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 اجتماعی در تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا یهانقش شبکه
 

 *1امیرهوشنگ میرکوشش

 2حسین درجانی
 
 

 چکیده
در حال توسعه و به ویژه  یجهانی شدن و توسعه فن آوری ارتباطات جمعی تاثیرات مهمی در کشورها

ون فن آوری مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای گذا شته است. گسترش روز افز یکشورها
ماهواره ای و اینترنتی تاثیرات غیر قابل انکاری بر اذهان عمومی این  یهاارتباطات الکترونیکی نظیر شبکه

تلفن همراه نقش مهمی در مبارزات  همانند اینترنت و فن آوری ارتباطات و اطالعات منطقه داشته است.
علل اعتراضات شامل  .ایفا نموده است یقاخاورمیانه و شمال افر برای دموکراسی و حقوق بشر در منطقه

موروثی و  یهاها سرکوب، حکومتدهه از: اندعبارتباشد که یم نیزترکیبی از عوامل غیر تکنولوژیکی 
اقتدار گرا، عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی، نقض سیستماتیک حقوق بشر، به حاشیه رانده شدن 

 یمصر و تونس و دیگر کشورها یاخیر در کشورها هاییزشتحوالت و خ سیاسی و اقتصادی مردم.
با توجه به استفاده گسترد ه از محتوی تولید شده توسط کاربران، انقالب فیس بوک و توییتر  را منطقه

 نامندیایجاد و تولید حجم عظیمی از اطالعات توسط کاربران در اینترنت را محتوای اینترنتی م .نامندیم
ی است که توسط کاربران اینترنت تولید و بار گذاری تصو هاییپو کل که شامل متن، تصویر، فیلم

ی قدرتمند با انگاره ای پست مدرن است که در این هارسانهاین همان تصویری از پارادایم . شودیم
خود سوزی یک جوان پژوهش بر بستر روندهای موجود مورد واکاوی و باز سنجی قرار گرفته است. 

اجتماعی مثل فیس بوک باعث شروع حرکتی  یهاو انتشار خبر آن از طریق شبکه 1020تونسی در دسامبر 
ها ساله بن علی انجامید. اخبار منتشر شده توسط این شبکه 12در تونس گردید که به سقوط حکومت 

اجتماعی در هدایت توجه  یهابه کل منطقه و به ویژه مصر گردید. شبکه هایباعث گسترش این نا آرام
در  یرمنطقه و به طور کلی تأث یدر مصر و تونس و متعاقباً دیگر کشورها هایزشجهان به این خاولیه 

 ،ها با معترضان و وبالگ نویسان. برخورد قهری دولتندمبارزات دموکراتیک منطقه نقش مهمی ایفا نمود
دستخوش  یورهاکند و قطع کردن اینترنت، دستگیری، زندانی کردن و ضرب وشتم فعاالن اینترنتی در کش

اجتماعی دارد. از مراکش تا بحرین، جهان عرب شاهد ظهور  یهاآشوب نشان از اهمیت اینترنت و شبکه
 .اینترنت گردیده بااست که به طور پیوسته باعث افزایش تعامل شهروندان  مستقل اجتماعی یهارسانه

شد. تعداد کاربران فیس بوک در صد میلیون مخاطب عرب داشته بااینترنت  1022تا سال  رودیانتظار م
 22ها جوانان بین درصد آن 52نفر بوده است که  بیست و دو میلیون بالغ بر 1020جهان عرب در دسامبر 

 .باشندیسال م 12تا 
 

تحووالت  ی اجتماعی، فیس بوک،هاشبکهی قدرتمند، ارتباطات، اینترنت، هارسانهپارادایم  :واژگان کلیدی
 .خاور میانه

                                                           
 تحقیقات اصفهان دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد واحد علوم و .1و2

*  ammirkooshesh@gmail.com 
 

 11/1/1101 تاریخ پذیرش:   11/1/1109ت: تاریخ دریاف
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 قدمهم

هووای ارتباطوواتی نظیوور انقووالب اطالعووات و متعاقووب آن گسووترش روزافووزون تکنولوژی

ای و اینترنت، تأثیر بسیاری بر شووون اجتمواعی، فرهنگوی، سیاسوی و های ماهوارهشبکه

از بوه نحووی کوه بسویاری از اندیشومندان  ،جدید ایجاد کرده اسوت جوامعاقتصادی در 

 یها. در ایون میوان، شوبکهکننودیه معاصر یواد موای در دورای به نام جامعه شبکهپدیده

اجتماعی، امکانات تعاملی قابل تووجهی بورای  یهاعنوان نسل پیشرفته رسانهاجتماعی به

افوزایش مشوارکت شوهروندان در  موضووع باعوثآورند. ایون کاربران اینترنتی فراهم می

های شوبکه . ویژگوی تعواملی بوودنگردیوده اسوتسیاسی و اجتماعی  یندهایبرخی فرا

های متنوع به شکل آنالیون ای از موضوعروزه طیف گستردهاجتماعی باعث شده که همه

های بزرگوی تواند به فرصتها می. گاهی اوقات، این موضوعمطرح شود هادر این شبکه

های سیاسی و اجتماعی منجر شود. مصداق بارز ایون مشوارکت مانند مشارکت در پروژه

در کشوورهای ی مردموی هوازشیخو  هواتوان در جریوان حرکتسیاسی اجتماعی را می

 مشاهده کرد. (MENA)2خاورمیانه و شمال آفریقا

ها اغلب در انحصار دولت اسوت عربی، رسانه افتةین از آنجا که در کشورهای توسعه

د، نوبردر جهت تحکیم حضور و مشروعیت خود بهره می از آن هادولتطور طبیعی و به

و  رسانی و افزایش بیونش سیاسوی موردماجتماعی به ابزاری برای اطالع هایوجود شبکه

افزایش نرخ رشود اسوتفاده  .ه استدر این کشورها تبدیل شد شکستن انحصار رسانه ای

 یرنقوش و توأثکوه  کنودیمواین موضوع را اثبات اینترنت در شمال آفریقا و خاورمیانه  از

اجتماعی مثل فیس بووک و  یهاص شبکهارتباط جمعی و اینترنت و به خصو یهارسانه

توییتر در تحوالت اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا و گسترش سریع ایون تحووالت انکوار 

خیوزش  تووانیم انود از: آیواعبارت شوودیناپذیر است. سوواالتی که در این جا مطرح م

الب مردم در مصر و تونس و سایر کشورهای منطقوه خاورمیانوه و شومال آفریقوا را انقو

اجتمواعی نقوش منحصور بوه فوردی در ایون  یهافیس بوک و توییتر نامیود  آیوا شوبکه

هموراه و  یهوااجتماعی و تلفن یهامحتوی تولید شده در شبکه یااند  آاعتراضات داشته

  باشودیهوا مو گسوترش آن هوایزشهوا از جملوه عوامول ایون خبه اشتراک گذاشتن آن

                                                           
1. Middle East and North Africa 
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 یهانقططش شطط  ه

اجتمططططططا   در 

تحوالت خاورم انه و 

 شمال آفریقا

اخیور کودام اسوت  آیوا  هاییزشمورد استفاده در خ هاییاستراتژی، تکنیک و تکنولوژ

نگارنوده بوا  هوا را دارنود اجتماعی قدرت ایجاد انقالب وسورنگونی حکومت یهاشبکه

ی قدرتمنود بوه هارسوانهی اجتماعی با الگویی پسوت مودرن و پوارادایم هارسانهبررسی 

 2ی فویس بووکو به ویژه شوبکه اجتمواع هاآنهای یژگیوی اجتماعی و هاشبکهساختار 

ی اجتماعی را در تحوالت خاورمیانوه و شومال هاشبکهو در ادامه نقش  خواهد پرداخت

 بررسی خواهد نمود. برای پاسخ به سوواالت مطرح شده افریقا

 

 چهارچوب نظری

 ی قدرتمندهارسانهالگوی پست مدرن و پارادایم 

 ارجواع اطالعاتی بوا هاییتکنولوژ و مجازی جهان از تحلیلیارائه  دنبال به پژوهش این

قدرتمند که با  یهارسانهپارادایم  به توجه و بازبینی. است قدرتمند یهارسانه پارادایم به

 یرتوأث بحث تا کندیم فراهم را امکان این یابدیمی تفکر پست مدرن معنا هاانگارهاتکابه 

 هاییوه. نظرکنویم بازسازی نگر کلی هیوتی در و دگرگونه ای شیوه به را ایرسانه گذاری

 را چهوارچوبی 1لوهان مارشال مک هاییهنظر بخصوص و قدرتمند یهارسانه به مربوط

نحووه  تغییرات و معاصر دوران در بخصوص تکنولوژیک تغییرات بین ارتباط درک برای

 بوه ارجاع با نوشته این در. کندیم فراهم را اقتصاد و فرهنگ و جامعه در نتیجه و ارتباط

 لوهانی مک پسا پردازانی نظریه عنوان به 4مانوئل کاستلز و 2ژان بودریار مانند یافراد کار

 ظهوور حووزه شودیم سعی بگذرند، او ازاند نتوانسته لوهان مک به وابستگی عین در که

 گیرد. قرار تحلیل مورد مجازی فضای در قدرتمند یهارسانه نظریه

 و لوهوان موک کوار اداموه در نیسومبودریار با سازماندهی فکری بر مبنای پست مدر

 شوکل را جهوان از موا تصوور کوه هسوتندها رسانه این که است باور این بر آن بر افزون

 در ما واند کرده واقعیت جایگزین را تصویرها رسانه که است حد بدان تا این و دهندیم

 ایون از ریواربود هسوتند، واقعی تور نیز واقعی از که کنیمیم زندگی تصاویر از پر دنیایی

                                                           
1. Facebook 

2. Marshall Mcluhan 

3. Jean Baudrillard 

4. Manuel Castells 



144 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

 از موا فعلی تصور بودریار .(212: 2235لین،برد )یم نام واقعیت فرا عنوان تحت موضوع

 تواثیری او دیدگاه ازها رسانه یر. تأثداندیها مرسانه از منتج و ای رسانه تصوری را جهان

 واقعیوت جوای بوه ای رسوانه نمادهوای وها نشوانه آن در کوه اسوت جانبه همه و کالن

: 2232وارد،اسوت ) کورده اشوباع را واقعیت ای رسانه هایییبازنما واقع در و ندنشینیم

 هوایینوآور گسوترش و توسعه( 2230اطالعات ) عصر کتاب در کاستلز همچنین .(21

 عصوری. کندیم معرفی جدید عصر یک شروع عنوان به را سیلیکون دره در تکنولوژیکی

 انقوالب واقوع در و ارتبواطی و اطالعواتی هواییتکنولوژ شدن جاگیر همه با آن در که

 فضوای گیوری شکل و جامعه شدن ای شبکه شود؛یم مشخص اطالعاتی هاییتکنولوژ

 بوه کاسوتلز واقوع در (.53: 2230است )کاسوتلز، تکنولوژی انقالب این نتایج از هایانجر

 یهوایتکنولوژ گسترش یرتأث تحت را ای شبکه جامعه فعلی شرایط لوهان مک از تاسی

 داند.یم اطالعاتی

 فضوای. اسوت کاسوتلز و بودریوار هاییوهنظر مصداق مجازی فضای ظهور اینجا در

 انقوالب عنووان تحت که است تحولی به وابسته خویش موجودیت در شدت به مجازی

 کوه اطالعوات انقوالب دسوتاورد ینتور. مهماسوت شده معرفی اطالعات هاییتکنولوژ

 توسوعه و اینترنوت آمدن وجود به داشت، خود در را مجازی فضای گیری شکل زیربنای

 پوذیر امکوان را واقعیوت بور خیوالی امر بودریاریسلطه  اینترنت. بود جهان سطح در آن

 یهارسوانه نظریوه دوبواره ظهوور تخیلوی-عینوی امکوان مجازی فضای واقع در. ساخت

 .(2235:212است )لین، قدرتمند

 و مجوازی فضوایبواره  در موجود هاییدگاهد بیشتر در قدرتمند یهارسانه پارادایم

 آشوکار گونوه ای بوه تکنولوژیکیگسترده  تغییرات واقع در. دارد وجود اطالعاتیجامعه 

 نظریوه. دارد قورار بشوری زنودگی مختلوف یهاجنبوه در گسوترده تغییرات با ارتباط در

 موا رایبو را جدیود وضعیت تبیین برای مفهومی امکانات سو یک از قدرتمند یهارسانه

 فضوای گیوری شوکل و اطالعواتی هاییتکنولوژ توسعه دیگر طرفی از و کندیم فراهم

 کورده کموک پوارادایم ایون شدن مطرح دوباره و بازگشت به اطالعاتیجامعه  و مجازی

 پور بگیورد قورار توجوه مورد باید و است مهم جدید وضعیت با رابطه در که آنچه. است

 قدرتمنود مخاطبوان یوهنظر و قدرتمند یهارسانهی هایهنظر بین تعارض و شکاف شدن
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 بازگشوته تغییرات از تاریخی و کلی تبیینی در قدرتمند یهارسانه پارادایم واقع در. است

 یهاجنبوه بورها رسانه واضح بسیار اثرات تواندینم کسی امروزه دیگر، عبارتی به است،

 (.211همان: ) یردبگ نادیده را بشری زندگی مختلف

 وضوعیت است، قدرتمند یهارسانه پارادایم اصلیهمبسته  که تکنولوژیک راییجبرگ

 اطالعواتی هوایی. تکنولوژدانودیم اطالعواتی هاییتکنولوژ ازمتأثر  را کنونی ارتباطات

 بوه را بوودن تعواملی و کامپیوتر واسطه با فردی ارتباطات و داده تغییر را ارتباطاتنحوه 

 قودرت رفوتن باال امکان واقع در. است ساخته ممکن جدید ارتباطی بعد ینترمهم عنوان

 اینترنوت و اطالعواتی هاییتوسعه تکنولوژ از ناشی متمرکز یهارسانه برابر در مخاطبان

 تواننودیم قدرتمنود رسانه ای هاییهنظر اطالعاتی جدید وضعیت در لحاظ این از. است

 بوودن فعوال و عاملیوت بوا اقضتنو در حال عین در و باشند داشته کننده تبیین حضوری

ی هارسوانهبا توجه به اندیشه ورزی پست مدرن و اتکابوه پوارادایم . نگیرد قرار مخاطبان

 نماییم.یمقدرتمند در فضای مجازی نقش آن را در تحوالت خاورمیانه بررسی 

 

 تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقا

 ها و دالیل ظهور تحوالتیشهر

تووان ترکیبوی از عوامول سیاسوی، اقتصوادی و یمخاورمیانوه را بروز تحوالت  هاییشهر

که شامل فقدان دموکراسی و آزادی و فقر و بیکاری و تبعیض است کوه  فرهنگی دانست

ی پیشین انباشت گردیده بود. هدف این مقاله بررسوی چیسوتی و چرایوی هاحکومتدر 

بوه  و در این جوا تنهوا تحوالت اخیر نیست و این موضوع نیاز به پژوهشی جداگانه دارد

 ها و دالیل این تحوالت به طور کلی و خالصه پرداخته شده است.یشهر

تووان شوامل ترکیبوی از میوزان مشوروعیت سیاسوی یمها را یزشخعوامل بروز این 

 المللویبینی هاقودرت، بسیج اجتماعی معترضان، واکنش نیر وهای مسولح و هاحکومت

بور عوواملی چوون کوارگزاران، ایودئولوژی و سویر ( 22-12: 2235گلدسوتون )دانست. 

تمرکز نموده است. بعضوی از  هاانقالبیندها و نتایج فراها، یشهرپرداخته و بر  هاانقالب

ی سرکوبگر و انحصوارگرا، رکوود اقتصوادی و نفووذ هاحکومتمتفکران، توسعه وابسته، 
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داننود یهوا مآنقیوت خارجی را از عوامل به وجود آمدن تحوالت و موفقیت یا عدم موف

 (.200-231: 2232)فوران،

بورای آینوده کشوور، بیگوانگی نخبگوان از  هاآنی ظالم و ناالیق و تهدید هاحکومت

اجتمواعی در مقابول  ی قومی، مذهبی و طبقات اقتصوادیهاگروهحکومت و بسیج شدن 

ی دسوتخوش بحوران از هواحکومتاز  المللیبینی هاقدرتو عدم حمایت  هاحکومت

عوامل ایجاد تحووالت و موفقیوت آن اسوت. نوا رضوایتی گسوترده و ائوتالف طبقوات و 

یروهای اجتماعی مختلف و واکنش بازیگران خارجی از عوامل چرایوی و شوکل گیوری ن

بوا  (.142-144: 2220و ناکوامی برخوی دیگور اسوت )نیواکویی، هاجنبشپیروزی برخی 

توان بوه یم دو کشور تونس و مصرها در یزشخو  بررسی اوضاع قبل از شروع تحوالت

ی منطقه درگیر کشورها ها و عوامل بروز تحوالت دریشهریباً مشابهی در مورد تقرنتیجه 

 بحران در منطقه پی برد.

هوای یژگیوتونس کشوری است که تنها دو رئیس جمهور را به خود دیوده اسوت و 

حزب و موانع جودی  عبارت بود از دیکتاتوری حزبی وحاکمیت تنها یک هاآنحکومت 

. سورکوب ناراضویان (Alexander,2010:36) یواقعوبرای مشوارکت موردم و احوزاب 

سیاسی، فقدان آزدی بیان و مطبوعوات آزاد، شوکنجه و زنودانی کوردن مخالفوان، کنتورل 

ی ارتباطی مانند اینترنت، تعرض به حقوق فردی و اجتماعی هارسانهانحصاری دولت بر 

های سیاسوت در دوران بون یژگیوین ترمهمامنیتی و پلیس از یروهای نمردم و خشونت 

. فسواد و رانوت گسوترده، نوابرابری اقتصوادی و (Penner Angrist,2011اسوت )علی 

 ی دسوتخوش تحووالتهواحکومتی اساسوی هواچالشی طبقاتی از هاشکافگسترش 

کنوار توان گفوت کوه سواختار سیاسوی اقتودار گورای آن در یمباشد. در مورد تونس یم

های ینوهزمدیکتاتوری حزبوی و فسواد گسوترده  هایی چون شخصی بودن قدرت،یژگیو

ی متراکمی چون بحران مشارکت، بحران مشوروعیت و هابحراننارضایتی و شکل گیری 

بحران هویت را در نظام سیاسی تونس ایجاد نمود. رشد جمعیت، بیکاری عظیم، شکاف 

اسب منابع شرایط را به سمت انفجار در این کشوور طبقاتی، توسعه نامتوازن و توزیع نامن

 (.141-143نیاکویی،نمود )هدایت 
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ی حکوموت، عودم گوردش نخبگوان و سوه دهوه فرسودگ در مصر نیز همانند تونس،

و  حکومت بالمنازع مبارک و تمرکز تمام قدرت در شوخص مبوارک، سورکوب سیاسوی

ها گردیود. یزشخوع تحوالت و و زمینه ساز شر فساد اقتصادی از عوامل نارضایتی مردم

و جوان بودن اکثریوت  فساد گسترده در طبقه حاکم، ثروت اندوزی، رشد سریع جمعیت

ی امنیتی و نظوامی از عوامول بوروز بحوران و هادستگاهجامعه، بیکاری و فقر و خشونت 

 .(Osman,2010:186-199) باشد.یمها در مصر یزشخنارضایتی و شروع 

 

 ر منطقه خاورمیانه و شمال افریقاروند وقوع حوادث د

آغاز گردید با  موج شورش اعراب درمنطقه خاورمیانه و شمال افریقا که از تونس و مصر

 بحران سرعت بی سابقه ای در کل منطقه گسترش یافت و باعث تغییرات اساسی گردید.

هوای اقتودارگرا و فاسود و وجوود یمرژاقتصادی عمیوق درمنطقوه هموراه بوا  -اجتماعی

شوود های ارتباطی باعث شد که این موج به سمت تغییورات اساسوی هودایت یتکنولوژ

(Cheterian,2011:1-6). 

میلیون جمعیت که یک اتفاق ساده در ایون کشوور باعوث  20تونس کشوری است با 

 1020دسوامبر  25تغییراتی بدون طرح ریزی و پیش بینی قبلی در خاورمیانه گردیود. در 

ین موأمورسواله تونسوی در اثور بود رفتواری  21میووه فوروش  محمد بو عزیوزی جووان

استانداری اقدام به خودسوزی نمود ودر اثر شودت سووختگی جوان باخوت. بوا پخوش 

تصاویر خود سوزی بوعزیزی در اینترنت و آگاهی مردم تونس و جهان خیزشوی بور پوا 

قوط خاست که به فرار بن علی رئیس جمهور تونس به عربستان و شوروع دومینووی سو

ابتودا اعتراضوات در الجزایور، اردن،  در ی استبدادی در منطقه منتهی گردیود.هاحکومت

تونس، مصرو یمن به وقوع پیوست. در مصر و تونس ادامه تظاهرات به خوروج حسونی 

 مجبوور بوه و بن علی از قدرت انجامید. علی عبداله صالح رئویس جمهوور یمون مبارک

سوال  22 زایر حالوت فووق العواده در نهایوت بعودازکناره گیری از قدرت گردید. در الج

برداشته شد و در اردن دولت جدید ی بر سر کار آمود. مووج دوم اعتراضوات بوه لیبوی، 

بحرین و سوریه گسترش یافوت. در سووریه دولوت بشوار اسود بطوور وحشویانه ای بوه 

ی سرکوب و کشتار مردم سوریه مشغول است. در بحرین نیز این حالت با حمایت شورا
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همکاری خلیج فارس ادامه دارد. در لیبی اعتراضات به سرعت به جنوگ داخلوی کشویده 

سورهنگ قوذافی و  ادامه جنگ و حمایت ناتو از انقالبیون باعوث سوقوط حکوموت شد.

 .(Ruhoak & Ijzerloo,2011:1) یدگردکشته شدن وی 

بوا  باشود.یمترین کشوور خاورمیانوه یوتجمعمیلیون نفوری پور  32مصر با جمعیت 

ژانویه در اعتوراض بوه کشوتن خالود سوعید از  12ی اجتماعی مردم در هاشبکهفراخوان 

شهروندان شهر اسکندریه در میدان تحریر و دیگر میوادین کشوور تجموع کردنود. خالود 

در اینترنت پورده  سعید جوان مصری ساکن اسکندریه از فروش مواد مخدر توسط پلیس

پلیس قرار گرفوت و در اثور ضورب و شوتم جوان بر داشت و به همین دلیل مورد خشم 

باخت. گزارش کامل سرگذشت خالود سوعید در اینترنوت و پیوسوتن موردم بوه صوفحه 

کسوب  هوای اصولییخروجاینترنتی وی باعث گردیدکه فیس بوک و توییتر بوه عنووان 

ی اجتمواعی بوه هاشوبکهگردید.  اطالع مردم گردد وانتشار این اخبار باعث شروع جنبش

ادامه دادند ومیدان شهرها های اصلی یدانمها و یابانخه ریزی برای حضور مردم در برنام

. (Chalcraft,2011:12-13) یودگردتحریر قاهره نماد تظاهرات و تجمعات مردم مصر 

ژانویوه تظواهرات میلیوونی  12ی اجتماعی برای روز هاشبکهبا اعالم تجمع اعتراضی در 

 م نامیده شد که آغازگر خیزشوی تموام عیوار در سراسوربر پا گردید و این روز، روز خش

مصر گردید. رژیم حسنی مبارک و حتی احزاب با سابقه ای مثول اخووان المسولمین نیوز 

غافلگیر شدند. همراهی مسلمانان و مسیحیان قبطی در تظاهرات برای سرنگونی حسونی 

ان و پلیس مصور یری میان تظاهر کنندگدرگ مبارک باعث گسترش دامنه تظاهرات گردید.

هوا یابانخژانویه و کشته و مجروح شدن بسیاری از مردم باعث حضور ارتوش در  13در 

خوود  ژانویوه 13گردید. ارتش مصر با استفاده از زور علیه مردم مخالفت کرد و در بیانیه 

حسونی مبوارک بوه دلیول  1022فوریه  20حقانیت مردم مصر را به رسمیت شناخت. در 

ردم و عدم حمایت ارتش از وی استعفا داد و مردم مصر برای شادی گسترش تظاهرات م

 ها ریختند. با ادامه روند خیزش مردم مصر حسنی مبارک محاکمه گردید.یابانخبه 

دهموین سوالگرد وعوده  های مصر و توونس و دریزشخیر تأثمردم بحرین نیز تحت 

یوت اکثر جموع نمودنود.در میدان مروارید مناموه ت 1022فوریه  24اصالحات سیاسی در 

از حقووق سیاسوی و اجتمواعی خوود محوروم  هاسوالمردم بحورین شویعه هسوتند کوه 
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یروهوای امنیتوی بحورین و کشوته و مصودوم شودن تعودادی از ناند. با خشوونت یدهگرد

شهروندان بحرین مسیر حرکت مردم بحرین نیزبا قیام مردم تونس ومصر پیوند خورد. با 

ستان و امارات در بحرین سرکوب مبوارزان بحرینوی شودت حضور نیر وهای نظامی عرب

 .(Ottaway & Hamzway,2011:7گرفت )

بوه  1022مارس  22آغاز گردید و در  1022ژانویه سال  11اعتراضات در سوریه در 

هوای یزشخیر توأثی مردموی در سووریه تحوت هاشورشیک قیام تمام عیار تبدیل شد. 

 Syrian Protests Addشود )یم قیامی بی سابقه یادمنطقه قرار گرفت و ازآن به عنوان 

to Pressure on Assad Regime,2011:1-4). سوووریه نیووز هماننوود دیگوور مووردم 

کشورهای عربی به مخالفت با حکومت بشار اسد پرداختند. قیوام موردم سووریه از شوهر 

خوواهیم یمما آزادی  درعا کودکان روی دیوار مدرسه خود نوشتند در درعا آغاز گردید.

در اعتراض به رفتار حکوموت  مردم اما حکومت این کودکان را دستگیر و شکنجه نمود.

و تحقیور فرمانودار روبورو شودند و  در جلوی فرمانداری درعا تجمع کردند که با توهین

این مقدمه واکنش وآغازگر خیزش مردم سوریه گردید. هوم زموان بوا اداموه اعتراضوات، 

 هوا اسوتفاده نموود.یابانخک تیراندازان برای سرکوب مردم در دولت سوریه از تانک و ت

یروهای امنیتی آرد و غوذای موردم را در منواطقی مثول نیان آب و برق قطع گردید و جر

 Fresh Violence Hits Syrianنمودنوود )درعووا، دومووا و حمووص مصووادره 

Town,2011:1-4) حموص ی دستخوش اعتراضوات مثول درعوا،شهرها. ارتش سوریه، 

 Dozens killed inنموود )یش الشقور، دیرالزور و دمشق را محاصره و اشغال ج ،وماد

Syrian border town,2011:1-3) تا کنون با خشونت ماموران امنیتی و نظامی دولوت .

نفر کشته و هوزاران نفور زخموی، دسوتگیر، شوکنجه و یوا ناپدیود  3000 آرسوریه بیش 

-Dozens tortured and killed in Syria detention centers,2011:1اند )شوده

2;Holmes,2012:1). وجود سرکوب شدید حکومت سوریه تظاهرات موردم سووریه  با

 هنوز ادامه دارد.

 13توا  23درصودی در میوان جوانوان  20و نرخ بیکاری  میلیونی 14یمن با جمعیت 

ا شوورش نیز بو ساله و اوضاع جغرافیایی حساس و حضور القاعده و قبایل جدایی طلب

یروهای امنیتوی بوا نساله عبداله صالح مواجه شد. در اثر برخورد  22مردم علیه حکومت 
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با  . و(Jones,2011:18اند )شدهمردم تا کنون تعداد زیادی از مردم یمن کشته و زخمی 

 علی عبداله صالح رئیس جمهور یمن مجبور به استعفاء گردید. ادامه این روند
 

 یشناسی جوامع مجازگونه

اسوت جامعه ای است که درآن حالت اولیه تعامل به صورت الکترونیکی  2جامعه مجازی

مجازی گاهی اوقات در ادبیوات  جوامع آنالین/مجازی( و نه به صورت چهره به چهره.)

جواموع مجوازی دارای  .شوندیم ها در نظر گرفتهیتفعالبه عنوان مجموعه ای همگن از 

را هوا آنها متفواوتی یتوورباشند و یمهای متفاوتی ژگییوانواع مختلفی است که دارای 

کنند. گونه شناسی های متفاوتی وجوود دارد کوه ابعواد مختلفوی مثول ابعواد یمتوصیف 

های عضویت و فون آوری زیسوت محیطوی را پوشوش یژگیو جمعیتی، بافت سازمانی،

ود گونه شناسوی توان مطرح نمیمی اجتماعی هاشبکهدهد. گونه شناسی که در مورد یم

در  هواآنیازهایی که دارند و برای ارضای نباشد که اعضاء با توجه به یمیازها نبر اساس 

 .(Hinds & Lee,2008:2شوند )یماین جوامع مجازی حاضر 

 

 1ی اجتماعیهارسانه

هوای زیور را بوه یژگیوباشوند کوه یمی نووین هارسوانهی اجتماعی گروهوی از هارسانه

 (Mayfield,2008:5) :ندگذاریم اشتراک

  :و مورز  شووندیمی اجتماعی باعث ترغیب عالقه مخاطبان  هارسانهمشارکت

 کنند.یم میان رسانه و تماشاچی را محو

  باشود و یمی اجتماعی، آزاد و به صورت باز هارسانهآزاد سازی: اکثر خدمات

 کند.یمترغیب  را بدون مانع دسترسی به آراء، نظرات و به اشتراک گذاشتن اطالعات

  ی سنتی پخش است که بوه صوورت یوک طرفوه هارسانهارتباط دو طرفه: کار

ی اجتمواعی ارتبواط دو یوا چنود طرفوه میوان کواربران را فوراهم هارسانهگیرد. یمانجام 

 کنند.یم

                                                           
1. Virtual community 

2. Social media 
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  :ی اجتماعی امکان شکل گیری سریع جواموع و ارتبواط هارسانهتشکیل جوامع

 گذارند.یمها را به اشتراک ینگرانع اجتماعی عالیق و کنند. جوامیمرا فراهم  مؤثر

 

 .(Mirkooshesh,2012:161)ی اجتماعی هارسانهانواع 

دهنود صوفحات وب یمها بوه افوراد اجوازه یتسوا: ایون 2ی اجتماعیهاشبکه -2

شخصی ایجاد نموده و سپس با دیگران محتووی ایجواد شوده را بوه اشوتراک گذارنود و 

از: فویس بووک و موای  انودعبارتی اجتماعی هاشبکهین تربزرگ .ارتباط بر قرار نمایند

 .1اسپیس

ی اجتماعی هسوتند. بوالگ هوا هارسانه: بالگ ها شناخته شده ترین 2بالگ ها -1

 یدترین مطالب.جدیی آنالین هستند با هاژورنال

ها امکان افزودن محتوی یا ویورایش اطالعوات را بوه یتسا: این وب 4هایکیو -2

ین تورمعروفکننود. یمهند و به عنوان سند یا بانک اطالعات همگانی عمل دیمکاربران 

 باشد.یم میلیون مقاله به زبان انگلیسی 1ویکی پدیا با بیش از  هاآن

هایی مثول یسسوروهای صوتی تصویری هستند که از طریق یلفا :2هاپادکست -4

Apple- ITunes  شوند.یمبه اشتراک گذاشته 

و عالیق  هاعنوانی برای بحث آنالین است که اغلب حول یهامکان :1هاانجمن -2

 گیرد.یمویژه شکل 

های ویوژه را سوازماندهی و یمحتو: جوامعی هستند که انواع 5جوامع محتوایی -1

هوای ینکل، بورای flickerعکوس ین این جواموع بورای ترمعروف گذارند.یم به اشتراک

 اشد.بیم youTubeیدیوها وو برای  del.icio.usذخیره 

                                                           
1. Social networks 

2. Myspace 

3. blogs 

4. wikis 

5. podcast 

6. forums 

7. Content communities 
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باشند که مقادیر کموی از محتووی یم: بالگ هایی با حجم کم 2میکرو بالگ ها -5

در این زمینه نقش  1ییترتو کنند.یمرا به صورت آنالین از طریق شبکه تلفن همراه پخش 

 رهبری را دارد.

 

 ی اجتماعیهاشبکهساختار 

باشوند یممواعی های اجتیتموجودگرافیکی از روابط میان  ی اجتماعی بازنماییهاشبکه

( بوه عنووان مجموعوه ای از هاسوازمانهای اجتماعی )مثل مردم یوا یتموجودکه در آن 

ی هاشوبکه بوه عبوارت دیگور شووند.یممشاوره یا تجوارت( ارائوه مثل )و روابط  هاگره

 سواختار کننود.یمرا به یکدیگر متصول  هاگرهاجتماعی مجموعه ای از روابط هستند که 

تعریوف  تمرکوز توراکم یوا گوراف، ماننود ازخواص ریاضی با برخی یی اجتماعهاشبکه

 .(Hinds & Lee:4شود )یم

، هواداده هواآنی جدیدی گردیود کوه سواختار اقتصادهاانقالب اطالعات منجر به تولد 

و  هاسوازمان، هواگروهیی از افوراد، هواگرهی اجتمواعی هاشوبکهو دانوش اسوت.  اطالعات

های متقابول گوره یوابسوتگد که به یک نوع یا انواع بیشوتری از باشنیمهای مربوطه یستمس

 اجتموواعی، ارتباطووات های مشووترک،یوودهاهووا و ینشب، هوواارزشکووه شووامل  انوودخورده

، مشارکت گروهوی در هاسازمانیت مشترک در عضو مالی، تجارت، تبادالت یشاوندی،خو

 .(Serrat,2009:1باشند )یم وقایع و ...

یس بووک فو با جوامعی مثل مای اسپیس، هایی جهانی هستندیدهپد ی اجتماعیهاشبکه

پیوندنود قوادر بوه یمی که به این جواموع افراد ها کاربر در سراسر جهان.یلیونمو توییتر با 

تواننود بوه یم هواآنباشوند. یمرسوانه ای  های خود به صورت چندینگرانانتشار عالیق و 

های یتسوا های جدید باشوند.یدوستو یا به دنبال  دوستان موجود خود لینک ایجاد نمایند

کننود یمو مشوترک کموک هاییسورگرم عالیوق و ی اجتماعی به افراددرشوناختهاشبکه

(Online Social Networks,2008:5) های شبکه اجتماعی جواموع آنالینوی یتسا. وب

ارتبواط افوراد را از ها آنگذارند. یمهای خود را به اشتراک یتفعالهستند که افراد عالیق و 

                                                           
1. microblogging 

2. Twitter 
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 Online Socialکننود )یمو طریق چت کردن، ارسال پیام یا پسوت الکترونیکوی بور قورار

Networks:10). 

های مبتنی بر وب هستند که بورای افوراد ایون یسسروی اجتماعی هاشبکههای یتسا 

 سیستم. ( ایجاد پروفایل اجتماعی یا شبه اجتماعی در محدوده2) کنند:یم امکانات را فراهم

( 2) ارتبواط را بوه اشوتراک گذاشوت. هواآنتوان بوا یم لیستی از کاربران دیگر که ( ارائه1)

گوذاری و  نوام مشاهده لیست ارتباط خود و دیگران و لینک شدن با لیست ارتباط دیگوران.

ی اجتمواعی بوه هاشبکههای مختلف متفاوت است. عبارت یتساطبیعت این ارتباطات در 

توان بوه جوای یکودیگر بوه کوار بورد. یمهم تعبیر می شودو دو عبارت را  گفتمان عمومی

های خود را یلپروفاتوانند یمی اجتماعی این است که افراد هاشبکهویژگی منحصر به فرد 

 .(Boyd & Ellison,2007:1-20دهند )نمایان و یا در دسترس دیگران قرار 

که عموماً فوردی یوا سوازمانی  ییاهشبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره

 یها. شوبکهدهنودیمورا پوشوش یک یا چند نووع وابسوتگی خواص  وهستند تشکیل شده

کاربران اینترنتی حول  که اینترنتی هستند یهاتیاجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب سا

بوا اجتماعی  یها. شبکهکنندیمیکدیگر ارتباط بر قرار محور مشترکی به صورت مجازی با 

، دوسوت یوابی، عالیوق مشوترک در و تجواریحرفوه ای مووارد  خاص شواملموضوعاتی 

 نیومشوترک، د تیوزبوان مشوترک، مل ی و بواقیسینما، ورزش، موسمثل  مختلف یهاحوزه

های اجتمواعی در جامعوه شناسوی، انسوان شوبکه ..مشترک در فضای مجازی فعال هسوتند

ناسوی زبوان، علووم ارتباطوات، علووم شناسی، جغرافیوا، روانشناسوی اجتمواعی، جامعوه ش

 .روندیمبه کار اطالعات، مطالعات سازمانی، اقتصاد و زیست شناسی مدرن 

هوا و ابزارهوا بورای به مجموعوه گسوترده ای از روش "تحلیل شبکه اجتماعی"عبارت 

. در مقابول قلمورو نظوری کندیاجتماعی اشاره م یهابرنامه نویسی و تحلیل بازنمایی شبکه

متفواوت  یهاشوبکه بوه جنبوه یهوااجتماعی شوامل کواربرد مفواهیم و دیود گاه یهاشبکه

. پایووه و اسوواس اولیووه باشوودیروانشناسووی اجتموواعی، جامعووه شناسووی و علوووم سووازمانی م

. روش تحلیول شوودیاجتماعی بر اساس ریاضی و توسط تووری گوراف ارائوه م یهاشبکه

شبکه طراحوی  یهاامه نویسی وایجاد دادهاجتماعی روی ماتریس جبری برای برن یهاشبکه

اجتماعی دارای تعدادی خصوصیات مثبت با توجوه بوه کواربرد  یها. تحلیل شبکهشوندیم

دیگور  یهوارا کوه بوا روش ییالگوهوا تواندیآن به عنوان ابزاری تحلیلی دارد. کاربرد آن م
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لیل شوبکه اجتمواعی در اندازه گیری تح تواندیالگوها م ینمحسوس نیست آشکار نماید. ا

به صورت کیفی در بازنموایی دو یوا سوه بعود گرافیکوی شوبکه  تواندیبازتاب پیدا کند یا م

مشاهده شود. عالوه بر این استفاده از تحلیل شبکه اجتمواعی روشوی کموی بورای مطالعوه 

بزرگ و نخبگوان  یهااجتماعی پیچیده مثل خویشاوندی، ساختار جامعه، شرکت هاییدهپد

شوود یکیفوی محودود مو ی، در غیر این صورت تحقیقات به ابزارهانمایدیاهم مقدرت فر

(Hinds & Lee:4). 

 

 تئوری سرمایه اجتماعی

 یهاسواختار شوبکه یرکه به طور گسترده ای در مورد توأثای است نظریه 2سرمایه اجتماعی

اجتمواعی  . تووری سرمایه اجتماعی هم خود شبکهرودیاجتماعی در نتایج گروهی به کار م

. گیوردیدر نظور م را و هم دانش و دیگر منابعی که ممکن است از طریق شبکه تجهیز شود

 یهااز یک پوارادایم پوردازش اطالعوات بورای بیوان چگوونگی تاثیرسواختار شوبکه یتوور

روابوط  .هموان(کنود )یاجتماعی روی نتایج اجتماعی در سطوح فردی و گروهی استفاده م

. شوودیاری جریان اطالعات، دانش یا دیگور منوابع در نظور گرفتوه ماجتماعی به عنوان مج

 محودودیت بیشوتر یوا بوا اجتمواعی یهاساختار شبکه مدعی استنظریه سرمایه اجتماعی 

کاربرد منابع را تسوهیل خواهود نموود. بوه  ،به هم پیوسته در شبکه یهامجمو عه ای از گره

و  شوودیمنسوجم م یهواود آمدن گروهمحدویت و ساختار بسته باعث به وج رسدینظر م

ایوون نوووع سوواختار از هنجارهووا و اعتموواد مشووترک حمایووت نمایوود  رودیانتظووار موو

(Coleman,1988:95-120). 

اجتمواعی  یهازیور مجموعوه رسوانه باشوند کوهیاجتماعی مفاهیمی کالن م یهاشبکه

شوبکه اند. هواده شودههوا بنیوان ناجتماعی بر عالیق افوراد و گروه یهاد. شبکهنقرارمی گیر

اسواس ارتباطوات میوان اجوزای  ی اجتماعی سنتی کوههاشبکهاجتماعی اینترنتی، بر خالف 

یا  کیبهک، با هم تناظری یباشدیمو کنش متقابل  رودرویی چهره به چهره اساس شبکه بر

یی چوون دوسوتی، خویشواوندی، عالیوق هارابطوهچند به چنددارند. تنواظر ممکون اسوت 

ادل تجاری و یا باورهوای مشوترک را در بور بگیورد. در یوک شوبکه اجتمواعی، مشترک، تب

                                                           
1. Social capital 
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عمودی وجود ندارد و تنها عامل مهم، افرادی هستند که در این گراف به هوم  مراتبسلسله

 .(Mirkooshesh:162شوند )یمپیوسته به دیگران متصل 

 

 ی اجتماعی )نسل دوم وب(هاشبکهی هایژگیو

، وب 1الکترونیکوی پست به حقیقت پیوست. 20در دهه  2گستر یا وب جهان نسل اول وب

ی تجواری، اخبوار آنالیون در ایون هاتیسا ،4گپی هااتاق، 2، موتورهای جستجوهاتیسا

بوا  2222در اوایول سوال  نسل دوم وب .(Shih,2009:28)دوره ظهور و پیشرفت نمودند 

فحات پروفایول و ارتباطوات ص هاشبکهی اجتماعی پا به عرصه گذاشت. این هاشبکه ظهور

ی مشهوری مثل فیس بووک قورار هاشبکهمبنای  هاشبکهدوست یابی را معرفی نمودند. این 

 .(Shih:30)عضو در سراسر جهان دارند  هاونیلیمگرفتند که امروزه 

 از: اندعبارتاجتماعی  یهاشبکه یهایژگیو نیترمهم

  کواربران تموایلی بوه  معمووالًت زیرا ی اجتماعی واقعی تر شده اسهاشبکههویت در

 افزودن افراد ناشناس به لیست دوستان خود ندارند.

 ،عکوس، لمیف به اشتراک گذاشتن اطالعات یا محتوی تولید شده توسط کاربران مثل ،

 ی شخصی و عمومی.هادگاهیدخبر و تجربیات یا 

  هاگروهقابلیت بسیج کردن و سازماندهی افراد و. 

 ی صنفی و عقیدتی مختلف.گروهابط دوستانه میان افراد و ایجاد روا 

 .افزایش اعتماد میان کاربران به دلیل شفاف تر بودن فضای ارتباطات 

 صووت،  ،ی اجتمواعی بوا کواربرد فویلمهاشبکهدر  2قابلیت استفاده از چند رسانه ای

 .چت کردنعکس، انیمیشن، متن و گرافیک و لینک و 

 به دلیل وجوود فضوای نقود ها رسانهی اجتماعی نسبت به سایر هاشبکه زبان متفاوت

 و سیاستمداران. هاتیحاکم

  ی اجتماعی.هاشبکهحاکم بودن خرد جمعی بر 

                                                           
1. World Wide Web 

2. email 

3. Search engines 

4. Chat 

5. Multimedia 
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  ی جهانی شدن است.هایژگیوی اجتماعی که از هاشبکهی زبانی در مرزهاحذف 

  ی هارسوانهنقوش  ی اجتماعی و ایفوایهاشبکهاطالع رسانی و خبر رسانی از طریق

 ی جریان اصلی.هارسانهجایگزین در مقابل 

  ی هوایژگیوابتکار، خالقیت، نوآوری، ساختار دموکراتیک وسرمایه اجتماعی از دیگر

 .باشدیمی اجتماعی هاشبکه
 

 ی عربیکشورهادر  فیس بوک و توییتر ضریب نفوذ

گورا داشوتند و بوه دلیول  های اخیر نقشی حاشیه ای و نخبهیزشخی عرب قبل از هارسانه

ی اجتماعی را به هارسانهیدادهای اخیر رو. اندداشتهیر را تأثنرخ نفوذ پایین اینترنت حداقل 

ی اجتماعی مثول فویس بووک، تووییتر ووبوالگ هوا اعتبوار هاشبکهخط مقدم آورد و برای 

 رد.ها بدست آویزشخ به فراگیر شدن کمک فراوانی در گزارش و سرعت انتشار اخبار و

میلیوون نفور و در  13حودود  1022تعداد کاربران فیس بوک در جهان عرب در آوریل 

 22حودود  1020مقایسوه در آوریول  در میلیون نفر بووده اسوت. 2/12حدود  1022 یهژانو

میوانگین نفووذ کواربران  1022میلیون کاربر فیس بوک وجود داشته است. در ابتدای آوریل 

این میوزان زیور  1020درصد بود که در انتهای سال  2/5از فیس بوک در منطقه عربی بیش 

 20به میوزان  1022درصد بود. تعداد کاربران فیس بوک در جهان عرب در ربع اول سال  1

ی عرب خلیج فارس به همراه لبنوان جوزء شوش کشوور اول کشورهادرصد افزایش یافت. 

قورار دارد. یوک چهوارم  باشند و کشور امارات در صودریمعرب در استفاده از فیس بوک 

درصد کاربران فیس بووک در منواطق  50کاربران فیس بوک در دنیای عرب مصری هستند. 

 1022دهد. تعداد کاربران تووییتر در آوریول یمسال تشکیل  12تا  22عربی را جوانان بین 

بوه میلیون در روز  22از  میلیون افزایش داشت. بنا بر گزارش توییتر توییت ها 100بیش از 

درصودی را نشوان  42افزایش یافت که رشدی  1022میلیون در روز در ربع اول سال  222

-Civil Movements: The Impact of Facebook and Twitter,2011:9دهود )یمو

15). 

تعداد کاربران فیس بوک و ضریب نفوذ این شبکه اجتمواعی در منواطق مختلوف جهوان در 

 ت:جدول زیر آمده اس در 1022ژوئن  20
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ضریب 

نفوذ 

 بوکفیس

رشد 

بوک در فیس

 ماه 20

کاربران 

 20بوک فیس

 1022ژوئن 

کاربران 

 22بوک فیس

 1022آگوست 

جمعیت در 

 1022سال 

مناطق 

جغرافیایی 

 جهان
3.9% 59,372,900 152,957,480 93,584,580 3,879,740,877 Asia 
3.0% 13,058,020 30,665,460 17,607,440 1,037,524,058 Africa 

25.6% 46,802,400 208,907,040 162,104,640 816,426,346 Europe 

20.7% 47,099,020 115,288,940 68,189,920 555,856,161 Latin 
America 

48.4% 18,945,500 167,999,540 149,054,040 347,394,870 North 
America 

7.5% 4,240,946 16,125,180 11,698,120 216,258,843 Middle 
East 

14.3% 1,978,460 5,903,520 3,925,060 41,427,004 
The 

Caribbean 

36.4% 1,284,900 12,881,560 11,596,660 35,426,995 
Oceania / 
Australia 

10.3% 192,968,260 710,728,720 517,760,460 6,930,055,154 
WORLD 
TOTAL 

 

 بوک و ضریب نفوذ این شبکه اجتماعی در مناطق مختلف جهانتعداد کاربران فیس
(Internet World Stats, July 2011) 

 

 
Source: Arab Social Media Report Vol. 1, No. 2 

 

http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats3.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm
http://www.internetworldstats.com/europa2.htm
http://www.internetworldstats.com/stats10.htm
http://www.internetworldstats.com/stats10.htm
http://www.internetworldstats.com/america.htm
http://www.internetworldstats.com/america.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
http://www.internetworldstats.com/stats11.htm
http://www.internetworldstats.com/stats11.htm
http://www.internetworldstats.com/pacific.htm
http://www.internetworldstats.com/pacific.htm
http://www.internetworldstats.com/facebook.htm
http://www.internetworldstats.com/facebook.htm
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Source: Arab Social Media Report Vol. 1, No. 2 
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 ی عربیکشورهای استفاده از فیس بوک در روندهایارهای بین المللی و مع

ی عربی به فیس بوک کشورهاو عوامل جذب مخاطبان در  روندهای ارزیابی هاشاخص

 :(Facebook Usage:Factors and Analysis, 2011:10) از اندعبارت

 شاخص دسترسی دیجیتالی .2

 ضریب نفوذ اینترنت .1

 FDPدرآمد بر اساس سرانه   .3

 آزادی اینترنت .4

 ی توسعههاشاخصدیگر  .2

 شاخص شکاف جنسیتی جهانی 

 شاخص توسعه انسانی 
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111 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

الملطط   بطط  روابطط 

شطططماره   دومدوره 

شماره پ طاپ   اول 

  1931سوم  بهار 

 
 

 

 
 

 
Source: Arab Social Media Report Vol. 1, No. 2 



111 

 

 

 

 

 یهانقططش شطط  ه

اجتمططططططا   در 

تحوالت خاورم انه و 

 شمال آفریقا

 

 ی اجتماعی در تحوالت خاورمیانه و شمال آفریقاهاشبکهنقش 

همانطور که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت برمبنای انگاره پست مدرن از مفهوم 

ی اجتماعی چندین نقش را بوه طوور همزموان ایفوا هاشبکهی قدرتمند؛ هارسانهپارادایم 

هزینه و به روز را برای ارتباط افورا د بوا یکودیگر  کم روندی ساده، هاشبکهاین کنند. یم

ی سنتی بدون واسطه و به صورت آنالین و هارسانهکنند. این ارتباط بر خالف یمفراهم 

ین اخبار و اطالعات بدون گزینش از سوی منوابع بنابرا گیرد.یمدو یا چند طرفه صورت 

ی اعتراضوی هواجنبشتوانستند در  هاشبکهگیرد. این یمر رسمی در دسترس کاربران قرا

 هواآنی سیاسی را پر کنند و هاسازمانو  هاگروه احزاب، خاورمیانه و شما ل افریقا جای

 ی اجتمواعی قورار دهنود.هاشبکهی خودجوش مردمی در فضای هاحرکتیر تأثرا تحت 

ی اجتمواعی در دو مرحلوه هاشوبکهیندجهت دهی به افکار عمومی و بسیج موردم در فرا

در مرحلوه دوم شوبکه  پذیرد: مرحله اول شبکه سوازی در فضوای مجوازی ویم صورت

 سازی در فضای واقعی.

های جدیود مثول اینترنوت و یتکنولوژدهد که یمحوادث اخیر این حقیقت را نشان 

 ی کاربردی جدید در توسوعه سوریع و پایودارافزارهای اجتماعی و نرم هارسانهگسترش 

دیکتواتوری را بوه چوالش  هاسوالگذارند. بهار عربی نه تنهوا یمیر تأثتغییرات اجتماعی 

کشیده بلکه تشخیص مردم را نسبت به کارایی فن آوری هوای رسوانه ای جدیود در بوه 

ها را باال برده است. در حقیقت، یزشخی مشترک برای حمایت از هاارزشوجود آوردن 

یی مثل تونس، مصر، لیبی، سوریه، یمن و کشورهاکه در  های اجتماعی و سیاسییآرامنا 

ی متفواوتی شوکل گرفتوه هواروشبحرین رخ داده است توسط فن آوری های جدید به 

نقش اساسی ایفوا  هاانقالبها و یزشختوانند در ایجاد یمی اجتماعی هارسانهاست. آیا 

د و معتقدند که بزرگ نمایی قائل نیستن هارسانهنمایند  بسیاری چنین نقشی را برای این 

های عربی توسوط فون آوری هوای یزشخشده است. باید اذعان نمود که با وجودی که 

ی اجتمواعی هارسانهشده است.  هاآن نوین ایجاد نشده اما باعث گسترش و فراگیر شدن

 ی بواابزارهای همراه نه تنها مردم را قادر به سازماندهی و هماهنگی نمود بلکه هاتلفنو 

 .(Mirkooshesh:168) یدگردی مقابله با کنترل دولتی اطالعات براارزشی 
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ی کشووورهای مصوور و تووونس و دیگوور کشووورهای اخیوور در هاشووورشتظوواهرات و 

خاورمیانه و شما ل آفریقا که به انقالب فیس بوک و توییتر معروف شده است بر اسواس 

ده توسط کاربران شامل متن، باشد. محتوی تولید شیممحتوی ایجاد شده توسط کاربران 

 های صوتی است که توسوط کواربران اینترنوت ایجواد و بارگوذارییپکلتصویر، ویدیو 

اسوت ی اخیور بوازی نمووده هاشورششود. این محتوی نقش مهمی در اعتراضات و یم

(Comninos,2011:4). و  ی اینترنتوویهاشووبکهآوری ارتباطووات و اطالعووات مثوول  فوون

مهموی در مبوارزات بورای دموکراسوی و حقووق بشور درمنطقوه  ی هموراه نقوشهاتلفن

خاورمیانه و شمال آفریقا ایفا نموده است، اگر چه بسیاری از پژوهشوگران معتقدنود کوه 

کنار  در .(Kravets,2011:1-4نمود )بزرگ  آنباید بیش از حد نقش این فن آوری ها ر 

 هادههژیکی مهم دیگری مثل نقش فن آوری های ارتباطی و اطالعاتی عوامل غیر تکنولو

 مشوکالت مشروعیت و اقتدار، بحران سرکوب، به حاشیه رانده شدن سیاسی و اقتصادی،

هوا در منطقوه نقوش یزشخحقوق بشر و... نیوز در ایجواد اعتراضوات و  نقض اقتصادی،

 داشته است.

اند نقوش جمعی در فضوای مجوازی توانسوتههای ارتباطهای اجتماعی و سایتشبکه

طور کلوی ای در تغییور بافوت اجتمواعی کشوورهای عربوی منطقوه و بوهسوابقهو بی مهم

کرده افوزایش پرشوتاب قشور تحصویل .ایفوا کننود و شومال افریقوا کشورهای خاورمیانه

و تغییر در ترکیب و ساختار نخبگان قبلی به تدریج باعث تغییر ذائقه ارتباطی  دانشگاهی

گیری طبقوه به عبوارت دیگور، بوا شوکل است.ی عربی گردیده کشورهاعموم جامعه در 

ها برای دسترسی به اطالعات و اخبار، دیگور کرده در کشورها، این گروهجدید و تحصیل

کنند، بلکه بوا ها نمیهای سنتی نظیر رادیو و تلویزیون و روزنامهخود را محدود به رسانه

اطالعواتی  یازهوایهای آن نتگیری از قابلیاستفاده از امکانات نوین نظیر اینترنت و بهره

های مجازی در اینترنوت فرصوت سازند و از این رهگذر ایجاد شبکهخود را برطرف می

باشود. تحقیقوات نشوان بسیار مناسبی برای سازماندهی و تأثیرگذاری بور ایون اقشوار می

سوایت دهد که در کشورهای منطقه خاورمیانه در بین سیزده سوایت برتور، چهوار وبمی

هایی توان از نقوش سوایتهای اجتماعی وجود دارد. بر همین اساس، نمیبا شبکهمرتبط 
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سوازی در دهی بوه اعتراضوات جمعوی و شبکهبوک، توییتر و یوتیوب در شکلنظیر فیس

 سادگی گذشت.اجتماع به

اینترنتی بوا رادیوو و تلویزیوون و مطبوعوات دارد، دو  یهاتفاوتی که شبکه ینترمهم

اینترنتی اساسواً محودودیتی در ایجواد و  یهاشبکه .ه بودن ارتباط استطرفه و چند طرف

از آن استفاده کننود، عضوو آن شووند و بوا دیگوران  توانندیاستفاده ندارند و همه افراد م

ها از آن جا که در انحصار شخص، سازمان و یوا حکوموت ارتباط برقرار کنند. این شبکه

اند. به همین دلیل به نظور و خبررسانی حل کرده نیستند مشکل چند صدایی را در ارتباط

خودکامه ترس ویژه ای از آزادی مردم در استفاده از این  یهاکه حکومت رسدیم منطقی

مواهواره ای داشوته باشوند. در بسویاری از کشوورهای عربوی  یهاها و نیوز شوبکهشوبکه

مخوالف و  یهواگو وبال هایتاجتماعی و سا یهاها از طریق فیلتر کردن شبکهحکومت

یا با پایین آوردن سرعت اینترنت مورد استفاده مردم سعی کردند تا دسترسی افراد را بوه 

انع سازی ها، مردم بوه طوور گسوترده از ایون وها محدود کنند. اما با همه این ماین شبکه

بورای  ییهاو راه کنندیها به عنوان ابزار اطالع رسانی و ارتباط با یکدیگر استفاده مشبکه

 .اندپیدا کرده کنندیها ایجاد مغلبه بر موانعی که حکومت

منتشور  1002کوه در سوال  (UNDP)2بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملول 

ی عربی هیچ پیشرفت محسوسی درتوجه بوه آزادی هادولتبه طورر کلی  گردیده است،

 Towards Productive Intercommunication forاند )نداشووتهبیووان و اندیشووه 

Knowledge,2009) .دشمن اینترنت را اعالم  22گزارشگران بدون مرز  1002سال  در

کشور لیبی، سوریه، عربستان و تونس نیز در این لیست قرار داشتند. در سوال  4نمود که 

و سووریه در لیسوت  عربسوتان 1022، مصر، سوریه و توونس و در سوال عربستان 1020

این سازمان عربستان، سووریه و مصور را بوه عنووان  1022ر سال همچنان باقی ماندند. د

 Reporters Without) زنووووودان وبوووووالگ نویسوووووان اعوووووالم نموووووود

Borders,2005,2010,2011). 

ی سواخت افزارهافیلترینگ اینترنت در منطقه بسیار رایج است و این کار توسط نرم 

، عربستان، یمن، کویوت مانع ،قطر ،امارات ، تونس، بحرین،سودان گیرد.یمغرب انجام 

                                                           
1. United Nations Development Program 
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 & Helmiکننود )یمواز تکنولوژی غربی برای مسدود کردن محتوی اینترنوت اسوتفاده 

York,2011:2). ی مسوتقل هارسوانه. از مراکش تا بحرین جهوان عورب شواهد ظهوور

مداوم تعامل شهروندان با اینترنت اسوت و انتظوار  اجتماعی پر جنب و جوش و افزایش

 یوودنمامیلیووون نفوور از جمعیووت عربووی را جووذب  200حوودود  1022رود تووا سووال یموو

(Ghannam,2011:4). قادر به ساکت کردن مخالفان و  هادولتوجود سانسور شدید  با

و تولیود محتووی  انودنبودههوای ارتبواطی یتکنولوژیا جلوگیری از فعالیت و استفاده از 

اسر منطقه در حال رشود بووده ی اجتماعی در سرهاشبکهاینترنتی و استفاده از اینترنت و 

و  با معترضان و وبوالگ نویسوان هادولتقهری  برخورد .(Hofheinz,2007:61است )

کند و قطع کردن اینترنت، دستگیری و زندانی کردن و ضرب و شتم فعواالن اینترنتوی در 

ی اجتماعی هاشبکهی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا نشان از اهمیت اینترنت و کشورها

 .(Comninos:9-11رد )دا

 20شووند. یمی اجتماعی جوذب هاشبکهی عربی جوان است و به کشورهاجمعیت 

سال هستند و در  12ی یمن، عربستان، اردن، مراکش و مصر زیر کشورهادرصد جمعیت 

باشود یمودر صد کل جمعیوت  45تا  22سال بین  12ی عربی جمعیت زیر کشورهابقیه 

(The Arab Media Outlook, 2008-2012:47) رود تقاضووا بوورای یموو. انتظووار

ی اجتماعی و وبالگ نویسی رشد نماید. هنووز آغواز طلووع عصور دیجیتوال در هاشبکه

ی ماهواره ای در پخش اخبوار و هاشبکهی اجتماعی نیز مانند هارسانه جهان عرب است.

ان انتظوار داشوت توینم با این وجود یر گذارند.تأثبر روند تغییرات  اندتوانستهاطالعات 

تغییورات سیاسوی بوه وجوود آورنود.  ی اجتماعی به تنهواییهاشبکهکه وبالگ نویسی و 

بوه ایون پروسوه سورعت  تواننودیمی اجتماعی هارسانهپروسه تغییر دراز مدت است و 

 شتاب گرفته است. 1022توان گفت که این تغییرات از آغاز سال یمببخشند. 

 اندتوانسوتهی اجتماعی هاشبکهد، دیجیتالی هستند. های جدییزشخی کلیدی ابزارها

یی به وجود آورنود هاکانالی نامتجانس را از راه دور به یکدیگر نزدیک نمایند و هاگروه

ها و اقودامات سونتی، یتفعالرا تضعیف نماید. در کنار  هارسانهکه کنترل سنتی دولت بر 

ی اجتمواعی بورای ارتبواط و هاسوانهراینترنت ابزاری بورای انتشوار اخبوار و اطالعوات، 
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رونوود یمووی همووراه و دیجیتووالی بوورای ضووبط وقووایع بووه کووار هوواتلفنهموواهنگی و 

(Williamson,2011:3). 

ی ابزارهاها را حمایت نموده و چگونگی استفاده از یمصرفعاالن دیجیتال از مراکش 

اعی نقوش مهموی در ی اجتموهارسانهدادند. با وجودی که یم آموزش هاآنبه  اینترتی را

با وجودی که عباراتی مثل  را بزرگ نمایی کرد. هاآنها ایفا نمودند اما نباید نقش یزشخ

ی سونتی و جدیود را هارسانه، انقالب فیس بوک فضای 1انقالب دیجیتالی، انقالب وب 

و اصالحات توسوط مردموی بوه وجوود  هاانقالبپر نموده است، اما باید توجه نمود که 

 & Neubauerدارنود )که در معرض شرایط اجتماعی و سیاسوی خاصوی قورار آید یم

Pusnik, 2011:4).  ی سیاسی اجتماعی به مردم تعلوق دارد هاجنبشباید تاکید نمود که

رسد کوه سوووال یمبه نظر  .(Herrera, 2011:1) های جامعهیتکنولوژو  ابزارهاونه به 

تووان تحوت عنووان یمنه و شمال افریقا را اساسی این نیست که آیا منازعات در خاورمیا

انقالب فیس بوک دانست یا نه بلکوه آن اسوت کوه چگونوه نسول دوم وب بوه گفتموان 

شوود عمووومی و مبووارزات سیاسووی مووردم در منطقووه کمووک نمووود و باعووث تقویووت آن 

(Neubauer &Pusnik:4). 

ن منبوع را نبایود بوه عنووا دهد کوه نسول دوم وبیمی مصر و تونس نشان هانمونه

برای مبارزات مردم  به عنوان کاتالیزوری سیاسی دانست بلکه آن -های اجتماعییریدرگ

و سوکویی بورای ارتباطوات و  هاآنکند و فضای آزادی برای مطرح شدن افکار یمعمل 

در فضوای  قوبالًجامعه ای که  کند،یمهمچنین ساخت روابط اجتماعی یک جامعه فراهم 

 .(Morsi,2011:3-4) کل گرفته استسیاسی واقعی ش -اجتماعی

ی اجتمواعی و محتووی تولیود شوده توسوط کواربران در منطقوه هاشوبکهاستفاده از 

پوس از  هاشوبکهبی سابقه بوده است و ضریب نفوذ ایون  کامالًخاورمیانه و شمال افریقا 

. باشدیمدر تحوالت منطقه  هارسانهیر گذاری این تأثها نشان دهنده نقش و یزشخآغاز 

جلب شد و این موضوع  شهرهادر طول بهار عربی توجه جهانیان به اعتراضات مردم در 

ی اجتماعی میسر گردید. بسویاری از معترضوان از امکانوات هاشبکهدر اثر اطالع رسانی 

ی خوود را هادرخواسوتبرای ایجادمحتوی در اینترنوت اسوتفاده نمودنود و  هاشبکهاین 

ی اجتمواعی و بسویج هاشوبکهدگان بسویج شوده توسوط مطرح نمودند. میان تظاهر کننو
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باعوث ایجواد  اجتمواعی یهارسوانه ایان ها پیوند آشکاری وجوود دارد.یختظاهرات در 

اولیه به تجمعات و اعتراضات شدند. با وجودی که ممکن است عبوارت انقوالب  شتاب

ی در حرکت و ی اجتماعی توانستند نقش مهمهاشبکهفیس بوک یا توییتر دقیق نباشد اما 

هوا یزشخی اجتماعی درتوجه اولیوه جهوان بوه هاشبکهسرعت این تحوالت ایفا نمایند. 

ی منطقه به مبارزات دموکراتیک منطقه کمک کشورهادر دیگر  متعاقباًدرمصر و تونس و 

کوه توسوط  ی هموراه توانسوتد اخبواریهاتلفنبا همراهی با  هاشبکهاین  زیادی نمودند.

 شود راپوشوش دهنود وبوا اشوتراک گذاشوتن تصواویرینمپوشوش داده ی دیگر هارسانه

ومطالب مربوط به تظاهرات فرصت دست یابی به حقایق را برای هموه جهانیوان فوراهم 

 .((Comninos:6-9 یندنما

 

 گیرینتیجه

ی اعراب خاورمیانه و شمال افریقوا کوه از هازشیخی قدرتمند در موج هارسانهپارادایم 

شد و با سرعت بی سابقه ای در کل منطقه گسترش یافت به وضووح  تونس و مصر آغاز

ی ارتباطی مبتنی بر اینترنت هایتکنولوژقابل مشاهده است. این موضوع نه تنها در نتیجه 

ی اجتماعی و اقتصادی عمیق در منطقه همراه با سولطه هابحرانبه دلیل وجود  است بلکه

. داسوتان باشودیمی نسل جدید ندارند نیز اازهین ی اقتدارگرا که پاسخی برایهاحکومت

خاورمیانه و شمال افریقوا داسوتان شورشویان جووانی اسوت کوه خواهوان دموکراسوی و 

ی ارتبواطی نووین و هایتکنولوژی که با استفاده از جوانان .باشندیم کتاتورهایدسرنگونی 

تموام جهانیوان  پژواک اعتراضات خود را به گوشاند توانستهی اجتماعی هاشبکهبه ویژه 

 برسانند.

اجتموواعی و اینترنتووی غیوور رسوومی نقووش پررنگووی در وقوووع و هوودایت  یهاشووبکه

انود. اسوتفاده از ایفا کردهو شمال افریقا  ی عربی خاورمیانهکشورهادر اعتراضات مردمی 

محودود کننوده نسوبت بوه دسترسوی کواربران از سووی  یهااین ابزارها بوه رغوم اقودام

ضد دولتوی بووده  یهاگذار در شکل گیری روند مخالفت ریاجزاء تأثعربی از  یهادولت

دیگور مردم در  ،سیاسی تونس و مصر یهااست. پس از تحوالت صورت گرفته در نظام

اردن،  سووریه،از جمله کشورهای لیبی،  خاورمیانهسیاسی منطقه شمال آفریقا و  یهانظام
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ر اصالحات در ساختار سیاسوی و رونود عربستان، یمن، بحرین، الجزایر و ... نیز خواستا

 یهواشدند. این خواسوته منجور بوه شوکل گیوری جنبش خود دموکراسی در کشورهای

 .حاکم در آن کشورها شدی هااعتراضی محدود یا گسترده علیه نظام

ارتباط جمعوی و اینترنوت و  یهارسانه ریتأث استآنچه در این تحوالت انکار ناپذیر 

یتر در اطوالع رسوانی سوریع و یتوو و عی از جمله فیس بووکاجتما یهابخصوص شبکه

. بوا وجوود قطعوی گسوترده یوا کنودی باشودیتحوالت در کشورهای منطقه م ازگسترده 

سرعت اینترنت، تلفن همراه و سامانه ارسال پیام کوتاه، در بعضوی از کشوورها بواز هوم 

و  گورددیمو رسوانی خبری، اطوالع یهاتحوالت منطقه سریعاً از طریق اینترنت و شبکه

بخصووص توسوط کواربران  هواییموایجهوت تجمعوات اعتراضوی و راهپ هایزیبرنامه ر

و این موضوع، نشوان دهنوده  ردیگییتر و فیس بوک صورت میاجتماعی در تو یهاشبکه

 .باشدیدر تحوالت سیاسی و حتی اجتماعی م ارتباطی نوین نقش ابزارهای

ی هارسوانهتوسوط  هاشوورش ایون فرضویه کوهمعتقدند که بسیاری ازدانش پژوهان 

ها چنین نقشی را بورای ایون رسوانهبا واقعیات تطبیق ندارد و اندشدهاجتماعی دامن زده 

با وجوودی نگارنده معتقد است، بزرگنمایی شده است.  این نقش قائل نیستند و معتقدند

این  د، اماناشجدید ایجاد نشده ب هاییعربی توسط تکنولوژ یهاکه ممکن است انقالب

ها و اعتراضوات مردموی در یزشباعث گسترش خ ی اجتماعیهاشبکهو به ویژه  هارسانه

بلکوه  نموودو نه تنها مردم را قادر بوه سوازماندهی و همواهنگی تظواهرات  منطقه گردید

 ید.ابزاری برای مقابله با کنترل دولتی بر اطالعات نیز گرد
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