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  مقدمه. 1
چون  ييها رشته در رياخ يها دههدر  كه  است يا رشته ميانمطالعات  ةحوزگفتمان  ليتحل

و  ينقد ادب ،ياجتماععلوم  ،ياسيس  علوم ،يشناس جامعه ،يشناس قوم ،يشناس انسان
 يها ناگفته لِيگفتمان به تحل ليدر تحل. برخوردار شده است يا ژهيو تياز اهم يشناس زبان

 يمعان و متن كي واژگان يبررس مانند ييها روش با ها ناگفته نيا. شود يمتن پرداخته م
 ساختار و متون در موجود يها يانگار شيازپ ها، عبارتواژگان و  يضمن يها داللت ها، آن

معنا  يدارا خود  يخود  متون به يعني .شوند مي آشكار مختلف ينحو يها مؤلفه و جمالت
) مخاطبان( كنندگان مصرف و دكنندگانيتول زبان، اهل يذهن يندهايافر نيبلكه ا ستند،ين

  .دهد يم معنا ها آن به كه  است
روابط  يده گفتمان ظهور كرد كه به نقش زبان در سازمان لياز تحل يصورت 1970 ةده در

 يدئولوژيبه پيوند پنهان ا يانتقاد يگفتمان نگاه يانتقاد ليتحل. قدرت در جامعه توجه داشت
 از وونيل ون. برند يم بهره متعدد يها روش از گفتمان يانتقاد گران ليتحل. و قدرت داشت

 به و پردازد يم متون در ياجتماع كارگزاران بازنمود به كه  است گفتمان يانتقاد گران ليتحل
 بازنمود ييمعنا ـ يشناخت جامعه يها مؤلفه. دهد  يم ياجتماع ـ يشناخت زبان ييمعنا گفتمان

 بازتاب نوع در كه ندا گفتمان يشناخت زبان تظاهرات و ياجتماع كاركرد يريناپذ كيتفك
 خالف بر ،ييمعنا ـ يشناخت جامعه يها مقوله. دارند مشاركت گفتمان در ياجتماع كارگزار
را  discourse مفهوم ةشير. كنند يم عمل يشناخت همه اصل در ،يشناخت زبان يها مقوله

در جهت  dis( ،مختلف جهات در عيسر حركت يمعن  به ،discuttette يونانيدر فعل  توان يم
  به مفهوم نيا). 16: 1380 ،عضدانلو( افتي) كردن  حركت  عيسر اي دنيدو cuttete و مختلف

 آن ةشيركه از  طور  همان اما شود، يمبرده  كار  به نوشتار اي گفتار در زبان يتجل يمعن
. است شده يم ديتأك عمل و حركت عنوان  بر زبان به كيكالس انيب علم در داستيپ

 و يسنج سخن ،يكاو سخن كالم، سخن، مقال، توان يم را گفتمان ليتحل يفارس يها معادل
  .برشمرد كالم ليتحل

 يواحدها به گفتمان دارد، كار و سر ها جمله و ها  عبارت با كه زبان دستور خالف بر
 عبارت گفتمان ليتحل موضوع. دارد نظر متن و مكالمه مصاحبه، بند، چون تر بزرگ يزبان

 معنادار يواحدها ديتول باعث ينوشتار و يگفتار زبان در ها جمله چگونه كه نيا از است
 هنگام  از زبان به است عبارت گفتمان. شوند يم مصاحبه و مكالمه بند، مانند يتر بزرگ
 افتني يبرا جوو جست از است عبارت گفتمان ليتحل و ارتباط يبرقرار منظور  به كاربرد

 گفتمان بستر در كالم قتيحق در). 8 :1385 ،زاده آقاگل( بخشد يمچه به گفتمان انسجام  آن
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 نييتع را موضوعات تيهو و كنند مينصحبت  موضوعات ةدربارها  گفتمان. رديگ يم شكل
 پنهان را خود ةمداخل يسازندگ نيا نديافرو در  اند موضوعات ةسازند ها آن .كنند ينم
 به ياجتماع يها تيموقع قياز طر فيو تعر دنيبخش معنا). 18: 1380 ،عضدانلو( دكنن  يم
 درون از نه يمعان. است شده اشغال ها گفتمان رندگانيكارگ از جانب به كه ديآ يم دست 

. شوند يم يقدرت ناش ياسيس ـ ياجتماع ارتباطات و يالتيتشك اعمال درون از بلكه زبان،
. دارد ياجتماع يا نهيزم كه  است يبستر و است ياجتماع يانيجر اي مقوله ده،يپد گفتمان

 استفاده مورد عبارات و كلمات شده، مطرح يايقضا و ها گزاره شده، انياظهارات و مطالب ب
شده،  مطرح يها گزاره شده، انيكه مطالب ب دارندبستگي نكته  نيا به همگي ها، آن يمعان و

 يزيچه چ هيعل ايله  ،يكجا، چگونه، توسط چه كس ،يمفروض و ديگر مطالب، ك يايقضا
 ةكنند استفاده يها سوژهموارد استفاده و  ،يمكان ،يبستر زمان. اند گرفتهصورت  يچه كس اي

 روند يم شمار  به گفتمان هر يمحتوا و نوع شكل، ةكنند نييتع ةيقض و گزاره مطلب، هر
  ).56 ،55: 1380 ،دانل مك(

را  يخاص از تعامل اجتماع يخاص از كاربرد زبان و هم صورت يهم صورت گفتمان
 ليتحل. است ياجتماع تيدر موقع يارتباط يداديرو ةمثاب بهگفتمان . رديگ  يم دربر

 ةمثاب  به گفتمان ليتحل ،يعني .كرد فيتعر توان يم زين كنش ةمقولگفتمان را بر اساس 
كنش ). 80: 1382 ك،يدا( است سازمان و نظم بر ديتأك با ياجتماع يجار كنش

. دهد يم يرو ياجتماع يبافت ايدر بستر  بلكه رديگ ينمدر انتزاع صورت  ياجتماع
كنش عبارت است از . بافت است دروننهفته  يدئولوژيمتأثر از قدرت و ا نيبنابرا

 انيم تعامل و ديد ةيزاو ينوع و شنونده و به ندهيگو يمند و هدف يمند جهت ،يمند تين
 رخداد بستر و طيشرا ط،يمح يمعنا  به بافت). 96- 90: همان( دهد يمرا نشان  دو  آن

 طيشرا ط،يپشت صحنه، مكان، مح گريد عبارت  و به يمند تيموقع ،است گفتمان كنش
است و سه عنصر  ياجتماع يتيموقع حققت ةرنديدربرگ و كند يم انيعمل را ب ليدال اي

 اعم ندهيگو تيموقع و مكان و زمان يعني صحنه و فضا كنندگان، مشاركت يعنيرخداد 
آن و ابزار صحنه را در خود قرار  بودن  يرسم ريغ و  يرسم ،يعموم ،يخصوص از
 صحنه بر خاص ييگوو گفت ژانر شود يمعوامل سبب  نيا بودن  هم كنار در. دهد يم

  ).101- 96: همان( شود حاكم
 يها يژگيوبر  ديبر تأك ياست مبتن يكرديرو و ييساختارگرا يگفتمان نوع ليتحل

 ياجزا مجموعه از كل دگاهيد نيا در. نظام كي عناصر انيم ارتباط ژهيو به ،ها دهيپد مند نظام
و  يابد ميتحقق  ها آن انيبلكه در روابط م اياش در نه ياجتماع تيواقع. است تر بزرگ آن
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مطالعات  قيرا از طر ياجتماع تيواقع. اشاره ندارند ينيمستقل و ع يتيكلمات به واقع
 يمئعالزبان  كيعناصر . يخيتار ليتحل قيتا از طر ديفهم توان يممقاطع خاص بهتر 

به  يتياز موقع گر،يد ةنديگو به يا ندهيگو از تواند يم ها آن يمعنا نيبنابرا ند؛ا يقرارداد 
كلمات نهفته  انيمعنا در ارتباط م يعني .كند رييتغ گريبه زمان د يو از زمان گريد تيموقع

). 1198-1110: 1387 ،گال( ابدي يماز زمان تحقق  يخاص ةنقطدر  كه يا گونه  بهاست؛ 
 ديهنجارها و قواعد پنهان در تول كردن عبارت است از آشكار متن گفتمان ليتحل هدف
 يا مجموعهمند است بداند كه چگونه گفتمان متشكل از  عالقه ژهيو به لينوع تحل نيا. زبان
). 178: 1382 لز،يم( سازند يم را يگفتمان ساختار كه  است يمراتب سلسله يواحدها از

و  قيمتن و خواننده و ساختار عم سنده،ينو انيم ونديگفتمان در تالش است پ ليتحل
 نشان گفتمان بر تيموقع بافت و متن بافت ريتأث يآشكارساز يبرا را متن ديتول ةديچيپ

 تيگفتمان معتقدند كه با توجه به فقدان واقع گران ليتحل). 52: 1379 ك،يتاج( دهد
 يمعنا لزوماً كه  است يمعنادار لِكمتن  نيوجود ندارد؛ بنابرا طرف يگفتمان ب ،ياجتماع

  .ستين متن خود در آن
و  يعلم يا گفتمان است؛ شاخه يانتقاد ليتحل پژوهش نيا در ليتحل روش

كاركرد زبان را در جامعه  روش نيا. مدرن پست تفكر وردهارو  يشناس زبان در اي رشته  ميان 
 ينمادها سلطه، و قدرت روابط ،يخيتار بافت چون هم يعوامل. كند يم يبررس استيو س

 وجود  به را ديجد يمعان و يزبان صورت اي متن ك،يدئولوژيا و يفرهنگ و ياجتماع
 ،يدئولوژيدر ارتباط با ا ياجتماع يعمل عنوان  زبان را به يانتقاد گفتمان ليتحل. آورند يم

 .دهد يممورد مطالعه قرار  يو نوشتار يو جامعه در سطح متن اعم از گفتار خيقدرت، تار
را  قياست كه حقا يمات ةشيشبلكه  اند،يرا بنما قيكه حقا ستين يشفاف ةنييآزبان  يعني

 در حاضر آشكار و پنهان يها قدرت ةارادآن در  فيتحر يچگونگ و كند يم فيتحر
 ارياخت در از يناش امر نيا). نه مقدمه،: 1385 ،زاده آقاگل( است نهفته ياجتماع ينمادها
 شناسِ زبان گر ليتحل ةفيوظ. در كنترل اذهان و اعمال است يدئولوژيقدرت و ا داشتن
 را ها جمله و ها واژه ةنهفت ياز صورت ظاهر متون، معان افكندن  پرده با كه است نيا يانتقاد

  .دكن ييدر متن بازنما
 بـازنمود  تا ميپرداز يمعصر مشروطه  يدو متن از متون مطبوعات يِمقاله به بررس نيدر ا

 نخسـتين  مشروطيت دوران در. مكني درك ياجتماع كارگزاران قالب در را »يگريد« تيهو
 يِگـر يد عنوان  به غرب و گرفت شكل يرانيا خوديِ و غرب ديگريِ انيم يِجد روياروييِ

 .شد مطرح يرانيا
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  ينظر چهارچوب. 2
. كنـد  يمـ رشـد   و ابـد ي يم رييتغ رد،يگ يمدر اجتماع شكل  كه  است ياجتماع يا دهيپد زبان
ـ  يبرقرار برايها زبان را  انسان  تعامـل  و احساسـات  انيـ ب باورهـا،  هـا،  شـه ياند نيارتباط ب
 دسـت  تيـ واقع بـه  تـوان  يمزبان  قياز طر). 18: 1387 ك،يدا ون( برند يم كار  به ياجتماع

 نقـش  تيـ واقع جـاد يا در زبـان . نيست ينيع و موجود ش،يپ از ت،يواقع ييِبازنما يول افت،ي
). 182: 1383، يفاضل( دكن يم معنادار گفتمان قيطر از را ها دهيپدو  اياش و كند يم فايا ياساس

 ةمثاب  به اي و) 165: 1383 ،يارمحمدي( آن يمعنا اي ياجتماع كردار با گفتار تالزم به گفتمان
 شـود  يمـ حاصل  يبند مفصل عمل از كه  است يا شده  يساختارده تيكل شامل ،هينظر كي
  ).513: 1386 قت،يحق(

 ،ياجتمـاع  علـوم  ،يشناسـ  زباندر  كه  است يا رشته ميان اي همطالع ةگفتمان حوز ليتحل
متشـكله و   يگفتمـان بـر واحـدها    ليـ تحل. كاربرد دارد... علوم ارتباطات و  ،ياسيس  علوم

). 171: 1382 لـز، يم( نداردسر و كار  يزبان كاربرد ليبا تحل و كند يمساختار جمله تمركز 
ـ  محـاوره  ايـ  تعامـل  بـا  ژهيـ و بهو  ياجتماع يها بافتگفتمان با كاربرد زبان در  ليتحل  نيب

 قـدرت  و يدئولوژيا پنهان حضور شود يم يسع هينظر نيدر ا. دارد كار و سر انيگو سخن
 گفتماني هاي تحليل). 516: 1386 قت،يحق( شود ييبازنما و كشف ميسل عقل يورا در
 گفتمـاني،  گران تحليل: شود مي بندي طبقهبه سه نوع  گران پژوهش از گروه سه حسب بر

تـدريج از   بـه ). 70: 1379 كاشـي،  غالمرضـا ( نقاد شناسان زبان و ياجتماع شناسان روان
 گرفـت  را انتقـادي  شناسي زباناصطالح تحليل انتقادي گفتمان جاي  1990 دهةابتداي 

 ).52- 51: 1384 ،سلطاني(
 گفتمـان  تعريـف  ييفوكـو  مبـاني  به تر بيش ها، آن بارز چهرةنقاد، و فركالف  شناسان زبان
 تحليـل  هـاي  پژوهش ساختن مند روش و فوكو مباحث نكرد تر انضمامي ها آن نقش .وفادارند

 وجـود  گفتمـان  انتقادي تحليل مختلف رويكردهاي در كه هايي تفاوت رغم  به. گفتماني است
 فراينـدهاي  و ساختارها از بخشي: اند كردهرا در پنج اصل بيان  ها آن فيليپس و يورگنسن دارد،

 كاربرد. است شده ساخته هم و سازنده هم گفتمان. است گفتمانيـ   زباني فرهنگي، و اجتماعي
 كـاركرد  گفتمـان . شـود و تحليـل   تجزيـه تجربـي   صـورت   بـه  اجتمـاعي  بافت در ديبا زبان

 لحـاظ  از كـه   است انتقادي رويكردي و نيست طرف بيدارد؛ از لحاظ سياسي  ايدئولوژيك
 ).Jorgensen and Philips, 2002: 62-64( است اجتماعي تغييرات ايجاد به متعهد سياسي
قـدرت،   ،ينوشتار، گفتـار، شـناخت اجتمـاع    نيب ةديچيپ روابط ريتفس كار كرديرو نيا

 ايـ  و يا  مشاهده ،يفيتوص صرفاً اش يستگيشا يها مالك. جامعه و فرهنگ را بر عهده دارد
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 جـاد يا در آن سـهم  و تيـ اهم و ييكارآ زانيم  به آن تيموفق و ستين آن بودن  ينييتب يحت
  ).194: 1382 ك،يدا ون( دارد يبستگ رييتغ

 يجا  به كه پرداخت ينينو روش ابداع به گفتمان يانتقاد گر ليتحل در جايگاه وونيل ون
قرار  ليرا مالك تحل ييمعنا ـ يشناخت جامعه يها شاخص ،يشناخت زبان يها كاربرد شاخص

 كه  است ساختن  معلوم ـ مجهول و ،يده نام ،يشناخت زبان يها مؤلفهمنظور از . دهد يم
  .ندك  يم يشخص ريغ اي و نمايد ميحذف  بخشد، مي تينيعامالنِ عمل را ع

 ها مؤلفه نيا يشناخت زبانكه توجه خود را به تظاهرات  گفتمان، گران ليتحلمقابلِ اكثر  در
 ارائةبا  »يكارگزاران اجتماع يرسازيتصو«عنوان  با يا مقالهدر  وونيل ون اند، كرده معطوف
 نييو تب يكارگزاران اجتماع يرسازيتصو اصطالح  به اي ييبازنما يها وهيشاز  يفهرست

 يشناختگفتمان،  ييِمعناـ  يشناخت جامعه يها مؤلفه مطالعة كه كند  يماستدالل  نيچن ها، وهيش
در روش خود بر اين موارد  وونيل ون. دهد يم دست  به متن از تر جامعو  تر قيعم مراتب به
 متفاوت يها هيال دادن  نشان در ييمعناـ  يشناخت جامعه يها  مؤلفه يياكار: كند يم ديتأك

 در كه اند يعامالن يمنظور از كارگزاران اجتماع. متن است ن،يريز يها هيال ژهيو به گفتمان،
 ريغ و  يرسم ينهادها از كي هر در و كنند يمعمل  ينقش و كاركرد خاص چهارچوبِ

. كنند يمرفتار ) ينيب شيپقابل  اديز حدو تا ( مشخص عرف و الگو برابر جامعه در  يرسم
 ايو  ياجتماعـ  يفكر دگاهيد و اعمال نيهم قالب در زين كارگزاران از كي هر كالمِ و گفتار

در ). 166: 1383 ،يارمحمدي( شود يم ريتفس و كند يم داينهاد معنا پ نيحاكم بر ا يدئولوژيا
با  كاوهو  قانون روزنامةدر دو  يغرب »يِگريد«شود كه  پرسش مطرح مي نيا ِرو  شيپ مقالة
  شود؟ يم ييبازنما ييها مؤلفهتحت چه  و ها تفاوتكدام 
 ،»يغرب يِگريد«دو روزنامه مورد مطالعه قرار گرفت و با تمركز بر  متون ةيكل آغاز در
 قرار ليتحل مورد وونيل ون الگويِ از استفاده با و دش ييشناسا مدار گفتمان هايِ جمله
بسامد، درصد و نسبت  يِكم ليبا استفاده از تحل بعد ةمرحلدر  ،يفيك ليپس از تحل. گرفت
 روزنامه دو در يرازگونگ انيم تفاوت يمعنادار ةسيمقادر . قرار گرفت يابيارز مورد ها داده

 ياجتماع كارگزاران ييبازنما و حضور زانيم يرازگونگ از منظور. رفت كار  فرمول نسبت به
 كردن  يبند طبقه و يارجاع جنس ،ييزدا تشخص ،يساز منفعل حذف،. است متن در

 كردن،  كيتفك زدن، ونديپ ،يارجاع نوع ،يساز فعال و كارگزاران به دهيپوش ارجاعات
 يبرا. شود يبه كارگزاران محسوب م حيارجاعات صر يمورد تك يساز مشخص و يده نام

 و شمارش، تعدادشان و دهيپوش ارجاعات ابتدا ده،يپوش ارجاع درصد و بسامد ةمحاسب
 ارجاعات كل به دهيپوش ارجاعات مجموع نسبت. شد محاسبه درصدشان و بسامد سپس
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 كاربست ةپيشين. هر روزنامه بود يرازگونگ نيي، فرمول تع100 در  ضرب ح،يصر و دهيپوش
 كار  اين روش را به) 1384( رزمجو و يزيتبر يدريح. نيست تعدادهنوز پر ليوون ون الگوي
) 1383( فيو س يارمحمديتوجه كرده و  وونيل به روش ون) 1383( يارمحمدي. اند گرفته

 كارگزاران ييبازنما يبررس به) 2008( وونيل ون مدار گفتمان يها مؤلفه يريكارگ با به زين
 ليتحل در وونيل ون يالگو ابعاد و پرداخته لياسرائ و نيفلسط منازعات در ياجتماع
 ةنمون) 1388( يفالح و صحراگرد نژاد، پهلوانمقالة . اند گرفته كار  به را ياجتماع گران كنش
. اند داشتهبه آن توجه  رو پيش ةمقالبود كه نگارندگان  وونيل كاربست روش ون يبرا يخوب

 وونيل ون مدار گفتمان يها مؤلفه يريكارگ با به زين) 1392( گلفام و يرآباديخ زاده، آقاگل
 يها رسانهدر  رانيا يا هسته ةپروند ييبازنما يها وهيشدر  يقيتطب يا مطالعه) 2008(
 .اند دادهانجام  يالملل نيب

  
  وونيل ون ييمعنا ـ يشناخت جامعه يها مؤلفه 1,2

 )exclusion( حذف 1,1,2
 يگـاه . شـوند  ينم ييدر گفتمان بازنما يتمام كارگزاران اجتماع يگفتمان گوناگونِ داليل به

 حــذف گونــه نيــا. اســت يبــاق جملــه در او كــردارامــا  ســت،ين مشــخص عمــل عامــلِ
حـذف   كل  به كه آناز  شيب هيبه حاش شدن  رانده با ياجتماع عامل كه است يساز نهيزم پس

 ،يكارگزاران اجتماع ييبازنما در اما). 31: 1998 وون،يل ون( شود يشود، توجه از آن گرفته م
 نيـ ا. مانـد   ينم جا بر ياثر و شود  يمهم خود كارگزار و هم اعمال و رفتار او حذف  يگاه

  ).29 و 28: همان( است ياجتماع عامل كتمان ينوع به حذف

  )inclusion( اظهار 2,1,2
در گفتمان نـام بـرده    حيو صر ميد مستقراز موا ياريدر بس يو عامالن اجتماع كارگزاراناز 
 :است نيچن ها آن ييروش بازنما كه دشو يم

  )role allocation( نقش نييتع 1,2,1,2
 ييو بازنما ستين يكي يشناخت زبانكارگزار  ينقش كارگزار الزاماً با نقش دستور نييتع

عامالن و مشاركان عمل  نيماب يبه روابط اجتماع ايكند  يده نقشرا از نو  كارگزار تواند يم
ـ كارگزاران بـه دو   ييمعنا ـ  يشناخت از منظر جامعه. بخشد گريد ةجلو فعـال و منفعـل    ةگون
 ايـ  و عمـل  ريـ درگ يايـ پو و فعـال  يـي روين صـورت   بـه  ايـ  ييبازنمـا . شـوند  يم ييبازنما
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 ييبازنما اگر ).32: 1998، وونيل ون( شود يم انجام »عمل ةرنديگ« و »رندهيپذ« ،»دردهنده تن«
 يريرپـذ يتأث يسـاز  منفعلكه كارگزار موضوع و هدف عمل قرار داده شود  باشد يا گونه  به

 يسـاز  منفعـل  باشـد  عمـل  جـه ينت ةكنند افتيدر ميمستق ريغ ةگون  بهو اگر كارگزار  ميمستق
 ).58- 57: 1388، گرانيد و نژاد پهلوان( رديگ يمنام  ميمستق ريغ يريرپذيتأث

 )reference allocation( اشاره نوع نييتع 2,2,1,2
 اگـر . ديبخشـ  يانسـان  ريـ غ اي يانسان ةمشخص يكارگزاران اجتماع به توان يم گفتمان در
) personalization( يبخش تشخصشود، در  يرسازيانسان تصو صورت  به ياجتماع كارگزار

 قـرار ) impersonalization( ييزدا تشخصشود در  ييبازنما انسان ريغ صورت  به چه چنان و
، دشـو مشـخص   شـكل  هـر  بـه  ياجتمـاع  كـارگزاران  تيهو ييبازنما در چه چنان. رديگ يم

 يهـا  گـروه افـراد،   صـورت   بـه  هـا  آندر كار است و اگـر  ) determination( يينما مشخص
 مـورد ) indetermination( يسـاز  نامشـخص  شـوند،  ييبازنما ناشناس و نامعلوم نامشخص،

 .چند روش دارد يساز مشخص). 46: 1998 وون،يل ون( است استفاده

  پيوندزدايي و پيوندزدن) الف
 يگروهـ  شـكل   بـه  ياجتماع كارگزاران ييبازنما قيطر از يساز مشخصروش  نيا در

مخـالف   ايـ  موافق واحد، ينظر خاص، دگاهيد و تيفعال در ها گروه نيا و رديگ يمصورت 
  ).59: 1388 گران،يد ونژاد  پهلوان(دارند 
 كردن تفكيك) ب
 يزگذاريتما اي كيتفك عدم اي كردن  كيتفك يساز مشخص ياصل يها وهيشاز  يكي
گـروه شـبه    ايگروه كارگزار با فرد  ايفرد كارگزار  نيب شدن  لئقا زيتما روش نيا. است
 اسـت  »گـران يد« و »هـا  آن« از »مـا « ايـ  »يخـود  ريـ غ« از »يخود« دانستن زيمتما ها، آن
  ).39: 1998 وون،يل ون(

 )nomination and a categorization(كردن  بندي طبقه و دهي نام) ج
 و خـاص  هويـت  اساس بر يا: شود  مي ييبه دو گونه بازنما يكارگزاران اجتماع هويت
 در كه هايي نقشخود و  يجمع يتبر اساس هو يااست؛  »دهي نام« كه خود فرد  به منحصر

). 40: 1998 يـوون، ل ون( »بنـدي  طبقـه « يعنـي اسـت   يمو سـه  يككارگزاران شر ديگر با آن
پست،  يت،كارگزار بر اساس فعال: دهي نقش گيرد؛ مي صورت مقوله سه اساس بر بندي طبقه

 شود مي ييموارد كه به كارگزار مربوط است، بازنما ينبه ا يهاحترامات و شب يامقام و القاب 
 و فرهنگـي  طبيعي، قراردادهاي اساس بر يا كارگزار مقوله اين در: دهي هويت ؛)42: همان(
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 دوستي خويشاوندي، روابط اساس بر يا حرفه و مذهب، جنس، قوميت، نژاد، مانند تاريخي
 يـن در ا ييبازنمـا : دهي ارزش ؛)42: همان( است  جسمي خصوصيات اساس بر يا شغلي و

  .شود مي ييبازنما يو ارزش يبا استفاده از اصطالحات تقابل يزمقوله ن
 )over determination( چندموردي و) single determination( موردي تك نمايي مشخص) د
 آن در كه است يصورت  به ياجتماع كارگزار ييبازنما ،يمورد تك يينما مشخص در
 يينما مشخصنوع،  نيا خالف بر. دارد تيفعال ياجتماع كاركرد كي در كارگزار واحد

 كي از شيبدر  يكارگزاران اجتماع آن در كه دارد وجود ييها ييبازنمادر  يچندمورد
 انواعي ييبازنما نيا يها  رشاخهيز). 47: همان( باشند داشته دخالت ياجتماع كاركرد
 ييكارگزار با دو نقش متقابل بازنما ييبازنما نيدر ا): inversion( يوارونگ) الف: دارد

 و حال زمان به مربوط يگريد و گذشته به مربوط يكي تواند يمدو نقش  نيا كه شود  يم
 را اول ةگون. شود يم اندهيو ناهنجار بازنما رديصورت پذ خوان ناهم نقش دو هر اي
 نديگو يم) deviation( »يدرهم تيهو« را دوم ةگونو ) anachronism( »يدرهم زمان«
 يجا  به كه  يهنگام): symbolization( يشدگ نينماد) ب ؛)48: 1998 وون،يل ون(

 يگروه اي كارگزار كي ،يداستان ريغ و متعارف ياجتماع يكاركردها در يواقع كارگزاران
 يضمن ِ داللت) ج ؛)48: همان( شود نشانده يواقع ريغ و يليتخ ياجتماع كارگزاران از

 خاص »يينما مشخص« كي كه رديگ يمصورت  يزمان ييبازنما نيا): connotation( كردن 
 ييكاركردنما اي يبند طبقه يجا »يجسم يينما تيهو كي با يبر نام كي« فرد  به منحصر و

 نقش تواند يممشخص  يژگيمشخص با نقش و و يكارگزارحالت  نيدر ا. رديرا بگ
 يانتزاع صفت): distillation( يفشردگ) د ؛)49: همان( باشد داشته عهده بر را يگريد

 نامند  يم يشدگ از افراد گروه را فشرده كياز مردم و اطالق آن به هر  يخاص از گروه
  ).49: همان(

  يهنگـام  كـردن   يانتزاعـ . كردن  ينيع و يانتزاع: دارد هايي گوناگونينيز  ييزدا تشخص
  :از است عبارت كردن  ينيع. شود او ننشيجاكارگزار  يژگيكه و  است
 مكان؛ قيطر از ييبازنما: يمدار مكان •
  ابزار؛ به اشاره كمك  به ييبازنما: يابزارمدار •
  كارگزاران؛ يها نوشته و ها گفتهاشاره به  كمك  به ييبازنما: يمدار گفته •
 ياجتمـاع  كـارگزار  بـدن  از يبخشـ  بـه  اشـاره  كمـك   بـه  ييبازنمـا : يمدار اندام •

 ).63: 1388 گران،يد و نژاد پهلوان(
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  )type allocation( تيماه نييتع 3,2,1,2
 اشارة خصوص در يريگ ميتصم ،ييدر بازنما ينقش كارگزاران اجتماع نيياز تع ريغ
 از اشاره اي) specification( نوع قيطر از اشاره نيب انتخاب ها، آنبه  يشخص ريغ اي يشخص

 عرضةو  ييبازنما در كننده نييتعاز عوامل  گريد يكي، )gentrification( جنس قيطر
 بالفاصلة تجربةآن را با  كه  است يتيواقع جنس مقابل در نوع. است ياجتماع كارگزاران

از انواع  يتعداد يبند است دست دوم كه از طبقه يتيواقع جنس و ميكن يمدرك  خود
 كارگزاران به اي: است دسته دو ينگر نوع). 113: 1381 ،يارمحمدي( شود يمحاصل 
 افراد از ييها گروه عنوان  به اي و) يارجاعفرد ( شود يماشاره  مستقل افراد عنوان  به ياجتماع

صورت  نيدر ا. مشابه تيمستقل بر اساس خصوص افراد يبند گروه يعني، )يساز همگون(
 رفتار رقم و عدد مثل ها آنبا  ايبا عدد نشان داده شوند و  يكارگزاران اجتماع يها اگر گروه

 صورت نيا ريغ در و) يارجاع ةمجموع( است كار در) aggregation( »يبند گروه« شود
نظر  از ).38: 1998 وون،يل ون( يارجاع كل يا است) collectivization( »يساز اشتراك«

 گفتمان مثالً، در .دارند ميمستق ارتباط جامعه طبقات با نوع و جنس ةمؤلفشناسان دو  جامعه
 يبورژواز و حاكم ةطبقبرقرار است و در گفتمان  ينگر نوع تر شيب كارگر، ةطبق

 ).28: 1384 رزمجو، و يزيتبر يدريح( ينگر جنس
  
  يگريد 2,2

در  ياسـ يو س يناهماننـد اجتمـاع   صيخصا رايز گرنديكديمالزم  تيو هو تيريغ ،يگوناگون
را در ربط  يگوناگون و رنديگ يمقرار  »يخود« ةمقول در آنان مشترك يها يژگيوو  »ريغ« ةمقول
از  يتيروا قتيدر حق و اندينما يم نيچن زين خيتار گر گزارش. دهند يمقرار  يساز تيبا هو قيوث

  نشـان  فراتر و يا دهيپد اندنينما فروتر يراستا در كه دينما يمرا برجسته  شده يخيتار تيواقع
و  كيـ از همان آغـاز بـه تفك   رايز ،است ساز تيهو زين خيتار يراو. است گريد يا دهيپد دادن
 بـدون  و دشـو  يمـ  يگفتمـان خـود   تيـ هو تيتثب موجب يساز تيريغ. شدياند يم يبند رده
 يسـاز  تيريغ حاصل ها گفتمان انيرقابت م يفضا. خود وجود نخواهد داشت تيهو يگريد
 ةلئمسـ بلكـه   ،سـت ين تفـاوت  ةلئمسـ  تيـ ريغ كـه  اسـت  نيـ ا مهـم  ةنكت. است »گربوديد« اي

ـ  يمـ  واالتـر  ايـ  تـر  پستما خود را از آن  كه  است يكس يگريد هست، زين مراتب سلسله  ميدان
  .دهد رخ پست اي باال يگريد كي عنوان  به تواند يم يگريد شناخت). 13:1384 ،يبروجرد(

  بـه  غرب به تعلقات قالب در دهد يمرا شكل  »يرانيا يِگريد« رو پيش نوشتار در چه آن
 يِگـر يو د يرانيخود ا ،يگريخود و د يدوگانگ. شود يم فيتعر يفرهنگ تيكل كي عنوان
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 يعبارت است از فرهنگ و سنت غرب، وجـوه اقتصـاد   يگريد يتيهو ةيما بن. است يغرب
 يهـا  تفـاوت كه بـر   تيو مشروع يساختارها و قدرت و شهروند يعناصر جامعو ،يزندگ
خـود و   زاتيشـناخت تمـا   يبـرا . انـد  شـده استوار  يو اقتصاد ياجتماع ،ياسيس ،يفرهنگ

 .ميهست يخيتار يساختارها و ها نهيزمشناخت  ازمندين ،يگريد
  

  مشروطيت و قاجاريه: تاريخي زمينة. 3
هايي بود  همان ويژگي يو دارا رانيا ةسال 2500 ياستبداديِ فرد سلطنت دنبالةقاجار  حكومت

مرجـع   گانـه يشاه . خورد يم چشم  به رانيا در سلطنت مختلف يها دورهدر  يكه با اندك تفاوت
 نعمـت  يولفرمانده نظامي كشور،  ،يو لشكر يكشور امور ةيكلبه  يدگيرس يبرا دار تيصالح

و وجود او منشـأ   ياالطاعه و سلطنت او موهبت اله االجرا، فرمان او الزم امر او الزم ملت، ةهم
 ياسـ يس سـاختار  يهـا  يژگيو عنوان  به). 324: 1378 م،يشم( بود او يايرعا ةعام يبركت برا
 نفـوذ  مـد، اكار يرويـ فقدان ن ،يحكومت ةشد نهينهادفقدان قدرت  ،ييگرا مطلقبه  ديقاجارها با

 نيـ ا در ).82: 1376 ،يازغنـد ( كـرد  اشاره قدرت يگانگي و تفرد و نظام ساختار در گانگانيب
 يتلخـ  ةتجرب ه،يروسشكست از  يبا غرب رخ داد و در پ انيرانيا يبرخورد جد نيدوران اول

  .بود رگذاريتأث يرانيا تيشد كه بر فرهنگ و هو انيرانيا بينص غرب با ييارويرو از
بر فرد،  ديتأك .ديانجام رانيا ةجامع يسنت يچالش با ساختارها ينوع  به مشروطه نهضت
و آزادمنشانه،  نينو ينظام ارزش كيبه  شيو پدرساالرانه و گرا ياستبداد يارهايانتقاد از مع
 خصوص به و قاجار دوران ايرانيِ). 72: 1358 پور، يمصباح( بود چالش نيا ةعمداز عوامل 

رو  بـه  رو ينينـو  مشـكل  با متجددانه هويت با يرانيا تيهو ميان امتزاج در مشروطه، از پس
به غـرب بـاز    انيرانينگرش ا رييو تغ هياز روس رانيپس از شكست ا طيشراامر به  نيا. شد
و تسـاهل   نفس  به اعتماد نيشيپ ةزيآم شد موجب ها جنگ نيشكست در ا چراكه گردد؛ يم

 يمـاد  يها تيموفقو  نيغرب در صنعت نو شرفتيدر برابر پ ميخود را به تسل يجا ينسب
 ).34: 1383 ،يصريق( بدهد آن

  
  روزنامه دو يمعرف. 4

  قانون 1,4
 در 1890ة يـ فور سـتم يب در آن ةشـمار  نيبود كه اول خان رزاملكميمتعلق به م قانون روزنامة

 ايـ  تيمدرن خان ملكم ةشياندجوهر . منتشر شد آن از شماره 41و در كل  انتشار يافتلندن 
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 خيتـار  دگاهيـ د از شيهـا  نوشـته  ةمطالعـ  نيبنابرا .بود رانيا يادار و ياسيس ساختار ديتجد
 توان ينم استيو س اجتماع ةنيزم در يا رساله ايدر آن زمان، كتاب و . ضرورت دارد شهياند
هر چنـد  . باشد رفتهينپذ ريتأث اش شهياز اند اياقتباس نكرده و  خان ملكم ةشياندكه از  افتي

 داننـد  يمـ  السلطان نياز شاه و ام گرفتن  انتقام قانون ةروزناممقصود ملكم را از انتشار  يبرخ
و  اتيـ و توانسـت بازتـاب منو   افتي گريد يكاربرد قانون روزنامة اما ؛)42: 1381 ل،ياص(

  .اند شدهباشد كه از استبداد خسته   يمردم يها خواسته
 يچند از پس او ديآ يبرم السلطان نيام به ملكم يها نامهاز  كه چنان آن البته
 شد يالتار ازيامت گرفتن و رانيا سفارت ازِيامت و  يرسم مشاغل به بازگشت خواستار

خان  كه ملكم يشاه از نفوذ كه نيابر  يمبن ،دهيرس يها گزارش از كه او). 310: 1366 ت،يرا(
بود، گمان  غرور ةباد، مست )120: 1355 ،ييصفا( است زده وحشتدر مطبوعات دارد 

به او  ايتاليشد و سفارت ا رد اش خواسته اما ،شود يماو موافقت  شنهادهاييبا پ كه كرد يم
 يانتقاد از دولت و فنون كشوردار يبرا ديگرد يا عرصهقانونِ ملكم . واگذار شد كه رد كرد

 اش يعمل ةتجربكه با  ،او ياسيس مطالعات. يزدگ واپس و فقر ت،يامن قانون، نبودن ران،يدر ا
باعث شد تا او  ،مردم يشناس روان و فكران روشن يها دگاهيد شناخت ةعالوبود به  ختهيآم

متوجه استبداد و  قانون در شيها جمله هاي حمله زيت ةلبكه  سديمطالب روزنامه را چنان بنو
 دست  به سال 8 مدت قانون به . باشد يقانون يو ب ييفساد و زورگو يعنيآن  يتبع جينتا

و هوادار حكومت قانون  خواه يآزاد اي هچهرروزنامه،  نيملكم با انتشار ا. ديخوانندگانش رس
  .شود فراموش تريرو قرارداد و يالتار داستان و تبرئه رانيا مردم شگاهيپ در دكر يو سع افتي

ما كه بـه دولـت و اقبـال    : كند يم انيب نيرا چن قانون روزنامةهدف از انتشار  خان ملكم
ـ   در ميا شدهروزنامه واقع  نيمؤسس و خادمان ا  رانيـ خلـق ا  شيحضور خلق عـالم و در پ

. مينـ كمقـدس   تيـ مأمور نيخود را صرف انجام ا يمال و جان و كل قوا كه ميكن يمتعهد 
 رانيـ ا خلـق  كـه  يعرضـ  هر. بود خواهد رانيا حقوق علمدار و اتفاق يجارچ روزنامه نيا

رسـاند و از   ميخـواه  يشاهنشـاه  ونياقدس هما يپا  خاك به يدرست كمال با باشند داشته
). 1:5 شقـانون،  ( آورد خـواهم  يمحملـ  باشد تيآدم رتيغ فةيوظ چه آناحقاق حق  يبرا

مهم  يريگرفت، تأث دهياسالم و تجدد را ناد ينماد رزمِ سنت و تجدد بود، تنش ضمن قانون
 .بود مؤثر خواهان مشروطه يها شهياند جيداشت و در ترو رانيبر نخبگان ا

  
  كاوه 2,4

 گيـري  شـكل در كشور درخواسـت   تيكه بحران امن افتيانتشار  يطيدر شرا كاوه ةروزنام
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 نكتـه  نيـ ا گر انينما زمان آن جيرا ريتصو. بود كرده يسراسررا  كشور در مند قدرت يدولت
 و پرورانـه  قهرمـان  رسـازي يتصو بنـابراين  .است يطوفان ييايدر گرفتار وطن يكشت كه بود

 يانيـ صورت گرفت كه بـا درفـش كاو   ،زمين تاريخي ايران ةاسطور ،آهنگر كاوه از يحماس
 ةمطلقـ دولـت   آوردن ِكـار   روي هيـ توج به قيطر نيا از .آمده تا مملكت را از خطر برهاند

 ديـ با حـد  چـه  تـا  كـه  بـود  نيا زين ياصل بحث. پرداختند ِپسامشروطه ايران در رضاشاهي
 فكـران  كـه هـواداران آن روشـن    ،يدگاهيـ د .گرفـت  كـار   بـه  راه نيا در را يغرب يابزارها

 را ييتجـددگرا  حال نيع در و كردند يم ديتأك يرانيا يها ارزشبر حفظ  ،بودند مĤب يغرب
 هوادار فكر روشن ترين برجسته زاده يتق). 72: 1383 ،يصريق( دانستند يم ييگرا غرب معادل
گـوي ايـن    سـخن  منظور را به كاوه ةروزنامبود كه  مند قدرت مركزي دولت آمدن كار  روي
 انيجر در) 1919- 1916( روزنامه نخست ةدور. دكر  يممنتشر  نيبرل در انديشه جديد طرز
 كـه  آن، جنـگ  از پس ةدور اما شد؛ ينوشته م ،آلمان از يدار طرف به نخست، جهاني جنگ
  .اختصاص يافت خيو تار اتيبه ادب ،)1921- 1920( داشت يكوتاه عمر

 1916 ةژانويـ  24در  ،ناميـد  مـي  »روزنامـه «زاده آن را  كه خود تقي ،كاوه ةنخستين شمار
دليـل كثـرت     ا اين نظم ظاهراً بهما ،هشت صفحه داشت معموالً كاوه ةهر شمار. افتي انتشار

اي سياسـي بـود و بـه     هلـ خود مج ل انتشارودر چهار سال ا كاوه. خورد هم مي مطالب گاه بر
پرداخت و بخشي از مطالب آن به نشر اخبـار   مي) آلمان و عثماني( »نيمتحد«داري از  جانب

د    زاده، جمـال  تقي قلمِ به همهجنگ و تحليل سياسي وقايع اختصاص داشت كه  زاده و محمـ
 يو يـاران برلينـ   كـاوه اكثـر همكـاران   . آمد مقاالت ادبي هم در آن ميگاه  ا گهما ،قزويني بود

 ييانشناسي اروپا زاده و ايرانشهر به مطالعات شرق د، جمالوزاده، از جمله قزويني، پورداو تقي
بـرلين در ميـان نشـريات قـديم فارسـي، نخسـتين        هكاواز همين رو،  ؛داشتند يصه خاجتو

هاي  كتابي پرداخت و تعدادي از يهاي اروپا كتاب برخي ازاي بود كه به نقد و معرفي  نشريه
. رفـي كـرد  عايران به ايرانيان م ةها دربار عنوان بهترين تأليفات فرنگي باشناسان را  معتبر شرق

هـاي كتـاب    برخي از مقـاالت و فصـل   ةاما ترجم ،زاده بود  تر به قلم جمال اين مقاالت بيش
 كـاوه در  ،ايرانيان با روش علمي تحقيقات جديد مفيـد بـود   ييكه براي آشنا ،مستشرقين نيز

هاي فرهنگي ايرانيان مقيم برلين را نيز گزارش  برخي از فعاليت برلين خبرِ كاوه. شد منتشر مي
هاي ايرانيان مقيم بـرلين، تشـكيل انجمـن ايـران و      از آن جمله اخبار مربوط به جشن ،داد مي

و بزرگان آلمان و اكثر ايرانيان سرشناس مقيم برلين و نيز اي از مستشرقان  ت عدهمآلمان به ه
آن را فضـيلت و دانـا      هاي علمي و ادبي كـه ايرانيـان صـاحب    محفل ديگري به نام صحبت

  .نمايد ايراداي علمي  در جلسات آن هر بار يكي از دانشمندان ايراني خطابه تا تشكيل دادند
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. اجتمـاعي درآورد  ـ  تـاريخي  ـ  صورت ادبي  را به كاوهزاده  پس از شكست آلمان، تقي
 در كاوه. شد يمحادث  كاوه ةروزنام خيدر تار كه  است ياساس رييتغ ديجد ةدورمقصود از 

شد كه غرض عمـده از نشـر آن در ابتـدا     سيتأس ياسيس اي روزنامه شكل  به و جنگ زمان
 د،يرسـ  در الملل نيببود و جنگ كه ختم شد و صلح  جنگ ةدييزاكاوه . بود يمعنو تيتقو
 ،يياروپـا  تمـدن  جيتـرو  روزنامه مسلك. دانست  شده ختم را خودش يجنگ ةدور زين كاوه
. اعـالم شـد   يفارسـ  اتيـ زبان و ادب حفظ و توسعه ،يمل تيتمام و يرانيا تيمل از تيحما
 ميو تسـل  اروپـا  تمدنشرط  وقيد دون ب جيو ترو قبول اهداف نيبه ا دنيرس يبرا زاده يتق

 كه نياخالصه  و كرد يم هياروپا را توص عيعلوم و صنا ،تيترب ،مطلق در برابر آداب و رسوم
  ).1:1ش  ،1289 ديجد ةدور كاوه( شود مĤب يفرنگجسماً و روحاً  ،باطناً ،ظاهراً ديبا رانيا

 كاوه ةالعاد فوق ةت خود را اعالم كرد، زير عنوان ورققكه تعطيل مو ،كاوه ةآخرين شمار
خـدمت بـه مملكـت     ،ت تعطيـل لع. منتشر شد 1922مارس  30در هشت صفحه به تاريخ 

زاده از طرف دولت ايران براي عقد قرارداد تجارتي و گمركي  زيرا تقي ؛ايران اعالم شده بود
شـماره   59 ،خـود  ةسال و دوماه ت عمر پنجدبرلين در م كاوه. با روسيه مأموريت يافته بود

 17ة در شـمار  كـاوه ، دليـل به همين . فقر مالي بود كاوه ياساسي تعطيلت لع اما ،دانتشار دا
  :اي با عنوان استمداد انتشار داد كه در آن چنين آمد سرمقاله 1920 ةژوئي

 ةعقيـد بـه  ( اوقات خودمان را صرف نشر علوم و حقايق ةهمكه  كاوهما نويسندگان 
اين خـدمت داريـم و   كنيم و هوس زيادي به  ميب صتعو جهاد با جهل و ) خودمان

و تحرير مقاالت كاوه و تأليف كتب ع بتتپشتكار و وقت خود را براي  ةحاضريم هم
يـك روزنامـه الزم اسـت    م ظمـن و  بعلمي و ساير زحماتي كه براي نشر مرت ةمفيد

به اهل فضـل   ،خواهيم وسعتي هم فعالً نميزندگي با مصروف بداريم و در مقابل آن
پيدا شود كـه  ت مو دوستان معرفت خطاب كرده متمنّي هستيم كه ده نفر صاحبان ه

بدهنـد تـا بـه ايـن      كـاوه كدام دويست تومان نقد و فوري براي استحكام اساس  هر
در بانك جمع شود و بـدين   كاوه ييابتدا ةسرمايترتيب دوهزار تومان پول نقد براي 

دخل و خـرج   ،اشتراكوجوه  ةواسط  هبو در آينده  مستقل گردد كاوه ةروزنامطريق 
  .هم تواند كرد

  
  ها يافته تحليل. 5

ديگـريِ ايرانـي در قالـب     بازنمـاييِ  جنبـة از  ،كـاوه و  قـانون  روزنامـة  دو هـاي  داده تحليلِ
 .است يهاي ناهمانندي وجود دهندة نشانكارگزاران اجتماعي، 
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  قانون 1,5
  حذف 1,1,5

 دهنـد  ينم غاز كي ما دولت يامضا به و دهند يم پول ها دولت ريسا يبه امضا چرا« - 
 )دهند؟ ينمغاز  دهند؟ يمپول  يچه كسان) (يساز نهيزم پس( .)7:3 ش ،قانون(» ...

 دايـ پ گـر يد اختـراع  صـد  و بخـار  يكشـت  و تلگراف مثل خارج در كه  است يمدت« - 
 )اند؟ كرده دايپ يچه كسان) (يساز نهيزم پس) (4:3 ش: همان( »اند كرده

 شكست يكسچه ) (يساز نهيزم پس( .)4: 15ش  :همان( »خورد شكست سيانگل از« - 
 )كتمان) (خورد؟

 .)7: 28 ش :همـان ( »اسـت  تـر  كيـ نزداصـل اسـالم    بـه  هـا  آن نيقـوان  نـد يگو يم« - 
 )ند؟يگو يم يچه كسان) (يساز نهيزم پس(

 )كتمان( .)3: 17ش  :همان(» ... داشتند آن بر را پادشاه نيا آخر تا« - 
: همـان ( »شـده  حمل خارج به امتعه تومان كرور دو...  1889 ةسن يعنيگذشته  سال« - 

 )كتمان( .)1:1 ش
 )يساز نهيزم پس( .)1:3 ش ،قانون( »اند دادهو شرافت خود را به زور قلم بروز  هنر« - 
 )يساز نهيزم پس( .)3: 17 ش ،قانون( »هستند ما زيعز مهمان« - 
 .)1: 3 ش ،قانون( »ندينما اعتبار ما به ناريد كي كنند ينم جرئت« - 

 اظهار 2,1,5

  نقش يينتع 1,2,1,5
 يساز فعال )الف

 .)36:1ش  :همان(» ... دنديد رتيح به فرنگستان اهل« - 
 .)2: 5ش  :همان( »گذرند يم جانيكه در آذربا خارجه احانيو س نيمأمور« - 
 .)16:4 ش: همان( »كردند يماعتراض  خارجه دولاواخر  نيا تا« - 
 »اند شدهعقل و علم خود مخترع اتفاق و صاحب حقوق  حكم  به خارجه ملل عيجم« - 

 .)27:2ش  :همان(
 .)11: 29 ش :همان( »نديآ يم خارجه دول« - 
 .)1: 5ش  :همان( »نديگو يم خارجه يعقال« - 
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سـخت   نيمضـام  رانيـ ا دولـت  يهـا  سـفاهت از  خارجـه  يهـا  روزنامهاوقات  نيا« - 
 .)3: 2ش  :همان( »سندينو يم

 يساز منفعل 3,1,5

 مستقيم تأثيرپذيري سازي منفعل 1,3,1,5
 .)7: 1 نمرة :همان( »اند شده تيترب معقول  يروم يها يكلدان« - 
 انيمضمون را ب نيا خارجه نيمأموراز  يكيصحبت با  نياز رجال تهران در ب يكي« - 

 .)2: 17 نمرة :همان(» ...كرده بود كه 
را متوجـه   فرنگسـتان  نندگانيحواس ب رانيدر ممالك ا تينبود كه ظهور آدم ممكن« - 

 .)1: 25 نمرة :همان( »صفحات نسازد نيا
 .)3: 28ش  :همان( »دارم اعتقاد و محبت تر شيب فرانسه اهل به« - 
 .)4: 29ش  :همان( »دييرا قبول نما خارجه نظام اقالً ديبا« - 
و  قيـ مـأمور تحق  يمنصـب ظـاهر   چيمعروف فرنگستان را بدون هـ  نيمتفقاز  يكي« - 

 .)3: 5 ش: همان( »ساخت رانياوضاع ا شيتفت
 .)3، 18ش  :همان( »بودند رانيا خلق محبوب ها يسيانگلسابق  چرا« - 
  .)3: 17ش  :همان( »ابالغ بكند خارجه دولرا رسماً به  تيكه فرمان امن... « - 

  مستقيم غير تأثيرپذيري سازي منفعل 2,3,1,5
 دهيپوشـ  خارجـه  افكـار اواخـر از   نيـ اتفـاق را تـا ا   نيـ و قدرت ا شرفتيپ اگرچه« •

 .)1: 17 نمرة :همان( »ميا داشته
 »را مجبور خواهد كرد ما ديا كردهبرپا  رانيا...  يبرا از شما كه حيقب يها دستگاه نيا« •

 .)22:2 ش :همان(
 .)3: 18 ش :همان( »شوند يم يخود...  فيكث نشان كي جهت به...  يخارج اسافل آن« •

 سازي نامشخص و سازي مشخص: نوع اشاره يينتع 4,1,5
 .)5: 1ش  :همـان ( »اسـت يدن مـات يتنظ عيجممحرك  خارجه دول عموماالن در  و« - 

  )يساز نامشخص(
 »ديـ ايب تـركمن  و كرد ميا شده يكه سهل است راض روس و سيانگلاوقات  نيا كه« - 

 )يساز مشخص( .)3: 5 ش: همان(
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 .)17: 2 ش: همـان ( »ميباشـ  دوسـت  ديـ با خارجـه  دولـت  كـدام  بـا  رانيـ ا اهل ما« - 
 )يساز نامشخص(

 )يساز مشخص( .)3: 5ش  :همان( »... فرنگستان در را شخص نيا من« - 

  يساز مشخص وةيش 5,1,5
 پيوندزدايي و زدن پيوند 1,5,1,5

 .)3: 3ش  :همان( »ميگو ينم يزيچ دولت ريسا و سيانگل نيقوان« - 
 و سيپار و لندن در يمدت و انيمصر و خدمات شا هيدر ملك عسكر يبدو جوان از« - 

بـزرگ و   يو در سفر اول شاه به فرنگستان جـزو وزرا  رانيا ريسف اسالمبول و نيبرل
 .)3: 5ش  :همان( »بود ونيملتزم به ركاب هما

ـ  ةفـ يطا نيـ ا انيـ در م فرانسـه  و سيانگل نيكه معلم  تعجب است يجا« -   يوحشـ  مين
 .)1:7ش  :همان( »اند توانسته

 .)1: 5ش  :همان( »گذرند يم جانيكه از آذربا خارجه احانيس و نيمأمور« - 
 .)3: 5ش  :همان( »سهل است روس و سيانگلاوقات  نيا كه« - 
 .)3: 4 ش: همان( »ديآ محال ما نظر  چنان چرخ كه به اختراع و قانونچنان  بيترت« - 
 ).3: 4ش : همان( »اند كرده دايپ گريد اختراع صد و بخار يكشت و تلغرافخارج مثل  در« - 

 كردن  تفكيك 2,5,1,5

 .)3: 17 ش :همان( »خوب و با ظالمان بد است رانيكه با خلق ا يدولت آن« - 
 »هسـتند  مـا  زيعز مهمان شوند يم...  تيمشوق آدم ما ملك كه در بينج يغربا آن« - 

 .)3: 17 ش :همان(
 .)3: 22ش  :همان( »كرد ميخواه اعالم ها آن عموم به« - 
تركمن هر كس  انيدر م يدر مصر، در اسالمبول حت س،يدر تفل ،سيپار درهند،  در« - 

 .)1:1ش  :همان( »ستيچ او فيوظا و حقوق كه داند يم
 تواننـد  يمـ در لنـدن ده دفعـه    يهودي نفر چندو  ييرا چند نفر گبر بمبا ماشهر  كل« - 

 .)1:2ش  :همان( »بخرند
غـاز   كيـ  مـا  دولـت  يبه امضـا  و دهند يمكرورها پول  دولت ريسا يبه امضا چرا« - 

 )3:7ش  :همان(» دهند ينم
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  )يده نقش( كردن  بندي طبقه 3,5,1,5
 .)25:1 ش :همان( »خواست... خود  ريسفمسئله را از  نيا كشف« - 
» داشـته باشـد   نـان ياطم خارجـه  يسفرا غالمانخود به قدر  ياز شرط زندگ كه« -

 )25 :1ش: همان(
 )5: 1 ش: همان(» ... يوزرا عيجم« - 
 .)5:1 ش :همان( »دهد يمشرح ...  رانياز ا خارجه نيمأمور« - 
 .)7:1 ش :همان( »نديشعور نما ديو فرانسه تول سيانگل نيمعلم« - 
 .)2:5 ش :همان( »كنند يم نيتحس...  خارجه احانيس و نيمأمور« - 
 .)3:29 ش :همان( »... كه نيابا  فرنگستان يوزار« - 
 .)3:39 ش :همان( »خود نيملك د يرؤسا يبرا از« - 

 )كردن  ينيع( ييزدا تشخص 6,1,5

  ابزارمداري 1,6,1,5
 .)1: 7 ش :همان( »ميسالدات خارجه را ببوس ةچكم ميبرو ديبا« - 
 دايـ پ گـر يصـد اختـراع د   وبخـار   يكشـت  و تلغـراف در خارج مثل  كه  است يمدت« - 

 .)1: 5 ش :همان( »اند كرده
 .)3:17 ش: همان( »شوند يمجور ...  شال طاق كي ايو  فيكث نشان كي جهت  به« - 
 .)3:7 ش: همان( »دهند يم پولكرورها ... « - 
 .)3:3ش  :همان( »است...  روزنامه كيصاحب ... « - 

  مداري گفته 2,6,1,5
 .)3: 2ش  :همان( »... :سدينو يم طور  نيا... « - 

  )ارجاعيكل ( ماهيت تعيين 3,6,1,5
 .)2: 27ش  :همان( »اند شدهصاحب حقوق ...  حكم  به ملل خارجه عيجم« - 
 .)20: 39 ش: همان( »ديغافل مگذر خارجه االتيخ قتيحق از« - 
 .)3: 17 ش: همان( »ابالغ بكند خارجه دول به رسماًرا  تيفرمان امن كه« - 

  قانون ةروزناماز  منتخب هاي متن تفسير 7,1,5
 ةمؤلفــ 126 يريكــارگ بــا بــه ،قــانوندر  يغــرب از لحــاظ كــارگزاران اجتمــاع ييبازنمــا
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 يهــا مؤلفــه انيــدر م. صــورت گرفتــه اســت جملــه 158 در ييمعنــاـ   يشــناخت جامعــه
حـذف و جـنس    ،يـي زدا تشـخص  ،يسـاز  فعـال  ،يبخشـ  تشخص ،ييمعنا ـ  يشناخت جامعه
 قانونغرب در  يكارگزاران اجتماع يياستفاده در بازنما مورد يها مؤلفهاز  بيترت به يارجاع
كـارگزاران غـرب در قالـب     دادن  نشان در روزنامه نيا كرديرو ةدهند نشانشواهد . اند بوده
 يو نگـاه بـه غـرب از سـو     كـرد يخـود بـه رو   نيـ است كه ا رگذاريو تأث فعال ييها انسان

بـاور   نيـ غرب را باور داشت و بر ا تيخان مرجع ملكم. گردد يمباز  هينشر نيگردانندگان ا
 دانـش  ثمـرة آورده،  ديـ پد تيمـدن  يهـا  جلـوه چه جهان غرب در دانش و فن و  بود كه آن

 كـار  تنهـا  دارد قـرار  غـرب  ارياخت در مند ارزش يا اندوخته نياست و اكنون كه چن يتجرب
 نيبه هم .)70: 1376 ل،ياص(غرب است  يتمدن ياز دستاوردها ديتقل انيرانيا يبرا بخردانه
 روزنامـه،  نيـ ا در ياجتماع كارگزاران قالب در يگريد ةمثاب  به غرب ييبازنما كرديرو دليل
ـ  كـارگزاران  ييايـ پو درواقع،. بود يمĤب غرب و ييگرا غرب يراستا در  و دوران آن در يغرب

 نينـ چ هم. است شده ييبازنما هينشر در داشتند، غرب از زمان آن فكران روشن كه يتصور
 يكارگزاران غرب ييكه روند بازنما افتيدر توان يممتون قانون  يرازگونگ زانيبا احتساب م
 و ييانمايپو يبرا را روزنامه تالش توان يمدرواقع . برخوردار است ييباال نسبتاًاز صراحت 

ـ يتجددگرا يژگيكه با و افتيدر ها آن يساز برجسته . دارد يمعنـادار  ةرابطـ  هينشـر  نيـ ا ةان
 صـورت   بـه  ياجتمـاع  كارگزاران تا شده موجب هينشر نيا ييگرا غرب و غرب به شيگرا

 .دشواز صراحت آشكار استفاده  ييبازنما نيفعال بازنموده شوند و در ا
  
  كاوه 2,5

 حذف 1,2,5
 )يساز نهيزم پس( .)2:2 ش ،كاوه( »كنند پر را ها گوش كه ...« - 
ــه را خــود ةحســن افكــار ...« -  ــب حســنه يطرزهــا ب ــدينما اني  .)5: 1 ش :همــان( »ن

 )يساز نهيزم پس(
 )كتمان). (2:6 ش: همان( »است نشده دهيو شن دهيآن د ريغرب نظ اتيعمل خيدر تار كه« - 
 جـاد يا فرنگ از شاه نيناصرالد عودت از بعد 1296 سال در يداخل دشمن دسته نيا« - 

 )كتمان( .)4:5ش  :همان( »شد
 )كتمان( .)2:1 ش: همان( »اند نگذاشته يزيچ رانيا يبرا« - 
 )يساز نهيزم پس( .)5: 2 ش: همان( »سازند خود فساد كيشر را همه« - 
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 )كتمان). (2:3 ش: همان( »شده رانده روس و سيانگل فاسد عمال جا همه... « - 
 )يساز نهيزم پس). (1:19 ش: همان( »شماردند...  را او عمل« - 
). 3:13 ش: همـان ( »ديـ نما يمـ  يانـداز  دست ديجد ياراض به...  بهانةهر روز به  و« - 

 )يساز نهيزم پس(
 )كتمان). (3:28 ش: همان( »نامند يم...  را فرانسه كه طور  همان« - 

 اظهار 2,2,5

  نقش تعيين 1,2,2,5
 يساز فعال 1,1,2,2,5

 .)2: 1 ش :همان( »كرد خواهند احترام نه و رحم نه رانيا به سيانگل و روس« - 
 يكلـ  بـه  را خود ةنيريد يها رقابتو فرانسه  سيروس و انگل هيجنگ حال يابتدا در« - 

 .)1:6 ش :همان( »گذاردند كنار
 بـروز  قلم زور به را خود شرافت و هنر كه هستند ياشخاص فرنگستان يوزرا عيجم« - 

 .)5: 1ش  :همان( »اند داده
 ييهـا  اسـكناس مكـرر   سيانگلـ  و فرانسـه  ياشـراف  يهـا   بغـل و  بيج از ها يعثمان« - 

 .)6: 1 نمرة :همان( »درآوردند
 .)9:27 ش: همان( »اظهار كرد سيرئ« - 
 »كنـد  يمـ نشـر  ...  مختار خـود  ريتوسط وز يشمال يكايمرا ةمتحد التيا دولت« -

 .)11:36 ش :همان(
 .)4:37 ش :همان( »سدينو يم يآلمان احيس« - 
 .)8: ديجد 5 ش :همان( »درآمدند حركت  به...  بار نياول ها هون« - 
 .)27:40 ش :همان( »بودند رسانده هم  به حضور...  پادشاه« - 
 .)27:40 ش :همان( »هستند...  يسيانگل مستشاران« - 
 .)5:1 ش :همان( »گماشتند...  همت ةوجه نفاق دول« - 

  يساز منفعل 2,1,2,2,5
 مستقيم تأثيرپذيري سازي منفعل )الف

 .)2:14 ش: همان( »كردند يمرا مردم فوراً سنگسار  شخص آن« - 
 .)5:9 ش :همان( »نگرداند رانيا دادن يترقرا مانع  گرانيد اقالً« - 
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 .)9: 6- 5 ش :همان( »گفته تيرا تهن دشمن رانيا دولت« - 
  .)1:11 ش :همان( »دانستند حق يرا ذ او« - 

 مستقيم غير تأثيرپذيري سازي منفعل )ب
 كـه  گماشتند نيا بر را خود همت ةوجه نفاق دول حرب دانيم در شكست از پس« - 

 .)5: 1 نمرة :همان( »بشورانند آلمانرا بر  ايتمام دن... 
 :همـان ( »حمله بردند اروپابه  انيائيكه آس مذكوره ةواقع...  بعد مين و  قرن  كي« - 

 .)6: 1 نمرة
 .)5:1 ش :همان( »سازند خودفساد  كيرا شر همه« - 
 .)2:6 ش :همان( »شد آلمان بياز جنگ هولناك نص بعد« - 

  )سازي نامشخص و سازي مشخص( اشاره نوع تعيين 2,2,2,5
 صـورت  در رانيا استقالل يبقا به ددارندهيام و محض قتيحق نيهم در كننده شك« - 

 .)2:1 ش :همـان ( »است ياسيو محروم از عقل س يمنكر بده سيانگل و روس ةغلب
  )يساز مشخص(

 يكس هرتركمن  انيدر م يدر مصر، در اسالمبول حت س،يدر تفل س،يهند، در پار در« - 
  )يساز نامشخص( .)1:1 ش :همان( »ستيچ او فيوظا و حقوق كه داند يم

 انيـ ب حسـنه  يطرزهـا   بـه  را خود ةحسنكه مردم مأذون هستند افكار  يدولت هر در« - 
 )يساز نامشخص( ).5: همان( »ندينما

 )يساز مشخص( .)20: 20 شكاوه، ( »نيبرل دارالسلطنه...  غلغله انيم در« - 
 )يساز مشخص( .)20:20 ش: همان( »كنند ديتحد ... نيسفارت« - 
 )يساز مشخص) (4:25 ش: همان(» ... دنديد يوقت از ها يسينگلا« - 
 )يساز مشخص( .)6: 22ش  :همان(» داشتند...  ياديز يدهايام نيمتفق« - 
 )يساز نامشخص( .)1:4ش : همان(» دارد يا تازهظهور استعمار ...  فرنگستانجنگ  اوضاع« - 
 )يساز نامشخص( .)1: 40- 39ش  :همان(» ... كرده سفر فرنگ به كهكس  هر« - 

  يساز مشخص ةويش 3,2,2,5
 پيوندزدايي و پيوندزدن )الف

 و يبلغار اي يرومان فيزمان مانند تكل نيدر ا رانيا يمل فيتكل مثالً كنند يم تصور« - 
 .)2: 1 ش :همان( »است يغامض ةمسئل وناني
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 يكلـ  بـه  را خود ةنيريد يها رقابت فرانسه و سيانگل و روس هيجنگ حال يابتدا در« - 
 .)6: 1ش  :همان( »گذاردند كنار

 .)8: 9ش  :همان( »است يسيشركت انگل كي...  رانيا و سيانگلنفت  شركت« - 
 .)5: 1 ش :همان( »اكتفا كرد يفقط به ظاهرساز فرانسه و سيانگل يقوا« - 
 .)14: 2ش  :همان( »بود...  آلمان و فرانسهسرب  خط... « - 
 .)2: 28ش  :همان( »است يمملكت سيانگل و آلمانبر خالف  و« - 
 .)2: 30- 28ش  :همان( »رفتند شاه شيپ خودسرانه...  سيانگل و روس يسفرا« - 
  .)9: 8ش  :همان( »رقصند يم ها زنبا  مردهافرنگ  در« - 

 كردن  تفكيك )ب
 .)3: 17ش  :همان( »خوب و با ظالمان بد است رانيكه با خلق ا يدولت آن« - 
 »هسـتند  مـا  زيعز مهمان شوند يم...  تيمشوق آدم ما ملك كه در بينج يغربا آن« - 

 .)3: 17ش  :همان(
 .)3: 22ش  :همان( »كرد ميخواه اعالم ها  آن عموم به« - 
 يغامض ةمسئل وناني و يبلغار ،يرومان فيزمان مانند تكل نيا در رانيا يمل فيتكل« - 

ـ  ايـ  هـا  آنبر ضـد   اي سيانگل و روسدر برابر بودن با ...  كه است  »مانـدن   طـرف  يب
 .)2: 1ش  :همان(

 كـرد  يم يكه سع يوقت همان را در يفيضع ملت كي روس يهمدل با سيانگل همان« - 
 .)1: 11 ش :همان( »دينما يم رياس ... كند آزاد را خود

 :همان( »موعظه است نيهمه بر ضد قوان گرانيداست و عمل  يكند قانون اوچه  هر« - 
 .)11:2 ش

 :همـان (» داشـته باشـد   ماندن  طرف يب اي ها آن ضدبر  ايو  سيانگل و روسبا ... « -
 )2: 1 ش

 رو بـه  رو خـود  دشـمنان بـا   آلمانكه صفوف  هيروس و فرانسهعمده  دانيدر م يعني« - 
 .)1:4ش  :همان( »است

 .)1: 14 ش :همان( »هستند او نيمتحد و ها آلمانو ...  اتفاق دولكه ... « - 
 چهـار و  )نيمتفقـ ( طرف كي از كوچكده دولت بزرگ و  انيكه اكنون م...  جنگ« - 

  .)1: 19- 18ش  :همان( »برپاست )نيمتحد( گريد طرف از دولت
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  كردن  بندي طبقه و دهي نام )ج
 يده نام )1. ج
 .)6: 1 ش :همان( »گفت خود  يرسم نطق در...  ليچرچ مستر« - 
 .)6: 1 ش :همان( »نوشت...  شيهفت ماه پ هروبر گوستاو« - 
 .)8: 23 ش :همان( »بود داده ليتشك...  ييكايمرا شوستر مورگانمستر ...  جيتدر به و« - 
 .)3: 2 ش :همان( »شناخت... و  لريش و گوته...  كانت...  يرو از ديبا را آلمان ملت« - 
 .)11: 27 ش: همان( »است دهيرس... در  كون و كريكا يعني« - 
 .)2: 27ش  :همان( »ديافتتاح گرد تكيه فن نطق با مجلس« - 
  .)5: 25ش  :همان(» ...اشاره كرد  كرزن لرد« - 
  بندي طبقه) 2. ج
 دهي نقش) 1,2. ج
 .)6: 1 ش :همان( »سيانگل يةمجر ريوز ليچرچ مستر« - 
 .)8: 2 ش :همان( »سيانگل يةحال پادشاه« - 
 .)11: 36ش  :همان( »خود مختار ريوزتوسط ... « - 
 .)9: 25ش  :همان( »وزراء ئتيه« - 
 .)8: 23ش  :همان(» شده ليتشك يسوئد منصبان صاحب ميتحت تعل يژاندارمر« - 
 .)7: 1 ش :همان( »بودند...  ژنرال ينفر تحت سركردگ صدهزار« - 
 .)2: 3ش  :همان( »كرد محاصره...  سفرا« - 
 .)1: 11 ش :همان( »است يطرف يو ب يغرض يب...  پرفسور« - 
 .)9: 27ش  :همان( »داد شرح...  شركت سيرئ« - 
 دهي هويت) 2,2. ج
 .)14: 1 ش :همان( »كنند فرار...  داردانل از بتوانند شانيا يها ژنرال كه نيا با« - 
 .)14: 2 ش :همان( »فخر كنند ديبا انيسيانگل« - 
 .)3: 30ش  :همان( »كافرمقام معاونت دول  در« - 
  .)7: 27ش  :همان( »سيدسا به ها يسيانگل« - 
  يده ارزش )3,2. ج
 .)3: 2 ش :همان( »اسالم و كفر تقابل اميا نيا در« - 
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 .)2: 3 ش :همان( »اعتماد كرده خارجه شرف يب ندگانينماقول شرف  به« - 
 .)2: 4ش  :همان( »احداث كرده مغلوبه ملل« - 
 .)2: 1 ش :همان( »رانيا خود دشمنانبا  يدر همراه... « - 
 .)1: 27ش  :همان( »گذشت ينم گانگانيب ستم و جوردراز از  يروزگار« - 
 .)5: 1ش  :همان( »نفاق دول« - 
 .)1: 11ش  :همان( »است يطرف يب و يغرض يب كمال در مذكور پرفسور« - 
 .)11:1ش  :همان( »دارد طرف يب و متخاصماثر ملل  دو« - 
 .)2: 1ش  :همان( »است خودش...  فيضع اي يقواحتمال  فقط« - 
  چندموردي و موردي تك نمايي مشخص )د
  يوارونگ )1. د
  .)2: 28 ش :همان( »بود سال 200 باًيرا تقر رانيا يگلوكه  يقهر ةپنج« - 
  كردن  ِضمني  داللت) 2. د - 
 :همـان ( »اند شدهمعروف  رانيا خيمنصب مشهور كه در تار آن جمله چند صاحب از« - 

 )5: 27ش 
 .)2: 11ش  :همان( »دهيتراش  ليسب و  شير يها يفرنگتمدن ... « - 
 :همـان ( »هسـتند  ياسـ يس امور مشغول مردم از  يكم يليخ ةعد متمدنه ممالك در« - 

  )2: ديجد 1ش 
  فشردگي) 3. د
 .)3: 17 ش :همان( »نديآ يمكه  ياسافل خارج آن« - 
 .)2: 1 ش :همان( »است مكار ملتآن  ماتيتعل دانيم و« - 
 .)1:5ش  :همان( »در هر جا شكست خوردند غدار مكار دشمنان« - 
  .)1: 14 ش :همان( »يريجهانگ« و »يكش ملت« و »يوحش« يدول مركز كه« - 

  ييزدا تشخص 4,2,2,5
 كردن  انتزاعي )الف

 بـه  ختندير بيغر و بيعج يها استيربا  گرسنه و گدا جهال گله كيشد كه  نيا« - 
  .)1: 32 ش :همان( »فرنگستان
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 كردن  عيني )ب
  يمدار مكان )1. ب
 .)1: 1ش  :همان( »يسپار هند، در« - 
 .)3: 5ش  :همان( »فرنگستان در را شخص اين من« - 
 .)2: 1ش  :همان( »يماتتعل يدانو م يسانگل اسارت در فارس  خليج سواحل« - 
 .)8: 43ش  :همان( »خورند ميقورباغه را  فرنگستان در« - 
 .)2: 1ش  :همان( »برلين ةدارالسلطن...  ميان در« - 
 .)6: 1ش  :همان( »از غرب و شرق برعكس داردانل ةتنگ ينهم از« - 
 .)11: 36ش  :همان( »اخير هاي سال در مريكاا كه رسيده خبر« - 
 .)2: 6ش  :همان( »بزرگ ملل اروپا در« - 
  .)4: 2ش  :همان( »هست هم جا آن در معايب اين« - 

  يابزارمدار )2.ب 
 .)1: 7 ش :همان( »ميببوس را خارجه سالدات ةچكم ميبرو ديبا« - 
بروز  قلم زور  به را خود شرافت و هنر كه هستند ياشخاص فرنگستان يوزرا عيجم« - 

 .)5: 1ش  :همان( »اند داده
 .)6: 2ش  :همان( »يجنگ يكشتعالوه چند  به« - 
 .)3: 28ش  :همان( »فرو رفت نيآستدر  مرتبه كي« - 
 .)11: 27ش  :همان( »چند نفر قلمبه  كتاب نيا« - 
 .)1: 14ش  :همان( »اتفاق ممالك جرائد« - 
 .)5: 12ش  :همان( »مثل شطرنج بازار« - 

  وار اندام )3. ب
 .)2: 28 ش :همان( »بود سال 200 باًيرا تقر رانيا يگلوكه  يقهر ةپنج« - 

  تيماه نييتع 5,2,2,5
  ارجاعي فرد )الف

 .)8: 2ش  :همان( »پنجم جورج يگذار تاجموقع  در« - 
 .)6: 1ش  :همان( »نوشت شيهفت ماه پ هرو گوستاو« - 
 .)6: 1 ش: همان( »ريكب اسكندر يسركردگ« - 
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 .)1:7ش  :همان( »لتونيهمو ژنرال  يفرانسو داماتو ژنرال يسركردگ تحت« - 
 .)5: 26ش  :همان( »اشاره كرد كرزن لرد... « - 
  .)11: 27 ش: همان( »كرن و كريگا« - 

  ارجاعي كل )ب
 .)2: 27ش  :همان( »اند شدهصاحب حقوق ...  حكم  به خارجه ملل عيجم« - 
 .)20: 39ش  :همان( »ديغافل مگذر خارجه االتيخ قتيحق از« - 
 .)3: 17 ش: همان( »ابالغ بكند خارجه دول به رسماًرا  تيفرمان امن كه« - 
 )6: 1ش : همان( »اند نداشتهخود ... به سخنان پوچ  يچندان اعتماد زين سيپار ياهال ايگو« - 
 .)4: 30- 29ش  :همان( »بود ليدخ ها يخارج فشار« - 
 .)12: 4ش  :همان( »خارجه دول به ها  آن« - 

  كاوه ةروزنامهاي منتخب از  متن تفسير 3,2,5
. مؤلفه صورت گرفت 201 با ،يبررس مورد ةجمل 364در  كاوهكارگزاران غرب در  ييبازنما
 ،يكل ارجاع: نام برد نيچن توان يمرا  هيكاررفته در نشر به ييمعنا ـ يشناخت جامعه يها مؤلفه

 بـر  ياجتمـاع  كـارگزاران . يبنـد  طبقهحذف و  ،ييزدا تشخص ،يساز فعال ،يبخش تشخص
 و يبخشـ  تشخص ةمؤلفاستفاده از . شوند يم ييبازنما زانيم نيدر باالتر يارجاع كل حسب
 اسـت  هينشر گردانندگان تفكر و جامعه در يغرب كارگزاران بودن  فعال نشانِ زين يساز فعال
توسـل   ييبازنمـا  حيصـر  ريـ غ و دهيپوشـ  نوعِ به مكان، و زمان اتيمقتض حسب بر البته كه

 از تيـ حما مقطـع  دو در خصوص به غرب به هينشر گردانندگان كرديرو ليدل  به. اند جسته
 راتييـ تغ ،ييبازنمـا  گونـاگون  هـاي  رويه ه،ينشر يفرهنگـ    يخيتار كرديرو سپس و آلمان

 از كـردن   ينـ يع و يينما مكان عنصر از استفاده آلمان، از تيحما دوران در. دارد يمحسوس
 ـ  يفرهنگـ  ةيرو تر شيب انتشار، دوم دوران در اما. بود برخوردار درصد 5/58 حدود يزانيم

. است استفاده مورد ييبازنما ةمؤلف يكل ارجاع تر، شيب بعد، ةدوردر . مورد نظر بود يخيتار
بـه   نشيگز بدون و كامل طور  به ديبا كه شود يم گرفته نظر در تيكل كي صورت  به غرب

 ،كاوه ةدوبارانتشار . شود در اقتباس و تقليد صرف، توصيه مي ايراني، ةچار  راه و دكرآن رو 
 نيچنـ  يرا بـرا  الزم ةنـ يزم ،بـود  يياروپـا  تمدن شرط و ديبالق جيترو جهت در تر شيكه ب

 يبرخـ  تا شد يم موجب صراحت نيا. كرد يمفراهم  يبه كارگزاران غرب يحيارجاعات صر
 صـراحت  نيـ ا بـه  مطلـب  نيـ ا گفتن اما اوست با حق چه اگر كه شود وارد او به انتقادات
  ).82: 1382 ،بهنام( است استيس و اطياحت خالف
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  يريگ جهينت. 6
 ـ   يشـناخت  جامعه يها مؤلفه بستن كار  به زانيم در معمول تفاوت با ،كاوهو  قانون ةينشردو  هر
 هـر  در ،يغرب كارگزار. اند مودهيپ فرنگي ـ  يغرب كارگزاران ييبازنما در كساني يا هيرو ،ييمعنا
 ميـان  در تجـددگرا  ةانديشـ از  منـد  قـدرت  هـايي  رگـه وجـود   ليدل  متجدد ايراني، به ةينشر دو

 بـه  و صـراحت  بـا ، )زاده تقـي  سيدحسـن  و الدولـه  ناظم خان ميرزاملكمويژه  به( آن گردانندگان
كـه   قـانون  ةروزنامـ  كه دهد يمنشان  هيدو نشر يرازگونگ زانيم. اند شده ييبازنما فعال صورت 

 يتـر  كمپرداخته بود، از صراحت  يو خود يگريگفتمان د قيبه تلف خان ملكم ةشياند يبر مبنا
خواهـان   راه آغـاز  وي در زيـرا  اسـت؛  دارربرخو كاوه ةنشريبا  سهيدر مقا يگريد ييبازنما در

عناصر  ايراني ةجامعگمان مجبور بوده است با توجه به مقتضيات  مشروطيت در ايران بوده و بي
 ةدرجاز  زيدر قانون ن يغرب يگريد ييبازنما. تمدن غربي و فرنگي را منطبق با اسالم نشان دهد

ـ  يـي گرا دارد تا با مصـلحت  يسع تر شيب قانون اما ،است برخوردار صراحت يباال نسبتاً  شيپ
خواهان كه  آرزوهاي مشروطه رفتن  باد بر از ناشي تاريخي ةتجربوجود  ،كاوه ةروزنامدر . رود

 ييتجددگرا شدرواج عام يافته بود، سبب  كاوهمؤسسان  عنوان  به نيبرل ةكميتدر ميان نخبگان 
 ايرانـي  و خـود  چون هم هايي مؤلفه و دشو ريبه فرهنگ غرب تعب شدن  مطلقِ  ميتسل يمعنا  به
. دشـو  ريـ مانـده و حق  عقـب ) كارآمـد موفـق و   يتمدن ـ  يفرهنگ اسطورة كي( غرب برابر در

 يـي گرا از مصـلحت  يروزنامـه و دور  نيـ غـرب در ا  يبه كارگزاران اجتماع حيارجاعات صر
 هـر . دشـو  يمـ  يگريد ييروزنامه در بازنما دو يها هيرو انيم زيخان، موجب تما خاص ملكم

هواخـواه   فكران روشن جمله از خان ملكم چون هم زين كاوه، ياصل محور ةمثاب  به زاده يتق چند
 حـاكم  ياسـ يس و ياجتمـاع  بافت و طيشرا امابود،  يگر روشن ةشياند ريتحت تأث يترق ةديا

  بـه  روزنامـه  دو هـر  عوض در ،اماباالتر از كاوه باشد؛  ياندك قانون يرمزگونگ تا شد موجب
  .سازند ييبازنما ايپو يرا در قالبِ كارگزار »يگريد« يترق ةديا تيحاكم ليدل
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  )كاوه و قانون( رازگونگي ميزان و متون در پوشيده مدار گفتمان هاي مؤلفه بسامد
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 در ياجتمـاع  كـارگزاران  يرسـاز يتصو يهـا  وهيشـ «). 1384( نيحس رزمجو، و اهللا تيدآيس ،يزيتبر يدريح

 دانشـكدة  ةينشـر  ،»ييمعنا/ يشناخت جامعه يها به مؤلفه تيگفتمان با عنا يهيتوج ليتحل: يفارس گفتمان
  .48 ش ،زيتبر دانشگاه يانسان علوم و اتيادب

 مركز: تهران ،]گرانيد و[ يزديا روزيپ ترجمة ،گفتمان ليتحل در يمطالعات). 1382( فان انوسيآدر تون ك،يدا
  .ها رسانه قاتيتحق و مطالعات

  .نو نشر: تهران ،يامام ميكر ترجمة، 2ج  ،ها يسيانگل نيب در انيرانيا). 1366( سيدن ت،يرا
  .مدبر: تهران ،قاجار سلطنت دورةدر  رانيا). 1378( اصغر يعل م،يشم
  .نا يب: تهران ،يخيتار مدارك). 1355( ميابراه ،ييصفا

  .يننشر : تهران ،جامعه و گفتمان). 1380( ديعضدانلو،حم
  .ندهيآ: تهران ،گفتار يجادو). 1379( محمدجواد كاشي، غالمرضا
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  .14 ش ،ياجتماع و يانسان علوم نامة پژوهش، »گفتمان يانتقاد ليو تحل گفتمان«). 1383( محمد ،يفاضل
 مركـز : تهـران  ،]گـران يد و[ رانيـ پ سـته يشا فاطمـه  ترجمة ،گفتمان يانتقاد ليتحل). 1379( نورمن فركالف،

  .ها رسانه قاتيتحق و مطالعات
  .هرمس: تهران ،ستميب قرن در رانيا فكران روشن). 1383( يعل ،يصريق

 و يتـ يترب علـوم  در يفـ يك و  يكمـ  قيـ تحق يهـا  روش). 1387( گـال  سيجـو  و بورگوالتر  ت،يمرد گال،
 .يبهشت ديشه دانشگاه و سمت سازمان: تهران ،]گرانيد و[ نصر احمدرضا ترجمة، 2ج  ،يشناس روان
  .نا يب: تهران ،داستان جهان و ياجتماع تيواقع ان،يرانيا). 1358( ديجمش پور، يمصباح
  .گفتمان فرهنگ: تهران ،ينوذر ينعليحس ترجمة ،گفتمان يها هينظر بر يا مقدمه). 1380( انيدا دانل، مك
  .ريركبيام: تهران ،هما ناطق ةمقدم با و كوشش  به ،قانون). 1355( الدوله ناظم خان ملكم

  .گفتمان فرهنگ: تهران ،يمحمد فتاح ترجمة ،گفتمان). 1382( سارا لز،يم
 تـا  مـتن  دسـتور  از گفتمـان  ليـ تحل در يمطالعـات : در ،»يانتقاد يكاو گفتمان اصول«). 1382( تئون ك،يدا ون

  .ها رسانه قاتيمطالعات و تحق مركز: تهران پور، بهرام يعل شعبان ترجمة ،يانتقاد يكاو گفتمان
مـدار بـا    گفتمان ييمعنا يشناخت جامعه يها مؤلفهگفتمان با استفاده از  ليتحل«). 1381( اهللا لطف ،يارمحمدي

 ،كرمـان  دانشـگاه  يانسـان  علـوم  و اتيادب دانشكدة ةينشر ،»يكارگزاران اجتماع يرسازيبه تصو تيعنا
 .11 و 10 ش

  .هرمس: تهران ،يانتقاد و جيرا يشناس گفتمان). 1383( اهللا لطف ،يارمحمدي
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