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  )شگاه شيرازدانشناسي  زبانگروه استاديار (دكتر رحمان صحراگرد 

   ) واحد علوم و تحقيقات فارسـ دانشگاه آزاد اسالمي شناسي  گروه زباناستاديار ( محمدهادي فالحي
 

شناسي  مشـروطه از منظر گفتمانات دورههاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي در نشـريشيوه

   معنايي-فتمان مدار جامعه شناختيهاي گانتقادي با عنايت به مؤلفه

  چكيده

ـا بـر ايـن       .  گفتمان و متن است     از جمله رويكردهاي نوين در تجزية      تحليل گفتمان انتقادي   در اين رويكرد مبن
ـاوي                       است كه زبان و گفتمان در سطوح زيرين حاوي ايدئولوژي و روابط قدرت و سلطه است و در سطوح زبرين ح

اي هاي زيرين متن رابطه با ايدئولوژي نهفته در اليههافهاين ساختارها و مؤّل. مدار استهاي گفتمانفهساختارها و مؤّل
پردازد تا  به بررسي و تحليل اين ساختارها مي       خاص   گر گفتمان انتقادي با استفاده از الگوهاي      تحليل. دو سويه دارد  

 ا بر پايةاي تجزيه و تحليل متون رگران گفتمان انتقادي مبنتر تحليلبيش. به ايدئولوژي پنهان در پس متون پي برد 
ـناختي    فهمعتقد است مؤّل) 1996(اند در حاليكه ون ليوون تظاهرات زبان شناختي بنا نهاده    ـاي جامعـه ش ـايي  -ه  معن

ـتفاده از الگـوي ون ليـوون، متـون      . تر از متن ارائه مي دهند     تر و جامع  گفتمان، شناختي عميق   در اين پژوهش با اس
طن، صوراسرافيل، حبل المتين، مساوات، نداي و( مشروطه ة آغازين دور سالهاي نشريه8 شماره از 41انتخاب شده از 

ون كم و بيــش از مؤلفـه         ةهم. اند، تجزيه و تحليل شده    ) غيب نما  مجلس، رهنما، صبح صادق، آيينة     ـاي   اين مـت ه
ـتي  ـتفاده از        وةشي.  معنايي استفاده كرده اند    -جامعه شناخـــ ـا بـه    فـه  مؤّل  غالب در بازنمايي كارگزاران اجتماعي، اس ه

ات كارگزاران در  در اين نشري؛تشخص بخشي، فعال سازي، تشخص زدايي، حذف و منفعل سازي: ترتيب زير است 
ـيش كارگزاراني فعال كه پس از رهايي. اندهايي فعال و پويا بازنمايي شده   هيأت انسان   رفـت جامعـة   از استبداد در راه پ

ـّدر انجام اين پژوهش عال    . كنندخود تالش مي    بـسامد و درصــد   ةي يعني محاسبوه بر تحليل كيفي از بررسي كم
  .هاي آماري مجذور خي و فرمول نسبت استفاده شده استها و اعمال شيوهفـهمؤّل

 معنايي، ساختارهاي -هاي جامعه شناختيفهتحليل گفتمان انتقادي، بازنمايي كارگزاران اجتماعي، مؤّل     :ها  كليد واژه 

  .لوژي، مشروطيتايدئوگفتمان مدار، 
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1.مه  مقد  

اي كـه  هاي فكري بشر بوده است به گونـه        توجه به زبان، نقش و جايگاه آن همواره يكي از دغدغه  
انديشمندان بـسياري هـر يـك از    . دانش زبان همواره در ميان اغلب اقوام و ملل، جايگاه ممتازي داشته است           

  . اگوني را پايه گذاري كرده اندبه زبان نگريسته اند و مكاتب گون خاص منظري
. گراستشناسي نقشاز جمله بخشهاي اصلي منشعب از زبان) discourse analysis(تحليل گفتمان 

مان ساختدر تحليل گفتمان به طور كّل -ي سه نگرش عمده وجود دارد كه اين نگرشها عبارتند از تحليل گفـت

دانـد؛ تحليـل    و تحليل گفتمان را تحليل اين سـطح مـي      گرا و صورت گرا كه گفتمان را سطح فراتر از جمله          
گفتمان نقش گرا كه اولويتي ت را به كاركرد و بافـت موقعي)context of situation (دهد و گفتمان را مي

 critical(كند و سومين نوع تحليل گفتمان، تحليل گفتمان انتقادي زبان به هنگام كاربرد تعريف مية به مثاب

discourse analysis ( است) ،تحليل ةتحليل گفتمان انتقادي صورت نوين و توسعه يافت). 1384سلطاني 
)  م 1926 -1984(هاي فيلسوف و انديشمند معاصر فرانسوي، ميشل فوكو         گراست كه از انديشه   گفتمان نقش 

ـامل   يگرا بافت مـوقع در تحليل گفتمان نقش  . و مكتب انتقادي فرانكفورت بسيار تأثير پذيرفته است        تي كـه ش
 ،گيرد ولي در تحليل گفتماناست، مبناي تحليل قرار مي... محيط بالفصل، منظور گوينده، دانش پس زمينه و 

 شود و بافت گسترش يافته و روابط تاريخي،      انتقادي مفاهيمي همچون قدرت و ايدئولوژي نيز وارد تحليل مي         
حليل از سطح توصيف فراتر رفته و بـه سـطح توجيـه و    گيرد تا تفرهنگي، اجتماعي و سياسي را نيز در بر مي        

. هايي استدر اين رويكرد تحليل گفتمان، زبان و گفتمان واجد سطوح و اليه     ). 1385زاده،  آقاگل(تبيين برسد   
ـاوي                 زبان و گفتمان در سطوح زيرين حاوي ايدئولوژي و روابط قدرت و سلطه اسـت و در سـطوح زبـرين ح

هاي زيرين متن و ها با ايدئولوژي نهفته در اليهاين ساختارها و مؤلفه. فتمان مدار استهاي گساختارها و مؤلفه
 ميان اين ساختارها ةگر گفتمان انتقادي به دنبال يافتن رابطتحليل.  رابطه اي مستقيم و ديالكتيك دارد،گفتمان

مدار ساختارهايي هستند   تمان ساختارهاي گف  ".في آن به مردم است    و ايدئولوژي پنهان در پس گفتمان و معرّ       
كارگيري آنها و تغيير و تبديل آنها به صورت ديگر در گفته و يا متن باعث مي شود كارگيري و يا عدم به كه به 

تري پيدا كند و يا بخشي كه از گفته برداشتهاي متفاوتي شود، مطلبي پوشيده و يا مبهم شود و يا صراحت بيش
  .)166: 1383يار محمدي،  ("خش ديگر را در حاشيه قرار دهداز گفته را بر جسته نمايد و ب

 متون و گفتمانها شكلي از ايدئولوژي نهفته ة اعتقاد بر اين است كه در پس هم،در تحليل گفتمان انتقادي
ـادي در پـي كـشف ايـن             كند و تحليل  است كه ساخت و معني متن و گفتمان را تعيين مي           ـان انتق گـر گفتم

گفتمان . هاي سياسي مدنظر است  گفتمانها به ويژه گفتمان    ة تحليل، بررسي هم   ةاين شيو در  . ايدئولوژي است 
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 اوج ةنقطـ .  مـورد بررسـي در ايـن رويكـرد اسـت     ترين مـواد  اصليةمطبوعات و متون مطبوعاتي نيز از جمل     
. نستت داتوان مطـــبوعات سالهاي نخست پيروزي انقالب مشروطيشكوفايي مطبوعات معاصر ايران را مي

        ط مظّف با پيروزي انقالب مشروطه و امضا قانون مشروطه توسخورشيدي 1285 مرداد   13ين شاه قاجار در     رالد
ـاز    . نويني شـد ة كشورمان وارد دور)  م1906 ة ژوئي24ق و 1324 جمادي االخر   14( در ايـن دوره نقـش ممت

ـان     باور بيشتر تحليـل   اي كه به    روزنامه نگاران و مطبوعات بر هيچ كس پوشيده نيست به گونه           گـران و آگاه
  .  مشروطه در شكل دادن به حركت مردم كم نظير استةل سياسي و اجتماعي، نقش مطبوعات دورمسائ

ـادي بـه منظـور                  به نظر مي   رسد بررسي و تحليل منون مطبوعاتي اين دوره از منظر گفتمان شناسي انتق
ـا و ايـدئولوژي    پشت اين متون و شناخت انديـشه   شناسايي و شناساندن روابط قدرت و ايدئولوژي پنهان در         ه

ـام         ة اين مقاله، تاريخچ   ةدر ادام . گردانندگان اين نشريات، ضروري است      مختصري از انقالب مـشروطه و نظ
كه مبناي تحليل در اين مقاله ) 1996(در بخشهاي بعدي الگوي ون ليوون . مطبوعاتي آن دوره ارائه مي شود

سپس چهـل و يـك مـتن از هـشت        . شودات مورد بررسي، معرفي مي     هايي از نشري   است با استفاده از نمونه    
صور اسرافيل، حبل المتين، مساوات، نداي وطن، صبح صادق، ( مهم سه سال نخست پيروزي مشروطه يةنشر
 .گردد گيري ارائه ميتجزيه و تحليل مي شود و در پايان نتيجه)  غيب نما، مجلس و رهنماةآيين

  مشروطه  انقالب .2 

ـار در       .  جديدي در تاريخ اين مرز و بوم است        ة عطف و سرآغاز دور    ةانقالب مشروطيت نقط   بـراي نخـستين ب
ـات را                     تاريخ معاصر كشورمان انقالبيون تالش كردند تا قانون، عدالت اجتماعي و حكومـت مبتنـي بـر انتخاب

هاي مردمي و خود كفايي اقتصادي، در  ملي گرايي، ايجاد نهادجايگزين قدرت استبدادي كنند و با ايجاد حس
در پيدايش اين انقالب عظيم عوامل داخلي و خارجي بسيار دست           . برابر تجاوز قدرتهاي بيگانه مقاومت نمايند     

صدور فرمان مشروطه همان گونـه كـه        . به دست هم دادند كه در اين مختصر امكان پرداختن به آنها نيست            
ـ          ... اعي، سياسي، فرهنگي و      سطوح زندگي اجتم   ةحركتي جديد در هم     ةمردم ايـران بـه وجـود آورد، در زمين
هاي گروهي اقبال نشان دادند و توانستند براي نخستين بار مردم به رسانه.  جديدي گشودةمطبوعات نيز عرص

شان هاي اين دوره ابزار مهم رهبران مشروطه براي بيان نظراتروزنامه. افكار و عقايد خود را بي پرده بيان كنند  
ـاب      ات اين دوره نه تنها گزارش دهنـد       نشري. و ترويج ايدئولوژي مشروطه در ميان مردم بود        ة رويـدادها و بازت

در .  سياسي بودند بلكه در شكل دادن به عقايد عمومي موفق در اين زمينه با روحانيـت همـراه شـدند                 انديشة
ات پيش از انقالب كه بررسي آنها     نشري. م مشروطه با دو گروه از نشريات رو به رو هستي          ةبررسي نشريات دور  

گر تأثير انقالب  ات در شكل گيري انقالب را نشان خواهد داد و نشريات پس از انقالب كه نشانتأثير اين نشري
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ـامالً          در دوره . بر مطبوعات و نقش مطبوعات در تداوم انقالب است         ـات داخلـي ك ي پيش از انقالب، مطبوع
    ـانون، حبـل المتـين،             آزادي مطبوعات مقابله مي    ت با دولتي هستند و به شد شود و تنها نشرياتي مانند اختر، ق

 شدند، به دور از دستگاه سانـسور، نقـشي در   ا، پرورش و چهره نما كه در خارج از كشور منتشر مي        حكمت، ثري
اه سانـسور،   با پيروزي انقالب مشروطه و برچيده شدن دسـتگ        . كردندبيداري و آگاهي بخشي به مردم ايفا مي       

 150تي پـيش از آن بـيش از         ي مـد  مطبوعات جاني دوباره يافتند و در سالهاي نخست پيروزي انقالب و حّت           
    البّت)1383سعيدي سيرجاني،   ( بي نام منتشر گشت     ة  روزنامه و شمار بيشتري نشري ،و حصري ه آزادي بي حد 

ـان آورد، زمينـه را           مواهبي كه براي آزا   ة  كه براي مطبوعات پديد آمد، در كنار هم        دي و آزادي خواهان به ارمغ
در اين  . براي برخورد حكومت با مجلس و نمايندگان آن به وجود آورد و ضربات سنگيني به مجلس وارد كرد                 

ـا    ي از نوشتن فحش و ناسزا به پادشاه و درباريان خودداري نميدوره مطبوعات گاهي حّت   كردنـد و سـرانجام ب
 ـ   23( خورشيدي 1287 تيرماه   2به توپ بستن مجلس در      د علي شاه و     كودتاي محم )  ق 1326اول   جمادي اّل

ات نخستين تالش  كه اين نشريجااز آن.  آزادي مطبوعات به سر آمد طومار مطبوعات در نورديده شده و دوره      
 متون و ساالري است، تحليل اينايرانيان در استفاده از مطبوعات به منظور رسيدن به آزادي، استقالل و مردم       

ـادي،              فهّلؤشناخت م  ـان انتق هاي گفتماني به كار رفته در آنها با استفاده از يكي از الگوهاي مطرح تحليل گفتم
  .تواند ما را در شناخت گفتمان رايج در آن دوره ياري دهدمي

  )1996ون ليوون (في الگوي نظري تحليل معرّ.3

ـادي       ـان انتق ـارچوب تحليـل گفتم ـاي چنـدي از جملـه ون دايـك      ،براي بررسي متون در چ ، )1996(الگوه
پيشنهاد شده است و هر يك از ) 1385(و آقا گل زاده) 1996(، ون ليوون)1996(، هاچ و كرس)1989(فركالف

، الگـوي   )2005(ط رحيمـي    الگوي ون دايك توس   . اين الگوها در تحليل برخي متون به كار گرفته شده است          
ـامجو )1380(دي و خسروي نيـك و كرس در يارمحم، الگوي هاچ )1383(فركالف توسط تاكي   ، و )2003(، ن

با تغييراتي به كار گرفته شده است) 1382(دي و رشيدي يارمحم .  
ـان شـناختي، شاخـصهاي جامعـه شـناختي          ـاي شاخـصهاي زب ـايي  -ون ليـوون بـه ج  -socio( معن

semantics (    ـان     صـد ةدهد و دليل اين امـر را نبـودن رابطـ         را مالك تحليل قرار مي  در صـد مـستقيم مي
 ةبا ارائ» بازنمايي كارگزاران اجتماعي «اي با عنوان    داند، وي در مقاله   شاخصهاي زبان شناختي و نقش آنها مي      

ـا چنـين اسـتدالل    هاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي و تعريف و تبيين هر يك از اين شيوه  فهرستي از شيوه   ه
تر از متن بـه دسـت       تر و جامع   معنايي گفتمان، شناختي عميق    -يهاي جامعه شناخت  فه مؤّل ةكند كه مطالع  مي
به باور ون ليوون در تحليل گفتمان انتقادي بايد ابتدا به . فه هاي زبان شناختي به تنهاييدهد تا بررسي مؤّلمي
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 ساخت و سپس به      معنايي را مشخص   -هاي جامعه شناختي  فهكارگيري و يا عدم به كارگيري هر يك از مؤّل         
ـا         . شناختي آنها در گفتمان و يا متن پرداخت       ق زبان ّقتح ـاعي هميـشه ب در واقع او معتقد است كارگزاران اجتم

ـالح    )2003(اين الگـو در فـرد       . شناختي بر هم منطبق نيستند    كارگزاران زبان  و دواتگـرزاده   ) 2004(، عمـل ص
 ةاي از روزنامـ ه و تحليـل مقالـه     با تجزي ) 1384(به كار گرفته شده است و حيدري تبريزي و رزم جو            ) 1387(

د در متون مورد تحليل و      ه به وجود كارگزاران متعد    در اين مقاله نيز با توج     . اندايران به معرفي اين الگو پرداخته     
تر و  معنايي، شناختي عميق-شناختيهاي جامعهفه موّلة مطالع"همچنين پذيرش اين استدالل ون ليوون كه  

مورد ) 1996(، الگوي ون ليوون   "شناختي به تنهايي  هاي زبان دهد تا بررسي مولفه    مي تر از متن به دست    جامع
يك از الگوهاي تحليل گفتمان انتقادي خالي از البته الزم به ذكر است كه كاربرد هيچ. استفاده قرار گرفته است

... ، كي، چگونه، چرا و    گونه تحليلها لحاظ نكردن جغرافياي كالم و اين كه چه كسي          اشكال نيست زيرا در اين    
 اين عوامل بسيار دشـوار و       ةگذارد و بديهي است لحاظ كردن هم      سخني را بيان كرده است، بر تحليل اثر مي        

  . ، معادل انگليسي اصطالحات و اختصارات در پيوست آمده است)1996(الگوي ون ليوون . شايد ناممكن است

   معنايي-هاي جامعه شناختيفي مؤلفه معرّ.4

 معنايي است كه در ذيل به اختصار -شناختيمدار جامعه گفتمانفةاي از تعدادي مؤّلوي ون ليوون مجموعهالگ
ـاعي             فهّلؤپيش از پرداختن به اين م     . شوندفي مي معـــرّ ـارگزاران اجتم ها الزم به ذكر اسـت كـه منظـور از ك
ـارگزاران  .  و مشاركت دارنـد     افرادي است كه در يك واقعه، كنش اجتماعي و يك گفتمان حضور            ةمجموع ك

ةاجتماعي در اين پژوهش عبارتند از كلياز موافقان و مخالفان مشروطه و افراد بي طرف افراد اعم .  

   حذف .4-1

ـاز                كارگزاران اجتماعي در متن بازنمايي نمي      ةهم ـــــن ب ـا در مـت شوند و به داليل مختلف تنها برخي از آنه
ظهار كارگزاران اجتماعي بستگي به اهداف و منافع توليد كنندگان متن و گفتمان حذف و يا ا. شوندنمايانده مي

شود و فرض بر اين است كه خواننده و يا شنونده از            ت و غرض انجام مي    ه در مواردي حذف بدون ني     البّت. دارد
ازي و كـم  سپنهان: گيردحذف به دو شكل صورت مي. شناسدت كارگزار حذف شده آگاه است و او را مي هوي

گيرد كه بازشناسي كارگزار به هيچ عنـوان ممكـن    اي صورت مي   در پنهان سازي حذف به گونه      .رنگ سازي 
اي ديگر از متن    نيست ولي در كم رنگ سازي كارگزار اجتماعي حذف شده است ولي جاپايي از خود در نقطه                

  . سازي و كم رنگ سازي است از پنهانهاييمثالهاي زير نمونه. گذارد كه بشود آن را بازيابي كردبر جا مي
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ـاد           اد دعوت مي  كنيم به اتح   از كوچه عبور مي    " .1 كنند، در مسجد، مدرسه، سرگذر، وسط خيابان بـه اتح
  پنهان سازي.] * كندمعلوم نيست چه كسي به اتحاد دعوت مي) [2-4 خ 3صور، ش (".كننددعوت مي

  )11-12،خ 11صور، ش  ("... مشروطه و آن چه به ما ابالغ نموده و نوشتند از" .2
  پنهان سازي *  ]  چه كسي ابالغ كرده و نوشته است؟[
  )74-5، خ 103حبل، ش  ("...دهندمي... كوت  السرا حقّ... فالن آدم " -3
-توان دريافت منظور، وزيران و عامالن حكومتند كه حق السكوت ميبا مراجعه به جاهاي ديگر متن مي[

  ازيكم رنگ س* ]دهند
  )8، خ7، ص23مس، ش ("...دو قريه تماماً سوخته" -4
  كم رنگ سازي* ]اقها هستند كه روستاها را سوزانده اندمنظور، قزّ[
  )69، خ4، ص90مج، ش ("...اگر از آنها جلوگيري و ممانعت نشود " -5
  پنهان سازي* ]معلوم نيست چه كسي بايد جلوگيري و ممانعت كند[
رسيد كه به اصرار و زور پول بگيرند ت كسي را نمي بگويند مطابق قانون مشروطي   دارند آقايان حقّ ... "-6

  )89-90، خ 3، ص11ره، ش(» ...
توان دريافت كه منظور از آقايان، ثروتمندان است ولي مستقيم گفته  با مراجعه به بخشهاي ديگر متن مي[
  كم رنگ سازي           * ]شودنمي

   اظهار.4-2

ه بازنمايي كارگزاران اجتماعي به     البّت. شوندي كارگزاران اجتماعي به وضوح در گفتمانها ذكر مي        در موارد بسيار  
  .شود اشاره ميهاي مختلفي دارد كه به آن شيوهاين صورت،

  )role allocation(تعيين نقش . 4-2-1

 ةا پذيرنـد  و ي ) agent(شود يعني تعيين عامل     نقشهايي كه در تصويرسازي به كارگزاران داده مي       
ـ      اين نقش . ت است ز اهمي ، در تحليل گفتمان بسيار حائ     )patient(عمل   ال دهي به دو صـورت فع

سازي، كارگزار اجتماعي به عنوان نيرويي فعـال،        در فعال . گيردـيسازي و منفعل سازي صورت م     
 سـازي   اي تـصوير  شود و در منفعل سازي، كارگزار اجتمـاعي بـه گونـه           پويا، و اثرگذار معرفي مي    

منفعل سازي بـه    . گيردپذيرد و يا به خود مي     دهد و يا آن را مي     شود كه گويي به عمل تن مي       مي
- منفعل سازي تأثير پذيري مستقيم و منفعل سازي تأثير پذيري غيرمستقيم تقسيم مـي     ةدو مقول 
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ر بـه   شود و در نوع دوم، كـارگزا       در نوع نخست، كارگزار، موضوع و هدف عمل قرار داده مي          . شود
        .ه كنيدهاي زير توجبه نمونه.  عمل استة نتيجةطور غير مستقيم دريافت كنند

ال سازي فع:  

1.»  ... خ  1، ص 3صـور، ش  (» جهد غرابت اين حرف يك ذرع از زمين مي        ةبه واسط ... خ عصر يك مور ،
18-16(  

  )9-10، خ 1، ص101حبل، ش(» ...كندمعين مي رييس الوزراءهيأت وزرا را يك دفعه ...  « .2
  )69-71، خ2، ص102حبل، ش(» ... خود قناعت نكرده تجاوز كرده و  و حقّ به حدفرنگي بزرگوار...  « .3
  )94، خ2، ص105حبل، ش(» ... جرايد خود را به بالد دور فرستادهجناب شيخ...  « .4
  )21-4، خ9، ص5مس، ش(»  ...جا نشاندهدر آن... پارلمان تأسيس كرده و نمايندگان ... ت ايرانمّل...  «.5

  منفعل سازي تأثير پذيري مستقيم

، خ 4، ص 4صـور، ش  (» ... اداره را در عمارت گلستان خواسته      صاحب منصبان ... جناب وزير داخله    ...  «.1
3-42(  

  )16-17، خ8، ص1مس، ش(» ... پيغمبر استة نفرين شدايران...  « .2
  )6-7، خ4، ص179ندا، ش(» ... كشتند را هم به ناحقّچند نفر...  «.3
 را دو مرتبه    ولهشجاع الد  را طوري ساكت و      مردمبه حكومت قوچان برود و شايد       ... اميرحسين خان    « .4

  )37-40، خ3، ص144مج، ش(» ...منصوب نمايد
ـ   موكالي معّظ  " .5  مـشغول بـه   ،ي كه از جانب سي كرور اهالي ايران به وكالت در مجلـس شـوراي مّل

  )12-13، خ4آي، ش ("...اندلكتي شدهاصالح امورات مم

  سازي تأثيرپذيري غيرمستقيممنفعل

  )41-2، خ1، ص5ندا، ش ("... باز استايرانامروز چشم تمام اهل عالم به طرف " .1
مردم ايـران بـه شـكل غيـر     )[7، خ1، ص190ندا، ش ("... شوراندايرانت افغان را بر  مّل،همين طبقه " .2

  ]بينندها عليه خود، ميران را در شوراندن افغان عمل سياستمداةمستقيم نتيج
ندا،  ("... است  ايرانيان ةفايد ميان انگليس و روس براي       ةست اگر كسي بگويد معاهد     ا ايكالم بيهوده " .3

  )38-9، خ3، ص220ش



 اول     شمارة       ادبيات و علوم انساني مشهد  ةدانشكدشناسي و گويشهاي خراسان  مجلة تخصصي زبان                        58 

 

ـ     سوء ادب نسبت به     ... جماعتي از متواعضان    ... " .4  شـهرت خـود     ةرا وسـيل  ...  و   يمجلـس شـوراي مّل
  )1-5، خ4، ص42مج، ش ("...دانسته
  )57-9، خ3، ص11ره، ش ("... نمايد، شاه يا گدا تدولت و مّلخيانتي به ... هركسي ... " .5

  ) reference allocation( تعيين نوع اشاره .4-2-2

چنانچه كارگزار به صـورت  .  انساني و يا غيرانساني دادةصتوان به كارگزاران اجتماعي مشّخ در هر گفتمان مي   
ـايي        ص بخشي قرار مي    تشّخ ةن تصويرسازي شود، در مقوّل    انسا گيرد و چنان چه به صـورت غيرانـسان بازنم

هايي دارد كه در ذيل به اختصار ها زيرمجموعههر يك از اين مقوله. گيردزدايي قرار مي  تشخصةشود، در مقول
  .پردازيمبه آنها مي

  : بخشي عبارتند ازهاي تشخصزيرمقوله

  ص سازيص سازي و نامشّخّخ مش.4-2-2-1

ص سازي استفاده  مشّخةت آنها به هر نحو مشخص گردد، از شيوچنانچه در بازنمايي كارگزارن اجتماعي، هوي
ـايي شـوند، شـيو                       ـامعلوم بازنم ـاي نامـشخص و ن  ةشده است و هرگاه كارگزاران به صورت افراد و يا گروهه

ز ادات و ضماير مبهم مانند هركس، اندكي، بعضي و سازي اغلب اصدر نامشّخ. نامشخص سازي در كار است
 مثالهايي از سازي انواعي دارد كه پس از ارائةصمشّخ. شودبه تنهايي يا همراه با اسامي استفاده مي ... فالن و   

  .سازي توجه كنيدهايي از نامشخصبه نمونه. شودنامشخص سازي، آورده مي
  )91-3، خ2، ص3صور، ش (" ...فالن درويش...  فالن آخوند ... دفالن سيدر ايران " .1
  )41-2، خ2، ص12صور، ش ("... بايد كرد يس روحاني و جسمانيهر رئتنها خواهشي كه از " .2
3. " ... ب است كه    جاي تعج  ةنين زاوي بعضي از متحص14حبـل، ش  (" ... حـضرت عبـدالعظيم  ةسـ  مقد ،
  )54-5، خ2ص

4. " ...اي از تاجر نمايان و دزدهعد1، خ7، ص23مس، ش (" ...م شرع فروشان معم(  
  )9، خ1، ص202ندا، ش ("... منكر باشد كسيگمان ندارم  ... " .5
  )28، خ4، ص42مج، ش (" ...يكي از سادات غيور و حاميان وطن... " .6
  )96-7، خ3، ص11ره، ش ("...رؤسا  بعض از آقايان ..." .7
 21، خ4، ص4آي، ش ("...رت كند  را زياهركدام بخواهد شمايل هر كس... " .8
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  :ص سازيهاي مشّخشيوه

   پيوند زدن و پيوند زدايي.4-2-2-1-1

ـا   . شـوند ي پيوند زدن، كارگزاران اجتماعي به شكل گروهي و پيوسته بازنمايي مي       در شيوه   ايـن گروهه
  مثال. دارند) موافق يا مخالف(ي نظري واحد ت يا ديدگاه خاصالي فعةدربار

  )16-24،خ1،ص3صور،ش... (يك نفر متدين محدود... يك نجيب اصل مند... خ عصرموريك . 1
 ] داروين هستندة اين افراد مخالف نظريةهم[

2 . ...         جمعي بي گناه و حجت االسالم آقا شيخ محم    شـهيد نمـوده    ... د معين االسـالم را      د باقر و آقا سي
  )42-4،خ3،ص26صور،ش(

 زياد از اين عمل مكدر است ،ت اسالميه عتبات عاليات  الم عموم بالد و حج    خاطر شريف علماء اع   ... ". 3
  )31-2،خ1،ص105حبل، ش(

س نمايندگان و رجال دولت و علماي اعالم و حجج ت و مجلس مقدبيست كرور نفوس از افراد مّل... ". 4
  " ...پشتيبان دولت است... اسالم 
  )37-9،خ9،ص5مس،ش(
  )2-3،خ 2،ص220ندا،ش  ("دزدانه نمودندة نگليس و روس در بين خود معامل اة بزرگ عيسويدو قوة". 5

البته اين گروه ها الزاماٌ پيوند دائمي ندارند و در جايي ديگر از گفتمان ممكن است اين پيوند و همراهي از                     
 .هم بگسلد

   تفكيك كردن و تفكيك نكردن.2- 4-2-2-1

ن اجتماعي با صراحت از ديگر گروههاي مشابه تفكيـك    در تفكيك كردن، يك فرد و يا گروه از كارگزارا         
ي تفكيك نكردن چنين تمايزي بـه       گيرد و در شيوه   شود و به عبارتي گروه خودي و غيرخودي شكل مي         مي

  . وجود نمي آيد
  .ه استفنمونه هاي زير نشانگر كاربرد اين مؤّل

ـا د          ها و فرانسوي  آمريكايي. 1 ـا و ژاپنيه ـاني و ايـران             ها و انگليـسيها و آلمانيه ـان و عثم . ر برابـر چـين و افغ
  )65-98،خ2،ص3صور،ش(

ــر بيگانگــان    . 2 ــوار، ايرانيــان در براب ــر فرنگــي بزرگ ــي بيچــاره در براب ــر فرنگــي، ايران ــي در براب ايران
  )1-2،ص102حبل،ش(
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برابر يمني، شاه در برابر گدا، قرشي در برابر حبشي، زنگي در برابر رومي، مهاجر در برابر انصار، عراقي در . 3
  )1-2،ص104حبل،ش. (عرب در برابر عجم، ترك در برابر ديلم

در متن چنين گفته شده كه تا پيش از ظهور اسالم چنين تمايزي وجود داشته است ولي با ورود اسـالم                     [
 ]روداين تمايزها از بين مي

ـايز از    پس از انتخاب پاد[)1-2،ص5ندا،ش(ت ت، دولت در برابر مّلدربار در برابر مّل . 4 شاه جديـد، ايـن تم
 ].رودميان مي

5 .ه در برابر ايرانيان، مشرق در برابر مغرب، دين ايران در برابر روس، ايرانيان در برابر انگليس، اقوام عيسوي
  )2-3،ص220ندا،ش(نصراني در برابر دين اسالم 

  نام دهي و طبقه بندي كردن. 3- 4-2-2-1

دهي  نامةت منحصر به فرد خودشان بازنمايي شوند، شيوه به هويبا توِجاگر كارگزاران اجتماعي در يك گفتمان 
ت جمعي و نقشهايي    ه به هوي   حالتي است كه كارگزاران اجتماعي با توج       ،طبقه بندي كردن  . به كار رفته است   

ارد كه  زير مجموعه اي به اين صورت د،نام دهي: كه در آن با ديگر كارگزاران سهيم هستند، بازنمايي شده اند
 و يا غير رسمي است مانند " حسن سهرابي"، نيمه رسمي، مانند"آقاي سهرابي"يا نام دهي رسمي است مانند 

ـام دهـي                  ه در نام دهي مي    البّت. "حسن" توان از عنوان دهي نيز استفاده كرد كه عنوان دهي به دو شـكل مق
  .يابدروز ميب) عموحسن(و نسبت دهي ...) مانند دكتر سهرابي، استاد سهرابي و(

  :طبقه بندي كردن نيز سه زير مقوله به شرح زير داردة شيو
ـايي مـي  تي كه انجام مي اليدر اين شيوه كارگزاران اجتماعي بر اساس فع        : نقش دهي  )الف -دهند، بازنم

  يس، مديرئكالنتر، وكيل مجلس شورا، وزير داخله، صدراعظم، نويسنده، نماينده، ر: مانند. شوند
ـاس       نخست هوي : كه سه زير مقوله دارد     هيت د  هوي )ب ت بخشي مقوله اي است كه كارگزاران بـر اس

ـ          ة ت، جـنس، مـذهب، حرفـه و طبقـ    قرار دادهاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي تعريف شده اند مانند نژاد، قومي
ـايي مي سلمانان، برادران اسالم پرست، مجلس خواهان، صاحب منصبان، م: مانند. شونداجتماعي و غيره بازنمـ

  .روزنامه نگارها، وطن پرستان، كافران، بزرگان دين
حالت دوم هويت بخشي نسبتي نام دارد كه در اين حالت بازنمايي كارگزاران براساس روابط خويشاوندي،               

اميرحسين خان پسر آصف الدوله، آل شجاع الدوله، اجداد ما، شوهرش، : مانند. گيرددوستي و شغلي صورت مي
   . من، رفقاي من، پدرمن برادرانةهم
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  حالت سوم هوي           بـه ويـژه وضـع      (ات جـسمي    ت بخشي ظاهري است كه كارگزار بـر حـسب خـصوصي
  :مانند. شودبازنمايي مي) ظاهريشان

  )1-2،ص103حبل، ش(شاهدي زيبا و دلبري رعنا . 1
  )4-6، ص105حبل، ش(زنان بي بهره از مال و كمال و جمال . 2
  )84، خ2،ص 202ندا،ش(كاله لگني . 3
  .شونددر اين شيوه، كارگزاران با استفاده از اصطالحات تقابلي و ارزشي بازنمايي مي : ارزش دهي)ج
دزدان شرف و اخالق، پست فطرتان      "مخالفان آزادي و مشروطه را با صفات        ): 1-2،ص15مس، ش (. 1

كنددهي مي ارزش"دان و دزدان شرفزشت خو، مستب.  
شرم و شـرف،  ب با صفات بيĤ نوكرمةطبق"تگان به بيگانگان را به عنوان وابس): 1-2،ص190ندا، ش (. 2

  .كند بازنمايي مي"خائن و قاتل
مان دين به متواعظان خانمان سوخته و متعّل"روحانيان مخالف مشروطه را به عنوان ): 4،ص20مج،ش(. 3

 طرفـداران  ،كنـد و در برابـر  ي مـي ده ارزش"ابله، اجامره و اوباش" و طرفداران آنها را با صفات       "دنيا فروخته 
  . بازنمايي كرده است"تحاميان دين و وطن و حاميان مّل"مشروطه را با صفات 

وطن پرست مجلـس خـواه و اسـالم         "طرفداران مجلس و مشروطه با صفات       ): 2-3،ص14آي، ش (. 4
  .دهي شده اند ارزش، و به عنوان دشمن"دينمستب" و مخالفان با صفت "پرست

  ص نمايي چند مورديص نمايي تك موردي و مشّخ مشّخ-4- 4-2-2-1

 كارگزار اجتماعي در آن واحد تنها در يك كاركرد اجتماعي شركت دارد و در               ،ص نمايي تك موردي   در مشّخ 
-زير مقوله . ص نمايي چند موردي، كارگزار در يك لحظه در بيش از يك كاركرد اجتماعي شركت دارد               مشّخ

  : عبارتند ازهاي مشخص نمايي چند موردي 
تي توانـد يكـي شخـصي     شود كه اين دو نقش مي     كارگزار با دو نقش متقابل بازنمايي مي       :وارونگي) الف

ـاز      با هم هم   ،مربوط به گذشته باشد و ديگري مربوط به زمان حال و يا هر دو نقش               ـار ب خواني ندارند و ناهنج
هاي زير به نمونه. شود گفته مي"ت درهميهوي"م،  و به نوع دو"زمان درهمي"ل، به نوع او. شوندنمايانده مي

ه كنيداز هويت درهمي توج.  
ميكروبهاي ابدان بـشري انـواع       ... انس و    ةبراي بي ثمر كردن اين قو     ... ولي در چين و افغانستان      ... ". 1

ـار مي   " .برندتدبير به كـــ



 اول     شمارة       ادبيات و علوم انساني مشهد  ةدانشكدشناسي و گويشهاي خراسان  مجلة تخصصي زبان                        62 

 

يكروب هستند، منظور مخالفان    ميكروبهاي ابدان بشري در عين حال كه م       [ ) 83-5،خ2، ص 3صور،ش(
اد نيز هستنداتح[ 

  )18-19،خ1،ص11صور،ش (" ...نه مثل خروس جنگي همين كه برطرف مقابل خود غالب شد... ". 2
حبــل،  (" ...كننــدولــي بــا كبــوتران حــرم يعنــي فرزنــدان ايــن آب و خــاك پنجــه نــرم مــي  ... ". 3

  )100-101،خ2،ص102ش
، 23مـس، ش  (]وله اسـت منظور از بال، اقبال الد[ "ايد مشتي ضعفا انداختهو اين بال را كه به جان   ... ". 4
  )26، خ8ص

  )67-8، خ2، ص5ندا، ش (" ... پر از جانور ة كهنةتا به جاي آن عمارت پوسيد... ". 5
ـاعي           ة نوشت 1984 زمان درهمي رمان معروف      ة شيوة مثالي در بار   ـاي اجتم  جرج اورول اسـت كـه كاركرده
ـارگزاران عل   .اند شود به زماني در آينده برده شده و بازنمايي شدهرغم اين كه به زمان نگارش اثر مربوط مييكـ

 كاربرد اين شيوه زماني است كه به جاي كارگزاران واقعي در كاركردهاي اجتماعي             :نمادين شدگي ) ب
  :مثال. متعارف، يك كارگزار و يا گروهي از كارگزاران تخيلي و داستاني نشاند

-4،خ  2، ص 274ندا، ش  ("...ين راحت و بي خيال آسوده خوابيده        ا نصرالد اما خود جناب آخوند مّل    ... ". 1
  ]مال نصرالدين، حكومت ايران و مردم ايران است) [73

ـيرين        [) 83،خ4،ص9مج، ش  ("...آيد فرهاد مي  ةچرا از قصر شيرين نال    ". 2 منظور از فرهاد، ساكنان قـصر ش
 ]است

توانـد نقـش   ص ميدر اين حالت كارگزاري مشخص با نقش و ويژگي مشّخ     : داللت ضمني كردن   )ج
  :مثال. ديگري بر عهده داشته باشد

صي است كه سبيل كلفت در عين حال كه فرد مشّخ. "دهد محل را عذاب مية اين سبيل كلفته هم" -
  )71: 1385مثال ازيار محمدي، . (و سبيل پرپشت دارد، داش مشدي هم هست

گردد و سپس به هر يك از از گروهي از مردم انتزاع مي خاص  در اين حالت صفتي:گي فشرده شد)د
 نجات را در مورد مددكاران اجتماعي، پزشكان و ةمثالً ممكن است تعبير فرشت. افراد آن گروه اطالق مي شود

 در مواقع بـسيار   اين افراد به صفتي واحد موصوف هستند كه     ة كه هم   مأموران آتش نشان به كار ببريم زيرا       يا
شتابنداس به نجات انسانها ميحس) .1385دي، يارمحم(  

  ص زدايي تشّخ.4-2-2-2

  . دارد" انتزاعي كردن و عيني كردن" ةزدايي دو زير مقولصتشّخ
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شـود و كارگزار بدين شيوه بازنمايي      صفت و يا يك ويژگـي كارگزار، جايگـزين او مي        : انتزاعي كردن . 1
  )مثال. شودمي

ـار    ةبه واسط ... ") لفا ـال       و   سـختي طلبك ـ        خجالـت اهـل و عي ـار بـه تلگـراف خان  "... مباركـه آمـده   ة ناچ
  ]اندويژگيهايي هستند كه در نقش كارگزار بازنمايي شده... سخني طلبكار و خجالت ) [22-3،خ 4،ص4صور،ش(

  )4-5، خ4،ص 179ند، ش ("... شكايتها كرده بودندتاخت و تاز اشرار ايل عرب و بهارلوكه از ... ")  ب
ويژگي بيداري )[11-12،خ4،ص5آي، ش (" اينان بيفزايدة روز به روز بر عدبيداري ملتاميد است كه "-4

  ]ملت جايگزين ملت شده است
  . عبارتند از مكان مداري، ابزار مداري، گفته مداري و اندام مداريوچهار زير مقوله دارد :  عيني كردن.2

گيرد، مكاني كه در داري بازنمايي كارگزار اجتماعي به كمك مكان صورت مي      در مكان م  : مكان مداري 
  :مانند. ص به شدت با آن عجين شده استبافتي مشّخ

  )28-31،خ9،ص5مس،ش ("... است آذربايجان تا كرماناميدگاه تمام ايرانيان از ... هيأت وزرا كه... ")  الف
مــس، (" وزرا نرســدة و كابينــمجلــس شــوراه ســيم تلگــراف را قطــع كــرده تــا ايــن خبــر بــ... ")  ب

  ]منظور، نمايندگان مجلس شوراست) [10-11،خ7،ص23ش
  )2-3،خ8،ص23مس، ("...  را به حال خود نمي گذارنداين شهر خراباي دقيقه... ")  ج
  )24-5،خ1،ص5ندا،ش ("...از اين همه شيطنت و خباثتدربار ستمكار و غرض ... "  )د

 در انگلـيس  در پوالند و دخـول   روسيهام در مراكو و دخول  در اين اي   نسه و اسپانيا  فرامثل دخول   ... ")  هـ
  )23-5،خ2-3،ص220ندا،ش... (مصر و
  )15-16،خ2،ص23ره،ش ("... ارض را پركرده استة گوش و مغز عموم سكن ايرانتفرياد مشروطي... ") و

  :مانند. گيردري صورت مي در ابزار مداري تصوير سازي به كمك اشاره به ابزا:ابزار مداري
  )22-3،خ4،ص4صو،ش ("... به استخوان رسيده كاردكار به جان و... ") الف
  )  84-5،خ2،ص15مس،ش ("را سربريدند...ت شرف يك مّلناموسيشمشير بيو با ... ") ب
  )22-3،خ3،ص144مج،ش ("...خين عالم بصير خبير مور قلمبه... " )ج
 )13-14،خ2،ص23ره،ش ("...ده را رها نكرعنان قلمو ... ") د

  )23-4،خ 2، ص14آي، ش(» عاجز است........ ت و  و لسان از خصايص مشروطيقلم.....   « ) هـ
. گيـرد هاي كارگزاران، بازنمايي صورت مـي     ها و نوشته  در گفته مداري به كمك اشاره به گفته        :مداريگفته

  : مانند
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  )28،خ1،ص12ر، شصو( » .... مخالف عقايد ماستاين حرف « )الف
  )22،خ8،ص1مس، ش(» ... خواهند گفت يك كلمهجواب ما .... « ) ب
  )35-6، خ2ره، ش، ص(» .... اين وجود خيرخواه را اطاعت نمودفرمايش.....  «) ج
  )67-8، خ3،ص 14آي، ش( » .... اسباب اختالف مي شودآن كلمه....  «) د

ي سازي به كم       :مدارياندام ـاعي صـورت           در اندام مداري، عيـن دن كارگزار اجتم ـاره به بخشـي از ـب ك اش
  :مانند. گيردمي

-2، خ2، ص102حبـل، ش (» .... را از كار كوتاه كنددست ايرانيگرفت كه ق مييش چنان تعّل آقا را ...... «. 1
61(  

  )12-13، خ1، ص103حبل، ش(» ..... مردان استدستا به ه آنچشم......  «.2
  )121-22،خ5،ص105حبل، ش(» ..... پدر پيرش از گور بيرون استتدسگفت جواب مي.....  « .3
  )61،خ9،ص5مس، ش(» .... هر ايراني را به درد آورده و دل......  «.4
  )41-2،خ1،ص5ندا،ش(» .... تمام اهل عالم به طرف ايران باز است كه چشمامروز  « .5
  )11-13، خ2،ص11ره، ش(» ببنديم... .. همت را محكم كمر از اختالفات فرعي و لفظي پوشيده چشم « .6
  )6، خ1، ص23ره، ش(» ..... مي گويد سينه « .7

4-2-3.1ت  تعيين ماهي  

ت آنها از لحاظ جنس ارجاعي و يا نـوع   قش كارگزاران اجتماعي، تعيين ماهي    عالوه بر تعيين نوع اشاره و ن      
به نقـل از  (خوانساري . ران اجتماعي است عوامل تعيين كننده در چگونگي بازنمايي كارگزا  ةارجاعي نيز از جمل   

 كندجنس و نوع را اين گونه تعريف مي       ) 74: 1385دي  يار محم ."    ات خمـس ارسـطويي      جنس يكي از كلي
مانند حيوان كه بر انسان و اسب و ...... ي ذاتي است كه بر افراد مختلف الحقيقه قابل حمل استاست و آن، كّل

اي است كه بر افراد مختلـف  يات خمس و آن كّلو نوع يكي از كلي.... دشوخرگوش و شير و جز آن حمل مي 
 ،پـس جـنس  . مثالً چون بپرسيم كه احمد و پرويز و هوشنگ چيستند؟ پاسخ انسان است  . الحقيقه حمل شود  

بالفصل ة واقعيتي است كه آن را با تجرب،شود و نوعتي است كه از طبقه بندي تعدادي از انواع حاصل ميواقعي 
نوع . گفتمان مداراست ) خاص(و يا نوع    ) عام( پس بازنمايي كارگزاران به صورت جنس        ".كنيمخود درك مي  

زماني كه كارگزار به صورت فرد نمايانده شـود، حالـت     .  فرد ارجاعي و گروه ارجاعي دارد      ةارجاعي دو زير مقول   

                                                 
1. Type allocation  
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 ةگروه ارجاعي نيز دو زير مقول  . ستبازنمايي كارگزار به صورت گروه ا     » گروه ارجاعي «است و   » فرد ارجاعي «
اگر در گروه ارجاعي، گروههاي كارگزاران با عدد و رقم نشان داده شوند، .  ارجاعي داردةي ارجاعي و مجموعكّل

  :ه كنيدبه مثال هاي زير توج. ي ارجاعي است ارجاعي به كار رفته و در غير اين صورت، كّلةمجموع
  .ان، خلق، بشر، رعيت، بچه، زارع، عامه، تبعهعوام، اشرار، زن، انس :جنس ارجاعي
ـاعد    لطنه، پيامبر اكرم، آصـف الد     ار، جناب وزير اكرم، شجاع الس     جدعلي شاه قا  محم :فرد ارجاعي  ولـه، س

   .الملك، جناب شجاع نظام
ـالي اردبــيل، ملـل            :كلي ارجاعي  علماي اعالم، ايرانيان، شاگردان مدارس جديده، مشروطه خواهان، اه

دين عالم، دانايان ايراني، حجج اسالميه، طوايف متمرّةنمتمد  
 و بچه، صد هزار سردار،  نفر زن62دو هزار و پانصد نفر سرباز، سي كرور اهالي ايران،  : ارجاعيةمجموع
  .داران مشروطه، سيصد هزار خانوار تركمن، سي و يك نفر اشرارعموم طر ف

5.هاي پژوهش ه پرسشها و فرضي  

  :ش پاسخ به پرسشهاي زير استهدف اين پژوه
هاي روزنامه نگاري در ايران چگونه و به چه ميزان          ات صدر مشروطه به عنوان نخستين تجربه      نشري) الف

   معنايي استفاده كرده اند؟-فه هاي جامعه شناختياز مؤّل
  هتي وجود دارد؟ات چگونه است؟ آيا مشاب معنايي در اين نشري–هاي جامعه شناختي فهبهره گيري از مؤّل) ب
 معنايي در صراحت بخشي و يا پوشيدگي گفتمان در ايـن            –هاي جامعه شناختي    فهتا چه اندازه از مؤّل    ) ج
ات بهره گرفته شده است؟نشري  

هفرضي        ات مشروطه نيز مانند متون ديگري كه با اسـتفاده از           هاي اين پژوهش نيز عبارتند از اين كه نشري
 معنايي بهره برده باشند و به دليل مـشي          -شناختي هاي جامعه فهاند، از مؤّل   شده الگــــوي ون ليوون بررسي   

هاي كم و بيش مشابهي استفاده كرده باشند و به دليل نبود فهخواهي گردانندگان آنها، از مؤّلانقالبي و مشروطه
  . باشندتر استفاده كرده هاي پوشيده كمفهدستگاه سانسور و وجود آزادي مطبوعات، از مؤّل

   داده هاي پژوهش .6

8 شماره از 41(ات صدر مشروطه داده هاي اين پژوهش شامل مطالبي از تعدادي از نشرياز . است) ه نشري
      آن جا كه اكثر مطالب اين نشري   امكان تالش شده است تا سر مقاله و مطالب سياسي  ات عنواني ندارند، تا حد
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اسـت،  ..... تها و يت، آزادي، مطبوعات، مجلس، حقوق زنان و اقّليو اجتماعي و مطالبي كه حول محور مشروط   
  .هاي ذكر شده در ذيل، انتخاب شده استات و شمارهاين مطالب از نشري. انتخاب شود

  )) متن2(12، )متن1(26و11، 4، 3شماره هاي (  صور اسرافيل -
  )) متن2 (105، )متن1(104و 103، 102، 101شماره هاي (  حبل المتين -
  )) متن4 (23، )متن1(15و 5، 1شماره هاي (  مساوات -
  )) متن2( 202و 179،)متن1 (274 و5،190،220شماره هاي (  نداي وطن -
  ))متن1(144و  90، 81، 52، 42، 36، 20شماره هاي (  مجلس -
  ))متن1(23و 11شماره هاي (  رهنما -
  ))متن1(44و 43شماره هاي (  صبح صادق -
  )14، 5، 4شماره هاي  (  غيب نماة  آين-

تا زمان )  خورشيدي 1285 مرداد   13(ت  ها از زمان صدور فرمان مشروطي      زماني انتشار اين شماره    ةمحدود
ها در تحليل هاي پژوهش همچون ساير دادهالبته داده. است)  خورشيدي1288 آبان 24(تشكيل مجلس دوم 

ـا             انتخاب نش ) random(گفتمان انتقادي به صورت تصادفي       ده است بلكه نمونه گيـري هدفمنـد بـوده و ب
  .اهداف پژوهش هماهنگ است

   روش انجام پژوهش .7

         نخست، از تحليل كيفـي و سـپس از         . ي است رويكرد انجام اين پژوهش تركيبي از روشهاي كيفي و كم
ـام ا . تحليلهاي كمي ساده همچون بسامد، درصد، مجذور خي و فرمول نسبت استفاده شده اسـت        يـن  در انج

  :پژوهش مراحل زير طي شده است
  . متون مطالعه و بررسي شدند نخست كليه.1
2. ـان   ه به هدف نويسنده و پيام كّل با توج ـاي غيرگفتم ي متن، جمله ها و تعبيرات گفتمان مدار از جمله ه
  .باز شناخته شد و شمارش گرديد) يا به اصطالح جمله هاي بي گناه( مدار 
  .فه هاي گفتمان مدار استخراج شدند و شمارش گرديدحليل، مؤّل با عنايت به الگوي ت.3
فه هاي گفتمان مدار متون تعيين و  با استفاده از روشهاي آماري ساده تعداد رخدادها، بسامد و درصد مؤّل.4

هاي گفتمان مـدار در هـر       فهبه منظور تعيين معناداري اختالف ميان مؤّل      . مقايسه شد و در جدولي ارائه گرديد      
 نـشريه از فرمـول نـسبت        8معناداري تفاوت ميان رازگـونگي در       ات از مجذور خي و در مقايسة        ك از نشري  ي
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ـا   )ي هر متنميزان ارجاعات پوشيده( )mystification(همچنين ميزان رازگونگي . استفاده شده است نيز ب
  .استفاده از روش آماري ويژه تعيين گرديد

  .شدندحليل و توجيه  در پايان نتايج به دست آمده، ت.5
ـاب درونـي  " .6 ـاب  "و  )inter rater reliability  ("پايايي ارزي ـايي ارزي  intra rater("بيرونـي  پاي

reliability( ت نتايج به دست آمده، مورد استفاده قرار گرفت و نتايج مطلوب بودبه عنوان معيارهاي صح .  
ـابيم كـه   يي و تعريف آنها نظري بيفكنيم، در مـي  معنا–هاي جامعه شناختي فهاز سوي ديگر اگر به مؤّل      ي

ـا صـراحت بيـشتر    . ميزان حضور و ظهور و بازنمايي كارگزاران اجتماعي يكسان نيست و  )explicit(برخي ب
ـ    ( حذف   ةفمؤّل. بازنمايي شده اند  ) implicit(برخي ديگر به صورت پوشيده يا ضمني         ـان   ةبا دو زير مقول  پنه

ـازي در برابـر منفعـل    هاي فعفهدر زير مقوله هاي اظهار نيز مؤّل. يده است پوش) سازي و كم رنگ سازي     ال س
ـازي و  نامـشّخ . هايش پوشـيده اسـت  زدايي و زير مقولهتشخص. سازي و زير مقوله هاي صريح است      ص س

ص مـشّخ . شـوند بندي كامالً پوشيده محـسوب مـي  ص سازي چند موردي و زير مقوله هايش و طبقه   مشّخ
ـاعي، پوشـيده و نـوع         . هايش صريح به حساب مي آيند     ي، نام دهي و زير مقوله     سازي تك مورد   جـنس ارج

ايـن  . ارجاعي و زير مقوله هايش صريح هستند و سرانجام پيوند زدن و تفكيـك كـردن صـريح مـي باشـند           
  . خالصه شده است1 ةتوضيحات در نمودار شمار

  1نمودار شمارة 
   حذف.1                                                 

   منفعل سازي.2                                                  
  ص زدايي تشّخ.3     پوشيده                                    

   جنس ارجاعي.4                                                  
   طبقه بندي كردن.5    ه كارگزاران                    نوع ارجاع ب

  

                                                1.ال سازي فع  
   نوع ارجاعي.2                                                

   پيوند زدن.3     صريح                                   
  يك كردن تفك.4                                                 
   نام دهي.5                                                 
  ص سازي تك موردي مشّخ.6                                                 

 فـه فه هاي پوشيده در هر متن، نخست مؤّله به توضيحات باال به منظور تعيين بسامد و درصد مؤّل       با توج-

به اين صورت . ا در هر متن مشخص گرديد و سپس بسامد و درصد آنها محاسبه شد    هاي پوشيده و تعداد آنه    
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هاي گفتمان مدار پوشيده و صريح شده و در فه مؤّلةهاي پوشيده در هر متن تقسيم بر تعداد همفهكه تعداد مؤّل
  : ضرب شد و ميزان رازگونگي محاسبه شد100عدد 

  گيميزان رازگون = مجموع ارجاعات پوشيده × 100
                                               كل ارجاعات پوشيده و صريح

  
ـان           منظور از تعداد جمله در اين پژوهش، تعداد جمله هاي ساده و مرّك             ب است و منظـور از ميـزان گفتم

ميزان گفتمان . است) يا به عبارتي واحد پاياني(هاي گفتمان مدار در هر جمله فهمداري، ميزان به كارگيري مؤّل
  .هاي گفتمان مدار بر تعداد جمله ها به دست مي آيدمداري از تقسيم تعداد مؤلفه

   نتايج.8

ارائه شده است4-8 تا1-8ي هاي شمارهي به اختصار در جدولنتايج تحليلهاي كيفي و كم . 
  

  هاي گفتمان مدارفه مؤّل.1-8جدول 
  مدارهاي گفتمانفهمؤّل

تعداد   روزنامه    زداييصتشّخ  بخشيصتشّخ  سازيمنفعل  سازيفعال  حذف
  جمله

تعداد 
  فهمؤّل

ميزان 
ان گفتم

  درصد  بسامد  درصد  بسامد  درصد  بسامد  درصد  بسامد  درصد  بسامد  مداري

صور   1
  12/27  179  30/40  266  30/5  35  42/22  148  84/4  32  64/1  660  402  اسرافيل

حبل   2
101  769  المتين

8  32/1  52  10/5  294  88/28  49  81/4  373  64/36  250  55/24  

  66/25  155  92/32  217  29/5  32  80/29  180  31/3  20  75/1  604  344  مساوات  3

نداي   4
  15/21  190  75/39  357  67/4  42  94/25  233  46/8  76  94/1  898  462  وطن

  45/15  96  85/51  322  50/4  28  02/23  143  15/5  32  74/1  621  356  مجلس  5
  77/18  52  43/40  112  41/5  15  82/23  66  55/11  32  81/0  277  340  رهنما  6

صبح   7
  03/8  10  39/38  43  03/8  9  67/27  31  85/17  20  73/0  112  152  صادق

آيينه   8
  91/16  56  52/46  154  43/5  19  67/25  85  43/5  18  85/0  331  388  نماغيب

 

ـارتي       ميزان گفتمان  نداي وطن باالترين     ةدهد كه روزنام  ، نشان مي  1-8 ةجدول شمار  مداري و يا بـه عب
راكم مؤّل شترين ـت رين كاربرد را به ترتيب در صبح و ترين و كمت حذف بيشةفمؤّل. مدار را داردهاي گفتمان فهبـي

تـرين  بـيش . انـد سازي را داشته  مساوات داشته است، مساوات بيشترين و صوراسرافيل كمترين كاربرد و فعال          
بخشي، باالترين ص تشّخمؤلفه. شودبرد در مجلس ديده ميح صادق و كمترين كارسازي در صبكاربرد منفعل

زدايـي اسـت كـه      ص تـشّخ  ةكابرد را در مجلس و كمترين كاربرد را در مساوات داشته است و سرانجام مؤلف              
، 1-8 در جـدول شـماره    .  صادق داشته اسـت    باالترين كاربرد را در صوراسرافيل و كمترين كاربرد را در صبح          
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 تاثير پذيري مستقيم و تاثيرپذيري غيرمـستقيم، در يـك سـتون         ةي منفعل سازي با دو زير مجموع      مجموعه
ـال و رويدادهاسـت             ةآورده شده است زيرا در هر دو شيو        .  منفعل سازي، كارگزار، فردي منفعل و پـذيراي اعم

يك كردن، تفكيك نكردن،    هاي پيوند زدن، پيوند زدايي، تفك      تشخص بخشي با زير مجموعه     ةفهمچنين موّل 
ص سازي، به دليل طبقه بندي، نام دهي ، مشخص سازي تك موردي، مشخص سازي چند موردي و نامشّخ

  .اندمشترك بودن در بازنمايي به صورت انسان، در يك ستون آورده شده
  

  هاي گفتمان مدار پوشيده در متون و ميزان رازگونگيلفه بسامد مؤّ.2-8جدول 
  مدارهاي گفتمانفهمؤّل

  روزنامه    جنس ارجاعي  بندي كردنطبقه  ص زداييتشّخ  سازيمنفعل  حذف
د تعدا

  روزنامه
تعداد 
  جمله

ان   درصد  بسامد  درصد  بسامد  درصد  بسامد  درصد  بسامد  درصد  بسامد
ميز

گي
گون

راز
  

1  
صور 
  اسرافيل

6  402  32  5/9  35  4/10  179  4/53  37  0/11  52  5/15  75/50  

2  
حبل 

  ينالمت
6  769  52  2/11  49  6/10  250  1/54  49  6/10  62  4/13  38/45  

  70/44  7/7  21  9/15  43  4/57  155  8/11  32  4/7  20  344  7  مساوات  3

4  
نداي 
  وطن

8  462  76  1/17  42  6/9  190  7/43  76  1/17  51  7/11  32/48  

  42/35  45/0  1  0/19  62  6/43  96  7/12  28  5/14  32  356  7  مجلس  5
  51/41  9/6  8  9/6  8  2/45  52  0/13  15  4/27  32  340  2  رهنما  6

7  
صبح 
  صادق

2  152  20  0/35  9  7/15  9  7/15  11  2/19  8  0/14  89/50  

8  
 آيينة
  نماغيب

3  388  18  0/15  18  0/15  56  6/46  26  6/21  2  6/1  25/36  

 

ترين بيش) به جز صبح صادق (ي نشريات   زدايي در همه  ص تشّخ فةدهد كه مؤّل  نتايج اين جدول نشان مي    
  .كاربرد را در پوشيده نمايش دادن كارگزاران دارد

 

  مدار در هر يك از نشرياتهاي گفتمانفهگيري از انواع مؤّل معناداري ميزان بهرهة مقايس.3-8جدول 
  نتيجه  سطح معناداري   آزاديةدرج  مجذور خي  روزنامه

  صور اسرافيل
  حبل المتين
  مساوات

  نداي وطن
  مجلس
  رهنما

  صبح صادق
  نما غيبينهآيي

742/301  
931/421  
692/262  
889/356  
221/467  
468/96  
044/37  
524/191  

4  
4  
4  
4  
4  
3  
4  
4  

  صفر
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  

  معنادار
#  
#  
#  
#  
#  
#  
#  

P < 0.05 
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مـدار در  هاي گفتمانفهگيري از مؤّل تفاوتها در ميزان بهره    ةدهد كه هم   نشان مي  3-8 ةنتايج جدول شمار  
عنادار استات، مهر يك از نشري. 

  
  *مدار پوشيده در نشرياتهاي گفتمانفهگيري از مؤّل دو موردي بهرهة مقايس.4.-8جدول 

 ةروزنام  
  الف

 ةروزنام
  ب

ميزان 
  معناداري

 ةروزنام    نتيجه
  الف

 ةروزنام
  ب

ميزان 
  معناداري

  نتيجه

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  

  صور
  صور
  صور
  صور
  صور
  صور
  صور
  حبل
  حبل
  حبل
  حبل
  حبل
  حبل
  مس

  حبل
  مس
  ندا
  مج
  ره

  صبح
  آي
  مس
  ندا
  مج
  ره

  صبح
  آي
  ندا

20/2  
17/2  
93/0  
66/5  
88/2  
028/0  
39/4  
28/0  
40/1  
15/4  
24/1  
17/1  
68/2  
44/1  

  معنادار
  معنادار

  غيرمعنادار
  معنادار
  معنادار

  غيرمعنادار
  معنادار

  غيرمعنادار
  غيرمعنادار
  معنادار

  غيرمعنادار
  غيرمعنادار
  معنادار

  غيرمعنادار

15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  

  مس
  مس
  مس
  مس
  ندا
  ندا
  ندا
  ندا
  مج
  مج
  مج
  ره
  ره

  صبح

  مج
  ره

  صبح
  آي
  مج
  ره

  صبح
  آي
  ره

  صبح
  آي
  صبح
  آي
  آي

40/3  
91/0  
22/1  
56/2  
44/4  
12/2  
52/0  
80/3  
79/1  
20/3  
26/0  
73/1  
30/1  
80/2  

  معنادار
  غيرمعنادار
  غيرمعنادار
  معنادار

  نادارمع
  معنادار

  غيرمعنادار
  معنادار

  غيرمعنادار
  معنادار

  غيرمعنادار
  غيرمعنادار
  غيرمعنادار
  معنادار

ـاســبه شـده اســت كـه سطــح                *  ن جـدول با اسـتفاده از فرمـول نـسـبت مح ميزان معناداري در اـي
  . اسـت96/1معـناداري عـدد 

يعنـي  . ات مورد بررسي، معنادار نيـست     ز نشري دهد كه تفاوت رازگونگي نيمي ا     نتايج اين جدول نشان مي    
   ات رازگونگي يكسان دارند   نيمي از اين نشري . شـود كـه ميـزان       معلوم مي  2-8 ةه به نتايج جدول شمار    با توج
  .ات پايين و ميزان صراحت باالست نشريةرازگونگي در هم

  گيري بحث و نتيجه.8

1 . توان نتيجه    مي 3-8 و 1-8هاي  ه به جدول  با توج         ـاعي در نـشري ـارگزاران اجتم ات گرفت كه بازنمايي ك
سازي، بخشي با باالترين ميزان استفاده و پس از آن به ترتيب فعالصهاي تشّخهفمشروطه با به كارگيري مؤّل
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ات  رويكرد اصلي اين نشري    ةدهنداين ترتيب نشان  . سازي صورت گرفته است   ص زدايي، حذف و منفعل    تشّخ
 مساوات ةباالترين و روزنام% 8/51 مجلس با ةدر اين ميان روزنام. رگزاران اجتماعي استبازنمايي كا ة  در شيو 

ي گر رويكرد كّل  بازنمايي نشانةاين شيو. دنص بخشي را داري تشّخترين ميزان استفاده از مؤلفه  كم% 9/32با  
ان دادن كارگزاران در هيأت انسانات در نشاين نشريتوان  در تبيين اين موضوع مي.ال و تأثيرگذار استهاي فع

 آن روز را دليل بازنمايي ايـن        ة و پويندگي جامع   گري مردم روح انقالبي و برانگيزانندگي اين نشريات و تالش       
روح و   بي  كارگزاران، نشانگر جامعه   ةمداران منفعل و غيرانسان   به كار بردن  بديهي است   .  كارگزاران دانست  ةگون
  .تحرك استبي

اين موضوع نيز با .  صراحت نسبتاً باالي متون استة نشان دهند2-8ونگي متون در جدول  ميزان رازگ.2
  .  معنادار داردة اين مطبوعات رابطةگري و افشاگرانويژگي انقالبي

ات تحليل شده است و اين  معنادار نبودن تفاوت رازگونگي نيمي از نشريدة نشان دهن4-8 نتايج جدول .3
  . ات در بازنمايي صريح كارگزاران است اين نشريمشابه همه بيانگر رويكرد عموضو

  : توان گفتمي) 5بخش (هاي پژوهش در پاسخ به پرسش
ـّ   همة) الف ـان فه نشـريات از مؤل ـاختي معنايي استفاده كرده  مدار جامعه هاي گفتم  هـر چنـد ميـزان    ؛اندشن

هاي فهكارگيري مؤّل ي حاكم بر آنها به ترتيب به      كّلا رويكرد    ام ،ها يكسان نيست  فهگيري از هر يك از مؤّل     بهره
  .سازي استزدايي، حذف و منفعلصسازي، تشّخالبخشي، فعصتشّخ

در صبح صادق تا % 8/50هاي پوشيده در متون تفاوت چندان زيادي ندارد و از فهكارگيري مؤّل ميزان به)ب
ـ  توان رويكرد اين مطلب را مي   . در مجلس متفاوت است   % 4/35 . ات بـه حـساب آورد      در ايـن نـشري     يي كّل

شـوند، صـراحت و عـدم        قيـد و بنـدها آزاد مـي        اتي كه پس از سالها اختناق و سانسور به يكباره از همه           نشري
ـاي  فهگيري از مؤّلگذاري كلي از بهرهش يك ارز  ،ه ميزان رازگونگي  البّت. پوشيدگي از ويژگيهاي بارز آنهاست     ه

زدايي صمتن ممكن است ميزان رازگونگي مشابهي داشته باشند ولي يكي از تشّخ     دو  . صريح و پوشيده است   
اين تفاوت را مربوط به فرهنگ  ) 90: 1385 (دييارمحم. و ديگري از جنس ارجاعي بيشتر استفاده كرده باشد        

داند بلكه معتقد است شايد بتوان آن را به عامل سـومي چـون خـط مـشي و           و يا ديدگاه سياسي خاصي نمي     
  .دانستوط نگار مربسبك نگارشي روزنامه

ـايج بـه دسـت     ر بودن الگوي ون ليوون در تحليل انتقادي متون را مي          ميزان مؤّث  )ج ـا نت  آمـده از  تـوان ب
دهد اين الگو ابزار مناسبي براي آشكار اين تحليل نشان مي. اين الگو، محك زدتحليلهاي انجام شده به روش 

دهد ها به خوبي نشان مين مدار متون و ميزان رازگونگي آن ساختهاي گفتما.هاي پنهان متن استكردن اليه
- روشنة صوراسرافيل ارگان طبقةروزنام.  اين متون كم و بيش يكسان استةكه ايدئولوژي پنهان در پس هم
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 مجلـس كـه مـذاكرات       ةرو، نشري خواهان مذهبي ميانه  المتين ارگان مشروطه  ، حبل )تندرو(خواه  فكر مشروطه 
ـا            شيوه ،هر يك در ظاهــر    ...كند و   مجلس را منتشر مي    ها و روشهاي متفاوتي در رسيدن به هدف كـه همان

ـليقه و نظـر       دهد علي ا اين تحليل نشان مـي     دارند ام  استساالري  مداري، مردم آزادي، قانون  رغم اختالف س
  .ن نسبتاً يكسان استهاي زيرين اين متوگردانندگان اين مطبوعات، ايدئولوژي پنهان در اليه

-كنند اما ميزان بهرهمدار استفاده ميهاي گفتمانفهات از مؤّل نشريةدهد هم نتايج اين تحليل نشان مي  )د

ه گرداننـدگان نـشري   خـاص   هاي سياسي و اجتماعي و مشرب     ها و نوع آنها بر حسب ديدگاه      فهگيري از مؤّل  
  .گر ايدئولوژي متفاوت باشد دان باال نيست كه نشانه در اين تحليل، تفاوتها چنالبّت. متفاوت است

است ) empowerment( دهيو قدرت) awareness(بخشي هدف تحليل گفتمان انتقادي آگاهي
 .اين تحليل نيز براي نيل به اين اهداف انجام شده است). 2003فركالف، (
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