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دهكيچ
. ر و وسايل مختلفي براي تعامل و كنش ارتباطي و فرهنگي وجود داشته اسـت              از ديرباز ابزا  

ي ي تخيلي جهانگردان است كه البته پيـشينه       هانامه و داستان  يكي از اين ابزارها، سياحت    
ي در وهلـه  هـا نامهي بسياري از اين سياحت    كارويژه. رسدي قبل مي  هاآن در غرب به سده    

يكـي از ايـن   » بيـگ ابـراهيم ي نامـه سـياحت «. ود بوده اسـت   نخست، نقد مناسبات موج   
هدف ما  . هاست كه در زمان قاجار منتشر شد و تأثير زيادي بر انقالب مشروطه داشت             كتاب

ي نخست در اين مقاله، كشف مضامين آشكار و مستتر اين متن مهـم بـراي فهـم                  در وهله 
هـدف ديگـر، درك   . اي آن اسـت هتأثير آن بر افكار مشروطه خواهان و نيز كـاركرد رسـان          

. شناسـي سياسـي اسـت   ي جامعهاجتماعي آن عصر از زوايه     سياسي و    ،مناسبات فرهنگي 
اسـت كـه در شـمار       » روش تحليل تماتيك  «گيري اين دو هدف،     روش پژوهش ما براي پي    

آوري و تحليل داده كيفي بدست آمده از متن دريافتيم كـه  ما با جمع  . ي كيفي است  هاروش
سازي مردم به منظور دگرگون ساختن شـرايط روزگـار خـود            ش نويسنده در جهت آگاه    تال

شناسـي آن   آسـيب «سـپس   » ترسيم وضع موجود  «در اين زمينه او نخست به       . بوده است 
بـه  » آل  ترسيم وضعيت ايده  «و باالخره   » ي برون رفت از آن شرايط     هاراه« و بعد   » وضعيت  

آشكارسازي و مقوله بندي اين مضامين مهم و ارزشـمند          . نحو ظريف و دقيق پرداخته است     
كند و افزون بـر ايـن،       ي مشروطيت كمك مي   باره ما به غني سازي ادبيات موجود در       به نظر 

توانند مـا را در فهـم مناسـبت         اين مضامين داراي بار مفهومي و نظري مهمي هستند و مي          
.ي گذشته ياري رسانندسياسي و فرهنگي و اجتماعي دو سده
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لهئان مسيب
. مانده از آن دوران استي گذشته متون باقي و اجتماعياسي شناخت اوضاع سي از ابزارهايكي

 و ، لزوماًافتهين متون بازتاب ين است آنچه در اكه ممكم ياز واقفيته نكن نيه بر اكهر چند 
. ستي ني منطقيعائ، ادين ادعائيت نباشد و اساساً چني واقعي، بازنمائ»طابق النعل بالنعل«
اند و ردهكسندگان تجربه ينو/سندهيه نوكي مختلفي و رخدادهايتي و شخصي روانيهايژگيو
ده شده يح آنچه فهمي صحيده و بازنمائيزان صحت فهم پدي مزي اغراض و اهداف مختلف و نزين

يدهي اگر ايحت. دگاه اشخاص استيت از خالل دي، فهم واقعيني عيالت بررسكن مشيتراز مهم
 مرحله سنده ما را وارديات نوين/تيه بر نكيم، تينار بگذارك لحظه يكمؤلف روالن بارت را مرگ 

. ردكخواهد »  انسانيهياستدالل بر پا «ي شناخت وي منطقيخطا
يني عيادهيتوان با اثر به صورت پدي مهكد است آن است يان نقطه امين مياما آنچه در ا

نم خود اثر و يم، به صورت مشخص ببيداشته باش» يت خوانين«ه قصد كآنيم و بيمواجه شو
. ندكيجا رهنمون مك آن، ما را به يهاهيدرون ما

كشيران، بي اي و فرهنگي اجتماعياسير گذار در تحوالت سي تأثيهاتابك از يكي
ز و تأمل ي شگفت انگيهيامتاب نه تنها به خاطر درونكت ياهم. گ استيبميابراهينامهاحتيس

ن بار در ي نخستيد برايه شاكل هم هست ين دليه به اك بخش آن بلي وجه آگاهزي و نز،يبرانگ
. پرداختيار عمومكر افي ارتباط بدل شد و به تنوين براي نوي، به ابزاراحت نامهيران سيخ ايتار

 نوشته شده، نقد و 1يان مراغهيبدالعانيا به قلم حاج زيه گوكگيبميابراهنامه احتيهدف س
ن يران قبل از مشروطه است، اي جامعه اي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعياسي اوضاع سيبررس

.  استييگرا و خرافهيپرستهنهك مبارزه باعادت و سنت، ي برايتاب در واقع رهنمونك
ت ي با وضعشورهاكسه اوضاع آن ير ملل بوده، به مقاي سايهاشرفتيه شاهد پكسنده ينو

قد  تماميانهيي، آيين بازنماياس و اي آن قيجهينت. ان پرداخته استيرانيمانده انابسامان و عقب
 نخست ي و ناراستيژكن همه يند و از ايبيش را در آن مي خوك روزگار اسفنايه آدمكشده 

شهيندت خود اكشور و مملكش و فرجام ي خويد و در بارهيآيمتأثر شده و سپس به خود م
. ندكيم

، »يسروكاحمد «، »يرمانكناظم االسالم « از مورخان مانند؛ ياريه بسكل است ين دليبه هم
ع در يان و تسريراني ايداريتاب در بكن ير شگرف ايبه تاث»يعبداهللا مستوف«و » ادوارد براون«

منتشرمستعارنامبام،يگفتكهچنانكتابنيارايز،داردوجودي ياهديتردكتابي اصلسندهينوي بارهدر-1
:1350پور،نيآر ( بهكنبدمراجعهشتريبي آگاهي برااستخارجمقالهنياحوصلهازآنليتفصكهاستشده
306-307.(
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تاب محافل كنيتاب را بزرگتركن ين مورخان،ايا.  به مشروطه باور دارنديم استبدادير رژييتغ
توان ي را ميمتر مشروطه خواهكه كشود ي من اساس گفتهيدانند و بر هميمشروطه طلب م

)150: 1384، يفروغ. (ر قرار نگرفته باشديه آن را خوانده و تحت تاثكافت ي
گ به يبميابراهنامه احتي سي پرواي،قلم تند و بن پوري آرييحي همچون يبنا به نظر مورخان

ن يدر نگاه ا) 309: 1350ن پور، يآر. (پردازديه بوده مك مردم، همچنان ي زندگييبازنما
. رهستندانمقصيرانيتاكدرفالي مختلفيهانامه، افرادوگروهاحتيس

انعينامردرميهاكتاستياسلبمسوولييتفاوتيبيسندهبودهاست،نوعيههموارهموردتعجبنوكدرواقعĤنچه
ن، يدينگهبانيفهيعدولعالمانازوظ. گبودهاستيبميابراهسندگانمورداعتراضيام،شعراونوكلما،ح

هان، پادشايامگكسان، خوديسندگان، انتقادازخوشنويشعرشاعران، انتقادازنثرنويانتقادازمحتوا
.اندران موثر بودهيهمه و همه در بوجود آمدن اوضاع نابسامان ا... ران و ياختالسوز

مردم و يخبريوبيپرورگ،عالوهبرآن،تنيبميابراه
ز ين منظر نيز مهم دانسته و از ايردنبهĤن را نكمانواعتراضنكحايرشهرگونهظلموجورازسويپذ

.ندكي مينيبشيوال په رو به زك بلي بهبوديران را نه به رويت ايوضع
نه موضوع پژوهشيشيت و پياهم

بان بوده و در حوزه علوم ارتباطات و يشتر مورد توجه محققان و اديگ بيبميابراهنامه احتيس
يهاتابكان يدر م. متر به طور مستقل به آن پرداخته شده استكياسي سيشناسجامعه

و» ادوارد براون«، »يسروكاحمد  «،»يرمانكناظم االسالم « همچون يمتعلق به مورخان
دام به بعد كچ يان اشاره داشتند و هيراني ايداريتنها به اثرات آن در ب... و » ياهللا مستوفعبد«

ام به آن ي رساندن پي از ابزارهايكيا به عنوان يشناسانه و  جامعهي و با نگاهييمحتوا
.نپرداختند

ي آگاهيژهياروك.  استيزيوجه جالب و تأمل برانگگ يبميابراهنامه احتي سيارد رسانهكارك
ن ي از اي اجتماعي، سياسي و فرهنگيهاتي واقع)زيآم البته اغراقيگاه(ق وصف ي از طريبخش

ات مردم، ين نشان دادن روحيها و همچنيي داستان با شرح نارسايراو. ه قابل فهم استيزاو
ن يند و بدكي مجادي را ايپندارظه و هم ذات خواننده حس وقوع در لحيبرا... ام، علما و كح

.ندكي م به مخاطب منتقلش رايام خوي همدالنه پيتيسان با خلق موقع
يهاشهياند» ليصور اسراف«ر ي مشروطه نظي بعدر گذاري مطبوعات تأثيپاتاب، همكن يا
ي و فرهنگينيات د، اصالحياسي و سيع، توسعه اقتصادي صناي قانون، ترقي را دربارهييشرويپ

در » نيحبل المت« انتشار روزنامه ناركگران در تاب را پژوهشكن ي ا.رده استكمطرح ... و 
طالبوف در» ليرسا«و » تاب احمدك«مت در مصر، كح«ا و يثر«، »پرورش «يهاته، روزنامهكلك

ن ي اثر اي در بارهيسروك.ندداني مشوركت در خارج از ي مشروط مهميا رسانهيهاهي پاقفقاز، از
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 بد خود به يه در آن روز به جز از زندگانكان يرانيانبوه ا«:  مردم نوشته استيداريتاب در بك
ان كشدند و تيدار مي از خواب بيتاب تو گفتكن يبردند، از خواندن اي گمان نميگري ديزندگان

.)113- 114: 1380، يسروك(» خوردنديسخت م
ار ك تحول اف گذرا به نقش آن دريا صرفاً اشارهتابهاك ما اغلب پژوهش و يهايس اما مطابق برر

. اندردهكاند و در آن تأمل دهياوكز آن را ير و تأمل برانگكن بيتر مضاممكاند و و آراء مردم داشته
ي بررسنه بهين زميه دراكتاب است كي زبانيهايژگيها ون پژوهشي از ايكيي دل مشغولمثالً

ل رمان در افق يتحل «. پرداخته استيرفارسي، عناصر غيانه، لحن رسمياربرد عناصر عامك
يرديك به عنوان رويل گفتمان انتقادين اثر، تحليدر ا. گر استي ديها، از نمونه» آنيگفتمان

. ستگ انجام شده ايم بينامه ابرهاحتي سي با مطالعه مورديات فارسيل رمان ادبيجامع در تحل
 شده است و گفته ي قاجار معرفيهاومتكنامه در تقابل با حاحتين پژوهش، گفتمان سيدر ا

، يقباد(رده است كجاد يننده در مردم اكجييو تهه مبارزهي روحين گفتمان نوعيه اكشده 
ن دو بر هم در ير ايت و تاثيل بافت متن و موقعي اثر فوق، درصدد تحليسندهي نو.)877: 1394

.  استي رمان فارسيريگلكش
، به قلم»گنقد زباني سياحتنامه ابراهيم بي و نامههاي انديشه و زبان در كتاب سياحتتازه«

 و راضيه جمالي سنگرينوشته »  تعصب اونامه ابراهيم بيگ يا باليسياحت«، عصمت خوييني
نامه انيپا.  نوشته شده استي ادبينامه با نگاهاحتيه درخصوص سك است ياز جمله مقاالت... 
» نامهاحتي رمان سيشناخت جامعهيسبرر«، »گيبميابراهينامهاحتيس«سم در ي رئاليبررس«
گ يبمينامه ابراهاحتي سي به بررسيشتر از منظر ادبيه بك است ييهاان نامهيز از جمله پاين

همسان دانستن آن با « و » در انقالب مشروطهياثر گذار«م، يه گفتكهمچنان . اندپرداخته
د بر كيو تأ) 7: 1388سپانلو، (» نسه روسو، در انقالب فراك ژان ژا اثريتاب قرارداد اجتماعك
)113-114: 1382، يسروك(» ت نابسامان خودي مردم در اعتراض به وضعيدارينقش آن در ب«

رار شده كتاب از زبان محققان مختلف تكن ي ايه دربارهك است كين مشتريها و مضاماز تم
.است

ل و سنتز ين متن است تا با تحلي ا روشن و پنهانيهاامي پيارسازكفهم و آشجانيهدف ما در ا
 و ي، اجتماعياسي، مناسبات س نسبت به اوضاع و احوال آن زمانهيترقي عمكها در آنيعلم

ه منابع كي و از آن جائهين زاوي از ا.ميومت بدست آورك ح مردم و روابطن مردم وي بيفرهنگ
ومت، در زمان قبل از كم با قدرت و حرقابل استناد درخصوص رابطه مردي غيا تاحديمحدود 

ط سانسور و ي در شرايخي تاريفيتب تالك از منابع و ياري بس،يمشروطه وجود داشته و از طرف
گاهي جاق زمان خود را به نگارش درآورند،ياند حقااند و مورخان نتوانستهخفقان نوشته شده

يه به واسطهك است يتاب از زبان فردكن يا. شودي متر برجستهگيبميابراهنامه احتيتاب سك
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 از ومت نداشتهكب حي از تعقيشور و استفاده از نام مستعار، هراس چندانكحضور در خارج از 
ت مردم و ي پنهان وضعيهاهيق و الي حقايي بهتر به بازنمااد توانستهي و به احتمال زن رويا

ومت بپردازد كح
ق جامعه را در ياند حقاها، مورخان اغلب نتوانستهومتك خفقان ح بسته ويدر واقع، در فضا

 از يمتركات، ترس و هراس يل در قالب هنر و ادبين دلي بگنجانند و به هميخي تاريهاتابك
ت يقت و واقعين گونه آثار به حقي در ايخي و تاريل تحوالت اجتماعين دليسانسور بوده و به هم

ران وجود دارد، يها در جامعه اياستكگ، دردها و يبميابراهنامه احتيدر س. تر بوده استيكنزد
. رديگي هم صورت نميل اعتراضين دلياورده و به همياما مردم آن را به زبان ن

ن مصر ك سايهني و مي تعصبات ملي و دارايراني تاجرزاده ايكگ، يبميابراهقهرمان داستان 
ارت امام رضا يبه قصد ز. ندكيران سفر مياو به ات يه پس از درگذشت پدر و بنا به وصكاست 

در طول سفر به سفارش پدر، . شوديجا عازم مشهد م استانبول و سپس از آني ابتدا راه)ع(
ب پس ازبازگشت ين ترتيند و بدكيادداشت ميآمده را شيها و حوادث پدهيها و شندهيد
.)142: 1390، ينيخوئ (رديگيل مكشي ويهاادداشتيان يگ از ميبميابراهنامه احتيس

ند كيان مي آن را بيارهاك اعتراض و راهيوهي خود شيگ در سفرنامهيبميابراهاز نظر نگارنده، 
ي ادبيهارگذارتر از جنبهي تاثيخي و تاري اجتماعيها جنبهيتاب، داراكن ين منظر ايو از ا
شه صاحبان قدرت و يء و موجب تحول در اندان خود منشايراني اكت اسفناي وضعيي بازنما.است

.مردم شده است
د در ي جديرديكگ هم به عنوان روش و رويبميابراهنامه احتي سيل مضمونين اساس، تحليبر ا

ر يگ، تاثيبميابراهينامهاحتي سيهيما درونيه بررسكنياو همار رفتهكتاب به كن ي ايبررس
.روطه نشان خواهد داد قبل از مشيركآن را بر تحوالت ف

ن ي و مهم اي اصليهاها و تممؤلفهتواند يه مكت است ي اهمين منظر داراي از ال فوق،يتحل
 از مورخان، مردم را به انقالب ياريه به باور بسكي و انقالبي نوشته ادبيكرمان را درخصوص 

.والت زمان خود نشان دهدر آن را بر تحيرده و تاثكييخواند، شناسايه وضع موجود فرا ميعل
گ يبميابراهينامهاحتيخواهد نشان دهد، سيه مك است يتاب روشكيكل تماتيدر واقع تحل

. م بوده استيج احساسات مردم سهيين اندازه در تهيه تا اك بوده است يني چه مضاميدارا
ها و عادات ناپسند يالقاخيها، بيدادگريگ، بيبميابراه مشاهدات  با استفاده ازيكل تماتيتحل

...مان و ك حايارك، غفلت دولت، ستميعدالتي و بيقانوني علما، بيتفاوتي و بياركبيان، فريرانيا
.شاندكي مريرا به تصو

نامه احتي سي به بررسيتشافكوه اي به شياز طرف.  استيفكين پژوهش يروش ما در ا
ه غالباً ك است ييهازيتشاف چك به دنبال ايتشافكروش پژوهش ا.م پرداختيگ خواهيبميابراه
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توان با ي م رايتشافكروش ا.هاست آنييدر جهت رونماها پرسش/اند و پرسشدر پرده مانده
ا يز با افراد كات، صحبت با متخصصان حوزه مربوطه و انجام مصاحبه متمري ادبيجستجو

.ردكدنبال ... نظران واساتيد و صاحب مختلف، مشورت با يهاخواندن متون و نوشته،هاگروه
رها را يگر محقق تنها متغيبه عبارت د.  بر مشاهده استي و مبتنيرتجربي غيتشافكپژوهش ا
ر يشف و تفسكين مطالعاتيدرچن. ديجاد نمايها ا در آنيرييه تغكند بدون آن كيمشاهده م

 است ي جا، شناخت وضعيتني در ايهـدف اصـلـ. رها مدنظر استي متغياركروابط بدون دست 
 الزم وجـود ندارد، به عبارت ديگر، در اين نوع تحقيق، محقق به يهاي آن آگـاهـيبارهه درك

يبتواند موضوع تحقيق را به خـوبـها آنكمكه با ك است ي به اطالعاتيدنبال دستياب
. بـشـنـاسـد

م و يپردازيل داده ميزمان تحلهم ويآورها به جمع پرسشييف نهايش از تعرين روش، پيدر ا
ها اجازه  مورد مطالعه، به دادهيه با ورود به حوزهي نظريكفرض گرفتن شي پيمحقق به جا

.نديدهد تا خودشان سخن بگويم
ت به يه عدم عناك وجود دارد يفيار ظري بسيتهك نيفكييهار روشين روش همانند سايدر ا

 بودن يرد و آن وجه تعاملكل خواهد ك را دچار مش شدهيآور داده جمعييآن چه بسا روا
يوهي است و معموالً به شيتشافكار ما اكگر، هر چند يبه عبارت د.  داده استيآورجمع

شي پييبا روش استقراست در واقع ماي نيافكن روش يم ايدانياما م. شودي م انجاميياستقرا
ن ين رفت و برگشت بيان اي و سپس در جرميرسي ميتر نظريلكياتكم و بعد به نيرويم

ه به ما كم يابيي مدست»1استتناج گمانه زنانه «يا نوعي» يا حرفهيحدس«اس، به ياستقراء و ق
.ندكي مكمكر متن يدر فهم و تفس

شود و هم ترم تا هم مطلب روشنين پژوهش مثال بزنيه از همكد يضاح مطلب اجازه دهي ايبرا
يما با توجه به مطالعه قبل. تر گرددن روش، ملموسيترآگاه به امك خواننده يبراار ما كيوهيش

ران در يت جامعه ايمثالً واقع. ميارگذار در ذهن داشتهين متن تأثي ايباره در يلكييهاپرسش
يدي جديهادهيان مطالعه متن به ايگ چه بوده است؟ اما در جريم بي ابراهينامهاحتيس
ه به كها ما را واداشت  شد و آن پرسشيگري ديهاه موجد پرسشكم يافتيست  ديگريد
م حاال با يا از دور بر آتش داشتهيه ما قبالً دستكم انگار ي در متن بپردازيشترياو بكندوك

و ترلي اصكت درينامتني فهم بن خطوط وي خوانش روشمند ب با متن ويكيوگو نزدگفت
ر يز از ساي از موارد متماياري در بس رايفكيه پژوهش كن است ي و هممياافتهييتريقيعم

1-(abduction)استيخوباريبسمعادلمانظربهكهاستي آشوروشيداري ساختهايگومعادلنيا.



�43ايرسانههايكارويژهتاواقعيتبازنمائيازبيگ؛ابراهيمينامهسياحت

 در يت با آزاديش از مشروطيران پي در ايف مفهوم آزادي ظريسهيمثالً مقا. 1ندكي مهاپژوهش
. گري ديشورهاك

سواالت قبل از پژوهش
ان نگاه ي چرا مران،يت جامعه اينامه در انتقاد از وضعاحتين موجود در سيبا توجه به مضام.١

ران متفاوت ي ايرده، با نگاه مردم عادكي ميران زندگيه در خارج از اكگ يم بي مانند ابراهيفرد
 اطراف يهاياستكع و يرد متفاوت را در برابر وقايكگ دو رويم بيبوده است؟ چرا مردم و ابراه

دهند؟ينشان م
ي و قشربندي، علمي، فرهنگيتصاد، اقياسيت سيگ توانسته وضعيم بي ابراهينامهاحتيا سيآ.٢

اس دهد؟ك انعيران را به روشني اياجتماع
گ چه بوده است؟يم بي ابراهينامهاحتيران در سيت جامعه ايواقع.٣
A.زمان خود موفق يها و خرافهيني، دي اخالقيهابي آسيي در بازنمايا تا چه اندازهيامراغه 

بوده است؟
B.ييهامؤلفهشرفته غرب در قالب چه يسه با جوامع پيمقاران در ي جامعه اي عقب ماندگيشهير

ر شده است؟كذ
C.است؟ييهاران معطوف به چه حوزهيت ايگ از وضعيم بين انتقاد ابراهيشتريب 
مان به انتقادها چگونه بوده است؟كپاسخ و نگاه حا.٧

سواالت بعد از پژوهش
د داشت چه بود و چه كيها تا از اوضاع بر آنييشرفت و رهاي پيگ برايم بيه ابراهكياتكن.١

 داشتند؟يالزامات
رد؟كيآن صحبت مبهمردموامكحالتزاموواحديقانونوجودگ از لزوميم بيچرا ابراه.٢
 است؟ييهامؤلفهت از نگاه او معطوف به چه يتربومينقش تعل.٣
A.؟شورها چگونه استكر ياس با سايران در قي در ايت آزاديگ وضعيم بيبه زعم ابراه
B.از يكيگ يم بي از نگاه ابراهيون درباريا همان روحانييومتكون حي و روحان از علمايچرا برخ 

1اند؟ان عنوان شدهيراني ايت و بدبختكن فاليمسبب

ازي برخدرديشاكهچنان. ستيني كمي هاروشجملهازپژوهشوهاروشريساي ارجكمي معنابهادعانيا-1
هنوزكههنوزوهستندراهي ابتدادرهنوزي فيكي هاروشآنكهضمنباشدروشنيترمناسب،يكمروشعلوم
ي جانبدارماكهمعناستنيابهنكتهنيااختنسنشانخاطر. استسازمسئلهآني ائيپاويي روامسئلهاست
مختلفمسائلي بارهدرمابهي بهتروترقيعمدركمابهكهها،روشنيازاكدامهروميانداشتهي روشبري خاص
.ميكنيماستفادهآنازومينهي مارجراآنمادهد
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C.شور داشته است؟كشرفت ي با عدم توسعه و پي چه ارتباطيفساد اقتصاد
گ بوده است؟يم بي مردم بارها آماج انتقاد ابراهيتوجهيچرا ب.٧
ها چه بوده است؟ي رفع نابسامانيگ برايم بي ابراهييهاحلا راهيها گاهزيگر.٨
ت علم وجود دارد؟يتب و وضعكس مي و تأسييگراح خرافهيان تقبي ميچه ارتباط.٩

الت خود از ك رفع مشيگ برايم بي ابراهيست و چرا همگان حتيران چي در ايخوارل رشوهيدال.١٠
ند؟كيآن استفاده م

و اعتقادات مردم چگونه بوده است؟ن يت ديوضع.١١
روش پژوهش

ل يل متن به نام تحلي تحليها از انواع روشيكين مقاله يار گرفته در اكروش پژوهش به 
يكل تماتيتحل. ر داده استيل و تفسي، تحليژه از گردآوري ويوهيه در واقع شكاست، 2يكتمات

 مورد ي در حوزهي و مفهوميت نظرايجاد ادبين به ايادي و بنيتشافك، به طور ايا مضموني
ك مشتريي معنايها بر اساس مقولهي متنيها، دادهيكل تماتيدر تحل. پردازديمطالعه م

دام از ك شده در هر يبند عبارات گروهكت بر اساس وجوه مشتريشود و در نهاي ميبندگروه
ييا تم نهاييزك تم مر،يي و در مرحله نهاي اصليها، تمي سلسله مراتبيندي فرآيمقوالت و ط

.)135: 1391 سرشت، كپا(شود ي مييشناسا
. استي متنيهال دادهي در تحليفكييهال دادهين روش تحلياربردترك از پريكل تماتيتحل

 اف ينوشته هر» يفكييها در دادهيدگرگون«  با نام يتاب كنهين زميدر ان منابعي از بهتريكي
« تابكم يتوان مينهين زميگر در ايز جمله آثار مهم دا.است) Wolcott, 1994(ات كول

 ,Boyatzis (شياتزيچارد بويربه قلم » دك و ساخت يكل تماتي؛ تحليفكياطالعات  دريدگرگون

 ,Guest(اران ك و همگرِگ اس گستينوشته» ياربردكيكل تماتيتحل«تاب ك، )1998

MacQueen, & Namey, 2011( يفكيردن پژوهش كپارچه يكب و كيتري راهنما«و باالخره «
م ينكاشاره ) Sandelowski andBarroso, 2006 ( بروسوي و جولكيت سندلوسيمارگربه قلم 

ه كها ن روشي از ايكين مقاله صرفاً با ياند ما در اح دادهيوه را توضين شيات فراوان ايه با جزئك
.ميان متن پرداختهيل ايبه تحلات معروف است،كبه روش ول

:داندي مريل و تفسيتحلف،ي توصي عموميها را شامل سه مرحلهل دادهيتحلنديات فراكلو

ارتباطشكبدون. استمشهودكامالرانيامعاصري اجتماعوي اسيسمسائلدرتيروحانمسلطنقش-1
هرزينمقالهنيادر. داردي اديزتياهممشروطهانقالبدرهاآننقشژهيوبهانيبازارومردمباعلماوونيروحان

كهاستدرباربهوابستهونيروحانهماناي ينيدي ظاهري علمامنظوراست،شدهاشارهعلماي تفاوتيببهجا
. استآمدهخشمبههاآنعملكردازگيبميابراهبارها

2. thematic analysis
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تواند ي موركنظم مذ. رنديگي م قراريوستار زماني نظم و پيكها در ف، دادهي توصي در مرحله-
.ق باشديننده در تحقكت كا مشاريبر اساس نظر محقق و

ن مرحله از ي ايو. شوندي ميبندم و مقولهيتنظ،ي دهها سازمانل، دادهي تحليدر مرحله-
.خواندي ميفكي پژوهش يمكپژوهش را بعد 

رد يكرونيتره مهمكشوند ير مي مختلف تفسيها بر اساس الگوهاز دادهير ني تفسي در مرحله-
 استياسهيرد مقايكن جا، رويدر ا

يرها و گام دوم برقرام اول، استخراج تمد برداشته سود، گايها دو گام مهم بار دادهيدر تفس
.)4: 1391، ي نوري و قاضيمانينر( است يك تماتيا الگوي نقشه يكها در ان تميارتباط م

)39: 1392م، يصم: (دهنديها در چهار قالب خود را نشان م دادهيكل تماتيدر تحل
هال دادهك-1
ها از دادهيامجموعه-2
ها از دادهيانمونه-3
ها از دادهيادهيبر-4

 ماست، يهال دادهكيرندهيگ دربرگيم بي ابراهينامهاحتين مقاله، جلد نخست سيدر ا
دام كها و شهرها مختلف است هر انكه برگرفته از مشاهدات او در مك» گيم بيانتقادات ابراه«

ر و ارتباط يسها و تف از دادهيا انتقادات نمونهيبندمقوله. هاست از دادهيابه طور مجزا مجموعه
. استها از دادهيادهيز بريان مشاهدات نيم

1گيم بي ابراهينامهاحتي سيكل تماتيتحل

. استي مضمونليتحلوهيشنيترسادهم،ياكردهاستفادهآنازي پژوهشگزارشنيادرماكهي كيتماتليتحل-1
آنترجمهازاصطالحاتبودني تخصصواسطهبهكهدهديمنشانكيتماتليتحلتركاملي وهيشليذنمودار
.ميديپوشچشم
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ي متنيهال دادهيمرحله اول و مرحله دوم تحل
م و ي، تنظيبودند، در مرحله دوم سازماندهف شدهيتوص1ه در مرحله اولكي متنيهاداده

ن مرحله يا.  برخوردار استييت بااليمرحله از اهمن يت محقق در ايخالق. شوندي ميبندمقوله
ه مرحله كاما قابل توجه است . ش حجم مقاله، آورده نشده استي از افزايريل جلوگيز به دلين

ل ي مرحله سوم تحلازيش ني مرحله الزم و پي متنيها دادهيها مقولهي بررسيعنيدوم، 
.2باشدير نميپذانكمه بدون انجام آن مرحله سوم اك است ي متنيهاداده

ي متنيهال دادهي سوم تحليمرحله
ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله

سيان در بارطوم و تفليراني ايشك و گل يفعلگ
ياركو دغل تقلب: سي در تفليرانيار تاجران اكيسادك

ي و عموميوجه به منافع ملعدم ت/ يرانيتاجران ا
وبه در حق كاهل بادي رحميب: يرانيه فرد ايتنب: وبهكباد

انيرانيا
 زبردستان يتعد/  مردم ياريك و بيدرآمدمك:  وطنكتر

ردستانيدر حق ز

انيراني اكت اسفنايوضع

ت يوضع
ها يرانيا

در خارج 
شوركاز 

غفلت مردم از وضع زمانه /  مردم ياريك و بيتنبل: نيقزو
عدم / ت ا و آخريعدم بهره مردم از دن/ ت يو عوالم مدن
 و عشق به وطنيش ثروت عمومي افزايتوجه برا

/  مردم در برابر ظلم يتفاوتيعدم تعجب و ب: لياردب
 مردم از حقوق خوديخبريب

تيان به محروميرانيردن اكعادت 
ل ي توسعه تجارت به دليم تالش مردم براعد: مراغه

ها  و غفلت مردم و تفرج آنياليخيب/ ر كمحدود بودن ف
ا به همان ياز دنقانع بودن مردم/ در سه روز در هفته 

يروزقوت شبانه

ي، انفعال و عدم آگاهيتنبل
مردم از حقوق خود

 به مصالح  مردمي توجهيب
وطن

ت يوضع
يلك

مردم

گونهچيهبدونمرحلهنيادر. شوديممحسوبمرحلهنياولهادادهفيتوصولكات،كيتماتليتحلاساسبر-1
اطالهازي ريجلوگليدلبهجانيادر. شوديمپرداختهنظرموردرمانازي متنخامي هادادهانيببه،يبندطبقه
يمرحلهدرمرحلهنياي هايبررسكهاستذكربهالزم. استشدهنآوردهي متني هادادهفيتوصاولمرحلهكالم
اكتفانمونهچندذكربهتنهازينمرحلهنيادرضمندر. استشدهآوردهاست،ي متني هادادهليتحلكهدوم
.استشده

.استموجودمجلهدفتردرعالقمنداني برامه،يضمعنوانبهاطالعاتنيا-2
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
د ييره تجارت و تزيع دايغفلت مردم از توس: هياروم

 مردم نسبت به وطن و حب يتفاوتيب/ هيثروت عموم
وطن

وم، آمر و مأمور، عالم و جاهل، تاجر كم و محكحا: مشهد
ر خود بودهكسبه، همه در فكو 

نه يعدم استفاده به/  بارطومينقش معادن و نفت در آباد
ت ي وطن در نهاكر آن بر تريران و تاثياز معادن در ا

يو خوارمذلت
ر معادن يت نفت و ساك معتبر به بريهاخانهوجود تجارت

وبهكدر شهر باد
رانيسه با ايه در مقاكي تريوه بناهاكعظمت و ش

 سعادت /ار و قلمك افيآزاد: نيزممغربيترقليدال
/ امل از علوم و فنونكت و بهره يل و تربيها با تحصملت

ن وجود نقد و انتقاد و توجه به آن در غرب و عدم وجود آ
لزوم / نش مثبت در برابر سخنان سودمندكوا/ رانيدر ا
لزوم / مت يشور و مردم با زبان مالكب يان معايب

ن يي ادبا و شاعران درخصوص حب وطن و آييشعرسرا
ام و پادشاهكف حيح و توصيز از تمدي و پرهيوطن پرست
منحصر بودن  تجارت در دست ارامنه قفقاز و:سبزوار

آن به پنبه
/ ت صادرات آني رغم ممنوعيقاچاق برنج عل: ينزلا

 قاچاق برنجيم شهر براكگرفتن رشوه توسط حا
ين و تفاوت آن با شهرهاي عدم رونق در قزو:نيقزو

 به لحاظ اشتغال مردم به تجارتيخارج
ان از ي تعجب خارج/تيان به محروميرانيردن اكعادت 

انان و غفلت دولت و بزرگيرانيت ايوضع
انت و عدم توجه ي درصورت خيبازخواست ماموران روس

عدم وجود / ها با امپراطور آنيشاونديبه منسب و خو
ت عدالت در يرعا/  آن ي روس و زشتكرشوه در ممال

هيه روسيم عدلكمحا

راني ايافتگينتوسعه

سه يمقا
ران و يا

ر يسا
شورهاك

 از ييران با دادن رشوه و رهايانت در ايرهاشدن از خ
ت يوضعرواج رشوه و نگاه به آن به 
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
مجازات

 جهت ير داخلي رشوه به نگهبان وز:ر داخلهيدار با وزيد
ريمالقات با وز

/ م به پشت نسبت به شاهزادهيرزا عمو در تعظياشتباه م
 استهزاء يرنش از روكرزا عمو به بهانه ي ميارككتك

ها يدادن رشوه به فراش باش/ نسبت به شاهزاده خانم
دادن رشوه به عنوان حالل / زا عمو ريردن مك رها يبرا

التك مشيتمام
دن به مناصب و مقام نه ي در رسينقش پول و پارت
اقت فردي و لياردانك

ينسولكار كمه تنها يرشوه و جر

رشوهالتكل مشعنوان حال

ن خصوص و يوت علما در اكس/  تعفن آب حمام:طوس
رك تحت عنوان آب يه شرعيگذاشتن توج

/ ن مختلفي موقوفه آستانه تحت عناوكاستفاده از از امال
عدم مداخله / ستحق از درآمد آستانعدم استفاده مردم م

علما در نحوه خرج درآمد
.محروماستيلكمسجدازواعظومؤذنونمازوجماعتبه: شابورين

 اسم يك ماندن تنها يباق/ ردن مذهبكاعتبار يب: لياردب
سب كيتالش علما تنها در راستا/ هي اثنا عشرياز علما

ه عدم توج/ استياست و سيل ريثروت و سامان و تحص
يارهاكمداخله به غمبر،يعت پيج شريعلما به ترو

ام كاحصدور/  اندوختن پول و ثروتيتالش برا/ يومتكح
ر يتغيام ال كرمشروعه خواندن احيغ/ ناسخ و منسوخ 

.اصالح حال مسلمانانيافساد به جا/ عتيشر
ل ي اردبي دو تن از علمايهاشيجنگ گاوم: لياردب

انه مردمي وحشيوهويها/ن قلعهيدان ناريدر م

ا ير صالح يم جهاد توسط آقا مكصدور ح: لياردب
ومت و زدن كن حي از مأموريكيه يخ صالح عليش

يان زندگيتفاوت م/ ومت تا حد مرگكمامور ح
ي وي خصوصيرصالح و بازندگي مي و عموميظاهر

ي و عدم آگاهي توجهيب
يني دي ظاهريعلما

ردن مذهبك اعتبار يب�
 حرمت مسجدكهت�
هاي در عزادارياركاير�
 علماي برخي سواديب�

ام توسط ك حيگرفتن خو
ها در وت آنكعالمان و س

امكبرابر ظلم ح

نش كوا
يبرخ

علما و
ون يروحان

به 
ت يوضع

شورك
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
ي از علمايكيبر ك ايرزا عليات توسط آقا مكاخذ ز/ 

10وجود حداقل /  اطراف ت از دهاتكن ممليا
دان ينفوذ باال و داشتن مر/ لي بزرگ در اردبيمال

اديز
 حرمت كهت/وجود انبار خربزه در مسجد : مراغه

يخدانترس/ عت در مسجديمسجد و مذهب و شر
ت مساجدي شهر نسبت به وضعيعلما
ام عاشورا و ي باز بودن مساجد تنها در ا:مراغه

يبجاآوردن نماز فرادا به جا/ ن ي امام حسيعزادار
عدم احترام علما نسبت به / نماز جماعت در مساجد 

/ امكت توسط حي نگهداشتن رعيعدم گرام/ وطن
ن بودن كرمميغ / ومتكت به اوامر حيعدم التزام رع

تكاصالح ممل
ن مساجد، ييتز(ها ي در عزادارياركاير: هياروم

ن يقابت در او ر ) يرزنيافتن، زنجك، سرشيزننهيس
ه ك» ه گردانيشب« به ناميوجود گروهخصوص

تفرقه / اندالشهدا بستهديخودشان را به حضرت س
ق ي تشويق به جهالت و نفاق به جاي و تشويانداز

ل علم و معرفت و اتحاد و اتفاقيمردم به تحص
نقش علما : جلفا اخذ حق سادات در نش علما بهكوا

ز فراش و سرباز و يننان يا/ در جسارت سادات
ن ياستفاده علما از ا/  حضرات علما هستنديتوپچ

 مانند تاخت و تاز به مردم يسادات در مواقع ضرور
در مسجد گوهرشاد مشهد، علما تماما : مشهد

ن آن و اسباب يياز جهاد و آ./ اندمشغول به فرع
يد باشد، ابدا حرفيه چگونه باكجهاد و مدافعه وطن 

.تسيان نيدر م

/ مردم به مسجديحرمتي ب:شاهرود بسطام
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
ران با يسه مساجد ايمقا/  پاره در مسجديرهايحص

بلند شدن بانگ اذان از / مساجد مصر و اسالمبول
ما و ك علما و حيتفاوتيب/ مساجد مصر و اسالمبول

نماز / برگزارنشدن نماز جماعت/ سادات و بزرگان
فرادا در مسجد

وان جوان و توانمند در شهر و خوجود روضه: يخو
ازدحام مردم در /  توسط اجنه ي ويهاهينوشتن مرث

ي ويخوانمجالس روضه
ها و ي دو نفر بر سر نعمتياختالف و دعوا: هياروم
له علما و ين افراد به وسيپند ندادن ا/ هايدريح

ها به ن اختالفيدامن زدن علما به ا/  شهر يعقال
يكتحر/ ها يدريها و حيعمتها از نل دفاع آنيدل

اشتن تخم كخوانان و هين افراد توسط مرثيا
ان مردميخصومت م

ره بدون ك چاپ تذ/ينسولكار كمه تنها يرشوه و جر
 به اتباع ي و دادن آن حتينسولكت توسط يمحدود

اب كارت/ ها رهكگانگان از تذيسوء استفاده ب/ گانهيب
هايانريگانگان به اسم ايم توسط بيجرا

ره از افراد توسط كگرفتن پول تذ: بارطوم
ينسولگرك

ره كه تذي رويانتقاد از فروش ب: ر خارجهيدار با وزيد
شور ك خارج از يرانيانتقاد از گرفتن ارث از اتباع ا/ 

 توسط سفرا يرسان اطالععدم/ ها ينسولگركتوسط 
/ ها ينسولگركت ير خارجه درخصوص وضعيبه وز

ن يد حجاج و همچنيت روادي به وضعيدگيعدم رس
ها درعربستانت آنيوضع

 از مردم در يگرفتن پول و اخاذ: رانيبرگشت از ا
 درصورت نداشتن يارككتكها و رهكدن تذي ديازا

ها در يراني به ايتوجهيب
راني ايهاسفارتخانه

ت يوضع
سفارتخانه

ها
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
پول

ق و يقچاپ پاسپورت بدون تح: هات پاسپورتيوضع
 گرفتن پولي و دادن آن به افراد در ازايبررس

قسم دروغ به / االكيفروش چند برابر: مشهد
ام اقامت ي ايجا براني از زوار در اياريبس/ حضرت 

اران كدر مشهد مقدس بعض بد. /نندكيم» متعه«
شونديب چنان فعل حرام مكمرت

ش و نوش مردم در اطراف يوجود بساط ع: مراغه
عدم / ها در شهر ي رغم وجود جزاميرودخانه عل

ضخانه و درمان ي ساخت مريتوجه ثروتمندان برا
هايجزام

 و يبارويعشق مردم شهر به جوان ز: هياروم
 را با زنان يبازعت عشقيطب/ ن جوان ي ايتماشا

ن يدانم اينم. مخصوص داشته است نه با مردان
ات زشت خودشان كن حريمردمان بدفطرت چرا از ا

يه از حال آن ابدا آگاهك را يسكشرم ندارند و 
ست خودشان ي ناشاكشرمانه در مسليندارند ب

ن ي پروتستان با مضاميهاتابكوجود . / پندارنديم
وت كس/  مردم ياضالل و گمراه/ان ير اديه به سايرد

يومت براكاجازه ح/ ن خصوص يومت در اكح
 اسالمكها بر ضد مذهب پاتابكنوشتن 

م از كم توسط مردم و فرار حاكغارت خانه حا: زيتبر
 مردم و گرفتار درد يخودپسند/دست مردم 
خبر از منافع يهمه مستعد نفاق و ب/تجمالت شدن

گر يديكينكارشكشان به ركشه فيهم/ اتفاق 
گر منتظر انتقام هستند يديكهمه از / مشغول 

 بر يديه امكنان چندان فاسد گشته ياخالق ا/
ستياصالح آن ن

يتفاوتيسقوط اخالق و ب
گريديكمردم نسبت به 

 از اصالح اخالق يديمناا
 مردميفاسد برخ

ت يوضع
ياخالق

ينيو د
مردم
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
ل ي از مردم از مذهب باب به دلي برخيرويپ: مراغه
ف حج و يالكد نماز و روزه و تيافتن از قيييرها

اتكز
حفظ و يعدم تالش برا: مقبره شاه طهماسب اول

ل و يف و مي ح/نار آن كن مقبره و مسجد ير ايتعم
 در خرج اموال و درآمد موقوفاتي حسابيب
 مسجد يدارا/ وه قلعهك عظمت و ش:ن قلعهينار

يپ در جاهاوجود ده دوازده عراده تو/  و حماميعال
 تعفن در داخل قلعهياستشمام بو/ مختلف قلعه

ه كد يم ديم، خواهيده علم و انصاف بنگريهرگاه به د
نه كه امروز سك را ي اسباب افتخار و سربلنديتمام

ده ين دارند از ما بوده؛ ما دانسته و فهميمغرب زم
 و مباهات زده از يل آسودگي بدان وسايپشت پا

 گرفته يها را دودستان آني مغربيول. مياخود رانده
قرار شت و تمدن سرمشق خودشاني معيارهاكدر 

عت يام شركن و احياند و آن اسباب همانا قوانداده
. اسالم استكپا

راث ي به ميتوجهيب�
..گذشتگان و 

ن و يلزوم توجه به قوان�
ام اسالمكاح

گاه يجا
 و سنت

نيد

/ تبخانهك در مييانات ابتداكعدم وجود ام: شاهرود
 جامعه و روزيازهايعدم تناسب آموزش اطفال با ن

يجا نشانچيضخانه در هي و مرياتب دولتكاز م
افتيتوان ينم

يحثه علمتوسط طالب به مباجنگ و جدل: نيقزو
در مدرسه

ري ماموران گمرگ و خواندن تصاوي سواديب: مراغه
ن يگ از ايم بيرت ابراهيح/ ها  نوشتهيبه جا

يسواديب

شان و ي مختلف توسط درويها آوردن مار:بناب
يافت پول از مردم در ازايدر/ ش آن به مردمينما

سب كحداقل علم و �
ييگرا خرافهدانش و رواج

ضرورت وجود قانون �
شور و كمدون در 

ن يالگوبردار از قوان
ي مترقيشورهاك

نقش مطبوعات در اصالح 
تكامور ممل

ها ظهور و سقوط دولت
رد كاركدر صورت عدم 

ي از اعضايكمناسب هر 
ومت و دولتكح

ت يوضع
علم و 

تبكم
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
ش و ي درويهاترس عوام از حرف/ ش خرافه ينما

 / ا و آخرتي در دني رستگاريپول برادادن 
 بزرگان نسبت به حفاظت ي تفاوتيا بييخبريب

هيمردم از تسلط غوالن باد
ومت از مشغول بودن مردم به كمنفعت ح: هاهيتعز

ت و عدم ين رعيومت از جدال بكمنفعت ح/ يعزادار
 از وضع زمان و يت به خود و آگاهيردن رعكر كف

/ات زمان يمقتض
ل علوم و فنون يتحصبودن مردم ازبهرهيب: هيروما

مشغول /  نظر مردم يوتاهكشدت جهالت و / متداوله
 و يگر و هرزهيي و خودرأيبودن مردم به خودپرست

ييدراافهي
 در آبله اطفال به يت الهيجهالت مردم به مش: مرند

يوبك درمان و آبلهيجا
د و يع، موالي ثبت وقاي درست برايعدم وجود ماخذ

عدم / يعدم وجود سالنامه و قانون سرشمار... / 
...ق والدت و وفات و يخ دقياطالع مردم از تار

ومت به علم و هنرك حيياعتنايب/  و معلمينبود مرب
از ها ي از پول توسط خارجيخروج مقدار هنگفت

ران به قوت علم و صنعتيا
وم انجام مسائل لز/  منجمان يم خرافيانتقاد از تقو

م يعدم توجه به تقو/ ن كدر هر زمان مم..  و يشرع
ن خصوصي در ايخراف

ر يتغيلزوم وجود قانون ال
 از رفتار يريجهت جلوگ

سان يكري و غياقهيسل
امكح

 نشان دادن يتالش برا
ن يعدم منافات قوان

ام كشورها با احكيمترق
عت اسالميشر

ر يينقش مسلم علم در تغ
ت و كشان مملياوضاع پر
ه به آموزش يتوص

 و هندسهيجغراف

ن ي در اكايدن تريشكوع يبدتر از همه ش: مشهد
ت استكممل

ان ي در ميشككايدرمان تريوع درد بيش: مراغه
 آنياهال

 از علم يخبري به سبب بكايمبتال شدن مردم به تر

ادياعتكاياد مردم به ترياعت
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
شتيمع
به جزامنسبتاديبدتر دانستن اعت

زان بودن ملت از دولت و دولت از ملتيگر
ده يت دكو شرا] يمپانك [يومپانكيكابدا : مشهد

شودينم
يهاتك و شرايومپانكجا از چيدر ه: ن آبادخاتو

يول. / شديده نمي ديانتورنشانك و كبزرگ و بان
سه كيم يديچه وفور داشت و به چشم خود دآن
ه جهان را كاه بود يسه، خرمن خرمن، پول سكي

 اصالح امور ي به سويابدا نظر همت عموم/ فراگرفته
.ستيوطن معطوف ن

ل بندر يل به دلياردبت تجارت در ياهم: لياردب
/  خزر و سرحد روس ياي آن به دريكيو نزدآستارا

 از امتعه و محصوالت و ياريمحل عبور بس
تجار معتبر و عدم وجود/  روسكمحموالت ممال

ت و ك سودمند به حال ممليهاتك و شرايومپانك
ليتجارت در اردب

 از فن زراعت و عدم تالش مردم در يخبريب: مراغه
/ د حاصالتييورش باغات و گرفتن محصول و تزپر

غفلت  ارامنه و روس ازي از اهاليسوء استفاده برخ
باركها از معامالت خش آنيمردم و سود باال

ياروانسراهاك در يوجود تنها تجار خارج: زيتبر
 بزرگ يهاتك و شريومپانك عدم وجود /نيتجارنش
ن بر ر آيگر و تاثيديكن مردم از كيعدم تم/ 

 داد يشاني پر /ي از رشد و ترقت و بازماندنيمحروم
ران، درد ي اي همچون نوسانات پوليليو ستد به دال

ارگاه پارچه كعدم ساخت / ييتجمالت و خودنما
ت به خارج و ورود كدادن پول ممل/ شور ك در يباف

ساد در ك و يرونقيب�
تجارت

لزوم توسعه تجارت و �
ياقتصاد مل

ل ي ارائه داليتالش برا
 و يود اقتصادكر
ينراي تجار ايستگكورش

د بر لزوم توجه كيتا�
ها به مسئله اقتصاد دولت

و تجارت همانند 
شرفتهي پيشورهاك

ي براييارهاكارائه راه�
 ؛ يتوسعه و رونق اقتصاد

نظارت دولت بر صادرات 
س يو واردات، تاس

ها توسط دولت و ارخانهك
ه ي تهيتجار پولدار برا

حتاج خوديما
يساخت خطوط مواصالت

 از يكيبه عنوان 
ين ابزارهايترياساس

توسعه تجارت
 و كيات گمريش ماليافزا

يشاورزكتوجه به توسعه 
 از منابع يريگبهره�

يعيطب

ت يوضع
تجارت
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
عدم اتفاق و اتحاد / دار فرنگ به داخليامتعه ناپا

مردم
انتقاد از عدم وجود : ن ضربيسن امسوال از محمدح

انتقاد از عدم / ل در امر تجارتي تسهيراه اهن برا
ي ملك و بانيمپانكل كيتش

 تجارت و يترقعدم توجه طبقه تجار به: تهران
ت ك و شرايومپانكيكل كيعدم تش/ ع اداره يتوس
/ ت در تهرانكج امتعه و محصوالت مملي ترويبرا

 ضربه زدن يگر و تالش برايدكيعدم اعتماد تجار به 
ل و قال پول يسبه هم در قكاصناف و / گر يديكبه 

اهيس
يستكاتمام تجارت با اسالمبول و ورش: يخو

تاجران

ل عدم يبرشمردن دال�
ت تجارت و آفات يموفق

؛ تقلب و يتجارت خارج
 در تجار، يناراست

گريديكحسادت تجار به 
ش به تجمالت و يگرا�

ارزش ي بياالكواردات 
يخارج

. ن و نه دارو هستيب معينه طب: مارخانه امام رضايب
/ستيمارخانه هم اثر نير لوازم بياز نظافت و سا/ 

مارخانه، دار يعدم وجود ب: ر داخلهيدر انتقاد از وز
 شوسه يها عدم ساختن راه/تامين اكالعجزه و مس

اتيل نقلي تسهيبرا
 عدم ساخت ييچرا: ن ضربيسوال از محمدحسن ام

مان توسط توانگران شهريتي فقرا و يمارستان برايب
/ ها به گورستان ف آني شهرها و توصيخراب: نيقزو

يدم انجام اقدامات الزم برا شهرها و عيصاحبيب
 شهرهايآباد

 بسته شدن :ل به مراغهي سفر در راه اردبيسخت
شته شدن دو نفر از ك/ ل بارش برف يگذرگاه به دل

عدم / ر برف يوان زيست رأس حيان و ده بياروانك
14 مسافت يط/ ليان مراغه و اردبيوجود راه آهن م

ت يعل وضي ساعت به دل7 مسافت يروزه به جا

 مردميت و بدبختكفال
مردمن ييفرهنگ پا�
 و جهليسواديب�
يخواروع رشوهيش�
ي و تنبلياريكب�

ت و كاشتغال بزرگان ممل
ثروتمندان به 

 و القاب يپرستتجمل
 خدمتيبزرگ به جا

اركم يعدم تقس�
يهايماريوع بيش�

العالج مانند جذامصعب
عدم توجه به وضع �

يبهداشت عموم
مارخانهيعدم وجود ب�

ت يوضع
رفاه 
مردم
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
هاراه

يي شهر و گدايها در وروديحضور جزام: مراغه
ها از مسافرانآن

ها تي تهران در درج اخبار واليهادروغ روزنامه
تيش رعيدرخصوص رفاه و آسا

 باغات از ياري در بناب و آبيعدم وجود آب جار
هاق چاهيطر

انه از خزانه حضرت يانصاف سالين بيمباشر: مشهد
برنديغ گزاف به مفت ممبال

رغضب بدون ي مجازات توسط مياجرا: ندامغا
يدست دراز/ ت تناسب جرم و مجازات يرعا

هاانكها به درغضبيم
ه در شهر با كياخذ پول از افراد: شاهرود بسطام

ن بودجه خدم و حشم ي تامينند براكيهم دعوا م
مكحا

ام و كف حيالكران تيدر ا: ليپاسخ حاج اسماع
ان كعدم ام/ ستي ننيوم، معلوم و معكف محيوظا

امكبازخواست ح
گ از يم بي خان به انتقادات ابراهينش حاجكوا

/ بر و غرور وزرا ك: خارجه جنگ، داخله ويوزرا
عدم / ت توسط وزرا كانت به ممليدن و خيچاپ

 و توجه به اوضاع و مردميآگاه
 مردم توسط يهاگرفتن اسب: لي در اردبيريگاسب

ن اذن صاحبانشانها بدوداروغه و فراش

اجاره : كسب درآمد ماموران گمركيچگونگ
استخدام / ري نفر به عنوان مديكات توسط كگمر

سب درآمدك/ ر به دلخواه خود يماموران توسط مد
ق اجرت ماهانه ي پرداخت وجه اجاره از طريبرا

ن و يلزوم ثبت آمار متولد
ات توسط دولتيمتوف

 اطفال يوبكلزوم آبله�
توسط دولت، لزوم 

 علل مرگ و ييشناسا
يشياندر اطفال و چارهيم

هادرخصوص درمان آن
ق تجار توانگر به يتشو�

خانه و ميتيساخت 
يارهاكمارستان و يب

المنفعهعام
ر يي و تغييان جابجاكام

صب و مقاممنا
يمان براكتالش حا�

 و ثروت و اندوختن مال
امك حييعدم پاسخگو

مان به كعدم توجه حا�
يت وطن، آباديقدس

ت و فراهم آوردن كممل
 و قدرت ياسباب ترق

دولت
ييهاك وزرا با ماليابيارز

رد كعمل
ام و كح

ماموران 
يومتكح
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ييتم نهايتم اصلك مشتريهامقوله
مه از تاجرزادگان با ين اخذ جريها و همچنانكد

... و يق خور بر عريها مبناتهام به آن
رت يح/ حمله سربازان به باغات مردم : زيتبر

ن محصوالت از حمله يصاحبان باغ و مستحفظ
سربازها

يعدم وجود قانون: تيرعقاطبهباتكمملمكرفتارحا
ام ك حييعدم پاسخگو/ امك اقدامات حين برايمع

رد خودكنسبت به عمل

همچون سخاوت و خست
بر نترل دولتكلزوم �

مخارج وزرا

م، ينكگ نگاه يم بي ابراهينامهاحتي به متون سياسي سيشناسرد جامعهيكم با روياگر بخواه
:ل قابل استخراج استي ذيهاا تميها مقوله

رانيت جامعه اينقد وضع.١
راني جامعه ايافتگيتوسعه ن.٢
هاردشان و پاسخ آنك از وزرا درخصوص عمليانتقاد و سوال از برخ.٣
A.شوركت ي وضعون بهينش علما و روحانكوا
B.ييگراقابل با آن رواج خرافهتب و در تكت علم و ميوضع
C.مانكان مردم و حايساختار قدرت و رابطه م
 برون رفت ي براييارهاكراه«، » وضع موجوديشناسبيآس«، »م وضع موجوديترس «يهاژهياروك.٧

»آلدهي ايارائه جامعه«و باالخره » ت موجودياز وضع
 مختلف به يمقاله در جاهان يه در اك است يق و مستنداتي مصاديدام داراك فوق هر يهاتم

ن هفت ياي هيمار، جانيت در حجم مقاله ما، به ناگزي محدوديبه واسطه.آن اشاره شده است
ميا آوردهيال و جداول صفحات آتكتم مورد را در اش
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يريگجهينت
ن يزچگونهه كن بود يم ايتاب بپردازكن يه به اكرد كب ي نخست ما را ترغيآنچه در وهله

 بر مردم و يرگذاري تعامل و تأثينامه برااحتي سيعنيين ارتباطي از ابزار نويان مراغهيالعابد
ه اغلب پژوهشگران دوران عصر مشروطه آن را كش بهره برده چنان يران زمان خوكروشنف

ن چگونه طرحين مضامي است، ايني چه مضاميتاب حاوكه كنيا. انددهي دوران ساز ناميتابك
ق و ي دقيبررس.  اشاره دارنديزي به چه چيني عياين در دنين مضامياند و باالخره اشده
 و ياسي، سيت فرهنگيتر وضعقي آن، به شناخت عميتر اثر ما را افزون بر وجه ارتباطييجز

 روزمره رهنمون ي زندگك اسفنايوهي آن روزگار و روابط و مناسبات قدرت و شياجتماع
تر از آن و مهمي فرهنگيشناسه جامعهيگر از زاوي ديچشم اندازهاسان نيساخت و بد

.م ين وجوه را در مقاله نشان دهيه اكن بود يتالش ما ا.  ما گشودي بر روياسي سيشناسجامعه



1395تابستان / 43شماره/ ازدهمدوسال / ارتباطاتوفرهنگيمطالعاتايرانيانجمنفصلنامه�64

ژه يم به ويافتي» يكل تماتيروش تحل«ن پژوهش را ي ايار، روش مناسب براي بسيهايبا بررس
ن مرتبط را در متن ي مضاميوه استقرائيم به شيش نه تنها توانستن روي از ايريگه با بهرهكآن

ق يرد از طرك ما فراهم يان را براكن امي ايتشافكه افزون بر آن، روش اكم بلينكاستخراج 
معروف است ) (Abductionزنانه ا آنچه به نام استتناج گمانهييا حرفهيهاا حدسياستتناج 

ه كم ينكت استخراج ينامتني خاص خود و بي در بستر اجتماعق خواندن متني را از طرينيمضام
.ار جالب بوديز بسين مقاله نيسندگان اي ما، نويات براكن نيا
م يترس: رده استك مهم را دنبال يژهياروكنامه، چهار احتيه سكدهد ي م ما نشانيهاافتهي

 و  از وضع موجودييا رهيهاوهي وضع موجود، شيشناسبيه بود، آسكوضع موجود، آن گونه 
ا مطلوبيده ال يم وضع ايباالخره ترس




