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Abstract 

The world of diplomacy is witnessing the introduction of new tools for 
diplomatic engagement. In other words, the introduction of technology, 
especially mass media technologies such as Twitter, has introduced a new 
type of diplomatic process. Twitter has become a scene of attack, criticism, 
and commentary by activists and politicians on a variety of political and 
global issues that have interactive effects. This type of diplomacy was 
developed by the name of "Twiplomacy" that by the beginning of the year, 
193 UN member states had used this type of diplomatic process. That is, 
the politicians of the countries had a Twitter account. To this end, this 
study examines the Twitter diplomacy of the Trump presidency. The key 
question is how and with what narrative does Trump present his diplomacy 
on Twitter? To answer the research questions and achieve the desired goals, 
digital content analysis and discourse analysis with two techniques of 
categories and evaluation were used. The statistical population of this study 
is the sum of the tweets of the US President (Trump) Twitter pages in 
2017-2019. 

Keywords: Twitter Diplomacy, Content Analysis, Twitter Social 
Network, Trump Presidency. 
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رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم المللنیاستاد گروه روابط ب

  رانیتهران، ا ،یه خوارزمدانشگا  المللنیگروه روابط ب  اریاستادي منور   ی دعل ی س 

رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم المللنیگروه روابط ب اریدانش یمیغ مرضا کر
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رانیتهران، ا ،یدانشگاه خوارزم المللنیروابط ب  ی دکتر  ی دانشجو

 چکیده
ورود  یاسممت. بعبممارت کيمم پلماتیتعممامالت د یبممرا ایتممازه  یورود ابزارهمما در سممطح جهممان شمماهد یپلماسمم یعرصممه د
گذاشممته   شیرا بممه نممما  کيمم پلماتیاز روند د  اینوع تازه   تر،يهمچون توئ  یارتباط جمع  یهایتکنولوژ  ژه یبو   یتکنولوژ
شممده  لیتبد یهانو ج یاسيبه مسائل مختلف س استمدارانيفعاالن و س یبه صحنه حمله، نقد و اظهارنظرها  ترياست. توئ

سممال  لیمم بوجممود آمممده کممه تمما اوا «یپلماسیبا عنوان »تئود یپلماسینوع روش د نی. اگذاردیرا ه  م  یکه اثرات متقابل
 نيدر هممم  کردنممد؛یاسممتفاده م کيپلماتینوع در روند د نیعضو سازمان ملل متحد از ا یکشور رسم  193تعداد    2019
اسممت کممه  نیمم ا یترامپ پرداخته است. پرسش اصممل یجمهور استیر یتريتوئ یپلماسید یپژوهش به بررس  نیراستا ا

پممژوهش نشممان  هایافتممهی د؟نمایمم یعرضممه م تريتوئ اجتماعیخود را در شبکه  یپلماسید یتیترامپ چگونه و با چه روا
بممان ترامممپ و مبه  است. ز   یو مثبت، مال  نده مودب، ساز  یزبان  ازمندين  کيپلماتیزبان د  یو قراردادها  نيقوان  دهدیم

پممژوهش و   هایپاسخ به پرسش  یاست. برا  یجانيرهياگرچه اغلب غ  ست،يمودبانه، سازنده و مثبت و مبه  ن  تریيدر تو 
 یابیمم و ارز ایمقولممه کيمم گفتمان بمما دو تکن ليمحتوا و تحل  ليتحل  یتاليجید  هایبه اهداف مورد نظر، از روش  دنيرس

)ترامممپ( در  کممایجمهممور آمر سيرئمم  تریيصممفحات تممو  هممایتیيو پممژوهش مجممموع ت  نیمم ا  یاستفاده شد. جامعه آمار
. است  یالديم  2019-2017  هایسال 

 استتتیر   تر،ییتو  اجتماعی  ¬محتوا، شبکه  لیتحل  ک،یپلماتیروند د  ،یتریتوئ  یپلماسید  واژگان کلیدی:
 .ترامپ یجمهور 

. دانشگاه خوارزمی است یمقاله مستخرج از رساله دکتر نیا -

  :نویسنده مسئولarsalangh@yahoo.com
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  مقدمه
دهی شکل  در  سیاسا  نقش   نرم،  قدرت  هایمؤلفه   از  یکی  بعنوان  عمومی  دیپلماسی  امروزه

 مردم  آنکه  واسطه  به  عمومی  دیپلماسی  از  این نوع.  دارد  خارجی   سياست  به  دهیجهت  و
مورد    اخيراً  دارد،  نظر  مد  را  عمومی  افکار  به   دادن  شکل  و  دهدمی  قرار  خود  مخاطبرا  

عمومی   افکار  بر  نفوذ  و  تأثير  با  هستند  در تالش  هادولت  و  است  گرفته  قرار  هادولت  توجه
منافع   طریق  این   از  و  کنند  جلب   خود   و اقدامات  هاگيریجهت   و  هاسياست   به   را  آنان  نظر
ابزار   اطالعات  نوین  فناوری  توسعه   (.48:  1388سيمبر و قربانی،  کنند )  تأمين  را   خود   ملی

بنام   جدیدی  گستره  و  داده  تغيير  بود   سخت  قدرت  مبنای  بر  که  را  دیپلماسی کالسيک
که  سياست های شبکه   و  اینترنت  عمومی،  افکار  ای،رسانه  فرهنگی،  صرعنا  از  هوشمند 
 . است کرده باز ...و رهبران، سياستمداران  روی  هب  را است  شده تشکيل  اجتماعی

، های اجراجریان تحول و تنوع دیپلماسی از حيث ساختار، دستورکار و شيوهدر واقع   
هی به خود گرفته است. به  های اخير متأثر از فرایند جهانی شدن شتاب قابل توج طی دهه

عرصه در  دگرگونی  وقوع  و  جهان  نوین  تحوالت  متنوع  اقتضای  اشکال  مختلف،  های 
توان به  دیپلماسی برای پاسخگویی به نيازهای کنشگران پدید آمده است که از جمله می

 4« دیپلماسی مسير دو »و    3«دیپلماسی مجازی »،  2«ی ادیپلماسی رسانه»،  1«دیپلماسی عمومی »
پدیده اشا به ظهور  منجر  دیپلماسی که  فه  چرایی تحول چشمگير  ميان  این  در  ره کرد. 

اهميت   تحول  این  وقوع  بر  مؤثر  عوامل  دقيق  شناخت  نيز  و  است  شده  نوین  دیپلماسی 
می  زیرا  دارد؛  نوین  بسياری  بستر  در  را  سياست خارجی یک کشور  مسير حرکت  تواند 

این ميان شبکه اجتماعی تویيتر از (.  106:  1396)سعيدی،    نظام جهانی مشخص سازد  در 
است که در چند سال اخير تأثيرات شگرفی بویژه در حوزه سياست    نوینیجمله ابزارهای  

 . خارجی کشورها گذاشته است
از    بيش  آمده  بدست  تحقيقات  طبق  راستا،  این  از    97در  سياستمداران   193درصد 

متحد ملل  سازمان  در  رسمی  ت   ،کشور  در  رسمی  دولت حساب  تنها  دارند.  های  ویيتر 
نيکاراگوئه، کره این  ئشمالی، سو  الئوس، موریتانی،  يس و ترکمنستان حضور رسمی در 

1. Public Diplomacy

2. Media Diplomacy

3. Virtual Diplomacy

4. Track II Diplomacy
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بوک  صفحه ندارند. حتی دفتر اطالعات شورای دولتی دولت چين حضور در تویيتر، فيس 
کند و هفت سفارت چين و همچنين یک سفير چين در تویيتر فعال  و یوتيوب راحفظ می

متحد  هستن  ارتباطات  آژانس  گزارش  طبق  های  پژوهش   ،1گلوبال  دبليو .  سی.  بید. 
سال   در  می  2018توئيپلماسی  )  951  ؛دهدنشان  سياسی  مقامات    372شخصيت  از  نفر 

و   دولت  579سياسی  سران  از  حکومت نفر  خارجهها،  وزرای  و  صفحه    187  ها  کشور( 
(. Twiplomacy Study, 2018تویيتری دارند )

ژانویه    20دونالد ترامپ از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری در تاریخ    تردید،بدون   
از    2017 بيش  است.    52با  کرده  وارد  توئيتر  در  را  تاثير  بيشترین  کننده،  دنبال  ميليون 
از  تویيت  بيش  متوسط  به طور  بازتویيت شده است. همچنين وی لحن    20های وی  هزار 

داده   تغيير  توئيتر  در  را  میگفتمان  توهين  خود  مخالفان  به  مرتباً  و  رهبران  است  و  کند 
می قرار  اهانت  مورد  را  »مرد  خارجی  را  اون(  جونگ  )کي   شمالی  کره  رهبر  وی  دهد؛ 

در   و  کرد  توصيف  قاتل«  »حيوان  را  سوریه  جمهور  رئيس  و  خواند  کوچک«  موشک 
 (. Twiplomacy Study, 2018) توئيتر او را به حمالت هوایی و جنگ تهدید نمود

چندین   عليه  ،ترامپ  دونالد  ،آمریکا  جمهور  رئيس   هایافشاگری  و   در واقع، رسواسازی
را  ایرسانه  توجه  توئيتر،  در  جهان  کشور  و  رهبر کرد   جلب  خود  به  فراوانی 

(Nakamura, 2017; Dejevsky, 2017; Huang, 2017).  که طيف   حالی  در
های رسانه  در  جدید  جمهور  رئيس   يک دیپلمات  هایشيوه  به  نسبت   مفسران  از  ایگسترده
ترامپ،   تویيتری«  »دیپلماسی مورد در نظر اظهار  با  دژوسکی. کردند نگرانی  ابراز  اجتماعی

به   و  سياسی   موسسات   جهانی  تقریباً  »مخالفت   ترامپ  های دیپلماتيککه شيوه  کندمی  ادعا
ثانياً،   و  نابخردانه   اوالً،   ار  پرواییبی  تفسيرهای   چنين   که  داشته  دنبال  به  را  دیپلماتيکی  ویژه

بازیگران  انتقاد  مورد  تویيتر   در  او  دیپلماتيک   های شيوه  واقع،  در .  کنند« می  قلمداد  احمقانه
 ,Crowley & Nakamura)است  گرفته    قرار   کشور  از   خارج   و  داخل  در   سياسی

چين   بویژه(.  2017 عنوان   با  شينهوا   دولتی   خبری  آژانس  توسط  که   ایمقاله  در  دولت 
در   ترامپ  منفی   اظهارات  به  کرده،  منتشر  است«   غيرعاقالنه  تویيتری  دیپلماسی  به  »اعتياد
 برای   مناسبی  راه  تویيتر  در  پيام  ارسال  که  کرده  تاکيد  آن  در  و  داده  نشان  واکنش   تویيتر

ترامپ،   تویيتری  هایشيوه  با  ،ترمونتی   گفته   به  بنا (.  Huang, 2017)  نيست  دیپلماسی

1. Integrated Communications Agency

https://bcw-global.com/
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است«    پرخطر  بسيار   و  بينیپيش   غيرقابل   سابقه، بی  ایدوره  به  ورود  لحا  »در  دیپلماسی
(Tremonti, 2016) . 

های رسانه  در  ترامپ  دیپلماتيک  هایشيوه  هستند،  ارزشمند  اظهارات  این   که  حالی  در 
طور  اجتماعی ها ارزیابی  از  بسياری  رواین   از.  استنگرفته    قرار  مطالعه  مورد  اصولی  به 

از   ترامپ  اندازه  چه   تا  اینکه   بنابراین ؛  هستند  غيررسمی   هایشنيده  و  شایعات   بر  مبتنی
در   را   دیپلماسی   چگونه   کند، می  استفاده   دیپلماتيک   اهداف  برای   اجتماعی  هایرسانه
درگير   اجتماعی  هایرسانه  در  را  او  کسانی  چه  و  دهدمی  انجام  اجتماعی  هایرسانه
همچنين  و  هاپرسش   این   به   مقاله  ینا  در .  است  گمان  و   حدس  زیادی   حد  تا  کنندمی

در   دیپلماتيک  توسعه ارتباطات  به  منجر  تویيتری  هایشيوه  چگونه  اینکه  تراساسی  پرسش 
دیپلماسی   زمينه  این پژوهش ابتدا در  .شودپرداخته می   خير،  یا  شودمی   اجتماعی  هایرسانه
ب  پردازدمی  ارتباطات   به  که دقيقو  بيان  از   ترامپ  استفاده   و   اعیاجتم   های رسانه  برتر  ه 

تاکيد    سپس .  دهدمی  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  هستند  متمرکز  تویيتر های روشبر  با 
، گفتمان  تحليل و محتوا   تحليل  مانند تحليل،  و  تجزیه هایروش  همراه به  1( DM) دیجيتال

 گردد.ارائه می گيرینتيجه پایان، دهد. درپژوهش را مورد ارزیابی قرار می 

   نظری انیمب 
شبکه موجودیت  رسانهتبيين  دیپلماسی  در  اجتماعی  به های  ملزم  اول  گام  در  ترامپ  ای 

تئوری دقيق  شکلیهابيان  بستر  که  است  نماید. ی  بررسی  را  روند  و  مفاهي   این  گيری 
دیپلماسی در نگاه کالن، مفهومی به دایره قدرت است. بر این اساس، الزام است اشاعه و  

گر مناسبات قدرت در دنيای امروز و فردا  تواند به طور دقيقی بيانکه می   مفهوم از قدرت
ای هدفی جز برتری قدرت  باشد ارائه شود. در این راستا ارائه مدلی برای دیپلماسی رسانه

تری از دیپلماسی مبتنی بر آن را  تواند مفهوم دقيقرو بررسی قدرت می ملی ندارد. از همين 
ارائه کند.  

1. Digital Methods
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 قدرت مفهوم  و  ختارسا  -الف
اساسی جامعهقدرت  هر  در  موجود  جریان  پایه  ترین  بر  اجتماعی  هر  چراکه  است،  ای 

نهادها تعریف شدهای از ارزشمجموعه شده و نهادینه    است و آنچه ارزش شناخته  ها و 
میمی تعيين  قدرت  روابط  توسط  بازیگر    ؛قدرت  .شودشود  که  است  ارتباطی  ظرفيت 

صورت نامتوازن بر تصميمات بازیگران اجتماعی دیگر نفوذ    سازد بهیاجتماعی را قادر م
با    قدرتهای او باشد.  صورتی که به نفع اهداف بازیگر توانمند، منافع و ارزشبگذارد، به

های خاص  معانی در گفتمان ابزار اجبار )و یا امکان بکارگيری آن( و یا بر اساس ساخت 
اجتماعی بازیگران  وسيله  بدان  می  ،که  معين  را  خود  می رویکردهای  اعمال  شود.  کنند 

شود که قدرت در نهادهای جامعه نهفته  بندی میروابط قدرت بر پایه استيال قالب  همچنين 
است و ظرفيت ارتباطی قدرت اگرچه مشروط شده، اما از سوی توانمندی ساختاری    شده

با سيطرهای که آنها    ،همچنين نهادها و مؤسسات در روابط قدرت .شودسلطه تعيين نمی
 (.  15: 1398کاستلز، ) کنند درگير هستندبر موضوعات تحت کنترل خود اعمال می

این تعریف به اندازه کافی برای اشاره به بيشتر اشکال قدرت اجتماعی گسترده است   
شاخص برخی  به  نياز  »بازیگربندی ولی  مفهوم  دارد.  ه   از    «ها  وسيعی  طيف  به  اشاره 

ها دارد. با این  ها، نهادها و شبکه ری و بازیگران فردی، اجتماعی، سازمانموضوعات رفتا 
سازمان همه  و شبکهحال  نهادها  تشریح  ها،  را  انسانی  بازیگران  رفتارهای  و  ها عملکردها 

کنند، حتی اگر آنها در فرآیندهایی مربوط به گذشته سازماندهی و نهادینه شده باشد. می
این   به  ارتباطی  قدرتتوانمندی  که  است  نيست    ،معنی  صرف  ویژگی  و  مشخصه  یک 

است رابطه  یک  نمی  بلکه  که  و  کسانی  قدرت،  موضوعات  بين  خاص  ارتباط  از  تواند 
ای معين مجزا شود هقدرتمند هستند و دیگرانی که تحت اعمال قدرت هستند در محيط

 (.  18: 1398کاستلز، )
فوکو  با ميشل  مجازات«  و  »انضباط  کتاب  ا  در  شيوه  شرحی  زندانی،  افراد  ز شکنجه 

ها،  ها، مدارس، سربازخانه ارخانه ، »ککنددر جامعه تشریح می  استقرار گفتمان انضباطی را
ر  اکس وب م  منابع قدرت آثار  در  . این خاصيت « کنندزندان عمل می  همه مانند  هابيمارستان 

رابطه اجتماعی در  عنوان »احتمال اینکه یک بازیگر در    قدرت را به  او»شود:  يز دیده مین
با اراده خود را  باشد که  وجود مقاومت دیگران اعمال کند« تعریف    موقعيتی قرار داشته 

کند و  نهایت قدرت را به سياست و سياست را به حکومت متصل می   وی در«.  است  کرده
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بانی  ای که با ابزار مشروعيت پشتيها و رابطهها برای استيال بر دیگر انسانای از انسانرابطه
 (. 157: 1396و مظفری،  خرازی آذر)عاملی، شود می
زنجيره  معموالً  کمه  محاط  مانند چيزی  قدرت  اصوالً  فوکو،  اندیشه  نظام  عمل  در  ای 
قدرتهرگزمی این  است.  تحليل شده  ني   کند،  تملک کسی  قدرت  س در  از  ایمن شکل  ت. 

این شبکه ای عمل می شبکه تارهای  ميان  تنها در  نه  افراد  و  بلکه  هست   در گردش   کند  ند، 
اعمال کنند. طبق   را  آن  و ه   بدهند  تن  قدرت  به  دارند که ه   قرار  همواره در وضعی 

یابد و این همان شود، بلکه از طریق آنان جریان میایمن نگرش، قدرت بر افراد اعمال نمی
نرم و  چهارم  همه  چهره  که  آنجا  از  نيست.  سياسی  نهادهای  و  دولت  افزارانه 

دگان در این شبکه در اعمال قدرت سه  دارند، الگوی فرمانروا و اطاعمتکننده  کنن شرکت
پدیده جدید می  ،قدرت   برای درک  نظر  به  ناکافی  و  و   خرازی آذر)عاملی،    رسدنارسا 

مسئله  (.  158:  1396مظفری،   که  اینجاست  فوکو  استراتژی»در  اندیشه  در  قدرت«  های 
ازوکارها و فنونی که هر تصميمی به کمک آنها  ها، سها، شبکه شود؛ استراتژی مطرح می
می صورت  پذیرفته  همان  بمه  جز  آنها  طریق  از  تصميمی  هيچ  و  نظرشود  گرفته    مورد 

. شودنمی

 کاستلز  یاشبکه  جامعه -ب
مجموعه از  متشکل  گرهشبکه،  از  گرهای  است.  پيوسته  ه   به  است  های  ممکن  ها 

باش وابستگی  داشته  شبکه  به  متفاوتی  گرههای  لذا  و  مه   ند  ناميده شبکه « مراکز»های  ها 
جمله مراکز( یک گره هستند و   شوند. با این وجود، هر یک از اجزای یک شبکه )از می

ها در شبکه  های شبکه و تعامالت آنها با سایر گرهکارکرد و معنای آنها بستگی به برنامه
گره شبکه دارد.  برای  را  خود  اهميت  اطالعات ها  جذب  با  به   ها  آن  پردازش  و   بيشتر 

ت  أهای خاص آن نشدهند. اهميت نسبی یک گره از ویژگیصورت مؤثرتری افزایش می
گيرد، بلکه از توانایی آن برای کمک به کارآمدی شبکه در رسيدن به اهداف شبکه  نمی
به ارزش   که  در شبکهوسيله  منافع حاضر  و  تعریف شدهها  میها  ناشی  کاستلز، )  شوداند 
1398  :27 .) 
شبکه   اجتماعی،  زندگی  شبکهدر  این  و  هستند  ارتباطی  ساختارهای  ارتباطی  ها،  های 

ها در ميان افراد در ارتباط، در زمان و مکان  وسيله جریان پيامالگوهای تماس هستند که به
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ها سيرِ  کنند و این جریانها را پردازش میها جریانشبکه   بنابراین اند.  مشخص ایجاد شده
گره  اطالعات بين  گردش  برنامهدر  توسط  شبکه  هستند. یک  قوانين  ها  و  اهداف  که  ای 

این برنامه از کدهایی که شامل ارزیابی عملکردها    شود،کند تعریف میرفتار را تعيين می
می تشکيل  است  شکست  یا  و  موفقيت  به  رسيدن  برای  معيارهایی  شبکه و  در  های  شود. 

اجتما  ؛ اجتماعی و سازمانی دهند و در  ها و منافع آنها را پرورش میعی، ارزش بازیگران 
برنامه و  ایجاد  اصلی  منشأ  جامعه،  بازیگران  سایر  با  شبکهتعامل  هستندریزی  این   .ها  با 

های معين شده در محيط عملياتی  ها دستورالعمل ریزی، شبکه وجود پس از نصب و برنامه
در درون پارامترهایی از اهداف و  کنند و قادر به پيکربندی مجدد خود  خود را دنبال می 

فرآیندهای مشخص شده خود هستند. برای جایگزینی پيامدها و نتایج در یک شبکه، یک  
گرا و سازگار( بایستی از خارج از آن در شبکه  ای از کدهای هدفبرنامه جدید )مجموعه

شود این نسب  از  ارزش شبکه رو  .  و  منافع  مجموعه  )و  دربردارنها  آنها  که  با  هایی  د( 
می رقابت  و  همکاری  همکارییکدیگر  بين    ،کنند.  ارتباط  برقراری  توانایی  بر  مبتنی 

ها است و این توانایی وابسته به وجود کدهای انتقالی و عملکرد بينابخشی )پروتکل  شبکه 
)سوئيچ  اتصال  نقاط  به  و دسترسی  توانایی   .ها( هستارتباطی(  به  وابسته  رقابت  همچنين 

با بهرهنشان دادن شبکه یا در ظرفيت همکاری هست های دیگر  برتر در عملکرد و  وری 
شبکه(.  28:  1398کاستلز،  ) ارتباطی شکلبنابراین  پيچيده  ساختارهای  حول  ها  در  گرفته 

بهمجموعه که  هستند  اهداف  از  انعطافای  و  اهداف  وحدت  همزمان  امور طور  پذیری 
با محيط عملياتی خود تض با سازگاری  بر طبق  مين میاجرایی را  کند و ساختارهای آنها 

شبکه ظرفيت این  بیهای  جستجوی  یک  در  خود  مجدد  پيکربندی  برای  برای  ها  پایان 
. یافته استسازی تکاملترتيبات بهتر شبکه

 ارتباطی وسیله بعنوان دیپلماسی
طی ارتبا  وسيله  یک  یا  سياست  برای  ابزاری  عنوان  به  توانمی  را  دیپلماسی  گسترده،  طور  به

نگاه   ارتباطی   وسيله  یک  بعنوان  دیپلماسی  به(.  Sharp, 2001: 123)  کرد  تصور 
سخنان   و   گرفته  نظر  در   دیپلماسی  غالب   رسانه   بعنوان  زبان  منظر،   این   از.  شودمی غالباً 

قربانی،  )  شوندمی  گرفته   نظر  در  هاآن  اقدامات   بعنوان  ها دیپلمات و  .  (49:  1388سيمبر 
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وظایف   رسمی  طور  به  که  کسانی  بعنوان  تنها  نه  را  ها»دیپلمات  1نگوا  از  پيروی  با  همچنين 
که   سياسی  رهبران  بلکه(  سفرا   خارجه،  وزرای  مثال  عنوان  به)  دارند  عهده  بر  را  دیپلماتيک

اهميت   از  ای فزاینده  طور  به  المللیبين   عرصه  در  کنندگانمذاکره  و  نمایندگان  بعنوان
 .(Wong, 2016: 22گيری  )می نظر در شوند«،می برخوردار بيشتری
در   دیپلماتيک  زبان  اصلی   هایویژگی  از  کلی  مرور  یک  وجود  عدم  که  حالی  در 

 اند:کرده تاکيد زیر دیپلماتيک زبان هایویژگی بر محققان شود،می حس   هاپژوهش 
شود   مشخص  دیگران  به  توجه  و  احترام  با  و  باشد  مودبانه  باید  دیپلماتيک  زبان .1
(Jönsson & Hall, 2005: 113  .)جمالت   توهين،  برای  جایی  هيچ  واقع   در

 . ندارد وجود غيرمتمدنانه، افشاگری و رسواسازی
 مراقب   باید  خود   ارتباطات  در  هادیپلمات.  باشد  مثبت   و  سازنده  باید  دیپلماتيک  زبان .2

د. نرسن  نظر به جوسلطه یا  تفاوتبی برتر، المللبين  روابط بازیگران سایر به نسبت  که باشند
پر   شرایط  در   خصوص  به  ارتباط   این .  باشد  روميانه  و  متعادل  باید  دیپلماتيک  ارتباط .3

 باشد.  هيجانی نباید خطر
عبارات   از  و  است  غيرمستقي   غالبا  زبان  این .  باشد  مبه   باید  دیپلماتيک  زبان .4

.  گيرد  قرار  تفسير  معرض  در  و  شده  مبه   شودمی  باعث  که  کندمی  استفاده  آميزاحتياط
در   پذیریانعطاف  حفظ  مثال  بعنوان   دارند،  هدف  چندین   دیپلماسی  در  ابهاماتی  ينچن

:  1397وحيدی،  )  متعدد  مخاطبان   با  صحبت  امکان  و  ادعاها  کردن  انکار  قابل  مذاکرات،
14 .)
بين  تعامل  که  شوندمی  محسوب  دیپلماتيکی  دستورالعمل  از  بخشی  هاگیویژ  این  

زبان   به  ها،دیپلمات  بين   تعامل  ظرافت  و  اهميت  به  توجه  با .  کندمی  هدایت  را  هادیپلمات
به   استادانه،  »آگاهانه،  باید  دیپلماتيک  ارتباطات  شود. در واقعمی  زیادی  توجه  دیپلماتيک

 (. 42: 1392شوند« )هادیان و سعيدی،  ترسي   محتاطانه و دقت
در   مه    بسيار   بازیگران،  سایر  با  گفتگو   و   هادیپلمات  ارتباط  هایروش  که  حالی  در 
ارتباطات   در   آنچه   که   کنند می  تاکيد   کارشناسان  و  محققان   شوند،می  گرفته   نظر

از   دیگر  عبارت  به ؛است  مه   ماند،می  ناگفته  که  آنچه  اندازه  به  شودمی  گفته  دیپلماتيک
که   است  اقدامی  خود  خودی  به  دیپلماتيک،   گفتگوی  یک   در  اطالعات   انداختن   قل 

1. Wong
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داده   انتقال  که  اطالعاتی  مانند  درست  کند،می  ارسال  بازیگران  رسای  به  را  هاییپيام
؛  کرد  بيان   گفتگو   یک  در  تعامل  و  پاسخ   عدم  مورد   در   توان می  را   مساله  همين.  شودمی

دیگر   طرف  توسط  که  گفتگویی  در  دیپلماتيک،  رابطه  در  طرف  یک  اگر  دیگر  بعبارت
یک   خود  خودی  به  و  اتژیکاستر  عمدی،  پاسخ  عدم  این   کند،نمی  مشارکت  شده  آغاز
منتقل   هایی راپيام  رفتار،   عدم  و  رفتار  دیپلماتيک   ارتباط  در  رواین   از.  شودمی  تفسير  اقدام
.کنندمی

 اجتماعی های رسانه  در ترامپ ارتباط
ابزارهای   بروزرسانی   فوری  نياز   با  هادولت  همه  :کرد  اعالم  استاین   ،2010  دهه  ابتدای  در

های رسانه  و  جدید  هایفناوری  ظهور  از  حدی  تا  که  هستند  همواج   خود  دیپلماتيک
عنوان  به  را   خود   ،تویيتر  بعد  سال   چند.  (Stein, 2011: 114گيرد )می  نشأت  اجتماعی
 بر   بنا.  کرد  معرفی  جهان«   هایدولت  و  رهبران  دیجيتالی  دیپلماسی  اصلی  »کانال
با   ارتباط  برقراری  برای  آن  ز ا  جهان  هایدولت  و  رهبران  از   نفر  180  تقریباً  ها، گزارش
 (.Lüfkens, 2017) کنندمی استفاده مردم و همکاران

اینکه   بر   بيشتر   دیپلماسی   در   اجتماعی   های رسانه   از   استفاده   مورد   در   انجامشده   تحقيقات  
های دولت   و   ها ملت   بين   روابط   یعنی، )   عمومی   دیپلماسی   برای   اجتماعی   های رسانه   از   چگونه 
و  خارجه   امور   های وزارت   مانند   دیپلماتيک   نهادهای   های شيوه   بر   و   شود می   استفاده (  خارجی 

 & Bjola & Holmes, 2015: 252 Cassidy)  است   شده   متمرکز   ها سفارتخانه 

Manor, 2016: 1-15  .) کنندگان فراه    عنوان   به   اغلب   اجتماعی   های رسانه   اینجا   در
شود می   گفته   اغلب  کلی   طور  به .  شوند می   دیده  دیپلماسی  از   تر تعاملی  و   بازتر   مدل   یک   توسعه 
با تعاملی   و   تر شخصی   صورت   به   ها دیپلمات   که   است   آن   نيازمند   اجتماعی   رسانه   که  تر 

های رسانه   تاثير   ميزان   مورد   در   هایی بحث   حال   این   با .  کنند   برقرار   رابطه   خود   مخاطبين 
های شيوه   تحول   بر   ماعی اجت   های رسانه   که   تاثيری   ميزان   و   دیپلماتيک   ارتباط   بر   اجتماعی 

 & Bjola & Holmes, 2015 and Hocking)  است   آمده   بوجود   دارند،  دیپلماتيک 

Mellisen, 2015  .) به   نهادهای   که   دهند می   نشان   تحقيقات   واقع   در ندرت   دیپلماتيک 
ندارند   تمایل   آنها   دیگر   بعبارت   ؛ کنند می   برآورده   را   اجتماعی   های رسانه   دیپلماسی   از   انتظارات 

 کنند.   تمرکز   بودن   باز   و   سازی شبکه   تعامل،   ر ب 



53 | نشین و همکارانقربانی شیخ |اي ترامپ؛ نقش توئیتر در پیشبرد دیپلماسی رسانهدیپلماسیتئو

دو   دارای  اجتماعی  هایرسانه  دیپلماسی  زمينه  در  شده  انجام  تحقيقات  کلی  طور  به 
طور   به  تقریبا  و  دارند  تمرکز  عمومی   دیپلماسی   بر  حد  از   بيش  اوالً  :هستند  مه    محدودیت

 یک.  گيرندمی   دهنادی  را  1( G-2-G)  دولت  به  دولت  اجتماعی   رسانه  دیپلماسی  کامل
اجتماعی   هایرسانه  سياسی  غلط  باورهای  که  است(  2016)  مينور  و  کسيدی  مقاله  استثنا،

قرار   بحث  مورد  ندرت  به  G-2-Gه     تحقيق   این  در  حتی  اما  کند،می  اعتباربی  را
طور   به  تعامل  و   دسترسی  سازی، برجسته  به   مربوط  سواالت  که   حالی  در  ثانياً.  گيردمی
دیپلماتيک   ارتباط   بر  تاثير  احتمالی   منبع  یک  بعنوان   سبک  مسئله  اند،دهش  بررسی  کلی
 .است شده گرفته نادیده
نهادهای   که  موثری  های استراتژی  به   اجمالی   نگاهی  موجود   هایپژوهش   نتيجه،   در 

استفاده    اجتماعی   هایرسانه  در   عمومی   دیپلماسی   اجرای   در  توانندمی  دیپلماتيک  مورد 
دهند تعامل  مورد  در  چيزی  ندرت   به  اما  کنند،می  ائه ار  را  قرار  با   جهان  رهبران  نحوه 
به   جهان  ، رهبرانلوفکنز  گفته  به  بنا.  دارد  های اجتماعی وجودشان از طریق رسانههمتایان
دیگر   با   روابط  تقویت   جمله  از   مختلف  اهداف  برای  اجتماعی  هایرسانه  از  گسترده  طور

شبکه   ترینمحبوب  هاشاخص  از  بسياری  اساس  بر.  نندکمی  استفاده  جهان  مردم  و  رهبران
سال   به  مربوط  هایداده.  است  تویيتر  کنند،می  استفاده  آن  از  جهان  رهبران  که  اجتماعی
در   را  کنندهدنبال  بيشترین   آمریکا،  جمهور  رئيس   ترامپ،  دونالد  که  دهدمی   نشان  2018
ترامپ   دارد.   قرار   او  سر  پشت  کی اند  اختالف   با  فرانسيس  پاپ   که  حالی   در   دارد   تویيتر

و   جهان  رهبر  تاثيرگذارترین   بعنوان(  فالورها)  کنندگاندنبال  با  تعامل  تعداد  نظر  از  همچنين 
در .  شودمی  گرفته  نظر  در  تویيتر  در  جهان  تاثيرگذار  رهبر  دومين (  ریتویيت)  بازنشر  نظر  از
شامل   را  جهان  رهبران  ز ا  تن   137  تویيتر  در  ترامپ  کنندگاندنبال  ،2017  سال  یمِ  ماه
. (Lüfkens, 2017) شدمی

 ترامپ اجتماعی رسانه ارتباط
 اجتماعی  هایرسانه   در   ترامپ   ارتباطی   سبک   بررسی   به  تحقيقات   از   رشدی   به   رو   مجموعه 

رسانه فعاليت   عمده  طور  به  که  موجود  تحقيقات.  پردازند می  در  او  اجتماعیهای   در   های 

1. Government-To-Government



( 1400)  پاییز|  38ره  شما| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهشفصلنامه علمی  | 54

 نشان  کنند، می   بررسی   را   2016  سال   جمهوری ریاست    انتخابات   و   مقدماتی   انتخابات 
 :است   زیر  های ویژگی   دارای  اجتماعی   های رسانه   در   های ترامپ فعاليت   که  دهند می 
 از  بيش   تحليل   و   تجزیه .  دارد   سادگی   به   گرایش   اجتماعی،   های رسانه   در   ترامپ   ارتباط  .1

 استفاده   با   تویيتر   در   او   زبان   که   دهد می   نشان   2016  و   2015  های سال   بين   در   او   تویيت   2000
 (.Crockett, 2016; Ott, 2017)  شود می   مشخص   هجایی تک   کلمات  از   مکرر 

 که  است شده    مشخص .  دارد   بودن   بينانه خودبزرگ   و   شخصی  به  گرایش   ترامپ  ارتباط  .2
 مانند  شخصی  ضمایر  معمواًل  کند،می   استفاده  غيررسمی   زبان   و   شخص   اول   از   اغلب   ترامپ
 خودستایی   برای   اجتماعی   های رسانه   از  اغلب   و  برد می   بکار   را   خودم   من،   لما   من،   به  من، 

 (.Ahmadian, Azarshahi, & Paulhus, 2017: 107)   کند می   استفاده 
و   جمهوری   ریاست   مقدماتی   انتخابات   طول  در  اجتماعی،   هایرسانه  در   ترامپ  ارتباط .3

تویيت  ش گرای   نگریمنفی  سمت   به  جمهوری  ریاست   انتخاباتی   مبارزات  او   هایداشت. 
(  Crockett, 2016; Enli, 2017)  بودند  نادرست  سياسی  نظر  از  و  غيرمودبانه  اغلب

 هر   از  و  کردمی  حمله  چيزی  یا  شخصی  به  هاآن  از  یکی  در  ارسالی  تویيت  چهار  هر  از  و
 (. LEE & Lim, 2017: 849ادبانه« بود )بی حاوی »الفاظ  هاآن از یکی او تویيت ده
 به  تمایل  2016  سال  انتخاباتی  مبارزات  طی  در  اجتماعی،  هایرسانه  در  رامپت  ارتباط .4

استفاده   تعجب  عالمت  و  بزرگ   حروف  از  اغلب  او.  داشت  بودن  هيجانی  و  احساسی 
شيوهمی عاطفی   تاثير  و  کرده  تقویت  را  او  هایتویيت  منفی  »احساسات  که  هاییکرد. 
بصورت   اغلب  ترامپ  هایتویيت  مچنين ه(.  Ott, 2017: 64)   داد« می  افزایش   را  هاآن

باشند.می عواقب« گرفتن  نظر در یا تفکر  »دوراندیشی، فاقد و نسنجيده
های رسانه  طریق  از  انتخاباتی  مبارزات  در  این   از  پيش   که  هاییشيوه  از  ترامپ  کل  در 

کرد   استفاده  متفاوتی  ارتباطی  سبک  از  و  شده  منحرف  بود،   شده  شناخته  موثر  اجتماعی
.کندمی توصيف   معتبر«  حال  عين  در و »آماتور را  توان آنمی  که
:  نوشت   گاردین   در  دژوسکی   رسيد،  جمهوری   ریاست  به  ترامپ  اینکه   از   بعد  کمی 

حالت   شود،   جمهور  رئيس   ترامپ   دونالد  که   این  از  پس   که  بودند  باور   این   بر  »بسياری
تغييرارتباطی اگر و    زد  خواهد  حرف  آن  از  پس   و  کرده  فکر  اول.  کرد  خواهد  اش 

اطمينان (  او  داماد  یا)  ترعاقل  دستياران  کند،  کار  این   انجام  به  وادار  را  خود  توانستنمی
محل   در   بردمی  بکار   خود  وقفه بی  های نطق  برای   که  ایوسيله  هر  که   کرد  خواهند  حاصل
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به  جمهوری،  ریاست  مقام  به رسيدن   از پس  ترامپ  حال  این  با . شد«  خواهد  نگهداری امنی
 ,Apps, 2016; Dejevsky) داد ادامه اجتماعی هایرسانه در خودش ارتباطی  سبک

 حاضر  حال  در  که  چرا  است،  آورده  بوجود  را  هایینگرانی  موضوع  این (.  2017
اقدامات   بعنوان  توانندمی  که  هستند  جمهوری  ریاست  ارتباطات  ترامپ،  های تویيت

 . شوند  گرفته نظر در متحده ایاالت ارشد دیپلمات دیپلماتيکِ
رسانه  در  ترامپ  دونالد  دیپلماتيک  ارتباط  مورد  در  که  بحث  هنگامی  اجتماعی  های 
ميزان  می بر  است  ممکن  که  دارند  متعددی وجود  بازدارنده  و  اختياردهنده  شود، عوامل 

دیپلمات اختياردهنده،  طرف  در  بگذارند.  تاثير  دیپلماتيک  هنجارهای  از  های  پيروی 
اغ دیپلماتآمریکایی  مثال،  بعنوان  هستند.  تند  و  دیپلماتيک صریح  تبادالت  در  های  لب 

پيمانان و دشمنان  ای را در مبادالت دیپلماتيک با ه آمریکایی سبک ارتباطی غيرمودبانه
همچنين گفتمان تویيتر که ساده،    .عراق از خود نشان دادند  آمریکا در دوره قبل از جنگ

بی و  به  نسنجيده  است  میادبانه  تعامالت  نظر  در  باید  باشد که  زبانی  مخالف  رسد کامال 
(. در طرف بازدارنده، نياز به همکاری  Ott, 2016دیپلماتيک مورد استفاده قرار گيرد )

انتظار   مورد  دیپلماتيک  رفتار  قوانين  از  پيروی  برای  فشار  ایجاد  باعث  دیگر  کشورهای 
بين  عراق، زمانی که آمریکا متوجه شد  شود. در مورد جنگ  المللی میجهانی در روابط 
المللی برای اقداماتش نياز دارد، مسير خود را تغيير داد و به قوانين رفتار  که به حمایت بين 

 (. Wiseman, 2005دیپلماتيک بازگشت )
های اجتماعی به طور مداوم در تضاد با قواعد  اگر ارتباط دیپلماتيک ترامپ در رسانه 

اوالً، سبک دیپلماسی رسانه اجتماعی    : ، دو احتمال وجود داردسنتی زبان دیپلماتيک باشد
شيوه است  ممکن  ایجاد  او  باعث  بالقوه  طور  به  و  دهد  تغيير  را  سنتی  دیپلماتيک  های 

بين  روابط  در  کنوانسيوندرگيری  ایجاد  به  منجر  است  ممکن  ثانياً  شود.  های  المللی 
کلی از »تغيير تدریجی و انطباق در  تواند ش جدیدی در دیپلماسی )دیجيتال( شود. این می

دهنده »یک شکست بنيادی با الگوهای  تواند نشانچارچوب و اصول موجود باشد« یا می
بطوریکهپذیرفته باشد  قواعد  و  هنجارها  رفتار،  شکل    شده  اساسی  طور  به  دیپلماسی 

(.Hocking and Mellisen, 2015: 21)« متفاوتی به خود بگيرد
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 شناسیروش 
)  هایروش تکنيکDMدیجيتال  با  تحليل  (  و  تجزیه  مانند  تحليل  و  تجزیه  سنتی  های 

های سنتی را برای  و تکنيک  DMکه بطور مثمر   شود میمحتوا و تحليل گفتمان ترکيب  
رسانه متون  تحليل  و  میتجزیه  ترکيب  اجتماعی  در    هرميداو    زاميت،  لویيس کند.  های 

در عصر کالن داده«، محققان را به انجام تحليل    عنوان »تجزیه و تحليل محتوا  بامقاله خود  
های تویيتری برای استفاده از یک رویکرد التقاطی به منظور  محتوا و یا تحليل گفتمان پيام

»روش میترکيب  ترغيب  محتوا«  تحليل  فرآیند  طول  در  دستی  و  محاسباتی  کنندهای 
(Lewis, Zamith, & Hermida, 2013 .) 

مدیریت    DMاز    دادهبرای  مجموعه  معنایی  و  اجتماعی  ساختار  همچنين  های  و 
داده،   گيری از پایگاهنمونه  -یعنی برای: الف  شودمیتویيت( استفاده    119,229خودمان )

استخراج کاربران هدف تویيتر )یعنی کاربران تویيتری که توسط ترامپ به آنها اشاره    -ب
نوان مثال اشاره متقابل(. متعاقباً یک  رهگيری تعامل بين کاربران )به ع   -پ و    است(   شده

. شودمیهای ترامپ انجام تحليل محتوا و گفتمان سنتی از تویيت

 هاداده  آوریجمع 

را با استفاده   1شده توسط حساب کاربری رسمی دونالد ترامپ در تویيتر های ارسالتویيت
نرم یک  بررسی( از  برای  پایتون  اسکریپت  )یک  سفارشی  طور  شد  گردآوری  2افزار  به   .

نام به  متدی  »حدود شداجرا  GET statuses/user_timeline   خاص،  متد  این   .
برمی  3,200 را  کاربر  یک  آخر  توسعه  گرداند«تویيت  تویيتر(.   دهنده)مستندات 
، این اسکریپت  بررسی شدجمهوری او    ترامپ در اولين ماه ریاست  شدههای ارسالتویيت
17رامپ از  تشده توسط  ل  تویيت ارسا   3,247ه این روش،  . ب شداجرا    2017فوریه    21در  

پيام در بازه زمانی   192ها،  که از بين این پيام  شدبازیابی    2017فوریه    21تا    2016مارس  
 ( قرار داشتند.2017فوریه  20تا  2017ژانویه  20مدنظر )

نهادهای    ها، اطالعات مورد نظر به منظور شناساییپس از استخراج این مجموعه داده 
ها اشاره کرده، جستجو  و کشورهای خارجی که ترامپ به آن  دیپلماتيک، رهبران جهان

1. @realDonaldTrump

2.Twitter REST API



57 | نشین و همکارانقربانی شیخ |اي ترامپ؛ نقش توئیتر در پیشبرد دیپلماسی رسانهدیپلماسیتئو

( و بدون استفاده از آن انجام شد. در  @شد. این جستجو به دو صورت با استفاده از تابع )
است. به این روش    تویيت به نهادهای دیپلماتيک اشاره کرده  34این جستجو، ترامپ در  

به آنها اشاره کرده شناسایی شدند. برای هر کشوری که  نهاد دیپل  25 ماتيکی که ترامپ 
های کاربری رسمی کشور، روسای  ترامپ به آن اشاره کرده، سه نهاد دیپلماتيک )حساب

وزارتدولت و  خارجه  وزرای  شدها،  شناسایی  آنها(  موقعيتی    خانه  در  است  ممکن  که 
نه بر  و  دهند  پاسخ  وی  اظهارات  به  که  حساب  باشند  که  شد  تمرکز  دیپلماتيکی  ادهای 

نهاد آماده شد،    41های کاربری رسمی  کاربری تویيتر دارند. هنگامی که فهرست حساب
تویيت تمام  تا  گردید  اجرا  پایتون  اسکریپت  ارسالمجددا  از    های  یک  هر  توسط  شده 

که    تویيت را بازیابی کرد  115,982آوری شود. اسکریپ اجرا شده  های فوق جمعحساب
ها کاربران در طول اولين ماه ریاست  هایی بودند که در آنها حاوی پيغاممورد از آن   57

بنابراین، این تحليل  ؛  جمهوری خود در مکالمات واقعی و خيالی با ترامپ شرکت داشتند
تویيتی که توسط ترامپ و    34تویيت محدود شد )یعنی،    91داده متشکل از  به یک پایگاه  

که    57 شده  تویيتی  ارسال  دیپلماتيک  نهادهای  دیگر  این  توسط  تحليل  و  تجزیه  بود(. 
پذیری نتایج را محدود  که تعمي   ها متمرکز استنوشتار بر روی مجموعه کوچکی از داده

است،  می اکتشافی  و  کيفی  ما  تحقيقاتی  پروژه  اینکه  به  توجه  با  حال  این  با  سازد. 
بين اهداف اوتعمي  نتایج در  ليه تحقيق ما قرار ندارد. در عوض، هدف ما پذیری آماری 

یابند  کشف فرآیندهای فرهنگی خاصی است که در یک محيط دیجيتال خاص ظهور می
(Caliandro, 2018یعنی جریان و  (،  ایجاد شده توسط ترامپ  ارتباطی  تعامالت  و  ها 

ای  مجموعه  دیگر فعاالن سياسی در تویيتر. عالوه بر این، این پژوهش به دنبال دستيابی به
دیدگاه از  از  پشتيبانی  برای  مستحک   پایه  یک  ایجاد  برای  مفيد  و  عميق  کيفی  های 

استراتژی مورد  در  بيشتر  ارتباط  تحقيقات  نيز  و  تویيتر  در  ترامپ  دیپلماتيک  های 
 باشد.دیپلماتيک دیجيتال در عصر ترامپ می

تحليل    -1:  ه شدار دادمجموعه داده مذکور برای دو نوع تحليل متنی مورد استفاده قر 
و   از    -2محتوا  عالوه،  به  گفتمان.  نرمGephiتحليل  یک  بررسی  ،  برای  باز  متن  افزار 

استفاده   اجتماعی  نهادهای    شدشبکه  دیگر  و  ترامپ  بين  ارتباطی  تعامالت  ساختار  تا 
می ارسال  تویيت  تناوبی  چه  با  و  کسی  چه  درباره  کسی  چه  )یعنی،  کند(  دیپلماتيک 

.گردیدتر نتيجه برای توصيف کردن، ساده آشکار و در
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 ها داده تحلیل
های دیپلماتيک ارسال  هایی انجام شد که تنها از تویيتتحليل محتوا بر روی مجموعه داده

تویيت(. تحليل محتوای با    34است )تشکيل شده    realDonaldTrump@شده توسط  
مجموعه از  دستهاستفاده  از  قبلی  بندیای  کدگذاری  مقاالت های  از  که  گردید  اجرا 

شده گرفت  الهام  دیپلماتيک  زبان  مورد  در  دستهموجود  استفاده  بندیاند.  مورد  که  های 
بودن، مصونقرار می واجد شرایط  از:  عبارتند  و  گيرند  بودن  مثبت  بودن،  مودب  سازی، 

 غيرهيجانی.
نيت   روی  بيشتر  تحليل  و  ارتباط تجزیه  برقرارکننده  شخص  های 

(@realDonaldTrump)    در متناوب  موضوعات  روی  اینکه  بجای  است  متمرکز 
به ما کمک میواحدهای ارتباطی )تویيت باشد. این تحليل  کند درک کني   ها( متمرکز 

می را  سنتی  دیپلماتيک  زبان  قوانين  ترامپ  آیا  آنکه  یا  میپذیرد  ه   بر  را  و  ها  زند 
 شود.نجام میای اهمچنين این پذیرش یا بر ه  زدن در چه گستره

با استفاده از تکنيک واژگانیهمچنين تویيت  او  شدن تحليل گفتمان  های دیپلماتيک 
گزینهشدبررسی   بررسی  و  .  اعتقادات  تا  داد  را  امکان  این  ما  به  ترامپ  واژگانی  های 
های دیپلماتيک او را پشتيبانی و  های ایدئولوژیک بالقوه او را شناسایی کني  که پيامارزش
پيام»مفرو آن  ذاتی«  تعصبات  و  میضات  آشکار  را  از  ها  کار  این  انجام  در  کنند. 

های زبان دیپلماتيک و دیالوگی که در ادبيات مرتبط شناسایی شده، پيروی دستورالعمل
نيز مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتشد چرا    ؛ . در برخی موارد، ساختار جمله و عبارت 

ق و  وابستگی  الگوهای  عمل،  نمایش  میضاوتکه  منعکس  را  گوینده  ارزش   کنند.های 
نرم از  نهادهای    Gephiافزار  عمدتاً  دیگر  و  ترامپ  بين  تعامالت  ساختار  نگاشت  برای 

استفاده   تکنيکگردیددیپلماتيک  از  برخی  کار،  این  انجام  منظور  به  شبکه  .  تحليل  های 
د خروجی انجام شد،  اساس دو تکنيک پيوند ورودی و پيون  . این کار بره شدپایه بکار برد

دریافت   اشارات  ارسالیعنی  و  تحليل    شده  کاربر  هر  توسط  بر گردیدشده  ه   تمرکز   .

( و ه  بر  ،  روی اشارات مستقي  )مثاًل  
( در ميان کاربران بود.Trump ،Abeروی اشارات غيرمستقي  )مثاًل،  
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 هایافته
ریاس  اول  ماه  در  ترامپ  به    192جمهوری خود،    تدونالد  آن  در  ارسال کرد که  تویيت 

و    شش  خارجی  سياسی  نخست  19رهبر  مقابل،  در  کرد.  اشاره  خارجی  وزیر    کشور 
تویيت ارسال کرده و به یک رهبر    16وزیری خود  در ماه اول نخست 1، انگلستان، ترزا می

نخست و  اشاره کرد  و یک کشور خارجی  مالکول   خارجی  استراليا،  ترنبول وزیر    2  ،44 
ها به یک رهبر خارجی و یک کشور خارجی اشاره  تویيت ارسال کرد که او ه  در آن

نشان می مقایسه  این  تویيتر  کرد.  از  او  و مقداری که  تویيتر  ترامپ در  دهد که مشارکت 
آن مورد  در  و  خارجی  کشورهای  و  رهبران  با  ارتباط  برقراری  میبرای  استفاده  کند،  ها 

 ی است. چقدر غير عاد

 رهبران  با گفتگو
تعجب تویيتشاید  در  خارجی  سياسی  رهبران  از  تن  به شش  ترامپ  که  نباشد  های  آور 

ها با وی  جمهوری او چهار نفر از آن  است، چرا که در ماه اول ریاست  خود اشاره کرده
ين  وزیر کانادا، جاست  ها تویيت ارسال کرد، نخستدیدار کردند. او در مورد سه نفر از آن

آبه  ، نخست3ترودو ژاپن، شينزو  نتانياهو   و نخست  4وزیر  بنيامين  اسرائيل،  اما هيچ  5وزیر   ،
ارسال نکرد. در حالی که در    مِی  ترزایعنی دیدار با    پيامی در مورد نخستين دیدار دولتی

ریاست رسمی  تویيتر  کاربری  آمریکا،    حساب  میبه    جمهوری  اشاره    ترزا 
ای نکرد. همينطور  کاربری تویيتر شخصی خود به ترزا می اشاره  رامپ در حسابشد، اما ت

رسانه که  حالی  ایاالتدر  از  می  دیدار  به  زیادی  توجه  بریتانيا  این    های  داشتند،  متحده 
(. عدم ارسال  Baker-Jordan, 2017های آمریکایی نبود )مسئله موضوع اصلی رسانه

بازدید مورد  در  ترامپ  توسط  این  مِ  تویيت  می  پرسش ی،  مطرح  روابط  را  واقعا  کند که 
متحده و بریتانيا تا حد ویژه است، حداقل تا آنجا که به ترامپ مربوط  ایاالت  بين    « »ویژه 
شود. می

1. Theresa May

2. Malcolm Turnbull

3. Justin Trudeau

4. Shinzo Abe

5. Benjamin Netanyahu
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ها اشاره کردهکه او به آن  ی ارسال شده توسط ترامپ و رهبران جهان  یهاتییتو شبکه  لیتحل -1شکل 
 است.

پيا  یک  تنها  دیگر  ترامپ  سوی  از  کرد.  ارسال  سفرش  طول  در  نتانياهو  مورد  در  م 
جمهوری ترامپ و به طور گسترده در طول    پيام خود در اولين ماه ریاست  23نتانياهو در  

این  از  کرد.  اشاره  ترامپ  به  آمریکا  به  تویيتر،  سفرش  در  دیپلماتيک  گفتگوی  این  رو 
آم روابط  اینکه  به  توجه  با  بود.  طرفه  یک  به  کامال  رو  اوباما  دوران  در  اسرائيل  و  ریکا 

گذاشته می  وخامت  انتقاد  نتانياهو  اقدامات  برخی  از  آشکارا  اوباما  اینکه  و  ؛کردبود 
قویتویيت روابط  دادن  نشان  برای  است  ممکن  نتانياهو  رئيس های  با  بهتر  و  جمهور    تر 

ایاالت شده  جدید  ارسال  ترامپ    متحده  تویيت  دیگر  سوی  از  است  باشند.  ممکن 
بینشان باشد  دهنده  زمان  آن  در  اسرائيل  کنار  در  قرارگرفتن  برای  ترامپ  ميلی 

(Freedman, 2017: 241). 
خود    تویيتری  دیپلماتيک  ارتباط  در  را  نتانياهو  و  می  ترزا  که  حالی  در  ترامپ 

به طور گسترده در مورد نخست نادیده   پيام فرستاد و    گرفت،  وزیر ژاپن، شينزو آبه، 
سه  هف  دیدار  طی  در  او  مورد  در  تویيت  اینکه  روزه ت  به  توجه  با  کرد.  ارسال  اش 

ژاپن   به  دفاعی  مسائل  و  تجارت  مورد  در  خود  انتخاباتی  مبارزات  طول  در  ترامپ 
های مثبت در مورد مالقات با آبه یک تغيير در نگرش  بود؛ انفجار تویيت  حمله کرده 
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،  2016آبه به محض انتخاب ترامپ در نوامبر    داد. ظاهرا او نسبت به ژاپن را نشان می 
جمهور جدید آمریکا و منافع بيشتر برای ژاپن  برای ایجاد »رابطه اعتمادآميز« با رئيس  

کرده  آورده    تالش  روی  افسونگری«  »تهاج   روش  به  ) و   & Nakamuraبود 

Fifield, 2017 طه  دهد که آبه موفق به ایجاد یک راب های ترامپ نشان می (. تویيت
آبه    -است. با این حال الزم بذکر است که رابطه ترامپ  سازنده و مثبت با ترامپ شده  

بار به در  در تویيتر، یک رابطه دیپلماتيک تقریباً یک طرفه بود، چرا که آبه تنها یک 
ندرت از  به    آبه متحده به ترامپ پاسخ داد.  و در زمان ترک ایاالت    2019دسامبر    30

کند و تویيت او به ترامپ تنها تویيتی بود که در طول مدت بررسی  تویيتر استفاده می 
ای برای  رسد که آبه تالش آگاهانه نگارش مقاله ارسال کرده بود. در اینجا به نظر می 

 است. ارتباط با ترامپ در تویيتر انجام داده  
تنها .  دندکر  برقرار  ارتباط  مشابهی  شيوه  به  تویيتر  در  ترامپ   با  پوتين   و  ترنبول  ،ترودو 
با  که  خارجی  رهبر در   اینکه  وجود  با  حتی  نداشت،  تعامل  تویيتر  در  ترامپ  اصاًل 
رئيس   بود،شده    اشاره  او   به  ترامپ  های توئيت حساب    که  است   ،چين   جمهور ژی، 
جمهوری   ریاست  دوره  ابتدای   در  ترامپ  که  رسدمی  نظر  به  کل  در  .ندارد  تویيتر  کاربری
پا   زیر  اجتماعی  هایرسانه  در  را  دیپلماتيک  ارتباط  یسنت  مفاهي   از  یک  هيچ  خود

. است نشده ایجاد زمان آن در  دیپلماتيک قوانين  از  جدیدی قاعده هيچ و نگذاشته

 کشورها  با گفتگو
جمهوری  ریاست ماه اولين  در خارجی  کشور 19 به ترامپ شد،  اشاره ترپيش  که همانطور

 .آمریکا دشمنان و متحدان از تنوعم  ترکيبی است،  کرده  اشاره تویيتر در  خود
 1است.  کرده  اشاره ها آن به خود  هایتویيت در ترامپ که کشورهایی ليست . 2 شکل

 و  ردوستيغ  دوست،  متحد،  که  یکسان  از  YouGov  ليتحل   و  هیتجز  طبق  متحد«  تا  »دشمن  اسيمق  کی  در.  1

  در   کنندگانشرکت  درصد   له يم  هر(.  Yougov.com  ،2017  از  اطالعات)  شوند،یم  محسوب   کایآمر  دشمن

  انباشته   درصد  100  تا  هالهيم.  رنديگیم  نظر  در  خاص  رنگ  با  را  شده   ذکر  کشور  کی  که  دهدیم  نشان  را  ینظرسنج

  درصد   یک:  شود  ريتفس  نگونهی ا  دیبا  نمودار.  است  نشده   ارائه  شکل  در  ست «ين  »مطمئن   پاسخ  که   چرا  شوندینم

  ک ی  را  آن  درصد   55  و   دوست  درصد   32  دوست،  ر يغ  را  آن  درصد  3  دانند؛یم  دشمن   کشور  را   کانادا  هایی کایآمر

. دانندیم متحد
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های خود . لیست کشورهای مورد اشاره ترامپ در توییت 2شکل 

در   او  که  کشورهایی  دیپلماتيک  نمایندگان  و  ترامپ  بين   تویيتری  تعامالت  تحليل 
تعامالت   این .  دهدمی  نشان  را  جالب  الگوی  چندین   کرده،  اشاره  هاآن  به  هایش تویيت
کنند، می  گفتگو  ه   با   که  هاییدوستانه:  کرد  بندیطبقه  صورت  این  به   توانمی  را   تویيتری
با   که  ایشدهتحریک  هایدوستانه  کنند،می  گفتگو  ه   با  که  ایشدهتحریک  هایدوستانه

با   که   هاییغيردوستانه  و  کنندمی  گفتگو  ه    با  که  هاییغيردوستانه  کنند،نمی  گفتگو   ه 
 .(,Simunjak, & 2019: 15 Caliandroکنند )نمی گفتگو ه 
قرار می  گفتگو  که  هایی»دوستانه  دسته  در   اوکراین   و  کانادا  ژاپن،  چرا   دارند،  کنند« 
ای هطرف  همه   و  هستند  ارتباط   در   تویيتر   در   ترامپ   با  ها آن  دیپلماتيک  نمایندگان  که 

مکزیک  .کنندمی  گفتگو  مشترک  دیدگاه  یک  از  مشابه  یا   یکسان  مسائل  مورد  در  درگير
 نمایندگان  که   چرا  گيرد،می  قرار   کنند« می  گفتگو   که   ایشدهتحریک  »دوستان  دسته  در

عالقه   مورد  موضوعات  مورد  در  تویيتر  در  ترامپ  با  گسترده   طور  به  آن  دیپلماتيک
های دیدگاه  دارای   ترامپ  با   که  کرد   مشاهده  توان می  اما  کنند، می  گفتگو   مشترک
از   صحبت  و  ترامپ  جمهوری  ریاست   تبریک  با  را  گفتگو  این   مکزیک.  هستند  متفاوتی

آن   در  که  ترامپ  طرف  از  تویيت  چندین  از  پس   اما  کرد؛  آغاز  محترمانه«   »گفتگوی  یک
او   با  ییرویارو  در  و  گرفتند  دورتری  موضع   ،آن  نمایندگان  کرد،  حمله  مکزیک  به

. (& Simunjak, 2019: 16  Caliandroنکردند ) شرکت
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ای شدهتحریک  های»دوستانه  دسته  در  ویتنام  و  سوئد  فرانسه،   استراليا،  مانند  کشورهایی 
به )  کرده  منفی  اظهارنظر  تویيتر  در   ها آن  مورد   در  ترامپ.  دارند  کنند« قرار نمی  گفتگو   که

نمایندگان   اما  ،(هستند  مهاجرتی  مشکالت   با  ناامن  کشورهایی   فرانسه  و  سوئد  مثال،   عنوان 
تویيت   در  شدهمطرح    مسئله  مورد  در  بحث  هرگونه  یا  تکذیب  در  کشورها  این   دیپلماتيک

 .اندنکرده شرکت ترامپ
 به.  دارند   قرار  کنند« می   گفتگو  که  هایی»غيردوستانه   دسته   در   ونزویال   و  سوریه  روسيه، 
 در   او  با  هاآن   دیپلماتيک  نمایندگان  و   استشده   اشاره   فیمن   وجهه  یک  با  ترامپ توسط   آنها

. است کرده    برقرار  ارتباط   متفاوتی  شيوه  به   کشوری  هر   حال،   این   با.  اند داشته   تعامل  تویيتر
 ارسال   به  شروع  ترامپ  اینکه  محض   به   اما  کرد  آغاز  ترامپ   به  تبریک   با   را  تعامل   این   روسيه
 بيشتر  تعامل  از  بودند،   منفی   ضمنی   مفهوم  دارای  شتر بي   که  کرد  روسيه  درباره  هاییپيام 

 است   ممکن   این .  ( & Simunjak, 2019: 15  Caliandro)  کرد   خودداری 
 به  ونزوئال   دیگر،   سوی  از .  باشد   تویيتری   دیپلماسی  انجام   عدم   برای   ها آن   تصمي   دهندهنشان 
،2رودریگز  دلسی   .داد   نشان   واکنش   شدت   به  1لوپز   لئوپولدو   کردن  آزاد   برای   ترامپ   دستور
 قرار  هدف   را   ترامپ   مستقي    طور   به   که   کرد   ارسال   هایی تویيت   ونزوئال،   خارجه   امور   وزیر 

 مورد حمله  کردند،می  تلقی   ونزوئال  امور  در دخالت  آنچه  را برای ترامپ  آنها  در  و داده بود 
دادند  تویيتری   ونزوئال   که  است  واضح.  قرار  تعامالت  این   به  و  کرد می   راحتی  احساس   با 

 .کرد می   استفاده   دیپلماتيک   تبادل   ابزار بعنوان   ها تویيت   از  عمد 
 را  ترامپ   با   گفتگو (  عربی  زبان   به   ها آن   از  یکی )   تویيت   دو   ارسال   با   همچنين، سوریه  
 در  ترامپ   نظر   با   کشور،   این   جمهور   رئيس   اسد،   بشار   »موافقت«   آن   در   که  است کرده    آغاز 
 تویيتی  ترامپ   ، 3دادگاه«   »فروپاشی  طول  در  سپس .  کند می   نقل  را  تروریس    با   مبارزه  مورد 
 وجود  با   آن   پناهجویان   که   کند می   یاد   کشوری   بعنوان   را   سوریه   آن  در   که   کندمی   ارسال

 به   توئيتی  ارسال  با  سوریه.  اند شده   متحدهایاالت    وارد  او   توسط  شدهاعالم   سفر  ممنوعيت 
 ترامپ   از   و  است داده  تغيير   را  هایش تيک تاک  رسدمی   نظر   به  آن   در  که  داد  پاسخ  انگليسی

می   و   بردارد«   دست   ها تروریست   حمایت   از   خواهد »می  منتقل  را  معنا  رئيس   که   کند این 
 کاربری   حساب   از  دیگری   تویيت  در .  دارد   قرار  هاتروریست   کنار  در   متحده  ایاالت   جمهور

1. Leopoldo Lopez

2. Delcy Rodriguez

3. Court Breakdown
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عربی  به  و  اسد   از   نقل  به  سوریه،  جمهوریریاست    »نه   ممنوعيت  این   که  شده   گفته  زبان 
 نظر  به .  ( Twiplomacy, 2018)  دهد« می   قرار   هدف   را   ها تروریست   بلکه   سوریه،   مردم 
 ها سوری   بين   تمایز   مورد  در  سوریه   دیپلماتيک   پيام   از   پشتيبانی   برای   تویيت   این   که   رسدمی 
 از  استفاده   با   ترامپ   به   هرگز   ها پيام   این   در   اینکه   به   توجه   با .  است شده    ارسال   هاتروریست   و 

 سوریه  آیا  که  نيست  مشخص   هستند،   عربی   زبان  به   ها تویيت   از   برخی   و   نشده  اشاره   @  تابع 
 مبادالت   در   که  است   این   واقعيت   اما  خير،  یا   کند  برقرار  ارتباط  ترامپ   با  خواستهمی   واقعا

ارتباط   دیپلماتيک او  با   کار   این   که   رسد می   نظر   به   و   کرده   برقرار   با   ازعهمن   از   اجتناب   را 
 .کند می   استفاده   تعامل   بعدی   مراحل   در   آميزی تحریک   های پيام   از اگرچه  است،   داده   انجام
کشور   یک  به  هاآن  در  که  ترامپ  توسط  شده  ارسال  هایتویيت  ایشبکه  تحليل.  3  شکل
او  که   کشورهایی  دیپلماتيک نهادهای توسط  شده  ارسال های تویيت  و کندمی اشاره  دیگر
 1. است کرده  هاشار هاآن به

هایی »غيردوستانه  دسته  در  چين  و   شمالی  کره  یمن،  عراق،  ليبی،  سودان،  سومالی،  ایران،
قرارنمی  گفتگو  که وجود   با  حتی   کشورها  این   های دیپلمات  چين،  جز  به.  دارند  کنند« 

يک دیپلمات نمایندگان. اندنکرده برقرار  تعاملی  کرده،  اشاره  هاآن به منفی شکل به  او  اینکه
دیپلماتيک   نمایندگان.  نداشتند  تویيتر  رسمی   حساب  شمالی  کره  و  عراق   یمن،  چين،
تعاملی   ترامپ   با  تویيتر   در  اما  داشتند  تویيتر  هایحساب  ليبی  و  سودان   سومالی،   ایران،
 . نکردند برقرار

  ها فلش(.  شتريب   ی افتیدر  اشارات  تعداد  بزرگتر،  گره)  است   ی افتیدر  اشارات  تعداد  نشانگر   ها گره اندازه :  توجه.  1

  ه    بهرا    هاآن  که  باشدیم  ییهاگره   ني ب  تعامل  تناوب  دهنده نشان  خطوط  ضخامت.  هستند  رابطه  جهت  دهنده نشان

(. است شتريب هاآن نيب تعامالت تعداد باشد، تر يضخ کند یم متصل را  گره  دو که یخط  هرچه) کنند یم متصل
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. 3شکل  

 توییتر در ترامپ دیپلماتیک زبان  تحلیل
همخوانی   تا  دش  انجام   ساده   محتوای   تحليل  یک با   هایش تویيت  در  ترامپ  زبان  ميزان 
زبان   که  دهدمی  نشان  تحليل  و  تجزیه   این .  شود  گيریاندازه  دیپلماتيک  زبان  سنتی   قواعد

دلسی رودریگز 

وزیر امور 

خارجه ونزوئال 
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کامالً   حال  این   با.  دهدنمی  نشان  را  دیپلماتيک  زبان  هایویژگی  اغلب  هاتویيت  در  ترامپ
ارتباطی   سبک  این   خالصه  طور  به.  است  غيرهيجانی  معموالً  که  معنا  این   به  است،  متعادل

آن   شده  تثبيت  قواعد  با  که  چرا   شود،   دیده  سنتی  دیپلماسی  در  اخالل  یک   بعنوان  تواندمی
 . (79: 1397پور، ندارد )سليمی و وهاب  همخوانی

ترامپ  دونالد دیپلماتیک هایتوییت  در استفاده مورد  زبان تحلیل و تجزیه -4 شکل

او .  دارد  آمریکا   متحد  کشورهای   رهبران   با   مودبانه  زبان  از   تفاده اس   به   گرایش  ترامپ 
»خوش   نویسدمی  نتانياهو  و  ترودو  برای  و  »متشکرم«   نویسدمی  ترنبول  به  تویيتی  در

کشورهای   به  هاآن  در   که  هایی توئيت  احترام در  عبارات  از   مشابهی  استفاده  هيچ.  آمدید« 
رسد می  نظر  به  .ندارد  وجود  شده،ره  اشا   غيردوست   چه   و  دوست  کشورهای   چه   خارجی

 مثال  برای.  دارد  اختصاص  متحد  کشورهای  رهبران  به  صرفاً  ه   سازنده  و  مثبت  زبان  که
استفاده  »خوشایند«   و  »متمدن«   مانند  کلماتی  از  ترامپ  ترنبول،   مورد  در  نوشتن   هنگام
طور   به.  کندمی  يدتاک   هاآن  بر  کند،می  استفاده  آن  از  اغلب  که  »بسيار«   قيد  با  و  کندمی

آبه،   مورد   در  مشابه »عالی«،  کلماتی   از  ترامپ  شينزو  استفاده   »سازنده«   و  »خوب«  مانند 
 ,Tswiplomacy)    کندمی  تاکيد  عالی،  و   بسيار  مانند  قيدهایی  با   هاآن  بر  دوباره  و   کندمی

2018). 
از   ترامپ  «،(هشدنمایندگی)  شده  داده  نشان  خوب  »بسيار  عنوان  به  ژاپن  به   اشاره   بجز 
چه   و  دوست  چه  دیگری  کشور  هيچ  مورد  در  خود  هایتویيت  در  سازنده  و  مثبت  زبان
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و   ایران  مورد  در  او  هایتویيت  در  ویژه  طوره  به  منفی   زبان.  کندنمی  استفاده  غيردوست
»ترور«،   مثل  منفی  خصوصيات  ایران  مورد  در  ترامپ  هایتویيت.  رودمی  بکار  مکزیک

چون   عباراتی  نوشتن   با  ترامپ  و  کندمی  منتقل  را  دوران«   »پایان  و  اشی« »فروپ  »وحشتناک«،
 »طناب  یک  ایران  به  متحده  ایاالت  و  باشند«   ارزسپاسگ  »باید  و  ده « می  هشدار  »رسماً
»باید«   چون  واژگانی  چنين .  دهدمی   قرار  ایران  از  برتر  موضع  در  را  آمریکا  دهد«،می  نجات

که   دهدمی  نشان  گرفته،   قرار  استفاده   مورد  که   ای جمله  ساختارهای   همچنين  و   »دادن«   و
راحتی   به  که  است داده    را   کشورها   سایر  مورد   در   قضاوت  قدرت  خودش  به   ترامپ
کشورهای   سایر  به  مشابه  طور  به.  شود  المللیبين   روابط  در  رنجش   موجب  تواندمی

به  را  هاآن  و  کرده  اشاره  »فروپاشی«   و  »پناهندگان«   چون  عباراتی  با  خاورميانه  شکل   ه  
 .(,Gabler 2016است ) کشيده تصویر به منفی
به   غيرسازنده  و  منفی  شکل   با  مشابه   طور  به   است  دوست  کشور   یک  که  مکزیک 

»کسری«،   مانند  کلماتی   از   استفاده  با   کشور  این   مورد   در  ترامپ .  است  شده  کشيده  تصویر
ناچيز«   ميل«، »بی  خورده«،»شکست  »یکجانبه«،  ارسال   تویيت   ضعيف«   بسيار»  و  »کمک 

معانی   به  توجه  با.  کندمی  استفاده«   »سوء   متحده  ایاالت  از  مکزیک  که  کرده  اشاره  و  کرده
کشور   دو  بين   سازنده  و  مثبت  رابطه  ایجاد  به  او  زبان  ترامپ،  استفاده  مورد  کلمات  منفی
چنين  ه   دوست  کشورهای  سایر  مورد  در  ترامپ  تعجب،  کمال  در.  کندنمی  کمک

هنگام   »احمق«   و  »غيرقانونی«   مانند  کلماتی  از  او  مثال  برای.  است  کرده  ارسال  هاییامپي 
»تروریست«،  کلماتی  از  است؛  کرده   استفاده  استراليا  به  اشاره قرار   حمله  »مورد  نظير 

فرانسه   مورد  در  نوشتن   هنگام   در  ناآرامی«،  و  اضطراب  »در  و  شده«   »محبوس  گرفته«،
Simunjak, 2019: 18) است  کرده  تاکيد   هاآن  بر  »دوباره«   قيد  با  و  کرده   استفاده

Caliandro &). 
به   خوبی  »نتایج  عبارت  از  سوئد،  در  مهاجرت  مورد  در  تویيت خود  در  مشابه،  طور  به  

استفاده! نبوده  اینطور  نخير  داشته،  همراه ساختار   و  هاواژه  این   از  استفاده   با  است.  کرده  « 
هستند   ناامن   و  بوده   ماندگاری  مشکالت   دارای   کشورها  این   که  کرده   اشاره   ترامپ  جمله،

مورد   را   ها آن  های سياست  و  کشورها   تواندمی  که  داده  قرار   جایگاهی   در  را  خودش  و
مطابقت   دیپلماتيک  تعامالت   در   مرسوم  سازنده  و  مثبت   زبان   با  که   دهد  قرار  قضاوت
اشاره   این کشور  به   کرات  به   ترامپ  که  چرا  است،  جالب  روسيه  مورد   نهایت،  در.  ندارد
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با   خود  روابط  مورد  در  بيشتر  و  نویسدمی  کشور  خود  درباره  ندرت  به  اما  است،کرده  
به    تواندمی  ه   هنوز  روسيه   حال،  این   با.  کندمی  صحبت  روسيه  که  کشوری  بعنوان 
مورد   در   ترامپ  هایتویيت  چون   شده، در نظر گرفته شود  کشيده  تصویر  به  منفی  صورت
قانونی«،   غير  طور  »به  »مهمل«،  مانند  منفی،  مفاهي   دارای  کلمات  حاوی  اغلب   ه روسي 

 . (Caliandro & Simunjak, 2019: 21) هستند  »ساختگی«  و گذاشتن«  »سرپوش
است،   متعادل  اغلب   ها تویيت  در  ترامپ  زبان   دهدمی  نشان  محتوا   تحليل   که   حالی  در 
از   سومیک  تقریبا  در  هيجانی  و  احساسی  انزب  از  که  فردی  عنوان  به  تواندمی  ه   هنوز  او

 حروف  از  استفاده  طریق  از  امر  این   اغلب.  شود  دیده  کند،می  استفاده  خود  هایتویيت
 مثال  برای.  شوندمی  دیده  زدن   فریاد  از  گرافيکی  نمایش   بعنوان  که  شودمی  مشاهده  بزرگ
بر   داللت   که   »تصرف«   کلمه  بر  ،1شده«تصرف    روسيه   »توسط   کریمه   که   نوشته  ترامپ

در هنگام    طور  به.  است شده  تاکيد  دارد،  خصمانه  و  عمدی  تصاحب لحن  این  از  مشابه 
تغيير   »باید  نویسد ه  استفاده شدهاست:می  مکزیک  با  آمریکا  رابطه  ارسال پيام در مورد 

تویيت!2حاال   همين   کند،  لحن  سوئد،  و  فرانسه  خاورميانه،   کشورهای  درباره  او  های«. 
تبادالت   در  معموالً  که  شودمی  متعادلی  و  مالی   زبان  از  دوری  باعث  این .  شتنددا  مشابهی

استفاده   مورد  دارد،  وجود  دوست   کشورهای   بين  که  در تبادالتی   بخصوص   و  دیپلماتيک 
 گيرد. می قرار
ارتباط   هایمشخصه  از  یکی  که  مبه   زبان  از  استفاده  به  گرایش   ترامپ  نهایت،  در 

ندارد  دیپلماتيک  امکان   که  توصيفی   کلمات  از   استفاده  به   تمایلی   او  زبان   .است، 
خود   اظهارات   در  اغلب   که  چرا  ندارد،  کنندمی  فراه   را  جمله  معنای  در  پذیریانعطاف
کرده   اعالم  ترامپ  خاورميانه،  کشورهای  مورد   در  مثال  عنوان   به.  است  صریح  و  مستقي 

که  از  درصد  72  که ایاالت   به  ورود  به  مجاز  ه« دادگا  »فروپاشی  طول  در  پناهندگانی 
نگذاشته   باقی  تفسير  برای  زیادی  جای  و  اندبوده  کشور  7  از  اندشده (  2/11-  2/3)  متحده
انتقاد   برای  را  شرایط  نباشد،  درست  اطالعات  این   که  صورتی   در  حال  عين   در  است،
تصرف   روسيه  توسط  »کریمه  که  کرده  اعالم  قدرت  با  او  مشابه،  طور  به.  است  کرده  فراه 
او . اوکراین  مناقشه  در  روسيه  نقش از او برداشت  مورد  در  ابهام  بدون ای جمله  است«، شده

1. Taken

2. Now
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تویيتی   پوتين   آن  از  پس   اما؛  شناس « نمی  را  پوتين   »من :  کرد  اعالم  مستقيماً  ترتيب  همين   به
در   رواین   از.  کرد  اشاره   @  تابع  با  او  به  و   کرده  صحبت  ترامپ   با   که  گفت  و   کرد  ارسال
این  که  گویدمی  پوتين   شناسد، نمی  را  پوتين  که   کندمی  بيان  روشنی  به  ترامپ   که   لیحا
بر   مبنی  ترامپ  گفته  کشيدن  چالش   به  برای  را  فضا  موضوع  این .  اندکرده  صحبت  ه   با  دو
 .بردمی سوال زیر را او صداقت و کرده  فراه  پوتين  با آشنایی عدم

 گیرینتیجه
توان می  را  تویيتر  در  ترامپ  استفاده  مورد  هایروش  که  دهدمی  نشان  تحليل  و  تجزیه
و   قوانين   با  او  زبان.  گرفت  نظر  در  سنتی  دیپلماتيک  ارتباطات  کنندهمختل  کامال 

زبان   قراردادهای  و  قوانين  که  حالی  در.  ندارد  همخوانی  دیپلماتيک  زبان  قراردادهای
زبان  به م   و  مالی   مثبت،  و  سازنده  مودب،  زبانی  نيازمند  دیپلماتيک در   ترامپ   است. 

سبک .  است  غيرهيجانی  اغلب  اگرچه  نيست،  مبه   و  مثبت  و  سازنده  مودبانه،  تویيتر
طول   در  او  ارتباطی  سبک  به  شبيه   نسبتاً  جمهور،  رئيس  عنوان  به  تویيتر  در  او  ارتباطی
که   2016  جمهوری  ریاست  انتخابات نگری، منفی  چون   هایی ویژگی  داشتن  به  است 
میلحظه  گيریتصمي   و  نماییبزرگ ادامه  از  که  دهدای  های ویژگی  هاآن  هيچيک 
بسيار   تویيتر  برای  زبان  نوع   این   اینکه  به  توجه  با.  نيستند  دیپلماتيک  زبان  برای  مناسبی
 انجام  برای  مناسبی  بستر  تویيتر  آیا  که   کندمی  مطرح  را  پرسش   این  ،است  مناسب

محيط   با  سازگاری  برای  باید  دیپلماتيک  وانين ق  و  هاشيوه  آیا  اینکه  یا  ؟است  دیپلماسی
 ؟شوند  داده تطبيق  شود،می انجام آن در دیپلماسی امروزه  که  دیجيتالی

منفی   نظرات  غيردوست  و  دوست  کشورهای  از  تعدادی  مورد  در  ترامپ  که  حالی  در 
ه، داد  نشان  واکنش   مشابه  ایشيوه  به  که  دیپلماتيک  نهاد  تنها  کرده،  ارسال  تویيتر  در  را

انتقاد   مورد   ترامپ  توسط   که  غيردوستی  ه   و  دوست  هایکشور  ه .  است  بوده  ونزوئال 
 و  قوانين   محدوده  در  کنند،  برقرار  ارتباط  تویيتر  در  او  با  گرفتند  تصمي   و  اندگرفته  قرار

 و  نکردند  استفاده  غيرسازنده  و  منفی  ادبانه،بی  زبان  از  هاآن.  ماندند  باقی  دیپلماتيک  قواعد
در   دیپلماتيک  همتایان  که  اینحوه  با  مساله  این .  دادند  پاسخ  پهلو  دو  و  مبه   دودیح  تا

سرپيچی   دیپلماتيک  هنجارهای  از   آمریکایی   هایدیپلمات  که  گذشته   در   موارد  برخی
از جنگ عراق،  کردند،می قبل  زمانی  دوره  مثال در  برای  دارد.   اعالم  وایزمن   همخوانی 
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بریتانيا،   مثال  برای)  کردندمی  حمایت   عراق   به   ملهح  از  که   کشورهایی  »حتی  کندمی
مقایسه   هایشان،سخنرانی  در (  شرقی  اروپای نزاکت   برای  بيشتری  احترام  آمریکا  با  در 

 نظر  از  که  متحده  ایاالت  هایدیپلمات  رفتار  اینجا  در.  دادند« می  نشان  خود  از  دیپلماتيک
 و  نشد  منعکس   جهان  ر سراس  در  شود،می  تلقی  دیپلماتيک  روابط  مخل  بسياری
ما   تحليل  برگشتند.  دیپلماتيک  رفتار  سنتی  قوانين   به  بعد  کمی  متحده  ایاالت   های دیپلمات

مقابل   در  دیگر  بار   است  ممکن  جهان   سراسر  در  دیپلماتيک  همتایان  که   دهدمی  نشان
تحقيقات   اگرچه  بگيرند،  موضع  دیپلماتيک   ارتباطات  هنجاری   هایپایه  شدن  ضعيف
واضح   آنچه  حال   این  با.  است  نياز   مورد  مقدماتی  و  اوليه   یافته   این  تایيد   ای بر  بيشتری

دیپلماتيک   قواعد   از   پيروی  در   ها دیپلمات  که   سازگاری  به   توجه   با که    است  این   باشدمی
دیپلماتيک   ارتباطات  برای  جدیدی  قواعد  اینکه  بر  مبنی  اندکی   بسيار  شواهد  دارند،  سنتی
 .اردد وجود هستند،  ساخت حال در
در   ترامپ  که  کشورهایی  دیپلماتيک   هایسرویس   و  هادیپلمات  تعامل  ميزان 

طور   به  هاآن  از  برخی.  بود   متفاوت  زیادی  حد  تا  کرده  اشاره  هاآن  به  خود  هایتویيت
هایی سرویس   و  ها دیپلمات  که   نباشد  آورتعجب  شاید.  کردند  برقرار  ارتباط   ترامپ   با  فعال
بسيار   تویيتر  در  معموالً  که  بودند  هاییآن   بودند،  فعال  تویيتر  در  ترامپ  با  تعامل  در  که
رسد می  نظر  به  رو،این   از  .ونزوئال   و  مکزیک  هایسرویس   و  هادیپلمات  مانند  هستند،  فعال

به   آن  از  و  هستند  راحت  تویيتر  از  استفاده  در  که  دیپلماتيکی  هایسرویس   و  هادیپلمات
 تردید  تویيتری  دیپلماتيک  تبادالت   در   اند،کرده  استفاده   هدفمند  و  استراتژیک  صورت

 . دهندمی پاسخ جهانی  رهبر یک توسط ایحمله به اگر حتی کنند،نمی
دیپلماتيک   هایسرویس   و  هادیپلمات  اکثر  که  شود  توجه   است   مه   حال،  این   با 

 .اندنکرده  برقرار  ارتباط  تویيتر   در   او  با   کرده  اشاره   آنها   به  ترامپ  که   کشورهایی
تویيتر   در   ترامپ   حمالت   به   پاسخی   هيچ  فرانسه  و   سوئد  استراليا،   مانند   دوست  کشورهای

تصمي    یا  اند،کرده  امتناع  تویيتر  در  دیپلماتيک  مسائل  مورد  در  تعامل  از   یا  هاآن .  اندنداده
متحد   دولت  یک  رهبر  طرف  از  غيرمعمول  تحریک  یک  تواندمی  که  آنچه  به  تا  اندگرفته
دیپلماسیِ   در  پاسخ  عدم  اینکه  به  توجه  با.  ندهند  نشان  واکنش   شود،  گرفته  نظر  در
پيام   این   است  ممکن   کشورها  این   ؛شودمی  گرفته  نظر  در  استراتژیک  و  عمدی  المللی،بين 
یا   ندارند  را  ها آن  واکنش   ارزش  و  هستند  ربطبی  ترامپ  های نوشته  که  کنند  ارسال  را
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تویيتر   در   نباید  دیپلماتيک  گفتگوی  که  کنند  الارس  را  پيام  این   خواهندمی  هاآن  شاید
سياسی   اهداف  برای  که پيش از این نيز  مکزیک  بجز  ترامپ  حالت،  دو  هر  در.  شود  انجام
بين  از  صحبتی  طرف  نتوانست  کرد،می  استفاده  تویيتر  از  گسترده  و  پيوسته  طور  به

تویيتر  در  ترامپ  کدیپلماتي  ارتباط کلی  طور   به. کند پيدا  دوست  کشورهای  های دیپلمات
 دیده  انزواطلب  یک  عنوان  به  تواندمی  او  معنا،  این   به  و  رسدمی  نظر  به  فرد  به  منحصر  بسيار
نظر   به  جهان  سراسر  در  دیپلماتيک  هایسرویس   و  هادیپلمات  سایر  که  حالی  در  شود
نمونه   اساس  بر  نتيجه  در.  کنندمی  پيروی  دیپلماتيک  ارتباطات  سنتی  قواعد  از   رسدمی

 برای  جدید  قوانين   ایجاد  بر  دال  مدرکی   هيچ   حداقل  تحقيق،   این  در  بررسی   مورد
 . ندارد وجود اجتماعی هایرسانه در دیپلماتيک  ارتباطات

محدودیت   این مقاله   ، (تویيت  119,229)  بزرگ  داده  مجموعه   یک  اساس  بر  اگرچه 
نتایج   بنابراین   ؛(تویيت  91)   دارد  را   هاداده  از  کوچک  زیرمجموعه  یک  بر  داشتن   تمرکز

وجود   این   با.  شود  گرفته  نظر  در   آزمایشی   و   مقدماتی  باید  تعمي ،قابل  و  قطعی   بجای   آن
مورد   کمتر  و  جدید  کامال   موضوع  یک  در   اکتشافی   کيفی  تحقيق  برای  کوچک  نمونه
 گردآوری   با  که   معتقدی   ما.  شودمی  تلقی   بزرگ  کافی  اندازه  به  گرفته،  قرار  مطالعه

قابل   و  مندنظام  شناختیروش  هایرویه  از  ایمجموعه  ریزیپایه  و  مفاهي   از  ای مجموعه
باشند،   مفيد  تویيتری  دیپلماسی  مورد  در  بيشتر  تحقيقات  برای  توانندمی  که  تکرار

 نظر  مد  دادهکالن  تحقيق  نوع  دو  ترامپ،  خاص  مورد  به  توجه  با.  ای داشته  دستاوردهایی
تحقيق   یک  و  طولی  دادهکالن  تحقيق  یک:  یابند  توسعه  آینده  در  توانندمی  که  داده  قرار
یک   در  را  ترامپ  هایتویيت  تواندمی  طولی  دادهکالن  تحقيق .  عرضی  مقطع  دادهکالن
مورد   در  ما  هاییافته(  رد )  تایيد  برای  تواندمی  این   بگيرد؛  نظر  در  ترطوالنی  دوره

عرضی   مقطع  دادهکالن  يقتحق .  باشد  مفيد  تویيتر  در  ترامپ  دیپلماتيک  هایاستراتژی
اطمينان   قابليت  با  تا  باشد  هادولت  دیگر  سران  و  ترامپ  بين  مقایسه  یک  شامل  تواندمی

رهبران   دیگر  ارتباطات  از  تویيتر  در  ترامپ  ارتباطات  حد  چه   تا  که  شود  مشاهده  بيشتری
برای  جدید  دیپلماتيک   دستورالعمل  یک  است  ممکن   آیا  اینکه   و  شود می  منحرف  جهان

به   نهایت  در .  خير  یا  باشد  توسعه   حال   در   اجتماعی   هایرسانه  در  دیپلماتيک  رتباطات ا
تعامل   تویيتر  در   خاصی   های شيوه  به   دیپلماتيک   نهادهای   چرا  اینکه  کامل  درک  منظور
دیپلماتکنند،  می  برقرار دیدگاه  از  را  توئيتری  دیپلماسی  موضوع  باید  مورد  محققان  ها 
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ارتباط  برای  مناسب  قوانين   با  رابطه  در  هاآن  هایدیدگاه  که  است  مه   ،توجه قرار دهند
 . شود  درک اجتماعی های رسانه در  دیپلماتيک
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