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 چكيده
اي فزاینده در سیاست و جامعه غربي  هاي اجتماعي دغدغه سخنان تنفرآمیز اسالم هراسانه در رسانه

س ترس و تك قربانیان داشته باشد و احسا توجهي بر تك هاي قابل تواند آسیب معاصر است. این امر مي

گرایي و  هاي افراط محرومیت را در بین جوامع آنان ایجاد و گفتمان عمومي را زهرآلود كند و دیگر شکل

اساس، نیاز زیادي براي ایجاد ابزارهاي قوي خودكار و در  این رفتارهاي تنفرآمیز را موجب شود. بر

وجود دارد تا به وسیله آن  هراسيبندي سخنان تنفرآمیز اسالم مقیاس باال براي شناسایي و طبقه

هاي اجتماعي  شده از رسانه هاي داده متني بزرگ ازجمله موارد گردآوري هاي كمي پایگاه وتحلیل تجزیه

عنوان یك كار  پذیر باشد. تحقیق قبلي به میزان زیادي به شناسایي خودكار سخنان تنفرآمیز به امکان

ي به این معني است كه این موضوع غالباً به لحاظ هراسباینري نزدیك شد، اما ماهیت گوناگون اسالم

مورد و نابجاست. ما با  هاي اجتماعي امري بي هاي رسانه علوم اجتماعي نظري و نیز پایش مؤثر پلتفرم

هراسي، ایم كه بین محتواي غیر اسالم افزاري خودكار ساخته ترسیم كار عمیق مفهومي، یك ابزار نرم

% و دقت متوسط 6/11شود. میزان دقت این ابزار  راسي قوي تمایز قائل ميههراسي ضعیف و اسالماسالم

ها، میزان گستردگي، رواج موضوع و آثار  % است. این ابزار، امکان تحقیق كمي در زمینه محرک89آن 

 كند.هاي اجتماعي را در آینده براي ما فراهم مي هراسي در رسانهسخنان تنفرآمیز اسالم
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 مقدمه

ربي معاصر است و تحقیقات نشان نگراني رو به رشدي در سیاست و جامعه غ هراسياسالم

هاي راست افراطي گسترش یافته و هم به جریان اصلي  دهد این پدیده هم در سیاستمی

آمیز اسالم هراسانه در  خصوص، گسترش سخنان نفرت گفتمان سیاسي وارد شده است. به

هاي پارلماني حزبي در بین مسلمانان  ه گروههاي اجتماعي از جانب دولت )یعني كلی رسانه

شدت مورد توجه قرار  ها به هاي جامعه مسلمانان، دانشگاهیان و خود رسانه انگلستان(، گروه

هایي نظیر توییتر به دلیل آنکه از سوي نمایندگان منتخب  هراسي در پلتفرمگرفته است. اسالم

تر كلمه استفاده  وي سیاسي به معناي وسیعبراي مراوده و مفاهمه با عامه مردم و براي گفتگ

هراسي ماهیتاً به شدت باعث نگراني است. بیشتر تحقیقات موجود در زمینه اسالم شود به مي

تر كمي وجود دارد  اند و نیاز مبرمي براي انجام مطالعات نظري با مقیاس وسیع شکل كمي بوده

خشد. این امر مستلزم ابزارهاي هاي آن را تعمیق ب هاي و دینامیك تا درک ما از محرک

مند به كار گرفته شود. مقاله حاضر  سرعت و به شکل نظام محاسباتي قوي است كه بتواند به

خصوص یك طبقه كننده  افزاري خودكار )به گزارشي است از خلق و عملکرد یك ابزار نرم

بندي  قهمنظور پرداختن به یك هدف واحد پژوهشي یعني خلق یك طب یادگیري ماشین( به

هاي اجتماعي كه بین نقاط قوت  هراسي در رسانهكننده براي كشف و ردیابي محتواي اسالم

 هراسي تمایز قائل شود.گوناگون پدیده اسالم

نویسي و مدل مبتني بر واژه كه براي تولید این ابزار  هاي تفسیر و حاشیه رمز، دستورالعمل

توانند از  ترتیب دیگر محققان مي این ستند و بهشده است در ضمایم آنالین در دسترس ه استفاده

 این پژوهش استفاده و آن را بسط دهند.

 هراسیبررسی مفهوم اسالم

كند.  هراسي در فضاي آنالین مشکالت زیادي براي جامعه ایجاد ميسخنان نفرت پراكني اسالم

جوامع آنان ایجاد  تك قربانیان خود آسیب وارد كند، حس ترس و انزوا در تواند به تك مثال مي

انگیز را در  گرایي و رفتارهاي نفرت هاي افراط كند، گفتمان عمومي را مسموم كرده و دیگر شکل

هراسي برانگیزد. در مورد معناي اصطالح اسالم« گرایي انباشته افراط»قالب یك چرخه 

اً مورد تنازع نظر زیادي وجود دارد. این اصطالحي است كه گالیه آن را یك مفهوم الزام اختالف

هراسي وجود دارد، اما اجماع اندكي در شماري از اسالمنامد. یعني تعاریف و شرح و بسط بي مي
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آن را شکلي از  9991هاي اصلي آن در دست است. میر و مودود در سال  مورد ویژگي

ر سازي خواند. ایمهوف و ركر دآن را كلیشه 9993اند. موسوي در سال  نژادپرستي تعریف كرده

آن را ترس، و بیراكلي و حافظ  9999آن را تبعیض، كنست، سام و اولبرگ در سال  9999سال 

محرومیت نامیدند. در اثر حاضر ما از تعاریف ذكر شده توسط بلییچ در مورد  9998در سال 

پردازان مشهور در این  هاي مفهومي دیگر نظریه كنیم، زیرا استدالل هراسي استفاده مياسالم

گیرد و مشابه تعاریف ارائه شده توسط تراست رانیمد و گروه پارلماني متشکل  در بر مي حوزه را

كند:  هراسي را اینگونه تعریف مياز تمامي احزاب براي مسلمانان بریتانیایي است. بلیچ اسالم

ما تعریف بلیچ را براي «. رویه و معطوف به اسالم یا مسلمانان ها یا احساسات منفي بي نگرش»

 كنیم: هاي اجتماعي استفاده مي واي رسانهمحت

رویه علیه اسالم یا مسلمانان را بیان  شود و منفي گرایي بي مفهومي كه تولید یا تبادل مي

 كند. مي

صورت  كشد كه به اي از رفتارهاي نفرت پراكنانه را به تصویر مي تعریف بلیچ طیف گسترده

هاي انساني، سخنان تحقیرآمیز و  فاقد خصلتدهد، ازجمله تهدید، توهین، زبان  آنالین رخ مي

گیري مفهومي را براي درک اساس  استفاده از فحش و ناسزا. قدرت اصلي این است كه جهت

هاي اصلي آن ارائه  جاي آنکه فقط فهرستي تجویزي از ویژگي كند، به هراسي فراهم مياسالم

كند و ممکن است در  تغییر مي هاي زباني سرعت منسوخ شود، زیرا شیوه تواند به كند )كه مي

نگري در سطح فردي جاي منفي طور خاص، تعریف بلیچ به هاي خاصي نامناسب باشد(. به زمینه

خواهم همه مسلمانان را از  من مي»مثال، تهدیدي مانند  عنوان بر سطح گروه تأكید دارد. به

ه بیزاري و مخالفت با كند، بلک نفرتي علیه یك شخص خاص ابراز نمي« انگلیس بیرون بیندازم

 كند. جمع مسلمانان را ابراز مي

گرایي هراسي این است كه آیا به ضد اسالمهاي مفهومي در مورد اسالم بخش كلیدي بحث

( یا quareligion / instituionتوان آن را مخالفت علیه اسالم دانست ) شود )كه مي مربوط مي

لیه گروه اجتماعي مسلمانان دانست( یا هر دو توان آن را مخالفت ع گرایي )كه ميضد مسلمان

كنند كه تعصب صرفاً به  شناسي اجتماعي اغلب تأكید ميتحقیقات روان صورت توأمان. مورد به

شناسي استدالل  ها اشاره دارد. برخي محققان جامعه ها و نه نهادها یا ایدئولوژي درمان افراد/گروه

گوید صراحت مي آمیز، روزنفلد به سخنان نفرتكنند. در بحثي مربوط به  مشابهي مطرح مي

(. 911، ص 9999)روزنفلد، « ها باشد تواند ]...[ مساوي با تحقیر مذهبي تحقیر دین نمي»
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ویژه كساني كه از نزدیك با  كنند، و به هراسي را مطالعه ميحال، سایر افرادي كه اسالم بااین

ستیزي و  كه این موضوع باید شامل اسالم كنند كنند، اینگونه استدالل مي قربانیان كار مي

گوید كه  (. بلیچ مي9999؛ چاكرابورتي و گارلند 9996ستیزي باشد )آوان و زمپي، مسلمان

ناپذیري هستند در درک فردي و عمومي عجین  طور جدایي اسالم و مسلمانان اغلب به»

عنوان نماینده و  اسالم به هراسان اغلب ازگوید كه اسالم ( و آلن نیز مي9999بلیچ، «)اند شده

رو، ما هر دو موضوع ضد  (. ازاین9991كنند )سي. آلن،  جاي انتقاد از مسلمانان انتقاد مي به

كنیم، گرچه ما به  هراسي لحاظ ميگرایي را در تعریف خود از اسالمگرایي و ضد مسلمان اسالم

 باشد.این موضوع قائلیم كه این ممکن است براي دیگر تحقیقات مناسب ن

 های اجتماعی هراسی در رسانهآميز اسالم تحقيق در مورد سخنان نفرت

فردي را در مقایسه با مطالعه علوم  هاي منحصربه هاي اجتماعي چالش هاي رسانه بررسي داده

هاي سیاسي  هاي نظرسنجي و آمارگیري و مانیفست كند نظیر داده سیاسي سنتي مطرح مي

اي است  ها نکته داده هاي رسانه اجتماعي اغلب حاوي میلیون (. مجموعه داده9991)مارگتس، 

تواند از عهده این حجم انبوه برآید. حتي اگر این كار را  و در بیشتر موارد رویکردهاي كیفي نمي

گذاري منابع استفاده شود. این مشکل خصوصاً  هاي تحقیقاتي انجام دهند، یا از به اشتراک تیم

دنیاي وحشي »شود. زیرا رواج آن در  پراكني اینترنتي بررسي ميگیرد كه نفرت زماني شدت مي

گیري  ها نمونهجریان توییت ٪9طور تصادفي از  بسیار كم است. در مطالعاتي كه به« غیرمتعارف

ها حاوي همه انواع ها را تفسیر كرد نوعاً گزارش شد كمتر از یك درصد توییت شد و آن انجام 

(. بنابراین 9991رسد )اشمیت و ویگند،  از هزار مورد مي 9 نفرت است، و گاهي اوقات به

ابزارهاي محاسباتي در این حوزه بسیار حیاتي هستند تا محققان علوم اجتماعي بتوانند مسائل 

هاي اجتماعي بررسي كنند. این موضوع براي  انداز گسترده و متنوع رسانه پیچیده را در چشم

نالین كه در مرحله نوزادي است، بسیار مهم است. زیرا هراسي آپیشبرد حوزه تحقیقات اسالم

اند )بلیوک، فاكنر، جکبوویکز، و مك  هاي اصلي صرفاً تا حدودي بررسي شده بسیاري از پرسش

 (.9991؛ ویدگن و دیگران،9998گارتي، 

شده است « چرخش محاسباتي»طي دهه گذشته، علوم اجتماعي دستخوش به اصطالح 

توجهي مواجه شد:  بیني قابل (. این امر با خوش9999كوتنه و دیگران ، 9991)بلي و اسمیت، 

كنند كه علوم اجتماعي محاسباتي منجر به سطح جدیدي از  الزر و همکاران استدالل مي

ها وجود دارد )الزر و  بندي و وسعت دست یافته است، و البته بده بستان اندكي بین آن طبقه
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فرآیندهاي »توانند با ایجاد  هاي بزرگ مي كند كه داده (، واتس استدالل مي9991همکاران، 

ها در شرایط سازماني متعارف بسیار دشوارتر است،  كه بررسي آن« مشاهده اجتماعي قابل

( و در علوم سیاسي گریمر و 9991هاي قدیمي ایجاد كنند )واتس،  بینشي در مورد پرسش

تواند موارد قبلي را غیرممکن  مي هاي محتواي خودكار روش»كنند كه  استوارت استدالل مي

هاي  دهند كه داده حال، بسیاري از محققان هشدار مي (. درعین9999)گریمر و استوارت، « كند

نگاري،  عالوه محاسبه همیشه برابر با تحقیقات علمي خوب نیست. در رابطه با قوم بزرگ به

[ …نشمندان علوم رایانه ]هاي استفاده شده از سوي دا الگوریتم»كند  مانوویچ استدالل مي

، 9999مانوویچ، «)رسند هرگز به همان بینش و درک یکسان از مردم و پویایي در جامعه نمي

ها و فرآیندها را  كنند كه برخي از داستان ( بوید و كرافورد به همین شکل اشاره مي8پ. 

اما در عوض، به كشف كرد، « ها حساب فیسبوكي یا توییتري با ایجاد میلیون»توان صرفاً  نمي

(. دیگران توجه خود را به این 9999نگاري نیاز دارند )بوید و كرافورد،  كار كیفي عمیق و قوم

زمینه جنبه  اند كه چگونه علوم اجتماعي محاسباتي اغلب بیشتر پیش موضوع جلب كرده

ند گوی طور كه سیهون و یاسري مي (؛ همان9993محاسباتي است تا اجتماعي )كولز و شرودر، 

رغم نام آن، ]علوم اجتماعي محاسباتي[ از دانشمندان كامپیوتر، ریاضیدانان و  علي»كه، 

 (.9996سیهون و یاسري، «)فیزیکدانان گرفته شده است تا دانشمندان علوم اجتماعي

هاي جدید و ابتکاري رفتار  توانند روش هاي محاسباتي مي بنابراین، در حالي كه روش

ازحد موضوع و در نظر  هاي اجتماعي را مطرح كنند، خطر كاهش بیش مطالعه در مورد رسانه

یابد كه سخنان اي مي هاي مهم اجتماعي را دارند. این مسئله زماني اهمیت ویژه نگرفتن بینش

شدت مورد مناقشه است و  شود به شود، زیرا آنچه منفور تلقي مي پراكني آنالین بررسي نفرت

وت باشد )بسیاري افراد بیشتر با نژادپرستي دمخور هستند تا تواند متفا برحسب گروه هدف مي

تواند تحت تأثیر پیشینه  انداز ذهني فرد )كه مي (، چشم9991هراسي )راني مد تراست، اسالم

( و 9998ها باشد )سلمینن، ورونسي، آلمرخي، یونگ و یانسن  ها، تجربیات زندگي و ارزش آن

تواند بر معناي  با چه اختیاراتي و با چه كسي همه ميكند،  متن یا زمینه )چه كسي صحبت مي

 (.9996هر بیت محتوا تأثیرگذار باشد )لیدر مینارد و بنش 

شناسي اجتماعي نیز به ماهیت چندوجهي تعصب اشاره دارد كه شامل مداخالت در روان

یگرو رفتارهاي صریح، آشکار و مستقیم و همچنین موارد ضمني، پنهاني و غیرمستقیم است )پت

پراكني و اقدامات نفرت« تعصبات روزمره»(. بسیاري از تحقیقات اخیر بر 9113و میرتنز، 
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)هاكو، توبس، كاهوموكو فسلر و بروان « هاي بسیار كوچك پرخاشگري»( و نیز 9993)موسوي، 

حال، این تمایزها بین انواع مختلف گفتارها در زمینه سخنان نفرت  ( تمركز دارند. بااین9998

كنانه آنالین كامل بررسي نشده است. با توجه به اینکه این تمایزات مزایاي نظري و تجربي پرا

كنند، این موضوع  هراسي ارائه ميتوجهي در زمینه استفاده از یك مقوله منفرد اسالم قابل

كند درک بهتري از دینامیك زماني، تر محققان را قادر مي عجیب است. ایجاد تمایزهاي كوچك

هراسي داشته باشند )كه ممکن است ازنظر نقاط قوت متفاوت اي اسالم یي و شبکهجغرافیا

هراس ضعیف سازي را بررسي كنند )كه به وسیله آن افراد از اسالمباشند(، فرایندهاي رادیکال

شود و با  هاي اصلي مي هراسي وارد گفتمانكنند( و بدانند چگونه اسالم تا قوي پیشرفت مي

ها را قادر كند بهتر  ها و دولت تواند پلتفرم شود. همچنین مي اي روبرو مي استقبال گسترده

تري  هاي اجتماعي را نظارت و پایش كنند و راهبردهاي مداخله و تغییر محتواي ظریف شبکه

 (.9998توسعه دهند )ژیلسپي، 

یي نیاز ها هراسي در رسانه اجتماعي به ابزارها و روشپراكني و اسالمبراي تحقیق بهتر نفرت

اي كه در اینجا بحث شده است بپردازند. اول، ابزارها باید  داریم كه بتوانند به دو مسئله

ها باید براساس  پذیر باشد و توانایي بررسي حجم زیاد محتوا را داشته باشد. دوم، آن مقیاس

وتحلیل  ها براي تجزیه هاي تئوریك ترسیم شوند. مانند قدرت متغیر نفرت تا بتوان از آن بینش

شده است، كه در مقدمه  علمي اجتماعي استفاده كرد. این موضوع در هدف این مقاله منعکس

 مطرح شد:

هاي اجتماعي  هراسي در شبکهبندي كننده تشخیص محتواي اسالم براي ایجاد یك طبقه

 هراسي تمایز قائل شود.نقاط قوت گوناگون اسالم كه بین

 هراسی ضعيف و قویتعريف اسالم

هراسي توسط شده با قربانیان اسالم هراسي و نیز كار انجاماس تعریف بلیچ از اسالمبراس

هاي اجتماعي  هراسي قوي در رسانه(، اسالم9998هاي خیریه مربوطه )اینگهام بارو  سازمان

 شود:صورت زیر تعریف مي به

 كند. گرایي علیه مسلمانان را بیان ميطور آشکار منفي محتوایي كه به

 شود: هاي اجتماعي به شکل زیر تعریف مي هراسي ضعیف در رسانهسالماما ا

 كند. گرایي علیه مسلمانان را بیان ميطور تلویحي منفي محتوایي كه به
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هراسي به شکل اخراج سرد و هاي چندوجهي آشکار كردن اسالم براي به دست آوردن روش

-منفي»از اصطالح « نفرت»ي جا روح و تعصب بدیهي تا سخنان گزنده و خشمناک ما به بي

گرایي صریح و ضمني براساس (. تمایز بین منفي9996كنیم )آوان و زمپي  استفاده مي« گرایي

تحقیقات در خصوص سخنان نفرت پراكنانه قبلي مانند واسم و همکاران )واسم، دیویدسون، 

( Kumar ،Ojha ،Malmasi ،& Zampieri ،2018( و كومار و دیگران )9991وارمسلي و وبر، 

گرایي تا چه حد دهد كه منفي سادگي نشان مي به« صریح»و « ضمني»استوار است. اصطالح 

شود.  گونه ارزیابي از قصد بازیگران یا تأثیر سخنان بر قربانیان نمي ها شامل هیچ آشکار است. آن

مي سازي دوبخشي، صراحت و ضمني بودن همچنان مفاهی رغم استحکام تحلیلي این مفهوم علي

هایي از هر  توان به طور گوناگون تفسیر كرد. در زیر نمونه بسیار ذهني است؛ هر توییتي را مي

ها به دلیل  شود تا این تمایز روشن شود. این نمونه هراسي ضعیف و قوي ارائه ميدو اسالم

هاي  هاي اخالقي ناشي از گزارش كلمه به كلمه داده ماهیت بسیار حساس موضوع و چالش

هاي واقعي، اما مصنوعي هستند )ویلیامز، برناپ و اسلوآن  هاي اجتماعي براساس داده رسانه

9991.) 

 هراسی قویهايی از اسالم نمونه

گرایانه است نظیر وصف مسلمانان  هاي صریحاً منفي هراسي قوي شامل ابراز دیدگاهاسالم

رود مسلمانان به انگلستان و عنوان بربرها و خواستار اقدامات متعصبانه نظیر درخواست منع و به

اعتمادي كه اغلب با ناسزاگویي و  ابراز احساسات منفي در مورد مسلمانان نظیر خشم و بي

 اند از: هراسي قوي عبارتهاي اسالمهایي از توییت شود. مثال حرمتي ابراز مي بي

 كنند. ها تجاوز مي مردان مسلمان با كودكان ازدواج و به آن .9

 كنند! ختنه آلت تناسلي زنان حمایت مي مادران مسلمان از .9

 یك مسلمان وحشي دیگر خودش را منفجر كرد. .9

 لعنت به هر چه مسلمان است. .1

 خواهند انگلستان را اشغال كنند. ها مي تهاجم مسلمانان آن .3

كنند و  گوید كه مسلمانان از حاكمیت قانون تبعیت نمي وكیل طراز اول اروپایي مي .6

 شوند. ها داده شود. چون تهدید محسوب مي پا به آننباید اجازه ماندن در ارو

 ها باعث دردسر هستند. دهد، زیرا آن پلیس مسلمانان را هدف قرار مي .1

 بیایید كشور خود را پس بگیریم. –تجمع بزرگ علیه مسجد الفبرو  .8
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، گوینده درحال گزارش ادعاهاي فرد دیگري است )به یك وكیل اروپایي 6در مثال شماره 

هراسي است، زیرا او این محتوا كند( اما با این حال خود گوینده درگیر اسالم اشاره ميطراز اول 

هراسي است یا نه است. همچنین براي تعیین این كه آیا توییت اسالمرا به اشتراک گذاشته

شود. حتي اگر ادعایي به پشتوانه شواهد  )قوي است یا ضعیف( حقیقت محتواي آن ارزیابي نمي

توان ابراز كرد. در هر زمینه و شرایطي،  هراسي را همچنان ميیت شود، اسالممفهومي حما

حقیقت همواره مورد اختالف است و هیچ موضع عیني خنثایي وجود ندارد كه از طریق آن 

ترتیب  این (. به9116شناسي هر ادعایي را مورد قضاوت قرارداد )آلن  بتوان اعتبار و روایي معرفت

هراسي حاوي دروغ شباهت هاي اسالمحسي این موضوع به بسیاري توییتكه به لحاظ  درحالي

هراسي هستند ها اسالم دارد، اما این مبناي مفهومي نیست كه براساس آن تعیین كنیم كه آن

 یا خیر.

 هراسی ضعيفهايی از اسالم نمونه

ت از نوع قوي گرایي ضمني و تلویحي استوان براساس اینکه آیا منفي هراسي ضعیف را مياسالم

هاي بین  گرایي ضعیف وجود دارد. نخست تأكید بر تفاوتآن متمایز كرد. دو نوع اصلي منفي

هاي عجیب و غیرمعمول به مسلمانان.  مسلمانان و دیگر افراد جامعه نظیر نسبت دادن روش

طور  برد؛ مسلمانان به اي موذیانه محروم و به حاشیه مي اینگونه محتوا مسلمانان را به شیوه

طور  تواند به شود. این امر مي صریح و آشکار هدف حمله نیستند، اما ناسازگاري برجسته مي

ساز تلقي  شوند، بلکه مسئله ضمني منفي تلقي شود، زیرا اختالفات درک شده ستوده نمي

 اند از: هایي از این دست عبارت (. نمونه9993شود )بالمر و سالوموس  مي

 ند!مسلمانان فقط متفاوت هست (9

 دهد. غذاي مسلمانان بوي خیلي عجیبي مي (9

 پوشیدن روبنده خیلي انگلیسي نیست. (9

گرایي قوي است )نظیر شکل دوم منفي گرایي ضعیف گرفتن استعارات مربوط به منفي

ها را فقط به یك گروه  ظاهر آن سواد هستند( و به ادعاي اینکه مسلمانان تروریست، بربر یا بي

ند دادن )مثالً به یك تروریست یا مسلمانان كه فقط در یك منطقه فرعي كوچك مسلمانان پیو

طور تلویحي ارتباطي بین  كنند نظیر روترهام( و با این كار به كوچك جغرافیایي زندگي مي

استعاره منفي و كل مسلمانان ایجاد كردن با استفاده از اصطالح مسلمانان یا اسالم، حتي با 

كردن ویژگي خاص )نظیر این تروریست مسلمان یا مردان  هشدارها و اخطارها براي برجسته
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مسلمان در روترهام(، یعني یك ارتباط ضمني با كل مسلمانان ایجاد كردن. نکته كلیدي در 

ها یا كساني كه آلت تناسلي زنان  بازها، تروریست هاي مربوط به بچه اینجا این است كه گفتمان

هایي از  نیاز به اشاره به هویت مسلمان ابراز كرد. مثالتوان بدون  كنند را غالبا مي را ختنه مي

رسد گوینده مورد  هراسي ضعیف ذیالً آمده است. در تمامي موارد، به نظر مياین نوع اسالم

طور تلویحي ارتباطي با استعاره منفي و كل  كند، اما همچنان به خاص را تفسیر و بیان مي

 كنند. مسلمانان برقرار مي

 سلمان به لوندون بریج حمله كردند.هاي م تروریست (1

 تندروهاي مسلمان در بیابان پناهنده مسیحي را كشت. (3

 باز مسلمان یك بیمار رواني است. بچه (6

 آثار قبلی

حال پتانسیلي براي  ها و درعین پراكنانه حاكي از چالشاثر قبلي در زمینه بررسي سخنان نفرت 

هراسي ضعیف و قوي تمایز قائل سالمبندي است كه بین سخنان ا ایجاد یك سیستم طبقه

طور ویژه بر این موضوع متمركز نشده است.  دانیم هیچ تحقیق قبلي به شود. تا آنجا كه مي مي

شوند )ویدگن و همکاران  هراسي ارائه ميهاي باینري براي اسالم بندي كننده در عوض طبقه

بندي كننده  جاد چندین طبقههراسي در توییتر با ای(. محققان در دموس محتواي اسالم9991

ها بر مبناي  كند. این هراسي را آشکار ميها یك روي سکه اسالم ردیابي كردند كه هر یك از آن

شوند یك مقیاس واحد از  ها هستند و وقتي با هم تركیب ميها و بیگرامارتباطات بین یونیگرام

پ و ویلیامز تنفر علیه (. برنا9991دهند )دموس  ها به دست ميهراسي در توییتاسالم

هاي دیني را در جریان حمله تروریستي وولویچ  هاي قومي و گروه پوست و اقلیت هاي سیاه گروه

بندي كننده استفاده كردند كه نتایج  بررسي كردند. آنان از یك مجموعه طبقه 9999در سال 

تگي و یك فرهنگ كند و هر یك از تجزیه وابس بندي كننده را در یکجا مجتمع مي چندین طبقه

و  13/9كند. دقت این روش  داد اصلي استفاده ميعنوان درون اصطالحات نفرت پراكنانه به

هاي نامتوازن  ها تا حدي به دلیل مجموعه داده است. عملکرد باالي آن 13/9میزان فراخواني آن 

صد( مالیم در 88مورد )یعني  611توییت، تعداد هزار و  199آن است. یعني از مجموع هزار و 

ها در مورد  بندي كننده آن پراكنانه است و طبقهدرصد( نفرت 99مورد )یعني  99و فقط 

 كند. هاي مالیم بهتر عمل ميتوییت
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اي كه به دیگر  آلود چندطبقه هاي بررسي سخنان نفرت بندي كننده در روش عملکرد طبقه

گونه كه سالمینن و همکاران  انتر است. هم مراتب پایین اهداف سوءاستفاده نظر دارد اغلب به

آلود آنالین  بندي چند عنواني براي سخنان نفرت كنند، آثار موجود با استفاده از طبقهاشاره مي

توانیم كار قبلي را كه نتایج خوبي به دست آورده مالک قرار  العاده نادر هستند و ما نمي فوق

بندي  قیقات موجود درخصوص طبقه(. عالوه براین بیشتر تح9998دهیم )سالمینن و همکاران 

جاي نقاط قوت گوناگون متمركز بوده است.  چند گروهي بر تمایز بین اهداف گوناگون نفرت به

كند زیرا تنوع  هاي دیگري را ایجاد مي جاي هدف چالش بندي محتوا براساس نقطه قوت به طبقه

 ها وجود دارد. و تفاوت اندكي بین طبقات و گروه

بندي كننده را براي تمایز بین سطوح مختلف نفرت سایبري  یك طبقه برناپ و ویلیامز

رو و افراطي تقسیم شدند( و هدف آن علیه اقلیت  هاي میانه آموزش دادند )كه به گروه

(، كه این بررسي با دقت 9996هاي مذهبي در توییتر بود )برناپ و ویلیامز  پوست و گروه سیاه

آمیز و  پراكنانه، سخنان توهینمپیري بین سخنان نفرتبه پایان رسید. مالماسي و زا 11/9

درصدي به دست آوردند، اما درمجموع  18قبول تمایز قائل شدند. آنان دقت  سخنان قابل

تواند بین قبول بود. مدل آنان نمي هایي كه یکدست نبودند یعني بیش از نیمي از موارد قابل داده

پراكنانه در مجموعه مثال نفرت 911دوهزار و  قبول تمایز قائل شود؛ از محتوان غیرقابل

طور نادرست  مورد به 999بندي شدند و هزار و  درستي طبقه مورد به 39هاي آنان هزار و  داده

قبول. آنان همچنین مدل خود  عنوان قابل مورد به 996بندي شدند و  آمیز طبقه عنوان توهین به

لکه فقط نتایج اعتبارسنجي را گزارش كردند كه هاي مشاهده نشده آزمایش نکردند ب را در داده

 احتمال خطا دارد.

آمیز و  پراكنانه و سخنان توهیندیویدسون و همکاران مدلي را براي تمایز بین سخنان نفرت

ها نتایج جالبي را گزارش كردند كه دقت آن  ها آزمودند. آنآمیز در توییت سخنان غیر توهین

داد. اثر آنان پتانسیل موجود براي  را نشان مي F1 19/9و نمره  19/9و بازخواني  19/9

بندي چند گروهي را اثبات كرد و یك استدالل نظري مهم در موردنیاز به تفکیك انواع  طبقه

ها در مورد سخنان  اند مدل آن كرده طور كه آنان اشاره دهد، اما همان مختلف محتوا را نشان مي

شود. امتیاز باالي آن  بندي مي درصد به غلط طبقه 19 كند و تقریباً آلود ضعیف عمل مي نفرت

ها در مقوله  درصد داده 16هاي آنان بسیار ناهموار است ) به دلیل این است كه طبقات و گروه
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ها  بندي كننده خود را براساس یك مجموعه واحد داده آمیز(. آنان همچنین طبقه سخنان توهین

 اند. آموزش و آزمون كرده

 ندی کنندهب ايجاد طبقه

افزاري  ویژه یادگیري ماشین براي ایجاد یك ابزاري نرم وتحلیل محاسباتي به ما از قدرت تجزیه

هراسي قوي و محتواي هراسي ضعیف، اسالمتواند بین اسالم كنیم كه مي خودكار استفاده مي

ش ارائه هراسي را تمیز بدهد. این موضوع شامل پنج مرحله است كه در ادامه این بخغیر اسالم

ها را براي ایجاد یك مجموعه  هاي مربوطه را گردآوري كنید. دوم، داده شود. ابتدا داده مي

كنید چهارم،  هاي اطالعات ورودي را استخراج ها تفسیر كنید. سوم، ویژگي آموزشي داده

 الگوریتم بهینه را شناسایي كنید. پنجم، نتایج را آزمایش و اعتبار سنجي كنید.

 ها هگردآوری داد

هراسي در احزاب سیاسي انگلیس یك نگراني جدي در جریان با توجه به اینکه گسترش اسالم

هایي  بندي كننده خود را روي مجموعه داده شود، ما طبقه گفتمان مدني و سیاسي محسوب مي

اي چهار مرحله را دنبال  دهیم. براي ایجاد مجموعه داده كه در این دامنه قرار دارد آموزش مي

ها حداقل هوادار  هزار كاربر توییتر تهیه كنید كه هركدام از آن 39كنیم. اول فهرستي از  مي

یکي از شش حزب سیاسي برجسته انگلستان هستند. این احزاب مشتمل بر انواع و اقسام 

هاي سراسري حامي و  تركیب ایدئولوژیك هستند، ازجمله احزاب جریان اصلي با پایگاه

ها، و حزب كارگر(، یك حزب  كاران، لیبرال دموكرات ال )محافظههاي كامالً لیبر سیاست

( معروف است، و دو UKIPراستگراي پوپولیست كه به ابراز نظر سرسختانه ضد اتحادیه اروپا )

؛ جان و 9996؛ گلدر، 9991و اول انگلیس( )فورد و گودوین،  BNPحزب راست افراطي )

هراسي با سیاست راست افراطي، ما بیشتر سالم(. با توجه به ارتباط نزدیك ا9991مارگتس، 

هزار  39حساب طراز اول راست افراطي در فهرست  13ها را از بازیگران راست افراطي با توییت

 حساب راست افراطي شناسایي شده است 13كنیم. این  كاربر تضمین مي

 39ي كه این اند. دوم، ما همه توییت های جاي تنفر شناسایي شده هاي امید به از گزارش

 APIتولید شده است را با استفاده از  9998و ژوئن  9991هزار حساب كاربري بین ژانویه 

میلیون توییت  919ترتیب یك مجموعه داده با  این كنیم. به توییتر گردآوري مي« جستجو»

ي هاي آموزش گیري كردیم تا مجموعه داده میلیون توییت نمونه 919شود. سوم، ما از  ایجاد مي
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ها از هواداران هر یك از احزاب هزار توییت را ایجاد كنیم و نمونه را براي لحاظ كردن توییت1

ها و كاربران آنالین ناشناس را )كه ممکن است  بندي كردیم. ما تأثیر ربات سیاسي طبقه

هایي كه الگوهاي غیرمعمول توییت كردن داشته باشند( با محدود كردن حداكثر تعداد توییت

 ها بدهد به فقط سه مورد كاهش دادیم. تواند به مجموعه داده اربر ميهر ك

هاي كافي از محتواي نفرت پراكنانه تالشي زمان  ایجاد یك مجموعه داده آموزشي با نمونه

پراكني در كل ترین دلیل آن این نیست كه در بیشتر متون آنالین رواج نفرت بر است و مهم

(. براي بهبود این معضل، واسم و هووي توصیه 9991 نسبتاً كم است )اشمیت و ویگند،

زیاد  احتمال گیري به هاي نمونه پراكنانه با استفاده از دادهكنند كه افزایش و رواج گفتار نفرت مي

هزار توییت موجود در این  1مرتبط است. این رویکرد تا حدي در اینجا اتخاذ شده است؛ از 

شناسایي « اسالم»و « مسلمانان»تجوي كلمات كلیدي براي نمونه، هزار مورد با استفاده از جس

 شوند. مي

شود كه طیف  هاي تعداد زیادي از كاربران مينمونه ما بسیار ناهمگن است و شامل توییت

ها براي اطمینان از پوشش  كنند و این گزارش هاي سیاسي را دنبال مي متنوعي از گزارش

اند. ما درصددیم كه ناهمگني را به حداكثر برسانیم  شده بندي موضوع براي یك سال كامل طبقه

بندي در موارد  منظور كاربرد طبقه بندي ما را در شرایط مختلف دنیاي واقعي به تا كاربرد طبقه

ازحد را با اطمینان از طیف متنوعي از  مختلف افزایش دهد. این امر همچنین خطر پوشش بیش

(. Waseem & Hovy ،2016دهد ) شده كاهش مي ههاي زباني كه در مجموعه داده گنجاند سبك

هایي كه تحقیق قبلي  گیریم كه با تمركز بر مجموعه با این حال، ما جانب احتیاط را در نظر مي

طور كه ما  بازیگران سیاسي آنالین نیست. همان« نماینده»دهد مجموعه داده ما نمونه  نشان مي

ایم كه تحقیقات قبلي  سازي كرده یطي بهینهبندي كننده را با تمركز روي شرا عملکرد طبقه

ترتیب،  این هراسي )مانند راست افراطي( است. بهدهد احتماالً حاوي نفرت اسالم نشان مي

 استفاده نباشد. ها قابل بندي كننده ما ممکن است هنوز در همه زمینه طبقه

 ها تفسير داده

سر انساني بدون بصیرت تفسیر هاي آموزشي توسط سه مف هزار توییت در مجموعه داده1كل 

اند كه كارشناسان سیاست انگلستان و مطالعه در زمینه تبعیض و تعصب بودند. براساس  شده

هایي براي مفسران ارائه كردیم، و  هراسي ارائه شد ما دستورالعملتر از اسالم تعاریفي كه پیش

توییت است. در  999 ها را از طریق دو مطالعه مقدماتي بسط دادیم، كه هركدام شامل آن



 110 ژورنال فن آوری اطالعات و سياست بررسی کالم  ...  
 

 

و آلفاي  92891، كاپاي فلیس ٪8121هزار توییت، توافق پایایي باال بود. توافق درصدي 1تمامي 

ها را براي كاپاي فلیس محاسبه  است. ما همچنین امتیازات برمبناي مقوله 813/9كریپندورف 

قوي متغیر است. هراسي براي اسالم 92191هراسي ضعیف تا براي اسالم 92191كنیم كه از  مي

 دهد. هاي تفسیر را نشان مي سازگاري این نتایج اعتبار داخلي دستورالعمل

نظر دارند، توییت ها براساس تصمیم اكثریت به طبقات  در مواردي كه مفسران اختالف

عنوان غیر  توییت به 996هزار و  9شود. در مجموعه داده نهایي،  گوناگون اختصاص داده مي

اند. براي  شده بندي عنوان قوي طبقه توییت به 199عنوان ضعیف و  توییت به 181هراسي، اسالم

طور تصادفي  هراسي بههاي غیر اسالمایجاد یك مجموعه داده متوازن و یکنواخت، تعداد توییت

توییت ایجاد  9،961مورد كاهش یافت. این یك مجموعه داده آموزشي نهایي از  119به 

 كند. مي

 انتخاب ويژگی

بندي كننده اشاره  خاب ویژگي به انتخاب متغیرهاي ورودي مورد استفاده براي آموزش طبقهانت

كنیم كه فقط تعداد هر اصطالح در هر توییت  دارد. براي مقایسه، ابتدا یك مدل پایه ایجاد مي

ویژگي سطحي و  39كند. دوم اینکه مدلي را با استفاده از  عنوان یك ورودي استفاده مي را به

ها شامل احساسات و تضاد، تعداد كلمات  كنیم. این هاي اضافي مشتق شده ایجاد مي يویژگ

هاي  هایي از گفتار و نهادها و شخصیت (، بخشIpsos ،2016كاررفته براي سوگند خوردن ) به

( 9( ذكر نام مسلمانان و )9آوریم: ) نامبرده است. همچنین دو ویژگي ورودي جدید به دست مي

كه هر دو از صفحات مربوط به ویکي پدیا گرفته شده است. سوم، یك مدل  ذكر نام مساجد،

ویژگي غیر متني استفاده  39كنیم كه از هر دو مورد كدگذاري داغ و همه  تركیبي خلق مي

كنیم كه براي  پیش آموزش دیده یك مدل ایجاد مي gloVeكند. چهارم، با استفاده از كلمه  مي

ایجاد  gloVe(. پنجم، ما یك مدل 9998است )استنفورد،  دو میلیارد توییت آموزش دیده

 كنیم مي

میلیون توییت خود ما تعبیه شده  919با استفاده از كلمه جدیداً آموزش داده شده كه در 

شود )پنینگتون، سوچر و  كنیم كه از روش پنینگتون و همکاران استفاده مي است ایجاد مي

كنیم كه از كلمه تازه آموزش داده  ما مدلي ایجاد مي (. نهایتاً و در مرتبه ششم9991منینگ، 

كند. براي آزمایش ما از  هاي غیرمتني استفاده مي مورد ویژگي 39شده و نیز تمامي 

هاي تفسیر شده با استفاده از الگوریتم  الیه در مورد مجموعه داده 99اعتبارسنجي متقاطع 
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Naïve Bayes نشان داده شده است. ما عملکرد را با  نتایج 9بریم. در جدول شماره  بهره مي

شوند  دقت كه درصدي از توییت هاست و به طبقه درست مورد نظر اختصاص داده مي

 كنیم. گیري مي اندازه

كند فقط  داد استفاده ميعنوان اطالعات درون مدل پایه كه فقط از تعداد هر اصطالح به

دقت دارد(  ٪99211تر است )كه دقت است، كه از تعیین تکلیف تصادفي بد ٪9921داراي 

دقت دارد(. عمل هر پنج مدل از آن بهتر است. این  ٪96291تعیین تکلیف با قانون صفر )كه 

هراسي انگیز اسالم بندي سخنان نفرت هاي مربوطه براي طبقه نتیجه دشواري استخراج سیگنال

كند. بهترین مدل  جیه ميتر را تو دهد و انتخاب ما براي معماري الگوریتم پیچیده را نشان مي

توجه این است كه این مدل  (. جالب3اجرایي فقط كلمه تازه آموزش داده شده است )مدل 

درصد  321كند ) توجهي از دقت مدل كلمه از قبل آموزش داده شده بهتر عمل مي طور قابل به

كلمه تعبیه هاي آموزش  دهد كه مزیت (. این نشان مي6929درصد در مقایسه با  61299امتیاز، 

تر  شوند از هزینه داشتن یك مجموعه داده كوچك طور خاص تنظیم مي شده در توییت ها كه به

بیشتر است. این امر در راستاي كار قبلي در خصوص تعبیه كلمات است، مانند الي و دیگران، 

ي، )ال« تر است ها مهم دامنه مجموعه نوشته از اندازه مجموعه نوشته»ها  كه طبق گزارش آن

كنیم كه كلمه تعبیه و تازه  ( را ایجاد مي1(. ما یك مدل نهایي )مدل 9996لئو، او و ژائو،

هاي اضافي بهینه شده است. از طریق  با درج برخي ویژگي 3آموزش و استفاده شده در مدل 

كنیم كه دقت را در مدل  هاي اضافي، شش مورد را شناسایي مي آزمایش هر تركیبي از ویژگي

 رساند: كثر ميبه حدا 1

+ بخشي از سخنان: حرف RT+ حضور HTMLتعبیه كلمات + شمارش ذكر مساجد + حضور 

 دهي ربط + شناسایي رسمي نهاد نامبرده: مکان + شناسایي رسمي نهاد نامبرده: سازمان

ایم )شمارش ذكر  صرفاً مشتمل بر یکي از دو ویژگي است كه ما مهندسي كرده 1مدل 

دهنده این حقیقت است كه طي دوره  هاي مسلمانان. این نشان ه از ناممساجد(، و نه استفاد

ها، چندین مسجد هدف احساسات ضد مسلمانان قرار گرفته است ازجمله چندین  گردآوري داده

هاي ما، توییت  تهاجم توسط فعاالن راست افراطي و یك حمله تروریستي. در مجموعه داده

هراسي )خواه مرتبه بیشتر به عنوان اسالم 3حتماالً هایي كه حاول ذكر نام مساجد هستند ا

نیز با تویئتي مرتبط است كه  Retweetsو  HTMLشوند. وجود  بندي مي ضعیف یا قوي( طبقه

اي  تواند بازتاب چند رسانه شود كه مي بندي مي هراسي طبقهبا احتمال بیشتري به عنوان اسالم
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ماعي باشد. دو نهاد نامبرده، مکان و تشکیالت در هاي اجت و ماهیت وایرال محتواي منفي رسانه

دهد كه در بسیاري موارد، تشکیالت و  اند. تحلیل كیفي نشان مي مدل نهایي لحاظ شده

هاي شناسایي شده یا به دین اسالم مربوط است یا به رهبران و احزاب سیاسي راست  مکان

تواند به لحاظ نظري توجیه شود.  يها در مدل م افراطي. از اینرو، لحاظ نمودن اینگونه ویژگي

بندي  هاي تولید شده توسط طبقه بندي این موضوع مهمي است زیرا به این معناست كه طبقه

صورت محدود شرح داد. درج حرف ربط به لحاظ نظري و تئوریك كمتر  توان به كننده ما را مي

ک برسیم كه چرا این شود و تحلیل بیشتري در كار آینده الزم است تا به این در توجیه مي

ویژگي به نفرت ونفرت پراكني مربوط است. یك راه بررسي ساختارهاي دستور زباني استفاده 

دهد كه این رامي  شده در توییت هاي نفرت پراكنانه است با توجه به تحقیق قبلي كه نشان مي

 آمیز استفاده كرد. توان براي شناسایي محتواي توهین

 گزينه الگوريتم

كنیم )كه مشتمل بر فقط  آزمایش مي 3ها را در مدل شماره  لت كار ما الگوریتمبراي سهو

هاي تعبیه شده جدیداً آموزش داده شده است(. ما شش الگوریتم گوناگون را بررسي  واژه

، رندوم فارستس Naïve-Bayes(: 9996اند )وینر  شده كنیم كه براساس تحقیق قبلي انتخاب مي

(، الجستیك رگرشن، دسیژن تریز، ساپورت وكتور ماشینز و 9999و  999، 99)با درختان= 

اي با یك راهبرد یکي علیه یکي استفاده  چند طبقه SVM (. ما از یكSVMدیپ لرنینگ )

كنیم.  سازي مي را با یك هسته رادیال بهینه SVMبندي كننده  كنیم. ما ابرپارامترهاي طبقه مي

C  دیپ لرنینگ را بهینه مي كنمي و براي عملکرد . همچنین مدل 99/9است و گاما  9عدد

كنیم. نتایج  ها آزمایش مي سازي، سرعت یادگیري، و تعدادي از دوره سازي، عملکرد بهینه فعال

 اند. آمده 9سازي شده در جدول شماره  ازجمله ابرپارامترهاي بهینه

درصد تا  99/69ها از  كنند و دقت عملکرد آن خوبي عمل مي تمامي شش الگوریتم به

و دیپ لرنینگ هستند  SVMدرصد متغیر است. دو مورد كه باالترین عملکرد را دارند  91/19

درصد است و  SVM 91/19عمق گیرنده( كه دقت  )با استفاده از فقط یا معماري چندالیه كم

كند. به این شکل برخالف انتظارات اولیه  درصد بهتر از دیپ لرنینگ عمل مي 99/9به میزان 

شده  كنیم. این موضوع در راستاي كار انجام بندي كننده استفاده مي براي طبقه SVMاز ما، 

در مورد یافتن و رهگیري سخنان نفرت  SVMتوسط مك آوني و همکاران است كه یافتند كه 

براي به حداكثر رساندن درجه  SVMكند. ابرپارامترهاي  پراكنانه بهتر از دیپ لرنینگ عمل مي
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بندي كننده را براي  هاي گاماي پایین( كه طبقه و ارزش Cشوند )یعني  ظیم ميپذیري تن تعمیم

 كند. هاي تجربي گوناگون بسیار مناسب مي استفاده در شرایط و زمینه

 ها ارزيابی عملكرد و محدوديت

شده است. براي  تنظیم SVMاجراشده با یك  1بندي كننده نهایي شامل مدل شماره  طبقه

ها اعتبارسنجي متقابل  بندي كننده را در آموزش مجموعه داده ما طبقه ارزیابي عملکرد آن

 9بندي ده الیه. نتایج در جدول شماره  توییت( با استفاده از یك طبقه n =9919كنیم ) مي

 آمده است.

ما از راهبرد تجمیع كالن شرح داده شده  F1براي دقت عمل، نمرات بازخواني و دقت و 

ها براي هر طبقه محاسبه  كنیم كه طبق آن ارزش ه استفاده ميتوسط سوكولووا و الپالم

كه با هر طبقه  شود، درحالي گیري مي بندي اندازه شوند و سپس میانگین توافق پیش از طبقه مي

بندي كننده ازنظر بازخواني و دقت عمل مشابه عمل  شود. طبقه طور مساوي برخورد مي به

(. دقت 11/9مقایسه است ) آن قابل F1ز اینرو نمره ( و ا191/9و  119/9كند )به ترتیب  مي

بندي كننده در ایجاد توازن نیاز به  دهد كه طبقه است. این نتایج نشان مي 891/9متوازن 

 كند. هاي غلط خوب عمل مي بندي شناسایي موارد مربوطه با به حداقل رساندن طبقه

هر یك از سه گروه  طور تصادفي از توییت هاي مورد استناد به صد توییت به یك

توییت  999ها از  هراسي غیر ضعیف و قوي( تا یك مجموعه دادهبرداري شد )اسالم نمونه

 999صورت خودكار ایجاد شود. همان سه تفسیركننده این  شده به بندي مشاهده نشده و طبقه

در نظر  گیري در مورد تفسیر كند. مثل قبل ما تصمیم اكثریت را براي تصمیم مورد را تفسیر مي

بندي  ها موافق هم هستند(. عملکرد نتیجه طبقه % موارد كلیه سه تفسیركننده13گیریم )در  مي

 آمده است. 1كننده در این مورد در جدول 

توییت دیده نشده، با دقت  999بندي كننده در تمام معیارهاي موجود در  طبقه

 عملکرد بهتري دارد.1129٪

دهد كه  پذیري آن را نشان مي درت رویکرد ما و تعمیمبهتر كردن عملکرد و ثبات نتایج ق

تر اینکه این  هاي ورودي با آگاهي نظري است. مهم زیاد به دلیل انتخاب ما از ویژگي احتمال به

طور  سازي در تحقیقات تجربي مناسب است همان بندي براي پیاده دهد كه طبقه نتایج نشان مي

( 9111شده توسط ون رایزبرگن )ون رایزبرگن،  یهتوص ٪19كه دقت بسیار باالتر از حداقل 

 نشان داده شده است. 3بندي كننده در جدول  هاي طبقه بندي است. طبقه
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هراسي قوي عملکرد خوبي هراسي از اسالمبندي كننده در تشخیص تفاوت غیر اسالم طبقه

كشاكش است. هراسي در هاي ضعیف از قوي و غیر اسالمدارد. با این حال، با تمایز توییت

مورد ضعیف است. به  99هراسي قوي، در واقع توییت با برچسب اسالم 999مثال، از  عنوان به

-مورد در واقع غیر اسالم 99هراسي ضعیف، توییت با برچسب اسالم 999همین ترتیب، از 

 هراسي است.

ي بند دهد كه در بسیاري از موارد طبقه توییت دیده نشده نشان مي 999بررسي كیفي 

هاي دیگري غیر از مسلمانان،  هراسي، نفرت و تعصب علیه گروهنامناسب توییت هاي غیر اسالم

هاي مشابه،  ها بسیاري از سیگنال كند. این بدان معني است كه آن مانند مهاجران را ابراز مي

یا جمالتي، ...« وحشي »آمیز و جمالت تحقیرآمیز، مانند  مانند استفاده از اصطالحات توهین

كنند. برخي نیز درباره مسلمانان و اعمال اسالمي بحث  را استفاده مي...« من متنفرم »مانند 

-كنند اما بدون ابراز هرگونه منفي گرایي. در این موارد، توییت هاي ضعیف و غیر اسالم مي

دهد، مانند اصطالحات مربوط به مساجد، مسلمانان و  هاي مشابهي را نشان مي هراسي سیگنال

هراسي ضعیف باید با بیشترین تنوع درون گروه و بیشترین در واقع، مقوله میاني اسالم نماز.

هاي مختلط قانع و خشنود باشد و این كار جداكردن آن از دو مورد دیگر را دشوارتر  سیگنال

هاي مشابه در كارهاي محاسباتي قبلي است مانند عدم توانایي  كند. این كار بازتاب چالش مي

صراحت طراحي نقش  طبعي و یا به هاي طنز و شوخ ها در بررسي نمونه بندي كننده اكثر طبقه

هاي اخیر در  (. در آثار آینده، نوآوري9991هاي اجتماعي )اشمیت و ویگند،  كاربران و زمینه

بندي از طریق تعبیه كلمه متني  توان براي پرداختن به این خطاهاي طبقه زبان طبیعي را مي

فرد  فرد براي هر شرایط و زمینه منحصربه مات متني یك ارائه برداري منحصربهاستفاده كرد. كل

« مسلمان»كند. براي مثال، استفاده از اصطالح  شود ایجاد مي كه هر اصطالح در آن استفاده مي

، ارائه بردار دیگري دارد و به همین ...«لعنت به مسلمانان »در یك شرایط تهاجمي، مانند 

تر یا خنثي مانند  در شرایط و فضاي مثبت« مسلمان»ز استفاده از اصطالح تواند ا ترتیب مي

فرد براي هر اصطالح  جدا شود. بردارهاي منحصربه« كنند....  مسلمانان به جامعه كمك مي»

هاي معنایي  اي شده براي شناسایي تفاوت هاي ورودي یعني خوشه تواند یا به عنوان ویژگي مي

شود(، یا به عنوان یك الیه  تواند به عنوان ورودي استفاده مي كه ميشود ) گسترده استفاده مي

كه در اینجا  GloVeشود، مانند مدل  اي استفاده مي ورودي در پیوند با یك تعبیه غیر زمینه

ها اگر با مجموعه  (. اجراي اینگونه مدل9998شود )دولین، چانگ، لي و توتانوا،  استفاده مي
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ازحد را باال ببرد، و به همین ترتیب  تواند ریسك تناسب بیش ود ميهاي كوچك استفاده ش داده

 ها نیاز به تفسیر دارند. نسبت به كار حاضر حجم بیشتري از داده

 کاربرد

بندي كننده خود براي تحقیق علمي اجتماعي ما  براي نشان دادن كاربردهاي بالقوه طبقه

 13توییت تولید شده توسط  999ر و هزا 19آن را در مورد یك مجموعه داده دیده نشده از 

زیر نشان  9به كار بردیم. نتایج در شکل شماره  9991حساب توییتري راست افراطي در سال 

 اند. داده شده

 گيری نتيجه

هاي زیر را انجام دهیم و براي شروع: یك  در مقاله حاضر، ما تالش كردیم تحقیقي با هدف

هاي اجتماعي ایجاد  هراسي در رسانهتواي اسالمبندي كننده جهت رهگیري و یافتن مح طبقه

بندي كننده سخنان نفرت  هراسي تمایز قائل شود. طبقهكنیم كه بین نقاط قوت گوناگون اسالم

دهیم گامي به جلو در جهت توسعه  هراسي چند گروهي كه ما توضیح ميپراكنانه اسالم

هاي اجتماعي است و هدف  ر رسانههراسي دابزارهاي كمي و نظري براي تحقیق در مورد اسالم

هاي با مقیاس باالي كمي در نفرت  توان از آن براي تحلیل كند. مي این تحقیق را برآورده مي

هاي سرگشاده در  پراكني اینترنتي تا بررسي و تحقیق عناوین جدید و پاسخ به پرسش

طور  ني كه بههاي زماني نفرت پراك هاي موجود استفاده كرد نظیر شناخت دینامیك نوشته

( 9بندي ارائه شده ما همچنین با ) شده است. خط طبقه به آن پرداخته 926مختصر در بخش 

بوک یا گب و  هاي اجتماعي نظیر فیس هاي رسانه هراسي از دیگر پلتفرمبررسي محتواي اسالم

و ستیزي، نژادپرستي  هاي نفرت پراكني آنالین نظیر زن بندي و مطالعه دیگر شکل ( طبقه9)

ضد یهودیت مربوط است. اما همچنین مراقب هستیم كه كار بیشتري باید انجام شود 

تر بین نقاط قوت گوناگون و اینکه یافتن و رهگیري نفرت پراكني  خصوص براي تمایز ظریف به

گونه كه  یك حوزه مستمر در امر تحقیق است كه الزم است مرتباً مورد بازبیني قرار گیرد همان

تر در حوزه  هاي گسترده كند. این اثر همچنین خوراک بحث آنالین تغییر ميماهیت توهین 

علوم اجتماعي در خصوص كاربرد ابزارهاي محاسباتي خودكار با ارائه نمونه كاري از یك ابزار 

شده است. ما از آثار آینده  طور اختصاصي تهیه برانگیز به است كه براي یك كار دقیق و چالش

  كنیم. شده در اینجا را بسط و توسعه دهد استقبال ميكه ابزار شرح داده 


