استدالل میشـود کـه اینترنـ و متعاقـب آن فضـای
مجازی موجب تسهیل چیزی شده باشد که هابرماس 1آنرا بهعنوان حوزه عمومی تعریـف کـرده
اس ؛ یعنی جایی که در آن افکار عمومی شکل میایـرد .هابرمـاس در تشـریح حـوزه عمـومی
موقعیتی را توصیف میکند که در آن افراد میتوانند در مورد مسائل مربـوط بـهصـورت انتقـادی
بحث کنند و آااهیای از موضوعات عمومی به دس آورند .در این فضا اس که افکـار عمـومی
شکل میایرد ،فضایی عمومی و مشترک که در آن تصمیمات از راه اف واو اتخـاذ مـیشـوند.
«در وضعی آرمانی اف واو» افراد با دیگران صحب میکنند تا درباره اینکه کـدام اندیشـههـا،
ارزشها معتبرند به تفاهم برسند ،نه اینکه برای تحقق بخشیدن به اندیشههای خـود ،دیگـران را
آل فعل سازند (کیویستو.)112 :1385 ،
به این دلیل که استفاده از اینترن به فعالی روزمره تبدیل شده اس توقعات و انت ـارات از
توانایی اینترن نیز افزایش یافته اس  .از یك سو این موضوع که اینترن میتوانـد بحـثهـای
دمکراتیك به بار آورد و عقاید از چشماندازهای مختلف را بازتاب دهد ،امیدوارکننده اس  .ولـی از
سوی دیگر اینکه ارتباطات رخ داده بر روی اینترن به شـکل فزاینـدهای مـیتوانـد بحـثهـای
بیفایده ،منحرف ،خشن را تحریك کند ،مأیوسکننده اس  .اینترن و فناوریهـای پیرامـون آن
ازجمله شبکههای اجتماعی بهطور بالقوه میتوانند فضای مناسبی برای افراد در جه مالقـات و
بحث ،هماناونه که قهوهخانهها و سالنها در قرن  18و اوایل قرن  19فراهم میآوردند را ارائـه
دهند .اینترن بهواسطه ظرفی ها و امکانات خـود ازجملـه امکـان ارتبـاط دوسـویه و آزاد افـراد،
اروهها ،سازمانهای مدنی و همچنین دسترسی راح و برابر آنها به اطالعات و محتوای موجود،
میتواند زمینه مساعدی برای شکلایری حوزه عمومی باشد .ازاینرو امیـد مـیرود کـه فضـای
مجازی بهواسطه افزایش مشارک راه را برای یك آرمانشهر دموکراتیك هموار سازد.
اینترن و رسانههای جدید عرصه تازهای برای بروز اشکال جدیدی از جماع هـای مجـازی
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فراهم آوردند .همزمان در ایران نیز تسری و استرش یافتن رسانههای جدید فضاهایی را بـه
وجود آورد که در آن کاربران میتوانستند نوعی از در جمع بودای را تجربه کنند؛ نـوعی جماعـ
مجازی که جایگزین جماع های سنتی شدند که در فضا ـ زمانی معین و بـهصـورت چهـره بـه
چهره به تعامل میپرداختند .پیش از ورود رسانههای جدید مکانهایی ن یر مساجد ،قهوهخانههـا،
بازارهای سنتی ،کافهها و غیره به مثابه فضاهای عمومی بودند کـه در آنهـا افـراد دربـاره مسـائل
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی مختلف به بحث میپرداختند اما رسانههای جدید در حکم فضـاهای
جدید میتوانند بدیلی برای محدودی های مکانی و زمانی حـوزه عمـومی سـنتی شـوند .شـرایط
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی همراه با محدودی های حوزه عمومی سنتی ایـران زمینـهسـاز ورود
کاربران به بسترهایی جدید با محوری فناوریهای ارتباطی شد .ازایـنرو اسـترش رسـانههـای
جدید و اشکال متنوع آن ،ازجمله شبکههای اجتماعی ،میتواند از نوعی تغییـر در حـوزه عمـومی
سنتی ایران حکای داشته باشد.
به این دلیل که فضای رسانهای در ایران با محدودی های بسیاری برای تنوعبخشی به خود
روبروس  ،استرش اینترن و تلفن همراه ،به همراه بهرهایری از امکانـات همگرایـی رسـانهای
سبب شده اس تا فضای مجازی با استقبال مخاطبان ایرانی روبرو شود (علوی و نقیبالسـادات،
 .)1390بهعنوان یکی از مثالهای ورود کاربران به شبکههای اجتمـاعی ـ کـه نمـودی از حـوزه
عمومی مجازی بودند ـ میتوان به انتخابات  1388ایران اشاره کـرد .در دهمـین دوره انتخابـات
ریاس جمهوری ایران در سال  ،1388پس از معرفی محمود احمدینژاد بهعنوان پیروز انتخابات،
طرفداران معترض کاندیداهای رقیب که اخبار مربوط به خود را در رسانههای جمعی نمـییافتنـد
به فضای مجازی روی آوردند و از طریق شبکههای اجتماعی مجـازی حجـم زیـادی از مطالـب،
اف واوها ،اخبار و بیانیهها را منتشر ساختند .از دید برخی کارشناسان ارتباطی مسائل اینچنینـی
و فضای پیامد آن در دنیای واقعی نشاندهنده به وجود آمدن یك حوزه عمـومی مجـازی اسـ
(پالتنیك و دیگران1 :2009 ،؛ به نقل از یزدخواستی و دیگران .)1392 ،بهواسطه این تغییـرات،
شبکههای اجتماعی مجازی بهعنوان اشکال جدیدی از حوزه عمومی اهمی یافتند.
در ایران نیز بهرغم فیلتر بودن شبکه اجتماعی فیسبوک ،بسیاری از جوانان به علـ متنـوع
بودن فضای این شبکه در برقراری ارتباط ،تبادل آزادانه اطالعات و وجود نداشتن عرصه عمومی،
عضو این شبکه شدهاند (عاملی304 :1389 ،؛ به نقل امیرپور و اریوانی .)1392 ،امانـهزنـیهـا و
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پيشينه پژوه

سیدعلوی و نقیبالسادات ( )1391در پژوهشی با عنوان «حوزه عمـومی در فضـای مجـازی؛
مؤلفههای شکل ارفته حوزه عمومی مجازی از دیدااه کارشناسان علوم ارتباطات و علوم سیاسـی
در دانشگاههای ایـران» دریافتنـد کـه از دیـدااه کارشناسـان علـوم ارتباطـات و علـوم سیاسـی
دانشگاه های کشور سه متغیر مستقل حـوزه عمـومی در فضـای مجـازی شـکل ارفتـه اسـ و
وبالگها و شبکههای اجتماعی از مصادیق حوزه عمومی در فضای مجازی هسـتند .یافتـههـای
این دو پژوهشگر نشان داد که ن ریه حوزه عمومی قابل بهکارایری در حوزه مجـازی اسـ امـا
ویژایهای فضای مجازی و ارتباطات باواسطة رایانهای ،حوزه عمومی را فضایی متکثر و چندپاره
ساخته اس که با مدل سنتی حوزه عمومی متفاوت اس .
یزدخواستی و دیگران ( )1392در پژوهشی باعنوان «حـوزه عمـومی و افـ واـو در فضـای
مجازی شبکههای اجتماعی مجـازی» دریافتنـد کـه هرچنـد ارتقـای امکـان برقـراری ارتبـاط و
دادوستد اطالعات در شبکههای اجتماعی مجازی امکان اف واو را ارتقاء میدهد ،اما محـدود و
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آمارهای پراکنده داخلی و خارجی حاکی از آن اس که بهرغم ممنوعی  ،تعداد قابـلتـوجهی از
کاربران ایرانی ،عضو شبکه اجتماعی فیسبوک هستند .مطابق آمار سای الکسا ( )2012فیسبـوک
یکی از  10سای برتر مورداستفاده ایرانیان در فضای وب اس (یزدخواسـتی و دیگـران .)1392 ،در
آمار دیگری به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی دول یازدهم جمهوری اسالمی ایران «نزدیك
به  4الی  4/5میلیون نفر عضو شبکه فیسبوک هستند» (روزنامه ایران ،93/11/20 ،به نقل از علـی
جنتی) .این آمارها در حالی اس که فیلتر بودن فیسبوک در ایران باعث شده آمار دقیقـی از تعـداد
کاربران فیسبوک در ایران وجود نداشته باشد .اینکه این اشکال جدید تا چه اندازه به مفهـوم حـوزه
عمومی هابرماس نزدیك هستند؛ نیازمند پژوهش تجربی در ایـن زمینـه اسـ  .یـكراه فهـم ایـن
موضوع ،تحلیل متن شبکههای اجتماعی مجازی با استفاده از رویکردهـای مختلفـی ن یـر تحلیـل
محتواس  .ازاینرو پژوهش پیشرو در پی تحلیل محتوای کیفی شـبکههـای اجتمـاعی مجـازی در
ایران با هدف مطالعه این موضوع اس که آیا این شبکهها ،امکان شکلایری پدیدار حوزه عمـومی
مطابق با چارچوب مفهومی هابرماس ،فراهم کردهاند .در این پژوهش از میان شبکههـای اجتمـاعی
پرکاربر و فراایر در ایران ،فیسبوک برای نمونه انتخاب شده اس .
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مخدوشکننده آن هم اس  .محدودی موردن ر اساساً از توزیع نابرابر امکانهای مـرتبط بـا
ایناونه فناوریها ناشی میشود و وضعی خاص حوزه عمـومی مجـازی هـم افـ واـو میـان
فرهنگها را مخدوش میکند .درواقع ،شبکههای اجتمـاعی مجـازی ،بـهواسـطه حـوزه عمـومی
مجازی که پدید میآورند ،اف واو میان فرهنگها را محدود و مخدوش میکنند.
یزدخواستی و دیگـران ( )1392در پژوهشـی دیگـر بـاعنوان «تحلیـل محتـوای صـفحات و
اروههای شبکه اجتماعی فیس بوک با ن ریـه حـوزه عمـومی هابرمـاس» دریافتنـد کـه اارچـه
فیسبوک بین کاربران ایرانی منجر به افزایش دسترسی به اطالعات شده اس  ،اما تولید بیش از
حد محتوا درنهای منجر به چندپاره و متکثر شدن واقعی میشود .به عبارتی مـا در اـروههـا و
صفحات ایرانی حاضر در فیسبوک با همهمهای مواجه هستیم که در آن کسی صدای دیگری را
نمیشنود؛ بنابراین ،تولید صرف اطالعات نمیتواند کمکی به شکلایـری حـوزه عمـومی سـایبر
نماید .همچنین اارچه فیسبوک به مردم فرص میدهد تا بهطور برابر در اف واو ابـراز وجـود
کنند اما در اروهها و صفحات ایرانی بهندرت اف واو شـکل مـیایـرد ،حتـی در مـواردی کـه
اف واو شکل می ایرد در این اف واوها بهندرت بحث منطقی درمیایرد و دسترسی به اجماع
یا توافق غیرممکن به ن ر میرسد .درنهای باید اف که فیسبوک اارچه ظرفیـ هـایی بـرای
احیاء حوزه عمومی داراس اما در عمل نتوانسته به ایجاد حوزه عمومی بینجامد.
قانعیراد و جنادله ( )1394در پژوهشی باعنوان «رویکردهای متعارض دربـاره تکـوین حـوزه
عمومی در فضای مجازی» نشان دادند که با وجود برخـی ظرفیـ هـای فضـای مجـازی بـرای
شکل ایری حوزه عمومی ،همچنان چالشهای مهمی ازجمله شـکاف دیجیتـال ،قطبـی بـودن و
چندپارهای در فضای مجازی ،ناشناس بودن و درنهای سس شدن پیوندهای اجتمـاعی واقعـی
وجود دارد .آنها همچنین این نکته را بیان کردند که مطالعه دقیقتر نسب فضای مجازی با حوزه
عمومی نیازمند اجتناب از جبرارایی فناوانه و در ن ر ارفتن زمینه نهـادی و اجتمـاعی و مطالعـه
مقایسهای در زمینههای اجتماعی و نهادی مختلف اس .
نجفی و نیلبوم )2006( 1در پژوهشی باعنوان «جوانان ایرانی و اینترن » دریافتند کـه اینترنـ حـوزه
عمومی و حوزه خصوصی را متأثر ساخته و با تشکیل حوزهای متعلق به خود (حوزه مجازی) فضایی ایجـاد
کرده اس که افراد میتوانند با اریز از محدودی های حوزه عمومی و خصوصی به بیان خود بپردازند.
1. Nyblom
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در این پژوهش سعی شده اس که «ن ریه حوزه عمومی هابرماس در فضای مجازی» بـهعنـوان
چارچوب ن ری این تحقیق مورد واکـاوی دقیـق قـرار ایـرد .بـهعـالوه ،در ایـن پـژوهش از تعـاریف
شبکههای اجتماعی مجازی ارفته تا جماعات آنالین مورد بحث قرار خواهند ارف و بهصـورت کلـی
نشان داده خواهد شد که فضای مجازی چه امکاناتی را برای حوزه عمومی فراهم آورده اس .
 .1-3شبکههاي اجتماعی مجازي

شبکههای اجتماعی زیرمجموعه رسانههای اجتماعی به شمار میروند؛ که حاصل تحوالت در
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بهویژه ظهور و استرش وب 2بـهعنـوان فنـاوریای اسـ کـه
قابلی و امکان فعالی و مشارک کاربر در فرایند تولید محتوا و به اشـتراکاـذاری اطالعـات را
فراهم آورده اس .
همانند سایر پدیدههای نوظهور ،در مورد شبکه های اجتماعی مجازی نیز تعریف جـامعی کـه
موردقبول همگـان باشـد وجـود نـدارد .آنچـه موردتوافـق اسـ امکـان برقـراری ارتبـاط و بـه
اشتراکاذاری محتوا در ایناونه شبکهها از طریق تشکیل یك پروفایل و مـرتبط نمـودن آن بـا
دیگران به من ور ساختن یك شبکه تخصصی اس (نیآلماالر و چیتا 2009 ،به نقـل از شـهابی و
بیات .)5 :1391،شبکههای اجتماعی مجازی اونهای از الگوهای تماس هستند که در آنها تعامـل
و ارتباطات بین عوامل شبکهای توسط یك پایگاه فنی و زیرساخ اینترنتی مورد پشـتیبانی قـرار
میایرد .در این شبکهها هدف ،عالقه یا نیاز مشترک میتوانـد عنصـری پیونددهنـده باشـد کـه
باعث می شود تا عوامل مرتبط حتی بدون حضور فیزیکی احساس کنند که در یك اجتماع و جمع
حقیقی قرارارفتهاند (هایدمان 2010 ،1به نقل از شهابی و بیات.)6 :1391 ،
در تعریفی دیگر ،شبکههای اجتماعی مجازی (سای های شبکه اجتماعی) سرویسهای تح
وبی هستند که به کاربرانشان اجازه میدهند صفحات (پروفایلهای) شخصیای کـه بـهصـورت
عمومی یا نیمه عمومی قابل مشاهده باشند ،بسازند .کاربران همچنین میتوانند فهرستی از دیگـر
کاربران عضو شبکه را مشاهده کنند؛ که البته این خصوصیات ممکن اس در میـان شـبکههـای
مختلف متفاوت از یکدیگر باشد .شبکه های اجتماعی مجازی با ارائه امکانات اسـتردهای کـه در
اختیار کاربرانشان قرار میدهند ،باعث میشوند که افراد بتوانند ویژایهای فردی مانند روحیات و
1. Heidemann
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عالیق خود را برای دیگران به نمایش بگذارند .اکثر این شبکهها افراد را تشویق میکنند کـه
تصویر خود را نیز در کنار فهرستی از عالیق و سرارمیها در صفحاتشان نمایش دهند .بعضـی
از این شبکهها مانند سای فیسبوک افزونههایی ارائه میدهند که کاربران میتوانند با استفاده از
آنها صفحات شخصی خود را در جه هر چه بهتر معرفی کـردن خـود بازسـازی کننـد (بویـد و
الیسون .)4 :2007 ،1به بیانی ساده و مختصر ایناونه شبکهها را چنین تعریف کـردهانـد :جامعـه
آنالین که کاربران آن ،مجاز به اشتراکاذاری اطالعات ،تصاویر ،فیلمها ،نرمافزارها و  ...برقراری
ارتباط با دیگران و کشف نشانی ارتباط افراد جدید هستند .چنین شبکههای اجتمـاعی مجـازی را
میتوان چکیده وب 2برشمرد که در آن ،اعضا با مشارک و همفکری و با استفاده از برنامهها بـه
ساختن محتوی وب میپردازند .همچنین بیشتر شبکههـای اجتمـاعی راههـای اونـااونی ماننـد؛
ایمیل ،چ روم ،اشتراک اذاری تصاویر ،موسیقی و فیلم برای تعامل کـاربران فـراهم مـیکننـد؛
بهعبارت دیگر ،در این دس از شبکهها عناصر ارتباطی با وسایل رسـانهای شـنیداری ،دیـداری و
نوشتاری باهم بهصورت ترکیبی در یكجا وجود دارند (همان.)4-5 :
سای های شبکههای اجتماعی بهاونهای طراحی شدهاند که امکان تعامل و ارتباط را در قالب
اجتماعی و بهصورت شبکهای برای کاربرانشان فراهم آورند .پایه تعامل در این شبکهها صفحات
شخصی اس ؛ که با توجه به عالقه ،نیاز و عقیده کاربر ویرایش و شخصـیسـازی و بروزرسـانی
میشود.کاربران اینترنتی از طریق عضوی در شبکههای اجتماعی میتوانند پروفایلها و صفحات
شخصی برای خودشان بسازند و با دوستانشان در ارتباط باشند .کاربران میتوانند دوستان خارج از
این فضا را برای پیوستن به شبکههای اجتماعی دعوت کنند.
همه این تقسیمبندیها ،نشان میدهند کـه شـبکههـای اجتمـاعی از ن ـر سـاختاری دارای
قابلی های زیر هستند:
 )1چندسویگی بهجای دوسویگی در مقایسـه بـا وب؛  )2نمـایش تولیـد محتـوا؛  )3اشـتراک
اذاشتن پیام؛  )4مشارک کـردن در پیـام دیگـران؛  )5تشـکیل کلـو هـای پیـام؛  )6تشـکیل
کلو های تصویر؛  )7به ر ی اذاشتن پیام.
این هف ویژای جدای از سه عنصر ساختاری «تولید»«،مبادله» و «تعامل» اس که در وب
 1یعنی سای های اینترنتی وجود داش  ،اما میبینیم که وب  2یا شبکههـای اجتمـاعی حتـی در
1. d.m. Boyed and n, b. Ellison
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 .2-3جماعت آنالين

فضای سایبر تبدیل به منزلگاه هزاران اروه از مردمی شده اس که همدیگر را برای بـه اشـتراک
اذاشتن اطالعات مالقات میکنند ،درباره عالیق دوجانبه بحث میکننـد ،اـیم بـازی مـیکننـد و بـه
تجارت میپردازند .بعضی از این اروهها بزرگ هستند و بهخوبی استرش پیدا کـردهانـد ،امـا منتقـدان
عقیده دارند که این اروهها جماع های واقعی را تشکیل نمیدهند .آنها معتقدند چیز امشدهای وجـود
دارد که این جماع های آنالین را جایگزینهای کمرنگی برای جماع های چهره به چهره سـنتیتـر
میکند .دیگران پاسخ میدهند که نه تنها جماع های آنالین ،واقعی هستند ،بلکه این قابلی را دارنـد
تا از جماع های آنالین چهره به چهره پشتیبانی کنند و کمك کنند تا جماعـ هـای محلـی انسـجام
خود را حفظ کنند (کوالک و اسمی 16 :1999 ،2؛ به نقل از بل.)156 :1389 ،3
ظهــور و اســترش جماع ـ هــای مجــازی از ن ــر رینگولــد ،همزمــان بــه دو دلیــل؛ هــم
غافلگیرکننده و هم اجتنابناپذیر اس  .اول ،به این دلیل اجتنابناپذیر اس کـه مـردم کـاری را
انجام میدهند که همیشه با یك فناوری جدید ارتباطی انجام میدهند :از آن بهمنزله شیوههـایی
استفاده میکنند که ابداعکننداان آن هراز فکرش را هم نمیکردهاند یا قصد نداشـتهانـد؛ بـرای
اینکه کدهای اجتماعی قدیمی را از بین ببرند و انواع جدیدی از جماع ها را امکانپـذیر سـازند.
دوم ،به این دلیل اجتنابناپذیر اس که جماع های مجازی واکنشی طبیعی به احساس نیـاز بـه
جماع هستند که به دنبال فروپاشی جماع های سنتی در سراسر جهان پدید آمده اس  .بهجای
این جماع ها ،ما بـا نـوعی شـیوه زنـدای کـه مشـتمل بـر اتومبیـلمحـوری ،حومـه شـهرها،
1. Capilanou & Bottler
2. Colack & Smith
3. D.Belle
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تعریف اغراقآمیز کاپالنو و باتلر« 1رسانههای اجتماعی» ،عناصر ساختاری دیگر به آن افزوده
شده اس و جهان شیشه ای اینترن  ،اامی به جلـو در حـد یـك انقـالب برداشـته اسـ  .شـاید
«ادبارت» استاد دانشگاه ام .آی .تی که در سال  90عنوان رسانههـای اجتمـاعی را مطـرس کـرد
(کاپالنو و باتلر )2010 ،خود باور نمیکرد که این رسانهها ـ که در اصل همان مخاطبان شبکهای
هستند ـ تا این اندازه ،جهان را تح تأثیر خود قرار دهند و مناسبات اجتماعی ،معادالت قدرت و
تعریف افکار عمومی را دچار داردیسی عمیقی کنند (رضاییان.)87 :1393 ،
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ساختمانهای چندین طبقه ،غذای حاضر و آماده (فس فـود) و مرکـز خریـد کـه دورافتـاده،
منزوی و تهی اس  ،رها شدهایم .منطق این تز در جماع های آنالین وجود دارد :جماعـ هـای
سنتی ازهماسستهاند (انتخابی جالب توجه از یك واژه بر این امر دالل میکند کـه آنهـا از هـم
جدا و غیریکپارچه شدهاند ،یعنی بسیار نامتجانس میشوند) و قوه ابتکار آدمی در ترکیب با میل به
جماع  ،میتواند از ارتباطات کامپیوتر ـ مبنا برای بازسازی آن جماع هـای امشـده در فضـای
سایبر استفاده کند؛ که خود را بهعنوان یك زمینه دس نخورده و بهعنـوان یـك مـرز جدیـد کـه
مناسب و ایجادکننده جماع اس  ،نشان میدهد .در اینجا تصور میشود که جماع های آنالین
به «شکل اراانیك» در حال رشد هستند تا فضایی را که در اثر افول جماع هـای سـنتی خـالی
مانده اس  ،پر کنند؛ به سادهترین معنا ،تشکیل «جماع آنالین» هنگامی رخ میدهد کـه افـراد
کافی ،به اندازه کافی در فضای سایبر با هم ارتباط برقرار کنند (همان.)158 :
بنابراین ،از ن ر راینگولـد (« ،)1994جماعـ مجـازی در حـال رشـد در اینترنـ مـیتواننـد بـه
شهروندان در احیاء ابعاد ازدس رفته دمکراسی و ایفای نقش جدیدتر مـردم در فراینـد سیاسـی کمـك
کنند .بهزعم وی ،این دموکراسی مشارکتی ،صورتی از دموکراسی اس که برخـی آنرا آرمـانشـهری
خوانده و به آن «آتن بدون برداان» لقب دادهاند« .دول شهر آتنـی مـدرن بـه شـکل یـك جماعـ
مجازی در اینترن ظاهر میشود .این شبکه نقش «اورا» ی آتنی را به عهده مـیایـرد کـه در درون
آن شهروندان آزاد به مباحثه درباره امور عمومی جامعه میپردازند (میناوند.)258 :1387 ،
 .3-3حوزه عمومی

هابرماس ریشههای تاریخی و مکـانی ظهـور حـوزه عمـومی را درون سـالنهـا و مجـامع عمـومی
بحثهای آزاد و علنی قرن هجدهم جس وجو و پیگیـری مـیکنـد :باشـگاههـا ،کافـههـا ،روزنامـههـا و
مطبوعات که درواقع طالیهدار و پیشگام روشنگری ادبی و سیاسی اروپا به شمار میرفتند .در ایـن مجـامع
و مراکز مناقشهها و مباحثات متعدد و پرباری راجع به نقش سن صورت میارف و در همین مراکز بـود
که شالوده و سنگ بنای نخستین معارضه و رویارویی با اقتدار ف ودالی پایهریـزی اردیـد (نـوذری:1389 ،
 .)434حوزه عمومی بورژوایی در وهله اول قلمروی بود که در آن افراد خصوصـی اـرد هـم مـیآمدنـد و
«عموم» را شکل میدادند .این افراد بهتدریه توانستند حوزه عمومی تح کنتـرل دولـ را زیـر سـیطره
خود درآورند و اقتدار دول را به چالش کشند .افزون بر این ،آنها موفق شدند درباره قواعد کلـیای کـه بـر
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1. J. Corner

. Obrien
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حوزه ذاتاً خصوصی (اما مرتبط با حوزه عمـومی) «مبادلـه کـاال» و «کـار اجتمـاعی» حـاکم بـود بـا
صاحبان قدرت وارد بحث و منازعه شوند .ابزار اصلی آنها در این منازعـه سیاسـی ،ابـزاری جدیـد و بـدون
سابقه تاریخی بود« :استفاده عمومی از خرد جمعی» (هابرماس.)53 :1384 ،
بر این اساس حوزه عمومی فضایی سیاسی اس که در آن حقوق افراد به عنـوان شـهروندان
آزاد و برابر به رسمی شناخته میشود و جماع سیاسـی شـکل مـیایـرد .بـه ایـن علـ کـه
ارتباطات افراد در وضعی آرمانی اف واو از هراونه اجباری رهاس  ،اف واو در حوزه عمـومی
میتواند به توسعه دموکراتیك در همه سطوس اجتماع منجر شود (ربیعی و همکاران.)96 :1391 ،
مفهوم «حوزه عمومی» به ضرورتهای جوامع دموکراتیك بـه پایدارسـازی فضـای اـردش
اطالعات ،تبادل عقاید و برقراری اف واو اشاره دارد .این فضا باید مسـتقل از نهادهـای دولتـی
بوده از فشارهای بخش خصوصی و منافع تجاری نیز رها باشد .به عبارتی ،این فضایی اسـ کـه
رفتار یك شهروند خردارا را تسهیل و تشویق میکند (کرنر.)42-41 :1392 ،1
بهزعم هابرماس اف واو در حوزه عمومی هنگامی نقش رهاییبخش خود را ایفا خواهد کرد
که شرایط خاصی برقرار باشد .این شرایط از این قرارند:
شکل و محتوای اف واو باید عقالنی ـ انتقادی باشد؛
در حوزه عمومی تنها درباره موضوعات مدنی مشترک بین شهروندان باید اف واـو شـود؛ و
طرس موضوعات خصوصی مجاز نیس ؛
شرک کننداان باید همه تفاوت ها و تمایزات میان خود را نادیده بگیرند و همچون افراد برابر
در اف واو مشارک نمایند؛
فراینـد افـ واــو محـدود بــه شــکلایــری افکـار عمــومی اسـ و هراـز نمــیتوانــد بــه
تصمیمسازیهای عملی و اداری منتهی شود؛
یك حوزه عمومی یکپارچه که رسیدن به وفاق در آن امکانپذیر باشد ،همیشه بر تنوع و تعدد
حوزههای عمومی ترجیح دارد (میناوند.)125 :1385 ،
اُبرین 2در همین زمینه با اشاره به آرای هابرماس ،سه عنصر اصلی حوزه عمومی را ایناونـه
برمیشمارد:
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حوزه عمومی به مکانی برای تبادلن ر نیاز دارد که برای همه قابلدسترسـی باشـد و امکـان
بیان و مجادله تجربیات اجتماعی و دیدااهها در آنجا وجود داشته باشد؛
در حوزه عمومی ،مواجهه با دیدااهها و نقطهن رات از طریق مباحثه عقالنی و منطقی صورت
میایرد .به این معنی که انتخاب سیاسی «منطقی» تنها زمانی ممکن اس که حوزه عمـومی در
وهله نخس  ،شناخ و درک آشکاری در مقابل با ازینههای ممکن عرضه کند؛ بهطوریکه هـر
شخا بتواند از بین آن ازینهها دس به انتخاب بزند .رسانهها باید استردهترین طیـف ممکـن
چارچوبها یا چشماندازها را عرضه کند تا شهروندان در قبال آنچه انتخـاب نکـردهانـد نیـز آاـاه
شوند؛
بازبینی و ن ارت من م و نقادانه بر سیاس های دول  ،وظیفـه اصـلی حـوزه عمـومی اسـ
(مهدیزاده.)33 :1391 ،
کالهون ) 1994( 1نیز به این نتیجه رسید که ظهـور و اسـتقرار حـوزه عمـومی مناسـب بـرای
اجتماع سیاسی دموکراتیك ،از یك سو به کیفی و ارتقای اف واـو بـین کنشـگران و از سـوی
دیگر به کمی مشارک کننداان (کنشگران) بستگی دارد و در حقیق هرچه تعـداد کنشـگران و
کیفی اف واوی مابین آنها بیشتر باشد؛ امکان اجماع و شکلایری حوزه عمومی بیشـتر اسـ
(کالهون.)3-1 :1994 ،
بهطورکلی ،حوزه عمومی اونهای فضای عمومی اس که در آن  )1افراد به شیوه عقالنی بـه
بحث میپردازند؛  )2این بحث به توافقی منجر میشود؛  )3قدرت در این بحثها دخـالتی نـدارد؛
 )4افراد همگی میتوانند در این بحثها بهصـورت برابـر شـرک کننـد (نبـود تبعـیض)؛  )5هـر
موضوع میتواند در این بحثها مطرس شود (آزادی)؛  )6در این بحثها علنـی بـودن وجـود دارد
یعنی افراد میت وانند حتی مسائل خصوصی خود را مطرس و نتایه مباحث را در معرض عموم قـرار
دهند و  )7این بحثها همیشه باز اس و همواره میتوان به آن رجوع کـرد و دوبـاره دربـاره آن
بحث کرد؛ یعنـی همیشـه احتمـال خطـا وجـود دارد و هـی نتیجـهای قطعـی نیسـ (ارمکـی؛
امامی.)65 :1383،
به باور ها برماس فروپاشی حوزه عمومی به عل دخال دولـ در امـور خصوصـی و حـل و
جذب شدن جامعه در درون دول صورت میایرد .به این عل که پیدایش حوزه عمومی نتیجـه
. C. Calhoun
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اار مؤلفههای اساسی حوزه عمومی را اف واو و افکار عمومی و واکنش بدانیم ،شبکههـای
اجتماعی به مثابه یك رسانه جدید ،بستر مناسبی برای ظهور و تجلی هر یـك از آنهاسـ  .افـراد
میتوانند از طریق شبکههای اجتمـاعی بـه افـ واـو و تعامـل پیرامـون مسـائل و موضـوعات
موردعالقه خود بپردازند و از این طریق افکار عمومی بهعنوان صدای مردم شکل بگیرد و هریك
می توانند در مخالف با یـك مسـ له و موضـوعی اجتمـاعی و سیاسـی دسـ بـه کـنش بزننـد
(مهدیزاده.)121 :1383 ،
تورنتون 3جنبههای مؤثر این رسانههای نوین را بر حوزه عمومی چنین برمیشمارد:
 .1توانایی اروههای ذینفع کوچك برای یافتن یکدیگر و برقرار کردن ارتباط؛
 .2توانایی افراد و اروههای کوچك برای معرفی خود و ارائه نقطهن راتشان به یکدیگر؛
1. R. Holub
2. P. Dahlgren
3. Thornton
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تفکیك آشکار و روشن حوزه خصوصی و قدرت عمومی بود ،نفوذ متقابل این دو درهـم جبـراً
حوزه عمومی را نابود میکند .با ورود به قرن بیستم ،مبادله آزاد اندیشهها در میان افراد برابـر بـه
اشکال ارتباطی نهچندان دموکراتیکی مانند [فعالی های تبلیغاتی] روابط عمومی تبدیل مـیشـود.
سیاس حزبی و دستکاری رسانههای جمعی به وضعیتی میانجامد که هابرماس از آن بـهعنـوان
«ف ودالی شدن دوباره» حوزه عمومی یاد میکند ،وضعیتی که در آن ن ام نمایندای و ظواهر بـر
مباحثه عقالنی میچربد (هوالب.)29 :1391 ،1
از ن ر هابرماس یکی از عوامل اصلی بازف ودالی شدن حوزه عمومی ،رسانههای ارتباطجمعی
هستند ،چراکه سلطه روزافزون رسانههای اروهی بهویژه تح شرایطی که منطق تجارت ،بخش
اع م ارتباطجمعی را به مقوله روابط عمومی ،تبلیغات و سرارمی تقلیل مـیدهـد ،موجـب افـول
قوای انتقادی مردم میاردد .عموم جامعه چندپاره میشود و همگنـی اجتمـاعی خـود را از کـف
میدهد .توده مردم به جمعیتی از تماشاچیان تقلیل داده میشود که هر از ااهی تحسین و اعـالم
حمایتش از برنامهها یا آرمانهای مختلف حکومتی برانگیخته میشود ،اما مداخلـهاش در مسـائل
سیاسی بنیادین در حداقل نگاه داشته میشود (دالگرن.)21-20 :1385 ،2
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 .3دسترسی آسان به دیدااهها و نقطهن رات اونااون؛
 .4بقا و ماندااری مواد و اطالعات در اینترن ؛
 .5تعاملی بودن که باعث شکلایری ارتباط دوسویه بین فرستنده و دریاف کننـده مـیشـود
(همان.)123 :
تعاملی بودن ،یکی از مهمترین امکانات رسانههای نوین اس  .اینترن ویژاـیهـای خاصـی
دارد و امکان برقراری ارتباطات و تعامل جهانی را ایجاد میکند و با این کار بهعنوان ابزاری برای
ساخ شبکه بکار میرود (کاستلز.)90 :1380 ،
با توجه به آنچه افته شد ،شبکههای اجتماعی مجازی بهعنـوان فضـایی کـه دارای توانـایی
امکانی برای شکلایری انواع جدیدی از حوزه عمـومی اسـ  ،مطـرس مـیشـوند (یزدخواسـتی،
عدلیپور و کیخائی.)1391 ،

نمودار شماره  :1مدل مفهومی پژوه

بر اساس نظريه حوزه عمومی هابرماس

توضیح تصویر :1این مدل نشان مـیدهـد کـه بـرای شـکلایـری حـوزه عمـومی مجـازی
(شبکهای) ،وجود پنه مؤلفه اساسی که در سازااری با ویژایهای فناورانه شـبکههـای اجتمـاعی
باشند ،ضروری اس  .بهعبارتدیگر ،این مؤلفهها به عنوان شروط اساسی برای شکلایری حـوزه
عمومی مجازی در صورتی تحقق مییابند که بتوانند بهواسطه و از مجرای ویژاـیهـای فنـی و
فناورانه این شبکهها عمل کنند .از سوی دیگر ،نشان میدهد کـه ویژاـیهـای فنـی و فناورانـه
شبکههای اجتماعی میتوانند بهمثابه فیلتری در جه تسهیل یا تهدید این مؤلفهها عمل کنند.
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در این پژوهش از روش تحلیل محتـوای کیفـی اسـتفاده شـده اسـ  .هـدف از آن تحلیـل
محتوای کیفی بهطورکلی ساخ یك مدل برای توضیح پدیده بهصورت مفهومی اسـ  .تکنیـك
کمی تحلیل محتوا بهواسطه تقلیل متون به اعداد و بنابراین از دسـ دادن اطالعـات ترکیبـی و
معنا ،همچنین نادیده ارفتن زمینـه و بسـتر آنهـا ،درک درسـتی از معنـای متـون و کـنشهـای
کنشگران فراهم نمیکند .درحالیکه در تحلیل محتوای کیفی «هراونه تقلیل دادههـای کیفـی و
تالش در جه برداشتن حجم مواد کیفی؛ کوششی اس بهمن ور شناسایی معانی و استحکامات
هستهای متون» (پاتون  2002به نقل از ژانگ و ویلموث .)2 :2007 ،تحلیل محتوای کیفی فراتر
از شمارش صرف واژاان یا استخراج هدف محتوا از متن [که اساس تکنیك کمی تحلیل محتـوا
اس ] در پی ارزیابی معانی ،تمها و الگوهایی اس که ممکن اس در متنی آشکار یا پنهان باشند
(ژانگ و ویلموث .)1 :2007 ،1درواقع تحلیل محتوا در پی دستیابی به دیدااهی یکپارچه از متـون
با در ن ر ارفتن زمینهای که متون در آن قرار دارند اس  .بر مبنای مالح ات فوق و چـون ایـن
پژوهش برای بررسی سازه مفهومی حوزه عمومی نیاز به تحلیل و تفسیر متون و شـواهد موجـود
در نمونه پژوهش دارد و این امکان با روش کمی تحلیل محتوا کـه بیشـتر در پـی کمـی کـردن
متون کیفی اس  ،محقق نمیشود ،در اینجا از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شده اس .
از میان سه رهیاف به تحلیل محتوای کیفی براساس ن ریه شییه و شانون که عبارتانـد
از؛  .1تحلیل محتوی عرفـی و قـراردادی؛  .2تحلیـل محتـوای جهـ دار و  .3تحلیـل محتـوای
تلخیصی یا تجمعی (ایمان و نوشـادی .)8 :1390 ،در ایـن پـژوهش از تحلیـل محتـوای عرفـی
استفاده شده اس  .تحلیل محتوای عرفی معموالً در طرحی مطالعاتی به کار میرود که هدف آن
شرس یك پدیده اس  .این نوع طرس ،اغلب هنگامی مناسب اس که ن ریههای موجود یا ادبیات
تحقیق درباره پدیده مورد مطالعه محدود باشد .در این حال پژوهشگران از به کار ارفتن دادههـا
می پرهیزند و در عوض ترتیبی میدهند که مقولهها از داده ها ناشی شوند .ااه ن ریه یا تحقیقاتی
قبلی درباره یك پدیده مطرساند که یا کامل نیستند یا به توصیفهای بیشتری نیازمندنـد در ایـن
حال محقق کیفی روش تحلیل محتوا با رویکرد جه دار را بـرمـیازینـد .سـرانجام در تحلیـل
محتوای کیفی با رویکرد تلخیصی از طریق شناسایی یا کمی کردن کلمات یا مضامین موجـود در
1. Zhang & wildemuth
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متن ،در پی فهم چگونگی کاربرد این کلمات با محتوای آنها در متن اس (ایمان و نوشادی،
 .)8-13 :1390در این پژوهش از رهیاف جه دار برای تحلیل محتوای پیامهای کاربران شـبکه
اجتماعی فیس بوک با توجه معیارهای حوزه عمومی هابرماس استفاده میشود .در اینجا مقـوالت
از دل ن ریه حوزه عمومی هابرماس استخراج شدهاند و در ادامـه تـالش شـده اسـ بـر مبنـای
شواهد بهدس آمده از اروهایی موجود در شبکه اجتماعی فیسبـوک بـهویـژه در قالـب پسـ و
کامن های به اشتراک اذاشتهشده به تحلیل و تفسیر این مقوالت پرداخته شـود .ایـن مقـوالت
درواقع مؤلفههای اصلی حوزه عمومی به شمار میروند که از چارچوب ن ری هابرماس به دسـ
آمدهاند .این مؤلفـههـا عبـارتانـد از؛ میـزان اسـتداللپـذیری ،برابـری در افـ واـو ،رهـایی،
دسترسپذیری ،مطرسشدن مسائل مدنی.
نمونه در روش کیفی برای [دستیابی به] معنی اس و نه برای تکرار ،یعنی در پـژوهش کیفـی بـه
دنبال چه مقدار و چه تعداد نیستند ،بلکه به دنبال «چه» هسـتند (مونهـال 2011 ،بـه نقـل از جاللـی،
 .)3 :1391مهمترین معیار برای انتخاب نمونه در روش کیفی تناسب نمونه بـا مسـ له پـژوهش اسـ ؛
بنابراین ،اغلب در نمونهایری از تکنیكهای غیراحتمالی استفاده میشود .در ایـن پـژوهش از تکنیـك
نمونهایری هدفمند استفاده شده اس  .در اینجا از میان اروههای موجود در شبکه اجتماعی فیسبـوک
با توجه به معیارهای حوزه عمومی هابرماس ،اروهـایی انتخـاب ،پیـامهـای مبادلـه شـده میـان آنهـا
اردآوری و سپس تحلیل و تفسیر شدهاند .به این عل که در روش کیفی بـه جـای جمـعآوری داده از
تولید داده استفاده میشود .در بخش تحلیل یافتههای این پژوهش ،ما به تفسیر یافتهها پرداختـهایـم و
تنها خود را محدود به جمعآوری داده و بیان آماری آنهـا نکـردهایـم .یافتـههـای ایـن پـژوهش ماننـد
پژوهشهای کیفی مشابه که تنها در پی کشف و توضیح پدیدهها اس  ،قابـل تعمـیم بـه کـل جامعـه
نمیباشند .در ن ر ارفتن ماهی پژوهش و معیارهایی چون مدتزمان شکلایری ،بهروز بودن ،جنبـه
انتقادی داشتن آن و تعداد اعضا ،هش اروه از اروهای فیسبوکی فعال با عناوین؛ اف واو در مـورد
دین و سیاس  ،جامعهشناسان آزاد ،اف واو (بحث فرهنگی ،)1پاتوق بچههای عالمه طباطبـایی ،اـپ
کده ،تاالر اف واو ،باشگاه جامعهشناسی و تریبون آزاد اصالسطلبان به شیوه هدفمند انتخاب شدهانـد،
سپس از هر اروه تعداد  50پس به شـیوهای هدفمنـد انتخـاب و درمجمـوع  400مطلـب بـه همـراه
کامن های مربوط به آنها حجم نمونه را تشکیل داده اس  .به این عل کـه معیـار انتخـاب نمونـه در
1. Cultural discussion
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 .5يافتههاي پژوه

قبل از تحلیل یافتهها باید این مس له را در ن ر داش که یافتههای این پژوهش درکل به موضـوع
واحدی (تحلیل وضعی حوزه عمومی در فضای مجازی) اشاره دارند؛ بنابراین ،در ن ر اـرفتن یکـی از
مقولههای حوزه عمومی مجازی بدون ارتباط با دیگر مقولهها سبب عـدم درک کلـی هـدف پـژوهش
خواهد بود .ازاینرو هر مقوله در ارتباط تنگاتنگ با سایر مقولهها در ن ر ارفته خواهد شد.
 .1-5ميزان استداللپ يري

این مقوله را میتوان از ابعاد مختلفی نگریسـ  .نخسـ مـیتـوان افـ کـه خـود فضـای
فیس بوک ،اجازه پرداختن به عمق مسائل را نمیدهد .درواقع کاربران با داشتن دوسـتان مجـازی
زیاد ،عضوی اروههای مختلف ،دریاف پس های بسیار زیاد و زمان کم (در مقایسـه بـا حجـم
مطالب) و همچنین جو عمومی حاکم بر فیسبوک ـ که ارائه مطالب در آن بیشتر بدل بـهنـوعی
تشریفات شده اس ـ فرص درایری و عمق کاوی در قبال مسائل و مطالب مطرسشده را ندارند
و باحالتی سطحینگرانه و روزنامهوار به مطالب ارائهشده مینگرند .در حقیق  ،این سطحینگـری
نوعی حوزه عمومی «نمایشی» را به وجود آورده اس  ،بهطوریکه برخـورد سـطحی بـا مطالـب،
فضای حاکم بر اغلب اروههاس  .بر این اساس ،طبیعی اس که استدالل به معنـای هابرماسـی
در چنین فضایی قابلی رشد ندارد.
دوم اینکه اکثر اروههایی که در فیسبوک شکل ارفتهاند ،از اعضایی ناآشنا تشکیل شدهانـد
که در آن کاربران کنش رودررو ندارند و فقـط شـناختی سـطحی بـر اسـاس مشـاهده پروفایـل
شخصی و ن رات یکدیگر دارند .ناآشنا مانـدن کـاربران منجـر بـه شـکلایـری قضـاوتهـایی
کلیشهای و بعضاً افراطی میشود .چنین خصیصهای موجب میشـود کـه کـاربران درایـر عمـق
مطالب نشوند و در نتیجه استداللهایی عقالنی مطرس نکنند .در این فضا اف واوها و ن رات به
جای آنکه ادامهدار باشد ،منقطع ،اسـیخته و بـدون پیشـینهای خـاص اسـ و از شـاخهای بـه
شاخهای دیگر مدام در نوسان اس .
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تکنیك هدفمند ،انطباق نمونهها با مس له پژوهش در جه رسیدن به اشباس ن ری اس  .در اینجا
نیز نمونهها با این معیار انتخاب شدهاند و عدد به دس آمده نه به دلیل ارزش کمی آن ،بلکـه تنهـا بـه
دلیل کفای ن ری بوده اس .
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سوم ،با نگاهی به اروههای فیسبوک میتوان دریاف که در پس های ارائهشده بسـیاری از
ن رات حول تائید یکدیگر می چرخند و به دلیل اینکه در این ن رات انتقادات متداوم نیسـ و بـه
حل مس له منجر نمیشود ،چنین فضایی بیشتر یـادآور یـك «مـارپی سـکوت» اسـ تـا حـوزه
عمومی هابرماس.
چهارم ،خودنمایشاری کاربران ،در این فضا پدیدهای عادی اسـ  .در ایـن اـروههـا اغلـب
ن رات ،جنبه نمایش اری دارند و بیشتر آنها تمایل دارند که شخصیتی مطلوب (ازلحاظ اجتمـاعی
و عمومی) را از خود به نمایش بگذارند .به این معنی که سعی نمیکنند مطالبی را مطرس کنند که
جو سطحی «زندای روزمره» را به چالش بکشد.
با توجه به این ابعاد ،طبیعی اس که در چنین فضایی استدالل کردن و نقد یکدیگر فراموش
شود و با فضایی مونولوگوار مواجه شویم .این فضای مونولوگ اونـه ،اسـطوره «حـوزه عمـومی
مجازی» را زایل میسازد .در فضایی که الیكپذیری ،جانشـین حقیقـ تـام و تمـام برآمـده از
اف واوهای استداللی میشود« ،نمایش بدنها» ،جایگزین «خرد استداللی» میشود.
برای نمونه اروه «جامعهشناسان آزاد» به دلیل فراهم نکردن فضای مناسب برای اف واـو،
در ایجاد نوعی حوزه عمومی مجازی ،ناتوان بوده اس  .در بیشتر پس های ایـن اـروه ،کـاربران
بهصورت مداوم ن رات خود را ابراز نمیکنند و اغلب با ن رات «استداللمحور» مواجه نمیشویم.
برای مثال در پستی با عنوان «ااو مقدس و خشون نامقدس» ،نویسنده با افتن اینکه در جامعه
هند ،ااو از مقام حیوانی طبیعی ،به مقام حیوانی سیاسی بر کشیده شده ،اشاره میکند کـه «ایـن
روزها در هندوستان ،ااو دو اعتقاد دینی را در برابر یکدیگر قرار داده اس  .هنـدو بـاوران ،اـاو را
مقدس می دانند و خوردن اوش آنرا بر مبنای باورهایشان پذیرفتنی نمیدانند اما مسلمانهای
هند ،بر مبنای باورهای دینیشان ،خوردن اوش ااو را اناه نمیدانند» .درواقع ،به دلیـل اینکـه
کاربران در این پس از آوردن ن رات خود امتناع میکنند ،افـ واـو شـکل نمـیایـرد .مـابقی
پس های این اروه نیز وضعی شان ،فرق چندانی با پس مذکور ندارد.
 .2-5برابري در گفتوگو

این مؤلفه را میتوان در دو سطح ساختاری و محتوایی از هم متمایز سـاخ  .از لحـاظ سـاختاری،
فیسبوک با فراهم آوردن ،امکانات متعددی ن یر قابلی انتشار بیحدوحصر اطالعات ،ارائه ن رات ،بـه
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 .1درواقع وجود چنین سرمایهای ،موجب به حاشیه رفتن «استداللمندی» کاربران میشود و نوعی هاله غیرقابلدسترس برای فرد بهـرهمنـد
ایجاد میکند .با تسری یافتن این هاله به کل ساح فیسبوک ،دو نوع توهم مرتبط باهم ایجاد میاردند که اسطوره حوزه عمومی مجـازی
را زایل میسازد .1 :فرد بهرهمند در دام نوعی توهم خیالی میافتد ،توهمی که هراونه نقد و استداللی را اخته میکند و پیوسته میخواهد بـه
این تصویر خیالی شبیه شود  .2هواخواهان نیز با مواجهشدن با شکاف بین خود و دیگری ،پیوسته میخواهند ایـن شـکاف را بـا الیـكهـا و
تحسین و تمجید پر کند و در نوعی این همانی هر نوع نقدی را سرکوب میکنند.
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اشتراکاذاری فایلها ،اجرای ویدئوها و  ،...فرص های برابری را در اختیار کاربران میاـذارد کـه
تنها با امکان قابلی وصل بودن به اینترن میتوانند از امکانات آن بهره ببرند .چنـین امکانـاتی ،نویـد
جامعهای آزاد و برابر را میدهند که همه میتوانند با مشارک در آن ،بدل به اعضای بالقوه و فعـال آن
شوند؛ اما سوای فراهمآوری چنین امکاناتی ،بحث سرمایه اقتصادی مطرس اس .
درواقع ،سرمایه اقتصادی موجب نابرابریهایی در دسترسی به اینترن مـیشـود .اینجـا من ـور از
سرمایه اقتصادی ،بیشتر دسترسی به تجهیزات الزم برای ورود به فضای مجـازی اسـ  .بـرایمثـال،
همچنان نابرابریهایی در دسترسی به اینترن  ،تجهیزات الکترونیکی متصل به اینترن و غیـره وجـود
دارد .میتوان اف افراد با سرمایه اقتصادی باالتر ،جزو نخستین افرادی هسـتند کـه از نـوآوریهـای
فناورانه پیشرفته برخوردار میشوند و در این زمینه استفاده از ایـن وسـایل محـدودی خاصـی ندارنـد.
همچنین آنها عموماً از قابلی اتصال به شبکه باکیفی بهتری برخوردار هستند.
در سطح دوم (از ن ر محتوایی) ،وجود سرمایههای متعـدد در فـیس بـوک ،موجـب نـابرابری
کاربران میشود .یکی از سرمایههـای بسـیار مهـم فـیسبـوک ،سـرمایهسـازی نمـادین اسـ .
سرمایهسازی نمادین ،فرایندی اس که در آن اشکال نمادین واجد «ارزش نمـادین» مـیشـوند.
این ارزشی اس که اشیاء بهواسطه روشها و حدود عزتی که افراد برایشان تعیین میکنند (یعنی
اینکه چقدر مورد تمجید ،تکذیب ،تحسین یا تنفر آنهـا قـرار مـیایرنـد) دارا هسـتند (تامپسـون،
 .)37 :1391وجود چنین سرمایهای عمالً نابرابری کاربران را در پـی دارد .یکـی از سـرمایههـای
نمادین ،داشتن «ابژه زیبا» اس  .ابژه زیبا ،بهطورکلی به معنای این اس کـه بعضـی از کـاربران
بهدلیل خصایا «ذاتی یا اکتسابی» خود ،دارای قدرت جذبه خاصی هستند .مثال بارز این نوع از
سرمایه نمادین ،دختران زیبارویی هستند که بهدلیل جاذبههای جنسیشان در فضای فیسبـوک،
میزان الیكهای بیشتری دریاف میکنند .به صورتی که سایر کاربران در زیس جهـان مجـازی
ایرانی ،جمالت کلیشهای ،عکسهای متعدد و  ...آنها را تائید میکنند؛ بنابراین چنـین سـرمایهای
موجب نابرابری کاربران میشود و مفهوم «استدالل بهتر» هابرماس به حاشیه رانده میشود.1
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یکی دیگر از سرمایههای نمادین که عمیقاً با سرمایه فرهنگی پیونـد وثیقـی دارد ،بـه حـوزه
«اندیشیدای» برمیاردد  .کاربران ،با کاربس ن ریات و مفاهیم مشهور ـ مثال بـارز آن سـخنان
اندیشمندانی چون نیچه و مارکس اس ـ عمالً یك مارپی سکوت را شکل میدهند ،بهاونـهای
که این ن ریات بهدلیل خصل جابهجاشوندای فضای فیسبوک ،نه تنها ن ریات مسلمی دانسته
می شوند ،بلکه قدرتی نمادین به استفادهکننداان این ن ریات میدهند .امروزه کاربران با اذاشتن
جمالتی کلیشهای از نیچه ،هزاران الیك و تحسین ،بهدس میآورنـد .عـالوهبـر ایـن ،تصـاویر
چهرههای مشهور رسانهای نیز یکی دیگر از منابع نابرابری نمادین کاربران اس .
یکی دیگر از سرمایهها ،سرمایه فرهنگی اس  .در اینجا من ور از سرمایه فرهنگی ،عبارت اسـ از
شناخ و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی ،داشتن ذائقه خوب و شیوههـای عمـل متناسـب (فاضـلی،
1387 :47؛ به نقل از باینگانی؛ کاظمی .)9 :1389 ،وجود سرمایه فرهنگی ،موجب بـروز نـوعی سـلطه
پنهان در روابط فیمابین کاربران میشود ،بهاونهای که کاربران ،ن رات افراد با سطح تحصـیالت بـاال
و ن رورز را ،بهمثابه ن راتی حقیقی تلقی میکنند .چنین سرمایهای به میزان زیـادی سـرکوبگر اسـ ،
بهصورتی که افراد جرئ تائید نکردن و چالش ورزیدن با ن رات سرمایهداران فرهنگی را ندارند.
این نوع نابرابریها (که نتیجه وجود سرمایههای متنوع در فضـای فـیسبـوک اسـ ) مـانع
اف واوی آزاد بین افراد میشود که در نتیجه آن بعضی از کاربران ،در اروهها طـرد مـیشـوند،
کاربرانی دیگر بهدلیل ترس از طرد شدن ،از هراونه اظهارن ر مخالف آمیزی صرفن ر میکنند،
بعضی دیگر نیز ن راتشان با استقبال مواجه نمـیشـود ،هرچنـد کـه شـاید ن ـرات آنـان بیشـتر
دربردارنده خصایا انتقادی باشد.
1
برای نمونه در یکی از پس های اروه اف واو (بحث فرهنگی ) ،باعنوان «جهـان هـرکس
بهاندازه فکر اوس » ،نویسنده با داشتن دو سرمایه نمادین و فرهنگـی ،ن راتـی تحسـینبرانگیـز
بیشتری ـ در مقایسه با سایر پس های این اروه ـ دریاف کرده اس  .عالوهبر این ،این پس به
میزان بسیار کمی الیك دریاف کرده اسـ  .چنـین امـری نشـانگر نبـود امکـان افـ واـو در
فیسبوک اس  .درواقع ،این موضوع به نحو تلویحی نشاندهنده این بوده که اف واو و برقراری
ارتباط نقادانه ،برای کاربران یك دغدغه محسوب نمیشود ،بلکه کاربران با پرسهزنـی در دنیـای
هزارتوی فیسبوک ،اهداف دیگری را تعقیب میکنند.
1. Cultural Discussion
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 .3-5رهايی

در مورد این مؤلفه میبایس به تأثیرات ویرانگر قدرت ـ هم میانفردی و دولتی ـ اشاره کرد
که موجب بروز اخالل در جریان مباحثه آزاد بین افراد میشود.
از یك سو دول ها در سرتاسر جهان همواره سعی کردهاند ،با کنتـرل جریـان آزاد اطالعـات،
آزادی را در محدوده خاصی تعریف کنند ،اما در مقابل شهروندان نیز به میزانهای مختلف سـعی
کردهاند شبکههای آزاد و غیررسمی اطالعات را بین خودشان ایجاد کننـد .در بعضـی از کشـورها
فیلترینگ و سانسور اطالعات ،کنشی آشنا از جانب حکوم ها بوده اس  ،در مقابل شهروندان نیز
با ابزارهای مختلف ـ همچون استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به اطالعات ـ سعی نمودهانـد،
نقشی پررنگ در آااهی از اطالعات دسترسناپذیر داشته باشند.
اما جدا از این کنش و واکنشها بین دول و شهروندان ،امروزه دول ها با سرک کشـیدن در
اطالعات خصوصی شهروندان ـ که در شبکههای مجازی انتشار مـییابنـد ـ قادرنـد شـهروندان
ناهنجار را تنبیه کنند .درواقع ترس از نیروی هراسناکی که کنتـرل مـیکننـد و افـراد را در مقـام
سوژههای خویش مورد مراقب قرار میدهند ،شهروندان را نسب بـه انتشـار اطالعـات خـویش
حساس کرده اس  .میزان این هراس از مراقب  ،در کشورهای مختلف متفاوت بوده اس .
از سوی دیگر (در سطح میانفردی) ،وجود سرمایههای مختلف در فیسبوک ،موجب نابرابری
کاربران میشود .در حقیق سرمایه با قدرت پیوند دارد ،به صورتی که افراد با سرمایههای متنـوع
و اندازههای متفاوت سرمایه ،به میزانهای متفاوت صـاحب قـدرت مـیشـوند .در نتیجـه چنـین
قدرتی موجب شکلایری نوعی سلطه در روابط فیمابین کاربران میشـود و مـانع شـکلایـری
فضایی آزادانه برای بحث کردن میشود.
چون در این مقوله تأکید ما بیشتر بر قدرت دولتی ـ که خود یکی از موانع شکلایری جریان
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در همین زمینه در یکی از پس های اروه پاتوق عالمه ،کاربری به دلیل داشتن یك سرمایه
غنی نمادین ،با اذاشتن تصویری کلیشهای مربوط به «اریـه پسـربچهای نـزد پـدرش کـه آرزو
میکند روزی دانشجوی عالمه شود» ،به میزان زیادی الیك و تمجید و تحسین دریافـ کـرده
اس  .درواقع این موضوع نشان میدهد که یـك سـرمایه غنـی نمـادین مـیتوانـد بـه یکـی از
بزراترین منابع نابرابری کاربران بدل شود.
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اف واوی آزاد بین کاربران اس ـ اس  ،در زیر به یکی از اروههای فیسبوک اشاره میشود.
برای نمونه اروه «اف واو در مورد دین و سیاس » با داشتن نزدیك  14هزار عضو ،یکی از
پرطرفدارترین و پرعضوترین اروههای فیسبوک بوده اس  .چنین جمعیتی نشاندهنـده اهمیـ
نقش دین و سیاس در زندای روزمره کاربران ایرانی اس .
اکثر پس های این اروه ،نبود هر نوع الیك و ن ـری هسـتند .عـالوهبـر ایـن کـاربران ،بـا
هوی هایی جعلی اقدام به انتشار پس کردهاند .چنین امـوری نشـانگر تـرس از «مـورد مواخـذه
شدن» از جانب دول اس  .درواقع در سالهای اخیر ،دول با پخش اخبار خود مبنـی بـر تحـ
تعقیب قرار دادن مجرمان سایبری نقشی اساسی در ترسیدن کاربران از انتشار اطالعات حسـاس
داشته اس [ .در این اروه] کاربران به دلیل ترس از تنبیه شدن ،اغلب از ابراز عقاید خویش امتناع
کرده و در مسائل مهم سکوت میکنند.
 .4-5مطرحشدن مسائل عمومی

همانطور که پیشتر ذکر شد یکی از پیشفرضهای شکلایری حوزه عمومی این اس که
موضوعات مطرس شده در آن خصل عمومی داشته و درباره مسـائل اجتمـاعی و سیاسـی باشـند.
حوزه عمومی از این من ر تریبونی اشاده برای همه شـهروندان اسـ کـه در آن موضـوعهـای
عمومی و سیاسی موردعالقه به بحث اذاشته و مبادله میشوند .حوزه عمومی همچون عرصهای
اس که در آن افراد بهمن ور مشارک در مباحث عمومی ارد هم میآیند .در اینجا افـ واـو و
مذاکره شهروندان در باب مسائل عمومی اس  .به این عل که هـدف نهـایی در حـوزه عمـومی
تأثیراذاری بر حوزه قدرت و سیاس از طریق تشکیل یـك عمـوم انتقـادی اسـ مطـرسشـدن
مسائل عمومی در چارچوب منافع مشترک همه شهروندان پیششرط تحقق چنین هـدفی اسـ .
طرس این مقوله در رابطه با شبکه اجتماعی فیسبوک ابعاد مختلفی بـه خـود مـیایـرد .نخسـ
اینکه اارچه ساختار فنی و غیر فنی شبکههای اجتماعی تا حدود زیادی امکانی را بـرای کـاربران
فراهم میکند تا بتوانند از چشم نهادهای ن ارتی مختلف رهایی یابند اما بااینوجود امکان کنترل
و ن ارت بر این حوزه همچنان وجود دارد .این موضوع بهویژه به تمایل ن ام سیاسی در تمرکز و
کنترل شهروندان وابسته اس که ممکن اس طرس مسائل عمومی را که از سوی ن ام سیاسی با
حساسی نگریسته میشود را مشکل سازد .دوم؛ اارچه شبکههای اجتماعی قابلی باالیی دارنـد
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بسترساز اف واوی شهروندان شوند و امکان بسط بحث های روزانه را فراهم آورنـد امـا بـه
ن ر میرسد کیفی بحثهای صورت ارفته از خصل «عمومی بودن» فاصله دارد .این موضـوع
از یك سو به این دلیل اس که فیسبوک اجازه پرداختن به عمق مسائل را نمـیدهـد از سـوی
دیگر به این عل که اغلب طرس مس له عمومی در خالل مطالب غیرجدی و سرارمکننده انجـام
میایرد و خصل پراکندای و تکهپاره بودن دارد اف واو در مورد این موضوعات نیز بهصـورت
ناقا و ناپایدار شکل میایرد .موارد باال عمدتاً نشان میدهند که مسائل عمومی مطرسشـده در
فضای فیسبوک به میزان زیادی از «حوزه عمومی هابرماسی» فاصله دارند.
اما از سوی دیگر فیسبوک پتانسیل بسیاری برای طرس بعضی مباحث عمومی دارد .نخس اینکـه
بسیاری از نهادهای دولتی ،شخصی های سیاسی ،بنگاههای خبری و احزاب و اـروههـای سیاسـی در
فیسبوک حضور دارند و صفحات مختا به خود دارند کـه ایـن موضـوع موجـب اـردش اطالعـات
سیاسی در میان کاربران و بحث و اف واو در مورد آنها میشود .برای مثال حضور نهادهـای دولتـی و
شخصی های حکومتی در فیسبوک اارچه استفاده تبلیغاتی از این فضا را برای آنها ممکن مـیسـازد
درعینحال مجرایی میشود که حکوم تصمیمهای خود را بهروشنی شرس دهد تا کاربران عـادی بـه
تفکر و صحب در مورد این تصمیمها توانا شوند و نوعی مباحثه دموکراتیك بر سر مسائل مربـوط بـه
حوزه سیاس و قدرت شکل بگیرد .چنین امری از یك سو باعث طرس مسائل عمومی و اف واـو بـر
سر آنها میشود و از سوی دیگر موجب پاسخگوتر ساختن دول و استرش تأثیراذاری حوزه عمـومی
بر حوزه اقتدار دول میشود .همچنین بسیاری از اروههایی که در فیسبوک ایجاد شدهاند اـروههـای
همعقیده و حزبی هستند ،به این معنی که فیسبوک عرصهای را به وجود آورده اسـ کـه افـراد هـم
پیوند ارد همآیند تا اطالعات را کسب کنند و به اشتراک بگذارند و با دیگران ارتباط برقرار کننـد .دوم؛
فیسبوک فضای مناسبی را برای ارتباط و تعامل در جه تشکیل اـروههـای مـدنی مجـازی فـراهم
آورده اس و این اروهها میتواند از این فضا برای بحث و مذاکره بر سر موضـوعات عمـومی و مـدنی
استفاده کنند .درمجموع طرس مسائل عمومی در فیسبوک همراه با محدودی هـا و امکانـات بـالقوهای
اس که عملی شدن آن بیش از هر چیز به ماهیـ اسـتفاده کـاربران در زمینـه سیاسـی و اجتمـاعی
مربوط برمیاردد.
در همین زمینه هابرماس نسب به نقش فناوری نوین ارتباطی و ن ام اطالعرسانی مدرن در
تقوی حوزه عمومی ـ که منجر به اف واوی آزاد و انتقادی افراد مـیشـود ـ دیـدااهی مثبـ
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ندارد .به اعتقـاد وی ارتباطـات اسـترده معاصـر حـاوی مقـدار زیـادی اطالعـات نـاموثق و
تحریفشده اس که بر اصول تجاری و سرارمیهایی تکیه دارند که ابتـذال و اریـز از واقعیـ
محتوای اصلی آنها را تشکیل میدهد.
اما جدا از موضع ن ری سف وسخ هابرمـاس و بـا بینشـی منصـفانه نسـب بـه تحـوالت
رسانهای جدید میتوان اف  ،این تحوالت ـ بهویژه تحوالت مربوط به شکلایـری رسـانههـای
تعاملی و شبکه ای ـ زمینه را برای ارتباطات افقی و مشارک و کنشگری بیشـتر کـاربران فـراهم
آوردهاند .به این معنی که اشکال مختلف رسانههای جدید فضا و زمینـه مسـاعدتری را در جهـ
تولید غیرتجاری اطالعات و اردش اطالعات عمومی فراهم آوردهاند؛ اما بااینوجود شاهد هستیم
که مسائل و موضوعات عمومی بخش ناچیزی از اطالعات موجود در فیسبوک را شامل میشوند
و به این عل که طرس این موضوعات در فضای فیسبوک بسیار پراکنده و تکهتکه اس بهندرت
مباحثه و مذاکره عمومی بر سر این موضوعات ـ همچنان که در حوزه عمـومی آرمـانی توصـیف
شده اس ـ شکل میایرد .عالوهبر ایـن ،اطالعـات موجـود در فـیسبـوک حتـی ااـر خصـل
غیرتجاری داشته باشند ،به دلیل غلبه جنبه «سرارمکننده» بـودن ،خصـل «اریـز از واقعیـ و
تصنعی بودن» آنها حتمی اس .
برای کاوش این مقوله بهصورت تجربی در میان اروههای فیسبوکی ،مسائل عمـومی را بـه
چهار دسته؛ مسائل عمومی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی دستهبندی کرده و سـپس بـه
تحلیل محتوای این اروهها با توجه به این چهار دسته پرداختهایم .برای نمونه از مجموع بررسـی
مطالب به اشتراکاذاری شده در اروه «اپ کده» تنها مطلب کوتـاهی در مـورد اخـتالسهـای
مالی ـ که جزو مسائل عمومی سیاسی ـ اقتصادی بود ـ وجود داش که البته این مطلب نیز فاقد
عمق بوده و در قالب چند جمله کوتاه بیان شده اس  .از این میان اغلـب مطالـب سـرارمکننـده
بودهاند .در بررسی همین میزان مطلـب در اـروه «جامعـهشناسـان آزاد» بیشـتر مطالـب دربـاره
موضوعات عمومی و از نوع فرهنگی و اجتماعی بودهاند ،البته نکته موردتوجه در مورد این مطالب
این اس که اغلب کوتاه و فاقد عمق بودهاند .همچنین این مطالب بهرغم عمومی بودن بهنـدرت
منجر به بستری برای بحث و اف واوی کاربران شدهاند .نبود ثبات موضوعی و پراکنـده بـودن
مطالب نیز ،یکی دیگر از ویژایهای مطالب به اشتراکاذاری شده در این اروه بـوده اسـ کـه
این امر مانع از ایجاد مباحثه و اف واوی پایدار بر سر آنها میشود.
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این مقوله همان اونه که در تعریف آمده اس به این معنی اس که حوزه عمومی به مکـانی
برای تبادلن ر نیاز دارد ،مکانی قابلدسترس برای همه شـهروندان کـه امکـان بیـان و مجادلـه
تجربیات اجتماعی و دیدااه ها در آن وجود داشته باشد .دسترسپذیری مقوله پیچیـدهای اسـ و
میتوان آنرا از ابعاد مختلف مورد مداقه قـرار داد .نخسـ  ،بـهدلیـل اسـترش زیرسـاخ هـای
ارتباطی بهویژه فراایری اینترن به ن ر میرسد افراد بسیاری میتوانند بهراحتی بـه شـبکههـای
اجتماعی دسترسی داشته باشند و از آن برای ارتباط و تعامل با دیگران ،دورهم جمع شدن و بیان
تجربیات و دیدااههای خود استفاده کنند .البته وجود نابرابری در توزیع امکانات و زیرسـاخ هـا،
تأثیر منفی بر دسترسی به شبکههای اجتماعی مجازی میاذارد .دوم اینکه اشکال جدید تعامل از
طریق سای های شبکههای اجتماعی مجازی به افراد جدیدی که دیدااه و عقایدشان بـهصـورت
معمولی موردتوجه قرار نمیایرد این امکان را میدهد تا عقایدشان را با دیگران در میان بگذارند.
این امر به آنها کمك میکند تا نقشهای فعالتری در مشـارک اجتمـاعی و سیاسـی عهـدهدار
شوند .از این من ر فیسبوک میتواند فضای جدید بحث برای آنهایی که طرد شدهاند یا فرصـ
و امکان سخن افتن را بهصورت عمومی نداشتهاند ،فراهم آورد .غلبه ارتباطات افقی بر ارتباطـات
عمودی بهواسطه اشکال متنوع رسانههای جدید بهویژه شبکههای اجتمـاعی فضـای بـازی را در
اختیار افراد عادی و طردشده قرار میدهد تا بتواند بهراحتی و بدون ن ارت مرکـز کنتـرل صـدای
خود را به اوش دیگران برسانند ،به بحث و تبـادلن ـر بـا دیگـران و خلـق تجربیـات مشـترک
بپردازند؛ و درنهای اینکه حتی اار ابزارها و امکانات ورود به شبکههای اجتماعی بهصورت برابـر
توزیع شده باشد حضور در شبکههای اجتماعی در مقـام نـوعی حـوزه عمـومی مجـازی نیازمنـد
پیش نیازهای مهارتی ازجمله داشـتن سـواد رسـانهای و همچنـین برابـری در سـطوس اجتمـاعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی اس  .نابرابری در ایـن سـطوس و نداشـتن سـواد رسـانهای موجـب
نابرابری در توزیع و استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی میشود.
با توجه به ابعاد باال درمجموع میتوان به توان باالی شبکههای اجتمـاعی مجـازی بـه طـور
اعم و فیسبوک بهطور خاص در زمینه مقوله دسترسپذیری اشاره کرد؛ در این معنا فـیسبـوک
فضای مناسبی را در اختیار افراد قرار می دهد تا بتواننـد اـرد هـم آینـد و بـه تعامـل و ارتبـاط و
همچنین مباحثه و مذاکره بپردازند.
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 .6بحث و نتيجهگيري

هدف این پژوهش تحلیل وضعی تحلیل وضـعی شـبکههـای اجتمـاعی مجـازی ایـران اسـ .
شبکههای اجتماعی مجازی اونه ای از الگوهای تمـاس هسـتند کـه در آنهـا تعامـل و ارتباطـات بـین
عوامل شبکهای توسط یك پایگاه فنی و زیرساخ اینترنتی مـورد پشـتیبانی قـرار مـیایـرد .در ایـن
شبکهها هدف ،عالقه یا نیاز مشترک میتواند عنصری پیونددهنده باشد که باعث میشـود تـا عوامـل
مرتبط حتی بدون حضور فیزیکی احساس کنند که در یك اجتماع و جمع حقیقی قرارارفتهاند.
اار مؤلفههای اساسی حوزه عمومی را اف واو و افکار عمومی و واکنش بدانیم ،شبکههـای
اجتماعی به مثابه یك رسانه جدید ،بستر مناسبی برای ظهور و تجلی هر یـك از آنهاسـ  .افـراد
میتوانند از طریق شبکههای اجتمـاعی بـه افـ واـو و تعامـل پیرامـون مسـائل و موضـوعات
موردعالقه خود بپردازند و از این طریق افکار عمومی بهعنوان صدای مردم شکل بگیرد و هریك
می توانند در مخالف با یك مس له و موضوعی اجتماعی و سیاسی دس به کنش بزنند.
استرش فضای مجازی موجب دسترسی بیشتر شـهروندان بـه اطالعـات مختلـف سیاسـی،
اجتماعی ،فرهنگی و غیره شد .فضای مجازی با امکاناتی از قبیـل عـدم کنتـرل ،تمرکزاریـزی،
انعطافپذیری ،دسترسی آسان به هر نوع اطالعات ،خصل دوسویه و اف واویی ،امکان انتشـار
هراونه اطالعات و  ...نوید دنیایی برابرتر را میدهد.
در این میان برخی از ن ریهپردازان دیدی منفی نسب به فضای مجازی دارند .آنان برخـی از
خصل های فضای مجازی را که بهعنوان ویژایهای خاص این فضا معرفی شدهانـد ،بـا دیـدی
انتقادآمیز مینگرند .برایمثال ،آنچه در فضای مجازی بهعنوان «جریان دوسویه ارتباط و تعامل»
نگریسته میشود ،آکنده از روابط نابرابر اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...دانسته میشـود .حـال
این پرسش پیش می آید که فضای مجازی تا چه حد توانسته اس بستری مناسب را برای نـوعی
حوزه عمومی مجازی (مورد مطالعه :چند اروه فیس بوک) فراهم آورد ،حـوزهای کـه دمـوکراتیزه
شدن بیشتر جامعه را سبب میشود .در این پژوهش ،این موضوع در پنه مقوله (استداللپـذیری،
برابری در اف واو ،رهایی ،مطرسشدن مسائل عمومی ،دسترسپذیری) موردبررسی قرار ارفـ .
یافتهها نشان داد که این فضا به مثابه نوعی حوزه عمومی مجازی بهرغم آنکـه زمینـه دسترسـی
شهروندان به اطالعات مختلف و امکان اف واو بر سر موضوعات مختلف را فراهم آورده اسـ ،
به دالیلی همچون ،وجود توزیع نابرابر سرمایههای مختلـف ،خصـل سـطحی بـودن اطالعـات،
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نمودار شماره  :2مدل حوزه عمومی تضعيفشده در شبکه اجتماعی فيسبوک

مدل باال نشان می دهد آنچه در شبکه اجتماعی فیس بوک از حوزه عمـومی بـه وجـود آمـده
اس  ،نمونه تضعیفشدهای از حوزه عمومی اس که در آن معیارهای حوزه عمومی هابرماس یـا
امکان شکلایری نداشته یا به شکل ضعیف و تغییر شکل یافتهای ظهور یافتند .عوامـل متعـددی
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ادامهدار نبودن مسائل مطرس شده ،غلبه جلوه بر ایده ،جنبه سرارمکننده بودن مطالب ،خصل
انتقادی نبودن مطالب و مسائلی از این دس تضعیف میشـود .درواقـع ایـن یافتـههـا بـرخالف
یافتههای سید علوی و نقیبالسادات ( )1391اس کـه نشـان مـیداد وبـالگهـا و شـبکههـای
اجتماعی از مصادیق حوزه عمومی در فضای مجازی هستند .همچنین در یافتههای این پـژوهش
از سویی در تطابق با یافتههای یزدخواستی و دیگـران ( )1392اسـ کـه نشـان مـیداد هرچنـد
شبکههای اجتماعی امکان اف واو را ارتقاء میدهنـد ولـی محـدود و مغشـوش کننـده آن هـم
هستند ولی از سوی دیگر بر خالف یافتههای تحقیق این پژوهشگران؛ که محدودی مـورد ن ـر
را ناشی از توزیع نابرابر ایناونه فناوریها میدانس  ،تحقیق حاضر این محدودی ها را عالوهبـر
اینکه ناشی از نابرابری در توزیع امکانهای مرتبط با این فناوری میداند ،همچنـین نـابرابری در
مناسبات میان کاربران و تفاوت در سـرمایه ( )...را بـه عنـوان محـدوی هـای اصـلی پـیشروی
شکلایری اف واوی آزاد و برابر قلمداد میکند.
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که حول مرکز این مدل هستند در مجموع به شکلایری شکل تضـعیفشـدهای از حـوزه عمـومی در
شبکه اجتماعی منجر میشوند .این عوامل (مؤلفهها) امکانهای ضـد و نقیضـی بـرای حـوزه عمـومی
شبکهای به وجود میآورند .از سویی در ساختار فنی شبکههای اجتماعی امکان برابری وجـود دارد ولـی
در عین حال نابرابری در دسترسی و نابرابری در سرمایه نیز وجود دارد.
بر اساس یافتههای به دس آمده هرچند از لحاظ ساختاری ،فیس بوک با فراهم آوردن ،امکانـات
متعددی ن یر قابلی انتشار بیحدوحصر اطالعات ،ارائه ن رات ،به اشتراکاذاری فایلها ،اجرای
ویدئوها و  ،...فرص های برابری را در اختیار کاربران میاذارد که تنها بـا امکـان قابلیـ وصـل
بودن به اینترن میتوانند از امکانات آن بهره ببرند ،امکاناتی کـه نویـد جامعـهای آزاد و برابـر را
میدهند که همه می توانند با مشـارک در آن ،بـدل بـه اعضـای بـالقوه و فعـال آن شـوند؛ امـا
بااینحال بعضی از عوامل مهم منجر به تضعیف خصل های رهاییبخش حوزه عمـومی مجـازی
میشوند .برخورد سطحی با مطالب ،شکلایری قضاوتهـای کلیشـهای بـه دلیـل ناآشـنا بـودن
کاربران ،عدم تداوم استداللهای عقالنی ،نمایشی بودن ن رات ،احساسـی بـودن مطالـب جـای
اســتداللی بــودن آنهــا ،نــابرابری در دسترســی ،نــابرابری در ســرمایه (نمــادین و فرهنگــی)،
خودسانسوری ،غلبه مطالب سرارمی و غیرجدی بر مباحـث عمـومی ،مداخلـه دولـ در فضـای
مجازی ازجمله عوامل موثر در زیس جهان ایرانی هستند که منجر بـه تضـعیف حـوزه عمـومی
مجازی میشوند .در حقیق باز ف ودالی شدن حوزه عمومی واقعی بهوسیله دول  ،حـوزه عمـومی
مجازی را متأثر ساخته اس  .بهطوری که ما شاهد نوعی «حوزه عمومی نمایشی» هستیم کـه در
آن الیكپذیری ،جانشین حقیق تام و تمام برآمده از اف واوهای استداللی میشود .از یك سو
فیلتر شدن شبکه اجتماعی فیسبوک و متقابالً سریز شدن جریان یـكسـویه اطالعـات توسـط
رسانه ملی از جمله عوامل مهم نمود بازف ودالی شدن حوزه عمومی توسط دول هستند .از سوی
دیگر ترس از توبیخ شدن و همچنین رانده شدن کاربران از حوزه عمومی واقعی به حوزه عمـومی
مجازی و متقابالً سیطره یافتن جماع های نمایشی به جـای جماعـ هـای انتقـادی در زیسـ
جهان ایرانی از جمله عوامل دیگری بودهاند که حوزه عمومی مجازی را به تحلیـل بـردهانـد .بـه
عبارتی ،بسیاری از کاربران با توجه به عدم امکان بروز خود در جهان زیس واقعی و روبروشـدن
با واقعی ناخوشایند روزمره تشکیل جماع های مجازی ایرانی در شبکه اجتماعی فـیسبـوک را
رویکردی مناسب در مواجهه با به حاشیه رفتن آنها در حوزه عمومی واقعی دانستند.
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