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  یانهو انقالب خاموش جوانان در خاورم ینترنتا
 خلیل اله سردارنیا1

 (10/10/49:تاریخ تصویب ـ  01/01/49:ت)تاریخ دریاف 

 چکیده

اصطالحی است که در ارتباط با تغییر و تحوالت تدریجی در « انقالب خاموش»

تواند کار رفته است، این انقالب مینگرشی و باورهای سیاسی به ـعرصه فکری 

های سیاسی اعتراضی و انقالب سیاسی و اجتماعی گردد. هدف از منجر به کنش

 ـ گیری انقالب خاموش ارزشییل تاثیر اینترنت بر شکلانجام این پژوهش، تحل

نگرشی و وقوع بهار عربی در چارچوب نظریه رونالد اینگلهارت است. پرسش 

در جوانان  ترین عامل موثر بر بروز انقالب خاموشپژوهش آن است که: مهم

شهری و تحصیلکردگان خاورمیانه عربی در دو دهه اخیر چه بوده است؟ پیامد 

انقالبی، در ساحت رفتاری یا کنشی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق: بدون چنین 

که تاثیر تحول در نظام آموزشی نادیده گرفته شود، باید گفت که از نیمه دوم آن

سو، افزایش دسترسی و استفاده از اینترنت منجر به به این 1111دهه 

ساحت نگرشی و فکری و در  ـ گیری انقالب خاموش در ساحت ارزشیشکل

های اعتراضی در فضای سایبری و غیر سایبری و بهار رفتاری به تشدید کنش

علی و تحلیلی است. با استفاده از  ـ عربی شد. روش تحقیق از نوع تبیینی

های ارزشی و نگرشی انجام شده توسط مراکز پژوهشی های پیمایشداده

                                                                                                    
  (kh_sardarnia@yahoo.com). دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز0
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ه حاصل شد که ای و مطالعات کمی انجام شده، در این پژوهش این نتیجمنطقه

اینترنت در بیش از یک دهه اخیر تا حد زیادی بر سپهر نگرشی و ارزشی و نیز 

سپهر رفتاری جوانان شهری و تحصیلکردگان تاثیرگذار بوده است؛ اما این نتیجه 

گردد لذا در تحلیل تاثیر اینترنت، سواد تایید نمیسواد و کمهای بیدر مورد توده

 ـ که مفروض گرفته شدهـ  ایعنوان متغیر زمینهبه متغیر نظام آموزشی متحول

 توان نادیده گرفت.را نمی

 فکری، بهار عربی ـ خاورمیانه، انقالب خاموش، تغییر نگرشی ها:کلیدواژه
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 مقدمه

بار توسط رونالد اینگلهارت ، برای نخستین«انقالب خاموش»اصطالح و نظریه 

فرهنگی و ارزشی در جوامع پیشرفته غربی در ارتباط با تحول  0411در سال 

رسد که نسل جدید کار برده شد. اینگلهارت در مطالعات خود به این نتیجه میبه

جوانان در جوامع پیشرفته صنعتی غرب در بستر رفاه و توسعه اقتصادی، 

، 0411و  0491ای و آموزشی در دو دهه رسانهـ  تحوالت در عرصه ارتباطی

های مدنی و ها و فرهنگ پسامادیگرایانه مانند آزادیارزشسمت تدریج بهبه

خواهی، کیفیت بهتر زندگی و محیط زیست سالم، لزوم سیاسی، دموکراسی

های احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی و از این قبیل سوق یافته و از ارزش

 اند. وی در ارتباط با تحول مادی، امنیتی و طبقاتی پیشین فاصله گرفته

ارزشی نسل جدید جوانان عمدتاً شهری از اصطالح انقالب خاموش  ـفرهنگی 

 استفاده کرد. 

های ای در عرصهسو، تغییر و تحوالت فزآیندهبه این 0441از نیمه دوم دهه 

اند، این تحوالت شهرنشینی، آموزشی و ارتباطی در خاورمیانه عربی روی داده

های پیشین، افزایش آگاهی ن با نسلمنجر به شکاف نسلی بین نسل جدید جوانا

انقالب »توان از آن به اند که میاجتماعی و تحول فکری و نگرشی شده ـسیاسی 

سو، با گسترش دسترسی به به این 1111یاد کرد. از نیمه دوم دهه « خاموش

های های اجتماعی و استمرار نوسازی و تحوالت در عرصهاینترنت و شبکه

گ نسبتا شهرنشینی، آموزشی و ارتباطی، انقالب خاموش ارزشی و نگرشی، آهن

نگرشی جهانی و  ـ های ارزشیخود گرفته است. شواهد و پیمایشتر بهسریع

ای انجام شده، تایید کننده وقوع انقالب خاموش در فضای ارزشی و منطقه

تر شهری جهان عرب است؛ اما در مورد نگرشی در اقشار شهری و تحصیلکرده



 يفصلنامه دولت پژوه   4

 

ترین شود. مهمایید نمیسواد و کمتر تحصیلکرده، تاقشار روستایی و اقشار بی

های اخیر در شمال پیامد سیاسی چنین انقالب خاموش، وقوع انقالبات و جنبش

 آفریقا و برخی کشورهای خاورمیانه عربی بود. 

دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا واقعا نگارنده در این تحقیق به

اینکه این  در جهان عرب رخ داده است و« انقالب خاموش»نام ای بهپدیده

تحول در ارتباط با کدام اقشار جمعیتی رخ داده است؟ چه ارتباطی بین اینترنت 

توان این ارتباط را و انقالب خاموش در جهان عرب وجود دارد؟ و چگونه می

 برقرار کرد؟

تحلیلی با رویکرد ـ  در این تحقیق، نگارنده با روش تحقیق از تبیینی

ئه پاسخ تحلیلی به این پرسش اساسی است: شناختی سیاسی در صدد اراجامعه

ترین عوامل موثر بر بروز انقالب خاموش جوانان شهری و تحصیلکردگان مهم

اند؟ پیامد چنین انقالبی، در ساحت در خاورمیانه عربی در دو دهه اخیر چه بوده

رفتاری یا کنشی چه بوده است؟ فرضیه تحقیق عبارتست از اینکه انقالب 

نگرشی و آگاهی جوانان شهری و تحصیلکردگان دانشگاهی و  ـ خاموش ارزشی

نیز دبیرستانی در بخش قابل توجهی از جهان عرب، ریشه در گسترش 

اطالعاتی و ـ  های نوین ارتباطیها و افزایش دسترسی به فناوریدانشگاه

رفتاری، ـ  ای در دو دهه اخیر دارد. در ساحت پراتیکیهای ماهوارهتلویزیون

قالبی منجر به فعالیت و اعتراضات سیاسی جوانان شهری و چنین ان

سو شد که اوج آن، بهار به این 1112تحصیلکردگان در فضای سایبری از سال 

 عربی یا انقالبات اخیر بود.

اما از حیث پیشینه تاریخی، بایستی خاطر نشان ساخت که با جستجو در 

ه نشد. اما در منابع انگلیسی، منابع فارسی، هیچ منبع مستقیم در این ارتباط دید
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در ارتباط با تاثیر اینترنت بر  ـ شکل غیر مستقیمالبته به ت ـبرخی مطالعا

های جهان عرب و نیز رفتار های جوانان و تحصیلکردهفرهنگ سیاسی و نگرش

خاطر استفاده از نتایج آنها در این تحقیق و سیاسی آنان انجام شده است اما به

ز طوالنی شدن نوشتار، صرفا به فهرست عناوین آنها بسنده خاطر پرهیز ابه

تاثیر اینترنت بر فرهنگ سیاسی دانشجویان  (0شود؛ این عناوین عبارتند از: می

 (1  (Abed, 2005)ای در کشور اردن الملل و مطالعات منطقهروابط بین

، «نقش توسعه انسانی در بهار عربی»رندل کوهن در تز دکتری خود با عنوان 

ای را بر چون سطح سواد و تحصیالت و مصرف رسانههایی همتاثیر شاخص

توانمندی و بسیج سیاسی افراد و اعتراضات سیاسی را بررسی کرده است. 

)(Kuhn, 2011 0) 0مطالعه پیمایشی الکترونیکی مدرسه عالی محمد بن راشد 

سال در مارچ و  09تا  09پرسش شونده جوان و بزرگسال  0111در ارتباط با 

 Arab Social Media)در تعدادی ازکشورهای جهان عرب  1109آوریل 

Report, 2014.) 9)  الکندری و حسنن در یک کار پیمایشی مشترک بر روی

های سیاسی دانشجوی مصری و کویتی، تأثیر اینترنت بر نگرش 999

 ,Al. Kandari& Hasanen) اند.ان را مورد مطالعه قرار دادهدانشجوی

 و برخی منابع دیگر. (2012

در مجموع به چند دلیل، انجام این تحقیق از ضرورت و نوآوری باالیی 

نبود اثر مستقیم فارسی و حتی انگلیسی با این عنوان در  (0برخوردار بود: 

اموش در ارتباط با محیط کاربست نظریه انقالب خ (1ارتباط با جهان عرب 

های پیمایشی آماری انجام شده در ارتباط استفاده از داده (0جغرافیایی جدید 

                                                                                                    
1. Mohammed Bin Rashid School of Government 
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با دگردیسی ارزشی و نگرشی در جهان عرب برای تایید فرضیه یا تایید رابطه 

برقراری ارتباط تحلیلی بین انقالب  (9بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق 

 های اجتماعی اخیر در منطقه.طقه با جنبشخاموش ارزشی و نگرشی در من

 1نظری نظریه انقالب خاموشـ  الف( تبیین مفهومی

اصطالحی است که در ارتباط با تغییر و دگردیسی ماهوی و « انقالب خاموش»

کار رفته است، اجتماعی به ـ ها و فرهنگ سیاسیها، نگرشبنیادی در ارزش

های سیاسی و ساحت رفتاری و کنشطبعا چنین انقالبی منجر به تغییر در 

صورت شود. از آنجا که تحول در سطح ارزشی و نگرشی بهاجتماعی می

« خاموش»گیرد لذا از عنوان یا پسوند بر صورت میناملموس، کند و زمان

 استفاده شده است.

بار توسط رونالد اینگلهارت در کتابی با نظریه انقالب خاموش برای نخستین

« 1های سیاسی در جوامع غربیها و سبکخاموش: تغییر ارزش انقالب»عنوان 

کار برده شد. وی این اصطالح را در ارتباط با تغییر و دگردیسی در سپهر به

نگرشی یا فرهنگ سیاسی در میان نسل جدید جوانان غرب  ـفرهنگی و ارزشی 

کار برد که طبعا چنین انقالب بر تغییر ماهیت، نوع و سبک فعالیت و به

گذارد. نظریه انقالب خاموش در ذیل مشارکت سیاسی جوانان تاثیر جدی می

یابد، این نظریه در اواخر دهه نظریه نوسازی یا مدرنیزاسیون، موضوعیت می

مطرح و بر ادبیات توسعه سیاسی چیره گشت. در  0491و اوایل دهه  0491

اطات این رویکرد، باور بر آن است که هر چه سطح سواد، آموزش، ارتب

                                                                                                    
1. The Silent Revolution 
2 .The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western 

Publics 
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شدن و غیره باالتر های جمعی، درآمد، رفاه، شهرنشینی، صنعتیاجتماعی، رسانه

که بهترین پشتیبان دموکراسی  ـ سو، طبقات میانی یا متوسطرود، از یک

یابند و از سوی دیگر، بیشتر اقشار و لحاظ کمی و کیفی رشد میبه ـ هستند

های نوین و دموکراتیک ها و نگرشتر شده و از ارزشافراد جامعه، آگاه

(  لرنر از نخستین 99-99: 0019گردند. )هانتینگتون، برخوردار می

پردازان در این رویکرد، بر این باور است تحول در نظام آموزشی و نظریه

های نوین، ها و نگرشای یا ارتباطات جمعی در اشاعه افکار، اندیشهرسانه

گیری انسان نگرشی و فکری، شکلبسیار موثر هستند که پیامد مهم دگردیسی 

-Larner, 1958, 54) مدرن با فرهنگ مدنی در تمایز با انسان سنتی است.

55). 

تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته »اینگلهارت در اثر برجسته خود با عنوان 

، در یک رویکرد سه سطحی: سطوح سیستمی، خرد یا فردی و پیامدها «صنعتی

کند. بر این اساس، دگرگونی در سطح طرح مییا خروجی، یک فرض کلی را 

سیستمی مانند توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی، توسعه ارتباطات جمعی و 

ها و تحول در نظام آموزشی منجر به دگردیسی فکری، نگرشی و فرهنگی رسانه

و مهارتی در سطح فردی یا خرد می گردد، طبعا تغییر و تحول در دو سطح 

های سیاسی و اجتماعی جامعه مانند ه دگرگونی در شالودهکالن و خرد یاد شده ب

های حزبی و گروهی و ماهیت ها و آرایشنوع و ماهیت نظام سیاسی، رقابت

ها در پاسخ انجامد. از دید وی، فرهنگ سیاسی و نگرشارتباطات اجتماعی می

تاثیر نوبه خود بر محیط نیز یابد و بههای محیطی، تغییر و تحول میبه دگرگونی

 (.1-2: 0010گذارد )اینگلهارت، می

سو، پیامد اینگلهارت، تحول در فرهنگ سیاسی یا انقالب خاموش را از یک
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داند و از ای و آموزشی( میتحوالت تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی )رسانه

صورت تدریجی و چراغ خاموش حرکت سوی دیگر، این انقالب را )که به

ین تحوالت و توسعه سیاسی و متغیر مقدم مستقل و کند( در حد فاصل امی

داند )اینگلهارت، گریزناپذیر یا بسترساز مهم گذار و تحکیم دموکراسی می

دهد بلکه تدریجی (. از دید وی، این دگرگونی به یکباره روی نمی92: 0010

های روی دهد که دگرگونیاست اما در عین حال، این انقالب زمانی روی می

حد کافی، بزرگ و ای و آموزشی بههای صنعتی و رسانهمحیط فناوریداده در 

 (.01: 0010آمیز باشند )اینگلهارت، موفقیت

به  0411و دهه  0491اینگلهارت نیز بر این اعتقاد است که از اواخر دهه 

دنبال توسعه اقتصادی و نوسازی موفق روی داده در جوامع غربی، سو، بهاین

گردیسی فکری و نگرشی یا فرهنگ سیاسی روی داده نوعی شکاف نسلی و د

تر، عمدتا های مسناست، به این معنی که نسل جدید جوانان در تمایز با نسل

 ـ های سیاسیمانند لزوم احترام و التزام به آزادی0های فرامادیبه ارزش

اجتماعی، کرامت انسانی، مشارکت، عدالت، تساهل، صلح و همزیستی گرایش 

های که نسلاند، در حالیهای مادی فاصله گرفتهداشته و از ارزشو سوگیری 

مانند رفاه و امنیت اقتصادی و شغلی  1های مادیپیشین، عمدتا به ارزش

اند. در این دگردیسی فرهنگ سیاسی یا نگرشی، اینگلهارت بر گرایش داشته

ای هچون گسترش سطح رفاه و توسعه )که سبب رفع دغدغهمتغیرهای مهمی هم

ای، شود( و تحول در نظام آموزشی و نظام رسانهاقتصادی و امنیت شغلی می

  (Ingelhart, 1988, 1219).تاکید و تمرکز دارد 

                                                                                                    
1. Post-Material Values 

2. Material Values 
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گیری و نهادینه شدن تحوالت محیطی روی داده و انقالب خاموش به شکل

های بنیادی دموکراتیک فرهنگ مدنی، گسترش اعتماد و حمایت از دگرگونی

وی گرچه تحوالت اقتصادی و  .(92-94: 0010)اینگلهارت،  انجامندمی

ساز دگردیسی فرهنگی و ای را بسترای آموزشی و رسانهمحیطی در عرصه

صورت داند اما معتقد است که توسعه اقتصادی و اجتماعی بهنگرشی می

انجامد؛ لذا نقش کنشگران خود به تحکیم دموکراسی نمیاتوماتیک یا خودبه

ی و شهروندان در اتصال و ارتباط مستمر با فرهنگ و باورها یا مدنی، سیاس

 (.91: 0010یابند )اینگلهارت، های مدنی، بسیار اهمیت مینگرش

نوسازی، تغییر »اینگلهارت و کریستین ولزل در کتاب مشترک با عنوان 

کنند و بر این ، فرضیه و باور پیشین خود را تکرار می«فرهنگی و دموکراسی

ها و باورهایی های پیشین به ارزشکه نسل جدید جوان بیشتر از نسلباورند 

ها، کیفیت زندگی، توجه به چون ابراز وجود، آزادی، تساهل به اقلیتهم

ها و عدم استبداد اکثریت بر اقلیت، اعتماد و اختالف ها در تصمیمگیریتفاوت

وشِ ارزشی و ها متمایل هستند. در سایه چنین دگردیسی و انقالب خامسلیقه

نگرشی است که نسل جدید عمدتا به احزاب غیر طبقاتی و غیر ایدئولوژیک 

(. با این وجود با کمی 09: 0024دهند )اینگلهارت؛ ولزل، مانند سبزها رای می

خاطر ناکامی تجربه نوسازی غربگرایانه در شرق و سویه متفاوت و عمدتا به

معنی سکوالر و غربی زی لزوما بهرسند که نوساجهان اسالم، به این باور می

شدن نیست. بنابراین، آن دو بر این باورند که گرچه نوسازی در ابعاد اقتصادی، 

توان متغیر سنت در انجامد، اما نمیای و آموزشی به تغییر فرهنگی میرسانه

نگرشی در جهان اسالم و  ـ مانع تراشی یا تعدیل پیامدهای فرهنگی و ارزشی

وکیف آن بازتاب تعامل میان نیروها گرفت. نظام ارزشی و کم شرق را نادیده
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های ارزشی یا متغیرهای نوسازی و تداوم تاثیر سنت است، کما اینکه پیمایش

های ویژه در جهان عرب و اسالم حاکی از تاثیر نوسازی در عرصهجهانی به

ها و بینی دینی بر ارزشتکنولوژیکی اطالعاتی و ارتباطی و آموزشی و جهان

گرچه  .(09: 0024ویژه جوانان هستند )اینگلهارت؛ ولزل، باورهای افراد به

نوسازی در ابعاد یاد شده بر تغییر و انقالب ارزشی و نگرشی تاثیر درازمدتی 

دار تاریخی و دینی یا های ریشهدارد، اما نباید نقش و تاثیر ماندگار میراث

 (.011: 0024 ها را نادیده گرفت )اینگلهارت؛ ولزل،سنت

 ـ های ارزشیکه، این دو پژوهشگر با عنایت به نتایج پیمایشنکته جالب آن

اند که در این کشورها نوعی نگرشی در شرق و جهان عرب به این باور رسیده

های اقتدارگرا با انقالب خاموش ارزشی و نگرشی روی داده اما حکومت

ی متمایل به هاسازوکارهای سرکوبگر امنیتی و پلیسی از کنش

های ضد دموکراتیک کنند اما این نوع واکنشخواهی جلوگیری میدموکراسی

در آینده بسیار پر هزینه بوده و دموکراسی گریزناپذیر است )اینگلهارت؛ ولزل، 

ها پیش از وقوع بهار ( الزم به ذکر است که نگارش این کتاب سال04: 0024

 عربی صورت گرفته بود.

آن دو، مردم و جوانان در غرب و شرق و جهان اسالم به  در مجموع، از دید

پذیری از طریق نظام پذیری و باز جامعهتاثیر از اجتماعی شدن یا فرآیند جامعه

ها، ارتباطات جمعی و بین فردی و نیز نظام ارزشی موجود، اما آموزشی، رسانه

دیسی ارزشی وکیف و تجربه متفاوت در کنار اشتراکات، از انقالب یا دگربا کم

شوند. گرچه نوسازی دارای تاثیرات بلندمدت بر باورها و نگرشی برخوردار می

توان ها و ایجاد کننده انقالب خاموش ارزشی و نگرشی است؛ اما نمیو ارزش

ای، شهرنشینی و نظام آموزشی لزوما به های رسانهگفت که گسترش فناوری
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 انجامد.نشینی دین و سکوالریسم میعقب

دید آن دو، چنین انقالب خاموش ارزشی، نگرشی و تحول فرهنگ سیاسی از 

در ساحت عملی و پراتیکی منجر به دگردیسی و تغییر در ماهیت رفتار سیاسی 

طلبانه و مشارکتی یا انتخاباتی افراد از احزاب طبقاتی و ابزارگونگی منفعت

رامادی مانند های فسمت احزاب فراگیر غیرایدئولوژیک با تمرکز بر ارزشبه

های سیاسی و اجتماعی، ابراز وجود، توجه و احترام به کیفیت زندگی، آزادی

ها، محیط زیست سالم و خلع سالح شده است )اینگلهارت؛ ها و غیریتتفاوت

تر در غرب از دگردیسی ارزشی، های سنی جوان( گروه094: 0024ولزل، 

ترها سیاسی باالتری از مسنهای ارتباطی و مدنی و نیز رشد شناختی و مهارت

مندی بیشتری به مشارکت سیاسی اند؛ لذا عالقهدر چند دهه اخیر برخوردار شده

ویژه در اشکال نامتعارف غیر حزبی در فضای واقعی و سایبری دارند به

(. گرچه مشارکت در اشکال متعارف حزبی و 099: 0024)اینگلهارت؛ ولزل، 

مدنی در غرب کاهش یافته، اما انقالب  تا حدی از طریق نهادهای صنفی و

های مدنی جوانان سبب ارزشی و نگرشی در کنار تجهیز شناختی و مهارت

گسترش مشارکت جوانان در اشکال غیرمتعارف و اعتراضات سیاسی در فضای 

 (.092-094: 0024سایبری و غیر سایبری شده است )اینگلهارت؛ ولزل، 

 بب( کاربست نظریه در مورد جهان عر

از جهت کاربست نظریه انقالب خاموش در جهان عرب، گرچه این نظریه در 

های اجتماعی مانند شهرنشینی، مورد تاثیر توسعه اقتصادی و تحول در شاخص

ای و آموزشی بر دگردیسی فرهنگی و نگرشی نسل جدید جوانان در رسانه

ند دلیل، این سو مطرح شد، با این وجود به چبه این 0411اروپای غربی از دهه 

ویژه از سال به 0441تواند در مورد خاورمیانه عربی از اواخر دهه نظریه می
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ویژه در عصر جدید، باور بر لحاظ روشی بهبه (0کار رود. سو بهبه این 1119

معنی همه اجزای نظریه نیست و آن است که کاربردپذیری یک نظریه لزوما به

های مکانی مانع از کاربست آن در ظرف تواندخاستگاه مکانی یک نظریه نمی

دیگر شود. در این راستا، گرچه کشورهای عربی هرگز در سطح توسعه 

توان توسعه را به اقتصاد محدود کرد و اقتصادی غرب نیستند، اما لزوما نمی

اطالعاتی و نظام ـ  ای و ارتباطیهای رسانهابعاد تکنولوژیکی در عرصه فناوری

ها، تعداد گرفت. از زاویه نظام آموزشی و اینترنت و ماهوارهآموزشی را نادیده 

 (1اند. های چشمگیری بودهقابل توجهی از کشورهای عربی دارای پیشرفت

اینگلهارت در آثار متاخر خود با عنایت به تجربه کشورهای شرقی، جهان عرب 

ی از ارسد که آمیزهگیری مهم میهای ارزشی، به این نتیجهو نتایج پیمایش

وکیف نظام ارزشی، تغییر و های دینی بر کمها و آموزهنوسازی و نیز سنت

گذارند و لزوما سکوالریسم، های سیاسی تاثیر میدگردیسی باورها و نگرش

ای و جهانی اخیر حاکی های پیمایشی منطقهیافته (0نتیجه نوسازی نخواهد بود. 

ابل توجهی از انقالب های قاز دگردیسی فرهنگی و نگرشی یا وقوع رگه

خاموش ارزشی در جوانان شهری و تحصیلکردگان و نه توده عادی مردم در 

جهان عرب و تاثیر این انقالب بر مشارکت و اعتراض سیاسی در فضای 

 اند که اوج آن، بهار عربی بود.سو بودهبه این 1112سایبری از 

تواند دستمایه در مجموع، نظریه انقالب ساکت یا خاموش اینگلهارت، می

 های ارزشی و نگرشیپژوهشگران در مناطق دیگر جهان برای پیمایش

 (Mus, 2006, 123) ارزشی ـ  و پرداختن به بسترهای متحول اجتماعی

های زیست های سیاسی غیر طبقاتی در طیفتاثیرگذار بر رفتارها و کنش

لیت بنیاد و محیطی، حقوق بشری، هویت بنیاد، جامعه بنیاد، غیریت بنیاد، اق
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های دارای عالیق ویژه در فضای سایبری در بین گروههای غیر متعارف بهکنش

 های مشترک باشد.های ارزشی و دغدغهو باورها یا نگرش

های اجتماعی در خاورمیانه و شمال ج(  شمای کلی از نفوذ اینترنت و شبکه
 آفریقا

، یک درصد از جمعیت جهان، کاربر اینترنت بودند، در سال 0449در سال 

درصد از جمعیت جهان افزایش 91میلیارد نفر یعنی  0، تعداد کاربران به 1109

درصد از جمعیت جهان  0/0، خاورمیانه عربی با کمتر از 1109یافتند. در سال 

ک به دو برابر درصدی یعنی نزدی 01از حیث نفوذ اینترنت دارای میانگین 

، خاورمیانه )بدون 1109درصد( بود. در نوامبر سال  11متوسط جهانی آن )

 91میلیون کاربر اینترنت با میزان نفوذ  010احتساب شمال آفریقا(  دارای 

های اجتماعی، از زاویه شبکه (Internet world stats, 2015).درصدی بود 

میلیون و در  09، 1101وئن بوک در جهان عرب در ژتعداد کل کابران فیس

 99به بیش از  1101میلیون نفر بود که در پایان ژوئن  14، 1100ژوئن 

دهند درصد کاربران را زنان تشکیل می 09میلیون نفر با رشد سه برابری رسید. 

چهارم که عمدتاً زنان جوان و تحصیلکرده تشکیل هستند. مصر حدود یک

خود اختصاص داده است بهبوکی در جهان عرب را کاربران فیس

(Kinninmoot, 2013, 6) .  بوک ، تعداد کاربران فیس1109در نوامبر سال

با توجه به  .(Internet world stats, 2015)میلیون نفر افزایش یافت  94به 

بوک توان دریافت که تعداد کاربران اینترنت و فیسهای جداول ذیل، میداده

بیشتر کشورها تا دو یا سه برابر افزایش یافته است ، در 1109تا  1114از سال 

 )ر.ک به جداول زیر(.

تا  09درصد کاربران اینترنت را قشر جوان در حد فاصله سنی  11در حدود 



 يفصلنامه دولت پژوه   04

 

خود اختصاص سوم از تعداد کاربران اینترنتی را بهساله تشکیل و زنان یک 14

حصیلکرده شهری و در این بین، جوانان ت .(Kinninmoot, 2013, 3)دهند می

اند. جمعیت های جدید داشتهدانشگاهی، سهم بسیار باالیی در استفاده از رسانه

، 1109جوان و شهرنشینی در جهان عرب، رشد تصاعدی داشته است. در سال 

درصد روستایی  12درصد از جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا  شهری و  11

ه و شمال آفریقا را جوانان یعنی درصد از جمعیت منطقه خاورمیان 91بودند. 

دهند که این رقم معادل دو برابر منطقه آمریکای سال تشکیل می 01افراد زیر 

درصد  19تا  09درصد جمعیت را افراد بین  01شمالی است، در این منطقه، 

با عنایت به رشد  (Hoffman& Jamal, 2012, 169).دهند تشکیل می

این منطقه در مقایسه با مناطق دیگر، چهار  رویه جمعیت جوان، بیکاری دربی

برابر است و این منطقه باالترین درصد یا نرخ بیکاری را در جهان دارد که از 

هزار  911شود هر ساله سو شدت یافته است. تخمین زده میبه این 0449سال 

    (Hoffman& Jamal, 2012, 170). نفر به جمعیت بیکار اضافه گردد

بوک در خاورمیانه و شمال آفریقا به کاربران اینترنت و فیس .1جدول 

 هاتفکیک سال

 کشور درصد نفوذ اینترنت بوکدرصد نفوذ فیس
1109 1101 1109 1101 1114  

 کویت 4/09 1/19 1/12 1/00 9/91

 بحرین 9/90 1/11 1/49 0/00 1/91

 قطر 1/91 1/29 4/40 9/09 9/11

 عربستان 1/02 1/94 4/99 0/11 1/90

 امارات متحده 1/19 4/19 1/40 1/90 1/99

 یمن 1/01 4/09 9/11 - 9/9
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 کشور درصد نفوذ اینترنت بوکدرصد نفوذ فیس
 عمان 9/90 1/92 9/12 4/02 1/09

 عراق 0/0 1/2 1/00 1/2 1/00

 فلسطین 1/01 1/91 9/99 4/09 9/99

 سوریه 9/11 9/11 0/12 - -

 لبنان 1/10 1/91 9/21 0/00 9/91

 اردن 1/19 0/04 0/29 0/04 4/90

 مصر 0/19 9/09 9/99 9/09 9/01

 لیبی 9/9 1/01 9/01 4/00 9/01

 تونس 0/09 0/04 1/94 1/00 0/91

 مراکش 0/90 1/90 9/91 2/09 1/01

 الجزایر 9/00 1/09 2/11 1/00 2/11
www.internetworldstatas.com 

 

 نگرشی )انقالب خاموش( در خاورمیانه و شمال آفریقاـ  د(  تحول ارزشی

تا نیمه  0441از زمان ورود اینترنت به خاورمیانه و شمال آفریقا در اواخر دهه 

های (، میزان استفاده و دسترسی به اینترنت و شبکه1119) 1111نخست دهه 

ه در بینانه، بایستی گفت کاجتماعی، بسیار محدود بود لذا با یک رویکرد واقع

فکری و کنشگری در جهان  ـ این مقطع زمانی این فناوری بر سپهر نگرشی

توان به نتیجه یک تحقیق عرب، تاثیر چندانی نداشته است. در همین رابطه می

اشاره کرد. میخائیل بست و کیگان وید در یک مطالعه کمی و تطبیقی، تاثیر 

مناطق گوناگون  نگرشی و سطح دموکراسی در ـ اینترنت بر تمایالت فکری

اند. در بین مناطق را بررسی کرده1111تا  0441های جهان در فاصله سال

ها تنها در ارتباط با اروپای غربی با جهان، تاثیر اینترنت بر دموکراسی و نگرش

http://www.internetworldstatas.com/
http://www.internetworldstatas.com/
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تایید شد )البته آمریکای شمالی مورد مطالعه قرار نگرفته بود(،  10/09میانگین 

و آفریقا در حد کمی  10/0، آسیا 12/0ای التین نتیجه این رابطه برای آمریک

باالتر از نیم درصد بود که بسیار ناچیز بود اما در ارتباط با خاورمیانه نه تنها 

 .نشان داده شد -19/9صورت منفی در حد تایید نشد، بلکه به

(Best& Wade, 2009)  ،در مجموع، در بین مناطق یاد شده منطقه خاورمیانه

  بدترین وضعیت را داشته است.

های اجتماعی، سو، میزان استفاده از اینترنت، شبکهبه این 1111اما از سال 

شدت افزایش ویژه الجزیره، بهای بههای ماهوارههای همراه و تلویزیونتلفن

نگرشی در  -نوعی انقالب خاموش فکریتوان گفت که تبع آن مییابد که بهمی

منطقه در جوانان شهری و تحصیلکردگان دانشگاهی و نیز دبیرستانی نضج یافته 

یابد. در دهه اخیر، نوعی حوزه عمومی سایبری شکل گرفته است و تکامل می

که در تغییر نگرشی، تجهیز شناختی و بسیج سیاسی جوانان شهری و 

ها و بوده است. در جهان عرب، وبالگتحصیلکردگان عرب بسیار موثر 

های اجتماعی از ظرفیت و پتانسیل باال برای ایجاد و گسترش عرصه شبکه

نویسان جوان و اند که عمدتاً تحت سلطه وبالگعمومی جدید برخوردار بوده

 اند. تحصیلکرده شهری و دانشگاهی بوده

منبع خبری و  ترینهای اجتماعی، مهمدر یک دهه اخیر، اینترنت و شبکه

توان به نگرشی جوانان در منطقه بوده است، در این ارتباط می ـ تجهیز شناختی

در ارتباط با  0نتیجه مطالعه پیمایشی الکترونیکی مدرسه عالی محمد بن راشد

سال در مارچ و آوریل  09تا  09سال پرسش شونده جوان و بزرگ 0111

                                                                                                    
1- Mohammed Bin Rashid School of Government. 
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رد مطالعه عبارت بودند از: اشاره کرد. در این بررسی، کشورهای مو 1109

الجزایر، بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، عمان، 

فلسطین، قطر، عربستان، سودان، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن. 

ترتیب عبارت بودند از: ترین منابع کسب اخبار و اطالعات جوانان عرب بهمهم

ها و نشریات درصد، رسانه 12جتماعی اینترنتی های ادرصد، شبکه 09اینترنت 

درصد. با ترکیب منابع خبری  9درصد و منابع شفاهی کمتر از  01کالسیک 

یابیم که اینترنت درصد(، در می 91های اجتماعی )بیش از اینترنتی و شبکه

های اخیر بوده ترین منبع خبری و تجهیز شناختی مخاطبان عرب در سالمهم

عنوان بهترین و بوک بهساالن از فیسدرصد جوانان و بزرگ 41است. بیش از 

اند. از حیث محتوا و انگیزه ترین شبکه اجتماعی مورد استفاده یاد کردهمطلوب

استفاده، نتیجه این مطالعه عبارت بود از: کسب اخبار و اطالعات گوناگون 

ده نزدیک به درصد، ارتباط با دوستان و خانوا 11سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

درصد و تبادل  4درصد، سرگرمی در حد  09درصد، یافتن شغل و مشاوره  11

 .(Arab Social Media Report, 2014)درصد  9عقاید و باورها در حد 

اسمیت و وینکینگ دایاز بر این باورند که در یک دهه اخیر، اینترنت عامل 

ود، مشوق تعداد قابل مهم در حیات سیاسی و اجتماعی خاورمیانه و به نوبه خ

توجهی از جوانان و زنان به برقراری ارتباط آزاد، دسترسی سریع به اطالعات و 

 119تبادل عقاید و باورها بوده است. این دو پژوهشگر با نظرخواهی از 

به این نتیجه  1119های خصوصی در خاورمیانه در سال دانشجوی دانشگاه

های ها و قابلیتاطالعاتی، تواناییـ  های نوین ارتباطیرسند که فناوریمی

شناختی، مهارتی، ارتباطی و استقالل نگرشی و آگاهی دانشجویان در خاورمیانه 

های اجتماعی برای اند. از دید دانشجویان، اینترنت و شبکهرا افزایش داده
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وگو و تبادل عقاید و های گفتوگو در اتاقتعامل و ارتباط اجتماعی، گفت

بوده است. جوانان مورد مطالعه بر این باور بودند که اینترنت  باورها موثر

ترین و فراگیرترین روش بدیل برای بیان و انتقال اخبار و عنوان مهمبه

 .(Hashem, 2009) اطالعات و تبادل عقاید در جهان عرب بوده است

های اجتماعی اینترنتی بر یکی از منابع معتبر در خصوص تأثیر شبکه

های اجتماعی جهان گزارش شبکه»فرهنگی و اجتماعی در جهان عرب، تغییرات 

شود. این انجام می« 1ای دبیمؤسسه گزارش رسانه» است که توسط « 0عرب

ای موسسه در جدیدترین گزارش ادوراری خود، نتایج بررسی پیمایشی منطقه

ت بر های اجتماعی و اینترندر ارتباط با تأثیر شبکه 1101خود در مارس و می 

ها و فرهنگ سیاسی در هشت کشور جهان عرب: بحرین، مصر، اردن، نگرش

کویت، لبنان، عمان، عربستان و امارات متحده عربی را منتشر ساخته است. در 

 شوند. اند که در ذیل طرح میاین نظرسنجی، سنجه یا سواالت مهمی طرح شده

یکی از سواالت میزان احساس توانمندی و قدرتمندی فرد جهت تأثیرگذاری 

های اجتماعی بود؛ خاطر استفاده از اینترنت و شبکهبر تصمیمات حکومت به

 01درصد باالیی از پاسخگویان به این سوال پاسخ مثبت داده بودند: عربستان 

، لبنان درصد90درصد، بحرین 91درصد، اردن  00درصد، امارات متحده 

درصد. در مجموع تأثیرات اینترنت و  90درصد و کویت 99درصد، عمان 99

های نگرشی، فکری و فرهنگ سیاسی جوانان های اجتماعی بر تمام مؤلفهشبکه

درصد نشان  91تا  01های دانشگاهی و مؤسسات آموزشی، بین و تحصیلکرده

دهد. می

                                                                                                    
1. The Arab Social Media Report. 

2. Dubai School of Media Report. 



 

 

 ) به درصد(  2112های فرهنگ سیاسی در جهان عرب در سال مؤلفه های اجتماعی بر. تأثیر اینترنت و شبکه2جدول 

 کشورها
احساس توانمندی و 

 اثربخشی
 روامداری

احساس تعلق  و 

 تعهد به جامعه

پایبندی به 

 هویت ملی

احساس شهروندی 

 جهانی

هویت 

 منطقه ای
 هویت مذهبی

 10 19 11 12 41 91 01 عربستان

 94 99 94 10 20 91 00 امارات

 19 21 21 21 - 94 91 اردن

 10 19 11 20 - 99 90 بحرین

 90 91 12 99 - 94 99 لبنان

 19 12 14 29 29 92 99 مصر

 91 19 11 12 - 92 99 عمان

 19 11 11 21 - 91 90 کویت
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های بر اساس نتایج جدول فوق باید گفت که میزان تأثیر اینترنت و شبکه

ها و های  تشکیل دهنده فرهنگ سیاسی اعم از باورها، نگرشاجتماعی بر مؤلفه

اند( در حد ها بودهدرصد آنان جوانان و تحصیلکرده 11افکار کاربران )که 

تساهل و روامداری نسبت ها عبارتند از: میزان باالیی بوده است که این مؤلفه

عنوان شهروند بر حکومت و به مخالف، احساس توانمندی و اثربخشی به

تصمیمات آن و الزام حکومت به مشارکت دادن افراد و شهروندان در تصمیمات 

و مشارکت سیاسی، احساس تعهد و تعلق به جامعه ملی و مسائل آن، میزان 

اطات اعم از مذهبی، ملی، تعلق و باور به سطوح گوناگون هویت و ارتب

 Dubai School of Social)عنوان شهروند جهانی ای و تلقی از خود بهمنطقه

Media Report, 2011, 30.) 
دانشجوی  999الکندری و حسنن در یک کار پیمایشی مشترک بر روی 

های سیاسی دانشجویان را مورد مصری و کویتی، تأثیر اینترنت بر نگرش

های اجتماعی بر مشارکت در این مطالعه، تأثیر شبکه اند.مطالعه قرار داده

دار در سطح بسیار باال، معنی 099/1سیاسی دانشجویان کویتی و مصری با رقم 

ها بر مشارکت سیاسی با نشان داده شده و تأیید شد، همین طور تأثیر وبالگ

ب های اجتماعی برای کستأیید شد. تأثیر اینترنت و نه شبکه 010/1رقم 

دار و تأیید شد. گرچه تاثیر / معنی091ها با رقم اطالعات و باورها و نگرش

ها شود اما در حد و اندازه باورها و نگرشاینترنت بر مشارکت سیاسی، تایید می

های اجتماعی بر مشارکت ترین مصادیق تأثیر شبکهشود. مهمنشان داده نمی

ها و اظهار نظر دو سازی فعالیتسیاسی عبارت  از تبادل اطالعات و هماهنگ

 (.Al.Kandari& Hasanen, 2012, 252)  سویه بودند

های سیاسی در بحث و گفتمان»نامه خود با عنوان عیسی النشمی در پایان
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های برخط سیاسی ، تریبون«جهان عرب: کویت، عربستان سعودی، اردن و مصر

فکری و نیز تاثیرات ـ  یمشی سیاسهای خطو اجتماعی این کشورها را از زاویه

های کمی این تحقیق آن بر افکار و باورهای مخاطبان بررسی کرده است. داده

های اینترنتی، خواستار اصالحات سیاسی و دهد که کاربران تریبوننشان می

پرهیز از خشونت، حقوق شهروندی، انتخابات منصفانه و گردش قدرت بودند، 

های دانشگاهی و اعضای نان و تحصیلکردهاین کاربران عمدتا متشکل از جوا

های سیاسی، در متعلق به طبقه متوسط جدید بودند. با وجود محدودیت

شوند که های بر خط، افکار و باورهای سیاسی زیادی انتقال داده میتریبون

نوبه خود بر تغییر و تحول نگرشی و فرهنگ سیاسی کاربران جوان تاثیر به

در بین کشورهای منطقه، کویت دارای  .(Nashmi, 2007, 13)گذارد می

دصد( و سپس عربستان  91بیشترین نمره یا رتبه در محتوای سیاسی )بیش از 

گیرند ها به محتوای سیاسی قرار میبا اختصاص یک سوم مطالب تریبون

(Nashmi, 2007, 45). 
، تاثیر اینترنت بر فرهنگ 1119حسن عابد از پژوهشگران عرب در سال 

ای در کشور اردن را الملل و مطالعات منطقهسی دانشجویان روابط بینسیا

بررسی است. از دید وی، فرهنگ سیاسی، شاخص مهم برای توسعه فرهنگی و 

سیاسی، بلوغ و رشد سیاسی و مشارکت سیاسی یک ملت است. افزایش 

ای بر رشد و تحول فرهنگ سیاسی های ماهوارهدسترسی به اینترنت و تلویزیون

در جوانان و تحصیلکردگان شهری عرب تاثیر شگرفی داشته است. نتیجه این 

مثابه منبع به 41/0مطالعه حاکی از آن است که اینترنت با میانگین بسیار باالی 

و نیز مشوق  ها و باورهای سیاسیدهی یه نگرشمهم برای کسب اخبار و شکل

درصد  42بوده است.  مشارکت سیاسی در میان دانشجویان اردنی در دهه اخیر
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اند. البته دانشجویان اردنی عمدتا دانشجویان مورد مطالعه کاربر اینترنت بوده

های سیاسی مند و سازگار با اسالم و نگرشمتمایل به دموکراسی وضعیت

اسالمی و کمتر سکوالر هستند و با این پشتوانه عمدتا متمایل به پیوستن و 

های سکوالر چپگرا و رو هستند تا جنبشانههای اسالمگرای میحمایت از جنبش

   . (Abed, 2005, 134-135)لیبرال

 91دهد که بیش از نتیجه تحقیق میخائیل هافمن و امانی جمال نیز نشان می

درصد جوانان عرب، هنوز تمایالت مذهبی خود را حفظ کرده و قائل به 

سم هستند و مند و سازگار با اسالم و دوری از سکوالریدموکراسی وضعیت

درصد جوانان، دارای تمایالت دموکراتیک سکوالر و غیر مذهبی  91کمتر از 

دموکراتیک در بین جوانان و  هایهستند. بنابراین تمایالت و نگرش

تحصیلکردگان دبیرستانی و دانشگاهی و شهری در جهان عرب رو به گسترش 

ستند. نتیجه تحقیق هستند اما عمدتا در شکل سازگار با مذهب و غیر سکوالر ه

دهد که با وجود کاهش نسبی در سطح مذهبی بودن، اما مذهب آن دو نشان می

عنوان منبع مهم هویت سیاسی، جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده است هنوز به

 لذا بخش عمده جوانان هنوز متمایل به دخالت دین در سیاست هستند

(Hoffman& Jamal, 2012, 175-176) . 

نقش توسعه انسانی در بهار »هن در تز دکتری خود با عنوان رندل کو

ای چون سطح سواد و تحصیالت و مصرف رسانههایی هم، تاثیر شاخص«عربی

را بر توانمندی و بسیج سیاسی افراد و اعتراضات سیاسی را بررسی کرده است. 

کشور عربی را با چندین کشور از آمریکای التین و  01در این مطالعه، 

ای مورد مطالعه قرار ائیب، آسیا و اقیانوسیه و آفریقا به روش مقایسهکار

اند، البته در بین کشورهای عربی، تمرکز بر مصر بوده است. در بین گرفته
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اقیانوسیه  ـ مناطق در حال توسعه، خاورمیانه عربی در رتبه دوم پس از آسیا

تایید تاثیر سطح و تعداد گیرد. نتیجه مطالعه وی در مورد مصر حاکی از قرار می

 ـ های مدرسه و دانشگاه رفتن بر سطح آگاهی و توانمندی شناختی سیاسیسال

اجتماعی افراد است. افراد با تحصیالت دانشگاهی، بیشتر از دیگران از اینترنت 

اند و افراد تحصیلکرده دانشگاهی و دبیرستانی، بیشتر از سایرین با استفاده کرده

وگو در ارتباط با مسائل و خانواده تمایل به صحبت و گفتدوستان، فعاالن 

اند. مشارکت جدی جوانان در بهار عربی، تایید کننده این سیاسی نشان داده

های توسعه انسانی یاد های عربی در تعدادی از شاخصیافته است. گرچه دولت

تصادی های اقاند، اما مردم دارای نارضایتیشده از رشد خوبی برخوردار بوده

های سیاسی و اقتصادی و انتظارات فزآینده زیادی هستند. ترکیبی از نارضایتی

جوانان برخوردار از دگردیسی فرهنگی، ارزشی و فکری، بسترساز مشارکت 

 .(Kuhn, 2011, 7-10) آنان در بهار عربی شدند

 مثابه بسترساز مهم برای بهار عربی ه( انقالب خاموش به

سو، انقالب خاموش در جهان به این 1111ویژه از سال هب 0441از اواخر دهه 

نگرشی و فرهنگ سیاسی منجر به گرایش فزآینده ـ  عرب در عرصه فکری

جوانان شهری و تحصیلکرده به مخالفت و اعتراضات سایبری شد. اصطالح 

ـ  ها و اعتراضات سیاسیدر اشاره به بیان و بسیج نارضایتی« 0مخالفت سایبری»

های سیاسی از ها و مخالفتنقد حکومت و سازمان دادن به فعالیتاجتماعی، 

کار برده شده های نوین ارتباطی  بهنظیر فناوریهای بیطریق استفاده از فرصت

   (Daud, 2011, 3). است

                                                                                                    
1. Cyber Dissent 
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های نوین ارتباطی، دو دیدگاه متعارض وجود در ارتباط با نقش فناوری

گرایی یا جبرگرایی تکنولوژیکی بر این باورند که بدون دارد. برخی با تعین

داد؛ اما در جهت دیگر، تعداد قابل ها، بهار عربی رخ نمیوجود این فناوری

های ژرف توجهی از پژوهشگران بر این باورند که بهار عربی ریشه در نارضایتی

های ورشکسته و سرکوبگر سیاسی و اقتصادی دارد؛ زیرا که حکومت سیاسی

 .(Lamer, 2013, 1)ناتوان از ایجاد امید واقعی در جوانان برای آینده بودند 

های ارتباطی تعدادی از پژوهشگران بر این باورند که در ارتبا با نقش فناوری

در گذشته و نقش در بهار عربی، اغراق شده، لذا نبایستی پیشینه اعتراضات 

بسترهای اجتماعی و اقتصادی نادیده گرفته شده یا ناچیز شمرده شوند 
.(Comninos, 2011, 7) 

نگرشی و بسیج -های نوین ارتباطی در تحول فکریگرچه نقش فناوری 

سو، به این 1101اعتراضات و سرعت بخشیدن به بسیج انقالبی از سال 

های در خال و بدون توجه به نارضایتی انکارناپذیر است اما چنین نقش آفرینی

های مستمر مبارزات و اعتراضات دار و پیشنه یا تجربهسیاسی و اجتماعی ریشه

ها نه از جنس ایجادکنندگی سیاسی صورت نگرفت. در واقع، نقش این فناوری

های ریشهور شدن نارضایتیبخشی به شعلهسازی و سرعتبلکه از جنس فرصت

های اعتراضی در سه دهه اخیر اما با ادامه یا دنباله حرکتداری بود که در 

گستردگی و فراگیری بیشتر از گذشته روی دادند. در همین ارتباط، شایان ذکر 

چون امارات متحده که اکنون درصد کاربران آن به است که در کشوری هم

و رسد، بهار عربی سرایت نکرد. در امارات متحده، عمان درصد می 41بیش از 

 جز چند حرکت اعترضی محدود، اعتراض دیگری رخ ندادکویت، به

 .(Katja, 2012, 2-3)  قریب به اتفاق تحلیلگران و پژوهشگران بر این باورند
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اطالعاتی، نقش بسیار قابل توجه و شتابزا در ـ  های نوین ارتباطیفناوری که

استمرار انقالب خاموش فکری و نگرشی جوانان و تحصیلکردگان و شروع و 

دار های ریشههای اجتماعی در بستر نارضایتیاعتراضات سیاسی و جنبش

 اند. اقتصادی و سیاسی در دهه اخیر داشته

های ارتباطی با گسترش دسترسی و استفاده مردم و جوانان عرب از فناوری

سویه و ای، ماهیت ارتباط بین  دولت و جامعه از حالت یکو ماهواره

سمت تقویت جامعه، تضعیف تدریجی حکومت و تضعیف هاقتدارگرایانه ب

میلیون کاربر  011، 1109کنترل آنها بر جریان اطالعات سوق یافت. در سال 

درصد از کاربران،  11اینترنتی در جهان عرب ثبت شده است که از این میان، 

 (Lamer, 2013, 2-5)شروع کرده بودند  1100کاربری خود را از سال 

ای منجر به های ماهوارههای اجتماعی، موبایل و تلویزیونهاینترنت، شبک

اند. در شکستن انسداد اطالعاتی یا دیوار آهنین اطالعاتی در جوامع عربی شده

ای الجزیره در شکستن انحصار اطالعاتی این بین، نباید نقش شبکه ماهواره

گرفته شود. های دولتی نادیده های عرب و بی اعتبارسازی تلویزیونحکومت

های های ارتباطی جدید به منبع بسیار مهم برای ایجاد چالشاکنون، فناوری

گری در نگرشی و بسیج ـ های نسلی، فکریتبع آن، چالشتکنولوژیکی و به

اند. البته از زاویه دیگر، نبایستی از نظر دور نگه داشت جهان عرب تبدیل شده

رای حکومت در جهت کنترل بر ها، منبع و ابزار مهمی بکه این فناوری

 .(Mark& Kennethe, 2012, 344) اندشهروندان بوده

چندان دور، عرصه را بر ها در آینده نهدهند که این فناوریشواهد نشان می

های نوین ارتباطی از تر خواهند کرد. در دهه اخیر، فناوریها تنگحکومت

شنیداری، -تصویریوگویی دوسویه و های ارتباطی و گفتطریق قابلیت
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ای در بین های جدی برای تبادل عقاید و افکار در سطوح ملی و منطقهفرصت

فکر ها و افراد همکاربران عمدتا جوان عرب و نیز در سطوح جهانی با گروه

عرب و غیر عرب فراهم کرده اند. این تبادل عقاید و شکسته شدن انحصار 

بدون سانسور منجر به انقالب خاموش  هایاطالعاتی با انتشار اخبار و افشاگری

 .(Savir, 2015, 2) فکری و نگرشی در جوانان و بزرگساالن عرب شده است

در دسترس بودگی اطالعات بدون سانسور و انتشار سریع و آنی جدیدترین 

اند که جوانان از انفعال سیاسی ترین اطالعات سیاسی افشاگرانه سبب شدهو داغ

نگرشی یا فرهنگ سیاسی و آگاهی ـ  ه دگردیسی فکریخارج شده و به پشتوان

سمت رفتارهای اعتراضی در محیط سایبری و غیر سایبری کشیده سیاسی به

کننده برخی از پژوهشگران از نقش خیره (Ege& Nohra, 2013, 369)شوند

 « 0اثرات آبشاری»مثابه های اجتماعی و تلویزیون الجزیره بهاینترنت، شبکه

د، زیرا نقش مهمی در استمرار اعتراضات تا پیروزی انقالب با جلب انیاد کرده

 المللی ایفا کردندپشتیبانی افکار عمومی داخلی، ملی و بین

.(Maameri& El.Zein, 2014, 498) های اجتاعی انگیز شبکهتاثیر شگفت

انقالبات »در انقالب تونس و مصر باعث شد که ناظران از اصطالح نخستین 

 در جهان عرب یاد کنند.« دیجیتال

های های همراه و تلویزیوندر بهار عربی، ارتباطات دوربرد از طریق تلفن

که با بسته شدن تری داشتند، از این جهت ای، نقش انکارناپذیر و مهمماهواره

مثابه بدیل مهم ها، این دو فناوری بههای اجتماعی توسط حکومتاینترنت و شبکه

در انتشار اطالعات، فراخوان عمومی برای بسیج معترضان و جوانان، نقش خود را 

                                                                                                    
1. Cascade effects 



 27و انقالب خاموش جوانان در...  ینترنتا

 

ایفا کردند. از دید لمر، گرچه نقش اینترنت را در بهار عربی نباید نادیده گرفت، اما 

کرد؛ زیرا اینترنت عمدتا توسط نخبگان و فعاالن استفاده شد. وی از اغراق هم نباید 

عنوان پرنفوذترین شبکه در بسیج اعتراضات در بهار ای الجزیره بهشبکه ماهواره

های تلفنی در پیامک. (Lamer, 2013, 14) ستایدرا میعربی یاد کرده و نقش آن

بت به اینترنت برخوردار گرانه بیشتری نسمصر و تونس از اهمیت و نقش بسیج

درصدشان تنها از  11میلیون مصری که دسترسی به اینترنت داشتند،  01بودند. از 

شدند. در تونس و مصر با انسداد اینترنت و طریق موبایل به اینترنت متصل می

ای در استمرار های اجتماعی توسط حکومت، موبایل و تلویزیون ماهوارهشبکه

در لیبی  .(Aman& Tayroe, 2013, 321-324)شدند آفرین اعتراضات، نقش

از  1100نیز، جوانان و معترضان در واکنش به بسته شدن اینترنت در ژانویه 

های اینترنتی متعلق به مخالفان و های جایگزین مانند تلفن همراه یا شبکهرسانه

وان ها برای انتشار اخبار و اطالعات و فراخفعاالن در خارج از کشور و وبالگ

 .(Aman& Tayroe, 2013, 329-330)عمومی برای اغتراض استفاده کردند 

اما در این بین، جوانان شهری و تحصیلکرده دانشگاهی و دبیرستانی از 

های نوین ارتباطی در ساحت باالترین موضوعیت برای بررسی تاثیر فناوری

از جوانان  نگرشی و رفتار سیاسی و اعتراضی برخوردارند. البته وقتیـ  فکری

بریم، نبایستی آنان را در ذیل مشارکت اعتراضات خیابانی و شهری، نام می

های محدود کنیم؛ لذا ضرورت دارد که به نقش رهبری کننده جوانان در قالب

نگار الکترونیکی، فعال سیاسی و مدنی و عضو فعال و نویس، روزنامهوبالگ

دهند که شود. مطالعات نشان می بنیاد نیز اشارهراهبردی نهادهای مدنی مردم

اکثریت کاربران اینترنت در جهان عرب، جوانان هستند و متوسط سن کاربران، 

درصد کاربران اینترنت، جوانان دارای مدرک دانشگاهی و  11سال است.  01
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 .(Maurush& et.al, 2014, 680)دبیرستانی هستند 

نی عمدتا جوان و نگاران، فعاالن سیاسی و مددر جهان عرب، روزنامه

هایی هستند که از اینترنت و فضای بنیاد از نخستین گروهنهادهای مدنی مردم

سایبری برای بیان اعتراضات، تبادل عقاید، برقراری ارتباطات و بسیج 

ای و جهانی استفاده کردند. آنان از اعتراضات و افکار عمومی داخلی، منطقه

های اجتماعی برای اعتراض به شبکهبدیل اینترنت و های بیظرفیت و فرصت

ساخت سرکوبگر حکومت، نقض حقوق شهروندی، فساد فزآینده، وابستگی به 

غرب، سکوالریسم جهشی و دفاع از هویت بومی و اسالمی و نیز دموکراسی 

اند. در این ارتباط، بایستی به ایجاد نخستین مند استفاده کردهوضعیت

سایت شبکه پرنفوذ گرا و نیز وبهای اسالمهای اینترنتی توسط گروهسایتوب

با تمرکز بر اهداف و محتوای اعتراضی  0441ای الجزیره در اواخر دهه ماهواره

  .(Hofheinz, 2005, 79- 86)یاد شده و بسیج اعتراضات اشاره کرد 

نویسان، جوانان وابسته به جنبش الکفایه بودند. این در مصر، نخستین وبالگ

سایت خود را ایجاد کرد که ابتدا با هدف ، نخستین وب1119جنبش در سال 

سمت بسیج تدریج بههای شدید انتخاباتی حکومت، بهانتخاباتی بود؛ اما با تقلب

سایت جنبش اعتراضات مردمی و جوانان سوق یافت. اما در این بین، وب

یس تاس 1112که در سال « ما همه خالد سعید هستیم»آوریل و گروه  9جوانان 

های جوانان بود که ایجاد شدند و در دو ساحت سایتترین وبشد، از مهم

های اعتراضی به فعالیت نگرشی و اشاعه اطالعات و بسیج کنش ـ فکری

های سایتهای سایبری جوانان و نیز وبپرداختند. تجربه اعتراضی این گروه

به سقوط  سو، در نهایتبه این 1119وابسته به اخوان المسلمین از سال 

در مصر، تعداد   (Aman& Tayroe, 2013, 326).حکومت مبارک انجامید 
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آوریل در ارتباط با سرکوب  9ویدئوهای بارگذاری شده توسط جنبش جوانان 

های دیگر بود؛ تعداد این ویدئوها اعتراضات در جریان انقالب، بیشتر از گروه

، سوئز 04، االسکندریه 09، منصوره 29در ارتباط با سرکوب انقالبیون قاهره 

 (Maurush& et.al, 2014, 682). مورد بود 01و دمیته 01

، «مخالفت سایبری در خاورمیانه»در تز دکتری خود با عنوان « آسیه داد»

های ترین یافتههای سایبری در منطقه را مورد مطالعه قرار داده است. مهممخالفت

مطبوعاتی در جهان ـ  ایور رسانهوی در این تحقیق آن است که سطح باالی سانس

گیری مردم و فعاالن سیاسی و داری بر جهتصورت قابل توجه و معنیعرب به

بیان نارضایتی و مخالفت سیاسی در فضای سایبری تاثیرگذار بوده مطبوعاتی به

است. سطح باالی سرکوب، فساد، سوءاستفاده از قدرت سیاسی و حکومتی، شکنجه 

ترین ها و مطالبات مردم از مهمتوجهی به خواستهو خشونت پلیس و بی

های سیاسی بیان شده در فضای سایبری در خاورمیانه و شمال آفریقا در نارضایتی

مراتب در این بین، جوانان به(Daud, 2011,  133-134).  دو دهه اخیر بوده است

اینترنتی، حضور فعاالنه داشتند که اوج آن، ـ  بیشتر از سایرین در مخالفت سایبری

آفرینی در بستر انقالب خاموش مشارکت فراگیر جوانان در بهار عربی بود؛ این نقش

 &Dantu)سو فراهم شده بود به این 1111فکری و نگرشی انجام شد که از سال 

Maasoglu, 2013, 679). 
تر از سایر اتب برجستهمردر این بین، حضور جوانان مصر در فضای سایبری، به

نخستین گروه از جوانان بود که در « آوریل 9 جنبش جوانان»کشورهای عربی بود. 

از اینترنت برای بسیج اعتراضات استفاده کرد؛ این جنبش در شهر  1112سال 

دلتای نیل در محله الکبری، فعالیت اعتراضی خود را با فراخوان اینترنتی برای 

ت شروع کرد. این تجربه اعتراضی سایبری به الگویی اعتصاب کارگران منسوجا
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های سیاسی در مصر و منطقه مبدل شد. این جنبش های بعدی گروهبرای حرکت

توسط نسل جدید جوانان تحصیلکرده دانشگاهی شکل گرفت که اعضای آن عمدتا 

« الکفایه»از فعاالن وابسته به طبقه متوسط جدید و اعضای سابق جنبش موسوم به 

« 0جنبش اپتر صربستان»شود الگوی این گروه در مبارزه سایبری، دند. گفته میبو

آمیز آن جنبش برای بسیج اعتراضات از طریق بود که از راهبرد مقاومت مسالمت

 .(El. Difrauj, 2012, 11) سایبری استفاده کردند 

ما همه خالد سعید »های جوان در عرصه سایبری، گروه اما در بین گروه

تر بود که بالفاصله پس از قتل وحشیانه خالد سعید ، بسیار برجسته«یمهست

صورت شکل گرفت و از نام خالد سعید به 1101توسط پلیس مصر در سال 

نمادین برای اعتراض به حاکمیت خودکامه مبارک استفاده کرد. اعضای این 

ضوع گروه، عمدتا از جوانان تحصیلکرده مصر تشکیل شد. این گروه پس از مو

خالد سعید، موضوع تقلب گسترده حکومت مبارک در انتخابات پارلمانی مصر 

را به عرصه مخالفت و اعتراض سایبری کشاند و در نهایت،  1101در سال 

ترین کنش اعتراضی سایبری و غیر سایبری این گروه ترین و گستردهبرجسته

و تصاویر دنبال انتشار اخبار به 1100روی داد. در سال  1100در سال 

گران سایبری متشکل از جوانان و انقالبیون و جوانان تونسی، ائتالف کنش

تحصیلکرده دانشگاهی و شهری، شکل گرفت که سرانجام به بسیج گسترده و 

خود انگیخته جوانان و مردم در مصر منجر گردید؛ در نهایت نیز به سقوط 

 .(El. Difrauj, 2012, 11-12) حکومت مبارک انجامید 

                                                                                                    
1. Serbian Opter Movement 
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دهد که از زمان شده بر روی افکار عمومی مصر نشان می طالعات انجامم

بوک برای درصد مردم این کشور از فیس00شروع تحوالت در منطقه، حدود 

درصد مردم 11چنین کردند. همکسب آگاهی و اطالعات سیاسی استفاده می

های لیتدهی اعتراضات و فعاها برای سازمانویژه جوانان از این شبکهمصر به

 ت سالتحوال وزبر ها در شبکهین آفرینی انقش همیتانقالبی استفاده کردند. ا

 هشادپا ریالد ردمیلیا091دپیشنها هـب توانمی که دبوای اندازه به 1100

 ایرـب کوـبیسـف اعیـجتما بکهـش لـکام دـخری ایرـب نعربستا

به  هااین خیزش م اشاعهعد و عربی هایخیزش هاینسارج مو زیساوشمخد

 .(Arab Social media report, 2011, 6-9)د کر رهشاا نتاـعربس روـکش

نتیجه تحقیق میخائیل هافمن و امانی جمال با کمی تفاوت نسبت به 

سال  19تا  02تر در سنین های جواندهد که گروههای دیگر، نشان میتحقیق

تر در بهار عربی، فعالتر در اعتراضات سیاسی های سنی بزرگبیشتر از گروه

بودند. در این ارتباط، متغیرهای مهمی مانند جوانی جمعیت، استفاده باالی آنان از 

ای و تحصیالت دانشگاهی دارای بیشترین تاثیر های ماهوارهاینترنت و تلویزیون

المللی بر متغیرهای یاد شده، متغیر ارتباط باالی جوانترها با جامعه بینبودند. عالوه

های اینترنتی برای بسیج شهروندی ویژه جوانان عرب در منطقه و جهان، فرصتبه

اند. از ای دموکراسی خواهی در جهان نیز تاثیرگذار بودهو اثرات نمایشی و اشاعه

دید وی، بهتر است که بهار عربی یک پدیده عمدتا معطوف به جوانان عرب تلقی 

 (Hoffman& Jamal, 2012, 176-182.)شود 

های کاربست اینترنت در بسیج و اعتراض سیاسی، از بارزترین مصداق یکی

مبارزات سیاسی جوانان فلسطینی از طریق فضای سایبری پس از شروع انتفاضه 

سو است. بسته بودن مراکز آموزشی در سرزمین به این 1111دوم از سال 
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ام شود، های مجازی انجناچار، آموزش به روشزده فلسطین سبب شده که بهجنگ

بر آهداف آموزشی، از چنین بستری سبب شده است که جوانان فلسطینی عالوه

های سیاسی و مبارزه استفاده کنند. نتیجه تحقیق مکرام اینترنت برای فعالیت

گیری و تقویت فرهنگ سیاسی دهد که اینترنت منجر به شکلخوری نشان می

ای و افکار عمومی منطقه مقاومتی در بین جوانان دانشگاهی فلسطینی و بسیج

نفع جنبش مقاومت شده است. اکنون اینترنت به جبهه مقدم و گسترده جهانی به

ترین ابزارها و عناصر در زندگی آمیز و یکی از محوریبرای مقاومت مسالمت

ویژه در میان جوانان تبدیل شده روزمره و حیات سیاسی و اجتماعی فلسطین به

تثنا، اینترنت در تغییر و تحول فرهنگی و سیاسی نقش است. از دید وی، بدون اس

آموز و تر شدن جنبش مقاومت در میان جوانان دانششگرفی داشته و باعث ژرف

های ترین کاربستمهم .(Khoury M., 2007, 17-19)دانشگاهی شده است 

سیاسی اینترنت برای جوانان دبیرستانی و دانشگاهی فلسطینی در راستای تقویت 

اند از: فراخوان گسترده ایمیلی برای گ سیاسی مقاومت عبارت بودهفرهن

المللی، انتشار ای و بینراهپیمایی و بیان اعتراضات و جلب حمایت منطقه

آوری امضا ها و نشریات الکترونیکی با محتوای سیاسی، انتشار و جمعروزنامه

ی از قیام مردم و های تصویری و نوشتارها، انتشار روزانه گزارشبرای شکوائیه

دهد که بیش جوانان فلسطینی و مواردی از این دست. نتیجه این تحقیق نشان می

 91درصد از کاربست اینترنت، ارسال ایمیل عمدتاً با محتوای سیاسی،  99از 

درصد با  91های سیاسی و بیش از وگو و مشارکت در تریبوندرصد برای گفت

 (Khoury M, 2007, 26-27.) اهداف علمی و آموزشی بوده است

تیلور دوی و همکارانش موضوع شرکت در اعتراض را با دو متغیر عضویت 

اند؛ نتیجه این در جامعه مدنی و استفاده از اینترنت، مورد مطالعه قرار داده
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در  های آن برای مشارکتمطالعه حاکی از تاثیر قابل توجه اینترنت و ظرفیت

ته بیشترین تاثیر در مورد جوانان فلسطین و اعتراض و بسیج سیاسی است، الب

 (Deway& et.al, 2012, 36-37)کویت بوده است 

.  تاثیر عضویت در نهادهای مدنی و استفاده از اینترنت بر شرکت افراد در 4جدول
 اعتراضات

 یمن کویت الجزایر فلسطین اردن 

 جامعه مدنی

 خیر

 بله

 

14% 

19% 

 

12% 

99% 

 

00% 

00% 

 

00% 

99% 

 

00% 

09% 

 اینترنت

 خیر

 بله

 

12% 

19% 

 

11% 

94% 

 

01% 

00% 

 

11% 

91% 

 

11% 

91% 

ترتیب در فلسطین، کویت یمن و الجزایر بین دهد که بهجدول فوق نشان می

دو متغیر عضویت در جامعه مدنی و شرکت در اعتراض رابطه نسبتاً قوی بوده 

اند بیشتر از است؛ به این معنی که افرادی که عضویت در نهادهای مدنی داشته

طور، نتایج اند. همینهای اعتراض شرکت داشتهفاقدان عضویت، در فعالیت

ترتیب در کشورهای کویت، فلسطین، یمن و دهد بهشان میجدول فوق ن

های اعتراض شرکت الجزایر، کاربران اینترنت بیشتر از غیر کاربران در فعالیت

ها از کنندگان در اعتراضدرصد از شرکت 91اند. برای مثال در کویت داشته

 کنندگان در اعتراضات،درصد از شرکت 11بین کاربران اینترنتی بوده و 

اند. در غالب کشورها، استفاده از اینترنت میزان شرکت در کاربر اینترنتی نبوده

اعتراض را تا حدود دو برابر و در کویت تا حد سه برابر افزایش داده است. در 
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بوک در سازماندهی به اعتراضات و انتشار اخبار و مصر و تونس، فیس

 اطالعات نقش موثری ایفا کرد )ر.ک جدول زیر(

 )به درصد( 2111بوک در جنبش اجتماعی سال . نوع استفاده کاربران فیس5 جدول

 کشور
سازمان دادن 

 به اعتراضات

اشاعه جهانی 

اطالعات و اخبار 

 جنبش

اشاعه داخلی 

اطالعات و اخبار 

 جنبش

 سایر سرگرمی

 14/0 01/01 40/01 19/19 99/14 مصر

 92/1 19/01 91/00 19/00 00/11 تونس

 

(Arab Social Media Report, 2011) 

 و( نتیجه گیری

دالیلی میالدی، در بیشتر کشورهای خاورمیانه به 0441تا پیش از نیمه دوم دهه 

کارانه، ساختار متصلب قدرت های سنتی و محافظهچون ایستارها یا نگرشهم

های فاسد حمایتی، شاهد رانتی و شبکهسیاسی، ساختار اقتصادی رانتی و نیمه

سو، به این 0441های جدی برای اصالحات سیاسی نبودند. از اواخر دهه چالش

نگرشی و هم در ساحت رفتاری و  -های خاورمیانه هم در ساحت فکریحکومت

ها در تعدادی از های جدی مواجه شدند. در پاسخ به این چالشعملی با چالش

های محدودی های خلیج فارس، گامنشینکشورهای منطقه از جمله در شیخ

 برای انجام اصالحات سیاسی برداشته شد.

سو، به تاثیر از گسترش دسترسی و استفاده از به این 1111از نیمه دوم دهه 

ای، در کشورهای عربی های ماهوارههای اجتماعی و تلویزیوناینترنت، شبکه

نگرشی در جوانان شهری و  ـ نوعی انقالب خاموش ارزشی و فکری
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ها و توان برای تودهدانشگاهی شکل گرفت اما این تحول را نمی هایتحصیلکرده

کار برد. وقوع این انقالب خاموش، سواد روستایی و شهری بهسواد و کماقشار بی

های فکری و نگرشی از پیش موجود شد و به موازات آن، این باعث تشدید چالش

نطقه با های اعتراضی در تعدادی از کشورهای مانقالب، بسترساز کنش

های شهری شد که اوج آن، وقوع آفرینی فعاالنه عمدتاً جوانان و تحصیلکردهنقش

های اقتدارگرا بود. یافته کلی این تحقیق حاکی از تایید بهار عربی در جمهوری

نظریه انقالب خاموش ارزشی و نگرشی در اقشار تحصیلکرده و جوان در بخش 

د است که این تایید را در ارتباط با ای از جهان عرب است؛ اما هنوز زوعمده

چندان دور با گسترش سطح کار برد، اما در آینده نهکلیت اقشار و مردم عرب به

ویژه با گسترش دسترسی به ای بهنوسازی در ابعاد آموزشی و ارتباطی و رسانه

 ها، این احتمال دور از دسترس نخواهد بود.اینترنت و ماهواره

های عربی خلیج نشینرچه انقالب خاموش جوانان در شیخدالیل یاد شده گبه 

جز بحرین به انقالب نیانجامیده است، با این وجود بایستی گفت که در فارس به

ها به انجام اصالحات واقعی سیاسی، در آینده با صورت عدم اهتمام حکومت

های اعتراضی جدی برای اصالحات سیاسی مواجه خواهند شد. در حرکت

های نوین ارتباطی، در آینده در بستر دسترسی فزآینده به فناوریحقیقت، 

ها را برای تری برخوردار خواهد شد و حکومتانقالب خاموش از ابعاد گسترده

انجام اصالحات سیاسی با الزامات و تنگناهای بیشتری مواجه خواهد ساخت، در 

های پیشین و مصورت، به ناگزیر با انقالب جوانان مواجه شده و اهرغیر این

 ها کارساز نخواهند بود.موجود قدرت سیاسی برای حفظ این حکومت
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