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The media, as a form of technology, has revived the age-old hope of
bridging the nation-state gap by transforming societies into a society of
virtual networks, and many believe that social networks such as Twitter have
created a public sphere in the critique of political power. The present study,
in the paradigm of cognitive interdisciplinary sciences and using the method
of computing social sciences, examines the social relations network
available on Twitter of Iranian users and examines the realization of the
public sphere. The conclusion of the present study is that although the
Twitter platform has potentially enabled such a possibility, the observation
of the activism of active actors indicates the immaturity of the public sphere
in Iranian society and we can only speak of political homophobia within
scattered communities. What can make a difference in this human space
through the technology of the hole are the bridge users on Twitter and the
liaisons between the ECO rooms, whose role in the events related to the
martyrdom of Sardar Soleimani is clearly explained, and the pattern of its
qualitative variables is included.
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مقاله پژوهشی

فصلنامهمطالعاترسانههاينوين


بررسی شرایط تکوین حوزۀ عمومی در رسانه اجتماعی توئیتر
سها صالح
علیرضا حدادی



دکتری جامعهشناسی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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مقدمه و بیان مسئله
تفطن به ساحت برساختی جهان توسط رسانههاي اجتماعی رهنمون اين نکته است که
المللیتأثیراتعمدهايرابرواقعیتفضايسیاسیکشورهاگذاشته


توئیتردرسطحبین
است .همچنین در ايران از سال  8811به بعد در رخدادهاي مختلف سیاسی ،شاهد
اثرگذاريفضايتوئیتربرجريانسیاسیکشوربودهايمتاجايیکهازانقالبهايتوئیتري
شده(اشرفنظري)8831،ونوعکنشگريومشارکتسیاسیمردمازاينطريق

نامبرده 
در حال تحول است (اسکاچپول ،)3008 ،و امروزه با حضور قاطبه مسئوالن جمهوري
اسالمی در توئیتر ،بسیاري از تخاطبهاي داخلی و بینالمللی توسط اين بستر انجام
پذيرد.اينحضوروکنشهايمتقابلمجازي،حاکیازاهمیتواثرگذارياينرسانه


می
اجتماعیاست .
رسانههاياجتماعیداراياينپتانسیلهستندکهيکحوزهعمومیودنیايیزندهاز
اقداماتارتباطیباشندامااينحوزهتوسطرسانههايجرياناصلی،قدرتسیاسیوپول
محدود میشود(.)Fuchs, 2014: 77دانشمندان بیشازيک دههاستداللکردهاندکه
هايعمومیمیشود.اينترنتابزارهايیرا


ظهوراينترنتموجبتوسعهدموکراسیوبحث
کندکهمردمراقادرمیسازدتانقشمهمیدرفضاهايسیاسیبازيکنند.ظهور


فراهممی
شانمیدهد.

هايسیاسیآنالينسیاسی،وبالگهااستفادهروزافزونازاينترنتران


گروه
شکاکهاامامعتقدنددسترسینامتوازنبهفناوريهايجديد،کیفیتپايینبحثسیاسی
دهد.آنهاادعا


وگوهايیقطبیشدنفضايسیاسیراافزايشمی

آنالين،تقلیلچنینگفت
میکنندکهاينترنتناتوانازاحیايحوزهعمومیاستواغلبباوضعیتفعلیجامعه

سازگاراست)Batorski and Grzywińska, 2017: 1(.
رسانهتوانستهاستکنشگرانطبقهمتوسطراامیدواربهتکوينجامعهمدنیازطريق
)کهموقعیتیآرمانیجهتگفتوگومیاناعضاي

حوزهعمومینمايد(قانعیراد8831،

هاياينحوزهعمومیدرشبکههاياجتماعیو

جامعهبودهاست.امروزهبستروزيرساخت
به ويژه توئیتر فراهم آمده است ،اما آيا صرف وجود شرايط آزادي بیان ،ابراز عقايد و
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ها،تحققحوزهعمومیراتضمینمینمايد؟پرسشمقالهپیشروآناستکهآيا

ارزش
امروزهرسانۀاجتماعیتوئیتر،نقشحوزهعمومیرادرجامعهايرانبازيمیکند؟ 


مفاهیم نظری
بررسیشرايطامکانتحققحوزهعمومیدرايراننیازمندآشنايیباگفتارياستکهدر
ادامهبهاهمآنهااشارهخواهدشد.دراينبخشدربارهنسبتحوزهعمومیورسانههاي
اجتماعیسخنگفتهوسپسبحثبههموفیلیواتاقپژواکمرتبطمیشود .


حوزه عمومی
مفهوم حوزه عمومی ،اشاره به قلمرويی از حیات اجتماعی دارد که امکان شکلگیري
).گفتوگودرحوزهعمومی

افکارعمومیدرآنوجودداشتهباشد(هابرماس81:8811،
يیبخشخودراايفاخواهدکردکهشرايطزيربرقرارباشند.8:عقالنی-
هنگامینقشرها 
.گفتوگودربارهموضوعاتمدنیمشترکشهروندان

انتقاديبودنمحتوايگفتوگو3.

.ناديدهگرفتنتمايزاتوتفاوتهاودرمقابلمشارکتافراد

نهموضوعاتخصوصی8.
وگوبهشکلگیريافکار


.محدودبودنفرآيندگفت
درگفتوگوهاهمچونافرادبرابر1.

.ترجیحيکحوزهعمومیيکپارچهکهرسیدنبهوفاقدرآنامکانپذيرباشد

عمومی5.
برتنوعوتعددحوزههايعمومی((.)McCarthy, 1981:77کوهن )11:8818،

حوزه عمومی و رسانه
هابرماس در هنگام پديد آمدن حوزه عمومی بورژوا ،اهمیت خاصی براي مطبوعات
هفتهنامههاياخالقی)اواخر
ايقائلمیشود.مطبوعاتدراروپا(نشرياتانتقاديو 

گاه 
نامه

ايبرايرهبريمناظرههايهمگانیفراهمآوردند


هفدهمپديدارشدندوعرصهتازه
سده
(تامپسون.)39 :8810،رسانههايجمعی میتواننددر راستاي پیشبردمنافع عمومینقش
مفیديايفاکنند(مهديزاده.)888:8818،برايهابرماسرسانهيکنهاداستکهروابط
اجتماعیرامحققمیسازد (.)Fuchs, 2014: 66ارتباطاتيکرابطهاجتماعیاستکه

هاباکمکنمادهابهفهممتقابلمیرسندوبدينترتیببهيکديگروجهان


درآنانسان
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).رسانههامردمرابهعنوان افرادخصوصیدرنقش

معنامیبخشند(Luhmann,1995: 10

اجتماعیوفرهنگی؛بهعنوانشهرونديا

بهعنوانعضويازجامعهدرعرصه
فرهنگیخود ،
سیاستمداردرقلمرويسیاسی،بهعنوانکنشگردرحوزهاجتماعی-سیاسی،بهعنوانمالک

ومديروکارمنددرسیستماقتصاديمعرفیمیکنند (Fuchs, 2014: 61).

جامعه

اقتصاد

دولت

سطح ساختار

حوزه عمومی

فرهنگی-اجتماعی

فرهنگ
حوزهخصوصی

سطح کنش
تعاون

ارتباطات

شناخت


شکل  .1نمایش شماتیک نقش ارتباطات در جامعه مدنی(Fuchs, 2014: 61) 1
1. Socio Political, Socio Economical, Socio Cultural
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بهعنوان قلمرويمالکیتخصوصی
درجامعهمدرن،حوزۀصمیمیت،خانوادهواقتصاد  ،

یکه دولت،جامعهمدنیورسانه باقلمرويعمومیمرتبطخواهد
تعريفمیشوددرحال 

شد .

حوزه عمومی و رسانههای اجتماعی
ظهور«رسانههاياجتماعی»موجبشدهمرزمیاندوگانگیمدرنیتهتاحديسیالومبهم
شود).(Fuchs, 2014: 73ماشرايطیراپیدامیکنیمکهدرآنتمايزمیاناوقاتفراغتو
زمانکار ،مصرف وتولید ،حوزهخصوصی و عمومی زندگی،خانه و دفترکاراز بین
حرفهاي آنالين،8
مصرفکننده  

میشوند .مفاهیم مانند کار ديجیتال ،
رفته و درهمتنیده  
تولید-مصرف کننده ،3جمعسپاري ،8اقتصاد آزاد يا بازي-کارگري 1براي توصیف
ها،فرهنگوجامعهمرتبطبارسانههاياجتماعیمورداستفادهقرارگرفته


تحوالتدررسانه
است.سیالشدنمرزهاويژگیاصلیمدرنیتهامروزنیست.سال3088مشحونازانقالبو
شورش در بسیاري از نقاط جهان بود و میتواند سال حوزههاي عمومی نامیده شود.
هايتوئیتروفیسبوکنامبردهشدهاستکهبه

نحال بسیاريازآنسالهاازانقالب
بااي 
اينمعنیاستکهرسانههاياجتماعی،جنبشهاياعتراضیراايجادکردندAsif and ( .

 )Yousufi, 2014: 399
پیتر دالگرن 5تعريف مدرنی از «حوزه عمومی» پیشنهاد داد و آن را بهعنوان
ها،بحثها(در


ايازفضاهايارتباطیدرجامعهکهاجازهگردشاطالعات،ايده

مجموعه
«
بهصورت نامحدود) و همچنین شکلگیري اراده سیاسی (يعنی افکار
يک نگاه ايدهآل  
مفهومسازيبهترحوزهعمومیواستفادهاز

بهمنظور 
عمومی)رامیدهد»مطرحساخت .

توانمنديهاي آن براي تحقیقات تجربی ،سه بعد تحلیلی از حوزه عمومی معرفی شده

است :ساختاري ،بازنمايی و تعاملی ( .)Dahlgren, 2005: 148ابعاد ساختاري حوزه
1. Prosumptio
2. Produsage
3. Crowdsourcing
4. Playbour
5. Dahlgren
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عمومی به شیوهاي از يک فضاي ارتباطی خاص اشاره میکند  -يعنی مسائل دسترسی،
آزادي بیان و پويايی انسجام/انحصار .بعد ساختاري به تجزيهوتحلیل در مورد چگونگی
يباتمرکزبرويژگیهايقانونی،اجتماعی،اقتصاديوفنی

شبکها
پیکربندياينفضاهاي 
کند،پیششرطیبراي


هااشارهدارد.يکساختارکهبازبودنودسترسیرافراهممی

آن
بعد دوم يک حوزه عمومی سالم است ( .)Dahlgren, 2005: 150بعد بازنمايی به
خروجیهاي رسانه هاي مختلف در حوزه عمومی اشاره دارد .اين بعد شامل مسائل
برجستهسازي،تکثرگرايی،دقتدرپوششو...است )Dahlgren, 2005: 154(.


هموفیلی
شباهتمیاناعضايگروههاياجتماعیيامیانافرادپیونداجتماعی،بهعنوانهموفیلی8در

شودومدتهاموردمطالعه قرارگرفتهاست.پديده

ادبیاتشبکههاياجتماعیشناختهمی
هموفیلی میتواند به دلیل مکانیزمهاي انتخاب 3يا اثرگذاري اجتماعی 8باشد .دو اثر که
وتشخیصآنهادشواراست(.)Aiello, 2011: 13هموفیلیتمايل

بشده
اغلبباهمترکی 
کنشگران اجتماعی مشابه را که به لحاظ اجتماعی با سرعت بیشتري نسبت به ديگرانِ
متفاوت متصل میشوند ،ترسیم میکند ( .)A. Smith, 2014: 1وقتی افراد مشابه با
کنند،ايناصلمیتواندبهيک


يکديگربانرخباالترينسبتبهديگرانارتباطبرقرارمی
يابدکهجريانهاياطالعاتفرهنگی،رفتاري،ژنتیکیيامادياز

موضوعفراگیرتعمیم 
هادرفضاياجتماعیمحدوديجريانمیيابند )Han, 2015: 4(.

طريقشبکه

هموفیلی در شبکههای اجتماعی مجازی
تواندبهداليلمختلفظهورکند.اينحاالترامیتواندردوسناريوخالصه


هموفیلیمی
ونفوذاجتماعی.سناريوياولمیگويدکهارتباطاتاجتماعیمیان

کرد:انتخابپیوند 1
وآنهايکديگررابرايايجادارتباطاجتماعیدقیقاً
افراديکهقبالًمشابههستندايجادشده 
1. Homophily
2. Selection Mechanisms
3. Social Influence
4. Link Selection
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کنندکهدرجهبااليیازشباهتمیانآنهاوجوددارد.درسناريوي


بهايندلیلانتخابمی
هابريکديگرتأثیرمیگذارند.فهم


شوندزيراآن

لزمانشبیهبههممی
دوم،افراددرطو
دقیقاينسناريوهايکموضوعحساساستکهنیازبهمجموعهدادههايطولیدارد؛زيرا

نفوذاجتماعیبهدنبالتکاملزمانیازيکرابطهاست .
افزايش دسترسی به دادههاي شبکه موجب شده تا کارهاي تحقیقاتی بیشتري از
الگوهاي واقعی تعامل براي اندازهگیري فاصله اجتماعی استفاده کنند؛ بنابراين ،مسئله
فاصله اجتماعی بیشتر ساختاري میشود که منعکسکننده پذيرش اجتماعی وابستگی و
).هموفیلینشانمیدهداگر

فرصتهايفیزيکیبرايتعاملاست(A. Smith, 2014: 2

مشابهجمعیتشناسیمانندسن،موقعیتمکانیداشتهباشنديادوستباشند

افراداطالعات
بیشتر مانند هم رفتار میکنند .اين نظريه همچنین نشان میدهد افرادي که داراي عاليق
هايبیشتريراباديگرانبهاشتراکمیگذارند.بر

نظمتريهستندمعموالًعالقه 
مندي
بی 

یشبینی عملی در يک محیط واقعی رسانههاي اجتماعی
اساس اين نتايج ،يک مدل پ 
ايجادشده  است .براي کاربري که اطالعاتی درباره عاليق آن وجود ندارد ،اين مدل
نهتنهاعاليقمشترکزياديبااودارندبلکهاحتماالًدر
میتواندافراديراانتخابکندکه 

آيندهبهاشتراکاتبیشتريهمخواهندرسید )Han, 2015: 10(.

اثر اتاق پژواک

1

«اتاق پژواک» يا «اتاق اکو» شرايطی را توصیف میکند که در آن ايدهها ،باورها و يا
هايخاصازطريقتکراردريکسیستمبستهکهبهحرکتآزادايدههايامفاهیم


داده
دهد،تقويتمیشوند(.)Colleoni, 2014: 317اثر


جايگزينيارقابتیاجازهفعالیتنمی
بهدلیلگرايشافرادبهايجادگروههايهمگنودرمعرضشنیدنحرف

«اتاقپژواک»
کسانی که همفکر آنها هستند ايجاد میشود (.)Boutyline and Willer,2016: 2
پیوندگستردهايبامفاهیم«حوزهعمومی»و«هموفیلی»دارد.سؤال

اصطالح«اتاقپژواک»
زآنجايیداراياهمیتاستکهتوانايیرسانههايديجیتالبرايحمايت

دربارههموفیلیا
1. Echo Chamber
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ازتشکیليکحوزهعمومیرابهچالشمیکشد.تنوعنظراتواطالعاتدرشبکههاي
اجتماعی میتواند در تعامل باشد يا برعکس بهعنوان يک اتاق پژواک عمل کند
ديدگاهها و نظرات همسو را تقويت کند ( .)Barberá, 2015: 3افزايش

بهطوريکه 

سايتهايشبکههاياجتماعیارتباطجديديبامسئلههموفیلیسیاسیدراينترنتداشته

هاياجتماعیآنالينمانندفیسبوکوتوئیترسطحبااليیازتعاملرافعال

است.رسانه
میکنند و اجازه میدهند بحثهاي مختلف در زمان واقعی بدون هیچگونه محدوديت

جغرافیايیشکلبگیرد.اينعوامل،همراهباتوانايیرسانههاياجتماعیبرايدستیابیبه

هاخودرابهعنوانابزارمهم


سطحبااليیازتوزيعمحتوايسیاسیبهاينمعنیاستکهآن
هاياجتماعیمیتوانندهردو

برايارتباطاتسیاسیتعريفکردهاند.درعینحال،رسانه

سناريوي حوزه عمومی (هموفیلیپايین) وسناريوياتاقپژواک(هموفیلیباال) تقويت
می تواندمنجربهقطبیشدنفضايسیاسیشودپیامدهايقويبراطالعات
کنند.هموفیلی 
دريافتی ،شکلگیري نگرشها و تعامالت تجربی دارد ( Takikawa and Nagayoshi,

 .)2017: 1همچنین اتاقهاي اکو زمانی که موضوعات سیاسیتر باشند در مقايسه با
تربیشتريافتمیشوند )Barberá, 2015: 3(.


موضوعاتیخنثی
الزمبهذکراستکهاثراتاقپژواکداراييکتعريفاجتماعیاستوباآنچه
هاياجتماعیبراياتصالگرههاي

الگوريتمهايموسومبهفیلترهايحبابیدرفضايرسانه
همشکل  وجوددارد،متفاوتاست.اتاقپژواکبهپديدهکلیاشارهداردکهتوسطآن
یکهحبابهايفیلترنتیجه
قرارمیگیرنددرحال 

همفکر
افرادفقطدرمعرضاطالعاتافراد 
الگوريتمهايی هستند که محتوا را بر اساس رفتار قبلی کاربر ،مانند تاريخچه جستجو يا
فعالیتخريدآنالينانتخابمیکنند )Bakshy, 2015: 1130(.
بهصورت خالصه نشان میدهد سطوح مختلف هموفیلی سیاسی چگونه
جدول   8
کسوسطحهموفیلیپايیننشان
هايیرادرروابطاعضايشبکهايجادمیکند.دري 

تفاوت
نشاندهنده موقعیت حوزه عمومی است .سوي ديگر نمودار سطح
داده شده است که  
هموفیلیباالرانشانمیدهدکهنشانگرموقعیتاتاقپژواکاست .
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جدول  .1اثر سطح هموفیلی سیاسی اجتماعات بر روابط اعضای شبکه
حوزه عمومی

اتاق پژواک

هموفیلیپايین 8

هموفیلیباال 

برقراريارتباطمیانافرادباويژگیهاي


ارتباطمتمرکزمیانهمفکرانوعدمارتباطافراديکهعقايد


مختلف 

متفاوتدارند 

سطحگفتوگوباال 


سطحگفتوگوپايین 


انسجامشبکهکلیباال 

انسجامشبکهکلیپايین 

مرکزيتاجتماعاتپايین 

مرکزيتاجتماعاتباال 

پیشینه تحقیق
رسانههاي اجتماعی» و«تحقیقات برروي
در دو حوزۀ «تحقیقات درباره حوزۀ عمومی و  
میتوانپژوهشهايمتعدديرا در سالهاياخیررديابی
رسانۀاجتماعی توئیتر فارسی»  
هستندودرادامهبهبرخیازايشانبهعنواننمونه

کرد،کههرکدام ازجهتیقابلاستفاده 
هايحوزۀعمومیورسانههاياجتماعیبرخیصرفاً به


شود.درحوزۀپژوهش

اشارهمی
اند(ر.کمهديزاده،


هاياجماعیبرتحققحوزهعمومیودموکراسیپرداخته
تأثیرشبکه
هاوگفتوگوهايکاربرانپیرامونصفحاتاحزاب


نتايجبحث
.)8831ماريوسجانسون 
نروژ را تا رسیدن به يک حوزه عمومی کامل داراي فاصله توصیف میکند
). (Johannessen, 2014باتورسکیوگريزوينسکانیزبااستفادهازروشتحلیلشبکهبه
دستآمدهبسیارمطلوببوده
به 
بوکپرداختهاند.نتايج 


مطالعهتحققحوزهعمومیدرفیس
است و با ساختار سیاسی اين کشور هماهنگی دارد .سه خوشۀ کلی در فیسبوک
مشاهدهشدهاستکههرکداممتناسببايکیازاحزاب8گانهاينکشوراست (Batorski


).& Grzywińska, 2017کلیونیبااستفادهازکالندادهتوئیترمیزانهموفیلیسیاسیرا
در شبکه کاربران آمريکايی ارزيابی کرده است .وي معتقد است میزان هموفیلی بسیار
).تاکیکاواوناگايوشیبه

باالستوماشاهديکاتاقپژواکهستیم(Colleoni, 2014
اين نتیجه رسیدهاند که کاربران ژاپنی حامی احزاب مختلف کمتر درباره موضوعات
مشترک با هم گفتوگو میکنند و اجتماعات توئیتري شبیه به يک اتاق پژواک عمل
بهمعنايشکلگیريحوزهعمومینبودهونیازمندبرقراريسايرشرايطنیزهست.

.8وجودهوموفیلیپايینلزوماً
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میکند ( .)Takikawa and Nagayoshi, 2017: 1کرمانی با بررسی مکالمات

روزنامهنگاران ايرانی در گروهی تلگرامی به دنبال واکاوي تحقق ويژگیهاي حوزۀ

عمومی(مانندتفاهمبهجايمنفعتشخصی)استونتیجهمیگیردکهاينمهمحتیدر
میاناينجمعمدعیِجامعهمدنینیزرخندادهاست(.کرمانی )8831،
در حوزۀتحقیقاتبررويرسانۀاجتماعیتوئیترفارسی،خضرايیبابررسیمجموعه
دادگان انتخابات  33در توئیتر فارسی ،از قدرت ساختاري اينفلوئنسرها سخن گفته و
شاخص هاي مختلف بازديد ،ريتوئیت و  ...و قدرت اثرگذاري گروههاي مختلف با

گرايشسیاسیگوناگون را موردبررسی قرار داده و نکات روششناختی مناسبی
ارجحیتهويت شناسینسبتبهتحلیلمحتوادرسنجشگرايشسیاسیرا مطرح

ازجمله 
کرده است ( .)Khazraee, 2019کرمانی با تمرکز بر بازه دو هفتهاي انتخابات  8839و
ر،بهدنبالکشفقالبهايمسلطارزشیپربسامددر

هايشبکهايدرتوئیت


شناسايیهمگان
هاياصولگرا،اصالحطلبوايرانیانمهاجرگسترده


توئیترفارسیبودهکهتوسطهمگان
گزارشهاي

میشده است (کرمانی .)8833 ،همچنین مؤسساتی چون  Small Media

متعدديبررويتوئیترفارسیوشناسايیاجتماعاتکاربرانو تحلیلمحتواانجامدادهاند .

روششناسی
رشتهايدربارهجهاناجتماعیدر
عنوانتحقیقمیان 


توانبه

رامی
علوماجتماعیرايانشی 8
گروههاياجتماعیازطريقمحاسبات
مقیاسهايمختلفازبازيگرانفرديتابزرگترين 
رياضی تعريف کرد .عالوه بر اين ،صفت محاسبات به ابزارهاي متعدد کامپیوتري و
همچنین مفاهیم و نظريههاي اساسی اشاره دارد که در آن از الگوريتمهاي استخراج
اطالعاتتامدلهاي شبیهسازيکامپیوتري برايشبیهسازياجتماع،الگوبرداري ،تحلیل

هستندزيراآنهابا

قابلتوجه
پارادايمهادرعلمبسیار 

شبکهوتحلیلرسانهاستفادهمیشود.
کچشماندازمفید
گیري،يکديدگاهراتعريفمیکنند.يکپارادايمکاري 


تعیینجهت
جهانبینی جامع 3را ارائه میدهد .علوم اجتماعی رايانشی مبتنی بر يک پارادايم
و يک  
1. Computational Social Science
2. Weltanschauung
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پ ردازش اطالعات جامعه است .اين بدان معنی است که نقش اطالعات در درک نحوه
هاياجتماعیوفرايندهابديهیانگاشتهمیشودCioffi-Revilla, 2017: (.


عملکردسیستم

 )2
تحلیلشبکههاياجتماعی 8بهمعنايفرايندبررسیوارزيابیساختارهاييکشبکه
اجتماعیبهعنوانيکگرافازابزارهاياانسانهاستکهباخطوطارتباطیبهيکديگر
متصل هستند .اين خطوط ارتباطی میتواند رابطه دوستی ،انتقال ويروس بیماري ،رابطه
تبادلنظردرزمینهرأيدادندريکانتخابات،رابطهارسال
ارسالودريافتپیاموپیامک ،
تحلیلشبکههاياجتماعیبا

ودريافتبستههاياطالعاتیوياهرنوعرابطهديگريباشد.

استفادهازدانشرياضیونظريهگرافها،شکلیبسیارعلمیوساختاريافتهبهخودگرفته

گرانترين و پرسودترين
است و در حال حاضر تحلیل شبکههاي اجتماعی ازجمله  
تخصصهايبشريمحسوب میشود (حمزهلو وآشتیانی.)8831،مفاهیماساسی تحلیل
شبکهمانندرابطه ،شبکهوساختمنحصربهرشتهخاصینیستوبرآينديازمطالعاتدر
رشتههاي جامعهشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،مردمشناسی ،علوم ارتباطات اجتماعی،

مهندسی کامپیوتر ،رياضیات و غیره است (افتاده .)801 :8833 ،تحلیل شبکه اجتماعی
الگويی است براي تحلیل سیستماتیک ارتباطات میان اعضاي يک جامعه .اندازهگیري
عناصرگرافيکشبکهاطالعاتارزشمنديدربارهويژگیهاياجتماعیهرگرهمانند

سرمايهاجتماعیآنوهمچنینويژگیهايکلیاجتماعبهدستآورد (Scott, 2000: 1).

يکی از جنبههاي مهم شبکههاي اجتماعی اين است که آنها شامل گرههايی از
موجوديتهايی هستند که توسط بسیاري از يالها به يکديگر متصل شدهاند .گرههاي
(موجوديت ها) موجود در يک اجتماع ،گرايش بیشتري براي تعامل دارند تا گرههاي

اجتماعاتمتفاوت.شکل،1نمايشیازسهاجتماعدريکشبکهاجتماعیسادهرانشان
میدهد .


1. Social Network Analysis
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شکل  .0نمونهای از چند اجتماع مجزا در یک جامعه شبکهای

هايمتنوعیبرايشناسايیاجتماعاتياخوشههاييکشبکهوجوددارد.ازآن

تکنیک
هايگروهمحور


،روش
هايگرهمحور)(C. Aggarwal, 2011:p76

جملهمیتوانبهروش

وروشهايشبکهمحور(علیزاده ،حسینزاده & ،ناظمی،

) (C. Aggarwal, 2011:p84
پیچیدهتوسعهمیيابد (Blondel, et al. 2008).

)53:8833اشارهنمودکهازسادهبه
انجامشده،
در شناسايی اجتماعات اين مقاله ،برچسبزنیها توسط دو کارشناس  
پروتکل کدگذاري ،شامل تعاريف نظري و عملیاتی متغیرها و شاخصهاي کلیدي در
اختیارايشانقرارگرفتهوضريبتوافقکدگذاران0719بودهاست.همچنینجامعهآماري
بهصورتمجزابیانشدهاست.
ويافتههادرهربخش 

تیپشناسی کاربران ایرانی توئیتر
ازآنجايیکه پايگاهداده  معتبريبرايکاربرانهدفوجودنداردفرآينديبرايشناسايی
یزبان کهدربازه
ايرانکاربراندرنظرگرفتهشد.درگاماولحدود 1500کاربرفارس 
بارتوئیتهايبابازنشرباالمنتشرکردهبودند،شناسايی

زمانیتابستانسال8831بیشاز5
برنامهنويسیپايتوننوشتهشدتادنبالکنندگانودنبال
شد.درگامدومبرنامهايدرزبان  

شوندگانتمامی اين 1500کاربراولیه را جمعآوريکند.الزم بهذکر است اين برنامه
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بیش از  8500خط کدنويسی داشته است .البته براي کدنويسی بخشی از آن در
کتابخانههايآمادهاستفادهشدهاست .

يونرمالسازيارتباطاتاينکاربرانگرافاليهدومبا

پاکساز
پسازجمعآوري ،

همانطور
کاربربهعنوانگرهکهبا5913089يالبههممتصلهستندبهدستآمد .

18889
نرمافزار گفی
که اشاره شد يکی از ابزارهاي قدرتمند تحلیل و مصورسازي گرافها  

8

نرمافزار اما محدوديت  80هزار گره و  8میلیون يال دارد و توانايی تحلیل
است .اين  
گرافهايی با ابعاد موردنظر اين پژوهش را نداشت .به همین دلیل عمالً براي نمايش و

تحلیل اين شبکه از ابزارهاي برنامهنويسی و مصورسازي ديگري استفاده شد .کتابخانه
برنامهنويسیپايتون بهترين گزينهممکنبراي انجام اينکاربود .با
Networkxدرزبان 
نرمافزار گفیروياينگرافبزرگ
استفادهازدستوراتاينکتابخانهتمامتحلیلهاي 
انجام شد .براي مصورسازي هم دادههاي خروجی کد برنامه وارد ابزار  plotlyشد.
بهناچار هنگاممصورسازيصرفاًگرههابهنمايش
تعداديالهابسیارزيادبود 

ازآنجايیکه 
درآمدهاست .
بايدتوجهداشتگرافاينمرحلهبدونجهتوبدونوزنبودهاست؛يعنیوقتی
میاندوگرهازگرافاتصالبرقرارشدهاستبدينمعنیاستکهيايکیازآنهاديگري

رادرشبکهتوئیتردنبالمیکنديااينکههردوعضويازمجموعهدنبالکنندگانيکديگر

هستند .
اين گراف اما هنوز براي نمايش شبکه کاربران کامل نشده است .ارتباطات میان
1500کاربراولیهشبکهکاملاست.فرضکنیدکاربرAوBدوکاربرحاضردرمجموعه
 1500گرهاولیه بوده باشند.پسازجمعآوري مجموعه دنبالکنندگان و دنبالشوندگان
ايندو کاربرمشخصخواهدشدآيامیانايندوگرهارتباطیوجودداردياخیر.درنتیجه
درباره  1500يالاولیهتمامیارتباطاتممکنرسمشدهاست.مادرگرافاليهدوماما
هايیکهازاشتراکدنبالکنندگانو


کنیم.گره

گرهجديدمشاهدهمی
نزديکبه 81989
اند.ارتباطاتمیاناينگرههاو1500گرهاولیهدر


یهايجادشده
دنبالشوندگانکاربراناول

1. Gephi
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اليه دوم رسم شده است اما ارتباطات میان گرههاي نوظهور مشخص نیست .براي مثال
فرض کنید  Fو  Gدو گره جديد هستند که به دلیل ارتباط با گره  Aکه از مجموعه
رهبايکیديگرازاعضايگرههاياولیه

هاياولیهاستپديدآمدهاند.اگرايندوگ


گره
همدرارتباطباشند،يالهايمربوطهدرشبکهموجوداستامامشخصنیست

مانندگرهB
ها،يعنیگرههاي Fو  Gارتباطیوجودداردخیر.بههمیندلیلبراي


آيامیانخودآن
شوندگانجمعآوريشد.

رسمشبکهدقیقيکاليهديگرمجموعهدنبالکنندگانودنبال

کاربرگرافاليهدومانجامشدسببشکلگیريگرافاليه

ايناتفاقکهبراي 18889
سوم شد .اين شبکه تقريباً گره جديدي ندارد .تعداد اندکی از گرههاي کمارزش با
گرههايی بادرجه باالکهدرفرآيندجديدشناسايیشدندجايگزينشدهاست؛ بنابراين

اند.يالهايیکهتمامیارتباطات


يالبههمديگرمتصلشده
 11019کاربربا 35581188
میاناينکاربرانرانمايشمیدهد .

اجتماع A

اجتماع C

اجتماع B


شکل  .5اجتماعات کلی کاربران ایرانی در توئیتر
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حالما 8گروهعمدهازکاربرانفارسیزبان توئیترداريمکهبراساسيکويژگی(يعنی
هاراشناسايیکردهايم.اينبدانمعناستکهاعضاي


دنبالکردنيکديگردرتوئیتر)آن
اين 8خوشهدرتوئیترمطالبمنتشرشده ازسويکاربرانهمرنگخودرادنبالمیکنند،
وگوباآنهارادارند.حالبايدسراغديگر


گذارندوامکانگفت

هاکامنتمی

برايآن
ويژگیهاي اعضاي هر خوشه برويم تا ببینیم کاربران توئیتر فارسی بر اساس چه

هايمشترکیبايکديگرمرتبطشدهاند .


ويژگی
در اين بخش عالوه بر تحلیل عددي پارامترهاي شبکه مانند شاخصهاي مرکزي،
اندمعرفیمیشوند.سپسبراساس


هابرترشناختهشده
اکانتهايیکهبراساساينشاخص

قواعد آماري در روش کوکران از کاربران درون اجتماع نمونهگیري شده با مشاهده
زنیمیکنیم 1.ويژگیدراينمرحلهمورد


ها،بیوگرافیو...هراجتماعرابرچسب

پست
ارزيابیقرارگرفتهاست.هويتحقیقیيامجازيکاربر،نوعفعالیت،گرايشسیاسیو
شغل .
هويتواقعیيامجازي:برخیازکاربرانتوئیترهويتخودشانراآشکارمیکنند.

نحال ما
گرفتنتیکآبیازسويتوئیتربهترينشاخصبرايفهمهويتکاربراست.بااي 
دراينمقاله افراديکهداراياسامیمشخصواطالعاتیکههويتفردراقابلشناسايی
کندمالکقراردادهايم .


می
سبک فعالیت :انتشار توئیت در توئیتر سبکهاي مختلفی دارد .اين سبکها میان
ۀاينسبکهاهستند.مادر

کاربراناسامیمعروفیدارد.روزمرهنويسیوطنزنويسیازجمل

روزمرهنويسی ،اشتراکگذاري احساسات شخصی ،اعالم نظر سیاسی ،فعالیت

اينجا 
عنوانبرچسبانتخابکردهايم .


اجتماعیوطنزنويسیرابه
بنديگرايشهايسیاسیدرايرانهمیشهمحلچالشاست.


گرايشسیاسی:تقسیم
در اين مقاله برچسبها در  5دسته ،حامی نظام جمهوري اسالمی و اصولگرايان،
اصالحطلبانوحامیاندولتاعتدال،مخالفانمعتدلجمهورياسالمی،طرفدارانبراندازي

گیريسیاسیتقسیمشدهاند .


جمهورياسالمیوفاقدجهت
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شغل :بسیاري از کاربرانی که هويت خود را مشخص کردهاند شغل و مشغولیت
شاخص خود را نیز اعالم میکنند .خبرنگاران ،برنامهنويسان ،دانشجويان ازجمله اين
برچسبهاهستند .

عالوهبربرچسبزنیکاربرانهراجتماع،براساسفرمولشناسايیاجتماعات،تالش

شدهزيراجتماعاتموجوددرهرخوشهنیزشناسايیشوند.درادامهنتیجهبرچسبگذاري

اجتماعاتوزيراجتماعاترامرورمیکنیم .

اجتماعB

اجتماعC

اجتماعA
تعدادگرهها 

85513

 89813

 89831

تعداديالها 

 1393588

 1931331

 1181108

میانگیندرجهکلی 

 8891

 8385

 109

میانگیندرجهدرونی 8

 8038

 383

 511

11درصد 

11درصد 

91درصد 

 07015

 07031

 07081

 0751

 0759

 0753

 07000888

 07000835

 0700008

نسبتارتباطاتدرون
اجتماعی 
چگالی 
میانگینمرکزيت
نزديکی 
میانگینمرکزيتمیانی 

سیاسی 
برچسبکلیکاربران 

اصولگرايانوحامیاننظام

غیرسیاسی 
روزمرهنويسی 


جمهورياسالمی 

فعالیت
اجتماعی 

سیاسی 
اصالحطلبانوطرفدارانبراندازي
نظامجمهورياسالمی 

جدول  .3اطالعات آماری کلی مربوط به هر اجتماع در شبکه کاربران توئیتر ایرانی

جدولباالنشانمیدهداجتماعAدارايبیشترينهمبستگیومرکزيتمیاناعضااستو

اجتماع  Cکمترين همبستگی و مرکزيت را میان اعضا دارد .ارتباطات بیرون اجتماعی
کاربراناجتماعCنسبتبهدواجتماعديگربیشتراست.اعضاياجتماعAکمترينارتباط
راباافرادبیرونازاجتماعخوديهادارند .

تعدادارتباطاتکاربربااعضايگروهیکهعضوآنهاست 

.8
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نشانمیدهدبیشتراينکاربراندرتوئیترفعالیت

ارزيابینهايیکاربراناجتماع A
هاحمايتازنظامجمهورياسالمیايراناست.شخصیتهاي


دارندوگرايشآن
«سیاسی»
زنامهنگاران و خبرنگاران
شناختهشده جناح اصولگرا و نظام جمهوري اسالمی 8و رو 

نیزدرايناجتماعقرارمیگیرند .

رسانههايمرتبط3
اعضاي اجتماع  Bبیشتر توئیتريهاي «غیرسیاسی» هستند .بسیاري از آنها به
روزمرهنويسی و پستهاي با محتواي اشتراک احساسات شخصی ،شعر ،دل نوشته و ...

مشغول هستند .موضوعات روزمرۀ اجتماعی مانند فوتبال ،موسیقی ،فیلمهاي جديد ،نقد
ندست بیشترموردتوجه اعضايايناجتماع
رفتارهاياجتماعیديگرانوموضوعاتیازاي 
است.بسیاريازاعضايايناجتماعهويتمجازيداشتهوهويتواقعیخودرادرتوئیتر
افشانمیکنند .

پراکندهتريناجتماع موجوددرشبکهکاربرانفارسیتوئیتراست.بیشتر

اجتماع C
اعضايايناجتماعکاربرانسیاسیهستند.دوزيراجتماعC2وC3اعضايحقیقیزيادي
هايسیاسیورسانهايشناختهشدههستند.اجتماع C1اما


هاشخصیت

دارندکهبیشترآن
بیشترکاربرانسیاسیباهويتمجازيهستند.فصلمشترکايناجتماعانتقاديامخالفتبا
نظام جمهوري اسالمی است هرچند رويکردهاي سیاسی دو زيراجتماع  C2و  C3زياد
است.موضوعیکهخودرادرپراکندگیوپايینآمدنشاخصهايمرکزيبهخوبینشان
دادهاست.اجتماعC4ازنظرهويتیبسیارنزديکبهاجتماعC3قراردارد .
اجتماعنشانمیدهد.خطوط

شکل 9نمايکلیشبکهراهمراهبانمايشتمامی 80
قابلتأملیدارد.برايمثالدراجتماعکلی Cکهشامل
مرزيمیاناجتماعاتهمنکات 
طیفهاي مختلفی از اصالحطلبان و مخالفان میانهرو جمهوري اسالمی تا طرفداران

کهمربوطبهاصالحطلبانومخالفان

طلبانراشاملمیشود،اجتماعC2

براندازيوسلط 
نت
میانه رواستدرمرزبااصولگرايانوحامیانجمهورياسالمیقراردارد.ازطرفديگر

 .8حامیان گفتمان انقالب اسالمی و وضعیت  موجود جمهوري اسالمی ،و اشخاصی همچون رهبري ،محمدباقر
قالیباف،ابراهیمرئیسی،محسنرضايی،عزتاهللضرغامیو...
.3خبرگزاريفارس،تسنیم،مهرو...
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اجتماعC1کهبیشتراعضايآنطنزنويسانتوئیتريمخالفنظامهستنددرمرزباکاربران
غیرسیاسیوروزمرهنويساست.دواجتماعC3وC4کههويتمشابهیدارندهمدرکنار

همقرارگرفتهاند .

کهمشاهدهمیکنیدارتباطاتدرونیبهبیرونینسبتبااليیدارد.اجتماع

همانطور 

ازايننظرکمترينارتباطبیرونیرادارد.شاخصهايمرکزيدردواجتماع AوB

A
رقمباالترينسبتبهاجتماعCدارند .
چگالی باالي اجتماع  Aنشان میدهد انسجام کاربران اين اجتماع بسیار باالست.
برخالفآناجتماعCپراکندگیبسیارزياديدارد .
اجتماع  Cاز نظر شاخصهاي شبکه تفاوت قابلتوجهی با دو اجتماع ديگر دارد.
مرکزيتکمتر،ارتباطاتبیرونازاجتماعبیشتر،تعدادزيراجتماعاتبیشتروچگالیبسیار
پايیننشانمیدهدايناجتماعانسجامکمترينسبتبهدواجتماعديگردارد .

ینشانمیدهدمرزاينگروهبادو

بهخوب
اجتماعAبیشترينمرکزيترادارد.گراف 
درهمتنیدهاست .
یکهمرزBوCبسیارپررنگو 
اجتماعديگربسیارکمرنگاست.درحال 
اند،اماازجنبهايکهمحققان


ازاينمنظراگرچهزيراجتماعاتمختلفکشفشده
گذارينمودهاند،تفاوتبارزيدرگرايشاتسیاسیزيراجتماعاتیچون


اينمقالهبرچسب
A1باA2وA3ياB1باB2وB3ياC3وC4وجودنداشتهاست.
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اجتماعA3

اجتماعA1

اصولگرا

اصولگرا

اجتماعB1

اجتماعA2

غیرسیاسی

اصولگرا

اجتماعC2
اصالحطلبان-مخالفان

اجتماعB2

میانهرو

غیرسیاسی

اجتماعC4
طرفدارانبراندازيو

اجتماعB3

سلطنتطلب

غیرسیاسی
اجتماعC1
طنزنويسانتوئیتريمخالفنظامجمهوري

اجتماعC3
طرفدارانبراندازيوسلطنتطلب

اسالمی

شکل  .2تیپشناسی اجتماعات داخلی کاربران توئیتر ایرانی

نقشآفرینی اجتماعات مختلف کاربران توئیتر در وقایع دیماه 1321
بهمنظور تحلیلشبکهارتباطاتکاربران فعالدرتوئیتردر بازهزمانی 88تا33
درادامه 
يماه  8831حدود  80میلیون توئیت منتشرشده را بر اساس ريتوئیت کاربران ترسیم
د 
شده است.دراينشبکههرگرهيککاربراست.هريالکهمیاندوگرهرسمشدهنشان

میدهدکاربراولتوئیتیراازکاربردومبازنشر(ريتوئیت)کردهاست .
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شبکهروابطسابقالذکردربارۀ

رنگنقاطدرگرافهايآتیبراساساطالعاتو

رويکرد سیاسی کاربران تعیین شده است .کاربران حامی نظام ( )A3 ،A2 ،A1با رنگ
)بارنگقرمز،کاربراناصالحطلب) )C2بارنگ

آبی،کاربرانبرانداز( C3،C1وC4
)بارنگزردمشخصشدهاند.درواقعدراين

سبزوکاربرانغیرسیاسی( B2،B1وB3
دستهکهدارايتفاوتبیشتروتفکیکروشنتري

قسمتازمقاله80،اجتماعقبلیرابه1
نسبتبهيکديگرهستند،تقسیمنموديم.
درفازاولاينگزارشوضعیتگرافوهمچنینبرخیکاربرانمهمشبکهرادرسه
يماهمطالعهشدهاست .
روزنمونه89،88و33د 

وضعیت ارتباط اجتماعات توئیتری در روز  13دی 1321
يماه،8831قاسمسلیمانی،فرماندهنیرويقدسسپاهپاسداران
درسحرگاهروزجمعه88د 
انقالباسالمی،درحادثهايتروريستیتوسطپهپادآمريکايیدرکشورعراقبهشهادت

هايبسیارگستردهايدرتوئیتربههمراهداشت.جدولزيرحاوي


رسید.اينواقعهواکنش
اطالعاترصدشدهدراجتماعاتمختلفدراينروزاست .
جدول  .0اطالعات شبکه ریتوئیت  13دی ماه 1321
تعداد گره

کاربر فعال

19141

تعدادکاربربرانداز 

قرمز 

 1881

تعدادکاربرحامینظام 

آبی 

 8933

تعدادکاربراصالحطلب 

سبز 

 303

تعدادکاربرغیرسیاسی 

زرد 

 8011

تعدادکاربرنامشخص 

مشکی 

 3838

ريتوئیت 

 810885

تعداديال 
8

درجهمتوسطيالها 



اينشاخصنشانمیدهدبهطورمتوسطهرگرهباچندگرهديگردرارتباطاست.

.8

 3711
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شکل  .7گراف ارتباطات کاربران براساس ریتوئیت مبتنی بر دادههای روز  13دی 1321



گراففوقنشانمیدهدروزاولاعالماينخبرموقعیتکلیگرافارتباطاتکاربران

توئیتربهدوبخشکلیتقسیمشدهاست.کاربراناصالحطلبوحامیاننظام

فارسیزبان
کسو  قراردارند.تعدادکمیازکاربرانغیرسیاسیبهاينبخشنزديکهستنداما
دري 
بخشبیشتريازآنهابهبراندازاننزديکهستند.

الزمبهذکراستتمامجريانتوئیتهاصرفاًمربوطبهخبرشهادتسردارسلیمانی

ديدررسماينگرافنقشداشتهاند.

نبودهاستوهمهتوئیتهايمنتشرشدهروز 88
نحال  نزديکیکاربرانغیرسیاسیدرساعاتاولیهوالبتهروزهايعاديديگرنشاناز
بااي 
نفوذگستردهکاربرانبراندازبرکاربرانغیرسیاسیدارد.
نیزديدهمیشود(شکل

ودنبالشونده3

ايننکتهدرگرافکلیمبتنیبردنبالکننده8

.) 9مرزمیانکاربرانغیرسیاسیباکاربرانبراندازبسیارطوالنیودرهمتنیدهاست.اين
بدانمعناستکهپیامهاي براندازانبهراحتی دراختیار اين دسته قرار میگیرد.خصوصاً
1. Follower
2. Following
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)نقشگستردهايدر

گروهطنزنويسانضدنظامجمهورياسالمی(دسته C1درشکل9
اينموضوعدارند.طبیعتاًزمانیدسترسیبهاينپايمهابیشترباشد،امکانريتوئیتآنهم
بیشترخواهدبود .

وضعیت ارتباط اجتماعات توئیتری در روز  12دی 1321
پسازواقعهشهادت،پیکرشهیدسلیمانیدرطولچهارروزدرشهرهايمختلفکشور
عراقوايرانتشییعومورداستقبالمردمقرارگرفت.اوج اينمراسماتکهباجمعیت
مدتزمانیطوالنی(حدود80ساعت)انجامشد،درشهرتهرانبرگزار
بسیارگستردهودر 
بهويژه توئیتر
ردهاي در رسانههاي جهان و فضاي مجازي  
شد .اين مراسم بازتاب گست 
نشاندهندۀاطالعاتکنشگريکاربراناجتماعاتمختلفدراينروز
داشت.جدولزير 
است .
جدول  .5اطالعات شبکه ریتوئیت  12دی ماه 1321
تعداد گره

کاربر فعال

09292

تعدادکاربربرانداز 

قرمز 

 5111

تعدادکاربرحامینظام 

آبی 

 9811

تعدادکاربراصالحطلب 

سبز 

 3583

تعدادکاربرغیرسیاسی 

زرد 

 1131

تعدادکاربرنامشخص 

مشکی 

 1183

تعداديال 

ريتوئیت 

 888011

درجهمتوسطيالها 
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شکل  .1گراف ارتباطات کاربران براساس ریتوئیت مبتنی بر دادههای روز  12دی 1321



خاکسپاريايشاندر81ديماهموجب

يماهتاروز
شهادتشهیدسلیمانیدرروز88د 
دينشانمیدهدبخش

منزويشدناجتماعبراندازدرتوئیترشدهاست.گرافروز 89
عمده اي از کاربران غیرسیاسی در فاصلۀ زمانی شهادت تا تشییع در تهران ،از اجتماع

بهواسطه
بهصورت مستقیم،برخینیز 
براندازانفاصلهگرفتهاندوگروهیازاينکاربران 

طلبانبهاجتماعحامینظامنزديکشدهاند.نزديکیوپیوندمیاناجتماعحامینظام


اصالح
وبخشزياديازاصالحطلبانکهازروز 88دينیزآغازشده بوددراينروزهمچنان

ادامهدارد .

وضعیت ارتباط اجتماعات توئیتری در روز  99دی 1321
پسازوقايعشهادتوتشییع،باگذشتکمترازيکهفته،خبرخطايانسانیدرسرنگونی
هموطنان،سبببروزوقايعتازهوتغییراتی
هواپیماياوکراينیوشهادتجمعديگرياز 
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واقعیومجازيکشورشد.اينبارباگسترششديدفعالیترسانههايمختلف

درصحنه 
اخلیوبینالمللی،کنشگريفعاالنتوئیتررنگديگريبهخودگرفت،کهدرجدول

د
زيرقابلرهگیرياست .
جدول  .2اطالعات شبکه ریتوئیت  99دی ماه 1321
تعداد گره

کاربر فعال

17550

تعدادکاربربرانداز 

قرمز 

 8191

تعدادکاربرحامینظام 

آبی 

 8111

تعدادکاربراصالحطلب 

سبز 

 8188

تعدادکاربرغیرسیاسی 

زرد 

 8195

تعدادکاربرنامشخص 

مشکی 

 8895

تعداديال 

ريتوئیت 

 18913

درجهمتوسطيالها 



 1799

 | 124فصلنامه مطالعات رسانههای نوین | سال هشتم | شمارۀ  | 12بهار 2442

شکل.3گرافارتباطاتکاربرانبراساسريتوئیتمبتنیبردادههايروز33دي8831
از زمان انتشار شايعاتی مبنی بر نقش داشتن پدافند سپاه در سقوط هواپیماي اوکراينی،
میانحامیاننظامواصالحطلبانشکستهشد.گراففوقبهخوبینشان

شکلگرفته
وحدت 
می دهد حوادث پس از اعالم خبر ساقط شدن هواپیمايی اوکراينی توسط پدافند سپاه

پاسدارانمنجربهمنزويشدنکاربرانحامینظامدرتوئیترشدهاست.ماجرابهاينجاختم
نشدهاست وحتیمیانکاربرانحامی نظام نیز نوعیدودستگیمشاهده میشود .برخی
بهواسطه کاربران اصالحطلب به ديگر قطبها متصل هستند اما گروه ديگري
کاربران  
کامالًمنزويشدهاند.شايدايندودستگیباحمايتمتعصبانهومبتنیبرتصمیمقبلیويا
حمايتمستدلوعقالنیتارتباطیايناجتماعقابلتوضیحباشد .
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اينحادثهمنجرشدهاستکاربراناصالحطلبوغیرسیاسیکهدرروزهايپساز

اعالمخبرشهادتشهیدسلیمانیازبراندازانفاصلهگرفتهوبهکاربرانحامینظامنزديک
شدهبودند،اينبارکامالًازاجتماعحامیاننظامفاصلهگرفته وباکاربرانبراندازپیوند
برقرارکنند .
در يک نگاه کلی نقش کاربران اصالحطلب (و مخالفان میانهرو) در تعیین فاصله
شود.فاصلهروزهاياولیهآنهااز


کاربرانغیرسیاسیبهبراندازانبسیارمؤثرارزيابیمی
اجتماعبراندازان،منجربهفاصلهگرفتنغیرسیاسیهاازبراندازاننیزشد،امابانزديکیاين
اجتماعبهبراندازانپسازحادثۀسقوطهواپیما،کاربرانغیرسیاسینیز پیونديدوبارهبا
براندازان برقرار کردند .حتی در روزهايی که براندازان بیشترين فاصله را با کاربران
غیرسیاسیداشتند،ارتباطمستقیمبراندازانبااصالحطلبان،بیشترازکاربرانحامینظامبا

براندازانبودهاست،کهاينمیتواندحاکیازداشتنمفاهیممشترکمیاناين دواجتماع
وتوانبالقوهبرقراريارتباطوشکلدهیحوزهعمومیتوسطايناجتماعباشد .

کلینقشپلیمیاناتاقهاياکويتوئیتر

بهصورت 
بهتعبیرياجتماعاصالحطلبان 

توانندامیدهايیبرايشکلدهیحوزهعمومیرامحققسازند.

ايرانیرابازيکردهومی
صورتدقیقتردرادامهبررسیخواهدشد.


اينمهمبه

تحلیل کنشگری کاربران پل میان اجتماعات مختلف توئیتر
پلهاکاربرانیهستندکهموفق میشوندمیاناجتماعاتبزرگموجوددرشبکه،توزيع

هاافراديهستندکهجريانمحتواازطريقآنهااز


محتواداشتهباشند.بهتعبیرديگرآن
يکاجتماعبهاجتماعديگرمنتقلمیشود (Grandjean & Mauro, 2016: 7).
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شکل  .14نمایش کاربران پل ( Cو )D



در نظريه گراف و تحلیل شبکه ،راههاي مختلفی براي سنجش مرکزيت يک گره در
گرافوجودداردکهاهمیتنسبیيکرأسدرونگرافراتعیینمیکند(برايمثال،

شخصدريکشبکهاجتماعیچقدرمهماستيادرنظريهترکیبفضا،چقدريکاتاق
در يک ساختمان مهم است يا يک جاده چقدر خوب در يک شبکه شهري استفاده
بهطور گسترده در آنالیز شبکه
میشود) .چهار شاخص مرکزيت وجود دارد که  

مورداستفاده قرار می گیرد :درجه مرکزيت ،میانگی ،نزديکی و مرکزيت ويژه ( Scott,

بهوسیلهگرافمدل
ازاينشاخصهابنابرشاخصهايشبکه(که 

.)2000: 82-96هرکدام
شدهاست)،معانیمتفاوتیدارند.برايشناسايیکاربرانیبانقشپل،شاخصمرکزيت
میانیبرايتمامنقاطشبکهاندازهگیريشدهاست.

مرکزيت میانی براي نشان دادن میزان مرکزي بودن يک گره در گراف استفاده
میشود .اين سنجه تعداد کوتاهترين راه میان همه جفت گرههايی که از يک گره

هارانشانمیدهد( Kunegis,

هايهمهجفت 
گره


ترينراه
میگذرندتقسیمبرهمهکوتاه


 .)2016: 3گرهاي با میانگی مرکزي باال در شبکه بسیار مهم است ،زيرا بسیاري از
ايديگرمیروندازاينگرهمیگذرند .


ايبهگره

مسیرهايیکهازگره
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بادرنظرگرفتنعددشاخصمرکزيتمیانیوالبتهجايگاهيکگرهدرريختکلی
گرافاجتماعاتدرطولزمان(شکل 9و 1و 1و،)3حدود 800کاربرشناسايیشدند
هانقشپلرابازيکردهاند .

کهدراينگراف
براساسيافتههايموجود،کاربرانتوئیترفارسیغالباًباکاربرانهمنظردرمسائل
یاسیمرتبطهستند.اينبدانمعناستکهامکانشنیدهشدنصدايديدگاههايمخالف

س
خودراندارندواحتمالشکلگیريحوزهعمومیبسیارضعیفاست .

اما در اين میان کاربرانی هستند که در يک موضوع مشخص موفق میشوند
منتقلکننده نظراتمتعددباشند.درواقع اينکاربرانبرخالف الگويموجوددرتوئیتردر
پیاماجتماعاتمختلفرامیشنوند،بلکه

نهتنها
ناحیهمرزتفکراتمختلفقرارگرفتهاندو 

آنرامیانايناجتماعاتتوزيعمیکنند .

ازآنجهت حائز اهمیت است که ويژگیهاي ناحیه مرزي
مطالعه کاربران پل  
ايهدفشکلدهیحوزه عمومیمؤثر

اجتماعاتمختلفراروشنکردهومیتواندبر

دهدپايبنديبهکدامويژگیهايمشترک


هاياکويمختلفنشانمی
واقعشود.مرزاتاق
تواندبابگفتوگووشنیدهشدنصداييکگروهرادرگروهديگرفراهمکند .


می
پسازمشخصشدنلیستکاربرانپلتالششدهاستتابااستفادهازروشکیفی
هايمشترکآنهاپیببريم.بهاين

یبرکدگذاريويژگیهاياينکاربرانبهويژگی

مبتن
منظور از تیم کدگذاران درخواست شده است مطابق با الگوي متغیرهاي زير اقدام به
زنیاينکاربرانکنند.اينبرچسبگذاريباتوجهبهاطالعاتپروفايلکاربرو


برچسب
مطالعهمورديدقیق800توئیتآخرمنتشرشدهازسويويانجامگرفتهاست .
جدول  .7متغیرهای کلی برچسبگذاری کاربران پل
صفات

متغیر کیفی
جنسیت کاربر

مرد

زن

نامشخص

هويت 

واقعی 

غیرواقعی 

-

بازنمايیکاربرازسبکزندگی 

غربی 

سنتی 

نامشخص 

شدتاظهاراتسیاسیکاربر 

تندرو 

میانهرو 


نامشخص 
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جزئیتر کدگذاران براي برچسب زدن کاربران بر اساس متغیرهاي فوق،
بهصورت  

قراردادهاند .

شاخصهايزيررامدنظر

جدول  .1شاخصهای جزئی برچسبگذاری کاربران پل
شاخص

متغیر
-8تصويرپروفايلکاربر 
جنسیت

 -3اظهارنظرهايکاربردرمتنتوئیت.مثال« :وقتیبارضاازدواجکردم»«،بهخودمگفتمآخه
دختراينچهکاريه»«،روسريمافتاد!» 
لحنجمالتدرتوئیتها.مثال«:بهمحمدگفتمداداشبیااينسیگارمنروبگیر» 

-8
غربی :
-8تصويرپروفايلواقعیبدونپوششاسالمی 
-3اظهارنظردرتوئیتبرعلیهباورهاياقواعدکلیدين 

سبک
زندگی

ابرازتمايلبهپايبنديبهارزشهايمدرنغربی(مانندارتباطجنسیآزاد) 

-8اظهارنظرو
سنتی :
-8بازنمايیپوششاسالمیدرپروفايل 
هاومکانهايدينی 

-3اظهارنظروتمايلدربارهمناسبت

بیحیا
نقدر  
 -8مخالفتبامظاهرتمدنغربیدرمحتواي توئیتها.مثال« :چطوردخترمیتونهاي 
دوستپسرشباخانوادشصحبتکنه» 

باشهکهدرباره
-8داشتنتیکآبی 
هویت

-3داشتنتصويرواضحازچهرهبههمراهاسموفامیلکامل 

واقعی

-8مشخصبودنمحلزندگی،تحصیلوشغل 
انتشارتصويرازخوددرمتنتوئیتها 

-1
تندرو :
توهینآمیزعلیهاشخاصوطرفداراناجتماعسیاسیمقابل 

-8استفادهازواژگان

شدت
اظهارات
سیاسی

مانندقاتل،جنايتکار،فحشهايرکیکو...علیهاشخاصو

رقابلبخشش
-3استفادهازواژگانغی 
طرفداراناجتماعسیاسیمقابل 
-8آرزوينابوديومرگبراياجتماعسیاسیمخالف 
میانهرو :
-8حفظاحترامطرفمقابلدربیان اظهاراتسیاسی(ماننداستفادهازالقابمشهور) 
اظهارنظردربارهعملکردمثبتاجتماعمقابلوپرهیزازانکارکلیتآنها 

-3
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جدولزيربامطالعهکاربرانپلدردوناحیهمرزي-8:مرزاجتماعحامینظامباکاربران
دهندهالگويويژگیهاي

غیرسیاسیو -3مرزاجتماعبراندازوکاربرانغیرسیاسی،نشان
مشترکاينکاربراناست.اينالگوبراساسباالترينتکرارحداقلدر8شاخصمشخص
شدهاست .
جدول  .2الگوی ویژگیهای کاربران پل در مرزهای اجتماعات سیاسی توئیتر
مرز

حامی نظام -
غیرسیاسی
برانداز -
غیرسیاسی

تعداد

جنسیت

کاربر

پروفایل
زن 

 93

 88

بازنمایی
هویت کاربر

فرهنگ
شخصی

نیمیواقعیو
نیمیمجازي 

مرد 

واقعی 

مرد 8

مجازي 

غربی 
نیمیغربیونیمی
سنتی 
غربی 

شدت اظهارات

میزان

سیاسی

تکرار الگو

میانهرو 


38درصد 

میانهرو 


50درصد 

تندرو 

30درصد 

مرز میان اجتماع حامی نظام و کاربران غیرسیاسی
جدولفوقنشان می دهددرمرز میانکاربران حامی نظام و کاربرانسیاسیدو الگوي
موفقازبرقراريارتباطمیانگروهیوجوددارد .
نفر)،زنبابازنمايیفرهنگیغربیومیانهرو

الگوی اول 38 :درصدکاربراناينمرز( 81
در اظهارات سیاسی هستند .البته هويت آنها نیمی واقعی و نیمی غیرواقعی بوده است.
کاربرانیباپروفايلزنانههستند.هويتآنهاممکناستحقیقیيامجازيباشد.سبک

وگو)آنهاغربیاست.


زندگیبازنمايیشدهدرتوئیتر(ازتصاويرشخصیتاادبیاتگفت
اظهاراتسیاسیراباادبیاتنرمابرازمیکنندواساساًسعیمیکنندکمترپستسیاسی

منتشرکنند .
تشخیصجنسیتدرکاربرانیباهويتمجازي،ازروينشانههايپروفايل،متنولحنجمالت،صورتگرفته

 .8
است.
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الگوی دوم 50 :درصدکاربران اينمرز ( 81نفر) نیزمرد باهويت واقعی و میانهرو در
اظهارنظرهايسیاسیهستند.کاربراندراينمرزکاربرانیباپروفايلمردانههستند.هويت
هاحقیقیاست.سبکزندگیآنهاتأثیرچندانیدراظهاراتشانندارد؛برخیسنتیيا


آن
مذهبیهستندامابرخیهمسبکزندگیغربیدارند.اظهاراتسیاسیشانراباادبیاتنرم
مطرح میکنند و درنهايت تالش میکنند تعداد پستهاي سیاسی آنها از نصف کل
هايآنهاکمترباشد .


پست
ديگر کاربران که  31درصد کاربران اين مرز را تشکیل میدهند ترکیب متنوع
گرايیافراطیمیشد .


گذاريدچارتقلیل

هارادارندکهبابرچسب

اينويژگی
ديگرياز

مرز میان کاربران حامی براندازی و کاربران غیرسیاسی
غیرسیاسیروشنتربودهو30درصدکاربراناين

اماوضعیتکاربرانپلدرمرزبرانداز–
مرز( 31نفر)،مردانیباهويتمجازيوسبکزندگیغربیو گرايشوادبیاتسیاسی
هايخودرابامحتوايسیاسیمنتشرمیکنند .


اندکهبیشترتوئیت

تندروبوده

جمعبندی و نتیجهگیری
درمقالهحاضرتالششدتابهبررسیامکانیکهفضايمجازيبرايجامعۀانسانیايجاد
کردهوامیدهايیرادرتحققحوزۀعمومیوجامعۀمدنیپررنگنمودهاست،پرداخته
رشتهاي علوم کامپیوتر و علوم اجتماعی،
شود .در اين راستا با استفاده از روشهاي میان 
شناختالگوينقشآفرينیکاربرانايرانیدرتوئیترموردمطالعهقرارگرفت .

یزباندرشبکهاجتماعیتوئیتر،حاکی
مطالعهمستمرنقشآفرينیکاربرانفعالفارس 

گیريکاملحوزۀعمومیوفعالیتجزيرهاياجتماعاتمختلفدراتاقهاي

ازعدم 
شکل
روبااستفادهازروشهاي

اکويمختلفبراساسهموفیلیگرايشاتسیاسیاست.از 
اين

شناسايیاجتماعات،حداقلچهاراجتماعاساسیوچندزيراجتماعبهشرحروبروشناسايی
شد:حامیاننظام،اصالحطلبان،کاربرانغیرسیاسی،براندازان.
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رهگیري کنشگري اين اجتماعات در طول زمان ،نشاندهنده تغییر موقعیت ايشان
نسبت به يکديگر در برهههاي مختلف بوده است .بهعنوان نمونه رصد فعالیت اين
اجتماعاتدربازه88تا33ديماه،8831کهمصادفباحادثهترورشهیدسلیمانی،تشییع
هموطنان
پ یکرمیلیونیمردموسانحهسقوطهواپیماياوکراينیوشهادتجمعیديگراز 
بود،نسبتايناجتماعاتبايکديگروانقباضوانبساطشبکهرانشانداد.ابتدااجتماع
واجتماعغیرسیاسیواصالحطلبانبهاجتماعحامیاننظامبیشازپیش

يشده 
براندازمنزو 
واينبارحامیاننظاممنزوي
نزديکشدند؛امادرانتهاياينبازه،اينآرايشبههمخورده 
شدند .
هرچندافرازشدنشبکهاجتماعیتوئیتر،امیدهايشکلگیريحوزۀعمومیراازبین

بردهبود،امابررسیتطبیقیکنشگريمجازيباوضعیتواقعیکشور،پژوهشگرانرابا
پديدۀ امیدبخشی به نام کاربران پل میان اتاقهاي پژواک روبرو ساخت که الگوي
کنشگريايشانجالبتوجهبود .
کاربران غیرسیاسی به اظهارات سیاسی تند از سوي کاربران حامی نظام عالقهاي
نداشتهوازآننهايتفاصلهرامی گیرند،امادربرابراجتماعبراندازبرداشتديگريداشته

ستقبالمیشود.اينرويکردباتوجهبهقرارگرفتنايندوگروهدر

وازسخنانتندايشانا
جايگاه مسئول وضع موجود در برابر اپوزيسیون که ترسیمکننده وضع مطلوب آرمانی
قابلتحلیلاست.
است ،
در الگوهاي موجود در مرز کاربران غیرسیاسی و حامی نظام پروفايلهاي زنانه و
مردانهديدهمیشود.درالگوياولکهبیشترکاربرانآنپروفايلزنانهدارندتوزيعهويت

هاهويتواقعیخودراآشکارکردهاند

حقیقیومجازيمعنادارنیست.تقريباًنیمیازآن
ونیمیديگرهويتمجازيدارند.نقطهمشترکاينپروفايلهايزنانه،بازنمايیازسبک

زندگی غربی است .عموماً عکسهاي بیحجاب و ديگر توئیتهايی که درباره زيست
اجتماعیروزمرهايشاناست،نشانمیدهدمتمايلبهسبک زندگیمدرنغربیبودهو

معموالًعناصردينیکمتردرآنديدهمیشود.البتهدرموارديخاصمانندمناسباتماه
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محرميارمضانتاحدينمادهايعمومیدينیدرجلوهها،حضوردارد.کاربرانمرزي

حامیاننظاموغیرسیاسیهاباالگويدوم،بیشترپروفايلمردانهدارندوهويتواقعیخود
را اعالم میکنند .برخالف مدل اولیه اين کاربران وضعیت مشابهی در بازنمايی سبک
غربیوبرخیديگرازالمانهايدينیو

المانهاي 
زندگیخودندارند.برخیازآنهااز 

ذهبیدربازنمايیسبکزندگیخودبهرهمیبرند.

م
پروفايلبیشترکاربرانمرزيمیانبراندازانوکاربرانغیرسیاسیمردانهاست.قريب
بهاتفاقآنهاهويتواقعیخودرااعالمنمیکنندوبازنمايیسبکزيستايشانغربیو

مدرناست.
حامینظاموغیرسیاسیظاهرشدهاند

اکثريتکاربرانیکهدرنقشپلمیانکاربران
یکه درطرفمرزبراندازانخالفاينموضوعصادقاست.
هويتواقعیدارند.درحال 
جلبتوجه نیاز به اعتمادسازي ندارند .شايد قرار
اين بدان معناست که براندازان براي  
بهنوعی در ذهن کاربران غیرسیاسی مجوزي براي مخفی
گرفتن در برابر حاکمیت  
نگهداشتن هويتباشد.اينامراماازسويحامیاننظامپذيرفتهشدهنیستوتنهاافراديبا

هويتمشخص(والبتهديگرشرايط)میتواننداعتمادکاربرانغیرسیاسیراجلبکنندو

ازبحرانمشروعیتناشیازهمسويیبانظاممسئولخارجوواردعقالنیتارتباطیشوند.
خصیصهمشترکاغلبکاربرانمرزي(درهردومرزموردمطالعه)بازنمايیفرهنگی
غربیودوريازعناصردينیباانگیزۀتظاهربهآزادانديشیوپرهیزازموضعانگتعصب
است .کاربرانی که در معرفی خود از ويژگیهاي مذهبی استفاده کردهاند کمتر موفق
کلیشههاي ذهنی

شدهاند موردتوجه مشترک کاربران غیرسیاسی قرار بگیرند ،چراکه 

مخاطبان عمومی در برخورد اول ،نمیتواند گارد ذهنی را شکسته و پذيراي گفتمان
عمومیباشد.البتهاينموضوعازجهتهمبستگیاساسینیازمندمطالعاتتکمیلیاستو
داليلديگري میتوان برايآنمتصور بود؛ مانند اينکهکاربرانی با روحیاتمذهبی در
ناتواناند.يااينکهکاربرانغیرسیاسیصرفاًدر
هابیعالقهيا 
برقراريارتباطباديگرطیف 
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برخیمسائلسیاسی و عمومی،امکان همدلی باکاربران حامی نظامرا براي خودجايز
دانندوازشخصیتهايسیاسی،فاصلۀخودراحفظکردهومحافظهکارند.


می
استفادهازادبیاتطنزبرايبیانمسائلسیاسی،ديگرفصلمشترکغالبکاربرانپل
در هر دو مرز موردمطالعه است که نشاندهندۀ بستر سرگرمی و فراغت براي آغاز
گیريهايمباحثسیاسیاست.


وگووورودبهموضع

گفت

8

پژوهشحاضرامیدواراستبهتعمیقوپیشبرددانشهمازجهتروشهاينوين
مطالعاترسانهوهمازجهتموضوعتوئیترفارسیکمککردهباشد؛اماازآنجاکهروش
يماه  8831بوده ،بدون انجام
اين پژوهش بیشتر توصیفی از توئیتر و کاربران آن در د 
شکلگیري
یتوان درباره شکلگیري يا عدم  
تحلیلهاي پردازش متنی و کیفی عمیق نم 
حوزه عمومی سخن دقیقی گفت و پیشنهاد میشود ساير محققان با استفاده از دادههاي
همینپژوهشويادادگانمشابه،تحلیلهايعمیقتريرابهتراثايندانشنوپابیفزايند.
همچنین بررسی چنین پژوهشی در ساير شبکههاي اجتماعی بهويژه اينستاگرام ،مکمل
یبرايپژوهشحاضردرسايرحوزههاياجتماعیوفرهنگیخواهدبود .

خوب

البتهاينويژگیدررفتاردرازمدتکاربرانمشاهدهمی شودودربرههموردمطالعه(شهادتشهیدسلیمانیو

 .8
جمعیازهموطنان)ادبیاتطنزمورداستفادهنبودهاست.
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