جستاری در گونههای زبانی و کنشهای گفتاری برنامههای رادیویی «جوان ایرانی
سالم» (رادیو جوان) و «سالم ایران» (رادیو ایران)
فردوس آقاگلزاده ،1عباس صلحی
تاریخ دریافت95/9/28 :

مقدم2

تاریخ پذیرش96/3/20 :

چکیده
بررسی زبانشناختی برنامههای رادیویی و انتخاب گونه زبانی مناسب برای هر برنامه ،با توجه به گونة زبانی
مخاطب هدف هر برنامه ،هویت ،کارکرد و مأموریت شبکهها ،مسئلهای مهم در مطالعة رابطة زبان و رسانة رادیو
است .این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و با استناد به نظریه کنشهای گفتاری /سخن (جان آستین) و
ویژگیهای گونة زبان گفتاری (یول و براون) ،بهعنوان چارچوب نظری تحقیق انجام شده است .پس از
تجزیهوتحلیل بیست برنامه صبحگاهی انتخابی ( 10برنامه از رادیو جوان و  10برنامه از رادیو ایران) مشخص شد
که زبان برنامههای صبحگاهی رادیو جوان از ویژگیهایی نظیر کاربرد اصطالحات و واژگان مصطلح در زبان
جوانان ،استفاده کردن از زبان مخفی و واژگان مخفف ،داشتن صراحت و جسارت در کالم و بهرهگیری از جمالت
کوتاه و پرشتاب با توجه به مخاطب هدف برخوردار هستند .گونه زبانی برنامههای صبحگاهی رادیو ایران دارای
ویژگیهایی نظیر توجه به مخاطب هدف و بینشانی نسبی گونة زبانی برنامهها ،نزدیک بودن به زبان معیار ،بکار
نبردن واژگان مخفف و زبان مخفی و در مواردی استفاده از واژگان مصطلح در زبان جوانان است .همچنین
مشخص شد که مقولة جنسیت در گزینش سبک گفتاری گویندگان مانند وجود اطناب ،قطع کالم مخاطب و
نوبتگیری در کالم گویندگان مرد مؤثر است.

واژههای کلیدی
برنامه رادیویی ،زبانشناسی ،کنش گفتاری ،گونة زبانی ،زبان گفتار ،جوان ایرانی سالم ،سالم ایران

 .1دانشیار گروه زبانشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .2کارشناسیارشد تهیهکنندگی رادیو (نویسنده مسئول)

abbassolhi@yahoo.com
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 .1مقدمه

زبان به لحاظ جامعهشناختی به گونههای مختلف تقسیم میشود .شغل ،محل سکونت (جغرافیاا)،
میزان تحصیالت ،طبقة اجتماعی و موقعیت اقتصادی ،خانواده ،پیشینة فرهنگی افراد ،جنسایت و
 ...در شکلگیری گونههای زبانی مردم جامعاه تأثیرگذارناد .رساانههای جمعای یکای از مراجاع
معیارسازی ،حفظ و گسترش زبان است.
«رادیو رسانهای شنیداری است و گفتار نقش مهمی در آن ایفا میکند .باهعالوه رادیاو مخاطاب
خاصی ندارد؛ بلکاه مخاطباانش از گروههاای اجتمااعی مختلفاناد .البتاه هریاک از شابکهها و
گروههای رادیویی تعریف خاصی دارد و برای مخاطبان خاصی برنامه میسازد .با توجاه باه ایان
عوامل ،زبان هر برنامه در رادیو باید متناسب با گونههای زبانی درخور آن برنامه و مخاطب برنامه
و در بینشانترین سطح گونة منتخب باشد .در این صورت مخاطبان بیشاتری جاذب آن برناماه
میشوند» (سجودی.)323 :1384 ،
یکی از راههای تثبیت جایگاه رادیو بهعنوان رسانهای اثرگذار و پویا ،استفاده از قابلیتهای خاا
آن نظیر دقت در قابلیتهای زبانی رادیو است .تأثیر رادیو بر رفتار زبانی مخاطبان ،مسئلهای مهم
در مطالعة رابطة زبان رادیو با مخاطبان است .در رادیو رعایت الگوی زبانی از مهمترین ابزارهاای
جذب مخاطب است و داشتن آگاهیهای زبانی برای برنامهسازان رادیویی شرط الزم برای کار در
این رسانه محسوب میشود .راهاندازی شبکههای اختصاصی گامی مهم در جهات برناماهساازی
هدفمند برای مخاطبان هدف محسوب میشود.
«با توجه به این تنوع برنامهها و مخاطبان و کارکردهای رادیو ،چطور میتوان از زبانی یکپارچه با
قواعد ویرایشی یکسان سخن گفت .بدیهی است که هر یک با توجه باه مخاطباان و مضامون و
ساعت پخش آن و  ...زبان خا خود را میطلبد و اگر بنا باشد گفتارهای آن ویرایش شاود ،آن
ویرایش باید متناسب با گونة زبانی و سبکی آن برنامه باشد» (سجودی.)332 :1384 ،
رادیو بهعنوان یکی از رسانههای پویا و اثرگذار ،ظرفیت بالقوه قابلتوجهی برای جذب مخاطباان
جوان دارد ،البته جوانان هم مانند سایر گروههای اجتماعی ،گونه زبانی مختص خودشان را دارناد
و توجه به ویژگیهای زبانی آنان از اصول برنامهسازی برای بهحساب میآید .میتوان گفت کاه
یکی از دالیل شباهت برنامههای شبکههای مختلف رادیویی ،شباهت زبانی شابکههای رادیاویی
به یکدیگر است .برای پرداختن به این موضوع ،پژوهشگر ،با اجرای یاک پیشآزماون و شانیدن
چند برنامه صبحگاهی از رادیو جوان و رادیو ایران به این نتیجه رسیده است که بین گونة زباانی
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رادیو جوان با گونة زبانی رادیو ایران (که طیف مخاطب وسایعتری را در برمیگیارد) در ماواردی
شباهتهایی وجود دارد؛ نظیر کاربرد کنایهها ،تلویحات ،اشارات ،گفتار غیرمستقیم ،جمالت کوتاه
و انباشت واژگان مصطلح در زبان جوانان که باعث شبیه شدن برنامههای این دو شبکه باه هام
میشود و این شباهتها ممکن است منجر به یکسان پنداشتن کاارکرد شابکهها نازد مخاطباان
شود تا جایی که در مواردی ممکن است تشخیص هویت شبکهها و برنامهها فقط با شانیدن آرم
شبکه و عنوان برنامه امکانپذیر باشد .مقاله حاضر با هدف تحلیال محتاوای کیفای برناماههای
صبحگاهی رادیو جوان و رادیو ایران تألیف شده است .به همین منظور و برای شاناخت عمیاقتر
این مسئله یک دوره زمانی سهماهه (تابستان  )1394از برنامههای صبحگاهی رادیو جوان و رادیو
ایران ،بهعنوان بازة زمانی این پژوهش در نظر گرفته شده است تاا باا بررسای متغیرهاای زباانی
موردنظر ،مانند ساختهای زبانی به کار گرفته شده در این دو شبکه ،بافت موقعیت ،تأثیرگاذاری،
منظورشناسی ،معنیشناسی ،پیشفرضها و جنسیت به اهداف این پاژوهش دسات یافتاه شاود.
گفتنی است نمونهگیری بهصورت «تصادفی نظاممند» انجام شده و برای انجام این پاژوهش 20
برنامه ( 10برنامه از رادیو جوان 10 ،برنامه از رادیو ایران) نمونهگیری و بازشنوایی شده که در این
مقاله تجزیهوتحلیل دادههای دو برنامه از این دو شبکه ،بهعنوان نمونه ارائه میشود .همچنین در
این پژوهش از نظریة کنشهای گفتاری /سخن (جان آستین )1و ویژگیهای گونة زباان گفتااری
(یول و براون ،)2بهعنوان چارچوب نظری تحقیق بهره گرفته خواهد شد.
برنامة جوان ایرانی سالم ،برنامهای صبحگاهی است از گروه جوان و جامعة شبکه رادیویی جوان
که در بازة زمانی مورد بررسی در این پژوهش (تابستان  )1394هر روز صبح به مدت تقریبی 80
دقیقه از ساعت  6:40تا  8بامداد از این شبکه پخش شده است .هر برنامه توسط یک گوینده
اصلی (مرد یا زن) اجرا میشود .این برنامه از آیتمهای مختلفی نظیر گفتار مجری ،پیامک،
تلفنهای شنوندگان ،نبض بازار ،رویدادهای سیاسی ،اقتصادی ،ورزشی ،پیشنهادها ،گفتگو با
میهمانان (کارشناسان) ،موسیقی باکالم و بیکالم تشکیل شده است .گفتنی است در این بخش
بیشترین دادههای مرتبط با مقولهها از گفتار مجریان استخراجشده است .سالم ایران برنامهای
صبحگاهی است که در روزهای شنبه تا پنجشنبه در بازة زمانی مورد بررسی در این پژوهش
(تابستان  )1394هر روز صبح به مدت تقریبی  80دقیقه از ساعت  6:30تا حوالی ساعت  8بامداد
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از شبکه رادیویی ایران پخش شده است .این برنامه نیز به صورت متناوب هرروز توسط یک
گویندة مرد یا زن اجرا میشود .سالم ایران از آیتمهای مختلفی نظیر گفتار مجری ،پیامک،
تلفنهای شنوندگان ،یادداشت روز ،رویدادها و حاشیههای ورزشی ،گزارش ،موسیقی باکالم و
بیکالم و  ...تشکیل شده است.
 .2پیشینة پژوهش

امروزه مسئلة رابطة زبان و رسانه (بهویژه رسانة شنیداری رادیو) یکی از موضوعات مهام در
زمینة مطالعات رسانهها است که پژوهشهای متعددی نیز در این رابطه صورت گرفتاه اسات .در
میان پژوهشهای موجود ،در اینجا به چند نمونه که بیشترین اشتراک را با موضوع مقالة پایشرو
داشتهاند ،اشاره میشود.
الف .کتاب «تحلیل گفتمانهای رادیو» نوشته آقاگلزاده ( )1389که در دفتر پژوهشهای رادیاو
منتشر شده است .کتاب آقاگلزاده حاوی ده مقالة علمی و پژوهشی با رویکارد زبانشناساانه باه
رادیو است و به ارائة راهحلهای پیشنهادی مناساب در زمیناه زباان رادیاو میپاردازد .همچناین
نویسنده بر این باور است که چگونگی کاربرد زبان بهعنوان عامل ارتباطی رسانة رادیاو و عوامال
آن برای ایجاد یک ارتباط اثرگذار و موفق و همچنین راه رسیدن به چنین برنامههایی را بایاد در
رشتههای علمی مانند زبانشناسی ،تحلیل گفتماان ،کاربردشناسای زباان ،جامعهشناسای زباان و
نظریههای زبان و رسانه جستوجو کرد .نویسندة کتاب «تحلیل گفتمانهای رادیو» در هر یک از
مقاالت ،آسیبهای گفتمانهای رادیویی را باا اشااره باه مصاادیق و تجزیاهوتحلیل برناماههای
شبکههای مختلف رادیویی شناسایی و بر اساس یافتههای نظاری ،آرای زبانشناساان را بررسای
کرده و سپس با بهرهگیری از راهبردهای کاربردشناسی زبان و جامعهشناسای زباان ،راهحلهاای
مناسب برای دستیابی به اهداف ،پیشنهاد و ارائه شده است.
پرداختن به موضوع زبانشناسی و آسیبشناسی زباان رادیاو و تحلیال گوناة زباانی برناماههای
رادیویی وجه اشتراک این کتاب با پژوهش پیشرو است.
ب« .پژوهشی در زمینه گونههای زبانی مناسب برنامههای رادیویی» نوشاته فاطماه داناایی ( )1393کاه در
اداره کل پژوهشهای رادیو چاپ شده است.
کتاب دانایی در شش فصل باه موضاوعاتی نظیار زباان و رادیاو ،دساتهبندی مخاطباان رادیاو،
ویژگیهای گونه زبانی مخاطبان بزرگسال ،کودک و جوان رادیو اختصا دارد .اهمیت کالم یا
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زبان رادیو هم در جلب مخاطب و هم در انتقال پیام و ویژگیهای زباان رادیاو ،اناواع گوناههای
زبانی ،زبان معیار و  ...از دیگر موضوعاتی است کاه داناایی در ایان کتااب باه میپاردازد .او باا
دستهبندی مخاطبان رادیو به سه گروه کودک ،جوان و بزرگسال و تعریف هرکدام از این گروهها
و برشمردن ویژگیهای گونه زبانی آنها به ارائه ویژگیهای گونه زبانی مناسب هر برنامه با توجه
به مخاطب هدف آن اهتمام میورزد.
این کتاب به دلیل پرداختن به گونه زبانی برنامههای رادیویی باا توجاه باه اناواع مخاطاب  ،باا
پژوهش پیش رو اشتراک موضوعی دارد.
ج« .شناخت ویژگیهای زبان جوانان و راهبردهای تعامل مطلوب رسانه با آن» عنوان پژوهشای
است که توسط نیکوبخت و محسنی ( )1387در مرکز تحقیقات (پژوهش و افکارسانجی) صادا و
سیما به انجام رسیده است .این پژوهش ،با هدف شناخت ویژگیهای زبان جوانان و راهکارهاای
تعامل مطلوب رسانه با آن و به روش اسنادی و میدانی انجاام گرفتاه اسات .جامعاة نموناة ایان
پژوهش ،جوانان دانشآموز  17تا  19سال شهر تهران بودهاند که از میان منااطق  22گاناة ایان
شهر 7 ،منطقه با رعایت تنوع فرهنگی ا جغرافیایی انتخاب شده اسات .ابازار گاردآوری دادههاا،
پرسشنامه بوده است .اهم مطالب و یافتههای در این پژوهش ،شامل مواردی نظیر تعریاف گوناة
زبانی جوانان و ویژگیهای آن در سطوح آوایی ،صرفی ،نحوی و معنایی زبان ،نقاش صداوسایما
در پیدایش ،شکلگیری و گسترش گونة زبانی جوانان و پیاماد باهکارگیری ایان گوناة زباانی در
رسانه و راهکارهای تعامل مطلوب رسانه با زبان جوانان بوده است.
به لحاظ پرداختن به ویژگیهای زبان جوانان و تأثیر شناخت ویژگیهای زبان مخاطباان و زباان
برنامههای صدا و سیما در جهت برنامهریزی زبانی و طراحی الگوی مناسب برای جذب مخاطاب
این پژوهش با مقالة حاضر دارای اشتراک موضوعی است ،با این تفاوت که در پژوهش پایش رو
بهطور خا به بررسی ویژگیهای گونة زبانی برنامههای صبحگاهی رادیو جوان و رادیاو ایاران
پرداخته شده است.
د« .زبان مخفی و کاربرد آن در رسانه» نوشته سید مهدی سمایی ( )1384است که در مجموعاه
مقاالت زبان و رسانه که توسط نشر طرح آینده (اداره کل پژوهشهای رادیاو) باه چااپ رسایده
است.
این مقاله به تعریف زبان مخفی ،1ویژگیهای آن و کاربرد این زبان در رسانه میپردازد .نویسنده
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تأکید میکند که زبان عامیانه بیشترین شباهت را به زبان مخفی دارد و نتیجهگیری میکند که
کاربرد الفاظ و اصطالحات زبان مخفی در آثار هنری میتواند مفید باشد و باعث قوت ارتباط با
مخاطب میشود؛ اما شرط الزم برای کاربرد الفاظ زبان مخفی در رسانه آن است که این الفاظ
جزو تابوها نباشد و به زبان عامیانه راه یافته باشد.
این مقاله به لحاظ پرداختن به مسئلة زبان رسانه و کااربرد زباان مخفای در رساانه باا پاژوهش
پیشرو دارای اشتراکات موضوعی است ،با این تفاوت که تنها بر زبان رادیاو تمرکاز نادارد و باه
کاربرد زبان مخفی در سایر متون رسانهای و هنری نیز میپردازد.
 .3چارچوب نظری و مفاهیم پژوهش
ساخن1

(جاان
همانطور که پیشتر اشاره شد ،در این پژوهش از نظریة کنشهای گفتااری/
آستین) و ویژگیهای گونة زبان گفتاری (یول و براون) ،بهعنوان چارچوب نظاری تحقیاق بهاره
گرفته شده است.
 .3-1نظریه کنش گفتار

«نظریة کنش گفتار؛ یکی از مهمترین نظریاتی است که بر حوزه فلسفه زبان تأثیر گذاشته
است .آستین ،ارائه کنندة این نظریه ،کاربرد زبان برای انجام کارهایی از قبیل اعالم کردن ،وعده
دادن ،اظهار داشتن ،تهدید کردن و  ...را کنش گفتار نامید .وی واحد ارتباط زبانی را کنشهای
گفتاری اعالم کرد ،بدین معنی که ارتباط زبانی هنگامی اتفاق میافتد که گوینده ،کنش گفتاری انجام
دهد .آستین در نظریة خود که به نظریة کنش گفتاری معروف است ،به دیدگاه سنتی که کاربرد اصلی
زبان را وصف میکند و ارتباط با جملهها را صرف ًا شناختی میداند ،انتقاد کرد .به اعتقاد وی زبان
معمول در اغلب موارد به بیان و اعالم سادة حقیقت محدود نمیشود .نکتة آغازین و مورد اتکای جان
آستین از آنجا آغاز شد که موارد بسیاری از کاربردهای زبانی را یافت که فیلسوفان را به فراموشی
سپردهاند .اینها جملههایی بودند که کاربردهای کنشی داشتند؛ یعنی مواردی که خود گفتار و بیان،
انجام عمل است؛ مانند هنگامیکه میگویم« :من به شما قول میدهم که فردا فالن پول را به شما
بپردازم ».توجه به مطلب پیشگفته ،آستین را به این جهت سوق داد که بین جملههای کنشی و

speech act

1.
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 .3-2زبان گفتار ،زبان نوشتار

زبان به دو گونة اصلی زبان گفتار و نوشتار تقسیم میشود که تفاوتها و کاربردهای آن در
زبانهای مختلف ،متفاوت است« .مهمترین تمایز کاربردی زبان ،که از وسیلة بیان ناشی میشود،
تمایز گفتار و نوشتار است .این تمایز دو گونة گفتاری و نوشتاری زبان را پدید میآورد که در همة زبانها
کموبیش به چشم میخورد .تفاوتهای دو گونه به دوری یا نزدیکی صورتهای گفتاری از
صورتهای نوشتاری بستگی دارد» (صفارمقدم.)1 :1381 ،
 .3-3گونة زبانی

3

«گونه ،کاربردی از زبان است که میتواند در یک حوزة جغرافیایی و در یاک دورة زماانی در
میان یک گروه سنی یا جنسیتی یا شغلی و یا اجتماعی به کار گرفته شود؛ چراکه زباان ،صاورتی
است مطلق که هیچ اهل زبان در هیچ حوزة زبانی نمیتواند از همه توانمندیهای آن سود ببارد.
1.

constative
G. Yule
3. linguistic variety
2.
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حاکوی 1جدایی بیندازد .جملههای حاکوی ،یعنی آنچه فیلسوفان آن را زبان معیار برای بیان حقایق
میدانند .در تحلیل بیشتری از این جملهها ،آستین درصدد تبیین شرایط تحقق کنش گفتاری مطلوب
و انواع اشتباهاتی برآمد که ممکن است در این جهت حاصل شود» (ساجدی.)1381 ،
«بر اساس طبقهبندی جرج یول ،2پنج نوع کاارکرد کلای از کنشهاای گفتااری وجاود دارد« :اعاالم/
تقریر ،توصیف ،بیان احساس ،بیان امری ا ارشادی و بیانات تعهدآور .کنش گفتاری تقریری /اعالم باه
آن دسته از کنشهای گفتاری گفته میشود که بیان به تغییر اوضاع دنیای خارج بینجامد .توصایف آن
دسته از کنش گفتاری است که نشان دهندة باور گوینده از درستی اوضاع اماور اسات .کانش گفتااری
بیان احساس نوعی کنش گفتاری است که احساس گوینده را از جهان خارج نشان میدهد .ایان بیاان
شامل حاالت روانی و نیز نمود احساساتی از قبیل شادی ،درد ،عالقه ،تنفر ،لذت یاا غام اسات .کانش
گفتاری امری ا ارشادی یا جهتدهنده به آن دسته از کنشهای گفتاری گفته میشود کاه گویناده باا
بهکارگیری  ،دیگری را به انجام کاری وامیدارد و بنابراین ،بیانگر خواستههای گوینده اسات .اینگوناه
کنشها شامل فرمانها ،دستورات ،درخواستها و پیشنهادها هستند .کنش گفتاری تعهادآور ،آن دساته
از کنشهای گفتاریاند که در گوینده خود را ملزم به انجام کاری در آینده میکند و بناابراین ،بیاانگر
قصد گویندهاند» (.)75-74 :1391
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گونهها و گویشها صورت عینی کاربرد زباان در حوزههاا و دورههاای مختلفاناد .گوناه زباانی
میتواند در یک حوزة جغرافیایی و در یک دورة زمانی به کار گرفته شود» (دانایی ،30 :1393 ،به
نقل از رواقی.)1364 ،
 .3-4گوناگونیهای زبانی

1

«زبانها معموالً پدیدههایی یکپارچه نیستند و اصوالً شاید کمتار زباانی را بتاوان یافات کاه
دارای تنوع و گوناگونی نباشد .درگذشته ،زبانشناسان اجتماعات زباانی را باهطورکلی یکپارچاه و
همگن فرض میکردند اما امروز ،جامعهشناسان زبان بیشتر بر ناهمگن و غیر یکپارچه باودن تأکیاد
دارند .تنوعات و گوناگونیهای زبانی بهطورکلی در همة جامعههای بشری وجود دارد ،اما میازان نسابی
آن در جامعههای زبانی کوچک ،کمتر اسات .هار زباان دارای گوناههای فاردی ،محلای و اجتمااعی
متفاوتی است که به وسیلة افراد و گروههای اجتمااعی گونااگون در منااطق جغرافیاایی مختلاف و در
موقعیتهای اجتماعی متفاوت به کار گرفته میشوند؛ بنابراین ،رفتار زباانی گوینادگان یاک زباان باه
لحاظ ویژگیهای فردی و گروهی با یکدیگر متفاوت است .در گفتار یک گویناده واحاد نیاز برحساب
موقعیت اجتماعی ارتباط ،تنوعات و تفاوتهایی وجود دارد؛ همچنین یک گویندة واحد ممکن اسات در
یک موقعیت اجتماعی ثابت ،مفهومی معین را به بیش از یاک صاورت بیاان کناد» (مدرسای:1393 ،
« .)164-163نوع دیگر تنوع زبانی از کاربردهای متفاوت زبان نیز ناشی میشاود .باهعبارتدیگر زباان
برحسب بافت اجتماعیای که در آن به کار میرود تغییر میکند .مثالً کاربرد زبان در نوشتار باا کااربرد
آن در گفتار متفاوت است .بافت رسمی در مقایسه با بافت غیررسمی ،گونة زبانی خا خود را ایجااب
میکند» (سارلی .)14 :1387 ،به همین شکل در رسانه شنیداری رادیو نیز باا توجاه باه عاواملی نظیار
ماهیت و مأموریت شبکههای رادیویی ،مخاطبان هدف برنامهها ،موضوع و ساعات پخاش هار برناماه
باید ویژگیهای زبانی مختص به خودش را داشته باشد.

lingustic variation

1.
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«اصطالح آسیبشناسی در همة رشتههای علوم اعم از کاربردی ،پایه ،تجربی ،طبیعی و انسانی باه
کااار گرفتااه شااده اساات» (اساافندیاری .)7 :1384 ،باار اساااس تعریااف فرهنا پیشاارفتة آکساافورد،
آسیبشناسی مطالعة علمی آسیبها و اختالالت است .آسیبشناسی موقعیت یا حالتی است کاه در آن
یک ساختار از عملکرد صحیح یا مناسب منع شده است (هورنبی.)928 :1382 ،2
 .3-6کاربردشناسی زبان /منظورشناسی

3

چارلز موریس 4معنی کاربردشناسای را اینگوناه بیاان میکناد« :مطالعاة تواناایی ساخنگویان در
هماهن کردن جمالت با بافت » (آقاگلزاده .)140 :1389 ،کاربردشناسی مطالعة معنی است ،معناایی
کااه گوینااده (نویساانده) آن را منتقاال و شاانونده (خوانناادة مااتن) آن را برداشاات میکنااد؛ بنااابراین
کاربردشناسی بیشتر با تحلیل منظور افراد از پارهگفتارهایشان سرو کار دارد تا با معنی خاود کلماات یاا
عباراتی که به کار میبرند .کاربردشناسی بررسی منظور گوینده است (آقاگلزاده ،140 :1389 ،باه نقال
از یول .)2000 ،کاربردشناسی بررسی معنی بافتی است .در این رویکرد ایان مسائله مطارح اسات کاه
چگونه شنوندگان برای فهم منظور گوینده به استنباطهایی از کالم وی دست میزنند و چگونه بخاش
بزرگی از ناگفتهها جزو پیام محسوب میشود (آقاگلزاده.)141 :1389 ،
 .3-7مخاطب

5

«مخاطب بهطور ساده به خوانندگان ،بینندگان و شنوندگان یکی از شبکههای رسانهای یا هر محتوا
و نمایشی اشاره دارد» (مککوایل« .)3 :1387 ،6مخاطبان ،افراد یا گروههایی از افرادناد کاه بهصاورت
انفرادی یا دستهجمعی پیامهایی را بهویژه از رسانههای جمعی دریافت میکنند .ایان اصاطالح در ابتادا
در اصل به گروههایی از مردم گفته میشد که برای شنیدن یک گفتار ،سخنرانی یا بحاث در یاک جاا
جمع میشدند» (دانایی 12 :1393،به نقل از گیل و بریجیت.)1384 ،7

1.

pathology
A. S. Hornby
3. pragmatics
4. Ch. Morice
5. audience
6. D. McQuail
7. D. Gale & B. Adams
2.
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 .3-5آسیبشناسی

1
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 . 3-8جنسیت

1
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«در مباحث اجتماعی زبان ،مانند بسیاری از پژوهشهای علوم اجتماعی ،تأکید بیشاتر بار جنسایت
است تا جنس ،زیرا جنسیت مقولهای است اجتماعی -فرهنگی درحالیکه جنس جنبه زیستشاناختی و
اندامی دارد .تمایزهای جنسیتی بیشتر با نقشهای اجتمااعی زناان و ماردان مارتبط اسات و ازایانرو،
تفاوت در نقشهای اجتماعی دو جنس ،تفاوت در رفتارهای اجتماعی و ازجمله رفتاار زباانی آناان را در
پی دارد» (مدرسی.)199-200 :1393 ،
 .3-9تلویح

«تلویح و بهطور مشخص تلویح مکالمهای اناواع مختلفای دارد ازجملاه تلویحاات مکالماهای
عمومی که در این نوع تلویحها درک معنی کالم گفتهشده ،نیاز به دانش خاصی ندارد یا «نیاز باه
شرایط متنی خاصی برای استنباط ندارد» (آقاگلزاده« .)157 :1389 ،نوع دیگاری از تضامنهای
مکالمهای تضمن مکالمهای خا  2است که برای اینگونه تضمنها نیاز به بافت خاا داریام.
برای مثال« ،شوخی نیاز به زمینة خاصی برای تفهیم معنایی خود دارد» (آقاگالزاده159 :1389 ،
به نقل از لوینسون.)1983 ،
 .3-10پیشفرض

«پیشانگاشت یا پیشفرض عبارت از موضوعی است که گوینده فرض میکند پیش از ادای
پارهگفت حقیقت دارد»؛ البته باید متذکر شد« :پیشانگاشت کاربردشناختی از پیشانگاشت
معمولی متفاوت است» (آقاگلزاده ،150 :1389 ،به نقل از یول .)2000 ،پیشانگاشت انواع
گوناگون دارد ازجمله« :پیشانگاشت وجودی ،3پیشانگاشت واقعیتپذیر ،4پیشانگاشت واژگانی 5و
پیشانگاشت واقعیتناپذیر( »6آقاگلزاده« .)151-152 :1389 ،پیشانگاشت وجودی نهتنها در
ساختار ملکی («ماشین شما» >> «شما ماشین دارید») بلکه بهطورکلی در هر عبارت اسمی
معرفه حضور دارد» (یول.)43 :1391 ،

1.

particulaized
existential
3. factive presupposition
4. lexical presupposition
5. non-factive presupposition
2.
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«رویکرد دیگری که برای تمایز میان کنشهای گفتاری به کار میرود ،مبتنی بر ساختار
است .هرگاه بین ساختار جمله و کارکرد آن رابطهای مستقیم وجود داشته باشد ،آن را کنش
گفتاری مستقیم مینامند؛ و هرگاه ارتباط بین ساختار و کارکرد غیرمستقیم باشد ،آن را کنش
گفتاری غیرمستقیم مینامند؛ بنابراین ،جملة خبری اگر برای بیان گزارهای به کار رود ،کنش
گفتاری مستقیم است ولی اگر بهعنوان درخواست به کار رود ،کنش گفتاری غیرمستقیم خواهد
بود» (یول.)76 :1391 ،
 .3-12بافت موقعیت

«اصطالح «بافت موقعیت» را نخست براون مالینوفسکی ( )1884-1942مردمشناس
لهستانیاالصل که بیشتر عمر خود را در انگلستان گذراند به کار برد .وی در خصو بافت
موقعیت بر این باور است که زبانهای زندة نباید همانند زبانهای مرده جدا از بافت موقعیتیشان
مورد پژوهش قرار گیرند؛ بلکه باید در متن امور روزمره که در رخ میدهد مثل شکار ،کشاورزی،
ماهیگیری و غیره مطالعه شوند» (آقاگلزاده.)21 :1385 ،
 .4روش پژوهش

این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده و برای انجام آن به صورت مشاترک
از رویکرد استقرایی و قیاسی بهره گرفته شده است« .تحلیل محتوا به منزلة روشی علمی عمدتاً
در قرن بیستم رایج شد .شاخصهای گوناگون علوم اجتماعی همچون ارتباطات ،جامعهشناسای،
علوم سیاسی و روانشناسی آن را در پژوهشهای خود به کار گرفتهاند .این روند بهویژه در طول
جن جهانی دوم در دهة  1940رواج بیشتری یافت .در ابتدا این روش را برای تحلیل تبلیغاات
و سپس برای اهداف اطالعاتی و نظامی به کاار گرفتناد» (ایماان و نوشاادی.)17 -18 :1390 ،
همچنین «تحلیل محتوای کیفی رویکردی برای تحلیل تجربی و روشمند و کنترل شدة محتواها
با استفاده از قواعد تحلیل محتوا و مراحال آن بادون کمیساازی عجوالناه اسات» (میرینا ،1
.)2000

Mayring

1.
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برای انجام این پژوهش ،یک دورة زمانی سهماهه (تابستان  )1394از برنامههای صبحگاهی
رادیو جوان و رادیو ایران ،بهعنوان بازة زمانی در نظر گرفته شده است .نمونهگیری به صورت
«تصادفی سیستماتیک» انجام خواهد شده است« .در این روش nاُمین واحد از جامعه آماری
انتخاب میشود و پژوهشگر به صورت تصادفی یک نقطة آغاز و یک فاصلة نمونهگیری را
انتخاب میکند» (دی .ویمر و آر .دومینیک .)129 :1384 ،در این پژوهش  20برنامه ( 10برنامه
از رادیو جوان 10 ،برنامه از رادیو ایران) نمونهگیری و بازشنیده شده است .عدد  6بهعنوان نقطة
آغاز به صورت تصادفی انتخاب شد و نمونهگیری با فاصلة هر  9برنامه انجام شده است .این
پژوهش از اعتبار محتوا و توافق متخصصان برخوردار است« .یافتههای تحقیق ،یعنی پاسخ در
برابر پرسش ،باید قابل تصدیق و اعمالپذیر باشد .قابلیت تصدیق نتایج به این واقعیت مربوط
میشود که در صورت تکرار تحقیق باید همان نتایج و یا نتایج مشابه به دست آید .قابلیت اعمال
یافتهها به این حقیقت مربوط میشود که یافتهها باید در شرایط مشابه با شرایط آزمایش قابلاعمال
باشد .اگر پاسخ به پرسشی از این دو کیفیت برخوردار باشد ،گفته میشود که معتبر است .هر کیفیت
شامل اعتبار به خصوصی است که از آن بهعنوان اعتبار درونی و بیرونی یاد میشود» (فرهادی:1381 ،
 .)145به لحاظ پایایی این پژوهش دارای پایایی بازنمایی است« .بازنمایی ،میزان بازآفرینی یک
فرایند در شرایط مختلف ،در جاهای مختلف و با کدگذاران مختلف است» (کریپندورف:1390 ،
 .)178همچنین در این پژوهش ،هر یک «برنامه» بهعنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده است.
«واحد تحلیل ،یکی دیگر از امور مهم در تحلیل محتواست .در نوشتهها ،واحد تحلیل به یک نوع
موضوع مورد مطالعه مهم اشاره میکند .برای مثال یک شخص ،یک برنامه ،یک سازمان ،یک
کالس درس یا یک کلینیک پزشکی یا اجتماع ،دولت یا ملت واحدهای تحلیلاند» (ایمان و
نوشادی .)29 :1390 ،در این پژوهش« ،آیتم» بهعنوان واحد ثبت در نظر گرفته شده است.
«عالوهبر تعریف مقولههایی که اطالعات محتوا بر اساس آن طبقهبندی میشود ،تحلیلگر باید
واحدهای رمزگذاری را تعیین کند .نخستین گزینش با واحد ثبت آغاز میشود؛ بخش خاصی از
محتوا که با قرار گرفتن در مقولهای معین مشخص میشود» (هولستی.)182 :1380 ،
 .5یافتههای پژوهش
 .5-1برنامة جوان ایرانی سالم (رادیو جوان)

بر اساس یافتههای پژوهش و تحلیل پیکرة دادهها میتوان گفت ،برنامههای صبحگاهی رادیو
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جوان دارای ویژگیها یی نظیر استفاده از گونة زبان گفتاری ،کاربرد اصطالحات و واژگان مصطلح
در زبان جوانان ،استفاده نکردن از زبان مخفی ،استفاده نکردن از واژگان مخفف ،کاربرد حداقلی
هنجارگریزی زبانی ،بهرهگیری از واژههای نشاطبرانگیز و تحرکزا ،داشتن صراحت و جسارت در
کالم و جمالت کوتاه و پرشتاب با توجه به مخاطب هدف است .دانایی دربارة گونة زبانی مناسب
برای مخاطب جوان رادیو مینویسد« :گونة زبانی جوان ریتم دارد فقط کلمه نیست ،بلکه جسارت
زبان ،رک بودن ،کوتاهی جمالت ،نیاز جوان ،شناخت نهاد جوان و بهرهگیری از زبانی که
میتواند جوانان همه ایران را جلب کند و در کنارش حتی ادیبانه باشد اما مناسب با جوان و
نیروی جوانی است» (.)186 :1393
از نظر کاربرد تلویح ،رایجترین نوع تلویح در برنامهها تلویح مکالمهای عمومی بوده است و از
تلویحات مکالمهای خا استفاده نشده است .با توجه به ماهیت رسانة رادیو تلویحات مکالمهای
خا  ،در این رسانه کاربرد چندانی ندارد.
پیشفرض وجودی غالبترین نوع کاربرد پیشفرضها در برنامهها بوده و به فراخور موقعیت از
پیشفرضهای واقعیتپذیر و واژگانی نیز بهره گرفته شده است« .معموالً در پیشانگاشت
واژگانی ،تعبیر متعارف یک صورت [واژه] بر اساس معنی بیانشده [لفظ] و معنی بیاننشده
[پیشانگاشت] آن صورت میپذیرد» (یول« .)44 :1391 ،پیشانگاشت حاصل از فعلی همچون
«دانستن» بهمنزلة یک واقعیت به شمار میآید که آن را پیشانگاشت واقعیتپذیر مینامند»
(یول .)43 :1391 ،با توجه به اینکه پیشفرض واقعیتناپذیر جایگاه چندانی در رسانه رادیو ندارد،
اینجا نیز جز در موارد معدودی از آن استفاده نشده است .گفتارها و در اغلب موارد پارهگفتها در
هر برنامه با بافت موقعیت برنامة صبحگاهی رادیو جوان تناسب داشتهاند .بخش عمدهای از
گفتارهای برنامهها شامل گفتار مستقیم میشوند ،اما از گفتار غیرمستقیم نیز با توجه به بافت
موقعیت و برای القای معانی موردنظر ،بهره گرفته شده است .همچنین منطبق بر ماهیت رسانة
رادیو کنشهای گفتاری نظیر کنش گفتاری بیان احساس ،کنش گفتاری توصیفی و کنش
گفتاری امری ارشادی در آیتمهای مختلف برنامهها بیشترین کاربرد را دارند .در مقابل کنشهای
گفتاری اعالم /تقریر و تعهدآور ،در موارد معدودی کاربرد داشتهاند.
در اینجا با ارائة جدول و بر اساس تفکیک آیتمهای برنامه ،مقولهها تقسیمبندی و زیر مقولاهها و
مصداقها ،بهعنوان نمونهای از پیکرة دادهها نمایش داده میشود.
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مقوله
گونة زبانی
جوانان

جدول  .1مقولهها و زیرمقولههای برنامة جوان ایرانی سالم (رادیو جوان)
مصادیق
آیتم
زیرمقوله
صراحت ،جسارت و رک
بودن

گفتار مجری

نظرتون در مورد برنامة جوان ایرانی سالم ،تعریف معریفا یادتون
نره اینو به گوش بگیر حتم ًا

جمالت کوتاه و پرشتاب

گفتار مجری

یا عزیز ،عزیز و سربلندمون کن
ماهید ،معرکهاید ،یکییه دونهاید ،نمونهاید ،حرف ندارید ،ک ً
ال
ایرانیا دردونهاند

جوانان

گفتار مجری

اونایی که از سر صبحی سعی می کنن ،تالش میکنن حال بقیه
رو خوب کنن سالمعلیکم صبتون بخیر
اآلن که شیش و چهلوپنج دقیقه صبحه اونم چهارشنبه بیست
و چهارم تیرماه حال شما چطوره؟

عام

تلفنهای
شنوندگان

آنچه به دست خواهی آورد فراتر از رنجی که کشیدهای نخواهد
بود و اینکه به اندازة باورهای هرکسی با او حرف بزن

گفتار مردانه

گفتار مجری

حاضری با نمک ،پیامکهای خیلی خیلی دلنشین  .30000881اسمتون،
فامیلتون ،شهرتون ،روستاتون ،شغلتون ،جمعی باشد در اولویت میباشد

مخاطب
هدف

جنسیت

سالم عرض میکنم خدمت کلیة دوستان عزیز قدیمی که
تولیدکننده بودن! شما فکر کن کسی تو روستا تا چند سال پیش
مگه تخممرغ و مرغ و گوشت گوسفند میخرید؟! *...

گفتار زنانه

پیشنهادها

مکالمهای عمومی

گفتار مجری
(در بخش
پیامکها)

عباس آقا ،چار پنجروزه داری پسته پیوند میزنیا من نمیدونم
کی تموم میشه ،ماشالا هزار ماشالا زمین داری!

وجودی

رویدادها

دکتر روحانی در گفتگوی زندة تلویزیونی دیروز با بیان اینکه
تحریمها هیچگاه موفق نبوده

واقعیت پذیر

گفتار مجری
(در بخش
پیامکها)

عباس آقا ،چار پنجروزه داری پسته پیوند میزنیا من نمیدونم
کی تموم میشه ،ماشالا هزار ماشالا زمین داری!

واژگانی

گفتار مجری

آقا چرا همیشه من و شما چیز یاد بگیریم؟! یعنی یه ذره هم
بذاریم تا بقیه از ما یاد بگیرن،

بافت موقعیت

تناسب دارد

گفتار مجری

گفتار

مستقیم

تلفنهای
شنوندگان

غیرمستقیم

رویدادهای
ورزشی

تلویح

پیشفرض

امروزم حسن اسماعیلپور سرحال ،سرزنده ،پرانرژی با یک تیم پرانرژی
تا هشت صبح و جوان ایرانی سالم میخوایم کوالک کنیم
من بزرگترین درسی که تو زندگی و تو جامعه پیدا کردم ،نصیحت
پدرم بود که همیشه میگفت که هیچوقت منم منم و غرور نداشته
باشید
لی برتر دیگه واقع ًا باید حرفهای باشه ،یدک نکشیم این اسمو  ...فقط
قراردادها حرفهای نباشه!
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* آقاگلزاده بر این نظر است که« :مجریان زن از عبارات تردیدآمیز و تشادیدکنندهها بیشاتر اساتفاده میکنناد».
( .)65 :1389وی همچنین اشاره میکند که ...« :دایرة واژگان ماردان مملاو از کلماات خشان و بایروح اسات و
گفتارشان بیشتر جنبة تحکمی و سلطهگری دارد» (.)84 :1389
 .5-2برنامة سالم ایران (رادیو ایران)

در اینجا نیز همانند رادیو جوان ،بیشترین دادههای مرتبط با مقولهها از گفتار مجریان استخراج
شده است.
درباره گونة زبانی برنامههای صبحگاهی رادیو ایران ،با توجه به یافتههای پژوهش و تحلیل
پیکره دادهها میتوان گفت؛ برنامههای صبحگاهی رادیو ایران دارای ویژگیهایی نظیر توجه به
مخاطب هدف و بینشانی نسبی گونهزبانی برنامهها ،کاربرد گونة زبان گفتاری و واژههای
تحرکزا و نشاطبخش ،نزدیک بودن به زبان معیار ،به کار نبردن واژگان مخفف و زبان مخفی
است .همچنین در برخی موارد استفاده از جمالت کوتاه و پرشتاب ،صراحت و جسارت و واژگان
مصطلح در زبان جوانان در این برنامهها وجود داشته است .از نظر کاربرد تلویح ،در اینجا نیز
رایجترین نوع تلویح در برنامهها تلویح مکالمهای عمومی بوده است و از تلویحات مکالمهای
خا استفاده نشده است .در زمینة کاربرد پیشفرضها ،پیشفرض وجودی غالبترین نوع
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ادامه جدول  .1مقولهها و زیرمقولههای برنامة جوان ایرانی سالم (رادیو جوان)
مصادیق
آیتم
زیرمقوله
مقوله
موسیقی با کالم ای جاویدان ایران (گروه آریان)
موسیقی با کالم عاشقم باش (فرزاد فرزین)
پاپ
ژانر
موسیقی فاصله
دنیا رو با تو دوست دارم (شهاب رمضان)
موسیقی با کالم
موسیقی
موسیقی با کالم ای جاویدان ایران (گروه آریان)
شاد
موسیقی با کالم عاشقم باش (فرزاد فرزین)
حالت
موسیقی با کالم دنیا رو با تو دوست دارم (شهاب رمضان)
سایر
«صبح همة شما بخیر باشه .اصوالً بقیه خیلای زود از مناو شاما
گفتار مجری
توصیفی
درس میگیرن ،یعنی یهجورایی ما الگوی بقیه میتونیم باشیم
نماز روزههای همه شما قبول باشه ایشااهلل
بر زبان جاری نشاد شاوری کاه در جاان داشاتم /ورناه باا تاو
گفتار مجری
بیان احساس
کنشهای
گفتنیهای فراوان داشتم
گفتاری
صندوق صوتی شبکه جوانو حتماً تو گوشیتون ثبت بکنید:
 09108891988به فهرست مخاطبای خودتون این شماره
گفتار مجری
امری و ارشادی
اضافه بشه لطفاً .نظرتون در مورد برنامة جوان ایرانی سالم،
تعریف معریفا یادتون نره اینو به گوش بگیر حتماً
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کاربرد پیشفرضها در برنامهها بوده و به فراخور موقعیت از پیشفرضهای واقعیتپذیر و
واژگانی نیز بهره گرفته شده است .همچنین از پیشفرض واقعیتناپذیر نیز جز در موارد معدودی،
استفاده نشده است« .پیشانگاشت واقعیتناپذیر پیشانگاشتی است که نادرست بودن آن مفروض
است .معموالً مصادری همچون خواب دیدن ،وانمود کردن یا خیال کردن پیشفرض یا پیشانگاشتی
را با خود دارند که آنچه بعد از میآید ،نادرست است» (آقاگلزاده ،152 :1389 ،به نقل از یول،
.)2000
از نظر تناسب با بافت موقعیت ،گفتارها و پارهگفتها در هر برنامه به صورت غالب باا بافات
موقعیت برنامة صبحگاهی و مخاطب هدف رادیاو ایاران تناساب داشاتهاند .بخاش عمادهای از
گفتارهای به کار برده شده شامل گفتار مستقیم میشوند ،اما از گفتار غیرمستقیم نیز با توجاه باه
بافت موقعیت و برای القای معانی مورد نظر ،بهره گرفته شده است .کنش گفتاری بیان احسااس،
کنش گفتاری توصیفی و کنش گفتاری امری -ارشادی در آیتمهای مختلاف برناماهها بیشاترین
کاربرد را در زمینة کنشهای گفتاری داشاتهاند .در مقابال کنشهاای گفتااری اعاالم /تقریار و
تعهدآور ،در موارد معدودی به کار رفتهاند.
در اینجا با ارائة جدول و بر اساس تفکیک آیتمهاای برناماه ،مقولاهها تقسایمبندی و زیار مقولاهها و
مصداقها ،بهعنوان نمونهای از پیکرة دادهها نمایش داده میشود.
جدول  .2مقولهها و زیرمقولههای برنامة سالم ایران (رادیو ایران)
مقوله

زیرمقوله

آیتم

جوانان

حاشیههای
ورزشی

مخاطب
هدف
عام

یادداشت روز

مصادیق
ماشالا به علیرضاا حقیقای کاه هایچ فرصاتی رو از دسات
نمیده ،علیرضا که توی فرودگااه اساتانبول منتظار پارواز
نشسته بود بالفاصله با دیدن لوئیس فیگو دست به دوربین
شد و یه سلفی تروتمیز شکار کرد .فیگاو هام باه حقیقای
گفت :مقابل آرژانتین عاالی باودی ،از شااگردی کایروش
لذت ببر
لحظة بعد هنوز فرا نرسیده است ،لحظة بعد را با فکر مثبت
خود انتخاب کنایم .زنادگی ماا در لحظاههای مختلاف باا
انتخابهای ما رابطه دارن ،حتی نگاه ماا میتواناد از یاک
انتخاب برخوردار باشد
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پیشفرض

بافت موقعیت

گفتار

موسیقی
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تلویح

ادامة جدول  .2مقولهها و زیرمقولههای برنامة سالم ایران (رادیو ایران)
تمام اینارو گفتیم که بگیم ماا دلماون باه دیادن شاما
خوشه ،اصالً دلخوشی ماا شاما هساتید ،اصاالً چقادر
خوشبختیم
گفتار مجری
گفتار زنانه
بعضیا دل گنجشکیَن ،دلخوشیاشون کوچولو موچولو قاد
یه گنجشک ،جیکجیک جیک کوچولو موچولوئه
طرف بزرگترین دلخوشی روزانهَش پیدا کردن صندلی
گفتار مجری
مکالمهای عمومی
خالی تو اتوبوس یا جای خالی تو مترو بوده مثالً هان
من همین خیابون ولیعصر هستم ،داریم به سمت میدون
ارتباط با
وجودی
تجریش میریم
گزارشگر
آخی! دلم سوخت مثال ایان جهیزیاة ناوعروس کاه در
مشهد سوخت تو آتیش .ای بابا میدونی فقط قیمت یاه
گفتار مجری
واقعیت پذیر
سرویس نهار خوری چنده؟!
امروز به دوستان واقعیمون فکر کنیم ،اونایی که دوسات
روزای سختیمون بودن و هستن و اونا رو به یاد بیاریم و
گفتار مجری
تناسب دارد
به یه تلفن حالشونو بپرسایم حاداقل ،دلخاوش کاردن
دیگران کار سختی نیست
از اونجایی که توی بازیها کنترل شخصی رو به عهده دارید و
صبح و دیجیتال هادایتگر او هسااتید ،شاااید الزم باشااه گاااهی اوقااات نگ اران
مستقیم
سالمتیش باشید ...
خدادا عزیزی بازم زد به سیم آخر ،خداداد میگه قهار و
آشتی کیروش و کفاشیان مثال ساریالهای ترکیاهای
حاشیههای
غیرمستقیم
شده .فوتبال ایران بهقدری در بحرانه که اگه ظریف هم
ورزشی
دستبهکار بشه نمیتونه درستش کنه
سالم ایران
آرم
موسیقی با کالم عشقم و باورم ایران
موسیقی با کالم خاک دلیران (روزبه نعمت الهی)
پاپ
ژانر
موسیقی با کالم یه پنجره پر از امید وا میشه رو به فردا ...
موسیقی فاصله
موسیقی با کالم موسیقی کردی (عالءالدین نباتی)
سنتی
سالم ایران
آرم
موسیقی با کالم عشقم و باورم ایران
موسیقی با کالم خاک دلیران (روزبه نعمت الهی)
شاد
حالت
موسیقی با کالم موسیقی کردی (عالءالدین نباتی)
موسیقی با کالم یه پنجره پر از امید وا میشه رو به فردا ...
موسیقی فاصله
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کنشهای
گفتاری

ادامة جدول  .2مقولهها و زیرمقولههای برنامة سالم ایران (رادیو ایران)
هرچی من شلوغ و با انرژی آغااز کاردم ،موسایقیمون
همچین الیت ،همچین یواش ،چرا؟ چون تهیاه کنناده
گفتار مجری
توصیفی
برنامه میخوان اآلن یه انرژی مضاعف بادَن باه هماه
شما با یک سالم
ای خدای بزرگ عاشقتم
ما اومدیم تا سر صبحی به همه شما ایرانیان عزیز بگیم
سالم
گفتار مجری
بیان احساس
با یه سالم دوباره از سالم ایران به شما وصل میشایم،
دلخوشیم ،صبح عالی متعالی
امروز به دوستان واقعیمون فکر کنیم ،اونایی که دوست
روزای سختیمون بودن و هستن و اونا رو به یاد بیااریم
گفتار مجری
امری و ارشادی
و با یه تلفن حالشونو بپرسیم حداقل

 .6بحث و نتیجهگیری

پس از تجزیهوتحلیل پیکرة دادهها ،مشخص شد کاه در زمیناة کااربرد گوناههای زباانی در
برنامههای صبحگاهی رادیو جوان و رادیو ایران شباهتهایی وجود دارد ،کاه میتاوان باه ماوارد
ذیل اشاره کرد:
در برنامههای هر دو شبکه ،بهطور مشترک و بهوفور ،از زبان گفتار بهره گرفته میشود .واژگاانی
نظیر میگم ،بگن ،بریم ،کوچولو موچولو ،میشه و  ...کاربرد زیادی در گفتاار برناماههای هار دو
شبکه دارند .در مقابل ،زبان نوشتار در برنامهها در موارد اندکی کاربرد داشته است.
به لحاظ بهکارگیری تلویح در گفتار گویندگان ،تلویحات مکالمهای عمومی بایش از ساایر اناواع
تلویح در برنامههای هر دو شبکه بهکاررفتاه و تلویحاات مکالماهای خاا جایگااهی در گفتاار
برنامهها نداشته است .در برنامههای هر دو شبکه پیشفرض وجاودی بایش از ساایر گوناههای
پیشفرض کاربرد داشته و به فراخور از پیشفرضهای واقعیتپذیر و واژگاانی نیاز بهاره گرفتاه
شده است .با توجه به ماهیت رادیو ،در برنامههای هر دو شبکه کنشهای گفتاری توصیفی ،بیان
احساس و امری ارشادی کاربرد زیادی داشتهاند و از کنشهای گفتاری اعالم /تقریار و تعهادآور
نیز بهندرت بهره گرفته شده است .همچنین استفاده نکردن از زبان مخفی در برناماههای هار دو
شبکه وجود دارد .برنامههای هر دو شبکه تا حدود زیادی به زبان معیار گفتاری نزدیک هساتند و
در اغلب موارد از واژگان بیگانه جز در شرایط الزم استفاده نشده است .گفتارهای برنامههای هار
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دو شبکه تا حدود زیادی با بافت موقعیت برنامههای صبحگاهی انطباق داشتهاند .همچنین بخش
عمدهای از گفتارهای برنامهها شامل گفتار مستقیم میشوند ،اما از گفتار غیرمستقیم نیز با توجاه
به بافت موقعیت و برای القای معانی مورد نظر ،بهره گرفته شده است.
از نظر تفاوتهای زبانی این دو شبکه میتوان باه ماواردی نظیار فزونای کااربرد اصاطالحات و
واژگان مصطلح در زبان جواناان ،هنجاارگریزی زباانی ،داشاتن صاراحت و جساارت در کاالم و
جمالت کوتاه و پرشتاب ،در برنامههای شبکة رادیویی جوان ،با توجه به نشاندار بودن این شبکه
و مخاطبان آن ،اشاره کرد .همچنین مقولة جنسیت و زبان در برنامههای هر دو شبکه تأثیر داشته
است .بهطوریکه هرگاه برنامههای هر دو شبکه توسط گویندگان مرد اجرا شاده ،ماواردی نظیار
نزدیک شدن گونة زبانی برنامهها به همدیگر ،کاربرد واژگان مصطلح در زبان جوانان ،صاراحت و
جسارت و رک بودن ،اطناب و پرگویی مجریان ،قطع کالم و نوباتگیری و  ...بیشاتر باه چشام
میخورد .با توجه به مخاطب گستردهتر رادیو ایران ،در برنامة سالم ایاران باه گونااگونی زباانی
مخاطبان در سراسر ایران بیشتر توجه شده است.
در زمینة آسیبهای موجود در زبان برنامههای صبحگاهی این دو شبکه ،میتوان باه وجاود
اطناب در گفتار برخی مجریان (بهویژه مجریان مرد) و در ماواردی تکاراری باودن و تناوع کام
آیتمهای برنامهها با توجه به مدتزمان (حدود  80دقیقه) است .در این زمینه بارای افازودن باه
جذابیت و تأثیرگذاری برنامهها ،تنوعبخشی به آیتمها نیازی است که ضروری باه نظار میرساد.
مسئلة دیگر تأثیر مقولة جنسیت در زبان برنامههای رادیویی است که در مواردی باعث نشااندار
شدن زبان برنامهها میشود؛ اگرچه وجود تفاوت در سبک زبان گفتاری زن و مرد به تفاوتهاای
طبیعی موجود میان این دو جنس برمیگردد ،اما در برنامههای رادیویی بهتر اسات باا توجاه باه
مخاطب هدف ،زبان برنامهها تا حد ممکن بینشان باشد و بهتر است که همواره باه تفاوتهاای
موجود در سبک زبانی زنان و مردان و نقش معیارسازی رادیو توجه شود.
یافتههای پژوهش حاضر با یافتههای کتاب «تحلیل گفتمانهای رادیاو» (آقاگالزاده) ،دارای
اشتراکاتی است که از آن جمله میتوان به تأثیر مقولة جنسیت بر گفتار گویندگان برنامهها اشااره
کرد .بهگونهای که میتوان گفت مجریان زن بیش از مردان از گونة زبان معیار استفاده میکنناد،
مجریان مرد بیش از گویندگان زن کالم مخاطاب خاود را قطاع میکنناد ،دایارة واژگاان زناان
متشکل از کلماتی است که بیشتر نقش حمایتی و بار عاطفی دارند ،اما گفتار مردان بیشاتر جنباة
تحکمی و سلطه گری دارد .مجریان زن بیشتر از مردان از عبارات تعجبی و جمالت پرسشی بهره
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میگیرند ،همچنین با توجه به یافتههای هر دو پژوهش مشخص شد که انواع تلویح ،کنشهاای
گفتاری و پیشفرضها در گفتار برنامههای رادیویی ،کاربرد زیادی دارند .کاربرد معدود تلویحاات
مکالمهای خا  ،پیشانگاشت واقعیتناپذیر و کنش گفتاری اعالم /تقریر و تعهدآور و نقش رادیو
در زمینة معیارسازی زبانی از دیگر یافتههای مشترک هر دو پژوهش است.
از نکات مشترک در یافتههای پژوهش حاضر با کتاب «پژوهشی در زمینه گونههای زبانی مناسب برنامههای
رادیویی» (دانایی) میتوان به ویژگیهای گونة زبانی مخاطباان جاوان رادیاو نظیار هنجاارگریزی
زبانی ،استفاده از جمالت کوتاه و پرشتاب ،صراحت ،جسارت و رک بودن در کالم و ایجااز اشااره
کرد.
یافتههای مقالة پیش رو با پژوهش «شناخت ویژگیهای زباان جواناان و راهبردهاای تعامال
مطلوب رسانه با آن» عناوان (نیکوبخات و محسانی) در زمیناة تعریاف گوناة زباانی جواناان و
ویژگیهای آن است با این تفاوت که در مقالة حاضر با بهرهگیری از اصول کاربردشناسای زباان
گونههای زبانی برنامههای صبحگاهی رادیو جوان و رادیو ایران مورد تجزیهوتحلیل قارار گرفتاه،
اما از یافتههای پژوهش مورد نظر میتوان به استخراج ویژگیهای گونة زبانی جوانان در ساطوح
آوایی ،صرفی ،نحوی و معنایی زبان ،نقش صداوسیما در پیدایش ،شاکلگیری و گساترش گوناة
زبانی جوانان و بررسی پیامد بهکارگیری این گونة زبانی در رسانه اشاره کرد.
یافتههای پژوهش پیش رو با مقالة «زباان مخفای و کااربرد آن در رساانه» (سامایی) اشاتراک
چندانی ندارد ،چراکه در برنامههای مورد بررسی ،مصداقهایی از کااربرد زباان مخفای در گفتاار
گویندگان یافت نشد.
در پایان میتوان گفت؛ بهمنظور نزدیکتر شدن باه گوناة زباانی مخاطباان هادف برناماهها
ضرورت دارد که برنامهسازان هرچه بیشتر با اصول کاربردشناسی زبان آشانا شاوند و گوینادگان
رادیو نیز به صورت مداوم آموزش ببینند و دانش زبانی همواره بهروز باشاد .همچناین طراحای و
برنامهریزی زبانی برای هر شبکة رادیویی با توجه به تعریف شبکهها و مخاطب هادف از ماوارد
دیگری است که در رابطة زبان مخاطب و زبان برنامة رادیویی بسیار دارای اهمیت است.
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