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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. 

Keywords: Cyberspace, Social Media, Virtual Social Action, Virtual 

Social Violence, Theme Analysis. 
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 یمجاز یدر فضا یبازنشر خشونت اجتماع هایزهیاهداف و انگ

 

 

 .رانی، تهران، ائیدانشگاه عالمه طباطبا اردانشی   یپاکده ینیحس رضایعل

 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائارشد  یکارشناس یدانشجو   انیبهار ایمح

 

  چکیده
توانايیفناوري با ارتباطی نوين مهمهاي به اجتماعی، ارتباط در تحول ايجاد در بالقوه عنصرهاي ترين

 تبديل مدرن عصر استتغییراتاجتماعیدر رسانهگشته توانسته. شبکههاياجتماعی هاياجتماعیاند

توانند،هامیهايخوددراينشبکهآورند،کاربرانبافعالیتبهوجودمجازيمتشکلازکاربرانمختلفرا

 هدفاينپژوهشبررسیآندستهازکنشمجازاًکنشاجتماعیرا هايحاويمضامینبازتولیدکنند.

-دربازهمنتشرشدهآمیزاجتماعیهزارتوئیتخشونت3حدودهدفنيبنابراآمیزاجتماعیاستوخشونت

ياجتماعیتوئیتربهروشتماتک،تحلیلدرشبکه88ونیمهاولسال89ساله،نیمهدومساليزمانیيک

دستآمد.هدفکاربرانهايبازنشرخشونتاجتماعیمجازيکاربرانبهمضمونشدهواهدافوانگیزه

موردمداقهخويشقرارداده8جتماعیخودهايادربازنشراعتراض نشرمضمونکلیرا کاربرانبا اند.

هاياجتماعیخودبهمضامینیکهحاويخشونتنسبتبهقانوناساسی،سرپرستیقانوناساسی،اعتراض

شیوه فعالیترسانهمسئوالنومديراننظامجمهورياسالمی، دينياجرايعدالت، داري،هايعمومی،

هاياجتماعیمجازيودرنهايتخوانشجايگاهزندرجامعهومطالباتزنانهايمجازيدرشبکهکنش

پرداختند.

 یخشونت اجتماع ،یمجاز یکنش اجتماع ،یاجتماع هایرسانه ،یمجاز یفضا :ها واژهکلید

.مضمون لیو تحل یمجاز
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 مقدمه 

سرگرم يکجهان ديگر مجازي فضاي در اجتماعی بخشجهان فقط که صرف کننده

جهانيستزهاياجتماعیخوداختصاصدهد،نیست.شبکهکوچکیاززندگیکاربرانرابه

نمايیکاملورسانباواقعیتمحورواطالعگفتگواندکهمدعیايجادفضايجديديساخته

یراتهاياجتماعیتأثسانسورهايخبرياست.درستاستکهفضايمجازيوشبکهدورازبه

دارندوموجباثرگذاريوتغییرچشم مختلفزندگیفرهنگی،شئونگیريبرزندگیما

توجهبهپیامدهايمنفیاماپذيرشاينتغییراتبیشدهاستاقتصادي،اجتماعیوحتیسیاسی

ساده خشونتاجتماعیمجازييکیازپیامدهايمنفیاشاعهفناوريآن، هايانگارانهاست.

هاينوينارتباطیارتکاببهاعمالطیاست.بهعبارتیپیشازگسترشتکنولوژينوينارتبا

کمخشونت میآمیز چشم به بهتر امروزه اما میخورد خشونتنظر نشر شکل رسد گیريبا

چهره پیامدهايخشونتاتفاقمیشیازپشیبيجديد، سبببروز خود اينامر درافتد. بار

خودفنّاورانهامکاناتباوجودیاست،بدينترتیبفضايمجازيمحیطواقعیزندگیاجتماع

بسترمی بودن جهتمتفاوت به کند. ايفا عمده سهم اجتماعی خشونت بازتولید در تواند

هايارتباطی،نحوهابرازخشمدرفضايمجازيمتفاوتازدنیايواقعیاست.کاربرانشبکه

خشونتمیاجتماعیآن ابراز بروزکنندکهگونه اين و شد نخواهد دنیايواقعیديده در

می بار به را گوناگونی پیامدهاي زمینهمتفاوت، که انقالبآورد يا و اغتشاشات هايساز

با درمواجهه جامعهبرخالفزندگیواقعی، طرفیافراد از اجتماعیدرعصرجديداست.

فرهنگیپديده يا و اجتماعی مختلفسیاسی، فض-هاي در غیرهنري واکنشی مجازي اي

رفتار»دهندوگاهیاينواکنشخالیازخشونتنیستچراکهروامدارانهازخودنشانمی

اقدامعمديوآگاهانهکهباامیال،عاليق،باورها،اعتباروحیثیتفردهرگونهآمیزبهخشونت

اي،)هزاوه«شود.شود،اطالقمیهاآنياگروهیمغايرباشدوسببترسيارنجيااضطراب

هاياجتماعینسبتبهموضوعاتمختلفدرفضايکاربرانشبکهواکنشبعضاً(و3393:74

یزاست.فورانخشمدرشئونمختلفزندگیروزمرهمعنايآمخشونتمجازيحاويمضامین

بههمینجهتاينمعناگستردهمتفاوتیالقامی ازساحتمطالعاتکند، ترگشتهوخشمرا
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ينوعابرازشپديدهواسطهبه.گوياخشماستکشاندهبهسطحنظرياتاجتماعیشناسانهروان

هايبعديکنشگرانيکجامعهتأثیرگذارخواهدبود.ياستکهبررفتارامطالعهقابلاجتماعی

رونيازا دنیايمسئلهخوديخودبهخشم در فورانخشمچه اجتماعینیستچراکه يحاد

يهیجاناتاست،اماخشمدرچهدرفضايمجازيمکانیسمطبیعیفردبعدازغلبهواقعیو

-واکنشکاربرانِشبکهشودکهدرخلقنوعفضايمجازيتبديلبهنیرويفرهنگیغالبیمی

موضوعاتمختلف خشميمیسازانيجرهاياجتماعیبه بروز فعالیتياواسطهبهکندو

موارداخالقیکهدرفضايازجملهايدارد.اجتماعیافزايشناباورانههايکنشافراددرشبکه

کاربران3است،خشماجتماعیداکردهیپمجازيبروزمتفاوتی خود فضاخشمنيادراست.

کنند؛بههمینجهتفضايرامتفاوتازدنیايواقعیابرازمینسبتبهموضوعاتاجتماعی

توانندطلبد؛کاربرانمیيفجديديازاخالقاجتماعیمیسايبريباخلقامکاناتجديد،تعر

خشونت اشاعه نحوه و چیستی به نسبت آگاهی وبا رسانه موج بر آنالين اجتماعی هاي

مفهومايناجتماعاتمجازيِبرخاستهازخشونتاجتماعی،تسلطداشتهباشند.مادرپیتبیین

ازخشونتیشدهضبط)فیلمياتصويرآمیزخشونتمحتواهايبازنشرتنهانهدهیمنشانکههستیم

در افتاده( اتفاق دنیايواقعی در فضايدربلکهاستخشونتمصداقسايبريفضايکه

باماهیتلحاظبهشايدرفتارهااينوکردمشاهدهراآمیزخشونترفتارتوانمینیزمجازي

درمااصلیهدف.استدارارااثراتهماناماباشدمتفاوتواقعیفضايدرخشنرفتار

کهيطوربهحولتوصیفچیستیخشونتاجتماعیدرفضايمجازياستتحقیقايننگارش

بتوانابعاددقیقاينپديدهراشناخت.

هاياجتماعیمیزانآگاهیمردمازوقايعاستکهباگسترشروزافزونشبکهپرواضح

جغرافیايافرادمحدوديتمرزينخواهدداشتومردمکهزيستطوريپیرامونبیشترشده،به

بهره با اطالعاتيکجامعه بااشبکهدرونگیرياز اتفاقاتمحیطی از بود خواهند يقادر

هاياجتماعینتايجزيربهدستاوصافباتوجهبهشبکهنيبااچندينروزفاصلهمطلعباشند.

آيد:می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social outrage 
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اين عامهاول اطالع محدکه مردم ي و نیست خودشان محلی منطقه به یراحتبهود

هايديگرخبرکسبکنندومطلعشوند.توانندازمکانمی

هاياجتماعیباالوياافرادچهرهدراجتماعهمچونسیاسیون،کهافرادباسرمايهدوماين

شفاف ديدبانی زاويه در ورزشکاران و حالتهنرمندان آن از ديگر و دارند قرار مردم

در»کاريزماتیکويژگیافرادياستکه–ودورازدسترسبودنخبرينیست.3کاريزماتیک

بخشدرعنوانيکفردالگووالهامارتباطباديگرانوچهدرتعاملعاديوروزمرهوچهبه

شناسیهايجامعهگذارند،کاريزمادربحثهايعمیقاحساسیبررويديگرانتأثیرمیاليه

(51-3381:49)ريتزر،«باشند.قدرتومشروعیتمیمنشأ

يمردمبايبرخوردعامهکهبهدلیلرخداددومورداولدرفضايمجازينحوهسوماين

مصلحت درگیر اتفاقی دلیلاندشیهر )به مواخذه ترساز چراکه بود. نخواهد قديم هاي

رسدوکمشدنفضايحداقلمیهايکاربريغیرواقعیدرفضايمجازي(بهامکاناتحساب

تعصبوروامداريسببانعکاسشديدترينبازخوردهاخواهدشد.

هاضمنکاستنترسازمواخذهودرآخربايدبهايننکتهاشارهکردکهاينتکنولوژي

خودعاملنظارتوکنترلاجتماعیهستندوهیچلحظهموارددر اياززندگیبشردري،

هادراماننیست.لوژيياينتکنوسايه

تصويروياصدا منتقلشدهضبطيخشونتاجتماعیمجازيحتیاگرازطريقمتن،

تحقیرکننده کارکرد بر بنا گردد دارد درشناساقابلايکه عبارتی به تشخیصاست. و يی

رفیفردهانوعیازتحقیرکردن،اعتراضيافرافکنیوناامیديمستوراستاماازطگونهپیاماين

نوعیکهانگارباتحقیرآمیزسعیدرتقويتگروهاجتماعیخوددارد.بهباارسالپیامخشونت

 قدرت خويش گروهی هويت به گاهاستدهیبخشديگري، مجازي اجتماعی خشونت .

بازخوردبهکسانیاستکهدرمسندقدرتهستنديابیاناظهارتحقیرنسبتبهافرادمشهوري

آمیزکننداماگاهیدلیلاصلیارسالپیامخشونتارهاياجتماعیرارعايتنمیاستکههنج

کهاوهرآنچهگیردتواندبازيکندتصمیممیخودفرداستيعنیچوندرقواعدمیداننمی

راطردکردهاستموردهدفخشمخودقراردهد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Charismatic 
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يظهورجامعه»کند،آشفتگیسیاسی،اشارهمیطورکهخانیکیدرمقدمهکتابهمان

شبکه تحتعنوان فرهنگجديديکه و واقعی»اي 3«فرهنگمجاز 2«واقعیتمجازي»يا

قدرتوشدهمطرح وصورتکنش، آنمضمون در استکه شده دورانجديديآغاز ،

هاياجتماعی،اينترنتوتلفنهمراهیشبکهوستگیپهمبهمشارکتشهروندانواجتماعات،با

هاو.برهمیناساسمسئلهاصلیماشناختويژگی(3388)جان«شدهاستگونهوشمنددگر

مضامینرويدادهايخشونتبرانگیزدرشبکهاجتماعیتوئیترواينستاگرامدربازهزمانیسال

اينهدفسعیمی3388الی3389 بنابراينبرايدستیابیبه است، ابتدا هايشیوهکنیمدر

هارابشناسیمودرگامبعديبهعلتوانگیزهکنشگرانبازنشرخشونتاجتماعیدراينشبکه

خشونتاجتماعیشبکه بازنشر در اجتماعی خشونتبرانگیزهاي رويدادهاي به نسبت شان

ببريم.پی

 های پیشینمبانی نظری و مروری بر پژوهش

ريز در روزمتکنولوژي زندگی ابعاد انسانترين ره پیدا ورود استها »کرده در. اگر

تکنولوژ البهيگذشته، از را دستگاههاونيزيتلوريتصاويالخود کریپغوليهاو

میصنعتيهامجتمع برجسته تکنولوژیبزرگ، امروزه نهانيساخت، به خانهاطالعات،

پا عيمنازل و هست،یستيزلومنهاده کمکیآدمینقشه با است، گشوده باز را

اریبسیذراتياريوبهافکنندیمخلوقاتزنده،طرحميادیبنيهاازسلول،يوتکنولوژیب

نانوزير دنيیو ذره، شکافتندلهر مديجديیایو آشکار «سازندیرا &)مهديزاده

نهادهاستتيبشريارويراروياتازهیاخالقژهيووبهیاجتماعيامدهایپ.(3384توکل,

ساختاي نهاد. فنّاوريخواهد می3اجتماعی ارتباط همین به بامطالعه پردازد.دقیقاً

وگروه اعداد دنیاي از متفاوتی بسیار تعريف فنّاوري با درگیر مردمِ مختلف هاي

ويژگیفنیفضايسايبريکمالگوريتم مطالعه از اينامر البته دستخواهدآمد. به ها

نخواهدکرد،چراکهمطالعهاجتماعیکاربرديکفنّاوري،ازشناختدقیقماهیتآنبه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Real virtuality 

2. Virtual reality 

3. Social construction of technology 
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ئالاينبودکههاست.ايدهاياجتماعیمجازييکیازهمینفناوريهآيد.شبکدستمی

هاياجتماعیدرپیبازسازيفضايگفتمانیياحتیبهعقیدههابرماسيکحوزهشبکه

باشد،درحالیوگومحورگفتعمومی مرجوازحدناهماهنگوپرهرجیشبکهاينجهانِ

آدرتشديدناهمگونی قبلازدستداشتهاجتماعیسیبهايفضاياجتماعیيا تا است.

3889دههاز»کردنداماتقسیممیيجهانیرابهچهاردورهمیالديگسترششبکه89دهه

ي هرچهارسال بعد بودهبارکبه ارتباطات در انقالبی رويداد انقالبشاهد اين و هاايم

بهنسل ديگري پساز يکی را متفاوتی بسیار و مستعجل هاي استبار )حاجی«آورده

کنجکاوهاياثرگذاردرزندگیاجتماعیمنبعی(.ظهورچنینپديده3387:45حیدري،

هايدرحوزهمطالعاتعلوماجتماعیوانسانیاست.دردورانجديدظاهرکنشزیبرانگ

يجديدنوآورحتیسیاسی(افرادومشارکتشهرونداندرمسئلهقدرتبانشر)یاجتماع

شدهدگرگونتنهانه محور رسانه يا مديامحور استبلکه گشته اينزمانهمو توسعه با

شکلفناوري نحوه استهايجمعینیزدچارتحوالتیگیريکنشها »شده اين. ازجمله

می شکلتحوالت به کنشتوان بهگیري امروز کرد. اشاره جمعی توسعههاي واسطه

گونهکهیآناليننیزپیداکردهاستوآنهاياجتماعیمجازي،کنشجمعیماهیتشبکه

واسطهپیوندفضايآنالينوفضايگیريفضاهايدورگهبهگويدشاهدشکلکاستلزمی

شده شهري کنشبیترتنيابهايم. از شورشبسیاري و تظاهرات مانند جمعی هايهاي

ريشهدرفضايآنالينداردوکهدرفضايآفالينشکلمیخیابانی آغازازآنجاگیرد،

 (3388:4،وهمکاران)مارگ«شودمی

شبکه فعالیتهايمجازيکاربرانمیدر ساير عاليقو باتوانندافکار، را هايخود

دريافت ناخواسته يا و خواسته کاربرانرا ديگر بازخورد و اشتراکبگذارند به ديگران

ردبدونايجادحسواقعیودربعضیمواکراتبهکنند.خشونتجزهیجاناتیاستکه

می فضايمجازيمنتشر خشونتخشونتدر دهخدا زبري3شود. معنايدرشتیو به را

نتحالتیازرفتاراستکهبااستفادهاززورفیزيکیياغیرفیزيکیخشوبردهاست.کاربه

بهديگرانتحمیلمی آسیبباهدفهرگونهرفتاريکه»کند.فردخشنخواستهخودرا
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تواندشودکهمیآمیزشناختهمیرساندنبهيکياچندنفرصورتبگیرد،رفتارخشونت

بگیردبه صورت ناآگاهانه يا و آگاهانه «صورت 3384)ساري اجتماعی(2, علوم در .

هانسانوبهگفتهتايلوررابطکهيیازآنجابرخالفروانشناسی،خشونتتکعلتینیست،

شودجامعهيکرابطهديالکتیکاست،خشونتهیجانیانسانیاستکهتبديلبهرفتارمی

وگوعاريازخشونتاساسوبايددرتعاملباتمامیعناصراجتماعیسنجیدهشود.گفت

ینیستاماوقتیچنانشايعتوجهقابلمسئلهخوديخودبهخشونت»رابطهاجتماعیاستو

درتعامالتکنشگرانيکجامعهتبديلبهنیرويفرهنگیغالبشدهبايدبهشودکهمی

 (.williams, 2018: 14)«آنتوجهکرد

هايکاربران،اجباربههرنوشتهورفتارتحقیرآمیزدرکامنتخشونت اجتماعی مجازی:

همچنینتهديدزنانعملجنسی الفاظجنسیو از استفاده و تهديد فضاياينترنت، در

خشونتمحسوبمی رفتارهايخشن، بیکالمیو ترديدخشونتوزورگويیدرشود.

علت از يکی مجازي تندترفضاي واقع عالم در را خشونت چرخه که است هايی

چونسخنيامتننوشتاري،هايی.باانتشارمحتوايیکهمشموليکیازگزارهچرخاندمی

آمیزدرفضايآمیزباشدرفتارخشونتعکس،فیلموياصوتیکهحاويمطالبخشونت

ايازمردماعتراضخودرانسبتبهچنیناست.ازطرفیگاهیعدهشدهمنعکسمجازي

شبکه ايناعتراضهايارتباطیمنعکسمیرفتارهايیدر رفتارييخودبهکنندکه خود

تلقینمیتخشون هريکازگزارهآمیز با اگر اما تعريفخشونتآمدشود در هايیکه

اينخشونتبرآمدهازمشاهدهاسترخدادهآمیزهمراهشود،رفتاريخشونت -يپديده.

مردم آنکهخشمواقعیگريبانفردراگرفتهباشد.هايمختلفزندگیاجتماعیاست،بی

اگرمثالعنوانبهشوند.)هايیدچاراحساسخشممیدهيکجامعهدرمواجههباچنینپدي

صاحب کنديکیازسیاستمدارانيا گذاشتنفرديمشاهده منصبانجامعهدرحالزيرپا

درگذشتهشود.(ايخشمگینمیقوانیناجتماعیويامذهبیاست،ازمشاهدهچنینپديده

ناهنجاري مشاهده بیمحلابرازخشماجتماعیاز فضايعمومیبینفرديالتیعدها، ها

شدهاوجرايدمنتشرمیها،مجالسو...(بودويادرروزنامهخانه،قهوهگفتگوهاي)مکان
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هايهارادررسانهیناعدالتاماامروزههرفرديکرسانهاستوخشمبرآمدهازمشاهده

می اشتراک به بدرفتارياجتماعی از برآمده خشونت به گذارد. اجتماعیها خشم

خشماجتماعیمی مردم استقدرتمندحسی3گويند. برمی که متخلفانرارا تا انگیزاند

گاهیتبديلبهابرازهايقدرتمندهايمجازياينحسرسواومجازاتکنندودرشبکه

میخشونت وشودآمیز طورهمان؛ داده: توضیح سخاوت خشونت»که یزآمرفتارهاي

مبه يکیاز ممکناستبهصداقعنوان متغیرهايهايهنجارشکنی، ديگر در عمده طور

به و باشند داشته ريشه جامعه فرهنگی و رسانهاجتماعی نتوان ازصراحت يکی را ها

گرفته،هايانجامهايمهمرواجآندانست،ولیبسیارروشناستکهبنابرپژوهشعلت

دورازتواندبهنمیهمهينافکندهاستواهايامروزسايهشدتبررسانهموضوعخشونتبه

افراد،یزآمخشونتيهاباتوجهبهحجمگستردهبرنامهوهرگونهتأثیروپیامدمنفیباشد

حتیرسیدنبههدفيهاتوانديکیازراهخواهندپنداشتکهخشونتنیزمیيکجامعه

کج معنايیجز اين، و باشد زمطلوبـ بهيروياجتماعیندارد؛ رابرتمرتون،را تعبیر

باهدف حتیپذيرفتهوابزارها يعنیفردبرايرسیدنبهيکهدفـ هماهنگنیستند؛ ها

(.با19-3349:11)سخاوت،«گیردیبساازابزارينابهنجاروغیرمعمولبهرهممشروعـچه

انتظارداشتزمانجهانواقعیومجازيبايدهمتوجهبهنقشکنشگرانانسانیدرساخت

مجازيبهداخلشبکهمجازيهاومسائلموجوددرجوامعانسانیخارجازشبکهآسیب

يکیاز کند. متأثر را مرد زنو از تبعاتآنکاربرانفضايمجازياعم و کرده نفوذ

استکهدامنهخشونتاجتماعیهايديرپايجهانانسانیازديروزتاامروزمسئلهآسیب

ا جهان در اسآن شده کشیده نیز فضايمجازي به جديد متفاوتو شکلی به ت.مروز

بی که توهینی و تحقیر تهديد، نوع شکهر کاربران مجازي فضاي میدر ،دهندنشر

فعالیت و زيستروزمره بر غیرمستقیم اجتماعیآناندرتأثیراتمستقیمو هايفرديو

غیرمجاز مجازيو دريمیبسترهاياجتماعیمتفاوتازجمله و زندگیآنان و گذارد

تحت را آنان خانواده اعضاي ساير موارد از میبسیاري قرار دهدالشعاع مثالعنوانبه.

تواندرسهدستهنظاممردساالري،نقشسنتیخشونتعلیهزناندرفضايمجازيرامی
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ارزش سمت به رستگاري و زنان داد. جاي فمنیستی وکیخانی،می)مقهاي ی،نسلطای

خشونت(3388 میاما سايبري اجتماعی نافرمانیهاي مشاهده به خشم ابراز شامل تواند

اعتراض هنجارشکنیشخصی، اعتراضبه سیاست اجتماعیافراد، وگذاريبه هايخرد

هاييفرهنگیواجتماعیدرشبکهنشاندادنبههرنوعپديده کالنوياحتیواکنش

 از يکی حاوي که جمالتمجازي آمخشونتکلماتو افترا،ازجملهیز ناسزا، فحش،

 فضايمجازيپراکندروغتهمت، اکنون شود. شامل را صفاتناشايستو... کاربرد ی،

عرصهخشونت است. همیشه از بازاتر مختلف، کشورهاي جمهور روساي حتی که اي

سببشکلفعالیت 3اجتماعیخواهندبود.ناپذيرهايجبرانگیريتنشهايمجازيخود

هیچفیلتريبرايانتشارهیجاناتدرونیماوجودندارد.باچندضربهکیبوردوبااستفادهاز

هوشمندمیتلفن را دهدکه:منتقلکنیمپارسیشرحمیسرعتبهتوانیمعصبانیتخود

خشونت بین اخالقی بهتفاوت جنبشهاي ايجاد سبب که جحق مانند اجتماعی انهاي

اهمیتواحمقانهديگروجوددارد.هايبیياخشونت ،شدهاستو2استمهمپوستانسیاه

تحريکمیچالشتعیین را خشمما چیزيواقعاً ايناستکهچه بهارجاع)کند.کننده

هايهاياجتماعیتغییرچهرهدادهاست.رسانهپارسی(ابرازخشماخالقیبهلطفشبکه

ايخشمخودراباجهانبهدهندکهبدونهیچزحمتياهزينهجازهمیاجتماعیبهمردما

ساعتهموضوعابرازخشمدريکشبکهاجتماعی27يدريکچرخه»اشتراکبگذارند.

ازيکفنجانچايتاکشتارجنگیتغییرکند.ابرازخشونتديگرمنوطبهمقابلهبايک

هايهايیشبیهبهشبکهيقرارگرفتندررسانهطهواسبهآمیزنیستبلکهافراداتفاقخشونت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

بهزبانفارسیدربازهزمانیيکهفتهکهدرنیمهدومجمهوريامريکامختلفرياستنمونهبارزآنچهارتوئیت.3

منتشرشدهاست.89سال

2. Black lives matter پوستانالمللیاستکهازجامعهسیاهزندگیسیاهانمهماست.يکجنبشاجتماعیبین

صورتمنظمبهنجنبشبهکند.ايپوستانفعالیتمیآمريکاآغازشدوبرايمقابلهباخشونتونژادپرستیعلیهسیاه

درسیستمافتهيپوستانبهدستنیروهايپلیسونژادپرستیسازماناعتراضاتمردمیبهکشتهشدنسیاهیدهسازمان

پردازدقضايیوپلیسمی . پوستبهنامتريوانمارتین،درپیتبرئهيکپلیسازقتليکنوجوانسیاه2933درسال

#ايننهضتباهشتگ  BlackLivesMatter با2937هاياجتماعیفعالیتخودراآغازکردودرسالدرشبکه

پوستديگرآمريکايیدرسطحآمريکامعروفشد.برگزاريتظاهراتگستردهخیابانیپسازکشتهشدندوسیاه  
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کهممکناستسوژهحقیقیشونددرحالیبهابرازخشونتاجتماعیمیمحتوماجتماعی،

williams, 2018:5)«وجودداشتهباشدياخیر ومحیطاستيکرفتاريورزخشونت(.

هايمحیطبهقابلیتبههمیندلیلباتوجهدارد.آنیريگدرشکلمهمینقشاجتماعی

بااثرگذاري؛واچقدرگستردهخشونتيجادکنندهايهاکهعلتتواندريافتمجازيمی

آمیزتغییررودمحیطمجازيدرابرازرفتارخشونتگیريرفتار،انتظارمیمحیطدرشکل

شود،خشممردمخشونتاجتماعیمجازيشناختهمیعنوانبهآنچهدرمجموعايجادکند.

واکنش به منجر بزرگیاستکه اتفاقاتکوچکو فضايمجازياز هاياجتماعیدر

دهیبهاعتراضاجتماعیرا)چهدربسترزندگیهاتوانايیشکلشدهوگاهیاينواکنش

حقیقیوچهدرفضايمجازي(دارد.

خشونت ی:ورز خشونتتحلیل  میعلل را دستهورزي بعد چند در کرد،توان بندي

عاملراژنتیکیعواملوجسمانینقصمانندعواملیاساساًشناساناوليعنیزيستدسته

شناسندمیطبیعیامريراخشونتهاآن.دانندمیيکژرفتارنوعهریطورکلبهوخشونت

گژدستهدوميعنیروانشناسان.داردبیشترينمودافرادبرخیوجوددرذاتیصورتبهکه

کجفردشخصیتنقصبرحسبرارفتاري رفتارهاآنکنندمیتبیینرو معلولرايکژ

اجتماعیعواملوفردناسالمروابطازناشیکهدانندمیفردکودکیدورانتلخيهاتجربه

بخشتنهاکهاستبزرگیيخقطعهمانندهابهانسانشخصیتروانشناسان،نگاهدر.است

قراريرآبزدرناخودآگاه(تر)بزرگقسمتو(خودآگاه)استنمايانآنازکوچکی

يخیزيرينکوهقسمتمثابهبهانسانیهايیزهانگوتمايالت،شدهسرکوبعقايد»دارد،

«استهاانسانرفتاريکنندهیینتبکهاستناخودآگاهبخشاينودارندناخودآگاهحالت

 همکاران، و 3385)حیدري :52) رف؛ اجتماعی روانشناسان ازجملهاما انحرافی تارهاي

برحسبکنش میخشونترا هايمتقابلاجتماعیمطالعه »کنند. و مجرم بهروکجافراد

جامعهتضعیفکنترلخاطر بیرونی، يادگیريهايدرونیو و مشاهده با پذيريناقصو

منحرفتحريکمی افراد از الگوسازي و تقلید به انحرافی )احمدي،«شوندرفتارهاي

3394 ايندسته،91: در رفتارنظريه(. بروز اجتماعیجهتجلوگیرياز کنترل پردازان
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مطرحمی اجتماعیرا تراوسانحرافیبحثپیوند کهاستاعتقاداينبر3هیرشیکنند.

.باشدشدهضعیفياوگسستهجامعهوفردمیانپیوندکهدهدمیرخزمانیيروکج»

.هستندجامعهوفردپیونداصلیاجزاي1اعتقادو7درگیري،3تعهد،2وابستگیاوازنظر

ونباشدتفاوتبیديگرانهايخواستهوانتظاراتبهنسبتفرداينکهيعنیوابستگی

ممتازبهنقلازحیدريو)«گیردبکاروفراگرفتهراامورانجاممرسومهايشیوهوهنجارها

ازکهکنیماموريصرفراخودانرژيووقتمااينکهيعنیتعهد(.3385:57ديگران،

برخوردارنداجتماعیمقبولیت روزمرهزندگیدرمتعارفهايیتفعالبهکهافرادي.

ووقتفردهرگاهکنند.نمیيرفتارکجواندازندینمخطربهراخودموقعیتپردازندیم

انرژيووقتجرائمارتکاببرايکندمتعارفومقبولامورصرفراخودمحدودانرژي

باعثموجود،قوانینوهنجارهابودنعادالنهومناسببهاعتقادودرگیري.ندارداضافی

يابد.میکاهشفرديروکجمیزاندرنتیجهوشودمیفرديخودخواستهپیرويوهمراهی

يعنیجامعه دستهسوم اجتماعیو رويکردهايانسجام با نقشتضادشناسان اجتماعیبر

شکل در کلی میاجتماعی تأکید انحرافی رفتارهاي وفاقگیري رويکردهاي در کنند.

انحرافمنزلهبههااجتماعیهنجارهاوقوانیناجتماعیمبناومعیارهستندوتخطیازآن

نظرانتضاد،قوانینابزارکنترلطبقهدارابرامادرنگاهصاحب؛شوداجتماعیمحسوبمی

 اجتماعی نظام عملکرد از اجتماعی انحراف تضاد نظريه در است. غیردارا تأنشطبقه

کندودرواقعافراددريماهیتسیاسیپیدامیروکجهاينوينشناسیدرجرم»گیردومی

نابرابري به پاسخ را کجروانه رفتار اجتماعی نظام انتخابمیتعمداًهاي فعاالنه «کنندو

 3382)گیدنز، نظرياتجامعه399: میان در انحرافاجتماعیاشارهشناسیمی(. به توان

 رفاهيافقرنهشودمیاجتماعیهايبحرانومسائلموجبآنچهدورکیمازنظرکرد،

استآنازناشیتعادلیبیوتغییراتبودنناگهانیبلکهاقتصادي تغییراتاگر»چراکه.

شود؛هماهنگآنباوکندپیداانطباقآنباتواندمیانسانگیردصورتآرامیويکندبه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Hirishi, T 

2. Attachment 

3. Commitment 

4. Involvement 

5. Belief 
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شديدتعادلییبدچارجامعهوافتدمیاتفاقناگهانیوسريعتغییرات،کهیهنگاماما

ومسائلونارضايتیباعثاينودهدتطبیقآنباراخودتواندنمیانسانشود،می

شودمیاجتماعیهايآسیب » غیره، 3385)نايبیو تئوريآنومیسه(.35: در دورکیم

معرفیمی کندمتغیرمحدودکنندهوتأثیرگذاربرآرزوهاازجملهطبقه،مذهبوشغلرا

نجهتتبیینومرتو تواندفاصلهبیننیاز،خواستهورسیدنبهايننیازراکمکندکهمی»

تفکیکمی را افراد بزرگاز گروه انحرافدو -3کند: هنجارها رکج-2به به»وها؛

هستندوکج مسلطجامعه تابعفرهنگاصلیو دستهکوچکهنجارها درچهار ترروها

همهايگوناگونمیفرهنگخردهيانگرنما هنجارهاياننواشوند. به روهاکجبرخالفيا

هايفرهنگیتطابقیکارکرديومتناسبايجادکننداندمیاناهداففرهنگیوراهتوانسته

هم باو تناسبکنشکنندنوا اين » 3387)تنهايی، :345) نتوانسته؛ نابهنجارها بیناما اند

 هايموجودپاسخبهنیازهاهماهنگیايجادکنند.اهدافوراه

 اجتماعی مجازیی خودانگیز و خشونتجمع ارتباط

3وبو2وبپیدايشوفناوريتحوالتوتغییرموجببهروزنامهوراديوتلويزيون،

شدندشدستخو دگرگونی کهگرفتننظردربا. نوينهايفناورييواسطهبهانقالبی

پیامانتقاليعنیخودعموديشکلبهنسبتيزيادياندازهبهارتباطاتاست،گرفتهشکل

استپیداتحولگیرندهبهفرستندهومنبعاز کرده اينبر. ازافقیيهاشبکهاساس

مخاطب،گیرندهياديگرعبارتبهشدهاست.خودسنتیشکلجايگزينتعاملیارتباطات

اتکا در.کنداندامعرضفعالگرارتباطنقشدرخوداستقادرجديدهايفناوريبهبا

.استمخاطبخودنیازهايالگويوابتکاردارداهمیتآنچه3یزخودانگیجمعارتباط

جوانیکاربراناستعدادوابتکاريقوهازیزخودانگیجمعارتباطواساسیبنیادياشکال»

محتوابهکهگیردمینشأت 3383کاستلز،)«اندشدهتبديلتولیدکننده نظريه(.357:

بهجمعارتباط کاستلز را انگیز ارتباطبعدیخود ارتباطاتفرديوازعنوانسومیننوع

يکديگرهستندکنشزيستومیانجمعیمطرحکردهاست.اينسهنوعارتباطهمارتباط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Mass Self-communication 
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ارتباط اثربخشو فراگردي انگیز خود شبکهجمعی کاربران رفتار تحلیل در هايتر

)کاستلز، است 3385اجتماعی :5 می(. مباحثی شودازجمله تبیین حوزه اين در توان

هاياجتماعیدرزمینهابرازخشونتاجتماعیوبازتولیدقدرتهايکنشگرانشبکهفعالیت

است انگیز شبکهخود اين در کاربران چالش. به با طريقها از موجود قدرت کشیدن

آمیزسعیدارندمبادالتقدرتدرسطحجامعهراتغییردادهوياقدرتابرازهايخشونت

چنیننظرياتیمی تعمقدر با و چالشبکشند به شبکهرسمیرا تأثیر هايارتباطیتوان

افتد،تحلیلهايمدنیکهاتفاقمیانواعنافرمانیهاياجتماعیجديدوجديددرجنبش

توانبرايمصرفجمعیخودانگیزدرپیپاسخبهاينسؤالاستکهآيامیکرد.ارتباط

اينرسانههاياجتماعینوعیسیاسترسانه يا سیاستگذاريکرد؟ بهها و هستند گريز

اياستکهراهرابرهرگونهبههااندوقدرتدرشبکهگذاريرسیدهعصیانعلیهسیاست

باايازسويقدرتسیاسیياحتیجامعهمدنیبستهاست.کاربرانشبکهنوعمداخله ها

سیاستتوانندبهابرازخشونتاجتماعیمی از نوعیگريز قدرترازدهپسگذاريرا و

سیالتعريفکنند.

هاحتیبرکنشاند.آنهجايجهاندستانداختوبیشبههمههاياجتماعیکمشبکه

هايمهمیهمبرايارتباطاتو.اينتحوالتحاملپیامانداثرنهادهمتقابلمردمبايکديگر

شبکه است. اجتماعی روابط براي دچارهم را مردم زندگی و جامعه اجتماعی هاي

 است. تحوالتانقالبصنعتیکرده اينزماناحتمالنزديکشدن»تحوالتیمشابه در

چالشیبرايمتقابلمیانآنردمبههموکنشم ازطريقفضايمجازي، پردازانهينظرها

به استجديد آورده «وجود 3389)ويلیامز، شبکه233: امروزه بنابراين اجتماعی( هاي

ويژه میکارکرد ايفا انسانی تعامالت در بیشاي افراد و ارتباطاتکنند حجم ترين

دهند،طبیعیاستکهاثراتفضايمجازيدرفضاشکلمیغیرحضوريخودرادراين

میباألخصزندگیاجتماعیشئونتمامی نظر به شود، رسدخشونتاجتماعیمشاهده

استوشبکه اينکنشکنشجمعیدردورانمعاصرپیچیده ايجاد هاهاياجتماعیدر

نسبتبهموضوعاتهايمجازيخشونتاجتماعیسزايیدارند.ازطرفیدرشبکهنقشبه
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دلیلخشمهاياجتماعیبادلیلوياحتیبیشودوکاربرانشبکهمختلفبازتابدادهمی

گاهیاينخشونتاجتماعیخودرانسبتبهموضوعاتمختلفابرازمی کنندواحتماالً

شودتحقیقسعیمینيدراشود.اجتماعیمجازيتبديلبهيککنشجمعیمجازيمی

مشاهده اعتراضخشونتبا ابراز شبکهنحوه در جامعه اجتماعیافراد هاياجتماعیآمیز

هنجارشکنی بینسبتبه يا و شکلشدهمشاهدههايعدالتیها بر هايکنشگیريشیوه،

آمیزمجازيتبیینیارائهشود.جمعیخشونت

 .شبکهاجتماعیدرارتباطاتامروزينقشزياديدارد 

 هاياجتماعیدرايجاداينوشبکهاستدهیچیپاتکنشجمعیدرعصراطالع

 هانقشدارند.کنش

 شبکه غیرسیاسیکاربران و موضوعاتمختلفسیاسی نسبتبه اجتماعی هاي

 دهند.میواکنشنشان

 آمیزباشد.توانخشونتواکنشکاربرانمی 

 آمیزنسبتبهبعضیازموضوعاتبسیارفراگیروپربسامداست.واکنشخشونت 

 خشونتواکنش شبکههاي در میآمیز مجازي يککنشهاي به تبديل تواند

جمعیشود.
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 مجازی )منبع: محقق ساخته( زیآم خشونتهای فرایند ابراز واکنش .1نمودار 

يرادرکنشگرهايمجازيواجتماعیدرشبکهتوانرابطهبینابرازخشونتمیدرمجموع

نمودارزيرخالصهکرد:


 چرخه ابراز خشونت اجتماعی توسط کاربران .9نمودار 

تاثیرشبکههاي
ارسانهايدر
برقراري

 ارتباطاتجمعی

واکنشنشان
دادنکاربرانبه
موضوعات
 مختلف

خشونتآمیز
بودنبعضیاز
واکنشهاي
 کاربران

فراگیرشدن
واکنشهاي
 خشونتآمیز

تبديلواکنش
هايخشونت
آمیزفراگیربه
 کنشجمعی

مشاهدهپديده.3
 خشونتبرانگیز

بازتابواکنشخشونت.2
 آمیزدرشبکهمجازي

دعوتبهکنش.3
 جمعی

ايجادکنش.7
 جمعیمجازي

ايجادکنش.1
 جمعیحقیقی
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 روش تحقیق

روشیمضمون،ياتماتیکاست.تحلیل3هادراينتحقیقتحلیلمضمونروشتفسیرداده

استکیفیيهادادهدرموجودالگوهايگزارشوتحلیلشناخت،براي روش،اين.

وغنیهايیدادهبهرامتنوعوپراکندههايدادهواستمتنیهايدادهتحلیلبرايفرايندي

براي:استیروشیتحلیلمضمونطورکلبهکند.میتبديلتفصیلی

الف(ديدنمتن

نامرتبطظاهراًب(برداشتودرکمتنمناسبازاطالعات

ج(تحلیلاطالعاتکیفی

مندشخص،تعامل،گروه،موقعیت،سازمانيافرهنگد(مشاهدهنظام

(3389:318)عابديجعفريوغیره،هايکمیکیفیبهدادههايهـ(تبديلداده

هايتحلیلمضمونابزارمنعطفومفیدياستکهبرايتحلیلحجمزياديازداده

ومفصلمی تممبیناطالعاتمفیديدربارهپیچیده مضمونيا توانازآناستفادهکرد.

ايازالگويموجوددرمجموعههاوسؤاالتتحقیقاستوتاحديمعنیومفهومداده

نشانمیداده را )دهد.ها غیره، عابديجعفريو نقلاز 3389برنوکالرکبه :352)

پژوهشگرطورکلبه نظر به که است متن در متمايزي و تکراري ويژگی مضمون ی

است.نشان سؤاالتتحقیق با رابطه خاصیدر تجربه درکو منتخباينروشدهنده

لمضمونکیفیاستوشبکهمضامینبراساسيکفرايندمشخص،مضامینپژوهشتحلی

 مضامین پديده(، مضمون سطح )اولین دهندهپايه و)دستهسازمان پايه مضامین بندي

مضمونيآنشدهخالصه به انتزاعیها )استعارههاي فراگیر مضامین و وتر( اساسی هاي

نمايش و استخراج متن( بر حاکم کلی خواهدمضمون اساسداده بر مراحل اين شد.

(انتخابشدهاست.2001الگويجايگاهمضموندرشبکهمضامیناترايتواسترلینگ)

زبانتويیترواينستاگرامکهدرنیمهجامعۀپژوهشراجمالتمنتشرشدهازکاربرانفارسی

 سال 89دوم سال اول نیمه موجببرانگیختنخشونتاجتماعیکارب88و اينکه ران

میشبکه تشکیل است، شده میها زير جدول در و کلیدهد فهرستمشخصات توان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Thematic Analysis 
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بازه در اجتماعی برانگیز خشونت موضوعات زمانی ي 3389مهر را3388وريشهرتا

مشاهدهکرد.
مهر ی زمانی . فهرست مشخصات کلی موضوعات خشونت برانگیز اجتماعی در بازه1جدول 

 1322 وریشهرتا  1321

رد

 یف

ی خبر نمونه

 منتخب
 شرح اتفاق

حکمسحرتبر3

کهاينستاگرامیواينر،يک3399خرداد25زادهتبرسحربهملقبخويشوند،فاطمه

االرض،تشويقبهفساددرافسادفیتهرانارشاددادسرايدستوربه3389مهراواسط

گري،توهینبهمقدساتازطريقتوهینبهحجابوازطريقتشويقجوانانبهاباحه

خويشوند فاطمه به استدستگیرتحصیلمالنامشروع 29خبريبخش.شده :39

باگزارشیقالبدرراوياعترافات3389مهر39شبشنبهسهصداوسیماتلويزيون

آرزويهمیشهگفتبرنامهايندراو.کردپخش«فرهنگدربارهصريح»سرفصل

باعثبرتون،تیمساختهمرده،عروسشخصیتبهاشعالقهوداشتهشدنمعروف

شبیهراخودشها،عکسفتوشاپوفراوانهايگريمجراحی،هايعملباکهشده

.کندپیدابیشتريطرفدارانطريقاينازوکنداو

2

مناظرهعلمی

شبکهچهاربرنامه

زاويه

زادهو،باحضوردکتررضوانحکیم3389آبان9مجلۀتصويريعلومانسانیزاويه،

.ايدۀنهادعلمبرايبهبودعدالتآموزشیدرايرانپرداختدکترطیبهماهروزادهبه

فرهنگستاندکترماهروزادهاستاددانشگاهالزهراوهمسرغالمعلیحدادعادلرئیس

دربارهعدالتآموزشی7ادبفارسیکهيکیازمهمانانبرنامهجديدزاويهشبکه

دربخشیازحرف تأکیدبراينکهمخالفجديمدارسغبوده، یرانتفاعیهايشبا

 است: گفته سن»بوده، به پسرم وقتی چون کرديم تأسیس غیرانتفاعی مدرسه

مانسانیبرود،مدرسهمناسبیبرايشوجودبهرشتهعلوخواستیدبیرستانرسیدوم

نداشت بحثيهاگفته«. زاده شبکهماهرو در را بسیاري راههاي اجتماعی هاي

انداختهاست.

3
حکمقتلمیترا

استاد

ويشدنکشتهحادثهبهاستادمیتراقتل دست نجفیمحمدعلیهمسرشبه

سالحازگلولهکیازشلاستفادهباکهدارداشارهتهرانپیشینشهردارومدارسیاست

شدانجامگرم قتلاشخانهدرگلولهضرببه3389خردادماههفتماو. .رسیدبه

سعادتيمنطقهدرآرمیتابرجهفتمطبقهدرمنزلشحمامدراوجسد تهرانآباد

شديافته وحدتخیابانآگاهیپلیسبهمراجعهبابعدساعاتینجفیمحمدعلی.

فیدرنج.شدبازداشتوکرداعترافاسلحهبادومشهمسرقتلبهتهراناسالمی

بهرياستقاضیمتینبرگزارشددرموردجلب3388ارديبهشت37دادگاهیکه
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رد

 یف

ی خبر نمونه

 منتخب
 شرح اتفاق

میلیاردتومانپرداختکردهاستکهحدود39رضايتخانوادهمقتولگفتحدود

میترااستادبودهاستسکه3352میلیاردآنمهريه9 درنهايتشعبهدهمدادگاه .ايِ

کیفريمحمدعلینجفیرابهششسالونیمحبسمحکومکرد.

7
رفتنمهنازافشار

بهخارجازکشور

 اواخرسال افشار ادامهتحصیلعنوان84مهناز ويعلتسفرشرا ايرانرفت. از

باانتشاراستوريدرصفحهاينستاگرامش،بااعالم3389افشاردرمهرماه.مهنازکرد

 ياسینرامیننوشت: ولی»جدايیاز قوييکوجوديداره. آدمیضعیفيا هر

اونارووقتیتصمیممی باشیو وجودداشته باشیبايددوتا گیرييکمادرمجرد

فرزندتقوي بکنیبرايخودتو هم تر سب« استوري خشونتاين ببرانگیختن

کاربراندرموردازدواجوسفروماجرايطالقويشد.

1
حکمقاتلرومینا

اشرفی

رادرخرداداوپدرشکهبودتالشیساله33نوجواندختر3391متولداشرفیرومینا

همراهبهازدواجش،باخانوادهمخالفتعلّتبهمرگازپیشاورساند.قتلبه3388

تحويلپدرشبهوکرددستگیررااوپلیسامابود،گريختهخانهازپسرشدوست

پساوپدر.داشتهمراهبهاجتماعیهايشبکهدررازياديهايواکنشاوقتل.داد

قانوندراينکهازاطالعباواستدادگستريوکیلکهدامادشبامشورتاز

رساند.قتلبهداسباراويشود،نمیقصاصدمولیاسالمیمجازات

5
افشايرئیسبنیاد

مستضعفین

39خيتاربنیادمستضعفانانقالباسالمیدربرنامهنگاهيک،درسیپرويزفتاح،رئ

مستغالتدربارهبرخیازامالکاينبنیادتوسطبرخیمسئوالنازجمله89مرداد

ومطالعاتمرکزنژاد،احمديدفترچونخاصینهادهايیوافرادتملکتحت

مجمعدستدرمرمرکاخموالوردي،وابتکارهاخانمدستدرزنانتحقیقات

دستبهافشاگريباران،بنیادعادل،حدادفرهنگمدرسهنظام،مصلحتتشخیص

هاخانمعادل،حدادمصلحت،تشخیصعمومیروابطنژاد،احمديدفترمتقابالًزد.

نیرويوارتشدريايینیرويدوکوههپادگانعمومیروابطموالوردي،وابتکار

اينکهداشتاظهارفتاحآندنبالکردند.بهگیريموضعفتاحاظهاراتبرابردرسپاه

هاآنهمهازخوداطالعاتناقصبیاننحوهعلتبهونبودهشخصیتصرفات

کرد.عذرخواهی

4

بحرانکروناو

مراسممحرمو

تصمیمبهتعويق

کنکوردوباره

سراسري

اينخبرباتوجهبهاتفاقاتمختلفیکهدرچندماهگذشتهافتادهازجمله،عدمقرنطینه

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

دربازگشايیمدارسوبرگزاريمراسمعزاداريمحرم،انتخابشدهجمهوراستير

تصمیماست. اظهاراتضدونقیضآنگیريمسئولینآشفتگیدر توجهو عدم ها،

خشونتاجتماعیمجازيرااعتماديبهآمارهايرسمیمردمبهمقرراتويژهوبی
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رد

 یف

ی خبر نمونه

 منتخب
 شرح اتفاق

يریکنکورسراسريامسالمتأثراززمانهکرونا،باتأختحريککردهاست.ازطرفی

 پیش79بیشاز از زمانی اساسبرنامه بر بود قرار آزمون اين شد؛ مواجه روز

اما33و32سازمانسنجشآموزشکشورروزهايشدهنییتع برگزارشود تیرماه

براساساعالمستادملیحالنيتريبرکنکورسايهانداخت.بااامسالشرايطمتفاوت

قرارشدکنکورسراسريدرروزهاي 28مقابلهباکرونا ،39 مردادماهواول33و

 شود؛ برگزار مانشهريورماه يکهفته يکاما طی علوم وزير مقرر موعد به ده

مصاحبهتلويزيونیاعالمکردکهدوبارهکنکوربهتعويقخواهدافتاد.

9

اعدامنکنید)با

محوريتحکم

نويدافکاري(

ايران3384مرداداعتراضاتمعترضانازوايرانیگیرکشتیسنگريافکارينويد

دراعتراضاتايندرشرکتبهخاطرايراناسالمیجمهورينظامادعايبهاو.بود

اينجرياندرامنیتیمأموريکقتلهمچنینومحاربهاتهامبهودستگیرشیراز،

47وحبسماه5وسال5اعدام،باردوبهديگراتهاماتازفهرستیواعتراضات

کاربرانشبکهمحکومشالقضربه هاياجتماعیاعترافنويدمبنیبرقتلراشد.

هاياجتماعیزياديدردانندوهمیناتفاقمنجربهخشونتاعترافاجباريمیيک

قوهقضائیهمدعیاستکهنويدافکاريدردادگاهعلنیوبدونفضايمجازيشد.

گونهشکنجهوآزاريمحاکمهشدهاستوبهاتهاممباشرتبهقتلعمدحسنهیچ

شدهواينحکمازسوي قصاصترکمانبراساساسنادومدارکمحرزمحکومبه

.ديوانعالیکشورنیزعیناًتأيیدشدهاست

8

افشايناممتجاوز

سريالیدر

دانشگاهتهران

هفتادي دهه پسر نام وردي امام کیوان باستاندانش، رشته دانشگاهیشناسآموخته

داشتوبراساسادعاهاباارتباطویفروشتهرانبودهواطرافمیدانانقالب،کتاب

تهراندرسال دانشگاه يهااغفالشماريازدانشجوياندخترپرديسهنرهايزيبا

هايتوئیت.ازدانشجوياناينمجموعه،تجاوزکردهاستیتوجهاخیر،بهتعدادقابل

هايزياديفراوانیتوسطدخترانقربانینوشتهشدهاستوهمچنیناسکرينشات

کهاينامراندمنتشرشدهاستازروايتدخترانیکهقربانیاينمتجاوزسريالشده

شد.پسازافشاينامکیوان88هايزياديدرمردادوشهريورسبببروزاعتراض

امام سینا چون کسانی نام علوم)یعیربوردي دانشکده هفتادي دهه دانشجوي

دعوايمجازيويبايکیازافشاکنندگانواجتماعیدانشگاهتهران(کهمنجربه

قرصشدوآيدينآغداشلوويکیازکارمندانقديمی299درنهايتخودکشیبا

توفارسیوهاانداخت.بهوجودآمدنجنبشمیکاالبهنامنیمارابرسرزبانديجی

ازاثراتهمینخبراست.میسکوتنکن
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رد

 یف

ی خبر نمونه

 منتخب
 شرح اتفاق

39

حذفتصوير

دخترانازطرح

بجلدکتا

رياضی

بههمراهداشتمختلفهايبسیاريراازسويافرادحذفتصاويردخترانواکنش

بهاري،طوريبه نسیم خودکه شخصی صفحه در رياضی کتاب جلد تصويرگر

 بودم.»نوشت: دبستانکشیده چندسالپیشبرايکتابرياضیسوم اينطرحرا

يکی ندادند اجازه و کلیممیزيخورد هم اصلی بااليدرختطرح دخترها از

آمدهاست:وپرورشايکهازسويروابطعمومیسازمانآموزش،دربیانیه«باشد!

رياضیمطرح» مفاهیم تعداد و بود شلوغ بسیار قبلی تصوير آنازآنجاکه در شده

گردد.ترخلوتتصويربسیارزيادبود،پیشنهاددوستانبراينبودهاستکهتصوير

تصوي دانشازآنجاکه دو شکلآموزر برخی که دستاندختر در هندسی هاي

برداشتآن است؛ قبیلحذفدستوريتصاويردخترانهاستحذفشده هايیاز

کاربرانفضايمجازي،حذفتصويردخترانازرويجلد«گیريشدهاست.نتیجه

موردانتقادشديدقرار کتابدرسیرياضیسومابتدايیدرسالتحصیلیجديدرا

.دادندوآنرامصداقیازضديتجمهورياسالمیبازنانتعبیرکردند

اجتماعیدرزیآمخشونتبروجودبازخورددیتأکهايخبريکهبابامشخصشدننمونه

رفتیم.شدهيگردآورهايسازيدادهسادهمنظوربهبهسراغکدگذارياولیهاظهارنظرات

هاهايمجزاازسايردادههايمشابهدرطبقهتادادهکندکدگذاريدراينمرحلهکمکمی

با مواجهه هنگام بازخوردخود نشر درثبتالگوهايمختلفکنشگراندر بگیرند. قرار

 جملهذکرشدهموضوعات نحوه نشانه، از استفاده جمالت، نشر در وبندي ضمنی هاي

عنوانادهازعکسويافیلمبهصريحپیام،تداومواکنش،استفادهازبرخوردطنزآمیز،استف

هاحجمکامنتتيدرنهاآمیزوسند،رجوعبهمنابعغیرمرتبط،استفادهازالفاظخشونت

هاپرداختیم.بنديمضوندرهرپستبهدسته

داده ها:تحلیل داده تحلیل تماتیکسهبراي يا مضمون روشتحلیل پژوهشبه هاي

هاياينستاگرامکاربرانايندوشبکههاوکپشنتوئیتمرحلهاساسیتجزيهوتوصیفمتن

نوشته شاملاستخراججمالتاصلیاز بازگوکردنمعناياجتماعی، دوم هايکاربران،

ايجادکدهاياولیهوسومجستهرجملهاصلی درو وجويشناختمضامینطیشد.
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کوچک عباراتدر تا جمالتتالششد ااستخراج معنايی واحد تاترين نتخابشوند

سپسمعنیاصلی باشند. برداشته در قالبمضمونهرجملهبیشترينمفهومکیفیرا در

درمرحلهبعدسعیشدتادرهرخبرخوشه يافرعیدرهمانکدگذارياولیهثبتشد.

طبقاتمشرکیازمضامینمشترکساختهشودتاازمضامینمشترکتوصیفجامعیاز

شبکهابرازخشونتاجتما در عیافراد تعداد درنتیجه کد3282هاياجتماعیارائهشود.

یبهدستآمدشبکهاجتماعنظرکاربراندردو2959اولیهبهروشکدگذاريبازازبین

 بنديشدند.مضمونپايهطبقه338کهدر

 تمام دوم مرحله بهمضمونسازمان338در طبقهدهنده در بنديعنوانمضامیناولیه

درددقرارگرفتتااوالًهمخوانیمضامینباکدهايمستخرجبررسیوکنترلشودومج

بنديتحلیلیقرارگرفتند.اينبارسعییدرونیمجدداًمورددستههمگونیکدهاازنظرثان

همتحلیلشوندتاشبکهدرکنارشدتماممضامیناولیهاخبارمربوطهنهمجزاازهمبلکه

ونتبرانگیزاجتماعیدرفضايمجازيترسیمشود.برايترسیمشبکهاصلیمضامینخش

نمونه تمام مضامین مجدداً پااليشومضامین با گرفتو قرار هم کنار در خبري هاي

سازمان پايه، مضامین انتخاب به دست مضامین بازبینی و بدونزدهیرفراگدهنده شد.

نمونه مشترک مضامین مجدد مختترکیب خبري هاي مضمون اعتبار آمدهدستبهلف

موردتوافق و 8تيدرنهانبوده پااليش از فراگیر سازمان73مضمون دهندهمضمون

.شدهاستحاصل

 شرح تحلیلی شبکه مضامین خشونت اجتماعی مجازی .9جدول 

 مضامین پایه
مضامین 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

3

فريبیعوامهاسلبريتیبودنمردم/پوپولیستدادنيبفر

تی
بري
سل
به
ت

شون
خ
راز
اب

ها

تناقضمردمهمراهیمندياجتماعی/عدمشعاردغدغه میانستمديده/

عملوشعار
تناقضدررفتار

 نظرحیطهازخارجومختلفاموردراظهارنظر اعالم يدانشهنري/

/علمیاساسوپايهبدونکردنهادرامورسیاسی/انتقادسلبريتی

نظردهی

غیرمتخصصانه

زحمتتحصیلمالبینامشروعمالها/تحصیلسلبريتیبودنبدکاره
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 مضامین پایه
مضامین 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

متظاهرانهعقايد/پايبنديبهمنافعشخصی/رفتارابرازدرکاريمحافظه

درايران
کاريمحافظه

کسبشهرتکاذبهاشبکهاستعدادي/شهرتدرمعروفیتبهمددوايرالشدن/بی

2

نظام/متجاوزدرمتجاوزينج.ا/تشويقنظامدرمتجاوزينمجازاتعدم

زندگی به تجاوز جامعه/ در متجاوزين آزادسازي نظام/ سران بودن

تجاوزشده/فرديتازحماعدممردم/

مجرمینعدممجازات

مشهور

سی
سا
نا
انو
هق
تب

شون
خ
راز
اب



روايتبانظاممخالفانانداختندامبه نشر وتجاوز/ دروغین خبر

افکنی/تفرقه

حمايتازسیاستِ

فیکنیوز

حکومت/جنايتتحتلوايحفظجهتدرنظامیضداسالماقدامات

زيرمردمجهلازا/استفاده.جنظامحکمرانیدرديناهمیتدين/عدم

ج.ا/توسطدينسايه

قراردادندينبازيچه

درحکمرانی

بیبیتازانقالبیونبیشترسهمدرخواست سادهشعاراهمیتیالمال/

موروثیزيستی انقالبی/هايخانداندرثروتوقدرتبودنانقالب/

ینیسراننظام/نشکاخ

توجهیمسئوالنبی

يهاآرماننظامبه

انقالب

اسالمی/به-ايرانیزندگیسبکبامغايرزندگیسبکباقهريبرخورد

يرانیازندگیسبکبامغايرزندگیسبکنشناختنرسمیت

بهحکومتجوانان/دخالتتفريحاتازنادرستی/خوانشاسالم

افراد/تجويززندگیانقالبیبرايتماممردم/زندگیخصوصیيعرصه

ارزش آرمانضد تمام هنجارخواندن غیرانقالبی/ فرهنگبودنهاي

پوششوغريبیبعج متفاوتوبودن/رواج ايران/درآرايش

ظاهرانقالبی/گذاريبرارزش

رسمیتعدمبه

هايشناختنارزش

مردمعادي/مقابلهبا

هنجارهايضدانقالب

اسالمی

باال/محدودکردنافراددراجتماعیهايسرمايهباافرادازنظامترسیدن

فضايمجازي/رصدفعالیتافرادمعمولیدرفضايمجازي/

تحديدسرمايه

اجتماعیافراددر

فضايمجازي

بیقتلدرج.انظامدانستنمقصر نظام/دردخترکشیگناه/تأيیدمردم

اسالمی/جمهوريدربشرحقوقنشدنج.ا/رعايتنظامنامناسببودن

نسبتوج.ا/تشبیهدرجوانانغیرعادالنهمردم/کشتارحقدرج.اجنايت

کشتنحکومتبهج.احکومتدادن نظام/ بودن جنايتکار ضحاک/

 بیناعادالنه کشتنجوانان/ بودن ج.ا/مباح براي جوانان جان اهمیتی

فرزنددرنظام/

عدماحقاقنیازهاي

اساسیآزادي،امنیت
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 مضامین پایه
مضامین 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

عده به منابع چپاولتخصیص طبقاتی/ فاصله احساس محدود/ اي

بخشیبههاينظامبهنفعشخص/تفاوتمیانغنیوفقیر/ارزشسرمايه

یالتتحصشدنوثروتازهم/فراهمقدرتثروتمندان/حمايتتوامآن

کاخازفقراماندنمحروم/ثروتمندانبرايتکمیلی نشینتحصیالت/

شدنمسئوالن

طبقاتیشکافتشديد

انقالبازبعد

3

ازاللهحزبتفکردررهبرينبودننقدپذير رهبري نبودن معصوم ی/

اطاعت واليتمداران/ توسط رهبري خطاي پذيرش عدم خطا/

فقیهدرمذهبشیعه/یولوچرازچونیب

خطابودننقدرهبري

ج.ا
ام
نظ
ت
داي
هه
تب

شون
خ
راز
اب



بهرهبريفساد/سکوتگسترشدررهبريسکوت درمشارکتمنزله

/گذارانقانونبودنفساد/سکوترهبرينشانیازفاسد

دامنزدنبهفسادمالی

باسکوترهبري

خويشانمنابعتخصیصدررهبريعدالتیبی به بخششرهبري ملی/

 رهبري/ اقتصادي دارايی شفافیت عدم مالیسوءاستفادهنزديک/

 رهبري درخواستیتبنزديکان با رهبري موافقت مالیالمال/ هاي

انقالبیونشاخص/

امتیازبخشیرهبريبه

نزديکان

 نظام/ مسئولین و عادي مردم دراندمصلحتتبعیضمیان رهبري يشی

حمايت برخورداريمستضعفیناز عدم مسئولینناکارآمد/ حمايتاز

رهبري

انديشیمصلحت

نارهبريدرتشديد

یعدالت

7

برپايیباجمهوریسرئمردم/استقبالکناردرجمهورياسترحضورعدم

محکومتینیخودبرترب/مراسم افرادمسئولین/ مسئولینوعادينابرابر

سبکزندگیمرفهيکسان/جرمارتکابدر

نابرابريسبکزندگی

مردمومسئولین

می
سال

يا
ور
مه
ج
ظام

نن
يرا
مد
و
الن

سئو
هم
تب

شون
خ
راز
اب



بی ادعاي شفافیت/ بودنفقدان محدود ادعاي مسئولیت/ در اختیاري

گرقانوناختیارات/ پذيرشاشتباهات/ عدم عدموجودمقصريزي/ يابی/

 انجاماموربدونپاسخگويیبهسازمانشفافدرپاسخگويیبهمردم/

شبهات/

ضعف

پذيريمسئولیت

میاننقدپذيريفرهنگنبودننظام/مقبولمنتقدينبهیزنبرچسب

 ادعايبودنيرخطاناپذمديران/ یدرمصلحتخواهاقداماتمسئولین/

قبالسؤاالتمردم/

يرينقدپذضعفدر

مديران

-اليهدرفسادبودناقتصادي/مشهودومالیفسادهايبهرسیدگیعدم

فسادهاي دريکسانمسئوالنچرخشباشدهسیستمیقدرت/

اخالقیمفاسدبراداراتوهاسازماننظارتمختلف/عدميهامنصب

فساداقتصاديو

شدهينهنهاداخالقی
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 مضامین پایه
مضامین 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

متجاوزبودنتمامچپ متجاوزبودنتماممسئولیننظام/کارکنان/ ها/

/تجاوزدرامرمدارسدردرستنظارتوجودعدم

مسئولینمقابلهجوانان/عدمپرورشدرمناسبفرهنگیبسترهاينبود

کاذب/طلببافرهنگشهرت

-توجهیبهفرهنگبی

سازي

روانی بیماران بازداشت بودن متهمان/ناعادالنه قضايی کردن محکوم

مجرم مجازي/ عدمبودنفضاي فرهنگیآموزشوجودديوانگی/

درمان/مدارسدرپرورشنهوآموزشبرتکیه/مدارسدردرست

ازبیماراننکردن استفاده ازهاروشسايکوپات/ يخشن/عدماستفاده

ياقناعی/هاروش

هايقهرياتخاذروش

يناهنجاريبازدارنده

نظام/عدمبدنهدرناسالمافرادنظام/مديريتمديرانيیگودروغ

 تعهدو نااليقتخصص، هايمقاممسئولینبودنتجربه/ يخودرأمهم/

متخصصافرادبامشورتعدمومسئوالنبودن نبودنمتخصص/

ي/ناديدهگرفتنافرادمستعد/سازشفافبامسئولینآبرويیمسئوالن/بی

نحوهگزينشگريغیرمتخصصانه

يوساالريستناشا

عدممشورتبا

متخصصین

1

درمجرممسئولینصادرهاحکامشفافیت/عدمقضائیهقوهصداقتعدم

هماهنگقوه قضايی/هايپروندهدرقاضیانحکمنبودنقضائیه/

مسئولینمجازاتتخفیف ازمجرمین اجباري اعتراف /اتخاذ

درناعادالنهوهورزانغرض/قضاوتناحقبهمتهم/بازداشت

دادگاهدوگانهجرم/برخوردماهیتبهتوجهبدونحکمدادگاه/صدور

صدورهايمتهمبا ي/کارپنهانجهتدریرانهگسختاحکاممختلف/

صدوراحکامنادرستباپارتیوالبی/

اعتماديبهدادگاهبی

قضايیانقالباسالمی

ت
دال
يع

جرا
ها
تب

شون
خ
راز
اب



فرزندحقوقمتجاوز/ناقضگذارانقانونازحمايتدرقانونسختگیري

بشر/قانوندرقاتلوالدينمجازاتبینییشپقانون/عدمبودن يضد

قانون/عدمدريکسانجرممجازاتنبودنقانون/يکسانبودن

کشور/حمايتقوانینبودنزنقانونازارتکابمجدد/ضدبازدارندگی

ازفرزندکشی

نامناسببودنقوانین

مجازاتاسالمی

حکومتدانستنقضاوت/ناعادالنهدرروحانیتنادرسترأي

پرستیخرافهمحرم/ترويجبرپايیازروحانیتمالیروحانیت/منفعت

دين/سايهزيرمردمجهلازتوسطروحانیت/استفاده

عدماعتمادبهجامعه

روحانیتدرقضاوت
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 مضامین پایه
مضامین 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

5

نادرست/تبلیغات فرهنگ اجباري/ اعترافات خبرپخش ي/سانسور

بانیخبر/دروازه

کرامتبهاحترامعدم

انسانی

اب
انه
رس
به
ت

شون
خ
راز

می
مو
يع

ها


اذهانانحرافیما/صداوسدردروغینخبرنشر با کوچکعمومی

بزرگنمايیتلفاتگزارشدرسیمايی/اغراقنما کوچکوامريکا/

یمادرحمايتنظام/صداوسمغرضانهدهیشده/پوششسوگیرييینما

ارائهتصويرغیرواقعیازصداوسیماصداوسیما/حمايتسوگیري نظام/

جهاناز

عدمايفاينقش

رسانییآگاه

الپوشانیاموربهمردممطالباتتنزيل نادرستاقداماتغیراساسی/

تغییر مسئولین/ و اجتماع/منحرفبهسیاستحوزهازارعابدولت

دولتیزندگیسبکاقتصادي/تحمیلمشکالتازمردمذهنیتکردن

سازيفرهنگیمردم/عدمانتشارعقايدمتفاوتدرصداوسیما/يکسانبر

یما/صداوسدر

رکنفرهنگیاستبداد

4

قضاوتیريوعدمسوءگمجازي/فضايدریافکارعمومشدنفريفته

 ناشايست/ انتخابات تجربه / عدمدرست دادگاهعدالترعايت در

بیدادگاهدرمردمشدنمجازي/قربانی اسرارخمجازي/ از بري

تغییراتصحنهپشت مطالبه مطالبات/ بودن نامشخص به متهم /

گیريگفتمانمشترک/ترس/قضاوت/عدمشکلدربزرگ/سوگیري

شوخیگرفتن/

قضاوتنادرست

افکارعمومی

ي
جاز

شم
کن
به
ت

شون
خ
راز
اب



دعوت فعالیتفرهنگی/ لزوم فعالیتسیاسی/ جمعیاعتراضبهلزوم

اجتماعیبهتداومکمکسکوت/یخواهوطنویپرست/وطنبرايتغییر

/منديدغدغه/مجازيفضايازخارجحکام/درگیريافرادظلم

دعوتبهکنشگري

اجتماعی

9

دانستنحیوانات/افتضاحبهشیعیانمذهبی/تشبیهاعتقاداتخرافهدانستن

عزاداران/تمسخر بودن مناسکمحرم/نادان کارايی عدم مذهبی/ائمه/

ناسزابهائمهاطهار/ناسزابهاعتقاداتمذهبیمردممسلمان/تحجرمردم

مسلمان/توهینبهمناسبتمذهبی

توهینبهديناسالم

ين
هد
تب

شون
خ
راز
اب

ي
دار



قتلوکرونامراسمبرگزاريبودنعامدانه منفعتعام مالیمردم/

مالی/اهمیتمنفعتبرايپرستیخرافهمحرم/ترويجبرپايیازروحانیت

یان/مذهببرايعزامراسمبودنجشن/تفريحبهنسبتعزاداريارزشو

طلبیعلمايمنفعت

دين
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 مضامین پایه
مضامین 

 دهنده سازمان

مضمون 

 فراگیر

مدرن/خرافیبودندين/جوامعنیازهايدراسالماحکامنامناسببودن

بودن قوانینبودنشیعه/مغرضانهفرهنگنامناسب يتکفاعدماسالم/

صرفهزينهگذارقانوندراسالمیسنت داري/يندهايپوچبرايي/

هزينه مناسکانتقال کارايی عدم جامعه/ بخشمحروم به محرم هاي

دينی

حذفدينازلزوم

جامعه

8

زندرزنبهداشتنجنسینگاه جنسی/نیازرفعبرايابزاريجامعه/

ابزاري جهتمحرکجنسیازاستفاده به جامعه در زنان/عدمحضور

نگاه مختلف/حقمجازاتاهدافبهرسیدنبرايزنبهکااليیبودن/

خداوند/زنناشزهدراحکام/جنسدومبودننزد

جايگاهزندراسالم

اع
جتم

را
ند

هز
گا
جاي

به
ت

شون
خ
راز
اب



بودنبی عدمدرزنارزش جامعه/ و درايرانیزناناختیارخانواده

جنسیتی/انتخاب تحصیالت کشور/قوانینبودنزنضدهمسر/

ديده/حماعدم جنسی آزار زنان از دولت و قانون بهنظامتمايليت

وزنمیانیافکنتفرقهنظام/ترويجدریزيستزنزنان/ترويجحذف

ذاتیاستعدادهايگرفتنمرد/عدماختیاردرانتخابنوعپوشش/ناديده

زنانعلمیو

جايگاهزندرجامعه

ايرانی

زدگاجتماعی/يهاکنشازسوءاستفاده روايتبیاندریجو

بیظلممردان/قدرتکشیدنچالشبهدرتجاوز/مبارزه و -عامدانه

 و زنان علیه مردان/متخاصم حقوق به درسازپنهانتوجهی آن ي

ینیستی/نگاهانحصارطلبانهبهجهان/فمايدئولوژي

پراکنیدروغ

هاینیستفم

 هاتحلیل یافته

هايفراگیرازطريقکدگذاريتحلیلیمضامینمختلفونتايجحاصلازمضمونبامطالعه

اجتماعیاشارهدارد.اينمضموناصلیبهدستآمدکهمضامینمحوريابرازخشونت8

خشونتمضامینعبارت از: کهسلبريتیبهنسبتمجازياجتماعیاند ازمضموناينها

محبوبیتباوجودکهدهدمینشانوآمدهاستستدبهدهندهسازمانمضمون5ینینشهم

بهنسبتاجتماعیهايشبکهکاربرانجوانان،برايايشانبودنالگووجامعهدرهاسلبريتی

کاربراندرابرازهدف.دهندمینشانخشونتباتوأمومتفاوتهايواکنشهاچهرهرفتار
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سلبريتی به استخشونت معطوف دهرفتار،درتناقضفريبی،عوامبهها ینظر

خشونتشهرتکسبوکاريمحافظهزحمت،بیمالتحصیلغیرمتخصصانه، کاذب.

استشدهیلسازماندهندهتشکمضمون4ازمضموناينبهقانوناساسی:نسبتاجتماعی

وهدفخشونتکاربرانمعطوفبهحمايتازسیاستانتشارفیکنیوز،بازيچهقراردادن

هايانقالبآرماننشناختنیترسمبههايانقالب،توجهیبهآرمانالهی،بیديندرامر

نیازهاياساسیآزاديوامنیت،احقاقاسالمی،تحديدافرادباسرمايهاجتماعیباال،عدم

ابراز از کاربران هدف است. مشهور مجرمین مجازات عدم و طبقاتی شکاف تشديد

خطابودننقدرهبري،اسالمیمعطوفاستبههدايتنظامجمهوريبهنسبتخشونت

 به زدن دامن و رهبري انقالبیونفسادمانسکوت و نزديکان به رهبري امتیازبخشی ی،

انديشیوتشديدنابرابرياست.هدفابرازخشونتشاخصودرنهايتگفتمانمصلحت

نابرابريمسئولی نومردم،نسبتبهمسئوالنومديراننظامجمهورياسالمیمعطوفبه

نهادينهضعفمسئولیت اخالقی و اقتصادي فساد ضعفنقدپذيري، اتخاذپذيري، شده،

ياست.هدفابرازخشونتنسبتبهاجرايساالريستناشاهايقهريوبازدارندهوروش

معطوفبه قضائیه نامناسبیبعدالتتوسطقوه مجريانقضائیو و دادگاه اعتماديبه

رسانهبودنقوانینمجازات ابرازخشونتنسبتبه هدفکاربراندر هاياسالمیاست.

رسانیوايفايیآگاهعمومیمعطوفبهعدماحترامبهکراماتانسانی،عدمايفاينقش

ابراز از هدفکاربران است. اسالمی جمهوري نظام براي استبداد فرهنگی نقشرکن

فضايمجازيمعطوفب کنشاجتماعیدر قضاوتنادرستافکارخشونتنسبتبه ه

خشونت ابراز از هدفکاربران است. مجازي فضاي در کنشگري به دعوت عمومی،

یطلبمنفعتینبهاسالمومقدساتآن،ادعايتوهداريمعطوفبهاجتماعینسبتبهدين

است جامعه از حذفدين لزوم وعلمايدين، خشونتکاربران؛ درنهايتهدفابراز

 زجانسبتبه جامعهيگاه در زن جايگاه اسالم، در زن جايگاه معطوفبه يايرانیون

هااست.پراکنیفمینیستدروغ
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 اهداف ابراز خشونت اجتماعی کاربران در فضای مجازی مضامین .3مودار ن

واکنشطورهمان ابراز از اهدافکاربران توصیفشد خشونتکه اجتماعیهاي آمیز

 به است8معطوف کلی ابرازمضمون انگیزه شناخت در مضامین دوباره تحلیل با که

شبکه در اجتماعی خشونت ابراز شديم متوجه انگیزهخشونت، پنج از مجازي يهاي

تخلیههیجانیوخودنمايیواحساستبعیضوبی احساسمحرومیتوناکامی، عدالتی،

حمايتاجتماعینشئتمی به اينانگیزهدرنهايتنیاز که بگیرد تفاوتها مقايسه وا ها

شباهت مضامین شدهاستخراجهاي به نمونهدستآمدنو ده هر بین اشتراکاتفراگیر

 دستآمد. ارتباططورهمانخبريبه نظريه در اشکالکه شد، مرور انگیز جمعیخود

گیردهايمجازيازقوهابتکارواستعدادکاربراننشئتمیجمعیدرشبکهبنیادينارتباط

هايکنندهشبکهقصدسرگرمیدراوقاتفراغتاستفادهمینويژگیازکاربرانیکهبهوه

می جديدي تولیدکنندگان بودند، عمدهاجتماعی که آنسازد تولیدات محتوايي ها

مضامین اهداف 
ابراز خشونت  

 اجتماعی

 سلبريتیها
قانوناساسی
جمهوري
 اسالمی

انتخاب
مديرانو
 مسئوالن

 قوهقضائیه

رسانههاي
 عمومی

کنشهاي
 مجازي

 دينداري

هدايتنظام
 ا.ج

جايگاهزندر
 جامعه
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می مبارزه به را اجتماعی قدرت که است شبکهجديدي در بودن تعاملی هايطلبد.

انديگربهجهتفراغتوسرگرمیفعالمجازيواقعیاستوکاربرملعاتاجتماعیيک

هاوهاموفقیتهاواحساساتمنفیياحتیخوشیها،ستميمتینامالينیستندبلکهعمده

دراينشبکهشادي اززندگیفرديواجتماعیخودرا ديگرکاربرانیهايبرآمده با ها

بهاشتراکمیکهدرزندگیاجتماعی باغوردرمضامینگتجربهمشترکدارند، ذارند.

شبکهشدهحاصل کاربران تولیدي محتواي کهاز رسیديم نتیجه اين به اجتماعی هاي

هايهنريکهبرآمدهازاجتماعیخودرامعطوفبهسلبريتیکاربراناگرهدفخشونت

-داريکهبرآمدهازحوزهويامعطوفبههدايتيکنظامحکومتحوزهفرهنگیهستند

هاعدالتیوتبعیضآنهايمشترکیچوناحساسبیکنندانگیزهاست،ابرازمیيسیاسی

جاخواهدشدامااينکند.اهدافابرازخشونتاگرچهجابهورزيمیراواداربهخشونت

انگیزهجابه از نشان انگیزهجايی دارد. مشترکی راهاي اهدافمتفاوتی احتماالً هايیکه

هاکاستهشود.درکاهشاحساسمنفیاينانگیزهکندتاشايدانتخابمی

اجتماعیبهشرحزيراست:انگیزهکاربرانبهتفکیکدرابرازخشونت

شبکهاحساستبعیضوبی .3 ييکنوآوريشناختهمثابههاياجتماعیبهعدالتی:

امکانرؤيتمی از استفاده با کاربران شپذريوشوندکه تمام از ئونانتقالسريعاخبار

آگاهیاز کاربرانبا وناشناسمطلعهستند. زندگیجمعیوگاهخصوصیافرادچهره

هاها،دستبهمقايسهزدهوزندگیخودراباآنطرازان،زندگیاشرافیچهرهزندگیهم

ازطرفیکاربرانبهمددکنندواحساستبعیضدرکاربرانبهوجودمیمقايسهمی آيد.

شبکه اجتماعی جزئیمیهاي و ريزترين از شوند.توانند باخبر تصمیماتمسئولین ترين

هايدورهدبستانتغییرچنداندورطرحجلديکیازکتابينهادرگذشتهاگرمثالعنوانبه

برايمی چنینکنشاجتماعی مسئولینشاهد و شده خبردار خیلیديرتر کاربران کرد،

جمعیگیريارتباطدرکودريافتافرادباشکلیدرثانتغییرجلدکتابدرسینبودند.

کند،اگرچهبدونوجودفضايمجازيممکنبودکسیحذفتصويردخترانراتغییرمی

ايندريافتشخصیمیمنزلهبه تبعیضجنسیتیبرداشتکنداما درحجمنهاماندويا يتاً
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می شدکوچکیديده ؛ فضايمجازيسرعتو3شدهدهيداما در دريافتمختلفافراد

هايجمعیوهايفرديبهکنششدتبسیارباالتريداردوهمینامرموجبتغییرکنش

تبعیض تبعیضاجتماعیاست. اساسیهايجنسیتی، مقابلقانون تبعیضدر هايقومیتی،

 اند.هشدتنسبتبهآنواکنشنشاندادازجملهموضوعاتیاستکهکاربرانبه

تحلیلمضامین .2 به توجه با ناکامی: شدمنتشرشدهاحساسمحرومیتو مشاهده

می اجتماعی ناکامی احساس هنگامی کاربران رويدادهايکه وقوع میزان که کنند

آنومیپیشیرقابلغ نظريه طبق که شد ذکر افزايشيابد. جامعه در ناپذير کنترل بینیو

بلکهاقتصاديرفاهيافقرنهشودمیاجتماعیهايبحرانومسائلموجبآنچهدورکیم

آرامیويکندبهتغییراتاگرچراکه.استآنازناشیتعادلیبیوتغییراتبودنناگهانی

کهیهنگاماماشود؛هماهنگآنباوکندپیداانطباقآنباتواندمیانسانگیردصورت

انسانشود،میشديدتعادلییبدچارجامعهوافتدمیاتفاقناگهانیوسريعتغییرات،

اجتماعیهايآسیبومسائلونارضايتیباعثاينودهدتطبیقآنباراخودتواندنمی

می انتظاراتشخصیشود. ساختن برآورده در توانايی علتعدم به حالتفرد اين در

وراه احساسناکامیکرده فرداحساسحلغلبهبراحساسناکامیابرازخشونتاست.

می براي جامعه اجتماعی استاندارهاي سطح کردنکند زندگیبرطرف اولیه نیازهاي

شدهانتخابيزمانیبیند.بازهمیدرخطریداکردهوامنیتروانیخودراپاجتماعیکاهش

پیش رويدادهاي جهتفراوانی از تحقیق اين بینیدر افراد درنتیجه است، غنی باناپذير

میناکاماحساس خشونت ابراز و شده مواجهه دری فعالیتيکجوان کاربران کنند.

نمیشبکه جامعه درونی هنجارهاي ناقض را مجازي ازي کاربران خوانش بلکه دانند

االرضوصدورحکممعاونتفسادفیونديشخومواجههقوهقضائیهدردستگیريفاطمه

 اين غبراي برهمفعال دیرسیاسی، هنجارهاي شبکهريختن است.رونی اجتماعی هاي

خشونتفرياد با را سبکزندگیشخصی اتخاذ در امنیتخود احساسعدم کاربران

بینینیستوممکناستیريچنینافراديقابلپیشدستگهازنندچراکهبهگمانآنمی

 روزبعدديگرکاربرانمورداتهامواقعشوند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Viral 
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3.  نظرياتيادگیريطورهماناحساستخلیههیجانیوخودنمايی: کهبحثشد،

 علت تبیین پی در اجتماعی روانشناسی حوزه در هستند.ورزخشونتاجتماعی افراد ي

تقلیدوانجاممحضبهتوانندزعمايننظرياتمردممیبه مشاهدهبسیاريازچیزهاآنرا

ماعیاقدامبهابرازهاياجتدهند.ازطرفیگاهیافرادبهدلیلتبرجوخودنمايیدرشبکه

آورند.عمدهابرازدستمیکنند.براياينافرادباابرازخشونتحسخوبیبهخشونتمی

ايجادخشونت از را جامعه افراد و دارد حالتهیجانی مجازي فضاي در کاربران آمیز

می دور مسئله حل کمکبه و درست گفتمانی خشونتکالمیفضاي ابرازهاي کند.

 زترينمصاديقايندستهاست.بارازجمله

اجتماعی: .7 حمايت از برخورداري به نیاز ازاحساس مشترک تجربه در افراد

عدالتیوناکامیدچارعدماطمینان،ياس،هراسوناامیدياجتماعیاحساستبعیض،بی

هايايجادرابطهباديگرانبرخورداريازحسحمايتاجتماعیشوندويکیازعلتمی

در ابرازهايخشونتپتحلیلمضامینمختلفپژوهشاست. آمیزيمواجهشديمیشروبا

دسته اجتماعی حمايت دادن دست از عنوان با مضمونی در میکه احساسبندي شد.

شبکه در ناامیدي و ترس ماندن، تنها میواماندن، اجتماعی ابرازهايهاي با تواند

باتوجهبهنظريهخشونت تواناشارهيادگیريوکنترلاجتماعیمیهايآمیزهمراهشود.

از اگرجامعه يا جامعهاست. با پیوندهايضعیففرد نتیجه انحرافیافراد کردکهرفتار

حالتتعادلخودخارجشوداينفرداستکهدچارنقصدرحمايتاجتماعیشدهوگاه

شود.هاياجتماعیمیبهدنبالرفعايننیازمهماجتماعیمرتکبخشونت

تهديد .1 هويتجانشین تهديد امروز دنیاي در هويتاجتماعی: احساستهديد

 بقا استحیاتو میشده را تالشخود تمام افراد کنند.. دفاع هويتخود از تا کنند

اينمضامینحاصلبامطالعه به ابرازیجهرسیديمکهآنچهمینتشده افراددر تواندانگیزه

خشونتواکنش شود،هاي ياآمیز واقعی دنیاي در هويتخود افتادن خطر احساسبه

مجازياست.کاربرانبامواجههبارويدادهايیکهآبرو،محبوبیت،عاليقوحتیسبک

شخصی میزندگی سؤال زير را رفتارشان خود از و شده خشم هیجان دچار برد،
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گیرند،ياضقرارمیهايمجازيوقتیموردتبعیدهند.کاربرانشبکهآمیزبروزمیخشونت

کنشخشونت دارند، قرار انزوا ديگريدر گروه نسبتبه احساسکنند نشاناگر آمیز

 يخودراازانزوا،تبعیضوياتوهیننجاتدهند.قرارگرفتهالشعاعدهندتاهويتتحتمی

 
 مجازی ی اجتماعی در ابراز خشونت اجتماعیها شبکههای کاربران  یزهانگمضامین  .0نمودار 

 گیرینتیجه

انتخابموضوعخشونت در اصلیما آيامسئله اوالً بدانیم که اجتماعیمجازياينبود

خشونتواکنش شبکههاي در کنشاجتماعی ايجاد موجب اجتماعی مجازيآمیز هاي

واکنشمی که بود اين مسئله از ما دريافت خیر. يا شبکهشود در کاربران هايفردي

تواندشبیهبهيککنشاجتماعیمجازيمضامینمشترکیاستکهمیاجتماعیداراي

هايمجازيبهکنشاجتماعیواقعیونهعینیتمرادازبیانشباهتکنش؛وشناختهشود

بهيافته استکه اين بیشيآن، فضايمجازيشايد در کاربران نگارنده اندازهزعم از

اجتماعیبهيککنندواينازتبديلکنشمیشدهوعجوالنهواکنشخودراابرازاغراق

انگیزه  ابراز  
خشونت  
اجتماعی 

 مجازی

تبعیضو
 ناعدالتی

احساس
محرومیتو

 ناکامی

تخلیههیجانیو
 خودنمايی

نیازبهحمايت
 اجتماعی

تهديدهويت
 اجتماعی
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شودکهدرجهتنیرويمخربفرهنگیمیمتقابالًنیرويسازندهفرهنگیبهدوربودهو

چراکهيکجامعه يسالموقتیبهاهدافتخريبتعامالتاجتماعیپیشخواهدرفت.

دوماينخودمی داشتهباشد. هايکهاگرکنشرسدکهامکانبرقراريتعامالتسالمرا

هاياجتماعیآمیزکاربراندرشبکههايخشونتاجتماعیمجازيرسمیتدارد،واکنش

ويژگی انتخابروشتحلیلمضمونسعیکرديممضامیندارايچه با که هايیاست؟

بازهابرازشدههاياجتماعیيخشونتعمده در فضايمجازيرا ساله،يزمانیيکدر

امادراينمسیرمجبورشديمرويدادهايسیاسیکهمنجربهبیان؛یمقراردهموردمطالعه

بهحوزهسیاسترامحدودشدهآمیزهايخشونتاظهارنظراتسیاسیصرفوياواکنش

جست با چراکه تقلیلدهیم. يا خشونتچندماههوجويحذفو رسیديم نتیجه اين به

درخواستدرحوزهابرازشده تقلیلمیهاياجتماعیيسیاسی، تحلیلرا اگرچهبا دهد.

نتیجه مضامین اين واکنششدهحاصلي اغلب که بود خشونتاين اجتماعیهاي آمیز

قضاوت به رسانهاستوهايسیاسیساختاريمحتوم يکدانستیمکه هاياجتماعیرا

نوآوري همانندديگر نوآوريبدانیمکه چه برنامهيخودبهها وچه ريزيخود الزاماًشده

هاياجتماعیتوانیمتغییراترسانهآورد،درنتیجهمیبههمراهمیباخودتغییراتاجتماعی

يکیازتغییراتعمده شناختهوبهآنبپردازيم. تبديلارا يجادشدهتوسطايننوآوري،

هاياجتماعیهاياجتماعیمجازيآناليناست.رسانههاياجتماعیسنتیبهشبکهشبکه

بهعنوانيکنوآوريارتباطیيکتغییرمهمهاياجتماعیجديدبهباخلقشبکهمجازي

ظاهربههايیاستکهوسیلههجوماطالعاتودادهاندوآنتخديرمخاطببهآوردهوجود

هارانسبتبهکنداماامکانتفکرراازکاربرانگرفتهوآندرجهتروشنگريعملمی

کندودريافتاينپژوهشازيوسمیمأايتبههرنوآيندههرنوعارزشیسستونسب

است.هايخشونتيمضامینکنشمطالعه آمیزکاربراندرفضايمجازيدلیلاينادعا

 مجموعهدرگذشتهچراکه اجتماعی وشبکه مردم ازجمله اجتماعی نهادهاي از اي

سازمان ارتباط برقراري با که بود بهمعنادارهايی اشتراکاجتماعی به در و متصل هم

ارزش شبکهگذاشتن اين امروزه اما داشتند، تعامل يکديگر با مجازيها اجتماعی هاي
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درکاربرانیرغهاوياحتیيتعاملمعنادارباکاربرانشبکهبرقرارآنالينهستندکهبدون

ازهرارزشکنند.تعريفکاربرانايراايفامیهاياجتماعیسهمعمدهبازتعريفارزش

هايگفتماندورازبهزدهواجتماعیمسلطوياتبلیغارزشاجتماعیشخصخود،خشونت

نحوهانتقاد اگر است. ارتباطاتي زيستجهان در اجتماعی نقد و نظر عقیده، ابراز ي

هاياجتماعینوينزدهاست،تنهابهدلیلوجودرسانهاجتماعیمجازيتااينحدخشونت

محورياستکهامکانداشتنصفحهاختصاصیوتعاملباهاوشبکه ياجتماعیمحتوا

ارزش از فارغ را نظراتديگران ارائه با کاربران است. کرده واقعیفراهم هايزندگی

کنندبلکهامکانبهروشنگريکمکنمیتنهانهآمیزخودنسبتبههرموضوعیخشونت

ايسببيومصرفگزينشیمحصوالترسانهاهابهتولیداتشخصیرسانهدستیابیآن

لباسواقعیت شايداگردرشدهساختههايمتکثرشدنيکحقیقتدر يکاربراناست.

هايکوچکوشدنآنبهانقالبيلتبدياجتماعیسنتیامکانبرگزارياعتراضوشبکه

ايمعنايیلهیزدراستحاچهمهياجتماعیمجازيبزرگراداشتیم،درفضايمتکثرشبکه

شود،درفضايهايمردمیرود.چراکهاگرآگاهیودانشسبببروزخواستهازبینمی

وتعمیمقدربهمجازيخواسته يافتهاستکهديگرفضايشناختيمتکثر،خشونتزده

رسانه رفت. خواهد بین از بلکهتنهانههاياجتماعیمسئله جانشینفضايعمومیشده،

سبب شدن پشتابرازهايخشونتمحو پسِ در اجتماعی کاربرانصورتمسائل آمیز

است وفضايمجازيگشته مشکالتعديده؛ مسائلو طرفیسببايجاد يديگرياز

همچونانحرافاجتماعیجديداست.

جعمیدرعصرنويناطالعاتی،تعاملسهلوممتنعیاستکهفرايندارتباطاتکنش

پیچیدهوگیريکنشتبیینچگونگیشکلحالیندرعجمعیراسهلو هاياجتماعیرا

جمعیخودانگیزکاستلزکهباالتربهآناشارهدشوارکردهاست.بااستنادبهنظريهکنش

شودبلکههايسنتیمثلتلويزيونمصرفنمیتوانگفت،اينترنتهمچونرسانهشد،می

می اينترنتزندگی با پردازشاطالمردم با و خود،کنند اساسدانششخصی بر عت

هاياجتماعیواقعیرادردنیايآورندکهشبکهمیبهوجوديراخودابرازهايیازعرصه
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کهحتیآنجاستهاياجتماعیمجازيتادهد.قدرتشبکهمجازيتشکیلوگسترشمی

اينترنتیهايتعاملیکندتاازامکاناتشبکههايعمومیوجرياناصلیراوادارمیرسانه

رسانه دستندادنکارگیريپتانسیلتعاملیاينشبکههاياجتماعیباهدفبهيا از و ها

هايهاياجتماعیبادريافتگزينشیاخباروتحلیلمخاطباناستفادهکنند.کاربرانرسانه

هاياجتماعیمجازيساختهوبرذهنعموممردمشخصیخود،معانیرادرذهنشبکه

می تحلیلمضامینگذااثر با موضوعاتآمدهدستبهرند. نسبتبه کاربران دريافتیمکه

می نشان واکنش غیرسیاسی و سیاسی تحلیلمختلف در موارد بعضی در و هايدهند

ابرازهايخشونت ذهنشخصیخود در اينخشونتدريافتمعانیرا آمیزيدارندکه

می تغییر مردم جايعموم تا گاه اينتغییر میدهد. پیدا عدهیادامه يکثیريازکندکه

رسانه شبکهکاربران هاياجتماعی، و داده تشکیل انسانیرا يکاصطالحبهاي ايجاد با

می کنشگري به مجازي جنبش تحلیل مجال مقاله اين در البته یرپذيريتأثپردازند.

شبکهجنبش از واقعی سیاسی و اجتماعی توانستیمهاي اما نبود مجازي اجتماعی هاي

رسانهبامطالعه در فعالیتکاربران خشونتيشیوه مضامین هايمجازي يابرازشدههاي

شبکهآن در را بازهها در کاربران که دريافتیم بشناسیم. مجازي اجتماعی زمانیهاي ي

يک سال دوم نیمه 89ساله، سال اول نیمه نسبت88و را خشونتخود پديده، هايبه

اند.کاربرانبانشرمضمونکلیراموردمداقهخويشقرارداده8اجتماعیتعمیمدادهو

نظاماعتراض هاياجتماعیخودبهمضامینیکهحاويخشونتنسبتبهقانوناساسیيا

اسالمی، جمهوري نظام مديران و مسئوالن نظام، اين رهبري ايران، اسالمی جمهوري

اجراشیوه رسانهي فعالیت عدالت، اسالمی،ي جمهوري نظام به وابسته و عمومی هاي

کنشدين شبکهداري، در خود مجازي خوانشهاي درنهايت و مجازي اجتماعی هاي

ومطالباتزنانبود زندرجامعه انگیزديگرجايگاه کنشجمعیخود ابرازکردند. را

تحلیل منتظر يا و قدرتمندان دستانهاي بینیسفرا تنوع توسطت، مضمون تولید حد

هايجرياناصلیيارايمقابلهباسازدکهرسانهکاربرانمعنايمختلفیدرذهنعموممی

ودرمیدانعملیکهشبکه اينمعنايشده ندارندبلکهخودمقهور هاياجتماعیآنرا
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نمونهبارزآنتغییرتصويرجلدکتابراندبازيمیمجازيساخته ياضیاست،اينکنند.

معناي برانگیختکهاوالً جايیخشونتاجتماعیکاربرانرا يوزيرشدهساختهاتفاقتا

وپرورشمبنیبرخلوتکردنتصويررويجلدرابهرسمیتنشناختهوبااستفادهآموزش

ارزشبودنزندرجامعهايرانیخودکههمانبیموردنظرازروشتعمیم،معناياجتماعی

اس کردندو تولید را است والمی خشونت؛ که دانستیم کاستلز نظريه به توجه هايبا

ياولیهخودبهدنبالبهچالشکشیدنهاياجتماعیدراليهدرشبکهابرازشدهاجتماعی

ياجتماعیمجازيقدرتیايباخلقشبکههايرسانهنوعیشبکهقدرتمسلطهستندوبه

گیريافکارعمومیوياحتیساختافکاريدرشکلاثرگذاراندکهباوردهآدستبهرا

می حريف و ساخته را خود قدرت شبکهعمومی صفحات ازدياد رسمیطلبند، هاي

زند.باواردشدنرسانهجريانيیديبرهمینادعامیتأصداوسیمادرفضايمجازي،مهر

شبکه در شبکهاصلی عمل میدان اجتماعی، رسمیتهاي به مجازي اجتماعی هاي

هانموديازجنگقدرتمیانايندوحوزهابرازشدهدراينشبکهوخشونتشدهشناخته

رصدخشونت درنهايتبا ويژگیبهابرازشدههاياست. از هايماهیتعنوانيکنمونه

میکنش مجازي، اجتماعی کالسیکهاي نظريات دوران به بازگشت کرد ادعا توان

پردازيهايجديديهمچونراديووتلويزيوننظريهیريرسانهگاوجاطیکهدردورهارتب

شبکهشده قدرتاثرگذاريبرافکارتنهانههاياجتماعیمجازياند،دورازذهننیست.

 را عمومی افکار ساخت توانايی بلکه دارند را یداکردهپعمومی و خشونتاتفاقاًاند

کهدرخلقنوعشدهدرفضاجتماعیابراز ايمجازيشبیهبهنیرويفرهنگیغالبیشده

شبکه کند.خشونتيمیسازانيجرهاياجتماعیبهموضوعاتمختلفواکنشکاربرانِ

کنشاجتماعیمجازينمايندهنوعیمداستکهباسرايتانتشارآنازفرديبهفردديگر

اجتماع استبهوجودیجديديرا آورده ابرازاگرفرديخشونتخودکهيطوربه، را

آيدواينخشونتبرآمدهازمشاهدهترينفاصلهزمانیازپیاومیکند،ديگرينیزدرکم

میپديده مسري اجتماعی مختلفزندگی پیداهاي جديدي شکل عموي افکار و شود

 خواهدکرد.
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