شبكه الجزيره و حوزه عمومي
نوظهور در جهان عرب
خلیلاله سردارنیا

*1

چكیده
از دهه  1991به این سو ،شاهد پیدایش و گسترش حوزه عمومی فراملی در فضای سایبری و
ماهواره ای و بسیج افکار عمومی در سطح جهانی هستیم .از سال  0111میالدی به این سو ،در
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منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز نوعی حوزه عمومی در فضای سایبری و ماهواره ای شکل
ارائه پاسخ تحلیلی به این پرسش است كه چرا شبکه ماهواره ای الجزیره در شکل گیری حوزه
عمومی نوظهور در جهان عرب موفق بوده است ؟ فرضیه تحقیق آن است كه شبکه الجزیره با
فراهم كردن فرصت برای شركت آزادانه و برابر همه افراد و گروه ها در گفتگوها و میزگردها،
سوق دادن گفتگوها و افکار عمومی به سمت نقد ،متمركز كردن گفتگوها و مشاركت های
مخاطبان بر مسائل مشترک اعراب و هدایت و بسیج عمومی به سمت كنشگری دموكراتیک در
ایجاد و گسترش حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب موفق بوده است .یافته كلی این پژوهش
آن است كه شبکه الجزیره در تحقق بخشیدن به اصول و ویژگی های طرح شده درمدل مطلوب
حوزه عمومی هابرماس مانند اصل گفتگوی عام و برابر ،هدایت گفتگوها به انتقاد و مسائل و
نارضایتی های مشترک و در نهایت ،بسیج افکار عمومی و اعتراضات (اصل كنش عام) در جهان
عرب از موفقیت زیادی برخوردار بوده است.
واژگان کلیدی :جهان عرب ،شبکه الجزیره ،حوزه عمومی نوظهور ،هابرماس ،فضای سایبری
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گرفته و در حال گسترش است .در این نوشتار ،با روش تبیین علی  -تحلیلی ،نگارنده در صدد

مقدمه
از واپسین ربع سده بیستم به این سو ،جهان با سومین موج توسعه ارتباطات مواجه
شده كه از آن به نام «انقالب ارتباطات و اطالعات» یاد میشود .اینترنت و ماهوارهها
از شاخص ترین و پرنفوذترین رسانهها یا فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی جدید
هستند .با آغاز هزاره سوم میالدی ،این انقالب آهنگ سریعتری یافته است و با
سرعت اعجاب آوری مرزهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی كشورها را در
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می نوردد و همه اشکال حیات بشری اعم از فردی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی را تا حد زیادی متأثر ساخته است.
در چنددهه اخیر ،اینترنت و ماهوارهها با قابلیتها و كاركردهای مهمی همچون
اطالع رسانی ،هویت سازی ،آگاهی رسانی و بسیج گری ،بستر ساز و مشوق شکل
گیری حوزه عمومی جدید در فضای سایبری بودهاند ،عالوه بر آن در توانمند سازی
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و تقویت حوزه عمومی در فضای واقعی و غیر سایبری نیز موثر بود اند .اینترنت و
ماهواره ها در تحول حوزه عمومی از عرصه محلی و ملی به عرصه جهانی نقش
مهمی ایفا كرده اند.
در بیش از یک دهه اخیر ،در جهان عرب به تأثیر از گسترش دسترسی به اینترنت و
شبکه های اجتماعی و نیز تلویزیونهای ماهوارهای و وب سایت های اینترنتی به
تدریج ،نوعی حوزه عمومی جدید اما بیشتردر فضای سایبری و ماهوارهای در حال
شکل گیری و گسترش است .البته حوزه عمومی سایبری در آینده به احتمال زیاد می
تواند به ایجاد و گسترش حوزه عمومی در فضای واقعی یا غیر بر خط بینجامد .در
بین شبکه های ماهواره ای منطقه ای و فرامنطقه ای ،شبکه الجزیره در ایجاد حوزه
عمومی نوظهور در جهان عرب ،نقش مهمتری ایفا كرده است ،به همین دلیل به تأثیر
از اصطالح «تأثیر سی ان ان» ،1اصطالح «تأثیر الجزیره» 0در حوزه رسانه ای ،در دهه
اخیر طرح شده است .در این نوشتار ،نگارنده در صدد ارائه پاسخ تحلیلی به این

1 - The Effect of CNN
2 - The Effect of AL-Jazeera

پرسش است :چرا شبکه الجزیره در شکل گیری حوزه عمومی نوظهور در جهان
عرب موفق بوده است؟ فرضیه تحقیق :شبکه الجزیره به دالیل مهمی همچون :فراهم
كردن فرصت های برابر برای گفتگو و اظهار نظرها ،ایجاد فضای نقد ،تمركز بر
مسائل مشترک اعراب و هدایت مخاطبان به سمت كنشگری دموكراتیک در ایجاد و
گسترش حوزه عمومی در جهان عرب موفق بوده است.
در این نوشتار ،روش تحقیق از نوع تبیین علی با رویکرد نظری -جامعه شناختی
است روش جمع آوری داده ها از نوع كتابخانه ای و اینترنتی است.
در ارتباط با پیشینه تحقیق ،باید گفت نگارنده با جستجوی جامع در منابع فارسی،
هیچ منبع فارسی مستقل نیافت ،البته در برخی منابع فارسی و آن هم در ذیل عنوان
تأثیر شبکه های اجتماعی و تحوالت اخیر در خاورمیانه ،به صورت پراكنده و بسیار
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محدود به تاثیر شبکه الجزیره بر افکار عمومی پرداخته شده است .اما با جستجو در
استفاده گردید كه برای پرهیز از طوالنی شدن مقاله ،عناوین این مطالعات فهرست
می گردند و توضیح آن در متن خواهد آمد .مهمترین این منابع عبارتند از :عزالدین
عبدالمولی « نقش دموكراتیزه كننده الجزیره و ظهور حوزه عمومی» ،محمد ال اویفی
« الجزیره و حوزه عمومی» ،مای لو « چالش طلبیدن اقتدار در فضای سایبری مطالعه
موردی الجزیره» و كیا حافظ در مقاله ای با عنوان « نقش رسانه ها در فرایند تغییر و
تحول در جهان عرب» با عنایت به نبود اثر مستقل به زبان فارسی در ارتباط با
موضوع جایگاه شبکه الجزیره در حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب و نیز مهمتر
از همه ،تحلیل میزان كاربست ویژگی های حوزه عمومی در مدل هابرماس در ارتباط
با شبکه الجزیره و حوزه عمومی سایبری در جهان عرب ،انجام این تحقیق از
نوآوری و ضرورت باالیی برخوردار است.
.1طرح اجمالي تئوريک و مفهومي
به لحاظ تاریخی« ،حوزه عمومی» ریشه در دولت شهرهای یونان باستان دارد و در
سده  01پیشینه این مفهوم به اندیشمندانی همچون «هانا آرنت»« ،میخائیل باختین» و
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منابع انگلیسی ،چند منبع قابل توجه و عمدتا در شکل پایان نامه به دست آمد و

به «هابرماس» بر میگردد .مهمترین تالش برای تبیین تاریخی ،جامعه شناختی و
فلسفی حوزه عمومی توسط یورگن هابرماس ارائه شده است.
حوزه عمومی در حدفاصل حوزه خصوصی و دولت است كه در آن ،نمایندگان
نهادهای مدنی و صنفی ،تشکالت سیاسی و اجتماعی ،نیروهای اجتماعی ،قومیتها
و مانند آن حضور دارند و در چارچوب فرصتهای برابر به مشاركت ،گفتگو و
استدالل عقالنی پیرامون مسائل مختلف و مشترک میپردازند تا به اجماع رسند،
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اجماع به دست آمده نیز مبنایی برای كنشهای عام و جمعی میگردد .مهمترین
ویژگی های این حوزه عبارتند از :برابری ،مشاركت ،صداقت و روراستی ،عقالنیت
در استدالل و انتقاد پذیری.
از دید هابرماس ،حوزه عمومی در حد فاصل جامعه مدنی و دولت است ،فضایی كه
در آن بحث و گفتگوهای عقالنی و انتقادی توسط شهروندان و افراد صورت می
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گیرد تا ا ز این طریق ،قدرت سیاسی یا دولتی را به قدرت عقالنی و پاسخگو تبدیل
كنند ( .هابرماس )042 :1831 ،از دید وی ،در بهترین حالت ،حوزه عمومی می تواند
شبکهای از انتقال اطالعات و تبادل دیدگاهها بین همه شركتكنندگان در گفتگوهای
عمومی تعریف شود كه از طریق كنشهای ارتباطی بازتولید میشوند.

(Dean, 2005:

) 178به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ،جوهر اندیشه هابرماس ،تالش برای دستیابی
به روح انتقادی علم و روح علمی انتقاد است و رسالت اصلی علوم اجتماعی را در
نقد نظام سلطه و بستر سازی برای ایجاد و توسعه «زیست جهان دموكراتیک» می
د انست .در این ارتباط ،رسانه ها نیز می توانند نقش مهمی ایفا كنند .از دید وی،
همه چیز باید از صافی نقد توسط عقل جمعی بگذرد ،هدف مهم علوم رهایی بخش،
رهایی جامعه از هر نوع سلطه و شکل دادن به یک جامعه آزاد وعقالنی است .مبنای
عقل گرایی هابرماس ،دفاع از عرصه عقل عملی معطوف به نقد هنجار های اجتماعی
و ارزش های اخالقی و دفاع از معرفت انتقادی معطوف به رهایی از سلطه است.

هابرماس دركتاب «نظریه كنش ارتباطی» الگوی «دموكراسی گفتگویی »1را به عنوان
تنها الگوی مطلوب می داند.
هابرماس از چهار جزء یا اصطالح مهم برای توضیح حوزه عمومی استفاده می كند:
.1پراگماتیک عام 2و توانش ارتباطي
یکی از ابعاد تفکر هابرماس ،جایگزینی زبان دیالوگی و گفتگویی به جای زبان
مونولوگی (تک گویی انحصارگرا) است .منظور آن كه نمایندگان همه بخش ها و
گروه های جامعه بتوانند در گفتگوها در حوزه عمومی شركت كنند .وی برای معتبر
بودن یک عمل یا كنش گفتاری چهار شرط قائل است كه عبارتند از  -1فهمیدنی
بودن  -0صدق پذیری  -8برخورداری از حقیقت  -4حقانیت داشتن یا توجیه
پذیری( .انصاری)091 :1834 ،
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 .2کنش ارتباطي3
عقالنیت ابزاری یعنی محاسبات عقالنی و سود جویانه است ،اما در كنش ارتباطی،
هدف رسیدن به تفاهم از طریق گفتگوی عقالنی و مستدل بر ورای محاسبات سود و
زیان است .كنش ارتباطی در حوزه عقالنیت ارتباطی است( .انصاری)814 :1834 ،
 .3جهان زيست در مقابل نظام يا سیستم4
جهان زیست ،عرصه كنش ارتباطی و عقالنیت ارتباطی است ،جایی است كه در آن
كنش ارتباطی و گفتگوها صورت میگیرد و از مجموعه ای از باورهای مشترک در
مورد جهان ،جامعه و مانند آن تشکیل شده است كه اعضای جامعه آن را مسلم می
دانند .همچنین از مجموعه ای از تفسیر ها و تاویل های پذیرفته شده است كه
رسیدن به توافق و تفاهم را ساده می كنند و در آن ،زبان و فرهنگ جنبه سازنده و
بنیادین دارد( .انصاری)812-814 :1834 ،
1 Deliberative democracy
2Universal pragmatic
3 Communicative Action
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هابرماس كنش ارتباطی را در مقابل كنش ابزاری قرار میدهد .كنش ابزاری ،مبتنی بر

 .4گفتمان يا گفتگوی استداللي :گفتمان ،عبارت است از استدالل اگاهانه و طرح
دعوی در مورد اعتبار گفتارها است .گفتمانها زمانی وارد عمل می شوند كه اجماع
و وفاق خدشه دار شده باشند .گفتگوی استداللی تنها راه ممکن برای رسیدن به
اجماع نظر هنجاری و مشروع است) .(Edwards, 2004:59پیش فرض اساسی
هابرماس آن است كه یک تصمیم یا قانون فقط زمانی میتواند مدعی مشروعیت
باشد كه تمام كسانی كه از آن تاثیر می پذیرند ،بتوانند ضمن مشاركت در یک
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گفتگوی عقالنی به توافق نیز برسند .باید از طریق بحث اقناعی و استداللی و
استدالل برتر به عقیده مشترک برسیم و منافع مختلف را در گفتگو و چانه زنی با
یکدیگر متوازن كنیم (هابرماس)119 :1831،

.

هابرماس از نظریه گفتمانی حقیقت در مقابل نظریه تناظری حقیقت (وابسته بودن
حقیقت به امر واقعی و ما به ازای خارجی) دفاع می كند .در نظریه گفتمانی حقیقت،
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حقیقت در حوزه عمومی و از رهگذر گفتگوهای مستدل افراد و گروههای جامعه
مدنی و با استدالل برتر حاصل می شود .وی با انکار پیشینی بودن اصول كلی
اخالقی در نزد كانت ،اخالق را نیز گفتمانی و پدیده ای بین االذهانی می داند .بر این
اساس ،مشاركت كنندگان در كنش ارتباطی و گفتگویی باید در مورد هر اصل
اخالقی به توافق و اجماع نظر برسند (انصاری 814 :1834

).

مهمترین اجزاء در تئوری كنش ارتباطی و دموكراسی گفتمانی هابرماس عبارتند از:
 )1اصل گفتگو يا کنش ارتباط عمومي ،دسترسی و مشاركت برابر همه افراد و
نهادهای جامعه مدنی به حوزه عمومی و گفتگوی عمومی آزادانه ،بدون سانسور و
برابر همه پیرامون موضوعات عمومی.
 )0اصل اجماع نظر يا پذيرش عام ،كشف حقیقت و رسیدن به یک قانون یا تصمیم
جمعی از رهگذر نقد و چالش طلبیدن مستدل و عقالنی همه دیدگاههای مطرح شده
و پذیرش مستدل ترین دیدگاه  )8اصل کنش عام ،قانون یا تصمیم پذیرفته شده باید
توسط همه در كنش یا رفتارشان رعایت شود.

ازدید وی مردم ساالری به عالئق همگانی و تجلی اراده عمومی مربوط می شود .در
تباین با راه حل لیبرالی (استفاده از افراد باهوش و نخبه) و راه حل نهادی (استفاده از
احزاب) ،هابرماس برای نجات حوزه عمومی راه حل سوم را ارائه میدهد « :با این
همه زنده كردن افکار عمومی به معنای دقیق كلمه فقط زمانی میسر است كه بین دو
حوزه ارتباطی( یعنی حوزه افکار رسمی نهادینه شده و حوزه افکار عمومی غیر
رسمی) حوزه سومی به نام عمومیت انتقادی میانجی شود (».هابرماس)832 :1831،
عمومیت یا افکار عمومی انتقادی محصول احیای حوزه عمومی مستقل و انتقادی و
تقویت آن خواهد بود.
.2نگاه اجمالي تاريخي به شبكه الجزيره
به لحاظ تاریخی ،تا پایان سال  ،1991بیش از  11كانال ماهوارهای عرب زبان وجود
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داشت ،تعداد آنها تا سال  0112به  121كانال افزایش یافت و در آوریل  0111به
آنها دولتی هستند .به ترتیب ،مصر با  11/1درصد و سپس عربستان با میزبانی 11
درصد كانال ها جزء كشورهای برخوردار از باالترین كانال های ماهواره ای هستند.
نزدیک به  11درصد از این كانال های ماهواره ای نیز در فضای سایبری حضور
دارند )Lo,2012:3-2( .شبکه الجزیره دارای  1011كارمند 111 ،گزارشگر از 42
كشور و دارای  02دفتر در چندین كشور جهان و منطقه است.
شبکه ماهوارهای الجزیره با ماهیت تركیبی دولتی و خصوصی در سال  1991در
دوحه قطر تاسیس شد .تا سال  ، 0111جهت گیری این شبکه بر جهان عرب و
اسالم متمركز بود اما با تاسیس شبکه انگلیسی زبان الجزیره ،به سمت جذب
مخاطبان جهانی و جلب توجه آنان به مسائل جهان عرب و اسالم روی آورد .در
آغاز ،پخش برنامهای آن به صورت  1ساعته بود ،كمی بعد  10ساعته شد و در
دسامبر  04 ،0111ساعته شد .تعداد مخاطبان آن تا سال  ،0113بیش از  21میلیون
نفر تخمین زده می شود .از حیث ساختار خبری ،باید گفت كه الجزیره با حمایت و
مشاركت نیمی از تیم بی بی سی عربی آغاز به كار كرد و تا حد زیادی از اسلوب

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی ،دورة چهارم ،شمارة سوم ،پاییز 4931

 283كانال رسید .بیش از دو سوم این كانالها خصوصی هستند و كمتر از یک سوم

های خبری و پخش آن شبکه استفاده می كند).(Barret & Xie,2008:208-211گرچه
دولت قطر در تاسیس این شبکه ،پشتیبانی به عمل آورد اما با كسب درآمدهای مالی
ناشی از تبلیغات تجاری و درآمدهای دیگر ،میزان وابستگی مالی این شبکه كمتر
شده است .گرچه هنوز این شبکه به لحاظ مالی ،استقالل كامل از دولت قطر نیافته
است اما تا حد زیادی در فعالیت رسانه ای از استقالل برخوردار است .در این ارتباط
می توان ب ه جهت گیری دموكراتیک امیر جدید قطر و قصد وی برای تبدیل قطر از
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یک كشور ذره ای به كشور تاثیر گذار و قدرت منطقه ای اشاره كرد .امیر جدید قطر
در پاسخ به اعتراض شدید دولت های همسایه نسبت به چالشگری سیاسی این
شبکه ،اعالم كرد كه آن در فعالیت خود از استقالل برخوردار است لذا نمی تواند
مانع فعالیتش شود در ضمن ،امیر قطر در تاكید بر استقالل رسانه ای ،با صدور
دستوری ،سانسور رسانه ای با انحالل وزارت اطالعات را كاهش داد.

& (Barret

)Xie,2008: 211
نوظهور در جهان عرب
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 .3الجزيره و حوزه عمومي نوظهور در جهان عرب ،طرح چند ديدگاه
لینچ یکی از صاحب ن ظران مهم در ارتباط با رسانه ها درجهان عرب ،بر این باور
است كه به دالیلی همچون گسترش شبکه های ماهواره ای عرب زبان ( بیش از 211
كانال عرب زبان) و گسترش قابل توجه اینترنت و شبکه های اجتماعی ،نوعی حوزه
عمومی در جهان عرب در حال شکل گیری است ،این فضای رسانه ای به تدریج،
ماهیت گفتمان عمومی را از قالب رسمی و دولتی به سمت حوزه عمومی نسبتا باز و
مستقل تغییر داده است .از دید وی ،پس از حادثه یازده سپتامبر  0111و اشغال عراق
در  ،0118اصطالح «خیابان عرب »1مطرح و رایج شد ،طبعا در كشانده شدن
معترض ها به خیابان ،شبکه الجزیره نقش مهمی ایفا كرد .از دید وی ،اشغال عراق
نقطه كانونی برای ظهور حوزه عمومی فراملی عرب بود .تلویزیون های ماهواره ای
عرب به ویژه الجزیره یک عرصه یا حوزه عمومی بر ورای كنترل دولتها ایجاد كرده

1 Arab Street

است ،چنین حوزه ای ،ضمن ترویج و تحکیم هویت سیاسی به نام پان عرب ،هویت
مدنی و دموكراتیک را نیز ایجاد و اشاعه می دهد ).(Lynch, 2003: 55
لینچ و تعدادی از تحلیل گران بر این باور هستند كه شبکه الجزیره با قابلیت هایی
همچون اطالع رسانی سریع و صرح ،مشاركت دهی و محتوای انتقادی مفهوم حوزه
عمومی هابرماس را به صورت بی سابقه در تلویزیون جهان عرب پیش برده است( .
 . ) Bashir, 2007: 22-23آتور فیلیپ سیب 1از صاحب نظران رسانه ای بر این نظر
است كه بدون توجه به نقش الجزیره ،تحوالت جدید جهان عرب را نمی توان
تحلیل كرد .وی ،كاركردها و ظرفیت های تعاملی ،مشاركتی ،بسیجی و اطالع رسانی
این شبکه در هدایت و شکل دهی به افکار عمومی و ایجاد و توسعه حوزه عمومی
در فضای ماهواره ای و سایبری و در نهایت در تحوالت اخیر خاورمیانه را بسیار

141

سیاست جهانی

مهم توصیف می كند ) .(Zingarelli, 2010: 39محمد اویفی دو عامل مهم در ارتباط
مسائلی كه غالباً تابو ،قدغن و خط قرمز حکومت ها بوده اند .ب) تمایل ویژه آن به
همسو كردن خود با افکار عمومی در منطقه و نقش آفرینی جدی در ارتباط با ایجاد
و توسعه حوزه عمومی در فضای ماهواره ای و اینترنتی ( .) El.Oifi,2005: 74
 .4میزان انطباق پذيری الگوی حوزه عمومي هابرماس با جهان عرب و اسالم
در این نوشتار ،مهمترین هدف آن است كه حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب تا
چه اندازه با الگوی حوزه عمومی هابرماس ،انطباق یا سازگاری دارد .در كمتر از دو
دهه اخیر ،حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب نه د ر فضای واقعی بلکه در فضای
سایبری اینترنتی و فضای ماهواره ای به ویژه در شبکه الجزیره شکل گرفته است.
ساختار متصلب قدرت سیاسی ،هزینه های باالی سیاسی و امنیتی كنشگری سیاسی
مستقالنه و چالشگرانه در فضای واقعی و قابلیت های اینترنت و ماهواره ها به ویژه
امکان تعامل و روابط دو سویه گفتگویی ،تصویری و نوشتاری باعث شده است ک
حوزه عمومی نوظهور در فضای سایبری و ماهواره ای شکل گیرد و اكنون امکان
1 A. Ph. Seib
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با موفقیت الجزیره بیان می كند كه عبارتند از :الف) تمایل این كانال به پرداختن به

چندانی برای تشکیل آن در فضای واقعی در جهان عرب نباشد .در پاسخ به سوال،
در آغاز بایستی خاطر نشان ساخت كه هابرماس الگوی مطلوب حوزه عمومی را با
عنایت به تجربه اروپا در عصر روشنگری در سده  13و نیمه نخست سده  19با
كنشگری بورژوازی لیبرال ،روشنفکران و نویسندگان طرح كرد كه به لحاظ مکانی در
میادین عمومی شهر ،كافه ها و قهوه خانه ها تحقق یافتند .گرچه قلمرو مکانی این
تجربه متعلق به اروپا است اما نمی توان كاربست این مدل در قلمروهای دیگر با
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فرهنگ و جوامع گوناگون نادیده گرفت

).(Lynch, 2003:58

با این وجود ،عاقالنه و واقع بینانه نیست كه یک تجربه یا الگو را به كل جهان
تعمیم داد و تفاوت ها از حیث ظرف زمانی و مکانی را نادیده گرفت .هابرماس با
بنیاد فک ری دموكراتیک و اومانیستی ،عقالنیت بشری را معیار مهم برای گفتگو و
رسیدن به اجماع نظر در حوزه عمومی مطرح می كند .این نوع عقالنیت با بنیاد

نوظهور در جهان عرب
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سکوالر و عرفی آن را نمی توان در ارتباط با جهان اسالم ،كامالً انطباق داد .اما با
وجود تفاوت های هستی شناختی و جهان بینی ب ین اسالم و تمدن و مدرنیته غرب،
می توان بسیاری از مولفه های الگوی حوزه عمومی هابرماس را قابل انطباق با حوزه
عمومی نوظهور در جهان عرب دانست .مهمترین این مولفه ها عبارتند از :فرصت
برابر برای گفتگو و مشاركت ،مشاركت نهادهای مدنی و شخصیت ها ،انتقاد پذیری،
تساهل ،مسولیت پذیری ،صداقت و مانند آن.
گرچه هابرماس به تاثیر از مدرنیته عصر روشنگری سده  13و باور به مدرنیته به
عنوان پروژه ناتمام بر عقالنیت اومانیستی تاكید دارد اما در نزد او ،این باور به
عقالنیت اومانیستی به معنی بی توجهی به مولفه های فرهنگی و اجتماعی جوامع و
اجماع نظر بر مبنای عقالنیت منهای تفاوت های فرهنگی و اجتماعی جوامع و
شرایط یا بستر اجتماعی جوامع نیست.
هابرماس یک تعریف فلسفی و هستی شناختی از جهان زیست در نقطه مقابل
«نظام یا سیستم» ارائه می دهد ،این تعریف در ارتباط نزدیک با بسترهای فرهنگی،
عقیدتی و فکری است كه در آن كنش ارتباطی صورت می گیرد و می تواند متفاوت

از بستر های دیگر باشد .همین اذعان وی به تفاوت ها و بسترهای فرهنگی و
اجتماعی نشانگر آن است كه نمی توان نسبت به تحقق و كاربست این تجربه
اروپایی سده  13و نیمه نخست سده  19اروپا در جهان عرب و اسالم ناامید شد،
البته تحقق كامل آن تجربه نیز واقع بینانه و قابل قبول نیست.
نکته شایان ذكر دیگر در دفاع از ایده انطباق پذیری نسبی الگوی حوزه عمومی
در جهان اسالم و عرب ،اعتقاد هابرماس به درک گفتمانی اخالق و حقیقت در مقابل
الگوی تناظری حقیقت است .با این دیدگاه ،هابرماس در تعارض با ایده كانت مبنی
بر جهان شمولی حقیقت و پیشینی بودن آن ،معتقد به پسینی و برساخته بودن
حقیقت و اخالق در سایه عقالنیت جامعه بنیاد و توافق بین االذهانی در یک جامعه
خاص است .این نوع اعتقاد گفتمانی به اخالق و حقیقت می تواند در ارتباط با
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كاربست الگوی حوزه مطلوب هابرماس در جهان عرب و اسالم راهگشا باشد .البته
سکوالر یا اومانیستی ،در ایده پیشین خود ،نوعی جرح و تعدیل به عمل آورد لذا
وجود ظرفیت های عقالنی و مثبت در سنت های جوامع و احیاء و كاربست این
ظرفیت ها از طریق گفتگو و رسیدن به اجماع نظر را پذیرفت.
نکته شایان ذكر دیگر آن است كه گرچه جهان عرب و اسالم به لحاظ هستی
شناختی فلسفی با ایده سکوالریسم و عقالنیت اومانیستی تعارض دارد اما با لحاظ
برخی تفاوتهای ماهوی ،ارزشها و اصول لیبرالیسم مانند حرمت حریم خصوصی،
روامداری ،انتقاد پذیری ،علم و حرمت آن را می پذیرد .در این صورت ،میتوان
گفت كه الگوی حوزه عمومی مطلوب هابرماس با ویژگیهای یاد شده را می توان
در جهان عرب و اسالم به كار برد .البته نوع نگاه به اسالم در این انطباق پذیری مهم
است ،در كنار تعهد و باور به اصول بنیادی اسالم ،میتوان اصولی مانند عدالت،
عقالنیت ،مسئولیت پذیری و مانند آن را در چارچوب الگوی «دموكراسی وضعیت -
مند و بومی» به كار برد و در ذیل همین الگو ،حوزه عمومی را نیز ایجاد و نهادینه
كرد.
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هابرماس در دهه های اخیر در پاسخ به اعتراضات وارده به عقالنیت انتزاعی و

جنبه انتقادی بودن به عنوان یک ویژگی دی گر الگوی هابرماس در ارتباط با حوزه
عمومی نوظهور در جهان عرب ،قابل انطباق است اما با این تفاوت كه در چارچوب
غربی ،انتقاد متوجه نظام سرمایه داری متأخر و مداخله گر و عقالنیت ابزاری است
اما در چارچوب عربی متوجه نظام های خودكامه منطقه و نقد مداخالت و سلطه
غرب و اسرائیل است.
 .5جايگاه شبكه الجزيره در حوزه عمومي نوظهور در جهان عرب در چارچوب
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مدل هابرماس
از دید لینچ ،دو ویژگی مهم حوزه نوظهور در جهان عرب عبارتند از:
 ) 1استقالل از هر نوع ساختار سیاسی یا نهادهای سیاسی رسمی.
 )0ایجاد یک گفتمان مستقل از حکومتها برای كنشگران مدنی – سیاسی و رسانه ای.
( . ) Nisbet & Myers, 2010: 351
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در این بین ،شبکه الجزیره و شبکههای سایبری اینترنتی در ایجاد و توسعه حوزه
عمومی نوظهور در جهان عرب و تحوالت سیاسی منطقه ،نقش به سزایی داشته اند.
در ذیل ،ظرفیت ها و قابلیت های موجود در شبکه الجزیره در ایجاد و توسعه حوزه
عمومی نوظهور در جهان عرب پرداخته می شود.
 .1ايجاد فرصتهای برابر برای مشارکت مخاطبان در برنامهها و میزگردهای
سیاسي و اجتماعي
در چارچوب اصل كنش ارتباطی و دموكراسی گفتگویی و اصل برابری ،شبکه
الجزیره به عنوان شبکه تازه تأسیس ،از همان ابتدا تالش كرده است با ایجاد و
ظرفیت سازی برای گفتگوها و ارتباط دوسویه با مخاطبان بر رقبای ماهواره ای
منطقه ای و فرامنطقه ای غربی همچون سی.ان.ان پیشی بگیرد و افکار عمومی را با
خود همراه سازد .در این راستا ،مخاطبان از همه اقشار ،اصناف و با سطوح مختلف
تحص یلی می توانند در برنامه های سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی
مشاركت كرده و به اظهار نظر بپردازند.

شبکه الجزیره به نوبه خود ،سهم قابل توجهی در بستر سازی برای فرهنگ گفتگو و
مناظره عمومی بین تحلیل گران و صاحب نظران ،مقامات سیاسی و نیز مشاركت
مخاطبان عا دی در گفتگوها ایفا كرده است .با این روند ،در آینده نزدیک می توان به
نهادینه شدن این فرهنگ در فضای ماهواره ای در جهان عرب امیدوار بود .چنین
فرهنگ گفتگویی غیر رسمی و مدنی منجر به سلب مشروعیت از گفتمان های
رسمی یا ایدئولوژی رسمی حکومت های اقتدارگرا در منطقه شده است( .

EL-Oifi,

) 2005: 75
لینچ معتقد است كه شبکههای ماهوارهای به ویژه الجزیره و شبکه های اجتماعی در
فضای سایبری و اینترنتی ،فرصتهای بی بدیلی برای گفتگوهای دو سو یه و
عمومی در جهان عرب با كمترین محدویت های سیاسی و مالی فراهم كرده اند .لینچ
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به نقل از اندرسون می گوید كه تریبون ها و برنامه های ماهواره ای و اینترنتی و نیز
های بی بدیل برای آگاه سازی و بسیج افکار عمومی و مشاركت در گفتگوها فراهم
كردهاند .شبکه الجزیره با استفاده از ز بان مشترک عربی و تکیه و تمركز بر
موضوعات و نارضایتی های مشترک در جهان عرب ،توانسته است اكثریت افکار
عمومی را با خود همراه سازد و نیز در صدد بوده با جلب مشاركت شهروندان عادی
و متخصصان در گفتگوها و برنامههای تلویزیونی و تریبونها ،راه حل مشترک برای
جهان عرب و مسائل آن بیابد.

)(Lynch, 2003: 61-62

شبکه الجزیره ،تنها به ظرفیتسازی برای گفتگوهای آزاد ،عقالنی و برابر در
تلویزیون ماهواره ای بسنده نکرده است لذا در فضای سایبری نیز فرصت جدی برای
مشاركت مخاطبان در گفتگوها و موضوعات فراهم كرده است .این شبکه در محیط
اینترنتی – سایبری ،تریبون های گوناگونی برای بحث و گفتگوی دو سویه در مسائل
گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی  -مذهبی ایجاد كرده است و این
تریبون ها را در دسترس عموم قرار داده است .اقشار گوناگون ،بسته به سطوح
گوناگون عالقه و تحصیالت می توانند موضوعات مختلف را در تریبون های مورد
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روزنامه نگاری برخط در جهان عرب ،یک جامعه ارتباطی فراگیر و فراملی با فرصت

عالقه خود پیگیری كنند .یکی از نکات قابل توجه در تسهیل ایجاد حوزه عمومی در
جهان عرب ،وجود زبان مشترک عربی برای گفتگو و تعامل است؛ این عامل تسهیل
كننده باعث شده كه روزانه بین  101تا  011هزار نفر از تریبون های بر خط شبکه
الجزیره دیدن كنند و تعدادی از آنان در گفتگوهای بر خط یا در ارتباط با گزینه های
خواسته شده به اظهار نظر و دیدگاه خود بپردازند .در بین تریبون ها ،تریبون های
مربوط به مسائل اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،حقوق بشر ،اقتصادی و بهداشت و
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سالمت به ترتیب از باالترین اهمیت و شمار باالی شركت كننده در بحث و اظهار
نظر برخوردار بوده اند ( .) Abdelmoula, 2012: 197میزگردهای تلویزیونی ماهواره
ای و تریبون های برخط در فضای سایبری -اینترنتی متعلق به الجزیره از باالترین
ظرفیت ها برای گفتگوهای دو سویه ،عمومی ،آزاد و عقالنی -انتقادی و نیز برای
ایجاد ،هدایت و بسیج افکار عمومی برخوردار بوده اند .در این ارتباط به تعدادی از

نوظهور در جهان عرب
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این میزگردها و تریبون ها پرداخته می شود.
یکی از مهمترین میزگردهای تحلیلی ،میزگرد «بیش از یک نظر »1است ،یک برنامه
جذاب هفتگی در مورد طیف گسترده ای از موضوعات و مسائل اقتصادی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی است « .میزگرد بدون مرز »0نیز یک برنامه گفتگویی با
روشنفکران ،متخصصان ،دانشگاهیان ،سیاستمداران ،رهبران گروه ها و جریانات
سیاسی است .در این میزگرد ،ضمن بسترسازی گفتگویی رودرو بین شركت كنندگان
از طیف های یاد شده ،مخاطبان نیز در گفتگوها برای طرح پرسش و بیان نارضایتی
ها مشاركت داده می شوند.
یکی دیگر از مهمترین برنامه های هفتگی و گفتگویی انتقادی این شبکه ،با نام
«جهت مخالف »8است ،در این برنامه ،مخاطبان ومهمانان با افکار و ایدئولوژی های
رقیب و متعارض شركت داده می شوند و جنبه انتقادی در گفتگوها بسیار باالست.
چنین برنامه ها منجر به رادیکال و آگاه تر شدن افکار عمومی در جهان عرب شده
1 More than one opinion
2 No frontier
3 The opposite direction

اند (Barrett & Xie, 2008:211-212).یکی از ظرفیت ها و نقش آفرینی های شبکه
الجزیره در ایجاد حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب ،قائل شدن حق انتخاب و
امکان رأی دهی برای تماشاگران و مخاطبان در مورد اولویت های مطرح شده است.
برای مثال می توان به میزگردهای گفتگویی همچون «سوپراستار» و «آكادمی استار»
اشاره كرد؛ این تجربه ،نخستین مصداق رأی دهی آزادانه و مستقالنه در جهان عرب
است (  .) Samouel, 2012: 52چنین تبادل نظر و ارتباط دوسویه بین مجریان و
مهمانان شركت كننده  ،از یک سو بستر ساز رفتار مشاركتی می شود؛ از سوی دیگر،
در ساحت ذهنی و عقیدهای ،به دگردیسی فرهنگ سیاسی و نگرش های سیاسی
مخاطبان از نوع سنتی به دموكراتیک و مشاركتی می شود .چنین بسترسازی ابتکاری
توسط الجزیره در چارچوب اصل مشاركت عام در گفتگوها و تصمیم گیری جمعی
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هابرماس در مدل مطلوب حوزه عمومی قابل تحلیل و استناد است.
اصل عمومیت و كثرت گرایی در مدل هابرماس ،جنبه آرمانی دارد و هنوز در هیچ
كشور جهان حتی در غرب به صورت مطلوب ،تحقق نیافته است .شبکه الجزیره
تالش كرده است با حفظ استقالل قابل توجه رسانه ای ،اصل عمومیت و كثرت
گرایی را تا حد خوبی در برنامه ها و میزگردهای تلویزیونی و تریبون های برخط
خود مورد توجه قرار دهد و به سهم خود در ایجاد و توسعه تدریجی حوزه عمومی
نوظهور در جهان عرب ،موثر واقع شود.
در شبکه الجزیره ،عمومیت از زاویه های گوناگون مورد توجه بوده است كه
عبارتند از :الف) توجه به مسائل و نارضایتی های مشترک در جهان عرب و اسالم
ب) پیشبرد هویت مشترک عربی و اسالمی در گفتمان و برنامه ها ج) پرداختن به
موضوعات عمومی اعم از موضوعات سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و مذهبی
د) دعوت و مشاركت دادن طیف های گوناگون جامعه اعم از سنی ،جنسیتی ،فکری -
ایدئولوژیک ،صنفی و گروه بندی های دیگر در گفتگوها ،برنامه های تلویزیونی و
تریبون های سایبری -اینترنتی.
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 .7تالش برای تحقق اصل عمومیت و کثرت گرايي

به لحاظ سیاسی ،الجزیره ،در سطح نسبتا قابل توجهی تالش داشته است اصل كثرت
گرایی سیاسی را در برنامه های تلویزیونی یا تریبون های اینترنتی خود به پیش ببرد.
این شبکه در برنامه ها و میزگردهای خود ،از تعداد قابل توجهی از تحلیل گران،
روشنفکران و مقامات سیاسی در طیف های گوناگون راست و چپگرا ،سکوالر و
اسالمگرا ،اسالمگرایان میا نه رو و بنیاد گرا حتی بن الدن و از برخی مقامات اسرائیلی
استفاده كرده است .ساختار شکنی سیاسی ،تابوشکنی سیاسی و عبور سیستمی توسط
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این شبکه ،زمینه را برای كثرت گرایی سیاسی و اجتماعی در فضای سایبری و
ماهواره ای در جهان عرب فراهم كرده است.
در چارچوب اصل عمومیت ،گرچه الجزیره با وجود قدمت بسیار كم ،تالشهای
خوبی برای تحقق بخشیدن به كثرتگرایی به عمل آورده است ،با این وجود ،بایستی
خاطر نشان ساخت كه این عمومیت ،بیشتردر شکل هویت بنیاد عربی و دینی بوده
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است تا كثرت گرایی فکری و ایدئولوژیک.
«گر» و «النواوی» بر این باورند كه الجزیره باعث ژرفتر شدن تعامالت در بین
مردم عرب و نزدیکی دو شکل مهم هویت قومی – زبانی (پان عرب) و دینی (پان
اسالمیسم) در بستر تهاجمی تر شدن سیاست خارجی آمریکا شده است .لینچ بر این
باور است كه تلویزیون ماهواره ای الجزیره به شکل بنیادین باعث سرزمین زدایی در
روابط و تعامالت هویتی و كاهش حس جدایی و فاصله در میان مسلمانان و عرب
ها شده است و آنها را در گفتمان مشترک دینی و قومی – زبانی با زبان مشترک و
دین مشترک درگیر ساخته است ( .) Nisbet & Myers, 2010: 352
«نیسبت» و «میرز» با استفاده از دادههای پیمایشی بین المللی ،در یک مطالعه كمی-
پیمایشی در مورد  1كشور خاورمیانه در فاصله سالهای  0114تا  ، 0113ارتباط بین
استفاده از شبکه ماهوارهای الجزیره و هویتی دینی و ملی را بررسی كردهاند .نتیجه
كلی مطالعه آن دو حاكی از آن است كه استفاده از تلویزیون های ماهوارهای عرب به
ویژه الجزیره ،هویت یابی فراگیر اسالمی و قومی عربی در مقابل هویت ملی در
حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب را افزایش داده است .كشورهای مورد مطالعه

عبارت بودند از :مصر ،عربستان ،اردن ،لبنان و مراكش .نتیجه آماری ارتباط بین
استفاده از تلویزیون ماهواره ای و تاثیر آن بر تقویت هویت اسالمی و عربی منطقه
ای در مقابل هویت ملی در سطح معنی داری و باال تأیید شد .جالب آن كه با افزایش
سطح تحصیالت ،اهمیت هویت فراملی پان اسالمی و پان عربی در مقابل هویت
ملی ،بیشتر تأیید می شود ( .) Nisbet & Myers, 2010
 .9تالش برای گسترش دامنه نقد و انتقاد پذيری
یکی از ویژگی های مهم حوزه عمومی در مدل هابرماس ،ایجاد و گسترش فضا برای
نقد معطوف به رسیدن به حقیقت و نقد سلطه و عقالنیت ابزاری از رهگذر كنش-
های ارتباطی یا عقالنیت ارتباطی است .از دید هابرماس همه چیز باید از صافی نقد
عقالنی و عدالت طل بانه بگذرد .با اعتقاد به مدرنیته به عنوان پروژه ناتمام ،موضوع یا
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هدف مهم نقد در نزد هابرماس ،نقد نظام سرمایه داری و باز فئودالیزه شدن حوزه
شبکه الجزیره با محتوا و گفتمان انتقادی آغاز به كار كرد و با پرداختن به تعداد قابل
توجهی از موضوعاتی كه تابو یا خط قرمز بودند به تابوشکنی و ساختارشکنی رسانه -
ای روی آورد .این ویژگی یا رویکرد مهم ،الجزیره را به شبکه بی بدیل و بی نظیر
در حوزه رسانهای جهان عرب مبدل ساخته است .در ساختار بسته رسانهای و انسداد
سیاسی حاكم بر جهان عرب ،شبکه الجزیره و شبکههای اجتماعی سایبری به
آلترناتیوی برای بیان باورهای انتقادی ،چالش ها ،تربیت سیاسی شهروندان ،طرح
افکار عمومی و مشاركت دادن عرب ها تبدیل شده است) Hafez, 2009:322( .
النواوی و اسکندری در یک مطالعه پیمایشی دریافتند كه در جهان عرب یک برخورد
و اقعی تمدنی نه در عرصه كارزار بلکه در منازل مسکونی رخ داده است .الجزیره با
تصویر كشاندن جنگ بین این شبکه و حکومتهای عرب ،اذهان و افکار اعراب را
تسخیر كرده است )Maalouf, 2008:24 ( .از دید آن دو ،منازعه الجزیره با حکومت
های عرب ،یک رفتار قهرمانانه یا به سادگی یک موی دماغ آزار دهنده برای
حکومت های عرب است .در واقع پس از حادثه یازده سپتامبر ،یک رقابت واقعی بین
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عمومی از میانه سده بیستم به این سو است.

الجزیره و رسانههای ماهوارهای غرب و رسانههای دولتی منطقه برای تسخیر اذهان و
قلوب اعراب رخ داده و استمرار دارد )Maalouf, 2008:25 ( .هندرسون بر این نظر
ا ست كه شبکه الجزیره با ظرفیت و جذابیت خبری و تحلیلی باال ،توانایی كشاندن و
هدایت افکار عمومی را به نقطه ای دارد كه حکومت ها نمی توانند تأثیرات بسیج
كننده آن را نادیده بگیرند (  .)Maalouf, 2008:17شبکه الجزیره در حوزه عمومی
نوظهور در جهان عرب ،كاركرد و محتوای انتقادی خود را بر دو موضوع مهم
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متمركز كرده است:
الف) نقد حکومت های اقتدارگرا و توجه به موضوع حقوق شهروندی و آزادی های
سیاسی.
ب) دفاع از هویت پان عربی و اسالمی و نقد مداخالت قدرت های غربی و ایاالت
متحده در منطقه به ویژه در قضیه اشغال عراق و موضوع فلسطین.
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هر دو موضوع در راستای اصل عمومیت و به مثابه دغدغه مشترک در جهان عرب
هستند .كاركرد انتقادی این شبکه با تمركز بر نقد غرب و مداخالت آن در منطقه به
ویژه در عراق و فلسطین از سال  0118به این سو منجر به نارضایتی و انتقاد شدید
غرب شده است )Abdelmoula, 2012:207( .كلینتون این شبکه را به عنوان «چراغ
دریایی» برای ملل عرب معرفی كرد .انعکاس تصاویر مربوط به بمباران عراق ،قربانی
ها ،مصاحبه اسامه بن الدن و مواردی از این دست سبب احساسات منفی ضد
آمریکایی در جهان عرب شده است)Samuel, 2012: 52(.
حوزه عمومی فعلی و نوظهور در جهان عرب تا حد قابل توجهی متأثر از تمركز
شبکه الجزیره به هویت قومی – زبانی عربی و هویت دینی اسالمی بوده است؛ این
حس تعلق همراه با رویکرد انتقادی و همدالنه بر نفوذ این شبکه در قلبها و افکار
عمومی عرب بسیار مؤثر بوده است .این وابستگی و تعلق قومی و زبانی در الجزیره
بر اساس « نظریه چارچوب» 1قابل تحلیل است .بر طبق این نظریه ،تاثیر رسانه بر
مخاطب ،بیشتراز منظر تقویت كنندگی است تا ایجاد كنندگی و زمانی كه رسانه،
Frame Theory

1

پیامش متناسب با بستر اجتماعی از حیث فرهنگی ،زبانی و انعکاس نارضایتیهای
اجتماعی و سیاسی باشد ،آن رسانه میتواند افکار عمومی را با خود همراه سازد .به
همین خاطر ،نوعی یکپارچگی قابل توجه در حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب
می توان مشاهده كرد و این یکپارچگی حاكی از نفوذ این شبکه در اذهان و قلوب
اعراب است .یکی از منابع مهم برای هدایت و بسیج افکار عمومی یا ایجاد عمومیت
انتقادی در حوزه عمومی ،دسترسی مردم به اطالعات درست و كافی است .از این
زاویه نیز باید خاطر نشان ساخت كه الجزیره با تامین نزدیک به  11درصد اطالعات
اعراب ،در ایجاد فضای انتقادی پیرامون مسائل و حساسیت های مشترک در جهان
عرب ،به نحو بسیار خوبی عمل كرده است ( .) Samouel, 2012: 53
در برخی كشورهای عرب ،تلویزیون الجزیره بر لیبرالی و اصالح طلبانه كردن

111

سیاست جهانی

گفتمان رسانهای تأثیر گذار بوده است؛ در این ارتباط می توان به رسانه ها و نشریات
اشاره كرد (  .) EL-oifi, 2005: 66انتقادی شدن فضای رسانه ای در حوزه سایبری و
ماهواره ای در حد بسیار قابل توجهی بر انتقادی شدن محتوای نشریات و درخواست
آنها برای اصالحات سیاسی در سال های اخیر موثر افتاد؛ این دگردیسی بر شکل
گیری حوزه عمومی نوظهور در جهان عرب مؤثر بوده است.
شبکه الجزیره از طریق شکستن انحصار اطالعاتی حکومت ها و اطالع رسانی
سریع و جذاب ،منجر به توانمند سازی سیاسی و افزایش اعتماد به نفس در مخاطبان
برای اثر بخشی بر سیاست و تصمیمات حکومت شده است .الجزیره با طرح افکار
رقیب با كمترین سانسور یا بدون سانسور ،گفتمان رسمی و ایدئولوژی رسمی
حکومت های عرب را به چالش طلبیده و بر جسارت و شهامت سیاسی شهروندان
برای اعمال فشار برای اصالحات سیاسی افزوده است ).)Abdelmoula,2012:224
حجاوی یکی از تحلیل گران جهان عرب بر این نظر است كه این شبکه نقش مهمی
در شکل گیری خود آگاهی جدید در اعراب و هدایت آن به سمت هویت عربی و
آگاهی به رنج ها و مصیبت های آنان در چند دهه اخیر از ناحیه رژیم های اقتدارگرا
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كویت ،لبنان ،اردن و مراكش و در سطح پایین تر به برخی كشورهای دیگر منطقه

و مداخالت استعماری ایفا كرد .)Abdelmoula,2012:243).مای لو بر این نظر است
كه شبکه الجزیره در جهت به چالش طلبیدن اقتدار و مشروعیت سیاسی حکومت
های منطقه فرصتی برای گفتگو ،مشاركت و قضاوت نقادانه عمومی فراهم كرده
است .تعداد گسترده ای از بازیگران سیاسی و فعاالن مدنی از این شبکه برای بیان
دیدگاه ها و انتقادات خود استفاده كرده اند .در این شبکه ،نمایندگان و رهبران
جنبش های اجتماعی مهم مانند جنبش جوانان  1آوریل ،اخوان المسلمین ،الکفایه و
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نیز رهبران فکری و فعاالن مدنی و سیاسی در شبکه های اجتماعی سایبری به طرح
دیدگاه ها و مواضع انتقادی و چالش گرانه خود می پردازند .)Lo,2012:6( .مای لو
در مطالعه كمی خود به نقش و حضور نویسندگان در تلویزیون ماهواره ای الجزیره
و در فضای سایبری این شبکه پرداخته است .در وب سایت اینترنتی 21 ،در صد
مقاالت در ارتباط با چالش طلبیدن حکومتهای اقتدارگرا و عملکرد آنها به ویژه در
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عرصه های حقوق شهروندی بوده اند.)Lo,2012:8( .
 .11الجزيره و هدايت افكار عمومي به سمت کنشگری انقالبي (اصل کنش عام)
در چارچوب الگوی آرمانی حوزه عمومی هابرماس ،سه اصل گفتگوی عام ،توافق
عام و كنش عام در بستر كنش ارتباطی و دموكراسی گفتگویی طرح شده است؛ بر
این اساس ،اجماع عام در نتیجه گفتگوی عام ،منجر به كنش عام و مشترک می شود.
در این ارتباط باید گفت كه شبکه الجزیره در كنار شبکه های اجتماعی در فضای
سایبری از یک سو ،بستر را برای گفتگوها و مشاركت دادن گروه ها و افراد مختلف
در بحث ها و انتقادها فراهم كرد ،از سوی دیگر ،با سوق دادن افکار عمومی به
سمت انتقاد و چالش در دو محتوای پان عرب و نارضایتی های مشترک و محتوای
انتقاد ی و دموكراتیک ،بستر ساز كنش عام در شکل انقالبی و سرعت بخشیدن به
تحوالت انقالبی اخیر شد.
در واقع ،تاثیر شبکه الجزیره و شبکه های اجتماعی سایبری از نوع سرعت بخشیدن
به خیزش كنش انقالبی یا شعله ور كردن آتش زیر خاكستر بود ،البته این هم تا حد
قابل توجهی معلول گفتمان انتقادی و چالشگرانه در الجزیره و اینترنت در بیش از

یک دهه اخیر بود .شبکه الجزیره در گام نخست ،بر تغییر نگرشی و فکری مخاطبان،
گسترش آگاهی سیاسی و اجتماعی و تفکر چالشی و انتقادی موثر واقع شد .در گام
دوم یعنی در ساحت پراتیکی و عملی ،باعث تسریع و سرعت یافتن اعتراضات و
جنبش های اجتماعی شد كه بارز ترین تاثیر آن در بهار عربی و بیداری اسالمی بود.
«آنتونی مالوف» در تز كارشناسی ارشد خود با عنوان «تأثیر الجزیره در جهان عرب و
پاسخ های حکومت های عرب» به این یافته كلی می رسد كه الجزیره منبع مهم
بسیج نارضایتی ها و ناخوشایندی از حکومت های خودكامه سنتی در جهان عرب
بوده و این حکومت ها از مقاومت در مقابل این شبکه و بسیج گری و چالشگری
سیاسی آن ناتوان بوده اند .الجزیره با شکستن انحصار اطالعاتی این رژیم ها و اشاعه
اطالعات بدون سانسور توانسته است در كنترل اطالعات و شکستن مقاومت
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حکومت های منطقه موفق باشد (.) Maalouf, 2008
نهاد رسانه ای برجسته ،نقش مهمی در اصالح و باز شکل دادن به رابطه رسانه و
سیاست و در انقالبی كردن رسانهها و افکار عمومی ایفا كرده است .از دید بسیاری
از ناظران ،این شبکه در سرعت بخشیدن به بسیج انقالبی و سقوط حکومت های
اقتدار گرا در سال  0111و  ، 0110پیشگام و آوانگارد بوده است.

Abdelmoula,

) ) 2012:215شبکه الجزیره با پشتیبانی مالی و سیاسی امیر جدید قطر و با باورهای
لیبرالی او به مشاركت دموكراسی ،تالش كرده است كه به عنوان روزنه امیدی برای
تبدیل ظرفیت های سیاسی بالقوه در جهان عرب به دموكراسی و دموكراسی خواهی
عمل كند ( .)Zigarelli, 2010:32-30احمد شیخ یکی از سردبیران شبکه الجزیره بر
این نظر است كه اگر این شبکه و پوشش خبری و اطالع رسانی به روز و گسترده آن
نبود ،جنبش های اجتماعی اخیر در جهان عرب 12 ،سال به تأخیر می افتاد ،لذا این
شبکه چرخه ای از تغییرات سیاسی در جهان عرب را نوید و بشارت
دهد) .)Abdelmoula,2012:242بنابراین بی جهت نبود كه سال ها پیش از وقوع
انقالبات اخیر ،حسنی مبارک در سال  0111در بازدید از دفتر مركزی شبکه الجزیره
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دانشجویان عرب در اظهار نظر های خود بر این تأكید داشتهاند كه الجزیره به عنوان

در قطر چنین گفت كه « همه گرفتاری ها از این قوطی كبریت بر می خیزد ».و به
دنبال آن الجزیره تحلیلی با این عنوان را پخش كرد« :الجزیره ،قوطی كبریتی كه فریاد
می زند« .».مای لو» در مطالعه خود پیرامون تاثیر فضای ماهوارهای و سایبری بر
تحوالت منطقه بر این نظر است كه قیامهای عربی را بایستی به انقالب در شبکه
های اجتماعی اینترنتی و ماهواره ای ارتباط داد .از دید لو ،شواهد حاكی از آن هستند
كه شبکه الجزیره در نزد بسیاری از عربها ،با نفوذ ترین و قابل اعتماد ترین شبکه
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شناخته شده است ،به همین خاطر بر تحوالت اخیر و گسترش بسیج انقالبی ،موثر
بوده است ) .(Lo, 2012: 1تلویزیونهای ماهوارهای عرب به ویژه شبکه الجزیره،
محمل نوینی برای شکلگیری تجربه و هویت مشترک در میان اعراب بودند .كانال
الجزیره به دلیل پوشش مستمر اعتراضات خیابانی در بعضی كشورهای عربی به
كنشگر اصلی غیرحضوری در خیابانهای عربی مبـدل شـد .شبکه الجزیره در
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انقالب های عربی اخیر ،پا به پای مردم و جوانان در بسیج اعتراضات بسیار فعاالنه
عمل كرد و به تناسب پیچیده تر شدن تحوالت در كشورهای عربی ،نحوه پوشش
خبری هم پیچیده و به روزتر شد .نبیل ریحانی بر نقش الجزیره به عنوان عامل
كاتالیزو یا سرعت بخش یا قابله تاریخ یاد میكند كه بر سرعت تحول انقالبی در
تونس و كشورهای دیگر افزود).)Abdelmoula,2012:250-251
گرچه نقش الجزیره در سرعت بخشیدن به وقوع انقالبات در كشورهای یاد شده
ستودنی بود اما در ارتباط با قیام بحرین ،رفتار و عملکرد این شبکه به شدت تبعیض
آمیز و با پوشش خبری و تصویری محدود و عمدتاً منفی با سوگیری علیه شیعیان
بوده است .الجزیره در مورد كشورهای دیگر از عنوان انقالب استفاده كرد اما در
مورد بحرین و قیام بر حق شیعیان از عنوان كشمکش سیاسی داخلی یا جنگ داخلی
استفاده كرد و به ندرت از عنوان قیام یا انقالب استفاده كرد .این تبعیض ،با اصل
انتقادی بودن حوزه عمومی و برابری در تعارض است ،مهمترین دالیل در این
خصوص عبارتند از :شیعی بودن انقالب ،عدم استقالل الجزیره از خاندان حاكم سنی
م ذهب قطر ،وجود ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین و اهمیت ثبات بحرین

برای حکام محافظه كار منطقه و آمریکا و جلوگیری از اثرات این قیام شیعی بر
كشورهای دیگر منطقه.
 .11مقايسه اجمالي شبكه الجزيره با رقبای ماهواره ای فرامنطقه ای
شبکه الجزیره از زمان تأسیس درصدد بود كه به سطح منطقهای محدود نشود،
تأسیس شبکه انگلیسی زبان الجزیره در نوامبر  0111با هدف رقابت در سطح جهانی
با شبکههای جهانی و غربی «سی ان ان» و« بی بی سی» بود .از این زمان بود كه
اصطالح «اثر الجزیره» به تأثیر از اصطالح «اثر سی ان ان» در حوزه رسانه ای معمول
گردید .بیشتر شبکه الجزیره به عنوان چالشگر ،بدیل ،رقیب و ضد جریان خبری
شبکه های ماهواره ای بینالمللی شناخته شده است) Figenschou, 2010:86-88( .
مدیر شبکه الجزیره به شبکه رویترز گفته بود كه یکی از اهداف ما تغییر مسیر جریان
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اطالعاتی از رسانه های غربی و ك شورهای واقع در حوزه شمال یا صنعتی به سمت
خانم هیالری كلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا ،این شبکه را به عنوان «فانوس
دریایی» برای ملت های عرب معرفی كرد ) Samuel, 2012: 52( .وی در مارس
 0111در جلسه كمیسیون روابط خارجی آمریکا به برتری شبکه الجزیره نسبت به
شبکه های غربی اعتراف كرده و چنین گفته بود « :چه خوشتان بیاید و چه نیاید
شبکه الجزیره به راستی قدرتمند است» (رنجبر حیدری و همکاران)081 :1894،
برخی مطالعات انجام شده نشان میدهند كه شبکه انگلیسی زبان الجزیره توانسته
است كه نزدیک یک چهارم مخاطبان جهانی در  181كشور را به خود جلب كند.
(رنجبر حیدری و همکاران)081 :1894،
پس از رویداد یازده سپتامبر ،شبکه الجزیره به مثابه فندک و سرعت بخش به
تحوالت سیاسی ،اعتراضات و بسیج افکار عمومی در منطقه عمل كرده است.
بسیاری از عربها از داشتن یک شبکه ماهوارهای پان عرب و پان اسالمی مستقل،
مدافع حقوق مردم عرب و نقاد رژیمهای اقتدارگرا و قدرت های مداخله گر فرا
منطقه ای تا حد زیادی احساس غرور می كنند .این شبکه در نزد مخاطبان عرب به
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رسانه ها در جنوب بود( .رنجبر حیدری و همکاران)081 :1894،

عنوان برجستهترین رسانه مستقل و متعهد به مردم عرب شناخته می شود.

( Bahry,

 ) 2001:91-90النواوی و اسکندری بر این نظرند كه الجزیره توانسته است اذهان و
افکار اعراب را تسخیر كند و یک موی دماغ آزار دهنده برای حکومت های عرب
تلقی شده است)Maalouf, 2008:24-25 ( .
از حیث منطقهای ،بزرگرتین رقیب الجزیره ،شبکه العربیه است كه در كنترل برخی از
مقاطعه كاران ثروتمند سعودی است و دارای رابطه دوستانه یا خاندان سعودی است.
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این شبکه بر خالف الجزیره ،استقالل رسانهای ندارد از خط قرمزهای حکومت
سعودی و هم پیمانان منطقهای اش عبور نکرده و در چارچوب الزامات ساختی –
سیستمی عمل می كند .اما به دلیل فوق و عدم برخورداری از قابلیت های یاد شده
الجزیره در ارتباط با حوزه عمومی و دیپلماسی عمومی ،بسیار كمتر از شبکه الجزیره
در بین افکار عمومی جهان عرب از اقبال برخوردار است) Samuel, 2012: 47 ( .
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مروه عبدالسامی در رساله دكتری خود با عنوان «دیپلماسی عمومی در عصر
رسانههای منطقه ای :شبکه الجزیره و تلویزیون آزادی » با یک روش تحلیل گفتمان
انتقادی و تطبیقی به بررسی نقش شبکه الجزیره و تلویزیون آزادی وابسته به دولت
ایاالت متحده آمریکا پرداخته است .مطالعه وی نشان می دهد كه شبکه الجزیره در
راهبرد دیپلماسی عمو می و نفوذ در افکار عمومی در جهان عرب نسبت به رادیو و
تلویزیون آزادی از موفقیت بسیار بیشتری برخوردار بوده است(. .

Abdelsamei,

 ) 2010این شبکه ،هویت و انسجام عربی و اسالمی را به عنوان عامل مهم در
تحوالت اخیر جهان عرب معرفی می كند و ایاالت متحده آمریکا و اسرائیل را به
عنوان « غیر یا دیگری» ترسیم می كند )Abdelsamei, 2010:223-224( .اما در جهت
عکس ،شبکه آزادی به دالیلی همچون :نوعی سوگیری منفی تاریخ و هویت عربی و
بی توجهی به تالمات مردم منطقه و فلسطین به خاطر سلطه استعمار غرب و اسرائیل
و بی توجهی به هویت دینی در پوشش خبری خود نتوانسته است در جذب افکار
عمومی در جهان عرب موفقتر از شبکه الجزیره باشد .اما در عوض ،در شبکه
الجزیره ،مقاومت به عنوان منبع مهم استمرار هویت عرب تلقی شده است .محتوای

زبان و پیام این شبکه در ارتباط با مسائل منطقه از نوع انتقادی بوده است و حقوق
پا یمال شده اعراب را در قالب فرایند تاریخی نگریسته و بین گذشته و حال و آینده
پیوند برقرار می كند .)Abdelsamei, 2010,pp.227-228(.عملکرد موفقیت آمیز شبکه
الجزیره نسبت به رقبای منطقه ای و محتوای انتقادی آن منجر به اقبال بیشتر افکار
عمومی به این شبکه و سبقت آن به رقبای منطقه ای و فرامنطقه ای شده است.
موسسه پیو در نظر سنجی خود اعالم كرده است كه بیش از  11درصد مسلمانان
منطقه نسبت به آمریکایی ها ،نظر و احساس منفی دارند .از دید این موسسه ،این
احساسات عمدتاً بخاطر سیاست های مداخله جویانه آمریکا بوده است تا تفاوت
های فره نگی و دینی .میزان احساسات منفی در بین مصریها  ،19اردنی ها ،12
لبنانی ها  29و ترک ها 22درصد بوده است.) Nisbet & et.al, 2004:14-15( .
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«پنیتاک» و «گینگز» در یک مطالعه پیمایشی و كمی با  111خبرنگار عرب راجع به
اعظم راهبرد و محتوای دیپلماسی عمومی خاورمیانه ای آمریکا ،فاقد اساس بوده و
اعتماد ناپذیر است و نوعی فرافکنی متعصبانه غرب و آمریکا بوده است تا بیان
واقعیت .در این مطالعه ،آن دو درصدد بررسی عوامل تأثیرگذار بر مأموریت
ژورنالیست ها در كشورهای لبنان ،سوریه ،كرانه غربی فلسطین ،مراكش ،مصر و
امارات متحده عربی بودند (.)Pintak & Ginges, 2008
نتیجه گیری
در دهه اخیر ،خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد تغییر و تحوالت قابل توجهی بوده
است ،در این ارتباط می توان به مصادیقی همچون :تحول فکری  -نگرشی و نسلی
در جوانان ،گسترش دسترسی به اینترنت و ماهواره ها ،شکل گیری پدیده ای به نام
«خیابان عرب» و ظهور افکار عمومی منطقهای ،انتقادی شدن افکار عمومی ،ظهور و
گسترش حوزه عمومی نوظهور و تحوالت انقالبی اخیر در منطقه .پژوهشگران و
تحلیل گران رسانهای بر این نظرند كه به دالیلی همچون ساختار متصلب قدرت
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دیپلماسی عمومی خاورمیانهای آمریکا دریافتند كه از دید این خبرنگاران ،بخش

سیاسی و حکومت ،ضعف جدی نیروهای اجتماعی چه از ناحیه حکومتها و نیز به
دلیل شکاف های ایدئولوژیک بین آنها ،عدم ارتباط و همدلی بین فعاالن و نهادهای
مدنی ضعیف با بدنه اجتماعی و دالیلی از این دست ،نمی شود در حال حاضر
نسبت به پیدایش و نهادینه شدن حوزه عمومی در فضای واقعی امیدوار بود اما در
آینده ،بعید نیست.در بیش از یک دهه اخیر ،به تاثیر از فضای رسانه ای گسترش
یابنده اعم از اینترنتی و ماهواره ای و تا حدی رسانه های چاپی و نیز گسترش كمی
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و كیفی فعاالن مدنی و سیاسی و جریانات روشنفکری ،نوعی حوزه عمومی نوظهور
در فضای سایبری و ماهوارهای شکل گرفته و رو به گسترش است .شبکه ماهوارهای
الجزیره به عنوان یک شبکه منحصر به فرد در بین شبکه های رقیب منطقه ای و
فرامنطقه ای در تحوالت منطقه ای و نیز در حوزه عمومی نوظهور عمل كرده است.
شبکه الجزیره با ع نایت به استفاده از ظرفیت های مشاركتی و گفتگویی عام و برابر،

نوظهور در جهان عرب

شبكه الجزیره و حوزه عمومی

كثرت گرایی ،سوق دادن افکار عمومی به اصل انتقاد و انتقاد پذیری ،تمركز دادن
مباحث و گفتگوهای تلویزیونی بر مسائل مشترک جهان عرب و شركت دادن اعراب
در رای دهی اینترنتی و ماهواره ای ،توانسته است سهم عمده ای در توسعه نسبی
حوزه عمومی در جهان عرب در بیش از یک دهه اخیر ایفا كند.در مجموع باید گفت
كه شبکه الجزیره با ایجاد و توسعه عمومیت انتقادی و مشترک معطوف به هویت
بنیاد عربی و اسالمی ،در كنار عوامل وكنشگران سایبری ،نقش قابل توجهی در
شعلهور شدن نارضایتیهای ریشه دار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه و
شمال آفریقا به جزء بحرین ایفا كرد .در راستای مدل هابرماس باید گفت كه شبکه
الجزیره توانست پس از ایجاد عمومیت انتقادی و مشترک در راستای اصل گفتگوی
عام ،زمینه را برای كنش عام یا انقالبی فراهم كرد كه نتیجه آن ،وقوع انقالبات اخیر
بود .در نهایت باید گفت كه بازیگران رسانه ای چون الجزیره و شبکههای اجتماعی
كه در عرصه حوزه عمومی سایبری و ماهوارهای فعال هستند و افکار عمومی را به
ویژه در انقالبات اخیر با خود همراه كردند ،در آینده نه چندان دور به احتمال زیاد

 حوزه،بتوانند حکو مت ها را ناگزیر سازند كه اجازه دهند در فضای واقعی نیز
.عمومی شکل گرفته و گسترش یابد
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