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چکیده
اي را دستخوش با تحوالتی روبرو شده که معادالت منطقهطی چند سال اخیرعربی خاورمیانه

هایی را درباره دگرگونی فرهنگ در این میان تحوالت مصر پرسش. استکردهدگرگونی 
و توان اثرگذاري این دگرگونی بر تحوالت سیاسی آن کشور مطرح آنسیاسی، عوامل موثر بر 

ي ارتباطی در مصر، زمینه- هاي مجازي اطالعاتی رسد پیامدهاي گسترش شبکهنظر میبه. دکنمی
مهمترین ،ژانویه25و انقالب کردهفراهم را مدرن در این کشور گذار از فرهنگ سیاسی شبه

گسترش شبکه اطالعات چندسویه برابر با افزایش آگاهی فرد از درواقع،. تجلی چنین تحولی است
شود، مقایسه، رقابت و باال رفتن سطح انتظارات فرد مییرامون است و این امر سببجهان پ

هاي مختلف بدان دست دارد که با شیوهانتظاراتی که در صورت عدم تحقق، شهروند را بر آن می
ضمن توجه به ساختار جمعیتی و فرهنگی مصر، تأثیر استفاده از فناوري کوشدمیمقاله حاضر . یابد
تواند یکی از عوامل مؤثر طی را مدنظر قرارداده تا مشخص شود که استفاده از آن چگونه میارتبا

شده در تحقیقات میدانی آوريهاي جمعبررسی و تحلیل ثانویه داده. در تغییر فرهنگ سیاسی باشد
ریاست جمهورينشانگر پایداري برخی عناصر فرهنگی در دوره پس از) 2011(مرکز االهرام 

.کندهایی روبرو میاست که تثبیت دموکراسی در این کشور را با چالشمبارك
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مقدمه
عنوان یک شهروند مبارزه ها بیش از یک نسل است که در راه کسب حقوق خود بهعرب

ی مانع از آن شده است که به این هدف دست یابنداند، اما تعصبات فرهنگی و سیاسکرده
)Filiu, 2012: 85(.در کشورهاي ئیتوان گفت وضعیت استثنادر پرتو تحوالت چهارساله اخیر، می

به مرحله نهایی خود ) مصر(و مبارك ) یمن(، صالح )لیبی(، قذافی )تونس(علی عربی با سقوط بن
1هاي اقتدارگرايرود که سایر رژیمگاه سریع، مینزدیک شده است و این روند گاهی آهسته و

به هاي اخیردر سالدر هر حال تحوالت منطقه خاورمیانه . منطقه عربی را دستخوش تغییر قرار دهد
خواهی و ، اما این بار در کنار جنگ و ستیز، مسئله آزاديشدهنخست در جهان تبدیلخبر

شکل انقالبی که بخشی از جهان عرب را فراگرفته هم به خواهی هم قرار دارد و آندموکراسی
ساز هاي اساسی فرهنگ سیاسی اعراب زمینهرسد تغییرات تدریجی در پایهبه نظر می. است

.شودهاي آن هر روز افزوده میرویدادهایی شده است که بر ابعاد و پیچیدگی
هاي گوناگون جنبهدر خاورمیانه تاکنون از ) 2010- 2015(هاي داده طی سالتحوالت رخ

:متغیرهاي مطرحی همچونبه آن توجه شدهرسد آنچه کمترولی به نظر میشده؛ بررسی 
غییر ت؛دموکراسیجهانی دیکتاتوري و روندهاي ؛ فساد طبقه حاکم؛وضعیت نامناسب اقتصادي

هایی ها و ارزشنگرشيفرهنگ سیاسی مجموعه. فرهنگ سیاسی مردم جهان عرب است
، ایثارهااي از مجموعه«: تریا به تعبیر دقیقبخشدفرآیندها و زندگی سیاسی شکل میاست که به 

زمان معینسیاسی در یکیک ملت درباره سیاست و نظام هايارزشباورها، احساسات و
نظام لذا دگرگونی آن به معنی تغییر نگرش جامعه نسبت به .)Almond, 1956: 396(» است

تواند پیامدهایی از جمله شورش، اعتراض و اعتصاب را است که میسیاسی خود و اجزاي آن
بنابراین مجموعه تحوالت به وقوع . شوددر پی داشته باشد و حتی به وضع قوانین تازه منجر 

پیوسته در سطح جوامع عرب خاورمیانه نشانی از وقوع تغییرات در فرهنگ سیاسی شهروندان 
هاي اصلی تحوالت عنوان یکی از کانوندارد مصر را بهبه همین جهت این مقاله در نظر.است

گرایی عربی و همچنین داراي اهمیت ژئوپلیتیک و هاي ملیکه از گذشته مرکز ثقل اندیشه
.و دنیاي عرب بوده است، مورد بررسی قرار دهدفریقااتأثیرگذار در حوزه 

ــه   ــأثیر فرهنــگ سیاســی ب ــه نقــش و ت ــا توجــه ب ــراي تعیــینعنــوان متغیــري مهــم و ب ــده ب کنن
ــه     ــورها، دغدغ ــاعی کش ــی و اجتم ــعیت سیاس ــی وض ــل و بررس ــر تحلی ــته حاض ــت ،نوش آن اس

: که
ــه    رســانهدگرگــونی حــوزه)1 ــر فرهنــگ سیاســی در خاورمیان ــري ب هــا و ارتباطــات چــه اث

1 . Authoritarian Regimes
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)مطالعه موردي مصر(؟ عربی گذارده
ژانویه و 25وقوع انقالب چه تأثیري درروند تغییر فرهنگ سیاسی در مصر، به نوبه خود) 2

در پی داشته است؟آنتحوالت
:براي دست یافتن به پاسخ، در مرحله نخست

سـاختارهاي بنیـادي همچـون    در مـورد پـردازان ایـن حـوزه    نظریـه ي اندیشـه به بررسی- 1
.پرداخته استژانویه 25اقتصاد، سیاست و جمعیت قبل از انقالب 

.فرهنگ سیاسی مورد بررسی قرار گرفته استعوامل داخلی و خارجی مؤثر در تغییر- 2
)2011هـاي آگوسـت و اکتبـر سـال    مـاه (نتایج سه تحقیق میدانی توسط مرکز االهـرام  - 3

رقابـت  ؛مشـارکت سیاسـی  : هـا و هنجارهـاي سیاسـی مصـریان    توجه شـده کـه چهـار بعـد ارزش    
. اجتماعی بررسی شده استيحمایت سیاسی و سرمایه؛سیاسی

مبـارك نتیجـه   حسـنی  ژانویـه مصـر و سـرنگونی    25اي آن است کـه انقـالب   گویاین مقاله،
کـه بـه نوبـه    مصـر اسـت  يجامعـه مدرن شبهی سیاسدر فرهنگتدریجی-تغییراتی هرچند نسبی

مـوثر  رخ داده،در جهـان کـه اطالعـاتی انقالبِوقوعِها و به جهت دگرگونی حوزه رسانهخود 
ژانویه نشـانگر پایـداري   25اسی مردم مصر بعد از انقالب هاي سیهنجارها و ارزشهمچنینبوده

ی را بـراي مخـاطرات اسـت کـه  مبـارك  حسـنی پـس از يدر دورهپیشـین  برخی عناصر فرهنگـی  
.آورددر مصر پدید میتحقق و تثبیت دموکراسی 

الزم است .گیردکیفی صورت میتحلیلی است و تحلیل به شیوه–حاضر، توصیفی نوشته
ي ته توجه شود که تاکنون بجز چند گزارش به زبان انگلیسی، پژوهش مستقلی دربارهبدین نک

فرهنگ سیاسی مصریان و تغییرات آن صورت نگرفته است و بیشتر محققان، با عنایت به 
.اندهایی چون تغییرات نسلی، تحول فرهنگ سیاسی در آن کشور را فرض گرفتهلفهمؤ

چارچوب مفهومی
سیاسیهاي فرهنگویژگی

:هاي فرهنگ سیاسی، به نقل از آلموند و وربا، عبارت است ازویژگی
گیري ذهنی یک جامعه در عنوان جهتتواند بهفرهنگ سیاسی می؛ گیري ذهنیجهت)الف

اقتصاد و ؛ عواملی چون جغرافیا. زمانی معین نسبت به سیاست و نظام سیاسی تعریف شوددوره
گذاشته و فرهنگ بینش و تفکر شهروندان اثر پذیري بر شیوهمعهتجربیات تاریخی در فرآیند جا

هاي ها و چرخشبایستی به جهش،ولی در تحلیلد دهسیاسی خاص آن جامعه را شکل می
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تاریخ فرهنگ و زمان معین را در نظر گرفت تا مجموعهکرداجتماعی و فرهنگی تدریجی نیز توجه
.داوري نشودسیاسی یک جامعه بر اساس بررسی مقطعی

هاي سیاسی نتیجه یک شناخت، گیريهر یک از جهت؛ سیاسیپذیري پیوند ذاتی با جامعه)ب
،پذیريکه در فرآیند جامعههاي سیاسی و روابط میان آنهاستاحساس یا ارزیابی درباره موضوع

هاي سیاسی گیريسازي ابعاد گوناگون جهتپذیري، درونیکار اصلی جامعه. اندسازي شدهدرونی
هایی که در طول زمان درواقع، الگوها و نگرش. است که برحسب موضوعات متفاوت است

.تحمیلی بر رفتار سیاسی آینده دارندیاند، تأثیراتگرفتهشکل
، بلکه به نیستسویه رابطه میان فرهنگ و ساختار یک؛تعامل پیوسته با ساختار سیاسی)پ

بر ،عنوان متغیر مستقلگذارند؛ لذا در یک مقطع، فرهنگ بهمیشکل متقابل و پیوسته بر هم اثر 
زمان ساختار در و همشودنمایان میتأثیر گذاشته و به شکل جدیدي يو اقتصادیساختار سیاس

.گذاردسیاسی در صورت جدید خود اثر میتقویت و شکل دادن به فرهنگ
:هاي سیاسیگیريسه بعدي بودن جهت)ج
هاي آن و نقشاست کهشناخت و باور در ویژه نظام سیاسیاختی؛ گیري شنجهت- 1

؛)دادهاي نظام سیاسیدادها و بروندرون(ها هاي این نقشموقعیت
؛هاي آن و عامالن اجرایییا احساسات درباره نظام سیاسی، نقشگیري عاطفی جهت- 2
موضوعات که به قضاوت و نظرها درباره گذار؛گیري سنجشی و یا ارزشجهت- 3

).1جدول شماره(شوند مدار احساسات مربوط میاي که نوعاً به ترکیب معیارهاي ارزشسیاسی
بندي آلموند و وربا، فرهنگ سیاسی سهبراساس تقسیم: مرتبه بودن فرهنگ سیاسیچند)د

.مشارکتی- 3تبعی - 2بسته-1: نوع است
گیرد و فرهنگ سیاسی تبعی از نشأت میشناختی- شخصیتیعنصرفرهنگ سیاسی بسته از

به ذات ، ولی دگیرسنجشی سرچشمه میفرهنگ سیاسی مشارکتی از عنصروعاطفیعنصر
آنان با ذکر . یابدمشارکتی، تحقق می- تبعی یا تبعی- محدود:مثال.هستندترکیبی از انواع یادشده

فرهنگ سیاسی ترین شکلگونه ترکیبی را تحت عنوان فرهنگ مدنی، مطلوبدالیلی، یک
.)Almond and Verba, 1963: 256(کنند معرفی می
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آنو ابعاد فرهنگ ي سیاسیهاگیريجهت-1جدول شماره 

تغییرپذیري فرهنگ سیاسی
، شکل ی هستندها که همگی از عناصر فرهنگها از باورها، نمادها و ارزششخصیت انسان

سلی به اجتماعی ارتباط دارد و از نو سطح شخصیت؛بنابراین فرهنگ با سطح فرد. دنگیرمی
هر . گیردپذیري شکل میجامعهتوسط اشخاص از طریق فراگیري وشود ونسل دیگر منتقل می

نظام سیاسی براي حفظ و استمرار حاکمیت خود نیازمند فرهنگ سیاسی خاصی است؛ زیرا 
هر . شودسیاسی در سطح سنتی و مدرن موجب ثبات سیاسی مینظامهماهنگی میان فرهنگ و

یند جمعی تاریخ آیافته در سیاست دارد که محصول فرقلمرو ذهنی سازماننظام سیاسی یک 
نماید و به آن ساخت و معنا هاي هدایت نظام سیاسی را فراهم میزندگی یک ملت است و زمینه

.)4: 1391معمار، (کند تدریج آن را درونی میدهد که در نهایت فرد بهمی
مورد توجه واقع شده و در اغلب آنها مباحثی مسئله تغییرپذیري فرهنگ سیاسی در نظریات

گیري سیاسیهاي جهتموضوع
نظام کلیت 

سیاسی
نظام 

جایگاه فرد، مشارکت و دادنظام برونداددرون
مطالبات

هت
ج

ري
گی

اي
ه

سه
انه

گ

:شناختی. 1

م باورهانظا- 
شناختیي نقشه- 
نمادها مجموعه- 
ارزیابی شناختی- 

هاي چهارگانه فوقگیري شناختی و باورها درباره موضوعجهت

:عاطفی. 2

:احساسات مبتنی بر
عالقه- 
نفرت - 
تفاوتیبی- 

هاي چهارگانه فوقگیري احساسی درباره موضوعجهت

:سنجشی. 3
: هاي اخالقیانواع قضاوت

درباره گیري سنجشی با ترکیبی از معیارهاي ارزشی،جهت
.هاي چهارگانه فوقموضوع
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آشیل فرهنگ يبرخی تغییر را پاشنهذکر شده؛ع آن انواعوامل و چگونگی ایجاد و يدرباره
باره جالبدر این»اکشتاینهري «مثال دیدگاه عنوانبه.اندسیاسی و برخی دیگر جزء ذاتی آن دانسته

فرهنگ سیاسی را يهاي فرهنگی مطلقاً جایی ندارد، نظریهمینهاگر تغییر در الگوها و ز«: توجه است
هاي نظري دیدگاه.)96: 1388قیصري، (» مفهوم به کنار نهاداي آشکارا بیعنوان مسئلهباید سریعاً به

توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ نخست، نظریاتی که تغییر سیاسی را میدرباره تغییرپذیري فرهنگ
:دانند مانندو محصول وضعیت ساختاري و محیط فیزیکی و اجتماعی فرد میرا امري طبیعی

شناسانه؛ دوم، نظریاتی که تغییر را رهیافت فرهنگی، یادگیري اجتماعی و شناخت معرفتنظریات
دانند، لذا آن را امري هاي عمومی براي دگرگون ساختن ساختارها و رفتار سیاسی میتالشينتیجه

.اند همانند نظریات رهیافت تفسیريدي قلمداد کردهمصنوعی و تعم

هارتاینگلتئوري دگرگونی ارزشی
است، تئوري در ارتباطاین مقالههاي مهمی که در این زمینه مطرح شده و با یکی از نگرش

از نظر وي دگرگونی فرهنگی امري تدریجی و بازتاب . اینگل هارت است» دگرگونی ارزشی«
در واقع، هر . هاي مختلف شکل داده استاي است که به نسلهاي سازندهدگرگونی در تجربه

مدت به ها در بلندهیافتدهد و این رفرهنگ رهیافت مردم را در تطابق با محیط نشان می
يها به نوبهاز سوي دیگر، فرهنگ؛دهندهاي اقتصادي، تکنولوژیکی و سیال پاسخ میدگرگونی

دهد مطالعات گسترده وي نشان می.)مقدمه: 1373هارت، اینگل(نددهخود نیز به محیط شکل می
هاي فرهنگی میان نسل جدید حاکی از تحولی فرهنگی است که نسبت به نسل که دگرگونی ارزش

قدیم رخ داده است و در این تحول کیفیت زندگی و ابراز نظر فردي برجستگی بیشتري در مقابل 
.سی گذشته داردهنجارهاي اجتماعی، اخالقی و سیا

آرزوي جوامع مدنی درکشورهاي امروزه «: گویدبا توجه به چنین تغییراتی است که میکپل
اي و اینترنت زندگی ما در عصر تلویزیون ماهواره.استخاورمیانه تحقق ساختار دموکراتیک

. ندکنیم و به دلیل ارتقاي کلی سطح معلومات، اکثریت خواهان ورود به عرصه سیاسی هستمی
... اي که از قطرتلویزیونی ماهوارهيهافقیت چشمگیر برنامهوما این را به خوبی از طریق م

.)153: 1379کپل، (»شود شاهد هستیمپخش می
يتغییرات فرهنگ سیاسی در خاورمیانه:این است کهشودحال پرسش مهمی که مطرح می

به عبارت دیگر، آیا چه ارتباطی دارد؟دموکراسی در منطقهشدن و تثبیت یافتنعربی با تحقق
بازگشت اقتدارگرایی مانعبراي تثبیت گذار دموکراتیک و ضامنیتغییرات فرهنگ سیاسی 
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شود؟می
هاي برخی بر تلقین ارزش: در پاسخ به این پرسش اساسی، دو رویکرد وجود دارد

هاي مهم نبود چالش،رکنند، و بعضی دیگپذیري تأکید میدموکراتیک از طریق فرآیند جامعه
دانند بر سر مشروعیت نهادهاي دموکراتیک به ویژه انتخابات منظم و رقابتی را مهم می

)Guillermo O'Donnell, 1992 : 48-9(.
بیند و می» دموکراسی«تحکیم را تضمین کننده» هادموکرات«رویکرد نخست، وجود 

یکرد دوم بر انتخابات منظم و نهادینه رو.گیري فرهنگ سیاسی دموکراتیک استخواهان شکل
مشکل اینجاست که رویکرد نخست، فاقد مصداقی در جهان عینی و . ورزدشدن آن تأکید می
اکثریتی از نیست کهاي هیچ مورد شناخته شده«چرا که ؛هاي تاریخی استناسازگار با واقعیت

: Guillermo O'Donnell, 1992(» اندها پیش از ظهور دموکراسی سیاسی وجود داشتهدموکرات

19-20(.
قادر به تفکیک کشورهاي دموکراتیک و ،رویکرد دوم نیز به دلیل تأکید صرف بر انتخابات

اقتدارگرا قائل اي میان کشورهاي دموکراتیک و شبهتواند فاصلهنمیو دموکراتیک نیستغیر
. شود

وجاي تمرکز بر سطح دولت هایی از این دست، برخی تحلیلگران بهبا توجه به کاستی
.دهنددیگري سازمان می، بحث را به گونهبین دولت و جامعهوجود دموکراسیلزوم یاجامعه 

وروابط دولتوجود دموکراسی درمصر از اهمیتبا بررسی تجربهکرانیبه عنوان نمونه،
مطالعه «:است ازدموکراتیزاسیون عبارتبه نظر وي، مطالعه درباره. گویدجامعه سخن می

.)Korany, 1998: 39(هاي آنهاست جامعه و دیالکتیک؛درباره روابط دولت

مصر 
جمعیت و سیاست

حدود نیمی از آنان شهرنشین میلیون نفر جمعیت که84مصر کشوري است با بیش از 
اسکندریه و دیگر شهرهاي دلتاي رود نیل ووبیشتر آنان در دو شهر بزرگ قاهره. هستند
درصد نیروي کار در بخش گردشگري و شهرهاي 12کنند و بیش از ها زندگی میآنيحومه

درصد از 88بر اساس آمار یونیسف همچنین . تفریحی ساحل دریاي سرخ فعالیت دارند
82باشند و این آمار در میان زنان می1در حال تحصیلهستند کهمرد)14-24(جمعیت سنین

. درصد است

1 . http://www.unicef.org/
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با کودتاي بدون خونریزي افسران جوان ارتش علیه 1952یاسی، مصر در سال از منظر س
، 1970با مرگ ناصر در سال . داراي حکومت جمهوري شد- ملک فاروق- پادشاه آن کشور 

حسنی ، معاونش 1981دنبال ترور وي در سال معاونش محمد انور سادات به قدرت رسید و به
مبارك در این سالهمصر به حکومت سی2011ب سال انقال. جمهوري رسیدبه ریاستمبارك

.)Gasiorowski, 2013: 371(کشور پایان داد و قانون اساسی جدیدي در این کشور تدوین شد 
پس از استعفاي وي قدرت در اختیار شوراي عالی نظامی مصر به رهبري فرمانده ارتش 

در جریان ؛ر را برعهده داشتمحمدحسین طنطاوي بود و دولت منتخب این شورا اداره کشو
جمهور انتخاب عنوان رئیسبهمرسیمحمد 2012ژوئن 17انتخابات ریاست جمهوري مصر در 

ژانویه بود که البته در شبانگاه سوم 25جمهور مصر پس از انقالب او پنجمین و اولین رئیس. شد
کار برکنار شده و رئیس وسیله ارتش از به) جنبش تمرد(در جریان انقالب دوم 2013جوالي 

جمهور دولت انتقالی براي برگزاري عنوان رئیسبه- منصورعدلی - دادگاه قانون اساسی مصر
وزیر دولت موقت عنوان نخسترا بهالببالويحازمبالفاصله منصور. انتخابات زودهنگام تعیین شد

عبدالفتاح فراهم نماید، سپس هاي برگزاري انتخابات را براي تشکیل کابینه معرفی کرد تا زمینه
جمهوري این کشور نامزد ضمن استعفا از سمت وزارت دفاع مصر در انتخابات ریاستالسیسی

ام و من همواره سربازي در خدمت کشور بوده«: وي در سخنانی خطاب به ملت مصر گفت. شد
السیسی.»از کشور استاین روند را ادامه خواهم داد و درآوردن این یونیفرم از تن نیز براي دفاع

جمهوري این کشور پیروز انتخابات ریاستبه طور رسمیدرصد آراء 9/96در نهایت با کسب
.سوگند یاد کردمباركجمهور پس از سقوط عنوان ششمین و دومین رئیسشد و به

طبقه متوسط جدیدمصر؛ 
طبقه متوسط جدید، به دهد که اجتماعی جهان عرب نشان میآمارهاي موجود در ویژه بافت

عنوان در مصر نیز به. ترین رشد در بین طبقات دیگر برخوردار استشکل مطلق و نسبی، از سریع
المللی، هاي بینیکی از کشورهاي مهم جهان عرب، با گسترش مشکالت اقتصادي و فشار سازمان

حات اساسی را آغاز هاي نولیبرال اقتصادي اصالمجبور شدند که با اتخاذ سیاستمباركو سادات
ها نیاز به گسترش متخصصانی داشت که اما انجام این سیاست) 1388حافظیان، : رك(نمایند 
به کرده متوسط تحصیلدادند که خود سبب پدید آمدن یک طبقهها را پرورش میآندانشگاه

ن ارتباطی در هاي نویساز افزایش حجم دولت و رسانهانجام این اقدامات زمینه.وسیع شدنسبت
و ساختارهاي آن را به شکل خزنده کرد سرعت شهري درون کشور گردید و همچنین مصر را به

).Egypt Country Assessment, 31 Oct. 2012(وارد جوامع روستایی کرد 
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،طبقه متوسط؛ اگر شهر را کانون تحوالت و تغییر طلبی در درون کشور قلمداد نماییم
ست اتفاوت طبقه متوسط مصر با جوامع غربی در این نکته . شهر استکانون مخالفت در درون 

به همین دلیل در ذهن این طبقه، دو شکاف عمده به وجود . ندکه تنها از شأن فرهنگی برخوردار
رفاه اقتصادي ؛دموکراسی؛آزادي؛عدالت؛برابريتجددگرایی؛شکاف میان اصول - 1: آیدمی

رایج در وضعیتجهان و يجوامع پیشرفتهوضعیتمیان شکاف - 2و تحقق آنها در جامعه
تا از طریق آن بر مشکالت سیاسی و اقتصادي شود میعدالت و آزاديهدفکه در میانجامعه

هاي ارتباطهاي مبارزاتی، رسانهترین کانالخود فائق آیند و براي رسیدن به این هدف، مهم
Egypt(نمایداخبار و مدیریت جنبش ایفا میرنشگیري و دشود که سهم اساسی در یاجمعی می

Country Assessment, 31 Oct. 2012.(
تنها به گسترش دموکراسی ختم هاي نولیبرالی در مصر نهکه سیاستبیانگرآن استها بررسی

اي که از آزادي برخوردار نبود و شد، طبقهاتیرشد طبقنزول ساز نشد، بلکه رشد اقتصادي زمینه
مقدس و (ه دلیل فساد و تبعیض در سیستم حاکم هر روز شاهد افزایش شکاف طبقاتی بود همچنین ب
گرچه این طبقه از نظر اجتماعی و فرهنگی، احساسات و انتظارات .)1388؛ حافظیان، 1391اکوانی، 

طبقه متوسط مرفه را دارد و از لحاظ منزلت اجتماعی، منش و نمودار در جایگاه طبقه متوسط قرار 
آشنایی با تکنولوژي جدید ؛تحصیالت دانشگاهی؛گیرد و همچنین داراي رفتار و فرهنگ مدنیمی

را مجبور آن طبقه1ولی فقر اقتصادي و بیکاريمطلع از اخبار دنیاستهاي مدرن است و و رسانه
.)Country Strategy Paper, 2007-2011(ندنماید که مانند فقرا زندگی کنمی

بوك اینترنت، فیس: مانندجمعی چندسویه ایی این طبقه با وسایل ارتباطاز سوي دیگر، آشن
انو اطالع از جایگاه طبقه متوسط کشورهاي غربی، بر احساس محرومیت نسبی آن... و

امکان ،تابدفقدان جامعه مدنی کارآمد و ساختار اقتدارگرا که اعتراض را برنمیلکن افزایدمی
چنین ساختاري در . گردیده و سرکوب جایگزین آن شده استآمیز سلباظهارنظر مسالمت

اي آن تضعیف گردیده و جرقههاي داخلی و خارجی توان سرکوبعین اقتدار به دلیل بحران
در این هنگام .)Bayat, 2009(الزم دارد تا موجبات فوران خشم خفته جوانان را فراهم نماید 

و موجب بسیج سیاسی آیدها میی به کمک آنهاي اجتماعگسترش آگاهی و کاربرد رسانه
خودسوزي و جرقهاقتصاد جهانیبحران ؛شود که مورد تحوالت اخیر جهان عرب کاتالیزورمی

. کشته شدن خالد سعید در مصر بودوجوان تونسی 

.کرده استري در میان اقشار عادي و غیرتحصیلبرابر میزان بیکا10کردگان دانشگاهی در مصر، بیکاري تحصیل. 1
http://www.businessinsider.com/
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هاي جدید مصر و رسانه
ايمصر؛ جامعه شبکه

. ها را افزایش داده استپذیري دولتبهاي نوین اطالعاتی، آسیفناوري1970از اوایل دهه 
2ايشبکهجامعهنماید که خطرات عمدهد میییتأ11تنگالین گزارش دولت سوئد با عنوان 

ها را از اقصی نقاط دنیا به چراکه اینترنت، افراد و گروه؛تواند حیات کشورها را تهدید کندمی
تواند ادله کنند و این اطالعات مییکدیگر متصل ساخته تا اطالعات ارتباطی الزم را مب

.)113: 1390ابراهیمی،(هاي سیاسی را با چالش جدي مواجه سازد حاکمیت و امنیت نظام
ویژه در جهان عرب ازآنبه هاي اجتماعی چندسویه در جهان امروزي استقبال از رسانه

،ها آنالینسایتوبتوانند براي اغلب نیازهاي خود در این که کاربران اینترنتی میجهت است
محور بودن هاي جدید، مخاطبرسانهاشتراك انواعاز سوي دیگر، وجه . پاسخ مناسب بیابند

هاي اجتماعی مجازي محیط مساعدي شبکه. استمصرف کنندهآنها و تولید محتوا توسط افراد 
مجازي، برقراري روابط نمادین و کشف مجدد خود ورا براي مشارکت افراد در جامعه

کننده ها و عوامل سرکوبهاي دینی، اجتماعی و سیاسی فارغ از محدودیتبازتعریف هویت
).Salanova: 2012: 7-12(نمایند فراهم می

، )1380، شرابی(- پدرساالري جدید-؛هشام شرابییا به تعبیر دقیق استبداد در جهان عرب
- رسمی «ید و فرهنگ نیز به کاري تمایل پیدا نماسبب شده بود که جامعه به سمت پنهان

تقسیم شود؛ ساکنان سرزمین استبداد، به بازیگرانی با » غیر آشکار- غیررسمی «در برابر » آشکار
شوند و هاي مختلف زندگی اجتماعی پنهان میگردند که در الیهنقاب و صورتک تبدیل می

. دهدنیست که نشان مییآندر صورت لزوم هر شخص، 
ست سبب اکه اینترنت عامل اساسی آن ارتباطاتچندسویه شدن :طاتدگرگونی در ارتبا

سو آگاهی افراد را افزایش یافته و از سوي دیگر به سبب بعد پنهان فضایی شود که از یکایجاد
دسترسی سریع و آسان و .نمایدماندن آن شهروندان را بیشتر در مناسبات سیاسی درگیر 

ينظر و اخبار در هرلحظه و مشاهدهامکان گذاشتنجازي، هاي اجتماعی مهزینه به شبکهکم
اي هاي رودررو، درنتیجه به عرصههاي بحثانعکاس نظرات کاربران، نداشتن مخاطرات و هزینه

3.براي گفتگو تبدیل شود

هاي جدید آماري که از کشور مصر در دست است، به روشنی نشانگر رشد استفاده از فناوري

1 . Tengline Report
2 . Network Society
3 . Nytimes.com, 2012
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بر این اساس، تعداد کاربران اینترنت در مصر از . اي استشبکهيري یک جامعهگیارتباطی و شکل
رسیده 2013درصد در سال 6/35هزار کاربر به 450یعنی در حدود 2000درصد در سال 7/0

کاربر شبکه ) درصد5/14(نفر 12،173،540کاربر که از این تعداد 29،809،724است؛ یعنی 
2. خط تلفن همراه است92,640,000کشور همچنین داراي این 1.اندبوك بودهاجتماعی فیس

ساز تحوالتهاي اجتماعی چندسویه زمینهمصر؛ رسانه
تازگی وارد ادبیات بوکی و توییتري ترکیب جدیدي است که بههاي فیساصطالح انقالب

خدادهاي توان دریافت که این ترکیب، ریشه در رسادگی میشناسی شده و بهسیاسی و جامعه
آنچه در این تغییرات انکارناپذیر . اخیر خاورمیانه دارد که از تونس و مصر آغاز گردیده است

دهی و گسترش سریع رسانی، سازمانهاي اجتماعی در اطالعاست، تأثیر اینترنت و شبکه
ها تحوالت اخیر منطقه این واقعیت را آشکار کرد که رسانه. تحوالت در کشورهاي منطقه بود

. هاي جدید تا چه اندازه در گسترش سریع و پایدار تغییرات اجتماعی مؤثر هستندفناوريو
هاي دیکتاتوري را به چالش کشید، بلکه مردم را توانمند کرد تا تنها سالتحوالت جهان عرب نه

هاي مشترك و حمایت از انقالب هاي جدید براي ایجاد ارزشها و رسانهمقتدرانه از فناوري
.)Bhuiyan, 2011: 14-18(ده کنند استفا

از یک صفحه اعتراضی مباركاین درست است که تظاهرات و اعتصابات علیه حکومت 
اما باید در نظر داشت مردم به خاطر حق خود براي بوك آغاز شد و گسترش یافتدر فیس

,Eltantawy and Wiest(ها آمدند تعیین سرنوشت و براي مقابله با رژیمی اقتدارگرا به خیابان

2011: 1209(.
مشروعیت و ؛هویت؛معیشت؛ها در جهان عرب از قبیل بحران اجتماعیتراکم انواع بحران

هاي ها و شبکهبنابراین رسانه. کارآمدي، سبب به وجود آمدن تحوالت انقالبی در این کشورها شد
هان عرب داشته و پشتیبان اجتماعی در این دوره نقش مؤثري در پیوند و سازمان دادن شهروندان ج

گفتنی است جوامع اسیر دیکتاتوري نظیر مصر همواره پیوند و سازمان ضعیف . اندانقالب بوده
در ،نکته اینجاست. دادنمیحکومت؛ پیوندهایی که اجازه تشکیل یا تثبیت آنها را اندداشتهاجتماعی 

ن را براي تغییر از بین برده بود، زمانی که سرکوب احزاب و نهادهاي جامعه مدنی امید شهروندا
:Eltantawy and Wiest, 2011(هاي نوین که شکل چندسویه دارند از راه رسیدند ناگهان رسانه

هاي آن هاي اجتماعی و دیگر قابلیتو با گسترش اینترنت در کشورهاي عرب منطقه، شبکه) 1209

1 . http://www.internetworldstats.com/africa.htm
2 . IWS&Africa Telecom_ www.egyptindependent.com
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ها در ابتدا کارکرد اجتماعی داشتند اما کهاین شب. پذیر تبدیل شدندپسند و جامعهاي جوانبه پدیده
تدریج به دلیل اعمال محدودیت از سوي حاکمان عرب بر آن، به ابزاري سیاسی تبدیل شدند به
.)14: 1390آقایی، (

نوعی روح جمعی را در هاي اجتماعی بهمصر و سپس جنبش تمرد شبکهجریان انقالبدر
. شدالتحریرنیاي مجازي سبب تنها نماندن در میدان شهروندان تقویت کرده و باهم بودن در د

ها تحوالت فاقد رهبر و کامالً مردمی از پایین به باال را رقم زد و روند این شکل از رسانه
، در مورد اهمیت فریدمنتوماسدر این زمینه باید اشاره کرد که . کردتحوالت منطقه را تسریع 

د مجازي در مقابل مساجد انقالب اسالمی ایران یاد عنوان مسجبه«هاي اجتماعی از آن شبکه
.)14: 1390آقایی، (» کندمی

اعتراضاتتغییر ماهیت و دامنه
هامصر؛ تعارض نسل

؛دار تحوالت بودند، بیشتر مشکالتشان از وضعیت اقتصاديجمعیت جوان مصر که پرچم
کشورهاي خاورمیانه روند چشمگیر جوان شدن جمعیت. شدسیاسی و اجتماعی مصر ناشی می

توجهی هاي جالبهاي اخیر مطالعات و نظرسنجیموجب شده است که در سالآفریقاو شمال 
هاي مهم و هاي نسل جوان صورت بگیرد که بیانگر تفاوتروحیات و گرایشيدرباره

ده شبر اساس نتایج چنین مطالعاتی گفته . هاي والدین و فرزندانشان استمعناداري میان نگرش
سوسیالیسم و ؛عربیسم. هستند1هاجوامع عرب امروزه در حال تجربه تعارض بین نسل«است که 

ها ضرورتاً مورد گرا بود اما این ارزشهاي نسل مبارزان قهرمان ملیارزش،ضد امپریالیسم بودن
).Munoz, 2000: 23(» پذیرش نسل بعد از آن نیست

ویژه جایگزینی یرات سیاسی و اجتماعی است و بهدگرگونی نسل ازجمله عوامل مؤثر بر تغی
هاي سیاسی باشد که آثاري شگرف بر مسیر و ها و نگرشتواند به معناي تغییر ارزشنسل می

این تغییر آنگاه مهم و معنادار . گذاردهاي درازمدت هر جامعه و دولتی بر جاي میگیريجهت
:سالمپلنوعی شکاف باشد و به تعبیر هاي ارزشی بین دو نسل نمایانگر که دگرگونیاست

نبوي، (» خواهد از ایدئولوژي دیگري براي تعیین هویت خود استفاده کندمینسل جدید «
1390 :18(.

آنان اغلب خود را پیشگامان تغییر پنداشته و بر . جوانان هر دوره پیشتازان دگرگونی هستند
.بهترین حقیقت ممکن است،که دگرگونیرند این باو

1 . Conflict of Generations
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فقر و نابرابري و انواع همراهخوب، خودکامگی نظام سیاسی و نفوذپذیري به حاکمفقدان 
جوانان و حکومت منجر به ویژهدولت وملت بینشکافموجب هاي اجتماعیدرماندگی

نشان داد که ) 2004(اینگل هارتو نوریسبر همین پایه تحقیق و پیمایش جهانی . شودمی
از یک سو فرایندهاي عرفی شدن از . دارد» نماییمتناقض»وگانهوضعیت دتا حديجهان ما

است ی کشورهاي صنعتی و مابعد صنعتی به کشورهاي در حال توسعه در جریانعمومی عرصه
هاي متفاوتی حکایت و از سوي دیگر شواهد بسیاري از رشد ارزشه استجهانگیر شدکه 

هایی گرایی در حوزهاند که دیند چنین استنباط کردهالمللی خوآنان از شواهد میدانی بین. دارند
هاي دولتی شکستلل فقیر و نوسازيپذیر، مهاي آسیبدر حال رشد بوده است که جمعیت

ها با انواع مخاطرات فیزیکی، مواجه شدن مردمان در این حوزه. شدنداي را شامل میخورده
لطمه بخورد و این امر در رشد شان اجتماعی و شخصی سبب شده است که احساس امنیت

.)Norris and Inglehart, 2004: 134(گذاشته است تغییرات وسیع فرهنگی اثر 
هم دولتی تواند توضیح بدهد که شکست نوسازي دولتی، آننظریه اینگل هارت تا حدي می

ا هاي فرهنگی و روحیات موجود در مصر، به ویژه وقتی باعتنا به ویژگیاقتدارطلب و بی
احساس فقر و نابرابري اجتماعی و فرهنگی و عالوه بر آن نداشتن امکان مشارکت سیاسی 

مناسبی براي دگرگونی فرهنگی به تواند زمینهشود، چگونه میبخش درهم آمیخته میرضایت
. این فقط یک طرف قضیه استکهیادشده آمده گونه که در نظریهاما همان.وجود بیاورد

مصر است و این همان چیزي یندهاي جهانگیر عرفی شدن به جامعهآي فرطرف دیگر، تسرّ
در میان فضاهاي رشدو در حال نو؛ نسلی نمایان استتاحدودي امروزياست که در نسل 

هاي جدید اجتماعی مانند جوانان و گروه. هاي پست مدرن مابعد سکوالرمدرن سکوالر با افق
هاي انواع ایدئولوژيهاي پیشین در محدودهبرخالف نسلویژه از طبقات متوسط شهري زنان به

اندیشند لیبرالیستی و اسالمیستی نمی؛سوسیالیستی؛هاي ناسیونالیستیشده در قالبو موم مهر
)Blaydes, 2013: 65( .

ایدئولوژیک داشته باشد، دموکراسی و حقوق بشر براي آنان بیش از اینکه حکم یک نسخه
آلود امروزي و نوعی منطق و زبان براي همزیستی کثرت؛دگی اجتماعی استصورتی تازه از زن

.)See: Bayat, 2009(استبخش براي حل اختالفاترضایتبه نسبتروشی 
، اندکمتر قابل کنترلکه اي فناوري اطالعات و ارتباطات چندسویه و امکانات چندرسانه

.کرده استنسل فراهم اي از خالقیت و معناسازي را براي اینوضعیت تازه
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طلبانه تا انقالبیمصر؛ از اعتراضات اصالح
گذار از ، هاي پیشینکشورهاي عربی برخالف بسیاري از کشورها و مناطق جهان در دوره

پس از فروپاشی ویژهبهاست معروف به امواج دموکراتیزاسیون که ساالري اقتدارگرایی به مردم
امري که موجب رواج مفهوم .ساالرانه حرکت نکردندبلوك شرق، به سمت اصالحات مردم

به طور مثال.ساالري شدو ادبیاتی با مضمون ناسازگاري فرهنگ عربی با مردم» استثناي عربی«
، ضمن اعالم اینکه ساداتجمهوري پس از ترور در نخستین انتخابات ریاستمباركدر مصر 

دموکراسی بهترین ضمانت براي آینده «: تجمهور مصر نخواهد بود، گفبیش از دو دوره رئیس
حال سه دهه هاي فراوانی در مورد بهبود وضعیت اقتصادي داد، بااینعالوه وعدهوي به. »است

بار دیگر به سمت اقتدارگرایی و جمهوري باقی ماند و وضعیت سیاسی یکدر پست ریاست
.)Arafat, 2009: 124(پیش رفت اوضاع اقتصادي به سمت انحصار به

گرا آغاز کرده بود، اي که اپوزیسیون اسالموضعیت ایجادشده در مصر و مبارزات مسلحانه
داد و حتی مباركالزم براي سرکوب نیروهاي مخالف و بستن فضاي سیاسی را به رژیم يبهانه

در . العاده در طول دهه بعد تمدید شد، قانون وضعیت فوق1990پس از توقف مبارزات در دهه 
در جامعه مصر به دو صورت سیاسی و اجتماعی 2000از سال به وضعیتفضایی اعتراض چنین 

آغاز و با تأسیس 2000ها در سال اعتراض سیاسی با آغاز دومین انتفاضه فلسطینی: بروز کرد
جنبشی کوچک و محدود بود کفایه. منتقل شدکشوربه داخل) کفایه(جنبش مصر براي تغییر 
توان بسیج عمومی محدودي از خود نشان داد، اما 2004گرفته پس از و در اعتراضات صورت

ترین چالش پیش روي ، که به بزرگأیمن النورها و عملکرد رهبر جوان آن؛ یعنی نوع فعالیت
سزایی در گسترش فرهنگ اعتراض در جامعهتبدیل شد، سهم به2005در انتخابات مبارك

کومت به خواست تغییر و محدودیت اعتراضات گویی حدرواقع، عدم پاسخ. مصر داشت
نوین اعتراضات تدریج به بروز پدیدهسیاسی و حساسیت آن نسبت به این شکل از اعتراضات، به

، اعتراضات اجتماعی در کنار اعتراضات سیاسی درنتیجه. اجتماعی در جامعه مصر انجامید
عمودي و افقی در جامعه مصر ، اعتراضات به شکل )2011تا 2004(گسترش یافت و از سال

مشخصی با اعتراضات سیاسی داشتند و اعتراضات اجتماعی فاصله. سیري صعودي پیمود
اعتراض خویش، از اعالمهاي صنفی و جزئی، براي پیشگیري از سرکوب و خواستهمعترضین

هاي اما از طرفی جنبش.)Storck, 2011: 14(کردند هاي معترضان سیاسی پیروي نمیخواسته
هاي گوناگون و با تأکید بر پیوند هویت و اعتراض به وجود آمدند و دیگر با خواسته

تحت شکنجه پلیس در 2010بود؛ جوانی که در سال »خالد سعید«ها جنبش ترین آنشاخص
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طلبانه در بعد ناکامی اعتراضات اصالح. ها را رقم زداسکندریه کشته شد و موجی از اعتراض
گفتمان این جریان در غلبه. سوق دادها را به اعتراض انقالبی سیاسی و اجتماعی آن، این جریان

.کردرا هموار مباركت با آن، راه سرنگونی و همگام شدن جریان نخس2011تحوالت سال 
نشینی براي حاکمیت طلبی به مرحله انقالبی راهی جز عقبگذر اعتراضات از مرحله اصالح

باقی نگذاشت و این واقعیت براي معترضان آشکار بود که تراکم بحران ازجمله عوامل مبارك
آمدي در ایجاد یک سامان؛ ضعف و ناکاراستهاي موجد این بحران اصلی سرنگونی رژیم

انجامد و درنهایت در صورت نبود راهی میسیاسی، اقتصادي و فرهنگی به تراکم این بحران
عامل تحریک و . شودبراي بیان اعتراض و تعدیل، حاکمیت با قیام، شورش و انقالب مواجه می

اي سابقههد تخلفات بیمصر بود که شا2010ها ابتدا انتخابات پارلمانی کننده قیام مصريتسریع
این انتخابات، آخرین امیدهاي تغییر در ساختار . بود1952در طول تاریخ مصر پس از کودتاي 

هاي جایگزین براي پیشبرد تغییر فرو راهيبرد و احزاب مخالف را در اندیشهموجود را از بین 
عمومی در مصر و زمینه قیام روز یافتهه دوم در تونس بکنندهوضعیت، عامل تسریعدر این. برد

.)190-213: 1390احمدیان، (را مهیا کرد 

مصر پس از مباركجامعه
ژانویه25فرهنگ سیاسی مصر بعد از انقالب 

آمده در به جهت پی بردن به میزان تغییر در فرهنگ سیاسی مردم مصر و آنکه تحوالت پیش
هاي میدانی داخل شته است، بایستی به پژوهشمصر بیشترین تأثیر را در کدام  طبقه اجتماعی گذا

شده و موضوع آن توان به گزارشی که توسط مرکز االهرام تهیهجامعه مصر رجوع کرد که می
دهنده این گزارش نشان. است اشاره کرد» دهندگان مصريها و هنجارهاي سیاسی رأيارزش«

تحقیق فوق که . به حکومت استنماي کلی از فرهنگ سیاسی مردم مصر و طرز تفکر آنان نسبت 
توزیع ؛شناسی فعاالن در انتخاباتهایی چون جمعیتشده، شاخصژانویه تهیه 25بعد از انقالب 

هاي مرور بر سیاستبه دانستن حقیقت؛دهندگانرأيداشتن تمایل؛سطح تحلیل؛جغرافیایی
همچنین باید .)Erle, 2012: 14(دهد دولت و اعتماد عمومی میان مردم را مورد بررسی قرار می

استان مصر است که 22هاي سه تحقیق میدانی در مورد شده یافتهاشاره کرد که پژوهش انجام
صورت گرفته است و چهار بعد 2011هاي آگوست و اکتبر سال توسط مرکز االهرام میان ماه

یاسی و سرمایه مشارکت سیاسی، رقابت سیاسی، حمایت س(ها و هنجارهاي سیاسی مصریان ارزش
.دهدرا مورد بررسی قرار می) اجتماعی
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فرهنگ مشارکت سیاسی در مصر
مهم در هر سیستم سیاسی سطوح مشارکت است، لذا حداقل سطح مشارکت مانند یک جنبه

سازد به منافع عمومی پاسخگو بوده و آن را گیري در انتخابات نیز سیستم سیاسی را قادر میرأي
بندي توان تقسیماز لحاظ تئوري، مشارکت سیاسی را در دو گروه وسیع می. کندتوانمند می

:کرد
این نوع مشارکت خارج از قواعد رسمی سیستم سیاسی : مشارکت سیاسی غیررسمی.1
....هاي غیرقانونی، تحریم محصوالت وتظاهرات و اعتراض:ماننداست
: ی است ماننداین نوع مشارکت در قواعد رسمی سیاس: مشارکت سیاسی رسمی.2
....و) فعالیت احزاب متعدد با چارچوب مشخص(دادن، فعالیت منظم حزبی رأي

مشارکت سیاسی غیررسمی
هاي غیررسمی اغلب در تقابل با سیستم سیاسی موجود است و یک فعالیت با هدف سیاست

سیاسی کردن موضوعات خاص و مجاب کردن سیستم سیاسی براي پاسخ دادن به موضوعات 
تحرك عمومی سبب شد که ) 2011ژانویه (لیکن در مصر . شودربوط به معترضان قلمداد میم

یک نمونه از درواقع، این. ها شهروند به خیابان آمده و اعتراض خود را علنی نمایندمیلیون
مشارکت سیاسی غیررسمی از سوي شهروندان بود که هدف اصلی آن موضوعاتی نظیر عدالت 

بنابراین هدف اصلی این اقدام، مجاب کردن سیستم . گرفتا در بر میر1اجتماعی و فساد
.)International Business, 2010: 12-18(حل بود راهسیاسی براي ارائه

درصد از جمعیت مصر به خیابان آمده 10تا 8طور تقریبی این عامل محرك سبب شد که به
ارکت که در سطح باالیی شکل گرفت این مش. هاي سقوط مبارك را فراهم نمایندتا زمینه
ولی د کررو میشکنجه، زندان و مرگ روبه:کنندگان را با خطرات بزرگی مانندشرکت

کن ها ایجاد شده بود با هدف ریشهماعی که میان آنتمعترضان به مدد همان عامل محرك و اج
تأمل اینجاست ته قابلنک. کردن فساد، عدالت اجتماعی و پایان دیکتاتوري به میدان پا گذاشتند

براندازي حکومت نبود بلکه آنان فقط هدف ؛ها رفتندژانویه به خیابان25که وقتی معترضان در 
گویی مناسب به که رژیم از پاسخخواهان اصالحات و پایان دادن به فساد بودند، اما هنگامی

؛دیدندباالیی میهاي فعاالن خودداري کرد، فعاالن سیاسی که مشارکت را در سطح خواسته
رسیدند خواه به هدف عدالت اجتماعی و پایان فساد می.اي جز براندازي حکومت نداشتندچاره

سیاسی نبوده فقطاین موضوع نشان از آن دارد که هدف اصلی این انقالب ابتدا . رسیدندیا نمی

.گرفته بودقرار98در رتبه 2010مصر در سال المللی، بندي گزارش فساد بینبر اساس شاخص. 1
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کار سیاسی امهبنابراین این فعاالن برن. کردندو معترضان اهداف اقتصادي را هم دنبال می
ها را با عقاید متفاوت متحد کرده بود، نارضایتی علیه متفاوتی داشتند و تنها چیزي که این گروه

.)Dalton and Welzel, 2014: 3(فساد و عدالت اجتماعی بود 
به1شمارهنمودار؟حال سؤال اینجاست که باقی شهروندان به چه دالیلی مشارکت نداشتند

.اندکند که چرا دیگر شهروندان مشارکت نداشتهیروشنی بیان م

دالیل عدم شرکت دیگر شهروندان مصر-1نمودار 

درواقع انگیزه و دالیل عدم شرکت دیگر شهروندان مصري بر طبق برآوردهاي ذکرشده 
: شامل موارد زیر است

)Erle, 2012: 19 (
درصد مخالف اهداف معترضان بودند؛ 2-
دیدند؛صی خود را درخطر میدرصد امنیت شخ31-
توانند تغییراتی را ایجاد نمایند؛درصد این باور داشتند که عمالً نمی4-
درصد وقت الزم براي این کار را نداشتند؛ 23-
درصد این نوع برخورد و حالت بیان اعتراض را قبول نداشتند؛5-
.اي به فعالیت و مباحث سیاسی نداشتنددرصد اصالً عالقه35-

که مشارکت سیاسی در مصر محدود به بخش کوچکی از جمعیت دهدمیآمار نشان این
گونه برآورد کرد که تنها نسل جدید توان این دسته از شهروندان مصري را اینمی. آن است

کردگان و افراد مرتبط به اینترنت و فضاي مجازي غالب معترضان تحصیل:طبقه متوسط شامل
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این . اندسال بوده)18- 30(اکه اکثر این فعاالن سیاسی در رده سنیاند؛ چردادهرا تشکیل می
توجهی به به افزایش حضور و اثرگذاري دولتمردان مسن در سیستم سیاسی و بی؛افراد جوان

آور نیست اعتراض داشتند، لذا تعجب... معیشت و؛امنیت شغلی: مسائل و زندگی جوانان مانند
اسکندریه و قاهره بودند که :توسط محدود به مناطق شهري مانندکه اکثریت معترضان از طبقه م

.استذیلخوبی در تصویر اي فوق بههاي ناحیهتفاوت

کنندگان در اعتراضتوزیع جغرافیاي شرکت-1تصویر شماره 

توجهی در پراکندگی معترضان اي قابلهاي ناحیهتصویر فوق نشانگر آن است که تفاوت
کنندگان بسیار کم قنا و سوهاج درصد شرکت؛ اسیوط؛هاي اسواندر استانوجود داشته است؛

از هر پنج نفر یک نفر در اعتراضات .آن میزان مشارکت باال استبوده و در اسماعیلیه و حاشیه
12هاي جنوبی با میزان هسته در استانعنوان یک برونبهأالقصر ؛ همچنیناندشرکت داشته

Salanova, 2012: 30(ده ظاهرش،درصد مشارکت - Erle, 2012: 21(.
هاي شود که آنان از علم و فناوريمعترضان سبب میو جزء طبقه متوسط بودنِنشینی شهر

برداري جمعیت همچنین بهره. جهت گسترش دامنه اعتراضات خود استفاده نماینددرنوین 
و وضعیت زندگی جوانان در راحتی به اطالعات شود که آنان بهجوان از اینترنت موجب می

میلیونی مصر 80؛ لذا باید یادآوري کرد که از جمعیت باالي دست یابندکشورهاي دیگر 
هاي اجتماعی نظیر میلیون نفر عضو شبکه12که ند میلیون کاربر اینترنت فعال29حدود 
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ینترنت اند که از افعاالن با کل جمعیت مقایسه شده2در نمودار شماره 1.هستندبوك فیس
کاربران اینترنت شهروندان منتقدي هستند که در پی . کنندعنوان منبع اطالعات استفاده میبه

,Salanova(تري از واقعیت هستند منابع اطالعاتی مختلف براي به دست آوردن تصویر صحیح

2012: 33 - Erle, 2012: 23(.

مقایسه فعاالن اینترنت با جمعیت-2نمودار شماره 

رکت سیاسی رسمیمشا
عالوه به. العاده حاکم بودوضعیت فوق؛مصر کشوري بود که در آن سالیان متمادي قانون

و امکان فعالیت بودحکومت استبدادي عامل قوي پیوند میان شهروندان را از میان برده
به جهت نمایش و ارائه یک مباركمشارکت غیررسمی از جامعه سلب شده بود، اما حکومت 

انتخابات ریاست :المللی برخی اشکال مشارکت سیاسی نظیربینمطلوب از خود در جامعهچهره 
کرد که انجام انتخابات ریاست جمهوري پارلمان و فعالیت حزبی را اجرایی می؛جمهوري

اولین انتخابات ریاست2005در سال . محدود به یک کاندید و یک حزب سیاسی خاص بود
.ولی در این انتخابات هم نتیجه کامل مشخص بوداندیدا برگزار شدجمهوري در مصر با چند ک

آید نبود آزادي و انتخابات منصفانه به این معنی است که میزان مشارکت در انتخابات پایین می
.چراکه مردم به سیستم سیاسی بدگمان هستند

مصر باال این امیدوار به وجود آمد که سطوح مشارکت مردمی درمباركبا پایان حکومت 
. درصد رسید41میزان مشارکت به 2011و در رفراندوم اصالحات قانون اساسی در سال رفت

1 . www.internetworldstats.com/africa, 2012
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نکند ولی براي برطرفاین رقم شاید به لحاظ عددي پایین باشد و آن سطح انتظار و امید را 
همچنین احزاب . شودمصر با توجه به وضعیتی که در گذشته داشت میزان باالیی محسوب می

گرفته بود ي در مدت کوتاهی تشکیل شد که هسته مرکزي آن در زمان اعتراضات شکلزیاد
.)126: 1391نبوي و مصلح، (

رسد که فعاالن معترض مایل به نظر نمینکته حائز اهمیت در مورد مصر آن است که به
یاسی عبارت دیگر، فعاالن سبه.)Bhuiyan, 2011: 19(هاي سیاسی رسمی باشند شرکت در روند

باورندهاي رسمی مشارکت سیاسی ندارند و بر این در مصر تمایل زیادي به ملحق شدن به روند
ها مؤثر توانند بر سیاستقرار بگیرند بیشتر میکه اگر خارج از سیستم مشارکت سیاسی رسمی

طور معمول مردم بهواین نتایج ریشه در گذشته مصر داشته باشد رود کهاحتمال می.باشند
هاي میزان تمایل شهروندان به روند3نمودار شماره . بدگمانی عمیقی به سیستم سیاسی دارند

.)Salanova, 2012: 36. Erle, 2012: 28(دهد رسمی مشارکت سیاسی نشان می

هاي رسمی مشارکت سیاسیتمایل شهروندان به روند-3نمودار شماره 

فرهنگ رقابت سیاسی در مصر
که نداشته باشنداین احساس را شود کهموجب میشهروندان مصريی عدم آگاهی سیاس

احساس موثر بودنشهروندانی کهها مؤثر باشند؛ ترکیب و قادرند در سیاستاندسیاسیرقیبان
و پاسخگو بودن سیستم سیاسی این حس را ندارند را دارند نسبت به شهروندانی کهبر سیاست

هایشان را در اعتراض اعالم کرده و در ت که فعاالن ناکامیها دلیل مهمی اسبه تقاضاي آن
که مصریان در هنگامی.)Dalton and Welzel, 2014: 7(کنند پروسه سیاسی رسمی شرکت نمی
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در بهینهیهاي رأي رفتند یک جنبه مهم، توانایی آنان براي انتخابپاي صندوقماه نوامبر به
دهندگان به خاطر چهار مصر این موضوع براي رأيت جامعهبنابراین در باف. بودجهت منافعشان

هاي متمادي حکومت استبدادي شهروندان در سالدلیل اول این است که :دلیل دشوار است
دانستند که کدام حزب و گروه اند که از چیزي خبر نداشته باشند و لذا آنان نمیعادت کرده

.ت کندتواند در جهت منافع آنان خدمسیاسی بهتر می
این به دنبال آمدند کهگروهی از احزاب در مصر مباركبعد از سقوط حکومت ؛دومدلیل 

تغییراتهضم و درك این .هاي مختلفی را در برداشت که دوباره از هم پاشیدموضوع ائتالف
.کنددهندگان دشوار بود که اظهار نمایند کدام حزب بهتر به منافع آنان خدمت میبراي رأي
اي براي مشکالتی که مصر با آن حل و برنامهاکثریت احزاب تاکنون هیچ راه؛ سومدلیل

.سازدو این موضوع مصریان را با عدم توانایی اظهارنظر مواجه میند روست ارائه نکرده روب
در هیئت ه مناسب هاي بزرگ مصر بر اساس نمایندسیستم انتخاباتی در حزب؛ چهارمدلیل

دهندگان مصري ت و نه در سطح ملی و این امر مانع از آن است که رأيمؤسسان انتخاباتی اس
.)Blaydes, 2013: 85(کند همواره در نظر داشته باشند که چه حزبی بهتر درراه منافعشان خدمت می

که ناشی از استبداد گذشته است، سبب سیاست و رقابت در آنتأثیر بودن براحساس بی
ند درصد از مصریان قادر3فقط وبه نام بردن افراد سیاسی نباشنداکثریت مصریان قادر کهشد

درصد 66و همچنین را بشناسندوزیر امورخارجه و وزیر کشور ؛وزیرنخست؛مسئوالن محلی
توان بیان داشت که قبل از رقابت بنابراین می. توانند نام یکی از وزرا را ببرنداز مصریان فقط می

رقابت در واقععلمی و عملیاتی ایجاد شود چرا که بدون آگاهی ؛سیاسی باید آگاهی نظري
.ایجاد نشده و یا رقابت سیاسی سالمی نخواهد بود

نخست آیا شهروندان احساس :توان به دو بخش تقسیم کرداحساس رقابت سیاسی را می
کنند کهدوم آیا شهروندان احساس می؟کنند قادر به درك و اثرگذاري سیاسی هستندمی

.)Erle, 2012: 24(؟کندسیستم سیاسی به نیازهاي آنان توجه می
کهاحساساین ها و بر سیاستگذار بودنتأثیرشهروندان بهاحساسسطح پائین4نمودار شماره 

.دهدرا نشان میمشکالت آنان استسیستم سیاسی پاسخگوي
قابت سیاسی را تأیید ها، ارزیابی عینی ربراي تأثیر بر سیاستعدم تواناییوجود حس

توجهی سطح احساسی که سیستم سیاسی پاسخگو است، بیشتر از آن کند لیکن به شکل قابلمی
دهی به اند که با کمبود پاسخهاي متمادي حکومت استبدادي انتظار داشتهاست که افراد در سال

). Erle, 2012: 24(شود تقاضاهاي مردمی مشخص می
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ها و احساس پاسخگویی سیستم سیاسیس توانایی تأثیر بر سیاستاحسا-4نمودار شماره 

به همین جهت بود که معترضان و فعاالن در مواردي مانند فساد و عدم عدالت اجتماعی
نارضایتی خود را اعالم کردند اما این احساس را نداشتند که در جریان درگیري با سیستم 

کردند که تا ها احساس میباوجود این، آن.سیاسی نارضایتی آنان مورد توجه قرار گیرد
.اعتراض نکنندداد آنان حدودي قدرت اثرگذاري بر سیاست را دارند که اجازه نمی

ترکیب احساس توانایی .در دسترس فعاالن در این وضعیت، سیاست اعتراض بودتنها گزینه
مشارکت سیاسی ها و احساسی که سیستم سیاسی پاسخگو نیست، سبب اثرگذاري بر سیاست

.)Transparency International, 2010(هاي سیاسی رسمی شد غیررسمی و عدم مشارکت در فعالیت

فرهنگ حمایت سیاسی در مصر
عملکرد دولت و حکومت مصر در سالیان طوالنی سبب شده مصریان از حاکمان و حتی 

هاي دولتی، تأثیر که سیاستاندفعاالن سیاسی حمایت نکنند چراکه اکثریت مردم بر این عقیده
همچنین دولت نیز نگاه .ها گذاشته و فساد در میان مقامات دولتی رواج داردبدي بر زندگی آن

. نابرابري به شهروندان دارد
توان برحسب هویت میان مذهب و هویت ملی تفکیک کرد که به دو مصر را میجامعه

.)Puddephatt, 2012(شوند اسالمی و ملی تقسیم می؛گرایش
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حمایت عمومی- حمایت سیاسی - 5شماره نمودار

هاي سیاسی تأثیر گذاشته گویاي این مطلب است که این تقسیمات بر ارزش5نمودار شماره
مدنی را ترجیح يجامعه) گرایانهملی(که برخی از شهروندان با یک هویت ملی است، چنان

هیچ توافقی براي . خواستندمیاي اسالمی را بی جامعهدهند اما دیگر شهروندان با هویت مذهمی
مصر را به تواند جامعهحاکم شود وجود ندارد و این شکاف میگروهدویک از آناینکه کدام

در صورت حاکم شدن . ثبات سازدیک وضعیت دوقطبی تبدیل کند و در نهایت آن را بی
در این . حامی آنان نخواهد بوددرصد از جامعه 50کم هاي فوق دستهریک از اندیشه

پردازد تا تبدیل به پلی وضعیت فقط سطوح باالي غرور ملی به ایجاد انگیزه براي شهروندان می
حل پایدار براي موجودیت مصر ایجاد شود میان دو قطب ایجادشده و در واقعیت یک راه

,Puddephatt(است نماید؛ چراکه مصالحه بین این دو دیدگاه براي ثبات آینده مصر ضروري 

2012 - International Business, 2010(.

اجتماعی در مصرسرمایه
که در کندها کمک میتعامل و اعتماد است که به شهروندان و دولت1اجتماعیيسرمایه
و به دولت اعتماد کنند، با تعامل و اعتماد آنان منافع متحد شدهچنانچه مردم . باشندکنار هم 

هاي طوالنی حاکمیت استبداد و فساد در مصر، سال. شودگیرد و تأمین میمیمشترك شکل
درصد از مصریان بر 71عنوان نمونه بیش از اعتماد را در میان مردم و حاکمیت از بین برده؛ به

1 . The Social Capital
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دولتی وجود دارد که این موضوع خود موجبات پایین این عقیده بودند فساد در بین مقامات
).Blaydes, 2014(آورد میجتماعی از سیستم سیاسی را به وجودآمدن سطح اعتماد ا

رفته در واقعیت امر به دلیل آنکه یک سمت اعتماد یعنی اعتماد شهروندان به دولت از میان 
سطح اعتماد 2011در سال . شدتربود، سطحی دیگر یعنی اعتماد شهروندان به یکدیگر پررنگ

به مبارزه طلبیدن نیروهاي . افزایش یافتمباركلیه حکومت میان شهروندان براي اقدام عملی ع
نیازمند آن است که فرد به دیگران اعتماد کند و به طور معمولشکنجه و مرگ ؛حبس؛پلیس

روز 18شود افراد در مقابل پیامدهاي اعتراض در امان باشند لذا در طول این امر موجب می
بعد از که همکاري و اعتماد به یکدیگر شد پذیري فعاالن منجر بهانقالب احساس آسیب

این اعتماد به دالیل گوناگون چون نداشتن برنامه مشترك و همبستگی مباركبرکناري 
. تضعیف شد

گیرينتیجه
. »ها را دوست ندارندهاي عرب جمعهدیکتاتوري«گوید که المثلی در جهان عرب میضرب

امروزه در عصر ومسري استها ها و این انقالبامکنند وقوع این قیشاید اغلب مردم تصور می
ارتباطات باید آمادگی آن را داشته باشیم که در هر نقطه از جهان عرب یک حرکت مردمی و 

که معترضان در تحوالت اخیر با صداي بلند بیان کردند که پشتیبان چنان.انقالبی آغاز شود
چنان که مردم تونس از . ونس پشتیبانی کردندمردم مصر به شکلی فعال از انقالب ت«؛ ندیکدیگر

از معترضان تونسی در 1عماموسلیمهاي اینها بخشی از گفته.»ها حمایت کردندانقالب مصري
.سست شده بودمباركها حکومت که پایهاست، زمانی2011ژانویه 18

، کوتاه و آرام نتیجه تغییراتی هرچند نسبیحسنی مباركژانویه مصر و سرنگونی 25انقالب 
البته فرهنگ سیاسی مردم هر کشوري در اثر . در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه مصر است

نوع سیاست و حکومت آن شکل ؛هاي تاریخیتجربه؛اقتصاد؛متغیرهاي مختلفی چون جغرافیا
گیرد و بررسی موقعیت جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی بازگوکننده اثر این ساختارها برمی

به عنوان نمونه جغرافیاي مصر و کمبود آب در این کشور و .فرهنگ سیاسی شهروندان است
لذا . خود نیازمند دولتی است که توان این مدیریت را داشته باشدنیاز به نظارت آن خودبه

هاي به وجود آورنده اقتدارگرایی در این کشور محسوب وضعیت جغرافیایی مصر یکی از زمینه
نین در حوزه اقتصاد نیز باید ذکر کرد که مصر در سراسر تاریخ معاصرش با همچ. شودمی

1 . Salim Amamo
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که خود سبب استبحران مالی مواجه بوده و در کنار آن فساد به بحران مالی نیز افزوده
کرده با اقدامات و با وجود این مشکالت دولت همواره سعی شودبیشترین فشار به مردم می

هاي اجتماعی شود؛ نخست، به تضعیف نهادي د آمدن نهادها و گروهمانع از به وجو،هاییشیوه
تا آن حد که تواناییش را در به چالش کشاندن دولت از دست بدهد؛ دوم، با زندپرداجامعه می

تا از این طریق اکثریت کوشندمیایجاد و نهادینه کردن قواعد ایدئولوژیک و ذهنی در جامعه 
درواقع عدم وجود . هایش کندال یا منفعل حامی دولت و طرحطور فعبازیگران جامعه را به

. کردراه را براي اقتدار تام دولت باز می،هاهاي اجتماعی و مدنی و نهادهاي مرتبط با آنگروه
تواند با ظهور متغیرها و طی مراحلی با تمام این اقدامات، فرهنگ سیاسی ایستا نیست و می

در جهان کهتوان به وقوع انقالب اطالعاتین جمله میدچار دگرگونی و تحول شود از آ
و هر فرد در نیستخاصی يداده اشاره کرد؛ اطالعاتی که دیگر محدود به کشور و قارهرخ

آگاهی فرد از جهان پیرامون ،اولین نتیجه اطالعات. تواند بدان دسترسی یابدهرجایی از دنیا می
را ایجاد واین آگاهی مقایسه و رقابت. استجهان دیگر نقاطدر زندگی شهروندان يو نحوه

شهروند ؛انتظاراتی که در صورت عدم تحقق. شودسطح توقع فرد میرفتنباال باعث در نتیجه 
.یابدآمیز بدان دست هاي مختلف و یا حتی اعتراضات غیرمسالمتدارد که با شیوهرا بر آن می

در جهان عرب تبدیل به ویژهتغییر نسل يمسئلهعالوه بر گسترش اطالعات در دنیاي امروزي، 
.زا شده استبه عامل شتاب

ها بیشترین تعداد جمعیت مصر را به خود اختصاص داده تا جایی که نسل جوانی این سال
باالترین سطح آشنایی را با ه کهسال بود24ژانویه25میانگین سنی جامعه در هنگام انقالب 

جهت تحقق زندگی بهتر به کار درکه آن راداشتو سعی ندداشتهاي جدید ارتباطیفناوري
هاي مجازي در اینترنت بیشترین کمک را به مردم مصر در جهت اتحاد و اقدام شبکه. گیرد

هاي سیاسی مردم ، نکته مهم هنجارها و ارزشرا داشتمباركمؤثر براي مقابله با حکومت 
و اطالعاتی که در مورد مشارکت شهروندان در آمار . ژانویه است25مصر بعد از انقالب 

کن کردن تظاهرات ضد حکومت ذکرشده بیانگر آن است که معترضان اهدافی چون ریشه
خواهان اصالحات بود اما در عمل وقتی با ؛جامعه. کردندفساد و رسیدن به عدالت را دنبال می
صرف ؛براي خود ندیدركمباحلی جز براندازي حکومتعدم پاسخگویی رژیم مواجه شد راه

جانبه و فرهنگ تواند تنها گام مؤثر در مسیر توسعه همهبرکناري یک دیکتاتور از قدرت نمی
. گویدکه تجربه لیبی پس از قذافی چنین میسیاسی مدنی باشد، چنان

در جهان کهانقالب اطالعاتی. پیشرفت داردبرايمصر همچون لیبی راهی سخت و طوالنی 
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مدرن باشد که نظام سیاسی و هاي شبهگشاي چنین فرهنگتواند راهر صورتی میداده درخ
مسیر و کردنبراي طیراهاي عملی و کاربرديحلعنوان دو عامل مهم دیگر راهها بهملت

.تحقق فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مشارکتی ایجاد کنند
فرهنگی کشوري چون مصر را اي مؤثر در تغییر وضعیت سیاسی و وزنه؛تحوالت ارتباطی

وضعیت کنونی مصربراي تغییراین عاملتوان منکر اثرگذاري آن شد، نمیکند ومیبازي 
. نیازمند ترکیب با متغیرهاي اساسی دیگر است

نویس مقاله را مطالعه کرد و نیا که پیشنویسندگان از جناب آقاي دکتر حسین ابراهیم*
.کنندمباحث ارائه داد، صمیمانه سپاسگزاري مینکات مهمی براي بهبود و ارتقاي
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