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Abstract 
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. 

Keywords: Twitter, public sphere, Network, homophily, Day 98, Bridge 

Users. 
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  تریتوئ یدر رسانه اجتماع یعموم ۀحوز نیتکو طیشرا یبررس

 

 

 .رانی، تهران، اارتباطات دانشگاه تهران یدکتر یدانشجو  سها صالح 

 

 .رانی، تهران، ادانشگاه تهران یشناس جامعه یدکتر   یحداد رضایعل
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ۀدرجامعیعمومۀازعدمنضجحوزیفعال،حاکگرانيبازينموده،امارصدکنشگرسّریرامیامکاننیچن

ریازمستواندیدروناجتماعاتپراکندهسخنگفت.آنچهمیاسیسیلیازهموفتوانیبودهوتنهامیرانيا

يهااتاقانیورابطانمتریبهوجودآورد،کاربرانپلدرتوئیانسانيفضانيدرايرییتغۀروزنيتکنولوژ

اکوا نقش که روشانيهستند سليدادهايدر سردار شهادت با الگونییتبیروشنبهیمانیمرتبط يو
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 مقدمه و بیان مسئله
رسانه توسط ساحتبرساختیجهان به تفطن رهنمون اجتماعی استکههاي نکته اين

گذاشتهالمللیتأثیراتعمدهتوئیتردرسطحبین برواقعیتفضايسیاسیکشورها ايرا

 سال از ايران در همچنین شاهد8811است. سیاسی، مختلف رخدادهاي در بعد به

هايتوئیتريايمتاجايیکهازانقالباثرگذاريفضايتوئیتربرجريانسیاسیکشوربوده

(ونوعکنشگريومشارکتسیاسیمردمازاينطريق8831نظري،شده)اشرفنامبرده

 است)اسکاچپول، تحول حال جمهوري3008در مسئوالن قاطبه حضور با امروزه و ،)

تخاطب از بسیاري توئیتر، در بیناسالمی و داخلی انجامهاي بستر اين توسط المللی

زي،حاکیازاهمیتواثرگذارياينرسانههايمتقابلمجاپذيرد.اينحضوروکنشمی

اجتماعیاست.

هاياجتماعیداراياينپتانسیلهستندکهيکحوزهعمومیودنیايیزندهازرسانه

هايجرياناصلی،قدرتسیاسیوپولاقداماتارتباطیباشندامااينحوزهتوسطرسانه

می )محدود Fuchs, 2014: 77شود دانشمندانبیشاز استداللکرده(. اندکهيکدهه

شود.اينترنتابزارهايیراهايعمومیمیظهوراينترنتموجبتوسعهدموکراسیوبحث

سازدتانقشمهمیدرفضاهايسیاسیبازيکنند.ظهورکندکهمردمراقادرمیفراهممی

نهايسیاسیآنالينسیاسی،وبالگگروه دهد.شانمیهااستفادهروزافزونازاينترنترا

هايجديد،کیفیتپايینبحثسیاسیهاامامعتقدنددسترسینامتوازنبهفناوريشکاک

هاادعادهد.آنوگوهايیقطبیشدنفضايسیاسیراافزايشمیآنالين،تقلیلچنینگفت

وضعیتفعلیجامعهمی عمومیاستواغلببا احیايحوزه اينترنتناتواناز کنندکه

 (Batorski and Grzywińska, 2017: 1).تسازگاراس

رسانهتوانستهاستکنشگرانطبقهمتوسطراامیدواربهتکوينجامعهمدنیازطريق

حوزهعمومینمايد)قانعی وگومیاناعضاي(کهموقعیتیآرمانیجهتگفت8831راد،

اياجتماعیوههاياينحوزهعمومیدرشبکهجامعهبودهاست.امروزهبستروزيرساخت

وبه عقايد ابراز بیان، شرايطآزادي صرفوجود آيا اما است، آمده فراهم توئیتر ويژه
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روآناستکهآيانمايد؟پرسشمقالهپیشها،تحققحوزهعمومیراتضمینمیارزش

کند؟امروزهرسانۀاجتماعیتوئیتر،نقشحوزهعمومیرادرجامعهايرانبازيمی

 مفاهیم نظری

بررسیشرايطامکانتحققحوزهعمومیدرايراننیازمندآشنايیباگفتارياستکهدر

يهارسانههااشارهخواهدشد.دراينبخشدربارهنسبتحوزهعمومیوادامهبهاهمآن

شود.اجتماعیسخنگفتهوسپسبحثبههموفیلیواتاقپژواکمرتبطمی

 حوزه عمومی
اشا عمومی، حوزه شکلمفهوم امکان که دارد حیاتاجتماعی از قلمرويی به گیريره

وگودرحوزهعمومی(.گفت8811:81افکارعمومیدرآنوجودداشتهباشد)هابرماس،

-.عقالنی8خودراايفاخواهدکردکهشرايطزيربرقرارباشند:بخشيیرهاهنگامینقش

هموضوعاتمدنیمشترکشهروندانوگودربار.گفت3وگو.انتقاديبودنمحتوايگفت

هاودرمقابلمشارکتافراد.ناديدهگرفتنتمايزاتوتفاوت8نهموضوعاتخصوصی.

گیريافکاروگوبهشکل.محدودبودنفرآيندگفت1وگوهاهمچونافرادبرابر.درگفت

رباشدپذي.ترجیحيکحوزهعمومیيکپارچهکهرسیدنبهوفاقدرآنامکان5عمومی.

(8818:11(.)کوهن،McCarthy, 1981:77هايعمومی)برتنوعوتعددحوزه

 حوزه عمومی و رسانه
مطبوعات براي خاصی اهمیت بورژوا، عمومی حوزه آمدن پديد هنگام در هابرماس

ياخالقی(اواخرهانامههفتهشود.مطبوعاتدراروپا)نشرياتانتقاديوايقائلمینامهگاه

هايهمگانیفراهمآوردندايبرايرهبريمناظرههفدهمپديدارشدندوعرصهتازهسده

 8810)تامپسون، رسانه39: منافععمومینقشهايجمعیمی(. راستايپیشبرد تواننددر

(.برايهابرماسرسانهيکنهاداستکهروابط8818:888زاده،مفیديايفاکنند)مهدي

(.ارتباطاتيکرابطهاجتماعیاستکهFuchs, 2014: 66) دسازاجتماعیرامحققمی

رسندوبدينترتیببهيکديگروجهانهاباکمکنمادهابهفهممتقابلمیدرآنانسان
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افرادخصوصیدرنقشعنوانبههامردمرا(.رسانهLuhmann,1995: 10بخشند)معنامی

عنوانشهرونديااجتماعیوفرهنگی؛بهعضويازجامعهدرعرصهعنوانبهفرهنگیخود،

عنوانمالکسیاسی،به-عنوانکنشگردرحوزهاجتماعیسیاستمداردرقلمرويسیاسی،به

(Fuchs, 2014: 61).کنندومديروکارمنددرسیستماقتصاديمعرفیمی



 (Fuchs, 2014: 61) 1نمایش شماتیک نقش ارتباطات در جامعه مدنی .1شکل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Socio Political, Socio Economical, Socio Cultural 

 سطح کنش

 تعاون ارتباطات شناخت

 سطح ساختار

 جامعه

 اقتصاد دولت

 فرهنگ
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 حوزه عمومی

 اجتماعی-فرهنگی
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اقتصاد، و خانواده حوزۀصمیمیت، عنوانقلمرويمالکیتخصوصیبهدرجامعهمدرن،

باقلمرويعمومیمرتبطخواهددولت،جامعهمدنیورسانهکهیدرحالشودتعريفمی

شد.

 های اجتماعی حوزه عمومی و رسانه

الومبهمموجبشدهمرزمیاندوگانگیمدرنیتهتاحديسی«هاياجتماعیرسانه»ظهور

کنیمکهدرآنتمايزمیاناوقاتفراغتو.ماشرايطیراپیدامی(Fuchs, 2014: 73)شود

بین از دفترکار و خانه عمومیزندگی، خصوصیو حوزه تولید، مصرفو زمانکار،

 و میدهیتندرهمرفته ديجیتال، کار مانند مفاهیم آنالينحرفهکنندهمصرفشوند. ،8اي

کننده-تولید جمع3مصرف بازي8سپاري، يا آزاد اقتصاد توصیف1کارگري-، براي

قرارگرفتهمورداستفادههاياجتماعیها،فرهنگوجامعهمرتبطبارسانهتحوالتدررسانه

مشحونازانقالبو3088سالاست.سیالشدنمرزهاويژگیاصلیمدرنیتهامروزنیست.

جه نقاط از بسیاري در میشورش و بود حوزهان سال شود.تواند نامیده عمومی هاي

بوکنامبردهشدهاستکهبههايتوئیتروفیسهاازانقالببسیاريازآنسالحالنيباا

 Asif and).هاياعتراضیراايجادکردندهاياجتماعی،جنبشاينمعنیاستکهرسانه

Yousufi, 2014: 399)

دالگرن 5پیتر مدرنی تعريف عمومی»از حوزه به« را آن و داد عنوانپیشنهاد

ها)درها،بحثايازفضاهايارتباطیدرجامعهکهاجازهگردشاطالعات،ايدهمجموعه»

ايده يکنگاه شکلصورتبهآل همچنین و افکارنامحدود( )يعنی سیاسی اراده گیري

می را دهدعمومی( » ازسازيبهترحمفهوممنظوربهمطرحساخت. استفاده عمومیو وزه

شدهتوانمندي معرفی عمومی حوزه از تحلیلی بعد سه تحقیقاتتجربی، براي آن هاي

( تعاملی و بازنمايی ساختاري، حوزهDahlgren, 2005: 148است: ساختاري ابعاد .)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Prosumptio 

2. Produsage 

3. Crowdsourcing 

4. Playbour 

5. Dahlgren 
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شیوه میعمومیبه يکفضايارتباطیخاصاشاره اياز يعنیمسائلدسترسی،-کند

 آزاديبیان بعدساختاريبه پويايیانسجام/انحصار. چگونگیلیوتحلهيتجزو مورد در

هايقانونی،اجتماعی،اقتصاديوفنیيباتمرکزبرويژگیاشبکهپیکربندياينفضاهاي

شرطیبرايکند،پیشهااشارهدارد.يکساختارکهبازبودنودسترسیرافراهممیآن

ا سالم عمومی حوزه يک دوم )بعد بهDahlgren, 2005: 150ست بازنمايی بعد .)

رسانهخروجی مسائلهاي شامل بعد اين دارد. اشاره عمومی حوزه در مختلف هاي

(Dahlgren, 2005: 154سازي،تکثرگرايی،دقتدرپوششو...است.)برجسته

 هموفیلی
در8عنوانهموفیلیبههاياجتماعیيامیانافرادپیونداجتماعی،شباهتمیاناعضايگروه

قرارگرفتهاست.پديدهموردمطالعههاشودومدتهاياجتماعیشناختهمیادبیاتشبکه

دلیلمکانیزمهموفیلیمی به اثرگذارياجتماعی3هايانتخابتواند که8يا اثر دو باشد.

مايل(.هموفیلیتAiello, 2011: 13هادشواراست)وتشخیصآنشدهبیترکباهماغلب

ديگرانِ به نسبت بیشتري سرعت با اجتماعی لحاظ به که را مشابه اجتماعی کنشگران

می متصل میمتفاوت ترسیم )شوند، باA. Smith, 2014: 1کند مشابه افراد وقتی .)

تواندبهيککنند،ايناصلمیيکديگربانرخباالترينسبتبهديگرانارتباطبرقرارمی

ماديازيابدکهجريانموضوعفراگیرتعمیم ژنتیکیيا رفتاري، هاياطالعاتفرهنگی،

(Han, 2015: 4يابند.)هادرفضاياجتماعیمحدوديجريانمیطريقشبکه

 های اجتماعی مجازی هموفیلی در شبکه
تواندردوسناريوخالصهتواندبهداليلمختلفظهورکند.اينحاالترامیهموفیلیمی

انتخاب سناريوياولمی1پیوندکرد: گويدکهارتباطاتاجتماعیمیانونفوذاجتماعی.

هايکديگررابرايايجادارتباطاجتماعیدقیقاًوآنجادشدهياافراديکهقبالًمشابههستند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Homophily 

2. Selection Mechanisms 

3. Social Influence 

4. Link Selection 
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هاوجوددارد.درسناريويکنندکهدرجهبااليیازشباهتمیانآنبهايندلیلانتخابمی

گذارند.فهمهابريکديگرتأثیرمیشوندزيراآنلزمانشبیهبههممیدوم،افراددرطو

زيرا؛هايطولیدارددقیقاينسناريوهايکموضوعحساساستکهنیازبهمجموعهداده

نفوذاجتماعیبهدنبالتکاملزمانیازيکرابطهاست.

داده به تحقیقاتیافزايشدسترسی کارهاي تا شده موجب شبکه ازهاي بیشتري

اندازه براي تعامل واقعی کنندالگوهاي استفاده اجتماعی فاصله گیري مسئله؛ بنابراين،

می ساختاري بیشتر اجتماعی منعکسفاصله که وشود وابستگی پذيرشاجتماعی کننده

دهداگر(.هموفیلینشانمیA. Smith, 2014: 2هايفیزيکیبرايتعاملاست)فرصت

شناسیمانندسن،موقعیتمکانیداشتهباشنديادوستباشندمشابهجمعیتافراداطالعات

می همرفتار مانند همچنیننشانمیبیشتر ايننظريه دارايعاليقکنند. افراديکه دهد

عالقهنظمبی ديگرانبهاشتراکمیمنديتريهستندمعموالً با برهايبیشتريرا گذارند.

پ يکمدل نتايج، اين رسانهیشاساس واقعی يکمحیط در عملی اجتماعیبینی هاي

مدلجادشدهيا اين ندارد، وجود آن عاليق درباره اطالعاتی که کاربري براي است.

عاليقمشترکزياديبااودارندبلکهاحتماالًدرتنهانهتواندافراديراانتخابکندکهمی

(Han, 2015: 10آيندهبهاشتراکاتبیشتريهمخواهندرسید.)

 1اثر اتاق پژواک
پژواک» اتاق » اکو»يا اتاق توصیفمی« ايدهشرايطیرا آن در که ياکند و باورها ها،

مفاهیمهايخاصازطريقتکراردريکسیستمبستهکهبهحرکتآزادايدهداده يا ها

(.اثرColleoni, 2014: 317شوند)دهد،تقويتمیجايگزينيارقابتیاجازهفعالیتنمی

هايهمگنودرمعرضشنیدنحرفبهدلیلگرايشافرادبهايجادگروه«اتاقپژواک»

آن همفکر که میکسانی ايجاد هستند )ها (.Boutyline and Willer,2016: 2شود

دارد.سؤال«هموفیلی»و«حوزهعمومی»ايبامفاهیمپیوندگسترده«اتاقپژواک»اصطالح

هايديجیتالبرايحمايتزآنجايیداراياهمیتاستکهتوانايیرسانهدربارههموفیلیا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Echo Chamber 
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هايکشد.تنوعنظراتواطالعاتدرشبکهازتشکیليکحوزهعمومیرابهچالشمی

می بهاجتماعی برعکس يا باشد تعامل در کندتواند عمل پژواک اتاق يک عنوان

همديدگاهکهيطوربه نظرات و کها تقويت را )سو افزايشBarberá, 2015: 3ند .)

هاياجتماعیارتباطجديديبامسئلههموفیلیسیاسیدراينترنتداشتههايشبکهسايت

رسانه فعالهاياجتماعیآنالينمانندفیساست. تعاملرا توئیترسطحبااليیاز بوکو

میمی اجازه و بحثکنند هیچدهند بدون واقعی زمان هايمختلفدر محدوديتگونه

توانايیرسانه با همراه اينعوامل، هاياجتماعیبرايدستیابیبهجغرافیايیشکلبگیرد.

عنوانابزارمهمهاخودرابهسطحبااليیازتوزيعمحتوايسیاسیبهاينمعنیاستکهآن

برايارتباطاتسیاسیتعريفکرده رسانهحالنیدرعاند. توانندهردوهاياجتماعیمی،

تقويت سناريوياتاقپژواک)هموفیلیباال( و عمومی)هموفیلیپايین( سناريويحوزه

تواندمنجربهقطبیشدنفضايسیاسیشودپیامدهايقويبراطالعاتمیهموفیلی.کنند

شکل )گیرينگرشدريافتی، تعامالتتجربیدارد و  ,Takikawa and Nagayoshiها

اتاق1 :2017 همچنین اک(. سیاسیهاي موضوعات که زمانی باو مقايسه در باشند تر

(Barberá, 2015: 3شوند.)تربیشتريافتمیموضوعاتیخنثی

الزمبهذکراستکهاثراتاقپژواکداراييکتعريفاجتماعیاستوباآنچه

هايهاياجتماعیبراياتصالگرههايموسومبهفیلترهايحبابیدرفضايرسانهالگوريتم

اتاقپژواکبهپديدهکلیاشارهداردکهتوسطآنشکلهم وجوددارد،متفاوتاست.

هايفیلترنتیجهحبابکهیدرحالگیرندقرارمیفکرهمافرادفقطدرمعرضاطالعاتافراد

ياالگوريتم جستجو تاريخچه مانند قبلیکاربر، اساسرفتار بر را محتوا که هايیهستند

(Bakshy, 2015: 1130).کنندينانتخابمیفعالیتخريدآنال

 میصورتبه8جدول نشان چگونهخالصه سیاسی مختلفهموفیلی سطوح دهد

سطحهموفیلیپايیننشانسوککند.دريهايیرادرروابطاعضايشبکهايجادمیتفاوت

 استکه شده سطحدهندهنشانداده نمودار ديگر سوي است. عمومی حوزه موقعیت

دهدکهنشانگرموقعیتاتاقپژواکاست.هموفیلیباالرانشانمی
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 . اثر سطح هموفیلی سیاسی اجتماعات بر روابط اعضای شبکه1جدول 

 اتاق پژواک حوزه عمومی
هموفیلیباال8هموفیلیپايین

هايبرقراريارتباطمیانافرادباويژگی

مختلف

فکرانوعدمارتباطافراديکهعقايدارتباطمتمرکزمیانهم

متفاوتدارند

وگوپايینسطحگفتوگوباالسطحگفت

انسجامشبکهکلیپايینانسجامشبکهکلیباال

مرکزيتاجتماعاتباالمرکزيتاجتماعاتپايین

 پیشینه تحقیق
بررويتحقیقات»و«اجتماعیهايرسانهوعمومیحوزۀدربارهتحقیقات»حوزۀدودر

اجتماعیتوئیتر سالتوانپژوهشمی«فارسیرسانۀ در هاياخیررديابیهايمتعدديرا

عنواننمونههستندودرادامهبهبرخیازايشانبهاستفادهقابلازجهتیهرکدامکرد،که

پژوهشاشارهمی درحوزۀ بهصرفاًهاياجتماعیبرخیهايحوزۀعمومیورسانهشود.

زاده،اند)ر.کمهديهاياجماعیبرتحققحوزهعمومیودموکراسیپرداختهتأثیرشبکه

ربرانپیرامونصفحاتاحزابوگوهايکاهاوگفتنتايجبحث(.ماريوسجانسون8831

می توصیف فاصله داراي کامل عمومی حوزه يک به رسیدن تا را کندنروژ

(Johannessen, 2014)باتورسکیوگريزوينسکانیزبااستفادهازروشتحلیلشبکهبه .

بسیارمطلوببودهآمدهدستبهاند.نتايجبوکپرداختهمطالعهتحققحوزهعمومیدرفیس

و فیساست در کلی خوشۀ سه دارد. هماهنگی کشور اين سیاسی ساختار بوکبا

 Batorski)گانهاينکشوراست8متناسببايکیازاحزابهرکداماستکهشدهمشاهده

& Grzywińska, 2017)بااستفادهازکالندادهتوئیترمیزانهموفیلیسیاسیرا.کلیونی

 ارزيابی آمريکايی کاربران شبکه استدر ويمعتقد است. بسیارکرده هموفیلی میزان

کاواوناگايوشیبه(.تاکیColleoni, 2014باالستوماشاهديکاتاقپژواکهستیم)

رسیده نتیجه موضوعاتاين درباره مختلفکمتر احزاب حامی ژاپنی کاربران که اند

همگفت میمشترکبا يکاتوگو به اجتماعاتتوئیتريشبیه و اقپژواکعملکنند
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 گیريحوزهعمومینبودهونیازمندبرقراريسايرشرايطنیزهست.بهمعنايشکللزوماًوجودهوموفیلیپايین8.
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)می مکالماتTakikawa and Nagayoshi, 2017: 1کند بررسی با کرمانی .)

ويژگیروزنامه تحقق واکاوي دنبال به تلگرامی گروهی در ايرانی حوزۀنگاران هاي

گیردکهاينمهمحتیدريمنفعتشخصی(استونتیجهمیجابهعمومی)مانندتفاهم

(8831دنینیزرخندادهاست.)کرمانی،میاناينجمعمدعیِجامعهم

حوزۀتحقیقاتبررويرسانۀاجتماعیتوئیترفارسی،خضرايیبابررسیمجموعه در

 انتخابات و33دادگان گفته سخن اينفلوئنسرها ساختاري قدرت از فارسی، توئیتر در

گروهشاخص اثرگذاري قدرت و ... و ريتوئیت بازديد، مختلف هاي مختلف باهاي

گرايشسیاسیگوناگون روشموردبررسرا نکات و داده قرار مناسبیی شناختی

مطرحشناسینسبتبهتحلیلمحتوادرسنجشگرايشسیاسیراارجحیتهويتازجمله

است) هفتهKhazraee, 2019کرده دو بازه بر تمرکز کرمانیبا و8839ايانتخابات(.

هايمسلطارزشیپربسامددرر،بهدنبالکشفقالبايدرتوئیتهايشبکهشناسايیهمگان

طلبوايرانیانمهاجرگستردهگرا،اصالحهاياصولتوئیترفارسیبودهکهتوسطهمگان

می )کرمانی، است 8833شده همچنین مؤسسات(. چون هايگزارشSmall Mediaی

اند.محتواانجامدادهتحلیل متعدديبررويتوئیترفارسیوشناسايیاجتماعاتکاربرانو

 شناسی روش
ايدربارهجهاناجتماعیدررشتهعنوانتحقیقمیانتوانبهرامی8علوماجتماعیرايانشی

هاياجتماعیازطريقمحاسباتگروهنيتربزرگهايمختلفازبازيگرانفرديتامقیاس

و کامپیوتري متعدد ابزارهاي به محاسبات صفت اين، بر عالوه تعريفکرد. رياضی

نظريه و مفاهیم الگوريتمهمچنین از آن در که دارد اشاره اساسی استخراجهاي هاي

مدل الگوبرداري،يکامپیوتريبرايشبیهسازهیشبهاياطالعاتتا تحلیلسازياجتماع،

هاباهستندزيراآنتوجهقابلهادرعلمبسیارپارادايم شود.شبکهوتحلیلرسانهاستفادهمی

اندازمفیدچشمککنند.يکپارادايمکاريگیري،يکديدگاهراتعريفمیتعیینجهت

يک 3یجامعنیبجهانو
می  ارائه يکپارادايمرا بر مبتنی اجتماعیرايانشی علوم دهد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Computational Social Science 

2. Weltanschauung 
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درکنحوهپ نقشاطالعاتدر معنیاستکه اينبدان است. ردازشاطالعاتجامعه

 :Cioffi-Revilla, 2017)شود.هاياجتماعیوفرايندهابديهیانگاشتهمیعملکردسیستم

2)

بهمعنايفرايندبررسیوارزيابیساختارهاييکشبکه8هاياجتماعیتحلیلشبکه

اجتماعیبه انسانعنوانيکگرافاز يا خطوطارتباطیبهيکديگرابزارها با هاستکه

رابطهاينخطوطارتباطیمی متصلهستند. ويروسبیماري، انتقال دوستی، رابطه تواند

درزمینهرأيدادندريکانتخابات،رابطهارسالنظرتبادلارسالودريافتپیاموپیامک،

هاياجتماعیباتحلیلشبکه طهديگريباشد.هاياطالعاتیوياهرنوعرابودريافتبسته

ها،شکلیبسیارعلمیوساختاريافتهبهخودگرفتهاستفادهازدانشرياضیونظريهگراف

شبکه تحلیل حاضر حال در و است اجتماعی پرسودترينگرانازجملههاي و ترين

)حمزههايبشريمحسوبمیتخصص شود آشتیانی، مفاهیماس8831لوو اسیتحلیل(.

شبکهوساختمنحصربهرشتهخاصینیستوبرآينديازمطالعاتدر شبکهمانندرابطه،

جامعهرشته مردمهاي اجتماعی، روانشناسی اجتماعی،شناسی، ارتباطات علوم شناسی،

 )افتاده، است غیره و رياضیات کامپیوتر، 8833مهندسی اجتماعی801: شبکه تحلیل .)

 براي است اندازهالگويی يکجامعه. اعضاي میان سیستماتیکارتباطات گیريتحلیل

هاياجتماعیهرگرهمانندعناصرگرافيکشبکهاطالعاتارزشمنديدربارهويژگی

(Scott, 2000: 1)آورد.بهدستهايکلیاجتماعسرمايهاجتماعیآنوهمچنینويژگی

جنبه از شبکهيکی مهم استکهاي اين اجتماعی آنهاي گرهه شامل ازها هايی

يالموجوديت از بسیاري توسط که هستند شدههايی متصل يکديگر به گرهها هاياند.

گره)موجوديت تا دارند تعامل براي گرايشبیشتري يکاجتماع، در موجود هايها(

 نشان1شکلاجتماعاتمتفاوت. نمايشیازسهاجتماعدريکشبکهاجتماعیسادهرا ،

دهد.می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Social Network Analysis 
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 ای ای از چند اجتماع مجزا در یک جامعه شبکه نمونه .0شکل 

هاييکشبکهوجوددارد.ازآنهايمتنوعیبرايشناسايیاجتماعاتياخوشهتکنیک

محورهايگروه،روش(C. Aggarwal, 2011:p76)محورهايگرهتوانبهروشجملهمی

(C. Aggarwal, 2011:p84)وروش هايشبکه ،ناظمی&،زادهحسین،)علیزادهمحور

(Blondel, et al. 2008) يابد.پیچیدهتوسعهمی(اشارهنمودکهازسادهبه8833:53

برچسب مقاله، اين اجتماعات شناسايی زنیدر کارشناس دو توسط ،شدهانجامها

شاخص و متغیرها عملیاتی و تعاريفنظري شامل درپروتکلکدگذاري، هايکلیدي

بودهاست.همچنینجامعهآماري0719اختیارايشانقرارگرفتهوضريبتوافقکدگذاران

 مجزابیانشدهاست.صورتبههادرهربخشويافته

 شناسی کاربران ایرانی توئیتر تیپ
معتبريبرايکاربرانهدفوجودنداردفرآينديبرايشناسايیپايگاهدادهکهيیازآنجا

اولحدود درگام بازهزبانیفارسکاربر1500ايرانکاربراندرنظرگرفتهشد. کهدر

هايبابازنشرباالمنتشرکردهبودند،شناسايیبارتوئیت5بیشاز8831زمانیتابستانسال

یپايتوننوشتهشدتادنبالکنندگانودنبالسينوبرنامهايدرزبانشد.درگامدومبرنامه

جمع1500شوندگانتمامیاين را اولیه استاينبرنامهکاربر ذکر به الزم آوريکند.
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 از در8500بیش آن از بخشی کدنويسی براي البته است. داشته کدنويسی خط

هايآمادهاستفادهشدهاست.کتابخانه

سازيارتباطاتاينکاربرانگرافاليهدومبايونرمالسازپاکآوري،پسازجمع

طورهمانآمد.بهدستيالبههممتصلهستند5913089عنوانگرهکهباکاربربه18889

مصورسازيگراف تحلیلو ابزارهايقدرتمند يکیاز شد اشاره که 8گفیافزارنرمها
 

 اين افزارنرماست. محدوديت 80اما و گره تحلیل8هزار توانايی و دارد يال میلیون

گراف ابعاد براينمايشوموردنظرهايیبا همیندلیلعمالً به نداشت. اينپژوهشرا

ابزارهايبرنامه از کتابخانهتحلیلاينشبکه شد. مصورسازيديگرياستفاده  نويسیو

Networkx زبان بایپايتونبسينوبرنامهدر بود. اينکار ممکنبرايانجام هترينگزينه

تمامتحلیل ازدستوراتاينکتابخانه گفیروياينگرافبزرگافزارنرمهاياستفاده

داده هم مصورسازي براي شد. ابزارانجام وارد برنامه کد خروجی شد. plotly هاي

گرههنگاممصورناچاربههابسیارزيادبودتعداديالکهيیازآنجا هابهنمايشسازيصرفاً

.درآمدهاست

يعنیوقتی؛بايدتوجهداشتگرافاينمرحلهبدونجهتوبدونوزنبودهاست

هاديگريمیاندوگرهازگرافاتصالبرقرارشدهاستبدينمعنیاستکهيايکیازآن

کنندگانيکديگرکنديااينکههردوعضويازمجموعهدنبالرادرشبکهتوئیتردنبالمی

هستند.

ارتباطاتمیان است. نشده کامل کاربران نمايششبکه براي هنوز گرافاما اين

دوکاربرحاضردرمجموعهBوAکاربراولیهشبکهکاملاست.فرضکنیدکاربر1500

پسازجمع1500 باشند. بوده اولیه دنبالگره دنبالآوريمجموعه شوندگانکنندگانو

جهیدرنتکاربرمشخصخواهدشدآيامیانايندوگرهارتباطیوجودداردياخیر.ايندو

مادرگرافاليهدوماما1500درباره يالاولیهتمامیارتباطاتممکنرسمشدهاست.

گرهگرهجديدمشاهدهمی81989نزديکبه کنندگانوهايیکهازاشتراکدنبالکنیم.

گرهاولیهدر1500هاواند.ارتباطاتمیاناينگرهیهايجادشدهشوندگانکاربراناولدنبال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gephi 
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گره ارتباطاتمیان استاما رسمشده دوم برايمثالاليه مشخصنیست. هاينوظهور

 Fفرضکنید Gو گره با ارتباط دلیل به که هستند جديد گره مجموعهAدو از که

هاياولیهرهبايکیديگرازاعضايگرهاند.اگرايندوگهاياولیهاستپديدآمدهگره

هايمربوطهدرشبکهموجوداستامامشخصنیستهمدرارتباطباشند،يالBمانندگره

میانخودآن يعنیگرهآيا Fهايها، همیندلیلبرايGو به ارتباطیوجودداردخیر.

آوريشد.شوندگانجمعکنندگانودنبالرسمشبکهدقیقيکاليهديگرمجموعهدنبال

گیريگرافاليهکاربرگرافاليهدومانجامشدسببشکل18889ايناتفاقکهبراي

شد گرهسوم از اندکی تعداد ندارد. جديدي گره تقريباً شبکه اين . باارزشکمهاي

استگره فرآيندجديدشناسايیشدندجايگزينشده در باالکه درجه هايیبا بنابراين؛

11019 ياليالبههمديگرمتصلشده35581188کاربربا تمامیارتباطاتاند. هايیکه

دهد.میاناينکاربرانرانمايشمی



 اجتماعات کلی کاربران ایرانی در توئیتر. 5ل شک

 Aاجتماع 

 Bاجتماع 
 Cاجتماع 
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توئیترداريمکهبراساسيکويژگی)يعنیزبانیفارسگروهعمدهازکاربران8حالما

شناسايیکردهدنبالکردنيکديگردرتوئیتر(آن اينبدانمعناستکهاعضايهارا ايم.

کنند،خودرادنبالمیازسويکاربرانهمرنگمنتشرشدهخوشهدرتوئیترمطالب8اين

کامنتمیبرايآن آنگذارندوامکانگفتها حالبايدسراغديگروگوبا دارند. را ها

چهويژگی اساس بر فارسی توئیتر کاربران ببینیم تا برويم خوشه هر اعضاي هاي

اند.هايمشترکیبايکديگرمرتبطشدهويژگی

تحلیلعدديپارامتره بر اينبخشعالوه مانندشاخصدر هايمرکزي،ايشبکه

شوند.سپسبراساساندمعرفیمیهابرترشناختهشدههايیکهبراساساينشاخصاکانت

نمونه اجتماع درون کاربران از روشکوکران در آماري مشاهدهقواعد با شده گیري

رحلهموردويژگیدراينم1کنیم.زنیمیها،بیوگرافیو...هراجتماعرابرچسبپست

گرايشسیاسیو نوعفعالیت، مجازيکاربر، هويتحقیقیيا ارزيابیقرارگرفتهاست.

شغل.

کنند.هويتواقعیيامجازي:برخیازکاربرانتوئیترهويتخودشانراآشکارمی

ماحالنيبااگرفتنتیکآبیازسويتوئیتربهترينشاخصبرايفهمهويتکاربراست.

دراينمقاله يیشناساقابلافراديکهداراياسامیمشخصواطالعاتیکههويتفردرا

ايم.کندمالکقراردادهمی

سبک توئیتر توئیتدر انتشار سبکسبکفعالیت: اين دارد. مختلفی میانهاي ها

هاهستند.مادرۀاينسبکازجملنويسیوطنزنويسیکاربراناسامیمعروفیدارد.روزمره

 اشتراکروزمرهاينجا فعالیتنويسی، سیاسی، نظر اعالم شخصی، احساسات گذاري

.ايمعنوانبرچسبانتخابکردهاجتماعیوطنزنويسیرابه

تقسیم هايسیاسیدرايرانهمیشهمحلچالشاست.بنديگرايشگرايشسیاسی:

برچسب مقاله اين در در اصولگرايا5ها و اسالمی جمهوري نظام حامی ن،دسته،

طلبانوحامیاندولتاعتدال،مخالفانمعتدلجمهورياسالمی،طرفدارانبراندازياصالح

.اندگیريسیاسیتقسیمشدهجمهورياسالمیوفاقدجهت
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مشخصکرده را هويتخود که کاربرانی از بسیاري مشغولیتشغل: و شغل اند

می اعالم نیز را خود برنامهشاخص خبرنگاران، نويساکنند. دانشجويان اينازجملهن،

هاهستند.برچسب

زنیکاربرانهراجتماع،براساسفرمولشناسايیاجتماعات،تالشعالوهبربرچسب

گذاريشدهزيراجتماعاتموجوددرهرخوشهنیزشناسايیشوند.درادامهنتیجهبرچسب

کنیم.اجتماعاتوزيراجتماعاترامرورمی
 C اجتماع B اجتماع A اجتماع 

8981389831 85513هاتعدادگره

139358819313311181108هاتعداديال

88918385109میانگیندرجهکلی

88038383511میانگیندرجهدرونی

نسبتارتباطاتدرون

اجتماعی
درصد91درصد11درصد11

070150703107081چگالی

میانگینمرکزيت

نزديکی
075107590753

07000888070008350700008میانگینمرکزيتمیانی

برچسبکلیکاربران

سیاسی

اصولگرايانوحامیاننظام

جمهورياسالمی

غیرسیاسی

نويسیروزمره

فعالیت

اجتماعی

سیاسی

طلبانوطرفدارانبراندازياصالح

نظامجمهورياسالمی

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

دارايبیشترينهمبستگیومرکزيتمیاناعضااستوAدهداجتماعجدولباالنشانمی

 اجتماعیCاجتماع بیرون ارتباطات دارد. اعضا میان مرکزيترا و همبستگی کمترين

ارتباطکمترينAنسبتبهدواجتماعديگربیشتراست.اعضاياجتماعCکاربراناجتماع

هادارند.راباافرادبیرونازاجتماعخودي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

هاستتعدادارتباطاتکاربربااعضايگروهیکهعضوآن8.
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توئیترفعالیتنشانمیAارزيابینهايیکاربراناجتماع اينکاربراندر دهدبیشتر

هايهاحمايتازنظامجمهورياسالمیايراناست.شخصیتدارندوگرايشآن«سیاسی»

اسالمیشدهشناخته جمهوري نظام و اصولگرا رو8جناح خبرنگارانزنامهو و نگاران

گیرند.نیزدرايناجتماعقرارمی3هايمرتبطرسانه

 اجتماع توئیتريBاعضاي بیشتر غیرسیاسی»هاي آن« از بسیاري بههستند. ها

پستروزمره نويسیو شعر، محتواياشتراکاحساساتشخصی، نوشتههايبا ...دل و

فیلم موسیقی، فوتبال، اجتماعیمانند موضوعاتروزمرۀ هستند. نقدمشغول هايجديد،

اعضايايناجتماعموردتوجهبیشتردستنيازارفتارهاياجتماعیديگرانوموضوعاتی

است.بسیاريازاعضايايناجتماعهويتمجازيداشتهوهويتواقعیخودرادرتوئیتر

کنند.افشانمی

بیشترپراکندهCجتماعا کاربرانفارسیتوئیتراست. شبکه تريناجتماعموجوددر

اعضايحقیقیزياديC3وC2اعضايايناجتماعکاربرانسیاسیهستند.دوزيراجتماع

اماC1ايشناختهشدههستند.اجتماعهايسیاسیورسانههاشخصیتدارندکهبیشترآن

ويتمجازيهستند.فصلمشترکايناجتماعانتقاديامخالفتبابیشترکاربرانسیاسیباه

 زيراجتماع رويکردهايسیاسیدو جمهورياسالمیاستهرچند C2نظام زيادC3و

ینشانخوببههايمرکزياست.موضوعیکهخودرادرپراکندگیوپايینآمدنشاخص

قراردارد.C3اعازنظرهويتیبسیارنزديکبهاجتمC4دادهاست.اجتماع

دهد.خطوطاجتماعنشانمی80نمايکلیشبکهراهمراهبانمايشتمامی9شکل

برايمثالدراجتماعکلیتأملقابلمرزيمیاناجتماعاتهمنکات کهشاملCیدارد.

اصالحطیف از مختلفی میانههاي مخالفان و طرفدارانطلبان تا اسالمی جمهوري رو

طلبانومخالفانکهمربوطبهاصالحC2شود،اجتماعطلبانراشاملمینتبراندازيوسلط

ازطرفديگرمیانه رواستدرمرزبااصولگرايانوحامیانجمهورياسالمیقراردارد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8 . وضعیت و اسالمی انقالب گفتمان محمدباقرحامیان رهبري، همچون اشخاصی و اسالمی، جمهوري موجود

 قالیباف،ابراهیمرئیسی،محسنرضايی،عزتاهللضرغامیو...

 خبرگزاريفارس،تسنیم،مهرو....3
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کهبیشتراعضايآنطنزنويسانتوئیتريمخالفنظامهستنددرمرزباکاربرانC1اجتماع

کههويتمشابهیدارندهمدرکنارC4وC3.دواجتماعنويساستغیرسیاسیوروزمره

اند.همقرارگرفته

کنیدارتباطاتدرونیبهبیرونینسبتبااليیدارد.اجتماعکهمشاهدهمیطورهمان

Aدارد.شاخص BوAهايمرکزيدردواجتماعازايننظرکمترينارتباطبیرونیرا

رند.داCرقمباالترينسبتبهاجتماع

 اجتماع باالي میAچگالی باالست.نشان بسیار اجتماع اين کاربران انسجام دهد

پراکندگیبسیارزياديدارد.Cبرخالفآناجتماع

 شاخصCاجتماع نظر تفاوتاز شبکه دارد.توجهقابلهاي ديگر اجتماع دو با ی

زيراجتماعاتبیشتروچگالیبسیارمرکزيتکمتر،ارتباطاتبیرونازاجتماعبیشتر،تعداد

دهدايناجتماعانسجامکمترينسبتبهدواجتماعديگردارد.پايیننشانمی

دهدمرزاينگروهبادوینشانمیخوببهبیشترينمرکزيترادارد.گرافAاجتماع

ت.اسدهیتندرهمبسیارپررنگوCوBمرزکهیدرحالاجتماعديگربسیارکمرنگاست.

ايکهمحققاناند،اماازجنبهازاينمنظراگرچهزيراجتماعاتمختلفکشفشده

اند،تفاوتبارزيدرگرايشاتسیاسیزيراجتماعاتیچونگذارينمودهاينمقالهبرچسب

A1باA2وA3ياB1باB2وB3ياC3وC4.وجودنداشتهاست 
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 شناسی اجتماعات داخلی کاربران توئیتر ایرانی تیپ. 2شکل 

 1321 ماه یدآفرینی اجتماعات مختلف کاربران توئیتر در وقایع  نقش
 ادامه زمانیمنظوربهدر بازه در توئیتر ارتباطاتکاربرانفعالدر 88تحلیلشبکه 33تا

8831ماهيد 80حدود توئیت ترسیممنتشرشدهمیلیون کاربران ريتوئیت اساس بر را

است.دراينشبکههرگرهيککاربراست.هريالکهمیاندوگرهرسمشدهنشانشده

دهدکاربراولتوئیتیراازکاربردومبازنشر)ريتوئیت(کردهاست.می

 A2اجتماع

 اصولگرا

 

 A3اجتماع

 اصولگرا

 

 A1اجتماع

 اصولگرا

 

 C2اجتماع

مخالفان-طلباناصالح

 رومیانه

 B1اجتماع

 غیرسیاسی

 

 B2اجتماع

 غیرسیاسی

 

 B3اجتماع

 غیرسیاسی

 

 C4اجتماع

طرفدارانبراندازيو

 طلبسلطنت

 

 C1اجتماع

طنزنويسانتوئیتريمخالفنظامجمهوري

 اسالمی

 

 C3اجتماع

 طلبطرفدارانبراندازيوسلطنت
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الذکردربارۀشبکهروابطسابقهايآتیبراساساطالعاتورنگنقاطدرگراف

( کاربرانحامینظام است. تعیینشده سیاسیکاربران A1رويکرد ،A2 ،A3رنگ با )

C1آبی،کاربرانبرانداز) ،C3وC4بارنگقرمز،کاربراناصالح بارنگC2(طلب( )

ايناند.درواقعدر(بارنگزردمشخصشدهB3وB1،B2سبزوکاربرانغیرسیاسی)

تريدستهکهدارايتفاوتبیشتروتفکیکروشن1اجتماعقبلیرابه80قسمتازمقاله،

 نسبتبهيکديگرهستند،تقسیمنموديم.

درفازاولاينگزارشوضعیتگرافوهمچنینبرخیکاربرانمهمشبکهرادرسه

مطالعهشدهاست.ماهيد33و88،89روزنمونه

 1321دی  13عات توئیتری در روز وضعیت ارتباط اجتما

،قاسمسلیمانی،فرماندهنیرويقدسسپاهپاسداران8831ماهيد88درسحرگاهروزجمعه

ايتروريستیتوسطپهپادآمريکايیدرکشورعراقبهشهادتانقالباسالمی،درحادثه

جدولزيرحاويايدرتوئیتربههمراهداشت.هايبسیارگستردهرسید.اينواقعهواکنش

اطالعاترصدشدهدراجتماعاتمختلفدراينروزاست.

 1321دی ماه  13. اطالعات شبکه ریتوئیت 0جدول 

 19141 کاربر فعال تعداد گره

1881قرمزتعدادکاربربرانداز

8933آبیتعدادکاربرحامینظام

303سبزطلبتعدادکاربراصالح

8011زردتعدادکاربرغیرسیاسی

3838مشکیتعدادکاربرنامشخص

810885ريتوئیتتعداديال

83711هادرجهمتوسطيال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 دهدبهطورمتوسطهرگرهباچندگرهديگردرارتباطاست.اينشاخصنشانمی.8
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 1321دی  13های روز  گراف ارتباطات کاربران براساس ریتوئیت مبتنی بر داده. 7شکل 

دهدروزاولاعالماينخبرموقعیتکلیگرافارتباطاتکاربرانگراففوقنشانمی

طلبوحامیاننظامتوئیتربهدوبخشکلیتقسیمشدهاست.کاربراناصالحزبانفارسی

تعدادکمیازکاربرانغیرسیاسیبهاينبخشنزديکهستنداماسوکدري قراردارند.

 هابهبراندازاننزديکهستند.بخشبیشتريازآن

مربوطبهخبرشهادتسردارسلیمانیالزمبهذکراستتمامجريانتوئیت هاصرفاً

اند.ديدررسماينگرافنقشداشته88هايمنتشرشدهروزنبودهاستوهمهتوئیت

نزديکیکاربرانغیرسیاسیدرساعاتاولیهوالبتهروزهايعاديديگرنشانازحالنيباا

 اندازبرکاربرانغیرسیاسیدارد.نفوذگستردهکاربرانبر

شود)شکلنیزديدهمی3شوندهودنبال8کنندهايننکتهدرگرافکلیمبتنیبردنبال

اين9 (.مرزمیانکاربرانغیرسیاسیباکاربرانبراندازبسیارطوالنیودرهمتنیدهاست.

پیام ايندستهراحتبههايبراندازانبدانمعناستکه اختیار مییدر خصوصاًقرار گیرد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Follower 

2. Following 
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ايدر(نقشگسترده9درشکلC1گروهطنزنويسانضدنظامجمهورياسالمی)دسته

زمانیدسترسیبهاينپايم هابیشترباشد،امکانريتوئیتآنهماينموضوعدارند.طبیعتاً

بیشترخواهدبود.

 1321دی  12وضعیت ارتباط اجتماعات توئیتری در روز 
پسازواقعهشهادت،پیکرشهیدسلیمانیدرطولچهارروزدرشهرهايمختلفکشور

جمعیت با اوجاينمراسماتکه قرارگرفت. استقبالمردم ايرانتشییعومورد عراقو

ساعت(انجامشد،درشهرتهرانبرگزار80یطوالنی)حدودزمانمدتبسیارگستردهودر

گست بازتاب مراسم اين رسانهردهشد. در اي مجازي فضاي و جهان توئیترژهيوبههاي

ۀاطالعاتکنشگريکاربراناجتماعاتمختلفدراينروزدهندنشانداشت.جدولزير

است.

 1321دی ماه  12. اطالعات شبکه ریتوئیت 5جدول 

 09292 کاربر فعال تعداد گره

5111قرمزتعدادکاربربرانداز

9811آبینظامتعدادکاربرحامی

3583سبزطلبتعدادکاربراصالح

1131زردتعدادکاربرغیرسیاسی

1183مشکیتعدادکاربرنامشخص

888011ريتوئیتتعداديال

5758هادرجهمتوسطيال
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 1321دی  12های روز  گراف ارتباطات کاربران براساس ریتوئیت مبتنی بر داده .1شکل 

ديماهموجب81يايشاندرسپارخاکتاروزماهيد88شهادتشهیدسلیمانیدرروز

دهدبخشدينشانمی89گرافروزمنزويشدناجتماعبراندازدرتوئیترشدهاست.

اجتماععمده از تهران، در تشییع تا شهادت زمانی فاصلۀ در غیرسیاسی کاربران از اي

اينکاربراناندبراندازانفاصلهگرفته برخینیزصورتبهوگروهیاز واسطهبهمستقیم،

اند.نزديکیوپیوندمیاناجتماعحامینظامطلبانبهاجتماعحامینظامنزديکشدهاصالح

بوددراينروزهمچنانآغازشدهدينیز88طلبانکهازروزوبخشزياديازاصالح

ادامهدارد.

 1321دی  99تری در روز وضعیت ارتباط اجتماعات توئی
کمترازيکهفته،خبرخطايانسانیدرسرنگونیباگذشتپسازوقايعشهادتوتشییع،

،سبببروزوقايعتازهوتغییراتیوطنانهمهواپیماياوکراينیوشهادتجمعديگرياز
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اينبارباگسترششديدفعالیترسانهدرصحنه هايمختلفواقعیومجازيکشورشد.

بیند کهدرجدولاخلیو کنشگريفعاالنتوئیتررنگديگريبهخودگرفت، المللی،

زيرقابلرهگیرياست.

 1321دی ماه  99. اطالعات شبکه ریتوئیت 2جدول 

 17550 کاربر فعال تعداد گره

8191قرمزتعدادکاربربرانداز

8111آبیتعدادکاربرحامینظام

8188سبزطلبتعدادکاربراصالح

8195زردتعدادکاربرغیرسیاسی

8895مشکیتعدادکاربرنامشخص

18913ريتوئیتتعداديال

1799هادرجهمتوسطيال
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 8831دي33هايروزگرافارتباطاتکاربرانبراساسريتوئیتمبتنیبرداده.3شکل

سقوطهواپیماياوکراينی، در سپاه پدافند نقشداشتن بر مبنی شايعاتی انتشار زمان از

ینشانخوببهگراففوقطلبانشکستهشد.میانحامیاننظامواصالحگرفتهشکلوحدت

سپاهمی پدافند توسط اوکراينی هواپیمايی شدن ساقط خبر اعالم حوادثپساز دهد

پاسدارانمنجربهمنزويشدنکاربرانحامینظامدرتوئیترشدهاست.ماجرابهاينجاختم

نوعی نیز استوحتیمیانکاربرانحامینظام میدودستگنشده برخییمشاهده شود.

 اصالحواسطهبهکاربران قطبکاربران ديگر به ديگريطلب گروه اما هستند متصل ها

منزويشده یباحمايتمتعصبانهومبتنیبرتصمیمقبلیويادودستگاند.شايداينکامالً

حمايتمستدلوعقالنیتارتباطیايناجتماعقابلتوضیحباشد.
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درروزهايپسازطلبوغیرسیاسیکهاينحادثهمنجرشدهاستکاربراناصالح

اعالمخبرشهادتشهیدسلیمانیازبراندازانفاصلهگرفتهوبهکاربرانحامینظامنزديک

پیوند کاربرانبرانداز با و ازاجتماعحامیاننظامفاصلهگرفته اينبارکامالً بودند، شده

برقرارکنند.

اصالح کلینقشکاربران يکنگاه میانهدر مخالفان تعیینفاصلهرو(طلب)و در

فاصلهروزهاياولیهآنکاربرانغیرسیاسیبهبراندازانبسیارمؤثرارزيابیمی ازشود. ها

هاازبراندازاننیزشد،امابانزديکیايناجتماعبراندازان،منجربهفاصلهگرفتنغیرسیاسی

پیونديدوبارهبااجتماعبهبراندازانپسازحادثۀسقوطهواپیما،کاربرانغیرسیاسینیز

 کردند. برقرار کاربرانبراندازان با را فاصله بیشترين براندازان که روزهايی در حتی

طلبان،بیشترازکاربرانحامینظامباغیرسیاسیداشتند،ارتباطمستقیمبراندازانبااصالح

دواجتماعتواندحاکیازداشتنمفاهیممشترکمیاناينبراندازانبودهاست،کهاينمی

دهیحوزهعمومیتوسطايناجتماعباشد.وتوانبالقوهبرقراريارتباطوشکل

هاياکويتوئیترکلینقشپلیمیاناتاقصورتبهطلبانبهتعبیرياجتماعاصالح

بازيکردهومی دهیحوزهعمومیرامحققسازند.توانندامیدهايیبرايشکلايرانیرا

 تردرادامهبررسیخواهدشد.صورتدقیقاينمهمبه

 تحلیل کنشگری کاربران پل میان اجتماعات مختلف توئیتر
کاربرانیهستندکهموفقمیپل توزيعشوندها میاناجتماعاتبزرگموجوددرشبکه،

تعبیرديگرآن به باشند. داشته ازطريقآنمحتوا افراديهستندکهجريانمحتوا ازها ها

(Grandjean & Mauro, 2016: 7)شود.يکاجتماعبهاجتماعديگرمنتقلمی
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 (Dو  Cنمایش کاربران پل ). 14شکل 

راه شبکه، تحلیل گرافو نظريه دردر برايسنجشمرکزيتيکگره مختلفی هاي

تعیینمی کند)برايمثال،گرافوجودداردکهاهمیتنسبیيکرأسدرونگرافرا

شخصدريکشبکهاجتماعیچقدرمهماستيادرنظريهترکیبفضا،چقدريکاتاق

خ چقدر يکجاده يا است مهم يکساختمان استفادهدر شهري يکشبکه در وب

می که دارد وجود مرکزيت شاخص چهار شبکهطوربهشود(. آنالیز در گسترده

میمورداستفاده مرکزيتويژهقرار نزديکیو میانگی، مرکزيت، درجه  ,Scott) گیرد:

گرافمدللهیوسبههايشبکه)کههابنابرشاخصازاينشاخصهرکدام.(82-96 :2000

شاخصمرکزيت نقشپل، برايشناسايیکاربرانیبا معانیمتفاوتیدارند. است(، شده

 گیريشدهاست.میانیبرايتمامنقاطشبکهاندازه

گرافاستفاده در يکگره بودن مرکزي میزان دادن نشان براي میانی مرکزيت

کوتاهمی تعداد سنجه اين گرهشود. جفت همه میان راه گرهترين يک از که هايی

 ,Kunegis)دهدهارانشانمیگرههايهمهجفتترينراهگذرندتقسیمبرهمهکوتاهمی

گره(3 :2016 از. بسیاري زيرا است، مهم بسیار شبکه در باال مرکزي میانگی با اي

گذرند.روندازاينگرهمیايديگرمیايبهگرهمسیرهايیکهازگره
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عددشاخصمرکزيتمیانیوالبتهجايگاهيکگرهدرريختکلیبادرنظرگرفتن

کاربرشناسايیشدند800(،حدود3و1و1و9گرافاجتماعاتدرطولزمان)شکل

اند.هانقشپلرابازيکردهکهدراينگراف

کاربرانهمبراساسيافته با کاربرانتوئیترفارسیغالباً نظردرمسائلهايموجود،

هايمخالفیاسیمرتبطهستند.اينبدانمعناستکهامکانشنیدهشدنصدايديدگاهس

گیريحوزهعمومیبسیارضعیفاست.خودراندارندواحتمالشکل

می موفق مشخص موضوع يک در که هستند کاربرانی میان اين در شونداما

لگويموجوددرتوئیتردرابرخالفاينکاربراندرواقعنظراتمتعددباشند.کنندهمنتقل

شنوند،بلکهپیاماجتماعاتمختلفرامیتنهانهاندوناحیهمرزتفکراتمختلفقرارگرفته

کنند.آنرامیانايناجتماعاتتوزيعمی

 پل کاربران ويژگیجهتازآنمطالعه که است اهمیت مرزيحائز ناحیه هاي

ومی روشنکرده عمومیمؤثرايهدفشکلتواندبراجتماعاتمختلفرا دهیحوزه

هايمشترکدهدپايبنديبهکدامويژگیهاياکويمختلفنشانمیواقعشود.مرزاتاق

وگووشنیدهشدنصداييکگروهرادرگروهديگرفراهمکند.تواندبابگفتمی

پسازمشخصشدنلیستکاربرانپلتالششدهاستتابااستفادهازروشکیفی

هاپیببريم.بهاينهايمشترکآنهاياينکاربرانبهويژگییبرکدگذاريويژگیمبتن

به اقدام زير متغیرهاي الگوي با استمطابق درخواستشده کدگذاران تیم از منظور

اينبرچسببرچسب توجهبهاطالعاتپروفايلکاربروزنیاينکاربرانکنند. گذاريبا

ازسويويانجامگرفتهاست.منتشرشدهیتآخرتوئ800مطالعهمورديدقیق

 گذاری کاربران پل . متغیرهای کلی برچسب7جدول 

 صفات متغیر کیفی

 نامشخص زن مرد جنسیت کاربر

-یرواقعیغواقعیهويت

نامشخصسنتیغربیبازنمايیکاربرازسبکزندگی

نامشخصرومیانهتندروشدتاظهاراتسیاسیکاربر
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متغیرجزئیصورتبه اساس بر کاربران زدن برچسب براي کدگذاران فوق،تر هاي

اند.قراردادهمدنظرهايزيرراشاخص

 گذاری کاربران پل های جزئی برچسب . شاخص1جدول 

 شاخص متغیر

 جنسیت

تصويرپروفايلکاربر-8

مثال:-3 متنتوئیت. ازدواجکردم»اظهارنظرهايکاربردر رضا «وقتیبا بهخودمگفتمآخه»،

«روسريمافتاد!»،«دختراينچهکاريه
«بهمحمدگفتمداداشبیااينسیگارمنروبگیر»ها.مثال:لحنجمالتدرتوئیت-8

سبک 

 زندگی

:غربی

تصويرپروفايلواقعیبدونپوششاسالمی-8

اظهارنظردرتوئیتبرعلیهباورهاياقواعدکلیدين-3

هايمدرنغربی)مانندارتباطجنسیآزاد(ابرازتمايلبهپايبنديبهارزشاظهارنظرو-8

:سنتی

بازنمايیپوششاسالمیدرپروفايل-8

هايدينیهاومکانوتمايلدربارهمناسبتاظهارنظر-3

مظاهرتمدنغربیدرمحتوايتوئیت-8 مخالفتبا مثال: »ها. حیابیقدرنياچطوردخترمیتونه
«باخانوادشصحبتکنهپسرشدوستکهدربارهباشه

هویت 

 واقعی

داشتنتیکآبی-8

داشتنتصويرواضحازچهرهبههمراهاسموفامیلکامل-3

مشخصبودنمحلزندگی،تحصیلوشغل-8

هاانتشارتصويرازخوددرمتنتوئیت-1

شدت 

اظهارات 

 سیاسی

:تندرو

آمیزعلیهاشخاصوطرفداراناجتماعسیاسیمقابلتوهیناستفادهازواژگان-8

هايرکیکو...علیهاشخاصومانندقاتل،جنايتکار،فحشبخششرقابلیغاستفادهازواژگان-3

طرفداراناجتماعسیاسیمقابل

آرزوينابوديومرگبراياجتماعسیاسیمخالف-8

:رو میانه

اظهاراتسیاسی)ماننداستفادهازالقابمشهور(حفظاحترامطرفمقابلدربیان-8

هااظهارنظردربارهعملکردمثبتاجتماعمقابلوپرهیزازانکارکلیتآن-3
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مرزاجتماعحامینظامباکاربران-8جدولزيربامطالعهکاربرانپلدردوناحیهمرزي:

هايدهندهالگويويژگینشانمرزاجتماعبراندازوکاربرانغیرسیاسی،-3غیرسیاسیو

شاخصمشخص8مشترکاينکاربراناست.اينالگوبراساسباالترينتکرارحداقلدر

شدهاست.

 های کاربران پل در مرزهای اجتماعات سیاسی توئیتر . الگوی ویژگی2جدول 

 مرز
تعداد 

 کاربر

جنسیت 

 پروفایل
 هویت کاربر

بازنمایی 

فرهنگ 

 شخصی

شدت اظهارات 

 یسیاس

میزان 

 تکرار الگو

 -حامی نظام 

 غیرسیاسی
93

زن
نیمیواقعیو

نیمیمجازي
درصد38رومیانهغربی

واقعیمرد
نیمیغربیونیمی

سنتی
درصد50رومیانه

 -برانداز 

 غیرسیاسی
درصد30تندروغربیمجازي8مرد88

 مرز میان اجتماع حامی نظام و کاربران غیرسیاسی

الگوينشانمیجدولفوق کاربرانسیاسیدو و میانکاربرانحامینظام مرز دهددر

موفقازبرقراريارتباطمیانگروهیوجوددارد.

رونفر(،زنبابازنمايیفرهنگیغربیومیانه81درصدکاربراناينمرز)38الگوی اول:

هويتآن البته هستند. اظهاراتسیاسی نیمیغیدر و واقعی نیمی است.ها بوده رواقعی

هويتآن پروفايلزنانههستند. هاممکناستحقیقیيامجازيباشد.سبککاربرانیبا

هاغربیاست.وگو(آنزندگیبازنمايیشدهدرتوئیتر)ازتصاويرشخصیتاادبیاتگفت

ادبیاتنرمابرازمی با سعیمیاظهاراتسیاسیرا کنندکمترپستسیاسیکنندواساساً

منتشرکنند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ازروينشانه.8 هويتمجازي، متنولحنجمالت،صورتگرفتهتشخیصجنسیتدرکاربرانیبا هايپروفايل،

 است.
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)50الگوی دوم: میانه81درصدکاربراناينمرز هويتواقعیو با مرد نیز درنفر( رو

اظهارنظرهايسیاسیهستند.کاربراندراينمرزکاربرانیباپروفايلمردانههستند.هويت

هاتأثیرچندانیدراظهاراتشانندارد؛برخیسنتیياهاحقیقیاست.سبکزندگیآنآن

شانراباادبیاتنرمذهبیهستندامابرخیهمسبکزندگیغربیدارند.اظهاراتسیاسیم

می مطرح و پستتالشمیتيدرنهاکنند تعداد آنکنند سیاسی نصفکلهاي از ها

هاکمترباشد.هايآنپست

 که کاربران می31ديگر تشکیل را مرز اين کاربران متنوعدرصد ترکیب دهند

شد.گرايیافراطیمیگذاريدچارتقلیلهارادارندکهبابرچسباينويژگیديگرياز

 مرز میان کاربران حامی براندازی و کاربران غیرسیاسی

اينکاربراندرصد30تربودهوغیرسیاسیروشن–اماوضعیتکاربرانپلدرمرزبرانداز

گرايشوادبیاتسیاسینفر(،مردانیباهويتمجازيوسبکزندگیغربیو31مرز)

کنند.هايخودرابامحتوايسیاسیمنتشرمیاندکهبیشترتوئیتتندروبوده

 گیری بندی و نتیجه جمع
درمقالهحاضرتالششدتابهبررسیامکانیکهفضايمجازيبرايجامعۀانسانیايجاد

،پرداختهنمودهاستکردهوامیدهايیرادرتحققحوزۀعمومیوجامعۀمدنیپررنگ

استفاده با اينراستا در روششود. اجتماعی،رشتههايمیاناز علوم و کامپیوتر ايعلوم

قرارگرفت.موردمطالعهآفرينیکاربرانايرانیدرتوئیترشناختالگوينقش

درشبکهاجتماعیتوئیتر،حاکیزبانیفارسآفرينیکاربرانفعالمطالعهمستمرنقش

هاياياجتماعاتمختلفدراتاقگیريکاملحوزۀعمومیوفعالیتجزيرهشکلازعدم

استفادهازروشايناکويمختلفبراساسهموفیلیگرايشاتسیاسیاست.از هايروبا

شناسايیاجتماعات،حداقلچهاراجتماعاساسیوچندزيراجتماعبهشرحروبروشناسايی

 .ی،براندازاناسیرسیغکاربرانطلبان،شد:حامیاننظام،اصالح
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نشان زمان، طول اجتماعاتدر اين کنشگري موقعیتايشانرهگیري تغییر دهنده

برهه در يکديگر به نسبت مختلف استهاي بهبوده اين. فعالیت رصد نمونه عنوان

،کهمصادفباحادثهترورشهیدسلیمانی،تشییع8831ديماه33تا88اجتماعاتدربازه

وطنانهمیکرمیلیونیمردموسانحهسقوطهواپیماياوکراينیوشهادتجمعیديگرازپ

اجتماع ابتدا نشانداد. انبساطشبکهرا يکديگروانقباضو نسبتايناجتماعاتبا بود،

شیازپشیبطلبانبهاجتماعحامیاننظامواجتماعغیرسیاسیواصالحشدهيمنزوبرانداز

بارحامیاننظاممنزويواينخوردههمبهادرانتهاياينبازه،اينآرايشام؛نزديکشدند

شدند.

گیريحوزۀعمومیراازبینهرچندافرازشدنشبکهاجتماعیتوئیتر،امیدهايشکل

با بررسیتطبیقیکنشگريمجازيباوضعیتواقعیکشور،پژوهشگرانرا اما بردهبود،

کارب نام به امیدبخشی اتاقپديدۀ میان پل الگويران که ساخت روبرو پژواک هاي

بود.توجهجالبکنشگريايشان

عالقه نظام حامی کاربران سوي از تند اظهاراتسیاسی به غیرسیاسی ايکاربران

گیرند،امادربرابراجتماعبراندازبرداشتديگريداشتهنداشتهوازآننهايتفاصلهرامی

شود.اينرويکردباتوجهبهقرارگرفتنايندوگروهدرستقبالمیوازسخنانتندايشانا

ترسیم که اپوزيسیون برابر در موجود وضع مسئول آرمانیجايگاه مطلوب وضع کننده

 است.لیتحلقابلاست،

پروفايل نظام حامی غیرسیاسیو کاربران مرز در الگوهايموجود ودر هايزنانه

وياولکهبیشترکاربرانآنپروفايلزنانهدارندتوزيعهويتشود.درالگمردانهديدهمی

نیمیازآن اندهاهويتواقعیخودراآشکارکردهحقیقیومجازيمعنادارنیست.تقريباً

هايزنانه،بازنمايیازسبکونیمیديگرهويتمجازيدارند.نقطهمشترکاينپروفايل

عکس عموماً توئیتحهايبیزندگیغربیاست. ديگر زيستجابو درباره هايیکه

نشانمی ايشاناست، واجتماعیروزمره دهدمتمايلبهسبکزندگیمدرنغربیبوده

عناصردينیکمتردرآنديدهمی البتهدرموارديخاصمانندمناسباتماهمعموالً شود.
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رمضانتاحدينمادهايعمومیدينیدرجلوه محرميا حضوردارد. کاربرانمرزيها،

هاباالگويدوم،بیشترپروفايلمردانهدارندوهويتواقعیخودحامیاننظاموغیرسیاسی

می اعالم سبکرا بازنمايی در وضعیتمشابهی کاربران اين اولیه برخالفمدل کنند.

هايدينیوغربیوبرخیديگرازالمانهايالمانهااززندگیخودندارند.برخیازآن

 برند.ذهبیدربازنمايیسبکزندگیخودبهرهمیم

پروفايلبیشترکاربرانمرزيمیانبراندازانوکاربرانغیرسیاسیمردانهاست.قريب

کنندوبازنمايیسبکزيستايشانغربیوهاهويتواقعیخودرااعالمنمیبهاتفاقآن

 مدرناست.

اندحامینظاموغیرسیاسیظاهرشدهاکثريتکاربرانیکهدرنقشپلمیانکاربران

 درطرفمرزبراندازانخالفاينموضوعصادقاست.کهیدرحالهويتواقعیدارند.

 براي براندازان که معناست بدان قرارتوجهجلباين شايد ندارند. اعتمادسازي به نیاز

 حاکمیت برابر در مخفینوعبهگرفتن براي مجوزي غیرسیاسی کاربران ذهن در ی

هويتباشد.اينامراماازسويحامیاننظامپذيرفتهشدهنیستوتنهاافراديباداشتننگه

تواننداعتمادکاربرانغیرسیاسیراجلبکنندوهويتمشخص)والبتهديگرشرايط(می

 جوواردعقالنیتارتباطیشوند.ازبحرانمشروعیتناشیازهمسويیبانظاممسئولخار

خصیصهمشترکاغلبکاربرانمرزي)درهردومرزموردمطالعه(بازنمايیفرهنگی

غربیودوريازعناصردينیباانگیزۀتظاهربهآزادانديشیوپرهیزازموضعانگتعصب

ويژگی از خود معرفی در که کاربرانی کردهاست. استفاده مذهبی هاي کمتر موفقاند

شده موردتوجهاند بگیرند، قرار غیرسیاسی کاربران ذهنیکلیشهچراکهمشترک هاي

نمی اول، برخورد در عمومی گفتمانمخاطبان پذيراي و شکسته را ذهنی گارد تواند

عمومیباشد.البتهاينموضوعازجهتهمبستگیاساسینیازمندمطالعاتتکمیلیاستو

بودتوانبرايداليلديگريمی آنمتصور روحیاتمذهبیدر؛ کاربرانیبا ماننداينکه

دراندناتوانعالقهياهابیبرقراريارتباطباديگرطیف .يااينکهکاربرانغیرسیاسیصرفاً
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برايخودجايز را کاربرانحامینظام امکانهمدلیبا عمومی، برخیمسائلسیاسیو

 خودراحفظکردهومحافظهکارند.هايسیاسی،فاصلۀدانندوازشخصیتمی

استفادهازادبیاتطنزبرايبیانمسائلسیاسی،ديگرفصلمشترکغالبکاربرانپل

 مرز دو هر نشانموردمطالعهدر که آغازاست براي فراغت و سرگرمی بستر دهندۀ

8هايمباحثسیاسیاست.گیريوگووورودبهموضعگفت
 

 هاينوينتعمیقوپیشبرددانشهمازجهتروشپژوهشحاضرامیدواراستبه

روشازآنجاکهاما؛مطالعاترسانهوهمازجهتموضوعتوئیترفارسیکمککردهباشد

 در آن کاربران و توئیتر از توصیفی پژوهشبیشتر انجام8831ماهيداين بدون بوده،

تحلیل کیفیعمیق توانینمهايپردازشمتنیو يریگشکلدرباره عدم يریگشکليا

می پیشنهاد عمومیسخندقیقیگفتو دادهحوزه از استفاده با محققان ساير هايشود

تريرابهتراثايندانشنوپابیفزايند.هايعمیقهمینپژوهشويادادگانمشابه،تحلیل

شبکه ساير در پژوهشی چنین بررسی بههمچنین اجتماعی مکملهاي اينستاگرام، ويژه

هاياجتماعیوفرهنگیخواهدبود.یبرايپژوهشحاضردرسايرحوزهخوب

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

می.8 اينويژگیدررفتاردرازمدتکاربرانمشاهده برههموردمطالعه)شهادتشهیدسلیمانیوالبته شودودر

 جمعیازهموطنان(ادبیاتطنزمورداستفادهنبودهاست.
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