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Abstract
New communication technologies with the potential to create change in
social communication, has become the most important element of social
change in the modern age. Social media has been able to create virtual social
networks consisting of different users, users with their activities networks,
can legally reproduce social action. The purpose of this study is to
investigate those actions that contain socially violent themes, and therefore
the purpose of about 3,000 socially violent tweets published over a period of
one year, the second half of 1998 and the first half of 1999 on the network
Twitter social was achieved through contact, content analysis, and the goals
and motivations for republishing users' virtual social violence. The purpose
of republishing their social protests is to examine 9 general themes. Users
publish their social protests on topics that include violence against the
constitution, the guardianship of the constitution, officials and managers of
the Islamic Republic, the manner of administering justice, public media
activities, religiosity, virtual actions in Virtual social networks and finally
reading the position of women in society and the demands of women.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


اهداف و انگیزههای بازنشر خشونت اجتماعی در فضای مجازی

محیا بهاریان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.

فناوريهاي نوين ارتباطی با توانايیهاي بالقوه در ايجاد تحول در ارتباط اجتماعی ،به مهمترين عنصر
تغییرات اجتماعی در عصر مدرن تبديل گشته است .رسانههاي اجتماعی توانستهاند شبکههاي اجتماعی
مجازيمتشکلازکاربرانمختلفرابهوجودآورند،کاربرانبافعالیتهايخوددراينشبکههامیتوانند،
کنشاجتماعیرامجازاً بازتولیدکنند.هدفاينپژوهشبررسیآندستهازکنشهايحاويمضامین
يزمانیيکساله،نیمهدومسال89ونیمهاولسال88درشبکهياجتماعیتوئیتربهروشتماتک،تحلیل

مضمونشدهواهدافوانگیزههايبازنشرخشونتاجتماعیمجازيکاربرانبهدستآمد.هدفکاربران
دربازنشراعتراضهاياجتماعیخود 8مضمونکلیراموردمداقهخويشقراردادهاند.کاربرانبانشر
اعتراض هاياجتماعیخودبهمضامینیکهحاويخشونتنسبتبهقانوناساسی،سرپرستیقانوناساسی،
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مقدمه
جهان اجتماعی در فضاي مجازي ديگر يک جهان سرگرمکننده صرف که فقط بخش
کوچکیاززندگیکاربرانرابهخوداختصاصدهد،نیست.شبکههاياجتماعیزيستجهان
جديديساختهاندکهمدعیايجادفضايگفتگو محورواطالعرسانباواقعیتنمايیکاملو
بهدورازسانسورهايخبرياست.درستاستکهفضايمجازيوشبکههاياجتماعیتأثیرات
چشمگیريبرزندگیمادارندوموجباثرگذاريوتغییرشئون مختلفزندگیفرهنگی،
اقتصادي،اجتماعیوحتیسیاسیشدهاستاماپذيرشاينتغییراتبیتوجهبهپیامدهايمنفی
آن،سادهانگارانهاست.خشونتاجتماعیمجازييکیازپیامدهايمنفیاشاعهفناوريهاي
نوينارتباطیاست.بهعبارتیپیشازگسترشتکنولوژيهاينوينارتباطیارتکاببهاعمال
خشونتآمیز کمتر به چشم میخورد اما امروزه بهنظر میرسد نشر خشونت با شکلگیري
چهرهي جديد ،بیشازپیش اتفاق میافتد .اين امر خود سبب بروز پیامدهاي خشونتبار در
محیطواقعیزندگیاجتماعیاست،بدينترتیبفضايمجازيباوجودامکاناتفنّاورانهخود
میتواند در بازتولید خشونت اجتماعی سهم عمده ايفا کند .به جهت متفاوت بودن بستر
ارتباطی،نحوهابرازخشمدرفضايمجازيمتفاوتازدنیايواقعیاست.کاربرانشبکههاي
اجتماعی آنگونه ابراز خشونت میکنند که در دنیاي واقعی ديده نخواهد شد و اين بروز
متفاوت ،پیامدهاي گوناگونی را به بار میآورد که زمینهساز اغتشاشات و يا انقالبهاي
اجتماعیدرعصرجديداست.ازطرفیافرادجامعهبرخالفزندگیواقعی،درمواجههبا
پديدههاي مختلف سیاسی ،اجتماعی و يا فرهنگی -هنري در فضاي مجازي واکنشی غیر
روامدارانهازخودنشانمیدهندوگاهیاينواکنشخالیازخشونتنیستچراکه«رفتار
خشونتآمیزبههرگونهاقدامعمديوآگاهانهکهباامیال،عاليق،باورها،اعتباروحیثیتفرد
ياگروهیمغايرباشدوسببترسيارنجيااضطراب آنها شود،اطالقمیشود( ».هزاوهاي،
)74:3393وبعضاًواکنشکاربرانشبکههاياجتماعینسبتبهموضوعاتمختلفدرفضاي
خشونتآمیزاست.فورانخشمدرشئونمختلفزندگیروزمرهمعناي

مجازيحاويمضامین
متفاوتیالقامیکند،بههمینجهتاينمعناگستردهترگشتهوخشمراازساحتمطالعات
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روانشناسانهبهسطحنظرياتاجتماعیکشاندهاست.گوياخشمبهواسطهنوعابرازشپديدهي

قابلمطالعهاياستکهبررفتارهايبعديکنشگرانيکجامعهتأثیرگذارخواهدبود.
اجتماعی 
نرو خشم بهخوديخود مسئلهي حاد اجتماعی نیست چراکه فوران خشم چه در دنیاي
ازاي 
واقعیوچهدرفضايمجازيمکانیسمطبیعیفردبعدازغلبهيهیجاناتاست،اماخشمدر
فضايمجازيتبديلبهنیرويفرهنگیغالبیمیشودکهدرخلقنوعواکنشکاربرانِشبکه-
هاياجتماعیبهموضوعاتمختلف جريان سازيمیکندوبروز خشمبهواسطه فعالیت يا
کنشافراددرشبکههاياجتماعیافزايشناباورانهايدارد.ازجملهموارداخالقیکهدرفضاي
مجازيبروزمتفاوتیپیداکرده است،خشماجتماعی 3است.کاربراندر اين فضاخشم خود
نسبتبهموضوعاتاجتماعی رامتفاوتازدنیايواقعیابرازمیکنند؛بههمینجهتفضاي
سايبريباخلقامکاناتجديد،تعريفجديديازاخالقاجتماعیمیطلبد؛کاربرانمیتوانند
با آگاهی نسبت به چیستی و نحوه اشاعه خشونتهاي اجتماعی آنالين بر موج رسانه و
اجتماعاتمجازيِبرخاستهازخشونتاجتماعی،تسلطداشتهباشند.مادرپیتبییناينمفهوم
خشونتآمیز(فیلمياتصويرضبطشدهازخشونتی

هستیمکهنشاندهیمنهتنهابازنشرمحتواهاي
که در دنیاي واقعی اتفاق افتاده) در فضاي سايبري مصداق خشونت است بلکه در فضاي
مجازي نیز میتوان رفتار خشونتآمیز را مشاهده کرد و اين رفتارها شايد به لحاظ ماهیت با
رفتار خشن در فضاي واقعی متفاوت باشد اما همان اثرات را دارا است .هدف اصلی ما در
يکه
نگارشاينتحقیقحولتوصیفچیستیخشونتاجتماعیدرفضايمجازياستبهطور 
بتوانابعاددقیقاينپديدهراشناخت .
پرواضح استکهباگسترشروزافزونشبکههاياجتماعیمیزانآگاهیمردمازوقايع
پیرامونبیشترشده،بهطوريکهزيستجغرافیايافرادمحدوديتمرزينخواهدداشتومردم
شبکهاي قادر خواهند بود از اتفاقات محیطی با
يک جامعه با بهرهگیري از اطالعات درون 
چندينروزفاصلهمطلعباشند.باايناوصافباتوجهبهشبکههاياجتماعینتايجزيربهدست
میآيد :
1. Social outrage
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اول اينکه اطالع عامهي مردم محدود به منطقه محلی خودشان نیست و بهراحتی
میتوانندازمکانهايديگرخبرکسبکنندومطلعشوند .
دوماينکهافرادباسرمايههاياجتماعیباالوياافرادچهرهدراجتماعهمچونسیاسیون،
هنرمندان و ورزشکاران در زاويه ديدبانی شفاف مردم قرار دارند و ديگر از آن حالت
کاريزماتیک3ودورازدسترسبودنخبرينیست–.کاريزماتیکويژگیافرادياستکه«در
ارتباطباديگرانوچهدرتعاملعاديوروزمرهوچهبهعنوانيکفردالگووالهامبخشدر
اليههايعمیقاحساسیبررويديگرانتأثیرمیگذارند،کاريزمادربحثهايجامعهشناسی
منشأقدرتومشروعیتمیباشند(».ريتزر )51-49:3381،
سوماينکهبهدلیلرخداددومورداولدرفضايمجازينحوهيبرخوردعامهيمردمبا
هر اتفاقی درگیر مصلحتاندشیهاي قديم نخواهد بود .چراکه ترس از مواخذه (به دلیل
امکاناتحسابهايکاربريغیرواقعیدرفضايمجازي)بهحداقلمیرسدوکمشدنفضاي
تعصبوروامداريسببانعکاسشديدترينبازخوردهاخواهدشد .
ودرآخربايدبهايننکتهاشارهکردکهاينتکنولوژيهاضمنکاستنترسازمواخذه
درمواردي،خودعاملنظارتوکنترلاجتماعیهستندوهیچلحظهاياززندگیبشردر
سايهياينتکنولوژيهادراماننیست .
خشونتاجتماعیمجازيحتیاگرازطريقمتن،تصويروياصدايضبطشده منتقل
گردد بنا بر کارکرد تحقیرکنندهاي که دارد قابلشناسايی و تشخیص است .به عبارتی در
اينگونهپیامهانوعیازتحقیرکردن،اعتراضيافرافکنیوناامیديمستوراستاماازطرفیفرد

آمیزسعیدرتقويتگروهاجتماعیخوددارد.بهنوعیکهانگارباتحقیر

باارسالپیامخشونت
ديگري ،به هويت گروهی خويش قدرت بخشیده است .خشونت اجتماعی مجازي گاه
بازخوردبهکسانیاستکهدرمسندقدرتهستنديابیاناظهارتحقیرنسبتبهافرادمشهوري
استکههنجارهاياجتماعیرارعايتنمیکننداماگاهیدلیلاصلیارسالپیامخشونتآمیز
خودفرداستيعنیچوندرقواعدمیداننمیتواندبازيکندتصمیممیگیردهرآنچهکهاو
راطردکردهاستموردهدفخشمخودقراردهد .
1. Charismatic
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همانطورکهخانیکیدرمقدمهکتابآشفتگیسیاسی،اشارهمیکند«،ظهورجامعهي

شبکهاي و فرهنگ جديدي که تحت عنوان «فرهنگ مجاز واقعی» 3يا «واقعیت مجازي»2
مطرحشده ،دوران جديدي آغاز شده است که در آن مضمون و صورت کنش ،قدرت و
همپیوستگیشبکههاياجتماعی،اينترنتوتلفنهمراه
مشارکتشهروندانواجتماعات،بابه 
هوشمنددگرگونشدهاست»(جان.)3388برهمیناساسمسئلهاصلیماشناختويژگیهاو
مضامینرويدادهايخشونتبرانگیزدرشبکهاجتماعیتوئیترواينستاگرامدربازهزمانیسال
 3389الی 3388است،بنابراينبراي دستیابیبهاين هدف سعیمیکنیمدرابتدا شیوههاي
بازنشرخشونتاجتماعیدراينشبکههارابشناسیمودرگامبعديبهعلتوانگیزهکنشگران
شبکههاي اجتماعی در بازنشر خشونت اجتماعیشان نسبت به رويدادهاي خشونت برانگیز
پیببريم .


مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای پیشین
تکنولوژي در ريزترين ابعاد زندگی روزمره انسانها ورود پیدا کرده است« .اگر در
غولپیکر
ونها و دستگاههاي  
گذشته ،تکنولوژي خود را از البهالي تصاوير تلويزي 
مجتمعهاي صنعتی بزرگ ،برجسته میساخت ،امروزه تکنولوژي اطالعات ،به نهانخانه

منازل پاي نهاده و علوم زيستی ،نقشه هستی آدمی را باز گشوده است ،با کمک
یافکنند وبهياري ذراتی بسیار
ازسلولهاي بنیادي مخلوقاتزنده،طرحم 

بیوتکنولوژي ،
یسازند» (مهدي زاده &
ريز و نانويی و شکافتن دل هر ذره ،دنیايی جديد را آشکار م 
تازهايرارويارويبشريتنهادهاست
وبهويژهاخالقی 
توکل.)3384,پیامدهاياجتماعی 
يا خواهد نهاد .ساخت اجتماعی فنّاوري 3دقیقاً به همین ارتباط میپردازد .بامطالعه
گروه هاي مختلف مردمِ درگیر با فنّاوري تعريف بسیار متفاوتی از دنیاي اعداد و

الگوريتمها به دست خواهد آمد .البته اين امر از مطالعه ويژگی فنی فضاي سايبري کم
نخواهدکرد،چراکهمطالعهاجتماعیکاربرديکفنّاوري،ازشناختدقیقماهیتآنبه
1. Real virtuality
2. Virtual reality
3. Social construction of technology
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دستمیآيد.شبکههاياجتماعیمجازييکیازهمینفناوريهاست.ايدئالاينبودکه
شبکه هاياجتماعیدرپیبازسازيفضايگفتمانیياحتیبهعقیدههابرماسيکحوزه
یشازحدناهماهنگوپرهرجومرج
گفتوگومحور باشد،درحالیکهاينجهانِب 
عمومی 
درتشديدناهمگونیهايفضاياجتماعیياآسیباجتماعیدستداشته است.تاقبلاز
دهه89میالديگسترششبکهيجهانیرابهچهاردورهتقسیممیکردنداما«ازدهه3889
کبار شاهد رويداد انقالبی در ارتباطات بودهايم و اين انقالبها
به بعد هرچهارسال ي 
نسلهاي مستعجل و بسیار متفاوتی را يکی پس از ديگري بهبار آورده است» (حاجی

حیدري.)45:3387،ظهورچنینپديدههاياثرگذاردرزندگیاجتماعیمنبعیکنجکاو
برانگیز درحوزهمطالعاتعلوماجتماعیوانسانیاست.دردورانجديدظاهرکنشهاي
اجتماعی( حتیسیاسی)افرادومشارکتشهرونداندرمسئلهقدرتبانشرنوآوريجديد
همزمان با توسعه اين
نهتنها دگرگونشده بلکه مديامحور يا رسانه محور گشته است و  

فناوريهانحوهشکلگیريکنشهايجمعینیزدچارتحوالتیشدهاست«.ازجملهاين
تحوالت میتوان به شکلگیري کنشهاي جمعی اشاره کرد .امروز بهواسطه توسعه
یآناليننیزپیداکردهاستوآنگونهکه

شبکههاياجتماعیمجازي،کنشجمعیماهیت
گیريفضاهايدورگهبهواسطهپیوندفضايآنالينوفضاي

کاستلزمیگويدشاهدشکل
بهاينترتیب بسیاري از کنشهاي جمعی مانند تظاهرات و شورشهاي
شهري شدهايم  .
خیابانی کهدرفضايآفالينشکلمیگیرد،ريشهدرفضايآنالينداردو ازآنجا آغاز
میشود»(مارگ،وهمکاران)4:3388
درشبکههايمجازيکاربرانمیتوانندافکار،عاليق و سايرفعالیتهايخود را با
ديگران به اشتراک بگذارند و بازخورد ديگر کاربران را خواسته و يا ناخواسته دريافت
کنند.خشونتجزهیجاناتیاستکهبهکرات ودربعضیمواردبدونايجادحسواقعی
خشونت در فضاي مجازي منتشر میشود .دهخدا خشونت 3را به معناي درشتی و زبري
بهکاربردهاست .خشو نتحالتیازرفتاراستکهبااستفادهاززورفیزيکیياغیرفیزيکی

فردخشنخواستهخودرابهديگرانتحمیلمیکند« .هرگونهرفتاريکهباهدف آسیب
1. Violence
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رساندنبهيکياچندنفرصورتبگیرد،رفتارخشونتآمیزشناختهمیشودکهمیتواند
بهصورت آگاهانه و يا ناآگاهانه صورت بگیرد» (ساري  .)2 ,3384در علوم اجتماعی

يیکه بهگفتهتايلوررابطهانسانو
برخالفروانشناسی،خشونتتکعلتینیست،ازآنجا 
جامعهيکرابطهديالکتیکاست،خشونتهیجانیانسانیاستکهتبديلبهرفتارمیشود
وبايددرتعاملباتمامیعناصراجتماعیسنجیدهشود.گفتوگوعاريازخشونتاساس
قابلتوجهینیستاماوقتیچنانشايع
بهخوديخودمسئله 
رابطهاجتماعیاستو«خشونت 
میشودکه درتعامالتکنشگرانيکجامعهتبديلبهنیرويفرهنگیغالبشدهبايدبه
آنتوجهکرد»(.)williams, 2018: 14
هرنوشتهورفتارتحقیرآمیزدرکامنتهايکاربران،اجباربه

خشونت اجتماعی مجازی:
عمل جنسی زنان در فضاي اينترنت ،تهديد و استفاده از الفاظ جنسی و همچنین تهديد
کالمی و رفتارهايخشن ،خشونت محسوب میشود.بیترديدخشونت وزورگويیدر
فضاي مجازي يکی از علتهايی است که چرخه خشونت را در عالم واقع تندتر
میچرخاند.باانتشارمحتوايیکهمشموليکیازگزارههايیچونسخنيامتننوشتاري،

عکس،فیلموياصوتیکهحاويمطالبخشونتآمیزباشدرفتارخشونتآمیزدرفضاي
منعکسشده است.ازطرفیگاهیعدهايازمردماعتراضخودرانسبتبهچنین

مجازي
بهخوديخود رفتاري
رفتارهايی در شبکههاي ارتباطی منعکس میکنند که اين اعتراض  
خشونتآمیزتلقی نمیشوداما اگر باهريکازگزارههايیکهدرتعريفخشونت آمد
همراهشود،رفتاريخشونتآمیزرخداده است.اينخشونتبرآمدهازمشاهدهيپديده-
هايمختلفزندگیاجتماعیاست،بیآنکهخشمواقعیگريبانفردراگرفتهباشد .مردم
عنوانمثال اگر
به 
يکجامعهدرمواجههباچنینپديدههايیدچاراحساسخشممیشوند (.
فرديمشاهدهکنديکیازسیاستمدارانياصاحبمنصبانجامعهدرحال زيرپاگذاشتن
قوانیناجتماعیويامذهبیاست،ازمشاهدهچنینپديدهايخشمگینمیشود).درگذشته
محل ابرازخشماجتماعیازمشاهده ناهنجاريها،بیعدالتیهافضاي عمومیبینفردي
(مکانهايگفتگو،قهوهخانهها،مجالسو)...بودويادرروزنامههاوجرايدمنتشرمیشد
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یهارادررسانههاي
اماامروزههرفرديکرسانهاستوخشمبرآمدهازمشاهدهناعدالت 
اجتماعی به اشتراک میگذارد .به خشونت برآمده از بدرفتاريها خشم اجتماعی
میگويند .خشم اجتماعی 3حسی قدرتمند است که مردم را برمیانگیزاند تا متخلفان را

رسواومجازاتکنندودرشبکههايمجازياينحسقدرتمند گاهیتبديلبهابرازهاي
خشونتآمیز میشود؛ و همانطور که سخاوت توضیح داده« :رفتارهاي خشونتآمیز
بهعنوان يکی از مصداقهاي هنجارشکنی ،ممکن است بهطور عمده در ديگر متغیرهاي

اجتماعی و فرهنگی جامعه ريشه داشته باشند و بهصراحت نتوان رسانهها را يکی از
هايانجامگرفته،

علت هايمهمرواجآندانست،ولیبسیارروشناستکهبنابرپژوهش

تواندبهدوراز

ينهمهنمی
موضوعخشونتبهشدتبررسانههايامروزسايهافکندهاستوا 

خشونتآمیز،افراد

باتوجهبهحجمگستردهبرنامههاي 

هرگونهتأثیروپیامدمنفیباشد و
رسیدنبههدفحتی

يکجامعهخواهندپنداشتکهخشونتنیزمیتوانديکیازراههاي
مطلوب ـ باشد و اين ،معنايی جز کجروي اجتماعی ندارد؛ زيرا به تعبیر رابرت مرتون،
ابزارهاباهدفهاهماهنگنیستند؛يعنیفردبرايرسیدنبهيکهدفـحتیپذيرفتهو

یگیرد»(سخاوت.)19-11:3349،با
مشروعـچهبساازابزارينابهنجاروغیرمعمولبهرهم 

همزمانجهانواقعیومجازيبايدانتظارداشت
توجهبهنقشکنشگرانانسانیدرساخت 
آسیبهاومسائلموجوددرجوامعانسانیخارجازشبکه مجازي بهداخلشبکه مجازي

نفوذ کرده و تبعات آن کاربران فضاي مجازي اعم از زن و مرد را متأثر کند .يکی از
آسیب هايديرپايجهانانسانیازديروزتاامروزمسئلهخشونتاجتماعیاستکهدامنه

آن در جهان ا مروز به شکلی متفاوت و جديد به فضاي مجازي نیز کشیده شده است.
بیشک هر نوع تهديد ،تحقیر و توهینی که کاربران در فضاي مجازي نشر میدهند،

تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر زيست روزمره و فعالیتهاي فردي و اجتماعی آنان در
بسترهاي اجتماعی متفاوت ازجمله مجازي و غیرمجازي میگذارد و زندگی آنان و در
عنوانمثال
به 
بسیاري از موارد ساير اعضاي خانواده آنان را تحتالشعاع قرار میدهد  .
خشونتعلیهزناندرفضايمجازيرامیتواندرسهدستهنظاممردساالري،نقشسنتی
1. Social Outrage
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زنان و رستگاري به سمت ارزشهاي فمنیستی جاي داد( .مقیمی ،خانیکی و سلطانی،
 )3388اما خشونتهاي اجتماعی سايبري میتواند شامل ابراز خشم به مشاهده نافرمانی
اجتماعی افراد ،اعتراض به هنجارشکنی شخصی ،اعتراض به سیاستگذاريهاي خرد و
کالنوياحتیواکنش نشاندادنبههرنوعپديدهيفرهنگیواجتماعیدرشبکههاي
خشونتآمیز ازجمله فحش ،ناسزا ،افترا،

مجازي که حاوي يکی از کلمات و جمالت 
دروغپراکنی ،کاربرد صفات ناشايست و ...را شامل شود .اکنون فضاي مجازي
تهمت  ،
خشونتزاتر از همیشه است .عرصهاي که حتی روساي جمهور کشورهاي مختلف ،با
فعالیتهايمجازيخود سبب شکلگیريتنشهايجبرانناپذيراجتماعی خواهند بود3.
هیچفیلتريبرايانتشارهیجاناتدرونیماوجودندارد.باچندضربهکیبوردوبااستفادهاز
بهسرعت منتقلکنیمپارسیشرحمیدهدکه:
تلفن هوشمندمیتوانیمعصبانیتخودرا 
تفاوت اخالقی بین خشونتهاي بهحق که سبب ايجاد جنبشهاي اجتماعی مانند جان
سیاهپوستانمهماست،2شدهاستو ياخشونتهايبیاهمیتواحمقانهديگروجوددارد.

چالش تعیینکنندهايناستکهچه چیزي واقعاًخشممارا تحريک میکند( .ارجاعبه
پارسی)ابرازخشماخالقیبهلطفشبکههاياجتماعیتغییرچهرهدادهاست.رسانههاي
اجتماعیبهمردماجازهمیدهندکهبدونهیچزحمتياهزينهايخشمخودراباجهانبه
اشتراکبگذارند«.دريکچرخهي 27ساعتهموضوعابرازخشمدريکشبکهاجتماعی
ازيکفنجانچايتاکشتارجنگیتغییرکند.ابرازخشونتديگرمنوطبهمقابلهبايک
طهيقرارگرفتندررسانههايیشبیهبهشبکههاي
بهواس 
اتفاقخشونتآمیزنیستبلکهافراد 
.3نمونهبارزآنچهارتوئیتمختلفرياستجمهوريامريکابهزبانفارسیدربازهزمانیيکهفتهکهدرنیمهدوم
سال89منتشرشدهاست .
المللیاستکهازجامعهسیاهپوستان 2. Black lives matter


زندگیسیاهانمهماست.يکجنبشاجتماعیبین
پوستانفعالیتمیکند.اينجنبشبهصورتمنظمبه


آمريکاآغازشدوبرايمقابلهباخشونتونژادپرستیعلیهسیاه
پوستانبهدستنیروهايپلیسونژادپرستیسازمانيافته درسیستم


اعتراضاتمردمیبهکشتهشدنسیاه
سازماندهی 

قضايیوپلیسمیپردازد

درپیتبرئهيکپلیسازقتليکنوجوانسیاهپوستبهنامتريوانمارتین.،

درسال2933
درشبکه هاياجتماعیفعالیتخودراآغازکردودرسال2937با BlackLivesMatterايننهضتباهشتگ#


برگزاريتظاهراتگستردهخیابانیپسازکشتهشدندوسیاهپوستديگرآمريکايیدرسطحآمريکامعروفشد.
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اجتماعی،محتوم بهابرازخشونتاجتماعیمیشونددرحالیکهممکناستسوژهحقیقی
خشونتورزي يکرفتاراست ومحیط

وجودداشتهباشدياخیر» (.)williams, 2018:5
درشکلگیري آن دارد.بههمیندلیلباتوجه بهقابلیتهايمحیط

اجتماعی نقشمهمی 
کهعلتهايايجادکنندهخشونتچقدرگستردها؛وبااثرگذاري

مجازيمیتواندريافت
رودمحیطمجازيدرابرازرفتارخشونتآمیزتغییر

محیطدرشکلگیريرفتار،انتظارمی
ايجادکند.درمجموعآنچهبهعنوانخشونتاجتماعیمجازيشناختهمیشود،خشممردم
ازاتفاقاتکوچک وبزرگیاستکهمنجر به واکنشهاياجتماعی درفضايمجازي
شدهوگاهیاينواکنشهاتوانايیشکلدهیبهاعتراضاجتماعیرا(چهدربسترزندگی
حقیقیوچهدرفضايمجازي)دارد .
تحلیل خشونتورزی :علل خشونتورزي را میتوان در چند بعد دستهبندي کرد،
دستهاوليعنیزيستشناسان اساساًعواملیمانندنقصجسمانیوعواملژنتیکی راعامل
آنهاخشونتراامريطبیعیمیشناسند
بهطورکلیهرنوعکژرفتاريمیدانند .
خشونتو 
بهصورتذاتیدروجودبرخیافرادنمودبیشتريدارد.دستهدوميعنیروانشناسانگژ
که 
آنها کژ رفتاري را معلول
کجرو تبیین میکنند  
رفتاري را برحسبنقص شخصیت فرد  
تجربههايتلخدورانکودکیفردمیدانندکهناشیازروابطناسالمفردوعواملاجتماعی
هابهمانندقطعه يخ بزرگی است که تنها بخش
است.در نگاه روانشناسان ،شخصیت انسان 
بزرگتر(ناخودآگاه) در زيرآب قرار

کوچکی از آن نمايان است (خودآگاه)و قسمت 
بهمثابهقسمت زيرينکوه يخی
یزههاي انسانی  
سرکوبشده ،تمايالت و انگ 

دارد« ،عقايد 
کنندهيرفتارانسانهااست»
حالتناخودآگاهدارندواينبخشناخودآگاهاستکهتبیین 
(حیدري و همکاران)52 :3385 ،؛ اما روانشناسان اجتماعی رفتارهاي انحرافی ازجمله
کجرو به
خشونترابرحسبکنشهاي متقابلاجتماعیمطالعه میکنند«.افرادمجرمو 
خاطر تضعیف کنترلهاي درونی و بیرونی ،جامعهپذيري ناقص و با مشاهده و يادگیري
رفتارهاي انحرافی به تقلید و الگوسازي از افراد منحرف تحريک میشوند» (احمدي،
 .)91 :3394در اين دسته ،نظريهپردازان کنترل اجتماعی جهت جلوگیري از بروز رفتار
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انحرافی بحثپیوند اجتماعیرامطرحمیکنند .تراوس هیرشی 3بر اين اعتقاد است که
کجروي زمانی رخ میدهد که پیوند میان فرد و جامعه گسسته و يا ضعیف شده باشد.
« 
ازنظر او وابستگی ،2تعهد ،3درگیري 7و اعتقاد 1اجزاي اصلی پیوند فرد و جامعه هستند.
وابستگی يعنی اينکه فرد نسبت به انتظارات و خواستههاي ديگران بیتفاوت نباشد و
هنجارهاوشیوههايمرسومانجاماموررافراگرفتهوبکارگیرد»(ممتازبهنقلازحیدريو
ديگران.)57:3385 ،تعهد يعنی اينکه ما وقت و انرژي خود را صرف اموري کنیم که از
مقبولیت اجتماعی برخوردارند .افرادي که به فعالیتهاي متعارف در زندگی روزمره
کجرفتاري نمیکنند.هرگاهفرد وقت و
یاندازند و  
یپردازند موقعیت خود را به خطر نم 
م 
انرژيمحدودخودراصرفامورمقبولومتعارفکندبرايارتکابجرائموقتوانرژي
اضافی ندارد.درگیري و اعتقاد به مناسب و عادالنه بودن هنجارها و قوانین موجود ،باعث
کجرويفردکاهشمیيابد.
همراهیوپیرويخودخواستهيفردمیشودودرنتیجهمیزان 
دستهسوميعنی جامعهشناسان بارويکردهاي انسجاماجتماعی وتضاد اجتماعی بر نقش
اجتماعی کلی در شکلگیري رفتارهاي انحرافی تأکید میکنند .در رويکردهاي وفاق
بهمنزله انحراف
اجتماعیهنجارهاوقوانیناجتماعیمبناومعیارهستندوتخطیازآنها 

اجتماعیمحسوبمیشود؛امادرنگاهصاحبنظرانتضاد،قوانینابزارکنترلطبقهدارابر
طبقه غیردارا است .در نظريه تضاد انحراف اجتماعی از عملکرد نظام اجتماعی نشأت
کجرويماهیتسیاسیپیدامیکندودرواقعافراددر
میگیردو«درجرمشناسیهاينوين 

پاسخ به نابرابريهاي نظام اجتماعی رفتار کجروانه را تعمداً و فعاالنه انتخاب میکنند»
(گیدنز .)399 :3382 ،در میان نظريات جامعهشناسی میتوان به انحراف اجتماعی اشاره
کرد ،ازنظر دورکیم آنچه موجب مسائل و بحرانهاي اجتماعی میشود نه فقر يا رفاه
اقتصادي بلکه ناگهانی بودن تغییرات و بیتعادلی ناشی از آن است.چراکه «اگر تغییرات
بهکنديوآرامیصورتگیردانسانمیتواندباآنانطباقپیداکندوباآنهماهنگشود؛

1. Hirishi, T
2. Attachment
3. Commitment
4. Involvement
5. Belief
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یکه تغییرات ،سريع و ناگهانی اتفاق میافتد و جامعه دچار بیتعادلی شديد
اما هنگام 
میشود ،انسان نمیتواند خود را با آن تطبیق دهد و اين باعث نارضايتی و مسائل و

میشود» (نايبی و غیره .)35 :3385 ،دورکیم در تئوري آنومی سه
آسیبهاي اجتماعی  

متغیرمحدودکنندهوتأثیرگذاربرآرزوهاازجملهطبقه،مذهبوشغلرامعرفیمیکند
«کهمی تواندفاصلهبیننیاز،خواستهورسیدنبهايننیازراکمکند ومرتونجهتتبیین
کجروها؛ «به
انحراف دو گروه بزرگ از افراد را تفکیک میکند -3 :به هنجارها   -2
هنجارهاتابعفرهنگ اصلی ومسلطجامعههستند وکجروها درچهاردستهکوچکتر
کجروها
فرهنگهاي گوناگون میشوند .همنوايان يا به هنجارها برخالف  

نمايانگر  
خرده
اندمیاناهداففرهنگیوراههايفرهنگیتطابقیکارکرديومتناسبايجادکنند


توانسته
و همنوا با اين تناسب کنش کنند» (تنهايی)345 :3387 ،؛ اما نابهنجارها نتوانستهاند بین
اهدافوراههايموجودپاسخبهنیازهاهماهنگیايجادکنند.

ارتباطجمعی خودانگیز و خشونتاجتماعی مجازی
بهموجب تغییر و تحوالت فناوري و پیدايش وب  2و وب 3
تلويزيون ،راديو و روزنامه  
واسطهي فناوريهاي نوين

دستخوش دگرگونی شدند .با در نظر گرفتن انقالبی که  
به
بهاندازهيزيادي نسبت به شکل عمودي خود يعنی انتقال پیام
شکلگرفته است ،ارتباطات  

شبکههاي افقی از
از منبع و فرستنده به گیرنده تحول پیدا کرده است .بر اين اساس  
عبارتديگر گیرندهيا مخاطب،

ارتباطات تعاملی جايگزين شکل سنتی خود شدهاست .
به
عرضاندامکند .در

بااتکا به فناوريهاي جديد قادر است خود در نقش ارتباطگر فعال 
ارتباطجمعی خودانگیز 3آنچه اهمیت دارد ابتکار و الگوي نیازهاي خود مخاطب است.

«اشکالبنیاديواساسیارتباطجمعیخودانگیزازقوهيابتکارواستعدادکاربرانجوانی
شدهاند» (کاستلز .)357 :3383 ،نظريه
تبديل 
نشأت میگیرد که به تولیدکننده محتوا  
ارتباطجمعی خود انگیز را کاستلز بهعنوان سومین نوع ارتباط بعد از ارتباطات فردي و

ارتباطجمعیمطرحکردهاست.اينسهنوعارتباطهمزيستومیانکنش يکديگرهستند

1. Mass Self-communication
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و ارتباطجمعی خود انگیز فراگردي اثربخشتر در تحلیل رفتار کاربران شبکههاي
اجتماعی است (کاستلز .)5 :3385 ،ازجمله مباحثی میتوان در اين حوزه تبیین شود
فعالیتهايکنشگرانشبکههاياجتماعیدرزمینهابرازخشونتاجتماعیوبازتولیدقدرت
خود انگیز است .کاربران در اين شبکهها با به چالشکشیدن قدرت موجود از طريق
ابرازهايخشونت آمیزسعیدارندمبادالتقدرتدرسطحجامعهراتغییردادهوياقدرت
رسمی را به چالش بکشند و با تعمق در چنین نظرياتی میتوان تأثیر شبکههاي ارتباطی
جديددرجنبشهاياجتماعیجديدوانواعنافرمانیهايمدنیکهاتفاقمیافتد،تحلیل
کرد.ارتباطجمعیخودانگیزدرپیپاسخبهاينسؤالاستکهآيامیتوانبرايمصرف
رسانههاي اجتماعی نوعی سیاستگذاري کرد؟ يا اين رسانهها سیاستگريز هستند و به
گونهاياستکهراهرابرهر
به 
عصیانعلیهسیاستگذاريرسیدهاندوقدرتدرشبکهها 
نوعمداخلهايازسويقدرتسیاسیياحتیجامعهمدنیبستهاست.کاربرانشبکههابا
ابرازخشونتاجتماعیمیتوانند بهنوعی گريزاز سیاستگذاريراپسزده وقدرت را
سیالتعريفکنند .
اند.آنهاحتیبرکنش

شبکههاياجتماعیکموبیشبههمهجايجهاندستانداخته
اثرنهادهاند.اينتحوالتحاملپیامهايمهمیهمبرايارتباطاتو

متقابلمردمبايکديگر
هم براي روابط اجتماعی است .شبکههاي اجتماعی جامعه و زندگی مردم را دچار
تحوالتیمشابهتحوالتانقالب صنعتیکردهاست«.دراينزماناحتمال نزديکشدن
متقابلمیانآنهاازطريقفضايمجازي،چالشیبراينظريهپردازان

مردمبههموکنش
جديد بهوجود آورده است» (ويلیامز )233 :3389 ،بنابراين امروزه شبکههاي اجتماعی
کارکرد ويژهاي در تعامالت انسانی ايفا میکنند و افراد بیشترين حجم ارتباطات
غیرحضوريخودرادراينفضاشکلمیدهند،طبیعیاستکهاثراتفضايمجازيدر
تمامی شئون زندگی اجتماعی باألخص خشونت اجتماعی مشاهده شود ،به نظر میرسد
کنشجمعیدردورانمعاصرپیچیدهاستوشبکههاياجتماعیدر ايجاداينکنشها
نقشبهسزايیدارند.ازطرفیدرشبکههايمجازيخشونتاجتماعینسبتبهموضوعات
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مختلفبازتابدادهمیشودوکاربرانشبکههاياجتماعیبادلیلوياحتیبیدلیلخشم
اجتماعیخودرانسبتبهموضوعاتمختلفابرازمیکنندواحتماالًگاهیاينخشونت
اجتماعیمجازيتبديلبهيککنشجمعیمجازيمیشود.دراين تحقیقسعیمیشود
با مشاهده نحوه ابراز اعتراض خشونتآمیز اجتماعی افراد جامعه در شبکههاي اجتماعی
مشاهدهشده ،بر شکلگیري شیوههاي کنش

نسبت به هنجارشکنیها و يا بیعدالتیهاي 
جمعیخشونتآمیزمجازيتبیینیارائهشود .
 شبکهاجتماعیدرارتباطاتامروزينقشزياديدارد.
 کنشجمعیدرعصراطالعاتپیچیده است وشبکههاياجتماعیدرايجاداين
کنشهانقشدارند.
 کاربران شبکههاي اجتماعی نسبت به موضوعات مختلف سیاسی و غیرسیاسی
واکنشنشانمیدهند.
 واکنشکاربرانمیتوانخشونتآمیزباشد.
 واکنشخشونتآمیزنسبتبهبعضیازموضوعاتبسیارفراگیروپربسامداست.
واکنشهاي خشونتآمیز در شبکههاي مجازي میتواند تبديل به يک کنش


جمعیشود .
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تبديلواکنش
هايخشونت
آمیزفراگیربه
کنشجمعی

فراگیرشدن
واکنشهاي
خشونتآمیز

خشونتآمیز

واکنشنشان

تاثیرشبکههاي

بودنبعضیاز

دادنکاربرانبه

ارسانهايدر

واکنشهاي

موضوعات

برقراري

کاربران

مختلف

ارتباطاتجمعی



نمودار  .1فرایند ابراز واکنشهای خشونتآمیز مجازی (منبع :محقق ساخته)

درمجموعمیتوانرابطهبینابرازخشونتاجتماعیدرشبکههايمجازيوکنشگريرادر
نمودارزيرخالصهکرد :
.1ايجادکنش
جمعیحقیقی

.3مشاهدهپديده
خشونتبرانگیز

.7ايجادکنش
جمعیمجازي

.2بازتابواکنشخشونت
آمیزدرشبکهمجازي

.3دعوتبهکنش
جمعی

نمودار  .9چرخه ابراز خشونت اجتماعی توسط کاربران
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روش تحقیق
روشتفسیردادههادراينتحقیقتحلیلمضمون3ياتماتیکاست.تحلیلمضمون،روشی
دادههاي کیفی است .اين روش،
براي شناخت ،تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در  
فراينديبرايتحلیلدادههايمتنیاستودادههايپراکندهومتنوعرابهدادههايیغنیو
تفصیلیتبديلمیکند.بهطورکلیتحلیلمضمونروشیاستبراي :
الف)ديدنمتن 
ب)برداشتودرکمتنمناسبازاطالعاتظاهراًنامرتبط 
ج)تحلیلاطالعاتکیفی 
د)مشاهدهنظاممندشخص،تعامل،گروه،موقعیت،سازمانيافرهنگ 
هـ)تبديلدادههايکیفیبهدادههايکمی(عابديجعفريوغیره )318:3389،
تحلیلمضمونابزارمنعطفومفیدياستکهبرايتحلیلحجمزياديازدادههاي
پیچیدهومفصلمیتوانازآناستفادهکرد.مضمونياتممبیناطالعاتمفیديدرباره
دادههاوسؤاالتتحقیقاستوتاحديمعنیومفهومالگويموجوددرمجموعهاياز
دادهها را نشان میدهد( .برن و کالرک به نقل از عابدي جعفري و غیره)352 :3389 ،
بهطورکل ی مضمون ويژگی تکراري و متمايزي در متن است که به نظر پژوهشگر

نشاندهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سؤاالت تحقیق است .روش منتخب اين

پژوهشتحلیلمضمونکیفیاستوشبکهمضامینبراساسيکفرايندمشخص،مضامین
پايه (اولین سطح مضمون پديده) ،مضامین سازمان دهنده (دستهبندي مضامین پايه و
شدهي آنها به مضمونهاي انتزاعیتر) و مضامین فراگیر (استعارههاي اساسی و
خالصه 

مضمون کلی حاکم بر متن) استخراج و نمايش داده خواهد شد .اين مراحل بر اساس
الگويجايگاهمضموندرشبکهمضامیناترايتواسترلینگ()2001انتخابشدهاست.
جامعۀپژوهشراجمالتمنتشرشدهازکاربرانفارسیزبانتويیترواينستاگرامکهدرنیمه
دوم سال  89و نیمه اول سال  88که موجب برانگیختن خشونت اجتماعی کاربران اين
شبکهها شده است ،تشکیل میدهد و در جدول زير میتوان فهرست مشخصات کلی
1. Thematic Analysis
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موضوعات خشونت برانگیز اجتماعی در بازهي زمانی مهر  3389تا شهريور  3388را
مشاهدهکرد .
جدول  .1فهرست مشخصات کلی موضوعات خشونت برانگیز اجتماعی در بازهی زمانی مهر
 1321تا شهریور 1322
رد

نمونهی خبر

یف

منتخب

3

حکمسحرتبر 

شرح اتفاق
فاطمهخويشوند،ملقببهسحرتبرزاده 25خرداد،3399يکواينراينستاگرامیکه
درافسادفیاالرض،تشويقبهفساد

اواسطمهر3389بهدستوردادسرايارشادتهران
ازطريقتشويقجوانانبهاباحه گري،توهینبهمقدساتازطريقتوهینبهحجابو

تحصیل مال نامشروع به فاطمه خويشوند دستگیر شده است .بخش خبري 39 :29
سهشنبهشب 39مهر 3389اعترافات ويرادر قالبگزارشیبا
تلويزيون صداوسیما 
سرفصل «صريح درباره فرهنگ» پخش کرد.او در اين برنامه گفت همیشه آرزوي
عالقهاش به شخصیت عروس مرده ،ساختهتیم برتون ،باعث
معروف شدن داشته و  
عکسها ،خودش را شبیه

گريمهاي فراوان و فتوشاپ 
عملهاي جراحی  ،
شده که با  
اوکندوازاينطريقطرفدارانبیشتريپیداکند .
،باحضوردکتررضوانحکیمزادهو

مجلۀتصويريعلومانسانیزاويه9،آبان3389
دکترطیبهماهروزادهبهايدۀنهادعلمبرايبهبودعدالتآموزشیدرايرانپرداخت.
دکترماهروزادهاستاددانشگاهالزهراوهمسرغالمعلیحدادعادلرئیسفرهنگستان

2

مناظرهعلمی

ادبفارسیکهيکیازمهمانانبرنامهجديدزاويهشبکه 7دربارهعدالتآموزشی

شبکهچهاربرنامه

بوده،دربخشیازحرفهايشباتأکیدبراينکهمخالفجديمدارسغیرانتفاعی


زاويه 

بوده ،گفته است « :مدرسه غیرانتفاعی تأسیس کرديم چون وقتی پسرم به سن
یخواستبهرشتهعلومانسانیبرود،مدرسهمناسبیبرايشوجود
دبیرستانرسیدوم 
گفتههاي ماهرو زاده بحثهاي بسیاري را در شبکههاي اجتماعی راه
نداشت»  .
انداختهاست .
قتل میترا استاد به حادثه کشته شدن وي به دست همسرش محمدعلی نجفی
سیاستمداروشهردارپیشینتهراناشارهداردکهبااستفادهازشلیکگلولهازسالح


3

حکمقتلمیترا
استاد 

خانهاش به قتلرسید.
گرم انجام شد.او هفتم خردادماه  3389به ضرب گلوله در  
سعادتآباد تهران

جسد او در حمام منزلش در طبقه هفتم برج آرمیتا در منطقهي 
يافته شد .محمدعلی نجفی ساعاتی بعد با مراجعه به پلیس آگاهی خیابان وحدت
اسالمی تهران به قتل همسر دومش با اسلحه اعتراف کرد و بازداشت شد.نجفیدر
دادگاهیکه 37ارديبهشت  3388بهرياستقاضیمتینبرگزارشددرموردجلب
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رد

نمونهی خبر

یف

منتخب

شرح اتفاق
رضايتخانوادهمقتولگفتحدود39میلیاردتومانپرداختکردهاستکهحدود
سکهايِمیترااستادبودهاست .درنهايتشعبهدهمدادگاه
 9میلیاردآنمهريه  3352
کیفريمحمدعلینجفیرابهششسالونیمحبسمحکومکرد .
مهنازافشاراواخرسال  84ازايرانرفت.ويعلتسفرشراادامهتحصیلعنوان
کرد.مهناز افشاردرمهرماه  3389باانتشاراستوريدرصفحهاينستاگرامش،بااعالم

7

رفتنمهنازافشار

جدايی از ياسین رامین نوشت« :هر آدمی ضعیف يا قوي يک وجودي داره .ولی

وقتیتصمیممی گیرييکمادرمجردباشیبايددوتاوجودداشتهباشیواونارو

بهخارجازکشور 
براي خودت و فرزندت قويتر هم بکنی» اين استوري سبب برانگیختن خشونت
کاربراندرموردازدواجوسفروماجرايطالقويشد .
رومینااشرفیمتولد3391دخترنوجوان33سالهتالشیبودکهپدرشاورادرخرداد
3388بهقتلرساند.اوپیشازمرگبهعلّتمخالفتخانوادهباازدواجش،بههمراه

1

حکمقاتلرومینا

دوست پسرش از خانه گريخته بود ،اما پلیس او را دستگیر کرد و به پدرش تحويل

اشرفی 

واکنشهايزياديرادرشبکههاياجتماعیبههمراهداشت.پدراوپس

داد.قتلاو
از مشورت با دامادش که وکیل دادگستري است و با اطالع از اينکه در قانون
نمیشود،ويراباداسبهقتلرساند .
مجازاتاسالمیولیدمقصاص 
پرويزفتاح،رئیس بنیادمستضعفانانقالباسالمیدربرنامهنگاهيک،در تاريخ 39
مرداد 89دربارهبرخیازامالکاينبنیادتوسطبرخیمسئوالنازجمله مستغالت
احمدينژاد ،مرکز مطالعات و

تحت تملک افراد و نهادهايی خاصی چون دفتر 
خانمها ابتکار و موالوردي ،کاخ مرمر در دست مجمع
تحقیقات زنان در دست  

5

افشايرئیسبنیاد

تشخیص مصلحت نظام ،مدرسه فرهنگ حداد عادل ،بنیاد باران ،دستبهافشاگري

مستضعفین 

خانمها
احمدينژاد ،روابط عمومی تشخیص مصلحت ،حداد عادل  ،

زد .متقابالً دفتر 
ابتکار و موالوردي ،روابط عمومی پادگان دوکوهه نیروي دريايی ارتش و نیروي
کردند.بهدنبالآنفتاحاظهارداشتکهاين

موضعگیري

سپاهدربرابراظهاراتفتاح
آنها
بهعلت نحوه بیان ناقص اطالعات خود از همه  
تصرفات شخصی نبوده و  
عذرخواهیکرد .

4

بحرانکروناو

اينخبرباتوجهبهاتفاقاتمختلفیکهدرچندماهگذشتهافتادهازجمله،عدمقرنطینه

مراسممحرمو

شهر قم ،عدم تمديد قرنطینه توسط دولت در ارديبهشت و عدم حضور

تصمیمبهتعويق

استجمهور دربازگشايیمدارسوبرگزاريمراسمعزاداريمحرم،انتخابشده
ري 

دوبارهکنکور

است .آشفتگی در تصمیمگیري مسئولین و اظهارات ضدونقیض آنها ،عدم توجه

سراسري 

مردمبهمقرراتويژهوبیاعتماديبهآمارهايرسمیخشونتاجتماعیمجازيرا
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نمونهی خبر

یف

منتخب

شرح اتفاق
تحريککردهاست.ازطرفی کنکورسراسريامسالمتأثراززمانهکرونا،باتأخیري
بیش از   79روز مواجه شد؛ اين آزمون قرار بود بر اساس برنامه زمانی از پیش
نشده سازمانسنجشآموزشکشورروزهاي 32و 33تیرماه برگزارشوداما
تعیی 
نحالبراساساعالمستادملی
امسالشرايطمتفاوتتريبرکنکورسايهانداخت.بااي 
مقابلهباکروناقرارشدکنکورسراسريدرروزهاي 39،28و 33مردادماهواول
شهريورماه برگزار شود؛ اما يک هفته مانده به موعد مقرر وزير علوم طی يک
مصاحبهتلويزيونیاعالمکردکهدوبارهکنکوربهتعويقخواهدافتاد .
کشتیگیر ايرانی و از معترضان اعتراضات مرداد  3384ايران

نويد افکاري سنگري 
بود.او به ادعاي نظام جمهوري اسالمی ايران بهخاطرشرکت در اين اعتراضات در
شیراز ،دستگیر و به اتهام محاربه و همچنین قتل يک مأمور امنیتی در جريان اين

اعدامنکنید(با
9

محوريتحکم
نويدافکاري) 

اعتراضات و فهرستی از اتهامات ديگر به دو بار اعدام 5 ،سال و  5ماه حبس و 47
ضربه شالق محکوم شد.کاربران شبکههاياجتماعیاعترافنويدمبنیبرقتلرا
يکاعترافاجباريمیدانندوهمیناتفاقمنجربهخشونتهاياجتماعیزياديدر
فضايمجازيشد .قوهقضائیهمدعیاستکهنويدافکاريدردادگاهعلنیوبدون
هیچ گونهشکنجهوآزاريمحاکمهشدهاستوبهاتهاممباشرتبهقتلعمدحسن

ترکمانبراساساسنادومدارکمحرزمحکومبهقصاص شدهواينحکمازسوي
ديوانعالیکشورنیزعیناًتأيیدشدهاست .
دانشآموخته رشته باستانشناسی دانشگاه
کیوان امام وردي نام پسر دهه هفتادي  ،
تهرانبودهواطرافمیدانانقالب،کتابفروشیداشتوبراساسادعاهاباارتباطو
اغفالشماريازدانشجوياندخترپرديسهنرهايزيبادانشگاهتهراندرسالهاي

توئیتهاي

اخیر،بهتعدادقابلتوجهیازدانشجوياناينمجموعه،تجاوزکردهاست.


افشايناممتجاوز
8

سريالیدر
دانشگاهتهران 

فراوانیتوسطدخترانقربانینوشتهشدهاستوهمچنیناسکرينشاتهايزيادي
ازروايتدخترانیکهقربانیاينمتجاوزسريالشدهاندمنتشرشدهاست کهاينامر

سبببروزاعتراضهايزياديدرمردادوشهريور 88شد.پسازافشاينامکیوان
اماموردي نام کسانی چون سینا ربیعی (دانشجوي دهه هفتادي دانشکده علوم
اجتماعیدانشگاهتهران)کهمنجربهدعوايمجازيويبايکیازافشاکنندگانو
درنهايتخودکشیبا 299قرصشدوآيدينآغداشلوويکیازکارمندانقديمی
ديجیکاالبهنامنیمارابرسرزبانهاانداخت.بهوجودآمدنجنبشمیتوفارسیو
سکوتنکنیمازاثراتهمینخبراست .
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رد

نمونهی خبر

یف

منتخب

شرح اتفاق
حذفتصاويردخترانواکنشهايبسیاريراازسويافرادمختلفبههمراهداشت

طوريکه نسیم بهاري ،تصويرگر جلد کتاب رياضی در صفحه شخصی خود


به
نوشت « :اينطرحراچندسالپیشبرايکتابرياضیسومدبستانکشیدهبودم.
طرح اصلی هم کلی ممیزي خورد و اجازه ندادند يکی از دخترها باالي درخت

 39

حذفتصوير

ايکهازسويروابطعمومیسازمانآموزشوپرورش آمدهاست:


،دربیانیه
باشد!»

دخترانازطرح

« ازآنجاکه تصوير قبلی بسیار شلوغ بود و تعداد مفاهیم رياضی مطرحشده در آن

جلدکتاب

تصويربسیارزيادبود،پیشنهاددوستانبراينبودهاستکهتصويرخلوتترگردد.

رياضی 

ازآنجاکه تصوير دو دانشآموزدختر که برخی شکلهاي هندسی در دستان
هاستحذفشدهاست؛برداشتهايیازقبیلحذفدستوريتصاويردختران


آن
نتیجهگیريشدهاست ».کاربرانفضايمجازي،حذفتصويردخترانازرويجلد

کتابدرسیرياضیسومابتدايیدرسالتحصیلیجديدراموردانتقادشديدقرار
دادندوآنرامصداقیازضديتجمهورياسالمیبازنانتعبیرکردند .

خشونتآمیز اجتماعیدر

بامشخصشدننمونههايخبريکهباتأکید بروجودبازخورد
بهمنظور سادهسازيدادههايگردآوريشده رفتیم.
اظهارنظرات بهسراغکدگذارياولیه 
کدگذاريدراينمرحلهکمکمیکندتادادههايمشابهدرطبقههايمجزاازسايردادهها
قراربگیرند.درثبتالگوهايمختلفکنشگراندرنشربازخوردخودهنگاممواجههبا
موضوعات ذکرشده ،نحوه جملهبندي در نشر جمالت ،استفاده از نشانههاي ضمنی و
ادهازعکسويافیلمبهعنوان

صريحپیام،تداومواکنش،استفادهازبرخوردطنزآمیز،استف
سند،رجوعبهمنابعغیرمرتبط،استفادهازالفاظخشونتآمیزودرنهايت حجمکامنتها
درهرپستبهدستهبنديمضونهاپرداختیم .
تحلیل دادهها :براي تحلیل دادههاي پژوهش به روش تحلیل مضمون يا تماتیک سه
مرحلهاساسیتجزيهوتوصیفمتنتوئیتهاوکپشنهاياينستاگرامکاربرانايندوشبکه
اجتماعی،شاملاستخراججمالتاصلیازنوشتههايکاربران،دوم بازگوکردنمعناي
اصلیهرجمله وايجادکدهاياولیهوسومجستوجويشناختمضامینطیشد.در
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استخراج جمالت تالش شد تا عبارات در کوچکترين واحد معنايی انتخاب شوند تا
بیشترينمفهومکیفیرادر برداشته باشند.سپسمعنیاصلی هرجمله درقالبمضمون
فرعیدرهمانکدگذارياولیهثبتشد.درمرحلهبعدسعیشدتادرهرخبرخوشه يا
طبقاتمشرکیازمضامینمشترکساختهشودتاازمضامینمشترکتوصیفجامعیاز
ابرازخشونتاجتماعیافراد درشبکههاياجتماعیارائهشود .درنتیجهتعداد 3282کد
اولیهبهروشکدگذاريبازازبین 2959نظرکاربراندردوشبکهاجتماعیبهدستآمد
کهدر338مضمونپايهطبقهبنديشدند.
درمرحلهدومتمام 338مضمونسازماندهنده بهعنوان مضامیناولیهدرطبقهبندي
مج ددقرارگرفتتااوالًهمخوانیمضامینباکدهايمستخرجبررسیوکنترلشودودر
ثانیکدهاازنظرهمگونیدرونیمجدداًمورددستهبنديتحلیلیقرارگرفتند.اينبارسعی
شدتماممضامیناولیهاخبارمربوطهنهمجزاازهمبلکهدرکنار همتحلیلشوندتاشبکه
اصلیمضامینخشونتبرانگیزاجتماعیدرفضايمجازيترسیمشود.برايترسیمشبکه
مضامین مجدداً مضامین تمام نمونههاي خبري در کنار هم قرار گرفت و با پااليش و
بازبینی مضامین دست به انتخاب مضامین پايه ،سازماندهنده و فراگیر زده شد .بدون
دستآمده
به 
ترکیب مجدد مضامین مشترک نمونههاي خبري مختلف اعتبار مضمون  
موردتوافق نبوده و درنهايت  8مضمون فراگیر از پااليش  73مضمون سازماندهنده
حاصلشدهاست .

جدول  .9شرح تحلیلی شبکه مضامین خشونت اجتماعی مجازی
مضامین پایه

شعاردغدغهمندياجتماعی/عدم همراهی مردم ستمديده/تناقض میان
3

شعاروعمل 
اظهارنظر در امور مختلف و خارج از حیطهي دانش هنري /اعالم نظر
سلبريتیهادرامورسیاسی/انتقادکردنبدونپايهواساسعلمی /
بدکارهبودنسلبريتیها/تحصیلمالنامشروع 

سازماندهنده

فراگیر

عوامفريبی 
تناقضدررفتار 
نظردهی
غیرمتخصصانه 
تحصیلمالبیزحمت 

ابرازخشونتبهسلبريتیها 

فريبدادنمردم/پوپولیستبودنسلبريتیها 

مضامین

مضمون
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مضامین پایه
محافظهکاري در ابراز عقايد/پايبنديبهمنافعشخصی/رفتار متظاهرانه
درايران 
معروفیتبهمددوايرالشدن/بیاستعدادي/شهرتدرشبکهها 
عدممجازات متجاوزين در نظام ج.ا/تشويق متجاوزين در نظام/متجاوز
بودن سران نظام /آزادسازي متجاوزين در جامعه /تجاوز به زندگی
عدمحمايتازفردتجاوزشده /
مردم /
به دام انداختن مخالفان نظام با روايت تجاوز /نشر خبر دروغین و
تفرقهافکنی /

اقدامات ضداسالمی نظام در جهت حفظ حکومت/جنايتتحتلواي
دين/عدم اهمیت دين در حکمرانی نظام ج.ا/استفاده از جهل مردم زير
سايهدينتوسطج.ا /

مضامین

مضمون

سازماندهنده

فراگیر

محافظهکاري 
کسبشهرتکاذب 
عدممجازاتمجرمین
مشهور 
حمايتازسیاستِ
فیکنیوز 
بازيچهقراردادندين
درحکمرانی 

درخواست سهم بیشتر انقالبیون از بیتالمال /بیاهمیتی شعار ساده

بیتوجهیمسئوالن

زيستی انقالب /موروثی بودن قدرت و ثروت در خاندانهاي انقالبی/

آرمانهاي

نظامبه

برخورد قهري با سبک زندگی مغاير با سبک زندگی ايرانی-اسالمی/به
رسمیت نشناختن سبک زندگی مغاير با سبک زندگی ايرانی

عدمبهرسمیت

  2اسالمی/خوانش نادرست از تفريحات جوانان/دخالت حکومت به

شناختنارزشهاي

عرصهيخصوصیزندگی افراد/تجويززندگیانقالبیبرايتماممردم/

مردمعادي/مقابلهبا

ضد ارزش خواندن تمام آرمانهاي غیرانقالبی /هنجار بودن فرهنگ

هنجارهايضدانقالب

یبوغريب بودن/رواج پوشش و آرايش متفاوت در ايران/
عج 

اسالمی 

ارزشگذاريبرظاهرانقالبی /

ترسیدن نظامازافرادباسرمايههاياجتماعیباال/محدودکردنافراددر
فضايمجازي/رصدفعالیتافرادمعمولیدرفضايمجازي /

تحديدسرمايه
اجتماعیافراددر
فضايمجازي 

مقصر دانستن نظام ج.ا در قتل مردم بیگناه/تأيید دخترکشی در نظام/
نامناسببودن نظام ج.ا/رعايت نشدن حقوق بشر در جمهوري اسالمی/
جنايتج.ادرحقمردم/کشتارغیرعادالنهجواناندرج.ا/تشبیهونسبت

عدماحقاقنیازهاي

دادن حکومت ج.ا به حکومت ضحاک /جنايتکار بودن نظام /کشتن

اساسیآزادي،امنیت 

ناعادالنه جوانان /بیاهمیتی جان جوانان براي ج.ا/مباح بودن کشتن
فرزنددرنظام /

ابرازخشونتبهقانوناساسی 

کاخنشینیسراننظام /


انقالب 
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مضامین پایه

مضامین

مضمون

سازماندهنده

فراگیر

تخصیص منابع به عدهاي محدود /احساس فاصله طبقاتی /چپاول
سرمايههاينظامبهنفعشخص/تفاوتمیانغنیوفقیر/ارزشبخشیبه
ثروتمندان/حمايتتوامآنقدرتوثروتازهم/فراهم شدن تحصیالت

تکمیلی براي ثروتمندان/محروم ماندن فقرا از تحصیالت /کاخنشین

تشديدشکافطبقاتی
بعدازانقالب 

شدنمسئوالن 
حزباللهی /معصوم نبودن رهبري از
نقدپذير نبودن رهبري در تفکر  
خطا /عدم پذيرش خطاي رهبري توسط واليتمداران /اطاعت

خطابودننقدرهبري 

چونوچرازولیفقیهدرمذهبشیعه /
ی 
ب 
قانونگذاران /
فساد/سکوترهبرينشانیازفاسدبودن 
3

باسکوترهبري 

بیعدالتی رهبري در تخصیص منابع ملی /بخشش رهبري به خويشان
نزديک /عدم شفافیت دارايی اقتصادي رهبري /سوءاستفاده مالی

امتیازبخشیرهبريبه

یتالمال /موافقت رهبري با درخواستهاي مالی
نزديکان رهبري ب 

نزديکان 

انقالبیونشاخص /
مصلحتانديشی رهبري در

تبعیض میان مردم عادي و مسئولین نظام /

مصلحتانديشی

حمايت از مسئولین ناکارآمد /عدم برخورداري مستضعفین از حمايت

رهبريدرتشديدنا

رهبري 
یسجمهوربابرپايی
ياستجمهوردرکنارمردم/استقبالرئ 

عدمحضورر
درارتکابجرميکسان/سبکزندگیمرفه 

عدالتی 
نابرابريسبکزندگی
مسئولینومردم 

فقدان شفافیت /ادعاي بیاختیاري در مسئولیت /ادعاي محدود بودن
قانونگريزي/عدمپذيرشاشتباهات/مقصريابی/عدموجود
اختیارات /

ضعف

سازمانشفافدرپاسخگويیبهمردم/انجاماموربدونپاسخگويیبه

مسئولیتپذيري 


  7شبهات /
برچسبزنی به منتقدين نظام/مقبول نبودن فرهنگ نقدپذيري میان

مديران/خطاناپذير بودن اقداماتمسئولین/ادعايمصلحتخواهیدر
قبالسؤاالتمردم /
عدم رسیدگی به فسادهاي مالی و اقتصادي/مشهود بودن فساد در اليه-
هاي قدرت /فساد سیستمی شده با چرخش مسئوالن يکسان در
منصبهاي مختلف/عدم نظارت سازمانها و ادارات بر مفاسد اخالقی


ضعفدرنقدپذيري
مديران 
فساداقتصاديو
ينهشده 
اخالقینهاد 

ابرازخشونتبهمسئوالنومديراننظامجمهورياسالمی 

مراسم /خودبرتربینی مسئولین /محکومت نابرابر افراد عادي و مسئولین

ابرازخشونتبههدايتنظامج.ا 

بهمنزله مشارکت در دامنزدنبهفسادمالی
سکوت رهبري در گسترش فساد/سکوت رهبري  
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مضامین پایه

مضامین

مضمون

سازماندهنده

فراگیر

کارکنان/متجاوزبودنتمامچپها/متجاوزبودنتماممسئولیننظام/
عدموجودنظارتدرستدرمدارسدرامرتجاوز /
نبود بسترهاي فرهنگی مناسب در پرورش جوانان/عدم مقابله مسئولین بیتوجهیبهفرهنگ-
بافرهنگشهرتطلبکاذب /

سازي 

محکوم کردن قضايی متهمان/ناعادالنه بودن بازداشت بیماران روانی
فضاي مجازي /مجرم بودن ديوانگی /عدم وجود آموزش فرهنگی
تکیهبر آموزش و نه پرورش در مدارس /درمان
درست در مدارس /
روشهايخشن/عدماستفادهاز
نکردن بیماران سايکوپات/استفادهاز 

اتخاذروشهايقهري
بازدارندهيناهنجاري 

روشهاياقناعی /

دروغگويی مديران نظام/مديريت افراد ناسالم در بدنه نظام/عدم

تخصص،تعهدو تجربه/نااليق بودن مسئولین مقامهاي مهم/خودرأي

ناشايستساالريو

بودن مسئوالن و عدم مشورت با افراد متخصص /متخصص نبودن

عدممشورتبا

شفافسازي/ناديدهگرفتنافرادمستعد/

مسئوالن/بیآبرويی مسئولین با 

متخصصین 

نحوهگزينشگريغیرمتخصصانه 
عدم صداقت قوه قضائیه/عدم شفافیت احکام صادره مسئولین مجرم در
قوه قضائیه /هماهنگ نبودن حکم قاضیان در پروندههاي قضايی/
تخفیف مجازات مجرمین مسئولین /اتخاذ اعتراف اجباري از
غرضورزانه و ناعادالنه در

بهناحق/قضاوت 
متهم/بازداشت  

قضايیانقالباسالمی 

پنهانکاري/
سختگیرانه در جهت  

با متهمهاي مختلف /صدور احکام 
صدوراحکامنادرستباپارتیوالبی /
قانونگذارانمتجاوز/ناقض حقوق فرزند
  1سختگیري قانون در حمايت از  
یشبینی مجازات والدين قاتل در قانون /ضد بشري
بودن قانون/عدم پ 
بودن قانون/يکسان نبودن مجازات جرم يکسان در قانون/عدم
بازدارندگی قانونازارتکابمجدد/ضد زن بودن قوانین کشور/حمايت

نامناسببودنقوانین
مجازاتاسالمی 

ازفرزندکشی 
رأي نادرست روحانیت در قضاوت/ناعادالنه دانستن حکومت
روحانیت/منفعت مالی روحانیت از برپايی محرم/ترويج خرافهپرستی
توسطروحانیت/استفادهازجهلمردمزيرسايهدين /

عدماعتمادبهجامعه
روحانیتدرقضاوت 

ابرازخشونتبهاجرايعدالت 

دادگاه/صدور حکم بدون توجه به ماهیت جرم/برخورد دوگانه دادگاه

بیاعتماديبهدادگاه
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مضامین پایه
تبلیغات فرهنگ نادرست /پخش اعترافات اجباري /سانسور خبري/
دروازهبانیخبر /

مضامین

مضمون

سازماندهنده

فراگیر

عدماحترامبهکرامت
انسانی 

نشر خبر دروغین در صداوسیما /انحراف اذهان عمومی با کوچک
نمايی سوگیري شده/پوشش دهی مغرضانه صداوسیمادرحمايتنظام/
5

سوگیري صداوسیما/حمايت صداوسیما از نظام/ارائهتصويرغیرواقعی

یرسانی 
آگاه 

ازجهان 
تنزيل مطالبات مردم به امور غیراساسی /الپوشانی اقدامات نادرست
دولت و مسئولین /تغییر ارعاب از حوزه سیاست به اجتماع/منحرف
کردن ذهنیت مردم از مشکالت اقتصادي/تحمیل سبک زندگی دولتی

ابرازخشونتبهرسانههايعمومی 

نمايی/اغراق سیما در گزارش تلفات امريکا /بزرگنمايی و کوچک

عدمايفاينقش

رکنفرهنگیاستبداد 

مردم/عدمانتشارعقايدمتفاوتدرصداوسیما/يکسانسازيفرهنگی

بر
درصداوسیما /
فريفتهشدنافکارعمومیدر فضايمجازي/سوءگیريوعدمقضاوت
مجازي/قربانی شدن مردم در دادگاه مجازي /بیخبري از اسرار

قضاوتنادرست

پشتصحنه /متهم به نامشخص بودن مطالبات /مطالبه تغییرات


افکارعمومی 

  4بزرگ/سوگیري در قضاوت/عدمشکلگیريگفتمانمشترک/ترس/
شوخیگرفتن /
لزوم فعالیت سیاسی /لزوم فعالیت فرهنگی /دعوت به اعتراض جمعی
وطنخواهی/کمکسکوتاجتماعیبهتداوم
/وطنپرستیو 
برايتغییر 
ظلمحکام/درگیريافرادخارجازفضايمجازي/دغدغهمندي /

دعوتبهکنشگري

ابرازخشونتبهکنشمجازي 

درست  /تجربه انتخابات ناشايست /عدم رعايت عدالت در دادگاه

اجتماعی 

خرافهدانستن اعتقادات مذهبی/تشبیه شیعیان به حیوانات/افتضاح دانستن
ناسزابهائمهاطهار/ناسزابهاعتقاداتمذهبیمردممسلمان/تحجرمردم
  9مسلمان/توهینبهمناسبتمذهبی 
قتلعام مردم /منفعت مالی
عامدانه بودن برگزاري مراسم کرونا و  
روحانیت از برپايی محرم/ترويج خرافهپرستی براي منفعت مالی/اهمیت
وارزشعزادارينسبتبهجشن/تفريحبودنمراسمعزابرايمذهبیان /

منفعتطلبیعلماي
دين 

ابرازخشونتبهدينداري 

محرم/نادان بودن عزاداران/تمسخر ائمه /عدم کارايی مناسک مذهبی/

توهینبهديناسالم 
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مضامین پایه

مضامین

مضمون

سازماندهنده

فراگیر

نامناسببودن احکام اسالم در نیازهاي جوامع مدرن/خرافیبودندين/
عدمکفايت
نامناسب بودن فرهنگ شیعه/مغرضانه بودن قوانین اسالم  /
ينداري/
قانونگذاري /صرف هزينههاي پوچ براي د 
سنت اسالمی در  
انتقال هزينه هاي محرم به بخش محروم جامعه /عدم کارايی مناسک

لزومحذفديناز
جامعه 

دينی 
نگاه جنسی داشتن به زن در جامعه /زن ابزاري براي رفع نیاز جنسی/
استفاده ابزاري از زنان/عدم حضور در جامعه به جهت محرک جنسی
بودن/نگاه کااليی به زن براي رسیدن به اهداف مختلف/حقمجازات

جايگاهزندراسالم 

بیارزش بودن زن در خانواده و جامعه /عدم اختیار زنان ايرانی در
انتخاب همسر /تحصیالت جنسیتی /ضد زن بودن قوانین کشور/
8

عدمحما يت قانون و دولت از زنان آزار جنسی ديده /تمايل نظام به


جايگاهزندرجامعه

تفرقهافکنی میان زن و
زنستیزي در نظام/ترويج  
حذف زنان/ترويج  

ايرانی 

مرد/عدماختیاردرانتخابنوعپوشش/ناديده گرفتن استعدادهاي ذاتی
وعلمیزنان 
سوءاستفاده از کنشهاي اجتماعی/جو زدگی در بیان روايت
تجاوز/مبارزه در به چالش کشیدن قدرت مردان /ظلم عامدانه و بی-

دروغپراکنی

پنهانسازي آن در
توجهی به حقوق مردان/متخاصم علیه زنان و  

ینیستها 

فم

ابرازخشونتبهجايگاهزندراجتماع 

زنناشزهدراحکام/جنسدومبودننزدخداوند /

ايدئولوژيفمینیستی/نگاهانحصارطلبانهبهجهان /

تحلیل یافتهها
بامطالعهمضامینمختلفونتايجحاصلازمضمونهايفراگیرازطريقکدگذاريتحلیلی
 8مضموناصلیبهدستآمدکهمضامینمحوريابرازخشونتاجتماعیاشارهدارد.اين
مضامین عبارتاند از :خشونت اجتماعی مجازي نسبت به سلبريتیها که اين مضمون از
ستآمدهاستو نشان میدهد که باوجودمحبوبیت
بهد 
همنشینی  5مضمون سازماندهنده  
سلبريتیهادرجامعهوالگوبودنايشانبرايجوانان،کاربرانشبکههاياجتماعینسبتبه
واکنشهايمتفاوتوتوأمباخشونتنشانمیدهند.هدفکاربراندرابراز

رفتارچهرهها
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خشونت به سلبريتیها معطوف است به عوامفريبی ،تناقض در رفتار ،نظر دهی
غیرمتخصصانه ،تحصیل مال بیزحمت ،محافظهکاري و کسب شهرت کاذب .خشونت
یلشدهاست
اجتماعینسبتبهقانوناساسی:اينمضموناز4مضمونسازماندهندهتشک 
وهدفخشونتکاربرانمعطوفبهحمايتازسیاستانتشارفیکنیوز،بازيچهقراردادن
ديندرامر الهی،بیتوجهیبهآرمانهايانقالب ،به رسمیت نشناختن آرمانهايانقالب
اسالمی،تحديدافرادباسرمايهاجتماعیباال،عدماحقاق نیازهاياساسیآزاديوامنیت،
تشديد شکاف طبقاتی و عدم مجازات مجرمین مشهور است .هدف کاربران از ابراز
خشونت نسبت به هدايتنظامجمهورياسالمیمعطوفاستبه خطابودننقدرهبري،
سکوت رهبري و دامن زدن به فسادمانی ،امتیازبخشی رهبري به نزديکان و انقالبیون
شاخصودرنهايتگفتمانمصلحتانديشیوتشديدنابرابرياست.هدفابرازخشونت
نسبتبهمسئوالنومديراننظامجمهورياسالمیمعطوفبهنابرابريمسئولینومردم،
ضعف مسئولیت پذيري ،ضعف نقدپذيري ،فساد اقتصادي و اخالقی نهادينهشده ،اتخاذ
روشهايقهريوبازدارندهوناشايستساالرياست.هدفابرازخشونتنسبتبهاجراي
یاعتمادي به دادگاه ومجريانقضائی و نامناسب
عدالتتوسطقوه قضائیهمعطوف بهب 
بودنقوانینمجازات  اسالمیاست.هدفکاربران درابرازخشونتنسبت بهرسانههاي
عمومیمعطوفبهعدماحترامبهکراماتانسانی،عدمايفاينقشآگاهیرسانیوايفاي
نقش رکن فرهنگی استبداد براي نظام جمهوري اسالمی است .هدف کاربران از ابراز
خشونت نسبت به کنش اجتماعی در فضاي مجازي معطوف به قضاوت نادرست افکار
عمومی ،دعوت به کنشگري در فضاي مجازي است .هدف کاربران از ابراز خشونت
منفعتطلبی

اجتماعینسبتبهدينداريمعطوفبهتوهینبهاسالمومقدساتآن،ادعاي
علماي دين ،لزوم حذف دين از جامعه است؛ و درنهايت هدف ابراز خشونت کاربران
نسبت به جايگاه زن معطوف به جايگاه زن در اسالم ،جايگاه زن در جامعهي ايرانی و
پراکنیفمینیستهااست .

دروغ
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سلبريتیها

قانوناساسی

جايگاهزندر

جمهوري

جامعه

اسالمی
انتخاب

هدايتنظام

مديرانو

مضامین اهداف
ابراز خشونت
اجتماعی

مسئوالن

ج .ا

دينداري

قوهقضائیه

رسانههاي

کنشهاي

عمومی

مجازي

نمودار  .3مضامین اهداف ابراز خشونت اجتماعی کاربران در فضای مجازی

همانطور که توصیف شد اهداف کاربران از ابراز واکنشهاي خشونتآمیز اجتماعی

معطوف به  8مضمون کلی است که با تحلیل دوباره مضامین در شناخت انگیزه ابراز
خشونت ،متوجه شديم ابراز خشونت اجتماعی در شبکههاي مجازي از پنج انگیزهي
احساستبعیضوبیعدالتی،احساسمحرومیتوناکامی،تخلیههیجانیوخودنمايیو
درنهايت نیاز به حمايت اجتماعی نشئت میگیرد که اين انگیزهها با مقايسه تفاوتها و
استخراجشده و به دست آمدن اشتراکات فراگیر بین هر ده نمونه

شباهتهاي مضامین 
همانطور که در نظريه ارتباطجمعی خود انگیز مرور شد ،اشکال
خبري به دست آمد  .
بنیادينارتباطجمعیدرشبکههايمجازيازقوهابتکارواستعدادکاربراننشئتمیگیرد
مینويژگیازکاربرانیکهبهقصدسرگرمیدراوقاتفراغتاستفادهکنندهشبکههاي

وه
اجتماعی بودند ،تولیدکنندگان جديدي میسازد که عمدهي تولیدات آنها محتواي
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جديدي است که قدرت اجتماعی را به مبارزه میطلبد .تعاملی بودن در شبکههاي
اجتماعیيکتعاملواقعیاستوکاربرانديگربهجهتفراغتوسرگرمیفعالمجازي
يمتیها،ستمهاواحساساتمنفیياحتیخوشیهاموفقیتهاو
نیستندبلکهعمدهينامال 
شاديهايبرآمدهاززندگیفرديواجتماعیخودرادراينشبکههاباديگرکاربرانی
کهدرزندگیاجتماعی تجربهمشترکدارند،بهاشتراکمیگذارند.باغوردرمضامین
حاصلشده از محتواي تولیدي کاربران شبکههاي اجتماعی به اين نتیجه رسیديم که

کاربراناگرهدفخشونتاجتماعیخودرامعطوفبهسلبريتیهايهنريکهبرآمدهاز
حوزهفرهنگیهستندويامعطوفبههدايتيکنظامحکومتداريکهبرآمدهازحوزه-
عدالتیوتبعیضآنها

يسیاسیاست،ابرازمیکنندانگیزههايمشترکیچوناحساسبی
راواداربهخشونتورزيمیکند.اهدافابرازخشونتاگرچهجابهجاخواهدشدامااين
جابهجايی نشان از انگیزههاي مشترکی دارد .انگیزههايی که احتماالً اهداف متفاوتی را
انتخابمیکندتاشايددرکاهشاحساسمنفیاينانگیزههاکاستهشود .
انگیزهکاربرانبهتفکیکدرابرازخشونتاجتماعیبهشرحزيراست :
هاياجتماعیبهمثابهييکنوآوريشناخته

 .3احساستبعیضوبیعدالتی:شبکه
میشوندکه کاربران بااستفاده ازامکانرؤيتپذري و انتقال سريعاخبارازتمام شئون
زندگیجمعیوگاهخصوصیافرادچهرهوناشناسمطلعهستند.کاربرانباآگاهیاز
ها،دستبهمقايسهزدهوزندگیخودراباآنها

زندگیهمطرازان،زندگیاشرافیچهره
مقايسهمیکنندواحساستبعیضدرکاربرانبهوجودمیآيد.ازطرفیکاربرانبهمدد
شبکههاي اجتماعی میتوانند از ريزترين و جزئیترين تصمیمات مسئولین باخبر شوند.
درگذشتهاينهچنداندورطرحجلديکیازکتابهايدورهدبستانتغییر

عنوانمثالاگر
به 

می کرد ،کاربران خیلی ديرتر خبردار شده و مسئولین شاهد چنین کنش اجتماعی براي
گیريارتباطجمعی

تغییرجلدکتابدرسینبودند.درثانیدرکودريافتافرادباشکل
تغییرمی کند،اگرچهبدونوجودفضايمجازيممکنبودکسیحذفتصويردخترانرا
بهمنزله تبعیضجنسیتیبرداشتکنداماايندريافتشخصیمیماندويانهايتاًدرحجم
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دهشده 3دريافت مختلف افراد در فضاي مجازي سرعت و
کوچکی ديده میشد؛ اما دي 
شدتبسیارباالتريداردوهمینامرموجبتغییرکنشهايفرديبهکنشهايجمعیو
اجتماعی است .تبعیضهاي جنسیتی ،تبعیضهاي قومیتی ،تبعیض در مقابل قانون اساسی
ازجملهموضوعاتیاستکهکاربرانبهشدتنسبتبهآنواکنشنشاندادهاند.

 .2احساسمحرومیت و ناکامی :باتوجه بهتحلیلمضامینمنتشرشده مشاهدهشد
که کاربران هنگامی احساس ناکامی اجتماعی میکنند که میزان وقوع رويدادهاي
پیش بینی و کنترل ناپذير در جامعه افزايش يابد .ذکر شد که طبق نظريه آنومی
یرقابل 

غ
دورکیمآنچه موجب مسائل و بحرانهاي اجتماعی میشود نه فقر يا رفاه اقتصادي بلکه
ناگهانیبودنتغییراتوبیتعادلیناشیازآناست.چراکهاگرتغییراتبهکنديوآرامی
صورت گیرد انسان میتواند با آن انطباق پیدا کند و با آن هماهنگ شود؛ اما هنگامیکه
یتعادلی شديد میشود ،انسان
تغییرات ،سريع و ناگهانی اتفاق میافتد و جامعه دچار ب 
نمیتواند خود را با آن تطبیق دهد و اين باعث نارضايتی و مسائل و آسیبهاي اجتماعی

میشود  .در اين حالت فرد به علت عدم توانايی در برآورده ساختن انتظارات شخصی

احساسناکامیکردهوراهحلغلبهبراحساسناکامیابرازخشونتاست.فرداحساس
میکند سطح استاندارهاي اجتماعی جامعه براي برطرف کردن نیازهاي اولیه زندگی
اجتماعیکاهشپیداکردهوامنیتروانیخودرادرخطرمیبیند.بازهيزمانیانتخابشده
در اين تحقیق از جهت فراوانی رويدادهاي پیشبینیناپذير غنی است ،درنتیجه افراد با
احساس ناکامی مواجهه شده و ابراز خشونت میکنند .کاربران فعالیت يک جوان در
شبکهي مجازي را ناقض هنجارهاي درونی جامعه نمیدانند بلکه خوانش کاربران از
مواجههقوهقضائیهدردستگیريفاطمهخويشوند وصدورحکممعاونتفسادفیاالرض
براي اين فعال غیرسیاسی ،برهمريختن هنجارهاي درونی شبکههاي اجتماعی است.
کاربران احساس عدم امنیت خود در اتخاذ سبک زندگی شخصی را با خشونت فرياد
زنندچراکهبهگمانآنهادستگیريچنینافراديقابلپیشبینینیستوممکناست


می
روزبعدديگرکاربرانمورداتهامواقعشوند.
1. Viral

 | 120فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هشتم | شمارة  | 12بهار 2002

همانطور کهبحثشد،نظرياتيادگیري
 .3احساستخلیههیجانیوخودنمايی :
خشونتورزي افراد هستند.

اجتماعی در حوزه روانشناسی اجتماعی در پی تبیین علت 
بهمحض مشاهدهبسیاريازچیزهاآنراتقلیدوانجام
بهزعمايننظرياتمردممیتوانند 

دهند.ازطرفیگاهیافرادبهدلیلتبرجوخودنمايیدرشبکههاياجتماعیاقدامبهابراز
خشونتمیکنند.براياينافرادباابرازخشونتحسخوبیبهدستمیآورند.عمدهابراز
خشونت آمیز کاربران در فضاي مجازي حالت هیجانی دارد و افراد جامعه را از ايجاد
فضاي گفتمانی درست و کمک به حل مسئله دور میکند .ابرازهاي خشونت کالمی
ازجملهبارزترينمصاديقايندستهاست.
 .7احساس نیاز به برخورداري از حمايت اجتماعی :افراد در تجربه مشترک از
احساستبعیض،بیعدالتیوناکامیدچارعدماطمینان،ياس،هراسوناامیدياجتماعی
میشوندويکیازعلتهايايجادرابطهباديگرانبرخورداريازحسحمايتاجتماعی
است.درتحلیلمضامینمختلفپژوهشپیشروباابرازهايخشونتآمیزيمواجهشديم
که در مضمونی با عنوان از دست دادن حمايت اجتماعی دستهبندي میشد .احساس
واماندن ،تنها ماندن ،ترس و ناامیدي در شبکههاي اجتماعی میتواند با ابرازهاي
خشونتآمیزهمراهشود.باتوجهبهنظريههاييادگیريوکنترلاجتماعیمیتواناشاره

کردکهرفتارانحرافیافرادنتیجهپیوندهايضعیففردباجامعهاست.يااگرجامعهاز
حالتتعادلخودخارجشوداينفرداستکهدچارنقصدرحمايتاجتماعیشدهوگاه
بهدنبالرفعايننیازمهماجتماعیمرتکبخشونتهاياجتماعیمیشود .
 .1احساس تهديد هويت اجتماعی :در دنیاي امروز تهديد هويت جانشین تهديد
حیات و بقا شده است .افراد تمام تالش خود را میکنند تا از هويت خود دفاع کنند.
بامطالعه مضامینحاصلشدهبهايننتیجهرسیديمکهآنچهمیتواندانگیزهافراددرابراز
واکنشهاي خشونتآمیز شود ،احساس به خطر افتادن هويت خود در دنیاي واقعی يا

مجازياست.کاربرانبامواجههبارويدادهايیکهآبرو،محبوبیت،عاليقوحتیسبک
زندگی شخصیشان را زير سؤال میبرد ،دچار هیجان خشم شده و از خود رفتار
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خشونتآمیزبروزمیدهند.کاربرانشبکههايمجازيوقتیموردتبعیضقرارمیگیرند،يا

اگر احساس کنند نسبت به گروه ديگري در انزوا قرار دارند ،کنش خشونتآمیز نشان
قرارگرفتهيخودراازانزوا،تبعیضوياتوهیننجاتدهند.

میدهندتاهويتتحتالشعاع

تبعیضو
ناعدالتی

احساس

تهديدهويت

محرومیتو

اجتماعی

انگیزه ابراز
خشونت
اجتماعی
مجازی

ناکامی

تخلیههیجانیو

نیازبهحمايت

خودنمايی

اجتماعی

نمودار  .0مضامین انگیزههای کاربران شبکههای اجتماعی در ابراز خشونت اجتماعی مجازی

نتیجهگیری
مسئله اصلی ما در انتخاب موضوع خشونتاجتماعی مجازي اين بود که بدانیم اوالً آيا
واکنشهاي خشونتآمیز اجتماعی موجب ايجاد کنش اجتماعی در شبکههاي مجازي

میشود يا خیر .دريافت ما از مسئله اين بود که واکنش فردي کاربران در شبکههاي

اجتماعیداراي مضامینمشترکیاستکهمیتواندشبیهبهيککنشاجتماعیمجازي
شناختهشود؛ومرادازبیانشباهتکنشهايمجازيبهکنشاجتماعیواقعیونهعینیت
يافتهي آن ،اين است که بهزعم نگارنده کاربران در فضاي مجازي شايد بیشاز اندازه
اغراقشدهوعجوالنهواکنشخودراابراز میکنندواينازتبديلکنشاجتماعیبهيک
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نیرويسازندهفرهنگیبهدوربودهومتقابالً نیرويمخربفرهنگیمیشودکهدرجهت
تخريبتعامالتاجتماعیپیشخواهدرفت.چراکهيکجامعهيسالموقتیبهاهداف
خودمیرسدکهامکانبرقراريتعامالتسالمراداشتهباشد.دوماينکهاگرکنشهاي
هايخشونتآمیزکاربراندرشبکههاياجتماعی

اجتماعیمجازيرسمیتدارد،واکنش
داراي چه ويژگیهايی است؟ که با انتخاب روش تحلیل مضمون سعی کرديم مضامین
عمدهي خشونتهاي اجتماعی ابرازشده در فضاي مجازي را در بازهي زمانی يکساله،
موردمطالعه قراردهیم؛ امادراينمسیرمجبورشديمرويدادهايسیاسیکهمنجربهبیان
اظهارنظراتسیاسیصرفوياواکنشهايخشونتآمیزمحدودشده بهحوزهسیاسترا
حذف و يا تقلیل دهیم .چراکه با جستوجوي چندماهه به اين نتیجه رسیديم خشونت
ابرازشده درحوزهيسیاسی،درخواستهاياجتماعی راتقلیلمیدهد.اگرچهباتحلیل
حاصلشده اين بود که اغلب واکنشهاي خشونتآمیز اجتماعی

اين مضامین نتیجهي 
محتوم به قضاوتهاي سیاسی ساختاري است و دانستیم که رسانههاي اجتماعی را يک
نوآوري بدانیم کههمانند ديگر نوآوريها چهبهخوديخود وچه برنامهريزيشدهالزاماً
تغییراتاجتماعیباخودبههمراهمیآورد،درنتیجهمیتوانیمتغییراترسانههاياجتماعی
راشناختهوبهآنبپردازيم.يکیازتغییراتعمدهايجادشدهتوسطايننوآوري،تبديل
شبکههاياجتماعیسنتیبهشبکههاياجتماعیمجازيآناليناست.رسانههاياجتماعی
هاياجتماعیجديدبهعنوانيکنوآوريارتباطیيکتغییرمهمبه

مجازي باخلقشبکه
بهظاهر
اندوآنتخديرمخاطببهوسیلههجوماطالعاتودادههايیاستکه 

وجودآورده
کنداماامکانتفکرراازکاربرانگرفتهوآنهارانسبتبه

درجهتروشنگريعملمی
هرنوعارزشیسستونسبتبههرنوآيندهايمأيوسمیکندودريافتاينپژوهشاز
مطالعهيمضامینکنشهايخشونتآمیزکاربراندرفضايمجازيدلیلاينادعااست.
چراکه درگذشته شبکه اجتماعی مجموعهاي از نهادهاي اجتماعی ازجمله مردم و
سازمانهايی بود که با برقراري ارتباط معنادار اجتماعی به هم متصل و در به اشتراک

گذاشتن ارزشها با يکديگر تعامل داشتند ،اما امروزه اين شبکههاي اجتماعی مجازي
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آنالينهستندکهبدونبرقراريتعاملمعنادارباکاربرانشبکههاوياحتیغیرکاربراندر
بازتعريفارزشهاياجتماعیسهمعمدهايراايفامیکنند.تعريفکاربرانازهرارزش
بهدورازگفتمانهاي
اجتماعیمسلطوياتبلیغارزشاجتماعیشخصخود،خشونتزدهو 
انتقادي است .اگر نحوهي ابراز عقیده ،نظر و نقد اجتماعی در زيست جهان ارتباطات
اجتماعیمجازيتااينحدخشونتزدهاست،تنهابهدلیلوجودرسانههاياجتماعینوين
وشبکههاياجتماعیمحتوامحورياستکهامکانداشتنصفحهاختصاصیوتعاملبا
ديگران را فارغ از ارزشهاي زندگی واقعی فراهم کرده است .کاربران با ارائه نظرات
نهتنها بهروشنگريکمکنمیکنندبلکهامکان
خشونتآمیزخودنسبتبههرموضوعی 
دستیابیآنهابهتولیداتشخصیرسانهايومصرفگزينشیمحصوالترسانهايسبب

شدهيکاربراناست.شايداگردر
ساخته 

متکثرشدنيکحقیقتدرلباسواقعیتهاي
يلشدنآنبهانقالبهايکوچکو
شبکهياجتماعیسنتیامکانبرگزارياعتراضوتبد 
همهچیزدراستحالهايمعنايی
بزرگراداشتیم،درفضايمتکثرشبکهياجتماعیمجازي 
هايمردمی شود،درفضاي

ازبینمیرود.چراکهاگرآگاهیودانشسبببروزخواسته
مجازيخواستهبهقدريمتکثر،خشونتزدهوتعمیميافتهاستکهديگرفضايشناخت
نهتنها جانشین فضاي عمومی شده ،بلکه
مسئله از بین خواهد رفت .رسانههاي اجتماعی  
سبب محو شدن صورت مسائل اجتماعی در پسِ پشت ابرازهاي خشونتآمیز کاربران
فضاي مجازي گشته است؛ و از طرفی سبب ايجاد مسائل و مشکالت عديدهي ديگري
همچونانحرافاجتماعیجديداست .
کنش جعمیدرعصرنويناطالعاتی،تعاملسهلوممتنعیاستکهفرايندارتباطات
جمعیراسهلودرعینحالتبیینچگونگیشکلگیريکنشهاياجتماعیراپیچیدهو
دشوارکردهاست.بااستنادبهنظريهکنشجمعیخودانگیزکاستلزکهباالتربهآناشاره
شد،میتوانگفت،اينترنتهمچونرسانههايسنتیمثلتلويزيونمصرفنمیشودبلکه
مردم با اينترنت زندگی میکنند و با پردازش اطالعت بر اساس دانش شخصی خود،
عرصههايیازخودابرازيرابهوجودمیآورندکهشبکههاياجتماعیواقعیرادردنیاي
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مجازيتشکیلوگسترشمیدهد.قدرتشبکههاياجتماعیمجازيتاآنجاستکهحتی
رسانههايعمومیوجرياناصلیراوادارمیکندتاازامکاناتشبکههايتعاملیاينترنتی
يا رسانههاي اجتماعی باهدف بهکارگیري پتانسیل تعاملی اين شبکهها و از دست ندادن
مخاطباناستفادهکنند.کاربرانرسانههاياجتماعیبادريافتگزينشیاخباروتحلیلهاي
شخصیخود،معانیرادرذهنشبکههاياجتماعیمجازيساختهوبرذهنعموممردم
دستآمده دريافتیم که کاربران نسبت به موضوعات
به 
اثر میگذارند .با تحلیل مضامین  
مختلف سیاسی و غیرسیاسی واکنش نشان میدهند و در بعضی موارد در تحلیلهاي
شخصی خود ابرازهاي خشونتآمیزي دارند که اين خشونت دريافت معانی را در ذهن
عموم مردم تغییر میدهد .اين تغییر گاه تا جايی ادامه پیدا میکند که عدهي کثیري از
بهاصطالح با ايجاد يک
کاربران رسانههاي اجتماعی ،شبکهاي انسانی را تشکیل داده و  
جنبش مجازي به کنشگري میپردازند .البته در اين مقاله مجال تحلیل تأثیرپذيري
جنبشهاي اجتماعی و سیاسی واقعی از شبکههاي اجتماعی مجازي نبود اما توانستیم
ابرازشدهي

بامطالعهي شیوه فعالیت کاربران در رسانههاي مجازي مضامین خشونتهاي 

آنها را در شبکههاي اجتماعی مجازي بشناسیم .دريافتیم که کاربران در بازهي زمانی

يکساله ،نیمه دوم سال  89و نیمه اول سال  ،88خشونت خود را نسبت به پديدههاي

اجتماعیتعمیمدادهو 8مضمونکلیراموردمداقهخويشقراردادهاند.کاربرانبانشر
اعتراضهاياجتماعیخودبهمضامینیکهحاويخشونتنسبتبهقانوناساسیيانظام
جمهوري اسالمی ايران ،رهبري اين نظام ،مسئوالن و مديران نظام جمهوري اسالمی،
شیوهي اجراي عدالت ،فعالیت رسانههاي عمومی و وابسته به نظام جمهوري اسالمی،

دينداري ،کنشهاي مجازي خود در شبکههاي اجتماعی مجازي و درنهايت خوانش

جايگاهزندرجامعهومطالباتزنانبود راابرازکردند.کنشجمعیخودانگیزديگر
منتظر تحلیلهاي قدرتمندان و يا فرا دستان نیست ،تنوع بیحد تولید مضمون توسط
کاربرانمعنايمختلفیدرذهنعموممیسازدکهرسانههايجرياناصلیيارايمقابلهبا
آنراندارندبلکهخودمقهوراينمعنايشدهودرمیدانعملیکهشبکههاياجتماعی
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مجازيساختهاندبازيمیکنند.نمونهبارزآنتغییرتصويرجلدکتابرياضیاست،اين
شدهيوزير
ساخته 

اتفاقتاجايیخشونتاجتماعیکاربرانرابرانگیختکهاوالًمعناي
آموزش وپرورشمبنیبرخلوتکردنتصويررويجلدرابهرسمیتنشناختهوبااستفاده

ازروشتعمیم،معناياجتماعیموردنظرخودکههمانبیارزشبودنزندرجامعهايرانی
و اسالمی است را تولید کردند؛ و با توجه به نظريه کاستلز دانستیم که خشونتهاي
اجتماعیابرازشده درشبکههاياجتماعیدراليهياولیهخودبهدنبالبهچالشکشیدن
قدرتمسلطهستندوبهنوعیشبکههايرسانهايباخلقشبکهياجتماعیمجازيقدرتی

دستآوردهاندکهبااثرگذاريدرشکلگیريافکارعمومیوياحتیساختافکار
به 
را 
عمومی قدرت خود را ساخته و حريف میطلبند ،ازدياد صفحات شبکههاي رسمی
صداوسیمادرفضايمجازي،مهرتأيیديبرهمینادعامیزند.باواردشدنرسانهجريان
اصلی در شبکههاي اجتماعی ،میدان عمل شبکههاي اجتماعی مجازي به رسمیت
شناختهشدهوخشونتابرازشدهدراينشبکههانموديازجنگقدرتمیانايندوحوزه

بهعنوان يک نمونه از ويژگیهاي ماهیت
است .درنهايت با رصد خشونتهاي ابرازشده  
کنشهاي اجتماعی مجازي ،میتوان ادعا کرد بازگشت به دوران نظريات کالسیک
اوجگیريرسانههايجديديهمچونراديووتلويزيوننظريهپردازي
ارتباطیکهدردوره 
شدهاند،دورازذهننیست.شبکههاياجتماعیمجازينهتنها قدرتاثرگذاريبرافکار
یداکردهاند و اتفاقاً خشونت

عمومی را دارند بلکه توانايی ساخت افکار عمومی را پ
اجتماعیابرازشدهدرفض ايمجازيشبیهبهنیرويفرهنگیغالبیشدهکهدرخلقنوع
واکنشکاربرانِشبکههاياجتماعیبهموضوعاتمختلفجريان سازيمیکند.خشونت
اجتماعیمجازينمايندهنوعیمداستکهباسرايتانتشارآنازفرديبهفردديگرکنش
اجتماعیجديديرابهوجود آوردهاست،بهطوريکه اگرفرديخشونتخود راابراز
کند،ديگرينیزدرکمترينفاصلهزمانیازپیاومیآيدواينخشونتبرآمدهازمشاهده
پديدههاي مختلف زندگی اجتماعی مسري میشود و افکار عموي شکل جديدي پیدا
خواهدکرد.
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