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هابرماس در تلگرام؛ تحلیل حوزة عمومی و کنش ارتباطی در 
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 چکیده

هاي  هدف ما در این مقاله تحلیل وضعیت کنش ارتباطی و حوزة عمومی در مکالمه
در واقع پرسش اصلی تحقیق این است که آیا . نگاران ایرانی در تلگرام است روزنامه
دنی شناخته عنوان افرادي که عموماً مدعی تحقق جامعۀ م نگاران به هاي روزنامه مکالمه

گیري حوزة عمومی و همچنین تقویت کنش  هاي الزم براي شکل شوند، خود از ویژگی می
برخوردار است یا خیر؟ براي پاسخ  -که ناظر به تفاهم است نه منفعت شخصی - ارتباطی

عنوان بستر نظري  به این پرسش ایدة هابرماس دربارة حوزة عمومی و کنش ارتباطی را به
پیشنهادات براي «نگاران ایرانی در گروه  یدان تحقیق را مکالمات روزنامهم. انتخاب کردیم

. بود انتخاب کردیم شده  که در تلگرام تشکیل» نگاران استان تهران انجمن صنفی روزنامه
بر این . گیري از اولین پیام آغاز کرده و تا حصول اشباع نظري ادامه دادیم براي نمونه

هاي  بندي روش سپس با مثلث. ه کدگذاري و تحلیل شدپیام در این گرو 1117اساس، 
هاي  هاي تلگرام، تحلیل مکالمه و تحلیل گفتمان انتقادي رسانه مشاهدة مشارکتی در گروه

هاي تلگرام  هاي مکالمه در گروه ما با توجه به تفاوت. ها را تحلیل کردیم اجتماعی، مکالمه
را شناسایی و تحلیل کرده، سپس مکالمات  ها و مکالمه در دنیاي واقعی، ابتدا این تفاوت

هاي تحقیق نشان داد که باوجود  در ادامه، یافته. نگاران ایرانی را تحلیل کردیم روزنامه
دهد فاصلۀ زیادي با  ها رخ می ها دال بر کنش ارتباطی، آنچه که در این مکالمه برخی نشانه

آمیز و چالشی،  هاي خصومت در واقع، در مکالمه. گیري یک حوزة عمومی خرد دارد شکل
دهنده ضرورت  شود که نشان بسامد موارد مربوط به نقض حوزة عمومی زیاد دیده می

نگاران ایرانی براي تقویت کنش ارتباطی و همچنین تحقق حوزة عمومی  تالش روزنامه
 .خرد در اجتماع خود دارد

هاي اجتماعی،  سانهحوزة عمومی، کنش ارتباطی، هابرماس، تلگرام، ر: هاي کلیدي واژه
  نگاري روزنامه

                                                   
  h.kermani@ut.ac.ir            .)نویسنده مسئول(دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران  *
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  مقدمه
گیري حوزة عمومی مورد توجه محققان  هاي اجتماعی در احیا یا شکل نقش رسانه

ها و  هاي اجتماعی با قابلیت در واقع، رسانه. هاي اخیر بوده است بسیاري در سال
در  گیري مباحثات عمومی بین افراد مختلف که هاي خود، بستر مناسبی براي شکل ویژگی

 ها مشارکت کنند، فراهم کرده است توانند در آن آن بستر موقعیت برابر دارند و همگان می
(Fuchs, 2014; Fulya ŞEN, 2012; Hopke, 2015; Yang, Quan-Haase, & 

Rannenberg, 2016( .ها تعاملی، سریع، داراي روابط افقی، ساده  این رسانه) از نظر
. )Kaplan & Haenlein, 2010(و اصوالً مبتنی بر گفتگو و مباحثه هستند ) استفاده

. کند نفسه افراد را به شرکت در گفتگوهاي عمومی تشویق می هایی، فی چنین ویژگی
تواند آزادانه  شود و می بنابراین امروزه هر کاربر در طول روز در مباحثات مختلفی درگیر می

هاي  اجتماعی مختلف، با ابزار و شکل هاي این امکان در رسانه. ها شرکت کند در آن
تواند وارد  مثال، کاربر در توئیتر با استفاده از یک هشتگ می عنوان به. مختلف فراهم است

بوك  در فیس. )Mottahedeh, 2015; Papacharissi, 2014( بحثی عمومی با دیگران شود
در تلگرام نیز، فرد با . آید ها این امکان فراهم می ها و گروه با عضویت در صفحه

ها،  این گروه. تواند در مباحثات مربوطه شرکت کند هاي مختلف می عضویت در گروه
. آورند گیري حوزة عمومی الزم است را فراهم می اي که براي شکل اساساً زمینه

بر یکدیگر  -بدون ارجاعات فرا متنی - ها برتري خاصی گروه مثال، افراد در عنوان به
ها،  این گروه. آزادانه اظهارنظر کنند - طور بالقوه به –توانند  ندارند و همچنین می

حداقل، تلگرام بر این موضوع . همچنین، در حالت کلی تحت کنترل و نظارت نیستند
کرمانی، (دهد تأکید دارد  نمی که اساساً اجازه دخالت و کنترل محتواي ردوبدل شده را

عنوان بستري  هاي اجتماعی، عمدتاً به این دالیل موجب شده است تا رسانه). 1395
این مسئله، بناي اصلی تحقیق . گیري حوزة عمومی تلقی شوند مناسب براي شکل
 .دهد حاضر را تشکیل می
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ران ایرانی نگا هدف این تحقیق پاسخ به این پرسش است که آیا گفتگوهاي روزنامه
هاي حوزة عمومی در آن وجود دارد؟  توان فضایی دانست که ویژگی در تلگرام را می

عنوان افرادي  نگاران معموالً به پاسخ به این پرسش ازآنجا مهم است که روزنامه
هاي  شوند که نقش مهمی در پاسداري از ارزش نظر در نظر گرفته می صاحب
گیري  ها در حفظ و شکل بنابراین، نقش آن. عه دارندخواهانه و دموکراتیک در جام آزادي

شود  الجرم، این پرسش مطرح می. تر است ها مهم جامعۀ مدنی در جامعه از دیگر گروه
هاي گفتگوهاي متمدنانه و مبتنی بر خرد و  نگاران خود ویژگی که اگر مکالمات روزنامه

به گسترش و تقویت ها خواهند توانست  منطق را نداشته باشد، آنگاه چگونه آن
کنیم تا  هاي دموکراتیک و مدنی در جامعه کمک کنند؟ ما در این تحقیق تالش می ارزش

ها پاسخ داده و  نگاران ایرانی در تلگرام به این پرسش با تحلیل مکالمات روزنامه
گرفته در گروه  بدین منظور، گفتگوهاي شکل. وضعیت این گفتگوها را تحلیل کنیم

در  1395که در شهریور » نگاران استان تهران ي انجمن صنفی روزنامهپیشنهادات برا«
کنیم تا با تحلیل  عنوان نمونه انتخاب می نگاران ایجاد شد را به تلگرام توسط روزنامه

مکالمات این گروه ازآنجا نمونۀ مناسبی است که . دهیم هاي تحقیق پاسخ ها به پرسش آن
نگاران  و هم تعداد زیادي از روزنامههم متمرکز و حول یک محور چالشی است 

تواند  بنابراین، تحلیل مکالمات این گروه می. نشریات معتبر و مطرح در آن عضو بودند
عالوه بر این، . نگاران در حالت کلی به دست دهد تصویري از شیوه مکالمه روزنامه

ن تحقیقات، براي مرور ای(باوجود انجام تحقیقات متعدد دربارة حوزة عمومی در ایران 
نگاران باشد  ، تحقیقی که متمرکز بر مکالمات روزنامه)1396خانیکی و دیگران، : ك.ر

نگاران در  بنابراین، رفع این خأل تحقیقاتی با توجه به نقش مهم روزنامه. وجود ندارد
  .حوزة عمومی ضروري است
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  مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته
ة عمومی و مفهوم کنش ارتباطی که توسط یورگن بستر نظري تحقیق بر ایدة حوز

بندي  گونه که هابرماس آن را مفصل حوزة عمومی، آن. ، استوار استشده  هابرماس ارائه
توانند در آن مسائل مهم روز را  کرده، فضایی گفتمانی است که اعضاي یک اجتماع می

. )Reed & Boyd, 2016(اي عقالنی و با دلیل و منطق به بحث بگذارند  به شیوه
ها در قرن بیستم  هابرماس ایدة حوزة عمومی را براي انتقاد از وضعیت و نقش رسانه

ها در قرن بیستم به دلیل  به عقیدة او، رسانه. )Bruns & Highfield, 2015(وضع کرد 
ها اهمیت یافت،  هاي بزرگ قرار گرفتند و منافع مادي در آن تحت کنترل شرکت که این

و بدین ترتیب حوزة ) همان(دست از حمایت و تالش براي خیر عمومی کشیدند 
. )Iosifidis & Wheeler, 2016; Johannessen, 2013(عمومی رو به اضمحالل رفت 

همه (توان گفت فضایی عقالنی، داوطلبانه و باز  اختصار می در مورد حوزة عمومی، به
است که تحت کنترل یا نظارت هیچ نهاد یا سازمان ) نند در مباحثات شرکت کنندتوا می

قرار ندارد و افراد در آن از موقعیتی ... دولتی، حکومتی، تجاري، اقتصادي، نظامی و
ها در نظراتشان دخیل  آنکه منافع شخصی یا گروهی آن برابر، بدون ترس و واهمه و بی

هاي منطقی و گفتگوهاي مبتنی بر  طریق استدالل باشد با هدف رسیدن به مفاهمه از
 ;Dahlgren, 2009; Macnamara, 2008)زنند  خرد دست به کنش ارتباطی می

Mahlouly, 2013; Vatikiotis & Yörük, 2016( .گیري حوزة  هابرماس، ریشۀ شکل
کرد، به  میالدي جستجو می 19و  18هاي  هاي قرن ها و کافه خانه عمومی را در قهوه

  گیري  اعتقاد او مردم در آن زمان و از طریق مباحثات مبتنی بر خرد باعث شکل
  هاي بزرگ که  داري و رسانه گیري سرمایه رفته با شکل شدند اما رفته  افکار عمومی

تدریج تضعیف شد و از بین رفت  فع تجاري و اقتصادي داشتند، حوزة عمومی بهمنا
)Jurgen Habermas, 1991( . ،اما پیدایش و گسترش سریع و روزافزون اینترنت

  .هایی را براي احیاي حوزة عمومی در بین محققان پدید آورد امیدواري
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تر کرد، از  ها را پررنگ این امیدواري که اینهاي اجتماعی عالوه بر  گسترش رسانه
وزة ها، باعث شد تا یکی از انتقادات به ایدة ح آن 1هاي طرف دیگر توجه به قابلیت

  در واقع، این ایده که یک حوزة . عمومی هابرماس بیشتر مورد توجه قرار گیرد
عمومی آرمانی و سرتاسري در جامعه وجود دارد به چالش کشیده شده و در حال 

  شود  گاه در رقابت هستند یاد می خرد که با هم گاه هاي عمومی  حاضر از حوزه
)Bruns & Highfield, 2015; Reed & Boyd, 2016( .طور مشخص، منظور ما نیز  به

از حوزة عمومی در این تحقیق، نه یک حوزة عمومی آرمانی و سرتاسري، که حوزة 
  .اي خرد است عمومی

کنیم، اما از  بستر نظري تحقیق را بر ایدة حوزة عمومی بنا می که اینما در عین 
. هاي خود سود خواهیم جست نیز در تحلیل )Habermas, 1984( مفهوم کنش ارتباطی

مطرح ) 1984(در واقع، کنش ارتباطی که هابرماس آن را در کتاب نظریۀ کنش ارتباطی 
نقطۀ عزیمت هابرماس در بحث از . رود کرد، جزئی مهم از حوزة عمومی به شمار می

بین  کنش ارتباطی، انتقاد او به مارکس براي نادیده گرفتن کنش متقابل و ارتباطی
تقلیل کنش «به گفتۀ هابرماس، مسئلۀ اصلی مارکس ). 1378علیخواه، (ها بود  انسان

بنابراین، هابرماس اعتقاد داشت که ). 1393ریتزر، (بود » خودآفریننده نوع بشر به کار
مارکس تنها یک نوع کنش ابزاري را مبناي تحلیل خود قرار داده که بر تولید و کار 

هاي  کنش ارتباطی که مبتنی بر مفاهمه و نمادین است در تحلیلاقتصادي مبتنی است و 
دار و معقول، تمایزي بین کنش ابزاري  هابرماس در بحث از کنش هدف. او جاي ندارد

اي  گونه شود که به کنش ابزاري به کنشگري مربوط می. شود و کنش استراتژیک قائل می
. گزیند رسیدن به یک هدف برمیترین وسایل را براي  معقوالنه و حسابگرانه مناسبت

یابد و درك متقابل از طریق آن  طور مستقیم با طبیعت ارتباط می این نوع کنش به
شود که در  کنش استراتژیک نیز به عمل دو یا چند فرد گفته می. پذیر نیست امکان

                                                   
1. Affordances 
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در واقع، ). همان(کنند  تعقیب یک هدف، کنش معقوالنه و هدفدارشان را هماهنگ می
در مقابل این دو نوع کنش که متمایل . ین دو نوع کنش چیرگی ابزاري استغایت ا

در این نوع . گیرد که معطوف به تفاهم است موقعیت هستند، کنش ارتباطی قرار می به
اي را دربر دارد، کنش افراد درگیر، نه از  کنش که برخالف کنش معقول، رابطه دوجانبه

آمیز  هاي تفاهم شخصی بلکه از طریق کنشهاي خودخواهانۀ موفقیت  طریق حسابگري
روي در فکر موفقیت خود نبوده بلکه هدفشان را در  هیچ هماهنگ شده و افراد به

هایی از  شان را بر مبناي تعریف هاي کنشی کنند که بتوانند برنامه شرایطی تعقیب می
بنابراین مشخص است که راه ). 1984هابرماس، (موفقیت مشترك هماهنگ سازند 

در . گذرد گیري کنش ارتباطی می گیري یک حوزة عمومی، از تقویت و شکل کلش
  :شود صورت زیر ارائه می هاي ما در این تحقیق به ترین پرسش نتیجه، مهم

پیشنهادات براي انجمن صنفی «نگاران ایرانی در گروه  هاي روزنامه مکالمه - 1
 هایی دارد؟ چه ویژگی» نگاران استان تهران روزنامه

نگاران در این گروه، تا چه اندازه با مفهوم کنش ارتباطی  اي روزنامهه کنش  - 2
 تطابق دارد؟

  خرد منجر شده است؟  گیري یک حوزة عمومی آیا این مکالمات به شکل - 3
الزم به ذکر است که . کنیم شناختی تحقیق را ارائه می در ادامه، رهیافت روش
ایران دارد، اما این تحقیق از  اي در مطالعات ارتباطی در هرچند موضوع تحقیق صبغه

سپس، روند انجام کار را توضیح داده و در نهایت . شناسی بدیع و نو است نظر روش
  .هاي تحقیق را ارائه خواهیم کرد یافته

  
 روش پژوهش

شناسی در دل سنت کیفی جاي دارد و از برخی  هرچند این تحقیق از نظر روش
هاي به  هایی نیز در روش د، اما ما نوآوريبر شدة این سنت بهره می هاي شناخته روش
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ما براي گردآوري . تر برسیم ها و نتایج دقیق ایم تا به تحلیل شده انجام داده  کار گرفته
) 1395کرمانی، (هاي تلگرامی  هاي تحقیق از روش مشاهدة مشارکتی در گروه داده

 ;Sacks, 1995(  کالمههاي تحلیل م ها، روش همچنین براي تحلیل داده. ایم استفاده کرده

ten Have, 2007( هاي اجتماعی  و تحلیل گفتمان انتقادي رسانه)Khosravi Nik, 2017( 
اي ما را قادر  شناختی اتخاذ چنین سیستم روش. )Denzin, 2017(ایم  بندي کرده را مثلث

اي مانند  هاي تحقیق در بستر رسانۀ اجتماعی سازد تا عالوه بر در نظر گرفتن تفاوت می
هایی که عالوه بر ساختار متن،  تر به دست آورده و همچنین تحلیل هاي غنی تلگرام، داده

تر سیاسی، اجتماعی،  نگاران با ساختارهاي کالن نقش و رابطه مکالمات روزنامه
بنابراین، این تحقیق از نظر . کند ارائه کنیم اقتصادي و فرهنگی را ارزیابی می

تواند مورد توجه و استفادة سایر  شناختی دارد نیز می هایی که در حوزه روش نوآوري
  .هاي اجتماعی باشد هاي متنی در رسانه پژوهشگران خصوصاً براي انجام تحلیل

هاي  هایی است که براي درك و تحلیل پویایی کی از روشمشاهدة مشارکتی ی
ما براي . )Gunn & Løgstrup, 2014(گیرد  هاي اجتماعی مورد استفاده قرار می گروه

در . ایم استفاده کرده - نسخه مناسب شدة آن براي تلگرام - ها از این روش گردآوري داده
اي ه عنوان یک رسانۀ اجتماعی تفاوت هاي تلگرام به واقع، مشاهدة مشارکتی در گروه

این ) 1395(کرمانی . هاي دنیاي واقعی دارد اساسی با مشاهدة مشارکتی در گروه
ها را در سه مرحلۀ ورود به میدان، حضور در میدان و پس از میدان شرح داده  تفاوت
، راهنمایی براي انجام این کار )2005(وي همچنین بر اساس کار ماك و دیگران . است

گفتگوها، نقش اعضا، فضاي شخصی و ترافیک گروه ارائه ها و  در پنج طبقه ظواهر، پیام
  .گیرد ها قرار می داده است که مبناي کار ما براي گردآوري داده

ها، از روش تحلیل مکالمه براي  ما پس از ثبت موارد مربوط به هر یک از این دسته
اینجا تحلیل مکالمه در . کنیم ها و گفتگوها، استفاده می ها، خصوصاً پیام تحلیل آن

طور کامل از مشاهدة مشارکتی در  آمده، به دست هاي به عنوان روشی براي تحلیل داده به
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گفته،  طبقۀ پیش در واقع، ما با ثبت و تحلیل سه. هاي تلگرامی قابل تمیز نیست گروه
ها و  شویم لکن از این روش براي باال بردن دقت تحلیل عمالً وارد تحلیل مکالمه می

تحلیل مکالمه، تنها یک روش نیست . کنیم ها استفاده می د کردن آنهمچنین ساختارمن
هاي  هاي اساسی براي تحلیل واقعیت عنوان رهیافت شناسی به بلکه به همراه مردم

در واقع، تمرکز اصلی تحلیل . )Gibson & Brown, 2009(اجتماعی مطرح است 
 Gibson & Brown, 2009; ten(  است 1مکالمه بر نحوة عمل مکالمه در جریان تعامل

Have, 2007; Toerien, 2014( .دیگر، دو محور بنیان تحلیل مکالمه را تشکیل  عبارت به
  یا چگونه تعامل (کند  چگونه مکالمه در جریان تعامل عمل می که ایناول : دهد می

گیرد  کاري از این طریق صورت می چه که اینو دوم ) گیرد بر اثر مکالمه شکل می
Toerien, 2014)( . بر این اساس، گیبسون و براون)ساختاري براي تحلیل ) 2009
  .است شده  ارائه 1اند که در جدول  مکالمه ارائه کرده

  
  (Gibson & Brown, 2009)مفاهیم در تحلیل مکالمه  -1جدول 

  تعریف  مفهوم
  نوبت مکالمه در تعامالت اجتماعی  سازماندهی نوبت به  ساختار رشتۀ سخن
  ها در مکالمه سازماندهی موضوع  ساختار موضوعی

  هاي سخن هاي کالمی در رشته جفت  هاي مجاور جفت
سازماندهی و استفاده از طبقات و انواع گوناگون اجتماعی در حین   طبقات عضویت

  مکالمه
عنوان اصول  به "اوهوم"و  "آها"استفاده از شبه جمالت مانند   دهی پاسخرمزگان 

  سازماندهی در صحبت
  هاي مرجح و جایگزین سازمان صحبت حول کنش  سازمان مرجح

  

                                                   
1. Talk-in-interaction 
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هاي  تاکنون شیوة تحلیل مکالمه در گروه که اینبه هر صورت، ما با توجه به 
نحوة «عنوان  تعریف تحلیل مکالمه بهتلگرامی معرفی نشده است، ابتدا با مبنا قرار دادن 

هاي  هاي تحلیل مکالمه در گروه ها و شباهت ، تفاوت»عمل مکالمه در جریان تعامل
البته ازآنجاکه این . کنیم هاي دنیاي واقعی را شناسایی و معرفی می تلگرامی با مکالمه

ه این مسئله شود ب هدف اصلی مقاله نیست، صرفاً تا جایی که به اهداف مقاله مربوط می
نگاران را نیز تحلیل خواهیم کرد تا  زمان، مکالمات روزنامه طور هم به. خواهیم پرداخت

  .ها مشخص شود هاي آن ویژگی
هاي مکالمات بر اساس تحلیل مکالمه فراتر  در ادامه، ما از توصیف صرف ویژگی

در مکالمات  خواهیم رفت چرا که ما در این مقاله به دنبال تحلیل جایگاه حوزة عمومی
بنابراین، براي رفع این خأل از . نگاران هستیم و باید وارد حوزة معنا نیز شویم روزنامه

طور تلفیقی با تحلیل مکالمه استفاده  هاي اجتماعی به تحلیل گفتمان انتقادي رسانه
هاي آن در اختیار ما  تحلیل مکالمه، روشی براي تحلیل متن مکالمه و پویایی. کنیم می

که تحلیل گفتمان انتقادي ما را براي شناسایی و ارزیابی روابط متن  دهد درحالی میقرار 
  .سازد تر قادر می هاي بزرگ گفتمان/ و ساختارها

هاي  مشاهده و تحلیل مکالمه، اجزاي ساختاري تحلیل گفتمان انتقادي رسانه
معتقد است ) همان(در واقع خسروي نیک . )KhosraviNik, 2017(هستند  1اجتماعی

هاي  حلیل گفتمان در رسانهگرانۀ ارتباطی مبتنی بر کردار بیشتر با ت یک رهیافت مشاهده
این رهیافت اساساً از نظر . دهد اجتماعی سازگار است و اطالعات مفیدتري به دست می

او به نقل از . رویکردش به متن، با رهیافت فرکالفی به تحلیل گفتمان تفاوت دارد
دقت هم متن را ببینیم و هم  نیاز است که ما به: نویسد که می) 2013(براتون و لی 

دو محور ) 2017(بر این اساس، خسروي نیک . گی و عقاید کاربران را مشاهده کنیمزند
توان گفت  طورکلی می به. کند هاي اجتماعی ترسیم می براي تحلیل گفتمان انتقادي رسانه

                                                   
  .کنیم ج از آن یاد می.ر.که از این به بعد براي رعایت اختصار تنها با اصطالح تحلیل گفتمان ا -1
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هاي  گرفته در رسانه در دل کردارهاي متنی شکل 1متنی که محور افقی به روابط درون
بستر افقی را   ودي هم خصائص خرد تحلیل متنی و همپردازد و محور عم اجتماعی می

به معنی دیگر، این محور . سازد سیاسی کاربران در جامعه مربوط می- به بستر اجتماعی
اند وصل  گرفته اجتماعی که در جامعه شکل - هاي سیاسی تحلیل متنی را به گفتمان

درت بیشتري براي شود که تحلیل مکالمه به ما دقت و ق بنابراین، مشخص می. کند می
گونه که توضیح دادیم، و هم  دهد و هم مشاهدة مشارکتی، آن تحقق محور افقی را می

  .تواند درك بهتري از محور عمودي براي ما فراهم کند ج می.ر.تحلیل گفتمان ا
ج یک نوع تحلیل انتقادي گفتمان است که از نظر اجتماعی خود .ر.تحلیل گفتمان ا

بنابراین، . )KhosraviNik, 2017(محور و متکی به متن است  لهداند، مسئ را متعهد می
در . ترین است بینیم که این نوع تحلیل گفتمان براي انجام تحقیق حاضر مناسب می

نگاران، با استفاده از  هاي روزنامه واقع، تحلیل کنش ارتباطی و حوزة عمومی در مکالمه
سنخیت ) تعهد اجتماعی، مسئله محور و متکی به متن(ها را دارد  روشی که این ویژگی

خود رهیافتی مناسب است، دو روش  که اینج عالوه بر .ر.یل گفتمان اتحل. زیادي دارد
ها استوار  کنیم را در دل خود جاي داده و بر آن دیگر که ما در این تحقیق استفاده می

ایم تا قدرت تحلیلی  البته ما با استفادة مشخص از دو روش دیگر تالش کرده. است
 .ج را افزایش دهیم.ر.تحلیل گفتمان ا

  
  ار و روند اجراي تحقیقبافت

چرا که . شناخت بافتار در مطالعات کیفی و خصوصاً تحلیل گفتمان نقش مهمی دارد
معنا با توجه به بافت تاریخی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در آن قرار دارد، تولید و 

پیشنهادات براي «گیري گروه  بنابراین، در این قسمت زمینه شکل. شود مصرف می
. کنیم تا با بافت تحقیق آشنا شویم را مرور می» نگاران استان تهران ی روزنامهانجمن صنف

                                                   
1. Intertextuality 
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ها از اعضاي سابق  نگاران ایرانی که تعدادي از آن اي از روزنامه ، عده1395در شهریور 
اي را در اداره کل  نگاران ایران بودند، نهاد مدنی تازه روزنامه شده  انجمن صنفی تعطیل
توانست  ها می اجتماعی استان تهران ثبت کردند که به گفتۀ آنتعاون، کار و رفاه 

انجمن ). 1395تهران، (نگاران پیشین شود  جایگزین انجمن صنفی روزنامه
سست «چه  توسط دیوان عدالت اداري به دلیل آن 1387تیر  4نگاران ایران در  روزنامه

پس از ثبت این انجمن،  ).همان(بود، منحل شده بود  شده  عنوان» هاي تأسیس بودن پایه
اعتراضاتی به اعضاي هیئت مؤسسان انجام شد و در همین راستا تعدادي از 

نگاران گروهی در تلگرام براي انتقاد و اعتراض به هیئت مؤسسان تشکیل  روزنامه
اي  اعتراض اصلی این افراد به ترکیب هیئت مؤسسان بود و خواستار اتخاذ شیوه. 1دادند

ها به جنجال کشیده شده و تعدادي  در این گروه بحث. ین اعضا بودنددیگر در انتخاب ا
نگاران  پیشنهادات براي انجمن صنفی روزنامه«از اعضاي آن، گروه دیگري را با نام 

گروه دوم ازآنجاکه پس از تنش . تشکیل دادند که میدان این تحقیق است» استان تهران
تري براي تحلیل  تنش بود، مورد مناسببود و هدفش دوري از  شده در گروه اول ایجاد

هاي خود را از اولین پیام  ما تحلیل. تشکیل شد 1395شهریور  27این گروه در . است
ها را  در واقع هدف این بود که تحلیل. شروع کردیم و بر اساس اصل اشباع پیش رفتیم

لیندالف (و مقولۀ جدیدي ظاهر نشود  شده  تا جایی ادامه دهیم که اشباع نظري حاصل
 27دقیقه بامداد  51پیام در این گروه از ساعت  1117در نهایت ). 2002و تیلور، 

  .تحلیل شد 1396شهریور  28روز  11:41شهریور تا ساعت 
ابتدا با . ها از یک روش ابداعی براي کدگذاري استفاده کردیم براي تحلیل پیام

هاي مورد نظر را با توجه به بستر  ، مقوله)Saldaña, 2009(استفاده از کدگذاري نظري 
. ها را کدگذاري کردند زمان پیام طور هم سپس سه کدگذار به. نظري تعریف کردیم

کرد، کدگذارها فهرست را با  سی درصد از فهرست کدهاي اولیه تغییر می که ایناز پس

                                                   
 .شده است ها کسب این اطالعات در گفتگو با تعدادي از اعضاي هیئت مؤسسان و همچنین مدیران این گروه -1
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ري با در هر مرحله کدگذا. گذاشتند تا فهرست جدید ساخته شود یکدیگر به بحث می
در نهایت و پس از تهیه فهرست نهایی، کدگذاري . شد فهرست جدید از ابتدا انجام می

انجام شد و در قسمت  MaxQDA 12.4افزار  ها توسط نرم کدگذاري. از ابتدا انجام شد
  .شود هاي مربوطه ارائه می بعد یافته

  
  ها یافته
در سه قسمت ارائه هاي تحقیق  هاي تحقیق در این بخش با توجه به پرسش یافته
نگاران در این گروه را معرفی و  در قسمت اول، ساختار مکالمات روزنامه. شود می

در قسمت بعد، به ارزیابی انواع کنش در این گفتگوها پرداخته و نهایتاً . کنیم تحلیل می
با ارائۀ . در قسمت سوم، موارد مربوط به حوزة عمومی را معرفی و تحلیل خواهیم کرد

هاي تحقیق پاسخ داده و قادر خواهیم بود تا در بخش آخر  ها، به پرسش متاین قس
 .هاي خود را ارائه کنیم تحلیل

. ها به تحلیل مکالمات گروه اختصاص دارد اولین بخش یافته: تحلیل مکالمات
زمان هم  طور هم شناسی توضیح دادیم، در این قسمت به طور که در قسمت روش همان

کنیم و هم مکالمات گروه  هاي تلگرامی را معرفی می المه در گروههاي تحلیل مک تفاوت
در واقع، این مکالمات در سه دستۀ ساختار رشتۀ . مورد مطالعه را تحلیل خواهیم کرد

ها  شوند که در ادامه به آن دهی دچار تغییر می سخن، ساختار موضوعی و رمزگان پاسخ
  .پردازیم می

. تحلیل مکالمه، ساختار رشتۀ سخن استاولین بخش در  :ساختار رشتۀ سخن
هاي دنیاي واقعی به طرق مختلف  هاي تلگرامی نسبت به مکالمه این مورد در مکالمه

گونه که  آن(گیرد  اي که بین دو نفر در دنیاي واقعی صورت می در مکالمه. کند تغییر می
از  تواند ، سازماندهی نوبت به نوبت می)اند محققان مکالمه را تعریف کرده

اما در مکالمات در . هاي خاصی پیروي کند که مورد توجه محققان است استراتژي
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. توان مانند شیوة قبلی عمل کرد هاي تلگرامی که اعضاي متعددي دارند دیگر نمی گروه
صورت چهره به چهره یا حتی با واسطۀ  در واقع در مکالمات دنیاي واقعی که به

ماند تا صحبت طرف مقابل  د، اصوالً فرد منتظر میگیر ابزارهایی مانند تلفن صورت می
طرف احتماالً دست از  که حرف طرف مقابل را قطع کند، آن درصورتی. تمام شود

حتی وقتی مکالمه گروهی را در نظر بگیریم، همه یا اکثر افراد . کشد صحبت کردن می
کارایی ارتباط کنند، چرا که در این صورت با ایجاد همهمه  زمان صحبت نمی طور هم به

توانند متنی را  زمان می هاي تلگرامی همه افراد هم وجود، در گروه بااین. رود از دست می
ها نوشتاري هستند، هر کاربر دیگري در هر زمان دیگري  چون متن. ارسال کنند

بنابراین، ساختار رشتۀ . تواند به آن رجوع کرده و مکالمه را حول پیام اولیه ادامه دهد می
دهد، چرا که در  کنندگان قرار می در تلگرام آزادي بیشتري در اختیار شرکتسخن 
هاي او گوش  کند، به حرف زمان که فرد صحبت می هاي دنیاي واقعی باید هم مکالمه

داد، فکر کرد و پاسخ خود را آماده ساخت اما در تلگرام این امکان وجود دارد که در 
این ویژگی باعث شده تا . آن فکر کرد و پاسخ داد آینده متن را خواند و با فراغ بال به

ها  در واقع، در این گروه. هاي تلگرامی داراي پویایی بیشتري باشد مکالمه در گروه
تنیده به وجود آمده است که در مکالمه در دنیاي  هاي درهم گیري مکالمه امکان شکل

یکی از » کالماتدر هم تنیدگی م«بنابراین، . واقعی اساس امکان آن وجود ندارد
هاي تلگرامی  تغییرات مهم ساختار رشتۀ سخن است که در تحلیل مکالمات در گروه

هاي مربوط به در هم تنیدگی مکالمات را پس از معرفی  ما مثال. باید مورد توجه باشد
چرا که پس از معرفی موضوع مکالمات است که . کنیم ساختار موضوعی ارائه می

  .گی را درك کردتوان این در هم تنید می
ها  مسئلۀ بعدي که در مورد ساختار رشتۀ سخن وجود دارد، به آغاز مکالمه

شود  در واقع ما به دنبال این هستیم که مشخص کنیم چه عواملی باعث می. گردد برمی
طور بالقوه نقطۀ  که هر پیام امکان دارد که به درحالی. یک پیام به مکالمه منجر شود
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. برند ، اما برخی عوامل هستند که احتمال این امر را باال میشروع یک مکالمه باشد
  :اند از دهد که این عوامل عبارت هاي تحقیق نشان می یافته

 قدرت کاربر -

 موضوع پیام -

 لحن پیام -

 زمان ارسال پیام -

  .شود قدرت کاربر خود به چند دسته تقسیم می
هایی که ممکن  مایهها و سر وابسته به انواع نقش(قدرت کاربر در دنیاي واقعی   -

 )است داشته باشد

 نقش کاربر در گروه -

 سابقه کاربر در گروه -

هایی است که او در  ها و سرمایه منظور از قدرت کاربر در دنیاي واقعی، نقش
الواعظین در گروه  هایی از ماشااهللا شمس مثال، در دو نوبت، پیام عنوان به. اختیار دارد
در اینجا نقش . انجامد ه آغاز مکالمه میشود که در هر دو مورد ب ارسال می

هاي  شود پیام ، باعث میشده  نگار باسابقه و شناخته عنوان یک روزنامه الواعظین به شمس
همچنین نقش . ها را ارسال نکرده موجب آغاز مکالمه شود او، حتی وقتی خودش آن

روه پیام ارسال مثال وقتی مدیر گ عنوان به. کاربر در گروه نیز بر این امر مؤثر است
در نهایت عالوه بر نقش، سابقه کاربر در گروه . کند، احتمال آغاز مکالمه بیشتر است می

دهد هر چه فعالیت کاربر در گروه باالتر باشد، احتمال  ها نشان می یافته. نیز مطرح است
  .هاي او به مکالمه منجر شود بیشتري دارد که پیام

هر چه موضوع . گذارد یز بر آغاز مکالمه اثر میبعد از قدرت کاربر، موضوع پیام ن
از اهمیت بیشتري براي کاربران برخوردار باشد، منطقاً احتمال آغاز مکالمه بیشتر 

احضار و  مثال، در آن تاریخ یاشار سلطانی به دادسراي فرهنگ و رسانه عنوان به. شود می
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خواست به  که از اعضا می، بعدازاین اتفاق پیامی در این گروه ارسال شد 1بازداشت شد
چرا که در آن . گیري مکالمه نشد این اتفاق واکنش نشان دهند، اما این پیام باعث شکل

توان با شرایطی از  در اینجا می. زمان این موضوع از اهمیت براي کاربران برخوردار نبود
اگر . استاما عالوه بر موضوع، لحن پیام نیز مؤثر . هاي خبري نیز بهره برد مفهوم ارزش

گیري مکالمه بر اساس آن کم  طرف باشد احتمال شکل پیام داراي لحن خنثی و بی
از طرف دیگر، زمان . رود تر باشد این احتمال باال می شود اما هر چه لحن پیام جدلی می

زمان  که ایناول . در اینجا زمان انتشار دو معنا دارد. انتشار پیام نیز در این امر مؤثر است
روز منتشر  منطقاً هر چه پیام در ساعات فعال شبانه. به معناي ساعت انتشار استانتشار 

موقع ارسال  از سوي دیگر، زمان انتشار به. شود، احتمال پاسخ دادن به آن بیشتر است
مثال، پیام مربوط به یاشار سلطانی هنگامی  عنوان به. هاي دیگر اشاره دارد پیام در دل پیام

احتمال دارد اگر . ر مورد شیوة تأیید اعضاي انجمن در جریان بودارسال شد، که بحث د
شد به آغاز مکالمه منجر  پیام در زمانی که مکالمۀ خاصی در جریان نبود، ارسال می

  .شود
هاي تلگرامی باید این  بنابراین، در تحلیل ساختار رشتۀ سخن در مکالمات گروه

اینجا سازماندهی نوبت به نوبت وجود طورکلی، در  به. موارد را در نظر داشته باشیم
 –زمینه پیامی ارسال کند  زمینه یا بدون پیش ندارد، بلکه هر کاربر ممکن است با پیش

طور بالقوه آغازگر یک مکالمه در گروه  تواند به که می - عامل درهم تنیدگی مکالمات
طور منطقی  هدر دنیاي واقعی که ب - یا حتی گروهی –هاي دونفره  برخالف مکالمه. باشد

توانند در مکالمه شرکت کنند، در مکالمات تلگرامی این  تعداد افراد مشخصی می
توانند در مکالمه شرکت کنند  طور بالقوه همۀ اعضا می به. محدودیت وجود ندارد

در نوسان  525- 483مثال تعداد اعضاي این گروه در دورة مورد تحلیل بین   عنوان به(
نفر را در آن زمان فراهم  5000ان اضافه کردن اعضا به گروه تا البته تلگرام امک). بود

                                                   
  https://goo.gl/dQQsA9: ك.براي دیدن اطالعات بیشتر در این مورد، ر -1
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توانستند در بحث شرکت  ها در صورت اضافه شدن می طور بالقوه همۀ آن کرد که به می
  .کنند که البته به فعلیت رسیدن آن امري دور از ذهن است

تعداد  مثال عنوان به. 1کنند ها شرکت نمی از تعداد اعضاي گروه نیز همگی در بحث
نفر، مدیر  76از این . نفر بود 76پیام مورد تحلیل،  1117کننده در  اعضاي مشارکت

دهندة مواردي است که تا اینجا ذکر  پیام تولید کرده بود که نشان 205تنهایی  به 2گروه
صورت بالقوه امکان مشارکت تعداد  هاي تلگرامی نیز به بنابراین، هرچند در گروه. کردیم

  .دهد راد در مکالمه وجود دارد؛ اما عمالً این اتفاق رخ نمیزیادي از اف
هاي تلگرامی که دستخوش تغییر  طبقۀ بعدي در مکالمات گروه: ساختار موضوعی

اصوالً در مکالمات دنیاي واقعی به دلیل محدود بودن . شود، ساختار موضوعی است می
وصاً در مکالمات خص –بینی است  کنندگان، موضوعات محدود و قابل پیش مشارکت

گیري  تواند منجر به شکل هاي تلگرامی می کنندگان در گروه اما افزایش شرکت. دونفره
گیري  در این گروه، موضوع اصلی مکالمه، بحث دربارة شکل. هاي مختلف شود مکالمه

هاي  در دل این مکالمه، مکالمه. نگاران استان تهران و شرایط آن است انجمن روزنامه
. هاي دیگر باشد تواند به نوبۀ خود داراي زیرمکالمه گرفته که هر یک می مختلف شکل

تواند یک  طور بالقوه پایانی ندارند و هر پیام در دل یک مکالمه، می ها به این مکالمه
دهد که  ها در این تحقیق نشان می البته یافته. مکالمۀ جدید یا یک زیرمکالمه ایجاد کند

ها اصوالً به موضوع مکالمه اصلی مربوط  و موضوعات آن ها زیاد نیست پراکنش مکالمه
  .شود می

هاي ساده، همدالنه، چالشی،  ها در این گروه از نظر میزان تنش، به مکالمه مکالمه
هاي  البته ما یک دسته دیگر به نام مکالمه. شود آمیز تقسیم می غیر چالشی و خصومت

                                                   
.رجوع کنید) 1395(هاي تلگرامی به کرمانی  براي دیدن انواع کاربران در گروه -1
شده در فضاي عمومی نباشـد، بـراي رعایـت مسـائل      هاي شناخته که فرد جزو چهره اسامی اعضا، درصورتی -2

.مربوط به اخالق تحقیق ذکر نشده است
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اند اما ممکن است در آینده  لمه تبدیل نشدههاي ما به مکا بالقوه داریم که تا پایان تحلیل
ها آغاز شود چرا که از نظر لحن و موضوع این  اي حول آن با پیام یک کاربر، مکالمه

اند از مکالماتی که معموالً زیاد طول  هاي ساده، عبارت مکالمه. استعداد را دارند
مانند . استها نیز یک امر معمولی  و موضوع آن) پیام 5یا  4حداکثر (کشد  نمی

در مکالمۀ همدالنه، توافقی بین اعضا بر سر موضوع وجود دارد . ها در گروه احوالپرسی
یک تفاوت دیگر بین این دو نوع نیز . هاي ساده بیشتر است ها نیز از مکالمه و طول آن

این است که در مکالمۀ ساده اساساً موضوع جدل آمیز نیست اما در مکالمۀ همدالنه 
ترین مثال در  مهم. وجود اعضا بر سر آن توافق دارند یز است و بااینموضوع جدل آم

هاي غیر  در مکالمه. نگاران ایران است این مورد، مکالمه در مورد انجمن روزنامه
ها وارد چالش نیز  چالشی، اعضا بر سر موضوع لزوماً توافق ندارند اما مکالمۀ آن

همدالنه، میزان توافق اعضا در مورد در واقع، تفاوت این نوع با مکالمۀ . شود نمی
هاي چالشی، اعضا بر سر موضوع توافق ندارند اما در فضایی  در مکالمه. موضوع است

در واقع اینجا اساساً موضوع است که . پردازند به دور از توهین و تخریب به مکالمه می
در نهایت مکالمات . کند وگرنه اعضا با هم مشکلی ندارند چالش ایجاد می

مکالماتی که در آن اعضا بر سر موضوع توافق ندارند و در . آمیز قرار دارد صومتخ
معموالً، سه نوع آخر مکالمات از نظر . کنند فضایی خصمانه با یکدیگر صحبت می

  .اندازه شبیه هم هستند
در . آمیز در این گروه است ترین مکالمۀ خصومت مهم» ماجراهاي گروه قبلی«

متأسفانه رفتارهاي اون گروه را که «. ر گروه با اظهار تأسف استواقع، آغاز مکالمات د
اظهار تأسف از آنچه که . »1دیدیدم آخرش هم به حذف و توهین و این چیزا کشیده شد

بنابراین در همان ابتدا، مدیران گروه هویت خود را در . است  در گروه قبلی رخ داده

                                                   
طور کامل نشان داده  نشده است تا محتوا و بستر پیام به  هاي تایپی نیز اصالح شده و حتی غلط ها عیناً نقل پیام -1

 .شود
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دهند این گروه در مقابل آن گروه  می کنند و نشان مقابل مدیران گروه قبلی تعریف می
گیرد در تمام مکالمات گروه به  دیگري که در اینجا صورت می/تقسیم به خود. قرار درد

این . شود کند و تبدیل به یکی از عناصر سازندة هویت گروه می نحوي ادامه پیدا می
کالمه بعدي م. پیام به آن مربوط هستند 852ترین مکالمه گروه است و  مکالمه، طوالنی

در واقع گویا یکی از . است» ماجراي جلسه شرق«گیرد،  که در این دسته قرار می
اعضاي هیئت مؤسس در روزنامه شرق حاضرشده و با اعضاي آن دیدار کرده و همین 

پیام آغازکنندة این مکالمه توسط مدیر . شود موضوع به ایجاد مکالمه خصمانه منجر می
  :شود گروه ارسال می

  از اعضاي هیات مؤسس...  آقاي«
شما دیروز براي جلسه با  شده  ماجراي جلسه روزنامه شرق چه بوده؟ گفته

به روزنامه شرق  "نگاران گروه نقد و بررسی انجمن صنفی روزنامه"دهندگان  تشکیل
آیا فقط منتقدان در روزنامه شرق بودند؟ چرا عمومی نبوده این جلسه؟ . رفتید

  »موضوع جلسه چه بوده؟
هاي  مکالمه. یابد پیام و با پاسخ فرد مورد نظر پایان می 69این مکالمه پس از 

ها این دو  شود، اما از نظر حجم پیام آمیز در گروه به همین دو مورد خالصه می خصومت
  .هاي گروه قرار دارند ترین مکالمه مکالمه در صدر طوالنی

ه در مورد اساسنامۀ یک مکالم. گیرد دو مکالمۀ چالشی نیز در گروه شکل می
ها، خود داراي زیر  هر یک از این مکالمه. انجمن و دیگري نیز با موضوع هیئت مؤسس

: اند از گرفته در مکالمه دربارة اساسنامه، عبارت هاي شکل زیرمکالمه. مکالمه هستند
در مورد مکالمه دربارة هیئت . درخواست انتشار و درخواست براي تغییر مفاد اساسنامه

گرفته  هاي شکل نیز، ترکیب هیئت مؤسس و روند انتخاب اعضا از زیرمکالمه مؤسس
  .هستند

بحث دربارة تعریف اعضاي انجمن و همچنین عضویت یکی از اعضاي گروه در 
هاي با  مکالمه اول داراي زیرمکالمه. هاي غیرچالشی هستند هیئت مؤسس از مکالمه
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در مورد دوم نیز؛ . نگار است روزنامه نگار بودن و تعریف موضوع شیوه تأیید روزنامه
در . شود اساس موضوع، یک سوءتفاهم است که در یک مکالمه غیرچالشی حل می

  .هاي همدالنه و ساده نیز در باال مثال زدیم مورد مکالمه
ازاین هم به آن اشاره کردیم این است که در اغلب موارد این  اي که پیش اما نکته

ها را در یک محور زمانی از یکدیگر جدا  توان آن اند و نمی تنیده شده ها درهم مکالمه
شود اما بالفاصله بحث دربارة  ها با بحث دربارة اساسنامه آغاز می مکالمه که اینبا. کرد

در ادامه نیز . شود زمان بحث دربارة جلسۀ شرق نیز آغاز می و هم شده  گروه قبلی شروع
در  که اینرود و لزومی به  زمان پیش می طور هم بهها  ها در کنار دیگر مکالمه این مکالمه

البته مکالمه دربارة جلسه شرق و . پذیرند نیز وجود ندارد اي مشخص پایان نقطه
. هاي دیگر خیر همچنین عضویت یکی از افراد در گروه پایان مشخص دارند اما مکالمه

  : مشخص استهاي زیر  ها در رشته پیام اي از در هم تنیدگی این مکالمه نمونه
دوستان مستحضر باشند سرکار خانوم مفیدي علی رغم : مدیر گروه«

شون بودند در این جمع حاضر  اخیراً در غم از دست دادن والده گرامی که این
همچنین ایشون سخنگوي هیات مؤسس . شدند که جاي تقدیر و تشکر داره

) شدهسابق که پلمپ (انجمن در شرف تأسیس و دبیر انجمن صنفی مادر 
  جسارتاً براي دوستانی که در جریان نیستند گفتم. هستند

ممنون از بزرگواري و توجه و همت صنفی ایشون در دو دهۀ : 1کاربر 
  اخیر

دربارة پیام صوتی آقاي شمس هم دوستان سؤال دارند، عجله : مدیر گروه
زودي ماجراي سوءاستفاده از جایگاه این پیشکسوت عزیز براي همه  نکنید به

  :)شخص خواهد شدم
مشارکت و سازمان مجاهدین با حکم دادگاه انقالب : 4در پاسخ به کاربر  3کاربر 
  منحل شدن
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ساله گفتگو با دوستان  روند یک بنابراین طی یک: بدري مفیدي
نظران و وساطت برخی از بزرگان عرصۀ  نگار و کارشناسان و صاحب روزنامه
جمهور  و بعد هم فشار شخص رئیس .نگاري میان انجمن و وزارت کار روزنامه

اندازي انجمن و در واقع  پس از نامه ما به روحانی به علی ربیعی مبنی بر راه
هاي مثبت و غیره ما اقدام به تأسیس  کوتاه اومدن وزارت کار و دادن پیام

  .»انجمن استان تهران کردیم
بدري مفیدي را اي، خانم  در این رشته پیام، مدیر گروه ابتدا در یک پیام حاشیه

توسط ماشااهللا  شده  در ادامه وي پیامی دربارة پیام صوتی ارسال. کند معرفی می
کند که به مکالمه دربارة گروه قبلی اختصاص دارد، سپس  الواعظین ارسال می شمس

یکی از کاربران به بحث دربارة انجمن قبلی پرداخته و در پیام بعدي نیز خود خانم 
اي از اقدامات اعضا ارائه  گیري هیئت مؤسس، تاریخچه د شکلمفیدي، در توضیح رون

  .شود اي در سرتاسر مکالمات دیده می چنین پویایی. دهد می
. کند هاي تلگرامی، تغییر می این طبقه نیز در مکالمات گروه: دهی رمزگان پاسخ

د و تطابق دار) 1395(توسط کرمانی  شده  هاي ما در این تحقیق با نتایج ارائه یافته
طور خالصه،  به. کنیم ازآنجاکه هدف اصلی ما شناسایی این موارد نیست، از آن عبور می

همچنین، این . تر است تر و وسیع هاي تلگرامی بسیار پیچیده دهی در گروه رمزگان پاسخ
دهی در  از مواردي که در رمزگان پاسخ. دهد رمزگان تنها در حوزة زبانی رخ نمی

توان به امکان ارسال انواع فایل، استفاده از  توجه است، می هاي تلگرامی مورد گروه
، ارسال لینک و همچنین امکان اجراي )شکلک، استیکر، گیف(ابزارهاي بصري 

توسعه رمزگان . کردارهاي متفاوت مانند پاسخ دادن و فوروارد مطالب اشاره کرد
طور  آورد که خود به ها را فراهم می دهی، امکان استفاده از اسناد در دل مکالمه پاسخ

تواند باعث  همچنین این امکان می. ها بیانجامد تر شدن بحث تواند به منطقی بالقوه می
  .هاي قبلی شود کمتر شدن احتمال فراموش کردن بحث
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در گفتگوهاي ) هاي مجاور، طبقات عضویت و سازمان مرجح جفت(طبقات دیگر 
برخی از این موارد مانند طبقات  که اینعالوه بر . شوند تلگرامی دچار تغییر نمی

مورد تحلیل قرار ) 1395کرمانی، (براي مشاهدة مشارکتی  شده  عضویت در شیوة ارائه
که  پردازیم و تنها در ادامه مقاله، درصورتی ها نمی بنابراین ما در اینجا به آن. اند گرفته

  .هیم دادها نیاز باشد، برخی از موارد مربوطه را شرح خوا براي انجام تحلیل
هاي تلگرامی به تحلیل انواع  حال پس از تحلیل ساختار مکالمه در گروه: کنش

در واقع در اینجا ما به دنبال این هستیم که مشخص . پردازیم ها می کنش در این مکالمه
  .سازیم، کنش ارتباطی چه وضعیتی در مکالمات این گروه دارد

ها در گروه را  بسیاري از کنش طور عام، دهد که به هاي تحقیق نشان می یافته
هاي ابزاري یا استراتژیک تعریف کرد، هرچند لزوماً این به معناي  توان جزو کنش نمی

توان اوالً این دانست که  دلیل این مسئله را می. ها نیز نیست ارتباطی بودن این کنش
ین، همچن. هاي رفتاري نیست دهد، یعنی کنش ها در اینجا در بستر زبان رخ می کنش
ها را  توان آن و لزوماً نمی شده  اي ارسال صورت حاشیه هاي زیادي وجود دارد که به پیام

تنهایی، ضرورتاً نوعی از کنش  عالوه بر این، هر پیام به. ها قرار داد در یکی از این دسته
دهد بلکه باید تداوم و استمرار داشته باشد تا بتوانیم آن را نوعی کنش  را شکل نمی

هایی از  نکتۀ دیگر این است که هرچند در برخی موارد یک کاربر نشانه. کنیم قلمداد
دهد اما مواردي نیز وجود دارد که همان کاربر در  کنش ارتباطی در کردارش نشان می

  .خالف چنین جهتی حرکت کرده است
در این . شود وجود، یک نمونه مشخص از کنش ابزاري در مکالمات دیده می بااین
ک کاربر با اشاره به رد شدن درخواستش در انجمن سابق به شیوة تأیید اعضا مکالمه ی
هرچند به این . کند وي در این بحث مشخصاً هدفی شخصی را دنبال می. گیرد خرده می

طور مشخص کنش ابزاري یا استراتژیک دیگري وجود ندارد اما مجموعه  شکل و به
وي هرچند در چند مرحله . در نظر گرفتتوان کنشی ابزاري  هاي مدیر گروه را می پیام
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کند که با کنش ارتباطی تناظر دارد اما در عمل به  هدف گروه را مواردي عنوان می
کند که متناظر  هایی ارسال می هاي زیادي از پیام شخصی کردن مسائل رو آورده و نمونه

ه در این گروه امید به این داریم ک«: نویسد وي در ابتدا می. با اهداف ادعایی وي نیست
با رفع برخی ابهامات احتمالی، باوجود انتقاد به حضور برخی افراد در هیات مؤسس، 
به دور از جنجال و درگیري، پیشنهادات و انتقادات به صورتی معقول مطرح شود و 
مورد بررسی قرار بگیرد و در روند نهایی شدن اساسنامه و کار انجمن صنفی 

میثم جان «: گوید وي همچنین در پیامی دیگر می» .ن مؤثر باشدنگاران استان تهرا روزنامه
عالوه بر . »هر کس ازاده نظرش را بگه. من نظرمون حذف کسی یا اعمال سلیقه نیست

در این گروه هر یک از اعضاي صنف محترم «: دهد این در یک پیام دیگر توضیح می
رنظر بدون اعمال سلیقه حق حضور و اظها.... نظر از رسانه و  نگاران صرف روزنامه

کند که در قسمت  وجود در مواردي وي صراحتاً از این اصول عدول می بااین. »دارند
شود که کاربران به وي  همین باعث می. ها اشاره خواهیم کرد نقض حوزة عمومی به آن

عزیز، قربونت برم، یکی از کسانی که  ...«: نویسد کاربري در یک پیام می. اعتراض کنند
من با گردانندگان اون . حساب است، حضرت شمایید این چند روز، مشغول تسویهدر 

اونجا با ادبیاتی صحبت کنی که مجبور  که اینگروه، سالم و صنمی نداشته و ندارم، اما 
اونها  به حذف بشی و بیاي گروه دیگري راه بندازي و از هر سه پست، یکیش علیه

اندازي گروه حتی یارکشی و  ر، پیشنهاد، راهاظهارنظ البته. باشه، کار درستی نیست
. گیره گردانی حق تو است اما اینقدر علیه دیگران نزن، چون نهایتاً پاچه خودتو می میدان

  .یا متحد بشید یا جوري باشید، انگار که گروه دیگري وجود داره
  .من کم پیش اومده با این ادبیات بنویسم. ببخشید اینطوري صحبت کردم 

  .سوزه به حال خودمون می دلم خیلی
« .هرچند خود داراي مواردي از نقض حوزة  - این پیام

در . دیگري/تقسیم به خود: به یک کنش استراتژیک اشاره دارد -عمومی است
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بندي از اولین پیام و با اظهار تأسف از رفتارهاي گروه قبلی  واقع این تقسیم
کند و تبدیل به  ادامه پیدا میو در تمام مکالمات گروه به نحوي  شده  شروع

اي  بندي عالوه بر این، چنین تقسیم. شود یکی از عناصر سازنده هویت گروه می
کند، خود یکی  که در برخی مکالمات به اوج رسیده و تنش و تخاصم ایجاد می

این مکالمه . شود گیري حوزة عمومی می از عواملی است که مانع شکل
ترین مکالمه نیز  دهد و طوالنی وه را تشکیل میازآنجاکه روح کلی مکالمات گر

  .کند ایفا می گیري حوزة عمومی  گیري یا عدم شکل هست، نقشی مهم در شکل
. شود ها، مواردي از کنش ارتباطی نیز در مکالمات دیده می اما در کنار این

پاسخ  192درمجموع . پربسامدترین نشانه از کنش ارتباطی، ارسال پاسخ منطقی است
  ها توسط اعضاي هیئت مؤسس فرستاده پیام از آن 153که  شده  طقی در گروه ارسالمن

عنوان یکی از نمودهاي  این نشانه مثبتی از حرکت به سمت پاسخگویی به. است شده
هاي داراي استدالل نیز جزو نمودهاي دیگر کنش ارتباطی  پیام. کنش ارتباطی است

هاي بدون  هاي محترمانه و پیام همچنین پیام. شود هستند که در مکالمات گروه دیده می
هایی از  ها نمونه عالوه بر این. منفعت شخصی از نمودهاي دیگر این نوع کنش هستند

پرسشگري و ارائۀ سند نیز در مکالمات وجود دارد که از اجزاي سازنده کنش ارتباطی 
. خورد گار به چشم مین اي از ارائۀ سند در مکالمه دربارة تعریف روزنامه نمونه. هستند

نگاران بریتانیا از  تعاریف اتحادیه روزنامه«جایی که یکی از کاربران بحث خود را به 
در جایی دیگر نیز کاربران اعضاي هیئت مؤسس را به . کند مستند می» ژورنالیست

کس از  برخی دوستان شکایت داشتند که چرا هیچ«: کنند پاسخگویی دعوت می
به همین دلیل هم . هاي خبري در ترکیب هیات مؤسس نیست تها یا سای خبرگزاري

حاال . نگار محدود به روزنامه چاپی بشه این موضوع پیش آمد که نکند تعریف روزنامه
کند، توضیحی  فرمایید کمیته عضوگیري را هیات مؤسس مشخص می که صریح می

مهم در اینجا این نکته . »هاي کمیته بدهید از نحوة چیدمان این کمیته و دستورالعمل
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هاي همدالنه، چالشی و غیر چالشی  است که عمدتاً نمودهاي کنش ارتباطی در مکالمه
آمیز در  هاي خصومت این نکته با توجه به اهمیت و کمیت بیشتر مکالمه. یابد بروز می

  .تحلیل نهایی مورد توجه ما خواهد بود
ما در اینجا مواردي که . پردازیم حال به آخرین پرسش این مقاله می: حوزة عمومی

ایم، چرا که مواردي که  ناقض حوزة عمومی است را مورد شناسایی و تحلیل قرار داده
توان در قالب کنش ارتباطی  کنند را عمدتاً می گیري حوزة عمومی داللت می بر شکل

  .دید که در قسمت باال به آن پرداختیم
از نقض حوزة عمومی در دهد که نمودهاي زیادي  ها نشان می تحلیل مکالمه

، تقسیم به )پیام 693(اند از کنایه انداختن  این موارد عبارت. مکالمات گروه وجود دارد
، )76(، قضاوت ذهنی )93(، متهم کردن )748(، ساختار مجهول )459(دیگري /خود

، ادعاي بی سند )68(داوري  ، پیش)1(، تخریب شخصیت )49(برچسب زدن منفی 
، تهدید )98(، شعارزدگی )11(، جدل )8(، نفی حق اقلیت )106(ی ، تفکر دوقطب)52(

البته ما ). 17(و داشتن نفع شخصی در اظهارنظر ) 17(، استفاده از زور )45(به افشاگري 
که در ) تهدید فیزیکی، توهین(دو نمود دیگر را هم در ابتداي کدگذاري در نظر گرفتیم 

ها را در  لذا با توجه به هدف تحقیق آن ها دیده نشد یک از آن جریان کدگذاري هیچ
  .فهرست کدها حفظ کردیم

در . کند اي است که حوزة عمومی را نقض می کنایه انداختن، پربسامدترین شیوه
کند و  آمیز در مورد سوژه صحبت می واقع در اینجا فرستنده با زبانی کنایی و طعنه

در . کند ز وي سلب میدهی منطقی را نیز ا ضمن به چالش کشیدن او قدرت پاسخ
ها، کنایه  شود اما پربسامدترین کنایه مکالمات گروه انواع مختلف کنایه انداختن دیده می

عنوان  در اینجا از عملکرد و اهداف گروه قبلی که به. به گروه قبلی و مسئوالن آن است
. هستندها  ، با کنایه یادشده و مدیران آن نیز سوژة این کنایهشده  دیگري گروه تعریف

اونجا که دعوا سر عکس گروه . ارادت دارم بنده«: نویسد مثال، کاربري می عنوان به
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یک «: نویسد یا در پیامی دیگر، مدیر گروه می» .رسیده بود، سر کرسی ادمینی گروه
خوانند  ها را هم نمی کنند و پاسخ مثنوي هفتاد من کاغذ را نوشتند و مدام هم تکرار می

اي  دیگر انواع کنایه انداختن شامل کنایه به عده. »!)باه حذف نکننداشت البته اگر به(
صورت کلی، خود انجمن و فرآیند  مجهول، هیئت مؤسس، خود اعضاي گروه به

عمده . شود می) عضو یا غیر عضو(گیري آن، سازمان یا نهادي دیگر و فرد دیگر  شکل
کنایه انداختن . دهد ی رخ میآمیز و چالش هاي خصومت ها نیز در مکالمه کنایه انداختن

سازي یا تقسیم به  تنها خود ناقض حوزة عمومی است بلکه به تشدید روند غیریت نه
ترین غیریت سازي، تقابل بین گروه  در واقع، بزرگ. انجامد دیگري در گروه می/خود

هاي مدیر گروه دیده  این غیریت سازي خصوصاً در پیام. فعلی با گروه قبلی است
به این معنی » اینجا کسی با هیات مؤسس دعوا نداره«: نویسد وي در جایی می. شود می

یا در پیامی دیگر ). یا دارند(که در گروه قبلی کسانی با هیئت مؤسس دعوا داشتند 
البته . »کردن براي له و علیه کسی نیستیم اینجا ما به دنبال نامه جمع«: نویسد می

: نویسد مثالً کاربري می. شود نمی» ه و اون گروهاین گرو«سازي صرفاً محدود به  غیریت
، که »خوانیم متوجه هستیم شما داري منطقی میگی غرض می اعظم جان همه ما که بی«

ورزي  کسانی که با فرستنده مخالفند پیام را با غرض کند که همه این معنا را ایفاد می
  .خوانند می

گیري حوزة  ت که به نقض شکلاستفاده از ساختار مجهول نیز از دیگر مواردي اس
پیام از ساختار مجهول بهره  748در واقع . عمومی در این مکالمات منجر شده است

براي » دوستان«ترین شیوة استفاده از ساختار مجهول نیز، استفاده از واژه  مهم. اند برده
ها،  آناشاره به فرد یا افراد دیگري است که یا کامالً مجهولند یا باید براي شناسایی 

البته برخی اوقات نیز این واژه با اسامی . مخاطب باید اطالعات کافی داشته باشد
که » دوستان شرق«کند مانند  تر می شود که منظور گوینده را مشخص دیگري تلفیق می
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به مدیران گروه قبلی اشاره دارد و نکته جالب در اینجا این است که واژه دوست، 
  .رود شوند بکار می نظر گوینده دوست محسوب نمیعمدتاً براي افرادي که از 

کند، متهم کردن  گیري حوزة عمومی را با مشکل مواجه می مورد بعدي که شکل
گردد نه  البته در اینجا متهم کردن بیشتر به اتهامات فکري و اعتقادي برمی. دیگران است

مثالً . متنی هستندهاي فرا  همچنین برخی از این اتهامات داراي داللت. عملی و رفتاري
شما دقیقاً شبیه همون تحکیم «: نویسد کاربري در پاسخ به یک عضو دیگر می

برده  در ادامه این متهم کردن از افرادي نام. »کنی داري فکر می 60هاي دهه  وحدتی
ولی شما داري «: شود که در گروه نیستند و قاعدتاً امکان دفاع از خود را نیز ندارند می

که البته از سوي برخی اعضا نیز » کنی را در جریان تحکیم می طباطبائیناب رسماً کار ج
حساب و شخصی کردن  عزیز خودتان از تسویه.... «: گیرد مورد انتقاد قرار می

شقه شدن دفتر  موضوعات گله کردید حاال دقیقاً همون راه رو در پیش گرفتید و از شقه
اي به این  ه اینجا نیستند و شاید هم عالقهبرید ک تحکیم میگید و اسامی رو به کار می

  .»نداشته باشند
عنوان  به. در مکالمات گروه است شده  قضاوت ذهنی نیز از دیگر موارد مشاهده
ظاهراً دوستان «: است دقت کنید شده  نمونه به این پیام که توسط مدیر گروه ارسال

داوري نیز ازجمله  نین پیشهمچ. »اخالقی این کار را کردند گروه دیگر با ترفند و بی
هایی ارسال کرده که نشان از  در اینجا نیز مدیر گروه پیام. ساز است موارد مشکل

احتماالً اون گروه هدفش گرفتن سهم بوده و مذاکرات هم در همون «: داوري دارد پیش
تک  به فشار قرار دادند و بعد با دعوت تک ابتدا هیات مؤسس را تحت«یا » راستا بوده؟

داوري یا قضاوت  هاي حاوي پیش البته پیام. »ز اعضاي هیات مؤسس قصد البی دارندا
ها به دلیل اهمیت نقش مدیر  شود اما این پیام هاي مدیر گروه محدود نمی ذهنی به پیام

این مسئله در موارد دیگر نیز . ها مورد توجه بیشتري است گروه و همچنین بسامد آن
متأسفانه «: نویسد اخص نفی حق اقلیت، مدیر گروه میمثالً در ش. خورد به چشم می
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وظیفه پاسخگویی براي خود دارند در این  که ایناعضاي هیات مؤسس هم به خاطر 
. »دانند دور باطل افتادند و مدام خود را در مقام پاسخگویی به اقلیتی محدود می

ز اعضا یکی ا. شاخص دیگري که نفی حق اقلیت نزدیکی دارد، تفکر دوقطبی است
بینند که چه کسانی به دنبال جواب دادن و رفع  هرحال همکاران اینجا می به«: نویسد می

همچنین جدل بین . »ها ها هستند و چه کسانی به دنبال به انحراف کشیدن بحث دغدغه
گیري حوزة  تواند مانع شکل دهد می دو نفر نیز که بر سر یک مسئله شخصی رخ می

در یک مورد این جدل بین یکی از اعضا و مدیر گروه . شودعمومی در مورد خیر عام 
نگارم و یاد گرفتم بر  من روزنامه - «: گیرد که با کنایه انداختن نیز همراه است درمی

از سر اتفاق  - / زارم ولی به نظر شخصی شما احترام می. اساس مستندات حرف بزنم
گویم بی سند نیست البته  ر میمن تاریخ خواندم که بیشتر از شما نیاز به سند دارم اگ

  .»منم به نظر جنابعالی احترام می ذارم
گفته صریح نیست،  یکی دیگر از موارد نقض حوزة عمومی که مانند موارد پیش

طور نامحسوس اتفاق  یکی از موارد که به. است» داشتن نفع شخصی در اظهارنظر«
ران گروه قبلی در افتد هنگامی است که بحث دربارة شفاف صحبت نکردن مدی می

کند پیام زیر را  نشان دهد شفاف صحبت می که اینبراي  الفجریان است و عضو 
در .... اصالً من خیلی خوشحال شدم که اسم .. آورم آقا من اسمم می«: کند ارسال می

باالخره یک نفر که ... یک خبرنگار پرکار و شجاع و جوان. جمع هیئت مؤسس است
در نگاه اول پیام . ».تر است در کنار بزرگان باشد خیلی خوبهاحتماالً سنش از ما کم

شود که این پیام بعد از ارسال چندین  هاي بیشتر مشخص می مشکلی ندارد اما با تحلیل
فرد مورد اشاره در پیام . است شده  در حمایت از این بحث ارسال بپیام توسط عضو 

هاي شخصی در لفافه  حمایتگونه در اینجا  این. عضو الف نیز همسر عضو ب است
  .شود خیر عمومی عرضه می
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در . شود ادعاي بدون سند نیز از مواردي است که مانع تحقق حوزة عمومی می
در اینجا خصوصاً فلسفه . است شده  مواردي چنین ادعاهایی از سوي اعضا مطرح

ل یکی مثا عنوان به. هاي سیاسی مورد اشاره است تشکیل انجمن و انتساب آن به جریان
دانم چراکه بیشتر شبیه  من این تشکل را یک انجمن صنفی نمی«: نویسد از کاربران می

است تا یک  96انتخاباتی جناب آقاي روحانی براي انتخابات  - به ستاد مطبوعاتی 
کس نیز از  وي این ادعا را بدون ارائه مدرك و سندي ارائه کرده و هیچ. »تشکل صنفی

در اینجا . در نهایت باید به استفاده از زور نیز اشاره کرد. کند او تقاضاي سند نمی
وي با لحن . کند مشخصاً مدیر گروه از قدرت خویش براي اعمال نظراتش استفاده می

ماجراي جلسه ... خانوم «: دهد آمیز چندین بار دیگر اعضا را مورد خطاب قرار می تحکم
ما براي جلوگیري از اطناب از . »؟... کننده نبود خانم این پاسخ قانع«یا » شرق چی بوده؟

ها  بندي یافته کنیم و در بخش بعدي به تحلیل و جمع هاي بیشتر خودداري می ارائه مثال
  .خواهیم پرداخت

  
  بحث

هاي  هدف ما در این مقاله تحلیل وضعیت کنش ارتباطی و حوزة عمومی در مکالمه
هاي هابرماس،  با استفاده از ایده به این منظور. نگاران ایرانی در تلگرام بود روزنامه

ج .ر.هاي تلگرام، تحلیل مکالمه و تحلیل گفتمان ا هاي مشاهدة مشارکتی در گروه روش
در وهله اول، به دلیل . هاي تحقیق پاسخ دهیم بندي کردیم تا به پرسش را با هم مثلث

لمه در دنیاي ها با تحلیل مکا هاي تلگرامی از برخی جنبه تحلیل مکالمه در گروه که این
در همین . ها را شناسایی کرده و شرح دهیم واقعی تفاوت دارد ناچار شدیم این تفاوت

حین، ساختار مکالمات در این گروه را نیز تحلیل کردیم و سپس به تحلیل انواع 
  .گیري حوزة عمومی در این گروه پرداختیم ها و همچنین موانع شکل کنش
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هاي تلگرامی از نظر ساختار رشتۀ  المه در گروههاي تحقیق نشان داد که مک یافته
. دهی با مکالمات دنیاي واقعی متفاوت هستند سخن، ساختار موضوعی و رمزگان پاسخ

طور عمیق به  ها هدف اصلی ما در مقاله نبود، به تحلیل این تفاوت که اینالبته به دلیل 
ها را  د این تفاوتهاي بعدي نیاز بو آن نپرداخته و تنها در حدي که براي تحلیل

  .شناسایی کرده و شرح دادیم
هاي  در ادامه تحلیل انواع کنش و همچنین وضعیت حوزة عمومی در مکالمه

ها دال بر کنش ارتباطی، آنچه  دهد که باوجود برخی نشانه نگاران ایرانی نشان می روزنامه
ومی خرد گیري یک حوزة عم دهد فاصله زیادي با شکل ها رخ می که در این مکالمه

نگاران ایرانی در این گروه موارد مثبتی از پاسخ منطقی،  هاي روزنامه در مکالمه. دارد
د محترمانه، اظهارنظر بدون نفع شخصی، خیر عمومی و برخی دیگر از  استدالل، برخور

هاي کنش ارتباطی وجود دارد اما باید دقت کرد که اغلب این موارد در  شاخص
آمیز  هاي خصومت تحلیل مکالمه. دهد همدالنه و ساده رخ میهاي غیر چالشی،  مکالمه

ها و  ها و نشان دادن پایبندي افراد به صحبت زا بودن بحث و چالشی به دلیل تنش
در عمل  - فرض کنیم که بر الگوي کنش ارتباطی منطبق بوده باشد - ادعاهاي خود

آمیزترین  ومتترین و خص طوالنی» بحث دربارة گروه قبلی«. اهمیت بیشتري دارد
این . شود مکالمه گروه است که در آن انواع مختلفی از نقض حوزة عمومی دیده می

. دهد نیز رخ می» ماجراي جلسه شرق«آمیز گروه یعنی  اتفاق در دیگر مکالمۀ خصومت
رسد  به اوج می - خصوصاً به گروه قبلی و مدیران آن - ها، کنایه انداختن در این مکالمه

این در . شود کرات تکرار می بازدارنده تشکیل حوزة عمومی نیز به هاي و دیگر شاخص
نگار،  هاي غیر چالشی مثالً بحث بر سر تعریف روزنامه حالی است که در مکالمه

هاي دال بر کنش ارتباطی  تري رسیده و شاخص هاي بازدارنده به حد پایین شاخص
که در  ندترین فرد گروه درحالیعنوان قدرتم عالوه بر این مدیر گروه به. شوند بیشتر می

کند، اما در عمل  طور نظري از حوزة عمومی و کنش ارتباطی دفاع می هاي خود به بحث
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ها متعددي که در جهت خالف ادعاهاي  آمیز پیام هاي خصومت و خصوصاً در مکالمه
دهد که اعضا در مواردي که چالشی  ها نشان می این یافته. کند خودش است را عنوان می

خصوصاً در  –شوند  کند، تا حد زیادي به کنش ارتباطی نزدیک می رایشان ایجاد نمیب
آمیز  که بحث خصومت اما هنگامی - نگار و شیوه تأیید اعضا بحث تعریف روزنامه

گیري حوزة عمومی  شود، کنش ارتباطی کمرنگ شده و مواردي که مانع شکل می
کرد که نقض حوزة عمومی در یک سطح وجود باید دقت  بااین. شوند شود؛ بیشتر می می

رسد چرا که ما موردي که دال بر  ماند و به حالت خیلی شدید نمی مشخص باقی می
  .این نیز نکتۀ مثبتی است. ها نیافتیم تهدید فیزیکی یا توهین باشد در مکالمه

 عنوان افرادي که معموالً نگاران ایرانی، به در نهایت این تحقیق نشان داد که روزنامه
شوند که خواهان تحقق جامعۀ مدنی هستند براي  عنوان کسانی در نظر گرفته می به

هاي خود براي تقویت  توان چنین کاري را داشته باشند، باید بیشتر روي مهارت که این
خرد در اجتماع خودشان کار کنند چرا که   دهی یک حوزة عمومی کنش ارتباطی و شکل

آل حوزة عمومی فاصله  شود، از شرایط ایده شیده میهایشان به تنش ک که بحث هنگامی
  .شود طرفه می ها بیشتر شخصی، جدلی و یک گیرند و بحث می
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