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  چکیده

مقاله حاضر به مطالعه پدیده خشونت کالمی در صفحات مجازي پربازدید در 
هاي  ظور در گام نخست، سعی شد صفحهبدین من. اینستاگرام پرداخته است

که در زمان این پژوهش  هاي هنري داخل ایران  رسمی و پرطرفدار سلبریتی
 آن، اظهار از  پس. دنکننده داشتند، شناسایی شو  میلیون دنبال  بیش از یک

کنندگان این صفحات از منظر خشونت کالمی مورد مطالعه قرار  نظرهاي دنبال 
 و 1978(هاي ادب از براون و لوینسون   از نظریهدر این پژوهش. گرفت
که با محوریت وجهه، ذیلِ نظریه ) 2011(ادبی کالمی از کالپپر  و بی) 1987

براي انجام پژوهش از .  شده است گیرند، استفاده نمایشی گافمن قرار می
 1500سرانجام با تحلیل حدود . روش کیفیِ تحلیل مضمون استفاده شد
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که حاوي خشونت کالمی بودند، اشباع نظري حاصل شد ) کامنت(اظهارنظر 
اي   مضمون فراگیر با عنوان زندگی شخصی، جایگاه و مقام حرفه9و تعداد 

 اصل و ،هنرمند، آسایش و رفاه، جنسی، جنسیت، سیاست، مذهب، قومیت
ازاین  پس. هاي اجتماعی، فرهنگی و شهروندي استخراج شد  دغدغه،نسب

هاي  عنوان الگوهاي اصلی و پرتکرار داده فراگیر بهمرحله، شبکه مضامین 
متنی، ترسیم و همچنین پیش از آن در جداول نُهگانه دو سطح دیگر مضامین 

  .گردید آورده، توصیف و تحلیل ،یعنی تعداد مضامین پایه و سازمان دهنده
نت کالمی، فضاي مجازي، دنبال کنندگان، خشو :هاي کلیدي واژه

  اینستاگرام، هنرمندان ایرانی
  

  مقدمه و بیان مسئله
 و عکس يگذار اشتراك  است که کاربرد آنی اینترنتیاجتماعیک شبکه  »1اینستاگرام«
ها از  دنبال کردن صفحات کاربران مختلف در سراسر دنیا و تعامل با آن.  استویدیو

. دهد صورت رایگان به کاربران خود ارائه می خدماتی است که این شبکه اجتماعی به
ي درشهاي اخیر از محبوبیت رو به  اینستاگرام در سالکه دهد  آمارها نشان می

هاي اجتماعی مشابه خود نظیر  برخوردار شده و از این منظر، از بسیاري از شبکه
فراگیر شدن این شبکه اجتماعی در دنیا و ایران، لزوم . بوك پیشی گرفته است فیس

  .دهد بررسی ابعاد گوناگون و تأثیرات آن را نشان می
با افرادي که تا هاي اجتماعی مجازي امکان برقراري ارتباط  طورکلی در شبکه به

پرطرفدار بودن صفحات بازیگران و . شده است ازاین، دور از دسترس بودند فراهم پیش
میلیونی در اینستاگرام صحت این ) کنندگان دنبال(خوانندگان ایرانی و داشتنِ فالوئرها 

دهنده جذابیت نزدیک شدن به افراد مشهور و  کند؛ این موضوع نشان  میدییتأمسئله را 
ارتباطی دوسویه، در . ها براي مردم عادي است آنتصاویري از زندگی روزمره دیدن 
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تنها کار آسانی نبود بلکه در  ها نه ازاین نزدیک شدن به آن فضایی آزاد با کسانی که پیش
اي  عنوان پدیده رسید؛ اما آنچه در این مدت به خیلی از موارد غیرممکن به نظر می

براي مطالعه بیشتر .  است1فته است، خشونت کالمینوظهور در فضاي مجازي رواج یا
عنوان یک شبکه اجتماعی  تر، شبکه اجتماعی اینستاگرام، به این مسئله و تحلیل دقیق

هرچند آمار دقیقی از تعداد کاربران ایرانی این . مجازي پرطرفدار در ایران انتخاب شد
که و تعداد فالوئرهاي شبکه در دست نیست اما با نگاهی کلی به فضاي داخلی این شب

ها  شود که میلیون  صفحات پرطرفدار این نتیجه حاصل میخصوصاًصفحات ایرانی 
پایش رفتار این تعداد زیاد از ایرانیان و دانستن این . ایرانی در اینستاگرام حضور دارند

تر  شود دغدغه این پژوهش را پررنگ  در این فضا چه محتوایی تولید میاساساًنکته که 
توان نقبی به  هاي پرتکرار اظهارنظرهاي این افراد می از طریق شناسایی مضمون. کند می

شود در این فضا خشونت  اگر شنیده می.  زدشان يا شهیاندکردار اجتماعی آنان و یا 
دهند باید این مهم بررسی شود و ماهیت آن آشکار گردد تا در  کالمی را اشاعه می

شود که  تر می این پدیده زمانی جالب.  کندوکاو شود دالیل بروز آن نیز،مراحل بعدي
خشونت کالمی در فضاي مجازي نه در اختالفات شخصی بلکه بیشتر علیه کسانی 

. شدند هاي محبوب جامعه شناخته می عنوان چهره ازاین به شود که پیش استفاده می
 که به شود  نیست و شامل کسانی میها2هرچند این اتفاق محدود به صفحات سلبریتی

 خصوصاً زیاد دارند اما وسعت حضور گروه شهرت 3کنندگان هر دلیل صفحاتی با دنبال
رسید  ازاین، آنچه بدیهی به نظر می پیش. ها درخور توجه است هنرمندان در آن

هاي اجتماعی فضاي جدیدي براي  طرفداري از یک فرد مشهور و محبوب بود اما شبکه
هاي  گویی شبکه. شد این صداهایشان شنیده نمیاز گروهی ایجاد کرده است که پیش

افرادي که در اینستاگرام از . آمیز شده است هاي خشونت اي براي تقابل اجتماعی عرصه

                                                   
1. Verbal violence 
2. Celebrity 
3. Followers 
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، بخشی از جمعیت ایران هستند و نادیده گرفتن آنان و کنند یمخشونت کالمی استفاده 
 به توجه بارو،  ینازا. اي نوظهور و درخور توجه است عملکردشان چشم بستن به پدیده

 نیا يفضا يجد بررسی آن، گسترده تأثیرات  وانیرانیا یزندگ در نستاگرامیا نفوذ
 یکالم خشونت رواج مورد در خصوصاً یرانیا کاربران عملکرد و یاجتماع شبکه
  .رسد یم نظر به يضرور

 مقدماتی در مرحله پیش آزمونِ صفحات رسمی پرطرفدار هنرمندان همطالع با
 46 حدوددست کم ران، این نتیجه حاصل شد که در زمان انجام این پژوهش داخل ای

.  دارندکننده دنبالمیلیون  هاي هنري ایرانی داخل کشور بیش از یک صفحه از سلبریتی
شود  هاي این اشخاص گذاشته می هایی که زیر پست رواج خشونت کالمی در کامنت

ها چیستی  ا پاسخ به این پرسشدر این پژوهش تالش شده است ب. درخور توجه است
شناسان و  به گواه روان. هاي خشن و انواع آن مشخص شود  کامنت1و مضمون

شناسان، شناسایی مضامین خشونت کالمی و سخنان آزاردهنده در هر جامعه از هر   زبان
. هاي روانی و فرهنگی موجود در آن جامعه است نوعی که باشد نشانگر آسیب

ماعی که خود را در قالب خشونت و پرخاشگري کالمی بروز مشکالتی فردي و اجت
شناخت مضامین در این حوزه ممکن است . گیرند دهند و در این مسیر قربانی می می

اي به جامعه دیگر متفاوت باشد و این گمان با  بسته به تاریخ و فرهنگ از جامعه
  .ی استبررس  قابل پژوهش

هاي اجتماعی  شخص شود، در شبکه در پژوهش حاضر، سعی بر این است تا م
توانند هویت اصلی خود را مخفی کنند و کمتر ترس از پاسخگویی  اینترنتی که افراد می

آبرویی دارند چگونه خودِ پنهانشان را آشکار   بیاصطالحاًبه آشنایان، مجازات قانون و 
اخت شن. گیرند کنند و از چه مضامینی براي تخریب وجهه اشخاص دیگر بهره می می

هاي  پاسخگویی به پرسش. این مضامین دغدغه و مسئله اصلی این پژوهش است

                                                   
1. Theme 
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هاي اجتماعی اینترنتی را در مورد رواج  دیگري که امروز ذهن محققان حوزه شبکه
در واقع . گذرد  آن میهیاولپدیده خشونت کالمی درگیر کرده است از رهگذار شناخت 

توان تا حد  کنند می که کاربران استفاده میبا استخراج و تحلیل مضامین خشونت کالمی 
هاي ذهنی آنان، علل نارضایتی و هدف بروز این رفتار پی  ها و دغدغه زیادي به درگیري

ي ها یژگیوگویند،  هاي نظري می ها و مدل که برخی نظریه چنان برد و دانست که آیا آن
توان نتایج   نهایت میها است یا خیر و در رفتاري  برخی کجهآورندفضاي مجازي فراهم 

تر این  این مسیر و شناخت هر چه کامل.  پژوهشی دیگر قرار دادهیدستما را بدست آمده
  . امروز پژوهشگران در این مطالعه و در آینده استهمسئلپدیده، 
  
  هاي نظري پژوهش زمینه

  خشونت کالمی
 نیز یاد 1يخشونت کالمی یکی از انواع خشونت است که گاه از آن با عنوان پرخاشگر

 پرخاشگري کالمی یکی از ،این در حالی است که از دید برخی روانشناسان. شود می
در این پژوهش اما به دلیل . هایی دارد هاي پرخاشگري است و با خشونت تفاوت گونه

پوشانی در  این هم. اند رفته کار  جاي یکدیگر به اشتراکات مصداقی، این دو مفهوم به
  .تر خواهد شد  معانی هر یک از مفاهیم، روشنه شدن محدودتر ادامه و با روشن

محققان حوزه خشونت و پرخاشگري معتقدند که ) 1990 (3 و هاکانسون2مگارژي
 و خشونت به محدود فقط شود، می تصور عمومی افکار در که گونه آن خشونت

 هاي درگیري و کردن زخمی و زدن کتک مردم اکثر. نیست و بدنی فیزیکی تعرضات

 عینی وجوه و تعریف دامنۀ که درحالی کنند، می معنا مظهر خشونت عنوان به را فیزیکی

                                                   
1. Aggression 
2. Megargee 
3. Hokanson 
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 هاي الیه ازجمله که گیرد، برمی در را انسانی از رفتارهاي تري گسترده هاي الیه خشونت

  . است کالمی خشونت خشونت، زیرین
 و پردازد پرخاشگري می بر مؤثر عوامل اي به بررسی در مقاله) 1385(محمدي 

 فرهنگی گفتمان اساس بر و گیرد می شکل ذهن در ابتدا خشونتکه  کند اذعان می

 فیزیکی ساختار در باید را ورزي خشونت هاي روش در واقع .شود می نهاده جامعه بنیان

 فیزیکی خشونت فرهنگی، دالیل به اگرچه  امروزه.کرد وجو جامعه جست  فرهنگی-

 ساختار در همواره  کالمی-روانی  هاي خشونت خورد اما می چشم به گذشته از کمتر

این ). 86: 1390کریمی، (گیرد  قربانیان زیادي می و است مانده پنهان جامعه فرهنگی
دیدگاه در پژوهش پیش رو عالوه بر شناخت مفهوم خشونت کالمی این مهم را آشکار 

ه گفتمان ورزي به شیوه کالمی و از طریق آزار زبانی ب سازد که اساساً خشونت می
  .رو مضامین آن نیز برخاسته از همین ساختار است گردد و ازاین فرهنگی جامعه بازمی

هاي خشونت، پرخاش و  سیري در مفاهیم و نظریه«در پژوهشی دیگر که با نام 
شده است که  شده، هدف از خشونت آسیب رساندن به دیگري عنوان انجام» پرخاشگري

برخی براي تعریف خشونت کالمی از مصادیق . د داردبراي این نیت ابزار متفاوتی وجو
ستوده، (مثالً انتقاد تند و یا غر زدن را نوعی خشونت کالمی . برند عینی آن نام می

تواند شامل  توان گفت که خشونت می در تعریفی مختصر می. دانند می) 235: 1389
، هدف آسیب در هر مورد. تحقیر، اهانت، دشنام، یا تالش براي آسیب جسمی باشد
 همثاب توان به خشونت را می. رساندن، یعنی نوعی درد و رنج فیزیکی یا روانی است

. صورت احساسی و یا کالمی در نظر گرفت تجلی افراطی و شدید خشم و عصبانیت به
عنوان واکنش  توان آن را به دهد که می عنصر ذاتی خشونت را پرخاشگري شکل می

یل و وارد ساختن درد و رنج به افراد دیگر دانست ارادي یک فرد یا گروه در تحم
  ).129:1381محسنی تبریزي، (

 از یکی نظران امروزه پرخاشگري طورکلی تأکید کرد که طبق نگاه صاحب باید به

 این کهبا  از رفتارها جامعه است و بسیاري سطوح تمام در ما فرهنگی جدي معضالت
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ها  آن ازجمله شوند، می محسوب پرخاشگري ولی شوند نمی منجر جسمی آسیب به
) 88:1390کریمی، (باشد  فیزیکی خشونت مقدمه تواند می که است، کالمی پرخاشگري

هاي ابراز  تبیین شیوه .گونه از خشونت مدنظر پژوهش حاضر است و مطالعه این
خشونت کالمی یکی از انواع . پوشانی دارد هاي آن هم خشونت و پرخاشگري و گونه

 شیوه و ابزار آن براي اعمال فشار و آسیب رساندن با خشونت خشونت است که
گیري از ابزار زبان آسیبی وراي فشار  گونه از خشونت با بهره این. فیزیکی تفاوت دارد

کند و در درجه اول، بازي با روان و خدشه واردکردن  جسمانی به قربانی خود وارد می
بسیاري از روانشناسان آالم این خشونت که البته طبق دیدگاه .  او را مدنظر داردهبه وجه

شود کمتر از خشونت بدنی نیست و اصوالً  زمان بیشتري اعمال می عمدتاً در مدت
ی برجاي  سوئمقایسه این دو کار آسانی نیست اما هر دو بر فرد و جامعه آثار

تواند در درازمدت در  در واقع آسیب روانی ناشی از خشونت کالمی می. گذارند می
تنی گردد و یا  هاي روان هاي جسمانی و یا بیماري افراد سبب بروز بیمارياز خی بر

هاي روانی  ابتال به بیماري و اختاللتواند سبب  از افراد میخشونت فیزیکی در بعضی 
  .شود که این پروسه از فردي به فرد دیگر متفاوت است

رخاشگري به میان عنوان یکی از انواع پ به» پرخاشگري کالمی«آنجا که سخن از 
» ادبی بی«شود؛  که به ذهن متبادر می ها و یا مصادیق آن آید یکی از نخستین شیوه می

کالمی است که به دلیل فراوانی آن مورد توجه پژوهشگران علوم مختلف از قبیل 
ادبی صفتی انسانی است که همراه با انسان در  بی. شناسی و روانشناسی بوده است زبان

شود، ردپایی  در واقع هر جا ردي از انسان یافت می. ون نفوذ کرده استفضاهاي گوناگ
کالپپر یکی از پژوهشگرانی . خورد ادبی نیز به چشم می از خصایص او نظیر ادب و بی
ادبی کالمی پرداخته و آن را نوعی از خشونت کالمی  است که ازلحاظ نظري به بی

بندي  ادبی کالمی دسته دسته بییکی از انواع خشونت کالمی که در . دانسته است
زا از اوهام،  دیده و آسیب هر ناسزا مجتمع از روانی آسیب. شود ناسزا است می
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  وهایی است که در رفتار، حاالت تعارضات، امیال، رازها، ادراکات، احساسات و هیجان
 –ي حسی ها ها، ایماواشاره ها، تشبیه نمودهاي ناسزا کنایه. اندازد گفتار ناسزاگو طنین می

ها هستند که یک   یا همه این،ها ها، تحقیرها، بدگویی ها، سرزنش ها، تیکه حرکتی، نفرین
د که جملگی در نشو نمایی می فکنی و درون نمایی، درون فکنی، برون جا و با هم برون

  .)3: 1388خدیوي زند، (شوند  بندي می زمره خشونت کالمی دسته
  

  خشونت کالمی در فضاي مجازي
است تا جایی که شده  کالمی امروزه همراه انسان وارد فضاي مجازي خشونت

هایی تخصصی در ارتباط با آن وارد فرهنگ اصطالحات رایانه و اینترنت شده  واژه
  . است2»هاي آتشین پیام«و همچنین  1»ترول«یا  »اینترنتی اوباش«ها  آن ترین از مهم. است

 فضاي در مخرب رفتار با که شود می گفته افرادي به اینترنتی گفتمان ترول در
 .هستند آمیز توهین و محرك مطالب بیان و تشنج ایجاد کاربران، نظر جلب دنبال به وب

 تارنماهاي یا ها نوشت وب تاالرها، گفتگو، هاي اتاق در که است فردي اینترنتی اوباشگر
 برانگیز جالجن یا کننده ناراحت مطالب حاوي که کند می ارسال هایی پیام کاربرمحور

 کنند، می دنبال را بحثی نیت حسن با کاربرانی اینترنتی جمع یک در که درحالی. است
 به آمیز، توهین یا نامربوط هاي بحث کشیدن پیش با و سایرین تحریک با اینترنتی اوباش
 به اینترنتی اوباش  اطالق.است گفتگو فضاي کردن متشنج و خود کردن مطرح دنبال
 به موضوع معموالً موارد این در .باشد نسبی امري است ممکن بعضاً کاربر یک

ها خشونت   فعالیت ترولهدر عمد. گردد برمی گوینده لحن و افراد میان نظر اختالف
وسیله سعی در تحریک دیگر کاربران و یا منحرف  آنان اغلب بدین. شود کالمی دیده می

اي اجتماعی اینترنتی نظیر ه پاي این دست از کاربران به شبکه. کردن بحث دارند
بوك و اینستاگرام نیز بازشده است و در آنجا نیز از طریق ایجاد صفحات تقلبی و  فیس

                                                   
1. Internet troll 
2. Flaming 
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قصد یک اوباش اینترنتی تنها . دهند هاي مخرب خود ادامه می ونشان به فعالیت نام یا بی
  است، نه ایجاد بحث سازندهتوجه جلبایجاد تشنج و تحریک سایرین براي 

وگوهاي  ها هستند که در گفت اي از پیام هاي آتشین نیز دسته پیام .)2017دیا، پ ویکی(
منظور  هاي تهاجمی است و به د و حاوي واژهنشو اینترنتی میان کاربران رد و بدل می

ها براي  ها گاه از این پیام شاید بتوان گفت ترول. شوند برهم زدن بحث و گفتگو بیان می
  .کنند ده میرسیدن به اهداف خود استفا

هاي آتشین در  خشم و پیام«در پژوهش خود با عنوان 3 و چین2کوپر ،1جانسون
به ارتباط خصمانه و رفتارهاي خالف هنجار و » ها گفتگوهاي کامپیوتري میان غریبه

کنند که  این پژوهشگران اعالم می. پردازند تهاجمی در ارتباطات کامپیوترمحور می
آیند که یکی از طرفین  ا خشم ارتباط دارند و زمانی پیش میهاي آتشین یا تهاجمی ب پیام

آنان اظهار . احساس کند طرف مقابلش صادق نیستاین کهدچار خشم شده باشد و یا 
در اینترنت )هاي آتشین ارسال پیام( افروزي کنند که کاهش عصبانیت بر کاهش شعله می

 کنند، هاي آتشین معرفی می یامها براي بروز پ همچنین از دیگر دالیلی که آن .اثر دارد
 & Johnson & Cooper( سابقه شخص و بسترهایی خارج از فضاي اینترنت است

Chin, 2008: 660.(  
  

  هویت در فضاي مجازي
داده  نسبت فرد یک به دیگران طرف از که است هایی ویژگی معناي به اجتماعی هویت

 شخص هر دهند می نشان که ردک تلقی هایی نشانه توان می را ها ویژگی این. شود می

 افراد به را یادشده شخص ها ویژگی این حال، درعین. است کسی اساساً چه معینی،

 هاي هویت همچنین .دارند را کیفیات و خصوصیات که همین دنکن می مربوط دیگري

                                                   
1. Johnson 
2. Cooper 
3. Chin 
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 افراد همسانی هاي  شیوههدهند نشان اجتماعی هاي هویت اگر. دارند جمعی بعد اجتماعی

 متمایز یکدیگر از مجزا جدا و افرادي عنوان به را ما شخصی، هویت هستند، ندیگرا با

 معناي ما آن از طریق که است شخصی تکوین و رشد معناي به شخصی هویت. کند می

کنیم  می خود خلق پیرامون جهان با مناسبتمان خویشتنمان و از فردي منحصربه و یگانه
عنوان خصوصیات و کیفیات مشترك و  ی، بههویت اجتماعی ایران ).46: 1386گیدنز، (

  .شده براي ایرانیان از دید چند منبع در این بحث موردنظر است  همسان شناخته
 در را جدیدي خودهاي توانند می افراد آن واسطه به که است قابلیتی داراي اینترنت

 خارجی وجود اصالً مادي دنیاي در است ممکن امور این .بسازند دنیاهاي جدید

 فضاي از استفاده ها این. نباشد آن به دستیابی به قادر خودش زعم فرد به یا باشند داشتهن

 و معرفی براي مکانی به وب ترتیب،  بدین.کنند می تر کاربران جذاب براي را مجازي
 امکان زیرا شود؛ نمی ختم جا همین به قضیه البته .شود تبدیل می فرد شخصیت نمایش

 هایی صورت به دیگران توسط وب، روي بر یک فرد سوي از دهش ارائه تصویر که دارد

 خود معرفی امکان حتی). 156: 1380اسلوین، (شود  تفسیر وي موردنظر شکل از غیر

 در بتوانند افراد که طوري به. دارد وجود گوناگون هاي صورت به مختلف هاي سایت در

 را خود بار هر و بسازند دخو براي» اي هویت الکترونیک چندگانه«گیري  ارتباط جریان
 فضاي خاص ویژگی فاقد این ها رسانه سایر و تلویزیون. دهند نشان صورت یک به

 درباره هاي متعارف دیدگاه با مجازي هویت یا اینترنتی هویت مجموع، در. اند مجازي
درباره  سازي کلیت دنبال به هویت درباره متعارف هاي دیدگاه. نیست جور هویت
 نظر در فرد بر را آن کلی تأثیر و هستند آن دادن نشان یکپارچه و هویت مفهوم

 هویت براي تعاریفی چنین از استفاده مجازي فضاي در اوصاف این با  اما،گیرند می

 در تخیلی و واقعی هویت مرزبندي هویتی، مرزهاي شدن تر گسترده با و شود می دشوار

  ).162: 1391ر، پور و خاکسا معمار، عدلی(شود  می اینترنت مخدوش
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 1اِلوِل. خورده است توان گفت هویت آفالین ما با خود آنالین ما در جامعه گره می
معموالً . اند گوید که هویت آنالین و آفالین ما عمالً با یکدیگر مشابه می) 2013(

شوند که بر پایه تجربیات زندگی واقعی  روز می هایی به یکسري عکس، ویدیو و نوشته
 مبحثی که در بنیان نظري و تشریح مفاهیم مورد. شوند  خیالی حمایت میهاي و داستان

وخوي   ایرانی و خلقههاي جامع این پژوهش باید به آن پرداخت، ویژگی استفاده در
توان ذیل مفهوم هویت ذکر کرد؛ زیرا پژوهش ما بر  این موضوع را می. مردمان آن است

که مبحث هویت در ارتباط با آنان مطرح هایی  همان(روي رفتار کاربران ایرانی است 
تواند   سرزمین مشترك میهواسط هاي فرهنگی و شاید ذاتی این کاربران به و ویژگی) شد

هاي فراوانی  در این زمینه از دیرباز کتاب. دهنده و کارساز باشد در تحلیل مضامین یاري
پس ) 1395(خواه و فراست) 1388(، نراقی )1368(براي مثال پوالك . شده است  نوشته

گویند که تعارف و رودربایستی از   ایرانی میهاز پژوهش و مشاهده طوالنی جامع
مشاهده بوده   وخوي ایرانیان قابل هاي بارز ایرانیان است و از دیرباز در خلق ویژگی

زنند ایرانیان  رود؛ به حدي که مثال می این رودربایستی گاه تا مرز ریا نیز پیش می. است
هاي  رو او را با حرف اط رو در رو سعی در جلب رضایت مخاطب دارند و ازایندر ارتب

ها کرد ممکن   بعد وقتی مخاطب پشتش را به آنهدهند اما در لحظ خوشایند نوازش می
با استناد به نتایج یک تحقیق  .کم پشت سر او حرف بزنند است ناسزا بگویند و یا دست

ها در حضور یکدیگر  توان گفت ایرانی میوخوي ایرانیان،   خلقهپیمایشی دربار
کنند اما در غیاب  رودربایستی زیادي دارند و معموالً از هم دیگر تعریف و تمجید می

آماري در  طبق نظرات جامعه. کنند هاي منفی خود از دیگران را بیان می یکدیگر قضاوت
انیان قرابتی با شود که تعارف ایر این تحقیق که از نخبگان علمی کشور هستند بیان می

  ).20: 1395فراستخواه، ( واقعیت ندارد
  

  سلبریتی
                                                   

1. Elvell 
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، واژه انگلیسی است و در فارسی به معناي شخص نامدار و معروف، عضو 1سلبریتی
این کلمه عموماً  .رود صنوف ممتاز اجتماع، ستاره یا شخصیت برتر جماعت به کار می

شود، زیرا این   سینما اطالق میبه ستارگان ورزشی و هنرمندان، خصوصاً سوپراستارهاي
. شده هستند شوند و شناخته هاي شهرت دیده می دو گروه معموالً بیش از سایر گروه

ها این  آن. ها براي مردم از جذابیت زیادي برخوردار است اخبار مربوط به سلبریتی
اي  کنند و دوست دارند از زندگی خصوصی و حرفه ها دنبال می اخبار را از طریق رسانه

هاي اجتماعی اینترنتی و  گیر شدن فضاي مجازي و شبکه با همه. ها باخبر باشند ستاره
مرور شکل  تر شده و به ها و مردم تنگاتنگ ها در این فضا ارتباط میان آن حضور سلبریتی

معناي عام شهرت را به  ، سلبریتی در انگلیسی هم .ارتباط دستخوش تغییراتی شده است
 هویژه شخصی که در عرص به.  و هم به معناي شخصی مشهور استکند ذهن متبادر می

کند  هاي مشهور سینما و تلویزیون فعالیت می سازي، مانند هنرپیشه صنعت سرگرمی
  ).68: 1388ببکاك، وایت هاوس، (

کنند که  اظهار می) 2002 (5 و براون4، فریسر)2001(3، کلنر )2001 (2الینز
شناسی نسبت به موضوع سلبریتی، در متون کالسیک  پوشی دیرینه جامعه رغم چشم علی

، )1966 (6 منزلت وبر ومفاهیم طبقه. شود بذرهایی از توجه به موضوع دیده می
 همگی واجد کاربردهاي ؛عنوان منبع قدرت عالوه، توجه او به کاریزماي فردي به به

 معاصر معهجا در کاریزما شدن لبریز محل  سلبریتی. امروزي از موضوع سلبریتی است
 مانند بی سوپر مدل یک تا استعداد با حقیقتاً ورزشکاران و بازیگران ها از سلبریتی. است
هستند که کاریزماتیک و ي  افراد مشهورک همه و همه فتوژنیثروتمند یک تا زیبا،

 و قدرت عنوان منبع بالقوه اعمال که وبر بههستند صفاتی در واقع داراي . اند جذاب

                                                   
1. Celebrity 
2. Lines 
3. Kellner 
4. Fraser 
5. Brown 
6. Weber 
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 تأثیر اجتماعی بر مخاطبان خود را به ها سلبریتی. یگران شناسایی کرد بر داعمال آن
 وآنچه که وبر ابزارهاي هم زمخت ، کنند اي اعمال می هاي غیرمعمول و ماهرانه شیوه

شناختی و علوم  در کارهاي جامعه مورد توجه یکی از موضوعات. نامد هم لطیف می
 و پردازان نظریه محققان،. استشناسی  اجتماعی درباره شهرت و سلبریتی؛ آسیب

 که شهرت و سلبریتی در کنند آغاز فرض پیش این از تا دارند تمایل اجتماعی منتقدان
  ).1394فریس، (دیگر تحقیرشدنی است  عبارت تمامیِ اشکالش، بد، فاسد و به

گرفته  هاي اجتماعی شکل ها و رسانه اي خاص میان سلبریتی این روزها رابطه
بوك، توییتر و یوتیوب اطالعات  هایی نظیر فیس توانند در وب سایت د میاین افرا. است

توانند بدون  آنان از این طریق می. ارائه دهندرا شان  هاي و تصاویري از خود و فعالیت
توان  نمی. نیاز به تلویزیون و یا حامیان تجاري خود با طرفدارانشان ارتباط برقرار کنند

صورت سنتی  ازاین به ه در شهرت آنان دارد که پیشمنکر شد که همین ارتباط ریش
  ).Marshal & Redmond, 2015: 202( ایجادشده است

  
  چارچوب نظري پژوهش

ادبی کالمی کالپپر و   ادب براون و لوینسون، بیههاي مرتبط با پژوهش، نظری میان نظریه
رد دیگري همچنین رویک. شود ذیل و در ارتباط با آن نظریه نمایشی گافمن مطرح می

عنوان چارچوب نظري این پژوهش  شده به هاي اشاره صورت ترکیبی با نظریه که به
شده؛ رویکرد ناقص است که نگاه دقیقی به کژکارکردهاي ارتباطات رایانه واسط  انتخاب

ها مدل فاقد سرنخ و حضور اجتماعی  نماید که از میان آن دارد و سه مدل را مطرح می
شناسایی یا سخت شناخت بودن  لیل عدم حضور فیزیکی و غیرقابلکنند که به د بیان می

در فضاي مجازي و در پرده ارتباطات رایانه واسط و تعامالت اینترنتی، امکان بروز 
  .ها بیشتر از دنیاي حقیقی است نگاري ها ازجمله خشونت کالمی و هرزه روي کج
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  نظریه نمایشی
در زندگی روزمره یا ابزار و شگرد تحلیل نمایشی گافمن براي تشریح نمود خود 

. شده است  هایی است که در این پژوهش از آن استفاده ارتباط کنشگران یکی از نظریه
ترین بخش این نظریه و مورد تأکید  کند، مهم مباحثی که گافمن پیرامون وجهه مطرح می

د داند که فرد براي خو او وجهه را یک ارزش اجتماعی مثبت می. این پژوهش است
این . شود و انتظار دارد دیگران در تعامالت اجتماعی آن را به رسمیت بشناسند قائل می

شود  گونه که مدنظر گافمن است مطرح می مفهوم در نظریه ادب و فقدان ادب نیز همان
  .رسد رو شرح آن از منظر گافمن الزم به نظر می و ازاین

هاي او بیشتر به   است و نظریهگرایی پردازان مبحث تعامل اروینگ گافمن از نظریه
پردازد اما ظرفیت آن را دارد که در حوزه  وگوهاي روزمره می ارتباط رودررو و گفت

در اینجا و در زمینه ارتباطات و تعامالت . اي نیز از آن استفاده شود تعامالت رسانه
 در دخو معرفی کتاب در گافمن .هاي وي بهره برد توان از نظریه رایانه واسط نیز می

 عمل براي ها گروه و افراد که داند می اي شیوه را خود معرفی ،)1990 (روزمره زندگی
 دوست ذاتاً خواهان ها انسان. گیرند می کار به دیگران به خودشان معرفی و بیان و کردن

 براي را نقشی بازیگر، یا فرد یک وقتی عالوه، به. هستند شدن داشته دوست و داشتن
. دهد می شکل را اجتماعی روابط نوعی احتماالً کند، می بازي تفاوتم مواقع در مخاطب

 بیانگر او نقش پردازد، می نقش اجراي به دیگران حضور در فرد که در واقع هنگامی
 نماید، می اجرا تماشاگران برابر در او که نقشی. است جامعه رسمی و مقبول هاي ارزش
 به. کند می بازنمایی را اجتماعی مقبول هاي ارزش او، رفتارهاي سایر از بیشتر بسیار
 گذارد، می نمایش به را  جامعههجاافتاد و مقبول هاي ارزش نقش، یک که اندازه همان

 هاي ارزش نمایشی تأیید باز و بازسازي یعنی مناسک و آیین نوعی را آن توان می
  .)125: 1393مهدي زاده، (دانست  جامعه اخالقی
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اي است که فرد  کند همان وجهه ازي از آن یاد میعنوان ظاهرس آنچه گافمن به
در صفحات . پس با آن شناخته شود  این تمایل دارد نزد دیگران براي خود بسازد تا از

دهند و وجوهی از   خود را در معرض دید قرار می مجازي نیز افراد با قرار دادن پست،
هاي هنري نیز از  سلبریتی. آورند شان را که مایلند عمومی شود به نمایش درمی شخصیت

هاي موردنظرشان در صفحه  این قاعده مستثنی نیستند؛ آنان با قرار دادن تصاویر و متن
 شخصی، سعی در برقراري ارتباط و نمود خود در  عنوان یک رسانه اینستاگرام خود به

  .کنندگانشان دارند میان دنبال
 یک منطقه ،تار افرادکند که رف همچنین از گافمن نقل می) 1387(میروویتز 

کند که در منطقه جلو،  صحنه و یک منطقه جلوي صحنه دارد و هر فرد سعی می پشت
یعنی در حضور دیگران به بهترین شکل نقشش را ایفا کند و تصویري ایده آل از خود 

هایش  صفحه اینستاگرام یک سلبریتی و نمایشی که او از خود در قالب پست.ارائه دهد
همان منطقه جلوي صحنه است که او تمایل دارد از طریق آن وجهه دهد  ارائه می

کنندگان نشان دهد و قاعدتاً در پی پذیرش آن از  مطلوب و مورد احترامش را به دنبال
  .سوي دیگران است

  
  ادبی کالمی نظریه ادب و بی

 آن را 1987 در سال مطرح نمودند و 1978در سال    نظریه ادب را2 و لوینسون1براون
 3مفهوم وجهه  مورد نظر خود را با استفاده ازهاین دو، نظری. ازنگري و اصالح کردندب

بر این اساس معتقد بودند که رفتار . شده بود تبیین نمودند که از سوي گافمن مطرح
آنان .   مثبت یا منفی مخاطب بکوشدهمؤدبانه رفتاري است که در جهت حفظ وجه

ست داشته شدن، تحسین شدن و دریافت موافقت صورت تمایل به دو  مثبت را بههوجه

                                                   
1. Brown 
2. Levinson 
3. Face 
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صورت تمایل افراد به تحمیل نشدن چیزي به ایشان   منفی را بههدیگران و وجه
 مؤدبانه اجتماعی رفتار همچون ثابت،  مفهومیهمنزل به توان می را ادب. بازتعریف کردند

 تعامل در مؤدبانه رفتار براي توان می  همچنین،.گرفت نظر در معاشرت آداب یا

 از این بعضی .کرد شناسایی را گوناگونی کلی اصول خاص، یک فرهنگ اجتماعی

 همدردي حس و باحیا بودن گذشت بودن، با باتدبیر بودن،: از ندا عبارت کلی اصول

 از نظامی ادب،. باشد ادب از صورتی تواند لهجه می صراحت نداشت. دیگران به نسبت

 برخورد و رساندن حداقل به طریق از است که لتعام تسهیل به هدف فردي بین روابط

- 82: 1387یول، ( پذیرد صورت می است انسانی تبادالت کلیه جز ماهیت که رویارویی
136.(  

 وجهه بنابراین ارتباط دارد؛ تحقیر و خجالت وجهه مفهومی است که با سو از آن
 دست از ندتوا می و شود می گذاري روي آن سرمایه احساسی لحاظ به که است چیزي
. گیرد قرار تعامل در دائماً که ها نیاز دارد و براي تمام این شود تقویت یا حفظ برود،

براي حفظ آن با یکدیگر  تعامل، پذیري متقابل وجهه در افراد به دلیل آسیب طورکلی به
 داشته انتظار توانند می افراد طورمعمول به که است بدین معنا این. کنند همکاري می

که در حفظ وجهه دیگران بکشوند، دیگران نیز وجهه آنان را حفظ  درصورتی هک باشند
 خود، معموالً به تهدید وجهه طرف هدر غیر این صورت با تهدید وجه. خواهند کرد

گونه که گفته شد وجهه  همان ).Brown & Evinson, 1987: 61(پردازند  مقابل می
زنند  ین اعمالی که به وجهه آسیب میممکن است تهدید شود و یا از دست برود، بنابرا

شود که ادب را نقض  در واقع وقتی گوینده متوجه می. نیازمند تعدیل و اصالح هستند
تواند به کمک راهبردهاي ادب که در  زده است می  طرف مقابل آسیبهکرده و به وجه

  . براون و لوینسون مطرح شد، عمل خود را جبران نمایدهنظری
شود که طرفین گفتگو   این راهبردها است و زمانی از آن یاد میبیان آشکار یکی از

ادب مثبت، .  وجهه را انجام داده استهبدانند که گوینده با چه هدفی عمل تهدیدکنند
هاي مخاطب، افزودن بر  راهبرد بعدي است که مواردي مانند توجه به عالیق و خواسته
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 مشترك هافق، ایجاد و ادعاي زمینعالقه و رغبت مخاطب، پرهیز از مخالفت و جستن تو
دیگر راهبرد ادب از نگاه این دو . شود بین بودن را شامل می با مخاطب و خوش

بدبین بودن، عذرخواهی و احترام به پژوهشگر، ادب منفی است که به بیان غیرمستقیم، 
گویی، اغراق،  گذاشتن اشاره دارد و راهبرد آخر بیان مبهم است که اشاره کردن، کم

ازحد و بیان ناقص  گویی، استفاده از تعارض، سربسته صحبت کردن، تعمیم بیش مانه
  ).73 - 72: 1395رحمانی، (گیرد  را در برمی
از پنج ) 1987( ادب براون و لوینسون همانند نظری) 2005(ادبی کالپپر   بیهنظری

ادبی منفی،  بیادبی مثبت،  ادبی آشکار، بی بی: اند از شده است که عبارت  راهبرد تشکیل
رود که  ادبی آشکار زمانی به کار می عبارت بی. طعنه و خودداري از نشان دادن ادب

 شنونده یا هخطر زیادي است و نیز درجایی که گوینده قصد دارد به وجه وجهه در
اعتنایی، نشان ندادن عالقه،  ادبی مثبت شامل نادیده گرفتن، بی بی. مخاطب حمله کند
ستفاده از نشانگرهاي هویتی نامناسب و زبان سري و مبهم، به دنبال توجه و همدردي، ا

هاي تابو، نام  عدم توافق بودن، باعث ناراحتی و ناآرامی دیگران شدن، به کار بردن واژه
ادبی منفی نیز مواردي نظیر ترساندن، تحقیر کردن،  بی. گذاشتن بر مخاطب و غیره است

هاي  وضوح دیگري را با ویژگی ریم دیگران، بهخوار شمردن، مسخره کردن، تجاوز به ح
طعنه هم به معناي ادب ساختگی است . منفی همراه کردن، منت گذاشتن و غیره است

که هدف آن ناهماهنگی اجتماعی باشد و خودداري از ادب به سکوت کردن درجایی 
: 1393رحمانی، (شود  که عمل مؤدبانه مورد انتظار، ضروري و یا اجباري است گفته می

 شود مصادیق گفته هاي آتشین که در فضاي اینستاگرام ارسال می در کامنت). 73-74
  .اند شناسایی  شده قابل 

  
   واسط-رویکرد ناقص در ارتباطات رایانه 
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شود و  هاي ارتباط و تکنولوژي اطالق می رویکرد ناقص نامی است که به مجموع مدل
یا 1ویژه ارتباط رایانه واسط واسط به–این است که ارتباط تکنولوژي فرض اصلی آنان

بهره  از کیفیت ارتباط چهره به چهره بی) که اغلب متکی به متن است(» سی. ام. سی«
  .است

حضور اجتماعی به سطوح تماس میان فردي و احساس : مدل حضور اجتماعی
هاي  حضور اجتماعی از طریق سرنخ. گردد شود، بازمی صمیمیتی که در ارتباط تجربه می

اشکال متفاوت . شود ها و تماس چشمی منتقل می اي، ژست بصري مانند بیانات چهره
متن » سی. ام. سی«. ارتباط از سطوح مختلفی از حضور اجتماعی برخوردار هستند

). 84: 1390ترلو، (هاي دیداري در سطوح پایین قرار دارد  محور به دلیل فقدان سرنخ
 این فقدان ،ز ارتباط تکنولوژي واسط هستندهاي اجتماعی مجازي که نوعی ا در شبکه

 نظردهنده فاقد حضور اجتماعی و ،ها سرنخ کمتر از ارتباط ایمیلی است اما در کامنت
  .مقایسه نیست   قابل2هاي مرتبط با آن است و با ارتباط چهره به چهره سرنخ

هاي غیرکالمی براي مثال   فاقد سرنخ بودن، غیاب تمام سرنخ:مدل فاقد سرنخ
هاي  اي هویتی مانند پایگاه اجتماعی، نقش اي، طنین صدا و نشانه ها، بیانات چهره ژست

ها بخشی از اطالعات  ها و نشانه معموالً این سرنخ. شغلی، سن و جنسیت است
وگو  د و این طریقی است که مردم به اصلی گفتنده احساسی و اجتماعی را انتقال می

ارتباط بدون ). 85: 1390ترلو، (شوند  ایت میکنند، هد و شخصی که با آن صحبت می
 وجه مثبت آن این است که ؛هاي دیداري و فرازبانی جنبه مثبت و منفی دارد سرنخ

پایگاه اجتماعی و ظاهر فیزیکی تأثیر کمتري بر ارتباط دارند و جنبه منفی آن ارتباط 
 نیز برقرار  اجتماعی نظیر اینستاگرامهدر ارتباطی که در یک شبک .خودسرانه است

صورت ناشناس و یا با هویتی  توانند با این امکان به شود بسیاري از کاربران می می

                                                   
1. Computer mediated communication (CMC) 
2. Face to Face (FtF) 
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هاي ناشی از هویت حقیقی خود  ساختگی به فعالیت بپردازند و از بسیاري از محدودیت
فاقد سرنخ بودن یکی از سه مدل اصلی است که در رویکرد ناقص در . رهایی یابند

  .شده است  ه محور مطرححوزه ارتباطات رایان
  

  شناسی پژوهش روش
امرسون و همکاران . شده است پژوهش حاضر به روش کیفی تحلیل مضمون انجام

هاي تحلیل  ترین و پرکاربردترین روش را از متعارف) تماتیک (1تحلیل مضمون) 1995(
 تحقیقات در مناسب تحلیلی فنون از یکی مضمون تحلیل. اند هاي کیفی دانسته داده

 تحلیل از .است شده معرفی ندرت به اما شود استفاده می گسترده طور به که کیفی است

کرد  استفاده کیفی هاي داده در الگوهاي موجود شناخت براي خوبی به توان می مضمون
  .)151: 1390عابدي جعفري، (

 از این شیوه ،گویند مایه نیز می تحلیل مضمون را تحلیل موضوعی یا درون
تحلیل تماتیک به . شود  تحلیل متون شعري، ادبی و نظیر آن استفاده میخصوص در به

هاي تفسیري و تأویلی مانند استخراج متن و  تواند اهداف پارادایم بهترین وجه می
کاوي  این رویه به خالقیت محقق در جریان داده. الگوسازي معنایی را برآورده سازد

شیوه و مراحل خاص خود را دنبال کند و به تواند  گذارد؛ به این معنا محقق می ارج می
اي مهم،   یک مضمون دربرگیرنده ).68: 1392محمد پور، (غناي این شیوه بیفزاید 

ها را  ها در رابطه با پرسش پژوهش است و مفهوم و معناي عمیقی از داده  دادههدربار
نظور از م. ها است کند که حاصل کشف الگوي منظمی در روابط میان آن بازنمایی می

ها و  هاي متعددي از متن داده ویژگی تکراري و متمایز مضمون، آن است که در بخش
دیگر  عبارت توان مضمون را تشخیص داد؛ به در قالب کلمات و اصطالحات مختلف می

واسطه  مضمون، خاصیت مفهومی دارد و باید به. مضمون روح حاکم بر متن است
                                                   

1. Thematic analysis 
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.  چارچوب مفهومی پژوهش ساخته شودخودآگاه نظري پژوهشگر و تسلط وي بر
در واقع در تحلیل مضمون با شناخت الگوهاي ). 17 و 18: 1395حسینی انجدانی، (

  .رسیم کالم به توصیف راهبردها و رفتارها می
، 1هاي اجراي تحلیل مضمون نزد پژوهشگرانی همچون دپوي و گیتلن شیوه

 دپوي و گیلتن هن تحقیق از شیودر ای. ولکات، استربرگ، میلز و هابرمن متفاوت است
اي براي تحقیق؛ فهم و  مقدمه«این روش در کتاب . شده است در تحلیل مضمون استفاده

این نوع رهیافت که خاص . شده است معرفی» هاي چندگانه استفاده از استراتژي
مطالعات میدانی است، شامل چهار مرحله اصلی است که اولین آن، درگیري در تفکر 

در واقع در این مرحله محقق مدام از نگاه . زمان است طور هم استقرایی به –قیاسی 
گام دوم، . درون میدان یا متن به نگاه از بیرون به میدان یا متن در حال گذار است

شوند و شامل  تدوین مضامین است که در جدول کدگذاري نظري مشخص می
این مراحل ). 61-60: 1394حسینی،  سید(رمزگذاري باز، متمرکز و گزینشی است 

تفصیل در مبحث کدگذاري و  به) 1393(کدگذاري چکیده همانی است که فلیک 
کنند  کند و در نهایت دو گام نهایی که دپوي و گیتلین عنوان می بندي بیان می مقوله
هاي زیرین است  ها در سطوح باالتر انتزاع و در آخر کشف معانی و تم بندي مقوله گروه

 مرحله این در: زمان هم طور به  استقرایی-قیاسی  تفکر در درگیري -1 :از اند که عبارت
 بیرون از نگاه (اتیک و)  متن-میدان  درون از نگاه (امیک پیوستار یک روي بر محقق
 طریق از ها مقوله این: ها مقوله تدوین و  ساخت-2. کند می حرکت)  متن– میدان
 اساسی هاي مقوله سپس و اولیه مفاهیم ابتدا در شوند، می ساخته متعارف کدبندي فرآیند

: انتزاع باالتر سطوح در ها مقوله بندي  گروه-3. گیرند می شکل) متمرکز کدبندي(
 انتزاع از باالتري سطوح به معنایی مقایسه منطق اساس بر مجدداً توان می را ها مقوله
 گزارش کردن ادهآم به نیز  بعديهمرحل. زیرین هاي تم و معانی  کشف-4.داد ارتقا

                                                   
1. Depoy and Gitlin 
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استخراج مضامین از سطوح پایه تا  .)68-67: 1392محمد پور،  (دارد اختصاص تحقیق
. شود تر، با عنوان مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام می انتزاع مضامین پوشیده

متن  کلیدي نکات و همان کدها پایه گوید که مضامین می) 2001(آتریداستیرلینگ 
 مضامین تلخیص و ترکیب از آمده دست سازمان دهنده، مضامین به ینمضام هستند و

 مثابه به متن بر حاکم اصول عالی و دربرگیرنده فراگیر، مضامین مضامین و در نهایت پایه
  .کل هستند

. شوند کنندگان، انتخاب یا دعوت می  نمونه پژوهش یا مشارکت،در پژوهش کیفی
شود به  دار یا کیفی نیز نامیده می ی، هدفاحتمال ریغگیري  گیري هدفمند که نمونه نمونه

با . دار واحدهاي پژوهشی براي کسب دانش یا اطالعات است معناي انتخاب هدف
 هدفمند هویشگیري در این روش به  نمونه) 2006(استناد به گفته براون و کالرك 

یت نیز تا گوید، دستیابی به حد کفا گیرد و بر اساس آنچه تامس لیندلف می صورت می
 کیفی تحلیلی مضمون، تحلیل ازآنجاکه. کند رسیدن به نقطه اشباع نظري ادامه پیدا می

مورد  و مناسب هاي داده مقدار که ندارد این وجود براي سریعی و روشن پاسخ است،
 لزوماً مضمون،  بنابراین،.است کند، چقدر آن یا اطالق مضمون وجود بر داللت نیاز که

 درباره مهمی نکته به چقدر که دارد بستگی این به ندارد؛ بلکه بستگی کمی معیارهاي به

  ).161: 1390عابدي جعفري، (پردازد  می تحقیق سؤاالت
گیري هدفمند، صفحات پرمخاطب  ن پژوهش، مطابق با نمونهیا از همین رو در

ب مبناي انتخا.  قرار گرفتمورد بررسیهاي هنري داخل ایران در اینستاگرام  سلبریتی
هاي هنري  هاي رسمی سلبریتی ها در نظر گرفته شد و صفحه تعداد دنبال کنندگان آن

میلیون یا بیشتر از آن دنبال کننده داشتند   که در زمان انجام این پژوهش یک داخل ایران
ها در این پژوهش از طریق دستورالعمل  نحوه گردآوري داده. گزینش و مطالعه شد

شده فالوئرها انجام  هاي ثبت ی به شیوه نظري در پیامجامع انجام کدگذاري مضمون
هاي پربازدیدِ صفحات  هاي پست شده در کامنت  اطالعات گردآوري. شود می

با توجه به کیفی .  ارزیابی، توصیف و تحلیل شدند،هاي هنري داخل ایران سلبریتی
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ار بود؛ ها دشو بودن روش و همچنین انعطاف تحلیل مضمون؛ تعیین قطعی حدود نمونه
 در صرفاًزیرا گستره مفاهیم و مضامین یافت شده خشونت کالمی در کامنت ها 

  .گنجد چارچوب نظري پژوهش نمی
هاي پیشین با روش تحلیل مضمون،  در این تحلیل با الگوسازي معدود پژوهش

 قرار گرفت و سپس طبق مورد مطالعه آماري چندین بار ههفتها در طول یک  کامنت
. اظهارنظرهایی که حاوي خشونت کالمی بودند شناسایی و جدا شدندچارچوب نظري 

ها استخراج و در قالب  ازآن، الگوهاي اساسی و کلی خشونت کالمی در این کامنت پس
تر از مضامین طبق   بعدي دو سطح انتزاعیهمرحلدر . بندي شدند مضامین پایه دسته

 و طی جداول شده ییشناسا) 2007(و براون و کالرك ) 2001(استرلینگ  تعاریف آترید
 تحلیلی به شرح مضامین – آخر با رویکرد توصیفی همرحلدر . گانه معرفی شدند نُه

شده، در میان صفحات رسمی  هاي انجام در بررسی . پرداخته شد،شده  استخراج
حاضر در ایران در شبکه اجتماعی ) هاي حقیقی شخصیت(هاي هنري  سلبریتی

هاي  عنوان صفحه صفحه یافت شد که در زمان آغاز این پژوهش به 46اینستاگرام، تعداد 
هایی که  در این صفحات کامنت. کننده داشتند میلیون یا بیشتر دنبال پربازدید باالي یک

 و تحلیل مضمون قرار مورد بررسیحاوي انواع خشونت و پرخاشگري کالمی هستند 
  :ه استنام و اطالعات این صفحات در جدول پیش رو آمد. گرفت

  
  شده هاي انتخاب  مشخصات صفحه-1 جدول

  ردیف  شخصیصفحهنام  کنندگان تعداد دنبال  فعالیت و جنسیتنهیزم
  بازیگر زن   مهناز افشار

  بازیگر مرد  رامبد جوان

  بازیگر زن  بهنوش بختیاري

6,1  بازیگر زن  دوست شاکرالناز 

5,9 بازیگر زن  سحر قریشی
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5,2 یگر زنباز  بهنوش طباطبایی

5,2 بازیگر زن  ترانه علیدوستی

5,1 بازیگر مرد  محمدرضا گلزار

4,5 خواننده مرد twoafm نیآرم  

3,9 خواننده مرد  امیر تتلو

3,4 بازیگر مرد  بهرام رادان

3,4 بازیگر مرد  رضا عطاران

 کمدین مرد   حسین ریوندي

3,2 بازیگر مرد  شهاب حسینی

 بازیگر زن  نیا مهرآوه شریفی

2,8 بازیگر زن  بهاره رهنما

2,7 بازیگر زن  نیکی کریمی

2,5 بازیگر مرد  محسن تنابنده

2,3 بازیگر زن  پریناز ایزدیار

 بازیگر مرد  پوریا پورسرخ

 خواننده مرد  بابک جهانبخش

   کامبیز دیرباز    بازیگر مرد

1,9 بازیگر زن  سحر دولتشاهی

 بازیگر مرد  مهدي پاکدل

 بازیگر مرد  سام درخشانی

 خواننده مرد  سیروان خسروي

  بازیگر مرد   هومن سیدي

 بازیگر زن 8  ساره بیات
1,6 بازیگر مرد  امیر جعفري
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1,5 نویسنده طنز مرد   خانی  قاسممهراب

1,5 بازیگر مرد  فر احمد مهران

1,4 بازیگر زن  لیال اوتادي

   فرزاد فرزین    خواننده مرد

1,3 خواننده مرد  بنیامین بهادري

1,3  مجري مرد   احسان علیخانی

1,3 بازیگر زن  فریبا نادري

1,3 بازیگر مرد  سیاوش خیرابی

1,3 بازیگر زن  ن کوثريبارا

1,2 بازیگر مرد  زاده نوید محمد

1,2 بازیگر زن  گالره عباسی

1,2 بازیگر زن  پرستو صالحی

  پژمان بازغی    بازیگر مرد

1 بازیگر زن  نیا ملیکا شریفی

1  خواننده مرد  شهاب مظفري

1 خواننده مرد   محسن چاوشی

  پژمان جمشیدي    بازیگر مرد

  
  ي پژوهشها افتهی

هـا را   شـود؛ مـضامین خـشونت کالمـی در کامنـت            دیده می  2 که در جدول     گونه  همان
از همین رو مـضامین سـازمان دهنـده و    .گذاري کرد بندي و نام     دسته طبقه  9 توان در   می

در واقـع بـراي هـر دسـته از          .انـد   مضمون فراگیر در جداول نُهگانه در ادامه آورده شده        
آمده، یـک جـدول جداگانـه جهـت      )9 تا 1 شماره دسته( 2 در جدول   که هیپامضامین  
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 شـده  میترسـ ها  اي میان آن معرفی دو سطح دیگر از مضامین تنظیم و شکل ارتباط شبکه      
  .است
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 ها و مضامین پایه نمونه کامنت -2 جدول

  مضامین پایه  نمونه کامنت  ردیف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لی مـردي ولـی حیـف بـه زنـت خیانـت کـردي آگـه                 خی
 دنبال - مهدي پاکدل کتکت زده؟ -کردي یدونه بودي  نمی

 تو –خاره انگار، چاقوکش فرهنگی       گردیا تنت می    دعوا می 
 میاري در دوستی مردم اداي بعد کنی  نمی رحم همکارت به
  .نداري دل تو مگه کن ی آشتبرو هوووي –

 خـانم  - ازدواجی کورددارر - گرفتی؟ چیه هویج این آخه
 را کـی  ام  بعـدي  گزینـه  فکـر  تـو  مـن  - میاد؟ کی بعدیت
 سـالی  کـه  هنرمنـدها  - کنی خوشبخت خواي  می نیبعدازا

  - کنند می ازدواج دوباره و دهند می طالق زن بار کی
 کـه  بدي ادامه هات  غلط به همچنان خواهی  می - زنه چهل
 خورده یکی آوردي شانس خداییش - گرفتی؟ زن گی  نمی
 - کـردي؟  خرش جوري چه موندم من گرفتت، سرش  پس

  .بشه کوفتت ببین رو شانس خدا رو تو
  
  
  
  

 طـالق گرفتـی   -گیرنـد    طـالق مـی  بار کبازیگرها که سالی ی   
خوام   طالق گرفته باشی ریختت هم نمی  آگه -گیااااا کلک     نمی

گرفتـه باشـی دیگـه    ... بدو بگـو طـالق گرفتـی یـا نـه        -ببینم  
 وضـع  نـه یآ شماها الگوییـد اونوقـت      مثالً -بینم    نمیهاتو    فیلم

 یـک کـم از ایـن      –هـا پالسـید       زندگیتون همـش تـو دادگـاه      
زنـی را واسـه زنـدگی     هاي قشنگی که تو تلویزیون مـی    حرف

  . با نگار بمون الاقل1400تا ، خودت اجرا کن که انقدر داغونه
 نیست بگیرتت  کس  چیهبیچاره   -شه    شوهر نمی  تاینا واس 

گــري، خیانــت،  هـوچی 
کینه داشـتن، سـنگدلی،     

ــی ــعیف   ب ــصافی، ض ان
  بودن

  
لیـاقتی   تحقیر همسر، بی  

نسبت به همسر، تعـدد      
ــردن   ــی ک ازدواج، مخف

  ازدواج
  

تعمیم طالق و شکست    
در زندگی مـشترك بـه      

مه هنرمنـدان، مقـصر     ه
ــلبریتی،  ــستن ســ دانــ
پرسش دربـاره تـصمیم     

وجـو    جدایی و جـست   
  در علت آن

  
فـــــــساد،  اتهـــــــام

 موردپسندي،  بندوبار یب
ــع ــایی  واق ــشدن، تنه  ن

ــاتوانی  ــشگی، ن  در همی
  ازدواج ازدواج، آرزوي

  
هـاي اجتمـاعی      فعالیت
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2  

گم پوریـا پورسـرخ       ده، می   یر شدي کسی بهت زن نمی      پ -
 - انقدر دنبالش راه افتادي آخر هم نگرفتت      -بیاد بگیردت   

 تـو  -گیـردت   ات گلزار میاد مـی  تو فکر کردي با این قیافه    
، شـوهر گیـرش بیـاد      انگشت کوچیکه مهرآوه هـم نیـستی      

  .صلوات
 حال به هم زنتر از خـودت زن شـارالنتانه کـه             -غیرت    بی
 به خـاطر    - مامان بابات طالق گرفتن؟      -شرف و نکبته      بی

 مامان بابات نبودن معلوم نبود      آگهدن،    بابات بهت نقش می   
  .ي و بندیازیه بازلیفام سینما همش - باشی کاره چه
  

 کلـی  بـا  حاال زشتی نهایت  بی زشت، زشتی، خیلی خدایی
 شـدي،  هـا   عجوزه شبیه چپه، چشمت ماست، اینی، آرایش

 انقـدر  چـرا  بـشی،  تحمـل   قابـل  بکار مو برو رو، قیافه خخ
 چل و خل ههههه، کپاندو فاطی شت ماي اوه آخه؟، زشتی

 خیـل،  و خز چقد شدي، دلقک زشت، دلقک تیپیه، چه این
 مـسخره،  چـه  خـخ  جلـف،  اینجا، چقـد   شدي گداها شبیه

 چـه  عـه  عه عه و پراداي ایران،   لوس بانوي عقققق، ویییی
اسـت، فکـر کـردم گـداي سـر        ه  بیمزه، لباست عین کـولی    

  چهارراهی با این تیپت،
  
  

 پالسـی   -خورید خیلی باکالسـید        شماها که علف می    مثالً
 مفت باشـه کوفـت باشـه، هـر جـا بگـن              -ها    تو این کافه  

 تو که همه جا هستی نخود هر آش      –شی    تشریف فرما می  
 از افتتاح سوپر گوشت تا تبلیغـات دسـتگیره و دم کنـی             –

 – با اون عینکـت     مثالً خیلی خارجی    –حضور فعال داري    
دونم ایران خودمون چـی کـم داره کـه شـما هنرمنـدا                نمی

اعضاي خانواده، حضور   
واسـطه   در عرصه هنر به 

ــانوادگی و   ــه خـ رابطـ
توهین و ناسزا   دوستی،  

ــدگی   ــان، زن ــه نزدیک ب
ــضاي   ــصی اعــ شخــ

  خانواده
  
  
  

 جراحی الغري، چاقی،
ــال و ــایی، اعمــ  زیبــ

ــازي ــدان، زیباســ  دنــ
ــصنعی ــودن ت ــره،  ب چه
ــاس ســبک تمــسخر  لب

ــیدن، ــارج پوشـ  از خـ
 ستارگان از تقلید عرف،

هاي   هالیودي و خواننده  
 ی، تمـسخر  آنجلـس   لس

ــتایل ــس اسـ ــا، عکـ  هـ
  آمیز توهین تشبیهات

ــاه ري، غربــی خــوا گی
ــردي،   ــه گ ــودن، کاف  ب

هـاي   شرکت در مراسـم   
  مختلف، حیوان خانگی

  
  



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      28

هـا، تـو مگـه نمـاز          اي  زنیـد عقـده      له له اونورو مـی     قدر  آن
خونی نجسه اون، اون چیه گرفتی دسـتت حـالم بهـم              نمی

شه بعـد بـه سـگ دسـت           ادعاي مسلمونیت هم می   . خورد
ی یک کم هـم بـه فکـر    نک یمانقدر خرج این توله     . زنی  می

  .مردمت باش
  

 -سـوادي      خیلـی بـی    -برو یک کم روي سوادت کار کن        
 بشین چهارتا کتاب بخون که بـا اون   ها يادا باز جاي این     به

ی نـا سـالمت  اطالعات عمومی پایینـت آبرومـون را بـردي،          
گذره، اول برو امال یاد  دونی تو سینما چی می  بازیگري نمی 

  .بگیر بعد بیا پست بذار
  

 - بـدبخت افغـانی   - خانم افغانی خخـخ   - سواد یبافغانی  
 بلد نیستی با آیفـون کـار       -باره     دهاتی بودن ازش می    اصالً

 – از کــدوم دهــات فــرار کــردي –کنـی بــدبخت دهــاتی  
هـاتو از    لبـاس – تو خیابون جمع کن افغـانی  ات  ولوچه  لب

 شهرستانی بودن ازت    -ي دهاتی   درآورد جونت  ننه صندوق
پارن  ها پاچه گن دختر تهرونی  انگار راست می- امل باره می
  .شه کرد  خرید دیگه عملش هم نمیاندرنسل نسل –

  
  
  
  
  
  

اطالعـــات عمـــومی،  
ــرتبط،   ــصیالت مـ تحـ
ــسائل   ــاهی از مــ آگــ

  فرهنگی، کتابخوانی
  
  

ــدگی  ــه زن ــودن ب آشــنا نب
ــت    ــدم رعای ــهري، ع ش
ــاعی،  ــاي اجتمـ هنجارهـ

ــ ــسب اصــل یب ــودن، ون  ب
ایرانی نبـودن، اسـتفاده از      

ـ نام یـک قـوم       ا اصـالت  ب
برچـسب   عنوان ناسـزا،   به
تمدن بودن،    سوادي، بی   بی

کالسـی،    ماندگی، بی   عقب
هـا و     نسبت دادن ویژگـی   

ــفت ــاي خــاص و   ص ه
ــت،    ــه آن قومی ــسند ب ناپ

  ی قومینیخودبرترب
 بـازي  درسـت  هاي  فیلم یا نکن بازي یا مزخرفن ها  لمیف خیلی  3

 فـیلم  ي کنـه  بـاز  فیلمـی  هـر  تـو  - مرغیـه؟  تخم شونه - کن
ــسخر   ــر و تمــ تحقیــ

هاي   فیلمآفرینی در  نقش
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 - پایینـه  فیلمـات  سـطح  - دونـه   می اینو هم خودش بیخودیه
 کـشور  یـه  سـینمایی  مطـرح  بازیگر مشت یه شما ... که واقعاً

 مـضمون   بی و کودك برنامه حد در و تخیلی...فیلم یه بلندشین
هـیچ   فیلمـات  ولی کنی   می بازي زیاد فیلم - بسازین محتوا و

 ایـن  کن بازي خوب ولی کن بازي کم چرته نیست مال کدوم
 را هـا  فـیلم  تـرین  مزخـرف  خوره،  نمی بدرد هم بازیا جنگولک

 - کـردي؟  بـازي  چیه چرت فیلم این خداییش کنی،  می بازي
 و الکـی  هاي  فیلم این شه  می روتون چطوري - درپیته فیلمات
 هـم  خجالـت  سـازن   مـی  آبکی هاي   فیلم - بسازین؟ را چرت

خونیـا    شر و ور مـی     داًیجد -مرغیه؟؟   تخم شونه - کشن  نمی
  .خونن  کنسرتات که فقط ملت می تو–
  

 - دوزاري – نمـا  گریباز – آبگوشت - هستی؟ همش چرا
 تـوش  گرهـا یباز اصـطالح   بـه  شـما  کـه  هـایی   فـیلم  این با

 - ره  مـی  ایـران  سـینماي  هنـر  آبـروي  کنید  می آفرینی  نقش
 کنـی  جبـران  دیگـه  جاي از البته ،بدن بهت که پولی حیف
  .خوبه

ــضور در   ــدیویی، ح وی
  کیفیت هایی بی سریال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ،بـودن  پرکـار  بـه  کنایه
ــسه ــا مقای ــز ب  تحقیرآمی

 بـازیگر  دیگر هنرمندان، 
 زیبـایی  صـرف   به شدن

 در حــــضور چهــــره،
واســطه  بـه  هنـر  عرصـه 

 شیوه تمسخر باندبازي،
ــبک و ــار س ــري  ک هن

  هاي خواننده ترانه
  
  
4  

، خـور   رهیجل دادن تبلیغ کنی؟،     خوار، چقدر بهت پو     بمیر پاچه 
 تـو  به لعنت ببین، را پرست، ترسو، خودفروخته، خائنین     آفتاب

 از کـه  نیـستی ...نصف جناحی، هنرمند منافق، بر لعنت گر،  فتنه
. دادي يرأ کـی  به معلومه کریهت قیافه اون از کنی، دفاع مردم
 شـما . بـدم  يرأ آگـه  عمراً هستن تو امثال طرفداراش که حاال

 تو فقط هنرمندا شما دین،  می يرأ این به که نکشیدید یگشنگ

ــی ــودن، مردم ــل نب  عام
 از يمنـد   بهـره  حکومت،

قدرت، مزدوري،   مواهب
ــ منفعـــت ی، مبلـــغ طلبـ

سیاسی بودن، آلت دست    
  بودن
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  .دادین نمی يرأ بهش وگرنه خودتونید منافع فکر
کم مونـده بـود بـه       . شه  ها چی سرت می     آخه تو از این حرف    

 همه دارن واسـه    –هاي سیاسی توي دلقک گوش بدیم         توصیه
  .ذارن تو توي هپروتی انتخابات پست می

  
 رویدادهاي به توجه عدم

 جهل ي،سواد یبسیاسی،  
  سیاست به

5  
  
  
  
  

دونیـد   براي شما پولدارها که بد نشد، هیچی از درد ملت نمـی         
 براتون، انقدر ادا اطوار نکش مرگ ما در نیاریـد کمـی             متأسفم

دم باشید، تو که پولداري به خودت بـرس، بـه خـدا       به فکر مر  
بـازي  ...بهترین شغل تو ایران همین بازیگریه یـه مـشت فـیلم           

  .گیرید  و پول کالن میدیکن یم
  

 -یه ذره خوشبختیتو بده به ما بد نیست یک کم غصه بخوري            
  . یک کم با مردم باش-خوشی زده زیر دلت 

  

حساب و    درآمد باال و بی   
ــم زحمــت، قــدرت    ک

منـدي از     خرید باال، بهره  
امکانات لوکس رفـاهی،     

  ثروت خانوادگی
  

ــل،   ــبختی کامــ خوشــ
خبــري از مــشکالت  بــی

غــم و غــصه  مــردم، بــی
خبري از شرایط   بودن، بی 

اقشار مختلف مردم، عدم    
آگاهی از شرایط رفـاهی     

  سیري عامه مردم، شکم
  
  
6  

ها فقط خرابکاري بلـدین، سـگ و زن اشتراکـشون             شما خانم 
 وفاداریشون، به نظر من یه چوب تو سـر سـگ و یـه               فقط تو 

 که دنیا را قبضه کـردین  عقل کمهاي  چوب تو سر زن، شما زن 
خواین؟، دختر است دیگر، دختـري        دیگه چی از جونمون می    

  .دیگه عقل نداري فقط احساسات اونم واسه بعضیا
  
  

شما مردها لیاقت وفاداري سگ را نداریـد چـه برسـه بـه زن،          
 چنـد  ...طلبن، چقدر ملوسـی      و تنوع  کار  انتیخن  مردها همشو 

بهـــره هوشـــی پـــایین، 
 و پـایی، فاقـد      دسـت  یب
هـاي    وانایی در فعالیـت   ت

اجتماعی، ضعف جسمی   
ي ســاز يعــادو روحـی،  

  خشونت علیه زنان
  

ــ برچــسب ــه همــه زن ی ب
ــان،    ــاج زن ــردان، محت م
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 کتک خوردي که انقدر دل پرخونی داري از خانوما؟، مـردا       بار
تـونن بکـشن بـاال، زن         بدون زنان نابودن حتی دماغشونم نمی     

 نفـس   زور  بـه یاره و حتی بیشتر اما مردها       ب بچه قلو  پنجتونه    می
  .کشن می

  رفتار زنانه داشتن

  
  
  
7  

  
  1زیآم نیتوههاي حاوي مضامین رکیک و  کامنت

ــوهین ــسی تـ ــه جنـ  بـ
 توهین خانواده، اعضاي
 فــرد، خـود  بــه جنـسی 
 فضاي به جنسی توهین

 گیزند و کار

 بــا همــراه عالقــه ابــراز
 جنـسی،  کالمیِ ادبی  بی

 بیمارگونه تمایالت ابراز
 جنسی

ــاهی ــسی و نگــ  جنــ
  زنان به تحقیرآمیز

  
  
  
8  

 موهـاي  اون بـا  چـادري  زن همـه  اون تـو  کرده فکر زنت
 این کنی ثابت رو چی خواي   می - شاخه؟ خیلی مزخرفش

 آخـه  نیست سینما تو فساد گن یم بعد - گردي  می ریختی
 روت سـرت  خیـر  الگـویی  شـما  - حجاب وضع چه این
 به بکنید را مردم هاي  جوون فکر - پوشی  می رو اینا شه  می

 ایـن کـه    مثـل  - حجاب وضع این و آرایش این گناهه خدا
 اون بـا  بکـش  خجالـت  - بدحجابیه بازیگري اصلی شرط

 .حجابت

 ،توجـه   جلب بدحجابی،
 وجود ابراز

  
  
  
  

ــه ــا ب ــرایض آوردن ج  ف
 روزه  و نمـاز  مثل دینی

                                                   
.   هاي رکیک و زشت و بـه   ، به دلیل حجم باالیی از واژه جنسیمضامین با يها  در اینجا، از بازگو کردن کامنت

 .نظر شده است ان، صرف رعایت ادب و احترام به مخاطبدلیل
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 سـرتون  ایمـون  و دین آگه شما - پرست  طانیش فراماسون
 کـه  دیـن  - کردید  نمی بازي مبتذل هاي  مفیل این تو شد  می

 يهـا   شـب  ایـن  تو بکش خجالت. باش آزاده الاقل نداري
 - داره دم و شـاخ  مگه فساد - همید دل ور همش - عزیز
 عکس باهاش يجور  نیا که شوهرته واقعاً کردي فکر نکنه
  .ذاري می

 از شـدن  حج، خارج  و
 از خــارج دیــن، رابطــه

  مخالف جنس عرف با

  
  
9  

  

 مـشکل  هـیچ  مملکـت  ایـن  نـده،  روشـنفکري  پـز  ریاکار،
 نـدارن  نـون  مردم هاپوها، حقوق مونده فقط نداره اي  دیگه

 هـاي  سـلبریتی  ایـن  خوري،  می را ها  سگ غصه تو بخورن
 دغدغـه شـون    تمـام  جامعـه  درد از فهمـن   مـی  چـی  مرفه

  .مزخرفاته این و و هواپیما نسرتک

ــات،   ــت از حیوان حمای
، ستیز  طیمححمایت از 

ــرنس ــت از ت ــا،  حمای ه
ــان،  دفــاع از حقــوق زن
حمایــت از برگــزاري  

  کنسرت
  

ها و اظهارنظرهاي فالوئرهـا   مبتنی بر کامنت  ) 2 (جدولاي که در      بر اساس مضامین پایه   
 جـدول   9اج شـد، تعـداد      هاي هنري داخل ایران اسـتخر       در صفحات شخصی سلبریتی   

ها مضامین خشونت کالمی که در طی پژوهش و از طریق مطالعه             شده که در آن     طراحی
بنـدي مـضامین پایـه،     این مـضامین در سـه طبقـه     . اند  شده، آورده شده    ها شناسایی   نمونه

توصیف و تحلیل هر جدول، در . اند مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر قرار گرفته
باید افزود که مضامین ذکرشـده  . شده است  پایین هر یک از این جداول بیانتوضیحات  

هـا بـارز      هاي متنی است که خشونت کالمی در آن         شده از داده     در جدول زیر استخراج   
  .اند است و این مضامین بدون هیچ ترتیبی آمده

  
  

  "1" خشونت کالمی مبتنی بر مضامین پایه شماره -3 جدول
مضمون ن سازمان مضامی  مضامین پایه
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  فراگیر  دهنده
 /ســنگدلی / گــري  هــوچی/ کینــه داشــتن / خیانــت 

  ضعیف بودن/ انصافی بی
  اختالفات شخصی

تعـدد   /لیـاقتی نـسبت بـه همـسر           بـی  /تحقیر همسر   
  مخفی کردن ازدواج /ازدواج 

  ازدواج

تعمیم طالق و شکست در زنـدگی مـشترك بـه همـه           
 دربـاره پرسـش    /مقصر دانستن سـلبریتی     / ن  هنرمندا

  وجو در علت آن تصمیم جدایی و جست

  
   جدایی

/  واقـع نـشدن    موردپـسند  /ي  بنـدوبار  یب /اتهام فساد   
  آرزوي ازدواج /ناتوانی در ازدواج / تنهایی همیشگی 

  تجرد

حـضور در   / هاي اجتمـاعی اعـضاي خـانواده          فعالیت
 /دگی و دوسـتی  واسـطه رابطـه خـانوا     عرصه هنـر بـه    

زندگی خـصوصی  / توهین و ناسزا به اعضاي خانواده       
  اعضاي خانواده

  
  نزدیکان

 /غربـی بـودن     / گیـاهخواري   / ژست   /پوشش   /بدن  
  کافه گردي

  حیوان خانگی /هاي مختلف  شرکت در مراسم

  ظاهر
  

  سبک زندگی
آگــاهی از  /تحــصیالت مــرتبط  /اطالعــات عمــومی 

  نیکتابخوا/ مسائل فرهنگی 
  سواد و آگاهی

  
  
  
  
  
  

زندگی 
شخصی 
  سلبریتی

  
 خشونت کالمی بر پایه زندگی شخصی هنرمند :3 شماره جدول فیتوص

برخی . هاي مطالعه شده، استخراج شد نخستین مضمون فراگیري بود که از کامنت
گري، خیانت، کینه داشتن، سنگدلی،  اي همچون هوچی ها حاوي مضامین پایه کامنت

 -نه در یک کامنت که زیر پست یک مجريبراي نمو. انصافی و ضعیف بودن بودند بی
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خیلی مردي ولی حیف به زنت خیانت کردي «: شده است ، نوشتهشده درجبازیگر مرد 
 شده است عکس تصویري که این کامنت زیر آن ثبت. »کردي یدونه بودي  نمیآگه

 هیچ ارتباطی میان آن و ظاهراً تلویزیونی این سلبریتی است و هبرنامقسمت جدید 
شوند  هاي دیگر که در ادامه بیان می این مورد و نمونه.  وجود نداردشده درجظر اظهارن

در .  مستقیمی وجود نداردهرابط میان کامنت آزاردهنده و پست لزوماًدهد که  نشان می
 ذکرشده هنموندر همین .  مربوط به یک پست جنجالی نیستالزاماًواقع کامنت آتشین 
 زندگی زناشویی سلبریتی و اختالفات هدربارزنش کننده آمیز و سر کاربر با بیانی طعنه

کند؛ اتهام خیانت به سلبریتی مضمون بارز این  شخصی او، ابراز اطالع و عقیده می
 همکارانش بدون هدربار دیگر ذیل پست یک خواننده که در آن هنموندر . کامنت است

هده شد که یکی از هاي حاوي خشونت کالمی مشا آوردن نام انتقاد کرده است، کامنت
در این . »فرهنگی چاقوکش انگار، خاره می تنت گردي یا می دعوا دنبال«: گوید آنان می
هاي  نمونه. گري شده است صورت ضمنی متهم به هوچی  مورد نظر بههخوانندکامنت 

 ي باا دهنده سازمان مضمون ،دهند که مضامین پایه در این بخش شده نشان می بیان
 در تمام صفحات باًیتقرها که  در این گروه از کامنت.  شخصی دارندعنوان اختالفات

 یافت شد؛ کاربران با دست گذاشتن روي اختالفات شخصی هنرمند که مورد بررسی
اي از ابهام چون  اند و یا حتی در هاله شده ها عنوان صورت علنی از طریق رسانه گاه به

.  دادن هنرمند به دالیل گوناگون دارند قرارفشار تحتشایعه هستند؛ سعی در آزار و یا 
اي و با همکاران، مسئولین  هاي شخصی گاه در محیط حرفه  شد که این اختالفمشاهده

ها مضامین گوناگونی را   از آنهرکدام که ،و مدیران است و گاه با دوستان و خانواده
  .رندشوند یعنی در بطن خود مضامین پایه متفاوت اما نزدیک به هم دا شامل می

براي مثال .  دیگري هستندهدهند سازمانازدواج، جدایی و تجرد جز مضامین 
لیاقتی نسبت به همسر،  تحقیر همسر سلبریتی، بی: اي همچون ازدواج از مضامین پایه

در واقع جان کالم . شده است  ها استخراج تعدد ازدواج و مخفی کردن ازدواج در کامنت
 سلبریتی به بحث، تأهلا بیانی آزاردهنده در مورد هایی که ب و تم اصلی تمام کامنت
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 به زندگی کامالًموضوعی که . پردازند، ازدواج است مجادله و یا تمسخر و تحقیر می
در .  آن به شهرت رسیده استهواسط خصوصی سلبریتی ارتباط دارد، نه آن وجهی که به

یی، تجرد، اعضاي  اختالفات شخصی، ازدواج، جدابرمدارواقع مضامین سازمان دهنده 
افراد با دستمایه قرار دادن یکی از این موارد و . گردد خانواده و سبک زندگی هنرمند می

سومین مضمون سازمان . پردازند از طریق مصادیق گوناگون به طرح خشونت کالمی می
اي همچون تعمیم شکست در زندگی مشترك و طالق  مضامین پایه. دهنده جدایی است

ن، مقصر دانستن سلبریتی در جدایی و حکم صادر کردن براي او، به همه هنرمندا
. ها مشاهده شد وجوي علت آن، در کامنت پرسش مکرر درباره تصمیم جدایی و جست

» ...همه بازیگرها«هایی که با کلماتی نظیر  جمله. ها جدایی است  این کامنتههممحور 
 خاص و البته جمع بستن شوند سعی در تعمیم دادن یک ویژگی به یک قشر آغاز می

ها مشاهده شد که با تحقیر فرد، ازدواج و  براي مثال در بسیاري از کامنت. ها دارد آن
کنند و او را به دالیل  عنوان همسر را از سر شانس و اقبال تفسیر می انتخاب او به

. دنکن لیاقت معرفی می هاي ظاهري و مالی نسبت به همسرش بی مختلف ازجمله ویژگی
این نمونه از خشونت کالمی، گوینده با هدف قرار دادن همسر فرد موردنظر در در 

همچنین . دهد کم دو نفر را هدف قرار می خشونت مستتر و یا آشکار در کالمش، دست
هاي این بخش از ناسزاهاي تشبیهی براي تحقیر و  مشاهده شد که در تعدادي از کامنت

) 1388 (زند يویخد از ازاین پیشآنچه بر اساس . شده بود تمسخر همسر استفاده
ی نقل شد، تشبیه کردن انسان به حیوانات، گیاه، جمادات و غیره شناس ناسزاپیرامون 

هاي از آن یافت شد که در  آمیز داشته باشد که در اینجا نمونه تواند بار منفی و توهین می
اي ظاهري فرد ه این ناسزاها که اغلب در پی تمسک به ویژگی.  استباالآمدهجدول 
آمیز و  داند که در فرهنگ ما توهین  شبیه میء یششود او را به حیوان، گیاه یا  بیان می

هرچند در این . کند دار می شود و وجهه فرد را نزد دیگران خدشه موجب خنده تلقی می
 هدهند سازمانخشونت کالمی با مضمون . بندي تمسخر ظاهر و چهره مطرح است دسته
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این . شده است  صورت استخراج دیگري است که در این پژوهش بهمورد » ظاهر«
 بدن، ،مضمون که در جدول نیز آمده است زمانی است که با بیانی تند و تمسخرآمیز

خصوصی زندگی  هجنبخشم از این . گیرد  قرار میحمله موردژست و پوشش سلبریتی 
  .کنی است نوعی فراف،سلبریتی چه از سر حقیقت و چه احساس حسادت باشد

ورزي کالمی   دهنده دیگري است که از آن براي خشونتسازمان مضمون ،تجرد
تواند براي   خانواده تعلقی است که میاساساً.  استشده گرفتهها بهره  در کامنت

ویژه در فرهنگی مانند  به. امتیازدهی و یا سلب امتیاز از شخص مورد استفاده قرار گیرد
به . اده از جایگاه رفیع و اهمیت باالیی برخوردار استفرهنگ ایرانی که در آن خانو

فشار قرار دهد که  تواند فرد را تحت قدر می دلیل همین اهمیت، تشکیل خانواده همان
). شود اي که از منظر دین اسالم و عرف ما مذموم شمرده می مسئله(تجرد در سن باال 

فشار قرار دادن فرد و  حتضعف، مستمسکی براي ت عنوان نقطه تواند به رو می ازاین
هاي زن و  ها با این مضمون، سلبریتی در برخی از کامنت. آسیب زدن به وجهه او باشد

در این مورد . گیرند هاي ناخوشایند قرار می ها و کنایه  حرفههجممرد، به نحوي مورد 
شوند و  گذرانی متهم می بندوباري و خوش پذیري، بی مردان بیشتر به عدم مسئولیت

ها این زنان هستند که به  براي مثال در کامنت. شوند نوان در این مورد بیشتر تحقیر میبا
گیرند و با  شود مورد تمسخر قرار می دلیل تنها بودن و آنچه انتخاب نشدن عنوان می

کنند اما  شود که زنان براي پیدا کردن همسر تالش بسیاري می کنایه مطرح می
ها، شاهد این ادعا  هاي آورده شده از این نوع کامنت نهنمو. اند موفق باشند نتوانسته

ضعفشان   نقطهرا دهد که پرخاشگران تجرد این افراد  ها نشان می تمام این. است
کم آن را اهرمی براي فشار آوردن به سلبریتی و  کنند و یا دست محسوب می

ها  نتمضمون سازمان دهنده دیگري که از برخی کام .دانند نمایی خود می قدرت
در این مورد فرد به طرق گوناگون از اعضاي خانواده . استخراج شد؛ تم نزدیکان است

ی استفاده کالمو نزدیکان مخاطب موردنظرش در جهت تأثیرگذاري بیشتر خشونت 
در این اقدام نیز خشونت کالمی همچنان از زندگی شخصی هنرمند بهره . کند می
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ها  هاي آن  فرد و فعالیتهخانواد ،خشونت کالمیها، جامعه هدف  در این کامنت. برد می
  .دباش می

به مضامینی . شده است در ششمین دسته از مضامین که در جدول باال عنوان
مقصود . سلبریتی است» سبک زندگی«ها   آنهدهند سازمانرسیم که مضمون  می

 کافهها تمسخر سبک زندگی و اعمالی همچون   آنهیپاهایی است که مضمون  کامنت
هاي مختلف نظیر  ي، نگهداري از حیوان خانگی و شرکت فعال و مداوم در مراسمگرد

وقتی این بخش از زندگی یک سلبریتی . ها و غیره است افتتاح یک برند، جشنواره
توان گفت که این بخش نیز حاوي مضمون  مضمون خشونت کالمی علیه او است، می

 دهنده در این جدول، سواد و آخرین مضمون سازمان. فراگیر زندگی شخصی است
اي چون کتابخوانی، سطح تحصیالت، تحصیالت مرتبط  که از مضامین پایهاست، آگاهی 

 بازیگر یا ،هایی که چنین مضامینی دارند در کامنت. و اطالعات عمومی انتزاع شده است
 این .گیرد  قرار میهجمهشود مورد استهزا و  سوادي خوانده می خواننده به دلیل آنچه بی

براي مثال اطالعات ناکافی و یا غلط ( یا بر اساس واقعیت هستند اظهارنظرهادسته از 
 هر چه که ؛یا بدون استناد و تخیلی)  تلویزیونیهمصاحببازیگر در مورد سینما در یک 

باشد بیان چنین اظهارنظرهایی با زبانی تلخ، مصداق بارز خشونت کالمی محسوب 
  .شود می

، این نتیجه حاصل 3 هشمار در جدول آمده دست بهه به مضامین طورکلی با نگا به
) ترین سطح مضامین از منظر پژوهشگر انتزاعی(شود که اولین مضمون فراگیرِ  می

در این . هاي مطالعه شده، زندگی شخصی سلبریتی است خشونت کالمی در کامنت
طورکلی زندگی  ظرها بههاي آتشین در اظهارن ها، تم اصلی و پرتکرار پیام دسته از کامنت

شخصی هنرمند است و اغلب حاوي این پیام است که وجوه مختلف زندگی شخصی و 
 نقاط ضعف بسیاري دارد که باید مردم این نیمه از ،خصوصی خواننده و یا بازیگر

 برخی از که آن  حال.  آن را دارندهدربار اظهارنظرزندگی او را نیز ببینند و حق 
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از کتاب خواندن در (ي لحظات خصوصی زندگی خود گذار شتراكاها از به  سلبریتی
کنند اما مشاهده شد که این برخورد نیز  خودداري می) خلوت تا تصاویر خانوادگی

ها پیرامون  زیرا حواشی یا شایعه. تفاوت چندانی در اظهارنظرهاي پرخاشگرانه ندارد
  .سلبریتی اغلب راهی براي درز کردن دارند

  
  "2مضامین پایه شماره " کالمی مبتنی بر  خشونت-4 جدول

سازمان مضامین   مضامین پایه
  دهنده

  مضمون فراگیر

عدم رعایت / آشنا نبودن به زندگی شهري
 / بودن ونسب اصل یب/ هنجارهاي اجتماعی 

ا اصالت باستفاده از نام یک قوم / ایرانی نبودن 
 /سوادي به یک قوم  برچسب بی/ عنوان ناسزا  به
 /کالسی  بی /ماندگی  بودن و عقبتمدن  بی

هاي خاص و  ها و صفت نسبت دادن ویژگی
ی قومی یا نیبرترب خود/ ناپسند به آن قومیت 

  اصالت

  
تحقیر و تمسخر 

   انتسابصرف به

  
قومیت و اصل و 

  نسب

  
ها که با خشونت کالمی همراه بود،   در گروهی از کامنت:4 جدولتوصیف 

در این دسته از اظهارنظرها، اصل . شود یم استخراج »قومیت«مضمون فراگیر و مشترك 
تحقیر و تمسخر  توان با آن، به شود که می ضعف شناخته می عنوان نقطه و نسب هنرمند به

صورت رسمی اعالم کرده باشد که متعلق به کدام قوم و   هنرمند بهاین که. فرد پرداخت
تنها یک شایعه و که شود   میمشاهده. کند ملت است براي اظهارنظر کنندگان فرقی نمی

ها شخص مورد   آن تایا شباهت ظاهري براي این دسته از اظهارنظر کنندگان کافی است
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 و گویی همین انتساب زنندبکنند، به او برچسب  نظر را به یک قوم و ملت منتسب 
  .فشار قرار دادن، کنایه و یا حتی توهین و تحقیر او کافی است براي تحت

دهنده تم فراگیر قومیت بر مدار تحقیر و تمسخر به صرفِ مضمون سازمان 
هاي  در نمونه. گردد ها می  و اصالتاقوام تفکرات قالبی پیرامون هیساانتساب و زیر 

خورد و ضمن  هاي مختلف به چشم می مطالعه شده افکار قالبی در مورد اقوام و ملت
می، خشم خود را با پرخاشگران کال. شود اي نیز دیده می آن صفات ساختگی تازه

کنند و دلیل عدم موفقیت،  دستمایه قرار دادن ریشه و نسب هنرمند به او اعالم می
بیگانه بودن و . کنند  قومی معرفی میهنیزم پسهایش را همین  نازیبایی و دیگر ناکامی

 سؤالفشار قرار دادن و زیر  اي است که از آن براي تحت نداشتن خون ایرانی دستمایه
 هدرباری وقتی زیر یک مطلب نیچن نیامضامین . کنند  سلبریتی استفاده میهجهوبردن 

هاي سلبریتی را نزد دیگر  شوند اساس تفکر و ریشه ایران و یا مشارکت سیاسی بیان می
ها ریشه در  مضمون یافت شده در برخی کامنت. دنکن کنندگان نیز دچار خدشه می دنبال

هاي قومیتی دارد و از نگاه قالبی،   در جوكشده منعکستفکرات قالبی تاریخی و گاه 
  .گیرد شان سرچشمه می ها و امتیازدهی به آنان بر اساس اصالت بندي کردن آدم دسته

  
  "3شماره " خشونت کالمی مبتنی بر مضامین پایه -5 جدول

مضامین سازمان   مضامین پایه
  دهنده

  مضمون فراگیر

هاي  آفرینی در فیلم تحقیر و تمسخر نقش
 درجههایی با  حضور در سریال/ ویدیویی 
  کیفی پایین

    درجه کیفی آثار
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 با مقایسه تحقیرآمیز/ بودن  پرکار به کنایه
 صرف به شدن بازیگر/ دیگر هنرمندان 

 باواسطه هنر عرصه در حضور/ چهره زیبایی
 کار سبک و شیوه تمسخر باندبازي) / رابطه(

  هاي خواننده ترانه/ هنري 

            
  نبودن هنرمند

جایگاه و مقام 
  اي حرفه

  
 زیرآمیتحق بخشی از خشونت کالمی مطالعه شده، مضامین :5 جدولتوصیف 

هاي تجاري خطاب و او را فاقد دانش بازیگري،  دارند و بازیگر را در رده بازیگران فیلم
ه ؛ موفقیت او را وابسته بکنند یمبینش و آگاهی موردنیاز براي یک هنرمند توصیف 

توان در یک مضمون  این موارد را می. کنند خانواده، پول و صرفِ ظاهري زیبا عنوان می
برخی . اي هنرمند است وجو کرد و آن جایگاه و مقام حرفه فراگیرِ مشترك جست

اش براي حمله کردن به او  اظهارنظرکنندگان از شرایط کاري و جایگاه هنرمند در حرفه
 این مضمون، تمسخرِ درجه کیفی آثاري است هدهند سازماناز مضامین . کنند استفاده می

عنوان خواننده آن را منتشر کرده   حضور دارد و یا بههاعنوان بازیگر در آن که هنرمند به
تواند دستاویزي باشد که از آن براي  اثر هنرمند منفک از او نیست و گاه می. است

اش در نزد مردم و مخاطبان  يتمسخر و تحقیر او و مخدوش کردن وجهه و اعتبار هنر
مضامین فراگیر این مضمون سازمان دهنده، مواردي چون حضور . شود استفاده می

تلویزیونی است؛ براي نمونه » ج«و » ب«هاي رده  هاي ویدیویی یا سریال بازیگر در فیلم
است که ؟؟؟؟؟ هایی  ها کمدي دارد یا تمسخر ترانه بازیگري که سابقه حضور در فیلم

ي این ا هیپاهمچنین مقایسه با همکاران از دیگر مضامین .  استمنتشرشدهصداي او با 
ها که با چنین  گونه که اشاره شد، چند نمونه از تعداد کثیري از کامنت همان. مورد است

  . آورده شده است5 جدولعنوان شاهد در  مضامینی به صاحبان صفحه تاخته بودند به
. است» هنرمند نبودن«ي این مضمون پایه، دیگر مضمون سازمان دهنده برا

واسطه   بهصرفاً تحقیرآمیز با دیگر هنرمندان، حضور در عرصه هنر هسیمقاپرکاري، 
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 به دلیل باندبازي و تمسخر شیوه و سبک هنري، مضامین فراگیر شدن مطرحزیبایی و 
ده ها آور تر شدن توصیف هایی که براي روشن در نمونه. هاست این دست از کامنت

. کنند  خطاب میگرینابازشده؛ براي مثال آمده است که سلبریتی را با عناوینی همچون 
 منفی هنکت در نظر منتقدان یک عموماً نیز یکی از مضامین پایه است که بودن پرکار

هاي آتشین  اي است که گاه به بستري براي پیام آید این موضوع کنایه  میحساب به
اي سلبریتی  عنوان جایگاه و مقام حرفه تعریف آنچه به. دشو کنندگان تبدیل می دنبال

 زندگی  جایگاه، شغل و حرفه سلبریتی و شود، مسائلی است که مربوط به حساب می
روشن است که مضامین ذکرشده نه براي اظهارنظري ساده و یا انتقاد . اي اوست حرفه

شده خشونت و   شود که ازجمله مصادیق شناخته است بلکه مواردي را شامل می
  .دنرو پرخاشگري کالمی به شمار می

  
  "4شماره " خشونت کالمی مبتنی بر مضامین پایه -6 جدول

  مضمون فراگیر   مضامین سازمان دهنده  مضامین پایه
/ حکومت  عامل /نبودن  مردمی

  قدرت مواهب از مندي بهره
  انتساب به قدرت

  
 سیاسی بلغم /طلبی منفعت /مزدوري 

  بودن دست آلت  /بودن
انتساب به جریان، حزب یا 

  گروه خاص
 /سیاسی  رویدادهاي به توجه عدم
  سیاست به جهل/ سوادي  بی

  گریزي سیاست

  
  

  سیاست

  
ها استخراج   چهارمین مضمون فراگیر که در پی مطالعه کامنت:6 جدولتوصیف 

ین کاربران، هاي آتش در پیام. شد، مضمون سیاست و امور مرتبط با آن از نگاه عامه است
ها و یا  ترول. هاي سیاسی وجود دارد آمیز مبتنی بر سیاست و گرایش نظراتی خشونت

هاي سیاسی گرداننده صفحه را  سلیقه و تفاوت گرایش کنندگان عادي گاه اختالف دنبال
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طرف مقابل و گروه  توانند به دانند که در آن می هایی می وجدل محرکی براي شروع بحث
هاي لفظی در فضاي مجازي در  رسد این درگیري به نظر می. داش بتازن سیاسی

رویدادهایی نظیر انتخابات، انقالب، سالگرد حوادث تاریخی و غیره بیشتر خودنمایی 
 در قالب مضامین سازمان دهنده و فراگیر در جدول تم نیامضامین نهفته در . کند می

  .اند باال آمده
 جریان قدرت است که در واقع نخستین مضمون سازمان دهنده انتساب به

اي همچون مردمی نبودن،  شود که در آن هنرمند با مضامین پایه هایی را شامل می کامنت
شود که وابسته به قدرت و  مندي از مواهب قدرت و عاملِ حکومت بودن متهم می بهره

براي . اي و اجتماعی او همه در همین راستا است هاي حرفه حکومت است و فعالیت
 هاي دولتی، پست کردن تصاویري از سیاستمداران از ل حضور هنرمند در مراسممثا

کالمی مبتنی بر  هاي حاوي خشونت جمله مواردي است که به باال رفتن تعداد کامنت
هایی غیر  دست اظهارنظرها در پست هایی ازاین هرچند نمونه. شود سیاست منجر می

هایی با این مضامین، صاحب صفحه  امنتبراي مثال در ک. خورد مرتبط نیز به چشم می
در ) نظیر انتخابات(هایی  کنند که در بزنگاه را فردي ترسو و یا مزدبگیر خطاب می

  .کند ي قدرت تبلیغ میها کانون براي منافعِ برخی از نهادها یا ،جهت منافع خود
 خودي شده به  شود در برخی موارد مضامین استخراج گونه که مشاهده می همان

 جان صرفاًشده  ود مذموم و یا آزاردهنده نیستند اما باید توجه داشت که مضامین ذکرخ 
هاي کنایی، تمسخر، تهدید و تحقیر از مصادیق بارز  تواند با شیوه کالم است و می

ال منتسب کردن یک شخص به حزب، جریان یا یک ثبراي م .کالمی باشد خشونت
آزاردهنده باشد اما زمانی که این امر تواند  خود نمی خودي گروه خاص سیاسی به

در زمره و شود  ضعف محسوب می عنوان یک نقطه شود، به اي خاص بیان می گونه به
که یک سلبریتی به دلیل  گیرد، همچون وقتی خشونت کالمی مبتنی بر سیاست قرار می

 گیرد و با  قرار میهجمهطلب و یا اصولگرا مورد  پست یک تصویر با یک مقام اصالح
  .شود طلبان خوانده می  اصالحهچیبازعناوینی مانند 
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 ،ها اي از کامنت مجموعه. گریزي است  سیاست،ه بعديدهند سازمانمضمون 
کنند و او را جاهل به سیاست،  سلبریتی را به دلیل عدم فعالیت سیاسی سرزنش می

ر سیاسی مرتبط ی به سیاست و یا امونوع بهدانند که  توجه به رویدادهایی می سواد و بی بی
ها مشارکت سیاسی و اعالم نظرات سیاسی از  اظهارنظرکنندگان این دسته از کامنت. است

کسی که نسبت به رخدادهاي . دانند  هنرمند واقعی بودن مینشانهسوي سلبریتی را 
خواهد بلکه با مردم و   براي هنر نمیصرفاً خود حساس است و هنر را جامعهسیاسی 
این برداشت، . نان همگام است و داراي بصیرت و بینش سیاسی استها سیاسی آ خواسته

آورد اما در تقابل با دو نگاه   فعال سیاسی به شمار می،هنرمند را با گذاشتن یک پست
رسد سلبریتی چه در امور مبتنی بر سیاست فعال باشد  در واقع به نظر می. پیشین قرار دارد

  .یا آتشین دریافت خواهد کردهایی پرخاشگرانه و  و چه نباشد، کامنت
  

  "5شماره " خشونت کالمی مبتنی بر مضامین پایه -7 جدول
  مضمون فراگیر  مضامین سازمان دهنده  مضامین پایه

/ و بدون زحمت  حساب باال و بی رآمددد
 امکانات از مندي بهره/ باال  خرید قدرت
  خانوادگی ثروت/ رفاهی  لوکس

  
  کنایه از اختالف طبقاتی

 مشکالت از خبري بی/ کامل  خوشبختی
 از خبري بی/ بودن  غصه و غم بی/ مردم 

 آگاهی عدم/ مردم مختلف اقشار شرایط
  سیري شکم/ مردم عامه رفاهی شرایط از

  
  

  ایده آل بودن زندگی

          
  
  
  

   آسایش و رفاه

  
» آسایش و رفاه« مضمون فراگیر دسته دیگري از اظهارنظرها :7 جدولتوصیف 

این مضمون دو جنبه . گیرد یعنی خشونت کالمی مبتنی بر این ویژگی شکل میاست؛ 
 سازمانمضمون . ها یافت شد دارد که در قالب دو مضمون سازمان دهنده در کامنت
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اي است از اختالف طبقاتی و فاصله رفاهی   اقتصادي دارد و کنایههیسو نخست، هدهند
گذار با  کامنت. کند هنرمند احساس میطورکلی مردم با  که نظردهنده میان خود و به

کالمی تند و آزاردهنده در قالب کنایه و یا بیان مستقیم سعی بر القاي این باور دارد که 
تواند شرایط اقتصادي مردم را درك  گرداننده صفحه فردي ثروتمند و مرفه است و نمی

 هالزمروتمند را نقطه اشتراك این باور چه درست و چه غلط آن است که خانواده ث. کند
دانند و یا ثروت هنرمند را  هاي هنري نظیر بازیگري و خوانندگی می ورود به حرفه

. شمارند هایی نظیر سینما می  در عرصهوکتاب حساب یببادآورده و ناشی از درآمدهاي 
زحمت، ثروت  حساب و بی ها به درآمد باال، بی مضامین فراگیر این گروه از کامنت

این . مندي از امکانات لوکس رفاهی اشاره دارد  خرید باال و بهرهخانوادگی، قدرت
د خالف هدفی نانگار ارزش می اش را بی زحمت و حرفه ها که درآمد بازیگر را بی طعنه

هاي اجتماعی و نمایش و تثبیت وجهه   هنرمند براي حضور در شبکهاحتماالًاست که 
راد به دنبال ارائه تصویري مثبت از ها اغلب اف در این شبکه. مثبت خود برگزیده است

اي که دارند به دنبال جذب  واسطه حرفه  خود و جذب فالوئر هستند و بازیگران به
رو صفحات عمومی این افراد  ازاین.  هستندداشتن آنان مخاطب بیشتر و راضی نگه

حال در . کند واسطه حرفه و شهرت ناشی از آن است که کاربران زیادي را جذب می به
بار زیر  قابل چنین نگاهی کسانی هستند که همین حرفه و شهرت را با بیانی خشونتم

 به آن مفهوم که در نظریه گافمن و ادب کالمی رابرند و وجهه طرف مقابل   میسؤال
  .کنند دار می شده است، خدشه  مطرح

مضامین اقتصادي در کنار مضامین جنسی که بعدازاین به آن خواهیم پرداخت جز 
مؤثرترین به همان معنایی است . ترین و پرتکرارترین انواع خشونت کالمی استمؤثر
هاي آتشین در  ترین گونه پرخاشگري و پیام کند و آن را کامل عنوان می) 2005 (ترلوکه 

کند و  آمیز تلقی می کننده پیام نیز آن را توهین اي که دریافت دسته داند؛ فضاي مجازي می
هاي مکرر هنرمندان به این گروه از   مهم را از طریق پاسخنیا .شود  میخاطر آزرده

 .شود  از طریق پستی مجزا به اشتراك گذاشته میاصوالً کرد که تیرؤتوان  ها می کامنت
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 هاست آنها به دنبال محکوم کردن رفتار پرخاشگران و معرفی  گونه پست  در اینهنرمند
ها معرفی  ز مردم و با همان دغدغه ایجزئ را شیخو  سعی دارد با تبرئه خود،ضمناًو 

  .کند
  

  " 6شماره " خشونت کالمی مبتنی بر مضامین پایه -8 جدول
  مضمون فراگیر  مضامین سازمان دهنده  مضامین پایه

   بهره هوشی پایین-
   و پاییدست یب -
  ي اجتماعیها تیفعال عدم توانایی در -
   ضعف جسمی و روحی-
  ي خشونت علیه زنانساز يعاد -

  
  

  قیر جنس زنتح

  مردان همه به زنی  برچسب-
  زنان  محتاج-
  داشتن زنانه رفتار -

  
  توهین به مردان

  
  

  جنسیت

  
 هیدستماهاي زن و مرد را  هایی که تفاوت کامنت: 8 هشمارتوصیف جدول 
، این مورد بررسیهاي  در داده. دهند داراي نگاه جنسیتی هستند خشونت کالمی قرار می

 تحقیر جنس زن و توهین به مردان هستند هسازمان دهنددو مضمون اظهارنظرها داراي 
 هوشی زنان و هبهر، تفاوت گذاشتن میان ییوپا دست یباي همچون اتهام  و مضامین پایه

 را دست ازاین به یک جنس و مواردي زنی برچسبمردان با لحن ناخوشایند، 
ل تلویزیونی با نگاه سریابازیگران زن و مرد حاضر در یک  هسیمقا. گیرند دربرمی

  .رو شدیم ا آن روبهبهایی است که  جنسیتی ازجمله کامنت



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      46

ها با نگاه تحقیرآمیز، قالبی و جنسیت زده سعی در القاي برتري  این قبیل کامنت
 تحقیر و تمسخر همراه ، این ادعا با ناسزامعموالًیک جنس نسبت به دیگري دارند و 

  .است
  

  "7 شماره" مضامین پایه  خشونت کالمی مبتنی بر-9 جدول
  مضمون فراگیر  مضامین سازمان دهنده  مضامین پایه

   توهین جنسی به اعضاي خانواده-
  توهین جنسی به خود فرد -
  توهین جنسی به فضاي کار و زندگی -

  
  ناسزاهاي جنسی

  
 کالمی ادبی بی با همراه عالقه ابراز -

  جنسی بیمارگونه تمایالت ابراز - جنسی
  از تمایالت جنسیابر

  ابژه سازي جنسی  زنان به تحقیرآمیز جنسی نگاهی -

  
  

  جنسی

  
هاي حاوي خشونت کالمی که در این   گروهی از کامنت:9 جدولتوصیف 

ها  ها توهین پژوهش مشاهده شد، اظهارنظرهایی هستند که مضمون فراگیر و اساسی آن
سی، دو مضمون در خشونت کالمی با مضمون فراگیر جن. ي جنسی استرهایتحقو 

شود که   ناسزاهاي جنسی و ابراز نامتعارف تمایالت جنسی دیده میهدهند سازمان
 دسته اول توهین جنسی به خود فرد؛ اعضاي خانواده او و همچنین به هیپامضمون 
ترین   در زمره آزاردهندهمعموالًها  این توهین.  و زندگی او استوکار کسبفضاي 

ها به شمار  خط قرمز در بیشتر فرهنگاز صداق عبور کالمی و م هاي خشونت نمونه
این کالم اگر رنگ و بوي توهین و تحقیر نیز به خود بگیرد موجب آزار روحی . رود یم
که   وقتیخصوصاً ؛شود  پیام و احساس حقارت، شرم و گاه خشم متقابل میهرندیگ

شود و تاختن به  آنچه در فرهنگ ما غیرت خوانده می. اعضاي خانواده را نشانه بگیرد
تر  شود در فضاي مجازي راحت آمیز و سزاوار پاسخ دانسته می آن آزاردهنده، توهین
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آبرویی گوینده  گیرد زیرا به سبب گمنامی نه بیم شناخته شدن و بی مورد هجمه قرار می
 کوتاه نسبتاًگیرنده این پیام آتشین نیز دستش براي تالفی . ادبی رود و نه برچسب بی می

 اگر شخص مشهوري باشد و از واکنش احساسی، بروز علنی خشم و خصوصاً است؛
تواند گاه  این شرایط می.  به سبب عواقبش بپرهیزد و واهمه داشته باشدمثل به مقابله
  .تر کند  را عمیقنیچن نیاهایی   کالمریتأثدرجه 

شود  مضامین سازمان دهنده دسته دوم که مربوط به ابراز تمایالت جنسی می
ادبی کالمی جنسی و ابراز تمایالت بیمارگونه  ضامینی همچون ابراز عالقه همراه با بیم

هاي عمومی  ابراز تمایالت جنسی با هر مضمون در محیط. گیرند جنسی را دربرمی
عنوان یک  در فضاي اینستاگرام به. شود  فرهنگ ما مذموم و آزاردهنده شمرده میازنظر

هاي  تواند مشابه متلک  تمایالت میگونه نیاار کالمی شبکه اجتماعی محبوب، بیان اظه
آمیز و بیمارگونه   اگر توهینخصوصاًها به فضاي مجازي،  انتقال این کالم. جنسی باشد

ی تلقی رسان آزار مصادیق خشونت کالمی است و نوعی ایجاد مزاحمت و ءباشد جز
 ارتباط با بانوان دیده گونه که اشاره شد این دسته از مضامین بیشتر در همان. شود می

ها مشاهده شد که در صفحه هنرمندان آقا نیز، این الفاظ بیشتر در  حتی در بررسی. شدند
 هسفرنام در 1که پوالك چنان آن. شوند یم کاربرده به خانواده او مؤنثرابطه با اعضاي 

 او هخانواد هدف از ناسزا خود شخص نیست بلکه معموالًگوید در ایران  خود می
خصوص پدر، مادر و یا قبور گذشتگان است، زیرا برحسب مفهومی که زندگی  به

خانوادگی دارد، فحش به خانواده بسی ناگوارتر از دشنام به خود مخاطب است 
رود،  هایی که براي زنان به کار می دهد که اغلب فحش او ادامه می). 22: 1368پوالك، (

شود که معنی آن را  کان خارج میرکیک است و حتی این کلمات گاهی از دهان کود
 هاي؟؟؟؟ ادبی  و یا بیها دهد که این دسته از خشونت این پیشینه نشان می. دانند نمی

                                                   
1. Polak 
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ود به سبب درگیر کردن ر دار است و گمان می کالمی در فرهنگ ناسزاي ایرانی ریشه
  . بیش از سایر موارد است،دهیشن ناسزا آن بر ریتأثخانواده، 
  

  "8شماره "کالمی مبتنی بر مضامین پایه  خشونت -10 جدول
مضامین سازمان   مضامین پایه

  دهنده
  مضمون فراگیر 

   بدحجابی-
  توجه جلب -  
   ابراز وجود-

  
  حجاب

 آوردن فرایض دینی مثل نماز، جا به -
  روزه و حج

   خارج شدن از دین-
   رابطه با جنس مخالف-

  
  دینی بی

  
  

  اعتقادات مذهبی

  
ها، خشونت کالمی بر پایه  اي دیگر از کامنت  دسته در:10 جدولتوصیف 

ي همچون ا دهنده سازمانهاي مذهبی دین و با مضامین  اعتقادات، ادعاها و ارزش
دینی  حجاب و بجا آوردن فرایض دینی است که اغلب به مضامین فراگیري همچون بی

 مضامینی کنندگان دست روي ها، دنبال در واقع در این دست از کامنت. اشاره دارد
دینی و انجام ندادن فرایض  ی به مذهب مرتبط است و فرد را به بینوع به که گذارند یم

 خصوصاًزنی  برچسب. دهند کنند و آن را به هنرمندان تعمیم می و مناسک دینی متهم می
برچسب منفی ضمن ایجاد مخاطره براي وجهه، از انواع خشونت کالمی و داراي 

  .شنونده استعوارض ناشی از آن براي 
  

  "9 شماره" خشونت کالمی مبتنی بر مضامین پایه -11 جدول
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  مضمون فراگیر  مضمون سازمان دهنده  مضامین پایه
   حمایت از حیوانات-
  ستیز طیمح حمایت از -
  ها  حمایت از ترنس-
   دفاع از حقوق زنان-
   حمایت از برگزاري کنسرت-

  
  

هاي  کنایه به دغدغه
  سلبریتی

  
  

جتماعی، هاي ا دغدغه
  فرهنگی و شهروندي

  
 یکی دیگر و در واقع آخرین مضمون فراگیر خشونت کالمی :11 جدولتوصیف 

هاي اجتماعی،   قرار گرفت، دغدغهمورد بررسیکه در این پژوهش شناسایی شد و 
 از طریق تصاویر عموماًها   دغدغهگونه نیادر واقع . فرهنگی و شهروندي هنرمند است

براي مثال یکی . شود فحه شخصی هنرمند در اینستاگرام بازنمایی میهایی در ص و نوشته
کند، پستی در حمایت  ها معرفی می  خود را سفیر حمایت از ترنسکشوالکه گرانیبازاز 

ها حجم  از این افراد و تشویق مردم به حفظ حقوق آنان منتشر کرده است که در کامنت
عنوان یک دغدغه اجتماعی به چشم  ی از خشونت کالمی در این مورد بهتوجه قابل
هاي گوناگونی دارد اما در بیشتر  هرچند برخوردهاي منفی با این سوژه سویه. خورد می
  .خورد ها خشونت و پرخاش کالمی به چشم می آن

 گونه نیاآمیز نسبت به   مضمون سازمان دهنده و پرتکرار این مضمون، بیانی کنایه
ها مواردي همچون  از مضامین فراگیر این دغدغههاي دیگري  ها است و نمونه دغدغه

ها، برگزاري کنسرت و دفاع از حقوق زنان  ، ترنسستیز طیمححمایت از حیوانات، 
آمیز کامنت  اي دیگر کاربري زیر پست حمایت از حیوانات با لحنی کنایه در نمونه. است

 یا ،»وهااین مملکت هیچ مشکلی نداره و فقط مونده حقوق هاپ«: گذاشته است که
 یا ،»خوري ها را می مردم نون ندارن بخورن اونوقت تو غصه سگ«: گوید دیگري که می

ها  یی نظیر جلوگیري از لغو کنسرتها دغدغهدر مواردي تندتر کسی در اعتراض به 
 دغدغه شون تمام ،جامعه درد از فهمن می چی مرفه هاي سلبریتی این«: نویسد که می
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چشم مردم  تو دیگه ،زدي گند خیلی برات متأسفم ،زخرفاتهم این و هواپیما و کنسرت
دهد که کاربران معترض و  شده از آن نشان می  ها و مضامین استخراج این مثال. »نیستی

در مطالعه . کنند البته بیشتر پرخاشگر فاصله عمیقی میان خود و سلبریتی احساس می
 را شعارهایی از سر هاي سلبریتی ها مشاهده شد که پرخاشگران دغدغه کامنت
د و نیاز امروز مردم ن و مشکالت روز مردم ندارمسائلدانند که ربطی به  ي میریس شکم

آید که  چنین برمی. ندو در اندازه مختصات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران نیست
ها با برهان و یا  آن.  یا پرکنند،پرخاشگران قصد دارند این شکاف مفروض را یادآوري

پردازند و هنرمند را نه  ها می  دلیلی به کنایه و تمسخر این دغدغهگونه چیهدن بدون آور
در واقع مضمون نهفته را . کنند نماید بلکه ریاکار و روشنفکرنما خطاب می که می چنان آن

  .وجو کرد که در اظهارنظرهاي پرخاشگرانه نهفته است باید در شکافی جست
  
   مضمونی اصلی پژوهششبکه

هاي   و فراگیر کامنتسازمان دهندههش تالش شد با شناسایی مضامین پایه، در این پژو
حاوي خشونت کالمی، به دغدغه اصلی پژوهش پاسخ داده شود و همچنین چیستی 

 هشبک. هاي اجتماعی سایبر تا حد زیادي روشن گردد  خشونت کالمی در شبکههدیپد
. مشاهده است قابلمضامین فراگیر خشونت کالمی در این پژوهش در شکل زیر 

تر نشان دادن سطوح   مضامین یک تکنیک براي شفافهشبکازاین تأکید شد که  پیش
ها سلسله مراتبی و  در این شبکه روابط میان مضمون. مختلف مضامین یک متن است

دار نیست بلکه پیوستگی میان مضامین و ارتباط و تنیدگی آنان را به نمایش  ترتیب
  .گذارد می
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  ه مضامین فراگیر خشونت کالمی در این پژوهش شبک-1شکل 

 
 شده از خشونت کالمی در این پژوهش الگوي استخراج  -2شکل 
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ازاین در جداول نُهگانه آورده و توصیف شد، در دو بخش قابل  مضامینی که پیش
 خود سلبریتی ماًیمستقباري هستند که   و خشونتآزاردهندهاول مضامین . ندا بندي دسته

هایی هستند که با فرافکنی قصد   دوم، کامنتهدست. اند ي پست او را نشانه گرفتهو محتوا
  .آزار کالمی دارند

ي ها تعلقهایی است که با اهانت به خانواده و یا سایر   دوم، کامنتهدست هنمون 
هرچند که . آیند  زدن برمیزبان زخمهاي ظاهري او درصدد  سلبریتی مانند ویژگی
 مطالعه باشود اما  ر روانشناسی خود عملی فرافکنانه محسوب میخشونت کالمی از منظ
توان نسبت به مواردي شناخت پیدا کرد که مصداق بارز فرافکنی  در مضامین آن نیز می

ي دادن خود در انتخابات رأ هلحظبراي مثال زمانی که سلبریتی تصویري از . هستند
 در بیان نظرات، خشونت کالمی رود که اگر کند، انتظار می ریاست جمهوري منتشر می

 صرفاً دیده شد که اظهارنظرها گاه که آن حال ، متوجه همین پست باشدالزاماًدیده شود 
 ،خشمی فروخورده از شرایط اقتصادي و سیاسی جامعه هستند که به دلیل شهرت

گویی او به دلیل تصاویري که از زندگی شاد و راحت خود . شوند گیر سلبریتی می دامن
هاي لوکس و  هاي مجلل، ورزش در باشگاه رهاي خارجی، صرف غذا در رستورانسف(

ها این ناراحتی  انگیزد و آن کنندگان را برمی کند حساسیت دنبال منتشر می) مدرن و غیره
آمیز و  اي طعنه گونه هاي دیگر یا در مواجهه با یک سلبریتی دیگر به را در پست

  .تازند یکنند و به او م پرخاشگرانه مطرح می
فرافکنی در بیان خشونت کالمی یا بیان مستقیم و مرتبط (هر یک از این دو دسته 

ممکن است داراي مضامین یا محتوایی باشند که بیشتر ) خشونت کالمی به سوژه
 بروز باواسطهقابلیت بیان در ارتباطات چهره به چهره را داشته باشند یا در ارتباطات 

 انسان وجود دارد؛ اما آن هبااراد محتوایی هرگونهیان روشن است که امکان ب. کنند
 وخو خلق ایرانی، هجامعکنیم مرتبط با خصوصیات کلی  چیزي که در این الگو مطرح می

هایی نظیر تعارف، رودربایستی و در لفافه سخن گفتن است که در بخش مرور  و ویژگی
  .مفهومی نیز مورد اشاره قرار گرفت
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  بندي جمع و بحث
 رایانه ارتباطات ناقص رویکرد در سرنخ فاقدان مدل آنالین، هویت پیرامون چهآن طبق

 با ها کامنت برخی شد مطرح  ایرانیهجامع قالبی هاي ویژگی و) 1390 ترلو، (واسط –
 تر سخت چهره به چهره ارتباط در جنسی مضمون مانند برانگیز حساسیت مضامین
 مجازي فضاي در آنکه حال. نباشد وادع و جدل در آنکه خصوصاً. شوند می استفاده
 استفاده راحتی به زمینه پیش بدون و دلیل بدون دارند جنسی مضمون که هایی کامنت

 همچنین. است شده مطرح ها داده بررسی انتهاي الگوي در که است همانی این. شوند می
 توان می) 1388 (زند خدیوي پژوهش مشخصاً و پژوهش نظري بخش به استناد با

 در شنیده ناسزا و ناسزاگو نزدیکی و دوري معتقدند  که شناسان ناسزا نظر طبق: گفت
 آگاهی نیمه آگاهی، از سطوحی طبقاتی؛ و اجتماعی دوستی، خویشاوندي، مکان، زمان،

 طریق از ... و خوانندگان بازیگران، نظیر مشهور افراد با ارتباط سازد؛ می را ناآگاهی و
 میلیونی تعداد. دارد قرار »دور «بخش در توان می ار مجازي اجتماعی هاي شبکه
 ارتباط افرادي با فضا این در ها آن که دهد می نشان بازیگران صفحات کنندگان دنبال
 دنبال فرآیند و ارتباط این. ندارد وجود نزدیک از شناختشان و آشنایی امکان که دارند
 به بلکه او؛ از مردم دیکنز و واسطه بی شناخت دلیل به کمتر مشهور فرد یک کردن
 یا و کنجکاوي طرفداري، دلیل به معموالً نیز ارتباط. است شهرت و او حرفه نوع دلیل
 با. است »اینترنتی اوباشگري «و »افروزي شعله «مزاحمت، نظیر دیگر مقاصدي براي
 گفت توان می اند شده  بررسی آتشین هاي پیام مضامین پژوهش این در این که به توجه

 در نزدیکان دایره از خارج افرادي عنوان به کنندکان دنبال سوي از که آتشینی پیام که
 نیز آن مضامین نوع رو ازاین و گیرد می قرار »دور «طبقه در شود می ثبت واقعی دنیاي
 براي. داند می مرتبط سلبریتی به را ها آن که دارد کاربر تعارضات و تمایالت در ریشه
 در سلبریتی خوردن شام به دولتی ها دستگاه اقتصادي فساد کاربر کامنت در وقتی نمونه

 در کاربر که دارد اوهامی و تعارضات از نشان شود می مرتبط لوکس رستوران یک
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. پردازد می فرافکنی به طریق این از و کند می نرم وپنجه دست آن با واقعی جامعه
 کالمی خشونت را آن پژوهش این نتایج از شده  استخراج الگوي در که است همانی این

  .کنیم می گذاري نام فرافکنانه محتواي با
 در شود، می یافت افراد این صفحات هاي کامنت در که ناسزاهایی که شد اشاره

 عموماً و غریبه افراد توسط عموماً زیرا. گیرد می قرار فضا این در ارتباط سوم نوع جرگه
. گردد می ثبت شوند، می نامیده »فیک «الحاًاصط که تقلبی و دروغین هاي نشان و نام با

 دور بخش در و ناآگاهی سطح در ناسزاها این شد، ذکر باال در که دیدگاهی طبق
 زند خدیوي پژوهش و نظري بخش به استناد با بندي دسته این. شوند می بندي دسته

 امانج پردازد، می شنیده ناسزا و ناسزاگو مختلف حاالت بندي طبقه به که) 1388(
 تمایالت و اوهام تعارضات، در ریشه ناسزاها این گفت توان می آن طبق و شود می
 قرار خطاب را بازیگر ناسزاگویی در اگر افراد این. دارد ناسزاگو روان در شده نشین ته

 عادي، انسان یک عنوان به نزدیک ارتباط و او واقعی شناخت عدم دلیل به دهند،
 در ناسزاگو درونیات و افکار با عمیقاً پس است گرفته شکل دور از شان منفی احساسات

 و گذشته تمایالت و ها عقده یا و منفی هیجانات به دادن شکل حقیقت در. است ارتباط
  .دارد فرهنگ در ریشه زبان و است سوار زبان محمل بر کالم، صورت به شده سرکوب

 ها کامنت در کالمی خشونت از شده  استخراج مضامین از بخشی که ناسزاهایی
 در درجات که ناسزا بحث در. است بازیگران به نظردهندگان نگرش از نشان هستند

 را خود منفی احساس و نظر همیشه از تر پرده بی ناسزاگو. است کالمی باالي خشونت
 است؛ جامعه در رایج هنجارهاي و ها ارزش خالف که برد می کار به الفاظی قالب در

 یافته رواج مردم گفتار در ازپیش بیش روزها این که ادبی از ورد هاي واژه از اگر حتی
 ها، شوخی میان در رایج اصطالحی بلکه واقعی معناي در نه را ها آن و بگذریم است
 نکته ناسزاها مضامین تحلیل در .آوریم حساب به عالقه ابراز حتی و صمیمیت ابزار
 اینستاگرام صفحات در که دش مشاهده. است زن جنس بر ناسزاها تأکید توجه قابل

این  یا. اند رفته نشانه را او خانواده مؤنث اعضاي ،ناسزاها از بسیاري نیز مرد بازیگران
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 زنانگی و زن از استفاده و جنسی ناسزاهاي. اند شده  نوشته دیگري کاربر به خطاب که
 لفمخت هاي فرهنگ در اش خانواده و او به آوردن فشار و ضعف نقطه عنوان به او

 در که هایی پژوهش در. است متفاوت آن تأثیرگذاري و رنگ اما دارد؛ وجود وبیش کم
 آنچه. کرد مشاهده دراز سالیان از را ناسزاها گونه این رد توان می است شده انجام ایران

 شرق فرهنگ در ناسزاهایی چنین که است این آید برمی حوزه این  پژوهشگرانهگفت از
 که جایی تا گذارد می شنونده روح بر مخرب اثرات غربی جوامع از بیشتر ایران در و

 آبرو حفظ براي نگرانی و مردانگی دادن نشان منظور به آنی و هیجانی هاي واکنش سبب
 ارتباط در. باشند آفرین فاجعه خاص هاي موقعیت در توانند می هرکدام که شود می

 و روانی روحی، تأثیرات ماا شود می حذف احتمالی خطرات این بودن واسط کامپیوتر
  .ماند خواهد باقی کالمی خشونت از اي گزنده نوع عنوان به آن اخالقی
 فراگیر سطح در و است جنسی خشونت کالمی، مضمون که وقتی روي هر به
 که کرد ادعا توان می کند می نگاه  شرمهمای و ضعف یک عنوان به بودن زن به مستقیماً

 تخلیه براي اي سوژه را او و دارند زن به ابژکتیو نگاهی ها کامنت این از اعظمی بخش
 براي اي بهانهبه عهوان  آن از توان می راحتی به که بینند می خود پرخاشگرانه احساسات

 طورکلی به و مفاهیم تعریفدر  که گونه همان. کرد استفاده کسی دادن قرار فشار تحت
 و اهداف از یکی را دادن ارقر فشار تحت روانشناسان شد، ذکر پژوهش نظري بخش

 نگاه طرز پیشینه مرور با. دانند می آن نوع هر از پرخاشگري و خشونت ابزار حال درعین
 طرح و  پیدایشهریش و گیرد می قوت برداشت این ،ایران در هنرمند زن خصوصاً زن به

 ويحا که هایی کامنت بررسی در که افزود باید .گردد می روشن زبان در مضامینی چنین
 یکی که شد یافت تشبیه بر مبتنی ناسزاي شامل ناسزاگویی انواع از مواردي. بودند ناسزا

 ناسزاها، از دسته این در. است) 1388 خدیوي زند، (ناسزا انواع هاي بندي طبقه از
 نأشن دو ایرانی فرهنگ و ادب منظر از که شود می تشبیه چیزي به نظر مورد شخص

 عنوان به. شود می محسوب کالمی ادبی بی کسی، به آن دادن نسبت و است انسان یک
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 ،مورد بررسی حجم در وفور به که کرد اشاره حیوان به انسان تشبیه به توان می نمونه
  .شد دیده

 دیگر عنوان به که تعارف همان یا لهجه صراحت عدم و ظاهرسازي به توجه با
 همچنین و اساس این بر گفت توان می شد، مطرح نظري بخش در ایرانیان هاي ویژگی

 که ها آن خصوصاً آتشین هاي پیام از اي دسته) 1390 ترول، (سرنخ فاقد مدل طبق
 مکان در و رو در رو کمتر معموالً کنند می رد را جامعه در شده  پذیرفته قرمز خطوط
. باشد نگرفته صورت وجدلی بحث آن از پیش اگر خصوصاً. شوند می مطرح عمومی

 همچنین کند، می مطرح) 1390 (ترلو که سرنخ فاقد مدل تماعی،اج حضور مدل طبق
 و براون ادب نظریه در آن کارکرد ،)1990 (گافمن نمایشی نظریه در وجهه مبحث

 فضاي در هویت گسترده مباحث و) 2011 (کالپپر کالمی ادبی بی و) 1987 (لوینسون
 براي باشند شده شناسایی افراد وقتی معموالً شد، مطرح نظري بخش در که مجازي

 یا و دهند می بروز را خود ناراحتی کمتر شده، که هم ظاهرسازي و خود وجهه حفظ
 موضوع این ناسزا و رکیک هاي واژه از استفاده در خصوصاً. دارند آن کنترل در سعی
نقل شد، هویت آفالین ) 2013(که در بخش نظري از الول  چنان آن. است صادق بیشتر

اند و تنها ممکن  خورده است و عمالً با یکدیگر مشابه ما در جامعه گرهما با خود آنالین 
 نشان نتایج این. دبتري بیا پرده است در فضاي آنالین امکان ظهور و بروز بیشتر و بی

 در که گونه همان و است ایرانی ظاهري تعارف مقابل کالمی خشونت که دهد می
 ایرانیان وخوي خلق درباره) 1395 (اهفراستخو و) 1388 (نراقی ،)1368 (پوالك مباحث

 خط جز که باشد مسائلی مورد در آنکه خصوصاً یابد؛ می بروز خفا در ؛است آمده
 طبق. اند جمله این از جنسی اظهارنظرهاي نظیر مواردي. است جامعه عرف قرمزهاي

 به مجازي فضاي گفت توان می واسط رایانه ارتباطات در سرنخ کمبود یا و فاقد مدل
 از حجم این واقع در و است رفتار این بروز براي تري آسوده بستر هایش ویژگی لیلد

. است دلیل همین به دارد وجود اینستاگرام در که رکیکی گاه و آزاردهنده اظهارنظرهاي
 ،ساختگی عناوینی ذیل و کالم از ناشی مسئولیت هرگونه از فارغ توانند می کاربران
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 و هستند مردم از کثیري خیل توجه مورد که ندساز کسانی متوجه را خود خشم
گذاران از این طریق  ادبی کالمی کامنت طبق نظریه بی. دارند میلیونی کنندگان دنبال

خواست مدنظر سلبریتی بایستند و وجهه او را با  ؟؟؟؟؟توانند در مقابل وجهه می
ق فاصله میان خود ادبی کالمی به مخاطره بیندازند و از این طری راهبردهاي گوناگون بی

و او را کم کنند و ترس از تهدید وجهه خود در این بازي نداشته باشند؛ زیرا که 
به طرق مختلف مخفی را توانند هویت خود  شده نیستند یا می اندازه سلبریتی شناخته به

 یا با امکانات موجود در فضاي اینستاگرام تا حدي اجازه اظهارنظر را از طرف ،کنند
  . کنندمقابل سلب
 افراد از یکی عنوان به را سلبریتی کههستند  هایی آن ها کامنت از دیگري دسته

 همسنگ را او و دانند می جامعه سیاسی و اجتماعی مشکالت از بسیاري مسبب بانفوذ
. دانند می مقصر و دخیل موجود هاي کاستی در کشور مسئولین و سیاستمداران

 بابت از را او غیره و زده غرب عرب، گر، فتنه ر،خوا پاچه خوار، جیره نظیر محتواهایی
 و نامند می خودشیرین را او. دانند می سیاسی جریان یک سوي از منتفع اش عقیده اظهار

 و اجتماعی عدالت به اعتراض همچنین. رسد می نوایی و نان به راه این از معتقدند
  گویی این.شود می دهدی ها کامنت این در که است چیزي آن طبقاتی اختالف از شکایت
 از هرگونه فاقد عکسی زیر در که است شده  نهادینه کاربر در اي اندازه به احساس

 و ماشین ،ساعت ،لباس خارجی، مسافرت تصویر نظیر (معمول هاي گرایی تجمل
 نماینده را او و دارد اعتراضی نگاه هنرمند به نیز ...) و لوکس و قیمت گران تفریحات

 طبقات در او زندگی مسبب و اند کرده پایمال را او حقوق ازنظرش که داند می کسانی
 زندگی شرایط مقایسه با شد، ذکر نیز پایه مضامین جدول در. هستند جامعه تر پایین
 لحنی با و داند می ناعادالنه را موقعیت دو این سلبریتی زندگی از شاد تصویري با خود
. دارد ترحم برانگیختن و وجدان عذاب حس القاي در سعی مظلومانه گاه و آمیز کنایه
 که گونه همان اما مانده مغفول منابع از بسیاري در کالم در ورزي خشونت از شیوه این



 
 
 
 
 
 
 

  1397، بهار 13هاي نوین، سال چهارم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      58

 و مفاهیم تعریف بخش در فلیمینگ؟؟؟؟؟؟  همچنین و کالمی خشونت تعریف در
 به سبب نیز ها کنایه از نوع این آمد مجازي فضاي در کالمی خشونت مشخص طور به

  .شوند  محسوب مجازي فضاي در کالمی آزار عنوان به توانند کارکردي که دارند می
 کالمی محبت ابراز شد دیده پژوهش این در که کالمی ادبی بی از جالبی گونه

 ادبی بی از نوع این دادن قرار. است یافته رواج مردم میان در که ناسزا است با توأمان
 سبکی ظاهراً زیرا رسد می نظر به دشوار آن انواع و کالمی خشونت بندي طبقه در کالمی

 به توان می ادامه در .است شده همراه شیطنت با که است محبت و عالقه ابراز از
 او شهرت و موفقیت اصلی عامل را بازیگر خانوادگی روابط که کرد اشاره هایی کامنت

 بازیگر توانسته نمی روابط این بدون او که کنند تأکید دارند سعی او تحقیر با و دانند می
 در او حضور و معرفی واسطه را بازیگر مادر و پدر که هایی کامنت مثال براي. شود

 با کاربران هایی که در آن کامنت همچنین. دانند می تلویزیونی و سینمایی هاي پروژه
 این به ورودش اصلی عامل را او ظاهر زیبایی غیره، و مدل عنوان به بازیگر خطاب
 یک براي الزم دانش و هنر فاقد او که کنند می تأکید طریق این از و دانند می عرصه
 این و کنند وارد خدشه کالمی ادبی بی و ادب نظریه طبق او وجهه به تا است بازیگر

 پی در که مشهور شخص یک عنوان به سلبریتی خواست وجهه  ؟؟؟؟؟توجه تقابل با
 هر پایه مضامین که شد اشاره .آید می چشم هب بیشتر است، خود براي مثبت وجهه ایجاد
 عنوانبا  و اظهارنظرها بیشتر واکاوي با که دارند تري انتزاعی و نهفته مضامین یک،

 هایی تم شده، بررسی مضامین میان در. شدند معرفی فراگیر و سازمان دهنده مضامین
 بخش این. ودش می مربوط سلبریتی زندگی خصوصی و نهان هاي الیه به که دارد وجود

 واقع توجه مورد وي رسیدن شهرت به از پس که است وجهی آن سلبریتی یک زندگی
  .نیست شهرت عامل خود اما شود می

 مورد بررسی متنی ها داده اصلی محور 9 هدهند نشان فراگیر مضامین این واقع در
 دگیزن. دهند می نشان را کند می پیروي آن از متن که پرتکراري الگوهاي و هستند

 و فرهنگی و اجتماعی هاي دغدغه سیاسی، جنسی، جنسیت، رفاه، و آسایش خصوصی،
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 خشونت حاوي هاي کامنت فراگیر مضامین ،نسب و اصل و قومیت مذهب، شهروندي،
شده را منتقل  صورت جمله با مضامین تخریبی مفاهیم ذکر هستند و اغلب به کالمی

 خودنمایی راه و فشار اهرم به ها کامنت از گروه این در مضامین این واقع در .ندنک می
 و ذهنی صورت به خواهد می کند می تحقیر را کسی پرخاشگر وقتی. شوند می تبدیل
 اگر حال. شود مسلط او بر و کند سلب را مخاطبش قدرت شده که هم اي لحظه

 براي تري قوي هاي اهرم به پرخاشگر باشد؛ قدرتمندتر و توجه مرکز در همیشه مخاطب
 الزم به ذکر است در این پژوهش و .برد می پناه رکیک ناسزاهاي مثالً  اوهوجه خریبت

در توصیف و تشریح مضامین یافت شده به دنبال اثبات درستی و نادرستی محتواي 
ایم و تنها به بازخوانی و  ها و دفاع از اظهارنظر کنندگان یا صاحب صفحه نبوده کامنت

  .یما هکه حاوي مصادیق خشونت کالمی هستند پرداختاستخراج مضامین اظهارنظرهایی 
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