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 خودارجاعی از سوی سیاستمداران 
در تويیتر: 

راهکارهايی جهت تطبیق با 041  کاراکتر

چکید�ه
این مقاله به مطالعه نحوه کاربرد زبان در سایت توییتر، از سوی سیاستمداران 
بلژیکی و اسپانیایی در بستر پویش انتخاباتی اروپا در سال 2014 می پردازد. 
این مطالعه نشان می دهد که استفاده از خودارجاعی ویژگی برجسته گفتمان 
سیاستمداران در توییتر است، که به عنوان ابزاری برای ارتباط حرفه ای به کار 
می رود، زیرا بیشتر موارد خودارجاعی به شخصیت های حرفه ای و حقوقی اشاره 
دارند تا حقیقی. در هنگام بسط توییت ها، سیاستمداران بلژیکی و اسپانیایی 
مورد مطالعه، از تعدادی از راهکار های تطبیق پذیری استفاده می کنند. آن ها از 
راهکار های جامعیت و اختصار استفاده می کنند، نظیر حذف ضمایر فاعلی در 
زبان هلندی و ساخت کامل ترکیب اسمی نهادی با شکل فعل اول شخص 
میکرو  خدمات  کاراکتر   140 محدودیت  تا  کاتاالنی  و  اسپانیایی  در  جمع 

بالگینگ )پست پیام های کوتاه در حساب کاربری( را دربرگیرد.
جهت بیان شخصیت، سیاستمداران نه تنها از ضمایر اول شخص استفاده 
می کنند، بلکه از نام حساب کاربری توییتر، هشتگ یا اسامی خاص استفاده 
کنند و با ضمیر سوم شخص به خودشان اشاره دارند. بدین منظور، استدالل 
فراعملی  آگاهی  از  متفاوت عالئمی  زبان شناختی  انتخاب های  که  می شود 
را  ارتباطی  برقراری  عملکرد  که  می دهند  نشان  را  سیاستمدارانی  از سوی 
مشخص ساخته که در آن شرکت دارند و نشان می دهند به شکل خالق از 
این نوع رسانه اجتماعی جهت حفظ نوع کالم خود در پویش انتخاباتی به 

شکل قابل جستجو و پیگیری استفاده می کنند.
واژگان�کلید�ی

تطبیق پذیری،  راهکار های  خودارجاعی،  توییتر،  سیاسی،  ارتباطی  برقراری 
انتخابات اروپا، آگاهی فراعملی.

مترجم�احمد�نصیرايی���
کارشناس ارشد مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد
nasiraee@gmail.com
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مقدمه
در طی پویش انتخاباتی اروپا در سال 2014، 
رتبه  عالی  مأمور  توییتر  در حساب  زیر  پیام 
کمیسیون عالی اروپا، در زمینه اشتغال، امور 
اجتماعی، جنبش نیروی کار و مهارت، »ماری 

آن تایسن« ظاهر شد.

(1) @JunckerEU: #selfieonthe#Juncker
4Presidentbuswith@mariannethys-
sen@IvoBelet @StevenVanackere@
cdenv#vk14#withJuncker (Marianne 
Thyssen)

با  و  مطلوب  بسیار  نامزدی  او  زمان  آن  در 
قابلیت های بسیار بود، و هدایت مجموعه ای از 
دموکرات مسیحی های اهل بلژیک و فالندرز را 
تحت پرچم حزب مردم اروپا به عهده داشت. 
چگونه باید این پیام را خواند؟ آیا این جمله با 
ساختار عالی به انگلیسی نوشته می شود؟ چرا 
جای افعال مسندی و نهاد خالی است، و چرا 
به  داد  ارجاع  به خودش  با سوم شخص  وی 
صورت 2mariannethyssen@. یکی از رقبای 
از لیبرال های بلژیک، »گای ورهوف  او  اصلی 
اشتات«، رئیس ائتالف لیبرال ها و دموکرات ها 
برای اروپا )ALDE( در همان دوره توییتی به 

شرح زیر داشت.

(2) in #EUwehavetalent,brain&creativ
itytoexcell&leadbutEUlagsbehind
due2badregulation&bad business 
environment#ep2014@Wayra (Guy 
Verhofstadt)

این پیام چه معنایی دارد؟ با ضمیر اول شخص 
رهبر  چرا  داریم؟  اشاره  کسی  چه  به  جمع 
نظر  ارائه  این متن  & در  کاراکتر  از  لیبرال  
139 کاراکتری، در عوض حرف ربط استفاده 
نمود، و چرا دو تابع در اینجا به عنوان گزاره 

عمل می کنند؟
به خوبی  بعدی  این پرسش ها در بخش های 
بررسی می شوند، زیرا ما عالقمند به شیوه ای 
پروازی  بلند  با  سیاستمداران  که  هستیم 

اروپایی، از زبان فوق برای میکروبالگینگ در 
امیدواریم  ویژه،  به  می کنند.  استفاده  توییتر 
از راهکار های زبان شناختی مشخص  تعدادی 
شوند، که سیاستمداران جهت تطبیق ارتباطات 

خود با فناوری توییتر استفاده می کنند.
جهت مطالعه تعامل پویای شکل و عملکرد، 
ساختار زبان شناختی و محتوا، ما دیدگاه عملی 
را به کار گرفتیم و بر نحوه شناسایی ساخت 
می کنیم،  تمرکز  مرتبط  مجموعه  تشکیل  و 
چرا که گفتمان آن ها بیشتر متکی بر واژه ای 
شخصی است که مبتنی بر محتوا است و به 
همزمان(  حتی  )گاهی  می دهند  ارجاع  خود 
حقوقی  یا  اجتماعی  گروه های  به  را  خود 
متفاوت تشبیه کنند، به ویژه، ما نحوه عملکرد 
نامزد های بلژیکی و اسپانیایی در انتخابات سال 
2014 اروپا را بررسی می کنیم، که خود را از 
ارجاعات شخصیتی معرفی  انواع  تمام  طریق 
می کنند. بلژیک و اسپانیا هر دو در این حوزه 
)در  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  کمتر  نسبتا 
مقایسه با آلمان، بریتانیا و فرانسه(. با این حال، 
آن ها تعدادی ویژگی مهم را به اشتراک دارند. 
هر دو کشورهایی هستند که شکل مشخصی 
شناخته  رسمیت  به  قانون  در  زبانی  چند  از 
انتخاباتی  حوزه های  در  رأی گیری  می شود. 
دارای  )اسپانیا،  می شود  سازماندهی  بزرگ، 
بلژیک سه  انتخاباتی فدرال است؛  یک حوزه 
جامعه  هر  برای  یکی  دارد،  انتخاباتی  هیئت 
زبانی( در مقایسه با نظام های دارای هیئت های 
و  بریتانیا  نظیر  کوچک تر  بسیار  انتخاباتی 
فرانسه. بر حسب شناخت و وابستگی گروهی، 
همچنین باید خاطر نشان ساخت که هر دو 
کشور دارای احزاب منطقه ای هستند. در اصل 
با توجه به ساختار سیاسی برخی تفاوت های 
این در  یافت.  این میان  جالب را می توان در 
حالی است که، برای مدت ها اسپانیا به عنوان 
نظام دو حزبی شناخته می شود )با این حال 
انتخابات سال 2014 دقیقا آغازی بر پایان این 
نظام را نشان داد(. بلژیک دارای سنت طوالنی 
مدت و کهن دولت های ائتالفی است. در سطح 
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زبان شناختی، زبان های اصلی به کار رفته در 
بدنه اسپانیا به دست فراموشی سپرده شده اند، 
در حالی که زبان های اصلی بدنه بلژیک این 
گونه نیستند و بر شیوه هایی اثر دارند که در 
یا  شود  بیان  است  ممکن  خودارجاعی  آن ها 
بیان نشود. ما این ویژگی ها را در تحلیل خود 

بررسی می کنیم.
 برای تحلیل ارجاعات شخصیتی، ما نه تنها 
خواهیم  شخصی  ضمایر  کارکرد  به  نگاهی 
بیان خودارجاعی  ابزار  نوعی  به  زیرا  انداخت، 
همچنین  بلکه  هستند؛  سیاسی  گفتمان  در 
بیان  زبانی جهت  ابزار  سایر  تنوع  بررسی  به 
بستر  در  گروهی  عضویت  و  خودارجاعی 
 handles-@ استفاده از رایانه می پردازیم نظیر
مانند  که  دریافتیم  ما  البته،   .(#)hastags یا 
سوی  از  متون  سیاسی،  ارتباط  اشکال  سایر 
خود رهبران سیاسی به رشته تحریر درنیامده 
و ارسال نمی شوند. بلکه در عوض از سوی تیم 
مربوطه این امر صورت می گیرد. با این حال، به 
نظر »گافمان«، سیاستمدار مضمون عنه است، 
حتی اگر لزوما مؤلف و نگارنده نباشد. »دراکر« 
قابلیت های  بررسی  در  که  می کند،  استدالل 
توییتر در مقایسه با احتمال تولید و باز انتقال 
پیام ها، پسندیده تر است تا نقش اشاعه دهنده 
تعریف  طرفی  عنوان  به  که  شود،  پیشنهاد 
و صحبت ها  است  پیگیری  قابل  که  می شود 
را در اختیار، گیرندگان قرار می دهد. ما سپس 
سیاستمداران را اشاعه دهنده و نه لزوما نگارنده 

حقیقی توییت هایشان تلقی می کنیم.
پرسش های تحقیقاتی ما سه جنبه دارند:

با  ــی  ــای اروپ سیاستمداران  چگونه   )1
توییتر  امکانات  و  فناورانه  محدودیت های 

تطبیق می یابند؟
2( کدام راهکار های زبان شناختی جهت بیان 
خودارجاعی و وابستگی گروهی در تابعی از 
اهداف ارتباطی متفاوت و در ارتباط با چنین 
عوامل محتوایی نظیر ملیت یا ویژگی های 

شخصی و حرفه ای به کار می روند؟
می توان  را  متفاوت  راهکار های  چگونه   )3

نشانه های  عنوان  به  خودارجاعی  برای 
بازتابی از آگاهی فراعملی تفسیر نمود که 
زمینه  با  مرتبط  فعالیت  در  تطبیق پذیری 
برقراری ارتباط سیاسی در توییتر را نشان 
می دهد؟ به عبارت دیگر، پرسش اول تالش 
می کند تا به بینشی در زمینه شیوه ای دست 
توییتر  امکانات  از  سیاستمداران  که  یابد، 
معنادار  و  مؤثر  توییت های  تولید  جهت 
بهره برداری می کنند. پرسش دوم راهکار های 
زبان شناختی متفاوت را هدف قرار می دهد 
ارتباط  برقراری  هنگام  سیاستمداران  که 
پرسش  می برند.  کار  به  توییتر  طریق  از 
ما  فرضیه  این  از  برگرفته  سوم  تحقیقاتی 
شیوه ای  به  زبانی  کاربرد  تمام  که:  است 
است، که فرا زبان شناختی بوده و تولید و 
تفسیر آن بستگی به آرایش موفق و جذب 
راهکار های  عنوان  به  که  است  چیزی  آن 
نشانه های  دادن،  تطبیق  و  قالب بندی 
و  کد  جهت گیری  فراپیام ها،  مفهوم سازی، 
و  بهره برداری  ابزار  و  نشانه ها  سایر  ازدیاد 
اتکا بر ماهیت بازتابی زبان مطرح می شوند. 
طبق نظر »ورکورن«، ما هر اثر زبان شناختی 
از آگاهی بازتابی کاربرد زبان از فرایند های 
استداللی را بررسی خواهیم کرد، که او به 
می کند.  استفاده  آن ها  از  فراعملی  شکل 
)یعنی  معنا  تفسیر  و  تولید  در  بنابراین 
توییت های معنادار( نامزد های مورد مطالعه 
به شکل غیر قابل اجتنابی بر اساس کاربرد 
زبانی عکس العمل نشان می دهند، درست 
خود  نیت های  بهینه  شکل  به  آنکه  مانند 
از برقراری ارتباط را نسبت به بستر رویداد 
تطبیق  فراعملی  سیگنال  ارائه  با  ارتباطی 
می دهند و زبان خود را بدین منظور به کار 
می برند و نحوه تفسیرش در تعاملی پویا بین 

نگارنده و مخاطب اهمیت دارد.
برخی  ــورد  م در  ابتدا  ما  مقاله،  ایــن  در 
در  رایانه  واسطه  به  زبان  کاربرد  ویژگی های 
سپس  کرد.  خواهیم  ارائه  نظراتی  توییتر، 
برای  رفته  کار  به  روش شناسی  و  اطالعات 

تر
يی

تو
در 

ن  
ارا

مد
ست

یا
 س

ی
سو

از 
ی 

اع
ج

دار
خو



شماره 29
فروردین 96

54

تحلیل مشخصات خودارجاعی در توییت های 
نامزد های پارلمان اروپا را ارائه می کنیم. این امر 
به ما امکان نتیجه گیری در مورد راهکار های 
سوی  از  استفاده  مورد  زبان شناختی  عملی 
آنالین  رسانه  با  تطبیق  سیاستمداران جهت 

نوین توییتر را می دهد.
در  رايانه  واسطه  به  ــان  زب کاربرد 

ميکروبالگينگ شبکه اجتماعی
y  توييت کردن به عنوان عملکرد انتخاب

معنادار
در هنگام انتشار پیام ها در توییتر، اعضای مورد 
از   )MEP( اروپا  پارلمان  نامزد های  از  مطالعه 
زبان با استفاده از فناوری رسانه جدید استفاده 
می کنند. هر دو مفهوم کاربرد زبان و فناوری 
رسانه جدید، توییتر، بدیهی به نظر می رسد، اما 
آن ها مستلزم شفاف سازی هستند. از دیدگاه 
عملی کاربردی، هر نوع کاربرد زبانی را می توان 
فرایند تولید معنای تعاملی دید که مجموعه ای 
دامنه  از  را  تعاملی  انتخاب های  و  تولیدات  از 
کار  به  ابزارش  عنوان  به  از گزینه ها  متغیری 
می گیرد، که به شیوه قابل مذاکره تهیه شده و 

با نیاز های ارتباطی تطبیق می پذیرند.
در هنگام ظاهر شدن توییتی: 1( در حساب 
او در حال  آنکه  اعالم  تایسن جهت  کاربری، 
است،  کلود جانکر  ژان  با  اتوبوس  راندن یک 
رقابت  در  اروپــا(  مردمی  )حزب   EPP رهبر 
ریاست کمیسیون اروپا )کسی که در واقع پس 
از انتخابات ریاست را به عهده می گیرد(، این 
نمونه کاربرد زبانی را می توان محصول فرایند 
انتخاب های  شامل  که  دانست،  پویا  انتخاب 
و  )آگاهانه  زبان شناختی  فرا  و  زبان شناختی 
ناخودآگاهانه( جهت تأمین نیاز های ارتباطی 
محتوایی  عوامل  وسیله  به  و  است  مشخص 

محدود می شود.
انتخاب اول زبان شناختی، انتخاب زبان است. 
ضروری  نه  است  اختیاری  نه  انگلیسی  پیام 
اصل  در  تایسن  توییت های  نتیجه  در  است. 
به هلندی هستند، که زبان مادری اش تلقی 
می شود و زبان رسمی هیئت انتخابی اش است. 

تنها 2 مورد از 25 توییت نمونه گیری شده از 
این  با  بودند.  انگلیسی  به  او  کاربری  حساب 
حال، به این زبان بین المللی، توییت ها بیشتر 
در معرض مخاطب بین المللی قرار می گیرند، 

که مؤثر است.
اروپایی متصل  اداره  به یک  اگر تمایل دارید 
شوید. از این رو، این پست درواقع مجدد توییت 
می شود و در سطح عملی تر، توییت مجدد و 
بیشتر  و  ترجمه  از  دشوارتر  ترجمه  بدون 
منطبق با امکانات توییتر است. در عین حال، او 
گزینه های دیگری داشت. او می توانست توییت 
اصلی جانکر را به هلندی ترجمه کند اگر در 
اصل می خواست با هیئت انتخابیه بلژیکی و 
فالندرزی خود ارتباط برقرار کند، یا در عوض 
با روزنامه نگاران بلژیکی، زیرا مشخص شد که 
در اصل MEPها به امور روزنامه نگاران و سایر 
متخصصان رسیدگی می کنند. با توییت مجدد 
این اعالن از دامنه کلی توییت های محتمل که 
او تصمیم  آن روز دست به دست می گشت، 
گرفت این پیام پویش انتخاباتی را برجسته سازد 
و آن را به اطالع افرادی برساند که از او حمایت 
می کردند، و نقش اشاعه دهنده را تأمین کند. 
بر حسب وابستگی گروهی، او خود را با گروهی 
پیش   EPP پویش  با  که  داد،  قرار  ارتباط  در 
ریاست کمیسیون  برای  را  تا جانکر  می رفت 
اروپا پشتیبانی کند )3Juncker4President( و 
نیز با حزب ملی خود )cdenv@( با اشاره به دو 
عضو حزب مورد تأکید بودند، که خود نیز نامزد 

MEPها محسوب می شدند.

توییت  این  زبان شناختی  ساختار  عالوه،  به 
همچنین با عامل محتوایی نوع فعالیت تعیین 
می شود. تایسن تنها صحبت نمی کند. توییت 
سیاسی  پویش  از  بخشی  روشنی  به  جانکر 
تلقی  تصویری  برای  عنوانی  و  است،  فصیح 
انتخاب  دارد.  اشاره   #selfie به  که  می شود 
فرمول  با  ارتباط  در  دیگر  زبان شناختی 
تقسیم بندی در عوض یک جمله کامل است. 
می دهد  نشان  و  افتاده  قلم  از  مسندی  فعل 
که این اقدام )گرفتن عکس یا راندن اتوبوس( 
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نیست، که اهمیت دارد بلکه اطالعات در مورد 
کسی است که در اتوبوس است و برای مقصد 
این رو،  از  ارتباطی بیشترین اهمیت را دارد. 
بررسی معنا انجام می شود تا به لحاظ دستور 
ارزیابی  ارتباطی  نیاز  زبانی کالم را بر حسب 
کند، تا تأثیری را خلق کند که بر روی تیم 
می کنند.  حمایت  یکدیگر  از  و  دارند  کاری 
تفسیر متفاوتی  به  فرمول جایگزین می تواند 

منجر شود.
y تطبيق پذيری و بازتاب پذيری در توييتر

عامل محتوایی مهم تمام پیام های مورد مطالعه 
مورد  سیاستمداران  است.  توییتر  فناوری 
خدمات  این  با  را  خود  زبانی  کاربرد  مطالعه 
تمام  مانند  داده انــد.  تطبیق  میکروبالگینگ 
دیجیتالی،  شکل  به  ارتباط  برقراری  اشکال 
وساطت رویداد ارتباطی اثری بر نحوه انجام این 
کار دارد. مفهوم امکانات از سوی »هاچبای« 
جهت توصیف امکانات برای اقدامی پیشنهاد 
ارائه می کنند. هاچبای  امکانات  این  شد، که 
هم  فناورانه  مصنوعات  که  می کند  استدالل 
اشکال مشخصی از تعامل بین شرکت کنندگان 
برای سایر  امکانات  و هم  را معرفی می کنند 
این  در  می سازند.  محدود  را  تعامل  اشکال 
رابطه، توییتر امکان برقراری ارتباط با مخاطب 
و  جغرافیایی  پراکندگی  با  عظیم  حجم  در 
موقت را در تلفیق با انتقال تقریبا مستقیم پیام 
اشکال  برخی  با  )در مقایسه  ممکن می سازد 
دیگر از ارتباط جمعی(. عالوه بر این واقعیت، 
که استفاده از توییتر با نمونه های کنترل شده 
تلویزیونی  شبکه های  نظیر  نهادها  سوی  از 
این  نمی شود،  محدود  روزنامه  سردبیران  یا 
ابزاری می سازد  ویژگی ها توییتر را تبدیل به 
که از سوی هر شخصی می تواند، برای ارتباط 
شخصی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد. از 
برای معرفی  ابزاری  به عنوان  توییتر  رو،  این 
خود و خودستایی و تمجید از خود در سطح 
گسترده به کار می رود. در سطح فنی تر، توییتر 
امکان تلفیق متون مکتوب با مطالب صوتی و 
 )#( عالمت هش  می کند.  فراهم  را  تصویری 

معرف هشتگ است که ممکن است از سوی 
کاربران جستجو شود و از این رو ارتباط های 
موضوعی ایجاد کند. از آنجا که هشتگ یک 
موضوع را مشخص می کند، لزوما نیازی ندارد 
تا بخشی از یک جمله باشد و بنابراین امکان 
معرفی عناصر محیطی را می دهد. مورد 3 را 
از  بخشی   #electioneseuropeas آن  در  که 
ترکیب اضافی است با مورد 4 مقایسه کنید 
که انسجام نحوی ندارد. شیوه کاربرد هشتگ ها 
جهت بیان خودارجاعی در بخش 4 مورد 2، 

مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

(3) RT @upvehu:@
IzaskunBilbaoB,Ramo´n 
Jauregui,JosuJuaristi,@
zoenublaeIñigo MartínezZato´n 
debatirán sobre #eleccionesEu-
ropeas (Izaskun Bilbao) ‘RT @
upvehu:@IzaskunBilbaoB,Ramo´n 
Jauregui,JosuJuaristi,@
zoenublaandIñigo 
MartínezZato´n will debate 
about#Europeanelections’ (Izaskun 
Bilbao)

(4) RT @psoedealgeciras:#TuMuevesE
uropa#VotaPSOE#ELECCIONESEUR
OPEAS2014#ALGECIRAS http://t.co/
blPunI7i23 (Elena Valenciano) ‘RT @
psoedealgeciras:#YouMoveEurope#V
otePSOE#EUROPEANELECTIONS201
4#ALGECIRAS http://t.co/blPunI7i23’ 
(Elena Valenciano)

همراه  فناورانه  محدودیت های  با  امکانات 
هستند. یکی از محدودیت های اساسی  خدمات 
است.  آن  کاراکتر  محدودیت  میکروبالگینگ 
فضا  کاراکتر   140 حداکثر  تنها  توییتر  زیرا 
برای میکروپست ها در نظر می گیرد. مثال 2 
در بخش 1 نشان می دهد چگونه نمادها )&( و 
اعداد )2( به کار می روند تا به عنوان واژه های 
وارد  جهت  بنابراین  و  کنند  عمل  کاربردی 
ساختن پیام سیاسی به فرمت 140 کاراکتری 
در کاراکترها صرفه جویی می کنند. همچنین 
به   @-handles و  هشتگ ها  مثال،  این  در 
شکل خالق جهت تولید همزمان معنا و ارائه 

تر
يی

تو
در 

ن  
ارا

مد
ست

یا
 س

ی
سو

از 
ی 

اع
ج

دار
خو



شماره 29
فروردین 96

56

داده کالم به کار می روند. این نشانه های فنی 
را می توان نشانه های آگاهی فراعملی دانست.

با  ارتباط  در  باید  فراعملی  آگاهی  مفهوم 
عنوان  به  می توان  که  باشد،  بازتاب پذیری 
یادآوری جزئیات متکی  ظرفیت ذهن جهت 
تجارب خود  از  آگاهی  و  توانایی های خود  بر 
تعریف نمود، همان گونه که در درون شخص 
تعامل وقوع  وجود دارد و در بستر اجتماعی 
می یابد. از این رو، فراعملگرایی مطالعه سطح 
کالنی است، که در آن ارتباط کالمی به شکل 
خودارجاعی با درجات متغیر صورت می گیرد، 
هنگامی که ما جایگاه تفسیری داریم و فرض 
پیش  این  تایسن  هم  و  جانکر  هم  می کنیم 
فرض را دارند که افراد موردنظر در توییت مثال 
)1( ارتباط بیشتری برای مخاطب در معرض 
توییت دارند، تا اقدامی که در آن شرکت دارند 
می توان  را  اطالعات  این  ساختن  برجسته  و 
این حال،  با  دید.  فراعملگرایانه  کار  در حین 
شاخص های بیشتری از آگاهی فراعملی وجود 
دارند و دامنه ای از واژه های بیانی تا جمالت 
و  قول ها  نقل  بازه ها،  سؤال،  نشانه  قیدی، 
مورد  دارند.  نظیر ضمایر شخصی  فهرست ها 
به عنوان نشانه های فراعملی  دوم را می توان 
در  تغییرات  با  ارتباط  در  زیرا  نمود،  تلقی 
بستر کاربرد تغییر موضع می دهند و مستلزم 
آگاهی از بازتاب مرتبط با فرایند تطبیق خواص 
ساختاری با موارد محتوایی هستند. در واقع، 
»ورهوف  توییت  در  »ما«  شخصی  ضمیر 
اشتات« در مثال )2( تنها می تواند با اشاره به 
محتوا شامل متن همراه قابل درک باشد. این 
ضمیر برای بیان خودارجاعی به کار می رود، اما 
شخصیت گروهی را نیز خلق می کند. همان 
طور که با EU# در اولویت قرار می گیرد، ضمیر 
اول شخص جمع را می توان این گونه تفسیر 
کرد که ما مردم اروپا )که مؤلف جزئی از آن 
است( دارای استعداد، تفکر و خالقیت هستیم. 
این مقاله جزئی، همچنین نشان می دهد که 
در کنار ارجاع به دیگری که در این مقاله مورد 
ضمایر  طریق  از  خودارجاعی  نیست،  بررسی 

بررسی  و  بازسازی  جهت  کلیدی  شخصی 
شخصیت ها و نقش های اجتماعی در گفتمان 

سیاسی صورت می گیرد.
این تمرین جهت تبیین و حفظ روابط بین 
فردی ضروری است، که خاص نوعی از رسانه 
به  متعلق  که  است،  توییتر  نام  به  اجتماعی 
»زاپاویگنا« است. توییتر را می توان به عنوان 
کرد.  تلقی  اجتماعی  ارتباط  جهت  ابزاری 
در  را  حرفه ای  و  اجتماعی  ارتباطات  زیرا 
جمعیت های شبکه ای خلق می کند. پتانسیل 
گفتگو  جهت  تصور  مورد  کاربران  مجموعه 
با  مجازی  گروه بندی  تشکیل  و  توییتر  در 
کارکرد های متن الکترونیکی نظیر داده کالن 
امکان پذیر  افرادی  بین  همسویی  ایجاد  و 
تعامل  آنالین  شکل  به  لزوما  که  می شوند، 
مستقیم ندارند و از سوی زاپاویگنا وابستگی 
بستر های  در  می شود.  نامیده  محدود 
می توان  را  اجتماعی  عملکرد  این  تخصصی، 
جهت تبدیل ساختن توییتر به ابزار برندسازی 

شخصی مورد بهره برداری قرار داد.
داده و متدولوژی

y عرضه مجموعه داده
این مقاله، متشکل  داده های تحلیل شده در 
رئوس  سوی  از  شده  منتشر  توییت های  از 
با گویش هلندی(  )بلژیکی های  زبان  فالندرز 
انتخابات  برای  موجود  فهرست  اسپانیایی  و 
اروپایی سال 2014 در طی پویش انتخاباتی 
هستند. توییت ها در طی 4 ماه از می  2014 
و اول ژوئن سال 2014 جمع آوری شدند )به 
بیان دیگر از سه هفته پیش از انتخابات تا یک 
هفته پس از روز انتخابات(. برای توزیع توییت ها 
در بین سیاستمداران مورد مطالعه به جدول 1 
اروپا  سیاسی  گروه های  در  که  شود  مراجعه 
دموکرات ها  و  لیبرال ها  اتحاد  دارند:  عضویت 
اصالح   و  محافظه کاران   ،)ALDE( اروپا  برای 
آزادی  و  ملت ها  اروپای   ،)ECR( اروپا  طلبان 
)ENF(، حزب مردم اروپا )EPP(، ائتالف سبزها/

اروپای آزاد )Greens/EFA(، اتحادیه چپ گرای 
GUE/( شمالی  چپ گرای  سبز  اروپا/حزب 
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و  سوسیالیست ها  پیش رونده  ائتالف   ،)NGL
.)S&D( دموکرات ها

گروه های  رسمی  وب سایت های  از  لوگوها   a
پیش پارلمانی مرتبط برداشته شده اند.

انتخاب رئوس فهرست امکان مقایسه اطالعات 
چشم انداز  بر  مشابه  بالقوه  اثر  با  را  اشخاص 
سیاسی فراهم می کند. مقایسه فهرست ها در 
کل، در مقابل نوع بسیار متفاوتی از داده را ارائه 
می کند، که شامل تعداد زیادی از نامزدهایی 
است، که می دانند هرگز انتخاب نخواهند شد، 
شدن  انتخاب  به  تمایلی  موارد  برخی  در  )و 
زیادی  بسیار  تعداد  اسپانیا،  مورد  در  ندارند(. 
از فهرست ها برای انتخابات سال 2014 ثبت 
احزاب  سوی  از  آن ها  از  بسیاری  که  شدند، 
کوچک و تازه تأسیس صورت گرفت، که رأی 
کمی را به دست آوردند. ما برای این مطالعه 
رئوس فهرست احزاب با سابقه بیشتر را انتخاب 
لحاظ  را  »پادموز«  همچنین حزب  و  کردیم 
کردیم، اگرچه حزب نسبتا جدیدی است، اما 
آورد.  به دست  اروپا  انتخابات  پنج کرسی در 
سیاستمدار  دو  که  کنید  توجه   1 جدول  به 
اسپانیایی برای حزب ALDE لیبرال وجود دارند. 
هم »رامون ترموس« و هم »ایزاسکون بیلبائو« 
اعضای گروه ALDE هستند. با این حال، آن ها 

هر کدام در رأس فهرست حزب منطقه ای خود 
 Convergència Democràtica de ترتیب  به 
Catalunya و Partido Nacional Vasco  حضور 
این دو مورد  این علت لحاظ نمودن  دارند و 
»ویلی  ویژه  مورد  است.  داده ها  مجموعه  در 
جز  او  است.   Izquirda Unida از حزب  میر« 
اول حزب GUE بود، اما پس از انتخابات سال 
2014 به حزب سبزها پیوست. با این حال، او 
برای مدت طوالنی در پارلمان اروپا نماند و در 
24 ژوئن سال 2014 استعفا داد، هنگامی که 
حزب دولتی بود، و ریاست صندوق بازنشستگی 
MEP او از سوی SICAV لوکزامبورگ به عهده 
گرفته شد و با نزاع طلبی او تطبیق نداشت. 
در نهایت، باید اشاره شود که فهرست گسترده 
راست گرایان Annemans تنها عضوی از حزب 
اروپای ملت ها و آزادی از تاریخ 14 ژوئن سال 
2015 بود، پیش از آنکه او عضو غیر وابسته در 

پارلمان اروپا شود.
y طرح روش شناختی

اسپانیایی  موجود  بدنه های  اصلی  زبان های 
)اسپانیا( و هلندی )بلژیک( بود. با این حال، 
سایر زبان ها نیز درمجموعه داده ها وجود داشت 
برای مثال انگلیسی، زبان های رسمی اسپانیایی 
فرانسوی،  گالیشی(،  و  باسکی  )کاتاالنی، 
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جدول 1. رئوس فهرست، طبقه بندی شده به ازای گروه اروپايی با تعداد توييت ها و توييت های نمونه گيری 
شده. داخل براکت ها، نام حزب ملی عنوان شده است.
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ایتالیایی و بیشتر زبان های اروپایی دیگر. تحلیل 
ما متمرکز بر زبان های مهم به کاررفته در هر 
مجموعه داده خواهد بود اما از آنجا که انتخاب 
داده بوسیله انتخاب موجودیت های جغرافیایی 
انجام شد و نه زبان ها، ما تمام زبان های به کار 
رفته در بدنه کاری خود را مد نظر قرار خواهیم 

داد.
اطالعات کالن زیر برای هر توییت دردسترس 
هستند: استفاده از توییتر )نام حساب کاربری(، 
حال،  این  با  توییت.  محتوای  و  انتشار  تاریخ 
امکان نداشت تا تصویر و سایر رسانه های مرتبط 
ارجاع به سایر رسانه ها  در بدنه لحاظ شوند. 
موجود است، با این حال امکان بازسازی این 
مورد وجود دارد، که آیا پیام ها شامل مطلب 
تصویری  مطالب  هستند.  عکس  و  تصویری 
با این حال در این تحلیل لحاظ نمی شوند و 

توصیف ویژگی کاربر توییتر نبود.
ما هر توییت را برای کارکرد های زیر کدگذاری 
دستور  شاخص   )2 توییت؛  زبان   )1 کردیم: 
شخصیت   )4 تعداد؛   )3 خودارجاعی؛  زبانی 
مورد اشاره؛ و 5( وجود کارکردهایی )فناورانه( 
که ممکن است سبب کاهش تعهد گویشور 
توییت های  یا  قول ها  نقل  مثال  )برای  شوند 
مجدد(. با توجه به مورد )2(، مابین شناخت 
از طریق ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ترکیب 
تمیز  خاص  اسم  یا  مالکیت  ضمیر  فعلی، 
دادیم. افزون بر این ها، با توجه به مورد )4(، 
ما مشخص ساختیم آیا افراد توییت کننده به 
اشاره  سیاسی(  )غیر  خود  حقیقی  شخصیت 
یا  )سیاسی(  خود  حقوقی  هویت  یا  دارنــد 

عضویت حزبی خود.
دیدگاه  از  ما  تحلیل  نتایج  بعدی،  بخش  در 
کیفی با تمرکز ویژه بر دو پدیده تطبیق پذیری 
و آگاهی فراعملی بررسی خواهند شد: استفاده 
ابزاری جهت  از راهکار های اختصار به عنوان 
ساخت  و  توییتر  فناورانه  امکانات  با  تطبیق 
شخصیت با خودارجاعی در این نوع خاص از 

رسانه جدید.

جدول 2. مروری بر وجود راهکار های اختصار

داده بلژيکی 
)در اصل 
هلندی(

داده اسپانيايی )در 
اصل اسپانيايی، 
کاتاالنی، باسکی(

حذف ضمیر 
فاعلی

مداوم 
غیر کاربردی)25درصد(

حذف ضمیر 
عدم بروز )0(عدم بروز )0(مفعولی

اختصار ضمیر 
تداوم کم )1(تداوم کم )2(مفعولی

ترکیب اسمی 
نهادی کامل 
با 1 یا 2 فعل 

جمع
غیر کاربردی

تداوم باالتر از حد 
میانگین )6.28 درصد 
اسپانیایی، 7.70 درصد 
کاتاالنی، غیر کاربردی 

برای باسکی(

نتايج و بحث
y راهکار های اختصار

کاربرد های  تنها  نه  فناوری،  یک  امکانات 
بلکه  مــی ســازد؛  امکان پذیر  را  مشخصی 
همان  می کند.  اعمال  نیز  را  محدودیت هایی 
اشاره شد،  طور که در بخش 2 قسمت دوم 
از  استفاده  برای  محدودیت  مشخص ترین 
توییتر محدودیت 140 کاراکتری پیام است. 
این امر مستلزم اختصار در تهیه پیام ها است. 
را  مختلفی  راهکار های  است،  ممکن  مؤلف 
برای  دهد؛  توسعه  اختصار  این  تحقق  جهت 
طریق  از  یا  مخالف  مفاهیم  طریق  از  مثال 
شیوه  عنوان  به  طوالنی تر  پیام های  با  روابط 
کار پیرامون آن محدودیت طبق آنچه هاچبای 
مطرح نمود. در اینجا ما در اصل نگران اختصار 
مرتبط با معرفی و عرضه خویش هستیم. در 
در  پیام  نگارنده  و  مؤلف  که  آنجایی  از  واقع، 
سطوح مختلف مطرح می شود، نظیر مسئول 
حساب کاربری توییتر و مشخصات مندرج در 
توییتر، اطالعاتی مشخص برای خواننده است. 
حذف  است،  ممکن  مشخص  اطالعات  این 
ارجاع به خویش به عنوان نهاد را تسهیل کند 
یا سایر راهکارهایی که به شکل اختصاری تر به 

خویش اشاره دارند.
راهکار اول، حذف ضمیر فاعلی است. در بدنه 
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کاری ما، اعمال این معیار تنها برای زبان های 
انگلیسی(  فرانسوی،  )هلندی،  استفاده  مورد 
برقرار است، اما در مورد زبان های کم کاربردتر 

)اسپانیایی و کاتاالنی( قابل اجرا نیست.
در مورد دوم، نبود ضمیر فاعلی گزینه بی نشانی 
است و بنابراین امکان ارزیابی نبود ضمیر فاعلی 
بر حسب حذفیات وجود ندارد. می توان نشان 
داد که درصد ضمایر فاعلی به کار رفته، تقریبا 
برای تمام توییت ها به زبان اسپانیایی کمتر از 
آن چیزی است که در سایر مطالعات گفتمان 
نگارنده های  برخی  و  شد  تصدیق  سیاسی 
توییت از ضمیر فاعلی استفاده نمی کنند. این 
مشاهده ممکن است، نشان دهد که ضمیر به 
شکل ساده ای بیشتر در توییتر از قلم می افتد. 
با این حال، از آنجا که بود و نبود ضمیر فاعلی 
همچنین بستگی به تنوعی از عوامل عملی- 
استداللی دارد، نتیجه گیری درباره ارتباط بین 
نبود ضمیر فعلی و محدودیت اختصار دشوار 
ضمیر  حذف  از  روشنی  مثال های  ما  است. 
همان  یافتیم.  پرکاربرد  زبان های  در  فاعلی 
طور که جدول 2 نشان می دهد، در چهارمین 
توییت بلژیکی با ضمایر فاعلی )مورد انتظار(، به 
شکل استاندارد نیاز بود تا موقعیت ضمیر فاعلی 
دقیقا   )5( مثال  که  کنید  توجه  باشد.  خالی 
140 کاراکتر دارد، که ممکن است نشان دهد 
ضمیر فاعلی به دلیل محدودیت فناورانه از قلم 
افتاده است. این احتمال با این واقعیت تقویت 
 s به صورت )VP( می شود، که ترکیب فعلی

خالصه می شود.
(5) Hoor nu pasvandevreselijkeaanslag-

inBrussel.Mijnmedelevenmetdefami-
lievandedodenengekwetsten.Dit s 
BARBAARS enONAANVAARDBAAR 
(Bart Staes) ‘[I] only just heard about 
thedreadfulattackinBrussels.Mysym-
pathytothefamilyofthedeadandin-
jured.This [i] s BARBARIC andUNAC-
CEPTABLE’ (Bart Staes)

میانی مختصر ساختن مرجع است،  راه حل 
برای مثال m در عوض me )به مثال 6 مراجعه 
تفسیر  جهت  مفعول  کامل  حذف  شــود(. 

سهولت کمتری نسبت به حذف کامل فاعل 
است  میانی  حل  راه  ساختن  مختصر  دارد، 
که در آن تعداد کاراکتر های ضروری کاهش 
می یابد؛ در حالی که نکته و پیام مشخص برای 
خواننده حفظ می شود. این راهکار، در ارتباط 
با سایر اشکال برقراری ارتباط به واسطه رایانه 
پیام هایی  در  ویژه  به  و  نبود  فراگیر   ،)CMC(
که  نمی یافت،  نمود  کاراکتر   140 حدود  با 
این محدودیت را مرتفع سازند،  می توانستند 
اگر مفعول به طور کامل آورده می شد. در مثال 
)6(، تصور نمی شود که نگارنده ابتدا کل پیام را 
نوشته باشد، اما توییتر به او اخطار داده که از 
حداکثر تعداد مجاز کاراکتر تجاوز کرده است و 
تصمیم گرفته تا برخی اشکال را مختصر سازد 
و  شد  مختصر   d شکل  به   de اضافه  )حرف 

ضمیر مفعولی me به  m مختصر شد(.

(6) El alcalde d El Campo d Peñaranda 
m ha regaladoestebolígrafoenacto-
conalcaldesyconcejalesdel@PSOE 
Gracias! http://t.co/tgDQxWzEDL 
(Elena Valenciano) ‘The mayor [o]f 
El Campo d[e] Peñaranda hasoffered 
m[e] this penduringanactwithmayor-
sandeldermenof the @PSOE.Thanks! 
http://t.co/tgDQxWzEDL’ (Elena 
Valenciano)

 در حالی که در هلندی، k در عوض ضمیر 
شخصی مفرد ik به عنوان راهکار کوتاه سازی 
در برخی بستر های دیگر )بیشتر غیر رسمی( 
به کار می رود، ما مثالی در نمونه خود نیافتیم. 
به نظر می رسد که در مورد ضمیر فاعلی، حذف 
می شود،  داده  ترجیح  کوتاه سازی  به  کامل 
فرد  اشاعه دهنده  نقش  با  رابطه  در  باید  که 
توییت کننده انجام شود. در واقع، اغلب مالک 
حساب توییتر بیان کننده پیام تلقی می شود. 
 1 )تنها  اختصارها  کم،  نسبتا  کلی  فراوانی 
نمونه در زیرمجموعه اسپانیایی و 2 مورد در 
بر  مطالعات  با  همسو  بلژیکی(  مجموعه  زیر 
روی سی زبان و سایر اشکال CMC است که 
کوتاه سازی را با فراوانی کمتر از آنچه نشان داد 
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که معموال توصیه می شود.
در نهایت، ما در داده ها به زبان اسپانیایی شاهد 
استفاده از ساختی با ترکیب اسمی فاعلی کامل 
و شکل فعل جمع اول یا دوم شخص بودیم. 
مختصرتر  به شکل  تلفیق  امکان  راهکار  این 
جهت بیان شخصیت گروهی خاص و عضویت 
نگارنده در آن گروه را بدون نیاز به اضافه کردن 
نشانه اول یا دوم شخص ضمیر فعلی جمع را 
می دهد؛ همان طور که در مورد سایر زبان ها 
انجام می شود. از این رو، در مثال )7(، توییت 
وابستگی  خودارجاعی،  همزمان  »والنسیانو« 
گروهی و توصیه صریح تر این گروه )به عبارت 

دیگر زنان( را متحقق می سازد.

(7) Está claro:SIGANACAÑETE, PERDEM-
OS LASMUJERES #TuMuevesEuropa. 
(Elena Valenciano) ‘It's clear:ifCañete 
wins, we thewomen(gloss:lose.1PL 
the women)lose.’ (Elena Valenciano)

در حالی که این راهکار به اسپانیایی مرتبط 
با دستور زبان است و قطعا محدود به توییتر 
نیست، فراوانی بسیار باالتری در توییتر نسبت 
به سایر ژانرها )سیاسی( که قبال بررسی شد 
اول  فعل  اشکال  درصد   6.28 حدود  ندارد، 
شخص جمع در توییت های اسپانیایی از این 
ساخت استفاده می کنند و یک مورد از 12 مورد 
اول شخص جمع  فعلی  اشکال  )7.7 درصد( 
در توییت های کاتاالنی وجود دارد، که بسیار 
بدنه  در  موجود  درصد  حداکثر 1.4  از  باالتر 
مطالعه محاورات غیر رسمی به زبان اسپانیایی، 
مناظره های تلویزیونی و پارلمانی است. به نظر 
می رسد امکانات توییتر، سبب استفاده بیشتر 
از این ساخت می شود؛ که به طور مناسبی با 
محدودیت اختصار بستر تطبیق می یابد. جالب 
اینجا است که این راهکار همچنین عموما در 
کارتون های سیاسی مناظره ای به کار می رود، 
ژانر دیگری که اختصار در آن ضروری است. در 
نمونه ما، این راهکار همچنین به زبان کاتاالنی 
از سوی ترموسا به کار رفت. افزون بر این ها به 

پروانسی ثبت شد، اما به نظر می رسد نسبت به 
دیدگاه معمول منحصر به فردتر است.

در توییت مجدد )8(، این راهکار زبان شناختی 
از  استفاده  عنوان  تحت  فناورانه تر  راهکار  با 
به  و  می شود  تلفیق  توییتر  کاربری  حساب 
این  از  دارد،  اشاره  فاعل  عنوان  به  حزب  نام 
می سازد،  محقق  را  اختصاری تری  راهکار  رو 
که امکان بیان عضویت حزب را فراهم کرده 

و همزمان شامل حساب کاربری توییتر است.

(8) .@iunida noscomprometemos 
hoy conlagente,losjo´venes prec
arios,lasmujeres,losqueluchanp
orsu empleo. Haycertidumbresi-
luchamos. (WillyMeyer) ‘.We @
iunida[IzquierdaUnida]engageour-
selves today forthepeople,theyoun
gpeopleinaprecarious situation, the
women,thosewhofightfortheirjobs.
Thereiscertaintyifwefightforit.’ (Willy 
Meyer)

از این رو، ما می بینیم که در زبان های متفاوت 
متفاوت  راهکار های  ما،  مطالعاتی  بدنه  در 
به  خودارجاعی  به  توجه  با  مختصرسازی 
بررسی  در  مرتبط  راهکار های  می روند.  کار 
می کنند.  تغییر  نحوی  ویژگی های ساختاری 
نه  )و  اغلب  راهکارها  این  که  حقیقت  این 
انحصارا( در پیام هایی دیده می شوند، که تنها 
تطبیق  کاراکتری   140 محدودیت  با  کمی 
دارند، نشان می دهد که در واقع نشان دهنده 
موجود  بستر  امکانات  با  تطبیق  مورد  یک 

هستند.
با مقایسه راهکارهایی از تطبیق پذیری که در 
جدول 2 به آن ها اشاره شد، مشخص می شود 
که راهکار های متکی بر کاهش اطالعات نظیر 
حذف ضمیر مفعولی یا اختصار کمتر به کار 
تأیید  را  دیگری  تحقیق  یافته  این  می روند. 
می کند که نشان داد اختصار ها در CMC کمتر 
توجه  قابل  استثنای  یک  است.  تصور  از حد 
کاربرد  پر  زبان های  در  فاعلی  ضمیر  حذف 
نظیر هلندی، انگلیسی و فرانسوی است: 25 
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زبان ها  این  به  شده  تولید  توییت های  درصد 
راهکار  این  حاوی  بلژیکی  مجموعه  زیر  در 
اختصارسازی هستند. در مقابل، ساخت ترکیب 
اسمی نهادی کامل با ترکیب فعلی اول یا دوم 
شخص جمع به اسپانیایی یا کاتاالنی بیشتر از 
سایر بسترها در توییتر دیده می شوند و نشان 
می دهند که کاربران توییتر با استفاده بیشتر از 
این ساختار مطلع کننده با اختصارسازی تطبیق 
دارند. در سطح روش شناسانه، این بخش نشان 
می دهد که خودارجاعی به نظر جایگاه ویژه ای 
مختصر  از  بیش  اختصار  به  دستیابی  برای 
راهکار های  آن  و  دارد  واژه ها  سایر  ساختن 
اختصارسازی حداقل تا حدی به ساختار نحوی 
زبان بستگی دارند. همچنین، تحلیل درجه ای 
که نسبت به آن نگارنده های توییت ها کاربرد 
زبانی خود را تطبیق می دهند، نیازمند در نظر 
گرفتن گزینه های ویژه ای هستند که با ساختار 

نحوی زبان ها ارائه می شوند.
y خودارجاعی و ساخت شخصيت

داده شد،  نشان  در جدول 3  که  همان طور 
خودارجاعی در نمونه ما از ارسال توییت های 
اکثر  برای  دارند.  بیشتری  فراوانی  سیاسی 
سیاستمداران، بیش از 50 درصد توییت های 
آن ها متشکل از ارجاعات به خودشان با این 
آمار بودند: والنسیانو )47 درصد(، جوی )29 
اورت ولت )17 درصد( که در  درصد( و وان 
مقایسه با سایر توییت کنندگان از کشور های 
مرتبط خودارجاعی کمتری تلقی می شوند. از 
سوی دیگر، هم »آریاس کانت« و هم »میر« 
و در عین حال »ورهوف اشتات« )73 درصد( 
تعداد باالیی از خودارجاعی را در توییت های 

خود به کار بردند. چندان غیر منتظره نیست، 
در  خودارجاعی  قبلی  توضیحات  طبق  که 
بیان شخصیت ها سهم داشته باشد، که خود 
اقدامی برجسته در توییتر است. سیاستمداران 
با  مقایسه  در  بیشتری  مفرد،  خودارجاعی  از 
خودارجاعی جمع )به گروه هایی که عضوشان 
حزب  از  »ایگلسیاس«  استثنای  به  هستند( 
چپ گرای پودموس استفاده می کنند. ارجاعات 
ایدئولوژی  با  جمعی وی ممکن است همسو 
وی باشد، که رهبر گروه نیست، بلکه در عوض 
سخنگوی گروه است. خودارجاعی ممکن است 
از طریق خودارجاعی اول شخص یا از طریق 
شخص(  سوم  )خودارجاعی  خاص  اسامی 
با  ارتباط  در  شدیدا  دوم  مورد  شود.  محقق 
همان  است،  مجدد  توییت های  در  تظاهرش 

طور که در ادامه بررسی خواهد شد.
مشخص  توییت ها،  بستر  گرفتن  نظر  در  با 
می شود که بیشتر خودارجاعی ها که با ضمایر 
می شوند،  بیان  خاص  اسامی  یا  شخصی 
نشان  متخصص  عنوان  به  را  سیاستمداران 
به  نگاهی  ابتدا  دهید  اجــازه  اما  می دهند، 
ارجاع کمتر شخصیتی بیندازیم. ارجاعات به 
شخصیت های حقیقی سیاستمداران بسیار کم 
بوده و در هر دو مجموعه داده به شکل مجازی، 
محدود به اظهار همدردی می شوند. مثال )9( 
معدود  تنها  کنید.  مقایسه   )10( مثال  با  را 
مثال هایی از سایر ارجاعات شخصیت حقیقی 
وجود دارند، که ممکن است در عین حال در 
وجهه عمومی یک نامزد انتخاباتی سهم داشته 

باشند.
(9) As an#EP2014candidate,I just 

signedthe#ClimatePledgeby@CAN
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جدول 3. تعداد کلی توييت ها در مقايسه با تعداد توييت ها در ارتباط با خودارجاعی
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Europetosupport#climate&#energy 
action. http://t.co/LsbszHgFby (Tim 
Joye)

(10) Het van#jeanlucdehaenevalt me 
zwaar.Hijwastegelijkcollega,vriend
,mentor,klankbord,inspirator. Mijn 
dankbaarheid isgroot. (Marianne 
Thyssen) ‘The departureof#jeanluc
dehaeneisdifficultto me. Hewasatt
hesametimecolleague,friend,ment
or,sounding board, sourceofinspira-
tion. My gratitude ishuge.’ (Marianne 
Thyssen)

(11) De vueltaaMadrid, me he encontra-
do conladra.Peña ysuscompañeras, 
quevandedespedidadesoltera 
http://t.co/7L2v5dIX1H (Miguel 
AriasCañete) ‘Back inMadrid,Imetdr.
Peña andherfriends,whoareonahen
snight http://t.co/7L2v5dIX1H [ac-
companied bya picture ofthegroup].’ 
(Miguel AriasCañete)

ملی  شخصیت های  به  ارجاعات  همچنین 
استثنای  به  هستند،  کم  بسیار  محلی  یا 
سیاستمدارانی که متعلق به احزابی با پایگاه 
ایدئولوژی های  اغلب  و  قدرتمند  منطقه ای 
از  ولت«  اور  »وان  نظیر  هستند،  منطقه ای 
درصد(   21.9( فالندرزی  ناسیونالیست های 
یا حزب راست گرای آنمانز )8.6 درصد( اهل 
نشان  را  محلی  شخصیت  اغلب  که  فالندرز 
می دهند. در مقابل، در اسپانیا، ایگلسیاس از 
تعداد قابل توجهی )10.2 درصد( از ارجاعات 
خودش  ملی  ویژگی های  به  ملی  شخصیت 
نشان  لذا  نمود،  استفاده  پودموس  حزبش  و 
داد که منافع سیاسی ملی نیز اغلب در طی 

انتخابات اروپا ایفای نقش می کنند.
ظاهرا  توییتر  که  می کند،  تأیید  ما  اطالعات 
ده  است.  حقیقی  شخصیت  ساخت  مناسب 
مطالعه  مورد  سیاستمدار  سیزده  از  مورد 
درصد   80 از  بیش  در  را  حقوقی  شخصیت 
بیشتر  اگرچه  دادند.  نشان  خود  توییت های 
سیاستمداران خود را در بستر های حرفه ای و 
حقوقی جای می دهند، این مطلب قابل توجه 
است، که به ندرت بیانگر شخصیت های اروپایی 
باشند. توییت های ورهوف اشتات، بیانگر 6.6 

درصد ارجاعات به شخصیت و هویت اروپایی 
است. این نوع شناخت را می توان با مشاهداتی 
توضیح داد، که ورهوف اشتات مشخصا خود 
اروپا  انتخابات  در  اروپایی  رهبر  عنوان  به  را 
با این هدف معرفی می کند،  در سال 2014 
در  یابد.  دست  اروپا  در  باالیی  جایگاه  به  تا 
توییت های مورد  اروپا،  انتخابات  بستر پویش 
را  حرفه ای  روزانه  فعالیت های  تنها  مطالعه، 
تا  می کنند  تالش  اغلب  بلکه  ندادند،  نشان 
حمایت رأی دهندگان را جلب کنند. با ارجاع 
مداوم به خودشان، در توییت یا توییت مجدد 
خود را معرفی می کنند و سیاستمداران تالش 
می کنند تا کل شبکه ارتباطات دیجیتال را در 
پروژه های سیاسی شخصی خود لحاظ کنند. 
به عبارت دیگر، با تمرکز توییت ها بر خودشان، 
توییتر ابزاری جهت برندسازی شخصی می شود. 
اکثر ارجاعات به شخصیت حقوقی را می توان 
شواهدی از سیاست خصوصی سازی دید، که 
خود متشکل از منطق ارتباطی خودمحوری و 

خود بازتابی است.

ارجاعات سوم شخصی

نمودار 1. راهکارهايی برای خودارجاعی سوم شخص

درجه مشخصی از خودارجاعی در توییت هایی 
به  را  ما  و  کردیم  تحلیل  ما  که  دارد،  وجود 
در  می گردانند.  باز  فراعملی  آگاهی  مفهوم 
بخش 2، ضمایر شخصی به عنوان نشانه های 
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جدول 4. شخصيت ها و هويت های عنوان شده در 
توييت ها، با استفاده از خودارجاعی

این  با  می شوند.  شناخته  فراعملی  آگاهی 
حال، سیاستمداران اروپایی همچنین از سایر 
استفاده  خودشان  به  ارجاع  جهت  راهکارها 
کرده و از امکانات فناورانه توییتر، بهره برداری 
می کنند. در عوض ضمایر اول شخص یا ضمایر 
از  اغلب  مطالعه  مورد  سیاستمداران  ملکی، 
کردند،  استفاده  شخص  سوم  با  خودارجاعی 
اسمی  از  استفاده  با  به خودشان  آن ها  با  که 
به  آن ها  دارند.  اشاره  خودشان(  )نام  خاص 
خودارجاعی با ضمیر سوم شخص با سه راهکار 

دست می یابند: 
 )2 توییتر؛  کاربری  حساب  از  استفاده   )1
هشتگی با )بخشی از( از نام خود؛ یا 3( صرفا 
نشان  نمودار 1  نام خودشان. همان طور که 
می دهد، نام تنها و هشتگی با نام شخص کمتر 

)@username( .از مورد اول کاربرد دارند
با این حال، برخی نامزدها به شکل گسترده 
مثال  برای  می کنند،  بهره برداری   #name از 
اشتات(،  ــوف  وره )گــای   #Guy4Europe
مورد  کانت(.  آریاس  )میگوئل   #VotaCanete
استثنایی خودارجاعی، استفاده ایگلسیاس از 
هشتگ ChioDeLaColeta# )مردی با موی دم 
اسبی( است، توهینی که از سوی مخالفانش 
آغاز شد، که از روی خوشمزگی برای معرفی 

خودش به کار برد.
سیاستمداران، می توانند با استفاده از نامشان 
به خود اشاره کنند. با این حال، این اقدام کمتر 
در مجموعه داده های ما دیده می شود، به جزء 
برای ترموسا که 27 توییت حاوی نام خودش را 
منتشر کرد و همگی آن ها مجدد توییت شدند 
یا در عناوین اصلی رسانه نقل قول شدند، که 
در آن ها به وی اشاره شده بود. در بقیه بدنه 
بیشتر  که  یافت شد،  نمونه  تنها 23  موجود 
آن ها در پیام های استاندارد رخ داد که با امضای 

تعهدنامه همراه بودند، مانند مثال)13(.

(12) RT @ARApolitica: Tremosa respon 
MargalloqueCatalunyaespotcom-
pararambQuébeciEscòciaperònoamb 
Ucraïna http://t.co/G4g4T1rmcd 
via âsS (Ramo´n Tremosa) ‘RT @
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ARApolítica: Tremosa replies toMarg
allothatCataloniacanbecomparedtoQ
uébecandScotland,butnot to Ukrain 
http://t.co/G4g4T1rmcd via âsS’ 
(Ramo´n Tremosa)

(13) Tim Joye wil eenanderEuropa,één
datwelvaartcreëertbinnendegrenze
nvan1planeet!#wwfpledge http://t. 
co/9lB1XD0XRK#ep2014 (Tim Joye) 
‘Tim Joye wants adifferentEurope,o
nethatcreateswelfarewithinthelimit
sof1planet!#wwfpledge http://t.co/ 
9lB1XD0XRK#ep2014’ (Tim Joye)

تمام  درصــد   93 که  داد  نشان   ،5 جــدول 
خودارجاعات به شکل سوم شخص، در توییت 
سوی  از  مجدد  توییت  با  دادنــد.  رخ  مجدد 
سایرین در مورد خودشان، سیاستمداران در 
برندسازی شخصی خود سهم دارند. در واقع، 
آن ها خود را بار دیگر در معرض توجه قرارداده 
خودشان  درمــورد  را  مشخصی  پیام های  و 
برای افراد حاضر در شبکه اجتماعی برجسته 
موارد  تهدید  کاهش  که  حالی  در  می سازند؛ 
تا اطالعات مثبت  ناخوشایند سبب می شود، 
درمورد ویژگی آن ها به عنوان یک سیاستمدار 
به شکل سوم شخص از منبعی متفاوت منتقل 
شود. توییت های مجدد در ارتباط با پیام هایی 
در مورد برگزاری پویش یا حضور رسانه ای است. 
مثال )14( از سوی »وان برمت« نشان می دهد 
که سیاستمدار عملکرد رسانه ای خودش را با 
توییت مجدد پیامی از بستر شبکه تلویزیونی 
توییتر  کاربری  نام  حاوی  که  می کند،  تبلیغ 

.kvanbrempt@ خودش است یعنی

(14) RT @canvastv: @kvanbrempt, @
gannemans,@mariannethyssen,@
jvanovertveldt,@BartStaesenPhilippe 
De Backerom20:00inTerzake14! 
(Kathleen VanBrempt) ‘RT @canv-
astv: @kvanbrempt, @gannemans,@
mariannethyssen,@jvanovertveldt,@
BartStaesandPhilippe De Backerat
8pmin[currentaffairsprogramme]
Terzake14!’ Kathleen VanBrempt)

جدول 5. تعداد کلی خودارجاعات به شکل سوم 
شخص، درمقايسه با تعداد خودارجاعات سوم 

شخصی در توييت های مجدد

سياستمداران
تعداد کل خود 

ارجاعات به 
شکل سوم 

شخص

 خود ارجاعات 
سوم شخصی 
در توييت های 

مجدد
میگوئی آریاس 

97کارنت

11پابلو ایگلسیاس
153151ایزاسکون بیلبائو
147140رامون ترموسا
النا والنسیانو 

6262مارتینز

266261ویلی میر
11ماری آن تایسن

1918کاتلین وان برمنت
4543گرالف آنمانز
گای ورهوف 

10979اشتات

76یوهان وان اورولد
3018بارت استائیس

65تیم جوی

855792مجموع

داده شد،  نشان  در جدول 5  که  همان طور 
این ویژگی تطبیق پذیری، تغییرات فردی قابل 
توجهی را نشان داد. برای نمونه، میر )اسپانیا( و 
ورهوف اشتات )بلژیک( از خودارجاعات فراوان 
که  حالی  در  کردند،  استفاده  شخص  سوم 
ایگلسیاس )اسپانیا( یا تایسن )بلژیک( تنها از 
یک توییت مجدد با ارجاع به خودشان به شکل 
سوم شخص استفاده کردند. در مورد استائیس 
و ورهوف اشتات، وجود پر تعداد خودارجاعات 
توییت های  سبب  به  تنها  نه  شخصی  سوم 
مجدد است، بلکه مرتبط با رفتار توییت کردن 
آن ها است: 30 به 109 توییت )27.52 درصد( 
با خودارجاعی سوم شخص )یعنی عدم توییت 
مجدد( از سوی ورهوف اشتات ایجاد شد و 12 
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استائیس شکل  از سوی  )40 درصد(  به 30 
گرفت. در مورد قبل، این اقدام را می توان به 
پویش بسیار قدرتمند خود ورهوف اشتات ربط 
داد، که جهت کسب عنوان ریاست کمیسیون 
خود،  آنالین  حضور  افزایش  جهت  بود.  اروپا 
و  خود  کاربری  نام  از  گسترده ای  سطح  در 
هشتگ هایی شامل نام خودش استفاده کرد. 
در مورد دوم، به نظر می رسد راهکار شخصی 
مشخصی، از استائیس جهت افزایش قابلیت 
این  در  باشد.  توییتر  در  پیگیری  و  جستجو 
که  کرد  اشــاره  می توان  همچنین  رابطه، 
استائیس توییت هایش را خودش می نویسد و 
فاقد این احتمال است، که توییت کننده خیالی 
ممکن است، جهت استفاده از ارجاع به شخص 
با ضمیر سوم شخص در عوض خودارجاعی اغوا 

شده باشد.
تمام نامزدها در نمونه ما، از ارجاع با ضمیر سوم 
شخص در توییت های خود، تنها برای نمایش 
شخصیت حقوقی خود استفاده می کنند. این 
در  را  توییتر  امکانات  از  آگاهی  افزایش  امر 
ارتباطی  ابزار  به عنوان  از آن  استفاده  هنگام 
حرفه ای توصیه می کند. همچنین تقریبا تمام 
توییت های مجدد با خودارجاعی سوم شخص، 
بیانگر شخصیت حقوقی هستند، بنابراین در این 
رابطه تفاوت کمی بین توییت ها و توییت های 
مجدد خود آن ها وجود دارد. خودارجاعی به 
صورت اول شخص، در مقابل برای ارجاع به 

شخصیت حقیقی و حقوقی به کار می رود.
 افزون بر این ها، در هنگام ارجاع به خودشان به 
شکل سوم شخص، سیاستمداران مورد مطالعه 
هم وجهه و هم یک مجموعه را شکل می دهند. 
در حین تأکید بر شخصیت های حقوقی، آن ها 
خود را معرفی کرده و حضور آنالین خود را 
افزایش می دهند. این نتیجه نشان می دهد که 
قواعد و هنجار های خاص مطرح شده و ممکن 
است، در برقراری ارتباط به واسطه رایانه مورد 
از  مذاکره قرار گیرند و ممکن است متفاوت 
سایر ژانرها باشند. در واقع، اشاره به خود به 
پرشکوه  ژانرها،  سایر  در  شخص  سوم  شکل 

تلقی می شود، اما زمانی قابل قبول است که 
در توییت مجدد یا با استفاده از @،# در توییتر 

انجام شوند.
تا  سوم شخص  شکل  به  خودشان  به  ارجاع 
حدی آگاهانه انجام می شود، اما می تواند نوعی 
تعریف در بخش 2  را طبق  فراعملی  آگاهی 
تأیید کند. با انتخاب های زبان شناختی سبب 
بازتاب  از  نشانه هایی  زبان  کاربران  می شوند، 
در بستر ارتباطی که در آن شرکت دارند، را 
نشان دهند. در حالی که کاراکتر @ برای نمونه 
از سوی زاپاویگنا به عنوان شاخص مستدلی 
طبقه بندی می شود، که به شکل آوایی عمل 
@ که  می دهند  نشان  ما  داده های  می کند، 

username همچنین می تواند به عنوان تابعی 
خودارجاع عمل کرده و به عنوان شاخص آگاهی 
فراعملی تفسیر شود. با استفاده از نام کاربری 
توییتر جهت اشاره به خودشان، سیاستمداران 
اجتماعی  رسانه  امکانات  از  بهینه  استفاده 
جهت بهبود روند انتشار پیام خود را صورت 
می دهند. همچنین استفاده از هشتگ ها برای 
معرفی خود و ارجاع به خود شاخص آگاهی 
را  کلیدواژه ای  زیرا هشتگ ها  است،  فراعملی 
در یک توییت به عنوان فراداده ای اختصاص 
می دهند که به موضوع پیام همان طور که از 
سوی کاربر مشخص شده است، اشاره دارد. این 
از سوی توییت مجدد ورهوف  امر به زیبایی 

اشتات نشان داده می شود:

)15) RT @TRAMEuropa:After#selfEU,#G
uy4Europe.@GuyVerhofstadtreallyk-
nowshowtousesocialmedia #P2014 
#TellEurope http://t.co/3OkwDz4itp

از  بازتابی  شامل  روشنی  به  توییت  این 
فرایند های ارتباطی و عملی است، که ورهوف 

اشتات در آن ها شرکت داشت.
نتيجه گيری

زبان  خود  بریسارد،  و  ورکــورن  اشاره  طبق 
پدیده تطبیق پذیر در بستر فناوری های متغیر 
است. ما در این مطالعه نشان دادیم، که اقدام 
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خودارجاعی کارکرد مهم گفتمان سیاستمداران 
در توییتر است. در بستر مورد استفاده اعضای 
سال  در  اروپا  انتخابات  نامزد  و  اروپا  پارلمان 
توییتر  از  خود  معرفی  منظور  به  که   2014
استفاده کردند، و از آنجا که آن ها بیان خود را با 
خودارجاعی تطبیق دادند، اغلب شخصیت های 
حقوقی را نسبت به فناوری توییتر و به ویژه 
الزام اختصار و موجز بودن آن به ذهن متبادر 

ساختند.
با در نظر گرفتن کارکرد های خاص زبانی، ما 
در  فاعلی  ضمیر  حذف  چگونه  دادیم  نشان 
زبان های پرکاربرد مانند هلندی و ساخت های 
فاعلی  کامل  اسمی  ترکیب  نظیر  اختصاری 
و  اسپانیایی  به  جمع  شخص  اول  شکل  از 
رعایت  برای  راهکارهایی  عنوان  به  کاتاالنی 
محدودیت 140 کاراکتری به کار می روند. ما 
اعالم می کنیم که این راهکار های زبان شناختی 
بیشتر در توییتر در مقایسه با سایر بستر های 
ارتباط سیاسی رخ می دهند. به عالوه، ارجاع 
شخصی به نظر جایگاه ترجیحی برای دستیابی 
به ویژگی اختصار است. سپس، ما نشان دادیم 
که خودارجاعی در اصل جهت بیان شخصیت 
شخصیت  بیان  جهت  ندرت  به  و  حقوقی 
حقیقی به کار می رود. ما مشاهده کردیم که 
خودارجاعی در توییتر صرفا با ضمایر شخصی 
بیان نمی شود، بلکه با اسامی خاص از سوی 
سیاستمدارانی مطرح می شود، که به صورت 
می دهند.  ارجاع  خودشان  به  شخص  سوم 
خودارجاعی به صورت سوم شخص اغلب در 
اصل  در  که  می دهد  رخ  مجدد  توییت های 
بیانگر شخصیت حقوقی است. در توییت های 
شخص  سوم  شکل  به  خودارجاعی  با  اصلی 
)نه در توییت های مجدد(، ارجاع به شخصیت 
ما  علت  همین  به  است.  صادقانه تر  حقوقی 
سیاسی  توییت های  که  می کنیم  استدالل 
عنوان  به  تنها  نه  مجدد،  توییت های  شامل 
ایدئولوژیک  پیام های  اشاعه  و  بسط  از  تابعی 
یا به روزرسانی اخبار عمل می کنند، بلکه به 
انتخابات  منظور برندسازی شخصی در بستر 

در  بیشتری  سیاستمداران  می روند.  کار  به 
مورد خودشان توییت کرده و به خود ارجاع 
دید  معرض  در  بیشتر  چه  هر  و  می دهند، 
هواداران خود باشند، شانس آن ها برای دنبال 

شدن و آنالین بودن افزایش می یابد.
استفاده از نام کاربری توییتر و هشتگ حاوی 
نام افراد برای خودارجاعی )احتماال در تلفیق با 
راهکارهایی که عنوان شد(، ویژه توییتر هستند 
امکانات  با  کاربران  چگونه  می دهند  نشان  و 
می یابند.  تطبیق  میکروبالگینگ  بستر  این 
نشان دهنده  زبان شناختی  انتخاب های  این 
عالئمی از آگاهی فراعملی از نحوه استفاده از 
رسانه اجتماعی جهت قابل جستجو ساختن 
بهینه  انتشار  و  خود  پویش  سخنرانی های 
پیام های سیاسی این افراد هستند. به عالوه، 
نقش اشاعه دهنده فرد توییت کننده همچنین 
نمایان  مجدد  توییت های  از  زیادی  تعداد  در 
است، که بار دیگر امکان برندسازی شخصی 
را  خودشان  مورد  در  مثبت  اخبار  انتشار  و 
فراهم می سازند. لذا، ما نشان دادیم که اگرچه 
فراوانی کلی توییت کردن و فراوانی که با آن 
پدیده ای خاص به کار می روند، ممکن است، در 
بدنه مورد مطالعه تغییر کنند، تمام نامزد های 
سیاسی کاربرد خود از زبان را با امکانات ویژه 

توییتر تطبیق می دهند.


