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های کیفی و در زمرۀ  دی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه، در زمرۀ پژوهشاز نظر اهداف، کاربر پژوهش حاضر

در صدد تبیین و تفسیر « ون منن»گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی  مطالعات تفسیری است که با بهره

های اجتماعی مجازی و شناخت  های اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه جوهرۀ تجربه از پدیده فعالیت

ین پدیده بر فرهنگ سیاسی دانشجویان است. میدان مطالعۀ تحقیق، شامل دانشجویان واحد علوم و عمیق ا

نفر گردآوری  11گیری هدفمند و با مصاحبۀ عمیق با  های این پژوهش، از طریق نمونه تحقیقات تهران است. داده

های ها مضمونزیه و تحلیل دادهو با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسانه ون منن تحلیل شده است. پس از تج

مثابه افراد آگاه  نقش روشنفکران بهدست آمد. در مجموع نتایج نشان داد که  اصلی و چندین مضمون فرعی به

بودن به  های اجتماعی غیرسیاسی و چه در حالت متعلق وجدان بیدار جامعه، چه در نهادهای مدنی و سازمان

تا شکلی از اشکال  یک قشر اجتماعی بهه مثابه افراد متعلق ب ومی بهصورت عم های سیاسی، به احزاب و تشکل

نهایتاً  دانشجویان سیاسی و اجتماعی شعور بیداری و پویایی در و بوده اثرگذار جامعه یسیاس حدودی بر فرهنگ
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 مقدمه 
است که هر قشری، نقشی متفاوت در جریان حرکت   متشکل از قشرهای متفاوتی  ،جامعه

جمله قشرهای مهم اجتماعی که همواره نقش اساسی،  کند. از سیاسی ایفا می اجتماعی

ت، دانشجویان های اخیر، در جهان و همچنین در کشورمان ایران داشته اس خصوص در دهه به

اند.  سیاسی اساسی شده اجتماعیهای  های سیاسی و حرکت اند که باعث ایجاد جنبش بوده

 ی دموکراتیکها آگاهی سیاسی و گرایش ارزش ۀجایگاه و نقش دانشگاه و دانشجویان در توسع

 4دالنتیو  3تورن، 1مارکوزه، 1بخش توسط متفکران مختلفی چون هابرماس و کارکردهای رهایی

 ،کند که دانشجویان می استداللمورد تأکید قرار گرفته است. هابرماس در این زمینه  (1111)

توانند وظیفه مهم جبران  های ذینفع اقتصادی بر آنان می دلیل عدم نفوذ مستقیم گروه به

)شیری، ، احزاب سیاسی و حکومت را ایفا کنند توسیله مطبوعا انتقادی به تسرکوب نظرا

 فعالیت، ؛ اینکند کنش ارتباطی یا عمل تفاهمی را مطرح میرماس همچنین (. هاب113: 1373

ر کرده و برقرا تماس یکدیگر با تاکنند  می تالشها  انسان آن طریق از که است فعالیتی همان

. از طرفی دیگر در کند یاد می «کنش ارتباطی»همکاری کنند، و هابرماس از آن تحت عنوان 

وی رهایی از سلطه را در گرو  ،کند. در واقع ومی را مطرح میحوزۀ عم این رابطه، مسئلۀ

 ۀعبارت دیگر گستر عمومی یا حوزۀ عمومی و یا به ۀساختن کنش ارتباطی دانسته و عرص ممکن

آورد که در صورت بسط و رهایی از هرگونه  شمار می ای برای این کنش به  همگانی را پایه

توان دانشگاه را  می (. 119: 1388ریتزر، ) را مهیا کند وگو تواند فضای ارتباط و گفت می ،تحدید

حد و از هرگونه  رها و آزاد صورت تواند به چنین فضایی ترسیم کرد که در آن دانشجویان می

و ازجمله فرهنگ فرآیندی فرهنگی وگویی که اساساً مبتنی بر  وگو بنشینند. گفت مرزی به گفت

اولویت ذهنی و حتی رفتاری  رسد مینظر  است که به تا جایی هااین شبکهو نفوذ  سیاسی است

کنند و اگر چگونه فکرکردن را به ما یاد ندهند،  می و هدایت را تعیین افراد ازجمله دانشجویان

ها  هایی که در این شبکه آموزند. از جمله گروه به افراد میاینکه به چه چیزی فکر کنیم را به 

توان به  آرای سیاسی و اجتماعی خویش هستند، میمشغول به فعالیت و پیشبرد عقاید و 

روشنفکران اشاره نمود. روشنفکران در دنیای امروز با تسهیل روابط در فضای مجازی و تبلیغات 

ها  زنند و با صدور بیانیه آراء و افکار سیاسی خویش به اقدامات متعددی در این زمینه دست می

دهی جریان  شکل ها به  ماعی و بعضاً سایر زمینههای مختلف سیاسی و اجت و مقاالت در زمینه

کنند. در این مجال، بحث بر  ویژه نسل جوان و از جمله دانشجویان( اهتمام می فکری افراد )به
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های اجتماعی مجازی تا چه اندازه مبتنی  سر این نیست که این جریانات روشنفکرانه در شبکه

دّنظر نیست؛ مسئلۀ اصلی در اینجا این است که بر واقعیات بوده و درست یا نادرست بودن آن م

تواند فرهنگ سیاسی دانشجویان را متأثر سازد. این تأثیرپذیری،  جریانات مذکور تا چه اندازه می

ای مهم و جدی باشد که باید بدان  تواند مسئله چه وجه مثبت داشته باشد وچه منفی، می

 ؤال اصلی پژوهش حاضر این است کهپرداخته شود. بنابراین بر اساس آنچه مطرح شد، س

 تأثیر و باشد های اجتماعی مجازی چه می شبکه در اجتماعی و فرهنگی روشنفکرانهای  فعالیت

فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران چیست؟  بر آن

های اجتماعی  بکهش در اجتماعی )ارتباطات و تعامالت اجتماعی( روشنفکران های فعالیت

فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  ی برتأثیر مجازی چه

 ها، اطالعیه ها( روشنفکران ها، سخنرانی فرهنگی )انتشار مقاالت، بیانیه های تهران دارد؟ فعالیت

آزاد اسالمی  فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه های اجتماعی مجازی چه تأثیری بر شبکه در

 واحد علوم و تحقیقات تهران دارد؟

 پیشینۀ پژوهش
فضای سایبر و الگوهای گفتمانی: نقش سازکارهای »( پژوهشی تحت عنوان 1371بابایی )

این انجام داده است. « گیری الگوهای تعامل گفتمانی فضای سایبر ایران اینترنت در شکل

و کیفی )تحلیل محتوا(، با توجه به ماهیت  ش()پیمای یپژوهش با استفاده از روش ترکیبی کمّ

. نتایج آزمون کرده استها، از دو روش پیمایش و تحلیل محتوا برای مطالعه استفاده  فرضیه

دار بین استفاده از سازوکارهای ارتباطی و تعاملی و الگوی انتشار  معنی ۀوجود رابط»فرضیه 

های دیگر،  ها و وبالگ ها )پیوند به سایت خصنشان داد که الگوی انتشار، با توجه به شا« )بسط(

های موضوعی مشابه،  پیوندهای ورودی، پیوندهای وبالگ در کاوشگر گوگل، پیوند به وبالگ

داری با  معنی ۀها برای هر پست(، رابطبازدیدکنندگان، و تعداد کامنت سن وبالگ، تعداد

 سازوکارهای ارتباطی دارد. 

های سیاسی کاربران ایرانی در  ن بازنمایی گرایش( پژوهشی تحت عنوا1387رجبی )

نتایج  ۀبا مقایسهای اجتماعی مجازی با مطالعۀ موردی فیسبوک انجام داده است.  شبکه

شده روی صفحه پروفایل  ها و جمالت درج نوشته آمده از تحلیل محتوای کیفی دیوار دست به

این است که  ۀدهند ی تحقیق نشانها کاربران انتخاب شده در فیسبوک، نتایج حاصل از یافته

سایت شبکۀ  در وب (ویژه در زمینۀ سیاست به)های مختلف  دالیل خودگشودگی افراد در زمینه

خاطر فضای آزادی که در فیسبوک و در همچنین در فضای واقعی در  اجتماعی فیسبوک به
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وداظهاری کاربران و منجر به خ ،ها شکل گرفته بود روزهای منتهی به پایان انتخابات در خیابان

 آشکارا ابراز کردن عالیق و عقایدشان شده است. 

سیاسی انجام  مشارکت مجازی و ( پژوهشی تحت عنوان فرهنگ1119) 1روس و ریورز

 در که هستند معاصر پدیدۀ یک اینترنت رفتاری اند. در این پژوهش آمده است که الگوهای داده

 را مشارکتی فرهنگ از جدیدی شکل و دارند قرار الدیجیت ارتباطات و زبان، جامعه با رابطه

 سیاسی و بیان برای فرصتی را جمعیت معیارهای از برخیتوانند  می کهدهند  می نشان

 از تحلیلی دیدگاه یک مقاله، این. نباشد دسترس در است ممکن که دهند ارائه مشارکت

 نامزدها با رابطه در اینترنت ریرفتا الگوهای از گفتمانـ  بصری یها ویژگی بررسی برای گفتمان

 را کلینتون هیالری و ترامپ دونالد ـ   متحده ایاالت 1112 سال جمهوری ریاست انتخابات برای

مجوز،  قانونی مشروعیتهای  استراتژی کهدهد  می نشان تحلیل، و تجزیه. انجام داده است

 . است مشهود ترنتیاین رفتاری سیاسی الگوهای در همه سازی اخالقی، عقالنی ارزیابی

 برایمؤثر  بستر یکتواند  توئیتر می آیا»( پژوهشی تحت عنوان 1114) 1کزمانی و همکاران

 های اجتماعی رسانه کهدهد  می نشان اند. مطالعات انجام داده« باشد؟ مالزی در سیاسی گفتمان

 توئیتر(، درویژه  های وب )به برنامهکنند.  می ایفا سیاسی گفتمانگیری  شکل در مهمی نقش

 راتوئیتر  در ارتباطات مطالعه اینگیرند.  می قرار آنالین مشارکت ماهیتتأثیر  تحت حاضر، حال

 بررسی و کردهآوری  جمعهای توئیتر  پیام مبنای بر مالزی در عمومی انتخابات جریان در

 مه ماهششم  از یکم تاتوئیتر  عمومی زمانی جدول از شده تحلیل و های تجزیه دادهکند.  می

 گروه ارتباطی، یک الگوهای اساس دهد که بر نشان می مطالعه این. است شدهآوری  جمع 1113

 . هستند... اذهان مخاطبان و کردن، آموزش، و تحریک دنبال متقاعد مفسران به از نفره چند

وگوی اجتماعی و نتایج آن بر  های گفت شبکه»تحقیقی با عنوان  (1111) 3یکدا و بواسا

های  کنند که شبکه می استداللچنین  «سیاسی، بر اساس تئوری سرمایۀ اجتماعی مشارکت

دیگر در این زمینه  استداللامّا  ،توانند مشارکت سیاسی را افزایش دهند وگوی اجتماعی می گفت

توانند تأثیر متضادی داشته باشند و موجب کاهش مشارکت  های ناهمگن می آن است که شبکه

شکل مستقیم و چه  چه به ـ  دهد بحث دربارۀ سیاست  های آنها نشان می سیاسی شوند. یافته

وگو با  بر این، گفت عالوهتواند باعث افزایش مشارکت سیاسی گردد.  می ـ  شکل غیرمستقیم به

های متضادی هستند، موجب کاهش مشارکت سیاسی نشده است؛  کسانی که دارای دیدگاه

 . مثبت وجود داردای  نس سیاسی و مشارکت سیاسی رابطهنامتجای ها عبارت دیگر، بین نگرش به

                                                           
1
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تعیین تداوم و تغییر در فرهنگ سیاسی »( در پژوهش خود تحت عنوان 1112) 1هان

ها و باورها و  به این نتایج دست یافته است که تغییرات نسبتاً اندکی در نگرش« روسیه

ن معنا که مردم از تعهدات رخ داده است. به ای 1771های سیاسی پاسخگویان از سال  ارزش

سیاسی، تعهدات مدنی و عالئق و شناخت سیاسی نسبتاً زیادی برخوردارند، ولی نسبت به یک 

 دهند.  نظام سیاسی چند حزبی حمایت اندکی نشان می

  مبانی نظری پژوهش

 یابی گیدنز  ساخت نظریۀ
های  ارۀ موضوع شبکهتوان درب های مهم علوم ارتباطات اجتماعی است که می جمله نظریه از

هرچیزی در زندگی اجتماعی، از آنچه بر اساس این نظریه،  .اجتماعی از این نظریه استفاده کرد

شود در یک  گیرند تا آنچه وضعیت فکری یک فرد محسوب می برمی جهانی دری ها سیستم

است. در  ررفتار و تعامل رفتا ۀمعنی اجرای ماهران آید. کردار به وجود می کردار اجتماعی به

کند  فرد و ساخت نظام اجتماعی در زمان و مکان به همدیگر ارتباط پیدا می ،یابی ساخت ۀنظری

زمان و مکان نظم  ۀو قلمرو مطالعات علوم اجتماعی بررسی اعمال اجتماعی است که در پهن

افراد از  معناسازی فرایند به ها زعم گیدنز، رسانه با توجه به آنچه مطرح شد، بهاند.  کرده پیدا

عنوان یک رسانۀ نوین تلقی  های اجتماعی نیز به . شبکهکنند می کمک جمله دانشجویان

مخاطبانشان از جمله  ذهنی الگوی به دادن شکل های اجتماعی با رسد شبکه نظر می شوند. به می

یری گ شکل به طریق، این از سازند و فهم می قابل و معنادار آنها برای را دانشجویان، رویدادها

های  عنوان رسانه های اجتماعی به رسد که شبکه نظر می کنند. به افراد کمک میی ها نگرش

 انسجام و نظم ایجاد جهت جامعه، در در مثبت و کارکردهای ها نقش ایفای بر نوین، عالوه

تبعاتی  مخاطبان و جامعه برای که هستند کارکردهایی دارای مواقعی سیاسی، در و اجتماعی

گیری منش و نگرش سیاسی افراد از  تواند مثبت یا منفی باشد و در شکل ن تبعات میدارند. ای

های  های منحصر به شبکه رسد این موارد از ویژگی نظر می جمله دانشجویان مؤثر باشد. به

 گیرد.  اجتماعی نشات می

 نظریه آلموند و وربا
شود. آلموند و وربا، با توجه  ه میدر زمینۀ فرهنگ سیاسی نیز از نظریه آلموند و وربا بهره گرفت

گیری ارزشی، احساسی و ارزیابی نسبت به به چهار جنبۀ زندگی سیاسی، توانستند به  به جهت
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های زندگی سیاسی به  ها و جنبه گیری های سیاسی، دست یابند. این جهت شناخت انواع فرهنگ

 قرار زیر است: 

یچ نقش سیاسی تخصصی وجود در این نوع از فرهنگ، ه ـ فرهنگ سیاسی محدود:1

ندارد. افراد انتظاری از نظام سیاسی ندارند و احساساتشان نسبت به حکومت مرکزی، نامشخص 

 دانند.  عنوان یک کنشگر سیاسی مؤثر نمی و منفی است. همچنین افراد، خود را به

و  در این فرهنگ سیاسی افراد، انتظاری از نظام سیاسی ندارند ـ فرهنگ سیاسی تبعی:2

عنوان  احساساتشان نسبت به حکومت مرکزی نامشخص و منفی است. همچنین افراد، خود را به

 دانند.  یک کنشگر سیاسی مؤثر نمی

در این فرهنگ سیاسی، افراد یک جامعه، گرایش به  ـ فرهنگ سیاسی مشارکتی:3

دارند. در عنوان یک بازیگر فعال در عرصۀ سیاسی  گیری آشکار نسبت به نظام سیاسی به جهت

عبارتی  اینجا فرض ما براین است که سطح عملی فرهنگ سیاسی، همان رفتار سیاسی یا به

باشد. سطح نظری  دیگر، مشارکت سیاسی است که تحت تأثیر سطح نظری فرهنگ سیاسی می

هایی است که شخص نسبت به نظام  ها و نگرش فرهنگ سیاسی، مجموعۀ عقاید، باورها، ارزش

و نسبت به نقش خود در این ساختار دارد. برای سنجش مشارکت سیاسی کنشگران سیاسی 

بندی  ترین وجه فرهنگ سیاسی دانشجویان، با توجه به الگوی راش و طبقه عنوان مهم به

 شماریم:  میلبراث، سه سطح مشارکت سیاسی را بر می

ی بسیار ـ مشارکت سیاسی فعال یا گالدیاتورها؛ اینها کسانی هستند که در نظام سیاس1

دست  اند، یا اینکه با دیگران برای به های سیاسی را به خود اختصاص داده فعال هستند، مقام

صورت فعال  های سیاسی به کنند و یا اینکه در احزاب و سازمان آوردن این مقامات رقابت می

 عضو هستند. 

های این  ی؛ ویژگ«افراد در سطوح میانی»ـ مشارکت محدود یا به قول میلبراث مشارکت 1

هایی باشد که لزوماً فعالیتشان سیاسی نیست، مانند شورای  تواند عضویت در تشکل افراد می

زبانان، کردزبانان، لرزبانان در سطح دانشگاه؛ عضویت منفعالنه در  صنفی، انجمن آذری

های ذیربط، مثالً تشکیل پرونده در انجمن اسالمی، بسیج دانشجویی، جامعۀ اسالمی و  تشکل

 ها.  ریزی این تشکل ها و برنامه کت در سخنرانیشر

های  توان به بحث ـ مشارکت سیاسی با فعالیت کم یا سطوح پایینی مشارکت؛ می3

دهد، اشاره داشت.  رسمی که در بین دانشجویان، در بین خانوادۀ آنها رخ می سیاسی غیر

گیرد. نظریات متعددی تواند دربر  همچنین این نوع مشارکت، شرکت در انتخابات را نیز می

پردازند، اما در دیدگاه فرهنگ سیاسی، فرض بر  وجود دارد که به تبیین مشارکت سیاسی می

عبارتی رفتار  کند. به های فرد، رفتار سیاسی او را تبیین می ها و نگرش این است که ارزش



  185 های اجتماعی مجازی و ...  هبررسی فعالیت اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبک

 

ان شود که های آنان قرار دارد. نیاز است خاطرنش ها ونگرش افراد تحت تأثیر فرهنگ، ارزش

عبارت  عبارتی رابطه بازخوردی بین آنها برقرار است. به این عوامل، باهم در ارتباط هستند؛ به

توان گفت که فرهنگ سیاسی توسط این عوامل، نوع رفتار سیاسی منطبق  گونه می دیگر، این

ین سطوح ای غیرمتعارف باشد، ب گونه سازد که اگر این عوامل و تأثیرات آنها به با خود را می

نظری فرهنگ سیاسی)ذهنیت( و سطح عملی یا رفتاری آن )مشارکت سیاسی(، ناهمخوانی و 

 گردد.  عدم تعادل ایجاد می

 پدیدارشناسی
نظر  ها از هر نوع، و توصیف آنها با در پدیدارشناسی ازنظر لغوی، عبارت است از مطالعۀ پدیده

ذاری، تأویل و یا قضاوت ارزشی. در نگاه گ گرفتن نحوۀ بروز تجلی آنها، قبل از هرگونه ارزش

شوند،  دیگر اگر پدیدارشناسی را معناشناسی بدانیم، معناهایی که در زندگی انسان پدیدار می

نمودن وجود به زمان و مکان  دهند. این نظام معنایی با اضافه یک نظام معنایی را شکل می

شود؛ یعنی یک شناخت  راه حاصل می آید و شناسایی این نظام معنایی نیز از همین دست می به

نامند. پدیدارشناسی، اساساً مطالعۀ تجربۀ  می« تجربه زندگی»مضاف به زمان و مکان که آن را 

وسیله یک فرد زیسته  که به زیسته یا جهان زندگی است. پدیدارشناسی به جهان، آنچنان

دارد. لذا این پرسش را شود، نه جهان یا واقعیتی که چیزی جدای از انسان باشد، توجه  می

کوشد معانی  ای است؟ زیرا پدیدارشناسی می تجربۀ زیسته، چه نوع تجربه»سازد که  مطرح می

پدیدارشناسی  (Chenari, 2006شوند، آشکار نماید. ) که در زندگی روزمره، زیسته می را آنچنان

و  تأسیس 1یک جنبش گستردۀ فلسفی است که در اوایل قرن بیستم توسط ادموند هوسرل

های گوتینگن و مونیخ در آلمان گسترش یافت سپس به فرانسه،  توسط پیروانش در دانشگاه

 ایاالت متحده و دیگر نقاط دنیا گسترش پیدا کرد. 

هایی  پدیدارشناسی در مفهوم اوّلیۀ مورد نظر هوسرل، نوعی مطالعۀ ساختار آگاهی و پدیده

های  دیدارشناسی منحصراً به ساختارها و فعالیتیابد. پ است که در عملِ آگاهانه انعکاس می

کنیم  فرض اصلی آن این است که دنیایی که ما در آن زندگی می پردازد و پیش آگاهی بشر می

در آگاهی ما خلق شده است و دنیای خارج با اینکه وجود خارجی دارد از طریق آگاهی ما معنا 

آگاهی به چیزی است که شامل فرآیند کند. مفهوم اگاهی در پدیدارشناسی هوسرل  پیدا می

کردن،  خاطر آوردن، درک بودن و موضوع اگاهی است. این فرایند به صور گوناگون مانند به اگاه

داند  شود. پدیدارشناسی، آگاهی را پلی میان ذهن و عین می کردن ظاهر می فهمیدن و ارزیابی

س یکپارچگی شناخت است. آید و سرچشمه و اسا صورت واحدی در می که این دو وجه، به
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بنابراین منظور از توصیف پدیدارشناسانه، چیزی نیست جز توصیف آنچه که در آگاهی ما ظاهر 

گرای و نه براساس محسوسات علوم  شود؛ یعنی توصیفی نه براساس ذهنیت صرف عقل می

ماعی و که پدیدارهای اجت ـ  تجربی، بلکه توصیفی است که از طریق معنابخشی ارادی پدیدارها

طور  اند، در آگاهی و فهم ما اکتساب خواهد شد و این آگاهی و فهم به انسانی سرشار از معانی

 1پذیر است. دارتینگ گردد، انجام شهودی و بالفصل از طریق دریافت ماهیت پدیدارها کسب می

شود،  معتقد است پدیدارشناسی، مطالعه یا شناخت پدیدار است، چون هرچیزی که ظاهر می

توان آن را در  گوید قلمرو پدیدارشناسی در عمل، نامحدود است و نمی یدار است. او میپد

محدودۀ علم خاصی قرار داد. از طرف دیگر، پدیدارشناسان اغلب در جستجوی فهم جامعۀ 

طور کلی، از نظر پدیدارشناس، ساخت  معاصر، به همان صورتی که هست و بنا شده، هستند. به

هایی از اصول پیوسته و شمار زیادی از  از؛ اصول مرتبط به هم یا رشته یک جامعه عبارت است

نظر شوتز گرایش طبیعی  کنند. به معانی اجتماعی که درسطوح متفاوت وجود داشته و عمل می

و ساده در زندگی روزمره، اموری را که با آن سروکار دارند، تفسیر کنند و به آنها معنا بخشند و 

ر ناپذیر بدانند. وظیفۀ اصلی پدیدارشناسی اجتماعی، این است که به این آنها را مسلم و انکا

جنبۀ مردمی که حاصل شعور عام یا مشترک و گرایش طبیعی آنهاست، بپردازد تا روشن شود 

شود و این همان جریان  های اجتماعی توسط مردم ساخته و پرداخته می که چگونه واقعیت

گونه پدیدارشناسی اجتماعی دو وظیفه برعهده دارد؛  ینذهنی در پدیدارشناسی است. بد میان

که یکی توصیف و تصویر پدیده اجتماعی چنانکه مردم در برخورد طبیعی خود آن را حس و 

ذهنی در  دادن اینکه چگونه این پدیده در جریان فعالیت میان کنند، دیگری نشان تجربه می

نخستین اصل پدیدارشناسی این است که باید  ترین و آید. در واقع، بنیادی آگاهی مردم پدید می

جای  روی آورد. از این رو، برای پژوهشگر ضروری است تا بتواند خود را به« خودِ چیزها»به 

های آنها را بفهمد و به  کنشگر اجتماعی بگذارد و با درک معانی ذهنی مورد استفادۀ آنان کنش

 (.198 ـ 192: 1374پور،  نوعی عینیت دست یابد )ژیان

 موقعیت پدیدارشناسی فلسفی
نام  همه گستردگی و نفوذ، اشپیگلبرگ تأکید دارد که نظام یا مکتبی به این  با وجود

دارند تا پاسخی دقیق به پرسش  مندی که ما را وا  های محکم و قاعده و آموزه« پدیدارشناسی»

سازد که  ان میداده شود، وجود ندارد. ولی در این راستا خاطرنش« پدیدارشناسی چیست؟»

ای واحد و یکدست برای پدیدارشناسی، توهمی بیش نیست:  رسد پنداشتن فلسفه نظر می به
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توانند یک  اند که نمی ها و رفتارهایشان مستقل و فردی قدر در شیوه پدیدارشناسان آن»

 (Speieglberg, 1982«. )شکل دهند« مکتب»

 فرآیند تکوین و تاریخچه پدیدارشناسی
تواند به درک عمیق موضوع کمک کند، گذری کوتاه بر  اریخچۀ پدیدارشناسی میاز آنجاکه ت

قرن بیستم،  21که تا قبل از دهۀ   کنیم. در حالی فرآیند تکوین و تاریخچۀ پدیدارشناسی می

باور بودند که معرفت ما  گرایان بر این  گرایانه داشتند، تجربه عمدۀ دانشمندان دیدگاه اثبات

های بعد،   ربۀ ما باالتر برود؛ به تعبیر دیگر معرفت ما در حد تجربۀ ماست، در سالتواند از تج نمی

های فلسفی باید برگرفته از تجربۀ انسان باشد، اما  گرا برآن باور شد که همۀ استنتاج تجربه 1برنتانو

یت، طرد اعتماد نسبت به واقع عنوان راهنمای غیرقابل گری و خودکاوی را به وجود، وی درون با این 

را ادراک باطنی یا شهود مفهوم  که آن واسطۀ تجربۀ خودآگاه ـ نمود؛ در عوض از تحلیل بی

عنوان یک پدیدارشناس  تواند به طور صریح نمی نامیدـ، حمایت و پیروی کرد. هرچند برنتانو، به می

ای  رحلهجای گذاشت، م وجود، تأثیری که او بر شاگردش هوسرل بر نظر گرفته شود، با این  در

 (.1371تازه را برای این جنبش جدید پدید آورد )امامی سیگارودی و همکاران، 

 مفاهیم اساسی پدیدارشناسی
ترین مفاهیمی است که مورد توجه همۀ پدیدارشناسان  یکی از اساسی اگاهی یا وجدان:

ا از فقط ضمیر یا وجدان ما، بلکه ماهیت و سرشت اگاهی م قرار گرفته است. این مفهوم نه

 شود.  ها را شامل می خودمان و از جهان زندگی و روابط میان وجدان

مندی آن است که  ترین تعریف قصد ساده دار بودن یا جنبۀ ارادی اگاهی انسان: نیت

کند،  گاهی ما درک میآطور مطلق. آنچه را که  ای وجود ندارد، مگر به بگوییم هیچ آگاهی

ی است که قرار است بدان آگاهی داشته باشیم؛ یعنی فهمیدن یا قصدداشتن نسبت به آن چیز

 وجه ذهنی با وجه عینی )پدیده( مالزم و همبسته است. 

ذهنی از  دهد که چگونه دنیای اجتماعی انسان، در جریان میان نشان می نگرش طبیعی:

کنند، ساخته و  طور عادی فعالیت می سوی ذهن متعادل افرادی که در شبکۀ روابط اجتماعی به

ترتیب، نوعی اگاهی مشترک و شعور عام  شود و بدین ای بدان داده می پرداخته شده و چه معانی

 آید.  و همگانی دربارۀ معنا و مفهوم پدید می

علمی است و  تجربۀ ما از این جهان )روزمرۀ زندگی( یک ادراک ساده و غیر جهان زندگی:

 ی علم تحقیقی است. نوعی انعکاس سادۀ جهان در ذهن ماست که مقدمه و مبنا
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این مبنای زندگی مشترک و شعور عامی است که بر ذهنیت:  ذهن مشترک یا میان

ها در  اشتراک خود پدیده ذهنیت مبنای عمل اجتماعی یا در واقع وجه جامعه حاکم است. میان

ذهنیت جامعه و در جهان زندگی است. ما از هر چیزی یک تفسیر اجتماعی داریم و آن، چیزی 

جوییم. ارتباط  کنیم و از تجربیات یکدیگر بهره می طور مشترک برداشت می که همه بهاست 

ها هماهنگ و  رساند و هرکس خود را با سایر نظرات و برداشت ذهنی، ما را به دید مشترکی می

 توانیم تمام جهات مسئله را درک کنیم.  کند؛ زیرا اگر در موضع خود بمانیم، نمی سازگار می

های متعالی است از تجربیاتی  از دیدگاه هوسرل، فرهنگ، ترکیب ذهنیتی: جهان فرهنگ

 (. 197 ـ 198: 1374پور،  اند )ژیانکه همۀ افراد بشر فهمیده

 روش پژوهش
های کیفی  ، از نظر اهداف، کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمرۀ پژوهشپژوهش حاضر

گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی، در صدد  هو در زمرۀ مطالعات تفسیری است که با بهر

های اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در  تبیین و تفسیر جوهرۀ تجربه از پدیده فعالیت

های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده بر فرهنگ سیاسی دانشجویان است.  شبکه

ها اشارت  ها و نه نظریه هویژگی بارز راهبرد پدیدارشناسی، این است که به مبنا و ریشه پدید

فرض با طرح روش  ای بدون پیش منظور حصول به این مقصود، متوسل به فلسفه کند و به می

شده است. اپوخه یا تعلیق، یعنی خودداری از هرگونه حکم دربارۀ وجود عالمی خارج از  1اپوخه

ن هرگونه تعیین و شود، بدو آگاهی. در اپوخه یا تعلیق، جهان، تبدیل به جهان خصوصی فرد می

نظر هوسرل، پس از اپوخه )یا تعلیق( آنچه باقی  فرضی که دیگران برفرد تحمیل کنند. به پیش

ماند، آگاهی من است و وظیفۀ پدیدارشناس، بررسی محتوای آن است که در پژوهش حاضر، می

ای ه وظیفۀ پژوهشگر، تالش برای بررسی فرهنگ سیاسی دانشجویان و با آگاهی از فعالیت

های اجتماعی مجازی، فارغ از مفروضات پیشین است.  اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه

فرضی داشت. نخستین  واسطه استفاده کرد، بدون آنکه پیش از این رو باید از شهود بی

طور  است. دیدگاه طبیعی به« دیدگاه طبیعی»فرضی که در این حال باید به کنار نهاد،  پیش

ست از این فرض متعارف که جهان خارج و مستقل از آگاهی من همچنان است خالصه عبارت ا

وجود عالم خارج است که در آغاز باید در پرانتز شک قرارگیرد و   که آنجاست. همین حکم، به

است؛ یعنی اوالً، « من»ماند  آگاهی  تعلیق شود چون اگر  این دیدگاه تعلیق شود، آنچه باقی می

« من»ثانیاً،   یابد بحث نیست، بلکه آگاهی و تجربه، موضوع خود را میدیگر امر واقع، محل 

یابد یعنی در قلمرو و تحویل پدیدارشناسانه،  رهیافت طبیعی به حیات روانی محض تقلیل می
                                                           
1
. Epoche or Breacketing 
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مرکز و کانون « من»شود بلکه  خارجی تلقی نمی ـ  دیگر همچون موجودی واقعی « من»

شناسی سیستمی از تفسیر است  (. در واقع پدیدار1381 اللهی، های التفاتی است )آیت فعالیت

کند تا خود، روابط خود با دیگران و هر چیز که در قلمرو تجربیات زندگی  که به ما کمک می

اند، غنیهای کالمی افرادی که آن پدیدۀ خاص را تجربه کرده داده. گیرد را درک نماییم قرار می

رویکرد  ۀاز شش مرحلآورد. در این پژوهش، فراهم میترین اطالعات را  کننده ترین و توصیف

 ت:استفاده شد. این رویکرد شامل مراحل ذیل اس 1«ون منن»پدیدارشناسی تفسیری 

 آوری به ماهیت تجربه روی 

 بررسی تجربه 

 های ذاتی پدیده مایه تأمل بر درون 

 نوشتن و بازنویسی تفسیری 

 دار با پدیده  حفظ ارتباط قوی جهت 

 و کل ءت مطالعه با درنظر گرفتن اجزامطابقت باف 

 جامعه و نمونه آماری پژوهش
حجم نمونه وجود ندارد و مصاحبه تا زمان رسیدن به حد  ۀفرمولی برای محاسب ،در روش کیفی

بسیار متفاوت از  ،های کیفی گیری در پژوهشنمونه. کند ادامه پیدا می ،کفایت نظری

کسب درک عمیق از پدیده مورد  ،هاای تعمیم یافتهج زیرا هدف آن به ؛ی استهای کمّ پژوهش

 . بررسی است

کنندگان )تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و  در پژوهش حاضر، شرکت

برداری قضاوتی( انتخاب شدند؛ به بیان  گیری هدفمند )نمونه تحقیقات تهران(، براساس نمونه

ایط را برای عرضۀ اطالعات مورد نیاز داشتند و شخصاً دیگر، افرادی انتخاب شدند که بهترین شر

فرآیندها و مسائل مورد نظر را تجریه نموده بودند. وجه مشترک تمامی افراد منتخب، دانشجویانی 

کردند،  های مجازی مطالعه می های فرهنگی و اجتماعی روشنفکران را در شبکه بودند که فعالیت

ها و  ود که اوّالً مدت عضویت همۀ این دانشجویان در کانالها این ب های نمونه اما سایر ویژگی

سال بود، ثانیاً تمام این دانشجویان در زمینۀ سیاسی فعالیت داشتند. نکتۀ  صفحات، بیش از یک

دیگر این بود که همۀ این دانشجویان، تمایل به شرکت در پژوهش را ابراز و اظهار کردند که 

 پذیرند.  أخذ اطالعات را با کمال میل میعنوان م استفاده از تجاربشان به

بودن نشأت  ها تا زمان اشباع اطالعاتی ادامه یافت. اشباع اطالعاتی، از تکراری تعداد مصاحبه

ها، تکراری آید و داده دست نمی ها به معنی که دیگر، دادۀ جدیدی از مصاحبه گیرد؛ بدین می

                                                           
2 
Van Mennen 
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کردن تعداد نمونه  لزومی به مشخص شود. در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت کیفی، می

کنندۀ تعداد  شدۀ قبل، مشخص های جمع فرض وجود نداشته است و تکرار داده صورت پیش به

 گیری است.  هاست. در واقع، اشباع اطالعاتی، مالک خاتمۀ نمونه نمونه

های گردآمده، تکرار شد. نکتۀ مهم  نفر مصاحبه شد؛ چراکه داده 11در پژوهش حاضر، با 

های  ها )که از ویژگی ین است که با توجه به محدودیت تعداد نمونه و غیرتصادفی بودن نمونها

 پذیری ندارد.  های کیفی است( پژوهش حاضر و مواردی از این قبیل، ادعای تعمیم پژوهش

 هادادهابزار گردآوری 
 ترین روش در که معمول گردآوری شدندمصاحبه های این پژوهش بر اساس روش  داده

دقیقه بود. پس از  11تا  15 ،ها انفرادی بود. مدت هر مصاحبه مصاحبه. مطالعات کیفی است

، مطالب از نظر نامفهوم بودن مورد بررسی قرار اطالعاتنویس کردن  اوّلین مصاحبه و دست

کردن نکات  کنندگان و روشن ها به شرکت منظور عودت داده به ،گرفتند. نوبت دوم مصاحبه

نویس و کدگذاری  دست ،ها ضبط و در اسرع وقت ی قبلی ترتیب داده شد. مصاحبهها مبهم گفته

ها  ها تا اشباع داده را فراهم نمایند. مصاحبهها  برای کفایت و اشباع داده الزمشدند تا بازخورد 

 مصاحبه انجام شد.  11هاست، ادامه یافت. در مجموع  معنی تکرار داده که به

های ذاتی از فرعی انجام شد و از رویکرد  جدا کردن مضمون صورت تحلیل مضمونی نیز به

و  جمالتچند بار خوانده یا شنیده شد و  ،انتخابی استفاده شد؛ به این صورت که متن

مورد نظر بود، جدا شدند. این  ۀپدید ۀکنند نظر پژوهشگر توصیف واحدهای معنادار که به

راف مضمونی از مصاحبه شد که با توجه عبارت، جمله و یا پاراگ 25شدن  روش منجر به جدا

ها، سازماندهی صورت گرفت و سرانجام با  ها و زیرمضمون به وجوه اشتراکات در قالب مضمون

های  مایه ها و با تأمل بر درون شدن پژوهشگر در مصاحبه ور خواندن مکرر هر مصاحبه و غوطه

به محقق  ،های اصلی ونشد. تمایز مضم اصلی مضمون 11استخراج منجر به  ،ذاتی پدیده

های  شبکه در ی اجتماعی و فرهنگی روشنفکرانها اجازه داد که شرح روایی معنای فعالیت

از توصیفات و  ،منظور را فراهم آورد. بدینفرهنگ سیاسی دانشجویان  آن بر تأثیر و اجتماعی

 هایی از نقل قول کنندگان و آوردن نمونه های شرکت تفسیرهای کتبی دربارۀ گفته

 . کنندگان استفاده شد شرکت



  171 های اجتماعی مجازی و ...  هبررسی فعالیت اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبک

 

 گیری  ابزار اندازه 2و پایایی 1اعتبار
، قابلیت 4پذیری ، انتقال3ها از قابلیت اعتبار در این پژوهش، برای اعتبار و اعتمادبخشی به داده

بدین معنی است که ساختار و معنی پدیدۀ « قابلیت اعتبار»استفاده شد.  2و قابلیت تأیید 5اعتماد

منظور رعایت قابلیت اعتبار  شود، به چه حد به نحو مناسب و مطلوبی بازنمایی می مورد نظر، تا

های فرهنگی و  ای دربارۀ فعالیت پژوهش، سعی شد افرادی وارد مطالعه شوند که مطالعۀ غنی

اجتماعی روشنفکران در صفحۀ مجازی و فرهنگ سیاسی داشته باشند. از این رو، حداقل معیار 

 ها در فضای مجازی بود.  سال تجربۀ این صفحات یا کانال ارابودن بیش از یکورود به مصاحبه، د

های دیگر  های پژوهش تا چه حد به محیط حاوی این پیام است که یافته« پذیری انتقال»

ها و توصیفات متنی  پذیر است. در پدیدارشناسی، پژوهشگر موظف است تا مجموعۀ داده تعمیم

عرضه کند که بتوان آن را با ادبیات نظری پیشین، تطبیق کرد و نحوی کامل و غنی  خود را به

تأیید نظری آن یافته را دریافت. ضمن آنکه پژوهشگران دیگر باید بتوانند دربارۀ قابلیت انتقال 

های دیگر قضاوت کنند که در پژوهش حاضر سعی شده با عرضۀ کامل  ها به محیط این یافته

به انسجام فرآیندهای درونی و نحوۀ بررسی « قابلیت اعتماد»ها، این مهم تحقق یابد.  یافته

کند. برای دستیابی به قابلیت اعتماد، استاد  دست پژوهشگر داللت می شرایط متغیر پدیده به

« قابلیت تأیید»راهنما و دو استاد مشاور، مراحل پژوهش را بازنگری و نتایج را تأیید کردند. 

گر را تا چه حد، سایر افرادی که پژوهش یا مطالعه یا نتایج های پژوهش مبیّن آن است که یافته

(. قابلیت 121: 1371الهی، و خداشناس،  فرد، خائف کنند )دانایی کند، تأیید می آن را بررسی می

های این مطالعه  ها، تفسیرها و یافته بارۀ داده های دقیق و چندین تأیید از طریق مرور و بازبینی

نحوی که سایر پژوهشگران بتوانند قادر به  یشین حاصل شده است؛ بهبا نگاهی به مطالعات پ

های مجازی بر فرهنگ سیاسی  های اجتماعی و فرهنگی روشنفکران در شبکه درک تأثیر فعالیت

 ها و دستیابی به نتایج مشابه باشند.  دانشجویان و پیگیری داده

 فرایندهای از ؛ استفادهیی مانندها روشاز  پایایی، به رسیدن برای کیفی، پژوهش در

 و نوشتن، ثبت برای یافته ساخت فرایندهای های همگرا، سازماندهی مصاحبه از یافته ساخت

شود.  مصاحبه استفاده می برنامۀ اجرای و ارزیابی برای راهنما کمیتۀ از ها، و استفادهتفسیرداده

برنامۀ مصاحبه، پایایی  در این پژوهش، با استفاده از کمیتۀ راهنما برای ارزیابی و اجرای

 های مصاحبه طراحی شد.        سنجیده و سؤال

                                                           
1
 Validity 

2  Reliability 
3  Credibility 
4
 Transferability  

5
 Dependability  

6  Conformability 
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 های پژوهش یافته
ها، یازده مضمون اصلی و چندین مضمون فرعی  در پژوهش حاضر، پس از تجزیه و تحلیل داده

 شوند.  ( توصیف و تحلیل می1دست آمد که به تفکیک در جدول شماره ) به

 ها عی در تحلیل یافته: مضامین اصلی و فر1جدول شمارۀ 

 مضامین فرعی مضامین اصلی

 معنا و مفهوم فرهنگ سیاسی

 بینش و نگرش نسبت به نحوۀ عملکرد مردم در فضای سیاسی و حکومت

 باورها، فهم و درک و نگاه مردم به سیاست 

 مشارکت در امور سیاسی

 رعایت اخالق و تعامالت اجتماعی در اعمال سیاست 

 و یا غیرارادی حوزۀ سیاست کنش آگاهانه و ارادی

 حقوق افراد جامعه و اجرای قانون

 آگاهی از وظایف و حقوق خود

 رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی

 های سیاسی شناخت ماهیت قدرت در ایران، و مقایسه با سایر نظام

 مشارکت سیاسی

 عمل بر اساس قانون

 ارتقای اطالع و آگاهی سیاسی 

 سیاسی حساسیت نسبت به مسائل

 اعتماد سیاسی

 اعتماد به والیت فقیه

 عدم اعتماد نسبت به دولت

 اعتماد با قید و شرط

احساس آزادی نسبت به وظایف و 

 حقوق سیاسی:

 احساس آزادی

 احساس ترس از دولت و حکومت 

 عدم احساس ترس نسبت به وظایف شهروندی 

 احساس تکلیف

 احساس آزادی نسبی

نتخابات مشارکت در روند سیاسی )ا

 شوراها، مجلس، ریاست جمهوری(

 

 مشارکت فعال

 مشارکت نسبی و با قید و شرط

 عدم مشارکت

های اجتماعی  اثربخشی فعالیت

 روشنفکران بر مشارکت سیاسی

 اثربخشی مطلق تعامالت و ارتباطات روشنفکران

 اثربخشی نسبی تعامالت و ارتباطات بسته به شرایط موجود

ی و بیانیۀ مقاالت سیاسی، سخنران

نخبگان اجتماعی و 

 های سیاسی گیری تصمیم

 های روشنفکران ها و سخنرانی اثربخشی مطلق مقاالت و بیانیه

 های روشنفکران ها و سخنرانی اثربخشی نسبی مقاالت و بیانیه

 های روشنفکران ها و سخنرانی عدم اثربخشی مقاالت و بیانیه
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 ها در تحلیل یافته : مضامین اصلی و فرعی1دول شمارۀ ادامه ج

 مضامین فرعی مضامین اصلی

رضایت از ترغیب، تهییج روشنفکران 

 در انتخابات

 رضایت نسبی از ترغیب، تهییج روشنفکران در انتخابات:

 عدم رضایت از ترغیب، تهییج روشنفکران در انتخابات

پذیری از هدایت و راهنمایی  اثر

 روشنفکران در آینده

 شنفکران پذیری مثبت از رو اثر

 پذیری نسبی از روشنفکران و عدم قطعیت اثر

 عدم تأثیرپذیری از روشنفکران

های اجتماعی  انتظارات از فعالیت

سیاسی روشنفکران در فضای 

 مجازی

 ساالری و باورهای سنتی و مذهبی مردم ارزش نهادن به مردم

 نمایی  رسانی و واقع اطالع

 مومیپراکنی و تهییج افکار ع پرهیز از شایعه

 سنجی و صداقت نکته

 همراهی و همدلی با عامۀ مردم

 داری دوری از تعصب و جانب

های اجتماعی  اثربخشی فعالیت

فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ 

 سیاسی

 های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ سیاسی  اثربخشی فعالیت

های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ  اثربخشی نسبی فعالیت

 اسی سی

های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ  عدم اثربخشی فعالیت

 سیاسی 

دست آمده، مضمون اصلی شامل معنا و مفهوم فرهنگ سیاسی و  های به براساس یافته

مضامین فرعی آن شامل بینش و نگرش نسبت به نحوۀ عملکرد مردم در فضای سیاسی و 

سیاست، مشارکت در امور سیاسی، رعایت اخالق و حکومت، باورها، فهم و درک و نگاه مردم به 

تعامالت اجتماعی در اعمال سیاست، کنش آگاهانه و ارادی و یا غیرارادی حوزۀ سیاست و 

 باشد.  حقوق افراد جامعه و اجرای قانون می

مضمون اصلی شامل آگاهی از وظایف و حقوق خود و مضامین فرعی آن شامل رفتارهای 

های  هنگی، شناخت ماهیت قدرت در ایران، و مقایسه با سایر نظاماجتماعی و سیاسی و فر

سیاسی، مشارکت سیاسی، عمل بر اساس قانون، ارتقای اطالع و آگاهی سیاسی و حساسیت 

 باشد.  نسبت به مسائل سیاسی می

مضمون اصلی شامل اعتماد سیاسی و مضامین فرعی آن شامل اعتماد به والیت فقیه، عدم 

 باشد.  دولت و اعتماد با قید و شرط می اعتماد نسبت به

مضمون اصلی شامل احساس آزادی نسبت به وظایف و حقوق سیاسی و مضامین فرعی آن 

شامل احساس آزادی، احساس ترس از دولت و حکومت، عدم احساس ترس نسبت به وظایف 

 باشد.  شهروندی، احساس تکلیف و احساس آزادی نسبی می
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در روند سیاسی )انتخابات شوراها، مجلس، ریاست مضمون اصلی شامل مشارکت 

جمهوری( و مضامین فرعی آن شامل مشارکت فعال، مشارکت نسبی و با قید و شرط و عدم 

 باشد.  مشارکت می

های اجتماعی روشنفکران بر مشارکت سیاسی و  مضمون اصلی شامل اثربخشی فعالیت

طات روشنفکران و اثربخشی نسبی مضامین فرعی آن شامل اثربخشی مطلق تعامالت و ارتبا

 باشد.  تعامالت و ارتباطات بسته به شرایط موجود می

مضمون اصلی شامل مقاالت سیاسی، سخنرانی و بیانیۀ نخبگان اجتماعی و 

ها و  های سیاسی و مضامین فرعی آن شامل اثربخشی مطلق مقاالت و بیانیه گیری تصمیم

های روشنفکران و عدم  ها و سخنرانی قاالت و بیانیههای روشنفکران، اثربخشی نسبی م سخنرانی

 باشد.  های روشنفکران می ها و سخنرانی اثربخشی مقاالت و بیانیه

مضمون اصلی شامل رضایت از ترغیب، تهییج روشنفکران در انتخابات و مضامین فرعی آن 

رغیب، تهییج شامل رضایت نسبی از ترغیب، تهییج روشنفکران در انتخابات و عدم رضایت از ت

 باشد.  روشنفکران در انتخابات می

پذیری از هدایت و راهنمایی روشنفکران در آینده و مضامین فرعی  مضمون اصلی شامل اثر

پذیری نسبی از روشنفکران و عدم قطعیت و عدم  پذیری مثبت از روشنفکران، اثر آن شامل اثر

 باشد.  تأثیرپذیری از روشنفکران می

های اجتماعی سیاسی روشنفکران در فضای مجازی  انتظارات از فعالیتمضمون اصلی شامل 

ساالری و باورهای سنتی و مذهبی مردم،  نهادن به مردم و مضامین فرعی آن شامل ارزش

سنجی و صداقت،  پراکنی و تهییج افکار عمومی، نکته نمایی، پرهیز از شایعه رسانی و واقع اطالع

 باشد.  داری می دوری از تعصب و جانبهمراهی و همدلی با عامۀ مردم و 

های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ سیاسی  مضمون اصلی شامل اثربخشی فعالیت

های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ  و مضامین فرعی آن شامل اثربخشی فعالیت

و عدم های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ سیاسی  سیاسی، اثربخشی نسبی فعالیت

 باشد.  های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ سیاسی می اثربخشی فعالیت

 گیری و پیشنهادها نتیجه
واسطه اگرچه پدیدارشناسی اساساً بحثی فلسفی است که در پی شرح آشکارگی و هویدایی بی

ی ماست و از سوی فیلسوفان بزرگی چون هوسرل، هایدگر، مرلوپونتی و بر آگاهپدیدارها 

باشالر شرح و بسط یافته است، اما دامنۀ نفوذ و تأثیر آن هرگز بر فلسفه، محدود نگردیده، 

 در برگرفتهشناسی گرفته تا نقد هنری را های مختلف دانش و هنر از دین و جامعه بلکه عرصه
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های مورد بررسی تعاریف  های پژوهش حاضر، نمونه در خصوص یافته (1371است. )شیرازی، 

یکی از  ،شک فرهنگ سیاسی، بدوناند؛ چراکه  فرهنگ سیاسی را عنوان نمودهمختلفی از 

فرهنگ سیاسی چارچوبی توان گفت  . میانگیز در علوم سیاسی بوده استبر مفاهیم مناقشه

برای  ،گیرد. بنابراین، این مفهوم است که رفتارهای سیاسی مردم جامعه در آن شکل می

ابزار مفهومی ارزشمندی  ،کند نی که در آن عمل میدر نظام سیاسی معیّ دبررسی رفتار فر

ری دایموند و رونالد اینگلهارت در آید. مطالعات گابریل آلموند، سیدنی وربا، ال شمار می به

حوزۀ فرهنگ سیاسی کشورهای مختلف نشان داد که فرهنگ سیاسی، یکی از متغیرهای 

های کنش سیاسی افراد در  تفاوت کنندۀ های سیاسی و تبیین بندی نظام مهم شناخت و طبقه

ها در کشورهای مختلف است. فرهنگ سیاسی، عامل مهمی در  ها، طبقات و قومیت گروه

های جامعه در مورد سیاست را مشخص  ها و ارزش تعیین ماهیت توزیع قدرت است و نگرش

 (. 21؛ 1372)طبیبی و همکاران، کند  می

ها  طور کلی این مقوله را نمونه . بهبه سیاستنگرش نسبت تعاریف در این راستا تحت عنوان 

 یها از سیاستانتظار شهروندان اند که فرهنگ سیاسی در حقیقت  به این صورت تعریف کرده

حکومت است. بینش و نگرش، نسبت به نحوۀ عملکرد مردم در فضای سیاسی و حکومت؛ یعنی 

ی سیاسی. بازبینی و نگرش بینش مردم به فضای سیاسی، نسبت به نحوۀ عملکرد مردم در فضا

مردم از اوضاع و احوال سیاسی و نوع نگاه مردم به سیاست و اهمیت به سیاست/ باورها، فهم و 

درک و نگاه مردم به سیاست، مشارکت در امور سیاسی، آگاهی شهروندان از تصمیمات درست 

ا غیرارادی حوزۀ های اجتماعی و سیاسی، کنش آگاهانه و ارادی و ی و مشارکت مردم در فعالیت

های نوین،  عنوان رسانه های اجتماعی به شود که شبکه سیاست اشاره دارد. این گونه برداشت می

 و اجتماعی انسجام و نظم ایجاد جهت جامعه، در در مثبت و کارکردهایها  نقش ایفای بر عالوه

ی دارند. این تبعات مخاطبان و جامعه برای که هستند کارکردهایی دارای مواقعی سیاسی، در

گیری منش و نگرش سیاسی افراد از جمله  تواند مثبت یا منفی باشد و در شکل تبعات می

های نوین با در دست گرفتن افکار عمومی و تهییج کنترل  انهدانشجویان مؤثر باشد. در واقع رس

 عبارت دیگر، به اعتقاد مانوئل به. کنند رت بازی میقدی در عرصه دج ینقش، ایت آندو ه

کنند. این  گذران می کالکترونیهای  رسانهدر چارچوب  دیدجی ها کاستلز، تمام سیاست

ی همهای م بخششده است که برجسته قدری  بههای نوین  گی و رسانهدفضای زن گیِدتنی درهم

عنوان جزء مهم این فضا، دستخوش تغییر کرده  رار داده و سیاست را بهقگی را تحت تأثیر دزناز 

 (. 1375همکاران،  ت )رهبر واس

های اجتماعی نشأت  های منحصر به شبکه ها این موارد از ویژگی بر اساس نتایج پژوهش

(، 1387(، زهره رجبی )1371(، محمود بابایی )1375گیرد. محودرضا رهبر و همکاران ) می
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( نیز در این راستا و 1114( و کزمانی و همکاران )1119(،  روس و ریورز )1387رجبی )

هایی انجام داده و به نتایج مشابهی  های اجتماعی و تأثیر آن بر فرهنگ سیاسی پژوهش شبکه

کننده  ها کمک تواند در تبیین یافته اند. نظریه رضایت و خشنودی در این راستا می دست یافته

ها  روانی و اجتماعی خود، انگیزه ۀهای اجتماعی بر اساس زمین در شبکه دانشجویانحضور باشد. 

و منافع خود ها  کند. آنها بر اساس انگیزه های اجتماعی دنبال می اف متفاوتی را در شبکهاهد و

 ،های آنها متناسب نباشد کنند و فعال هستند و اگر با منافع و انگیزه استفاده میها  از این شبکه

آنها نخواهد داشت.  فرهنگ سیاسیتأثیری بر  ،شوند و شبکۀ اجتماعی رویگردان می ،از شبکه

فرهنگ گیرند و آنها را در  بازخوردهای متفاوتی نیز از عضویت خود در شبکه می ،بر این اساس

 خود )باالخصعبارت دیگر، کاربران بر اساس بافت اجتماعی  کنند یا به ، خود اعمال میسیاسی

صورت هدفمند و  و اهدافی را بهها  ، انگیزهتحصیالت(و میزان  اجتماعی ـ  پایگاه اقتصادی 

بازخوردهای متفاوتی  ،کنند و بر این اساس دنبال می های اجتماعی ص در استفاده از شبکهمشخ

خود از آنها بهره های  و شناخت ها گیرند و در عواطف، ارزش های اجتماعی می را از شبکه

های اجتماعی  عضویت در شبکه از دانشجویانهای  برند. بنابراین، هرچه اهداف و انگیزه می

آنها بیشتر است. برعکس، هرچه  فرهنگ سیاسید، احتمال تقویت و گسترش باش ترهدفمند

های اجتماعی بر حسب عادت و  در استفاده از شبکه دانشجویانهای  اهداف و انگیزه

 . آنان کمتر خواهد بود فرهنگ سیاسی باشد، احتمال گسترش ترمند جهت غیر

گونه که گفته  فته شده است. هماندر زمینۀ فرهنگ سیاسی از نظریه آلموند و وربا بهره گر

گیری ارزشی، احساسی و ارزیابی نسبت به به چهار جنبۀ  شد آلموند و وربا، با توجه به جهت

ها و  گیری های سیاسی، دست یابند. این جهت زندگی سیاسی، توانستند به شناخت انواع فرهنگ

ـ فرهنگ سیاسی تبعی، 1ـ فرهنگ سیاسی محدود، 1اند از:  های زندگی سیاسی، عبارت جنبه

 ـ فرهنگ سیاسی مشارکتی3

مضمون آگاهی از وظایف و حقوق خود نیز به چند دسته تقسیم شده است. مضمون فرعی 

شامل  رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است  که این مسئله را پاسخ گویان این گونه  

سیاسی و فرهنگی دارد و ای از رفتارهای اجتماعی و  که هر فرد مجموعهاند  تعریف کرده

بایست از این رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی دستاوردی را در جامعه داشته باشد  می

تواند بر فرهنگ سیاسی نقش داشته باشد. شناخت ماهیت قدرت در ایران، و مقایسه  که آن می

ران، و های سیاسی، مضمون فرعی دیگری است که شناخت ماهیت قدرت در ای با سایر نظام

های آن، مطالعه، تحقیق و پژوهش در مورد  های سیاسی و بررسی ضعف مقایسه با سایر نظام

سازی داشته باشد را  هایی که قابلیت تصمیم المللی و تبدیل به ایده رخدادهای سیاسی و بین

ید آراء و عقاتوانند در صورت نیاز به  می های اجتماعی، شود. افراد با عضویت در شبکه شامل می
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با فعالیت در این فضا و . ه و هر زمان در دسترس ایشان باشندمراجعه کرد روشنفکران،

توانند در  خوبی از وظایف و حقوق خود آگاهی یافته و می های اجتماعی، به گیری از شبکه بهره

های اجتماعی و  استفاده از شبکهدیگر، با  عبارت گیرنده باشند. به عرصۀ فرهنگ سیاسی تصمیم

اطالعات در خصوص وظایف سیاسی و ، افراد به طیف وسیعی از ت مجازی روشنفکرانصفحا

 یابند.  مختلف دست میهای  حقوق خود در عرصه

ها به سه دسته تقسیم شده است؛ دستۀ اوّل  های نمونه برای مضمون اعتماد سیاسی پاسخ

، صرفاً والیت فقیه در های این گروه از دانشجویان اعتماد به والیت فقیه بوده است. طبق پاسخ

با بصیرت و مقتدرانه حضرت جامعه قابل اعتماد هستند. به اعتقاد این گروه، اعتماد سیاسی 

محقق شده است. مقام معظم رهبری،  ۀو پس از آن رهبری عادالنه و آگاهان )ره(امام خمینی

ردان حرف باشد. به زعم این گروه، بیشتر دولتم دستۀ دوم عدم اعتماد نسبت به دولت می

زنند و مرد عمل نیستند. این گروه از دانشجویان معتقد بودند که جایی برای اعتماد نمانده  می

است و جامعۀ سیاسی، قابلیت اصالحی ندارد. دولتمردان در این چند سال اخیر، با اوضاع و 

در  احوال موجود در کشور نتوانستند عقالنیت خود را به مردم ثابت کنند و اعتمادی نیست.

کفایتی و پرکردن  اعتمادی، حاصل عملکرد خود این افراد است که با بی حقیقت این بی

یقین در اینکه  شود و به اند. اعتماد، با سخنوری محقق نمی وجود آورده ها، این مسئله را به جایگاه

درستی انجام وظیفه کند و حتی بسیاری از  دولت در بسیاری از کارکردهایش نتوانسته به

ها منحرف شده، از اعتماد بسیار کمی برخوردار است. دستۀ سوم اعتماد با قید  ها و توسعه شارز

شود که دولتمردان دروغ  باشد. اعتماد سیاسی برای این گروه، زمانی حاصل می و شرط می

نگویند و مواردی همچون بیکاری، فقر و تورم و مسائل اقتصادی را حل و فصل نمایند. گسترش 

تواند اعتماد را  یاسی، احترام به آراء و عقاید مخالف، اما در چارچوب قوانین نیز میفضای باز س

بنیان بسیاری  ،عتمادافزایش دهد و این شروط الزم است تا فضای سیاسی کمی تلطیف شود. ا

فردی و چه در  چه در زمینۀ ارتباطات میانـ های روزمره در جوامع انسانی  از تعامالت و کنش

از جمله عوامل ضروری  ،است. اعتماد بین مردم و دولت ـها طات اجتماعی بین گروهحوزۀ ارتبا

ها  کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولتامور بهتر  ۀبرای ادار

با . کشور را اداره کنند ،اعتماد مردم ۀتوانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوان تنهایی نمی به

های  شدن و گسترش جوامع، اهمیت ارتباطات در بعد سیاسی افزایش یافته است. شبکه پیچیده

های اساسی در ماهیت و اشکال رفتار سیاسی در جوامع مختلف ایجاد  اجتماعی مجازی تغییر

اعتماد حاصل صداقت در رفتار . اند و نقش مهمی در اعتماد و مشارکت سیاسی افراد دارند کرده

 رود.  رفتاری وجود نداشته باشد، اعتماد نیز از میان میاست و اگر صداقت 
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ها سه دسته  احساس آزادی نسبت به وظایف و حقوق سیاسی که در این راستا پاسخ

اند؛ گروه اوّل احساس آزادی نسبت به وظایف و حقوق سیاسی داشتند. این گروه معتقد  بوده

ظام سیاسی موجود است. گروه دیگر بودند که احساس آزادی به علت داشتن اعتماد نسبت به ن

اند که احساس ترس از دولت و حکومت دارند و بنابراین نسبت به وظایف و حقوق  اذعان داشته

های آزاد باعث ایجاد مشکل  زعم این گروه، صحبت نمایند. به سیاسی خویش احساس آزادی نمی

کنیم که آزادی وجود ندارد؛  میای زندگی  شود. این گروه اعتقاد داشتند در جامعه برای افراد می

ویژه آزادی گفتار. احساس ترس وجود دارد؛ چون ابراز مخالفت باعث دردسر و مشکل برای  به

اند و به  شود. گروه سوم، عدم احساس ترس نسبت به وظایف شهروندی را مطرح نموده افراد می

ی ایران که یک نظام شکل نظام سیاس اعتقاد این گروه، احساس ترسی نیست، اما با توجه به

جانبه و  های مختلف آن نیاز به شناخت همه سیاسی مبتنی بر والیت فقیه است، ورود به حوزه

توان نظرات خود را بیان کرد و در جامعۀ کنونی، وظایف  طور کلی، می تخصص دارد. به

ه عنوان یک خط مشی است و آزادی عمل در آن وجود دارد. باید عنوان نمود ک شهروندی به

ها شامل حق آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی شرکت در انتخابات عمومی، آزادی  این آزادی

های مذهبی، و نیز  احزاب سیاسی، تساوی عمومی در برابر قوانین، حقوق زنان و اقلیت

 اند.  های عمومی از این دسته های تضمین اجرای نظام حقوق بشر و آزادی روش

ند سیاسی )انتخابات شوراها، مجلس، ریاست جمهوری( برای مضمون مشارکت در رو

های مورد بررسی در گروه مشارکت فعال قرار دارند. این گروه معتقد بودند که  ای از نمونه دسته

خاطر وظیفۀ شهروندی و احترام به خود  در تمامی انتخابات شرکت کرده و این مشارکت را به

ه چون آیندۀ کشور، برایشان مهم است، فعاالنه به اند. این گروه اذعان داشتند ک بیان نموده

اند.  پردازند. گروه دیگری نیز در دستۀ مشارکت نسبی و با قید و شرط قرار گرفته مشارکت می

کنند، مشارکت  اند که زمانی که احساس ترس و نیاز می بر این اساس، این گروه بیان نموده

ی این گروه نیز مانند گروه پیشین، محدود سیاسی دارند. الزم به ذکر است که مشارکت سیاس

مشارکت و نقش آن در به انتخابات است. گروه دیگری نیز در دستۀ عدم مشارکت قرار گرفتند. 

شناسی و مشارکت سیاسی در  مربوط به جامعه ادبیات در همواره سیاسیهای  نظام

عدم مشارکت  ،نشناسی سیاسی، از جایگاه مهمی برخوردار بوده است. در این میا جامعه

زیرا در صورت عدم مشارکت افراد  ؛سیاسی در جوامع مختلف از اهمیت مضاعفی برخوردار است

آن بحران  ۀجامعه، در امور سیاسی، در صورت حاد شدن، تبدیل به بحران در جامعه و نتیج

های  عنوان یکی از شاخص مشارکت سیاسی به ،شود. از طرف دیگر مشروعیت نظام سیاسی می

 ۀترین شروط تحقق مطالب شود. بنابراین از جمله مهم یافتگی سیاسی تلقی می سی توسعهاسا

تفاوتی  مردم در جامعه، محتوایی از غنای فرهنگ عمومی است که در آن گریز از انفعال و بی
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مثابه یک ارزش  شدن در سرنوشت خود به ، بدل به مشارکت و سهیم(تفاوتی سیاسی خاصه بی)

 هر مشارکت، به عدم از بدتر چیز هیچ که گفت توان می لذا. باشد شده سیاسی ـ   و باور اجتماعی

ویژگی فرهنگ سیاسی مشارکتی، این است که در این . نیست جامعه یک مردم دلیل، برای

عبارتی  یند، سیاستگزاری یا بهآنظام، فرشامل؛ افراد نسبت به اجزای نظام سیاسی  ،فرهنگ

روشنی دارند، از جریان امور آگاهند و گرایش به بروز دادن نقش  فرایند داده و ستاده، تلقی

 فعال از خود در امور دارند. 

های مورد  ای از نمونه های اجتماعی روشنفکران بر مشارکت سیاسی، دسته در فعالیت

های روشنفکران دانسته و معتقد بودند  صورت مطلق خود را متأثر از اندیشه بررسی به

کنند و این خود، نشان از تأثیر باالی این افراد  را از خیلی از مسائل آگاه میروشنفکران، مردم 

را تحمل و گفتمان اجتماعی  است و باید هواخواه فرهنگو  ها روشنفکر بیانگر واقعیتدارد. 

بداندیشان و  باشد و روشنفکران همواره با استفاده از سالح علم و معرفت، در مقابله باداشته 

دهند، نه  خود را در خدمت جامعه قرار میفکری امه قرار داشته و تمام توان مستبدان خودک

کسی است که  ،روشنفکر. در واقع های سیاسی خویش سازند بازی جناحاینکه جامعه را فدای 

دارای سنجش دقیق و فکر  ،در حل و فصل مسائل وکند  برای اندیشه و فکر زندگی می

در امور مربوط به مصالح و منافع جامعه ادا  ینقش ،امعهمثابه پیشگام ج انتقادی باشد و به

روشنفکری، قضاوت  ۀالزمبه زعم پژوهشگر، ای از خود واکنش نشان دهد.  گونه نموده و به

 فکری یابد که روشنفکر، نه از مجرای مواضع آزاد و روشنگرانه است و این امر زمانی تحقق می

 قضایا ومسائل  به جانبه همه و وسیع دید پرتو در بلکه ایدیولوژیک، تعصبات و نظرانه تنگ

شته و خود را مکلف دا دقیق آگاهی زمانش مشخصات و خویش، محیط مورد در و بنگرد

سوی ترقی و تعالی  یعنی به ؛سوی آنچه که باید باشد هب ،خود را از آنچه هست ۀجامعو بداند 

های مورد بررسی در پژوهش  نهاین مسئله را دستۀ دیگری از نموبه حرکت و جنبش در آورد. 

اند که روشنفکران در جامعۀ ایران، جانبدارانه و متعصبانه از  صورت تعبیر نموده حاضر بدین

نمودن محض و صرف از آنان، کار  کنند؛ بنابراین پیروی یک گروه یا جناح خاص پیروی می

 ای نیست.  شایسته

گرا و  طلب، برخی اصول گرا و اصالح پهای مورد بررسی، برخی از روشنفکران چ زعم نمونه به

دهد. بنابراین در  ورزی روشنفکران را نشان می باشند و این خود عین تعصب و غرض راستی می

اند. برخی نیز معتقد بودند  بودن این فرآیند اذعان داشته گرایانه تأثیرپذیری از ایشان، به نسبی

شرایطی که رویکرد روشنفکران بدون  که بسته به شرایط روز، این اثربخشی وجود دارد. در

تراز و حتی بیشتر از حوزۀ  تواند هم های سیاسی بوده و پذیرش نقد و نظرات باشد، می بازی جناح

های امین و  های روشنفکران از نوع شخصیت فعالیت اجتماعی تأثیرگذار باشد. چنانچه شخصیت
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ار رشد و شکوفایی افراد عمومی صادق و وفادار به منافع عمومی جامعه باشند، بالطبع انتظ

رود، اما اگر نظرات  وسوی یک فرهنگ سیاسی متعالی و پیشرو می سمت جامعه و والیت آنها به 

تواند موجب اختالفات شدید  های روشنفکران منطقی و بر اساس واقعیت نباشد، می و اندیشه

 داخلی شود و نظم عمومی به هم بریزد. 

های سیاسی، در این  گیری انیۀ نخبگان اجتماعی و تصمیممقاالت سیاسی، سخنرانی و بی

که دستۀ اوّل تحت عنوان اثربخشی مطلق  طوری راستا سه دسته پاسخ وجود داشته است؛ به

زعم این گروه، فضای مجازی در  اند. به های روشنفکران قرار گرفته ها و سخنرانی مقاالت و بیانیه

جناح راست و چپ بوده و در این دوره، تنها چیزی که ای برای نزاع بین  دورۀ انتخابات عرصه

های اجتماعی  مدّنظر نیست که هر دو جناح درون یک جامعه قرار دارند. در این دوران، شبکه

شدت  ها و افکار عمومی را به های روشنفکران است که اندیشه محلی برای انتشار مقاالت و بیانیه

انتظار  ،کران جامعهفمردم از روشن ،رویدادهای سیاسی ها و در بسیاری از زمانسازد.  متأثر می

و باید در نظر داشت که  دارندها و مقاالت  از طریق انتشار بیانیهگیری و راهنمایی جدی  موضع

بر بسیاری از رویدادهای سیاسی نظر خاصی دارند که این  ،آنها بر اساس منش و نگرش خود

گروه دیگر دانشجویان، به . داردش آنها همخوانی بایست تا حدودی بر نگاه و من رویدادها می

ها تا حدودی تأثیرگذار  زعم این گروه مقاالت و بیانیه نسبیت این تأثیرگذاری معتقد بودند. به

کنند، اما در  ها را مطالعه می است؛ گرچه دانشجویان اذعان داشتند که این مقاالت و بیانیه

 نمایند. گروه دیگر دانشجویان، گیری می تصمیمنهایت، خود به تحقیق و بررسی پرداخته و 

اما روشنفکران هم مردم را با تصوری که از  ،کنند روشنفکران گوش نمی انچندان به سخن

اند که برای شناسند و کمتر پروای این را داشتهمی ،انددست آورده ها و مقاالت سیاسی به کتاب

شنیدن سخن  ۀچندان آماد دانشجویان،این گروه از ظاهراً گوش  .گویند میسخن چه گوشی 

ها و  نظر این گروه از دانشجویان، چشم و گوش آنها به این بیانیه . بهروشنفکران نبوده است

 ها اثربخشی ندارند.  های تکراری عادت کرده است و دیگر این مقاالت و سخنرانی سخنرانی

ز دو دسته پاسخ مشاهده برای مضمون رضایت از ترغیب، تهییج روشنفکران در انتخابات نی

طوری که برخی در دستۀ رضایت نسبی از ترغیب، تهییج روشنفکران در انتخابات قرار  شد. به

و ترغیب روشنفکران تا حدودی ها  گرفتند. این گروه، معتقد بودند که در انتخابات، راهنمایی

جتماعی هستند، اما های ا دهندۀ حرکت زعم این گروه، روشنفکران جهت تأثیرگذار بوده است. به

با توجه به اینکه روشنفکران در ایران، دارای تعاریف مختلفی هستند و بر اساس اهداف مختلف 

بخشی حتی با وجود عقیدۀ  کنند، دیدگاه آنها به روشنفکران با توجه به آگاهی حرکت می

مان مورد نظر و اند که با توجه به شرایط ز مخالف، مثبت ارزیابی شده است. این گروه بر آن بوده

اند که روشنفکران نیز  کسب اطالعات بیشتر، تصمیم درست را گرفته و بر این مهم اذعان داشته
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عاری از خطا نیستند و بر تمامی فرایند و اثرات اطالعاتی ندارند، اما دستۀ دیگر در طبقۀ عدم 

گروه از دانشجویان، زعم این  رضایت از ترغیب، تهییج روشنفکران در انتخابات قرار گرفتند. به

های تأثیرگذار در  روشنفکران در حال حاضر، فاقد آگاهی از روندهای تأثیرگذار در روابط الیه

اند که این رضایت در مقطع قبل از انتخابات و بعد از  جامعه هستند. همچنین بر این باور بوده

به ائتالف و انتخاب و که قبل از انتخابات که  طوری انتخابات، دارای دو وجه مختلف است؛ به

تشخیص نخبگان و روشنفکران صورت گرفته، مورد رضایت بوده، ولی پس از انتخابات با اوضاع 

شود. برخی نیز بر این باور بودند که اوضاع همیشه  آمده به نارضایتی تبدیل می عقایدی که پیش

برند،  یورش می بسیار به یکدیگر متشنج است. به زعم این گروه، روشنفکران در این دوران

 دانند زنند که چیزی از آنها نمی کنند. راجع به چیزهایی حرف می می آمیز بالهتهای  اظهارفضل

 . آفرینی مشغولند تشنجخودنمایی و و صرفاً به 

مهم گذشته یا روشنفکران اکثر اثرپذیری از هدایت و راهنمایی روشنفکران در آینده که 

همفکری و همکاری آن در  وفکری است  ۀی برای مبادلامروز دارای صفحاتی هستند که محل

 گری  کنش از طریق  های اجتماعی گیرد. شبکه ها انسان انجام می بین صدها هزار و گاه میلیون

های سیاسی و اجتماعی  های زندگی در حوزه المللی بر واقعیت های مدنی بین اجتماعی و فعالیت

ها و دانشگاهیان هستند که  وشنفکران، تحصیلکردهر. در واقع کنند می گزاریو فرهنگی تأثیر

 ،ها از جامعه آسیب وها و بالهت  باید وجدان بیدار یک جامعه را بسازند و در برابر وسوسه

طوری که  ، اما این مهم نیز مانند سایر مضامین به سه دسته تقسیم شده است؛ بهمحافظت کنند

بوده است، اما این اثرپذیری صرفاً به انتخابات  زعم برخی از پاسخگویان، این اثرپذیری مثبت به

رسد در دوران انتخابات ریاست  نظر می شود. به ویژه انتخابات ریاست جمهوری ختم می به

شوند و در این راستا از  مند به مسائل و مباحث سیاسی می جمهوری دانشجویان عالقه

توان در زمرۀ اثرپذیری  ها را می شوند. اما دستۀ دیگر از نمونه روشنفکران سیاسی متأثر می

نسبی از روشنفکران و عدم قطعیت قرار داد؛ چراکه این گروه بر این باور بودند که در جامعۀ 

ایران، آینده نامعلوم است و معلوم نیست روشنفکرانی که در آینده خواهند آمد، بتوانند 

از روشنفکران در آینده را صورت مؤثری عمل نمایند. از این جهت، این افراد تأثیرپذیری  به

 دانند.  وابسته به شرایط آینده می

اند. این گروه معتقد  دستۀ دیگر نیز در دستۀ عدم تأثیرپذیری از روشنفکران قرار گرفته

تواند تا حدودی به ذهن و افکار مخاطبان جهت  های روشنفکران می بودند که گرچه فعالیت

د، اما باید خاطرنشان ساخت که روشنفکران در آینده، داده و آنان را از برخی مسائل آگاه ساز

اندیشه  ها در این گروه معتقد بودند که خود عاقل و صاحب تأثیر چندانی نخواهند داشت و نمونه
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گیری برای مسائل سیاسی آینده از جمله  دانند که خود به تصمیم و خُرد بوده و ارجح می

 انتخابات بپردازند. 

گسترش ای اجتماعی سیاسی روشنفکران در فضای مجازی با ه انتظارات از فعالیت

های مجازی این امکان برای روشنفکران نیز پدید آمده  شدن شبکه های جدید و فراگیر رسانه

واسطه با مخاطبانشان ارتباط پیدا کنند. این ارتباط مستقیم و  صورت مستقیم و بی است که به

های روشنفکران به مخاطبان را  آخرین تالش ۀواسط ضمن آنکه فرصت انتقال سریع و بی ،رویارو

فراهم آورده، این امکان را پدید آورده است که روشنفکران بتوانند نسبت به مسائل روز و 

 . آخرین وقایع و اتفاقات واکنش نشان بدهند

و عناصر روشنفکری  ها های اجتماعی فرهنگی روشنفکران بر فرهنگ سیاسی گروه فعالیت

شدند و نسل جوان تحصیلکرده و  های مرجع تلقی می عنوان گروه ل تاریخ بههمواره در طو

های مختلف  اند در عرصه اند. اینها توانسته همیشه عنایت خاصی به آنها داشته ،دانشگاهی

عنوان یک نهاد  سازی کنند و به  تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جریان

عنوان نهادهایی که توسط برخی جریانات خارج از کشور  بهخودجوشیده از مردم و حتی بعضاً 

ها نقش مؤثری را در  ای انجام دهند. این فعالیت های گسترده شدند فعالیت حمایت می

کس  هیچ ،ما داشته و در این نگاه ۀها و سرنوشت جامع گذاری ها و حتی قانون گیری تصمیم

ها نادیده بگیرد. در  گیری ها و تصمیم وهشتحقیقات، پژ ۀتواند نقش روشنفکری را از زاوی نمی

نیز بسیار مؤثر  (اند ویژه نخبگان که از دایره قدرت به دور مانده به)این میان نقش وشنفکر، 

آمده، نقایص فرهنگ سیاسی مستقر و امتیازات فرهنگ  است. آنها با استفاده از فرصت پیش

ها به چند دسته  از این گروه، پاسخ، اما در خصوص تأثیرپذیری کنند خود را بزرگنمایی می

ی سیاسی نیز مانند ها های مورد بررسی فرهنگ تقسیم شده است. بر اساس نظرات نمونه

توانند به معضالت فراروی،  ید و نمیآ هایشان غلط از آب درمی بینی نظریات علمی، گاه پیش

ا تحت تأثیر قرار گرفتن ها ب مانند انتخابات ریاست جمهوری که نمونهکننده بدهند.  پاسخ قانع

های خاصی انتظار پیروزی یک شخص خاص را دارند، اما در عمل، این اتفاق  روشنفکران از گروه

آید.  پدید میهای اجتماعی  در شبکه روشنفکرانبنابراین، تردید در توانایی شود.  محقق نمی

دن زمینه و فضای آور انسانی، فراهم مالتبا ایجاد اشکال جدید در تعا های اجتماعی شبکه

وگوی آزاد و دموکراتیک در  برای افراد، غلبه بر مرزهای زمان و مکان، ترویج گفت مالقات

در واقع تجدید و بازسازی حیات اجتماعی را ، جمعی های دسته فضاهای اینترنتی، تقویت اقدام

را با  روشنفکرانفرصت تماس با  های اجتماعی شبکه ،در دستور کار دارد. از این دیدگاه

عات البا توجه به اینکه عصر حاضر، عصر اطتوان گفت  . در واقع میکند اندک فراهم میای  هزینه

های اجتماعی  زمانی و مکانی از طریق شبکهی ها و ارتباطات مجازی و از بین رفتن محدودیت
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ها، عقاید، باورها و  تغییر سبک زندگی، نگرش درای  های اجتماعی نقش عمده است، شبکه

های اجتماعی و ارتباطات مجازی  تواند نقش شبکه نمی کس هیچکنند.  یت جوانان ایفا میهو

 .(39؛ 1371)امیرپور و گریوانی،  برسبک زندگی جوانان را نادیده بگیرد

اندرکاران و کارشناسان حوزۀ علوم اجتماعی، سیاسی با  شود تمامی دست پیشنهاد می

ی بر فرهنگ سیاسی دانشجویان آشنا شوند. لزوم های اجتماع تأثیرات روشنفکران در شبکه

های  گیری مناسب از شبکه کردن فرهنگ سیاسی دانشجویان و به تبع آن بهره توجه به غنی

ها، لزوم  اندیشی در دانشگاه های هم های روشنفکران از طریق برگزاری جلسه اجتماعی و اندیشه

میان دانشجویان در میان  توجه به پیامدهای ناخوشایند ضعف در فرهنگ سیاسی در

شناسی، توسعۀ بینش و نگرش نسبت به نحوۀ عملکرد  اندراکاران و مسئوالن حوزۀ جامعه دست

روشنفکران نسبت به مسائل سیاسی و حکومت در فضای مجازی، آگاهی و مطالعۀ رفتارهای 

 های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جامعۀ دانشجویان توسط روشنفکران و توسعه فعالیت

سازی و روشنگری نسبت به وظایف  اجتماعی و فرهنگی بر اساس آگاهی و مطالعۀ مذکور، آگاه

شهروندی دانشجویان در جامعه ایرانی و ترغیب دانشجویان به مشارکت مدنی و سیاسی توسط 

 روشنفکران در فضای مجازی. 
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