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چکیده
تحوالت در حوزه ارتباطات و فناوری امروز اغلب جنبههای مختلف بشری در حوزه انسانی و اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آن را
دستخوش تغییر قرار داده است؛ یکی از آثار این دگرگونی بر حوزه قدرت دولتها بوده است؛ اکنون این پرسش به میان آید که
رسانههای جمعی چه تأثیری بر شکست نخستین دولت اخوانالمسلمین در مصر داشتند؟ به نظر میرسد که عدم توجه و نادیده
انگاشتن تغییرات جهانی در حوزه ارتباطات که از حالت تکسویه به چندسویه دگرگون شده است در شکست نخستین دولت
اخوانالمسلمین مؤثر و معنادار دارد بوده است؛ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که رسانههای نوینجمعی به جمعیت باالی جوانان در
این کشور کمک نموده تا در مقابل سیاستهای نخستین دولت اخوانالمسلمین و رهبران آن مقاومت نمایند؛ برهمین اساس مقاله
بامبنا قراردادن مطالعه اسنادی با روش کتابخانهای و با تحلیل و استفاده منابع موجود ،علل شکست اخوانالمسلمین را با توجه به
اثرگذاری متغیر رسانه و شبکههایاجتماعی بررسی نموده است.

واژگان کلیدی :مصر ،رسانه ،اخوان المسلمین ،شبکههای اجتماعی ،جوانان.
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مقدمه
رشد فناوری در حوزه رسانه و ارتباطات با ادغام ماهیت فضای مجازی و حقیقی دنیای کوچکی را شکل دادهاند که
شهای گوناگون زندگی اجتماعی و فردی انسانها را تحت ت ثأ یر قرار داده است؛ یکی از این موضوعات مهم
بخ 
تها و افراد در سپهر عمومی جامعه است؛ در حقیقت امروز در مرحلهای هستیم که
موضوع ارتباط و تعامل دول 
مرحله فزاینده دگرگونی و درهم تنیدگی جهانی واژه و مفاهیم است ،نفوذپذیری ،فروریزی ،زیرذرهبین بودن
تها ،تغییر تعریف قدرت در جامعه و ...همگی به واسطه انقالب در حوزه ارتباطات و تغییر شکل رسانهها است
دول 
()Ashok,2001؛ به تعبیری امروز ظهور رسانههای چند سویه نوین اثرگذاری رسانه از حالت تک سویه خارج نموده
و به آن ابعاد همگانی برای همه فرد به فرد افراد جامعه ایجاد نموده است؛ این موضوع سبب درنوردیده شدن
تها ،و روابط اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی شده است و
شها ،هوی 
مرزهای ملی و دگرگونی در مفاهیم ،ارز 
اثر مستقیمی بر قدرت دولتها گذاشته است؛ درواقع رسانههای امروز انقالبی را در فنون ارتباطی و اطالعاتی به
لگیری یک نظام ارتباطی جدید مبتنی بر زبان همگانی دیجیتالی بنیاد سپهر عمومی
وجود آورده است و سبب شک 
یتابد و حتی دورافتادهترین و
چگونه انزوا گزینی و کنارهگیری را بر نم 
جوامع را چنان دگرگون کرده که هی 
یترین جوامع امکان کنترل قطعی را از دست دادهاند و مفاهیم دنیا به شدت به یکدیگر نزدیک و به اصطالح
سنت 
کو کچ

شدهاند ()Gasiorowski,2013:89؛ این موضوع سبب شده خصوصًاًا نسل جوان که اغلب با کاربرد این

یشوند خصوصًاًا در کشورهایی مانند مصر که جمعیت باالیی جوان دارد؛ زمینه ساز ظهور دو
رسانه سریعتر آشنا م 
نسل متفاوت باشد یکی کام ًالًال آگاه با تکنولوژی و دیگر در فضای گذار از رسانههای تک سویه و به چند سویه
یافزاید؛ به همین جهت این
هست؛ این موضوع بر اهمیت و ضرورت مطالعات موردی در این حوزه بیش از پیش م 
تحقیق با انتخاب کشور مصر و اثرات رسانههای نوین اجتماعی بر شکست اخوان المسلمین تالش داشته به موضوع
یآید که رسانههای جمعی نوین چه ت ثأ یری
جهت دهی و محوریت دهد؛ در همین راستا این پرسش اساسی به میان م 
یرسد که عدم توجه و نادیده
بر شکست نخستین دولت اخوانالمسلمین در مصر داشتند؟ در نگاه نخست به نظر م 
کسویه به چندسویه دگرگون شده است در شکست
انگاشتن تغییرات جهانی در حوزه ارتباطات که از حالت ت 
فنسلی میان نسل جوان مصر
نخستین دولت اخوانالمسلمین مؤثر و معنادار دارد بوده است و در این میان متغیر شکا 
بر نسل رهبران اخوانالمسلمین اثر گذارده و زمینهای شده که در برابر نخستین دولت اخوانالمسلمین مقاومت
نمایند؛ بهتعبیری باید اینگونه گفت که نسل رهبران اخوانالمسلمین همچنان دیدگاهشان نسبت به مسائل و مفاهیم از
جمله موضوع رسانه دیدگاهی پلگونه است و درحقیقت این نسل همچنان میان تفکر قدیم و جدید در حال رفت و
طهای تکسویه که دوران نوجوانی و جوانی که در آن زندگی
آمد است و همچنان دیدگاهش از حوزه رسانه ارتبا 
یتوانند با رسانه نوین ارتباط برقرار نمایند یا خیر؛
نموده است و همچنان افکارشان درگیر این نکته است که آیا م 
یرسد مشکلتر
همزمان این موضوع برای نسلی از رهبران اخوان که درچنین وضعیتی قرار دارند و به قدرت م 
یتواند با رسانههای تک ُبُبعدی و تک سویه
خواهد شد ()Abdel-Fattah,2013؛ چراکه با نسلی روبروست که نم 
فها و سخنان رهبران اخوان المسلمین باشد؛ به تعبیری این نسل
گذشته ارتباط برقرار نماید و صرفًاًا شنونده حر 
اساسًاًا در فضای مجازی و رسانههای نوین در حال زندگی کردن است؛ درحقیقت نسلی که در فضای ارتباطی چند

تأثیر رسانههای جمعی نوین بر شکست303 ...

سویه به دنیا آمده و در حال رشد است به بازی کردن در این فضا و قواعد این فضا آشنا شده و از این فضای
ینماید؛ نسلی که یک کنش سایبر دارد و حتی
مجازی به عنوان ابزاری برای پیشبرد برنامهها و اهداف خود استفاده م 
یدهد نسلی هست که به مانند نسل
اعتراض و اعترضات سراسری خود در کشور مصر را نیز در محیط سایبر انجام م 
یاندیشد ()Ebrahamnia and Oruji, 2011:45؛ برهمین
گذشته تفکر نمیکند و براساس فضای شکل گرفته جدید م 
اساس هدف انجام این دسته از تحقیقات یادآوری این نکته که رشد سریع وسایل ارتباط جمعی و کو کچ

شدن

تها را در
آنها به تمامی حریمهای خصوصی امن رسوخ نموده و قدرت فناوری و علم ،انحصار تک سویه دول 
عرصه هدایت افکار عمومی شکسته ،معیارهای قدرت و توسعه را دگرگون نموده و به سبب پویایی و تحولپذیری
وسیع عصر اطالعات ارزشهای جدیدی جایگزین ارزشهای قبلی شده است و نوعی فشردگی زمان و مکان را
ایجاد کرده ،استعارهای که قب ًالًال مارکس به آن حذف فضا به وسیله زمان نام داده بود که در آن فضا_مفهوم فواصل

تهای فناوری سبب
فیزیکی بین مکانها_ از اهمیت کمتري برخوردار خواهد بود؛ همانگونه انقالب و پیشرف 
یشود؛ زمان الزم نیز جهت ارتباط اقتصادي و غیره کاهش مییابد
تغییرات در ساختار و فضای جامعه م 

یباشد .سه عامل سوادآموزی ،صنعتی شدن
( .)Hanke,2013:14تصویر بیانشده به روشی براي فهم جهانی شدن نیز م 
و شهرنشینی موجبات آگاهی و بیداري سیاسی خصوصًاًا در نسل جوان را به وجود آورده است.
بر همین اساس مقاله با توجه به اهمیت موضوع تالش نموده تا ت ثأ یر رسانههای جمعی بر شکست نخستین دولت

اخوانالمسلمین در مصر را مورد مداقه قرار دهد .بنابراین با مبنا قرار دادن روش مطالعه اسنادی_ با روش کتابخانهای

و با تحلیل و با استفاده منابع موجود ،علل شکست اخوان المسلمین با توجه به متغیر رسانه بررسی نموده است؛
فهای موجود در پیشینه ،در دانش و برخی موارد،
ضرورت دارد که شرح داده شود ،در تحلیل دادهها شکا 
یکند ،پژوهش فوق از
ینماید و برای تعیین نقاط قوت تحقیق بینش کافی را ایجاد م 
فهای نظری را آشکار م 
ضع 
آنجایی که در دسته تحقیقاتی قرار میگیرد که دادهها باید مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده
یتواند نسبت به جمع آوری اطالعاتی که از
یپردازد؛ لذا محقق م 
هستند؛ بنابراین به تحلیل و بررسی ثانویه آنان م 
قبل تهیه شدهاند و در دادههای موجود در مورد سوابق عملکرد اخوان المسلمین موجود است؛ بهره برداری
نماید .درحقیقت «پژوهش اسنادی ،پژوهش مبتنی بر شواهد برگرفته از مطالعه اسناد؛ مانند آرشیوها یا آمار رسمی
است»؛ روش در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات به صورت فیش برداری از اسناد مرتبط به پیشینه تحقیق و
ادبیات موضوع از کتابها و مقاالت تخصصی ،پایان نامهها و جستجو درکتابخانه ها ،مراکز اسناد و پایگاههای اینترنتی
بوده و از آنها بهره خواهد برد .بر همین مبنا چرایی سقوط اخوان المسلمین متغیر رسانههای نوین ذکر شده در بخش
نهایی جمع بندی و مؤلفههای نهایی نیز بیان میشود .لیکن از آنجایی که در علوم اجتماعی ،جامعه شناسی و علوم
سیاسی و در شکل کلی رشتههای که با مسائل و پژوهشهای انسانی روبرو هستند؛ دو متد روش پژوهشی کاربرد

شهای "ایدوگرافیک " و یا "نوموتتیک " که موقعیتی میانهای دارند
یشود ،پژوه 
دارد که معمو ًالًال باهم بهکاربرده م 
شها در علوم مرتبط با انسان ،اغلب محدودیت زمانی و مکانی تعریف میشوند و در
یعنی بدین صورت که پژوه 
یگیرد؛ و به یک
رشتههای مرتبط با جامعه و سیاست سنت این گونه است که پژوهش روی یک پدیده صورت م 
دوره خاص یا یک دولت و کشور خاص اختصاص دارد؛ بنابراین در حوزه موضوعی به بررسی علل شکست
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نخستین دولت اخوان المسلمین پس از روی کار آمدن ،بعد از انقالب مصر از ُبُبعد رسانههای نوین جمعی ،پرداخته
و در حوزه مکانی کشور مصر را مدنظر قرار داده و به لحاظ زمانی تمرکز بر سالهای پس از تحوالت جهان عرب
تهای
(سال  1102میالدی) قدرت گیری و روی کار آمدن نخستین دولت اخوان المسلمین است .چراکه در میان دول 
منطقه خاورمیانهوشمالآفریقا مصر اولین دولت اسالمی (اخوان المسلمین) بود که با شکست روبرو شد؛ گرچه
کارگزاران سیاسی نظیر اخوان به فناوری جدید احتیاج دارند ،ولیکن همین تکنولوژی نوین تبدیل به چالشی عمیق
برای آنها شده است و در مصر زمینههای سقوط آنان را تسریع نمود؛ ضرورت دارد اشاره شود که در واقعیت امر
رسانههای نوین با افزایش دادن سطح شناخت و آگاهی بدل به زمینهای شدهاند که دیگر اطالعات مهندسی شده از
سوی افکار عمومی خصوصًاًا نسل جوان مقبولیت نداشته و این امر سبب شکسته شدن انحصار دولتی ،گروهی و
تهای اقتدارگرای عرب در مدیریت
تها خصوصًاًا دول 
حزبی در مهندسی افکار عمومی و آشکار شدن ناتوانی دول 
کشور شده است .این موضوع سبب تقسیم قدرت دولتها شده به شکلی که گروههای اجتماعی و نسل جوان با
یبیند و افکاری
پایگاه قرار دادن رسانههای نوین مجازی و فضایی که شخصی در آن رییس نیست ،رویدادهای که م 
یدهد و این در محیطی هست که به سرعت همگان این توان را
که در درون ذهن خود دارد را به سرعت انتشار م 
دارند که آن را مشاهده نمایند نظر دهند و به باز نشر آن بپردازند .نمونه این توانایی را در سالهای اخیر همواره در
تهای عرب آن بر منطق زور و بسیج اجتماعی و بحران سازی و...
منطقه شمال آفریقا شاهدیم منطقهای که حکوم 
استوار هستند و امروز توسط یک عامل قدرتمند رسانهای در حال از دست دادن مشروعیت و حاکم شدن منطق
دیگری و آن هم منطق عصر اطالعات ،منطق شبکهسازی و آشکارگی قدرت و در نتیجه آن کاهش توان سرکوبگری.
دیگر شاهد حاکمیت یک سویه جامعه تودهای نیستیم و در عصری قرار داریم که عصر ارتباطات چند سویه هست.
()Filiu,2011:52
ی خاورمیانهباعنوانهای تحوالت
یعرب 
در همین زمینه باید متذکر شد که تحوالت صورتگرفتهیاخیر در کشورها 
ی و اسالمی ،جنبش اسالمی و ...تحوالتی هستند که همچنان سیال وار ادامه
یعرب 
جهان عرب ،بهار عربی ،بیدار 
شها،
دارند؛ لیکن تحقیقات ،مقاالت و کتابهایی که تاکنون در این زمینه نگاشته شده در مورد ریشهها و دالیل جنب 
یها و مواردی از این
شها ،جایگاه و عملکرد افراد و گروهها ،پیش بین 
یها ،نوع جنب 
بسترها ،ماهیت تحوالت ،ویژگ 
شهای مربوط به حکومت بسیار محدود بوده است .به نظر
یباشند .شایان ذکر است که در جهان عرب پژوه 
قبیل م 
یرسد یکی از دالیل این امر نفرت و انزجار بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران عربی از دستگاه حکومت است.
م
تهای عربی برخالف آرزوها وآرمان های وحدت گرای نویسندگان و پژوهشگران
شاید به این علت که حکوم 
عرب به شکلی پاره پاره و در راستای منافع استعمار گران غربی سر برآوردهاند .این نویسندگان براین باورند که
نحال،
تهای عربی ،خود به معنای مشروعیت بخشیدن به آنها خواهد بود .باای 
تحقیق و پژوهش در خصوص حکوم 
یتواند به
بررسی پیشینه تحقیق یکی از فعالیتهای اساسی در هر پژوهش است که بدون پرداختن به آن ،پژوهش نم 
درستی صورت گیرد؛ لذا تاکنون درخصوص جنبههای مختلف تحوالت سال  1102در جهان عرب ،مطالب بسیاری
بهرشتهتحریر درآمدهاند؛ اما درباره اینکه «چه عواملی ،سبب شکست و یا تغییر رویکردهای اسالمگرایان در مصر
زمانی که قدرت را تحت اختیار گرفتند و اینکه چرا نتوانستند به رغم سابقه مدید تشکیالتی و سازمانی در حکومت

تأثیر رسانههای جمعی نوین بر شکست305 ...

موفق عمل نمایند؟ با این تعداد متغیر خصوصًاًا در مورد نقش رسانه در حوزه اخوان المسلمین کمتر به لحاظ علمی
کار شده است؛ در همین زمینه به عنوان نمونه پژوهشی توسط امینی با عنوان "نقش شبکههای اجتماعی مجازی در

تحوالت غرب آسیا (خاورمیانه) ،مطالعه موردی مصر و تونس" که در سال  1931در نشریه مطالعات عملیات روانی
تهای بن علی و مبارک اثرگذاری رسانههای مجازی
یشود که سقوط دول 
منتشر شده است؛ در این پژوهش اشاره م 
بر سپهر عمومی جامعه بود؛ درنمونه دیگر از این دسته از مطالعات در این حوزه پژوهشی توسط مرادی و دیگران در

بها ،مطالعه موردی موج بیداری اسالمی در کشورهای
سال  1931با عنوان "نقش رسانههای نوین در روند انقال 

عربی" که توسط نشریه مطالعات عملیات روانی منتشر شده است؛ به این نکته پرداخته است که شکافهای

اجتماعی وطبقاتی زمینه ساز خشم عمومی شده و این خشم با ابزار رسانه نوین جمعی از حالت بالقوه به بالفعل

تبدیل شده است و این رسانهها بودند که به یاری مردم پرداختند .همچنین در نمونه دیگر "تحوالت جهان عرب در
جهان عرب" که در سال  2931در پژوهشکده مطالعات راهبردی منتشر شده است .این پژوهش که شامل چهارده

شهای مردمی در جهان عرب گردآوری
مقاله است و توسط محققان کشور در زمینه تحوالت جهان عرب و خیز 
شده است؛ تالش دارد که این پدیده بزرگ سیاسی -اجتماعی جهان معاصر را از منظرهای گوناگون فکری ،اجتماعی

و سیاسی بررسی نماید؛ یا در نمونه دیگر ذوالفقاری ،پژوهشی با عنوان "تحوالت جهان عرب؛ مبانی فلسفی و
عملگرایی اسالمی" که در سال  1931گردآوری شده است .آنچه در این پژوهش و در محورهای مختلف پرداخته

یهای دینی ،سیاسی و اقتصادی کشورهای عربی
شده این که زمینههای وقوع تحوالت جهان عرب را باید در دگرگون 
تهای قابل توجه اقتصادی ،نتوانستند گروههای دینی و سیاسی و مدنی را در زندگی
جستجو کرد که ضمن پیشرف 
اقتصادی و سیاسی ادغام کنند .همچنین ال هوژپ هکنیا لیلد هب هک تسا هراشا هب مز ششهای آکادمیک در مورد وضعیت
مصر بعد از بهار عربی خصوصًاًا به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار محدود هست و عمده آثار و پژوهشها در
حوزه مطالعات حزبی بیشتر به سمت جامعه شناسی تاریخی حرکت نموده و اغلب در مورد احزاب دوره ناصری
مصر هست ،لیکن همین موضوع سبب شده که ادبیات علمی و پژوهشی در این زمینه نیز غنی نباشد؛ مشکل دیگر
آثار ژورنالیستی بوده که فاقد تحلیل علمی و از عمق برخودار نبودند و صرفًاًا به شرح وقایع پرداختهاند؛ گرچه
اطالعات میدانی خوبی در اختیار قرار میدهند؛ ولیکن فاقد تحلیل صحیح علمی و دانشگاهی هستند .موضوع دیگر
به دلیل ماهیت جناحی و حزبی ،اخوان المسلمین در مصر این محدودیت وجود داشته که اطالعات بعضًاًا باید چند
مرتبه با اطالعات از دیگر منابع تطبیق داده شود و این از لحاظ زمان پژوهش را با محدودیت مواجه میسازد و یا در
این مورد نیز گاهًاًا نتوانسته اطالعات چندانی به صورت دقیق کسب نموده و صرفًاًا به فعالیتها و اطالعات در
گذشته که دارای نمود عینی و مشابه بوده اکتفا نموده و بر همان اساس به ارزیابی پرداخته شده است.
یافتههای تحقیق
• کشور مصر
مصر ،سرزمین و کشوری است در شمال و شمال شرقی قاره آفریقا که مساحت آن  1.001.449کیلومتر مربع بوده و
یگردد .در شمال مصر دریای مدیترانه و در شرق آن
از دیدگاه وسعت بیست و هشتمین کشور جهان محسوب م 
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دریای سرخ قرار دارد .از سمت جنوب با سودان و از سوی غرب با کشور لیبی همسایهاست .البته از ناحیه صحرای
یتوان به اسکندریه،
یباشد .پایتخت مصر شهر قاهره است و از دیگر شهرهای مهم آن م 
سینا به فلسطین نیز مرتبط م 
اسوان ،جیزه ،فیوم و پورت سعید اشاره کرد .شهرهایی مانند سلوم ،بردیا ،سیدی برانی ،مطروح و العلمین نیز به
سبب وقایعی که طی جنگ جهانی دوم در آنها به وقوع پیوست مشهور گشتهاند .در شرق و شمال شرقی این کشور
یشود و تا پیش از سده نوزدهم در قسمتی به خاک مصر پیوسته
شبه جزیرهای است که شبه جزیره سینا خوانده م 
بود .اما در سده بیستم کانالی حفر کردند که آن را از خاک مصر جدا کرد و دریای سرخ را به دریای مدیترانه پیوند
داد .نام آن ،کانال سوئز است که  ۱۶۸کیلومتر طول دارد و چون مسیر ارتباطی میان سه قاره اروپا ،آسیا و آفریقا
یباشد ،از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.)Ebrahaminia,2017:17( .
م

نقشه شماره_ :1کشور مصر در نقشه جغرافیایی (source:)https://geology.com/world/egypt-satellite-image.shtml

یکنند .کرانههای رود
جمعیت مصر بیش از  .072 1 97.04میلیون نفر است که بیشتر آنان در کنار رود نیل زندگی م 
نهای بارور این
نیل منطقهای است که  ۴۰هزار کیلومترمربع یعنی حدود ( 1/ 25یک بیست و پنجم) که تنها زمی 
کمیلیون کیلومترمربع وسعت دارد ،از بیابان
یدهد .بخش عمده این کشور که درمجموع ی 
کشور را تشکیل م 
یداده است .حدود نیمی از جمعیت مصر شهرنشین هستند که بیشتر
لشده و جمعیت پراکندهای را در خود جا 
تشکی 

یکنند و بیش از ۱۲
آنان در دو شهر بزرگ قاهره و اسکندریه ،دیگر شهرهای دلتای رود نیل 1و حومه آنها زندگی م 
Nile Delta

1.

تأثیر رسانههای جمعی نوین بر شکست307 ...

درصد نیروی کار مصر در بخش گردشگری و شهرهای تفریحی ساحل دریای سرخ فعالیت دارند (.)Kenn,2013
اقتصاد مصر یکی از متنوعترین منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخشهای گردشگری،
کشاورزی ،صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریبًاًا مساوی در تولید داخلی این کشور سهم دارند .همچنین بر
اساس آمار یونیسف در کشور مصر  % 88درصد از جمعیت سنین  24 -41مرد در حال تحصیل میباشند و این آمار
در میان زنان  % 82درصد است ( .)unicef.orgتعداد کاربران اینترنت در کشور مصر کشور از  %7.0درصد در سال
 0 200یعنی در حدود  450000هزار کاربر به  % 35.6درصد در سال  8102رسیده است یعنی  37,122,537کاربر
سبوک بوده است؛ این کشور با جمعیت
اینترنت که از این تعداد  )%05.41(0 2.173.54 1نفر کاربر شبکه اجتماعی فی 
حدود  97میلیون نفری دارای تعداد  97,791,441خط تلفن همراه است.

()www.internetworldstats.com/africa.htm

نقشه شماره_ :2موقعیت مصر در نقشه جغرافیایی خاورمیانه (source:)https://legacy.lib.utexas.edu/maps/middle_east.html
جدول شماره_ :1تنوع جمعیت مصر
عرب
تنوع قومی

قبطی

 01درصد

آرامی

 1درصد

سامی

 2درصد

بربر
عربی
تنوع زبانی

تنوع دینی و فرهنگی

 85درصد

 1درصد
 97ردصد

فرانسه

 5.1درصد

انگلیسی

 1درصد

گویش و زبان محلی مصری

 5.0درصد

اسالم
مسحیت

 90درصد
 01درصد مسیحی قبطی-ارتدوکس

(source:)https://www.cia.gov/library
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جدول شماره_ :2اطالعات کشور مصر

کشور مصر

جمعیت

 25سال

کل جمعیت زیر

جمعیت زنان

جمعیت مردان

میزان سواد

میزان بی سوادی

افراد شاغل

جمعیت تعداد

اینترنت

تعداد کاربران

تلفن ثابت

تعداد کاربران

نفر

نفر

تلفن همراه

میلیون

نفر

تعداد کابران

97

49
میلیون

حدود  47میلیون

حدود  50میلیون

 66میلیون

 18میلیون
 01میلیون مردان

29

میلیون

حدود

50

میلیون

 7میلیون

 99میلیون خط

نفر

 8میلیون زنان

(source:)https://www.cia.gov/library

• جمعیت جوان زیر  25سال کشور مصر
حدود نیمی از جمعیت کشور مصر زیر  25سال سن دارند؛ اما این جمعیت از میان سرمایههای اجتماعی تنها از سرمایه
فرهنگی برخوردار است و از سرمایه اقتصادی و سیاسی برخوردار نیست .این دقیقًاًا بر خالف نظامهای غربی است که هر
تها
سه را باهم دارند .در مصر نیز در نتیجه نوسازی شکل گرفته در این کشور خصوصًاًا در زمان سادات و سیاس 
اقتصادی موسوم به «انفتاح» و متعاقبًاًا توسعه بی سابقه نهادهای آموزشی در این کشور ،جمعیت جوان رشد و گسترش بی

سابقهای یافت ( .)Erle,2012:21این روند در زمان مبارک نیز ادامه یافت و این جمعیت را تبدیل به یک نیروی ت ثأ یر
تهای نئولیبرالی از طرف مبارک و کو کچ
گذار بسیار مهم در تحوالت چند دهه اخیر مصر شد .اما پیگیری سیاس 

س از ی

دولت و نیز افزایش تعداد و حجم جمعیت جوان ،دولت دیگر توان پاسخگویی به نیازهای اشتغال و مشارکت سیاسی این
جمعیت را نداشت .از این رو ،این جمعیت در بازار کار رقابتی محدود غیر دولتی به دنبال شغل بودند

( .)Storck,2011همین امر به این جمعیت جوان استقالل سیاسی و اقتصادی داده؛ در نتیجه تبدیل به یک نیروی
مخالف دولت شده و در جنبشهای اعتراضی از طریق رسانه نوین اجتماعی متشکل شدند( .جدول )3
جدول شماره_ :3ساختار جمعیت کشور مصر و جمعیت زیر  25سال
* 0-14ساله 33.29%
مرد 16 , 07 3 720, :میلیون نفر
زن15,583,019 :
* 15-24ساله18.94%
مرد 2 ,26 4 9,46 :میلیون نفر
زن8,919,614:
* 25-54ساله .6% 37
ساختار جمعیتی کشور مصر

مرد 18,545,422 :میلیون نفر
زن17,944,582:
* 55-64ساله5.95%
مرد 2,861,136 :میلیون نفر
زن,586 1 2,91 :
* 65ساله و باالی آن % 4.22
مرد 1,993,248 :میلیون نفر
زن2,097,896 :

جمعیت جوان زیر  25سال

 0-14ساله 33.29% :درصد

(حدود  50درصد جمعیت کشور)

* 15-24ساله  18.94% :درصد

(source:)https://www.cia.gov/library

صهای رشد فناوری و ارتباطات و تعداد کاربران در مصر
• شاخ 
در یک دهه اخیر تعداد کاربران اینترنت در کشور مصر کشور از  %7.0درصد در سال  0 200یعنی در حدود 450000
هزار کاربر به  %% 35.6در سال  7102رسیده است یعنی این کشور یک رشد تقریبًاًا  34.5 %را در یک دهه اخیر
تجربه داشته است .که از این تعداد  29.809724کاربر اینترنت ،تعداد  0 2.173.54 1نفر کاربر شبکه اجتماعی

تأثیر رسانههای جمعی نوین بر شکست903 ...

فیسبوک بوده است این تعداد به این معنی هست که تقریبًاًا نیمی از کاربران اینترنت در مصر عضو شبکه اجتماعی
یباشند یعنی از هر
یباشند و تقریبًاًا بیش از یک هشتم جمعیت مصر عضو شبکه اجتماعی فیسبوک م 
فیسبوک م 
هشت نفر مصری یک نفر عضو شبکه اجتماعی فیسبوک هست .)Ebrahaminia,2017:41( .و تقریبًاًا یک سوم
یباشد یعنی از هر سه مصری یک نفر به اینترنت دسترسی
جمعیت از جمعیت  83.688.164مصر کاربر اینترنت م 
یباشد که یک استاندارد جهانی
دارد( .حال اگر فرض را بر این بگیریم که هر خانواده به صورت میانگین  4نفر م 
یشود ).همچنین کشور مصر
یباشد تقریبًاًا یک نفر در هر خانواده مصری به طور نسبی کاربر اینترنت بر شمرده م 
م
نیز با جمعیت  70میلیون نفری (سال  ) 2002تعداد  4,410,000تلفن همراه که تا سال ( 1102سال آغاز تحوالت در
ینماید؛ به طوری که اکنون با جمعیت  97میلیونی دارای تعداد  99میلیون تلفن همراه
مصر) رشد  3 81.را تجربه م 
یباشد؛ حال اگر در نظر گیریم که از تعداد تلفن همراه اشاره شده فقط نیمی از آنها به جهت انتقال اطالعات،
م
یش و د که
ارسال پیام اعتراضات و یا تصویربرداری از اعتراضات استفاده شده باشند ()Salanova,2012؛ مشاهده م 
نهای همراهی که حاضر و مهیا بود ،منجر
چه شبکه بزرگی از مردم در مصر مرکز رویدادها بودهاند؛ در واقعیت تلف 
به توییت کردنهای متعدد و پخش زنده فیلمها از شبکه یتویوب شد؛ این موضوع با قطع کردن این سرویس به
مدت حدود چهار روز توسط اخوان المسلمین به دلیل عدم درک از نسل جوان سبب شد ،مردم بیشتری به خیابانها
آمده و برای نخستین دولت اخوان المسلمین مشکل ساز شوند که در نهایت به سقوط آنان بینجامد.
جدول شماره_  :4رشد کاربران اینترنت در کشور مصر
سال

تعداد کاربران اینترنت

0 200

450,000

جمعیت
66,303,000

درصد

گزارش دهنده

0.7%

افریقا تلکام _ ITU
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00 0 00, 1 5,

71,236,631

%1.7

افریقا تلکام _ ITU

2008

0 0,532,40 1

81,713,517

12.9%

افریقا تلکام _ ITU

2009

00 2,568,9 1

78,866,635

15.9%

افریقا تلکام _ ITU

2102

29,809,72 4

83,688,164

35.6%

افریقا تلکام _ ITU

4102

31 ,8 19,669

91.852.056

%36.1

افریقا تلکام _ ITU

6102

44.526.982

94.958.142

%42.1

افریقا تلکام _ ITU

97.852.352

%49.5

افریقا تلکام _ ITU
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49,231,493

(source:)http://www.internetworldstats.com/africa.htm
جدول شماره_  :5کاربران مصری در رسانههای گوناگون اجتماعی در سال 2018
درصد

گزارش دهنده

فیس بوک

 44میلیون کاربر

46 %

Hootsuite report

نام شبکه اجتماعی

تعداد کاربران (حدودی)

یوتیوب

 40میلیون کاربر

40%

Hootsuite report

 83میلیون کاربر

93%

افریقا تلکامITU

فیس بوک مسنجر

 32میلیون کاربر

34 %

Hootsuite report

اینستاگرام

 30میلیون کاربر

28 %

Hootsuite report

توییتر

 02میلیون کاربر

21 %

Hootsuite report

گوگل پالس

 02میلیون کاربر

21 %

Hootsuite report

اسکایپ

 41میلیون کاربر

51%

Hootsuite report

لینکدین

 3.5 1میلیون کاربر

41%

Hootsuite report

 11میلیون کاربر

12 %

Hootsuite report

 11میلیون کاربر

12 %

Hootsuite report

01%

Hootsuite report

واتس آپ

وایبر
اسنپ چت
نتر است
پی 

 9میلیون کاربر

(source:)http://www.egypttoday.com/Article
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تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
بزای سقوط نخستین دولت اخوان المسلمین
رسانههای جمعی نوین عامل شتا 
استقبال از رسانههای اجتماعی چند سویه در جهان امروزی خصوصًاًا در جهان عرب ازآنروست که کاربران اینترنتی
تها پاسخ مناسب بیابند .در شبکههای اجتماعی کاربران
بسای 
یتوانند برای اغلب نیازهای آنالین خود در این و 
م
یها و سایر موارد
لهای شخصی برای خودشان بسازند که شامل مشخصات ،تصاویر ،عالقهمند 
یتوانند پروفای 
م
است؛ وجه مشترک گونههای متعدد رسانههای جدید ،مخاطب محور بودن آنها و تولید محتوا توسط افراد
استفادهکننده است شبکههای اجتماعی مجازی محیط مساعدی را برای مشارکت افراد در جامعه مجازی ،برقراری
تها و
تهای دینی ،اجتماعی ،سیاسی و ...فارغ از محدودی 
روابط نمادین و کشف مجدد خود و بازتعریف هوی 
ینمایند ( .)Steinvort,2012:63درواقع استبداد در
بکننده از طریق تعامالت مجازی و نمادین فراهم م 
عوامل سرکو 
جهان عرب سبب شده بود که جامعه به سمت پنهانکاری تمایل پیدا نماید و فرهنگ نیز به رسمی و آشکار و
کهای دروغین
فرهنگ غیررسمی و غیر آشکار ،تقسیم گردد؛ ساکنان سرزمین استبداد ،به بازیگرانی با نقاب و صورت 
یشوند و هر شخص ،الزامًاًا آن نیست که نشان
یگردند که در الیههای مختلف زندگی اجتماعی ،پنهان م 
تبدیل م 
یدهد و از سوی دیگر آنها را در
کسو آگاهی افراد را افزایش م 
یدهد؛ بنابراین درچنین فضایی اینترنت از ی 
م
ینماید؛ چراکه دسترسی سریع و آسان و کمهزینه به شبکههای اجتماعی مجازی ،همچنین
مناسبات سیاسی درگیر م 
امکان درج نظر و اخبار در هرلحظه و مشاهده انعکاس نظرات کاربران ،نداشتن مخاطرات و هزینههای بحثهای
سبوکی و توییتری ترکیب جدیدی
رودررو ،درنتیجه به عرصهای برای گفتگو تبدیل شود .اصطالح انقالبهای فی 
یتوان دریافت که این ترکیب ،ریشه در
است که بهتازگی وارد ادبیات سیاسی و جامعهشناسی شده است؛ بهسادگی م 
رخدادهای اخیر خاورمیانه دارد که از تونس و مصر آغاز گردیده و غالب جهان عرب را در برگرفته است؛ آنچه در
این تغییرات انکارناپذیر بود ،ت ثأ یر اینترنت و شبکههای اجتماعی در اطالعرسانی ،سازماندهی و گسترش سریع
یهای جدید
تحوالت در کشورهای منطقه بوده است .تحوالت منطقه خاورمیانه این واقعیت را آشکار کرد که فناور 
از قبیل اینترنت ،شبکههای اجتماعی و نرمافزارهای جدید موبایل ،در گسترش سریع و پایدار تغییرات اجتماعی مؤثر
بودند .تحوالت جهان عرب نهتنها سالهای دیکتاتوری را به چالش کشید بلکه مردم را توانمند نمود تا مقتدرانه از
شهای مشترک و حمایت از انقالب استفاده کنند .همچنین این صحیح
فناوریها و رسانههای جدید برای ایجاد ارز 
است که انقالب در قاهره از یک صفحه فیسبوک منتشر شد و گسترش یافت اما باید در نظر داشت مردم به خاطر
حق خود برای تعیین سرنوشت و برای مقابله با رژیم اقتدارگرا به خیابانها آمدند؛ درواقع تراکم انواع بحرانها در
جهان عرب از قبیل بحران اجتماعی ،معیشت ،هویت ،مشروعیت و کارآمدی ،سبب به وجود آمدن تحوالت انقالبی
در این کشور شد؛ لذا این شهروندان هستند که تحول و تغییر را ایجاد مینمایند و نه ابزارها؛ بلکه رسانهها و
شبکههای اجتماعی نقش مؤثری در پیوند و سازمان دادن شهروندان جهان عرب داشته و موتور محرک انقالب
بودهاند؛ چراکه جوامع اسیر دیکتاتوری نظیر مصر از پیوند و سازمان ضعیف اجتماعی رنج میبردند
یداد؛ اما زمانی که سرکوب احزاب و
( .)Eltantawy,2011پیوندهایی که حاکمیت اساسًاًا اجازه تشکیل آنها را نم 
نهادهای جامعه مدنی هرگونه امید شهروندان را برای تشکیل ارتباطات از بین برده بود ،ناگهان رسانههای چند سویه
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با شبکههای قدرتمند خود از راه رسیدند؛ از همین روی با گسترش اینترنت در کشورهای عرب منطقه خاورمیانه،
تهای آن به پدیدهای جوانپسند و جامعهپذیر تبدیل شدند؛ این شبکهها در ابتدا
شبکههای اجتماعی و دیگر قابلی 
کارکرد اجتماعی داشتند اما بهتدریج و باگذشت زمان به دلیل اعمال محدودیت از سوی حاکمان عرب بر آن ،به
ابزاری سیاسی تبدیل شدند ()Varol,2012؛ لذا شاهدیم در جریان سقوط مبارک و سپس جنبش تمرد بر علیه اخوان
المسلمین در شبکههای اجتماعی بهنوعی روح جمعی را در شهروندان تقویت نموده و باهم بودن در دنیای مجازی
سبب تنها نماندن در میدان التحریر شد .بنابراین این شکل از رسانهها تحوالت فاقد رهبر و کام ًالًال مردمی از پایین به
باال را رقم زد و روند تحوالت منطقه را تسهیل و تسریع نمود در این زمینه باید اشاره کرد که توماس فریدمن ،در

مورد اهمیت شبکههای اجتماعی "بهعنوان مسجد مجازی در مقابل مساجد انقال م دای ناریا یمالسا ب ییکند".
( )Filiu,2011لیکن از آنجایی که زنان و مردان جوان مصری اغلب از طبقه متوسط جدید این کشور هستند که
یباشند؛ موفق شدهاند از طریق بستر رسانه نوین اجتماعی بدل به یک
اغلب نیز دارای تحصیالت عالیه دانشگاهی م 
نیروی مخالف در مصر شوند.

نقشه شماره _ :3شهرهای مصر و پایتخت قاهره که بیشترین اعتراض نسل جوانان بر علیه نخستین دولت اخوان المسلمین انجام گرفت.
)source: (https://www.cnn.com_world/africa/egypt-soccer-deaths/index.html
جدول شماره_ :6نسل جوان و مطالبات آنان

نسل جوان

نوع مطالبات

میزان پاسخگویی اخوان المسلمین

نحوه اعتراض جوانان

مردان جوان

*همکاری در ساختار سیاسی

در هیچ یک از موارد اخوان المسلمین علمکرد مثبتی از خود نشان نداد.

بیان اعترضات در شبکه اجتماعی فیس بوک

واجتماعی

میزان پاسخگویی صفر درصد بوده است.

ساخت موسیقی با مضامین اعتراضی و پخش

*آزادی

در شبکه یوتیوب

*شغل
* رفاه
* رفع فساد و تبعیض
زنان جوان

*افزایش سهم حضور در

در هیچ یک از موارد اخوان المسلمین علمکرد مثبتی از خود نشان نداد .لیکن حتی قوانینی که در دوره ریاست

ساخت کلیپ در دانشکدهها و پخش آن در

پارلمان و دولت

جمهوری مبارک تصویب و اجرایی شده بعضًاًا حذف نمود.

یوتیوب

* رفع قوانین تبعیض آمیز

میزان پاسخگویی صفر درصد بوده است.

ساخت انیمیشن و پخش آن در پیام رسان

*رفع قوانین ضد زن

فیس بوک

* ایجاد امنیت اجتماعی بر
زنان

()source: authors
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نتیجه گیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی
مردم و جوانان مصر بهعنوان کنشگران اصلی تحوالت جهان عرب هسته اصلی تغییرات را به وجود آوردند ولی پس
از تحوالت آنها و خواستههایشان به بر موج سیاسی به وجود آمده به فراموشی سپرده شد .جوانان مصری که

نعلی و مبارک) و سپس حزب
باانگیزه نان ،عدالت ،عزت – کرامت و آزادی قیام را علیه حاکمان استبدادی (ب 
تمامیت خواه اخوان المسلمین آغاز نمودند؛ پس از سقوط دیکتاتورهای عرب به حاشیه رانده شدند .عدم نهادسازی
سیاسی توسط جوانان سبب شد که دیگر گروهها وارد عرصه رقابت در فضای سیاسی شوند و در مصر
یگذرد قدرت سیاسی را تحت اختیار بگیرد؛ لیکن ورود
اخوانالمسلمین توانست با سازماندهی که  80سال از آن م 
گروههای سیاسی دارای سابقه ،نخست فضای کنش سیاسی از مردم خصوصًاًا جوانان گرفته و سپس به دلیل
اختالفات ارزشی میان گروههای متضاد فضا میان نخبگان سیاسی به سمت در اولویت قرار گرفتن خواستههای
گروهی بهپیش برود و عم ًالًال علتهای اصلی تحوالت در جهان در فضای سیاسی حکومت به فراموشی سپرده شود
()Abdalla,2014؛ بنابراین شاهدیم که یک سال پس از تحوالت در جهان عرب نخست در مصر جنبش تمرد مجددًاًا
کبار دیگر جنبش در فضای
یگیرد ،لذا ی 
توسط جوانان با همان روش قبلی یعنی کنش در فضای مجازی شکل م 
یشود؛ درواقع این دوره در مصر ارتش از
یگیرد و پتانسیل تظاهرات خیابانی در مصر ایجاد م 
مجازی شکل م 
پتانسیل ایجادشده در جامعه علیه اخوان به نفع منافع خود استفاده نموده و مسیر تحوالت به سمت خواستههای
یشود که باید در جامعهای بازی سیاسی انجام دهد که خواستههای آن
یدهد .متوجه این موضوع م 
موردنظر سوق م 
بهشدت متکثر شده است لذا به جهت حفظ موقعیت و باقی ماندن در بازی باید تن به قواعد بازی در جامعه متکثر با
فهای قطبی شده بدهد .بنابراین بیثباتی همچنان تبدیل به عامل پایدار شده است؛ نکته دوم به دلیل اینکه
شکا 
مجددًاًا طبقات اجتماعی (مردم و جوانان) همچنان در بازی سیاسی شرکت ندارد؛ لذا این پتانسیل همچنان مصر
همچنان باقی هست که هر زمان شاهد اعتراضات گسترده دیگری باشیم؛ لیکن تا زمانی که جوانان و مردم پتانسیل
کنش سیاسی ایجاد نمود ،ولی سازمان سیاسی ایجاد ننموده بهمانند گذشته از پتانسیل ایجادشده آنان سوءاستفاده
ییابد؛ اما باید مدنظر داشت این چرخه قرار نیست همیشه پایدار بماند و باگذشت
خواهد و چرخه معیوب ادامه م 
یدهد که
زمان از سوی مردم تاکتیک و کنش سیاسی تغییر خواهد نمود .بر همین اساس یافتههای تحقیق نشان م 
فرضیه تحقیق با متغیرهای مطرح شده در نسبت ت ثأ یر معناداری دارند و مورد تأیید قرار گرفته است.
شهای گذشته
جدول شماره_  :7نسبت تحقیق با پژوه 
*

فرضیه تأیید شده

وضعیت

شهای گذشته
نسبت آن با پژوه 

1

به نظر میرسد نادیده انگاشتن نقش زنان و مردان جوان زیر 25

معناداری فرضیه

پژوهشهای امینی ( )1931و مرادی ( )1931و ابراهیم نیا ( )3931را مورد تأیید قرار

تأیید شده است.

شهای اف.گرگوری گاز ،محمد العجاتی ،احمد محمدابوزید ،جاناتان
یدهد ولی پژوه 
م

سال و عدم درک و شناخت نسل رهبران اخوان المسلین از
رسانههای نوین اجتماعی زمینههای اعتراض بر علیه آنان را فراهم

براون ،سارا فیلیپس و عبدالرحیم منار سلیمی و افرادی دیگر نیز دارای تفاوت معنادار

نمود.

هست.

()source: authors

همچنین الزم به ذکر که یافتههای پژوهش درمورد متغیر نقش رسانه با باتحقیقات امینی ( ،)1931مرادی ( )1931و
یگاز،
ینماید؛ ولی بامطالعات اف.گرگور 
یدهد و ارتباط معنایی برقرار م 
ابراهیم نیا ( )3931را مورد تأیید قرار م 
محمدالعجاتی ،احمدمحمدابوزید ،جاناتانبراون ،سارا فیلیپس و عبدالرحیم منار سلیمی ( )6102نیز دارای تفاوت
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معنادار هست .همچنین درمورد متغیر عدم درک وشناخت احزاب و رهبران اخوان المسلمین از نسل جوان با
شهای پورسعید ( ،)2931فیلیو ( )2102و نوروزی ( )0931دارای ارتباط معنایی است ،ولی بامطالعات
پژوه 
ثهانا» و «سانتینی»( )6102و محمدعماره ( )1931نیز دارای تفاوت معنادار هست .همچنین یافتههای توصیفی -
«را 
یرسد که عدم توجه و نادیده انگاشتن تغییرات جهانی در
یدهد که بر طبق نظریات به نظر م 
استباطی پژوهش نشان م 
کسویه به چندسویه دگرگون شده است در شکست نخستین دولت اخوانالمسلمین
حوزه ارتباطات که از حالت ت 
مؤثر و معنادار دارد بوده است؛ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که متغیر جمعیت جوان مصر بر متغیر سن رهبران
تهای دولت مرسی مقاومت
اخوانالمسلمین اثر گذارده و از طریق بهره گیری از رسانه نوین اجتماعی در برابر سیاس 
نمودند و جنبش تمرد را بر علیه اخوان المسلمین شکل دادند؛ همچنین الزم است که بیان شود دولت ضعیف
تهای انقالبی در جامعه شبکهای (قدرتمند) مصر ،با
مرسی ،توانایی یا اراده الزم را برای ایجاد تحول و پیشبرد سیاس 
توجه به نقش روزافزون رسانه نوین اجتماعی و درک این شکل از سطح ارتباطات را نداشت؛ درنتیجه ،مقاومت
جامعه شبکهای خصوصًاًا از طریق بستر رسانههای نوین اجتماعی زمینههای و ازدسترفتن کنترل اجتماعی ازسوی
نخستین دولت اخوان المسلمین را شکل داد و موجب سرنگونی دولت اخوان شد.
در خاتمه باید اشاره شود زمانی رسانههای نوین جمعی شکاف نسلی میان اخوان المسلمین و نسل جوان مصر زدند
که اخوان المسلمین هنوز به قدرت شبکههای مجازی و رسانههای جدید اعتقاد نداشت و زمانی که مبارک در حال
سقوط بود رهبران اخوانی بسیار دیرهنگام به جریان تحوالت پیوستند و زمانی هم که پیوستند تالش نمودند که آن
را به سمت منافع خودشان هدایت نمایند و در ماههای پس از انقالب ،اخوان تالش زیادی نمود تا خود را بهعنوان
بازیگری مسئول و متعهد مطرح نماید .اما مشکل آنجا بود که همچنان درک مناسبی از رسانههای جمعنی نداشته و
چندی بعد نیز نخستین دولت آنها سقوط نمود؛ گرچه پیروزی محمد مرسی که امیدهای زیادی برای اخوانالمسلمین
ایجاد کرد ،اما به دلیل همین شکاف نسلی خصوصًاًا در حوزه نقشهای رسانههای نوین به نتیجهای مطلوب منتهی
نشد؛ چراکه تحوالتی که با این عظمت در حوزه رسانه ساختار قدرت را به شدت دچار اختالل نموده بود و دلیل آن
یخواه در دولت ،تجارت ،خانواده ،غالبًاًا
نیز روشن است عدم تطبیق ثمرات فناوری جدید با عملکرد فرآیند سیاس 
موجب ناآرامی ،تحول نظامهای ارزشی و گاه بروز انقالب شده است؛ موضوعی که در عمل دولت محمد المرسی
به مانند سلف گذشتهاش مبارک از آن نداشت ()Ebrahamnia and Oruji, 2016:84؛ در حقیقت آگاهی روزافزون
جامعه و دانش همواره قدرت را به کسانی منتقل نموده است که آن ابزار را در دست داشتهاند و نحوه کاربرد آن
ابزار و فناوری را میدانستهاند .گسترش و انتشار اطالعات در میان بخش عظیمی از مردم زمینه ساز و منادی تغییر
ساختار قدرت شد و این امر امروز بیش از هر زمان دیگری صادق است .سقوط نخستین دولت اخوان المسلمین این
موضوع را ثابت نمود که رسانههای جمعی نوین زمینه ساز شبکهای شدن انسانها بیش از گذشته شده است؛ زمانی
این شبکه ،شبکه راههای زمینی بود و زمانی راههای دریایی و زمانی نامه نگاری از طریق نامه و سیستم پستی بود با
پیشرفت بشر این شبکه بیش از پیش تقویت شد و نه تنها شبکههای ایجاد شده قبلی از میان نرفت بلکه شبکههای
جدید دیگری به آن اضافه شد .در جریان اعتراضات چه بر علیه دولت مبارک و چه بر علیه نخستین دولت اخوان
المسلمین جوانان این کشور از تمامی این شبکهها استفاده نمودن از شبکه رسانههای نوین بر بستر فضای اینترنت و
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طهای چندسویه تا شبکههای پیشین مانند شبکه رانندگان تاکسی و سندیکاهای کارگری؛ در واقع امروز در عصر
ارتبا 
یکنیم که اگر چنانچه کارگزاران سیاسی در رأس قدرت برنامه ریزی و استراتژی برای فضای رسانه و
زندگی م 
شبکههای مجازی نداشته باشند نخستین ضربه را خود خواهند خورد؛ امروزه کنشگرایان سایبر از رسانههای جدید
به گونهای مؤثر براي ابراز عقاید ،دانش خود به لحاظ سیاسی ،آگاه کردن دیگران از سوء استفادههای حکومت،
یشود و
شهای مقاومتی برعلیه رژیم اقتدارگرا ،و تضمین اینکه صداي آنها شنیده م 
سازماندهی اعتراضات و کن 
ضها رسانهها جدید و فضاهای
ینمایند؛ لیکن نقطه اشتراک در همه این اعترا 
روایت آنها گفته میشود ،استفاده م 
تهای اعتراضی دارند؛ نخست ،عدم
مجازی بوده است و در سطح کالن اغلب آنها دو ویژگی عمده را در این حرک 
وجود رهبری و شخصیت کاریزماتیک در هدایت اعتراضها؛ دوم ،ویژگی استفاده گسترده از رسانههای ارتباطی و
ینماید که اطالعات از حالت
یباشد .در واقع رشد تکنولوژی کمک م 
ضها م 
فضای مجازی برای سازماندهی اعترا 
یک ُبُبعدی خارج شده و تبدیل به حالت چند ُبُبعدی شود و زمینهای فراهم آید که افراد در جوامع دارای صدا و
قدرت شوند؛ در واقعیت این خیزشها شهروندان را در بحث اطالع رسانی به رسمیت شناخت و دیگر خبرگزاری
تهایی
منبع خبرشان فقط خبرنگارانشان نبودند ،این شبکهها عامل اتحاد مردم و مرگ سانسور شدند در این میان دول 
یهای جدید تطبیق ندادن ضعیف شدن زیرا ابزارهای خود را یک به
مانند اخوان المسلمین که خود را با نتایج فناور 
یکنند ( .)Abdalla,2014مردم این منطقه نیازهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و انجام
یک به رقیب واگذار م 
اصالحات جدی داشتند و این زبان مشترک در رسانه نوین جمعی و شبکههای مجازی شکل گرفت و روند رو به
یهای دولت خود با
رشد توسعه این دسته از رسانهها و گسترش شبکههای مجازی به آنها کمک نمود که از کاست 
خبر شده و عامل بسیج آنان شوند این ت ثأ یر به حدی بود که برخی از صاحب نظران به نقش کلیدی رسانه نوین
جمعی و شبکههای اجتماعی مجازی اشاره کردند (شکل شماره  1تحقیق) .در حقیقت تعامل دو عنصر سازنده
اجتماعی در این ساختار یعنی شبکههای ارتباطی ،اثر ارتباطات یا همان مخاطب در بافت و متن اجتماعی سبب
درهم تنیدگی این دو عنصر شد و در فرآیند فوق تبدیل به عاملی شتاب زا شد و در واقعیت نشان داد که هرچه
گستردگی بیشتر باشد نقش شبکههای مجازی در شکل واقعیت و میزان اهمیت آن بیشتر است این گستردگی در
شهای عربی توسط هویت عربی این منطقه و زبان مشترک عربی ایجاد شد و سبب ایجاد نوعی رابطه مستقیم و
خیز 
همبستگی شد و رسانههای نوین جمعی و شبکههای اجتماعی مجازی این زمینه فکری را برای آنها ایجاد کرد که
نشر افکار را از انحصار نخبگان سیاسی خارج و آن را به مردم عادی و کنشگران سیاسی در قاعده هرم اجتماعی
یدهد به طوری که سازمانها و نظام
واگذار کرد .روندی برگشت ناپذیر که همچنان امروز به فرآیند خود ادامه م 
یتوانند به حیات خود ادامه دهند ظهور جامعه
اجتماعی بدون به کارگیری مظاهر و نمودهای آن به سختی م 
اطالعاتی ،رسانههای نوین و شبکههای مجازی سبب شده که امکان پردازش اطالعات ،برقراری ارتباطات و کنترل
کلیه جنبههای زندگی جامعه و رفتار اجتماعی فراهم شود و اغراق نیست که امروز بگوییم که رسانههای نوین
جمعی و شبکه مجازی مرتبط با آن در مسیر و جریانی قرار گرفتهاند که دیگر بازگشتی در آن نیست.
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