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 -1عضوهيئت علمي دانشگاه جامع امام حسين عليه السالم ،تهران ،تهران ،ايران.

چکیده

بیداری اسالمی اصطالحی است که برای بیان جنبشی مبتنی بر آگاهی (نسبت به اصول رهایی بخش
اسالم) ،عمل سیاسی (اقدام برای تغییر شرایط موجود جهت نیل به وضع مطلوب) و بر بنیاد اسالم خواهی
(مبتنی بر اهمیت و اولویت عنصر تکلیف دینی بر منافع زودگذر پیرامونی) با هدف استقرار نوعی نظام
سیاسی است که برآمده از مبانی و مبادی معرفتی -هویتی اصیل دینی باشد.
امروزه رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی خود را به عنوان آلترناتیو قدرتمند برای سایر رسانهها
در رابطه سهگانه مخاطب ،رسانه و جامعه مطرح کردهاند
انقالب «گل یاس» تونس به عنوان باثباتترین کشور شمال آفریقا و نیز مادر انقالبهای منطقه توجه
ویژه پژوهشگران را به خود مشغول داشته است .به همین دلیل محققان مور ِد انقالب تونس را برای انجام
پژوهش انتخاب کردهاند.
در این راستا ابتدا مفهوم «بیداری اسالمی»« ،نظریه وابستگی» و نیز «جایگاه رسانههای مجازی و
شبکههای اجتماعی در انقالبها و جنبشهای اجتماعی» به عنوان چارچوب نظری تحقیق پرداخته
میشود .و نهایت ًا نشان داده میشود چگونه جوان معترض تونسی و همقطارانش توانستند مکتب
خودسوزی فیسبوکی را تاسیس کنند و انقالب تونس را به عنوان مادر انقالبهای اخیر در منطقه
خاورمیانه به ثمر بنشانند؛ انقالبهایی که بعدها با نامهای «ویکی انقالب»« ،انقالب فیسبوکی» و
«انقالب توئیتری» نامیده شدند.
واژگان کلیدی :بیداری اسالمی ،انقالب گلیاس تونس ،رسانههای مجازی ،شبکههای اجتماعی.
* ایمیل نویسنده مسئول:

Email: sadeghdehghani@gmail.com
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 -3دانشجوي دکتری حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،تهران ،ایران.

دوفصلناهم مطالعات
بیدا ری اسالمی
نقش رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در بیداری اسالمی ،مطالعه موردی انقالب تونس

 -2دانشجوي دکتری سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،تهران ،ایران.

61

مقدمه

62

دوفصلناهم مطالعات
بیدا ری اسالمی
سال دوم ،شماره سوم ،بهار و تابستان 1392

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا چندی است شاهد خیزشهای فراگیر مردمی و اعتراضات
گستردهای بوده است که تاکنون در این کشورها نظیر نداشته است .این جنبشهای مردمی

که در ابتدا با خود سوزی یک جوان تونسی آغاز شده بود و سبب ساز انقالبهای دیگری
در منطقه گشته ،در قالب بیداری اسالمی مورد بحث قرار میگیرد( .افتخاری.)158 :1391 ،
در مورد وقایع و تحوالت اخیر که خاورمیانه تا منطقه شمال آفریقا را در برگرفته است
گمانهها و تحلیلهای متفاوتی ارائه گردیده و سواالت و ابهامات زیادی در مورد آن مطرح
گردیده است .برخی از این سواالت به ماهیت و چیستی این رخدادها و برخی دیگر به
چرایی و چگونگی آن برمیگردد .برخی از ناظران منشا و ریشه این تحوالت و قیامها را
مشکالت ساختاری منطقه میدانند ،برخی هویت دینی و اسالمی مردم منطقه و از دست
رفتن عزت و عظمت آن میدانند و افرادی دیگر نظریهها و تئوریهای رایج شکلگیری
انقالبها را از قبیل تراکم اعتراضات ،فضای بسته سیاسی ،استبداد و اختناق ،وابستگی و
دخالت بیگانگان ،مشکالت اقتصادی و اجتماعی و از دست رفتن مشروعیت نظامها و
مانند اینها در نظر میگذرانند .به نظر میرسد بهترین تحلیل در نظر گرفتن برایند مجموعه
این عوامل با صبغه برگشت به سنتها ،ارزشها و هویت اسالمی باشد .و این همان چیزی
است که از آن به عنوان «بیداری اسالمی» یاد میشود .ریشههای بیداری اسالمی را باید در
مولفههای هویت دینی مردم این کشورها و نیز تفکرات مصلحان اجتماعی خصوص ًا امام
خمینی قدس دانست.
در این میان یکی از مسائل مهم بررسی نقش رسانهها به خصوص رسانههای مجازی
و شبکههای اجتماعی در شکل گیری این انقالبها و گسترش بیداری اسالمی است.
اهمیت وقوع انقالب در تونس نکته مهم دیگری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
در پيش گرفتن برنامه توسعه اقتصادي مورد حمايت نهادهاي بين المللي و نيز كشورهاي
غربي در دوران زمامداری بنعلی باعث شكوفايي اقتصادي براي تونس شده بود .افزايش
سرمايه گذاري خارجي ،رونق بخش صنعتي بويژه گردشگري ،گسترش سطح تحصيالت
بويژه تحصيالت دانشگاهي و در مجموع افزايش نرخ رشد اقتصادي و درآمد سرانه در
تونس حكايت از وجود كشوري با ثبات و داراي چشم انداز روشن در ميان كشورهاي
عربي و آفريقايي مي داد .طبق آمارهاي رسمي جهاني ،تونس از نظر قدرت رقابت پذيري
اقتصادي در رتبه سي و دوم جهان قرار دارد .اين كشور همچنين هشتاد درصد از توليدات
صنعتياش را به خارج صادر مي كرد .تونس همچنين توانسته بود موافقتنامه تجارت آزاد با

بیداری اسالمی نوعی اصالحگری دینی است که از منظر تاریخی میتوان قدمت
آن را در دوران پس از رحلت پیامبر(ص) جستجو کرد .بیداری اسالمی از آن جهت
حائز اهمیت است که با انگیزه اسالمی و برای پیاده کردن اهداف اسالم و ایجاد
نوآوری در اسالم ،کنترل و احاطه بر واقعیتها و توجیه و اداره درست آنها و در
نهایت تاسیس حکومت اسالمی به وجود آمدهاند( .عارفی)35 :1380 ،
بیداری(یقظه) ،ضد خواب است و در معنای فعال شدن هوش(آگاهی) به کارمیرود
و بیداری اسالمی به مفهوم زندهشدن دوباره در پرتو اسالم اصیل است؛ به بیان دیگر در
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اتحاديه اروپا را به امضا برساند .در خالل حکومت بن علی اکثر شاخصهای اقتصادی این
کشور افریقایی رشد قابل مالحظهای یافت ،بطوری که در  24سال زمامداری بن علی ،تولید
ناخالص داخلی تونس به حدود  4برابر دوران قبل از وی رسید .نرخ بیکاری در این کشور
از حدود  15درصد در سال  2003به  13درصد در سال  2010رسید همچنین جمعیت زیر
خط فقر از  14درصد در سال  2000به کمتر از  4درصد در سال  2010رسید که نشاندهنده
موفقیت بیش از حد انتظار دولت او برای کاهش فقر استhttp://www.rastak.com/( .
 )article?id=7513به هرروی وقوع انقالب در این کشور بسیار بعید مینمود.
به صورت خالصه باید گفت انقالب تونس را که منجر به سقوط حکومت  23ساله
زینالعابدین بنعلی شد از دو جهت باید نسبت به سایر انقالبهای متمایز دانست؛
اول اینکه وقوع انقالب در کشوری چون تونس که داری رشد اقتصادی پرشتاب مثبت
بود و باثباتترین کشور منطقه شمال افریقا و دارای چشم اندازی روشن به شمار
میرفت بسیار دور از ذهن به شمار میرفت و دوم اینکه نسبت به سایر انقالبها تقدم
زمانی دارد و مادر انقالبهای منطقه به شمار میرود .مقاله حاضر به بررسی نقش
رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در انقالب تونس میپردازد.
در این راستا ابتدا مفهوم «بیداری اسالمی»« ،نظریه وابستگی» و نیز «جایگاه رسانههای
مجازی و شبکههای اجتماعی در انقالبها و جنبشهای اجتماعی» به عنوان چارچوب
نظری تحقیق پرداخته میشود .و نهایتا نشان خواهیم داد چگونه جوان معترض تونسی به
نام بوعزیزی و هم قطارانش توانستند مکتب خودسوزی فیسبوکی را تاسیس کنند و انقالب
تونس را به عنوان مادر انقالبهای اخیر در منطقه خاورمیانه به ثمر بنشانند؛ انقالبهایی
که بعدها با نامهای «ویکی انقالب»« ،انقالب فیسبوکی» و «انقالب توئیتری» نامیده شدند.
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معنای تجدید حیات اسالم در کالبد فرد و جامعه به کار میرود که در پناه آن ،استقالل،
عدالت و همه آموزهها و ارزشهای خداوند ،بار دیگر زنده شده و حیاتی دوباره
مییابد( .شیرودی )5 :1390 ،در تعریف دیگر میتوان بیداری اسالمی را توجه و خواست
ملتهای مسلمان برای بازگشت به زندگی و فرهنگ اسالمی دانست .میل بازگشت به
مبانی و اصول اسالمی ،اکتفا نکردن به دین به عنوان یک مسلک اخالقی صرف و ورود
دین به عرصه سیاست و اداره جامعه و در یک کالم ،حاکم کردن اسالم بر همه شئون
زندگی است( .یزدان پناه)19 :1390 ،
بیداری اسالمی ،با شناخت واقعیتهای موجود در جوامع اسالمی و عقب افتادگیهای
علمی ،اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی مسلمانان از یک سو و مقایسه پیشرفتهای مادی جهان
غرب ،با گذشته پرافتخار و سراسر شکوه و عظمت دنیای اسالم و میراث علمی و غنی آن
در عرصههای مختلف علوم و معارف بشری ،از سوی دیگر از چند قرن قبل آغاز گردیده
و تا به امروز سیر تکاملی خود را طی کرده است .و اکنون نیز در صدد آن است که هدایت
قافله فکری بشری را به دست دانشمندان مؤمن و متعهد مسلمان سپرده و گریبان امت اسالم
را از دستاندازیهای چپاول گرایان غرب آزاد سازد و بساط ظلم و بی عدالتیهای دیکته
شده توسط مستکبران را برای همیشه از ممالک اسالمی برچیند و همچنین حکام مستبد
و فرومایه را از کرسیهای قدرت و شوکت پوشالی شان پایین آورد .پس بیداری اسالمی
اصطالحی است که برای بیان جنبشی مبتنی بر آگاهی (نسبت به اصول رهایی بخش اسالم)،
عمل سیاسی (اقدام برای تغییر شرایط موجود جهت نیل به وضع مطلوب) و بر بنیاد اسالم
خواهی (مبتنی بر اهمیت و اولویت عنصر تکلیف دینی بر منافع زودگذر پیرامونی) با هدف
استقرار نوعی نظام سیاسی است که برآمده از مبانی و مبادی معرفتی -هویتی اصیل دینی
باشد .آنچه در خصوص بیداری اسالمی نباید نادیده انگاشته شود ،نقش بی بدیل «مولفهها
و منابع فکری» است که به برتری معارف دینی در قیاس با تأثیرات صرف ًا اقتصادی ،سیاسی
و یا ...اشاره دارد .از این منظر بیداری اسالمی وجهی فراملی (و در واقع جهانی) دارد که آن
را 
پدیدهای جهانگرایانه معرفی میکند( .افتخاری)29 :1391 ،
بیداری اسالمی نوعی همپوشانی یا ارتباط مفهومی با مقولههایی مانند اصالح دینی،
احیاگری اسالمی ،اسالم گرایی و ...دارد و در زبان عربی با تعابیرگوناگونی مانند
الصحوه االسالمیه ،البعث االسالمی ،التیار االسالمی ،الحرکه االسالمیه ،الیقظه االسالمیه
از آن یاد شده است( .بهرامی و کاظمی)8 :1391 ،
علیرغم اهمیت بیداری اسالمی و اصالحگری دینی برای اندیشمندان و متفکران علوم

()media information audience dependency theory

این نظریه رابطه بین طبیعت اجتماعات نوین و محتوای برنامههای وسایل ارتباط جمعی
و رفتارهای مخاطبان را بیان میکند( .ملوین دیفلور و اورت دنیس )728 :1383 ،اساس
نظریه مذکور ،آن است که رسانههای جمعی آن قدر برای جامعه ضروری و حیاتی
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اجتماعی ،به اعتبار نوظهور بودن آن هنوز تعریف جامع و مانعی برای آن وجود ندارد.
برخی متفکران بیداری اسالمی را زنده نگه داشتن انسان و حیات اجتماعی بر مبنای دین
و به شیوه دینی عنوان کردهاند و برخی مهجوریت زدایی از دین و واخوانی گزارههای
اسالمی را مورد توجه قرار دادهاند .فهم درست بیداری اسالمی نیازمند آگاهی مناسب
از آموزههای اسالمی و درکی درونی از جامعه مسلمانان و انبوهی از پیوندها و عوامل
است .در رویکردی جامعه شناختی ،بیداری اسالمی را میتوان نوعی باور تعمیم یافته
دانست که تقریب ًا در همه جوامع و گروههای مسلمان یافت میشود .یک جنبش اجتماعی
از منابع و سرچشمههای مختلفی نشأت میگیرد و شکل گیری یک جنبش و به دنبال آن
تغییرات اجتماعی ،رهین بسیج این منابع و پیوند سامان یافته آنهاست .این منابع شامل
پدیدههایی نظیر ساختار سازمانی ،رهبری شبکهها و ابزارهای ارتباطی ،سرمایه مادی و
اقتصادی ،اهرمهای فشار و عقاید و باورهای مردم است( .نقیب السادات )1390 ،آن دسته
از باورهای مردم ،باورهایی تعمیم یافته هستند که تقریب ًا همگان به آن معتقدند و موجد
پارهای رفتارهای مشخص و یکسان نزد همه است .بیداری اسالمی از این سنخ باورها
است ،به عبارت بهتر بیداری اسالمی موجد حرکتهای اسالمی در سطوح مختلف است
و در خرد ،دانش ،عاطفه ،دل و اراده و عمل تک تک مسلمانان بروز و ظهور یافته است.
بیداری اسالمی فراتر از یک مذهب ،ملت ،قوم ،نژاد و سرزمین در همه جا به چشم
میخورد( .همان) و (شیرودی)214 :1384 ،
با این نگاه به خوبی مشخص است که نمیتوان بیداری اسالمی را محصور در یک
مذهب ،کشور و قوم دانست؛ بلکه باید امواج بیداری اسالمی را درسرتاسر جهان کاوید و
منتظر به بارنشستن آن و به عبارت بهتر به رفتار تبدیل شدن این باورهای مشترک و تعمیم
یافته بود بررسی نقش شبکههای اجتماعی و رسانههای نوین ارتباطی در شکلگیری این
انقالبها میتواند زمینه ساز استفاده بهتر از این فرصت و عاملی در گسترش بیداری
اسالمی به شمار آید.
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هستند که ما برای انجام برخی از کارکردهای اجتماعی خویش به آنها وابسته میشویم.
این نظریه ،ریشه در نظریات کارکردگرایی دارد ،نظریاتی که بیان می کنند ،مخاطبان برای
اطالعات درباره محیطشان ،برای انتقال ارزشهای فرهنگی ،برای سرگرمی و تفریح و نیز
برای تفسیر این موضوعات اجتماعی اساسی خود ،به رسانهها وابسته هستند و در واقع
این کارکردها ،نقشهای رسانهها را در جوامع جدید شکل می دهند.
این نظریه حاکی از آن است که افراد وابستگیهای متفاوتی به رسانهها دارند و
این وابستگیها از شخصی به شخص دیگر ،از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به
فرهنگ دیگر تفاوت میکند .آنها استدالل میکنند که ،به طور خاص در جامعه جدید
شهری صنعتی ،مخاطبان وابستگی زیادی به اطالعات رسانههای جمعی دارند .در
جامعه توسعهیافته جدید ،بسیاری از اعمال زندگی و تجارت مستلزم اطالعات تازه و
قابل اعتماد است .این نظریه بر رابطه سهگانه رسانهها ،مخاطبان و جامعه تاکید دارد .در
رابطه با هر یک از این سه واحد(عنصر) ،عواملی در افزایش یا کاهش میزان وابستگی
مردم به رسانهها دخالت میکند .در ادامه به بررسی این سه عامل میپردازیم:
 .نخستین عامل رسانه است؛ نظامهای رسانهای از نظر تعداد و محوریت ارایه کارکردهای
اطالعاتی تفاوت دارند .هر چه رسانهها در یک جامعه این کارکردها را بیشتر ارایه کنند،
وابستگی به رسانهها در آن جامعه بیشتر می شود .همچنین هر چقدر اهمیت یا نقش محوری
برخی از این کارکردها در روان کار کردن جامعه بیشتر باشد ،وابستگی به رسانهها بیشتر
خواهد بود( .سورين وتانكارد )414-412 :1383 ،به دیگر سخن مخاطب به رسانهای که به
سبب ارائه کارکردهای متنوع تعداد بیشتری از نیازهای اطالعاتی او را پاسخ میگوید ،وابسته
میشود .در این حالت ،مطابق نظر استفان لیتل جان ،شدت تاثیرگذاری رسانه به لحاظ شناختی،
عاطفی و رفتاری افزایش مییابد .در این صورت ،از نظر شناختی ،رسانه قدرت شکل دهی،
تغییر نگرشها و برجسته سازی بیشتری دارد زیرا مخاطب برای کسب اطالعات در زمان
تصمیم گیری به رسانه وابسته می شود( .ملوین دیفلور و اورت دنیس)619 :1383 ،
 .دومین عامل ،جامعه است .یک عنصر مهم در جامعه میزان بینظمی ،تضاد و تغییرات
در هر جامعه عنصر مهم میزان بی نظمی،تضاد و تغییرات است .به هنگام بروز تحوالت
و یا بحرانهای اجتماعی  -به عنوان مثال در زمان انتخابات که طی آن رسوم ،باورها و
اعمال افراد جامعه به چالش کشیده میشود ،افراد برای رفع تعارضات احتمالی ناچار
می شوند باورها و رفتارهای خود را مورد ارزیابی قرار دهند و تصمیمات جدیدی را
اتخاذ کنند .در چنین شرایطی ،اعتماد افراد جامعه به رسانه برای کسب اطالعات افزایش

 ویژگیهای فردی(ارزشها و)... مراحل توسعه در مخاطبان( سن مخاطب و( )...ملوین دیفلور و اورت دنیس)619 :1383 ،نظریه وابستگی مخاطبان را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
 این نظریه تأکید زیادی بر رسانهها و کارکردهای آنها دارد. هر چه رسانهها بیشتر بتوانند نیازهای مخاطبان را برآورده سازند ،میزان وابستگی افرادبه آنها بیشتر میشود.
 در این نظریه نیز ،همانند نظریه نظامها ،ارتباط به گونهای نظاممند نگریسته میشود. تاثیر شبکههای اجتماعی و رسانههاي مجازي بر شكلگيري جنبشهاي جديدبا پيشرفت روزافزون وسايل ارتباط جمعي در جهان و امکان دستيابي به تازهترين خبرها
و گزارشهاي نوشتاري و شنيداري و تصويري از دورترين مناطق جهان و استفاده بهينه از
رسانهها و ابررسانهها ،اين وسايل ارتباطي بسترساز وقوع تحوالت در داخل كشورها به موازات
اثرگذاري آن در نظام بينالملل شدهاند .در واقع تکنولوژيهاي نوين ارتباطاتي در جهان ،ايده
موسوم به دهکده جهاني را تحقق عيني بخشيده و مردم هم اينک در جهاني زندگي ميکنند که
از هر لحاظ تحت ديده تيزبين يکديگر قرار دارند .پيشرفتي که انقالب علمي و فنآوريهاي
نوين ديجيتالي به ويژه در گستره ارتباطات بدان دست يافته ،مجال را براي پيدايش نيروها و
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مییابد( .ملوین دیفلور و اورت دنیس )619 :1383 ،به عبارت بهتر هنگامی که تغییر
زیادی در جامعه وجود داشته باشد ،عدم اطمینان در همه مردم نیز افزایش خواهد یافت.
در چنین زمانهای وابستگی مردم به اطالعات رسانه زیاد است( .سورين وتانكارد:1383 ،
)414-412
 .سومین عامل مخاطب است؛ مخاطبان به عنوان سومین عامل درجه وابستگی اطالعاتی
متفاوتی به رسانهها دارند؛ آنها با توجه به شرایط اجتماعی و نیز نیازهای اطالعاتیشان
درجه وابستگی متفاوتی به اطالعات رسانهها دارند( .سورين وتانكارد)414-412 :1383 ،
به عبارت دیگر افراد و به تبع آنها بعدا گروهها و دستهها فضای حیاتی (اصطالحی که
کرت لوین به کار میبرد) کمابیش معینی دارند و به چیزهایی توجه میکنند که درون
فضای حیاتی آنها است( .دنیس مککوایل)342 :1382 ،
بعدها ،در سال  ،1989این دو نظریه پرداز سه مورد را به عنوان عوامل وابستگی
رسانهای مخاطبان اعالم کردند:
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نهادها و شبکههای اجتماعي درون كشورها بوجود آورده است .اين مساله سبب ايجاد جوامعي
شده است كه در آن ،جريان پيوسته اطالعات ،انتشار سريع عقايد و افكار را تسهيل ميكند.
اين پيشرفتها سبب شده است جامعه مجازي بينالمللي جنبه كام ً
ال شفاف و شيشهاي به
خودگرفته كه هيچ مسالهاي از چشم افراد و گروهها پنهان نمانده و به سرعت دراختيار همگان
قرار گرفته وطبع ًا ميتواند مورد استفاده آنها نيز قرارگيرد.)Cohen, 1996: 39( .
برقراري ارتباط از طريق اينترنت و فضاي مجازي براي جنبشهاي جديد سياسي-
اجتماعي ايدهآل است :اين روش غير متمركز بوده و قابليت كنترل كمتري دارد و هويت
افراد به راحتي فاش نميشود .دسترسي آزاد را براي هر كس كه خواهان آن باشد
امكانپذير ميسازد .تسهيالت بسيار ديگري مانند پست الكترونيك ،اتاقهاي گفتگوي
اينترنتي ،گروههاي الكترونيك ،محافل اينترنتي و تابلوهاي اعالنات مجازي نيز از جمله اين
امكانات هستند .مردم از طريق اين شبكهها شرايط سخت اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
خود را به اشتراك گذاشته ،شبكههاي اجتماعي غيرمجازي مانند خانواده ،گروههاي
همساالن و دوستان خود را در شبكههاي مجازي بازتوليد كرده و بر انسجام اجتماعي
خود میافزایند .هرچند دولتها اقدام به فيلتر نمودن اين سايتها بکنند وليهاستها و
ميزبانان اين فضاهاي مجازي به كشورهاي ديگر منتقل ميشود تا همه امكان دسترسي
به اين شبكهها را داشته باشند .البته در اين ميان نميتوان نقش رسانههای سنتي نظير
شبكههای تلويزيوني را نيز ناديده گرفت (.)Doran, 2011: 42
بارزترين ويژگي فضاي سايبر ،دسترسپذير ساختن سريع و با حداقل هزينة كلية
اطالعات آنالين است كه بسياري از نمونههاي آن را در وبسايتهاي شبكة جهاني
اينترنت شاهد هستيم .اين دسترسپذيري براي همگان فراهم آمده و هيچگونه
تبعيضي اعمال نشده است .جالبتر اينكه ،اگر صاحبان منابع اطالعات ،رأس ًا يا به
واسطه ديگران ،به ويژه متصديان شبكههاي اطالعرساني رايانهاي ،با اجراي تمهيدات
گوناگون سختافزاري و نرمافزاري ،سعي در تحديد اين ميزان دسترسپذيري
داشته باشند ،توفيق چنداني نمييابند .زيرا اين فضا به همان راحتي انواع ابزارهاي
خنثيكننده را در اختيار همگان قرار داده است .به عبارت ديگر ،تقريب ًا چيزي به نام
تحديد دسترسي به اطالعات در فضاي سايبر معنا ندارد)Sofaer, 2002 :2084( .
اين مساله به روشني سبب ميشود نقش فضاي سايبر و شبكههای مختلف مجازي در
روند جنبشهاي جديد از جمله انقالب گل یاس تونس به خوبي نمايان شود .همانطور
اشاره شد ،فضاي سايبر دنياي بيكراني از امكانات و قابليتهاي بيشمار است كه بدون

محدوديت در دسترس همگان قرار دارد و هركس با هر انگيزه و هدفي ميتواند از اين
موهبت بهرهبرداري كند .بيترديد جنبشهاي جديد هم خود را از اين قاعده مستثني
نميدانند .آنها همانند همه اين حق را براي خود قائل ميشوند كه از امكانات بيشمار
اين فضا در راستاي تحقق اهدافشان بهرهبرداري كنند.
مهمترين داليلي كه سبب كاربرد وسيع اين شبكهها ،فضا و رسانههای مجازي در
انقالبها و جنبشهاي جديد ميشود به شرح زير است:
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 .١بدون مرز بودن فضاي سايبر :ماهيت فرامرزي فضاي سايبر ،آن هم به گونهاي كه
هيچ يك از موانع و مرزهاي موجود در دنياي فيزيكي در آن مالحظه نگردد ،يك ويژگي
اساسي محسوب ميشود و مزاياي بيشماري از آن نشأت ميگيرد.
 .٢كاهـش هزينـة اقدامـات :فضاي مجـازي هزينة اقدامـات را به طور قابـل مالحظهاي
كاهـش داده اسـت .لـذا ماهيـت فرامـرزي فضـاي سـايبر فرصـت بسـيار مغتنمـي براي
جنبشهـاي جديـد اسـت كـه بـا وجود دسـتيابي بـه اهـداف پيشبيني شـده ،امـكان به
دام افتـادن افـراد و كنتـرل جنبشهـا بـه حداقـل ممكـن ميرسـد .جنبشهـا بـه راحتي
ميتواننـد از هـر گوشـة جهـان اهـداف خـود را در فضـاي مجـازي تعقيـب نماينـد،
بيآنكـه شناسـايي شـوند ،حتـي در صـورت شناسـايي نيـز ،مشـكالت اجرايي بسـياري
جهـت دسـتگيري و مجـازات آنها وجـود دارد.
 .3تأمين راحت امكانات و عوامل مورد نياز براي اقدام :فضاي سايبر و رسانههای
مجازي تمامي ابزارهاي مورد نياز براي انواع اقدامات جنبشها را در فضاي سايبري به
صورت روزآمد در اختيار همگان قرار داده و البته نحوة بهكارگيري آنها تا حدي ساده
شده كه با كمترين مهارت و تجربه ميتوان از آنها استفاده كرد)Denning, 1999,:239( .
 .4انعكاس جهاني اقدامات جنبش :شايد فناوري اطالعات و ارتباطات الكترونيكي تنها
ابزاري باشد كه جهانيان همگي به صورت مشترك از آن استفاده ميكنند .لذا هرگونه
اختالل در آن به خوبي انعكاس جهاني دارد و به راحتي اعتبار يك كشور يا مجموعة
خاصي در فضاي سايبر لكهدار ميشود .به همين دليل ،از آنجا كه جنبشها به دنبال
انعكاس جهاني اقداماتشان هستند ،اين فضا ميتواند بهترين گزينه باشد.
 .5امكان هماهنگي لحظهاي با ضريب اطمينان باال :يكي از ابزارهاي مورد نياز و
حياتي جنبشها ،وسايل ارتباطي پيشرفته است تا بتوانند در كمترين زمان و مشكل از
وضعيت يكديگر آگاه شوند .رسانههای مجازي اين امكان را براي آنها فراهم آورده
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و آنها ميتوانند با بهرهگيري از انواع ابزارهاي ارتباطات الكترونيكي ،مانند پست
الكترونيكي ،محيطهاي گپ (  )Chatو ...به شكل مكتوب ،صوتي و ويديويي و به
صورت زنده با يكديگر ارتباط داشته باشند)Hancock, 2001: 555 ( .
 .6امـكان جـذب حاميـان از سراسـر جهان :جلب حمايـت جامعة مخاطبيـن موردنظر
و حتـي عضوگيـري از ميـان آنهـا ،از جملـه مسـايل الزم در جنبشهـاي اجتماعـي-
سياسـي جديـد اسـت .حـال بـا توجـه بـه اينكـه فضـاي مجـازي امكانـات رسـانهاي
بسـيار گسـتردهتر بـا تأثيرگـذاري بسـيار بيشـتر را بـا هزينـة بسـيار ناچيـز نسـبت بـه
امكانـات رسـانهاي دنيـاي فيزيكـي در اختيـار همـگان قـرار داده اسـت ،جنبشهـا نيز
بـا بهرهگيـري از آنهـا و سـاخت انـواع برنامههـاي تبليغاتـي چندرسـانهاي بـه جلـب
حامـي و جـذب نيـرو ميپردازند.
مجموع ویژگیهای ذکر شده مخاطبان را به استفاده از رسانههای مجازی و
شبکههای اجتماعی سوق میدهد ،خصوصا در مواقعی که سایر رسانهها نقش خود
را در تامین نیازهای اطالعاتی افراد جامعه به درستی ایفا نمیکنند.
تاثیر رسانههای مجازی بر شکلگیری انقالب تونس
محمد بوعزیزی ،قهرمان انقالب تونس ،جوان  26سالهای است که به تازگی از دانشگاه
با مدرک لیسانس فارغالتحصیل شده بود .او در یکی از شهرهای درجه دوی کشور تونس
زندگی میکرد .بوعزیزی به امید رسیدن به شغلی خوب درسش را تا آخر خوانده بود.
ولی با وجود به پایان رساندن دوره دانشگاه نه تنها شغلی نیافت ،بلکه مجبور شد با دست
و پا کردن یک دستگاه گاری در شهرش به سبزیفروشی مشغول شد.
بوعزیزی کارشناسی داشت و عضو فیسبوک هم بود ،چند صباحی را با همین گاری
سپری کرد تا اینکه  18دسامبر  2010مأموران شهرداری آن گاری را ضبط کردند .بوعزیزی
که تنها سرمایهاش را از دست داده بود ،به شهرداری رفت و سروصدا راه انداخت؛ اما
مسئوالن شهرداری نه تنها گاریش را پس ندادند بلکه یکی از مأموران خانم این اداره یک
سیلی نیز به گوش وی نواخت .او چه از پیش برنامهریزیشده و چه بر اثر خشمی که از
تحقیر مأموران برانگیخته شده بود ،به سیم آخر زد و وسط خیابان خودش را آتش زد و
مکتب خودسوزی فیسبوکی را تأسیس کرد.
براسـاس روایتـی ،او پیـش از خودسـوزی پیامـی بـرای مـادرش روی فیسبـوک
گذاشـت کـه بدیـن شـرح اسـت« :مـادر مـن دارم مـیروم مسـافرت ،سـرزنش فایـده
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نـدارد ،در راه گـم شـدهام ،اگر سـخن تو را گوش نـدادم ،مرا ببخش ،زمانـه را مالمت
کـن و مـرا نـه .رفتن من بیبازگشـت اسـت .گریه نکردم و از چشـمانم اشـکی التماس
نکـردم .سـرزنش زمانـه نیـز فایـدهای نـدارد ...مـن مـیروم و امید اسـت کـه فراموش
شـوم( »...حائری)1390 ،
البتـه روایـت بـرادر بوعزیـزی از ماجـرا بـه گونهای اسـت کـه احتمـال برنامهریزی از
قبـل بـرای خودسـوزی را کـم میکنـد .در ایـن صـورت حتـی اگـر بوعزیـزی نیـز پیام
بـاال را بـر روی فیسبـوک ننوشـته باشـد ،بـه نظریـه خودسـوزی فیسبوکی خدشـهای
وارد نمیشـود بلکـه ایـن نظریـه تقویـت میگـردد؛ زیـرا او در ایـن صـورت به راسـتی
سـاختهو پرداختـه شـبکه اجتماعـی مجـازی خواهـد بـود؛ قهرمانـی مجـازی کـه از دل
شـبکه بیـرون آمـده امـا سـرانجام تأثیـر خـود را در جهـان عینی گذاشـته اسـت .این نه
پایـان کار قهرمـان ملـی تونـس بلکـه آغـاز کارش بـود .خودسـوزی وقتی در کنـار این
پیـام قـرار گرفـت ،دیگـر فیسبوکیهای سـاحل جنوبی مدیترانـه را از ایـن رو به آن رو
کـرد( .دویچـه وله فارسـی)
از همان روزها بود که گروهی از جوانان تونسی با راه انداختن یک صفحه فیسبوک
و تبدیل آن به منبع اصلی اخبار ،اعتراضها و تظاهرات مردم -که پس از خودسوزی
بوعزیزی به جوش آمده بودند -به سرنگونی دیکتاتوری این کشور کمک کردند.
پـس از سـقوط بـن علـی یعنی حدود یـک ماه پـس از خودسـوزی بوعزیـزی یکی از
سـازماندهندگان اصلـی ایـن صفحـه گفـت کـه در روز هیجـده سـاعت از وقـت خـود
را بـرای اداره کـردن ایـن صفحـه و گرفتـن اخبـار ،عکسهـا و فیلمهـای ویدیویـی
اعتراضه�ای م�ردم تون�س و انتش�ار آنها در فیسب�وک اختصاص میداده اس�تYas�( (.
)mine Ryan, 2011
روشی که بوعزیزی برای اعتراض راه انداخته بود ابعاد تازهای به خود گرفت .فردای
سقوط بن علی چهار نفر در الجزایر ،کشور ساحلی دیگری در جنوب مدیترانه ،به تقلید
از روش بوعزیزی خودسوزی کردند .در مصر نیز یک نفر در مقابل مجلس الشعب
خود را سوزاند .دو تن دیگر نیز در جاهای دیگر مصر خود را آتش زدند .در این بین
در موریتانی نیز خودسوزیای از این دست رخ داد.
در میـان ایـن خودسـوزان نیـز کسـانی بودنـد کـه در فیسبـوک فعاالنه عمـل میکردند؛
مثلا محمـد فـاروق یا محمـد الصفطـاوى ،کـه دومین خودسـوز مصـر به شـمار میآید،
وکیلـی بـود کـه بـه دلیل طالق همسـرش ،حـق دیـدن دختـرش را نداشـت .وی بر روی

فیسبـوک فعاالنـه بـه دنبـال تغییـر قانـون بود تـا بتوانـد دختـرش را ببیند .مصـری دیگر
نیـز جوانـی  ۲۵سـاله بـود کـه بهرغـم رسـیدن بـه سـن ازدواج و اشـتغال هیـچ کاری
نمیتوانسـت انجـام دهـد( .همـان) جـدول شـماره  1بعضـی از کسـانی کـه بـه تقلیـد از
بوعزیـزی خودکشـی کردنـد نشـان میدهد.
جدول شماره  :1کسانی که به تقلید از بوعزیزی خودکشی کردند .منبع :ویکیپدیا

رویدادهای مشابه
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بـه هـر روی اقـدام بوعزیزی در راهانـدازی خودسـوزی فیسبوکی ،تقلیـد همقطارنش
در تونـس و دیگـر کشـورها و نهایتـا اسـتفاده سـازمانیافته از شـبکههای اجتماعـی و
رسـانههای مجـازی را بایـد عوامـل اصلـی همهگیرشـدن و سـرایت انقلاب تونـس از
شـهر سـیدی بوزیـد به سـایر شـهرهای تونـس و نهایتـا سـرنگونی حکومـت بنعلی به
شـمار میرود.
اهمیت رسانههایی خبری و بخصوص شبکههای اجتماعی چون توییتر و فیسبوک
در شعله ور ساختن آتش خشم مردم باعث شده است که از این انقالبها به انقالب
توییتری و برخی نیز «ویکی انقالب» ( )WikiRevolutionنام ببرند .نکته ی دیگری
که توجه خاصی را به خود جلب می کند ،انتخاب نام «»First Tweeter Revolution
(اولین انقالب توئیتری) برای این حادثه از سوی مجله فارین پالیسی است .نامی که قبال
با اندکی تفاوت در مورد حوادث پس از انتخابات ایران نیز مورد استفاده قرار گرفت.
(_http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/01/14/the_first_twitter

)revolution

 .رسانههای تونس ،شبکههای اجتماعی و نظریه وابستگی
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بعد از سرکوب قیام اسالمگرایان به رهبری الغنوشی در سال  1987کوچکترین
رفتار اشخاص از دید دستگاه حکومتی پنهان نمیماند .بر اساس آمارهای موجود،
افرادی که به طور رسمی یا غیررسمی با وزارت کشور در ارتباط بودند و با حکومت
همکاری میکردند ،قریب به سه پنجم کشور را تشکیل میدادند .بدین صورت ،هر
کس در کشور قصد انجام فعالیت سیاسی ،اقتصادی یا فرهنگی را داشت و یا حتی
برای گذران زندگی روزمره خود میبایست به حکومت خدمت میکردند(.حامدی و
تسخیری )177 :1389 ،این امر پس از اعالم سیاست خشکاندن سرچشمهها بعد از
انتخابات مجلس تونس در سال  1989شدت بسیار بیشتری به خود گرفت.
اگرچه بنعلی تالش مي كرد خود را هوادار آزاديهاي سياسي و مدني نشان دهد اما
در عمل اجازه فعاليت آزادانه احزاب ،سنديكاها و اتحاديههاي كارگري را نمي داد .فراهم
نكردن بستر الزم براي نقد و اعتراض به عملكرد نهادهاي حكومتي باعث شد كه تمامي
مطالبات در اين جامعه بر روي هم انباشته شود و وقتي مجالي براي طرح آن پيدا شد،
همه آنهایكجا با حكومت تسويه شود( .قناد باشی)1389 ،
این عامل را میتوان به عنوان عامل مشترک در بین همه کشورهای عربی دانست.
بسیاری معتقدند همین بی توجهی بنعلی به ایجاد اصالحات سیاسی باعث شد که وی
بر خالف تصورش -که فکر می کرد مطالبات سیاسی مردم در زیر زرق و برقهای
توسعه اقتصادی نیم بند مدفون شده است و تونس در وضعیت باثباتی قراردارد-
ناگهان با سونامی اعتراضات مردمی علیه خود روبرو شود .سونامیای که هیچ چیز حتی
وعده تغییر و ایجاد رفاه و اشتغال عمومی نیز نتوانست آن را مهار کند.
به عبارت بهتر در دوران حاکمیت بورقیه و بن علی ،رسانههای تونس از جمله رادیو
و تلویزیون در سایه اختناق و سرکوب رژیم بنعلی نمیتوانستند وظایف اصلیشان
را که ارائه کارکردهای متنوع و پاسخ به نیازهای اطالعاتی مخاطبان بود انجام دهند.
کارکردهایی همچون آگاهیبخشی به مخاطبان ،برای انتقال ارزشهای فرهنگی ،برای
سرگرمی و تفریح و نیز برای تفسیر موضوعات اجتماعی اساسی خود ،که در واقع
نقشهای رسانهها را در جوامع جدید شکل می دهند(.سورين وتانكارد)206 :1383 ،
اختناق و ایجاد فضای رعب و وحشت پلیسی در تونس در مورد رسانههای سنتی نیز اجازه
هیچ نوع تحرکی را به مردم و جوانان نمیداد؛ به گونهای که در زمان بنعلی بر اساس قانون
درب مساجد نیم ساعت قبل از اذان باز میشد و افراد نمازگزار در هر مسجد نیز باید اهل آن

74

دوفصلناهم مطالعات
بیدا ری اسالمی
سال دوم ،شماره سوم ،بهار و تابستان 1392

محل باشند .چنانچه شخصی در مسجدی غیر از محله خود اقامه نماز کند ،امام جماعت مسجد
موظف بود او را اخراج کرده و گزارش دهد( .حامدی و تسخیری)184 :1389 ،
پرواضح است این بدکارکرد رسانههای تونسی رابطه سهگانه رسانهها ،مخاطبان و جامعه
را دستخوش تغییر کرد و موجب کاهش وابستگی مردم به رسانههای تونسی شد و مطابق
نظر استفان لیتل جان ،شدت تاثیرگذاری رسانه به لحاظ شناختی ،عاطفی و رفتاری کاهش
یافت .نهایتا بیاعتمادی مردم تونس به این رسانهها موجب رویآوردن مردم تونس به
رسانههای جایگزین خصوصا رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی شد( .سورين
وتانكارد )414-412 :1383 ،به گونهای که بنا بر برخی آمارها در تونس از هر  10نفر،
سه نفر شامل  33درصد از کل جمعیت آن عضو فیس بوک هستند.
این روند در ابتدای شکل گیری انقالب این شرایط به صورت حادتری دنبال شد
به طوری که دولت ،خبرنگاران را از رفتن به شهر یا شهرهای محل اعتراض و تهیه
گزارش ،فیلم و عکس منع میکرد لذا آنچه از این شهرها بیرون میرفت صرفا
گفتههای منابع غیررسمی و فیلمهایی غیرحرفهای و از لحاظ فنی ،نامناسب بود
که به وسیله گوشیهای موبایل ضبط شده و به سایتهای اینترنتی از جمله یوتیوپ
و فیسبوک و البته سایتهای خبری محلی و مخالف دولت تونس راه یافته بودند.
شبکههای اجتماعی و اينترنت چنانكه ذكر شد کارکردهاي متعددي براي جنبشهاي نوين
اجتماعي دارد؛ ازجمله البيکردن از طريق فرستادن ايميل به مقامات دولتي و نخبگان سياسي؛
شبکهسازي با انجمنها و سازمانهاي مرتبط در داخل و خارج؛ بسيج سازمان دهندگان ،فعاالن
و اعضا با ارسال اخبار؛ جمعآوري منابع مالي؛ و ارسال پيام خود به مردم از طريق رسانههاي
خبري سنتي .در واقع ،دسترسي جهاني و سرعت فوقالعاده اينترنت ،آنرا به ابزار کارآمدي
ن رسانههای
تبديل کرده است )Zelwietro ،1998( .مردم تونس و در راس آنها بوعزیری از ای 
اینترنتی برای سازماندهی تظاهرات بهره میگرفتند .برای مثال ،در فاصله  18تا  26دسامبر
 ،2010حداقل افرادی که از فیسبوک بهره گرفتند در کمترین روز بهرهگیری از آن یک میلیون
و  820هزار کاربر بوده است(.الورفلی )2011 ،اگر این آمار را با جمعیت  10میلیونی تونس
مقایسه کنیم ،میزان تأثیرگذاری این رسانه روشنتر میشود .عالوه بر فیسبوک ،توئیتر و شبکة
الجزیره در خبررسانی و سازماندهی اعتراضات نقش اساسی داشتهاند.
مردم تونس که تا قبل از این و در سایه استبداد رژیم بنعلی امکان تامین کامل نیازهای اطالعاتی
خود را نداشتند توانستند با بهرهگیری از این کارکردها انقالب گل یاس خود را به بار بیاورند.

نتیجه گیری
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رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی خود را به عنوان آلترناتیو قدرتمند برای سایر
رسانهها در رابطه سهگانه مخاطب ،رسانه و جامعه مطرح کردهاند؛ قدرتی که روز به روز در
تزاید است .بررسی انقالب تونس نشان میدهد یک جوان معترض مصری و همقطارانش-
به عنوان قهرمان ملی تونس -توانستند با بهرهگیری از شبکه فیسبوک در عرض کمتر از
دوماه طومار حکومت  23ساله بنعلی را در هم بپیچند .و این آغاز راه انقالبهایی بود که
به نامهای «ویکی انقالب»« ،انقالب فیسبوکی» و «انقالب توئیتری» نامیده شدند .قهرمانی
که ساخته فیسبوک بود و توانست با راهاندازی مکتب خودسوزی فیسبوکی این حرکت را
با استفاده از این شبکههای اجتماعی مجازی بازتولید کرده و انتشار دهد.
در پرتو رسانههای نوین و شبکههای اجتماعی ارتباطات افقی شکل میگیرد و
به گفته کاستلز میان بخشهای گوناگون جامعه به شکل افقی پیوند ایجاد میشود.
«قدرت جریانها» بر «جریان قدرت» پیشی میگیرد و شهروندان میتوانند با استفاده
از شبکههای اجتماعی انحصارهای رسانهای را از بین ببرند.
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جالل غفاری و همکاران

رسانه راسخون:

دوفصلناهم مطالعات
بیدا ری اسالمی
نقش رسانههای مجازی و شبکههای اجتماعی در بیداری اسالمی ،مطالعه موردی انقالب تونس
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