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Abstract 
Although, the reasoned and open debate that results in the formation of 

public opinion is a defining feature of Habermas' notion of the public sphere. 

However, because of the clustering of people and their exposure to similar 

concepts and ideas, there will be less conversation and conflict of votes on 

Persian Twitter, and if there is, it will be illogical and reasoned. This study 

aims to discover and explore the distinctive traits and features of users who 

are scattered among the network's major poles and enable communication. 

We determined brokers' exact activities and utterances by optimizing 

centrality indicators and categorizing their tweets using a social media 

critical discourse analysis approach. Finally, after summarising and 

concluding, we demonstrated how the brokers' words and deeds parallel 

Habermas' theory of communicative action. We deduced that if the user 

applies the criteria suggested in the theory of communicative action, they 

will most likely function as a mediator or facilitator of communication in a 

distinct and unrelated cluster rather than in the midst of the communication 

stream, which is connected to other clusters. 

Keywords: Broker, Public Sphere, Communication Action, Persian 

Twitter, Network Analysis. 
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 یدگینقش بروکرها در کاهش قطب ؛یمثابه حوزه عموم به ترییتو

و سقوط  یمانی)موردمطالعه: ترور سردار سل یفارس ترییتو

 (ینیاوکرا یمایهواپ

 

   یقدس رمحمدیام
دانشگاه عالمه  ،یکارشناس ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماع

 رانیتهران، ا ،یطباطبائ
 

   یاکبرزاده جهرم نیالد جمال دیس
 ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یرشته علوم ارتباطات اجتماع اریاستاد

 رانیتهران، ا
 

  چکیده
گیريافکارعمومیبینجامد،مشخصهنظريهحوزهوگوومباحثهمستدلوآزادانهکهبهشکلاگرچه،گفت

باافکاروعقايدهاآنايشدنکاربرانومواجههخوشهعلتبهعمومیهابرماساست؛امادرتويیترفارسی

 پديدوگوگفتمشابه، کمتر تضاربآرا بررسیخواهدآمدو اينپژوهششناسايیو انجام هدفاز .

مشخصهويژگی و منحصربهها قطبهاي میان در استکه کاربرانی فارسیفرد تويیتر شبکه اصلی هاي

دهند.هايشبکهراانجاممیانقطبوگومیگريارتباطوفراهمآوردنزمینهگفتوکارتسهیلشدهعيتوز

ازطريقبهینه شناسايیويمرکزيت،واسطهارهایمعسازيبرايتحققاينهدفابتدا گران)بروکرها(را

هاياجتماعی،کردارهاورويکردتحلیلگفتمانانتقاديرسانهبراساسهايآنانسپسباکدگذاريتويیت

نموديمگفتارهايخاصآن تعیین را بخشنتیجهها در و پايان در . و گفتارها تشابه يکردارهاگیري،

نظريهمدنظرهايواستنباطنموديم،کاربرانیويژگیدادهنشانرابانظريهکنشارتباطیهابرماسبروکرها

هستندکهدرمیانهجريانارتباطیومرتبطباسايرخوشه دارا قراردارندودرقامتکنشارتباطیرا ها

تسهیلطهواس نهشوندیمگرارتباطیظاهرگريا وبدونارتباطباديگريیکهدرخوشههاآن، هايمجزا

 .رندیگیمهايشبکهقراربخش

.شبکه لیتحل ،یفارس تریتوئ ،یکنش ارتباط ،یحوزه عموم ،بروکر :ها واژهکلید
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 مقدمه

هايهابرماسرجوعتوانبهانديشهصرجديدمیهاودموکراسیدرعدرموردنقشرسانه

تقويت و اطالعات انتقال در رسانه توانايی به نسبت خود، نظريات هابرماسدر کرد.

تصمیم در گیريمشارکتمردم شکلدیتأکها الزمه را آن و دارد حوزهفراوان گیري

 اصلیمی1دموکراسیمشورتیمتعاقباًعمومیو منبع مشورت، آن در مدلیکه پندارد؛

است رسانه(Habermas, 2006)مشروعیتقانون تولد پساز علی. اجتماعی، رغمهاي

بینیخوش به نسبت اولیه نظارتظرفیتهاي و کنترل از رهايی در فناوري اين هاي

،تسهیلمواجههکاربرانباعقايدوافکارگوناگونوهمچنینمباحثهمردمپیرامونهادولت

«2هموفیلی»آنچهعلتبههاموضوعاتمختلف،ايننگرانیدرحالافزايشاستکهرسانه

می نامیده 3قطبیدگیسیاسی»شود، افزايشمی« یکهمشورتیدموکراسهندوآرماندرا

جامعه ايدهمتکیبه از اکوسیستمیسالم و آگاه چالشايکامالً با هايرقابتیاسترا

.(Bail et al., 2018)سازنددچارمی

شدهازدهند،شبکهريتويیتاستخراجهايمتعدديدرايرانوجهاننشانمیپژوهش

تويیت در کاربران رخدادهاهاي اجتماعی و سیاسی وجزيرهصورتبهي درآمده اي

نامهايفکريدرخوشههوادارانگروه 4اتاقپژواک»هايیکهازآنبا شود،دريادمی«

هم نزديکی و میدورازبهفکران قرار خود  , Conover et al., 2013)گیرندمخالفان

Khazraee, 2019)شبکهمنشننیزاگرچهبرخالفشبکهريتويیتدراکثرمواقعهمگون.

هايشضپیاممباينباانديشهتنیدهاستوشرايطیرابرايقرارگیريکاربردرمعرودرهم

جادشدهياترحاکیازآناستکهدربیشترمواقع،تعاملهايدقیقکندامابررسیايجادمی

درشبکهمنشنبهسببتزريقمحتوايحزبیازسويکاربرانباانگیزهوبانیتتهاجمبه

.(Conover et al., 2013)مفاهمهمنظوربهپذيردونهديدگاهمخالفصورتمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Deliberative Democracy 
2.Homophily 

.افتددهدارتباطمیانافرادمشابهباترخباالترينسبتبهافرادغیرمشابهاتفاقمیهموفیلی،اصلیاستکهنشانمی

3.Political Polarization 

4.Echo Chamber 
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آندرقطبیدگیسیاسی،دوریتأثهايمتضادبايکديگرودررابطهبامواجههنگرش

هايمخالفکنند،تماسبینگروهمیدیتأکنگاهمتفاوتوجوددارد.متفکراننگاهاول،

راکاهشدادهوبهجادشدهياهايیکهدرغیابتعاملمثبت،توانداختالفاتوکلیشهمی

موججديدترياز بر مبتنی که دوم نگاه در افزايشدهد. سیاسیرا مصالحه آن دنبال

 ايننکته بر معرضافرادمیدیتأکمطالعاتاست، گرفتندر قرار که دارايشود يکه

پیِديدگاه در و کند ايجاد معکوس اثرات است ممکن هستند، مخالف سیاسی هاي

.(Bail et al., 2018)پافشاريکاربرانبرعقیدهقبلیخود،قطبیدگیسیاسیتشديدشود

هاينادرستازدهند،تصحیحاخبارونگرشموضعدوم،برخیمطالعاتنشانمیديیتأدر

مفیدنیست،بلکهحتیممکنهاسوءبرداشتبرايکاهشتنهانهطريقارائهاخبارصحیح،

.(ShuKai et al., 2017)هايايدئولوژيکافزايشدهدرادرگروههاسوءبرداشتاست

ازآنجاکه توجهقابلشواهد يا دارد،ديیتأیبرايرد وجود مذکور رويکرد دو هر

هاياجتماعینیازبهبررسیومطالعهانواعهابرايکاهشقطبیدگیسیاسیدررسانهتالش

،ممکناستهاآنهايويژگیحسببههايیموضوعیداردکهياموقعیتکردارها،هاامیپ

شرايطیافتهيکاهشقطبیدگیسیاسی يا معکوسجادشدهياو اثرِ آن، در ودادهرخکه

ریتأثبرخالفانتظار،قطبیدگیسیاسیافزايشيابد.الزمبهذکراست،عمدهمطالعاتیکه

یقرارداده،موردبررسکنشکاربرانرادرقطبیدگیسیاسیوبهدنبالآنحوزهعمومی

 افکار رهبران واسطهمؤثرانعنوانبهبر نقش کمتر و داشته تمرکز خوشه گرانهر

موردکاوشقراردادهاست) را (Bail et al., 2018)بروکرها( منظوراز  افکار،رهبران.

و دارند قرار خوشه همان کاربران اقبال مورد خوشه، يک در که هستند کاربرانی

کاربرانیهستندکهماننديکپلقرارمیموردتوجههاآنهايتويیت بروکرها، گیرداما

قطب میمیان قرار شبکه اصلی خوشههاي میان ارتباط برقراري و تگیرند را سهیلها

کنند.می

وپرماجرادوهفته»بهدنبالاتفاقاتحینوپسازترورشهیدسلیمانیکهازآنبه

استثنايی هفته« دو اين وقايع به نسبت که شد آغاز تويیتر در موجی است، شده ياد
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نشانواکنش اول وهله پژوهشدر اين در داد. بروز خود از را متفاوتی و سريع هاي

ردهیم،می اين کاهشيا به چطور اويدادها در سیاسی فارسیفزايشقطبیدگی تويیتر

گران)بروکرها(رايگفتمانیوکرداريواسطهزهايتمااندودرادامهمطالعهنمودهکمک

برکاهشياافزايشتواندیهايیماتخاذچهويژگیتادريابیمدادهدردستورکارخودقرار

نزلهتعینیازافکارعمومیايرانمؤثرباشد.مقطبیدگیدرتويیترفارسیبه

 تحقیق سؤاالت

 اشبکهيهاهمگان حوادث خالل در فارسی تويیتر در ساختار89ماهيدي چگونه

بعدازترورسردارسلیدگیقطباند؟افتهي تفاوتیمانیشبکه بعدازسقوطهواپیچه مایبا

 دارد؟

 دارند؟وکدامکاربراندرهرخوشهنقشرهبرانافکار ياکنشگراناصلیخوشهرا

 کدامکاربراننقشبروکررادرشبکهدارند؟

 داردويیهایژگيچهوشود،یچگونهتوسطبروکرهااجرامیافکارعمومیدهشکل

کند؟یبارهبرانافکارمیچهتفاوت

 پیشینه پژوهش

 حوزه عمومی مثابه بهتوییتر 

تنهاهايجمعیشناسايیکردنههابهرسانهخانهروندتحولیکههابرماسدرانتقالازقهوه

رسانه عصر از فراتر بلکه نشده گرفتنمتوقف نظر در با است. يافته ادامه جمعی هاي

بهمدلاونقدتوانیمهايمعاصريهابرماس،بديهیاستکهدرعصررسانههافرضشیپ

يشهروندانعاديجابهازهمهتمرکزصريحاينمدلبرنخبگانجامعهترمهمواردنمود.

عنوانبههاياجتماعیظهوررسانههايمعاصرمنطبقنیست.برشرايطرسانهلزوماًاستکه

سريع اخباروتروحتیمتنوعفضايیبرايارتباطبیشتر، برايانتشاروبحثدرمورد تر

افزايشپیچیدگیمحیطرسانهامور به اينامرباعثعمومیمنجر است. ايمعاصرشده

درسطحملیکهممکناستدرشبکهجهانیفردمنحصربهيعمومیهاحوزهشدهاستتا
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جرياناطالعاتوجودداشتهباشند،باهمديگرادغامشوند.دراينشرايطالزماستتااين

مفهومحوزهعمومیرابهتويیتراطالقنمودياتوانیماساساًپرسشراطرحنمايیمکهآيا

اقتصادپلتفرم،ازجملههايگوناگونیبرايپاسخبهاينپرسشالزماستتامشخصهخیر؟

ازويژگی برخیديگر و آن نظارتبر اجتماعی، شبکه به دسترسی پلتفرم، هايداخلی

آنخصوصیت به خود پروژه در هابرماس که شبکههايی براي را بود نموده توجه ها

اجتماعیتويیترنیزبررسیکنیم.

هابرايمشارکتتويیتريدرتحقیقاتنشاندادهاست،هشتگ های پلتفرم توییتر: قابلیت

هشتگ اهمیتزياديدارند. فوري، اخبار میزمان قادر را همچنینکاربران تاها سازند

موضوعاتمشترک فعالیتنديآهمگردموردعالقهپیرامون به هايمشترکمخاطبانيا

(Highfield et al., 2013)بپردازند . (2111)زاپاويگنا راکندیماذعان زبان هشتگ،

يتويیتتلقیريوجوپذجستافزايشمنظوربهتواندکردهواستفادهآنمیوجوجستقابل

(کارکردديگريرانیزبرايهشتگشناسايیکردهاست2114تريمینیا)حالنیدرعشود.

گذاري)بدونهیچبامنشننمودنوهشتگصرفاًودرپژوهشخودبرنقشکاربرانیکه

آگاه پی در متنی( جنبش از شبکه افراد ساير بودهمدنظرکردن دیتأکاند،

(Tremayne, 2014)کندمی

شکل فرايند شبکهدر ساختار گیري اجتماعی، خوشهباگذشتهاي درزمان هايی

درشبکهتحتتأثیراطرافمضامینمشترکمی شودکهجرياناطالعاتوارتباطاترا

می قرار ريتويیتپیاممثالعنوانبهدهد. طريق از تويیتر حسابدر يکحساببه از ها

هايیکهدنبالتوسطيکیازحسابشدهارسالهايعمومیتوانندپیامديگر،کاربرانمی

می تفسیر با کلماتيا همان دقیق بازنشر طريق از را شبکهشدهاضافهکنند به )کوت(،

پیروانخودارسالکنند.موارديکهدرباالمرورشد،اشکالجديديازارتباطاترادر

هايشبکهتويیترهابراياثباتظرفیتدهدکهبررسیآنشبکهاجتماعیتويیترتوضیحمی

یالزماست.حوزهعمومعنوانبه
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می اقتصاد توییتر: ارتباطاتسیاسیهابرماستأکید حوزه فقط عمومی حوزه که کند

بلکهحوزه عمومینیست، ،عالوهبهايفارغازسانسوردولتومالکیتخصوصیاست.

 ,Fuchs)کند،منطقحوزهعمومیمستقلازقدرتاقتصاديوسیاسیاستتصريحمی

هابرماس(2014 اصلی نگرانی می. تبلیغات که است اين تبلیغات مورد نقشدر تواند

هايکاربربهکااليخصوصیکهتوسطزدادرمیانعمومداشتهباشد.تبديلدادهستسیا

رسانهشرکت میهاي کنترل اجتماعی سیاستهاي کمک با حريمشود حفظ هاي

می قانونی سیاست(Habermas, 1991)شودخصوصی در مثال براي آمده. تويیتر هاي

 برايدنبال»است: تويیتر تويیتوقتیاز میکردن، تعاملاستفاده يا جستجو کنید،کردن،

گوگل،فیسبوک،تويیتر،ويبو،«ممکناستازايناقداماتبرايتبلیغاتاستفادهکنیم.

پرکاراستترنیپ از اينستاگرام همهبردترينرسانهو که هستند جهان هاياجتماعیدر

میشرکتهاآن انتفاعی هاي شرکتهاآنباشند. بلکهفقط نیستند، ارتباطی هاي

فروشندوحقهايهدفمندرامیآگهیهاآنهمههايتبلیغاتیبزرگینیزهستند.آژانس

نیمهعمومیوعمومیکاربران براياينمنظورتجارتکاالهاياطالعاتخصوصی، را

کنند.تويیترباارائهگزينهانصرافهايحفظحريمخصوصیخودتضمینمیدرسیاست

دهدتبلیغاتنمايشکندوبهکاربرانامکانمیازاينحقتاحدوديخودرامحدودمی

تويیترشدهداده تجاري شرکاي ساير با گذاشته اشتراک به اطالعات اساس بر

.(Fuchs, 2014)نباشد

 دسترسی به توییتر: اينترنتدسترسیندارند؛ به مردم همه پیوستنبهحالنيباااگرچه ،

هاياجتماعیرايگاناست.البتهدرهمینشرايطهمبرايبرخیازافرادخريديکرسانه

زياديدارد. اشتراکاينترنتیهزينه نمودن تهیه يا اينترنتو به قابلیتاتصال با دستگاه

فآنفضايهايديجیتالاطراآورياينترنتوفنکهیدرحالپژوهشگرانبراينباورندکه

دهند.بههمینترتیببرخیکنند،امالزوماًحوزهعمومیراشکلنمیعمومیرافراهممی

بهاطالعات مستقیماًهايآنالينتسهیلمیکهتوسطرسانهمعتقدنددسترسیبیشتر شود،

.(Kruse et al., 2017)شودمنجربهافزايشمشارکتسیاسی،يامشارکتمدنیبیشترنمی
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می نظارت در توییتر: محدوديت باعث نظارت شبکهازآنجاکهشود. در هاينظارت

اين دارد، مشاهدههاشبکهاجتماعیوجود دلیلنظارتو ازجملهشدنتوسطديگرانبه

دوستان،خانواده،کارفرمايان،پلیسونهادهايدولتیاحتماالًفضاهايیهستندکهرفتاردر

میهاآن برايمحدود سايت از استفاده در کاربران که را آزادي نظارت، اين شود.

کند.درعوض،ممکناستکنند،محدودمیهااحساسمیداروآزادايدهنظرمعنیتبادل

ترس از بالقوهکاربران تأثیر و اذيتآنالين و آزار روابط يا اشتغال بر که باهاآناي

اظهارنظرصادقانهدرموردگرايش از ودوستانشاندارد، هايسیاسیخودمرددخانواده

.(Kruse et al., 2017)باشند

الگوريتم توییتر و الگوریتم: اساسها کلیکمیبر آن روي کهآنچه را آنچه کنیم،

بینیخواهندباچهکسیقصدداريمتعاملبرقرارکنیمراپیشکهنياخواهیمببینیمويامی

اينمی مانعاز معموالً اينفیلترها، اطالعاتکرد. نظراتمخالفيا نقطه افراد شوندکه

دربار الگوريتممتنوع زيرا کنند، مشاهده موضوعاتخاصرا باه مطابق اطالعاترا ها

.(Kruse et al., 2017)کنندبنديمیوجوومشاهدهپیشینیکاربراناولويتجست

زیرآمیتحقياپتو،واژهريمبارزهاززاي1لحافريمبارزهازز توییتر و مبارزه زیر لحاف:

کاذبانجامتياستکهبهفرداحساسرضايايمجازیاجتماعيهاتیدروصففعال

میعمل هیواقعریتأثکهیدرحالدهند،یمثبترا برخیاست.زیناچاریبسايچیآنکار

بینندگانهارسانهکنندکهبعضیمحققاناستداللمی مانندتلويزيون، اشباعباالعادهفوق،

يدخالتواقعیمدنی،دربینندگانجابهاينهیاهوجهیدرنتسازندواطالعاتسیاسیمی

اند.کنندکهکنشسیاسیانجامدادهفکرمیهاآنشودواحساسفعالیتسیاسیايجادمی

جی،موافقتيامخالفتخودراباتادريکنظرسنشودياممکناستازکاربرانخواسته

مطرحکنندهايگزينه گزينهپیشرو اينشرايطکه در شدههايپاسخ؛ گويیمحدود

تعويق به عمومی حوزه در عمومی امور درباره مباحثه و مشورت است،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Slacktivism 
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.(Christensen, 2011; Glenn, 2015)افتدمی

 :میسینارستوییتر و  انسان انقالبصنعتیمیل پساز معتقدند يبرابرخیپژوهشگران

پیرامونخودتشديد2بردناقتدارهايسؤالونیازبهزير1کنترلمحیطخود،خودمختاري

شودکهدرآنخود،خودِتمايلیبرايخودتعريفمیعنوانبه3شدهاست.خودشیفتگی

هايیکهراهبراست،اماانگیزهخودخواهانهندارد.خودشیفتگیدراينجابرايدرکنیت

فضايرسانه رخمیدر اينگرايشهاياجتماعی دادن قرار و بافتتاريخیدهد در ها

میاستف اده سیاسی افکار از برخی اختالل. و بیماري معناي به نه درشدهانیبشود

میکروبالگ خودشیفته نظر اين از تويیتر نظیر صريحمحورندهايی هدف با نه زيرا

يا وجود نیتاظهار با بلکه افزايشتعامالتمدنی يا عمومی يکحوزه مشارکتدر

میتوجهجلب (Papacharissi et al., 2009)شوندبیان حالنيباا. از بعضاًراتیتأثنبايد

رسانه يا عمومیو افکار بر ايننوعمحتوا همینزياد به هايجرياناصلیغفلتنمود.

هاوصفحاتعمومیبالگدارشدنيپدیدرفتگیخودشترتیبدربسیاريازمواردهمین

کند.دموکراتیکشدنفضاکمکمیيیوچندصدامتنوعبهطرزخاصیبه

میرسانه توییتر و گمنامی: مهیا را بستري آنالين میهاي که وکنند مکالمات تواند

ازمرزهايجغرافیايیعبوردهد. نسبیدربیان4همچنینامکانگمنامیهاآنمباحثاترا

افکارعمومیپرواشدنمنجربهقدرتمندشدنوبیتواندیمکهکنندشخصیرافراهممی

البتهبرخیمحققاننظرمتفاوتیدارندوبرشودوترسازنهادهاينظارتیراکاهشدهد.

در احترام و ادب رعايت به نسبت مسئولیت احساس گمنامی، امکان که باورند اين

وگوگفت هاياجتماعیباشودمباحثاتدرشبکهدهدوباعثمیقرارمیالشعاعتحترا

میانبی ارتباطات به نسبت بیشتري تضعیفادبی خود اين که شود دنبال کنندهفردي

ریگشکل اين در عمومی حوزه .(Peddinti et al., 2017)هاستشبکهي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Autonomy 

2. Authority 
3.Narcissism 

4. Anonymity 
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درطورهمان توییتر و قطبیدگی: افراد است، شده داده نشان توسطبرخیمحققان که

هايگیرند.دررسانههايسیاسیبیشتردرمعرضمحتوايهمگنويکدستقرارمیگروه

رهب گروهاجتماعی، درون در را همگن عقايد دارند تمايل افکار شده،ران قطبی هاي

سانستینکهتوسططورهمان.مفهوماتاقپژواک،(Recuero et al., 2019)تقويتکنند

هايبسیاربسته،افرادتمايلدارندداردکهدرداخلاينگروهدیتأک،شنهادشدهیپ(2111)

شوندتاباديگرانیفقطبامحتوايهمفکردرارتباطباشنددراينفرايند،افرادتشويقمی

گروه اين لذا و کنند برقرار ارتباط هستند، مشابه وجوه برخی از انواعکه نسبتبه ها

ازطريقاينروندجادشدهيايهابحثچندپارگیدرمختلفاطالعات،کمتربازهستند.

 عمومیآسیببرساند. حوزه پژوهشگرانمثالعنوانبهممکناستبه جمعیت»برخیاز

يکساختاررايجدرشبکهتويیترشناسايیکردند.ويژگیاينساختار،عنوانبهرا«1قطبیده

اينساختاردوقطبی،فضايیراوجوددارد.هاآنوجوددوگروهاستکهارتباطکمیبین

می نتیجهايجاد که کاربران2هايمغرضانهگیريکنند توسطساير  تا دارد احتمال بیشتر

تقويتشوند و (Recuero et al., 2019)تأيید عالوهبه. فقدان پل»، قطب« دو میان در

گیرييکحوزهعمومیهايراديکالیخواهدشدکهازشکلشبکه،منجربهايجادگروه

.(Papacharissi & de Fatima Oliveira, 2012)کنندمناسبجلوگیريمی

دهد،سهرويکرداصلیدربابرابطهبنديتحقیقاتمتعددنشانمیی،جمعطورکلبه

خوش رويکرد دارد. وجود عمومی حوزه و علیتويیتر را تويیتر که برخیبینانه رغم

؛رويکردداندیمبنديجديدآنها،مصداقیازحوزهعمومیهابرماسدرصورتکاستی

داندبلکهآنراحوزهعمومینمیتنهانهکردهوکهنقاطضعفتويیتررابرجستهبدبینانه

 را وگوهاگفتدکنندهيتشدآن موارد برخی در و حزبی چندپاره، دگرِیبازتولي

امارويکردمعتدلینیزوجودداردکهنیبنيدراداند.هايجنسیتیواقتصاديمینابرابري

نگاهصفرويکیبهحوزهعمومیمردوداستوباي براساسآن، مثابهبهداينمفهومرا

آنحوزهعمومیهابرماسقرارداردوهررسانهبرپیوستاريدرنظرگرفتکهمنتهی الیهِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Polarized Crowds 
2. Biased Conclusions 
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ايده عمومیِ حوزه تا خود رتبهاساسفاصله بپذيريم،بنديمیآل را نگاه اين اگر شود.

هابهآنهايبیشتريبرايحفظحريمخصوصیکاربرانبستريکهگزينهعنوانبهتويیتر

می میارائه مطرح آن در بیشتر انتقادي و سیاسی مباحث و سايرکند به نسبت شود،

هاياجتماعیوضعیتبهتريبهلحاظنزديکبودنبهايدهحوزهعمومیهابرماسیرسانه

 دارد.

 بروکر و نقش آن در کاهش قطبیدگی

سیاستکهطينديفرایدگیقطباست،یدرس رفتهويیبهسمتواگرایاسیآن،نظراتِ

هايدوحزبی،قطبیدگیدراکثرحکومت.انجامدیمیکيدئولوژيايگربهافراطتيدرنها

معموالً،یدگیدراثرقطبهايآندوحزباست.هاوهويتسیاسی،مظهرتنشايدئولوژي

ترتندروهافراهميبرادانیومردیگیوموردتوجهقرارمشدهدهیکمترشنروهاانهیميصدا

.شودیم میحالنیدرعقطبیدگی استدرکه ممکن دموکراتیکباشد، طبیعیو تواند

راتیتأثمدتیطوالن در و باشد داشته مخرب و دموکراسیکارکردهاسو اساسی ي

کند ايجاد (Baldassarri & Gelman, 2015)اختالل شکلیکهیهنگام. به قطبیدگی

می قالبمخربادامه در سیاسترا مردم، ما»يابد، مقابل« ديگري»در کنند.میدرک«

تقويتمیانددادهمحققانهشدار خودرا کهقطبیدگیمخرب، يسوبهکندوکشوررا

کشاندکههیچراهآسانیبرايجبرانآنوجودندارديکمارپیچعصبانیتوتفرقهمی

(Carmines et al., 2012).وضعیتیکهدوقطبیِمخربدرکندیماذعان(1389)یکاله

وگوبهازگفتیواگرشکلردیگیدرنميیوگودوقطبمخالفگفتانیمايجادشود،

.شنوندیرانمگريکديحرفنیپرخاشگرانهخواهدبودوطرف،ديوجودآ

داده نشان خود تحقیق در ولز و جکسون روايتجابهبروکرهااند، ساختن هايي

 محتواي دشدهیتولبديع، يا افکار رهبران ريتويیتدشدهیتولتوسط را يکديگر توسط

کنند.چیزيکهياجزئیاتمفهومیبهآناضافهمیکنندهقيتشوهايپیامصرفاًکنندومی

باسايرکاربرانیاستکهدربارههاآنکند،مشارکتمکررهاراازسايرينمتمايزمیآن

می منتشر محتوا واقعه، دتوانیمکنندو نیزشود. خود ازبروکرهاشاملکاربرانمخالفِ
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هايديگردرکنارمکالماتخود،گذاريوارتقاحسابطريقريتويیتکردن،بهاشتراک

سازند.بهاينمعنیکهاينکاربراندروهلهاولازطريقهاييکشبکهمیپُلی،میانقطب

اضافه و ريتويیت و افکار رهایتفسکردن آن به خود ازي درکمتقابل ايجاد درصدد

در؛و(Welles & Jackson, 2019)اندمحتوايیهستندکهآنراتويیتياريتويیتنموده

اي،دانستههايزبانیياکردارهايشبکهستراتژييبرخیاریکارگبهمراتببعديازطريق

کنند.ياندانستهبهکاهشاثراتمخربدوقطبیدرشبکهکمکمی

بروکر» نقشدروازه« میها ايفا درشبکه عدمبانیرا گفتمانیخود، کار با کنندو

اما؛دشونهارابرطرفکردهومانعازقطبیدگیشبکهمیتوافقوفهممشترکمیانگروه

 بروکرهابرخی به استوکر»هاآنکه سوخت« میيا گفته خوشهرسان يک در شود

دهندکاربرانيکخوشهرابههايیکهانجاممیوازطريقتعدادزيادريتويیتقرارگرفته

متصلمی يکديگر ايفانقشسوختدرواقعکنندو قطبیدگیشبکه برايتداوم رسانرا

.(Welles & Jackson, 2019)کنندمی

 روش

براي مقیاسکالن در اجتماعی شبکه تحلیل از ترکیبی مقاله اين در ما تحلیل روش

شکل ساختار شناسايی گفتمان تحلیل و شبکه استراتژيشبکهگیري اجتماعی هايهاي

 شدهاستفادهزبانی کردارهاي اشبکهو گرفتهانجامي درکبهترمنظوربهتوسطکاربران

نمونهتحقنيدراروابطقدرتدرشبکهتويیتراست. لیتحلوهیوسپسشقیبخشابتدا

.میکنیمحيتويیترراتشريهاتويیت

 ها دادهگردآوری 

زمان از ازآنجاکه استهاماه،89ماهيدحوادث پژوهش اين انجام تاريخ از ،پیش

APIازطريقتويیتريهابهدادهگانيرایدسترس
ناممکنبود.گانيصورترابهاينشبکه1

نهیکهدرزم«اليفوب»یهاراازشرکتخصوصتادادهمیگرفتمیماتصمطيشرانيدرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Application Programming Interface Method 
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تحل و برايکند،یمتیفعالیاجتماعيهاشبکهيهادادهلیاستخراج کنیم. دريافت

يیبودکهدردورهزمانیمذکورکاربردهادواژهیکلهانیازبهارائهلیستیازدريافتداده

وهشتگپرکاربرددردواژهیکل121بربالغيلیستیسازآمادهاند.لذاپساززياديداشته

تعدادموردنظردورهزمانی آوريواستخراجشد.تصادفیجمعطوربههزارتويیت011،

متفاوتويهامتفاوت،زبانيباامالهاهادواژهیهاوکلموردبحثمتشکلازهشتگستیل

گوناگوناست.عقايداستفادهآننزدافرادبا

 تحلیل شبکه

عنوانشبکهانتشاريتويیتر،تمرکزمابرشبکهريتويیتومنشنبههادادهدرتحلیلشبکه

 اجازه عادي کاربران به منشن و ريتويیت که چرا بود، دهدیماطالعات عنوانبهتا

هاياختصاصیسازي،قالبوبرجستهلترکردنیفبانعملکنندوباکردارهايینظیردروازه

وسیع طیف براي را وقايع از خود سازند. مهیا مخاطبان از بررسیعالوهبهتري براي ،

گويیومکالمهبامخاطبانخودوهمچنیندرکرهادرمواقعپاسخايبرويشبکهکردارها

دهند،نیازبودتامنشنهمدرکناريیکهکاربرانديگريراموردخطابقرارمیهازمان

ها،بنابراين،ابتداپسازپااليشداده؛(Welles & Jackson, 2019)ريتويیتبررسیشود

اجرايالگوريتم با استخراجشبکه، پساز استخراجکرديم. منشنرا ريتويیتو شبکه

هايموجوددرشبکهراشناسايیشناسايیاجتماعاتبراساسشاخصماژوالريتی،خوشه

اقلبیشازحدهرکدام،پنجخوشهاصلیکهفردمنحصربهخوشه3013نموديموازمیان

 را کلشبکه از درصد برگرفتهچهار برايتحلیلانددر استخراجنموديم، بههايبیشتر .

ازتحلآنگر،يديهاخوشهنيیحجمپالیدل را نيتمرکزبرارايزمیکنارگذاشتهالیها

.(Blondel et al., 2008)دهدیمسلطدرشبکهرانشانميخوشه،محتواپنج

 رهبران افکار و بروکرها

شبکه همگان هر در پرنفوذترينکاربران ادامه، اساسشاخصدر بر را PageRankاي

 کرديم کا(Easley & Kleinberg, 2010)شناسايی اين که. هستند افرادي ربران،
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يیهاپسازانتخابخوشهها،بیشترينگردشرادرکلشبکهداشتهاست.هايآنتويیت

برتررايحسابکاربرPageRank،11اریرادرشبکهدارند،براساسمعیکهسهماصل

رنکهايپیجدرهرخوشهشناسايینموديم.عالوهبررهبرانافکارکهبااستفادهازسنجه

نیزمیشوندنقششناسايیمیIndegreeيا هايديگرتوانبراساسسنجههايديگريرا

کهواجدمعیار برخیازپژوهشگران،کاربرانیرا درمطالعاتاخیر، شبکهتعريفنمود.

اند.درشبکهباشندرابروکريااستوکرنامیدهبااليی«بینیت»

باتوجهبههدفمادريافتنبروکرها،درابتداازسنجهبینیتدرپیداکردنکاربرانی

 هاقسمتکه متصل هم به را شبکه از مختلفی ازاندکردهي پس ما گرفتیم. کمک

دستبه بینیتبرايهمه مقدار استخراجحسانودهاآوردن و هايکاربريکهبيشبکه

اين شديم متوجه دارند، بینیترا مقدار ناشناسینودهابیشترين و مشهور غیر کاربران ،

بهدلیلمتصلنمودنچندنودِتنهابهشبکهمستحقدريافتبیشترينمقدارصرفاًهستندکه

تنهانودهادلیلاينامرآناستکهدرواقع.اندشدهبینیبتدرکلشبکه توانندیمصرفاًيِ

بههمینسببباعثافزايشسنجهنودهاازمسیر يناشناسبهکلشبکهمتصلشوندو

شوند.مینودهابینیتدراين

براي برنقشمتصلنودهابتوانیمبهکهآنبدينترتیبما يیدستيابیمکهعالوه

 هاقطبکردنِ مؤثرينودها، معیارجديدموردتوجهو به نیاز باشند، کاربرانبسیارينیز

بهسراغمعیار درابتدا Bridgeness»داشتیم. » اينمعیارنیز، اما يیرانودهاعمدتاًرفتیم،

تنهانهدادندوهايمشابهومجاورانجاممیگريرامیانقطبنمودکهکارواسطهمعرفیمی

ويتموضعمشابهخود،دوقطبیرادرکلشبکهدادندبلکهباتققطبیدگیراکاهشنمی

دهندیمافزايش بعدسعیکرديم، مرحله در ما پیجتوأمان. معیار رنکبرايشناختاز

هاواسطهشبکهوازمعیاربینیتبراييافتننيمؤثر ازدرواقعاستفادهکنیم. نیازداشتیمتا

رادرکلشبکهبیابیم.هاواسطهنيرمؤثرتاستفادهکنیمتابتوانیمزمانهمهردومعیار

یدوقطباصلینوعبهدمبلیشکلدرآمدهوصورتبهشبکهنهايیدراينپژوهش

باتوجهبه هدفماازکهنيادرسمتچپوراستويکمیلهمیانیقابلمشاهدهبود.



 35 |   یاکبرزاده جهرمو  یقدس... ؛ یدگینقش بروکرها در کاهش قطب ؛یمثابه حوزه عموم به ترییتو

می کاهش را شبکه قطبیت که است کاربرانی يافتن تحقیق يااين خوشه لذا دهند،

قطبهايمیلهخوشه میان در محلقرارگیريايشکلکه است، گرفته هاياصلیقرار

علتواسطه است. اينکهنياها کاربران رفتار است، آمده در حالتمیله به اينخوشه

 در همینسببمحلقرارگیريقطبمحتوايديیتأخوشه به است. هايگوناگونشبکه

کرد.وجوجستدراينخوشهتوانیمکاربرانیکهنقشواسطبیندوقطبرادارندرا

نرمال1و1رنکرابرايهمهکاربراندرمحدودهدرمرحلهبعد،معیاربینیتوپیج

رکاربرقرارداديم.برايرسیدنبهسازيايندومعیاربرايهنموديموهدفخودرابهینه

اينهدفمقداربینیتوپیجرنکرابرهرکاربردرهمضربونتیجهحاصلراازبزرگ

هايشبکهواسطهنيمؤثرترسازي،توانستیمبهبهکوچکمرتبکرديم.ماباانجاماينبهینه

دستيابیم.

 کدگذاری

 پسازشناسايیرهبرانافکارهرخوشهو میانی،بروکرهاما براساسهاآنيخوشه را

(Kermani & Adham, 2021; Welles & Jackson, 2019)تحقیقاتومطالعاتپیشین

هايمختلفتقسیمنموديم.دراينحوزهبهگروه

 (0432ولز، -و جکسون، فوکو 0404 ،یجدول مقوالت توع کاربر )کرمان. 3جدول 

 تعریف عملیاتی نوع حساب کاربری

یردولتیغرسانهآنالين،آفالين،دولتیياهرگونهرسانه

سازمان
کاربريتويیترنوشتهشود،ايناکانتمتعلقبهيکسازمانمشخصدرحساببايد

اي(هايرسانهسازمانجزبهداخلیياخارجیاست)

نگارروزنامه
يياخبرنگارياستوخودبهايننگارروزنامهفرديکهشغلومحلدرآمدش

ذعانکردهاست.موضعا

.شودیمحسابکاربريکهتوسطيکسیاستمدارادارهسیاستمدار

شناسکنشگر

گیردوشهروندعادينیز/سیاستمدار/ستارهقرارنمینگارروزنامهفرديکهدردسته

يمستمرداردمانندارسانهدريکحوزهمشخصفعالیتعمومی/وجودنيباانیست؛

ييافعالمدنی.نقشارسانهستوننويسيکروزنامه،کارشناسيکبرنامه
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 تعریف عملیاتی نوع حساب کاربری

1ناشناس
 

شود.روشنفکريدراينجاتوسطکنشگرايفامی

ستاره
هاياجتماعیشهرتدارد؛مانندفرديکهدريکعرصهدرجامعهمستقلازرسانه

تلويزيونو...بازيکنانفوتبال،بازيگرانسینماو

شهروند

عادي

.3هزارنفراست11کاربريکهفاصلهفالوئینگ/فالووراوبیشتراز2خردهستاره

هزارنفراست.11کاربريکهفاصلهفالوئینگ/فالووراوکمترازکاربرمعمولی

شدوجوجستهايکاربريجداگانهدرتويیترازحسابهرکداميکاربرانکدگذاربراي

ازآنپسکاربريودرقسمتبیوحسابشدهدادهمحتوايقراربراساسودردرجهاول

وهمچنینمحتوايیکهدرقالبتويیتهامنتشرکرده،يکیازعناوينباالبهکاربرريتصو

وياختصاصدادهشدهاست.

ازحیثچگونگیاستفادهاززبانولحنبروکرهادرمرحلهبعدالزمبودتامحتواي

پسازشناسايییقرارگیرد.موردبررسايخاصاينکاربرانوهمچنینکردارهايشبکه

هايتکراريآوريشد.بعدازحذفنمودنتويیتهايآنانجمعتمامیتويیتبروکرها،

داده از بفردمنحصربهتويیت371صرفاًها، که باقیماند بروکرها روشکلاز شماريا

کدگذاريوتحلیلنموديم.

 تحلیل کیفی

يبرايیتالشکنندراهکارهاهاياجتماعیموجبشدتامحققانپیدايشاينترنتوشبکه

ا از بهنياستفاده تحلروش شبکهدشدهیتوليمحتواهالیمنظور کاربران يهاتوسط

يهاگفتماندررسانهلیانجامتحليبراکردهايرونيترازتازهيکیارائهکنند.یاجتماع

نیکخسرويباشدتوسطقیتحقنياستفادهدرايمناسببرایافتیتواندرهیکهمیاجتماع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Parody Account 

2.Microcelebrity 

انتخابشدهوبراساس1389(وحاجیزادگان)1389اينعددبراساسمطالعهپیشینکرمانی).3 يهاپردازش(

 هايتوئیترفارسیاست.آماريصورتپذيرفتهنسبتبهستاره
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یمبتنیارتباطانهيگرامشاهدهافترهیکهاستاينرويکردمعتقدارائهشدهاست.(2117)

يتردیسازگاراستواطالعاتمفیاجتماعيهاگفتماندررسانهلیباتحلشتریب،برکردار

ايننکتهمهمیاستچراکهباتوجهبهچرخشپارادايمیدرارتباطاتدهد.یبهدستم

تفادهکنیمکهبرايياجتماعینسبتبهارتباطاتجمعی،الزماستازرهیافتیاسهارسانه

کنش تحلیل و رسانهکردارهاها اين در ارتباطی باشدي شده وضع  & Kermani)ها

Adham, 2021).

هايزبانیبرايتحلیلبروکرها،ازطرفینیازداريمتادريکمقیاسخرد،استراتژي

يکردارهایدرمقیاسکالن،طرفبینقراردهیموازهارازيرذرهدرتويیتمورداستفاده

ازاينحیث،مااشبکه ادراکنمايیم. يوموقعیتسیاسیاجتماعیکاربراندرجامعهرا

ان گفتمان تحلیل )هارسانهتقادي اجتماعی SM-CDSي را ادراکمنظوربه( و تفسیر

بهکارمیهاياستراتژ خسروييزبانیوکردارهايشبکهکاربران، ازنقلنیکبهبريم.

ویوهمزندگمینیدقتهممتنرابباستکهمابهازیکهنسدينویم(2113ولی)براتون

.میکاربرانرامشاهدهکنديعقا

کندويتحلیلگفتمانانتقاديکهازمتنشروعمیکردهايرواينرويکردبرخالف

 تبیین اليهبسترهابا مختلفاجتماعیي رسانه-هاي و میسیاسی ادامه متن بااي دهند،

هايتابهمتنبرسد.منظورازکرداردراينرويکرد،کنشکندیممشاهدهکردارهاشروع

موقعیت و استمعین مندي از استفاده با افراد خاصرسانهابزارهاکه متني )مانند اي

هاياجتماعیراکنندتاعضويتخوددرگروهنوشتاري،کامپیوتروتلفنهمراه(اجرامی

نمايشدهند.

 نسبتبه برايکسباطالعاتبیشتر تحقیق اين در وهاتفاوتما افکار يرهبران

هايمتنوعوتکهتکهبروزپیداکهدرقالبتويیتاييشبکهکردارهاازتحلیلبروکرها

میمی استفاده متنمحور تحلیلگفتمانِ کنار در دادهکند شدن آماده پساز ها،کنیم.

واحدمشاهدهکدگذاريشدند.کارمادراينمرحلهبراساستحقیقاتعنوانبهتويیتها

 ;Jackson & Foucault Welles, 2016; Meraz & Papacharissi, 2013)مشابه
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Papacharissi & de Fatima Oliveira, 2012)پیشبردهشدو2ولحن1برمحورمتن

اياشخاص،تويیتهاچندينباربهيشبکهکردارهاعالوهبرايندومورد،براياکتشاف

ثبتشد.3نويسیحاشیهصورتبهيکرداريالگوهاشکلرفتوبرگشتیمطالعهشدو

هاپاسخیبراياينپرسشبهدنبالهامشخصمادرفرايندکدگذاريتويیتطوربه

بوديم:

 ايدهبديهیانگاشتهنگارندهدرنوشتنتويیتچهبودهاست؟نگارندهچهچیزرا

،درصورتامکانتاسهايدهبديهیانگاشتهسؤالعقلمسلمفرضکردهاست؟)براياين

 برايهرتويیتثبتشد(

 چهلحنیدارد؟درمجموعتويیت 

 نوعنوشتارتويیتچیست؟ 

 جنستويیتچیست؟ 

 عامدانهياغیرعامدانهصورتبهازچهکلماتیبرايمشارکتدرنزاعگفتمانی

 شود؟استفادهمی

 ؟سازدیبرمهايیرادرتويیتخودنويسندهچههويت 

 کند؟يدرتويیتخوداستفادهمینويسندهازکدامساختارهايگرامر 

 دهد؟ايازخودبروزمینويسندهچهکردارهايشبکه

نوبتبهکشفکهبهازايهرتويیتبهپرسشنيازاپس هايمذکورپاسخداديم،

الگوهايکرداريوزيانیرهبرانافکارو ومقايسه اينطريقبروکرهاستالگوها از تا

موج کشفکنیمکه موقعیتمیانقطبالگوهايیرا در بروکرها، تا هايشبکهبشده

ودوقطبیمخربشبکهراکاهشدهند.قرارگرفته

 ها یافته

هامرتبکنیم،روزوساعتانتشارتويیتبرحسباگرتصويرگرافريتويیتومنشنرا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Text 

2.Tone 

3.Annotation 
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يدرریتأثازنقاطعطفدردوهفتهزمانحوادثچههرکداممشاهدهخواهیمنمودکه

 شبکهداشتهاست.کل

 روز اول تا پنجم 

جزيکخوشههاخوشهازروزاولتاپنجمرسمکنیم،تمامیصرفاًاگرگرافشبکهرا

گیرند.مرورتويیتدرکنارهمقرارمی تروردرواقعخواهدکرد.ديیتأهانیزاينادعارا

گروه همه اتحاد براي محملی سلیمانی، شسردار داخلکشور هايسیاسی که صرفاًده

می مقابلخود در را نظربراندازان توافق آمريکا اقدام محکومیتاين سر بر همه بینند.

يکیازرهبرانافکارخوشهآبیدرکلشبکه،عنوانبهمثالياشارسلطانیطوربهاند.داشته

نیزم!کشدیاحمقشاهرامکيفقطاست)اقدامترامپراازسرنابخرديتوصیفنموده
د ستیشطرنجنگريبدونشاه شمشيباز. بازریخونو تدبياستنه دیشه!ریهوشو

 یمانیسل_قاسم#کردن از تازهکيفقط مايوارد ديایبربتوانستینادان نه کي؛
(.بازشطرنج

 
بندی شبکه پس از ترور سردار سلیمانی تا قبل از حمله ایران به پایگاه  تصویر خوشه .3 ریتصو

 آمریکا
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 روز ششم تا هشتم 

پسازحملهايرانبهعیناالسدوسقوطهواپیماياوکراينی،خوشهآبیکهدرقضیهترور

یازکنارخوشهبنفشجداگشتهودرمیانآرامبهسردارسلیمانیدرکنارخوشهبنفشبود

توزيعمی سبز بنفشو علتدوخوشه آبیاز کاربرانخوشه اينشرايطهنوز در شود.

اصلیسقوطهواپیمااطمیناننداشتهوتويیتهايچندوجهیدرمیاناظهاراتآنانيافت

شود.می

 
ا تا قبل از اعالم رسمی کیآمر گاهیبه پا رانیاز حمله ا پس شبکه یبند خوشه ریتصو: 0 ریتصو

 علت سقوط هواپیمای اوکراینی

 روز نهم تا پانزدهم 

پسازاعالمرسمیعلتاصلیسقوطهواپیماياوکراينیتوسطايران،خوشهآبیکهدر

کند.تويیتهانیزنشانمیاندوخوشهتوزيعشدهبود،بهسمتخوشهسبزتمايلپیدامی

دراعالمعلتسقوطهواپیما،بهوجهمشترکریتأخدهند،انتقادازحاکمیتبهدلیلمی

درمقابلخوشهبنفش)فدائیان اظهاراتکاربرانخوشهسبزوآبیبدلشدهوهردورا

دهد.نظام(قرارمی
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 بندی شبکه پس از اعالم رسمی علت سقوط هواپیما تا نماز جمعه رهبری تصویر خوشه. 1 ریتصو

يیشناساتميالگوريبااجراد،يوساختشبکهجدتويیتيشبکهمنشنوربیپسازترک

يیراشناساتويیتيموجوددرشبکهريهاخوشه،یتياجتماعاتبراساسشاخصماژوالر

خوشه(Blondel et al., 2008)ميکرد از شدهيیشناسايها. کهپنجتنها بودند خوشه

يهاخوشهنيیحجمپالی.بهدلشدیشبکهراشاململدرصدکچهارازشتریهابحجمآن

مسلطدريخوشه،محتواپنجنيتمرکزبرارايزمیکنارگذاشتهالیهاراازتحلآنگر،يد

.دهدیشبکهرانشانم

پرنفوذتردر شبکهنيادامه، همگان هر در شاخصياکاربران اساس بر را

PageRankاميکرديیشناسا افرادني. تويیتيکاربران، که بآنيهاهستند نيشتریها،

به است. داشته شبکه کل در پاسخگردشرا تحقیدهمنظور پرسشدوم )کدامقیبه

يارند؟(،دهکاربرخوشهرادیکنشگراناصلاينقشرهبرانافکارهکاربراندرهرخوش

شناساPageRankشاخصنيکهباالتر داشتندرا گرانوعنوانکنشيیدرهرخوشهرا

.ميهااطالقنمودرهبرانافکاررابهآنايیاصل

تشکنییتعيبراما را ستونسومجدولرهبرانافکار نوعکاربرکه دادهلیمقوله

کهیاظهاراتايیاسیبراساسمنصبستکافرادسرزدهوتکياست،بهحسابکاربر
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قسمت شخصدر «ویب»خود استو عناویکييويهابراساستويیتاينوشته نياز

براساستي.درنهامياراانتخابنمودهسومدرفصل«ينوعحسابکاربر»جدولمقوالت

عنوانانتخابشدهکيهرخوشهيافراد،برایاسیسکرديرونیوهمچننیشیپقاتیتحق

به ما است؛ ذکر به الزم تععنوانچیهاست. اصرارخوشهيخاصبرایعنواننییدر ها

 .مياگرفتهکمکنيعناونيهاازاسهولتدراشارهبهآنيوصرفاًبراميندار

 
 : شبکه منشن و ریتوییت0 ریتصو

 رهبران افکار

عنوانبه،اندبوده،دهکاربريکهدرهرخوشهواجدبیشترينمقدارپیجرنک2درجدول

براساس«نوعکاربر»ودرپايیننامکاربريهريک،شدهيیشناسارهبرانافکارهرخوشه

 1جدول است. شده تعیین محتواي همچنین و پیشینه بررسی توسطدشدهیتولپساز

نمايندههويتسیاسیخاصیمعرفینمود.توانیمهرخوشه،مؤثرکاربران آنخوشهرا

يک شناس، ششکنشگر سیاستمدار، دو بنفشاز يککنشگرنگارروزنامهخوشه و

،نظامچونموافقانینيگذشتهباعناوقاتیتحقدرناشناستشکیلشدهاستواينخوشه

،سهنگارروزنامهوشهسبزباسهخشدهاست.ینظاممعرفانیوفدائونیانقالب،انيگرااصول

ترکیبمتنوع يکسیاستمدار و رسانه دو ناشناس، اختیارکنشگر در را کاربران ترياز
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تواننمايندهبراندازان،درآنمیمنتشرشدهدارد.اينخوشهرابراساسکاربرانومحتواي

تحولخواهانيامخالفانحاکمیتفعلیدرايرانمعرفینمود.خوشهآبیراباپنجرسانه،

 نگارروزنامهسه شناس کنشگر يک روزنامهتوانیمو براي مناسبی ونماينده نگاران

ايشه،عاملمیلههايگوناگوندراينخوآورد.حضورهوادارانجناححساببههارسانه

فاصلهازکلشدنآندرمیانقطبشدنآنوکشیده خوشهمشکیبا هايشبکهاست.

شبکهودرکنارخوشهموافقانحاکمیتقرارگرفتهاست.موقعیتاينخوشهدرشبکه،

یِآن،فرضیهباتبودنکاربراناينخوشهرادگیتندرهمبودنکاربران،چگالیوناشناس

1کندتقويتمی جناح)عمدتاًرانياخوشهنارنجینیزازمسئوالنمؤثرکاربرانتيدرنها.

دولتروحانی(وسیاستمدارانآمريکايیوچندکنشگرشناسديگرتشکیلشدهاستو

 شدنشکلخوشهشدهاست.ايهمینمسئلهباعثمیله

 ی اصلیها خوشه. رهبران افکار 0جدول 

ف
دی

ر
 

رهبران افکار 

 خوشه بنفش

رهبران افکار 

 خوشه سبز

رهبران افکار 

 خوشه آبی

رهبران افکار 

 خوشه نارنجی

رهبران افکار 

 خوشه مشکی

1
Khameneihist

ory 

س

ManotoNew

s
ر.س

IranIntlbrk 

ر.س

RealDonaldTru

mp 

س

SecPompeo
س

2 
a_raefipour1 

ک.ش
chawshin_83

ک.ن
Bbcpersian 

ر.س
Mostafatajzade 

ک.ش

rezvan_bano

oo
خ

3 
sabeti_twt 

ک.ش

AlinejadMas

ih
ر

IranIntl 

ر.س
Rouhani_ir 

س
Hhoseyni1

ک

4 
ir_rezaee

س
Drx661
ک.ن

Yasharsoltani 

ر
hesamodin1 

ک.ش

Fridounyarda

l
ک

5 
Yaminpour

ک.ش
PahlaviReza

س

FarsNews_Age

ncy 

ر.س

SadeghZibakala

m 

ک.ش

Shaghayegha

ye
ک

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ياردديیتأمناسبینسبتاً(بادقتBotometerهايشناسايیباتمانندباتومتر)باالگوريتمتوانیماينفرضیهرا.1

 نمود.
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ف
دی

ر
 

رهبران افکار 

 خوشه بنفش

رهبران افکار 

 خوشه سبز

رهبران افکار 

 خوشه آبی

رهبران افکار 

 خوشه نارنجی

رهبران افکار 

 خوشه مشکی

6 

HosseinDaliri

an
ر

Sdehghanpo

ur
ر

HadiNili 

ر
Jzarif 

س
Soobh777

خ

7 
haj_haydar

ک.ن
rezahn56

ر
AfsharMahnaz 

س
USAdarFarsi 

سا

moslem_moe

in
ک.ش

8 
yekta_ir
ک.ش

hafezeh_tari

khi
ر.س

Sinavaliollah 

ر
Azarijahromi 

س

aliasghar_13

78
ک

9 
Aseyedp
ک.ش

MemAR198

3
ک.ن

IranNewspaper 

ر.س
khamenei_ir 

س
saabedi70

ر

10 
Ali_Rajabi

ک.ش
FarhadiIvar

م

MohajeraniSaye

d 

ک.ش

ir_ghaani 

م

Ackaarii_14

14
م

سحیتوض روزنامهاستمدار،یاختصارات.س: ر: کنشگرشناس، سازمان،ک.ش: سا: ستاره، رسانه،ست: ر.س: نگار،

 یک.ن:کنشگرناشناس،خ:خردهستاره،م:اکانتمعلق،ک:کاربرمعمول

هدفمادرپرسشدومتحقیق)کدامکاربراننقشبروکررادرشبکهدارند؟(،ازآنجاکه

ايشکلمیاندوقطباست،مبنايتحلیلخودرا،دوخوشهمیلهبروکرهاياهاپليافتن

 يافتن براي داديم. جستبروکرهاقرار را کاربرانی مشهور، ي که کرديم زمانهموجو

 Betweennessبیشترينمقدار داراPageRankو نارنجی( )آبیو خوشه ايندو در را

کاربري13نشانداديموPage-Betبهناميايندومعیارراباعنوانجديدسازنهیبهبودند.

 کهبیشترينمقدارازاينمعیارجديدراداشتند،شناسايینموديم.

 . مشخصات بروکرها در شبکه1جدول 

 بیو خوشه نوع کاربر نام کاربر ردیف

1HadiNiliسیفارسیدرواشنگتنبیخبرنگاربیآبینگارروزنامه

3AfsharMahnazآبیستاره
Actress.... Who looks outside, dreams 

who looks inside, awakes.

4zahrakeshvariآبینگارروزنامهIranian journalistستيزطیمحنگار...روزنامه
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 بیو خوشه نوع کاربر نام کاربر ردیف

.نويسمامرامیومیراثفرهنگی.اينجانظرشخصی

5bbckalbasiیفارسیدرنیويورکسیبیبخبرنگارآبینگارروزنامه.

6k_maziarوعالمتمامکَردهيدخوابگُنگمنآبینگارروزنامه

7toomadjآبیکنشگرشناس

غربتآنجايیاستکهايراننیست

Farsi&Englishسیدمحمدرسمبهطلباصالح

میرحسینموسويرسمبهاصولگرا-:-خاتمی

8sadeq_hosseini آبینگارروزنامه

Journalist: F.P. & ME affairs, PR and 

Social Media advisor. Director of
@iranthisway24 

http://digitalidea.ir
9azarijahromi نارنجیسیاستمدارICT Minister of Iran

10kargadan آبیخردهستاره

هرکهبهاينسرايآيد،راهشدهمومرامش

نپرسم؛هرکهبرفتنیزگويیازروزازلنبوده/

ست/بادوستان/جوابابلهانخاموشیديیتأ#بازنشر

مروّت،بادشمنانمدارا

11pooriast آبیکنشگرشناس

A Believer in Friendship & 

Helpfulness; Entrepreneur Playing 

with #SocialMedia & #BigData 

Analysis.

13amirsydn آبینگارروزنامه#Journalist - Member of International 

Federation of Journalists
10aqolizadeh آبیکنشگرشناس-

13hoseinrazzagh هیچآبیکنشگرشناس

17Hussein_M97 جستـجويحیـاتابـديدرنارنجیخردهستاره...

19MorzaeriZaeri توهینبهغیرخودم=بالکآبیستاره

@morzaeri
21alimojtahedzad3-سیدعلیمجتهدزادهوکیلدادگستريآبی

هادرشکلهاشناسايیشدندکهتصويرآنکاربر،برايبخشبعديتحلیل13مجموعدر

هايمیانیشبکهمشخصدرخوشهبروکرهادرشکلزيرموقعیتپايینثبتشدهاست.

گرديدهاست.
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 در دو خوشه میانی بروکرهاموقعیت .5تصویر 

 

 کنش ارتباطی بروکرها

دهیافکارعمومیچگونهتوسطدراينبخشبهاينپرسشخواهیمپرداختکهشکل

کند؟هايیداردوچهتفاوتیبارهبرانافکارمیشود،چهويژگیاجرامیبروکرها

دهیبهاينپرسش،محتوايهايقبلیبیانشد،مابرايپاسخکهدربخشطورهمان

اي،نوعولحنپیامطیچندهايبديهیانگاشته،کردارهايشبکهرابراساسايدهبروکرها

هادرکلپیامتکرارشوندهيالگوهاتيدرنهاينموديموکدگذارمرحلهرفتوبرگشتی

 کنشرهبرانافکاربود،ذيلچندعنوانقرارداديم.راکهمتمايزازالگوي

 مؤدبانهگویی  انتقاد و پاسخ 

هايشخصیوفراتراز،رعايتادبواحترامدرتويیتبروکرهايکیازوجوهمشترک

مثالکاربريدرکنارطوربهدهند.يیاستکهبرايمنتقدانخودقرارمیهاکامنتآندر

زمینهمتهم به نظام داخل در افرادي کردن لفظ از اما مردم، سرکوب مؤدبانهچینی

:کندبراياشارهبهشخصیتقاسمسلیمانیاستفادهمیدارانسردارقاسمسلیمانیدوست
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روزنامه21کينزد) است بپذکنمیمينگارسال مرا کهنه تجربه ؛ديري.
کردندارحهيباجرخواهندیهستندکهميیهایمخفيبريسا،نيمثلايیهاحساب

 سردار دوستداران نجاتنهیزم،یمانیسل_قاسم#احساسات و مردم سرکوب
يويرافراهمکنند.بههوش!تکرارسنار702پرواز#ومسببانسقوطانيدروغگو
.(99يعاشورا

 از ديگر بیبروکرهايکی شکل افکاربرخالف رهبران سوي از که انتقاداتی رحمانه

سعیمیصورتمی پذيرد، با بهمرداندولتخطايايهايحرفهيادآوريرويهکند، را

صادرهیانیبالفاصلهدولتبیفاجعهملکيیاستکهدرپنيقاعدهاگوشزدکند)هاآن

فرصتدرنشستنیودرنخسترودیمبهمحلحادثهاشندهينماايدولتسی،رئکندیم

وبهسؤاالتوابهاماتشفافپاسخدادهشودیآغازمقاتی،تحقکندیشرکتميخبر

بههمینترتیبنياوکرا_يمایهواپps702##اقداماتانجامشد؟نيهمهاايآ.شودیم ی(.

اندکردههاکهبهوينقديواردبهکاربرياشارهکردکهمخاطبانخوددرکامنتتوانیم

لفظ با احتراممیدهدوبهاينشکلبهآنخطابقرارمیگرامیرا تحقیقاتگذارد)ها

ادامهداردگرامی(.

 ها ارتباط دوسویه در کامنت 

هاست.شود،حضورفعاالنهدرکامنتيافتمیبروکرهاويژگیديگريکهدرمیاناکثر

هاپسازانتشارتويیت،ذيلهمانپست،بهاظهاراتموافقانيامخالفانخودواکنشآن

می نشان و کاربراننوعبهدهند به را انتقاد شدن رسمیتشناخته به یحسصمیمیتو

کنند.میخودالقا
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 ها دوسویه در کامنتگیری ارتباط  ی از شکلا نمونه: 4 ریتصو

 نقد اظهارات دیگران در کوت 

برخالفهاآنايبروکرها،کوت)ريتويیت+کامنت(است.يکیديگرازکردارهايشبکه

يجابهدهندوپاسخنمیمیرمستقیغرهبرانافکاربهاظهاراتگفتمانرقیبخودبهشکل

قسمت در را خود نقد تويیتمخالفخود، ريتويیتکردن با تويیتثبتآن، فوقانی

درزمرهمی دلیلکهاينکرداررا قطبیدگیقراردهندهکاهشياشبکهيکردارهاکنند.

بهمی را تويیتپديدآمده استفاده، پساز تويیتر، ويژگیکوتدر ايناستکه دهد،
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دهدوازاينحیثبستريرابرايحضورهوادارانکنندگانهردوشخصنمايشمیدنبال

آورد.میبهوجودهاوکاربردرقسمتکامنتهرد

 
 نمونه از نقد اظهارات دیگران در کوت. 7 ریتصو

 ها شدن از سوی همه جناح تحسین و تقبیح 

بروکرها افتراق وجوه ديگر میاز افکار رهبران همهبا سوي از سرزنششدن به توان

هايايدئولوژيکقراردرچارچوبدوگانهعمدتاًيیکهاظهارنظرهاهااشارهداشت.جناح
موجبمینمی قطبگیرد، يکاز هر هواداران تا حتیشود مشاهدهباوجودهايشبکه

یبروکر،ويراموردچندوجهپیشینهخاطربهکندتويیتیکهموضعگروهشراتقويتمی
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عیتیکهازآنمذمتوسرزنشقراردهند.برايمثالدراينتويیت،يکیازبروکربهوض
کند.نوشتیماشارهمی

مطرفکي) ما کردديگویبه مصادره را ابان ديگویمطرفکي،ديخون
تلخمنیحالوتفتحع ،یمالهکشحکومتديگویمطرفکي!دیکنیاالسدرا

ريغربپرست!وجهاشتراکهردو؛هشتکزدناززبرالیلديگویمطرفکي
 (.وطنيمعنادنیپتو،نفهم

 ماهیت خبررسانی 

هايشبکهمنشنوهايثابتنودهايیکهدرمیانقطبشايدبتوانگفتيکیازويژگی

کهيطوربهدهیاظهاراتشاناست؛یوگزارشرساناطالعگیرند،ماهیتريتويیتقرارمی
هانیزياخبرنگارهستند.فراوانیانواعتويیتنگارروزنامهاکثريتبروکرهادراينتحقیق،

می اکثريتتويیتنشان لحنجديدر ماهیتخبريو دهد، وجودمنتشرشدههايیکه
دارد.
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 یرسان اطالعای از رفتار خبررسانی و  نمونه .8 ریتصو

 

 ها ارجاع به رسانه 

نگاروخبرنگارهستند،دورازذهننیستعمدهبروکرهادراينتحقیق،روزنامهازآنجاکه

هايخارجیارجاعبیاورند.اينالگودراينگزارشنیزتکرارازرسانهکراتبههاآنکه

منظوربههايخارجیوجودداردکهیارجاعبهرسانهتوجهقابلشدهومشخصشدتعداد

ها،انجامپذيرفتهاست.خبرتولیديآنترعيسرنتقالهرچههاواترجمهاخبارآن
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 توسط بروکرها ها رسانهبه  ی از ارجاعا نمونه .2 ریتصو
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 استفهام انکاری 

بالغاييانکاراستفهام یادبهيآراياگونهی،پرسش قالب در که پرسش،کياست

باشد.یپرسشاصليبرایصرفاًبهدنبالپاسخمشخصآنکهیبکندیرامطرحمیموضوع

تواننشانداد،انتقاديکهدرشکلاستفهامانکاريصورتپذيرد،وجهییمیطورکلبه

ماليم که دارد انتقادي از ماًیمستقتر تويیتبعضاًو مرور شود. الفاظرکیکبیان ها،با

نمايانساخت.بروکرهافراوانیزياداستفادهازاينآرايهرانزد

 
 بروکرهای آرایه استفهام انکاری توسط ریکارگ بهای از  نمونه. 34 ریتصو

 مستند بودن اظهارات 

يشخصیبلکهمستندبهرأاندتانشاندهندتفسیرشاننهبراساسدرتالشدائماًبروکرها

 است. مدارکقابلارائه و رسانههاآنادله نام از مواقع بسیارياز سیاستمداران،در ها،

سلبريتیروزنامه خرده جانبنگارانو از را تفسیر و اخبار و کرده استفاده ارائههاآنها
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کنند.می

 
 ی از اظهارات مستندا نمونه .33 ریتصو
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  تندروهاعدم تعصب نسبت به موضع خود و مخالفت با 

آنمهم موجبشده که بروکرها ويژگی قطبترين میان پلی عدمها باشند، شبکه هاي

سیاسی پايگاه موضع تعصبنسبتبه است. پايگاههاآنشان به افکار، برخالفرهبران

بودهرابهدشانيیتأموردنيازاشیپيیکهتانهادهاکنندوخطايافرادياخودنقدواردمی

میهاآن قطبگوشزد هواداران تا شده سبب کردار همین شبکه،کنند. اصلی هاي

میاظهارنظر موجبتضعیفرقیبخود که ي را اشتراکديیتأشود به را آن و کنند

 بیمثالعنوانبهبگذارند. تالشبیخبرنگار بودن، برانداز شده طبیعی برخالفايده سی

بههمینترتیبپورياازسناتورهانمودهتااخبارقانعنشدن برجستهکند. توجیهترامپرا

بهپايگاهسیاسیفدائیاننظامنزديکاستاماپسازاعالمخبرخطاينکهيباااسترکینیز

کند.کاربريبهنامدهدوازتصمیماتنظامانتقادمیپدافندايران،موضعخودراتغییرمی

 همفرشاد زير را خودش پیشین آشکار،یمسؤالاعتقاد موضع تغییر در و برد

کند.اشرانسبتبهآمريکااعالممیاعتماديبی

 
مثالی از انتقاد به پایگاه سیاسی خود .30 ریتصو  
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 (0: مثالی از انتقاد به پایگاه خود )31 ریتصو



 
 یک موضع خاص بهمثالی از عدم تعصب نسبت  .30 ریتصو
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ی یک بعدیها دگاهیدی از تالش برای تضعیف ا نمونه .35 ریتصو  

چالشبههايطبیعیشدهرابنديکندجناحدرتويیتفوقمشخصاست،کاربرسعیمی

بورزدوازاينطريقدیتأککشدوبريکدستنبودنتفکراتمردمحاضردرجامعهايران

موجببهگیرندراتضعیفکند.مواضعافرادتندروکهنظراتاقشارمختلفرادرنظرنمی

هايمتمرکزومتعصبشبکهجاينداردوتوصیفاتیکهطرحشد،چنینتفکريدرقطب

شود.بههمینسببدرمیاندوقطبشبکهتوزيعمی
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 درک احساسات مخالفانی از تالش برای ا نمونه .34 ریتصو

 ها بندی یافته جمع

نمودارهاهمان و جداول در که قسمتيشدهدرجيطور تمامهاافتهدر شد، یمشاهده

خوشه هايبندمراحل اساسروشافتنيو بر خوشه هر در مؤثر ویمحاسباتيهاافراد

بهبه سوگدستصورتخودکار و بهیانسانيریآمده است. نداشته راه آن مثالدر طور

بهیسیبیبگاهياندوالبتهجاگرفتهارقریانیدرخوشهمیسیبیوبنترنشناليارانيشبکها

يهافرضشینسبتبهپ،یمحاسباتافتهينيهست.انترنشناليارانيازاترکيشبکهنزدانهیم

پندارد،متفاوتیموزیارزمنوتونراهمنترنشناليارانيوایسیبیکهبیمحاسباتریغیذهن

متبا انيو مزنياستو حبسدرهشپژونياکرديروتيمهم، کاهشخطر ازنظر را

 .سازدیمانينماهافرضشیپ
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 شبکه کلی ساختار اگرچه داديم، نشان پرسشاول، شکلصورتبهذيل دمبلی

شکافتهيسامان اين به ابتدا از ساختار اين اما و نبوده کهمروربهل حوادثی جريان در

دادهرخ ازيکدوقطبیِ متوازنتغییرشکلدادهناهمگون، نامتوازنبهيکدوقطبیِ و

خوشه بررسیتصوير نشاناست. ايران حمله پیشاز تا سلیمانی سردار ترور پساز ها

خوشهبراندازانصرفاًدرقطبفدائیانادغامگشتهوکامالًهايمیانیشبکهدهد،خوشهمی

می خود پیشِ در میانیرا خوشه تا سلیمانیموجبشده سردار ترور حقیقت، در بینند.

بهسمتشبکهکهبرخالفدوقطباصلی،موضعیمحافظه اتخاذکردهاست، کارانهرا

هويت «ديگري»و«ما»خوشهفدائیانمتمايلشودومانندکاربراناينخوشه، .بسازندرا

سانِرابهتیواقعمحدودي،زمانمدتهايمیانی،ولودراقدامآمريکاباعثشدهتاخوشه

توانهامیازاينيافتهقرارگیرند.هاآنديیتأموردجهتنيازاوکننديیبازنمافدائیاننظام

ونتیجهگرفتکهساختارهايقدرتدرتويیترفارسیمبتنیبرمنازعهکاربراندگونهنيا

قشرخاکستريهاآناستودرکنارريرناپذییتغکهرويکردشانثابتواستیاصلجناح

 که دارد حسببهوجود آمدهشیپموضوع حادثه قطبدادهرخو يکیاز به متمايل، ها

اينفرضیهمیکارمحافظهدهدشودودرموارديترجیحمیمی توانددرتحقیقاتبماند.

د.ياردشوديیتأآينده

يا حادثه فراخور به تحقیقاتپیشیننیستو الگويثابتیدر دمبلیشکل، ساختار

آيد.گرچهايننکتهرابايددرنظرداشتکهاينبهوجودموضوعممکناستاينساختار

 گزارشصرفاًتحقیق با سهيمقاقابلهايی الگوريتم از که درForce Atlas2است

ساختاريابیشبکهاستفادهکردهباشند.ازمرورتحقیقاتگذشتهدرکنارنتايجاينتحقیق

می مطرحساختکه را اينفرضیه مانندساختارهاتوان برخیمواقع يايدئولوژيکدر

انديشه(Kermani & Adham, 2021; Khazraee, 2019b)انتخابات فرصتبروز هاي،

سیتزياديبرايساختارهايقدرتدهندامادرمسائلیکهازحساديگررابهکاربرانمی

 است، نفیتمامیگزينهواردشدهقدتمامهاآنبرخوردار با و رويکردصرفاًهايموجود

هايشبکهازيکديگربیشترشودتاقطبکنندوهمینموجبمیخودراتبلیغوتقويتمی
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فاصلهداشتهباشند.

نمی را تحقیق اين در نارنجی خوشه و آبی تواخوشه پیشینسنتبراساسن هاي

کهساختارنوينیدرآننام هارخدادهاست.الزمبهذکراست،اگرچهگذاريکردچرا

وسازمانمجاهدينخلقوبرخیازمهاجرينخارجنشین،رويکرواحديدرطلبانسلطنت

متفاوتهستند يکديگر لحاظماهیتسیاسیبا به اما دارند نظام فدائیان ومقابلخوشه

راشناسايینمود.درخوشهسبز،هاآنبتواندربرخیازتحقیقاتآيندهمرزمیاناحتماالً

روزنامه يکسیاستمدارسه کنار در رسانه دو ناشناس، کنشگر سه هستند.نگار، حاضر

بنفشطورهمان خوشه به نسبت بیشتري تنوع از خوشه اين ماهیت مشخصاست که

تعداد حضور است. برخوردار يکخوشه ناشناسدر کنشگران مؤيدونیسياپوززياد ،

استکهدرادبیاتتحقیقبهآناشارهشد.«گمنامی»مزايايامکان

میاندوقطباستوعلتاينامر،شدهعيتوزايکشیدهشدهوخوشهآبی،خوشه

هايمختلفسیاسیدراينخوشهاست.اينخوشهمتشکلازپنجحضورهوادارانگروه

 دو يکنگارروزنامهرسانه، و يکستاره علتماهیتکنشگرشناس، همین به استو

ايآنبرجستهرسانه است. رسانهطورهمانتر ذکرشدحضور ونترنشناليارانياهايکه

رسانهبیبی کنار در کنشسی همچنین و ايران روزنامه و فارس مثل مانندهايی گري

دشوارطرفکيازمهاجرانی را خوشه درکماهیتاين طرفديگر، نیلیاز هادي و

 را گذشته تحقیقات عناوين و رقابلیغساخته است. کرده ویتماهاستفاده حادثه

ايکاآمرربودنیدرگ ذهنیهفرضينايدادرويندر به ممرا یتبادر احتمالداردکندکه

افراد هاديوجود یلینيمثل کلباسياو آنیناشیبهمن حضور آمراز در ويکاها

باشد.يکاآمريعنییاولدربارهاقداماتطرفاصلبهاطالعاتدستیدسترس

يبهخودگرفتهاستوالهیمهايیاستکهشکلخوشهنارنجینیزدرزمرهخوشه

سیاستمدار،سهازپنجدرمیاندوقطباصلیشبکهتوزيعشدهاست.اينخوشهمتشکل

ايشدنکنشگرشناسويکسازماناستوماهیتنهاديدرآنبرجستهاست.علتمیله

 اينخوشهاست. حضورتفکراترقیبدر نیز، ترامپوطوربهاينخوشه حضور مثال،
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واکانتفارسیوزارتخارجهامريکاوحسابمنتسببهرهبريازسوکيروحانیاز

تواناستنباطکرددهدچرااينخوشهبهاينشکلدرآمدهاست.میسويديگرنشانمی

هايسیاسیتوانندمحلاستنادجناحرسانیمیيواطالعخبرتیماهها،بهدلیلکهرسانه

استکهدرمیاندوقطباصلیشبکهقرارعلتنيابهياردمواضعشانباشدوديیتأبراي

اينموضوعمی عنوانبهتواندیمگیرند. یقرارموردبررسيکفرضیهدرتحقیقاتآينده

گیرد.

نگار،ششروزنامهازانداند،متشکلشانزدهبروکريکهدرلیستنهايیقرارگرفته

يکس و ستاره خرده دو ستاره، دو شناس، پنجکنشگر نکته عدمتوجهقابلیاستمدار. ،

کهانتظارطورهمان.رويکردسیاسیکاربرانستابروکرهاحضورکنشگرناشناسدرمیان

توانرويهاياصلیشبکهمیرفت،همگننیستوکاربرانرابهلحاظتمايلبهخوشهمی

توزيعنمود.طرفکطیفیکهي دريکآنفدائیاننظاموطرفديگربراندازاناست،

انتظاريبرخالف،افراديهستندکهبروکرهاتواناينفرضیهراساختکهنگاهاولیهمی

 طبقه از عملمیبهشمارمیهاآنکه رود، کهمثالًکنند. يکروحانی)مرتضیزائري(

روحانیتعملمیگفتارهابرخیاوقاتضد کردارهايمسلطِ میانو در بروکرهاکند،

يک هايها،کنشماهیتعوامانهسلبريتیبرخالفبازيگر)مهنازافشار(کهقراردارديا

فرضیهراباسايرافرادتوانیم.بههمینترتیبستابروکرهاسیاسیومدنیدارد،يکیاز

شرحدادکههادينیلی،کاوهمازياروگونهنيانیزمطابقتدادوپاسخاحتمالیفرضیهرا

يجهرمی،الگويثابتیبهلحاظرفتارمتفاوتخودنسبتبهحتیسیاستمداريچونآذر

در بايد فرضیه اين است، ذکر به الزم دارند. خود طبقه شده انگاشته انتظاراتبديهی

تحقیقاتآيندهموردوارسیقرارگیرد.

 گیری بحث و نتیجه

ها،نقداظهاراتديگراندردرکامنتهيدوسويی،ارتباطگوپاسخرعايتادبدرانتقادو

هاومستندات،استفهامانکاريوعدمتعصبنسبتبهی،ارجاعبهرسانهخبررسانکوت،

مواضعخود،رويه تقبیحدوجناحبروکرهاهايیاستکهموجبشدهتا موردتحسینيا
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می را الگوهايکرداريوگفتمانیبروکرها بخشیاز بگیرند. قرار رتوانداصلیشبکه

 اينجا الزماستتا هايويژگیمجدداًقالبنظريهکنشارتباطیهابرماستوصیفکرد.

ارتباطیبرعکسکنشکنشهابرماس،ازنظرکنشارتباطیازديدگاههابرماسبیانشود.

هاياجباريوازروياکراهبرايتحتتأثیرقرارکهدرآنفردازتاکتیکاستراتژيک

استفاد میدادننظراتخود ه وآزاد برارتباطمحترمانه اينويژگیمیدیتأککند، کند.

هايانکاريدرمقايسهباپیاماستفهامتواندرعايتادبدرنقاديبروکرهاواستفادهازمی

وهمراهرارعبووحشتراتوضیحدهد.زیدآميتهد

هايکنشارتباطی،تالشبرايدستیابیبهيکهدفمشترکيکیديگرازمشخصه

نقدمستقیم ارتباطبروکرهابراييافتنحقیقتاست. ازطريقکوتکردنتويیتافراد،

کامنت در مستدلنیزمیدوسويه مستندو وتالشبراياظهارنظر تحققاينها توانددر

باشد.درضمنالزماستيادآوريکنیم،يکیازثرمؤويژگیازکنشارتباطیمفیدو

نموده،محوري توصیف را آن هابرماس که عصري در عمومی حوزه افراد ترين

نگارانروزنامه گفتهاآناند. گرفتهشکلوگوهاي هاخانهقهوهدر مکتوبهاسالنو را

راينکهصدايحوزهکردند.اينکارعالوهبکردهودرنشرياتنوپديدآنروزهاچاپمی

تقويتمی عمومیکمکعمومیرا مرکزيتحوزه تقويتجرياناطالعاتو به نمود،

رسانهنمودیم ماهیت . میبروکرهااي نیز روزنامهرا با مشابه وضعیتی در نگارانتوان

هابرماستوصیفنمود.مورداشاره

 ايده عمومی میآلحوزه شکل عمومی افکار آن در مکه از هابرماسگیرد نظر

لکنعرصه کهديديمطورهماناياستکهکنشارتباطیدرآنساريوجاريباشد،

کاملهمخوانیندارد.تويیترفارسیدرجريانطوربهاينتعريفباشرايطتويیترفارسی

کههربخشاستياخوشهايو،نهيکپیکرهواحدبلکهيکساختارشبکه1389ماهيد

اي،تعريفنوينیازايدههابرماسیيدارد.حوزهعمومیشبکهفردصربهمنحآنعملکرد

کند.میدیتأکهاياجتماعیدرعصرحاضرهايمتفاوترسانهاستکهبرويژگی

تيدرنها تويیتر داشت، اذعان ستيارسانهبايد بستريبرايهتاکی،تواندیمکه
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ايدئولوژي بازتولید مخالفو انديشه حذف و باشد قدرت بهمیحالنیدرعهاي تواند

وبستريبرايکنشارتباطیتبديلشود.تحلیلراندهشدگانهیبهحاشايدردستِرسانه

هايومقايسهآنبارهبرانافکارنشانداد،کنشارتباطیدررسانهبروکرهاکرداروگفتار

تقويتحوزهعمومی،استومیمؤثرنوينامروزهم تواندبهکاهشقطبیدگیسیاسی،

دموکراسیمشورتیکمکنمايد.بهمحققانمتعاقباًتسهیلارتباطومباحثهمیانکاربرانو

برفرضیاتیکهدرقسمتيافتهپیشنهادمی درمطالعاتآتیخودعالوه تا مطرحشود ها

انیزدنبالنمايند.شد،اهدافزيرر

 قطب واکنش نحوه و شدت موضوعاتبررسی به نسبت شبکه اصلی هاي

 گوناگون

 هادرقسمتمیانیشبکهمنشنوريتويیتبررسیداليلحضوررسانه 

 هادرشبکهوموقعیتآنبروکرهابررسیرابطهپیشینهسیاسی 

 درمقايسهبارهبرانافکاروبروکرهااستوکرهاهايبررسیکردارهاوگفتمان

 تعارض منافع

تعارضمنافعندارم

 سپاسگزاری

.شودیمازحامیانماديومعنوياينپژوهشتقدير
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 منابع

اقتصادنیوز«.پوپولیسموقطبیدگی»(.1389کالهی،رضا.)
 https://www.eghtesadnews.com/fa/tiny/news-292628 
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