
 

 شناختی جامعه تحلیل(. 139۷) مهرداد ،نوابخش و ابراهیم متقی، ؛فریبرز پیرو،

 دوره دهمین  درانتخابات عمومی حوزه مثابه به تلگرام اجتماعی رسانه نقش

جامعه شناسی نهادهای  .تهران موردی مطالعه ایران، اسالمی شورای مجلس
 .۲13-۲۴۵(، 1۲)۵ اجتماعی،

حوزه عمومی رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه تحلیل جامعه شناختی نقش 

 *تهران مطالعه موردی ،دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ایرانانتخابات در

 3مهرداد نوابخش و ۲ابراهیم متقی، 1فریبرز پیرو

 ۱۵/۱۱/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                         ۲۰/۵/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

 چکیده
آیند و آزادانه با یکدیگر هم توانند گردای از زندگی اجتماعی است که مردم میحوزه عمومی، عرصه

 تأثیرشان را بشناسند و از طریق این مباحث بر کنش سیاسی موجود گفتگو نموده و مشکالت اجتماعی

توانند با احیا و گسترش حوزه میهای اجتماعی رسانه های ارتباطی،فناوریبه لطف گسترش  بگذارند.

به صحنه آورند و از زوال آن جلوگیری  را هابرماس عمومی، کنش ارتباطی و عقل ارتباطی مورد نظر

 که است آنان یدهرأی رفتار و یاسیس مشارکت شهروندان، یاسیس هایکنش نیترمهم از یکی .کنند

در این  .است گرفته قرار دینوپد یاجتماع هایرسانه تأثیر و عمل محدوده در گری،ید زیچ هر از شیب

گیری هدفمند به تحلیل جامعهدار و نمونهپژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت

دهمین دوره مجلس شورای حوزه عمومی در انتخابات رسانه اجتماعی تلگرام به مثابه نقش شناختی 

های تلگرام در ایام جامعه آماری این تحقیق کانال پرداختیم. اسالمی ایران مطالعه موردی تهران

با تقویت ، تلگرام() اجتماعی  مقوالت حوزه عمومی پژوهش نشان داد که رسانهمطالعه انتخابات است. 

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ات رفتار و مشارکت سیاسی مردم در انتخابحوزه عمومی سیاسی، 

 خود قرار داده است. تأثیررا تحت ایران 

  ؛ مجلس دهم.انتخابات ؛های اجتماعیرسانه ؛: حوزه عمومیهاکلیدواژه

 

تحلیل جامعه شناختی  "رساله دکتری مولف اول در رشته جامعه شناسی سیاسی با عنوان*  این مقاله برگرفته از 

تحت راهنمایی و  "نقش حوزه عمومی )رسانه های اجتماعی( در انتخابات مجلس دهم، مطالعه موردی تهران 

 مشاوره مولف سوم و چهارم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات است.

 )نویسنده مسئول(،  درس دانشگاه رازی کرمانشاهمجامعه شناسی سیاسی، دکتری  -1
pairo1975@yahoo.com 

 emottaghi@ut.ac.ir، استاد علوم سیاسی، دانشگاه تهران -۲

 m.navabakhsh@iauctb.ac.ir،  تحقیقات تهراناستاد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و -3
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 بیان مسئلهمقدمه و  -۱

در تهییج افکار ، حوزه عمومی برگذار تأثیرهای ابزارها به عنوان یکی از توانمندی رسانه

، به های سیاسی، نقد نظام اجرایی در نقش وجدان جمعی جامعهعلیه نظام عمومی بر له یا

در  ،ها به عنوان وظایف این نهادهای سیاسی و اجتماعی و بسیج تودهتصویر کشیدن واقعیت

سازی، انگیزش و اشتیاق با جریان یک امر سیاسی تحت عنوان انتخابات فرصت ظهور یافته و

شوند. به همین خاطر ذهنیت برده و یا سبب رخداد معکوسی میمشارکت سیاسی مردم را باال 

ه بها سازی از کارکردهای اصلی رسانهسازی و هویتگفتمان ،سازی، معناسازیسازی، انگاره

و رنج در  غیرهمیزانی که یک جامعه از ضعف نهادهای مدنی، احزاب و هر به روند. شمار می

ها جایگزین نهادهای شود زیرا رسانهها بیشتر میبه همین میزان نقش رسانه عذاب باشد

ها، ها، به مثابه بستر جریان سیال و مسالمت آمیز افکار، ایدهرسانه اساساً. شوندسیاسی می

ها بر سر ها و تباین دیدگاهشدن اختالف عقیده ها، آرزو و نیازهای اجتماعی از کشیدهخواست

کنند. جتماعی به تخاصم، پرخاش و خشنونت و توسل به قوه قهریه جلوگیری میحل معضالت ا

 توانند با احیا و گسترش حوزه عمومی، کنش ارتباطی و عقل ارتباطی مورد نظرمیها رسانه

بدیل هدایت افکار امروزه نقش بی .به صحنه آورند و از زوال آن جلوگیری کنند را هابرماس

ها پذیرش این اعتقاد را که جهان امروز در دست کسانی است که رسانهها، عمومی توسط رسانه

دهی به فرهنگ سیاسی هر ها با جهتکند. رسانهرا در اختیار دارند بیش از پیش تقویت می

نفوذ های ذیجامعه، سبب انگیزش و بسیج توده مردم به سوی اهداف خاص احزاب و گروه

شناسی انتخابات به عنوان بخشی از حوزه قالب جامعهشوند. مطالعه انتخابات در سیاسی می

ها در غیاب احزاب رسمی شناسی سیاسی و شناخت نقش هدایتگرانه رسانهمطالعاتی جامعه

 دار و توصیف رفتار انتخاباتی شهروندان مستلزم شناخت متغیرهای چندی است.شناسنامه

های ها و رسانهمجازی در شبکه های جهانی اینترنت و به تبع آن ایجاد فضایپیدایش شبکه

های الکترونیکی جدید را بیش از پیش در هایی است که نقش رسانهاز جمله متغیر 1اجتماعی

های اجتماعی در فضای مجازی سطوح مختلفی از دسترسی سازد. رسانهانتخابات نمودار می

اند. ایجاد نمودههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همانند فضای واقعی برای افراد در حوزه

کنند( جای خالی که فضایی برای گفتگو فراهم می) های اجتماعی مجازیامروزه شبکه و رسانه

های پردازند( را پر نموده و به عنوان رسانهمی رسانیاطالعکه تنها به ) ۲های جمعیرسانه

 

1- Social media 

2- Mass media 
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اند مردم و دولت شدهرسان میان های جریان اصلی، تبدیل به رسانه پیامجایگزین در برابر رسانه

جدید  1های اجتماعی در عصر کنونی نوع مدرنی از حوزه عمومیو به تقویت این باور که رسانه

های ترین رسانهاز میان مهم شود.اند منتج میشکل داده ۲را در مقابل حوزه عمومی هابرماس

های مهم کمپینهای اخیر در تحوالت مهم کشور نظیر انتخابات و دیگر اجتماعی که در سال

رسان تلگرام اشاره کرد که مطابق توان به پیاماند، میگذار بودهتأثیرسیاسی، اجتماعی و مدنی 

 .میلیون کاربر فعال دارد ۴0اکنون در ایران قریب به اعالم پاول دوروف ، هم

های دموکراتیک به شمار گیری ساختار سیاسی در نظاماز ارکان مهم شکل 3نتخاباتا

های و در برگیرنده چرخش مسالمت آمیز قدرت، گسترش نظارت مردم، مشارکت الیه رودمی

های ها برای حفظ ساختارهای جامعه مدنی است. به همین منظور دولتمختلف و رشد نهاد

نمایند. هدف از انتخابات در بسیاری از مشروع خویش اقدام به برگزاری انتخابات آزاد می

دهنده بزرگ سال یک رای شیدن ساختاری است که در آن هر رایکشورها، ساختن و تحقق بخ

 بالکسل،) کندمجزا دارد که ارزش آن با بقیه برابر است و از اصل یک فرد، یک رای پیروی می

ها کننده حیات دولتانداز استقبال از انتخابات توسط مردم، خود تضمین(. چشم1۵8: 1389

برگزاری  بیش از صد سال برگزاری انتخابات و مشخصاً(. سابقه ۲93: 1381 گیدنز،)باشد می

انتخابات سراسری پس از پیروزی انقالب اسالمی، نهادینه شدن این نوع از مشارکت  3۵بیش از 

حضور در انتخابات و مشارکت سیاسی، عمل  برای هر نظام سیاسی،دهد. سیاسی را نشان می

زیرا حضور  ت بسیاری برخوردار استرای دادن و حضور حداکثری و گسترده مردم از اهمی

-دهد و در عرصهحداکثری پشتوانه مردمی و اعتماد اجتماعی مردم را به نظام سیاسی نشان می

 .بسزایی بر نحوه تعامل آن کشور با دیگر کشورها خواهد گذاشت تأثیرالمللی های بین

برای انتخابات در های عمومی، هنگام آماده شدن های چشمگیر در عرصهگیری رقابتشکل

های دید. رسانه« رسانه»های مهم حوزه عمومی به نام توان در یکی از مولفههمه کشورها را می

های افکار عمومی، در رقابت به دهیو مجازی که هر کدام در جهت دیداری، نوشتاری، شنیداری

د تا بلکه رفتار شونهای سیاسی خاص مورد استفاده واقع میانتخاباتی از سوی احزاب و گروه

کنونی  هدر ایران در دور .های خاصی سوق دهندانتخاباتی رای دهندگان را به سمت گرایش

سنتی مانند منبر، تجمع، سخنرانی، چاپ پوستر، روزنامه و نیز  های حوزه عمومیمولفهعالوه بر 

    هایتلویزیون ،مانند رادیو هایی نوینیرسانهدر حوزه عمومی جدید و مدرن صداوسیما، 

 

1- Public sphere 

2- Habermas 

3- Elections 
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های اجتماعی، بوک، شبکههمراه، پیامک، ایمیل، فیساینترنت، وبالگ، سایت، تلفن، ایماهواره

های تبلیغاتی ظهور و اهمیت فراوانی یافته که حتی در انتخابات دی وی دی و سی دی فیلم

هر یک  .نقش مهمی ایفا کردند 90و انتخابات مجلس نهم در اسفند ماه  88ریاست جمهوری 

های نوین ارتباطی از این قدرت برخوردار است تا طیف بیشتری از افراد از این امکانات و فناوری

 را به شرکت در انتخابات ترغیب کند یا شهروندان را قانع سازد که انتخابات را تحریم کنند.

و تاب  های دیگر، با تبهمچون انتخابات شورای اسالمی ایران مجلسدهمین دوره انتخابات 

ها و شبکه تأثیرباال میان مردم برگزار گردید اگر چه تا قبل از این هیچ گاه تا این حد تحت 

دهمین  های اجتماعی مجازی در انتخاباتنقش رسانههای اجتماعی مجازی نبوده است. رسانه

ای هآوری چهرهدر کالن شهری مانند تهران، که منجر به رای دوره مجلس شورای اسالمی ایران

های شناخته شده و با سابقه اصولگرایان و نه چندان مطرح لیست اصالح طلبان در مقابل چهره

گذاری این تأثیرگویای  در این انتخابات، 1۲تا  1 از طرفی رشد مشارکت مردم در مناطق

های با فضاسازی و به صحنه آوردن چهره)ها که حوزه عمومی انتقادی را در بین جامعه رسانه

های رسانه)ترتیب نقش حوزه عمومی ( شکل داده بودند شد. بدینغیره التصویر و ممنوع

ها به عنوان اجتماعی( بر امور مختلف سیاسی بویژه انتخابات امری است که هم دغدغه دولت

 صاحبان اصلی قدرت و شهروندان نیز به عنوان عاملین بالقوه یا بالفعل سرنوشت خود است.

به مثابه حوزه  تلگرام شناختی نقش رسانه اجتماعیتحلیل جامعهژوهش به ، در این پبنابر این 

می دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ایران مطالعه موردی تهران در انتخابات  عمومی

 پردازیم.

 پژوهشپیشینه  -۲

ویژه ههای اجتماعی و بهای صورت گرفته ، تحقیق مشابهی که رسانهدر نتیجه بررسی

حوزه عمومی در انتخابات نشان داده باشد یافت نشد.  ابزار تقویت کنندهتلگرام را به عنوان 

افزار اجتماعی تلگرام در انتخابات دوازدهم ریاست شبکه اجتماعی و انتخابات، نقش نرمالبته 

های اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات مورد بررسی قرار گرفته است. جمهوری، رسانه

و بر مطالعات  تأثیرهای قبلی گیرد که از پژوهشای قرار میضمن اینکه هر تحقیق در زنجیره

 گذارد. بعدی اثر می

 از اینترنت  که دهدمی نشان خود دکتری رساله در( 1381) چال میناوندمحمد قلی 

 اینترنت شبکه. است برخوردار عمومی حوزه کارکرد ایفای برای زیادی امکانات و هاقابلیت

 هم با برابر و آزاد گفتگوی به مناسب فضایی در تا گذاردمی جوامع مردم اختیار در امکاناتی
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 مسائل درباره مشترکی نظرهاینقطه به مباحثه، و گفتگو فرآیندهای نتیجه در و بپردازند

 .دهند شکل عمومی افکار به و یابند دست اجتماعی و سیاسی

 هایشبکه نقش بررسی به ایمقاله در( 1393) فر یعقوبی حامد و فر ابراهیمی طاهره

 ایران 88سال جمهوری ریاست انتخابات بر کیدأت با عمومی افکار گیریشکل در اجتماعی

 متعدد نظرات بررسی با نیز و کارکردگرایی چهچوب در نموده سعی وی. است پرداخته

 دسته اسناد بر تکیه با عمومی، افکار بر اجتماعی هایشبکه تأثیر خصوص در شناختیجامعه

 بحث مورد موضوع تحلیل و تجزیه به غربی موسسات توسط شده منتشر آمارهای و اول

 است. پرداخته

های اجتماعی مجازی بر شبکه تأثیر( به بررسی 1391)بهجت یزدخواستی و همکاران 

محدودیتی که از کند با توجه به ها پرداخته و در این میان اشاره میمیان فرهنگ گفتگوی

وجود ه لحاظ دسترسی و استفاده از این امکانات وجود دارد حوزه عمومی مجازی خاصی را ب

نامطلوبی بر انتخاب  تأثیرها را محدود و مخدوش کرده و آورند و گفتگو میان فرهنگمی

 خواهند داشت. 

 تگو در فضایحوزه عمومی و گف»تحت عنوان  ایمقاله( در 139۲)پور و دیگران عدلیصمد 

برقراری ارتباط  گیرند که هر چند ارتقای امکاننتیجه می« های اجتماعی مجازیمجازی شبکه

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

تبط با این های مراساساً از توزیع نابرابر امکان کننده آن هم است. محدودیت مورد نظرمخدوش

ها شود و وضعیت خاص حوزه عمومی مجازی هم گفتگو میان فرهنگمی ها ناشیگونه فناوری

 واسطه حوزه عمومی مجازی کههای اجتماعی مجازی، بهکند. در واقع، شبکهمی را مخدوش

 .کنندها را محدود و مخدوش میآورند، گفتگو میان فرهنگپدید می

بوک، اینستاگرام فیس) های اجتماعیرسانه تأثیر( 139۵)ارن علیرضا عبداللهی نژاد و همک

دهی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی در انتخابات مجلس شورای و تلگرام( بر رفتار رای

اند. در این مطالعه که با را مورد مطالعه قرار داده 139۴اسالمی و خبرگان رهبری در سال 

های اجتماعی و نظریه اثر بخشی یا اعتماد شبکه استفاده از سه نظریه مشارکت سیاسی،

دهد که بین های پژوهش نشان میسیاسی به عنوان چهار چوب نظری پژوهش انجام شده یافته

های اجتماعی های اجتماعی با مشارکت سیاسی، میزان اعتماد به رسانهمیزان استفاده از رسانه

های اجتماعی با مشارکت سیاسی رسانه و مشارکت سیاسی و میزان اثر بخشی در استفاده از

ای مقطع تحصیلی و سن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در ارتباط با دو متغیر زمینه

 رابطه معکوس و معنادار است. سیاسیپاسخگویان با مشارکت 



 ۹۷/ پاییز و زمستان  ۱۲جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  ........................ ۲۱8

 

بوک فیس در افراد عضویت تأثیر چگونگی مطالعه به ،(139۵) عسکری پور و محمد رضایی

 بنابر. است پرداخته ایران در 139۲ سال  جمهوری ریاست انتخابات در آنها دهیرای رفتار بر

 جمهوری ریاست انتخابات اولین عنوان به 9۲ انتخابات در مشارکت بودن تابو پژوهش هاییافته

 قرار همچنین وبوک فیس جز به نظر تبادل فضای نبود ،88سال حوادث و انتخابات از بعد

 بر آن گذاریتأثیر چرایی دالیل از رسمی هایرسانه برابر در فضایی جایگاه دربوک فیس داشتن

 که دهدمی نشان هایافته. است مشارکت به مشارکت عدم از کاربران انتخاباتی نظر تغییر

 بدون سیاسی مشارکت بربوک فیس مانند "اجتماعی شبکه های سایت" تأثیر مطالعه نخست،

 دوم،. است پذیر امکان ایران در هاشبکه این موقعیت و سیاسی خاص وضعیت به توجه

 به منجر ناچار به اما ،شوند سیاسی انگیزه و اطالعات افزایش به منجر شاید سیاسی هایبحث

 ،گفت سخن کلی طور به سیاسی مشارکت از تواننمی سوم،. شوندنمی انتخاباتی رفتار تغییر

 .است آن انواع از یکی انتخاباتی مشارکت که است ایگسترده مفهوم سیاسی مشارکت که چرا

 حساب به ایران در سلبی سیاسی مشارکت ایگونه باید نیز را انتخاباتی مشارکت عدم ،بسا چه

 .آورد

با رجوع به آراء استادان و صاحب نظران  ،(1396) سید محمد مهدی زاده طالشی و دیگران

اجتماعی تلگرام پرداخته است. در نتیجه این  افزارنرمبه مطالعه  ،حوزه رسانه و جامعه شناسی

 ،و با استفاده از نظریات تبلیغات و اقناع ،و هدفمند ایخوشه گیرینمونهتحقیق که با روش 

بیانگر معنادار بودن  ،سازی و استفاده و رضامندی صورت گرفته است نتایج تبیینیبرجسته

اجتماعی  افزارنرمهای کارکردبین تلگرام و شرکت در انتخابات،  های تبلیغاتیرابطه بین، ویدیو

و تبلیغات نامزدها در تلگرام و شرکت در  جذابیت شعارهابین  شرکت در انتخابات، تلگرام و

بین استفاده از نمادها و نشانه ها در تبلیغات کاندیداها و احزاب در تلگرام و شرکت  انتخابات،

های افراد صاحب نفوذ سیاسی در تبلیعات انتخاباتی در تلگرام و پیامبین انتشار  ،در انتخابات

 .باشدمیشرکت در انتخابات  

 سیاسی زندگی در عمومی حوزه اهمیت و ماهیت درباره بحث ( ضمن۲003) 1اوبراین روری

 اینترنت» کندمی تاکید اینترنت اجتماعی و سیاسی بررسی در مفهوم این به توجه لزوم بر

 با خود پژوهش در وی. «کند احیا دموکراسی محرک موتور عنوان به را عمومی مباحثه دتوانمی

 شهروندان سیاسی ارتباطات در اینترنت آمیز موفقیت کاربرد از متعددی های نمونه به استناد

 و تقویت لزوم بر تاکید با و شماردمی سیاسی عمومی حوزه تقویت برای امکانی را شبکه این

 

1- Rory O'Brien 
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 این تبدیل برابر در را خطر و چالش بزرگترین اینترنت، سیاسی و مدنی کاربردهای توسعه

 شبکه محتوای کنترل برای اقتصادی بزرگ هایبنگاه تالش ،را موفق عمومی حوزه به شبکه

 عنوان به تا است گرفته بهره عمومی حوزه باب در دیگران و هابرماس نظریات از وی. داندمی

 روند به بخشیدن تکامل در اینترنت ارتباطی های قابلیت ارزیابی برای آن از تحقیق نظری مدل

 .جوید سود دموکراتیک

امریکا  جمهوری ریاست انتخاباتی مبارزات در که دهدمی نشان یپژوهش( در ۲013) تاواتر

 در مشارکت  سیاسی، هایگروه به پیوستن انتخاباتی، کاندیداهای شناخت برای جوانان (،۲008)

. اندگرفته بهره اجتماعی هایرسانه از دیگران با سیاسی اطالعات تسهیم و سیاسی های بحث

 یا اجتماعی هایشبکهاز  سال ۲9تا 18از جوان افراد پیو، نظرسنجی مرکز پیمایش براساس

درصد(، ترغیب  ۲۴)دانش سیاسی خود  و آگاهی ارتقاء برای اجتماعی هایرسانه دیگر و توئیتر

درصد( دنبال کردن مقامات و  ۴۲)و نظرات  هادیدگاهدرصد(، انتقال  3۴)دیگران به رای دادن 

 .اندبردهدرصد( بهره  ۲۵)کاندیداها 

 و سنتی هایرسانه ویژه هایشکل به ات توجهتأثیر بررسی دنبال ( به۲01۲) 1تونر آل. تری

ریاست  انتخابات در دهندگانرأی نیز و جوان افراد آنالین و آفالین سیاسی مشارکت آنالین بر

 از استفاده به کمتری تمایل جوانان تحقیق، نتایج اساس بر .است آمریکا ۲01۲ سال جمهوری

 عوض، در. دارند ترمسن افراد به نسبت سیاسی اخبار و اطالعات برای کسب سنتی خبری منابع

 کسب و گردآوری برای آنالین منابع دیگر و اجتماعی هایرسانه از مایلند جوان بیشتر افراد

می نشان هاپژوهش .نمایند استفاده سیاست به معطوف فرایندهای در مشارکت و اخبار سیاسی

 شناخت برای جوانان (۲008)مریکا آ جمهوری ریاست انتخاباتی مبارزات در که دهند

 تسهیم و سیاسی هایبحث در مشارکت  سیاسی، هایگروه به پیوستن انتخاباتی، کاندیداهای

 . اندگرفته بهره های اجتماعیرسانه از دیگران با سیاسی اطالعات

 هایرسانه سیاسی که جلوه رسیدند نتیجه این ( به۲01۴)و همکاران  ۲زونیگا دو گیل

 .شودمی شمرده سیاسی آنالین مشارکت در قدرتمند کننده تبیین شاخص یک اجتماعی

 اجتماعی، هایرسانه جوان از افراد استفاده چگونگی درباره هنوز فعاالن و پژوهشگران

 سیاسی خود اثربخشی اجتماعی آنالین، سرمایه اجتماعی، هایرسانه از سیاسی هایبرداریبهره

 

1- Terry. L. Towner 

2- Gil de Zúñiga 
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 می تردید و شک با گذارد، می تأثیر هاآنآنالین  سیاسی مشارکت بر که اجتماعی عام اعتماد و

 نگرند.

 تجربیجمع بندی پیشینه -۲-۲

صورت گرفته داخلی و خارجی به صورت کلی به تحلیل تکنولوژی  هایپژوهشدر غالب 

ی اجتماعی مجازی و همچنین نقش هاشبکهاینترنت و حوزه عمومی و یا حوزه عمومی در 

ی خوش بینانه و بدبینانه ای هادیدگاهبا وجود اینترنت در مشارکت سیاسی پرداخته شده است 

در بستر اینترنت وجود دارد مشخصا توجه به رسانه اجتماعی مانند  در تحقق حوزه عمومیکه 

تحت عنوان شکل  ،تلگرام به واسطه اثر گذاری آن در فضای اجتماعی و سیاسی جامعه ایران

امنیتی  ،بنا بر اعالم معاون سیاسی گیری حوزه عمومی در تحقیق های قبلی انجام نشده است.

از آنان از  درصد۷3، که ی اینترنت در ایراندرصد 8۵ضریب نفوذ ستانداری البرز، و اجتماعی ا

نشان از توانایی تلگرام در سوق دادن ( 139۵ ،حقیقیکنند )میشبکه اجتماعی تلگرام استفاده 

رفتار فردی به رفتار گروهی است. همچنین میزان باالی استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام باعث 

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی انتخابات  (139۴افتاده،) ینی تلگرامیزه شدنشد تا پیش ب

رفتار رای دهندگان را با توجه به نقش آفرینی تلگرام در تهییج افکار عمومی و جهت دهی به 

به همین منظور در این پژوهش سعی شده است تحلیل جامعه شناختی  .برده شودتهرانی بکار 

دهمین انتخابات  دررا  نقش حوزه عمومی شکل گرفته شده در بستر رسانه اجتماعی تلگرام 

مورد مطالعه  با مبنا قرار دادن نظریه حوزه عمومی هابرماس دوره مجلس شورای اسالمی ایران

 گیرد. قرار

 چار چوب مفهومی-۲-۳

نظریه حوزه عمومی هابرماس به عنوان چار چوب مفهومی این  تا این پژوهش سعی شدهدر 

 هایرسانه ،تحقیق مورد واکاوی دقیق قرار گیرد. همچنین مقوالتی چون کنش ارتباطی

که به نحوی با حوزه  انتخابات  و به عنوان یکی از ابزار های  حوزه عمومی تلگرام() اجتماعی

 . گرفته استعمومی در ارتباطند مورد بررسی قرار 

 حوزه عمومی-۲-۳-۱

آیند و آزادانه با هم توانند گردای از زندگی اجتماعی است که مردم میحوزه عمومی، عرصه

شان را بشناسند و از طریق این مباحث بر کنش یکدیگر گفتگو نموده و مشکالت اجتماعی
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با توجه به اینکه گفتگو عنصر مرکزی حوزه (. 199۵، 1ُهرستر)بگذارند.  تأثیرسیاسی موجود 

    گردد بنابراین از طریق گفتگو است که افکار عمومی شکل عمومی هابرماس محسوب می

تواند به وظیفه اصلی خود یعنی نقد سیاست های گیرد و از این طریق حوزه عمومی میمی

 دن آنها گردد.دولت بپردازد و موجب عقالنی ش

 ها و مجامعسالن را در درون عمومی ظهور حوزه و مکانی تاریخی هایریشه هابرماس

ها، ها، کافهکند: باشگاهمی گیریوجو و پیجست هجدهم قرن آزاد وعلنی هایبحث عمومی

شمار  اروپا به سیاسیو  ادبی روشنگری دار وپیشگامطالیه در واقع که ها و مطبوعاتروزنامه

 صورت سنت نقش به راجع متعدد پرباری ها و مباحثو مراکز مناقشه مجامع رفتند. در اینمی

اقتدار  با و رویارویی معارضه نخستین بنای و سنگ شالوده مراکز بود که و در همین گرفتمی

 و جامعه دولت میان بندیتقسیم گرفتن تو شد فاصله گردید. با افزایش ریزیپایه فئودالی

 عمومی ، حوزهگرفت بر بازار صورت مبتنی اقتصادی هاینظام گسترش در پی که مدنی

  .(۴6۷:1381 ،نوذری)شکوفا گردید  بورژوایی

 دیدگاهیکی از موضوعات مهم در حوزه عمومی، ابزارهای ارتباطی حوزه عمومی است. از 

از آن جا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی تعداد به نسبت اندکی  برماسها

ی اصلی حوزه عمومی تبدیل همگانی به نهادها هایرسانهاز شهروندان را امکان پذیر می سازد، 

های مدرن وظیفه اصلی حوزه عمومی به نظر هابرماس در عصر رسانه (1396کسرایی، ) شده اند

تشخیص مسائل و مشکالت اجتماعی که نیاز به توجه همگانی دارند. در جهان عبارت است از 

امروز حوزه عمومی نه تنها باید به عنوان ناظر بر حکومت عمل کند بلکه باید به تعامل با نهاد 

های عمومی امروزی از ارتباطات چهره به چهره قدیمی . حوزه.های مختلف حاکمیت بپردازد

ای است که از متنوع و پراکنده های کوچک،های آنها وجود شبکهگیاند و ویژفاصله گرفته

گیرند تا در صحنه عمل سیاسی و اجتماعی ابزارهای مدرن تولید و توزیع اطالعات بهره می

حوزه عمومی نه یک سازمان است و نه یک موسسه یا نهاد  .(1386میناوند چال،)بگذارند  تأثیر

ها بین رو نقطه نظ هادیدگاهبرای تبادل اطالعات،  ه ایبلکه بایستی آن را به عنوان شبک

در واقع حوزه عمومی، عرصه ارتباطات و شکل گیری عقاید است. در حوزه  شهروندان دانست.

شود روشی که در گیرد و نظر افراد غربال و ترکیب میهای ارتباطی شکل میعمومی جریان

ها و نقطه نظرهای مشترک بر آمده از همایشای از دیدگاهگیری مجموعهنهایت منجر به شکل

 (.139۲،دیگرانو یزد خواستی ) گرددمی های شهروندان به نام افکار عمومی

 

1 - Horster 
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 کنش ارتباطی-۲-۳-۲

در  .ی عمومی استهاحوزههابرماس با خلق و بسط نظریه کنش ارتباطی درصدد احیای 

برای به دست آوردن تفاهم و توافق هیچ سالحی جز استدالل منطقی و  ،کنش ارتباطی فرد

رند راه هایی برای توافق قانع کننده ندارد، در کنش ارتباطی، افراد با گفت وگو سعی دا

را همراه  کنش های متعالی این کنش در ذات خود رهایی بخش است چرا که با خودد. برگزینن

خودشناسی از طریق  ای می تواند تحقق یابد که در آناین رهایی در بستر و زمینه  .دارد

 . گفتمان امکان پذیر باشد

 هافرهنگبا ایجاد زمینه فهم گذشته تاریخی و با تامین ارتباط میان  کنش ارتباطی بنابراین

به نظر هابرماس هسته  .عصر حاضر در برقراری وفاق و اجماع نقشی اساسی دارد هایگروهو 

عقالنیت ارتباطی، اختیاری و سبب نوعی وحدت و اجماع در گفت وگوی وجودی و اصلی 

، یابندمیهای هم آگاهی با شرکت در یک مباحثه است که از دیدگاه هاانانس. دوطرفه است

نوذری، ) تضمین کننده مشارکت برابر و آزاد است؛ برای جست وجوی جمعی حقیقت ،مباحثات

عدم عقالنیت( در کنش متقابل اجتماعی  و) عقالنیتچگونه  دادهابرماس نشان (. ۴3: 139۵

 کندمیظهور پیدا  "افراد صحبت کننده و کنشگر" یعنی در ارتباط معمولی بین ،معمولی

تمایز  "استراتژیک"راهبردی کنش  وکنش ارتباطی (. هابرماس بین ۷6: 138۷خانیکی،)

که بر اساس آن کنشگر نه در صدد رسیدن به منافع یکجانبه (. ۷9: 138۷ خانیکی،)گذاشت 

(. از این رو، 10۵ :13۷9پیوزی، )کنش استراتژیک( که در جستجوی رسیدن به تفاهم است )

 ای برای بازآفرینی جامعه است.کنش ارتباطی صرفًا یک عمل گفتاری نیست بلکه شیوه

 تلگرام() های اجتماعیرسانه-۲-۳-۳

اجتماعی از محتوای دموکراتیک تشکیل شده و درک  هایرسانه، گویدمیبرایان سولیس 

 ،درستی از روند نقش مردم دارد؛ زیرا نقش آنها تنها خواندن و منتشر کردن اطالعات نیست

اصطالح  (.68: 1391افتاده، ) اطالعات را تولید و برای دیگران اشتراک می گذارند هاآنبلکه 

کارکرد اصلی  .گیردهای اجتماعی قرار میی رسانهجموعهزیر م« های اجتماعیشبکه»

خود محتوایی تولید  هاشبکهاین  .اجتماعی متصل کردن آدم ها به یکدیگر است هایشبکه

جریان دارد داده ها و اطالعات و محتواهایی است که توسط  هاشبکهو آنچه در این  کنندنمی

مکانی حاکم بر اینترنت بر های اجتماعی به علت بیشبکه .کاربران تولید و منتشر شده است

ترین محورهای اند. عمدههمگانی بنیان نهاده شده ی مشارکتها و بر پایهعالیق افراد و گروه

زمان از امکانات آنالین و دیجیتال در ارتباط با ی هماستفاده ،ایهای جدید رسانهاین تکنولوژی
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جدید، رفتار مخاطب در برابر رسانه هم دچار دگرگونی و از  مخاطب است. در این ارتباط

های اجتماعی و رشد همگانی شدن شبکه .شودمخاطب منفعل به مخاطب فعال تبدیل می

ی افراد ها در زندگی روزمرهتعداد کاربران آن بیانگر افزایش روزافزون نقش و اهمیت این شبکه

و میان فردی، تشکیل اجتماعات مجازی،  موجب ارتباط جمعی اجتماعی هایشبکه  .است

که در این فضای  هاییحوزهآنی، تبادل اطالعات و نظرات شده است، یکی از  رسانیاطالع

قرار گرفته است، کنش ورزی سیاسی و مشارکت  تأثیرمجازی به سرعت و به شدت مورد 

از جمله  فیس بوک، اینستاگرام و تلگرام است.و مشخصا انتخابات سیاسی و اجتماعی 

. در ایران و در جریان آیندمیاجتماعی به حساب  هایشبکه ترینمحبوبترین و پر کاربرد

 هایویژگیاجتماعی تلگرام از استقبال زیادی به خاطر  شبکهانتخابات مجلس دهم در تهران 

 فردش در میان کاربران تهرانی بر خوردار بود.همنحصر ب

: 139۵دیگران، عبد الهی نژادو) باز چند سکویی استمتن یک سرویس پیام رسان  تلگرام،

موجب غیره  های زیاد آن برای ارسال فایل، فوروارد مطالب با رعایت کپی رایت وویژگی (.۴1

 هاکانال ،با امکان هزار نفر عضو() هاگروهچون سوپر  ایتازهامکانات  جذب کاربران شده است

شده تا استفاده  مکرر برای مدیریت این فضا باعثهای بدون محدودیت عضو( و به روز رسانی)

توانایی  .تر از قبل دنبال شود و هر روز به مخاطبانش افزوده شودایران جدی از این ابزار در

ها و الگوها، نمایانگر قدرت کارگیری ماهرانه نمادها، ارزشه آفرینی، فضاسازی و بموج

ممکن است یک  تلگراماست. کنشگران  تلگراماجتماعی رسانه و اجتماعی سیاسی  گذاریتأثیر

نوجوان، یک فرد کهنسال تا یک دولت باشد. آنچه مهم است فضای تکاپو و دامنه اثرگذاری آن 

و تبادل اطالعات، تعامل  اریگذاشتراکمنجر به تلگرام اجتماعی  رسانهاست. تالش کنشگران 

دهی به افکار عمومی جامعه جهت با سایر کاربران، شکل دادن به سالیق و جلب نظر آنان و

درحد  اخیر هایسال، طی اجتماعی بر افکار عمومی در ایرانهای شبکه تأثیرایرانی شده است. 

گذار در فضای اجتماعی و سیاسی کشور بوده تأثیر، کمتر تحولی به این میزان استیک انقالب 

یک کاتالیزور و یک متحول  توانمیاجتماعی را  هایشبکه. فضای (139۴ فر،سلطانی) است

های واقعی میدانی اجتماعی هارسانههادی خانیکی بر این باور است که  .کننده دانست

های سازند. جدال قدیمی رسانهوگو و فرایندهای مؤثر تولید، توزیع و دریافت پیام را میگفت

شده است. ربههای کوچک نداشته، در ایران بارها تجای جز رسانهبزرگ و کوچک که برنده

های کوچک بر ، پیروزی روزنامه۵۷پیروزی نوارکاست بر تلویزیون در انقالب اسالمی سال 

های اجتماعی بر تلویزیون در های مجازی و شبکه، پیروزی گروه۷6تلویزیون در انتخابات سال 

 .(1396 خانیکی،)  دهد، فرجام این بازی جدید را نشان می9۲انتخابات سال 
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تلگرام و فضای مجازی  که  نشان داد،دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ایران  انتخابات 

رسانه ملی و  خصوصاًجمعی  هایرسانهبر افکار عمومی نسبت به ثیرگذاری أتسازی و در شبکه

اصالح طلبان تبلیغات شهری  ،اصولگرایان نسبت به همچنین تبلیغات محیطی جلوتر افتاد.

بسیار کمتری داشتند، بسیارشان ناشناس بودند، تریبون رسمی برای تبلیغ و پخش دعوت 

رئیس دولت اصالحات نداشتند جز به اشتراک گذاشتن آن در تلگرام و همه را مطلع کردن و 

نشان داد در فضای مجازی می توان یک  امر  این  رای شرکت در انتخابات.بتشویق کردن 

که دیگر عکس و پوستر و تلویزیون نتواند تصمیم مردم را عوض  همبستگی ملی ایجاد شود

دهمین دوره انتخابات  که، کردپاسالربندری کارشناس ارشد علوم سیاسی پیش بینی  کند.

های مادی برای تسلط بر افکار عمومی دیگر جوالنگاه سرمایهمجلس شورای اسالمی ایران 

از طریق فضاهای مجازی افکار عمومی را شکل نباشد بلکه این سرمایه های غیر مادی است که 

 .(139۴ پاسالربندی،) می دهند

 انتخابات -۲-۳-4

مبین مرتبه ای از مشارکت سیاسی است که هر  ،انتخابات به عنوان یک رفتار سیاسی

 ،جامعه و هر فردی در جامعه بر اساس فهم سیاسی خود در محیط جغرافیایی جهت حمایت

و بخشی از اراده مردم را در اداره امور به حکومت واگذار  کندمیاصالح و تغییر در آن شرکت 

تظارات و گرایشات اکثریت ن. انتخابات یکی از سطوح مشارکت سیاسی است که بیانگر انمایدمی

(. انتخابات مهمترین ۴8۷: 13۷۷ ایمان،) باشدمیاقتصادی و سیاسی  ،مردم در موارد اجتماعی

بارزترین نوع مشارکت افراد در عرصه سیاسی است که از یک سو پایه های اجتماعی قدرت و 

 و از سوی دیگر مالک خوبی برای ارزیابی توزیع قدرت در جامعه است؛  دهدمیسیاسی را نشان 

دهمین دوره مجلس شورای اسالمی ایران نتخابات ادر فضای سیاسی ایران به طور خاص از 

ای در سرنوشت انتخابات ایفا اجتماعی مجازی جایگاه خاص و تعیین کننده هایشبکهبه بعد، 

. نیروهای اجتماعی در فضای مجازی و به صورت غیررسمی گوی رقابت را از سیاست اندکرده

که  کندمیورزی بر مدار قدرت اجتماعی نیروهایی عرض اندام کرده و . سیاستاندربودهرسمی 

به عبارت دیگر  .کنندمیکنشگری  ،نه حول گفتمان خاصیدر این فضای غیر رسمی همدال

فضای هماورد طلبی گفتمانی و مبارزه برای هژمون شدن از فضای واقعی سیاسی و برگزاری 

ایجاد شده در فضای مجازی نقل مکان  هایکانالو  هاگروهبه درون  غیره جلسات و نشست ها و

غیریت سازی، طرد و حاشیه رانی از  ،با به چالش کشیدن گفتمان رقیب هاگفتمانکرده است. 

سازی خود از سوی دیگر برای هژمون شدن در فضای فرهنگی و سیاسی یک سو، و برجسته
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و مجاری غیررسمی، تا حدودی  هاشبکهدر واقع قدرت از حوزه رسمی به  .کنندمیتالش 

ه قابل توجهی سیاست و قدرت به دلیل ویژگی فراگیر و دائما سیال منتقل شده است. به گون

با  نیز هاحوزهسیال بودن، از کف منابع و مراجع رسمی خارج شده است و البته در سایر 

  (.1396 کسرایی،) ممرجعیت های متزلزل مواجه ای

 روش تحقیق-۳

: 139۴، ذکایی) روش تحقیق انتخاب شده مشخص کننده ماهیت موضوع تحقیق است

 تحلیل محتوای از هدف. است شده استفاده کیفی محتوای تحلیل روش از پژوهش این در. (۴1

 تحلیل در . است مفهومی صورت به پدیده توضیح برای مدل یک ساخت طورکلی به کیفی

هر گونه تقلیل داده های کیفی و تالش در جهت برداشتن حجم مواد کیفی »کیفی  محتوای

 (.۲00۲، 1پاتون) « کوششی است به منظور شناسایی معانی و استحکامات هسته ای متون

 جامعه آماری-۳-۱

 مشترک ویژگی یا صفت یک حداقل دارای که است اجزائی مجموعه: تحقیق در جامعه 

 (. ۷۵: 1386 ،ساروخانی) باشند

جامعه آماری ما  با توجه به اهمیت نقش تلگرام در انتخابات که در مباحث قبلی بیان شد،

دهمین دوره  انتخابات حوزهکه در شبکه اجتماعی تلگرام  هایکانالکلیه ،در این پژوهش

به تحلیل  ،حوزه عمومی هابرماس نظریه استفاده ازبا  .استبودند  لفعا مجلس شورای اسالمی

در رابطه با  تلگرام اجتماعیرسانه  هایکانال وشته ها و محتوای موجود درجامعه شناختی ن

 پرداخته شد. (تهران ) شورای اسالمی ایرانمجلس دهمین دوره انتخابات 

 گیرینمونهروش -۳-۲

گیری از  اجتماعی با استفاده از روش کیفی و بهره هایشبکهپژوهش حاضر در حوزه 

. روش تحلیل محتوای کیفی به این صورت است که محتوای کیفی صورت گرفتتحلیل رویکرد 

 . پس از تعیین مقولهشودمی استنباط و استخراج ،های تحلیل بر اساس چارچوب نظری، مقوله

 مقوالتمحک زده شود و میزان انطباق آن با  والترسد تا با این مق ها نوبت به متن می

 است به معنی برای دستیابی کیفی روش در نمونه (.6۵ :138۵ارجمند،  یوسفی) سنجیده شود

نیستند، بلکه به دنبال  تعداد چه و مقدار چه به دنبال کیفی پژوهش در یعنی تکرار، برای نه و
 

1- Patoon 
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. مهم ترین معیار برای انتخاب نمونه در روش کیفی تناسب 1(۲01۵بوالین، ) هستند« چه»

موجود در شبکه اجتماعی تلگرام با  هایکانالنمونه با مسئله پژوهش است، در این جا از میان 

توجه به معیارهای حوزه عمومی هابرماس، پیام های نوشته و مبادله شده در آنان گردآوری و 

 قرار گرفتند.مورد تحلیل و تفسیر سپس  

 گیرینمونه، در این شودمی  هدفمند استفاده گیرینمونهپژوهش کیفی از  هایروشدر 

 را مشخص ساخته و افراد یا موردهای دارای این ویژگیعالقه جمعیت مورد  هایویژگیمحقق 

ه همچنین باید گفت که در روش کیفی انتخاب نمون(. 3۲: 1390پور، محمد) کندمیها را پیدا 

مرتبط بودن موردها  بر مبنای گیرینمونهعبارت دیگر  به گیردمیها بر اساس محتوا صورت 

 (.13۵: 1388فلیک، )  گیردمینجام او نه نمایا بودنشان  (با پژوهش)

یی را تشکیل هاگروهی تلگرامی، که هاگروهدر این پژوهش با توجه به بازه زمانی کاربران 

داده و در مورد انتخابات به گقتگو و مباحثه می پردازند، پس از اتمام انتخابات و فاصله گرفتن 

ا مکان پذیر نبوده  هاآناز زمان آنان، غالب چت گرو ها پاک شده و عمال امکان دسترسی به 

مانی برای ولی کانال ها جزء منابعی هستند که حضورشان وابسته به مسائل مقطعی و بازه ز

بنابراین با گذر زمان همچنان مطالب های قبلی را دارند و  باشدمیمطالب و رویدادهایی خاص ن

مربوط به  هایکانالدر هر لحظه به آنان مراجعه کرد. گرچه دسترسی داشتن به  توانمی

توانستیم را ( مملکته، آمد نیوز، نازکبین و سوسهکانال ) انتخابات دشوار بود اما نهایتا تعدادی

احصا کنیم که مقوالت مورد نظر پژوهش در آنان به خوبی تبیین شده باشد چون مطالعه 

طلبد و موضوع انتخابات نیز در بازه زمانی خاصی را نمی هاگروهتلگرامی همانند  هایکانال

ی لذا مباحث و مطالب باشدمیای اتفاق افتاده که اکنون تمام شده و جزء اتفاقات گذشته پروسه

و  تمامی اطالعات توانستیم مورد نظر هایکانالجدید برای ارائه وجود نداشته و با مراجعه به 

 از با استفاده حاضر نوشتار در .و مورد بررسی قرار دهیم ،را استخراج و نیاز مورد نظر مطالب
بر مبنای شواهد  نمودیمو در ادامه تالش  ،استخراجرا  هاییمولفه، هابرماس عمومی حوزه نظریه

به  ،به اشتراک گذاشته شده هایکامنتدر تلگرام به ویژه  مد نظر به دست آمده از چهار کانال

بر مبنای مقوالت  ،اجتماعی شبکه هایکانال و مطالب موجود در صفحات و تفسیر تحلیل

تا  بدین معنی که  متوالی استفاده نمودیم گیرینمونهاز همچنین  . پردازیمب استخراج شده

و داده های جدیدی به دست نمی  رسیدن به اشباع نظری, یعنی زمانی که بعد از آن اطالعات

 آمد پژوهش را ادامه دادیم. 

 

1- Boulianne 
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 تحلیل محتوا-۳-۳ 

تحلیل محتوا در پی دستیابی به دیدگاهی یکپارچه از متون با در نظر گرفتن زمینه ای که  

بنای مالحظات فوق و چون این پژوهش برای تحلیل جامعه متون در آن قرار دارند است. بر م

شناختی نقش حوزه عمومی نیاز به تحلیل و تفسیر متون و شواهد موجود در نمونه پژوهش 

دارد در اینجا از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده می کنیم. سه رهیافت به تحلیل محتوای 

. ۲. تحلیل محتوای عرفی و قراردادی؛ 1عبارتند از :  ،کیفی براساس نظریه شی یه و شانون

(. در این 139۴اشتریان، ) . تحلیل محتوای تلخیصی یا تجمعی3تحلیل محتوای جهت دار و 

جهت دار استفاده کردیم و ضمن استخراج مقوالتی از کیفی تحلیل محتوای روش پژوهش، از 

 پرداختیم. هامتننظریه مربوطه به کد گذاری در 
 

 

 مطالعه مورد مقوالت نمودار :۱شکل 
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 تعریف نظری مقوالت-۳-4

  دسترسی همگانی به اطالعات-۳-4-۱

 و باشـد دسترسـی قابل همه برای که دارد نیاز تبادل نظر برای مکانی به عمومی حوزه

 در حالی که باشد؛ داشته وجود آنجا در هادیدگاه و اجتماعی تجربیات مجادله و بیان امکـان

به عنوان یک تکنولوژی نوین  اجتماعی هایرسانهظهور  ،بودصحبت از افول حوزه عمومی 

ها هایی را درخصوص احیای مجدد حوزه عمومی پدید آورد. این امیدواریارتباطی امیدواری

متمرکز نا ؛گوناگون نظراتها و نقطه دیدگاه به آسان دسترسی ی همچونهایویژگیمبتنی بر 

تلگرام به  . فضایدنیای مجازی استدر  و تعاملی بودن روابطجسم بودن شبکه اینترنت، غیبت 

 و حتی شودمی منجر اطالعات به دسترسی اجتماعی به افزایش هایرسانهعنوان یکی از 

 که معنا این به هستیم ها و واقعیت اطالعات افزایش شاهد ما فضای تلگرام در گفت توانمی

نویسند به نوعی که به بهبود فضای گفتگو کمک و می کنندمی صحبت همه تلگرام  در

به دلیل ارزان بودن، سرعت تبادل اطالعات و همگانی  ،همچنین دسترسی به تلگرام کنندمی

و بدین ترتیب مشارکت و وارسی کردن  باشدمیبودن آن برای اکثر افراد جامعه مقدور 

 .باشدمیهای تلگرامی برایشان امکان پذیر مطالب

 وجود مساوات طلبی و برابری طلبی در بحث-۳-4-۲

 تأثیر آن از کسانی که تمام که باشد تواند مدعی مشروعیتیک قانون فقط زمانی می

آن موافقت کرده باشند.  با وگوی عقالنیپذیرفت بتوانند ضـمن مـشارکت در یک گفت خواهند

 یک خواهیم با اقناع یکدیگر دربارهکنیم، میوگو شرکت میگفت یک در کسانی که عنوان ما به

 در یک کنندگانشرکت مسأله خاص از طریق بحث به عقیده مشترک برسیم، اما به عنوان

هابرماس، ) «کنیمیکدیگر متوازن  با که منافع مختلف را ن( کوشش ما این استچانه زد)

 نظرات گذاشتن نظیر هاییقابلیت داشتن با مجازی اجتماعی هایشبکهامروزه  (.166: 1380

 گفتگو برای را مناسبی فضای ندتوانمی دیگران نظرات قابلیت مشاهده و پست هر روی بر

 کنند. فراهم

 افکار و عقاید تبلیغ برای آزادی و نبود اجبار داشتن-۳-4-۳

در نظریه  ویداند. گفتگوی آزاد را شرط ضروری هرگونه کالم و کنش عقالنی میهابرماس 

باشد که در آن کنشگران بتوانند بدون تحریف با ای میدنبال ایجاد جامعهکنش ارتباطی خود به

گونه بر استدالل و منطق باشد و هیچ همدیگر ارتباط داشته باشند و این ارتباط صرفاً مبتنی
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همان حوزه ) مومیخواهد دوباره حوزه ععبارت دیگر او میاجبار و الزامی در آن مداخله نکند. به

طور آزاد به گفتگو بپردازد( را با طرح این توانند در آن بهسیاست و اجتماع که افکار عمومی می

تبلیغ  به آن در که کندمیفراهم  افراد برای را مکانی فضای تلگرامنوع کنش احیاء نماید. 

 آزادی گیری مولفه شکل بر گواهی خود شبکه این نبودن فیلترهمچنین  بپردازند. خود عقاید

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

 مشروعیت نگرش انتقادی و مطرح شدن مسائل سیاسی-۳-4-4

 منجر انتقاد نقد و است، نقد جامعه، کی » جهان زیست « غییرت برای عنصر ترین اصلی

 طی . درشودمی استداللی گفتگوی یعنی مباحثه به مشاجره و مکالمه از گفتگوها تغییر به

 های زمینه از بسیاری مجازی، شگرف دنیای یهاتحول و اجتماعی هایرسانه گذشته هایسال

 این در .است نموده مواجه ای عمده با تغییرهای را سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی،

 طوری به است، شده متحمل را متعددی هایتأثیر بوده ییهاحوزه از یکی سیاست دنیای بین،

 جامعه، افراد در میان اینترنت از استفاده رشدِ نتیجه در نیز سنتی سیاستمداران اینک که

 روزافزون قدرت به توجه با .اند شده آن با شدن همگام و دنیا این به آوردن رو به مجبور

 در مؤثر هایمؤلفه از یکی اجتماعی، اکنون یهاشبکه و همگانی هایرسانه گذاریتأثیر

  می باشند اجتماعی هایشبکه و ها اجتماعی، رسانه یهاتحول و سیاسی یهاگفتمان

 وجود مشارکت مدنی-۳-4-۵

گذاری بر حوزه قدرت و سیاست از طریق خصلت  تأثیرچون هدف نهایی در حوزه عمومی 

عمومی انتقادی است بنابر این مطرح شدن منافع مشترک همه شهروندان پیش شرط تحقق 

مطرح شده که  ایگونهمقوله مشارکت مدنی در شبکه اجتماعی تلگرام به چنین هدفی است. 

ت با یکدیگر و بحث در مورد مورد توجه افراد بوده و در زمینه انتخابات، مردم با داشتن مشارک

مسائل مختلف توانسته اند مشارکتی خود جوش و مدنی را ایجاد کنند و در زمینه های متفاوت 

برای تکوین وجوه گوناگونی که مد نظرشان بوده، دست به کنشی موثر بزنند و در این راستا 

و بر این  گیردمیاین نکته را مطرح کرد که مشارکت مدنی از کنش ارتباطی نشات  توانمی

 .باشدمیاساس کنش ارتباطی پایه و اساس مهم در ایجاد مشارکت مدنی در میان افراد 

 رهایی در گفتگو-۳-4-6

 از رهایی باشد که در صورت بسط و یای برای کنشد پایهتوانمیعرصه عمومی شهروندی 

حوزه عمومی مورد نظر هابرماس . و ارتباط را مهیا کند گفتگو د فضایتوانمیگونه تحدید  هر
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طور آزادانه به گفتگو  توانند در آن بههمان حوزه سیاست و اجتماع است که افکار عمومی می

عبارت بهتر افراد در حوزه عمومی از طریق مفاهمه و استدالل و در شرایطی عاری  بپردازند و به

بنای آزادی و آگاهی تعاملی و در نی یا بیرونی و بر مدرواز هر گونه فشار، اضطرار یا اجبار 

ای از رفتارها، مواضع کننده در حوزه مذکور، مجموعههای مشارکتشرایط برابر برای تمام طرف

صورت ابزاری مؤثر برای  کنند که در نهایت بههای ارزشی و هنجاری را تولید می گیریو جهت

کنند. ردن قدرت دولتی عمل میویژه در عقالنی ک اثرگذاردن بر رفتار و عملکرد دولت به

وسیله استدالل  گیری بهحداقل تصور از این حوزه همان بحث آزاد و باز بوده که در آن تصمیم

عبارت دیگر گستره همگانی فضای اظهارنظر، مکالمه و بحث  پذیرد و بهعقالنی صورت می

شرکت در این فضا صورتی است که هر کس بالقوه حق و قدرت ل همگانی بهئچارچوبی در مسا

 را دارد و هیچ کس را امتیازی نسبت به دیگران در این فضا نیست

 کنش ارتباطی-۳-4-۷

. (393: 138۴هابرماس، ) «متمایل به دستیابی، حفظ و تجدید توافق است»کنش ارتباطی 

درک  یک به رسیدن برای اجتماعی کنشگران تا است آن بر تأکید ارتباطی کنش نظریه در

 گفت و کالمی کنش از گیری بهره با همدیگر با همکاری و وفاق استدالل، طریق از مشترک،

 به اجتماعی منازعات نماید که ثابت تا کوشد می هابرماس. کنند برقرار ارتباط یکدیگر با و گو

 هدف، این به رسیدن و برای بشود فصل و حل خشونت و قهر از فارغ بایستمی آلایده طور

 طریق از آنها، آوردن اجرا در به و تصمیمات آن در که یابد تحقق اجتماعی نظامی بایستی

 چهار تلفیق ارتباطی، کنش نظریه در هابرماس هدف گیرد. صورت القول متفق های استدالل

 به بتواند آن طریق از که جمعی و بروکراتیک( است مدرن، فردی،)  از عقالنیت اساسی نوع

 کنش از گیری بهره وی روش .دهد اقتصادی پایان داران سرمایه و مردم دولت، میان منازعات

  .است بینابینی گوی و گفت معنای به کالمی

 اعتبار پژوهش-۳-۵

های با مقایسه متن .است رفته کار به منظرهای مختلفی از کیفی تحقیقات در اعتبار مفهوم

را دریافت و میزان  هامتناعتبار می توان مورد استفاده و آن چه در تحلیل داده آمده است، 

بیش از انجام این پژوهش  هامتنرعایت امانت علمی را سنجید. عالوه بر این از آنجا که این 

نوشته شده اند و نگارنده ها به امکان انجام چنین پژوهش واقف نبوده اند، امکان سوگیری 

ها از  دبخشی به دادههمچنین در پژوهش حاضر، برای اعتبار و اعتما احتمالی از بین می رود.
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پذیری، قابلیت اعتماد و قابلیت تائید استفاده شده است. به منظور رعایت  قابلیت اعتبار، انتقال

شان  وارد مطالعه شوند که از زمان تشکیل شدن یهایکانالقابلیت اعتبار پژوهش، سعی شد 

 هایروشکه در  پذیری از آنجایی حداقل دو سال گذشته شده باشد. برای رسیدن به انتقال

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

قابلیت   ، این مهم تحقق یابد.هایافتهغنی عرضه کند، در این نوشتار سعی شد با عرضه کامل 

ی این مطالعه هایافتهها، تفسیرها و  های دقیق و چندین باره داده تائید از طریق مرور و بازبینی

جا که در روش  البته باید توجه داشت از آن .با نگاهی به مطالعات پیشین حاصل شده است

پژوهش خاصیت تعمیمی ندارد. لذا ما به دنبال تسری  هاییافتهکیفی تعداد نمونه اندک است، 

ما  نیستیم. بلکه هدفتلگرام و صفحات تشکیل شده در شبکه اجتماعی  هاگروهنتایج به کلیه 

 اجتماعی( در انتخابات مجلس دهم است هایرسانه) تحلیل جامعه شناختی نقش حوزه عمومی

 اند.  که به روش هدفمند و با معیارهای خاص این پژوهش انتخاب شده

 واحد تحلیل-۳-6

؛ واحدی که خصوصیات آن شودمیواحد تحلیل، واحدی است که اطالعات از آن گردآوری 

(. واحد ۴1: 1388فلیک، ) غالبا در تحقیق کیفی واحد تحلیل متن استرا توصیف می کنیم. 

تلگرامی مملکته، آمد نیوز،  هایکانالتحلیل در این پژوهش جمالت و کلمات موجود در 

 سوسه هستند که دارای بار معنایی برای مقوالت مورد نظرمان می باشند. نازکبین و

 عمومی مقوالت، کدها و متون مربوط به حوزه :۱جدول 

 متون و مطالب کد مقوالت
کانال 

 مورد نظر

 

 دسترسی
همگانی مردم 

به مطالب و 

 اطالعات

 همه میدونن دیگه، الزم به گفتن نیست - جهانی شدن مطالب -

 آره دیدید چی شده  -

 خبر داریم بابا  -

 دمتون گرم که میدونید ولی یادتون نره ها  -

 آقا دیگه من حرفی واسه گفتن ندارم  -

 لباس های تنمون هم تراکتی شده  -

 

 مملکته -

 سوسه -

 نازکبین -

وجود مساوات 

طلبی و برابری 

 طلبی در بحث

 نبود برابری  -

تبلیغ گسترده جناح  -

 مسلط

دسترسی به قدرت  -

 توسط جناح مسلط

رو  آدم !طلب اصالح نفر 30مقابل  در اصولگرا ۵000 -

 ...!میندازه عاشورا ظهر یاد

 اصول گراها رو بگیره یکی جلوی -

این اصول گراها هر کاری بخوان می تونن انجام بدن  -

 فیلتر شده دارن تبلیغ می کنن هاشبکهحتی توی 

 

 آمد نیوز -

 مملکته -
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رهایی در 

 گفتگو

  داشتن آزادی بیان  -

پذیری از  تأثیر  -

 و دوستان

 سیاستمداران  -

مطرح کردن مسائل  -

مختلف 

 سیاسی،اجتماعی

داشتن انتقاد در   -

 های گوناگونزمینه

آخرین تاکسی که قبل از روز انتخابات سوار میشید  -

در رای دادن یا ندادن شما نقش به سزایی دارد، در 

 انتخاب تاکسی دقت کنید

یکی گفت رای نمیدم یک ساعت باهاش بحث کردم.  -

تهش گفت اصال هر چی می کشیم از اطالح طلباس، 

رای میدم. کلی زحمت کشیدم دوباره من به اصولگراها 

 رای نده

پاشو برو بیرون به تمامی افراد هر دو فهرست رای  -

 بده تا دوباره تکرار نکرده

 

 مملکته -

 نازکبین -

 سوسه -

 

 

 

 

وجود مشارکت 

 مدنی

 موضوعات مدنی  -

ساقط نشدن قدرت   -

 مدنی

نیازمندی به رای   -

 مردم

قلبی امیدوار به   -

 تغییر

پاشو برو بیرون به تمامی افراد هر دو فهرست رای  -

 بده تا دوباره تکرار نکرده

مردم عزیز ایران، کشور امروز به رای شما نیاز دارد،  -

 با رای خود آینده پر امید ایران را رقم بزنیم.

تو راه پارکینگ یه جوان با کوله پشتی اومد و لیست  -

هر دو لیست نفر رو داد و با لبخند گفت لطفا به  36

 رای بدید

فردا همه رای می دهیم تا هیچکس هیچگاه یک  -

 ایرانی را تهدید نکند.

، کنیدمیشما همتون ماهواره دارید و استیج نگاه  -

خیلی ضد انقالبید. من رفتم شناسنامه و کارت ملی ام 

 رو مرتب کردم واسه فردا برم رای بدم

شونزده  لیست تویی، خبره تویی، صندوق سیار تویی، -

 تویی، سی تویی، رای بده این بار مرا

همین دو سال پیش بود که نجفی توی مجلس فقط  -

یک رای کم آورد و وزیر آموزش و پرورش نشد. دلیل 

 رای دادن می تونه به همین سادگی باشه

 به بزرگ ی حماسه ندیم رای چه و بدیم رای چه -

 مجلس و بدیم رای حداقل!میشه خلق اتوماتیک صورت

 !تر الیق افراد سری یه دست به بدیم رو

 اپوزیسیون نه داریم ایرسانه نه وقتی ندادن، رأی -

 «سیاسی کنش» و «انتخابات تحریم» حسابی، درست

 اسبیهوده نظرمون به که کاریه انجام از پرهیز نیست؛

 

 

 مملکته -

 نازکبین -

 سوسه -

 

 

 

نقد سیاست های   -

 دولت

وجود آگاهی  -

کال سیاست ایران قاطی شد، چپ ها راست شدن و  -

 راست ها چپ

توی این مملکت هر کس به قدرت میرسه فقط به  -
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مطرح شدن 

 مسائل سیاسی

 

 

 

 سیاسی و اجتماعی

سیال بودن عرصه  -

 سیاسی

وجود منطق  -

 سیاسی -تاریخی

نبود گشایش   -

 سیاسی

بازنگری مسائل  -

 تاریخی سیاسی

دو قطبی سازی  -

 توسط سیاستمداران

نبود تحکم افکار و   -

 گرایشات سیاسی

 تنفر از جناح مقابل  -

اولویت منافع   -

 نامزدها شخصی

تشویش اذهان   -

 عمومی

بی کفایتی   -

 مسئولین

 

 فکر خودشه

تا  3برای رای دادن به این لیست اصالح طلبا، باید  -

امیدوار به چیز داشته باشی: تنفر از جناح مقابل، قلبی 

 تغییر و آلزایمر تاریخی

اینجا هر کی رای بده معلوم نیست خوب کاری کرده  -

 یا نه. اینه که میگن عرصه سیاسی سیاله

 تا حاال که رای دادیم چی شد واقعا؟  -

 رای نمی دم چون آدم با وجدان و صادق وجود نداره -

میلیون کاربر داره، ولی تعیین فیلتر بودن  ۲0تلگرام  -

ا باز بودنش دست آقایونه. چطور حس می کنین تو ی

 مسائل مهم تر نظرتون اهمیت داره؟

مجلسی که به دنبال گشایش اقتصادی نیست  -

 مطمئنا مملکت رو بدبخت می کنه

دریغ از یک اقتصاددان توی لیست سی نفره اصالح  -

 طلبا

 همشون سرو ته یه کرباس هستن -

ی سازی کنن همه سیاستمدارا فقط بلدن که قطب -

 توی مملکت

 

 

 

 

 مملکته -

 نازکبین -

 سوسه -

 

 

 

 

 وجود
مشروعیت در 

ی هادیدگاه

 انتقادانه

 

انتقاد به عملکرد   -

 مجلس

نقدی منصفانه به   -

 عملکرد نظام

تمسخر کردن روند   -

 انتخاباتی

متقلب بودن  -

 سیاستمداران

 آلزایمر تاریخینبود   -

 عملکرد دولت دهم  -

وجود منافع   -

 شخصی انتخاباتی

بی کفایتی   -

 مسئولین

توی این مملکت هر کس به قدرت میرسه فقط به  -

 فکر خودشه

تا  3برای رای دادن به این لیست اصالح طلبا، باید  -
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من یه بار تو انتخابات شورای مدرسه رای ندادم،  -

مدرسه مشروعیتشو از دست داد، مدیر اخراج شد و 

 کالسا تعطیل شدن با این حرکت من

نامزدها وقتی انتخاب شدن باید چوب الی چرخ  -

دولت نکنه، شب ها استراحت کنه که صبح توی صحن 

 هعلنی چرت نزن

 جای مردان سیاست درخت بنشانید تا هوا تازه شود. -

دهه هفتادیا به کسی رای مدن که کاسب تحریم ها  -

 نباشه

 

 

 مملکته -

 نازکبین -

 سوسه -

 آمد نیوز -
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اجبار برای شرکت   -

 در انتخابات

دخیل نبودن مردم   -

 در سیاست کشور

 

باید به کسی رای داد که مردم رو خش و خاشاک  -

 خطاب نکنه

من به کسی رای میدم که دانشجوها رو ستاره دار  -

 نکنه

مثال ما با رای دادنمون تونستیم سهیم باشیم توی  -

 ملکت؟؟م

 تا حاال که رای دادیم چی شد واقعا؟  -

 رای نمی دم چون آدم با وجدان و صادق وجود نداره -

میلیون کاربر داره، ولی تعیین فیلتر بودن  ۲0تلگرام  -

یا باز بودنش دست آقایونه. چطور حس می کنین تو 

 مسائل مهمتر نظرتون اهمیت داره؟

ست مجلسی که به دنبال گشایش اقتصادی نی -

 مطمئنا مملکت رو بدبخت می کنه

دریغ از یک اقتصاددان توی لیست سی نفره اصالح  -

 طلبا

 همشون سرو ته یه کرباس هستن -

همه سیاستمدارا فقط بلدن که قطبی سازی کنن  -

 توی مملکت

 یک تقویت به تنها انتخابات، در همیشگی شرکت این -

 انجامدمی استبداد از طوالنی دوران

 تأثیر خیلی رایش بده، رای استیج برنامه تو آدم -

 انتخابات تو تا گذارتره

 

 

 

 

 

 کنش ارتباطی

 

 

 

 عقالنیت مدرن -

 فردی عقالنیت -

 جمعی عقالنیت -

 بوروکراتیک عقالنیت-

 

همه سیاستمدارا فقط بلدن که قطبی سازی کنن  -

 توی مملکت

رای بده معلوم نیست خوب کاری کرده اینجا هر کی  -

 یا نه. اینه که میگن عرصه سیاسی سیاله

 انتخابات تحریم که میدونیم خوب خیلی هم ما -

 رد اونقدر االن تا پیش سال10 از ولی س،فایدهبی

 یک مشارکت عدم و مشارکت که کردن صالحیت

 داشته نتیجه

 تا رو نظام و مفیده خیلی واقعا انتخابات تحریم -

 نژاد احمدی که 8۴ انتخابات مثل میبره، سقوط آستانه

 فعلیه مجلس شنتیجه که 90 انتخابات و اومد

 اونوقت کنکور، مثل. داشتیم هم منفی رای کاش -

 .شد می تر واقعی انتخابات

 

 

 

 مملکته -

 نازکبین -
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پاشو برو بیرون به تمامی افراد هر دو فهرست رای  -

 بده تا دوباره تکرار نکرده

بلدن که قطبی سازی کنن همه سیاستمدارا فقط  -

 توی مملکت

میزان   

استدالل 

پذیری و نبود 

 تعصب

 

 تنفر از جناح مقابل  -

وجود منطق  -

 سیاسی -تاریخی

 آلزایمر تاریخینبود   -

 

تا  3برای رای دادن به این لیست اصالح طلبا، باید  -
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رو  آدم !طلب اصالح نفر 30مقابل  در اصولگرا ۵000 -

 ...!میندازه عاشورا ظهر یاد

 یادمون نرفته که انتخابات قبلی چی شد... -

دریغ از یک اقتصاددان توی لیست سی نفره اصالح -

 طلبا

 مملکته -

 نازکبین -

 سوسه -

 آمد نیوز -

 پژوهش یهاافتهی-4

 مقوالت حوزه عمومی نتایج تشریح -4-۱

 همگانی مردم به مطالب و اطالعات دسترسی -4-۱-۱

اهمیت مقوله دسترسی همگانی به اطالعات از این جهت است که به دلیل توزیع زیر 

دسترسی  هاشبکهافراد زیادی به  این  ،ی اجتماعیهاشبکهساخت های اینترنتی و در نتیجه 

گویای فضای تلگرامی مورد نظر  هایکانالکدگذاری مقوالت در درون ی نمونه ها دارند. 

. و شودمیو بدون دغدغه است که در غالب جمالت و کلمات ایهامی مطرح گفتگوی راحت 

همچنین به توان باالی رسانه اجتماعی تلگرام در زمینه مقوله دسترسی همگانی اشاره دارد به 

و به معنی آن است  دهدمیحاد مردم قرار آمباحث را در اختیار  طوری که تمامی اطالعات و

 ،تا افراد بتوانند گرد هم آیند و به تعامل دهدمیکه تلگرام فضای مناسبی را در اختیار قرار 

همگانی مردم به مطالب و اطالعات حوزه عمومی  مقوله دسترسی .بحث و مذاکره بپردازند

 .نمایدمیرا به خوبی تبیین هابرماس 

 وجود مساوات طلبی و برابری طلبی در بحث -4-۱-۲

تلگرام با فراهم آوردن امکانات متعددی نظیر قابلیت انتشار اطالعات، ارائه نظرات، به 

فرصت های برابری را در اختیار کاربران می گذارد که با  ،اشتراک گذاری فایل ها و ویدئو ها
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از امکانات آن بهره ببرند این شرایط نوید بخش ند توانمیامکان وصل شدن به اینترنت 

نشانگر نبود  ،تلگرامی مورد نظر هایکانال مطالب مطالعه دهد.میای آزاد و برابر را جامعه

 .دهمین دوره مجلس شورای اسالمی بودبرابری در گفتگو میان دو جناح سیاسی در انتخابات 

ند صحبت های خود را مطرح توانمیبدین صورت افرادی که در منصب قدرت قرار دارند بهتر 

بیانگر آن تلگرامی مورد نظر  هایکانالکنند و بر کرسی بنشانند.  کدگذاری مقوالت در درون 

این نوع خصیصه در شکل گیری حوزه عمومی هابرماس نتواسته نقشی مهم را ایفا  است که

گفت که این بعد و مقوله در شبکه اجتماعی تلگرام در  توانمیبه این مطالب کند. با توجه 

 د مفید واقع شود.تواننمی ایجاد و تکوین حوزه عمومی نقشی نداشته و 

 

 افکار و عقاید تبلیغ برای آزادی و نبود اجبار داشتن -4-۱-۳

در این  .جای دهدد بسیاری از کدگذاری های مقوالت دیگر را در خود توانمیاین مقوله 

 مقوله داشتن افکار و عقاید اشاره می کنیم. تبلیغ برای آزادی و نبود اجبار مقوله تنها به داشتن

افکار و عقاید در شبکه اجتماعی تلگرام به وفور دیده شده و  تبلیغ برای آزادی و نبود اجبار

. وجود و باشدیمبیانگر ضرورت و اهمیت این مقوله در شکل گیری و اهمیت حوزه عمومی 

ارتباط این مقوله با مقوالت دیگر حوزه عمومی نشانگر این است که این بعد نقشی اصلی و مهم 

را در بیان کردن مطالب و مباحث توسط افراد دارد خواه افرادی که دارای قدرت هستند و خواه 

ا در مورد افرادی که به سیستم قدرت دسترسی نداشته و از این طریق مطالب و نظرات خود ر

این مقوله  ،بنابراین اندکردهدر عرصه عمومی ابراز شورای اسالمی  مجلسدهمین دوره انتخابات 

 در شکل گیری حوزه عمومی نقشی مهمی را ایفا کرده است.

 و مطرح شدن مسائل سیاسی نگرش انتقادیمشروعیت  -4-۱-4

 حال در ایگونهبه  و بوده انتقادی خصلت سیاسی دارای حاضر پژوهش هایکامنت بیشتر

دهمین دوره مجلس شورای اجتماعی در انتخابات  های واقعیت و دولت های سیاست کردن نقد

 به را انتقادی و مطرح شدن مسائل سیاسی نگرش اگر مشروعیت بنابراین هستند.اسالمی 

 است توانسته لحاظ این تلگرام از ،بگیریم نظر در عمومی حوزه گیری شکل های مولفه عنوان

 اجتماعی ،هاشبکهرسد این  می کند. به نظر ایفا نقشی مهم عمومی حوزه گیری شکل در

 را سایبر و مطرح شدن مسائل سیاسی در فضای انتقادی نگرش مشروعیت خوبی به مجازی

 پژوهش حاضر، در مطالعه مورد نمونه در گفت توانمی ،مطالب کانال ها مورد در .دهدمی نشان

 بیشترین کدهای .اند مجازدانسته و مشروع خود برای را انتقاد سیاسی نوع  هر ابراز خوانندگان
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به ترتیب کدهای: دخیل نبودن مردم در سیاست کشور، وجود آگاهی  در این مقوله  مطرح شده

سیاسی و اجتماعی، نقدی منصفانه به عملکرد نظام، بی کفایتی مسئولین، و متقلب بودن 

سیاستمداران، سیال بودن عرصه سیاسی، نبود گشایش سیاسی، نبود تحکم افکار و گرایشات 

مقوالت موجود در شبکه  از جناح مقابل می باشند.سیاسی،  تمسخر کردن روند انتخاباتی، تنفر 

بودند که افراد در زمینه سیاسی مد نظر خود، نظراتشان را در این  ایگونهاجتماعی تلگرام به 

مورد ابراز کرده و همزمان با ابراز، توانسته بودند که با دلیل و استنادهای منطقی خود به جرح و 

وناگونی بپردازند. بنابراین با توجه به مقوالت، کدگذاری های دولت در زمینه های گنقد سیاست

گفت که مقوله مشروعیت در  توانمیو متونی که در شبکه اجتماعی تلگرام ارائه شده 

گیری حوزه عمومی توانسته است نقشی بسیار مهم و قابل توجه در شکل ،ی انتقادیهادیدگاه

 ایفا کنند 

 وجود مشارکت مدنی -4-۱-۵

موضوعات و  مورد در باید فقط آن در که است این عمومی حوزه هایمؤلفه دیگر از

 مطرح آن در خصوصی موضوعات طرح و شود بحث شهروندان مشترک بین مدنی مشارکت

به هستند عمومی  حوزه ویژگی این تلگرامی دارای مطالعه مورد هایکانالنیست. مطالب 

مشارکت مدنی خیلی باال رفته است و اکثر  ،مورد نظر هایکانالگفت در  توانمیکه  ایگونه

 بودو مسائلی دهمین دوره مجلس شورای اسالمی مربوط به انتخابات  شده اندمطالبی که ارائه 

موضوعات به صورتی مطرح شده بود  ،. عالوه بر اینداشتکه حول و حوش این جریان وجود 

تغییر در جامعه هستند. حتی  وانتخابات  ی مردمی برای شرکت درهاگروهکه نشان از انسجام 

شده دهمین دوره مجلس شورای اسالمی سیاستمداران نیز خواستار شرکت مردم در انتخابات 

 شودمیمورد مطالعه پست هایی از سخنان این سیاستمداران دیده  هایکانالاند و در مطالب 

به ترتیب: آمده است که مردم را به سمت انتخابات فرا می خوانند. کدهایی که در این مقوله 

نیازمندی به رای مردم، قلبی امیدوار به تغییر، ساقط نشدن قدرت مدنی، باال بودن مشارکت 

مقوله مشارکت مدنی در شبکه اجتماعی تلگرام  مدنی، مطرح شدن موضوعات مدنی می باشند.

مطرح شده که مورد توجه افراد بوده و در زمینه انتخابات، مردم با داشتن مشارکت با  یاگونهبه 

یکدیگر و بحث در مورد مسائل مختلف توانسته اند مشارکتی خود جوش و مدنی را ایجاد کنند 

و در زمینه های متفاوت برای تکوین وجوه گوناگونی که مد نظرشان بوده، دست به کنشی موثر 

به این نتیجه رسید که مقوله  توانمیراین با توجه به مطالب و موضوعات موجود، بزنند. بناب

دهمین دوره مجلس مشارکت مدنی نقشی مهم در حوزه عمومی داشته و در زمینه انتخابات 
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که تا حدود زیادی حوزه عمومی تشریح و  ایگونهبه  بیان شودسته به خوبی توانمیشورای اسال

 تکوین شده است.

 رهایی در گفتگو -4-۱-6

 کندمیرهایی را در محدوده خاصی تعریف  ،تالش دولت ها با کنترل جریان آزاد اطالعات

آزاد و غیر رسمی  هایشبکه اندکردههای مختلف سعی در نقطه مقابل شهروندان نیز به میزان

گفت که در مطالب  توانمیبا توجه به بیان این موضوعات را بین خودشان بوجود آورند. 

افراد رهایی در  ،دهمین دوره مجلس شورای اسالمی مورد نظر در مورد انتخابات هایکانال

شاهد این گونه  توانمیو از طریق مقوالتی که قبال مطرح شد نیز  اندکردهگفتگو را تجربه 

ب کدهای: به ترتی مورد تبادل نظر واقع شدندرهایی بود. بیشترین کدهایی که در این مقوله 

اجتماعی، مطرح  -داشتن انتقاد در زمینه های گوناگون، مطرح کردن مسائل مختلف سیاسی

مقوله رهایی  پذیری از سیاستمداران، داشتن آزادی عقیده و آزادی بیان می باشند. تأثیرکردن 

این مقوله را مهم  توانمینمود پیدا کرده که  ایگونهگفتگو در شبکه اجتماعی تلگرام به 

تشریح کرد که در آن کد گذاری های به دست آمده نشانگر وجود رها  ایگونهدانست و به 

. بدین صورت این مقوله به خوبی توانسته باشدمیبودن افراد در بحث و مطالب مورد نظرشان 

 است که در حوزه عمومی عمل کند و در شکل گیری حوزه عمومی نقشی مهم داشته است.

 کنش ارتباطی -4-۱-۷

ای است که در آن کنشگران دنبال ایجاد جامعهبهکنش ارتباطی نظریه  ارائه  هابرماس با

بر استدالل و بتوانند بدون تحریف با همدیگر ارتباط داشته باشند و این ارتباط نیز صرفا مبتنی

اقتصادی، ذهنی در گونه اجبار و الزامی اعم از سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، منطق باشد و هیچ

های خودخواهانه در کنش ارتباطی کنش افراد درگیر نه از طریق حسابگری .آن مداخله نکند

. افراد دخیل در کنش ارتباطی به شودمیتفاهم آمیز هماهنگ  هایکنشموفقیت بلکه از طریق 

بتوانند که  کنندمیشان نیستند بلکه هدفشان را در شرایطی دنبال دنبال موفقیت های شخصی

برنامه هایشان را بر مبنای تعریف هایی از موقعیت مشترک و در ارتباط با دیگران هماهنگ 

 . سازند

عقالنیت جمعی، عقالنیت بورروکراتیک، عقالنیت بکار برده شده عبارتند از : کد های  ترتیب 

هابرماس اگرچه به نقش تکنولوژی های توین ارتباطی در تقویت حوزه  .مدرن و عقالنیت فردی

عمومی و سایر مولفه های آن نگاه خوش بینانه ای ندارد اما معتقد است با گسترش عقالنیت 
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مجازی( شاهد رشد و پویایی حوزه عمومی خواهیم بود. به ) ارتباطی در فضای ارتباطی جدید

نوعی وفاق و تفاهم را  توانمیبزاری که به سلطه گرایش دارد در نقطه مقابل عقالنیت ا ایگونه

 .های شکل گرفته شده شاهد باشیمگفتماندر

منجر به گسترش عقالنیت ارتباطی شده است مقوله کنش ارتباطی در شبکه اجتماعی تلگرام 

شبکه  درکه  کنش ارتباطیدر نتیجه این مولفه شاهدیم کدگذاری و متون که از  ایگونهبه 

 تحققمتون بکار برده شده شاهد در  ،همدلی و تفاهم ،وفاقمجازی تلگرام شکل گرفته است با 

 موثر بودهشکل گیری حوزه عمومی و تکوین چهارچوب آن  در که هستیمعقالنیت ارتباطی 

به این نتیجه  توانمیبنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در مقوله کنش ارتباطی  .است

مجلس دهمین دوره د حوزه عمومی در زمینه انتخابات توانمیرسید که این مقوله به خوبی 

گذار و مهم داشته تأثیررا تبیین کند و  در شکل گیری حوزه عمومی نقشی شورای اسالمی 

 است.

 بحث و نتیجه گیری-۵

در تغییرات  تلگراماجتماعی رسانه نقش  مهم ترین تالش های نظری برای بررسیاز یکی 

برماس، حوزه عمومی بخشی از ها دیدگاهاز  سیاسی و اجتماعی، مفهوم حوزه عمومی است.

ند به تبادل نظر درباره موضوعات و مسائل توانمیحیات اجتماعی است که در آن شهروندان 

ز مهم مربوط به خیر عمومی بپردازند. نتیجه این امر، شکل گیری افکار عمومی است، یکی ا

برماس از آن ها دیدگاهموضوعات مهم در حوزه عمومی، ابزارهای ارتباطی حوزه عمومی است. از 

جا که محدوده جامعه جدید، فقط امکان حضور فیزیکی تعداد به نسبت اندکی از شهروندان را 

حوزه عمومی تبدیل شده  ابزار های تقویت کنندههمگانی به  هایرسانهامکان پذیر می سازد، 

 اند.

اجتماعی به مردم قدرت می دهند تا دانسته ها و مطالب دلخواهشان را به   هایرسانه

اشتراک بگذارند و ارتباطات را در جهان افزایش دهند  در زمان انتخابات دهمین دوره مجلس 

رسانه اجتماعی تلگرام در کنار سایر رسانه ها برای پوشش رویدادهای  ،شورای اسالمی نیز

سیاسی بسیار فعال بودند و افراد به عنوان یکی از راههای اساسی دسترسی به اطالعات و اخبار 

نقش  هاآنکه در  کندمیمارتین هاروپ به چهار حالت اشاره  .استفاده می کردند هاآناز 

وقتی که بین احزاب سیاسی و  ،: حالت اولشودمیابات پررنگ تر اجتماعی در انتخ هایشبکه

ی اجتماعی به نوعی نقش حزب را بازی هاشبکهمردم پیوندی ضعیف وجود دارد ؛در این حالت 

در شرایطی است که موضوع های  ،حالت دوم .حزبی عمل می نمایند ،یا به اصطالح کنندمی
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 ،حالت سوم .اجتماعی به آن می پردازد هایشبکهو  شودمیجدیدی در طول انتخابات مطرح 

به نظام  ،ی اجتماعی به عنوان پیام رسان باال باشد و حالت چهارمهاشبکهوقتی است که اعتبار 

به این مفهوم که وقتی بحث سیاسی به صورت فردی و گروهی  .ارتباطی جامعه مربوط میشود

بدین  .بیشتر و نقش بزرگ تری دارند تأثیرشبکه ها اجتماعی  ،در جامعه کمتر صورت گیرد

اجتماعی در انتخابات در طول سالهای اخیر دستخوش  هایشبکهگفت نقش  توانمی ،ترتیب

نقش این گونه رسانه ها افزایش  ،تغییرهای اساسی شده و همزمان با افول نقش احزاب سیاسی

حوزه  ،میدان عمل در مشارکت سیاسی و بویژه انتخابات .( 109:  1389 ،نصیری) یافته است

عمومی است. هم آنجایی که افکار عمومی در نتیجه نقد و نظر و گفتگو و کنش در عرصه های 

اجتماعی  هایرسانهکار ویژه ،. کاری که در عصر جدیدگیردمیمستقل از قدرت سیاسی شکل 

. در یابدمیی هابرماس در این راستا معنی . نظریه حوزه عمومی و کنش ارتباطآیدمیبه حساب 

کنش متقابل و ارتباط و در نهایت رسیدن به تفاهم در هر کنشی مهم است بنابر  ،جامعه مدرن

تبادل افکار و  ،وگومیدان را بر گفتی تلگرامی که هاگروهی اجتماعی و بویژه هاشبکهاین 

های تلگرامی در ایران به دلیل گروه .شده اند حوزه عمومی نزدیکبه  اندکردهباز تعامل رفتار 

دهمین دوره مجلس شورای در انتخابات « وگوییگفت»اند وجه گستره و تنوعی که یافته

نتایج  نیز گرفتند.در عین حال جای تبلیغات مرسوم سیاسی را  و خود را نمایان کردند اسالمی

وجود مساوات طلبی و "بدین صورت بود که تمامی مقوالت به جز مقوله   مقوالت این پژوهش

، نقش تلگرام را برجسته تر و پر رنگ تر کردند و نقش مهمی در حوزه  "برابری طلبی در بحث

داشته اند. این مقوالت به  دهمین دوره مجلس شورای اسالمیاجتماعی مربوط به انتخابات 

گیری و ایجاد حوزه عمومی و تکوین آن کمک شایانی شکل شوند که بهمهم تلقی می ایگونه

زنجیروار به یکدیگر متصل می  ایگونهو خصیصه دیگر این مقوالت این است که به  اندکرده

باشند و از جنبه هایی متفاوت با یکدیگر در تماس و ارتباط هستند. این ویژگی نیز مختص به 

با یکدیگر در انسجام و ارتباطی منطقی عمل  که تمامی عناصر در آن باشدمیحوزه عمومی 

  .کرده و پیش می روند

مورد مطالعه هیچ گونه موضوع و مطلبی در مورد نیازهای عمومی افراد  هایکانالدر مطالب 

به این  توانمیاجتماعی مطرح شده است و  -در حوزه سیاسی هاییمولفهوجود نداشت و تنها 

و  باشدمینکته پی برد که دغدغه اصلی مردم در انتخابات مربوط به نیازهای عمومی خود ن

 اجتماعی شده است.  –بیشتر دغدغه افراد جامعه صرف مسائل سیاسی 

در است. گذار  تأثیردر تلگرام بر روی افکار مردم کاریزماتیک سیاستمدار های نقش چهره

کاریزماتیک یکی از عوامل موثر  سیاستمدارهای های انتخاباتی در سطح دنیا، چهرهرقابت
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های گیری از چهرهلیست امید( با بهره) طلبانشوند که در این میدان رقابت، اصالحمحسوب می

 آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینیکاریزمای نزدیک به خود از جمله 

ها و انتشار پیام دست به عمل زدند. در انتخابات مجلس دهم، های کاریزمای ملیرهعنوان چهبه

های فضای ها در مدت کوتاهی به انواع ویدئو، بنر، فایل صوتی و حتی المانهای این چهرهویدئو

طلبان و ترین عوامل موثر در پیروزی نسبی اصالحعنوان یکی از اصلیمجازی تبدیل شد که به

ها شود. البته تیترهای مشترک و هماهنگ در انتشار پیام این چهرهولت محسوب میحامیان د

 (.۵۴: 139۵دهدشتی،) طلبان افزودهای مجازی و مکتوب نیز بر توفیق بیشتر اصالحدر رسانه

های سیاسی و موارد مربوط مشارکت مدنی افراد، مسائل و مباحث سیاسی و انتقاد به جریان

گفت که اکثریت  توانمیاجتماعی بازخورد بسیار باالیی را داشته است و به اینان در رسانه 

با یکدیگر مشارکت  دهمین دوره مجلس شورای اسالمیافرادی که در تلگرام در مورد انتخابات 

وقتی نهادهای . اندکردهداشته اند در مورد مسائل سیاسی مرتبط پست گذاشته و اظهار نظر 

مدنی نتوانند در جامعه فعالیت کنند و حرف خود را بزنند و تفکرهای مختلف کمتر امکان بروز 

 شوند. های اجتماعی تبدیل به نمایندگی نهادهای مدنی میپیدا کند، شبکه

طلب با های تلگرامی اصالحها و گروهعدم فیلترینگ و قطع تلگرام و تعدد کانالهمچنین 

طب نسبی مناسب از جمله کانال گام دوم، ایران تایمز، اصالحات نیوز، حامیان تعداد مخا

اصالحات، ندای ایرانیان و... بر این موفقیت نسبی بسیار موثر بود و این در حالی است که در 

سازی اصولگرایان( باوجود فعالیت در این زمینه به دلیل عدم هماهنگی در یکسان) جناح مقابل

 وجود نداشت.استراتژی در پیام و رسانه، موفقیت چشمگیری  ادبیات و تدوین

های انتخاباتی در فضای مجازی در درصد از کل فعالیت ۷9رئیس پلیس فتای ناجا: به گفته 

 گلپور،) بوک، توئیتر و غیره نقش جدی نداشتندها همچون فیستلگرام انجام شد و مابقی شبکه

یکی دیگر از اتفاقات این  .مباحثه ها در فضای مجازی بودنکته دیگرتوجه مردم به (. 33: 139۵

طوری که حتی هیچ خبرگزاری  به در فضای انتخابات بود اتفضا انتشار سریع و فزاینده ی اتفاق

دهمین دوره مجلس شورای در مورد انتخابات  توانست با این سرعت اتفاقیا رسانه ای نمی

ی بعد از شروع زمان انتخابات نیز با تدبیر دولت و در آخرین لحظات و حت. را نشر دهد اسالمی

 ایگونهبه  ه بودمسدود نشدن این فضا، بیش از پیش بحث و تبادل افکار در تلگرام فزونی یافت

  ه اند.نامید دهمین دوره مجلس شورای اسالمی این شبکه اجتماعی را پیروز انتخاباتحتی  که

نقطه کانونی برای ظهور حوزه  توانمیانتخابات دهمین دوره مجلس  شورای اسالمی را 

عمومی در فضای مجازی تلقی کرد. رسانه اجتماعی تلگرام یک عرصه یا حوزه عمومی بر ورای 

هویت مدنی و دموکراتیک را  ،کنترل دولت ایجاد نمود که ضمن تحکیم و ترویج هویت سیاسی



 ۹۷/ پاییز و زمستان  ۱۲جامعه شناسی نهاد های اجتماعی/ دوره پنجم / شماره  ........................ ۲4۲

 

سریع و  رسانیاطالعنمود. رسانه اجتماعی تلگرام با قابلیت هایی همچون نیز ایجاد و اشاعه 

صریح، مشارکت دهی و محتوای انتقادی، مفهوم حوزه عمومی هابرماسی را در انتخابات دهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی بروز داده است. همچنین کارکرد ها و ظرفیت های تعاملی، 

اعی تلگرام در هدایت و شکل دهی به افکار عمومی و ایجاد رسانه اجتم رسانیاطالعمشارکتی و 

اجتماعی به  هایرسانهپرداختن  .و توسعه حوزه عمومی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار هستند

تابو و خط قرمز حکومت بود و همچنین همسو کردن خود با افکار  مسائلی که غالبا قدغن،

 اسالمی، از عوامل موفقیت رسانه  ورایعمومی در فضای دهمین دوره انتخابات مجلس ش

کنشگری سیاسی  ،برشمرد. هزینه های باالی سیاسی و امنیتی توانمیتلگرام اجتماعی 

اجتماعی در  هایشبکهمستقالنه و چالشگرانه در فضای واقعی و قابلیت های فراوان رسانه و 

موجب شکل گیری حوزه عمومی  ،امکان تعامل و روابط دوسویه گفتگویی، تصویری و نوشتاری

نوظهوری در فضای سیاسی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی شد. به طوری که 

 ،مشارکت نهاد های مدنی و شخصیت ها، انتقاد پذیری ،گفتگو رهایی در چون  هاییمولفه

مجلس فرایند دهمین دوره انتخابات در .. در این حوزه عمومی شکل گرفت. ..وکنش ارتباطی 

رسانه اجتماعی تلگرام با توجه به ظرفیت و قابلیت های خود توانست زمینه  ،شورای اسالمی

رسمی نداشتند و همچنین  هایرسانهحضور و فعالیت بخش زیادی از کسانی که توجهی به 

 .افرادی که در حوزه عمومی نقش آفرین نبودند را بوجود آورد

یکی از ابزار تلگرام( به عنوان ) اجتماعی گفت که رسانه توانمیبا توجه به نتایج پژوهش 

دهمین دوره مجلس شورای حوزه عمومی، نقش برجسته و ویژه ای در انتخابات  های تقویت

که این رسانه اجتماعی قرار گرفته است  تأثیرداشته و روند این انتخابات به شدت تحت اسالمی 

که  دادهمچنین روند های پژوهش نشان  است.قابل تبیین نظریه حوزه عمومی هابرماس با 

حوزه عمومی در عصر فضای مجازی از تنوع و کارکرد ارتباطی بیشتر و موثر تری برخوردار 

. چنین روندی به مفهوم آن است که هرگونه رقابت انتخاباتی تابعی از کنش ارتباطی است. است

ت که زمینه های الزم برای تعامل فضای مجازی به ویژه تلگرام را باید در زمره عواملی دانس

 سازنده را فراهم می سازد.
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https://www.isna.ir/news/95120301967 

 ،قرن پایان گفتمانی در تحوالت ؛ بررسیگفتگو جهان در .(138۷) هادی خانیکی 
 .هرمس انتشارات :تهران ،تمبیس

 ( 1396خانیکی،هادی .)های اجتماعی: تجربیات ایران و مالزیها/رسانهنشست شبکه. 

 www.irna.ir/fa/News/81961706برگرفته از  پایگاه خبری شفقنا.

 ،(.پژوهشی گزارش) انتخابات و ایرانی کاربران فرهنگی جهان(. 139۵) حسین دهدشتی 

 .ادبیات و هنر و فرهنگ پژوهشگاه: تهران

 ،هایرسانه کاربران شناسی گونه .(139۴) حسین محمد حسنی، سعید؛ محمد ذکایی 
 .3۷-6۴(، 1۷)۵ ،فرهنگی اجتماعی راهبرد فصلنامه .اجتماعی

 ( فیس139۵رضایی، محمد و پور عسکری، مریم .) بوک و رفتار انتخاباتی )مطالعه

(، ۵)۲، های نوینفصلنامه مطالعات رسانه .ایران( 139۲انتخابات ریاست جمهوری سال 

3۲-1 . 

 هادیدگاه و ها بینش ،  اجتماعی علوم در تحقیق هایروش(. 1386) باقر ،ساروخانی 
 .انسانی علوم پژوهشگاه: تهران (.دوم جلد)

 ایرنا. .های اجتماعی در انتخاباتتأثیر زیر پوستی شبکه(. 139۴) سلطانی فر، محمد 

 www.irna.ir/fa/News/81961706برگرفته از 
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 و اجتماعی هایرسانه (.139۵)  جواد ابوذر، علیرضا، صادقی، نژاد قاسمی ،نژاد عبداللهی 
 .3۴-۷۵(، ۵)۲ نوین، هایرسانه مطالعات .انتخابات در سیاسی مشارکت

 گفتگو حوزه عمومی و  (.139۲یزد خواستی،  بهجت و کیخائی، الهام ) عدلی پور، صمد؛

(، 101)۴، ارتباطات –فصلنامه مطالعات فرهنگ  .های اجتماعیدر فضای مجازی شبکه

101-81 . 

 ،نی نشر: تهران جلیلی، هادی ترجمه .کیفی تحقیق بر درآمدی(. 1388)  اووه فلیک. 

 ،مهر ، اولصدا نامه هفته .سیاست و مجازی فضای (.1396) ساالر محمد کسرایی. 

 https://article.irna.ir/fa/c1_18418برگرفته از 

 ،در دهندگان رای رفتار تغییر بر اجتماعی های شکاف تأثیر. (139۵) عـلیرضا گلپور 
 .13۲و131شـماره اقتصادی،-سیاسی اطالعات مجله .«خرداد دوم

 ،صبوری.  منوچهر ترجمــه .(هفتم چاپ) شناســی جامعــه ،(1381) آنتونی گیدنز

 .نی نشر: تهران

 کیفی شناسی روش در علمی های رویه و مراحل ،۲روش ضد (.1390) پور،احمد محمد 
 .شناسان جامعه انتشارات تهران: م(.دو جلد)

 نقش  (.1396فردوسی، مهراوه ) مهدی زاده طالشی، سید محمد؛ خالدیان، اقبال و

از یاست جمهوری افزار اجتماعی تلگرام در تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات رنرم

 .1-39(، 10)3 های نوین،فصلنامه مطالعات رسانه .منظر رای دهندگان

 نترنت به عنوان بررسی قابلیت و امکان عملکرد ای (.1381، محمد قلی )چال میناوند
 .(رساله دکتری سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس) حوزه عمومی سیاسی

 ،انسانی و اجتماعی علوم در فرانکفورت مکتب انتقادی نظریه(. 139۵) حسینعلی نوذری 

 .آگه :تهران .( دوم چاپ)

 ،چشمه نشر:  تهران .هابرماس بازخوانی .(1381)  حسینعلی نوذری. 

  ،پوالدی کمالترجمه  .(اول چاپ) ارتباطی کنش نظریه(. 138۴) یورگن هابرماس. 

 ایران. روزنامهموسسه انتشاراتی  :تهران

 ،جامعه درباره کاوشی عمومی؛ حوزه ساختاری دگرگونی(. 1380) یورگن هابرماس 
 .افکار نشر :تهرانمحمدی.  جمال . ترجمهبورژوازی

 گفتگوی و عمومی حوزه (.139۲) الهام کیخائی، صمد؛ پور، عدلی بهجت، خواستی، یزد 
 .81- 101 (، ۲1)۴ ،ارتباطات و فرهنگ فصلنامه. اجتماعی هاشبکه مجازی حوزه در
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 هایدیدگاه و علمی مجالت کیفی محتوای تحلیل .(138۵) آرش ارجمند، یوسفی 
 دانشگاه ارشد، کارشناسی )رساله علم های پویایی نظری مبانی به توجه با نظران صاحب

 .تهران(
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