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انگ و استیگما، بستر رویش آسیبهای اجتماعی در عصر فضای 

مجازی

مقدمه: در رویكردی به آسیبهای اجتماعی، ایده ای شكل گرفته كه انگ زنی 

را مانع تكرار ارتكاب جرم و بزه از طریق مشروعیت زدایی از شخص می داند 
و معتقد است كه می تواند عامل پیشگیری جرائم باشد. این ایده در ایران و 

آمریكا آزموده شد اما چون نتیجه موردنظر را نداشت، به آن پایان داده شد.
روش: روش این مقاله مروری بوده و از نوع مرور روایتی استفاده شد و 

آنچه از منابع كه مرتبط با موضوع و هدف مطالعه تلقی می شد، با رویكردی 
نقادانه مورد تحلیل قرار گرفت.

بحث: تاتو، داغ زدن، بریدن و سوزاندن بخشی از پوست بردگان، مجرمان 

یا خائنان به كشور در دنیای باستان روشی جهت معرفی آنان به عنوان افراد 
مملوک و یا مفسدان اخالقی بود كه بعدها در دوره مدرن این داغ و ننگها 
به سوزاندن شخصیت و هویت افراد به منظور منزوی و از میدان بیرون كردن 
آنان انجامید كه مباحث مربوط به بحران هویت و الیناسیون و مسخ در ادبیات 
كالسیك دوران جدید به منظور تحلیل و تفسیر این فرایند بازتاب داده شد 
كه ادغام این فرایند با ویژگیهای فضای مجازی بخصوص در ایران، تحلیلها 

و سیاست گذاریهای جدیدی را می طلبید.
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آسیبهای  گسترش  با  مقابله  برای  استیگما  و  انگ  مثبت  كاركرد  از  استفاده 
اجتماعی و تالش برای كنترل و پیشگیری آن ناكارآمد تلقی شد.

1- محمدعلی محمدی قره قانی 
دكتر جامعه شناس، مركز تحقیقات 

مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم 
بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. 

2- سیدهادی موسوی 
دكتر جرم شناسی، مركز تحقیقات 
سوءمصرف و وابستگی به مواد، 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 
تهران، ایران )نویسنده مسئول(

<sh.moosavi1359@gmail.
com>

واژه های کلیدی:
 آسیبهای اجتماعی، انگ، فضای 

مجازی، ، مسخ و الیناسیون، هویت.

تاریخ دریافت: 1398/04/15
تاریخ پذیرش: 1398/09/04

http://Orcid.org/0000-0002-6346-8255
http://Orcid.org/0000-0001-8578-1675
mailto:sh.moosavi1359@gmail.com
mailto:sh.moosavi1359@gmail.com


      250

فصلنامة علميـ  پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، زمستان 98، شماره 75

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Winter 2020, No 75

Abstract
Introduction: In the approach to social deviances, there 
is an idea that believes stigmatization is a tool to pre-
vent from repeating the crime by a person. The idea was 
tested in Iran and the United States, but it did not end up 
with the planned strategy and then abandoned.
Method: The method of this paper was an overview and 
a narrative review type was used, and what was consid-
ered from the sources related to the subject and purpose 
of the study was critically analyzed.
Findings: Tattoo or burning a part of the skin of slaves, 
criminals or traitors to the country in the ancient world 
was a way of introducing them as slaves or moral cor-
ruptors. Later in the modern era, character and identity 
of individuals were stigmatized by rulers to isolate them 
from the field of rivalry. The debates on the identity, 
alienation and metamorphosis crisis in the classical lit-
erature of the modern age were reflected in the analysis 
and interpretation of the process of stigmatization, which 
integration of this process with the characteristics of cy-
berspace, especially in Iran, requires new analysis and 
policies.
Discussion: From a number of aspects, especially the 
emergence of cyberspace crime, the approach to use 
positive stigma against criminals was seen as ineffective 
in countering the spread of social deviances.
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Extended Abstract
Introduction: In some approaches in dealing with social deviances and in par-
ticular addiction, an idea has been formed that believed stigmatization prevents 
repeating the crime by a deviant through delegitimizing him or her. Not so long 
ago, in dealing with thugs, the policy of shaving the heads and humiliating them to 
delegitimize was tested in Iran, but it did not end up with the planned strategy and 
then abandoned. In the United States also the approach of using positive stigma 
to control or prevent crimes was implemented, and the federal government tested 
policies to restrict public service provision including housing rents for offenders, 
addicts, and drug traffickers, but the policy did not work and in it was in 2012, the 
National Narcotics Institution of America called for the end of such plans, and it 
was the end of stigmatization strategy to control and reduce the number of crimes 
and injuries in the country. The issue of stigmatization in Iran, in particular, with 
contribution of cyberspace and new emerging digital space with its potentiality 
to produces deviances have had an additional damage to the society that has been 
analyzed in this overview. 
Method: The method of this article was review with narrative or descriptive type 
of it in which an issue has been raised and attempted to select and summarize the 
scientific literature and combine results along with categorizing, describing, and 
analyzing the characteristics of it, which may or may not include comprehensive 
searching. Here the reviews and what was considered related from the sources to 
the subject and purpose of the study was overviewed. The proprietary approach 
which exists in systematic review was not necessary in this type of method and 
the choice of the texts examined was more or less dependent on the writer’s expe-
rience and attitude. Therefore, the subject was analyzed with a critical approach 
towards about 30 scientific articles, and the criteria for choosing texts were also 
guided by theoretical data of the subject.
Findings: The tattoo or the burning of a part of the skin of slaves, criminals or trai-
tors to a country in the ancient world was to introduce them as moral corruptors, 
that these people usually did not have the right to enter public places and often felt 
different and worthless than ordinary people. Later in the modern era, burning the 
personality and identity of the citizens by rulers to isolate them from the power 
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field of rivalry was an effective tactic, that the topic of identity crisis and alien-
ation as well as metamorphosis were reflected in the modern classical literature 
to interpret this process. The concept that Irwin Gaffman created as a theoretical 
framework for studying stigmatization, introduces it as an attribute that creates a 
profound discredit within a particular social interaction. In Franz Fanon’s work 
‘The Wretched of the Earth’ the debate also reflected and argued that by internal-
izing stigmatization the stigmatized lost her/his identity and believes that he or she 
really bears a stigma. Franz Kafka’s “Metamorphosis” also makes the same sense 
and believes that, under the pressure of machinery, urbanism, living for others, 
absolute daily routine would alienate man of himself and others that, according 
to Gaffman, spoils his/her identity. Stigmatization, alienation, and metamorphosis 
have numerous social damage and deviances such as suicide that reflected in soci-
ology and social psychology and were discussed by Durkheim, Marx, Weber and 
others. In this article also the association between stigma and social deviances has 
been investigated.
General theoretical and historical formulation of the stigma issue can also be valid 
in Iran and has many social signs for analysis. The process of globalization, the 
expansion of urbanization and the flood of migration from rural areas to  the big 
cities and socio- economic rejection of them and pushing back to the  boarder 
lines, which paves the way to marginalization, along with the rapid and spectacu-
lar growth of technology, especially media and formation technology  along with 
a virtual network and its magnificent role in the realm of everyday life, values, 
norms and culture, has made a  different face from the world in general and con-
sequently from Iran. This transformation has severely affected the social space of 
Iran with fundamental changes and possibly the various kinds of social harm and 
deviances that introduce new life styles such as white marriage or cohabitation by 
the youths. The scope of cyberspace impact on Iran’s society and social relations 
are much broader than mentioning a few examples. In fact, we are on the verge of 
a paradigmatic shift from our lifestyle to obtain new identities. The new or emerg-
ing issue is that, with the drift of minorities from the context of society to its mar-
gins, they will not become isolated and passive, like the old age. But in the new 
era, through social networks, they can create their own social capital (negative 
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social capital) and organize anti-social crimes and behaviors. Social capital, by 
integrating the theory of “differential association” that Sutherland has put forward, 
can create the trust between the pervert and the perpetrators and make them inter-
connected and integrated within the network of relationships that is a component 
of the social capital which can be named here as the social capital of criminals. 
The range of negative social capital effect on strengthening criminal and offender 
groups includes from smoking and drinking to being attracted and reinforced by 
gangs and smugglers. Although few studies have been carried out on the evalua-
tion of social capital in criminals’ communities, but even from these limited num-
ber of studies one can come to conclusion that social capital has a negative effect 
on broken communities. Deviant companion encourages divergent behaviors with 
their desirable definitions and opportunities which have been provided by their 
network norms. 
The advent of media and virtual social networks helped the process of democrati-
zation and social justice through bringing up the marginal discourses and putting 
them in the context and personal stories and unheard voices, without any old barri-
ers that stigmatization was on the top, has opened its way to the public sphere. Vir-
tual mass media have the ability to provide a dynamic process of training, calling 
and protesting. The key point is that now and in the new media and virtual space, 
marginalized groups can produce content and collective action by individuals will 
find this capacity so that without hindrances and trouble of forming a protest or-
ganization, the “Wretched of the Earth” according to Fanon, can influence the 
mainstream of media and politics.
This process will affect attitudes and no more major social organizations and intel-
lectual communities and cultural institutions necessarily can determine the values, 
but values could be “tweeted” by any individual from any margin of this world.
Discussion: According to the consequences, the social policy of using positive 
aspect of stigma to control and prevent social deviances has not been effective. 
Firstly, stigma and exclusion that would cause some carriers of contagious dis-
eases such as AIDS, do not attend the clinics to cure or control their disease so that 
it can be spread and put the community at risk. Secondly, in fact the main solution 
is to stigmatize the type of deviant behavior rather than punishing the person. 
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Thirdly, conspicuous especially for women, restricts their life after being released 
from prison, in the sense of employment, housing, education, maternal role, and 
so on, causing a moral decline and the destruction of their normal lives. Fourthly, 
in this new cyberspace world order, no more marginalized and stigmatized indi-
viduals and groups would act passively and their deviant activities could harm the 
societies.  In such a condition that socio-economic and cultural factors with creat-
ing inequalities in the flow of the elimination of minority groups from the context 
of society and driving them to the margins and strengthening the criminal groups, 
adding a political factor and social policy by stigmatizing the political rivals in 
order to isolate and marginalize them from the spectrum of power and authority , 
firstly, provides a basis for the growth of further social damages and reinforces the 
danger of the collapse of society. Second, in the new world with a virtual entity, 
marginalized people, with access to the content production tools and skills and the 
formation of virtual alliances in the new media environment against the society 
and its norms, could provide a narrative and design a discourse that if is not crimi-
nal but definitely could be an anti-social discourse.  
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مقدمه:
اعتیاد،  مثال  بخصوص  و  اجتماعی  آسیبهای  با  مواجهه  رویكردهای  از  بخشی  در 
ایده ای شكل گرفته و این تلقی را دارد كه انگ زنی مانع تكرار ارتكاب جرم و بزه از طریق 
مشروعیت زدایی از شخص می شود و معتقد است كه با انگ و انگشت نما كردن فرد، از ارتكاب 
جرم و یا تكرار آن توسط فرد مجرم جلوگیری كرده و یا حداقل مرجعیت و مشروعیت او 
را برای آن بخش از جامعه كه در معرض تقلید از آنان و یا الگو قرار دادن هستند را بی اعتبار 
می كند. سالهای نه چندان دور در برخورد با اراذل واوباش، در ایران سیاست تراشیدن سر و 
آفتابه در گردن و گرداندن در شهر به منظور بی اعتبار كردن این دسته از بزهكاران آزموده شد 
كه درواقع رویكردی به استفاده از كاركرد مثبت و احتمالی انگ و استیگما بود. در قوانین 
كیفری جدید ایران مصادیق انگ زنی در مراحل تحقیق و تعقیب، كیفرگذاری و حتی اجرای 
مجازات طی مواد 23 و 36، شامل انتشار حكم محكومیت و در قانون آیین دادرسی كیفری 

مواد 96 و 499، به نحوی پیش بینی شده است )منصورآبادی و زارع، 1396(.
عمومی  خدمات  ارائه  محدودیت  ایجاد  برای  سیاستهایی  فدرال  دولت  هم  آمریكا  در 
برای افراد مجرم و معتاد و قاچاقچی مواد مخدر ازجمله در مورد اجاره مسكن را آزمود كه 
البته باعث خسارات و نقض غرض شد )آالرد، 2002(1 و در سال 2012 مؤسسه ملی مواد 
مخدر آمریكا پایان چنین طرحهایی را خواستار شد )نیدا،2012(2 كه پایان استراتژی انگ زدن 

به منظور كنترل و كاهش جرائم و آسیبها بود.
برای پایان دادن به پروژه انگ چنین استدالل شد كه از چند جنبه پیامدی، رویكرد استفاده 
برای  اجتماعی و تالش  آسیبهای  با گسترش  مقابله  برای  استیگما  انگ و  مثبت  كاركرد  از 
كنترل و پیشگیری آن مؤثر و كارآمد نبوده است. اوال، انگ و طرد باعث می شود كه برخی از 

1. Allard
2. NIDA
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حامالن بیماریهای مسری مانند ایدز جهت مداوا، كنترل و جلوگیری از شیوع بیماری مراجعه 
نكرده و جامعه را با خطر مواجه كنند. ثانیا، درواقع راه حل اساسی در این رویكرد آن است 
كه گونه رفتاری بزهكار و مجرم انگ زده شود نه اینكه فرد دچار داغ دیدگی شده و داغ ننگ 
بر پیشانی بخورد. ثالثا، انگشت نما شدن بخصوص برای زنان، زندگی بعد از آزادی از زندان 
مثال برای استخدام، اسكان، تحصیالت، نقش مادری و غیره را محدود كرده و باعث سقوط 
اخالقی و تخریب زندگی عادی آنان می شود و نكته چهارم و بدیع اینكه اكنون گروههای 
با  رقیب اقلیت ضد اجتماع به عنوان خرده فرهنگ در فضای مجازی شكل گرفته است كه 
قدرت و آگاهی بر فضای جدید، می تواند انگ خوردگان و رانده شدگان را جذب و در قالب 

گفتمانها و گروههای اجتماعی جدید سازمان دهی كند.
تاتو یا داغ زدن یا بریدن یا سوزاندن بخشی از پوست بردگان، مجرمین یا خائنین به كشور 
در دنیای باستان جهت معرفی آشكار آنان به عنوان افراد مملوک، ملكوک )بدنام( و یا مفسدن 
اخالقی بود كه این اشخاص معموال حق ورود به اماكن عمومی را نداشته و غالبا احساس 
متفاوت و بی ارزش بودن نسبت به افراد عادی جامعه داشتند. بعدها در دوره مدرن این داغ 
و ننگها به سوزاندن شخصیت و هویت افراد به منظور منزوی و از میدان بیرون كردن آنان 
انجامید كه مباحث مربوط به بحران هویت و الیناسیون و مسخ در ادبیات كالسیك دوران 
جدید به منظور تحلیل و تفسیر این فرایند بازتاب داده شد. مفهومی كه اروین گافمن یك 
چارچوب نظری برای مطالعه آن ایجاد و آن را به عنوان نسبتی تعریف كرد كه بی اعتباری 
عمیق درون یك تعامل اجتماعی خاص را تقویت می كند. در بحث دوزخیان روی زمین، 
فرانتس فانون نیز این نظریه را به نوعی طرح می كرد كه با درونی شدن استیگما برای انگ 
خورده وی هویت خود را ازدست داده و فرد باور می كند كه اساسًا دارای انگ و حامل ننگ 

است.
به نظر فانون، استعمار برای خلع ید آفریقا از انسانیت خودش و برپایی هویت امپریالیستی 
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لحاظ  به  را  مستعمره  و هویت  كرد  استفاده  استیگما-  و  انگ   - )واژه(  زبان  از  در جهان، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نشانه گرفت )فانون،1983(1. مسخ و الینه شدن فرانتس كافكا 
ماشینی، زندگی در  معتقد است زیر فشار زندگی  متبادر می كند و  را  معنای بی هویتی  هم 
خود  از  را  انسان  آنقدر  محض،  روزمرگی  دیگران،  برای  كردن  زندگی  شهری،  مناسبات 
تباه می شود )گافمن،2009(2. در نگاه  او  تعبیر گافمن هویت  به  و دیگران دور می كند كه 
گافمن، هدف از انگ زدن، بی اعتبار كردن و آلوده كردن هویت فرد به یك ننگ و عار است3 
تا بدین وسیله رقیب یا حریف از گردونه رقابت و یا مقابله یا مواجهه خارج و حذف شود. 
بحث انگ، الیناسیون و مسخ، آسیبهای فراوان اجتماعی و حتی خودكشی در پی دارد كه در 
مباحث مدرن جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی در قالب آسیبهای منبعث از مدرنیته و در 
آثار كسانی چون دوركیم و ماركس و وبر و دیگران به كرات موردبحث قرار گرفته است. در 

این نوشتار نیز، ارتباط انگ و استیگما با بروز آسیبهای اجتماعی بررسی شده است.
بر این اساس، در این مقاله در پی پاسخ مناسب به این پرسش خواهیم بود كه با توجه 
به مستندات و شواهد، آیا انگ زنی به منظور كاهش یا كنترل جرائم اجتماعی و حتی سیاسی، 
به  توجه  با  یا  است  سیاسی  و  اجتماعی  آسیبهای  با  مواجهه  و  مقابله  برای  كارآمد  روشی 
كه  مجازی  فضای  در  اجتماعی  شبكههای  گسترش  بخصوص  و  جدید  دنیای  ویژگیهای 
به  انگ زنی و  راهبرد  قرار می گیرد،  رانده شدگان  اختیار  به متن شده و در  تبدیل  حاشیه ها 
حاشیه راندن رقیب، نقض غرض بوده و خود منشأ تولید آسیبهای اجتماعی جدیدی می شود؟
روش: روش این مقاله مروری بوده و از نوع مرور توصیفی یا روایتی است كه در آن 
مسئله ای مطرح شده و تالش می شود از طریق مرور كتب و مقاالت معتبر علمی و تركیب 

نتایج آنها با نقد و تحلیل و طبقه بندی تحقیقات انجام شده به پاسخی قانع كننده دست یافت تا 
1. Fanon
2 Goffman
3. spoiled identity
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دورنمای موضوع موردبحث در آینده و ارزیابی و مقایسه راهكارها ارائه شود. درواقع هدف 
اصلی این مقاله با روش مرور روایتی، فراهم كردن یك دیدگاه سازمان دهی شده و منسجم 
از كارهای انجام شده در موضوع انگ و استیگما بود كه با استفاده از كلیدواژه های »انگ و 
پایگاه  »ایران« در  استیگما«1، »هویت«، »دگرسازی«2، »نظریه استیصال«3، »فضای مجازی«4 و 
اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، مگیران، نورمگز و كتابخانه ها و منابع در دسترس به جستجوی 
موضوع پرداخته و بیش از 30 كتاب و مقاله موردبررسی قرار گرفت. در روش مرور روایتی 
برخالف مرور سیستماتیك، صالحیت، تجربه و نگرش علمی مرورگر برای انتخاب منابع مالک 
عمل و معیار انتخاب قرار می گیرد و استخراج و تحلیل داده ها بر اساس استفهام نویسنده است. 

در این مقاله مروری فرایند روشی فوق رعایت و به اجرا درآمده است.

چارچوب نظری:

انگ و استیگما:
زندگی  از  جنبه ای  كه  است  كننده ای  بی اعتبار  عمیقا  نسبت  یك  انگ  گافمن  تعبیر  به 
اجتماعی فرد و فردیت او را تخریب می كند تا محافظت اجتماعی او در برابر صدمات و 
پیدا  از طریق دو مكانیسم بروز  انگ  )پاچانكیس5 و دیگران،2018(.  ببرد  بین  از  آسیبها را 
می كند. اول؛ انگ ابزاری و دوم انگ نمادین. وقتی انگ ابزار می شود كه تهدیدی برای سالمتی 
و سعادت فرد باشد؛ یعنی اگر فردی انگ بیماری بخورد، مردم از اطراف او پراكنده شده و او 
را از روابط اجتماعی ضروری محروم می كنند كه خود موجب بروز ناسالمتی و افسردگی و 
ایضا بیماری می شود )دارلینگتون6 و هودسون2017،7 ،هانی بالد8 و دیگران،2018(. از زمانی 
كه یك فرد بیمار خطاب می شود و برچسب بیماری می خورد، نوعی از انگ بر او تحمیل 

1. stigma   2. otherness  3. strain theory
4. virtual and cyber space 5. Pachankis  6.Darlington 
7. Hutson   8. Nyblade
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می شود. درواقع واژه »بیماری« در اینجا بار انگ زایی دارد )بتی2018،1؛ پتیت2، 2008( ، به 
این معنا كه شبكه اجتماعی فرد را تضعیف كرده، به ناتوان سازی كه باعث افسردگی و آن هم 
به نوبه خود موجب كاهش كیفیت زندگی می شود، كمك می كند. مثال فقر شبكه اجتماعی 
فرد، در بیماران اسكیزوفرنی منجر به افزایش پذیرش انگ منفی و درونی كردن آن می شود 
)سی بیتز3 و دیگران،2011( كه درنتیجه، این دسته از بیماران تمایل پیدا می كنند تا بیماری 
خود را فاجعه آمیز توصیف كرده و كنترل شخصی خود بر درد را از دست بدهند كه پیامد 
آن رنج بیشتر انگ خورده و انگ پذیرفته است. درونی كردن انگ4 همان معضلی است كه 
فرانتس فانون در مورد مردم مستعمره آفریقا گفته بود كه نه تنها پذیرش انگ و ننگ مانند 
انتساب آن به عنوان توهین به هم رنگ  مفهوم »كاكا سیاه« از سفیدپوستان استعمارگر، بلكه 
و هم تبار و حتی خویشاوند خود از طرف سیاهان متداول شده بود كه نمادی از مسخ اعال 
به  ملقب  تابمن«  »هاریت  نام  به  سیاه پوستی  زن  به  كه  تاریخی  روایت  اساس یك  بر  بود. 
موسای سیاه نسبت می دهند5، زمانی كه برده داری در آمریكا رایج بود، بعد از فرار از دست 
برده دار خود، گروهی مخفی راه انداخته بود و بردگان را فراری می داد. بعدها از او پرسیدند: 
سخت ترین مرحله كار تو برای نجات بردگان چه بود؟ او عمیقا به فكر فرورفت و گفت: 
قانع كردن بعضی بردگان به اینكه تو برده نیستی و باید آزاد باشی...!. اگرچه این روایت در 
حوزه آكادمی محل چالش و تردید است، اما در فضای مجازی انگلیسی و فارسی زبان و نزد 
افكار عمومی و ادبیات جهانی در سطح وسیعی پذیرش یافته و از آن چنین مستفاد می شود 

كه مسخ و انگ، زمینه اسارت و بندگی را مهیا می كند.
تصور كنید كه این فرایند انگ زنی و پذیرش آن در سطح ساختاری6 و در مقیاس جامعه ای 
شكل بگیرد كه جمعیتی و یا گروه های نژادی، قومیتی و جنسیتی و اقلیتهای فرهنگی به طور 

1.Beatty   2. Pettit    3. Sibitz
4. internalization  5. https://africacheck.org/fbcheck/ 6. structural stigma

https://africacheck.org/fbcheck/no-harriet-tubman


      260      260

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، زمستان 98، شماره 75

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Winter 2020, No 75

      260

سیستماتیك و نهادی در معرض انگ و انواع برچسب قرار گیرند و بدین وسیله فرصتها و 
منابع و امكانات جامعه برای بهبود وضعیت آنان از دسترس خارج شود و دچار ناتوانی و 
درونی كردن آن شده و به حاشیه جامعه رانده شوند )هاتزن بوهلر،2014(1. قانع كردن چنین 
جمعیتی كه تو می توانی وضعیت خودت را تغییر بدهی و تزریق باور به چنین ملتی كه تو 

می توانی توسعه پیدا كنی، بسیار دشوار خواهد بود.

برچسب غیرخودی و احساس استیصال:
»ما« و  انگ خودی و غیرخودی و  از طریق  از مظاهر دوگانه سازی هویتی جامعه  یكی 
»دیگری« صورت می پذیرد. به قول زیگموند بومن2 دوگانه ای از »ما« و »آنها« شكل می گیرد 
كه بسیار هم طبیعی به نظر می رسد، درحالی كه هویتهای اجتماعی درواقع طبیعی نیستند، بلكه 
ساخت یك نظم اجتماعی به وسیله گروههای در قدرت و صاحب قدرت است كه با این 

دوگانگی در پی سلطه و برتری بر گروههای دیگر هستند )بومان،1990(.3
هیتلر در زمان جنگ جهانی دوم از چنین زبانی برای حذف قوم یهود استفاده كرد كه 
قتل عامی در سال 1994 در  آنها، جنگ را مشروع جلوه می داد.  از  آلمان  نفرت مردم  مآالً 
كشور رواندا رخ داد و دو قبیله هوتی و توتسیس نسل كشی به راه انداختند كه طی صد روز 
800 هزار نفر زن و كودک و مردم عادی سالخی شدند. این فاجعه بشری، محصول یك 
گفتمان دگرسازی تقسیم هویتی بین »ما« و »آنها« و انگ زدن »ما« به »آنها« و متقابل اتفاق 
افتاد. یك گفتمان دگرسازی هم با انگ »ما« و »دیگری« در اروپا اتفاق افتاد كه مستشرقین 
و شرق شناسان اروپایی برای تفاوت گذاری بین خود و مردم مستعمرات و ایجاد سلطه در 
ادامه استعمارگری، نسبتهای عجیب وغریبی به مردم مناطق شرق داده و در نوشتار تاریخی 

1. Hatzenbuehler
2. Zygmunt Bauman
3. Bauman
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به جامانده از آنان عناوینی چون مرموز، شهوت ران و فریبكار و دروغ گو و... را برای توصیف 
آن مردم به كاربرده اند كه ادوارد سعید به تفصیل این گفتمان را نقد و بررسی كرده است )ترنر. 
1384(. فرایند انگ زنی دیگری توسط اروپائیان در دوره پسااستعمار و در دوره پست مدرن 
سرزمین  به  خود  پای  با  كه  گرفت  شكل  شرق  سرزمینهای  مردم  مهاجران  به  بار  این  اما 
مهاجر  كودكان  تحقیر  از  زیادی  خاطرات  بودند.  كرده  مهاجرت  خود  سابق  استعمارگران 
توسط فرزندان ساكنان اصلی سرزمینهای مهاجرپذیر یا مقصد روایت می شود كه حاكی از 
تشكیل، تكثیر و تثبیت نفرت در میان جمعیت و بخصوص مهاجران بود كه اخیرا در قالب 
پیدا كرد و نخبگانی به عنوان كادر رهبری داعش از همین  طرفداران اروپایی داعش ظهور 
كودكان متولد و یا رشد یافته اروپا بودند كه سطح منازعه را به لحاظ دانشی و مهارت و 
تكنولوژی به مرتبه باالیی ارتقاء دادند كه جهان بی رحمی زائیده نفرت از دگرسازی و انگ و 
استیگما را مشاهده كرد. این اتفاق در اروپایی افتاده بود كه گفتمان انگ و استیگما از طریق 
دگرسازی و تقسیم هویتها و نفی مفهوم تعلق از سطح مدارس تا جامعه رشد یافته و نفرت 
را در الیه های زیرین اجتماع پرورش داده بود كه در موقع مناسب به وجه خشونت باری 
تجلی پیدا كرد. این الگوی شورش داغ دیدگان در هر زمان و مكان دیگری تابع شرایط، امكان 
تشكیل و تجلی مجدد را دارد و این تحلیل را موجه می كند كه انگ و لكه دار كردن رقیب یا 
مخالف و به طوركلی »دیگری« باعث نفرت و شورشهای خشن و بی رحم آنان علیه حاكمیت 

می شود.
انگ، مردم را در قالب گروههای متفرق و دگرگون دسته بندی كرده، اقلیت را به حاشیه 
رانده و در آنان حس غربت و غریبه بودن با جامعه ایجاد می كند كه همبستگی اجتماعی را 
مخدوش و حس نفرت نسبت به جامعه را در رانده شدگان به وجود می آورد كه همین حس 
ضد اجتماع و جامعه، بستر بروز آسیب، بزه و جرم و بازتاب طبیعی آن ارتكاب جنایت و 
پیامد آن هم نفرت متقابل متن نشینان نسبت به حاشیه نشینان و رویارویی طبقات اجتماعی 
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و تضاد و تنازع بین آنان و جنگهای داخلی و شورشهای اجتماعی می شود كه نمونه های 
تاریخی و اجتماعی آن در آفریقا و امروزه در لیبی و سوریه به شكل تراژیك قابل مشاهده 
است. درواقع انگ، آدمها را به حاشیه رانده و آنان را از فرایند جامعه حذف كرده و مستأصل 

می كند و آدمهای انگ خورده مترصد فرصتی می مانند تا از ساكنان متنها انتقام گیرند.
نظریه آنومی مرتون كه یكی از علل اساسی آن عدم امكان دستیابی به اهداف تعیین شده 
جامعه از طریق ابزارهای مشروع و مناسب برای افراد و در پی آن استیصال و درماندگی 
آنان است، موجب چهار نوع واكنش فرد ناامید از تحقق اهداف خود می شود كه پیدا كردن 
روشهای خالقانه برای جبران محرومیت از راههای بزهكارانه مثل دزدی، رشوه و قاچاق؛ 
آنهایی كه فاقد روشهای خالقانه بزهكارانه بوده و ترسو یا مالحظه كار هستند، به سكوت و 
تحمل و یا به انزوا و اعتیاد روی می آورند و درنهایت هم بی خانمان می شوند و گروهی هم 
بر اساس ویژگی شخصیتی سر به شورش و انقالب می گذارند كه درهرحال باعث فروپاشی 
از  و  كودكی  دوران  از  را  استیصال  این  كوهن  )مرتون،1983(.1  می شود  اجتماعی  انسجام 
همان مدارس پیگیری كرده و معتقد است كه اولین مظاهر سرخوردگی برای كودكان طبقات 
القائاتی  چنین  مركز  مدارس  هم  اروپا  مهاجران  مورد  )در  می شود  آغاز  مدارس  در  پایین 
بودند( كه قادر به برآوردن انتظارات تعیین شده توسط طبقه متوسط و هیئت حاكمه مدرسه 
نیستند و با ناامیدی به حاشیه رانده شده و به عنوان یك جایگزین یا راه حل، جذب گروهای 
خرده فرهنگ بزهكاری می شوند )كوهن،1955(2. به نظر كلووارد و اوهلین، اگر جوانانی كه 
به خرده فرهنگ بزه و جرم پناه آورده اند، در آن خرده فرهنگ هم موفق نشوند، به مواد مخدر 

و یا سایر انواع فرار و حتی خودكشی روی می آورند )كلووارد و اوهلین،1960(3.

1.Merton
2. Cohen
3. Cloward and Ohlin
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جنگ طبقاتی و نفرت فقرا از ثروتمندان در آمریكا )پیستون، 2014(1 با اعتقاد به اینكه 
این نظام غیرعادالنه و حیله گر است )اسمیت2،  2018(،  نفرت روشنفكران از سرمایه داران 
قیام  درواقع  كه  برانگیخت  را  وال استریت  شورش  و   )2012 مورای4،  2012؛  )كوشمان3، 
طبقه نخبه پایین دست علیه نخبگان طبقه باال بود )مك آردل5، 2011( و این نفرت و نگرانی 
تاحدی است كه اكنون این موضوع در جامعه آمریكا مطرح است كه درآمد همسایه شما بر 
خوشبختی شما تأثیر داشته و از تحقیقات علوم اجتماعی و روانشناسی شواهدی می آورند كه 
زندگی در میان ثروتمندان حتی اگر از طبقه متوسط باال هم باشید، برای سالمت روانی شما 
مضر است )كوارت2017،6(. این جریان نفرت طبقاتی كه فعال در زیر جلد جامعه آمریكا 
در حال گسترش است، روزی امكان ظهور و بروز مجدد می یابد و می تواند نظم اجتماعی 
مستقر را ویران كند كه البته این قانون كم وبیش قابل تعمیم به جوامع مشابه دیگری است كه 

مناسبات مشابهی در جریان باشد.

شرایط ایران و فضای انگ و آسیب:
صورت بندی نظری و تاریخی مسئله انگ و استیگما در مورد ایران هم می تواند معتبر و 
دارای نشانه های اجتماعی فراوانی برای تحلیل باشد. فرایند جهانی شدن، گسترش شهرنشینی 
و سیل مهاجرت از حاشیه به شهرها و رانده شدن دوباره به حاشیه اما این بار به حاشیه نشینی 
و  رسانه  فناوری  بخصوص  و  تكنولوژی  اعجاب انگیز  و  سریع  رشد  همراه  به  شهری، 
شكل گیری شبكه مجازی و تأثیرات شگرف آن بر عرصه زندگی روزمره، ارزشها، هنجارها 
و فرهنگ به طور عام، از جهان و به تبع آن از ایران چهره ای دگرگونه ساخته كه به شدت در 
معرض تحوالت اساسی و چه بسا آسیبهای گوناگون قرار می گیرد كه شكاف نسلی و عدول 
از ارزشهای جمعی از طرف جوانان و انتخاب سبكهای نوین زندگی مانند ازدواج سفید یا 
1. Piston   2. Smith   3. Cushman
4. Murray  5. Mcardle  6. Quart
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همباشی و دگرباشی از نمونه های محدود آن است، درحالی كه دامنه تأثیر فضای مجازی بر 
جامعه و روابط ایران بسیار وسیع تر از ذكر چند مثال و نمونه است. درواقع ما در آستانه یك 

جابجایی پارادایمی از سبك زندگی و هویتهای جدید هستیم.
مقوله انگ زنی در نظام كیفری ایران ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، درحال حاضر در 
قوانین نوین كیفری شامل قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی كیفری 
مصوب 1392، مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته كه مصادیق آن در حقوق ایران، یكی از 
جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. در قوانین كیفری جدید ایران كه نشانگر 
سیاست جنایی نوین است، شاهد مصادیق انگ زنی در مراحل تحقیق و تعقیب، كیفرگذاری 
و حتی اجرای مجازات هستیم؛ چه این كه در قانون مجازات اسالمی، مجازات انتشار حكم 
محكومیت طی مواد 23 و 36، در دو بعد كیفر اصلی و كیفر تكمیلی مورد تجویز یا الزام قرار 
گرفته و در قانون آیین دادرسی كیفری نیز طی مواد 96 و 499، انگ زنی متهمان و محكومان 

به نحو چشمگیری پیش بینی شده است )منصورآبادی و زارع،1396(.
مطالعه تجربه تعامالت و روابط اجتماعی زنان مبتال به ویروس اچ آی وی مراجعه كننده 
به كلینیكهای بیماریهای رفتاری شهر تهران نشان می دهد این افراد در روابط اجتماعی خود 
با تجربه طرد مواجه اند كه در هفت مقوله اجتماعی رخ می دهد كه شامل ایدزهراسی، طرد 
اقتصادی، طرد از شبكه های حمایتی، طرد نمادین، طرد از حوزه  از روابط اجتماعی، طرد 
درمان و طرد فضایی می شود )پروین و اسالمیان،1393(. یافتهها مؤید این مطلب است كه 
انگ مرتبط با اچ آی وی موجب بروز رفتارهای تبعیض آمیز با این بیماران و درنتیجه بروز 
افسردگی،  و  انزوا  روانی،  جسمانی،  مشكالت  می شود؛  زنان  این  در  دغدغه  و  مشكالت 
نگرانیهای اقتصادی، نگرانی ازدست دادن شغل، توسل به پنهان كاری در محیط كار، تجربه 
طردشدن و ازدست دادن حمایت خانواده و دوستان، محدودیت دسترسی به درمان، نگرانی 
در مورد ازدواج و تعامالت اجتماعی محدودتر، ازجمله مشكالتی است كه پیش روی این 
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بیماران قرار دارد. این مشكالت در كنار ترس از افشای بیماری و انگ و داغ ننگ آن، سطح 
كیفیت زندگی در این بیماران را كاهش می دهد )احمدنیا و دیگران،1396(.

فرد مبتال به ایدز در كنار تحمل بار درد و استرس ناشی از بیماری و ترس از مرگ ناچار 
از سوی  را  تبعیضها  انواع  و  تحقیر  پیش داوری،  نظیر طرد،  دیگری  منفی  احساسات  است 
پیامدها و مشكالت ناشی از انگ اجتماعی  جامعه تحمل كند؛ به طوری كه به نظر می رسد 
مرتبط با ایدز از خود بیماری دردناک تر باشد. ازآنجاكه این بیماری با رفتارهای قابل اجتنابی 
همچون رابطه جنسی غیرایمن و سوءمصرف مواد مخدر در ارتباط است، افراد مبتال غالبا 
مسئول بیماری خود شناخته می شوند و خصوصا عدم اطالع رسانی صحیح رسانه ها موجب 
شده كه این افراد به عنوان مجرم در جامعه شناخته شوند. این تجربه ممكن است موجب شود 
افراد خود را مورد سرزنش قرار داده و سزاوار بدرفتاری بدانند و حتی از حق درمان و استفاده 
از سایر مزایای اجتماعی دست بكشند. این امر با آثار مخربی بر پیشگیری، مراقبت و درمان 
با تعصبات فرهنگی و مسائل جنسیتی نیز در تعامل  با ایدز  ایدز همراه است. انگ مرتبط 
است. در سراسر جهان، وقتی زنی به ایدز مبتال می شود با برخوردهای تبعیض گرایانه تری 
به  می كنند  زندگی  ایدز  با  كه  زنانی  از  بسیاری  ازاین رو  می شود.  مواجه  مردان  به  نسبت 
از همسرانشان  را  بیماری خود  از طرد شدن، خشونت و حتی مرگ، وضعیت  دلیل ترس 
مخفی می كنند. این امر منجر به از دست رفتن فرصت پیشگیری از عفونت همسر می شود 
و همچنین امكان دسترسی به خدمات مراقبتی و درمانی موردنیاز را از زنان سلب می كند 

)قراچه و رنج بر،1397(.
اقلیتهای جنسی چون ترنس سكشوال، زمانی كه هویت خود را آشكار نمی كنند دچار 
نامالیمات روانی شده و زمانی كه هویت مطلوب خود را فاش می سازند در معرض انگ 
را  انحراف  از  تلقی  فرد  كه  می رود  پیش  به گونه ای  انگ زنی  فرآیند  می گیرند.  قرار  زنی 
پذیرفته و مسیر برای گرایش به انحرافات نهفته در همان انگ هموار می شود )علیخواه و 
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همكاران،1394(.
دادن  دست  از  تبعیض،  باعث  خورده  برچسب  افراد  در  روانی  بیماری  از  ناشی  انگ 
وضعیت اجتماعی، رفتارهای مقابله ای، كاهش كیفیت زندگی، تشدید بیماری، سوءمصرف 
مواد، عدم مصرف دارو و عدم پیگیری درمان و نابسامانی در خانواده می شود )حیدری و 

همكاران، 1393(.
پیامدهای  از  وسیعی  دامنه  از  آنان،  خانواده های  و  روان پزشكی  اختالالت  با  بیماران 
بیماری در قالب انگ رنج می برند. پنهان كاری و محدودیت به عنوان تجربه شایع در میان این 

خانواده ها گزارش شده است )كرملو و همكاران،1394(.
با نمونه تحقیق 23 نفره  از دانشجویان  فهم چگونگی و دالیل غیرمذهبی شدن برخی 
از دانشجویان گرایشهای علوم اجتماعی تحصیالت تكمیلی، گویای آن است كه مجموعه 
دو  به  توجه  با  تغییرات  این  كرده اند.  ایجاد  را  عقاید  در  تغییر  جرقه های  اولین  شرایطی 
اتخاذ  به  دست  واكنش  در  دینداران  غیر  لذا  می شوند؛  تقویت  طردشدگی  و  مدارا  تجربه 
استراتژیهایی همچون فاصله گیری، مدارای اجباری، مقابله به مثل و... می زنند و همچنین از 
پیامدهای غیرمذهبی شدن می توان از عدم آرامش، احساس محرومیت، خشونت، انگ زنی، 
خودسانسوری و... نام برد )هاشمی و شریفی،1395(. مجموعه این شرایط كه انگ و طرد 
از ویژگیهای آن است، موجب بروز و ارتكاب ناهنجاریها و جرائمی می شود كه با رویكرد 
با  و  داده  قرار  تحت تأثیر  اجتماعی  اقشار  و  گروهها  سایر  از  بیش  را  جوانان  تحقیق،  این 
ایجاد احساس آنومی در میان آنان حالتی از گسستگی میان فرد و جامعه را بازتاب می دهد 

)محمدی،1386، 1388( كه بر پویایی و انرژی اقدامات ضداجتماعی می افزاید.
فقط  بیجه  محمد  و  عنكبوتی  قاتل  خفاش شب،  جنایت  ناگواری چون  حوادث  بروز 
قرار گرفت، وگرنه  بیشتر  بود، موردتوجه  تراژیك  و  دراماتیك  ازآن جهت كه زنجیره ای و 
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چنین حوادثی هر روز در صحنه جامعه رخ داده و در صفحه حوادث مطبوعات درج می شود. 
افزایش عناوین مجرمانه تا 1983 عنوان، زنانه شدن جرایم، كاهش سن شروع جرم، دو برابر 
و  )شاوردی، 1397(  استاندارد جهانی  نسبت  به  در كشور  قضایی  پرونده های  تعداد  بودن 
و  اجتماعی و جرم  آسیبهای  از شدت و سرعت گرفتن  دیگر همه حاكی  متعدد  آمارهای 
حاشیه  به  و  حاشیه نشینی  نظریه  قالب  در  كه  است  آنومیك  هم وضعیت  گاهی  و  جنایت 
رانده شدن بخشی از جامعه قابل تحلیل است . محمد بیجه قاتل سریالی كودكان پاكدشت 
در مصاحبه بعد از دستگیری گفته بود اگر دستگیر نمی شد تا قتل یكصد كودک هم پیش 
می رفت و این در حالی است كه برخی روانشناسان در بررسیهای تخصصی خود از بیجه، 

گفته بودند كه او بسیار باهوش بود!
معاون وقت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی در مصاحبه ای درباره قتلهای سریالی 
عنوان كرده بود كه نقاط مشترک زیادی بین قاتالن سریالی وجود دارد كه حوادث بد در 
دوران كودكی، وضعیت نابسامان خانوادگی، شرایط نامناسب محیط زندگی و وضعیت روانی 
فرد در شكل گیری این حوادث نقش دارند )مصطفایی، 1393( كه اكثر مجرمین خطرناک 
به دلیل طرد و  با وجود هوش و استعداد،  ایران و محمد بیجه چنین ویژگی را داشتند و 
محرومیت و قرار گرفتن در بستر نامناسب محیطی و اجتماعی- فرهنگی در تله جرم و جنایت 
گرفتار می شوند. چنین ادعاهایی، نظریه كلووارد و اوهلین و كوهن و مرتون را در تحلیل 
آسیبها و مشكالت اجتماعی ایران به خاطر می آورد كه وقتی افراد به حاشیه رانده می شوند 
روشهای  به  می شوند،  مستأصل  و  عاجز  مشروع،  ابزار  از طریق  اهداف  به  دسترسی  در  و 
نامشروع و غیرقانونی به انحاءمختلف روی می آورند كه از بزه تا خشونت و قتل و جنایت 
تا اعتیاد و خودكشی را در برمی گیرد. آنهایی كه خشن تر و با جرئت و ریسك باالتر عمل 
می كنند در گروههای مجرمانه جایگاهی كسب كرده و می مانند و به مجرمان حرفه ای تبدیل 

http://didarnews.ir/fa/news/4856/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%B1%D9%85
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می شوند و آنهایی كه جرئت و خشونت كمتری و یا شاید رحم و شفقت بیشتری دارند و 
در جنایت بی محابا عمل نمی كنند، در كسب جایگاه مناسب و باید در گروههای تبهكار ناكام 
مانده و چون از جامعه هم رانده شده اند، راهی جز پناه آوردن به اعتیاد و درنهایت احتمال 

خودكشی برای آنان نمی ماند )كلوارد و اوهلین،1960(.
یك جامعه نابسامان، انواع جرائم و انواع حذفها و به حاشیه راندن اقتصادی، اجتماعی 
اما  است،  معروف  اجتماعی  نابرابری  به  كه  می پروراند  درون  در  را  سیاسی  و  فرهنگی  و 
ناگوارترین شكل حذف و به حاشیه راندن برخی از مستعدترین نیروهای اجتماعی جامعه، 
توسط انگ زنی و استیگمایی كردن افراد رقیب و حریف اتفاق می افتد كه با بی اعتبار كردن 
افراد و اخذ و تخریب هویت آنان، موفقیت و امكان دسترسی به اهداف از طریق قانونی و 
مشروع را سلب كرده و در نهایت او را به سمت گروههای برانداز جامعه و انواع تبهكاریها 

سوق می دهد.

هم افزایی انگ و آسیب با فضای رسانه ای جدید:
مسئله جدید و یا نوپدید این است كه با رانده شدن اقلیتها از متن جامعه به مانند قدیم 
مجازی،  اجتماعی  شبكه های  طریق  از  جدید  دوره  در  بلكه  نمی شوند،  منفعل  و  ایزوله 
سرمایه اجتماعی مخصوص خود )سرمایه اجتماعی منفی( را ایجاد كرده و آسیبها و جرائم 
كه  دیگران  با  همنشینی  نظریه  ادغام  با  اجتماعی  سرمایه  می بینند.  تدارک  را  ضداجتماعی 
ساترلند مطرح كرده، می تواند اعتمادی بین منحرفان و بزه كاران و مجرمان ایجاد كرده و درون 
آنان را به هم مرتبط و منسجم كند  از مؤلفه های سرمایه اجتماعی است،  شبكه روابط كه 
و سرمایه اجتماعی تبهكاران را تشكیل دهد )محمدی،1384(. طیف تأثیر سرمایه اجتماعی 
تا  از یادگیری استعمال دخانیات و شرب خمر  منفی بر تقویت گروههای بزه كار و مجرم 
جذب و تقویت گروههای تبهكار و قاچاقچی و... را در بر می گیرد. اگرچه مطالعات معدودی 
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همین  از  اما  شده است،  انجام  تبهكاران  اجتماعات  در  اجتماعی  سرمایه  ارزیابی  درزمینه 
اطالعات محدود چنین برداشت می شود كه سرمایه اجتماعی اثر منفی در اجتماعات درهم 
شكسته دارد. همنشینهای منحرف به كمك تعاریف مطلوبشان و فرصتهایی برای یادگیری كه 

هنجارهای شبكه فراهم می كند، مشوق رفتارهای انحرافی هستند )بوردیو،1972(.1
یك مورد مثال از سازمان دهی گروههای ناهنجار به سپتامبر 2013 برمی گردد كه وقتی 
یك فروشگاه لباس محلی در انگلستان تبلیغی علیه طرفداران هالووین روی پیراهنهای خود 
كرده بود، از طرف پیروان آن آئین اهانت آمیز تلقی و هزاران نفر توئیتی كه علیه آن فروشگاه 
بود را چرخاندند تا سرتیتر خبر ملی شد و فروشگاه مذكور مجبور شد ضمن عذرخواهی، 
لباسها را از مغازه جمع كرده و خود نیز به نهضت ضد انگ و استیگما علیه هالووین بپیوندد 

) بتون و دیگران،2015(2.
امروزه اقلیتی با رویكردهای جنسی انحرافی با دسترسی به اینترنت و فضای مجازی و 
تولید محتوا و بخصوص محتواهای جنسی، اكثریت عظیمی را درگیر خود كرده و توجهات 
بدن  و  یك خود  به عنوان  فرد  كه  فضایی  در  )هریس،2017(3.  است  برده  به سوی خود  را 
مجازی خارج از نظام ارزشی جامعه معرفی می شود، اگرچه از نظر گفتمان نهادهای رسمی 
انگ غیراخالقی دارد اما در گفتمان فضای مجازی ساخت یك هویت جنسیتی رانده شده از 
جامعه و امری كامال پذیرفته شده و اخالقی تلقی می شود. در نظریه مبتنی بر اقلیت جنسی 
باشد.  طبیعی  ازلی و حتی  و  ابدی  مفهوم  تا یك  است  برساخت سیال  ویژه4، هویت یك 
به نظر طرفداران این نظریه، انحرافات جنسی یك برساخت اجتماعی و یك دسته بندی و 
یا غلبه  اقلیتی كردن عرصه6  این گفتمان،  نام  طبقه بندی هنجاری است )كالگس5، 2005(. 
فضای مجازی بر حقیقی است كه معرف قدرت تسلط گروههای اقلیت و به حاشیه رانده شده 

1. Bourdieu  2. Betton   3. Harris
4. Queer theory  5. Klages   6. Queering the field
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در دنیای جدید است كه دیگر نه تنها محرومیتی احساس نمی كنند، بلكه بر عرصه ای تسلط 
)آشفورد،2009(.1  كنند  را جذب  رانده شده  به حاشیه  هویتهای  می توانند  كه حتی  یافته اند 
ائتالف روش شناختی گروههای اقلیت جنسی شامل همجنسگرایان مرد و زن و دوجنسیتیها 
با فمینیستها در قالب نظریه كوئیر حاكی از مزیت گفتمانی این گروههای اقلیت است كه 
می توانند تهدیدی برای متن باشند. بر اساس یك مطالعه درباره اقلیتهای جنسی و آموزش 
از غیر  بیشتر  برابر  پنج  تقریبا  از شبكه ها در سال 2013، جوانان همجنس گرا  آنان  مستقیم 
همجنس گراها جستجوی آنالین برای كسب اطالعات و جذابیتهای جنسی داشته اند و تقریبا 
آنالین  به صورت  باالیی  در سطح  و  پزشكی  اطالعات  آنالین  در جستجوی  آنها  برابر  دو 
فعالیت مدنی داشته اند و بیشتر فعالیت و روابط خود را هم با همانندهای خود برقرار كرده و 

شعاری مبنی بر اولویت ارتباط بر عقالنیت2 وضع كرده اند )راش،2018(.3
به همین ترتیب، این روزها هر نوع اظهارنظری علیه گروههای اقلیتی مثل همجنس گرایان، 
مجازات شدیدی در فضای مجازی علیه راوی اعمال می شود كه غالبا آنان را به عذرخواهی 
شبكه های  و  رسانه  ظهور  كه  گفت  می توان  تحلیلی  رویكرد  یك  در  بنابراین،  می كشاند؛ 
گفتمانهای  طرح  طریق  از  اجتماعی  عدالت  و  دموكراتیزاسیون  فرایند  به  مجازی  اجتماعی 
در حاشیه و به متن آوردن آنان كمك كرده و داستانهای شخصی و صداهای شنیده نشده، 
بدون موانع سابق كه انگ زنی در رأس آن بود، راه خود را به عرصه عمومی باز كرده است. 
رسانه های جمعی مجازی، این قابلیت را دارند كه یك روند پویای آموزش، ارتباط و اعتراض 
جدید،  مجازی  و  رسانه ای  فضای  در  و  اكنون  كه  است  این  مهم  موضوع  كنند.  فراهم  را 
گروههای در حاشیه می توانند تولید محتوا كنند و كنش جمعی توسط افراد این ظرفیت را 

می یابد تا بدون آنكه ضرورت و زحمت تشكیل یك سازمان اعتراضی را داشته باشد، به تعبیر 
1. Ashford
2. relationality vs. rationality
3. Rush
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فانون مغضوبین روی زمین، بتوانند بر جریان اصلی رسانه و سیاست گذاری تأثیر بگذارند.
یك تولیدكننده محتوا كسی است كه به تولید اطالعات در هر رسانه ای بخصوص رسانه 
دیجیتال كمك كرده كه معموال مخاطبان و كاربران رسانه های مجازی را در شرایط خاص، 
هدف قرار می دهد. این فرایند بر نگرشها تأثیر خواهد داشت و برخالف سابق، سازمانهای 
اجتماعی كالن و مراجع فكری و فرهنگی الزاما و ضرورتا ارزشها را تعیین نمی كنند، بلكه 

ارزشها را ممكن است فردی و یا افرادی در حاشیه ای از جهان زندگی توئیت كرده باشند.
امروزه 18 درصد از محتواهای جدید به صورت آنالین و از طریق رسانه های اجتماعی 
تولید می شود. 70 درصد از كاربران اینترنت گزارش كرده اند كه به نظرات مصرفی كه در 
شبكه های اجتماعی گذاشته شده اعتماد دارند. 86 درصد از 100 شركت بسیار بزرگ جهانی 
شبكه  گوگل  در  و  می كنند  استفاده  جدید  اجتماعی  رسانه  از  مخاطب  به  دسترسی  برای 
محسوب  فرد  اهمیت  ارزیابی  برای  مهمی  معیار  و  می افزاید  آنان  اعتبار  به  افراد  اجتماعی 

می شود )هانلی، 2010(.1
این جریان در ایران به مانند سناریو توسعه، شتابان در حال فراگیری عمومی و آسیب زایی 
است و فرهنگ انگ و برچسب زنیهای بی محابا اكنون در فضای مجازی بی مهار، هم افزایی منفی 

تولید كرده و صحنه ای ترسیم می كند كه قطعا برای نظم اجتماعی چالش برانگیز خواهد بود.
در ایران، تعداد كاربران اینترنت به صورت تصاعدی افزایش می یابد؛ یعنی هر شش ماه 
دو برابر می شود )بیدی و همكاران، 1396(. تعداد مشتركان اینترنت پهن باند طبق آخرین آمار 
منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سال 1397، بیش از 74 
میلیون بوده كه بیش از 64 میلیون آن مشترک اینترنت پهن باند سیار )موبایل( است كه تحلیل 

خاص خود را می طلبد. این در حالی است كه تعداد مشتركان اینترنت پهن باند سیار در سال 
1395، بیش از 33 میلیون و در سال 96 این آمار به بیش از 53 میلیون برای مشتركان پهن باند 

1.Hanelly
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سیار رسید. این اعداد و ارقام بیانگر آن است كه ضریب نفوذ اینترنت در كشور به بیش از 
90 درصد در سال 1397 رسید )ایسنا، 24 خرداد 1398(، درحالی كه میانگین جهانی ضریب 
نفوذ اینترنت 57 درصد است كه این ولع ایرانیان برای حضور در فضای مجازی واجد معنای 

خاص در حوزه آسیب شناسی اجتماعی است.
بر اساس داده های حاصل از یك پژوهش كه در هشت كالنشهر ایران با 3800 نمونه از 
دانش آموزان دبیرستان 15 تا 17 سال دبیرستانهای تهران، اصفهان، تبریز، اهواز، مشهد، شیراز، 
كرج، رشت در سال 1395 انجام گرفته، 84 درصد دانش آموزان دارای كامپیوتر شخصی و 
همه نمونه آماری دارای تلفن همراه شخصی بوده و 61 درصد نمونه ها نیز بیان كرده اند كه 
فضای  كه  است  آن  بیانگر  ارائه شده،  داده های  )قنبری،1396(.  هستند  اتاق شخصی  دارای 
مجازی بر عرصه اجتماعی و فرهنگی ایران و بخصوص بر ساحت زندگی نسل جوان سایه 

انداخته و ارزشهای دگرگونه گوناگونی ارائه و نمادهای جدیدی را معرفی می كند.
عالوه بر اینترنت، بر اساس آماری تقریبا قدیمی، درحال حاضر 300 ماهواره، دسترسی به 
18 هزار شبكه تلویزیونی را در ایران میسر ساخته كه از این تعداد 116 ماهواره فضای ایران 
را پوشش داده و بین 2 تا 5 هزار شبكه تلویزیونی را با دیشهای معمولی را قابل دریافت با 
كیفیت باال كرده است. شبكه های فارسی زبان در ابتدای راه اندازی، بیشتر موضوعات سیاسی 
را دنبال می كردند، اما اكنون وارد حوزه فرهنگ شده و تغییر و تحوالت فرهنگی را در ایران 
دنبال می كنند. اآلن حدود 45 رادیوی فارسی زبان بیگانه بعضا به صورت 24 ساعته در حال 
پخش برنامه به زبان فارسی هستند. بنگاههای خبری رویترز، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس و 
فرانس پرس بیش از 55 هزار دفتر در سراسر جهان دارند و روزانه بیش از 55 میلیون كلمه 
از 85 درصد اطالعات و اخباری كه در دنیا  به 192 كشور جهان مخابره می كنند و بیش 
پخش می شود ساخته وپرداخته همین چهار غول خبری است و بیش از دوازده هزار روزنامه 
و مجله در سراسر دنیا از همین چهار غول خبری تغذیه می شوند )سایت الف،1393، به نقل 
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از روزنامه جوان (.
در چنین جهان و فضای رسانه ای و مجازی كه حاشیه نشینان و رانده شدگان از متن را 
مسلح به ابزار و گفتمان مقابله با متن و گروههای مرجع كرده و عوامل اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی با تولید و تأكید نابرابریها بر جریان حذف افراد گروههای اقلیت از متن جامعه 
و راندن آنان به حاشیه و تقویت گروههای تبهكار و مجرمانه انسانسوز همت گمارده است، 
انگ و ننگ و  از طریق واردكردن  بر آن  اجتماعی  افزودن عامل سیاسی و سیاست گذاری 
بی اعتبار و آبرو كردن افراد برای كنترل و یا از صحنه رقابت و مواجهه راندن آنان، امری عبث 
و نقض غرض است كه اوال بستر رشد آسیبهای بیشتر اجتماعی را فراهم و خطر فروپاشی 
جامعه را تقویت می كند، ثانیا، اكنون حاشیه نشینان واقعی و مجازی با دسترسی به نظام تولید 
محتوا و تشكیل ائتالفهای مجازی در فضای رسانه ای جدید علیه جامعه و هنجارهای آن، 

روایتی را ارائه می كنند كه اگر مجرمانه و جنایتكارانه هم نباشد، حتما ضد جامعه است.

بحث
انگ و داغ برای كنترل بردگان و مغلوبان و حتی شهروندان یاغی و منتقد از عهد قدیم تا 
به امروز به شیوه های گوناگونی از داغ و درفش و بریدن گوش و بینی تا محرومیتهای مدنی 
ازجمله اشتغال و درآمد در قالب یك طیفی متداول بوده كه گاهی تشخیص اهمیت نمره دو 
طرف طیف مبهم و غیرقابل درک است كه مثال آیا محرومیت اجتماعی و منع از كار و قطع 
درآمد در دوره جدید مجازات سنگین تری بوده است یا داغدار كردن بدن در عهد قدیم؟ چه بسا 
همین پرسش و تشكیك را بتوان در مورد بی هویت كردن مستعمره نشین از طرف استعمارگر و 
یا ازخودبیگانه كردن كارگر توسط نظام سرمایه داری داشت. پاسخ هرچه كه باشد، در اینكه در 
طول تاریخ انگ و ننگ و داغ دیدگی جسم و روان و شخصیت اثرات زیانباری بر روح و وجدان 
بشری و توسعه تمدنها و فرهنگها داشته است، تردیدی نیست. از بردگانی كه داغدار بودند و در 
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قالب نمادی چون اسپارتاكوس رم و یا مزدک ایران قیام و شورش خونینی كردند، از نهضتهای 
انقالبی و خشن  به صورت  اغلب  آمریكای التین  استعمار در شرق و  آزادی بخشی كه علیه 
نمود پیدا كرد و جنبشهای كارگری ضد امپریالیستی در قالب گفتمان ماركسیسم- كمونیسم تا 
جنبشهای مدنی و حقوق بشری و حقوق اقلیتها در دوره جدید، همگی در بستری از آسیب 
اجتماعی انگ زنی و لكه دار كردن هویت رقیب از سطح كالن جهانی و اجتماعی تا سطح خرد 
گروهی و حتی خانواده و فرد، شكل گرفته و در هر عرصه و فضایی كه شدیدتر بوده، آثار 
زیانبار و مخرب تری در راه توسعه انسان و جامعه برجای گذاشته كه فقط یكی از آثار امروزی 
آن شكل گیری نهادی گروههای در اقلیت مجرم و ضد جامعه و منحرف است كه با استفاده از 
فرصت فضای مجازی و شبكه های اجتماعی دیجیتال در پی تهدید فرایند تكاملی جوامع بشری 

از طریق جذب آحاد و بخصوص نخبگان به حاشیه رانده شده است.
 این فرایند را چنین می توان تبیین كرد كه هرچه نیروهای مسلط جامعه با انگ زنی و 
لكه دار كردن افراد، نخبگان و گروههای اجتماعی در اقلیت، بیشتر آنان را به حاشیه و به سوی 
انواع محرومیتها برانند، ضمن تضعیف متن، بر تقویت و قدرت حاشیه هایی كه گاهی هم 

مجرمانه و گاهی هم می تواند خشن باشد، افزوده است.
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