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  .نام ناشر: نشر اثر
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  سخن نخست 

تـرين و     كنـد و محـوري      ز، زبـان، نقـشي بنيـادين ايفـا مـي          هاي دنياي امرو    در رسانه 
  . دهد مهمترين ابزار برقراري ارتباط با مخاطب را شكل مي

در رسانه نگريست كـه يكـي       توان از دو ديدگاه به مفهوم زبان          ميدر يك نگاه كلي،     
در نگاه عـام، زبـان مجموعـه رمزگـاني اسـت كـه در               . گيرد  در دل آن ديگري جاي مي     

شـناختي، برقـراري ارتبـاط ميـان          واعد و قراردادهايي ويژه از هر نظام نشانه       چارچوب ق 
كـه زيربنـاي    در اين تلقي از مفهوم زبـان،        . سازد  پذير مي   فرستنده و گيرندة پيام را امكان     

دهد، هيچ گونه ارتباطي ميـان رسـانه و مخاطبـان،             تمامي ارتباطات انساني را تشكيل مي     
  . آيد ديد نميخارج از چارچوب جهان زبان پ

از همين رهگذر است كه زبان تصوير، زبان موسيقي، زبـان عالئـم گونـاگون، زبـان                
ها و به       مگي به تناسب موقعيت در رسانه     گفتار و حتي زبان سكوت يا تركيبي از اينها، ه         

در اين معني، زبـان، مـسلما قـدمت       . اند    طور كلي در دنياي ارتباطات بشري كاربرد يافته       
هاي   ت به مفهوم خاص زبان، يعني گفتار و نوشتار دارد؛ اما در عرصة دانش             بيشتري نسب 

گـري بـه عنـوان        هاي داللـت    بشري، رويكرد علمي به بررسي فرآيندهاي اين گونه نظام        
  . اي چندان طوالني ندارد ها، سابقه مند از نشانه اي قاعده مجموعه

سخن گفتن از طريـق گفتـار       خود، به عنوان ابزار     ) و رايج (اما زبان در مفهوم خاص      
گري ايجاد شده توسـط انـسان         نظام قراردادي داللت  ترين    ترين و پيچيده    يا نوشتار، كهن  

گرفته تـا  ) النگ(س به عنوان نظام كلي زبان است كه در سطوح مختلف؛ از كليتي متجان      
هاي مختلـف از جملـه گونـة فـردي،          ؛ در گونه  )پارول(كاربرد فردي آن در سطح گفتار       

هـاي متفـاوت      ؛ در سـبك   ...، شغلي، جنسيتي، جغرافيايي، اجتماعي و اقتـصادي و          سني
. رود  به كار مـي   ... همچون معيار و غيرمعيار، رسمي و غيررسمي، نوشتاري و گفتاري و            
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همين مفهوم خاص زبان است كه تحـت تـاثير عوامـل مختلـف تـاريخي، جغرافيـايي،                  
زد هـر قـوم و ملتـي بـه كليـت مـستقل و        زمان، نرسياسي، اجتماعي و فرهنگي، به مرو  

داراي هويت منحصر به فردي تبديل شده است كه در كنار نمادهاي اصيل بومي و ملـي            
  . شود آن قوم، به عنوان زبان ملي شناخته مي

گيـري از     از سـويي بـا بهـره      . كنـد   رسانه از زبان در هر دو مفهوم فوق، اسـتفاده مـي           
در » مـتن «شناختي ويژه، به توليد و انتـشار           نشانه هاي  فرآيندهاي مختلف داللت در نظام    

پردازد و در اين راستا امكانات گوناگون ديداري و شـنيداري             مفهوم كلي و وسيع آن مي     
را براي برقراري ارتبـاط  ...  موسيقي، نوشتار، صداهاي محيطي و  از جمله تصوير، گفتار،   

هاي تحقق يافتـه    » متن«اي از     گيرد؛ و از ديگر سو، بخش عمده        با مخاطبان به خدمت مي    
و چه در شكل شنيداري، در قالب زبان به مفهوم          در عرصة رسانه، چه در شكل ديداري        

اين گونه است   . گيرد  شكل مي ) و در رسانة صدا وسيما در قالب زبان فارسي        (خاص آن   
هـاي ديـداري،      هاي شنيداري چون راديو، به علت فقـدان تـصوير و نـشانه              كه در رسانه  

تري است چنان كه راديو، بـدون زبـان، ماهيـت             تگي به زبان گفتار، وابستگي عميق     وابس
همچنـان كـه در بيـشتر       در تلويزيون نيـز،     . دهد  خود را تقريبا به طور كامل از دست مي        

كند؛ مگر آن كـه در        ارتباطات انساني، زبان گفتار در غالب اوقات، نقش اصلي را ايفا مي           
گيـري فرسـتندة پيـام از رمزگـان يـا زبـاني        ارتبـاطي، بهـره  شرايط ويژه، اقتضاي فرآيند    

  . را ايجاب كند...) همچون موسيقي، تصوير و (متفاوت با زبان گفتار و نوشتار 
  »رسـانه و زبـان فارسـي   «اين شـماره از فـصلنامة پـژوهش و سـنجش بـه موضـوع         

بـان  بنابراين محور اصلي مطالب ايـن شـماره را مفهـوم خـاص ز           . اختصاص يافته است  
امـروزه اهميـت و حـساسيت جايگـاه زبـان           . دهد  يعني زبان گفتار و نوشتار تشكيل مي      

پيش از اين نيـز صـاحبنظران بـسياري بـا           . فارسي در رسانة ملي بر كسي پوشيده نيست       
هـاي مختلـف بـه ايـن مقولـه        از جنبـه  ... هاي انتقادي، توصيفي، تجويزگرايانه و        ديدگاه

با اين حال در مقاالت اين شـماره        . اند   آن را واكاوي كرده    اند و برخي از جوانب      پرداخته
هـاي    بدانها پرداخته شده يا چـالش     كمتر  از فصلنامه سعي شده است مسائلي كه تا كنون          

هاي امروز و بويژه رسانة ملي پديد        نوظهوري كه در عرصة كاربرد زبان فارسي در رسانه        
  . اند، مورد بحث قرار گيرند آمده

 عنوان يكي از مهمترين نمادها و نمودهاي اتحاد ملي، شايستة توجـه             زبان فارسي به  
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حركت به سوي دستيابي به جايگـاه مناسـب زبـان فارسـي در رسـانة ملـي و              . ويژه است 
اي  ريزي زبان در جامعه، دغدغـه  ايفاي نقش رسانه به عنوان يكي از مهمترين متوليان برنامه 

وشد با طرح مباحثي در اين بـاره، توجـه         ك  اساسي است كه فصلنامة پژوهش و سنجش مي       
تر پژوهشگران و صاحبنظران را بـه موضـوع جلـب كنـد و زمينـة انجـام مطالعـات                      جدي

  . تر در اين حوزه را فراهم نمايد تر و بنيادي گسترده
  

  
  
  
  
  





  
  
  
  
  

  هاي زباني ساختگي در رسانه ملي مسائل نظري كاربرد گونه

  )بهاي بررهبا نگاهي بر مجموعه تلويزيوني ش( 

   ∗دكتر ناصرقلي سارلي

  چكيده

» گونه زباني سـاختگي   «يكي از كاربردهاي هنري و اغلب طنزآميز زبان در رسانه ملي            
 ،قصد دارد ضمن ارائه تعريفي از گونـه زبـاني سـاختگي     در اين مقاله    نويسنده  . است

 اسي زبان شن  شناسي اجتماعي و آسيب   شناسي زبان، كاربرد    گونه را از ديدگاه جامعه      اين
را براي بـه كـارگيري در         شناختي و كاركردهاي هنري آن        بررسي كند و وجوه زيبايي    

  . رسانه ملي تبيين كند
  

سـازي    شناسي زبان، راديو و تلويزيون، برجسته       زباني ساختگي، جامعه    گونه :ها  كليد واژه 
  . زبان فارسي زباني،

  مقدمه 

هايي زباني است كه با عـدول از          گي، نظام هاي زباني ساخت    در اين نوشته، منظور از گونه     
هنجارها و الگوهاي زباني حاكم بر سطوح مختلف، اغلب براي ساختن طنز بر بنياد يك               

شناختي زبان است كـه زمينـه    اين نقش زيبايي. شوند زبان خاص مانند فارسي ساخته مي   

                                                      
  استاديار دانشگاه تربيت معلم ∗
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هـا در     سـازي  مجموعه اين برجـسته   . آورد  هايي را فراهم مي     و امكان پيدايش چنين گونه    
آورد كــه از ديــد  كنــار هنجارهــاي از پــيش موجود،نظــام زبــاني مــستقلي را پديــد مــي

ــان ــسته اطــالق اصــطالحاتي چــون گــويش و لهجــه اســت   زب ــاوت . شــناختي شاي تف
هاي موردي كه در اشـعار يـا          سازي  شناختي اين مجموعه به هم پيوسته با برجسته         زيبايي

مندي و كنش هنري در قالـب يـك كـل     يابد در نظام   هاي ادبي نمود مي     ساير انواع و فرم   
  . واحد است

طـور مـستقيم و       بـه (هاي زباني سـاختگي الگوهـاي عـدول يافتـه خـود را يـا                  گونه
گيرند يا از قواعـد كـامالً         هاي اجتماعي و جغرافيايي مي      ها و لهجه     از گويش  )غيرمستقيم

عـه زبـاني ايـران، طيـف        در جام . برنـد   كـار مـي     برخي نيز هر دو شـيوه را بـه        . ساختگي
هـا از سـويي و زبـان فارسـي بـا تغييرپـذيري بـسيار در              ها و گويش    اي از لهجه    گسترده

گيـري را     واژي و نحوي از سوي ديگر، امكان هر دو شكل بهـره             سطوح آوايي و ساخت   
شناسي زبان، اخذ الگوهاي گونه زباني سـاختگي از مĤخـذ             از ديد جامعه  . اند  فراهم كرده 

 با نوعي احترام ضمني به گويشوران       )رود  ژه وقتي زبان براي طنز به كار مي       بوي(مختلف  
هاي محلي، اين شائبه را كه منظور از كاربرد طنزآميز گويـشي خـاص در رسـانه                   گويش

از ايـن حيـث، گونـه زبـاني سـاختگي           . بـرد   توهين به گويشوران آن است، از ميان مـي        
. ساز وحدت ملي شـود      قوام مختلف، سبب  تواند با تقويت احترام متقابل حكومت و ا         مي

هاي ساختگي، به زبـان و بـويژه سـاخت و            از ديدگاه برخي پاسداران زبان، كاربرد گونه      
با اين حال، اين ادعا در مطالعـات ميـداني بـه روشـني اثبـات                . زند  صورت آن لطمه مي   

چـون بـه    هـا     گونه  دهد كاربرد اين    در مقابل، شواهدي وجود دارد كه نشان مي       . شود  نمي
  . كند هاي زباني سرايت نمي ها و موقعيت بافت خاصي وابسته است، به ساير بافت

  رسانه و زبان 

ها جايگاه ممتـازي      كنند، رسانه   اي استفاده مي    در ميان نهادهايي كه از زبان به شكل حرفه        
ها از عوامـل ايـن امتيـاز          طيف وسيع مخاطبان و گستردگي كاربرد زبان در رسانه        . دارند

ها و كاركردهاي     اندركاران رسانه را بر تمام ساحت       اين امر، ضرورت وقوف دست    . ستا
تـر    كشد و اهميت برخورد و نگاه هوشمندانه به زبان در رسـانه را نمايـان                زبان پيش مي  

  . سازد مي
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هـا، در قلمـرو هنـر هـستند و بخـش       اي از برنامه   در رسانه ملي، بخش قابل مالحظه     
. برنـد    مـي    هنـري، از زبـان بـه عنـوان ابـزار و بـستر هنـر بهـره                  هـاي   اي از برنامه    عمده
شـناختي بـراي آن قائـل     شناسان در ميان كاركردهاي متفاوت زبان، كاركردي زيبايي         زبان
تحـت تـأثير   » مـاتيو «و  » گـاروين «شـناختي زبـان، چنـان كـه           كـاركرد  زيبـايي    . اند  شده
و طنز و هر كاربرد زبـاني برجـسته         اند، در شعر و ادبيات        شناسان مكتب پراگ گفته     زبان

از اين منظر، زبان بويژه بستري براي طنز است و اصوالً در ميـان انـواع                .  شود  نمايان مي 
طنزهاي زبـاني راديـو و      . اي دارند   طنز، طنز زباني يا طنزهاي مبتني بر زبان جايگاه ويژه         

ـ     تلويزيون اين برتري را بر طنزهاي مكتوب دارند كه مي          ور، صـدا، تـصوير و      توانند از ن
هـاي   وري آنهـا از مؤلفـه       ساير امكانات ديداري و شنيداري بهره برند و از ايـن رو مايـه             

  . تر باشد هنري ژرف

  گونه زباني ساختگي

گونه زباني ساختگي، نظامي زباني است كه با عدول از هنجارها و الگوهاي زباني حاكم               
 اغلب براي بـه وجـود آوردن        -ي آوايي، ساختواژي، نحوي و معناي     –بر سطوح مختلف    

گونه زباني ساختگي، با زبـان      . شود  طنز بر بنياد يك زبان خاص مانند فارسي ساخته مي         
نظـامي  ) artificial language (زبـان سـاختگي  . متفاوت است) نظير اسپرانتو(ساختگي 

 شـود  ريزي شده ساخته مي زباني است كه به تمامي به صورت از پيش انديشيده و برنامه         
زبـان سـاختگي، بـه قـصد سـهولت ايجـاد            . و به فرهنگ و تمدن خاصي مربوط نيست       

آيد و به نوعي، زبـاني جهـاني     هاي مختلف دنيا به وجود مي      ارتباط ميان گويشوران زبان   
  . شود محسوب مي

گونه زباني ساختگي، با مفروض گرفتن هنجارهاي از پيش موجود يك زبان خـاص           
سـازنده يـا   . آيـد  الگوهاي زباني آن به وجود مي  ) foregrounding( و با برجسته سازي     

سازندگان اين گونه زباني، در هر يك از سطوح آوايي، ساختواژي، نحوي و معنـايي يـا               
كننـد   آورند و نظام زباني مستقلي ايجاد مـي    هايي به وجود مي     در همه آنها، هنجارگريزي   

هـاي اجتمـاعي و    ها يا گـويش    كه نسبت آن با زبان هنجارين، چون نسبت يكي از لهجه          
بـه بيـان ديگـر، گونـه زبـاني سـاختگي، از ديـد            . جغرافيايي بـا زبـان هنجـارين اسـت        

و از ايـن رو     دارد  ها و ساختارهاي يـك گـويش يـا لهجـه را               شناختي، تمام ويژگي    زبان
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را بـر آن اطـالق      » گويش ساختگي «و  » لهجه ساختگي «شايسته است اصطالحاتي چون     
  . كنيم

وجود آمدن گونه     ادبي كه در به      ـ� هنري    ترين فرآيند خالقه       ذكر شد، نمايان   چنان كه 
هـاي    تمـام پديـده   «سـازي     برجـسته . سـازي اسـت     زباني ساختگي نقـش دارد، برجـسته      

شـوند    هـايي كـه بـه نحـوي موجـب مـي             پديده«يعني  » گيرد  چشمگير زباني را دربر مي    
روي بگردانـد و تـوجهش را بـه         ) شده اين كه چه چيزي گفته      (خواننده از محتواي پيام     

مفهـوم  ). 61: 1384لـيچ،  (» گردانـد  معطـوف  ) ايـن كـه چگونـه گفتـه شـده         (خود پيام   
طور كلي مبتنـي بـر عـدول          شناسان مكتب پراگ است، به      سازي كه پرداخته زبان     برجسته

گويـد،    چنان كـه موكاروفـسكي مـي      . هنرمند از قواعد و قراردادهاي زباني و ادبي است        
هـاي هنـري زبـان شـعر و ادبيـات در آن               اي است كـه انحـراف       زمينه   در حكم پس   زبان

يابد و برخي كاربردهاي هنري زبان بويژه زبان شـعر، متـضمن حـد اعـالي                 انعكاس مي 
  ).91 – 108: 1373موكاروفسكي، (سازي است  برجسته

و اي به هم بافتـه، منـسجم          سازي موردنظر درگونه زباني ساختگي، مجموعه       برجسته
ــه از هنجــارگريزي ــاوت  ســازمان يافت ــا   هاســت و تف ــاركردي و زيباشــناختي ب هــاي ك

. هـاي ادبـي دارد   هاي موردي شعر و ساير ژانرها و فـرم    سازي  ها و برجسته    هنجارگريزي
صورت كاربرد غيرمعمول و نامتداول كلمات، برهم زدن          در شعر، اغلب به   سازي    برجسته

بر ). 2: 1376ميرصادقي،  (شود    ات تازه نمودار مي   ساختار دستوري زبان و ساختن تركيب     
گرايي زباني، صفت هنري، بيان پارادوكـسي و مجـازي    توان وزن و قافيه، باستان     اينها مي 

سازي شعري، منفرد بودن و       ويژگي برجسته ). 3-38: 1384شفيعي كدكني،   (را نيز افزود    
هـا   سـازي  ي، برجـسته كاربرد حسب مورد آن است؛ درحالي كه در گونه زبـاني سـاختگ          

درواقـع در گونـه     . شـوند   بيني مي   كم قابل پيش    هم پيوسته هستند و كم      تكرار شونده و به   
شـود    زباني ساختگي، هنجارهاي جديدي به تدريج جايگزين يك سلسه از هنجارها مي           

يابـد ولـي در شـعر، تـازگي و ادبـي بـودن                و رفته رفتـه حالـت خودكـار و معتـاد مـي            
ــسته ــه مث  برج ــازي ب ــه  س ــرد و يگان ــستي منف ــه ه ــي  اب ــظ م ــل،   اي حف ــود، درمقاب ش
هاي گونه زباني ساختگي با پراكندگي در سرتاسر يك متن يا اثـر هنـري،                 سازي  برجسته

. كنـد   يابد و در قالب يك كل واحد، كنش هنري واحـدي ايجـاد مـي                مند مي   شكلي نظام 
انـه و منـسجمي     شـناختي يگ    زباني ساختگي از اين حيث، هـستي زيبـايي          درواقع، گونه   

  . است
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ها و كاركردهاي هنري گونه زباني سـاختگي، در چنـد             رسانه ملي با شناخت ويژگي    
بهترين و مشهورترين نمونه    . آميز داشته است    سال اخير رويكردي درخور و البته احتياط      

 قسمت، هـر شـب از       90است كه در قالب حدود      » شبهاي برره « اين رويكرد، مجموعه    
هـاي بـسياري      هـا و مناقـشه      با پخش ايـن مجموعـه، بحـث       .  است تلويزيون پخش شده  

.  درگرفـت -گونـه زبـاني سـاختگي بـود    يك   كه   ـخصوص درباره زبان اين مجموعه        به
پاسداران زبان، عليه زبان مجموعه موضع گرفتند و گونه زباني سـاختگي آن از درون و                

ـ     . بيرون مجموعه رسانه ملي به نقد گذاشته شد        ك سـال از آن هيـاهو       اينك كه بيش از ي
گونه زباني را با اشـاراتي بـه          كوشيم مسائل نظري كاربرد اين      گذرد، در اين نوشته مي      مي

  . مجموعه يادشده تبيين كنيم

  منابع گونه زباني ساختگي 

. تواند از منابع متفـاوتي اخـذ كنـد    گونه زباني ساختگي الگوهاي عدول يافته خود را مي      
ها و  گويش: شوند   گفت اين الگوها از دو منبع گرفته مي        توان  بندي كلي مي    در يك بخش  

. هاي رايج اجتماعي و جغرافيايي در جامعه زباني، منبع نخست و درجه اول اسـت              لهجه
يابـد يـا     مـي  تغيير بـه گونـه زبـاني سـاختگي راه       ها يا بي    ها و لهجه    الگوهاي اين گويش  

ها و اجزاي اثر هنري خود و         مؤلفه، متناسب با ساير       هنرمند سازنده گونه زباني ساختگي    
پيداسـت كـه    . كنـد   در تطابق با سازمان نظام يافته آن تغييراتي اندك در آنهـا ايجـاد مـي               

هايي كـه درون زبـان فارسـي وجـود      ها و لهجه   جامعه زباني ايران با طيف وسيع گويش      
 بـه  گذشـته از ايـن،  . نظيـري بـراي ايـن امـر پديـدآورده اسـت            دارد، امكانات بالقوه كم   

اُرال ـ آلتاييـك و   هـاي   شود كه از خانواده زبان هاي ديگري نيز در ايران تكلم مي گويش
  . گرفت توان از آنها بهره سامي هستند و در صورت لزوم مي

توانـد الگوهـاي عـدول يافتـه را در      هنرمند مي. منبع ديگر، ذهن خالق هنرمند است   
رسـاني الگوهـاي معمـول را بـه           العذهن خود بسازد؛ به شرطي كه اين الگوها جنبه اطـ          

عبارت ديگر، شـرط اسـتفاده از ايـن منبـع آن اسـت كـه الگوهـاي                    به. نحوي حفظ كند  
 زبـاني آنـان   -ساختگي براي مخاطبان قابل فهم و درك و به نحوي بـا الگوهـاي ذهنـي        

امكانات مختلف زبان فارسـي و بـويژه تغييرپـذيري بـسيار آن در سـطوح                . مرتبط باشد 
  . ينه خالقيت را در اين حوزه فراهم كرده استمختلف، زم
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موعـه  در مج . شـود   گرفتـه مـي     گونه زبـاني سـاختگي بهـره      اغلب از هر دو منبع در     
از (هاي مختلف و متنـوع ايـران          يافته، بخشي از گويش    الگوهاي عدول   » هاي برره   شب«

و بخشي سـاخته  ) با تغييراندك يا بسيار(گرفته شده بود ) و آذربايجانسيستان تا لرستان  
با اين كه هر يك از شخصيتها الگوهاي زبـاني         . و پرداخته ذهن نويسندگان مجموعه بود     

تـر بـود، تـوازن الگوهـاي        هاي ايراني نزديك    خاص خود را داشت كه به يكي از گويش        
هـا مـشترك    يافته ميان شخـصيت  زباني به هم نخورده بود و بخش اعظم الگوهاي عدول        

 چنـان  ـ�  نسبت به الگـوي هنجـار   ـتغيير در الگوي عدول يافته     ضمن آن كه نسبت     . بود
گونـه    به ايـن ترتيـب، ايـن      . ها بازماند   زياد نبود كه مخاطب از فهم گفتگوهاي شخصيت       

هاي واژگاني، آوايي، دستوري و نحوي بـا سـاير            زباني ساختگي با درنظر داشتن تفاوت     
  .ته بودهاي زبان، خود به گويشي جديد و نوساخته بدل گش گويش

  شناختي ديدگاه آسيب

منتقدان اجتماعي و در ميان آنان، پاسداران زبان، بر اين          » شبهاي برره «با پخش مجموعه    
 ديـدن هنجارهـاي      نگرانـي مـشترك همـه منتقـدان، آسـيب         . هـا گرفتنـد     مجموعه خرده 

رو شـد و بـسياري از رفتارهـاي           مجموعه يادشده با اقبـال عمـومي روبـه        . اجتماعي بود 
 مورد تقليـد بخـشي از مـردم بـويژه گروههـاي      ـها ـ ازجمله رفتار زباني آنان   شخصيت

سني نوجوان قرار گرفت؛ برخي از رفتارها و گفتارهاي تقليد شده از ايـن مجموعـه، از                 
ديد برخي، ناهنجار تلقي شد و رسانه ملي بـراي توقـف يـا بـازنگري در ادامـه پخـش                     

  . مجموعه تحت فشار قرار گرفت
سداران زبان، گونه زباني ساختگي مجموعه يادشده نوعي عدول نامناسب و           از ديد پا  

اينـان كـه    . زبان معيـار و رسـمي تلقـي شـد         ) normative(خطرناك از قواعد هنجارين     
ديدند، آن را يكـي        خود مي  1الگوهاي زباني اين مجموعه را مخالف ديدگاه تجويزگراي       

 تجويزگرايـان   .)73-67: 1383ارلي،  سـ (از عوامل تهديد زبان فارسي به حساب آوردند         
خـاص ايـن    ) اصـطالحات و تعبيـرات    (گذشته از آنكـه نگـران رواج الگوهـاي زبـاني            
ايـن الگوهـا در     ) overgeneralization(مجموعه ميان مـردم بودنـد، از تعمـيم افراطـي            

در دنباله بحث، درباره درستي يـا       . ساخت اصطالحات و تعبيرات ديگر در هراس بودند       
  . ها خواهيم گفت ي اين نگرانينادرست
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 ديدگاه كاربردشناسي اجتماعي 

هاي زباني، جزئي از گنجينـه        چنان كه ذكر شد، گونه زباني ساختگي در كنار ساير گونه          
شناسـان معتقدنـد      مطابق يـك اصـل اثبـات شـده، زبـان          . شود  زباني جامعه محسوب مي   

علم و آگاهي اجمالي دارند، به هاي مختلف آن زبان،      گويشوران هر زبان، نسبت به گونه     
دانند در هر موقعيت زبـاني از كـدام گونـه و     ارزش اجتماعي هرگونه زباني واقفند و مي     

  ) . Milroy and Milroy, 1985: 18-19(سبك زباني استفاده كنند
افراد جامعه زباني ممكن است از الگوهاي گونـه زبـاني سـاختگي تقليـد كننـد امـا                   

اي كـه در آن       موقعيت زباني . كنند  يشه از آن تقليد و استفاده نمي      مطابق اصل ياد شده هم    
هاي زباني بـه      شود، به لحاظ اجتماعي از ساير موقعيت        از گونه زباني ساختگي تقليد مي     

افراد تنها در موقعيت طنز يا هر موقعيت زباني ديگري كه           . طور كامل تفكيك شده است    
گـاه بـه    برند و اين كـاربرد هـيچ   ي را به كار مييابد، گونه زباني ساختگ با طنز ارتباط مي   

  . كند هاي جدي و رسمي سرايت نمي هاي زباني ديگر بويژه موقعيت موقعيت
. هاي مختلف زباني در جوامع مختلف متفـاوت اسـت           تفكيك اجتماعي كاربرد گونه   

دوزبـان  «براي مثال در وضعيت زبـاني       . پذير است نا  گاه اين تفكيك هميشگي و انعطاف     
گيرانـه اسـت امـا در برخـي جوامـع زبـاني،               ، اين تفكيك سخت   )diglossia (2»نگيگو

با اين حال اين تفكيك بـا       . هاي زباني با انعطاف بيشتري تفكيك شده است         كاربرد گونه 
  . شدت و ضعف در همه جوامع زباني وجود دارد

ديـدي  اين كه ما با چه كسي، دركجا، در چه زماني، در چه بافت اجتماعي و از چـه       
گونـه زبـاني    . گـذارد   گوييم، بر سازماندهي نوع و نحـوه گفتـار مـا تـأثير مـي                سخن مي 

كـار   هاي اجتماعي بـه   وقت و در همه موقعيت ساختگي را با هر كسي، در همه جا، همه      
  . گيريم بريم بلكه تنها وقتي قصد طنز داريم از آن بهره مي نمي

ايت الگوهاي گونـه زبـاني سـاختگي بـه     از اين رو، نگراني پاسداران زبان درباره سر 
هاي زبان جدي و در نتيجه تخريب زبان چندان وجهي نـدارد؛ بـويژه آنكـه در                   موقعيت

جامعه زباني ايران نوعي اشعار به موقعيت اجتماعي به هنگام سخن گفتن وجود دارد و               
  . شود هاي رسمي خالف ادب و نزاكت تلقي مي برخي كاربردهاي زباني در موقعيت
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  شناسي زبان  يدگاه جامعه د

هاي بـسياري در آنهـا رواج دارد، معمـوالً سياسـت يـا                  ها و لهجه    در جوامعي كه گويش   
ايـن  . مشي زباني معطوف به بركشيدن زبان رسمي و حمايت همه جانبه از آن است              خط

هـاي    شود و گاه واكنش     هاي زباني مي    امر، خواسته يا ناخواسته سبب تضعيف ساير گونه       
ها گاه تحـت لـواي          اين واكنش . ها را درپي دارد     ياسي و اجتماعي گويشوران اين گونه     س

  ). 193 -195 : 1376ترادگيل، (شود طلبانه نيز منجر مي هاي تجزيه زبان، به جنبش
اي در يك كشور وجود داشته باشد و گويـشوران            عبارتي، وقتي اقليت زباني عمده      به

تـوجهي بـه گـويش آنـان و بـويژه بـه                 باشـند، بـي   آن داراي قدرت سياسي و اجتماعي       
سـاز    هاي طنزآميز يا پست اجتماعي، سـبب        ها در موقعيت     در رسانه   كارگيري اين گويش  

  . شود هاي اجتماعي مي بلواهاي سياسي و شورش
گونه زباني سـاختگي بـر      . ساز است   در اين موارد، كاربرد گونه زباني ساختگي چاره       

شـده    هاي مختلف گرفته      عناصر و الگوهاي آن يا از گويش      گويش خاصي تكيه ندارد و      
هاي جامعـه زبـاني       گونه زباني به تمام بخش      اين. يا ساخته و پرداخته ذهن هنرمند است      

از اين رو، به كاربردن گونه زباني سـاختگي بـويژه وقتـي             . تعلق دارد نه به بخشي از آن      
هـاي محلـي تلقـي        شوران گويش شود، نوعي احترام ضمني به گوي       براي طنز استفاده مي   

گردد واز اين شائبه كه مقصود از كاربرد طنزآميز گويشي خاص در رسانه، توهين بـه          مي
تواند با تقويت احتـرام       گونه زباني ساختگي مي   . شود  گويشوران آن است، جلوگيري مي    

  . شود ساز وحدت ملي  و اقوام مختلف، سبب) بخوانيد حكومت(متقابل رسانه 
رسد پاسداران زبان از اين فايده كـاركردي گونـه زبـاني سـاختگي غفلـت                  نظر مي   به
چندان واكنشي در ميان اقوام و گويـشوران بـومي          » شبهاي برره «زبان مجموعه   . اند  كرده

در حالي كه اگـر بـه قـومي خـاص تعلـق داشـت، احتمـال اعتـراض و در          . برنينگيخت
  . آن، شورش اجتماعي وجود داشت توجهي به صورت بي

  غراق در باب تأثير سوء رسانه بر زبان ا

ها بويژه راديو و تلويزيـون تـأثير بـسياري بـر زبـان و           بيشتر مردم عقيده دارند كه رسانه     
هاي زباني    ها را در ترويج بدعت      رسانه  پاسداران زبان نيز اغلب،     . رفتار زباني مردم دارند   



  17 ���� هاي زباني ساختگي در رسانه ملي مسائل نظري كاربرد گونه  

نشان دهيم صرف عرضـه     با اين حال داليل كافي در دست نيست كه          . شمارند  مقصر مي 
يك الگوي زباني عدول يافته، بويژه درميان جوانان و بزرگساالن، سبب ترويج و انتـشار           

ها با عرضه الگوهاي گونه زباني ساختگي، تنهـا آگـاهي             رسانه. شود  آن الگوي زباني مي   
دهند و الگوي يادشده را در دسترس آنـان           افراد را درباره الگوي عدول يافته افزايش مي       

اما اين كه افراد جامعه زباني اين الگوها را به كار برند يا نه، داليل رواني،                . دهند  قرار مي 
هـا،   نگـرش  ).  Milroy and Milroy , 1985: 29- 31(شخصي، و بويژه اجتماعي دارد 

ها و احساسات فردي و اجتماعي در اين زمينـه نقـش اصـلي و اساسـي ايفـا                       طرز تلقي 
  ). daoust, 1997: 451(كنند  مي

 ملي درخصوص ترويج رفتارهـا   منتقدان اجتماعي و پاسداران زبان، با انتقاد از رسانه  
اين كه زمينه اجتماعي    : نهند  و زبان ناهنجار، بر يك معضل اساسي اجتماعي سرپوش مي         

 اگـر واقعـاً ناهنجـار     –براي بروز و انتشار چنين رفتارها و الگوهـاي زبـاني ناهنجـاري              
اي گونه زباني ساختگي بالفاصله جامعـه آن          ماده است كه با عرضه رسانه      چنان آ  -باشند
  . پذيرد را مي

نوجوانـان تمايـل    . اين آمادگي بويژه درميان گروههاي سـني نوجـوان بيـشتر اسـت            
هاي آنان معموالً هنجارهاي گروهي پركششي دارد و          گروه. بسياري به ايجاد گروه دارند    

آنان دوست دارند از زبـان خـاص خـود    .  مهم استزبان خاص، يكي از اين هنجارهاي   
 گيرند و به اين ترتيب طبيعي اسـت كـه در ميـان               ها بهره   براي ايجاد تمايز با ساير گروه     

  . همساالن خود از الگوهاي گونه زباني ساختگي پيروي كنند
» شبهاي بـرره «يك سال از پخش مجموعه   با گذشت   شود كه     با اين حال مشاهده مي    

زباني خاص آن به تدريج از ميان رفته است و ديگر تقليد الگوهاي آن را كمتـر  اثر گونه   
با پايان پخش اين مجموعه، رسانه ملي در واقع دسترسـي افـراد را      . شنويم  بينيم و مي    مي

گونه زباني را  به گونه زباني ساختگي از ميان برده و اين امر به همراه گذر زمان تأثير اين         
نگراني پاسداران زبان هم درباره تأثيرات سوء آن بر زبان به           . ستبسيار كمرنگ ساخته ا   

  . كنند ظاهر برطرف شده و منتقدان اجتماعي ديگر درباره اين مجموعه صحبت نمي
البته نوع پرداخت زباني مجموعه يادشده خالي از اشكال هـم نبـوده اسـت امـا ايـن            

 منـافع آن در حـوزه هنـر و          اي گشوده است كه تا كنون كمتر از         مجموعه دري برگنجينه  
كارگيري مـشاوران زبـاني و اسـتفاده از           تواند با به    رسانه ملي مي  . ايم  مند بوده   رسانه بهره 
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هاي زبـاني سـاختگي       گونه  تر به   تر و سازمان يافته     تجربه اين مجموعه، رويكردي منسجم    
  . داشته باشد

  :منابع فارسي

  . آگه:  ترجمه محمد طباطبايي، تهرانشناسي اجتماعي، زبان) 1376(ـ ترادگيل، پيتر 1
دوره نامـه فرهنگـستان،     ،  معيارسازي و مالحظات تجويزي   ) 1383(ـ سارلي، ناصرقلي    2

 . ششم، شماره چهارم

 . آگه:  چاپ هشتم، تهرانموسيقي شعر،) 1384(ـ شفيعي كدكني، محمدرضا 3

 ايرنـا ريمـا   نامـه نظريـه ادبـي معاصـر،     دانش سازي، برجسته) 1384(ـ ليچ، جئوفري  4
 . آگه: مكاريك، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران

 ترجمـه احمـد اخـوت، كتـاب         زبان معيار و زبان شعر،    ) 1373(ـ موكاروفسكي، يان    5
 . ، اصفهان2شعر، ج
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  :نوشت پي

  
تجويزگرايـان تنهـا    . گيرانه در زمينة درست و غلط است       منظور از تجويزگرايي در زبان، داشتن ديدگاهي سخت       . 1

  . دانند كنند و ديگر اشكال آن را نادرست و نامعيار مي يك شكل از هر الگوي زباني را درست تلقي مي
هاي رسمي، آثار واالي ادبي و آموزش و پرورش      زباني وجود دارد يكي در موقعيت       در دو زبان گونگي، دوگونه    . 2

هاي غيررسمي رسـمي، در خانـه و كوچـه و بـازار كـاربرد دارد و                   رود و ديگري تنها در موقعيت       كار مي   رسمي به 
مانند زبان عربي كـه داراي يـك نوشـتار معيـار اسـت ولـي                . كار بردن هريك در موقعيتي ديگر غيرطبيعي است         به

  . هاي ژرفي با نوشتار دارد  هاي گفتاري فراواني نيز دارد كه تفاوت گونه
  





  
  
  
  
  

  ريزي زبان  رسانه ملي متولي برنامه

  ∗دكتر نگار داوري اردكاني

  چكيده
ريزي زبان در آثار غربيان و ايرانيان به تبيـين جايگـاه     مقاله حاضر با مرور متون برنامه     

پـردازد و در      ريزي زبان به طور كلي و زبان فارسي به طور خـاص مـي               متوليان برنامه 
تواننـد متـولي    چـه كـساني مـي   : هاي زيـر اسـت      پاسخ پرسش حقيقت در جستجوي    

ها چه جايگاهي دارند؟ رسانه ملي ايران چه  ريزي زبان باشند؟ در اين ميان رسانه برنامه
ريزي زبان فارسـي      ريزي زبان دارد؟ مردم ايران كه مخاطبان برنامه         جايگاهي در برنامه  

 بويژه رسانه ملي دارند؟ در ايـن        ريزي  هستند، چه نگرشي نسبت به متوليان اين برنامه       
مقاله، نقش منحصر به فرد سازمان صدا و سيما و ضرورت به رسـميت شـناختن ايـن     

  . شود مينقش تبيين 
  

هـاي زبـاني،    ريزي، نگرش ريزي پيكره، متولي برنامه ريزي زبان، برنامه    برنامه :ها  كليدواژه
  .رسانه ملي 

  مقدمه

ريـزي    ريزي زبان، متوليان برنامه     ي بسيار مهم برنامه   ها  با توجه به اينكه يكي از مؤلفه      
به بيان ديگر، پرسش مقدماتي     . پردازد  هستند، اين مقاله به توصيف و تبيين اين مؤلفه مي         

ريزي زبان چه كساني هستند يا بايد باشند؟          پژوهش اين است كه متولي يا متوليان برنامه       
جايگـاه  :  طرح است، ايـن اسـت      پرسش اصلي پژوهش نيز كه متعاقب پرسش اول قابل        

تـوان متـولي    ريزي زبـان كجاسـت؟ آيـا رسـانه را مـي      رسانه ملي در ميان متوليان برنامه    
                                                      

   و ادب فارسياستاديار فرهنگستان زبان ∗
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هاي فوق، ابتدا بـه توضـيح موضـوعات           ريزي زبان دانست؟ براي پاسخ به پرسش        برنامه
هـاي    ريـزي زبـان، انـواع آن، مولفـه          تعريـف برنامـه   : پـردازيم كـه عبارتنـد از        مرتبط مي 

با استناد به ايـن توضـيحات، قـادر خـواهيم بـود             . ريزي زبان و تشريح مراحل آن       امهبرن
در پايـان، بـه سـنجش نگـرش     . جايگاه رسانه ملي را در ميان متوليان زبان تعيـين كنـيم        

هاي دانش آموزي، دانـشجويي، دانـشگاهي و فرهنگـستاني دربـاره متوليـان       برخي گروه 
  .ن در بخش پاياني ذكر شده استزبان فارسي پرداخته ايم كه نتايج آ

  ها و مراحل آن  تعريف، مؤلفه: ريزي زبان برنامه

ريزي   او برنامه . است) 1989( ريزي  زبان در اينجا، همان تعريف كوپر         تعريف برنامه 
هاي عمـدي را در جهـت تحـت تـاثير قـرار              داند كه تمام تالش     زبان را مفهومي عام مي    

. گيـرد  آموزي در بر مي  و زبانشأنهاي پيكره،    ، در حوزه  دادن رفتار زباني افراد و جوامع     
ريزي از نوع خرد و كالن، رسمي و غير رسمي را بـه تـساوي شـامل      اين تعريف، برنامه  

اصطالح تحـت تـاثير قـرار دادن رفتـار زبـاني، عـالوه بـر اينكـه تمـام انـواع                      . شود  مي
، به طـور تلـويحي بـه اهميـت          شود  را شامل مي  ... ريزي زبان مانند حفظ، تغيير و         برنامه

ريزي زبان اشاره دارد و روشـن اسـت كـه يـك               نقش متقاعد كنندگي تبليغات در برنامه     
تواند تأثير بسزايي بـر رفتـار زبـاني افـراد و جوامـع                مي) مانند صدا و سيما   (رسانه ملي   

  . باشد  داشته
و معتقد است شمرد  ريزي زبان بر مي  هشت مؤلفه اصلي براي برنامه)Ibid: 45(كوپر

اهداف : هاست كه عبارتند از     ريزي زبان مستلزم بررسي اين مؤلفه       فهم كامل فرايند برنامه   
هـا و     ها، مخاطبان، متوليان، ابزارها، مشكالت زبـان، بافـت اجتمـاعي، راه حـل               و انگيزه 

: او اين هشت مولفه را در قالب يك پرسش اساسي تنظيم كـرده اسـت             . ها  نتيجه راه حل  
ي، چه رفتارهايي را، در چه كساني، با چه اهدافي، تحت چه شرايطي، بـا چـه          چه كسان «

كـه   چنـان . »كنند؟ اي ايجاد مي فرايند تصميم گيري، از طريق چه ابزارهايي و با چه نتيجه  
ريزي زبـان متوليـان آن هـستند كـه در      هاي اصلي برنامه شود، از جمله مولفه    مشاهده مي 

ريزي زبـان،     در مطالعات برنامه  .  منعكس شده است   »چه كساني «آغاز پرسش به صورت     
هاي كـاري   بايد مشخص شود چه كس يا كساني متولي و مسئول اين كار هستند؟ حوزه            

  شود و تعامل متوليان با يكديگر به چه نحو است؟ اي را شامل مي هر يك چه محدوده
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يزي زبان و   ر  تداخل وظايف و اهداف، غفلت از يك حوزه، مرحله يا مؤلفه از برنامه            
اي ديگـر، از جملـه عواقـب مـشخص نبـودن متوليـان               تاكيد بيش از حد بر بعد يا جنبه       

كوشيم با اشاره به مراحـل كـار          به همين دليل در اين مختصر مي      . ريزي زبان است    برنامه
ريزي زبان را مشخص كنيم       ريزي زبان،  جايگاه و وظايف تخصصي متوليان برنامه          برنامه

  .سازيم جايگاه رسانه ملي را برجسته ميو در اين ميان، 
 توصـيف : توان به طور خالصه چنين برشمرد       ريزي زبان را مي     مراحل مختلف برنامه  

از ميان اين پنج مرحله، شايد      . بيني، انتخاب، اجرا و ارزيابي     ، پيش )آوري اطالعات  جمع(
يكـي از   . دشـو   بتوان گفت دو مرحله آخر بيش از ديگر مراحل به رسانه ملي مربوط مي             

ريزي زبان، توزيع و انتشار محصوالت آن است و رسانة ملـي              ابعاد اساسي اجراي برنامه   
كـار  ). 1384: طيـب و احمـدي    (بيش از ساير نهادها قادر به انجام چنـين كـاري اسـت              

ريزي زبان به طور مستقيم بر عهده رسانه ملي نيست زيـرا ارزيـابي،                ارزيابي نتايج برنامه  
ريزي زبان بـي معنـي و غيـر منطقـي بـه نظـر                 انتشار محصوالت برنامه   پيش از توزيع و   

هـاي    از مـرور تجربـه    . هـاي رسـانه ملـي اسـت         رسد اما به هر حال در گرو فعاليـت          مي
هاي عمومي به سبب پرداختن بـه   يابيم كه رسانه مي ها در ريزي زبان در ساير كشور    برنامه

گيـر مرحلـه      زبـان، بـه طـور طبيعـي در        ريزي    مراحل اجرايي و انتشار محصوالت برنامه     
هـاي زبـاني جامعـه را تحـت تـاثير قـرار        شوند و از اين بعد نيز رفتـار        هم مي » انتخاب«

  .دهند مي
ريـزي زبـان،      گانه حـوزه مطالعـات نظـري برنامـه          بنابراين يكي از موضوعات هشت    

تحـت  «ي زبان   ريز  با توجه به اينكه ماهيت برنامه     . ريزي است   موضوع متوليان اين برنامه   
اي بـا   ها و نهادهايي را كه رابطـه گـسترده   است، سازمان» تاثير قرار دادن رفتارهاي زباني 
تـوان در زمـره    مـي ) هـاي عمـومي   از جمله رسانه  (گذارند    مردم دارند و بر آنان تاثير مي      

از سـوي ديگـر، مراحـل انتخـاب، اجـرا و ارزيـابي              . ريزي زبان قـرار داد      متوليان برنامه 
هـاي ايـن      هـا و قابليـت      در زمـرة توانـايي    ) مـستقيم يـا غيـر مـستقيم       (ريزي زبان     هبرنام

  . هاست رسانه

  ريزي زبان متوليان برنامه

تـوان گفـت سياسـتگذاران، برنامـه ريـزان،            ريزي زبان، مـي     با توجه به مراحل برنامه    
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توليان زبـان   ريزي زبان هستند؛ به بيان ديگر، م        مجريان و ارزيابان از جمله متوليان برنامه      
ريزي، اجـرا و ارزيـابي برخـوردار          بايد از چهار تخصص و مهارت سياستگذاري، برنامه       

شـده و بـا      ها و وظايف متوليان را در چهـار مهـارت يـاد             اگر بخواهيم مسئوليت  . باشند
هـاي   ريزي زبان تفكيك كنيم بايد بگوييم كه مرحله انتخـاب رمـز     توجه به مراحل برنامه   

تـوان برنامـه ريـزان و       اگر چـه بـا تـسامح مـي        . سياستگذاران زبان است  زباني، بر عهده    
سياستگذاران زبان را يكي دانست، در جهت تدقيق مفاهيم اين حوزه، بهتـر اسـت بـين                 
آنان تمايز قائل شويم، به اين مفهوم كـه سياسـتگذاران، صـرفاً بـه كـار نظـري انتخـاب                 

. كننـد   هاي انتخاب شده را تدوين مـي        مزپردازند و برنامه ريزان طرح اجرا و انتشار ر          مي
پردازنـد و پـس از        هـاي تـدوين شـده مـي         آشكار است كه مجريان به امر اجراي طـرح        

از آنجـا كـه     . كننـد   ريزي را ارزيابي مي     گذشت مدت زماني از اجرا، ارزيابان نتايج برنامه       
ي، ميـسر  ريـز  ريزي زبان، پس از انتشار و توزيع محـصوالت برنامـه           حصول نتايج برنامه  

است، انجام هر گونه ارزيابي، در شرايطي كه تالشي براي توزيع محـصوالت بـه عمـل                 
رسـد    با توجه به اين مراحل، به نظر مـي        . معني است   نيامده و زمان الزم سپري نشده، بي      

داراي شـرايط   ) به سـبب گـستره وسـيع آن       (هاي عمومي و بخصوص رسانه ملي         رسانه
بـه  . )Milroy & Milroy: 1985(ريـزي زبـان هـستند     مـه گري مراحل اجرايي برنا متولي

تـر از سـاير    تـر و وسـيع   ها به مردم يعني كاربران زبان آسان   عالوه، چون دسترسي رسانه   
تـوان آنهـا را از مـؤثرترين متوليـان توزيـع، انتـشار و ارزيـابي رواج                    نهادها اسـت، مـي    
ايط احراز مسئوليت اجـراي     بنابراين رسانه ملي شر   . ريزي زبان دانست    محصوالت برنامه 

البتـه نهادهـايي چـون آمـوزش و         . ريـزي زبـان را دارد       سه مرحله از پنج مرحله برنامـه      
تر قـادر بـه اجـراي         پرورش و آموزش عالي نيز در سطحي محدودتر، و شايد تخصصي          

  . اين مراحل هستند
ن با مسئله  ريزي زبان به دو نوع خرد و كالن و ارتباط آ            نكته ديگر، طبقه بندي برنامه    

هـا،    افـراد، خـانواده   (ريزي زبان در سطوح خـرد         اگر بپذيريم كه برنامه   . متوليان آن است  
شود، بايد والدين، مديران و معلمان مدارس، اسـتادان           نيز انجام مي  ...) و  نهادها  مدارس،  
بـه  . ريزي زبان به شـمار آوريـم     را نيز در زمره متوليان برنامه     نهادها  ها و مديران      دانشگاه

بيان ديگر، در سطح خرد و غير رسمي بايد همـه آحـاد جامعـه را بـه نـوعي متـولي و                       
آشكار است كه با گـذار از سـطح خـرد و رسـيدن بـه             . ريزي زبان بدانيم    مخاطب برنامه 
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ريـزي زبـان بـه صـورت رسـمي، متوليـان              ريزي و مطرح شدن برنامه      سطح كالن برنامه  
اران، متخصـصان حـوزه زبـان و ادب و سـاير            ريزي زبان در درجه اول سياسـتمد        برنامه

هاي عمومي،    از آنجا كه رسانه   . مسئوالن و متخصصان مراكز آموزشي و پژوهشي هستند       
به . اي دارند  ريزي هستند، در اين ميان، جايگاه ويژه        ريزان و مخاطبان برنامه    واسطة برنامه 

ه در نظـام    ريـزي رسـمي و چـ        هـاي عمـومي چـه در نظـام برنامـه            اين ترتيـب، رسـانه    
  .اي دارند رسمي نقش ويژه هاي خرد و غير ريزي برنامه

ريزي زبان را بـه طـور         ها كار اجرا، توزيع و ارزيابي برنامه        در صورتي كه نهاد رسانه    
ريـزي     و برنامـه   يگذار دار شود، طبيعتاً قابليت و تخصص سياست       پيوسته و مداوم عهده   

ايـران     ه صدا و سيماي جمهـوري اسـالمي       كه امروز   زبان را به دست خواهد آورد، چنان      
هـا و بـه طـور         ها، جلسات، گردهمايي    مروري بر همايش  . است   چنين جايگاهي را يافته   

 مربوط به مسائل زباني كه از سوي رسانه ملي برگزار شده است، چه از             هاي  ليتكلي فعا 
ر برخـي  در اينجـا ذكـ  .  نظر كيفيت و  كميت و چه از نظر تفوق زماني قابل توجه است     

. نمايد  هاي سازمان صدا و سيما در زمينه كاربرد صحيح زبان فارسي ضروري مي              فعاليت
ريزي زبـان يعنـي       دهد كه رسانه ملي در همه مراحل اساسي برنامه          ها نشان مي    اين نمونه 

هاي زباني اسـت   اجرا، ارزيابي و حتي انتخاب و توصيف وضع زبان كه مستلزم پژوهش       
  :نقش مؤثري داشته است
، اولين همايش زبان فارسـي در صـدا و سـيما برگـزار               )1367(حدود دو دهه پيش     

پس از اين همايش با همكاري معاونت آموزشي سازمان صـدا و سـيما، يـك دورة                . شد
نامـه ويـرايش در       شـيوه «اي با نـام       چهارماهة ويراستاري برگزار شد و متعاقب آن جزوه       

  . ان واحدهاي مختلف سازمان قرار گرفتدر اختيار مدير» هاي صدا و سيما برنامه
» شوراي عالي ويـرايش   «از آغاز دهه هفتاد، اين سازمان اقدام به تشكيل نهادي با نام             

هاي گـسترده صـدا و        كرد كه هدف آن پرداختن به مسائل زبان فارسي در حوزه فعاليت           
مــسئول وقــت شــوراي عــالي ويــرايش، در تــشريح ) 23: 1371( فيــروزان. ســيما بــود

آوري اطالعـات دربـارة كـاربرد زبـان فارسـي در             هاي شورا، اولين گام را جمـع        عاليتف
هـاي صـدا و سـيما         استخراج مشكالت زباني برنامـه    . داند  هاي يك و دو سيما مي       شبكه

ريـزي    در واقع اين فعاليت، از مراحل پژوهشي برنامه       . نتيجه اين بررسي اوليه بوده است     
هـايي بـا نـام     انتـشار جـزوه  . رد توجه قرار گرفته اسـت زبان است كه در اين سازمان مو   



 47) 13( پژوهش و سنجش ���� 26

از جملـه محـصوالت ايـن فعاليـت مقـدماتي بـوده اسـت               » بررسي زبان صدا و سـيما     «
هاي زباني به كار گرفته شده در اين          ها، عالوه بر نقد گونه      در اين جزوه  ) 1382 ،مهريار(

. الح آنها ارائه شده اسـت     ، پيشنهادهايي براي اص   ...)زبان ورزش، زبان راديو و      (سازمان  
بررسـي  «هـاي   ها حاصل جلسات هفتگي شوراي عالي ويرايش بوده و بـا نـام      اين جزوه 
و نيـز   » هاي ورزشـي    بررسي زبان برنامه  «،  »هاي راديويي   بررسي زبان برنامه  «،  »زبان خبر 

هـاي مختلـف     چـاپ و هـر هفتـه، بـر تـابلو اعالنـات گـروه            ،راهنماهاي متعدد هفتگي  
توزيع اين محصوالت در ميان ساير كاركنـان صـدا و سـيما         . است   شده   نصب   ساز  برنامه

فعاليت اخير، ناظر بر توجه ويژه صدا و سيما به بعد اجرايي مسئله             . نيز انجام شده است   
ها از جمله اقدامات ويـژه        جلب همكاري صميمانه مديران گروه    . ريزي زبان است    برنامه

  .  موجود در اين راهنماها بوده استهاي براي نهادينه كردن دستورالعمل
هـاي مـنظم علمـي دربـاره زبـان       هاي اين شورا، به برگزاري همايش  از ديگر فعاليت  

فارسـي بـه   «،  »زبـان معيـار   «ها، عناويني چون      در اين همايش  . توان اشاره كرد    فارسي مي 
رسـي  طرح و بر  » هاي علمي اصالح زبان فارسي در صدا و سيما          راه«و  » عنوان زبان علم  

هـاي    حـل   بندي، بيان مشكالت و راه      اي حاوي جمع    اند و در پايان هر همايش بيانيه        شده
براي مثال در قطعنامه پاياني دومين سمينار زبان فارسـي در صـدا             . آنها صادر شده است   

هـايي كـه      استفاده از زبان معيار در برنامه     : است  موارد زير مطرح شده   ) 3 : 1371(وسيما  
 غير از اين ايجاب نكند، كاربرد زبان ساده و عاري از تعبيرهاي مهجـور             جنبه هنري آنها    

، ايجـاد   ...)اي و     هـاي شكـسته، محـاوره       استفاده از جمالت كوتاه، اجتناب از صـورت       (
هماهنگي ميان همه نهادها و مراكز علمي، فرهنگي و پژوهشي بـراي رسـيدن بـه زبـان                  

از بار عـاطفي و مجـاز و كنايـه، بـري            هاي شفافيت، خالي بودن       فارسي معيار با ويژگي   
مورد، معيار بودن اصـطالحات، اجتنـاب ويـژه از زبـان      بودن از اصطالحات نامانوس بي   

هاي نوشـتاري و گفتـاري،      هاي رسمي مانند اخبار، ويرايش همه برنامه        شكسته در برنامه  
 بـراي  هـاي زبـان فارسـي    نويسان، ويراستاران و مجريـان، برگـزاري آزمـون    تعليم برنامه 

وارد، مبنـا قـرار       ارتقاي سطح دانش زبان فارسي كاركنان و بخصوص انتخاب افراد تازه          
دادن دانش زبان فارسي براي كسب ترفيعات اداري، نظرخواهي مستمر از مخاطبان صدا             

ها، تشكيل جلسات فصلي براي بررسي زبـان          برنامهدر  و سيما درباره زبان مورد استفاده       
هاي مختلف و تشكيل نهادي براي ايجـاد همـاهنگي بـين          ه در شبكه  هاي اجرا شد    برنامه
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 . دار در امر زبان هاي مسئول و صالحيت سازمان

شناسايي و دعوت ويراستاران قابل براي همكاري، برگزاري جلسات متعدد بحـث و      
گفتگو با برنامه سازان سازمان، همكاري در استخدام گويندگان خبر براي ارزيابي سـطح       

هـاي شـورا      ان فارسي آنان و انتخاب افراد داراي دانش كافي، از ديگـر فعاليـت             دانش زب 
هاي آزمون زبان فارسي براي تعيين سطح دانش زبان فارسـي           طراحي پرسش . بوده است 

كاركنان صدا و سيما، تهيه منابع و مراجـع الزم و مفيـد زبـان فارسـي بـراي واحـدهاي             
نگـارش و دسـتور زبـان فارسـي و متـون           هـاي آيـين       مانند كتاب (مختلف صدا و سيما     

هاي تلويزيوني و راديويي درباره زبـان معيـار           و تهيه برنامه  ) برگزيده كالسيك و معاصر   
آقاي محمـد هاشـمي رفـسنجاني       . نيز از زمره مسائل مورد توجه اين سازمان بوده است         

  :گويد رييس وقت صدا و سيما مي) 20: 1371(
شـود و     زبان فارسي يك زبان تخصصي محسوب مـي       امروز  ... در راديو و تلويزيون   «

گيرد كه اين زبان را       امتيازي كه براي امور تخصصي قائليم، معادل آن به كساني تعلق مي           
من متاسفانه از ايـن امتيـاز محـرومم و بايـد            . به صورت زبان معيار، درست به كار برند       

  ».مدتي كار كنم تا آن را به دست بياورم
اقدام ديگـر شـوراي عـالي    «: دهد  در اين باره چنين توضيح مي)23همان،  ( فيروزان  

به پيشنهاد شورا، زبان فارسي به منزله زبـان         . ويرايش تخصصي كردن زبان فارسي است     
سه . اند  بندي شده   تخصصي صدا و سيما در نظر گرفته شده و مشاغل به اين اعتبار دسته             

كه متصديان آنها بايد با كـاربرد  مشاغلي : است  رده شغلي در سازمان تشخيص داده شده  
زبان معيار فارسي آشنا باشند و احراز اين شرط امتيازات شغلي، اداري و گاه ترفيعي در                
بر دارد، مشاغلي كه صاحبان آنها بايد تا حد معيني به زبان معيار آشنايي داشته باشـند و                  

داري از  مشاغلي كه اين آشنايي شرط ضروري احراز آنها نيـست ولـي موجـب برخـور               
  ».امتيازات شغلي خواهد بود

ها نيز بـا ايـن        توجه به ضرورت ويرايش و در نظر گرفتن ويراستار براي همه برنامه           
استدالل كه تربيت تعداد زيادي نويسنده و گوينده حائز شرايط، در فرصت كوتاه مقدور              

ـ            نيست اما با كمك ويراستاران، مي      ري انجـام  توان وارسي زباني كارها را بـا نيـروي كمت
  .داد، از ديگر اقدامات اين شورا بوده است

هـاي توليـد      اقدام ديگر رسانه ملي، اضافه كردن واحـدهاي زبـان فارسـي بـه رشـته               
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هـا و     دانشكده صدا و سيما، مانند سناريو نويسي، تهيه خبـر و گـزارش، اجـراي برنامـه                
هـا    اين فعاليـت  . ه است ها در نظارت بر زبان آنها بود        كنندگان برنامه   مسئول شناختن تهيه  

هـاي پژوهـشي و    در جنبـه رسد رسانه ملـي       به نظر مي  . به طور منظم همچنان ادامه دارد     
بـا  (پرداختن به بعد انتشار     .  و شايسته داشته است    بسزاريزي زبان، فعاليتي      اجرايي برنامه 

ارزيـابي  بـراي  هـاي روزآمـد    و اسـتفاده از نظـام  ) توجه به دستاوردهاي آن در تجـارت      
. هـاي آن باشـد   كننـده فعاليـت   تواند تكميل ريزي زبان اين سازمان، مي    هاي برنامه   عاليتف

تر اينكه ديگر متوليان زبان فارسي نيز بايد در تعامل بـا ايـن سـازمان باشـند و                     نكته مهم 
منـد گردنـد تـا از هـر گونـه       هـاي يكـديگر بـه نحـوي شايـسته بهـره       همگي از فعاليت  

    .كاري جلوگيري شود دوباره

  ريزي زبان پيشينه مطالعه درباره متوليان برنامه

هـاي   ـ سازمان 1: كند  ريزي زبان را به سه دسته تقسيم مي          متوليان برنامه  )2001(كرول
هاي زبان كـه نهادهـايي فرهنگـي و ادبـي             ـ فرهنگستان 2دولتي كه هويتي اداري دارند،      

 قادر به تـاثير گـذاري بـر    هاي مردمي و خصوصي كه  ها و انجمن    ـ افراد، گروه  3هستند،  
ريـزي زبـان      او معتقد است سازمان ديگري كه متـولي برنامـه         . سياستگذاران زبان هستند  

.  راديو تلويزيون دولتـي اسـت       گنجد، سازمان   است و در هيچ يك از سه گروه فوق نمي         
گويـد گونـه زبـاني        دانـد و مـي      ها را در مرحله انتخاب نيز دخيل مي         كرول، اين سازمان  

او بـر ضـرورت     . شود  اب شده از سوي راديو و تلويزيون ، تبديل به گونه معيار مي            انتخ
هـا، بـه جلـب        كند و معتقـد اسـت اجـراي موفـق سياسـت             ها تاكيد مي    تعامل اين گروه  

هاي مختلف زبان مربوط است و بخـشي          مند و متخصص در حوزه      همكاري افراد عالقه  
كـرول  . آيـد  ص راديو و تلويزيون بر مـي هاي عمومي و بخصو از اين كار از عهده رسانه   

راديو و . پردازد ريزي زبان مي  در اثر خود به ترسيم جايگاه صدا و سيماي ژاپن در برنامه           
هاي دولتـي و   تلويزيون ژاپن عالوه بر اينكه داراي روابط رسمي و غير رسمي با سازمان     

اگر . پردازد  اني مي هاي زب   هاست، در مقياسي كوچك به پژوهش       غير دولتي و ساير رسانه    
گيـرد،   ها به منظور پيشبرد كار در حوزه محدود همان سازمان انجام مـي           چه اين پژوهش  

شـود و زيربنـاي آمـوزش و سياسـتگذاري زبـان را               نتايج آنها به شوراي زبان ارسال مي      
به اين ترتيب، راديـو و تلويزيـون ژاپـن، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا ديگـر                  .  دهد  تشكيل مي 
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كرول بر اين باور است كـه ايـن سـازمان اگـر     . ريزي زبان دارد ي متولي برنامهها  سازمان
  چه آغاز كننده تحوالت زباني نيست و نبايـد باشـد، نقـش واسـط بـسيار مـوثري بـين                     

هـاي آوايـي و       وي بـه فرهنـگ    . كنـد   ريـزي ايفـا مـي       ريزان زبان و مخاطبان برنامه     برنامه
ايـن سـازمان اشـاره      در  اي زباني توليـد شـده       ه  ها و بروشور    شده و فيلم     واژگاني چاپ 

ريـزي   دهد كه اگر چه راديو و تلويزيون ژاپن يـك سـازمان برنامـه               كند و توضيح مي     مي
هاي آن قرار دارد چنانكه دو نقش اساسـي   ترين دغدغه زبان نيست، زبان در زمره اساسي 

هـاي غيـر     رسـانه  كرول. تثبيت و توزيع گونه معيار زبان گفتاري را بر عهده گرفته است           
  .      داند ريزي زبان مؤثر مي هاي فعال را نيز در برنامه دولتي و انتشاراتي

زبان براي تشخيص نيازهاي كـاربران بايـد        ريزي   متوليان برنامه  )1989(  به نظر كوپر  
به همين دليل   . آنكه بر شواهد مبتني بر احساسات خود تكيه كنند         به پژوهش بپردازند نه   

هـاي پذيرنـدگان بـالقوة تـصميمات          هـا و نگـرش      اره وضـع زبـان و انگيـزه       تحقيق درب 
تر گفتيم توصيف وضـع   چنانكه پيش). Ager, 2001 (كند ريزي زبان را توصيه مي برنامه

ريزي زبان است كـه       هاي زباني كاربران آن، از جمله مراحل اساسي برنامه          زبان و نگرش  
ـ ريزي كار خو متوليان برنامه  ,Cooper & Fishman( كننـد  ه آن آغـاز مـي  د را با توجه ب

1974 and okes, 2001(.   
گرايانـه بـه زبـان و ميـزان           هـاي سـره     ابزاري را براي ارزيابي نگرش     )1991(توماس

 او بـا  . كنـد   ريزي زبان معرفي مي     هاي پااليشي اجرا شده، به متوليان برنامه        موفقيت برنامه 
پـردازد و      مـي  هاي پااليش زبان    شيوهتايج  سنجش اهداف، آثار و ن    به   اي،  طرح پرسشنامه 

هـا    اي ايـن پرسـشنامه       بـا پـر كـردن دوره       ، متوليان زبان كشورهاي مختلـف     معتقد است 
  . ثبت كنند كشور خود را در طول تاريخانهگراي  سرههاي سير نگرشتوانند  مي

هـاي متوليـان زبـان     رسد در كشور ما فقدان تعريف مشخص از مسئوليت      به نظر مي  
در فهرسـت  . ريـزي زبـان فارسـي اسـت     هاي برنامه موانع پيشبرد فعاليت ي يكي از    فارس
 1384داوري،  (اي كه از مشكالت و مسائل زبان فارسي در دست اسـت              بندي شده  طبقه
تشخيص عوامل موثر   . ، به برخي مسائل زباني ناشي از اين نقيصه اشاره شده است           )الف
نهادينـه شـدن روابـط متقابـل متوليـان، تميـز       گري زبان فارسـي،   احراز شرايط متولي  بر  

ريزي با متوليـان زبـان،    متوليان رسمي و غير رسمي از يكديگر و آشنايي مخاطبان برنامه         
شـده برگرفتـه از آراي       فهرست يـاد  . رساند  به رفع برخي مشكالت زبان فارسي مدد مي       
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شـايان  (: ر اسـت هاي آنان به قرار زي كه اهم ديدگاهت برخي صاحبنظران زبان فارسي اس  
هايي كامالً احساساتي و حاصـل جـو و فـضاي             ذكر است برخي از اين موارد اظهار نظر       

  :)زمانه بوده است
 هـاي   زبـان دسـتگاه    متولي زبان فارسـي محـسوب نـشوند،          سازان   و لغت  سوادان   بي
كـه  شـود   تـشكيل فرهنگستاني شود،   مانوس فارسي باذهن ايرانيان شود،   اصالح خبري

از  اصـول و ضـوابط       ،سازي نكنـد     معادل ويابي    وشش خود را معطوف معادل    بيشترين ك 
 ∗نويـسندگان  قرار گيـرد و دسـت آخـر          مردم اختيار   تعيين شود و در    فرهنگستان   سوي

در مجمـوع، اكثـر صـاحبنظران ايرانـي     .  دنيا با چشمان خود بنگرنـد     بهكه  تشويق شوند   
ــاطني( ــوادي، 1368، 1355، 1348 ،بـ ــميع1367؛ پورجـ ؛ 1374، 1375، 1372 ،ي؛ سـ

 1368 ،؛ مدرسـي  1356 ،نمـا   ؛ قدرت 1368 ،نژاد  ؛ علي 1374 ،؛ صفار مقدم  1375 ،صادقي
با آن  ريزي رسمي و سازماني براي زبان فارسي موافقند و آنچه             با برنامه ) 1347 ،يغمايي

ريزي رسمي زبان اسـت نـه اصـل           كيفي كار برنامه  كمي و   برخي مسائل   مخالف هستند،   
  .كار

 دانـد و    كـشور مـي    ي ميـراث فرهنگـ    عناصر مهـم  زبان فارسي را از     ) 1365 (ريناص
: 1367( نيـز     ايرانـي  .شـمرد   مـي روشنفكران جامعه را متولي زبان و حـل مـشكالت آن            

و بـا    بيند  مي طول عمر هر زبان را وابسته به قوة ابداع و خالقيت اصل آن زبان                )23ـ16
فارسي و پيونـد بـا آثـار گذشـتگان بـه       ضرورت حفظ ساختارهاي نحوي زبان  تأكيد بر 

در . كنـد  مـي سوادي در كشور و بدي شيوة آموزش زبان فارسـي اشـاره          مسئله جدي بي  
 و  دانـد    جمعـي مـي    هاي  رسانه،  براي مردم را  زبان فارسي   كاربرد  ترين الگوي     مهمضمن  

او بـه ضـرورت تـشكيل    . بيند ميها   سرنوشت آتي زبان فارسي را در دست همين رسانه        
هاي زبـان     صادقي جورابچي ويژگي  . كند  زمان يا نهادي به عنوان متولي زبان اشاره مي        سا

جملـه  و صـدا و سـيما را از   و پـرورش   دو نهـاد اصـلي آمـوزش     وشمارد مي رعلم را ب  
 اصـول   او .)5-8: 1375صـادقي جـورابچي،     ( دانـد   ترين متوليان زبـان فارسـي مـي         مهم

  :كند  تكميل ميپيشنهادي استاد شهيدي را به شيوة زير
بنـدي درسـت و دقيـق          بايد از نثر سـاده و جملـه        ،هاي درسي زبان فارسي    در كتاب 

                                                      
 .نگرد ريزي زبان مي ترين متوليان برنامه به نويسندگان كتب درسي به عنوان يكي از مهم )1977(روبين  ∗
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،  باشـد  آنـان هاي حال و آينـدة        نيازمندي  آموزان بايد در زمينه      انشاي دانش  ،استفاده شود 
 معيـار  را   هاي علمي تجديدنظر و واژگـان علمـي آنهـا          كتابكارشناسان ورزيده بايد در     

بايـد منطبـق بـا همـان ضـوابط          و مطالب نـشريات     هاي علمي صدا و سيما       برنامهكنند،  
ايجاد حـس نـوآوري     به منظور    ييها  مسابقه ،باشدو واژگان آنها    هاي درسي معيار     كتاب

هـاي درسـي و       فرهنگ جامع واژگـان علمـي و فنـي كتـاب           ترتيب داده شود و   در زبان   
اهميـت يـادگيري زبـان      ن به   وي همچني . تهيه شود مباحث علمي و فني دورة دبيرستان       

  . كند  اشاره ميهاي انگليسي هاي سادة علمي در كتاب  گنجاندن متن از طريقخارجي
ريـزي زبـان ضـروري        در مجموع، توجه به مسائل زير در ارتباط بـا متوليـان برنامـه             

  :نمايد مي
  .ريزي زبان امري طبيعي است برنامهبراي ـ وجود چند نهاد، سازمان يا مؤسسه 

هـا و در نتيجـه روشـن شـدن مـسئوليت هـر                سيم وظايف در ميان اين سـازمان      ـ تق 
هـا منجـر بـه بـروز           زيرا در غير اين صورت تـداخل مـسئوليت         ،سازمان ضروري است  

 ضمن اينكه در چنـين شـرايطي ممكـن اسـت هـر        .شود  ها مي   اختالف و ناكامي فعاليت   
ه است، اقـدام الزم را انجـام        سازمان به گمان اينكه سازمان ديگر مسئول انجام يك برنام         

  .ندهد و به اين ترتيب كليه كارها متوقف گردد
هـا و   ريزي زبان، همكاري و تعامـل بـين سـازمان        ـ روي ديگر تقسيم وظايف برنامه     

  .نهادهاي مسئول است كه درخور توجهي ويژه است
  اساسـي  اهميت) مردم( ريزي  ريزي زبان به مخاطبان برنامه      ـ شناساندن متوليان برنامه   

  . مردم بايد بدانند براي طرح مسائل زباني به چه كساني مراجعه كننددارد زيرا
ريزي پيكره، شان و      برنامه(زبان  ريزي    ـ سزاوار است متوليان زبان به همه ابعاد برنامه        

اي پيچيـده و متـشكل از         توجهي در خور داشته باشـند، زيـرا زبـان پديـده           ) آموزي  زبان
 كــه رشــد و توســعه آن در گــرو رشــد و توســعه همــه ايــن هــاي بــسيار اســت مؤلفــه
شايد بتوان گفت كه رشد پيكره زبان بدون رشد شأن و جايگـاه آن ميـسر                . هاست  مؤلفه

 زبان نيز بدون ابزار رشد پيكره ممكن نيـست و    شأناز سوي ديگر، توسعه     . نخواهد بود 
آمـوزي    ي بهينه زبان  ها  بدون استفاده از شيوه   ) پيكره و شان  (گسترش اين هر دو ساحت      

  .ميسر نخواهد شد
واژگـان، صـرف، نحـو،    ( ريزي پيكره به همه سطوح زبان       الزم است متوليان برنامه    -
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  .باشند به طور مساوي توجه داشته ...) امال، تلفظ و 
ريزي زبان  و جلـب همكـاري آنـان، از     هاي زباني مخاطبان برنامه    توجه به نگرش   -
د زيرا در غير ايـن صـورت،    نوليان زبان بايد به آن توجه كن      ترين مسائلي است كه مت      مهم

ريزي زبان دچار تـضاد و تنـاقض درونـي خواهـد شـد و در نهايـت، زمينـه           نظام برنامه 
  .ريزي فراهم خواهد گرديد شكست برنامه

  سنجي درباره متوليان زبان فارسي نگرش

بـا نگـاهي بـه    ؛ بانيريزي زبان و هوشياري ز   برنامه«در يك پژوهش ميداني با عنوان       
 انجـام شـد،     1384 و سه ماهه اول سـال        1383در پايان سال    از سوي نگارنده    كه  » ايران

) سـاكن تهـران   ( فرهنگـستان   اعـضاي   آموزان، دانشجويان، دانـشگاهيان و        نگرش دانش 
از پاسـخگويان   . نسبت به متوليان زبان فارسي از طريق توزيع پرسـشنامه سـنجيده شـد             

 در  ،با  عبارات مطرح شـده در پرسـشنامه        را  موافقت و مخالفت خود     خواسته شد ميزان    
) مـوافقم  نظـرم، مـوافقم، كـامالً    كامالً مخالفم، مخالفم، بـي (اي ليكرت    مقياس پنج درجه  

  :برخي از اين عبارات چنين است. مشخص كنند
  . گيرند  نخبگان جامعه درباره زبان تصميم مي●
 .دارند  دانشگاهيان فارسي را زنده نگه مي●

 . دانشگاهيان بايد براي زبان فارسي واژه بسازند●

 .تواند زبان فارسي را گسترش دهد  راديو و تلويزيون مي●

 . مترجمان و نويسندگان بايد براي زبان فارسي واژه بسازند●

 .تواند براي زبان فارسي واژه بسازد  هر ايراني مي●

 . مردم بايد براي زبان فارسي واژه بسازند●

 .توانند براي زبان فارسي واژه بسازند آموزان نمي دانش ●

 .توانند براي زبان فارسي واژه بسازند  دانشجويان نمي●

 هر كس زبان فارسي را خوب حرف بزنـد و بـه كـار ببـرد در حفـظ آن شـريك                ●
 .است

 . در ايران سازماني وجود ندارد كه مسئول حفظ و گسترش زبان فارسي باشد●

 . محافظت از زبان فارسي چندان مؤثر نيستند مردم ايران در●
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 .كنند و نيازي به چنين سازماني وجود ندارد  مردم از زبان فارسي محافظت مي●

 فرهنگـستان   اعضايآموزان، دانشجويان، دانشگاهيان و        نفر از دانش   821پاسخگويان  
.  آمـاري اس   افـزار  ها، وارد نرم    اطالعات استخراج شده از پرسشنامه    . 1ساكن تهران بودند  

  :اس شد و نتايج زير به دست آمد .اس. پي
 يـك    رسـمي  گـري    با متولي  ) درصد 4/81( اكثريت قاطع پاسخگويان  به طور كلي،    ـ  

موافق هستند و نزديك به همين درصد، براي همكاري با          ريزي زبان     سازمان براي برنامه  
  .اين سازمان آمادگي دارند

ميمات زبـاني مخـالف و كـامالً مخالفنـد          گرايـي در كـار تـص        درصد با نخبه   1/54ـ  
  ).درصد4/19 :نظر بي(

  :نظـر  بـي (دانند   درصد، دانشگاهيان را حافظان و احياكنندگان زبان فارسي مي5/40ـ  
  ).درصد4/24

  ).درصد3/23 :نظر بي( دانند   درصد، دانشگاهيان را متولي واژه سازي مي5/41ـ 
 :نظـر   بـي (داننـد     سترش زبان فارسي مي    درصد، راديو و تلويزيون را متولي گ       5/85ـ  

  ).درصد6/7
 :نظر  بي(دانند     درصد، مترجمان و نويسندگان را متولي واژه سازي فارسي مي          6/52ـ  

  ).درصد20
  ).درصد2/16: نظر بي(دانند   درصد، هر ايراني را متولي واژه سازي نمي2/52ـ 
  ).درصد23 :نظر بي(دانند   درصد، مردم را متولي واژه سازي نمي7/41ـ 
  ).درصد5/22 :نظر بي(دانند  آموزان را در امر واژه سازي توانا مي  درصد، دانش3/53ـ 
  ).درصد4/21 :نظر بي(دانند   درصد، دانشجويان را در امر واژه سازي توانا مي1/61ـ 
 درصد، معتقدند هر كس زبان فارسي را خـوب بـه كـار ببـرد، در حفـظ آن                    2/87ـ  

  ).درصد5/6 :نظر بي(شريك است 
در . دانند سازماني براي محافظـت از زبـان فارسـي وجـود دارد               درصد، نمي  7/38ـ  

 درصـد از    6/28فقـط   . درصد معتقدند اصالً چنين سـازماني وجـود نـدارد          7/32ضمن  
  .وجود چنين سازماني آگاهي دارند

هـا و     هـا، گـروه     گري هر يك از سـازمان      جدول زير موافقت پاسخگويان را با متولي      
  .دهد د نشان ميافرا
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  زبان فارسيريزي   برنامهدرصد موافقان با طبقات مختلف جامعه به عنوان متولي

متولي زبان 

 فارسي

دانشگاهيان  دانشگاهيان نخبگان
به عنوان 
متولي 

 سازي واژه

راديو و 
تلويزيون به 

عنوان 
دهندة  گسترش

 زبان فارسي

مترجمان و 
 نويسندگان

 مردم هر ايراني

درصد 

 موافقت
 درصد3/35 درصد7/31 درصد6/52 درصد5/85 درصد3/41 درصد5/40 درصد4/26

متولي زبان 

 فارسي

توانايي 
سازي  واژه
 آموزان دانش

توانايي 
سازي  واژه

 دانشجويان

هر كس 
فارسي را 

كار  خوب به
 ببرد

وجود 
سازماني به 
عنوان متولي 
 زبان در ايران

آمادگي براي 
همكاري با 
 اين سازمان

 چنين اسيستموافقت با 
 سازماني

درصد 

 موافقت
 درصد4/81 درصد1/71 درصد6/28 درصد2/87 درصد1/61 درصد3/53

شود، اكثر پاسخگويان از ميان متوليان رسمي زبان فارسـي، صـدا              چنانكه مشاهده مي  
كنند، شايد بـه ايـن دليـل كـه            ها، مسئول و متولي تلقي مي       و سيما را بيش از ساير گروه      

هاست، ارتباط بيشتري با مردم دارد و تاثيرگذاري آن محـرز             ساير گروه تر از     شده  شناخته
)  درصد 4/26(گري نخبگان جامعه است       كمترين درصد موافقت، مربوط به متولي     . است

شايد به اين دليل كه پاسخگويان تصوير مبهمي از اين افـراد در ذهـن دارنـد و آشـنايي                 
گرايي را مساوي بـا       اينكه احتمال دارد نخبه   هاي آنان ندارند، ضمن       كافي با آرا و ديدگاه    

درصـد بـا    32پـس از آن، حـدود       . غفلت از آراي مردم كه كاربران زبان هـستند، بداننـد          
كنـد پاسـخگويان در       يا مردم موافقت دارند و اين مـشخص مـي         » هر ايراني «گري    متولي

صـصي  داننـد، آن را كـاري تخ   عين حال كه مشاركت مردم را در امر زبان ضـروري مـي   
دانشگاهيان به  .  دانند  شمرند و مسئول و متولي اصلي آن را متخصصان اين حوزه مي             مي
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. انـد    درصد آراي موافـق را بـه خـود جلـب كـرده             40عنوان متولي زبان فارسي، حدود      
مترجمـان  «مترجمان و نويسندگان نيز در ميان چهار طبقة نخبگان، مردم، دانـشگاهيان و             

اند كه به اين ترتيب شايد اين درصـد           ي موافق را كسب كرده    بيشترين آرا » و نويسندگان 
گزيني درون متن و اولويت آن بـر   در مورد واژه) 1378(شناس   مويد گفته حق،باالي آرا 

 زيرا مترجمان و نويسندگان بيـشترين درگيـري عملـي را بـا              ،متن باشد   گزيني برون   واژه
ريزي زبان بـر      ب، در عمل كار برنامه    مسائل و مشكالت زبان فارسي دارند و به اين ترتي         

هـا در حفـظ    در ضمن موافقت با تأثير رسانه . كند  دوش آنان بيش از ديگران سنگيني مي      
گري نويسندگان و مترجمان نيـز بيـشتر اسـت و از آن               زبان فارسي، از موافقت با متولي     

  .برند كار مي بيشتر مربوط به تأثير افرادي است كه زبان فارسي را خوب به
هاي مورد سـنجش،      سازي در برخي عبارت     شايان ذكر است دليل برجسته شدن واژه      

ريزي زبان است كه براي مـردم ملمـوس           اي از كار برنامه     سازي، نمونه   اين است كه واژه   
سـازي اسـت و از    ريزي زبان در نزد مردم، واژه     تر است، به بيان ديگر، مثل اعالي برنامه       

نتيجـه  . پـردازد  سـازي مـي   ها به تعيين متوليـان واژه   پرسش  تعداد قابل توجهي از     اين رو 
سـازي    آموزان و دانـشجويان در كـار واژه         ها اين است كه دانش      صريح اين دسته پرسش   

آمـوزان    درصد افرادي كه به توانـايي دانـش  3/53توانا هستند، ممكن است گفته شود از        
انـد در ايـن      آمـوزان بـوده     نـش  درصد خود دا   8/42اند،    سازي رأي مثبت داده     در امر واژه  

صورت نيز اين رقم اميدواركننده است زيرا نشان از نوعي احساس توانايي و مـشاركت               
در مورد دانشجويان وضع از اين هم بهتـر اسـت          . ريزي زبان دارد    آموزان در برنامه    دانش

درصـد خـود    9/37 درصدي دانشجويان    1/61زيرا حتي اگر تصور كنيم از مجموع رأي         
هاي ديگـر رأي   مانده از گروه  درصد باقي24اند، حدود    يان به خودشان رأي داده    دانشجو

سازي   آموزان و دانشجويان در امر واژه       اند و شايد به اين ترتيب دخيل كردن دانش          آورده
 درصـد از افـراد، از       6/28نكتة آخر اينكـه فقـط       . براي زبان فارسي خالي از فايده نباشد      

اند كه اين امر حاكي از نهادينـه نـشدن            دب فارسي مطلع بوده   وجود فرهنگستان زبان و ا    
ريزي زبان فرهنگستان در جامعه و دليلي بر ضرورت معرفي اين سـازمان               كارهاي برنامه 
شود مگر با تالش رسانه ملي و اين خود دال بر نقش              اين مهم عملي نمي   . به مردم است  

  .ستريزي زبان ا كليدي اين نهاد در پيشبرد كار برنامه
به طور خالصه، متوليان زبان فارسي از نظر پاسخگويان به ترتيب اولويت، بـه قـرار                
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   مترجمــان و نويــسندگان -3 يــك ســازمان رســمي -2ـــ راديــو و تلويزيــون 1: زيرنــد
 اما به هر ترتيب، درصد افرادي كه معتقدند هركس زبـان      . مردم ايران  -5 دانشگاهيان   -4

فظ آن شريك اسـت، از درصـد افـرادي كـه راديـو و            فارسي را خوب به كار ببرد در ح       
دانند بيشتر است، ايـن نكتـه حـاكي از نگـاه              تلويزيون را در حفظ زبان فارسي مؤثر مي       

  .گرايانه پاسخگويان به زبان است كل
ريزي زبان، مربوط بـه   گري يك سازمان رسمي در امر برنامه      حداقل موافقت با متولي   

آمـوزان قـرار دارنـد و سـپس دانـشگاهيان و       ه، دانـش  پس از اين گرو   . دانشجويان است 
  .دهند فرهنگستانيان باالترين ميزان موافقت را در اين زمينه به خود اختصاص مي

گري يـك سـازمان در امـر زبـان            دانشجويان هنر، كمترين ميزان موافقت را با متولي       
  .اند  زمينه داشتهاند در حالي كه استادان نظامي بيشترين موافقت را در اين اعالم كرده

در ضمن تفحص در پيشنهادهايي كه پاسخگويان براي بهبود وضع زبان فارسـي بـه               
اي از پيشنهادها به      دهد، خالصه   اند، توجه ويژه آنان را به رسانه ملي نشان مي           دست داده 

  :شرح زير است
ح گيري، تغييـر و اصـال   ، قرض...)موافقت، مخالفت و (سازي    واژه:  محور پيشنهادها 

خط، تقويت كيفي و كمي آموزش زبان و خط فارسي، تقويت فرهنگستان، تبليـغ بـراي               
ها، تحقيق و پـژوهش، اصـالح سـبك زبـان فارسـي،                رسانه  زبان فارسي، توجه به نقش    

ها، از حوزة حرف فراتر رفتن و وارد عمل شدن، استفاده از ذخاير قـديمي زبـان                   گويش
هـاي فعاليـت متوليـان زبـان          ص كردن حوزه  فارسي، تقويت نمادهاي هويت ملي، مشخ     

فارسي و تعامل آنها با يكديگر، استفادة صحيح از فارسي، هماهنگي بين نهادهاي متولي              
هـاي    آمـوزان خـارج كـردن واژه        ترين پيشنهاد دانـش     فراوان. زبان و توجه به امر ترجمه     

. ازي اسـت سـ  عربي و انگليسي از زبـان فارسـي و بيـشترين پيـشنهاد دانـشجويان، واژه          
  دانشگاهيان، به گسترش و تقويت فرهنگستان معتقدند و فرهنگستانيان، انجـام پـژوهش            

تـري    گرايانه  رسد با افزايش سن و تحصيالت، نگرش كل         به نظر مي  . دانند  را ضروري مي  
 پيشنهاد متفاوت براي بهبود وضع 33طور كلي، از ميان       به. آيد  وجود مي   نسبت به زبان به   

تـرين    تبليغ براي زبان فارسـي و تقويـت آن بـا اسـتفاده از تبليـغ، فـراوان                 زبان فارسي،   
. ترين نهاد براي اين منظور اسـت        مناسبآشكار است كه رسانه ملي      . پيشنهاد بوده است  

افخمـي و   ( ريزي زبان   هاي زباني مردم در موفقيت برنامه        توجه به نقش اساسي نگرش     با
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انه ملـي تـا چـه حـد در نـزد مـردم بـراي                شود كه رسـ     مشاهده مي ) الف 1384 :داوري
  . مشاركت در امور زباني مقبول است

  :ريزي زبان با تاكيد ويژه بر نقش رسانه ملي برخي عوامل مؤثر بر موفقيت برنامه

  ريزي زبان شناسي در برنامه مخاطب. 1

ريزي زبان فارسـي عبارتنـد    هاي مستعدتر براي حمايت از زبان فارسي و برنامه    گروه
 .هاي علوم انساني، مهندسي، نظـامي و فرهنگـستانيان          دانشجويان و دانشگاهيان رشته   : از

: ريزي زبـان دارنـد عبارتنـد از         هاي برنامه   هايي كه نياز به حمايت بيشتر سازمان        اما گروه 
دانشجويان و استادان علوم انـساني      . هاي پزشكي و هنر     آموزان و دانشجويان گروه     دانش

تـرين   سزاوار است با مهيا شدن اين زمينة اطالعاتي، اصلي   . رار دارند در جايگاه بينابيني ق   
ريزي زبان در ايران يعني فرهنگستان زبان و ادب فارسي با همكـاري رسـانه                 نهاد برنامه 

هاي فوق انتخاب كند و       ملي، مخاطبان و همكاران خود را به شيوة مقتضي از ميان گروه           
آمـوزي، دانـشجويان و    هاي دانش  زباني گروههاي در جهت تحت تأثير قرار دادن نگرش   

كـار تحـت تـاثير قـرار دادن     . استادان پزشـكي و هنـر، اقـدامات الزم را بـه عمـل آورد       
: اوريد(نمايـد     هاي يادشده بدون همكاري رسانه ملي، دشوار مـي          رفتارهاي زباني گروه  

  ).  ب1384

  هاي آشكار و پنهان زبان رفع تفاوت بين سياست. 2

، نهاي زباني فرهنگـستا     هاي زباني مردم به نگرش      اه نزديك شدن نگرش   تالش در ر  
شود و رسانه ملـي قـادر       ريزي زبان مي    از جمله مسائلي است كه منجر به موفقيت برنامه        

  . است در اين جهت فعاليت كند

  هاي زباني ارتقاي سطح نگرش. 3

هـاي اساسـي    زهاي زباني افراد جامعه از پـيش نيـا   ارتقاي كيفي و كمي سطح نگرش  
هاي آموزشي نيـز   سازمان. آيد مي ريزي زبان است و از عهده رسانه ملي بر         موفقيت برنامه 

  . دارندبسزاييدر اين زمينه نقش 
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  ريزي زبان هاي برنامه اي كارآمدي سازمان ارزيابي دوره. 4

هـاي    ريـزي زبـان، خـارج شـدن سـازمان           با مرور تجربة ديگـر كـشورها در برنامـه         
بـه سـبب    (هـاي اداري      هايي فرهنگي به هيئت سازمان      ي زبان از هيئت سازمان    ريز  برنامه

هاي    منجر به شكست برنامه    )ها  هاي زباني پايين به اين سازمان       وارد شدن افراد با نگرش    
شود فرهنگستان زبان و ادب فارسي با دقت و           بنابراين توصيه مي  . شود  ميها    اين سازمان 

خود، كارآمدي خود را همـواره مـورد ارزيـابي قـرار            هاي زباني كاركنان      سنجش نگرش 
هاي مختلـف، بـا       هاي افراد و نهاد     رسانه ملي نيز به سبب دسترسي به آرا و ديدگاه         . دهد

 رسـانه ملـي     .ريزي زبان توانايي انجام چنـين كـاري را دارد           هاي برنامه   همكاري سازمان 
دولتـي و غيردولتـي در   گيري فرهنگستان، نقـش عوامـل    قادر به تبيين علت اصلي شكل    

ريـزي زبـان      ترين نقش و وظيفة متوليـان برنامـه         ريزي زبان فارسي، تبيين مهم      كار برنامه 
هـاي    ، تبيين جايگاه پژوهش   )ريزي آموزش   ريزي شأن و برنامه     ريزي پيكره، برنامه    برنامه(

. سازي، معيارسازي، نوسازي، پااليش، بومي سازي و گسترش است          ادبي و زباني، مدون   
ريزي زباني وابسته اسـت       ريزي ادبي اگرچه به حوزه برنامه       شايان ذكر است حوزه برنامه    

اي اسـت كـه پـرداختن بـه آن مـستلزم همكـاري                تواند از آن بهره جويـد، حـوزه         و مي 
  .گنجد ريزان زبان است، در نتيجه در اين مقال نمي متخصصان ادبيات و برنامه

  ريزي زبان صوالت برنامهمشاركت فعال در توزيع و انتشار مح. 5

. ريزي زبان باشد    رسانه ملي قادر است مسئول و متولي اصلي برخي از مراحل برنامه           
ريزي زبان در جامعه امر بسيار مهمي اسـت           براي مثال توزيع و انتشار محصوالت برنامه      

  .پذير نيست كه بدون مشاركت رسانه ملي امكان

  ريزي زبان مهمشاركت در ارزيابي رواج محصوالت برنا. 6

 قادر  ،ريزي زبان   رسانه ملي به سبب شركت در كار توزيع و انتشار محصوالت برنامه           
ريزي زبان مهيا كند و پـس از اينكـه بـا مـشاركت      هاي برنامه است زمينه را براي فعاليت  

هاي كمي و كيفي ارزيابي محصوالت مشخص شد، با اسـتفاده             سياستگذاران زبان، شيوه  
  .ها را به اجرا درآورد  وسيع به مردم اين شيوهاز امكان دسترسي
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  مشاركت در مرحله انتخاب .7

نيـز مـشاركت    » هـاي زبـاني     انتخـاب رمـز   «هاي عمومي در عمل، در مرحلـه           رسانه
ريـزي زبـان كـه       البته، اين كار با مشاركت متوليان اصلي سياستگذاري و برنامـه          . كنند  مي

شود اما رسانه ملي به سبب        تند انجام مي  هاي سياست، زبان و ادب هس       متخصصان حوزه 
  . هاي معيار سازي است ارتباط با مردم و تاثير فراگيرش بر آنان قادر به اجراي برنامه

   آنها بر مردميتوجيه مخالفان و جلوگيري از تاثيرگذاري آرا.  8

ريزي زبان در جهت بـه رسـميت          برگزاري جلسات بحث و مناظره با مخالفان برنامه       
هـا و جلـوگيري از تاثيرگـذاري آنهـا بـر               نيروهاي مخالف، كم كردن مخالفـت      شناختن
هـاي    هـاي سـازمان     هاي زباني مردم، برگزاري جلـسات نقـد و بررسـي فعاليـت              نگرش
ريزي زبان و اعالم فراخوان براي تهية فهرست مـشكالت زبـان فارسـي از جملـه               برنامه

  . اموري هستند كه رسانه ملي قادر به تصدي آنهاست

  ريزي زبان هاي برنامه هاي سازمان معرفي محصوالت، انتشارات و برنامه. 9

ريـزي    هاي مختلف برنامـه     رسانه ملي عالوه بر توانايي منحصر به فرد در معرفي نهاد          
هاي هر نهاد را در جهت باال بـردن سـطح             تواند محصوالت، انتشارات و برنامه      زبان، مي 

هـاي سياسـتگذاران تـشريح        اي آنان با نگـرش    ه  هاي مردم و همسو كردن نگرش       آگاهي
  .كند

ريزي زبان، در جهـت   ها و نهادها در مورد برنامه    هاي ساير سازمان    دريافت ديدگاه . 10

  هاي كشور  ريزي هماهنگ كردن آن با ساير برنامه

هاي مختلـف درگيـر در    رسانه ملي قادر است ارتباط فكري و عملي الزم را بين نهاد 
  . زبان برقرار كندريزي كار برنامه
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  سخن آخر

ريـزي خـرد و    ريزي زبان و قائل شـدن بـه دو نـوع برنامـه           با توجه به تعريف برنامه    
 امـا در  ،ريـزي زبـان تلقـي كـرد     مندان به زبان را متولي برنامـه      توان همه عالقه    كالن، مي 

ها،   انها، فرهنگست   وزارتخانه( ها و نهادهاي دولتي     ريزي رسمي زبان، سازمان     حوزه برنامه 
تواننـد متـولي      مـي ...)  و   ي خـصوصي  ها  ها، رسانه   انتشاراتي( و غيردولتي ...) ها و     رسانه
ريـز زبـان در يـك جامعـه زبـاني، ايجـاب               تكثر نهادهاي برنامه  . ريزي زبان باشند    برنامه

به بيان ديگر در صورتي كـه       . كند هماهنگي و تعامل الزم بين اين نهادها برقرار باشد           مي
ها وجود نداشته باشد، پيدايش نوعي هرج و مـرج   هماهنگي بين اين سازمان   همكاري و   

  هـا و نهادهـاي مختلـف         در ميـان سـازمان    . در زبان امري اجتنـاب ناپـذير خواهـد بـود          
  هـا بـه سـبب دسترسـي گـسترده بـه مخاطبـان و سـاير نهادهـاي                    ريز زبان، رسانه   برنامه
ملـي از سـوي   رسـانة  شناختن جايگاه ويژة    به رسميت   . اي دارند   ريز، جايگاه ويژه   برنامه

ريز زبـان در يـك جامعـه زبـاني، گـام اول در ايجـاد همـاهنگي و                    ساير نهادهاي برنامه  
هـا   به اين ترتيب، رسـانه  . ريزي زبان در آن جامعه است       همكاري بين همه متوليان برنامه    

ريـزي    ابي برنامه  قادر به انجام مراحل توصيف، انتخاب، اجرا و ارزي          خود عالوه بر اينكه  
ريزي زبان و محـصوالت       توانند متوليان مختلف برنامه     زبان هستند، به طور انحصاري مي     

  .ريزي را به مخاطبان معرفي كنند اين برنامه
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  : منابع فارسي

ريزي زبـان در كـشورهاي        مقايسة برنامه  )1383(افخمي، علي؛ داوري اردكاني، نگار       ـ1

  ).زير چاپ(ات و علوم انساني مجلة دانشكدة ادبي خاورميانه،
هـاي    ريـزي زبـان و نگـرش        برنامه ) الف 1384(افخمي، علي؛ داوري اردكاني، نگار       ـ2

  .173مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني، شمارة  زباني،
معرفي اجمالي ابعاد نظـري و عملـي    ) ب1384(افخمي، علي؛ داوري اردكاني، نگار   ـ3

  .175شكدة ادبيات و علوم انساني، شمارة مجلة دان ريزي زبان، برنامه
مجلـة   ريـزي زبـان در تركيـه،    برنامه ) ج1384(افخمي، علي؛ داوري اردكاني، نگار    ـ4

  ).زير چاپ(نامة فرهنگستان 
  . 2 مارة ش، سال هشتم، نشر دانش،زبان فارسي را حفظ كنيم )1367(ايراني، ناصر  ـ5
  . 9 شمارة ، جهان نو،ازي زبان فارسيريزي و نوس طرح )1348( باطني، محمدرضا ـ6
   .22 و 21 شمارة ، فرهنگ و زندگيشناسي زبان، جامعه )1355 (باطني، محمدرضا ـ7
  . 33 شمارة ، آدينه،فارسي زباني عقيم؟ )1368(باطني، محمدرضا   ـ8
 دورة  ، نشر دانـش   ، و بيماري فرهنگي   يمسائل زبان فارس   )1367(پورجوادي، نصراهللا    ـ9

  .4رة  شما ،8
  .149 سال سيزدهم، شمارة ، نگين،سازي بلواي واژه )1356(محمد  شناس، علي حق ـ10
 مجموعـة  ،سازي درون متن يـك عـالج قطعـي         واژه )1378(محمد    شناس، علي   حق ـ11

  .  مركز نشر دانشگاهي،شناسي گزيني و اصطالح انديشي مسائل واژه مقاالت نخستين هم
 ، نامه پارسـي   صاحبنظران ايراني و زبان فارسي،     ) الف 1384 (داوري اردكاني، نگار   ـ12

  .3شمارة  ،سال دهم
بـا نگـاهي بـه    : ريزي زبان و هوشياري زباني      برنامه ) ب 1384(داوري اردكاني، نگار     ـ13

 گـروه   ، دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني         ، دانـشگاه تهـران    ، پايـان نامـه دكتـري      ايران،
  .شناسي زبان

دربـاره زبـان    : ، در تأثير شعر در زبان صدا و سـيما        )1372(د  ، احم )گيالني(سميعي   ـ14

  . مركز نشر دانشگاهيفارسي،
 نامــة ضــرورت تقويــت زبــان علمــي، )الــف 1374( احمــد ،)گيالنــي(ســميعي  ـــ15
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 .2سال اول، شمارة  ،فرهنگستان

سـال اول،    ، نامـة فرهنگـستان    ،زبـان معيـار    )ب 1374( احمد   ،)گيالني(سميعي   ـ16
  .3شمارة 
 ، نامة فرهنگـستان   هاي بيگانه،   مقابله با هجوم واژه    )1375(، احمد   )گيالني(سميعي   ـ17
  .1دوم، شمارة سال 

:  تهـران  دومين سـمينار زبـان فارسـي در صـدا و سـيما،             )1371(شوراي عالي نشر     ـ18
  .سروش
، سـال   انتقـاد كتـاب    ،سازان  اي دربارة لغت    نكته )1347(شفيعي كدكني، محمدرضا     ـ19

  .3شمارة چهارم، 
 نامـة   ،ريزي براي زبان فارسي     نقش فرهنگستان در برنامه    )1375(اشرف     علي  صادقي، ـ20

  .2سال دوم، شمارة  ،فرهنگستان
سـال اول،    ، نامـة فرهنگـستان    ،فرهنگـستان دوم   ) الـف  1374(صفارمقدم، احمـد    ـ  21
  .2شمارة 
 نامـة  ،زينـي گ فرهنگـستان دوم ـ پژوهـشگاه واژه    ) ب1374(صـفار مقـدم، احمـد     ـ22

  .4سال اول، شمارة  ،فرهنگستان
 ريزي زبـان،  انتشار نوآوري در برنامه )1384(پور، طـاهره    احمدي؛طيب، محمدتقي  ـ23

  ).زير چاپ (،مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
، شمارة   آدينه ،سنگ بناي فرهنگستان زبان را كج نگذاريم       )1368(نژاد، سيروس     علي ـ24

42.  
  . 72 شمارة ، رودكي،نقش فرهنگستان )1356(نما، قهرمان  قدرت ـ25
  . 2 شمارة يازدهم، سال ، نشر دانش،رساني و زبان اطالع )1369(كافي، علي  ـ26
مؤسسة مطالعـات و    :  تهران ،شناسي زبان   درآمدي بر جامعه   )1368(يحيي   مدرسي، ـ27

  .تحقيقات فرهنگي
هـاي مـصوب فرهنگـستان زبـان در           ي ميـزان كـاربرد واژه     بررس )1382(مهريار، ليال    ـ28

 دانـشگاه آزاد اسـالمي      ،نامة كارشناسي ارشد     پايان ،هاي سيماي جمهوري اسالمي ايران      برنامه
  .واحد تهران مركزي

 ،زبان فارسي، زبـان علـم      ؛نكاتي دربارة زبان علمي فارسي     )1365(ناصري، كيومرث    ـ29
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  .مركز نشر دانشگاهي:  تهران،ر نگارش فارسيهاي دومين سمينا مجموعة سخنراني
  .21شماره  ، يغما،تأسيس فرهنگستان )1347(يغمايي، حبيب  ـ30
 زبان علمي فارسي و پيشنهاداتي در راه اصـالح آن،         ) 1372(ـ صادقي جورابچي، رضا     31

  . 2 و 1، شماره 14نشر راوي، سال 
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  :نوشت پي

  
 نفـر از    48هـا و       دانـشگاه  شـي  نفر از كادر آموز    110 نفر دانشجو،    311آموز،     نفر دانش  351 نفر شامل    821اين  . 1

  :به شرح زير استاعضاي فرهنگستان 
اند كه در هر منطقه يك دبيرستان   انتخاب شده16 و 6، 4، 2 دبيرستان دولتي در مناطق      10آموز از      نفر دانش  351ـ  

آمـوزان سـال    اين گروه از پاسخگويان، از ميان دانش. انه مورد آزمون قرار گرفته است   دخترانه و يك دبيرستان پسر    
  .اند هاي مذكور انتخاب شده هاي رياضي، تجربي و انساني دبيرستان سوم رشته

و (هـاي تهـران، الزهـرا، علـم و صـنعت       ها از دانـشگاه   نفر عضو كادر آموزشي دانشگاه    110 نفر دانشجو و     311ـ  
، شهيد بهشتي، علوم پزشكي ايران، دانشگاه هنر و دانـشكدة هنرهـاي زيبـاي دانـشگاه تهـران و                    )وتكمؤسسه اينف 

  .اند دانشكدة افسري انتخاب شده
  . نفر فرهنگستاني، شامل پژوهشگران و استادان فرهنگستان زبان و ادب فارسي ساكن تهران هستند48ـ 

 . و مورگان تعيين شده استشايان ذكر است حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسي



  
 

 

 

  
  كند يد مي را تهدي كه خط فارسي و خطري ملةرسان

  ∗∗∗∗دكتر حسين بيات

  چكيده

مقالة حاضر، نحوة تغيير خط پهلوي به خط عربي را پس از ورود اسـالم بـه ايـران و              
تغيير خط عربي را در ساير كشورهاي آسيايي به خط التـين در قـرن گذشـته شـرح                   

ا كه در برابر ايدة تغيير خـط فارسـي، از حـروف    دهد و نظرات موافق و مخالفي ر      مي
  .شمارد عربي به حروف التين مطرح شده برمي

هـاي نـوين ارتبـاطي        نويسنده تقويت نظرات موافق تغيير خط را كه با ظهـور شـيوه            
و مشكالت كاربرد خط    ...) ها و     روم  نويسي، چت   همچون سرويس پيام كوتاه، وبالگ    (

اده، تهديدي جدي براي ادامة حيات خـط فارسـي   هاي مجازي رخ د     فارسي در محيط  
  .كند تلقي مي

وي در ادامة مقاله برخي اقدامات مسئوالن، نهادها و بويژه صدا و سيما را همواركنندة           
داند و پيشنهادهايي براي رفع آن و دفاع از خـط هزارسـالة فارسـي     راه اين تهديد مي   

  .كند مطرح مي
  

نگليش، اروفارسي، رايانه، پيام كوتاه، رسـانه، صـدا و    تغيير خط فارسي، پي :ها  كليد واژه 
  .سيما

                                                      
 دكتراي زبان و ادبيات فارسي ∗
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  مقدمه

 در  ادبـي  فرهنگـي و  خط كه مهمترين ابزار انتقال زبان مكتوب و تنها وسيلة ثبت ميراث   
ارتبـاط و  رود كـه   قالب نوشتار است، يكي از نمادهـاي اصـيل فرهنگـي بـه شـمار مـي       

. خي و هنـري فرهنـگ هـر قـوم دارد          هاي تـاري   آميختگي زيادي با ديگر عناصر و جلوه      
هن تا كنون دچار تغييـر      كهاي    گرچه شايد هيچ ملتي را نتوان يافت كه خط آنان از زمان           

نشده باشد، اما هر قومي براي خط خـود  هاي ديگر  و تحول يا داد و ستد با خطوط زبان     
ي، در طـول تـاريخ، عوامـل فرهنگـ    . در كنار زبانش ارزش و اعتباري فراوان قائل اسـت      

هـا    اجتماعي، سياسي و تاريخي هر از چندگاهي موجب اصالح يا دگرگوني كامل خـط             
اين تغييرات گاهي با استفاده از جبر و فشار و گاهي با داليل علمي و به اختيار                 . اند  شده

  . رخ داده استنظران  نخبگان و صاحب
 كـه بـا     اي اسـت    شرايط دوران معاصر كه عصر ارتباطات ناميده شده است، به گونـه           

وجود مبادالت فراوان فرهنگي، كمتر ملتي حاضر است از خط خود بـه عنـوان يكـي از         
توانـد دريچـة      نمادهاي فرهنگش بگذرد و خطي بيگانه را كه به راحتـي مـي            ترين    اصلي

بـا ايـن همـه،      . بيگانه باشد، جايگزين خط خود كنـد      نفوذ زبان و ديگر عناصر فرهنگي       
 و گـاهي    آسـا   ات گاهي كامال غيرمنتظره، سريع و بـرق       تحوالت فرهنگي در عصر ارتباط    

 از  نبايـد گـاه      كه هـيچ   ؛ چنان دهند   رخ مي  ناپذير  به صورت خزنده اما قدرتمند و اجتناب      
  . تحوالت نامطلوب غفلت كردساز  عوامل و شرايط زمينه

  هاي آن پيشينة خط فارسي و ويژگي

امـروز و شـماري از آثـار زبـان          هاي زبان فارسـي       خط فارسي، كه متون و اسناد و كتيبه       
فارسي ميانه به آن نوشته شده، در اصل به كتابت زبان عربي اختصاص داشته و پـس از                   

هـا خـود      عرب. نفوذ و گسترش اسالم در ايران، همراه با زبان عربي به ايران آمده است             
 خـط  نيز اين خط را در زماني نه چندان دور، از قوم سرياني گرفته بودند و بر اساس آن      

  .)دهخدا، ذيل مدخل خط(كوفي را ايجاد كرده بودند 
ا، « حـرفِ  22هاي سامي در ابتدا متشكل از      الفباي خط كوفي مانند خطوط همة زبان      
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بود و چـون  » ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف، ص، ق، ر، ش، ت              
اب الفبـاي خـود را بـا    هاي زبان عربي كافي نبود، اعر    حرف براي اداي تمام واج     22اين  

 حـرف   28تكميل كردند و الفبايي مركب از       » ث، خ، ذ، ض، ظ، غ     «افزودن شش حرفِ    
به وجود آوردند كه به دليل ترتيب قرار گـرفتن حـروف در آن، الفبـاي ابجـدي ناميـده                  

  .شود مي
در . بردنـد   گذاري بـه كـار مـي       قوم عرب در ابتدا خط كوفي را بدون نقطه و حركت          

ي، براي اين كه خواندن قرآن و متون عربي براي ملل ديگر آسـان شـود،                سال اول هجر  
يك تا سه نقطه باال يا زير حروف قرار دادند و سپس سه حركت، سـه تنـوين، همـزه و                  

پـس از ايـن   . هاي سكون، تشديد و مد را بـه زيـر و زبـر حـروف اضـافه كردنـد                   نشانه
ار هم ببينند و بـه سـهولت فـرا          اصالحات، براي آن كه نوآموزان حروف مشابه را در كن         

ا، ب، ت، ث، : گيرند، ترتيب الفبا را نيز بر هم زدند و آن را به شكل امروزي درآوردنـد        
ــا . ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، و، ه، ي ب

م اين تغييرات، خط عربي بر ديگر خطوط سامي برتري يافت و با نفوذ و گسترش اسـال              
 نيز اندك اندك اين خط را براي كتابـت          زبان  در ممالك ديگر، غالب مسلمانان غير عرب      

  ).21-4 :1359سهيلي خوانساري،  (هاي خود به كار گرفتند زبان
هـا و     به علت دشواري  هم  ايرانيان هم به دليل نفوذ سياسي و اجتماعي دين اسالم و            

و مشخصات آن و بدون هيچ دخـل و         معايب خط پهلوي، الفباي عربي را با تمام عالئم          
البته اين جـايگزيني بـه طـور دفعـي و           . تصرفي پذيرفتند و جايگزين خط پهلوي كردند      
ها در برابر خط جديد مقاومت كـرد؛ امـا           ناگهاني صورت نگرفت و خط پهلوي تا مدت       

هاي فارسي    نوشته آخرين متون و دست   . اين مقاومت تنها تا قرن سوم هجري ادامه يافت        
پـس از   ). 241: 1354اديب سـلطاني،     (اند  خط پهلوي در قرن سوم هجري پديد آمده       به  

پذيرش خط عربي، ايرانيان براي اداي چهار واجي كه در زبان فارسـي وجـود داشـت و     
زبان عربي فاقد آن بود، به چهار حرف ديگر احتياج داشتند، بنـابراين بـا افـزودن چنـد                   

را » پ، ژ، گ، چ« الفباي عربي، چهار حـرف  نقطه و سركش به تعدادي از همان حروف   
  . حرف شد32پديد آوردند و به اين ترتيب، الفباي زبان فارسي داراي 

هـاي متعـدد خوشنويـسي خـط فارسـي در طـول               نظر از تنوعي كه در شـيوه       صرف
در قالـب    ،هاي نـوين    وريآ  فن ظهوربا  تغييرات اندكي كه     يا   ايجاد شده هاي گذشته     قرن
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پديد آمده و بعضاً جنبـة تّفـنن        اي    اي حروفچيني دستي يا رايانه    ه  نتو فو ها    طراحي قلم 
هنري داشته است؛ در طول زمان، تغييرات ديگري نيز به صورت طبيعي در خط اقتباس               

 عالوه بـر  .شده از عربي رخ داده است تا اين خط با مقتضيات زبان فارسي سازگار شود         
ن اشـاره شـد، در مـواردي صـورت          افزوده شدن چهـار حـرف گ، چ، پ، ژ كـه بـه آ              
دهندة تلفظ در زبـان فارسـي تبـديل       نوشتاري مأخوذ از عربي به صورت نوشتاريِ نشان       

، گاهي تاي گرد به تاي دراز تبديل شده اسـت           )مثل تبديلِ اسحق به اسحاق    (شده است   
تبـديل  » ي«و در برخي كلمـات، همـزه بـه          )  به قضات  قضاة به ادات و     اداةمثل تبديل   (

انـد كـه      ؛ اما همة اين تغييـرات در حـدي نبـوده          )1مثل تبديل فوائد به فوايد    (است  شده  
 و همـواره خـصوصيات ثابـت    تفاوت بنياديني ميان خط فارسي و خط عربي ايجاد كنند 

  : زير در اين خط حفظ شده است
 ي غيرپاياني در    o، و   a  ،eهاي    نوشته شدن از راست به چپ، منعكس نشدن مصوت        

ختي بودن صورت نوشتاري كلمـات بـه دليـل وجـود حـروف منفـصل،                نوشتار، چند ل  
هاي آغازي و مياني و پاياني هـر لخـت از     هاي متعدد نوشتاري يك حرف در بافت        گونه

واژه، وجود حروف غيرملفوظ مانند واو معدوله و هاي بيان حركـت در كلمـاتي چـون                 
 بيـشتر نتيجـة ورود   هاي نوشتاري متعدد براي يـك آوا كـه         خويش و خانه، وجود نشانه    

كلمات عربي به زبان فارسي با دگرگوني تلفظ ولي حفظ صـورت نوشـتاري آنهاسـت،                
 در دسـتگاه  Vچندآوايي بودن بعضي از حروف كه نتيجة عواملي چون غايب بودن واج     

هـاي    هـاي عربـي بـا مـصوت         زوجي مصوت  آوايي عربي و مطابقت نداشتن دستگاه سه      
 اجـزاي كلمـات     منـد   سي و جدانويسي نه چندان قاعده     نوي  فارسي است، سرهم   گانة  شش

توان تا حـدودي بـراي آن قواعـدي در نظـر گرفـت، رعايـت                مركب كه البته امروزه مي    
اند، فراواني دندانه     كه از حروف متصل تشكيل شده      هايي   ميان حروف كلمه    نشدن فاصله 

ن و نقطه كـه عامـل عمـدة تـصحيف و تحريـف متـون كهـن شـده اسـت، بـاقي مانـد                      
هاي نوشتاري مختص عربي در كلمات و عبارات داراي الـف و الم تعريـف يـا                   صورت

  ).188: 1379سميعي،  (المتعلمين هدايةالف مقصوره يا تايِ گرد، مثل ابوالهول، كبري، 

  مشكالت خط فارسي

با وجود اصالحات صورت گرفته در خط فارسي، اين خط از ديربـاز داراي مـشكالتي                 
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 خـط فارسـي      فعلـي  تـرين مـشكالت     مهم. هم كمابيش وجود دارند   بوده است كه هنور     
نويـسي    سرهم موارددر  هاي گوناگون نوشتاري      رواج شكل :  موارد است   اين  كلي طور به

، هاي الفبا و آواهـاي زبـان        دليل عدم تناظر ميان حرف      به ابهام خط فارسي  ،  و جدانويسي 
هاي   ها و عبارت     واژه ةقاعد  يالخط فارسي و نگارش ب      رسم الخط عربي با    رسمدرآميختن  
منـد نبـودن    التين و قاعدههاي  ، ورود واژگان و عبارات بيگانه بويژه زبان   عربي مأخوذ از 

، شـباهت فـراوان تعـدادي از حـروف الفبـا بـا              شيوة نوشتار اين عناصر در زبان فارسي      
ان اشـتباه  ها كه امك    و دندانه ها    يكديگر يا اختالف جزئي آنها نظير كاهش و افزايش نقطه         

اي  نبـود نـشانه  كنـد؛   نويس را بسيار زيـاد مـي   بويژه هنگام خواندن و نوشتن متون دست  
هاي خاص؛ وجود حروفي كه براي تلفظ چند صداي جداگانه به كار              براي بازنمايي اسم  

وجـود صـور مختلـف از       روند؛ اتصال حروف به يكديگر هنگام كتابت و در نتيجـه              مي
و اول و آخر براي بيشتر حروف كه همـين مـساله تعـداد              حروف چسبان و غير چسبان      

  .دهد  صورت افزايش مي125حروف در زبان فارسي را به بيش از هاي  واقعي شكل
كلمـات و   در نگـارش    و اخـتالف    ناهمـاهنگي    اين مشكالت كلي، منجـر بـه بـروز        

» ب«پيشوند  ،  »آن«و  » اين« تركيبات شامل    در مواردي چون  . استه   متعددي شد  عبارات
 ،»هـيچ «و » هـم «و » بـي «پيـشوندهاي   ،»تـرين  «و» تر«پسوندهاي ، »به «ةو حرف اضاف

، از حيـث جدانويـسي و سـرهم    »همـي «و » مـي « و» م«و » ن«و » ب«پيشوندهاي فعلي 
، »ان«و » هـا «هـاي جمـع    عالمت نويسي حروف، اختالف وجود دارد؛ در مواردي چون

م، ت،  ضميرهاي ملكي و مفعولي ،، ايد، اندام، اي، است، ايم: هاي ربطي يا اسنادي فعل
تبـار و   هـاي عربـي   برخـي واژه  ، اضـافه ةكـسر  هـاي مختلـف   حالت، شان ش، مان، تان،

ديگـري از ايـن دسـت نيـز عـالوه بـر       هـاي    و نمونهعربي رايج در فارسي هاي عبارت
ده اتفاق نظر حاصل نـش  دربارة شيوة نگارش اصوالًنويسي،   اختالف بر سر جدا يا سرهم     

 نيـز همـواره يكـي از مهمتـرين     هاي مختلـف  همزه در حالت اختالف در نگارش. است
 بـه بعـد؛   195: 1379سـميعي،   (ها در مباحث مربوط به نگارش فارسي بوده اسـت   ابهام

  ).250-240: 1354؛ اديب سلطاني، 62-49: 1384اسالمي، 
، در خـط    هـاي نـوين چـاپ و نـشر          آوري  تمامي اين مشكالت، تا پيش از ورود فن       

 مربـوط بـه پـيش از    هاي  نوشته  هاي خطي و دست     نگاهي به نسخه  . فارسي وجود داشت  
 البتـه در  -دهـد متقـدمان مـا نيـز      ، نشان مـي  هاي حروفچيني   ورود نخستين نسل ماشين   
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 به اين مشكالت وقوف داشتند؛ اما ورود تكنولوژي به عرصة چاپ            -سطحي محدودتر   
ديد آورد كه بـسياري     اي پ   الت فوق، مشكالت تازه   و نشر، عالوه بر برجسته كردن معض      

 برجسته شدن اين مشكالت بود كه گروهي را بـه           .اند  از آنها همچنان الينحل باقي مانده     
 .فكر تغيير خط فارسي انداخت

  تغيير خط فارسي؛ پيشينه و تاريخچه 

ـ                    شتر خط و الفباي اقتباس شده از عربي، عالوه بر ايران، در طـول قـرون متمـادي در بي
نيم قرن پيش، بحث تغيير يـا اصـالح         ممالك اسالمي نيز رواج داشت و تا حدود يك و         

چنان كه خواهيم ديد، از اواسط قرن نوزدهم ميالدي         . آن به طور جدي مطرح نشده بود      
بود كه با ترقي و پيشرفت روزافزون ملـل غربـي و            ) اواخر قرن سيزدهم هجري قمري    (

هنگ ممالك پيشرفتة جهان، افـرادي بـه گمـان ايـن كـه              آشنايي روشنفكران ايراني با فر    
، بر  ماندگي ملل اسالمي است     الفباي مرسوم و متداول عربي يكي از بزرگترين علل عقب         

زبـان همچـون    هـاي غيرعـرب   بويژه در سرزمين(آن شدند تا با اصالح يا تغيير اين خط        
   .ها جايگزين آن كنند اين ملتنوين خطي متناسب با احتياجات ) ايران، تركيه و قفقاز
مشروطه در اواخر دورة قاجار، با تاسيس مـدارس جديـد و            انقالب  در ايران پس از     

افزايش تعداد مراكز آموزشي و به طور كلي گسترش سوادآموزي، چاپ و انتـشار منـابع    
همچنين انتشار گستردة جرايد مختلف اعـم    .  زياد ضرورت يافت   هاي  آموزشي در نسخه  
، فـضاي فرهنگـي كـشور را بـه كلـي            هـا    در تهران و شهرسـتان     ها  امهاز مجالت و روزن   

ــر خــالف دوره. دگرگــون كــرد ــددرن كــه يهــاي پيــش ب ــان توليدكنن ــاط مي  و گان ارتب
متون شعر و نثر فارسي، انتخاب شيوة خط تا حد زيادي به سليقة فردي               گانكنند مصرف

 و مقـاالت  ، نـشريات    هـا  خالقان اين آثار بستگي داشت، افزايش شمارگان انتشار كتـاب         
اي هماهنـگ و   مختلف و بويژه متون درسي جديد و بعدها احساس نياز به وجود شـيوه     

هـاي خـط فارسـي را         مناسب براي چاپ متون آموزشي، برخي از مـشكالت و كاسـتي           
 بيگانه همچون فرانسوي و انگليسي توسط شـمار زيـادي    هاي  فراگيري زبان . آشكار كرد 

 التـين، موجـب     هاي   اين دوران و آشنايي آنان با خطوط زبان        از روشنفكران و محصالن   
حتي تغيير  هاي خط فارسي و        اصالح و رفع كاستي    هاي مربوط به    شد اندك اندك بحث   

  ).38 -33: 1374پور،  آرين(رونق بگيرد ) به پيشنهاد برخي تجددخواهان افراطي(خط 
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يـا اصـالح بنيـادين آن      هايي كه به شدت هوادار تغيير خط فارسي           از مهمترين چهره  
خـان    ميرزا يوسـف  ،  الدوله   ناظم خان  ملكمميرزا  آخوندزاده،  ميرزا فتحعلي    توان  ميبودند،  

سـعيد  ،  مستشارالدولة تبريزي، عبدالرحيم طالبوف و در دورة بعد از جنـگ جهـاني اول             
 نـام اي را  و ابوالقاسـم آزاد مراغـه  ذبيح بهروز  ،زاده  نفيسي، رشيد ياسمي، سيدحسن تقي    

اين افراد و داليل آنان براي ابراز عقايدشان اشـاره          هاي    در سطرهاي آينده به ديدگاه    . برد
  .خواهيم كرد و نظرات مخالفان آنان را نيز مطرح خواهيم نمود

اي داشت كه از اصالحات جزئـي و مختـصر            پيشنهادها در مورد خط، طيف گسترده     
ن آخونـدزاده و سـعيد نفيـسي در         كساني چو . شد  آغاز و به تبديل و تغيير خط ختم مي        

ذبـيح بهـروز از     . جبهة افراطي جاي داشتند و هوادار تبديل خط فارسي به التين بودنـد            
اين هم پا فراتر گذاشت و به مقتضاي گرايش فكري بنيادي خود، خط اختراعي خويش               

انـساني  هـاي آواسـاز       را كه مدعي بود طبيعت تكوين آواهاي زباني را در دستگاه انـدام            
  ).192: 1379سميعي،  (سازد، پيشنهاد كرد نعكس ميم

 و  هاي افراطي دربارة لزوم تغيير خط فارسي چندان تـوجهي نـشد            در ابتدا به ديدگاه   
؛ امـا پـس از      شمار روشنفكري محـصور مانـد      در محدودة محافل انگشت   اين پيشنهادها   

 كيـه و تمايـل  دوران قاجار و در زمان حكومت پهلوي اول، تحت تاثير تغيير خـط در تر    
 كـه يكـي از آنهـا       -شديد رضاشاه به تقليد از اقدامات تجددمĤبانة آتاتورك در آن كشور          

 موضوع تغيير خط فارسـي نيـز بـه          -تغيير خط در تركيه از خط عربي به خط التين بود          
عنوان يكي از مهمترين مباحث روز، از محافل روشنفكري بـه سـطح جامعـه گـسترش                 

  . مي دو جبهة موافقان و مخالفان در مطبوعات شديافت و موضوع مشاجرات قل
تغيير خط غير از كشور تركيه در ميان ديگر كشورهاي همـساية ايـران نيـز رخ داده                  

. تـر كـرد   بود و همين امر، موافقان اين تحول را نسبت به پيگيري خواسـتة خـود جـدي        
ي كنـيم، الزم    بررسـ هاي موافقان و مخالفان تغيير خـط فارسـي را             پيش از آن كه ديدگاه    

  .است به تجربة تغيير خط در چند كشور همساية ايران نگاهي گذرا بيفكنيم

  تغيير خط در كشورهاي ديگر

هـاي اخيـر،      زبان رسمي امروز كشور تركيه كه به تركي عثماني معروف بوده و در سـال              
از حدود شش قرن پيش، به صورت زباني ادبي و          به تركي استانبولي شهرت يافته است،       
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تكامـل و  . رهنگي درآمد و در طول صدها سال، در اين سرزمين ثبات و استقرار يافـت            ف
هـاي   هـاي بـسيار از زبـان    شد و بـا اقتبـاس   توسعة اين زبان كه به خط عربي نگاشته مي      

، بـويژه ناشـي از توسـعة     رفـت   فارسي و عربي، زباني عمده در عالم اسالم به شمار مـي           
چنان كه گفتيم تا زمـان  ). معين، ذيل مدخل تركيه(سياسي و فرهنگي دولت عثماني بود      

هرچنـد پـيش از آتـاتورك نيـز         . بردند  آتاتورك، تركان عثماني الفباي عربي را به كار مي        
بحث تغيير خط در تركيه توسط كساني چون آخوندزاده نويـسندة آذربايجـاني و ملكـم            

ي و  ترقـ ايي چـون    هـ   خان سفير ايران در دربار عثماني مطرح شـده بـود و در روزنامـه              
  هـا و انتقادهـاي كـساني چـون            بـا مخالفـت     بـود، امـا    مورد بحث قـرار گرفتـه      حوادث

ابوالضياء توفيق كه هر دو از رجال سياسي معروف عثمـاني بودنـد، راه بـه       نامق كمال و    
، بـويژه تحـت تـاثير    1923پس از اعالم جمهوريت در تركيـه در سـال        . جايي نبرده بود  

ر اتحاد جماهير شوروي بـراي تبـديل الفبـاي عربـي بـه التـين در                 اقداماتي كه در كشو   
جريان بود، بحث تغيير خط در تركيه بار ديگر مطرح شد و كم كم در ميان روشـنفكران       

  . و اعضاي دولت طرفداراني پيدا كرد
 با تغييراتي كه مجلس كبير تركيه در قانون اساسي ايـن كـشور ايجـاد                1927در سال   

ر سر پذيرفتن الفباي التين در اين كشور وجود داشت، حـل شـد و               كرد، مشكالتي كه ب   
وزيران فرهنگ و دادگستري اعالم كردند كه بـه         .) ش.  هـ   1306 (1928در ابتداي سال    

زودي خط التين در سراسر تركيه رايـج خواهـد شـد و وزارت كـشور نيـز بـا صـدور                      
چندين مـاه بعـد، انجمـن     .اي دستور داد نام شهرها با حروف التين نوشته شود        بخشنامه

الفبا طرح نهايي تغيير خط تركي به التين را تنظيم و پيشنهاد كرد كه اين طرح در طـول                   
برخي از مطبوعات نيز زمان ده يا پانزده سال         . هفت سال به تدريج در مدارس اجرا شود       

 دانستند اما وقتي طرح مذكور به اطـالع آتـاتورك           را براي جايگزيني خط جديد الزم مي      
رسيد، وي خود سررشتة كار را به دست گرفت و با اصرار شديد بر اين كه مـردم بايـد                    
الفباي جديد را در پنج تا ده روز بياموزند، خط التين با تصرفاتي براي كتابـت برگزيـده        

الفبـاي  .) ش. هــ    1307 (1928شد و با تصويب قانوني در مجلس تركيه در اواخر سال            
  ).45: 1374 پور، آرين(ت زبان تركي رسماً تغيير ياف

 نيز انديـشة    زبان شوروي همچون آذربايجان و تاجيكستان        فارسي در ممالك تركي و   
مـردم قفقازيـه   .  پديـد آمـد  1917تغيير خط از عربـي بـه التـين بعـد از انقـالب اكتبـر                 
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كه زبان آنان تركي آذري و همان زبان رايـج در آذربايجـان ايـران               ) آذربايجان شوروي (
، در تغييـر خـط      دادنـد   زمان انقالب الفباي عربي را وسـيلة كتابـت قـرار مـي            است و تا    

نخست الفباي التين را    .) ش.  هـ   1301 (1922دولت اين كشور در سال      . پيشقدم بودند 
جايگزين خط عربي كرد و انـدكي بعـد، الفبـاي جديـد تركـي را پـذيرفت و رواج داد                     

  ).معين، ذيل تركيه(
در ) 1304اسـفند    (1926در مـارس    كـه   اي شـوروي    ه  در نخستين كنگرة جمهوري   

عربـي    از خط  زبان شوروي    فارسي شهر باكو تشكيل شد، تغييرخط تمام ممالك تركي و        
كميسيون تغيير الفبا، الفبـاي     ) 1306خرداد   (1927به خط التين تصويب شد و در ژوئن         

يجـان نيـز   جمهـوري آذربا . پيشنهاد كردهاي فوق  كارگيري در جمهوري   واحدي براي به  
كه قبالً الفباي جديد تركي را برگزيده بود، به اين الفباي واحد پيوست و به اين ترتيـب                  

 :1374 پـور،   آريـن  (رخت بربـست   نيز    آذربايجان و تاجيكستان   خط عربي از كشورهاي   
43(.  

هـا از اجـراي      به داليل سياسي، اين جمهوري    .) ش.  هـ   1318 (1939بعدها در سال    
حـروف آن از ميـان الفبـاي        الخـط ديگـري را كـه          سر باز زدند و رسم    الفباي جديد نيز    

  .)44، همان(برگزيده شده بود، رواج دادند ) سيريليك(روسي 

  هاي موافقان و مخالفان تغيير خط ديدگاه

 بـه طـور خالصـه چنـين ذكـر      رادر ايران تغيير خط دربارة هاي متفاوت   سميعي ديدگاه 
تـرين   هاي آينده از گرانمايه  را باعث جدا ماندن نسل     مخالفان تغيير خط، آن   «: كرده است 

شمردند كه در متون و اسناد مكتوب فارسـي           ملت ايران مي  بخش ميراث فرهنگي عظيم     
در عوض، موافقان با ناديده گرفتن يا كم گرفتن اين خـسران بـزرگ،              . به جا مانده است   

اما بـا بررسـي دقيـق        .)192: 1379سميعي،  (» تنها به سهولت آموزش خط توجه داشتند      
 توان دريافت كه هر يـك از ايـن دو گـروه             هاي موافقان و مخالفان تغيير خط مي        ديدگاه

  .كردند داليل متعدد ديگري را نيز براي دفاع از نظر خود اقامه مي
كه مهمترين آنها را ذكـر      (طرفداران تغيير خط ضمن اشاره به مشكالت خط فارسي          

هاي قـراردادي اسـت كـه مـا آنهـا را              رت از نقوش و نشانه    معتقد بودند الفبا عبا   ) كرديم
هـاي مختلـف      در زبـان  .  و هر حرف نشانة يكي از آواهاي زبـان اسـت           ناميم  حروف مي 
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 آوا وجود دارد و آموختن و       30به طور متوسط حدود     هاي الفبايي مختلف      جهان و نظام  
. خواهـد   مـي  ساعت وقـت     30 آوا توسط يك مبتدي حداكثر حدود        30به خاطر سپردن    

به درستي بـر  شنود  يعني هر كس بايد بتواند در چند روز شكل حرفي آواهايي را كه مي             
كاغذ رسم كند و به عبارتي نوشتن و خواندن زبان مادري خود را در طول همـين زمـان    

حروف الفباي كنوني فارسـي ايـران بـراي ضـبط درسـت      . اندك به طور كامل ياد بگيرد   
ي كافي و رسا نيست و ما به حكم عـادت و تمـرين زيـاد و بـه                   الفاظ يعني آواهاي زبان   

بنـابراين  . توانيم آن را درست تلفظ كنيم       اعتبار كلمات پيش و پس يك واژه است كه مي         
محال است كسي كه زبان فارسي را از راه گوش فرا نگرفته است، بتواند يك كلمه را به                  

 و قرائـت فارسـي يكـي از       از همـين جاسـت كـه درس امـال         . درستي بخواند و بنويسد   
نويسي اماليي در دبيرستان و دانشگاه هم دامنگير      هاست و غلط    هاي مشكل دبستان    درس

، براي درست نوشتن و درسـت  اي از فضل و دانش      مردم ايران در هر مرتبه     .ملت ماست 
اگـر  حـال   خواندن خط فارسي بايد يكايك كلمات را قبالً ديده و شناخته باشند و با اين           

 ناشـناس برخـورد كننـد از        اي   ببينند يـا بـا واژه      اي را به تنهايي و نه در ميان جمله          كلمه
 برخـي از    .هـا مراجعـه كننـد       خواندن آن عاجز خواهند ماند و ناچـار بايـد بـه فرهنـگ             

 و بنـابراين    تر اسـت    طرفداران تغيير خط نيز معتقد بودند نوشتن از چپ به راست آسان           
از . د كه جهت نگارش آن از چپ به راسـت باشـد           بايد خطي جايگزين خط فارسي شو     

مانند چهار حـرف    (ميان مشكالت خط فارسي، وجود حروف متعدد براي صداي واحد           
و چسبيدن حروف بـه     ) تفاوتي بين تلفظ آنها قائل نيستند     زبانان    ز، ذ، ض، ظ كه فارسي     
دهـد،    حروف الفبا را به ميـزان زيـادي افـزايش مـي    هاي مختلف يكديگر كه عمالً شكل   

 -243: 1354اديـب سـلطاني،     (هاي همه طرفداران تغيير خط است         وجه مشترك ديدگاه  
  ).461: 1338؛ نفيسي، 1375؛ مقدم، 247

در مقابل، مخالفان تغيير خط فارسي هم داليل مختلفي براي حفـظ ايـن خـط ارائـه                  
  :  كردموارد زير اشارهطور خالصه به توان به  از مهمترين اين داليل مي. اند نموده

تـرين    بـزرگ هاي تداوم فرهنگ ماست و تغيير آن رابطة ما را با              خط فارسي از نشانه   
افتخارات فرهنگي گذشته خواهد بريد و موجب يك گسـست كامـل فرهنگـي خواهـد                

  .شد
  نيـز  شـناختي   هاي مختلف نگـارش آن از نظـر هنـري و زيبـايي              خط فارسي و شيوه   
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  .ارزش فرهنگي فراوان دارد
هاي ميان مناطق مختلف      ارسي به خطي ديگر، بسياري از اختالف تلفظ       نوشتن زبان ف  

سازد و از اين طريق ممكن است به تجزية زبـان فارسـي               كشور را آشكار و برجسته مي     
  .بينجامد

. موجب سردرگمي در چگونگي نوشتن آثار ادبي پيشينيان نيز خواهد شد           تغيير خط 
ط التـين نوشـت و بـاز هـم آنهـا را از              اشعار حافظ و سعدي را چگونه بايد مثال به خـ          

متون ديني را توان قرآن و ادعيه و        شاهكارهاي فرهنگ و ادب فارسي شمرد؟ چگونه مي       
  با خطي ديگر نوشت و شيوة نگارش اصيل آنها را رها كرد؟

هرچند خط فعلي فارسي اشكاالتي دارد، اما به طور كلي خط كامل وجـود نـدارد و                 
فرانسه نيز از نظر همخواني گفتار و نوشتار اخـتالف فـراوان            هايي مانند انگليسي و       خط

  .اند گاه در صدد تغيير خط خود برنيامده ها هيچ گويشوران اين زبان با اين حال،. دارند
هـاي    جهـان بـه پيـشرفت     هـاي خطـي       ترين دستگاه   ها با داشتن يكي از پيچيده      ژاپني

چـون تركيـه، آذربايجـان و    تغييـر خـط در كـشورهايي    اند، ولي      يافته چشمگيري دست 
تاجيكستان و بدرود گفتن آنها با يكي از ارزشمندترين نمادهاي فرهنگشان هـيچ نتيجـة              

: 1354اديـب سـلطاني،     (مثبتي نداشته است كه ديگر ملل را هم به اين كار تشويق كنـد               
  ).198: 1379، سميعي، 245 -244

شـديدتر بـوده و در    هـايي     جدال ميان موافقان و مخالفان تغيير خط فارسي، در دوره         
، اما واقعيت آن است كه اختالف نظر ميـان ايـن            تر شده است    رنگ  مقاطعي به داليلي كم   

  .دو گروه همواره ادامه داشته و هنوز هم پايان نيافته است
 اسـت ند اين نك يكي از مسائلي كه اغلب طرفداران تغيير خط فارسي از آن غفلت مي        

براي خط فارسي، با بررسي علمي اين خـط و رابطـه             بسياري از مشكالت ذكر شده       كه
اي علمي قابل حـل       هنام  تدوين شيوه هاي منحصر به زبان فارسي و         خط و زبان و ويژگي    

الخـط فارسـي و       مند كردن رسـم    افراد و صاحبنظران مختلف براي نظام     هاي    تالش. است
فرهنگـستان  خيـر   هاي ا   هاي آن و اقداماتي نظير تالش      ها و تشتت    رفع برخي ناهماهنگي  

 . زبان فارسي براي تدوين شيوة خط فارسي را بايد در همين راستا ارزيابي كرد

احمـد بهمنيـار     .اي طـوالني دارد     علمي خط فارسـي سـابقه     براي مطالعة    البته تالش 
در خطابـة ورودي بـه      اي انجـام داد و نتـايج آن را            مطالعـه   چنين  كه بودنخستين كسي   
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 خطابة بهمنيار، سند گرانبهايي است كه باب بحث جدي بـر  .كردفرهنگستان اول عرضه    
اساس موازين علمي را دربارة خط فارسـي گـشود و قواعـد مـستحكمي بـراي امـالي                   

هـاي ايـن     اي بـه ديـدگاه      هرچند در آن دوران توجه شايـسته      . فارسي در آن پيشنهاد شد    
اقـدامات  هـا،   ال، اما ارزش كار بهمنيار به حدي بود كه پـس از سـ            فكر نشد   استاد خوش 

براي اصالح خط فارسي تا حد زيادي بر پيشنهادهاي وي منطبق بود            يافتة بعدي     سازمان
  ).192: 1379سميعي، (

، خوشبختانه امروزه در پرداختن به مبحث خط فارسـي و         هايي  در نتيجة چنين تالش   
الخط و امالي مناسب در نگارش كلمات، توجـه بـه اصـولي چـون حفـظ                  انتخاب رسم 

 خط فارسي، حفظ استقالل خط، تطابق مكتوب و ملفـوظ، فراگيـر بـودن قاعـده،                 چهرة
سهولت نوشتن و خوانـدن، نمايانـدن اصـل كلمـات، سـهولت آمـوزش قواعـد، حفـظ                   

دسـتور خـط    (استقالل واحدهاي صرف حداقل در نهادهاي رسمي اولويت يافته اسـت            
  ).21-18: 1381فرهنگستان، 

منـد كـردن خـط فارسـي در قالـب              قاعـده  هـاي صـورت گرفتـه بـراي         هرچند كوشش 
در كنار عوامل مختلف اجتمـاعي، فرهنگـي و حتـي سياسـي      متعددهاو متون علمي   نامه  شيوه

آنـان  هـاي     اند كه خواستة مخالفان خط فارسي عملي گردد، اما تالش          تا كنون مانع از آن شده     
باحـث مربـوط بـه    گاه و بيگاهشان همواره در وادي مسائل و مهاي  متوقف نشده و سماجت 

از سـر    گاه به رنگ ديدگاهي علمي و انتقادي و گـاه همچـون اظهـار نظـري                  -زبان فارسي   
هـاي اخيـر    با اين همـه تـا سـال     .  رد پايي از خود به جا گذاشته است        -دانشي  خبري و بي   بي

انـد و دوسـتداران       چندان جدي و مساله سـاز نبـوده       هيچ يك از اين ديدگاهها و اظهارنظرها        
اند؛ اما در سـطرهاي آينـده خـواهيم            احساس خطر نكرده   به طور جدي  اين سرزمين   فرهنگ  
ـ الكترونهـاي   در محـيط خط فارسـي    با آشكار شدن برخي اشكاالت       ديد كه  ، بـار ديگـر   كي

  .بحث تغيير خط فارسي به طور گسترده مطرح شده است
ـ   آوري فارسي در عرصة فـن خط هزار سالة    :تر است   اين بار مشكل جدي     وينهـاي ن

  . به چالش كشيده شده استعصر ارتباطات

  هاي الكترونيك مشكالت جديد خط فارسي در محيط

زبـان  گير    گريبان ي جديد  مشكالت ،هاي نوين   آوري  سير شتابناك فن   با ،امروزدر دنياي   
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 كه عمدتا از به كـارگيري ايـن زبـان در فـضاهاي الكترونيـك ناشـي                   است شدهفارسي  
هاي   ، نامه ها  سايت  ، وب ها  شامل وبالگ [اينترنت  بكه جهاني   شفضاهايي همچون   . اند شده

 و  شوند  منتقل مي ) sms (هاي پيام كوتاه    ، متوني كه با سرويس    ]...و) e-mail (الكترونيك
ديگر هاي     زبان ها و نيازهاي    فضاهاي متعدد ديگري كه ابتدا با توجه به امكانات، ويژگي         

 بـه   ختلـف هـاي م    آوري  سپس با ورود فن   اند و     طراحي شده ) هاي التين   بخصوص زبان (
سعي شده است قابليت پشتيباني از زبان فارسي هم به آنها افزوده شود، اما اغلـب     ايران،  

  .هاي زيادي به وجود آمده است ها و نابساماني در اين فرآيند، ناهماهنگي
ي هـا   افـزار   منـر هـا       چرخة توليد تكنولوژي باعث شد تـا مـدت         ايران از    عقب ماندن 

 تنهـا راه  .)ش. هــ  1375( 1998تا حدود سـال   . دكنن پشتيباني ن   را زبان فارسي تلف،  مخ
هايي بود كـه در ايـران توليـد           افزار  الكترونيكي فارسي، استفاده از معدود نرم      ايجاد متون 

هـاي   افـزار  بـا نـرم  نداشـتن  استانداردها و مطابقـت     نشدن  ولي به دليل رعايت     . شده بود 
، اغلب  ختلفافزارهاي م   جايي متون بين نرم     ههايي چون جاب    موقعيت، بويژه در    المللي  بين

  .اينترنت رقابت موثري داشته باشند آنها نتوانستند در حيطه كاربري
هايي بود كه بـراي رفـع          يكي از مهمترين تالش    Unicode المللي  بين ايجاد استاندارد 

 ايـن   ولـي .گرفـت  و تمام حـروف فارسـي را نيـز دربـر مـي      اين مشكل صورت گرفت   
هـاي   و خود نيز داراي كاسـتي شد    مي ن  پياده نيز چون به طور كامل و هماهنگ         استاندارد

، اتفاقـات يكـي از تاثيرگـذارترين      پـس از آن     . داشـت ن  چنـداني  د، فايدة عملي   بو متعدد
يكروسافت بود كـه باعـث شـد در سيـستم عامـل             ام پشتيباني زبان عربي توسط شركت    

و  عالوه بر امكان مـشاهدة متـون عربـي       ،  wordكاربردي چون   افزارهاي پر   و نرم ويندوز  
» ژ« و» پ«،  »چ«،  »گ«چهار حرف   .  عربي نيز فراهم شود    حروففارسي، امكان تايپ با     

  به صفحه كليد اضافه شدند     نقصي نه چندان بي  عربي وجود ندارند به صورت       هم كه در  
، رفتـه رفتـه بـا     آسان نبودهاي قديمي فراهم ساختن اين تنظيمات     ويندوز درو با آن كه     

هـا،   افزارهـاي اصـالح كننـدة ايـن سيـستم       اي و پيـدايش نـرم      رايانـه  هاي  ارتقاي سيستم 
زمان تاكنون باقي مانده      از آن   يكي از مشكالتي كه    .مشكالت اصلي تا حدودي رفع شد     

عربـي  » ي«بارزترين آنهـا    . است  فارسي حروفاست، استفاده از حروف عربي به جاي        
در انتهـاي   وقتـي   و   فارسي متفاوت اسـت   » ي«كد، كد آن با       يونياستاندارد   راست كه د  

داده   زيـر آن نمـايش     ، اضـافي كـه در فارسـي وجـود ندارنـد            ، دو نقطه  قرار گيرد كلمه  
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در بـسياري از  . و عربي با هم متفـاوت اسـت    در فارسي   هم  » ك«حرف  شكل  . شوند  مي
قرار گيـرد و چـه      در انتهاي كلمه    چه  (بزرگ  »  ي«اين متون الكترونيك، هنوز هم حرف       

عربـي نمـايش داده   »  ي«همه جا با دو نقطه در زير آن به صورت        ) به تنهايي به كار رود    
. بزرگ به هيچ وجه نقطـه نـدارد       »  ي«مي شود و اين در حالي است كه در زبان فارسي            

  اسـت  شود كه كاف عربي     گيرد، معلوم مي    هم وقتي در پايان كلمات قرار مي      » ك«حرف  
همچنـين اسـت عـددهايي      ).  با يك همزه در وسط آن به جاي سركش كاف فارسي           ك(

 ٥،  ٤،  ٢ صورت    كه شكل آنها در متون الكترونيك در بيشتر موارد به          6 و   5،  4،  2چون  
اين مساله عـالوه بـر شـكل نمـايش     .  عربي است نه فارسي شود كه   نمايش داده مي   ٦ و

د و آن اين است كه متن توليـد شـده بـه ايـن            حروف، مشكل بزرگتري نيز ايجاد مي كن      
شكل، عمال غير قابل جستجو خواهد بود و هر كاربري كلماتي را كـه ايـن حـروف در                   

افزارهـايي    متون تايپ شده بـا نـرم      هايي چون اينترنت يا       آنها به كار رفته است در محيط      
»  ي« حـروف     جستجو كند، به هيچ وجه به نتيجه نخواهد رسيد، زيرا رايانه،           wordچون  

 عربي و ديگر مـوارد      ٤ فارسي و    4عربي، عدد   » ك«فارسي و   »  ك«عربي،  » ي«فارسي و   
ـ ا«كلمـة    يجستجو  مثال ي برا .شناسد  ذكر شده را دو كاراكتر كامال متفاوت مي         در  »راني

ج يپ شـده باشـد، نتـا   يـ هـا تا » ي«ن يـ ك از ا  ي ن كه با كدام   يبسته به ا  گوگل،  جستجوگر  
 وة خـط  يشـ  نظـر  كه عبارت از     ي ندارند، در حال   يدهد كه با هم اشتراك     ي ارائه م  يمتفاوت
   بـا  يدر فارسـ » ي«ن است كه كد حـرف  ين تفاوت ايعلت ا. كسان است ي كامال   يفارس

ن يهمـ . شـوند   يل م يز قا ين دو حرف تما   ين ا يب  متفاوت است و جستجوگرها    يعرب» ي«
 آن ندارد، در    يبا معادل عرب  ش  ي در نما  يتفاوت اگر در وسط كلمه به كار رود      » ي«حرف  

  .  كه كد آن متفاوت استيحال
 در ي متـون فارسـي  جستجومشكل عالوه بر اين كه بررسي مختصري در اين زمينه،   

يعنـي  (تعداد موارد اشتباه : كند ديگري را نيز آشكار ميواقعيت دهد،  مي اينترنت را نشان 
) اند  ف زبان عربي تايپ شده    مواردي كه حروف فارسي در متون اينترنتي با كدهاي حرو         

هـاي    گان و طراحان وبـالگ      نويسندعالوه بر اغلب    ! استاز موارد صحيح بيشتر       معموال
 ،پردازنـد  مـي   بر روي اينترنـت مطلب انتشار  هر شكل به افراد و مراكزي كه به    و فارسي
 عـده مـستثني     نيز از اين قا   رسمي و معتبر فارسي زبان       هاي  خبرگزاريو  ها    سايت برخي
انـد،     اين مشكل را براي خود حل كـرده        ها  ها و وبالگ    ضمنا گرچه اغلب سايت   . نيستند
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و توليـد كننـدگان     هـاي شخـصي كـاربران         اشكاالتي در تمام رايانه   كه چنين     اما تا زماني  
 و ديگــر هــاي الكترونيــك  و فرســتندگان و گيرنــدگان نامــه اينترنــتمتــون فارســي در

فاده از خط فارسي وجـود دارد برطـرف نـشود، مـشكل             ابزارهايي كه در آنها امكان است     
  . اصلي همچنان به قوت خود باقي است

هاي    متعدد كه سرويس   هاي الكترونيك   محيطافزارها و     امروزه با گسترش ابزارها، نرم    
پركـاربردترين آنهاسـت،    هـا     روم  ت ايميـل و تاالرهـاي گفتگـو يـا چـت           ارسال و درياف  

هرچند زبان مورد اسـتفادة اغلـب       . نشان داده است  مشكالت خط فارسي بيشتر خود را       
تـوان     مـي  زبـاني را    كمتر كاربر فارسي  ا زبان فارسي است،     ه  كاربران ايراني در اين محيط    

بسياري از  . با استفاده از خط فارسي با ديگران ارتباط برقرار كند         ها    فضايافت كه در اين     
ـ   ي را آزمـوده   اين كاربران حداقل يك بار ارسال متون بـه زبـان فارسـ             د، امـا بـه دليـل       ان

 پشتيباني كننـده از     افزار  يا نرم كليد فارسي     صفحه( فوق يا نداشتن ابزار مناسب        مشكالت
، گيرندة چنين متوني اغلب به جاي متن فارسي، بـا تعـدادي از حـروف و                 )خط فارسي 

 .ترو شـده اسـ    عالئم نامفهوم و در هم ريخته بر روي صفحة نمايشگر رايانة خود روبه            
امل استفاده از خط التين بـراي نوشـتن زبـان فارسـي             و ع اين مساله همواره از مهمترين    

هاي بعدي اين نوشتار خواهيم ديد كه اين معـضل، يكـي از داليـل     در بخش. بوده است 
هاي كوتاه به وسيلة تلفـن همـراه          استفاده نكردن كاربران از خط فارسي براي ارسال پيام        

 .نيز هست

، كاربراني را كه تنها بـا خـط فارسـي     مشكالت ديگري از اين دست    و موارد يادشده 
محـروم كـرده اسـت،     هاي ارتباطي     آوري  آشنايي دارند، از به كارگيري امكانات نوين فن       

اسـتفادة  . اما معضل بزرگ ديگـري آفريـده كـه موضـوع اصـلي نوشـتار حاضـر اسـت                  
  در حجم بسيار زيـاد،     روزافزون از حروف انگليسي براي ارسال و دريافت متون فارسي         

دلسوزان فرهنگ اين مـرز و بـوم،        اي را به راه انداخته است كه          اندك اندك موج خزنده   
كـه همزمـان بـا      » تغيير خط فارسـي   «: رو شده بودند    حدود يك قرن پيش نيز با آن روبه       

مĤبانة رضاشاه و به پيشنهاد تعـدادي از شـيفتگان فرهنـگ غـرب در آن        هاي تجدد   تالش
 شد؛ اما پيش از آن كه تاثير قابل توجهي در سطح جامعه به جاي بگـذارد،                 دوران مطرح 

 آن را تـا     هـاي علمـي توانـستند       و سخنراني  ،ها  بحثها،    گيري  صاحبنظران آگاه با موضع   
ارتباطي، در عـين    هاي نوين     آوري  در چند سال اخير اما جبر فن      . حدودي متوقف سازند  
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 كـه در    ايـم   امروزه همة ما پذيرفته   : حميل كرده است  انگيز را به ما ت      ناباوري، واقعيتي غم  
انگليـسي بنويـسيم يـا      بـه خـط     د، ناچاريم متـون فارسـي را        هاي جدي   بسياري از محيط  

ايم يـا خـط التـين        آيا اين بدان معنا نيست كه ما به ناچار تغيير خط را پذيرفته            . بخوانيم
  خود را به زبان فارسي تحميل كرده است؟ 

  ات و تهديدهاوضعيت موجود؛ خطر

در . نگارش كلمات فارسي با حروف انگليسي در سطح محدود، همواره رايج بوده است            
 رياضـي و فنـي، آمـار،        هـاي   همچون متون مربوط به رشته    ( علمي   هاي  بسياري از نوشته  

، هـاي مختلـف     بر اساس ضرورت  )  پزشكي و پيراپزشكي و مانند آنها      هاي  اقتصاد، دانش 
و اصـطالحات خـاص    ها    ي نگارش يا آوانگاري اعداد، فرمول     گاهي از حروف التين برا    

 و مانند   يك، زبانشناخت امروزه حتي در بسياري از متون ادبي، فولكلوري       . شود  استفاده مي 
حروف آن عمدتا از ميان حروف الفبـاي        المللي آوانگاري كه      ي بين  الفبا يريكارگ  آنها، به 

در  ،رود  ي جهان به طور يكسان به كار مي       ها  براي بيشتر زبان   و   اند  انگليسي انتخاب شده  
. يافتـه اسـت   هاي سنتي آوانگاري تـرجيح        مورد زبان فارسي نيز به داليل علمي بر شيوه        

 نويسي  استفادة صحيح از اين الفبا كه تنها در متون علمي و تخصصي و بويژه در فرهنگ               
غلـب بـراي    ، بلكـه ا   كنـد   كاربرد دارد، نه تنها هيچ خطري را متوجه خـط فارسـي نمـي             

  .اصيل زبان فارسي فوايد فراوان داردهاي  آموزش و انتقال صحيح ويژگي
هاي التين بـويژه      هاي آشنايي ايرانيان با زبان      در كنار موارد ياد شده، از نخستين سال       

چـه بـر روي خـود    گليسي، نوشتن نام كاالها و محصوالت تجاري به زبـان انگليـسي             نا
هـايي كـه       حتـي در محـيط     -تبليغـاتي و تجـاري    محصول و چه در طراحـي تابلوهـاي         

ي هـا   نگاهي گذرا بـه نوشـته     .  رواج داشته است   -اند  زبانان بوده   مخاطبان آنها تنها فارسي   
شـعارهاي  ، هـا  ديوارنوشـته هـا گرفتـه تـا     نوشـته  مختلف در فضاهاي عمومي، از ماشـين  

مـوارد  هاي حك شـده بـر در و ديـوار امـاكن مختلـف و              اجتماعي و يادگاري   -سياسي
 طبـق عـادت يـا بـه داليـل           - زبانـان   كه فارسـي  دهد    ديگري از اين دست نيز، نشان مي      

خط التين را براي نوشـتن كلمـات       ،ها  در معدودي از اين نوشته     -ة ديگر چندان پيچيد   نه
ظاهرا بـا  .  و ظاهرا اين عادت، جزئي از فرهنگ عامة ما شده است           برند  فارسي به كار مي   

ي و آشنايي افراد بيشتري با زبان انگليسي، امـروزه اسـتفاده از             افزايش سطح سواد عموم   
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گـاه    به مراتب فزوني يافته است، اما اين پديده هم هـيچ          هايي    خط التين در چنين نوشته    
  .تلقي شودبراي موجوديت خط فارسي   كه تهديدي استآن قدر گسترده نبوده
ه در نظريـة ارتبـاط   گانـة زبـان در دسـتگاه پيـشنهاد شـد       هاي شـش    با توجه به نقش   

كه در بيشتر موارد فوق، زبان در نقـشي غيـر           يابيم    درمي) 66: 1375احمدي،  (ياكوبسن  
از نقش كاركردي رايج به كار رفته و هرچند كليت اين موارد هـم بـه نوبـة خـود تـاثير                  

كنند، اما بـاز هـم    ايفا ميزبانان  مختصري در پذيرش ناخودآگاه خط انگليسي نزد فارسي       
  .ان آنها را خطر مستقيمي براي خط فارسي تلقي كردتو نمي

مـاجرا  ... اس و  ام روم، اس ميل، چـت    اي هاي جديد الكترونيك از جمله      اما در محيط  
طبق نظريـة   . رود  زبان در اين فضاها دقيقا براي برقراري ارتباط به كار مي          . متفاوت است 

دانـد يـا    مي» فرستنده «كند كه ياكوبسن در اينجا خط انگليسي به منزله رمزگاني عمل مي    
، رمزگان پيام را در ناخودآگـاه       »گيرنده«. آن آشناست » كد« پيام با    »گيرندة«كند    تصور مي 

را بـه   » فرستنده« و به نوعي بخشي از كاركرد        فهمد  آورد و مي    خود به خط فارسي درمي    
چه روند  هر. كند  عمل مي » زيركد«بدين ترتيب خط فارسي به عنوان يك        . گيرد  عهده مي 

ارسال و دريافت پيام از طريق چنين رمزگـاني تكـرار شـود، آشـنايي بيـشتر گيرنـده و                    
اندك انـدك  » زيركد«قش شود ن فرستندة پيام با رمزگان جديد و عنصر عادت موجب مي  

چنـان  (درست در نتيجة چنين فرآيندي است كـه         . رنگ و سرانجام به كلي محو شود        كم
زبان، تايپ    ، بسياري از كاربران فارسي    )ر خواهيم ديد  كه در صفحات بعدي همين نوشتا     

  . دانند پ با حروف فارسي مياز تاي» تر راحت«با خط التين را متن پيام كوتاه 
اي، طبيعـي اسـت كـه         هـاي رايانـه     با توجه به كاربرد روزافزون خط پينگليش در محـيط         

بـا جـستجوي    . باشـد براي طرح بحـث تغييـر خـط فارسـي           همين فضا بستر بسيار مناسبي      
هاي متعـددي     در يكي از موتورهاي جستجو، يافته     » تغيير خط «يا  » خط فارسي «عباراتي مانند   

حـاوي بحـث و اظهـار       بينيم كه بسياري از آنها ما را به سايت يا وبالگي              را در برابر خود مي    
رار در بـسياري از ايـن مطالـب، بـا تكـ           . كنند  راهنمايي مي نظر دربارة لزوم تغيير خط فارسي       

كردنـد، مـسائل و مـشكالت جديـد      انتقاداتي كه طرفداران سنتي تغيير خط فارسي مطرح مي  
اند و گاه حتي بـا اطمينـان، از غلبـة          مطرح شده خط فارسي نيز كه به برخي از آنها اشاره شد           

شـعارهايي  . انـد  فارسـي سـخن گفتـه   » پر اشكال«و  » دشوار«روزافزون خط نوظهور، بر خط      
چسبيدن به خط عربي پشت كـردن بـه جهـان مـدرن             «و  » ه التين بنويسيم  فارسي را ب  «چون  
، »اروفارسـي  «هـاي    نگارشي به نام   هاي  و استفاده از ترفندهاي مختلف براي تبليغ شيوه       » است
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طرفداران تغيير خط فارسي در كـشور  . شود در چنين وبالگهايي زياد ديده مي    ... و» فينگليش«
» كنوانـسيون اروفارسـي   «هاي خود تحت عنوان       دهي فعاليت   نآمريكا به تازگي اقدام به سازما     

، انتـشار  »eurofarsi«طراحـي سـايت مـستقلي بـه نـام      اي چـون     نموده و با اقدامات گسترده    
و ايجاد صفحات اينترنتي متعددي كه براي ايـن  ) xatt e now(» خط نو«اي با عنوان  فصلنامه

ارند افراد بيشتري را به تبعيت از اين شـيوه          كنند، با جديت سعي د      سايت و فصلنامه تبليغ مي    
شـوند،   هـا منتـشر مـي       مطالبي كه در اين گونه سايت     . و رها كردن خط فارسي ترغيب نمايند      

   :اغلب چنين محتوياتي دارند
سازي فارسي با خط و زبان علمي و تكنيكي، روندي خطرناك است كه كمتر               بيگانه«

قـرار بـود    خـط سـنتي فارسـي    . آن نگاه كنديپيامدهاكسي مايل بوده با چشمي باز در      
هاي را كه صنعت چاپ،       ديگر نيازهاي فارسي در دوران نوين را پاسخ دهد و دگرگوني          

ها، آموزش عمومي، راديو تلويزيون،يكي پس از ديگري در زبان و خط ايجـاب                روزنامه
ـ                .مي كردند به سامان كشد     ك اكنون چنـد سـالي اسـت در لبـة تيـز تحـوالت تكنولوژي

منطـق خـشك   . كننـد  مـي ها از راه رسيدند، و در همـة زوايـاي زنـدگي جابـاز                كامپيوتر
هـاي   همان گونه كـه نوشـتن فرمـول       .كامپيوتر با بي منطقي شيوه خط عربي جور نيست        

يا بايد از خير بسيار مواهـب و امكانـات          . شيمي با اين خط سازگار نبود     ،رياضي فيزيك 
زياد همواره در پـس       بهايي گزاف و فاصله اي     با كامپيوتري گذشت، و در بهترين حالت     

ركت كرد، و يا خط فارسي را       شتحوالت پر شتاب كامپيوتري و ارتباطات الكترونيك        از  
اصالح خط مسئله روز    .زير فشار كامپيوتر بحث دربارة خط نو شده است         .دگرگون كرد 

ايـن  . هنـه اسـت    كاري كه كامپيوترها كرده اند به سـخن در آوردن واقعيتـي ك             اما. است
و . كنـد  بيگانه مـي هاي نو و تكنولوژي نو     واقعيت كه شيوة خط عربي فارسي را با دانش        

» ∗اين كه اين خط همراه خود فارسي را نيز به موقعيـت زبـاني عقـب مانـده مـي كـشد             
  .)1385، يريام(

گروهي نيز با اين توجيه كه نوشتن فارسي به خط انگليـسي بـر نوشـتن فارسـي بـه       
 .كننـد   ر از جمله سيريليك ترجيح دارد، عمال خط پينگلـيش را تـرويج مـي              خطوط ديگ 

مـشكل خـط    «در مطلبـي بـا عنـوان        » تاجيكستان دات كـام    «براي نمونه سايت اينترنتي   
                                                      

شناسد، جز حذف مطالب نامربوط       مي ه نويسندة اين مطلب اساساً چقدر زبان فارسي را        كبراي روشن شدن اين      ∗
ن در شـيوة نگـارش و   كـ ايـم تـا جـاي مم    ردهكـ دي براي قابل چاپ شدن مطلب، سـعي     بن  و اصالح قلم و صفحه    

 .نيمكگذاري متن تغييري ايجاد ن نشانه
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  :نوشته است» تاجيكستانعزيز فارسي براي ايرانيان خارج از كشور و مردم 
 از يـا ايران به دنيـا آمـده    سال گذشته در خارج از 25متاسفانه نسلي كه در طول    ... «

. كودكي در خارج از كشور زندگي كرده است، قادر بـه خوانـدن خـط فارسـي نيـستند                  
 سال پيش توسط استالين از داشتن خط فارسـي كـه            70تاجيكان تاجيكستان نيز بيش از      
 محروم شدند و خط سيريليك كه خطي متروك و كم           ،از نياكان خود به ارث برده بودند      

و بـوم و    هيچ ارتباطي با آثار فرهنگي كهن و با ارزش اين مرز و است مصرف در جهان  
  .مردم آن ندارد به زور جايگزين خط فارسي گرديد

سايت تاجيكستان دات كام از ابتداي كار خود، سعي برآن داشت كه زبان فارسـي را                
ردم به خط التين بنويسد تا دو گروه باال يعني نسل جوان ايرانيان خـارج از كـشور و مـ                 

ن آشـنائي ندارنـد، بتواننـد از     آتاجيك، كه هر دو به فارسي تكلم مي كنند ولي بـا خـط   
از دوستاني كه براي ما مقالـه مـي فرسـتند تقاضـا              .مطالب سايت استفاده نمايند    اخبار و 

 ما سعي خواهيم كرد در رعايـت  .سندداريم مطالب را به هر دو خط فارسي و التين بنوي  
شيم و از دوستان عزيـز تقاضـا مـي كنـيم در برگـردان مطالـب و                  كوشا با  مهماين اصل   

قصد داريم اصولي را براي نوشـتن زبـان          . را ياري دهند   مامقاالت فارسي به خط التين      
فارسي به التين دنبـال نمـائيم كـه بـراي همگـان هماهنـگ و يكـسان باشـد كـه البتـه                        

  ).2005كستان دات كام، يتاج( »خوانندگان ما به مرور با اين اصول آشنا خواهند شد
 و دفاع   ها  مطالبي هم در رد اين ديدگاه     توان در فضاي مجازي اينترنت        البته گاهي مي  

از خط فارسي پيدا كرد؛ اما مقايـسة تعـداد روزافـزون كـساني كـه امـروزه خواسـته يـا              
 و بعـضا تحـت تـاثير    كننـد  بازديد مـي هاي طرفدار تغيير خط فارسي   ناخواسته از سايت  

حـدود يـك قـرن پـيش،        ي كـه    افـراد معـدود   گيرند، بـا       و تبليغات آنها قرار مي     القائات
 كـه امـروزه بحـث تغييـر     دهد نشان ميرسيد،  به دستشان ميهاي امثال آخوندزاده   نوشته

روز طرفداران بيشتري     شود، روزبه   خط در كنار عوامل متعدد ديگري كه به آنها اشاره مي          
پهلوي، طي حـدود سـه قـرن كـشاكش و مقاومـت،            نبايد فراموش كرد كه خط       .يابد  مي

وقتي در اين مقياس گسترده و با در نظر گـرفتن           . جاي خود را به خط فعلي فارسي داد       
شود   تر از آنچه تصور مي     واحدهايي نظير دهه و سده به موضوع بنگريم، خطر را نزديك          

  .خواهيم يافت
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  اس به خط التين ام ارسال پيام كوتاه يا اس

ي شدن استفادة مشتركان تلفن همراه از امكان ارسال و دريافت پيام كوتـاه              پس از همگان  
 ]شـود  نيـز ناميـده مـي     ) message(يا مسيج   ) sms(اس    ام  كه در سطح جامعه اغلب اس     [

 -فارسـي «كـه بـا تركيـب دو واژة    (به الفباي انگليسي هاي كوتاه    نوشتن متن فارسي پيام   
ليش يا پينگليش معروف شده اسـت و اخيـرا          به خط فينگ  »  انگليش -پرشن«يا  » انگليش

آوري  ، ايـن فـن  )نامنـد   آن را خط اروفارسي مـي farsi و euro با تركيب دو واژة  اي  عده
بـه يكـي از مهمتـرين       هاي اينترنتي     نوظهور هم در كنار مشكالت خط فارسي در محيط        

هـاي    يـام رواج استفاده از خط پينگليش در پ      . عوامل تهديد كنندة خط فارسي تبديل شد      
سـليقة شخـصي    هـاي همـراه و        تلفـن هاي فنـي      عالوه بر مشكالت و محدوديت    كوتاه،  

هـا و راديـو و        كاربران، از برخي عوامل بيروني نيز تاثير پذيرفته است كه عملكرد رسانه           
و نيز اقـدامات برخـي نهادهـاي اقتـصادي، فرهنگـي و              ي و خارج  يهاي داخل   تلويزيون

  .ا هستنداز مهمترين آنه اجرايي كشور
 شايد به دليل ارتباط     زبان خارج از كشور،    فارسيتلويزيوني  هاي    در بسياري از شبكه   

 نوشـتن كلمـات فارسـي بـا     ها پـيش   از سال اندركاران آنها با الفباي التين،        روزمرة دست 
 و افـزايش    ها  با گسترش تعداد اين شبكه    . الفباي انگليسي به امري عادي تبديل شده بود       

طبيعتا نوشتن خط فارسـي بـه الفبـاي انگليـسي هـم رواج بيـشتري         ،  اساعات پخش آنه  
 به طـور مـستقيم بـه تـشويق بيننـدگان      ها هاي اخير، تعدادي از اين شبكه       در سال . يافت

بـراي نمونـه يكـي از    . انـد  اس فارسي بـه خـط التـين اقـدام كـرده         ام  خود به ارسال اس   
بجـز   (روز تر سـاعات شـبانه   در بيـش هاسـت  زبـان، مـدت    فارسـي اي    هاي مـاهواره    شبكه
بينندگان را به زبان فارسي و بـا الفبـاي التـين بـه              هاي    اس  ام  اس ) پخش آگهي  هاي  زمان

 و براي همين منظور، امكانات متعدد ارتبـاطي از جملـه          كند  صورت زيرنويس پخش مي   
  .سايت مستقل اينترنتي نيز تدارك ديده است وب

هاي صدا و سيما هم       ، در بسياري از برنامه    متاسفانه مشكل فوق، البته به شكلي ديگر      
هاي راديويي و تلويزيوني صدا و سـيما          توليدكنندگان برنامه  ،از مدتي قبل  . شود  ميديده  

 ارسال و دريافت پيام كوتاه، ارتبـاط        آوري  با استفادة گسترده از فن    توانند    كه دريافتند مي  
بـويژه نظـرات مخاطبـان و    تـري بـا مخاطبـان خـود برقـرار نماينـد و             و راحت  تر  وسيع

توجهي به عواقب     را با سهولت بيشتري دريافت كنند، در نتيجة بي        ها    بازخوردهاي برنامه 
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اخيـر و   هـاي     در سال . به تبليغ مكرر ارسال پيام كوتاه با خط التين دست زدند          اين كار،   
يـون  هـاي راديـو و تلويز     ، اين جمالت را از گويندگان برنامـه       1385بويژه تا اواخر سال     

  :شنيديم كه فراوان مي
در اختيـار شـما بيننـدگان       ... اس برنامة ما با شمارة        ام  سامانة پيام كوتاه يا همان اس     «

توانيد نظرات، انتقادها و پيشنهادهاي خـود را از ايـن       شما مي . عزيز است ] يا شنوندگان [
  ».نيدبراي ما ارسال ك] نيالبته فعال به خط الت: يا [نيالبته به خط التطريق، 

هـاي   كردند كه اين سـامانه  ذوق، به اين نكته هم اشاره مي حتي برخي از گويندگان خوش   
اس به خط فارسـي را ندارنـد و بـه ايـن         ام  امكان دريافت اس  » داليل فني «پيام كوتاه، فعال به     

كردند كه در صورت وجـود امكانـات، ارسـال پيـام كوتـاه بـه خـط                   طريق حداقل اذعان مي   
هـاي    پس از پديد آمـدن مـوجي از انتقـادات در ايـن زمينـه در رسـانه                 . داردفارسي اولويت   

تهيـه كننـدگان و     هاي خود صدا و سـيما،         برنامهبرخي از   مختلف از جمله مطبوعات و حتي       
هـاي التـين قابـل دريافـت      اس ام ا سعي كردند اين تذكر را كه فقـط اس     ه  مسئوالن اين برنامه  

يان خود حذف كنند، اما متاسفانه چنان كه گفته خواهـد           است، از گفتارهاي گويندگان و مجر     
شد، بررسي پژوهشگر نشان داد كه اصل ماجرا همچنان به قـوت خـود بـاقي اسـت و همـة          

حتمـا  ارتبـاط برقـرار كننـد،    از طريق ارسال پيام كوتـاه  ها  كساني كه مي خواهند با اين برنامه   
  . اشندرا به خاطر داشته ب» البته به خط التين«بايد قيد 

 براي بررسي اين كه آيا مشكل فنـي مـذكور حـل           1385پژوهشگر در اسفندماه سال     
شده يا در مواجهه با انتقادها فقط صورت مساله پاك شده است، با همكاري چهـار تـن                  

پيـام كوتـاه در      حدود پنجاه  ،هاي راديو و تلويزيون     از شنوندگان يا بينندگان ثابت برنامه     
امه درخواست كرده بود، به پـنج برنامـة مختلـف راديـويي و      چارچوب آنچه گويندة برن   

بـا هـم    هـاي التـين        پيام وهاي فارسي     مضامين و فرستندگان پيام   . تلويزيوني ارسال كرد  
 بـراي همـة   هاي التين پياماي فارسي و دو نفر فقط     ه  يعني سه نفر فقط پيام    . متفاوت بود 

  .ها شدند ا در برنامهه نعكاس اين پيامها فرستادند و در روزهاي بعد منتظر ا اين برنامه
يـام  پ كساني كه    هاي  هايي از ديدگاه    بخش: نتايج به دست آمده، كامال نااميدكننده بود      

ند و در مـواردي نيـز،       ها پخش شد    خود را به خط التين ارسال كرده بودند از اين برنامه          
اياني شمارة تلفن همـراه  با ذكر چهار رقم پ(بدون اشاره به محتواي پيام، از فرستندة آنها     

به هيچ يك از سـي پيـام ارسـال شـده           ها    تشكر شد؛ اما متاسفانه در اين برنامه      ) فرستنده



 47) 13( پژوهش و سنجش ���� 66

اي   كمترين اشـاره  ،   ارسال كرده بودند   فارسيكساني كه پيام كوتاه خود را به خط          توسط
 امال ناديده گرفته شده يا بـه داليـل فنـي، اصـال دريافـت نـشده                كهاي فارسي    پيام. نشد

شـود، امـا      در اين حالت، از رسانة ملي به طور مستقيم براي خط التين تبليغ نمي             . بودند
بـه  كننـد،     هاي مختلف ارتباط برقـرار مـي        ا برنامه همة مخاطباني كه از طريق پيام كوتاه ب       

هـا انعكـاس    خواهند پيامشان دريافت شود و احيانا در برنامه         اگر مي اند كه      دريافته تجربه
  .آن را به خط التين بنويسنديابد، بايد 

هـا و   چندي است كه نهادها و مراكز مختلف بويژه نهادهـاي اقتـصادي چـون بانـك             
 و برخي نهادهاي فرهنگي نيـز بـا اسـتفاده از امكانـات نـوين                موسسات مالي و اعتباري   

هاي تبليغاتي خود را از طريق سيستم پيـام كوتـاه در تعـداد چنـد ميليـوني       ارتباطي، پيام 
هـاي    ها هم احتماال به دليل همان محدوديت        ؛ اما در اين پيام    دكنن كاربران ارسال مي  براي  

دولـت در بيـستم     انگيـز      در اين ميان، اقـدام شـگفت       .شود  فني، از خط التين استفاده مي     
 به زبـان  اي ارسال پيام تبريكي به مناسبت روز ملي انرژي هسته  (1386ماه سال    فروردين

دهندة   و موارد مشابه ديگر همگي نشان     ) اي چند ميليون ايراني   فارسي و خط انگليسي بر    
و آن اين كه ظاهرا عواقب و خطرات ادامـه يـافتن ايـن               هستند   همواقعيت تلخ ديگري    

  .وضعيت، در ميان مسئوالن نيز چندان مورد توجه واقع نشده يا جدي گرفته نشده است
 رواج گـستردة ايـن پديـده        رسد علل و عوامل ديگري نيـز در         با اين همه به نظر مي     

پژوهشگر براي شناسايي داليلي كـه كـاربران شخـصي تلفـن همـراه را بـه                 . نقش دارند 
بررسـي محـدودي انجـام      1386ماه سال      در فروردين  دارد؛   وامي ينگليش پ  خط استفاده از 

ارسال شده به تلفـن همـراه پژوهـشگر در           كوتاه     پيام 56طبق اين بررسي، از تعداد      . داد
 مـورد  2 مورد بـه خـط فارسـي و    7، ينگليش مورد به خط پ47 نخست سال،    هفت روز 

 درصد آنهـا  12 و تنها ينگليش پها به خط  درصد پيام 83يعني در مجموع،    . ناخوانا بودند 
اس   ام  در روزهاي بعـد، پژوهـشگر داليـل ارسـال اس          . به خط فارسي ارسال شده بودند     

بـا  .  پاسخ دسـت يابـد     21نجام توانست به    التين را از بيشتر فرستندگان جويا شد و سرا        
  :ها، نتايج زير به دست آمد بررسي پاسخ

يكي از مهمترين داليل ارسال متن فارسي به خـط التـين، مـشكالت فنـي ارسـال و       
: اين مشكالت شامل مـوارد مختلفـي اسـت از جملـه         . دريافت پيام به خط فارسي است     

 همراه براي ارسال يا دريافـت پيـام بـه    تلفن يها  دستگاهافزاري بسياري از      مشكالت نرم 
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ها براي تايپ حـروف التـين و كـافي         خط فارسي، وجود فضاي بيشتر در اغلب دستگاه       
 و به تبع آن دو برابر شدن هزينة ارسال پيام كوتاه بـه              نبودن فضاي تايپ حروف فارسي    
ـ      errorو به اصطالح    (خط فارسي، افزايش امكان خطا       ) اطي دادن دستگاه يا خطوط ارتب

هنگام ارسال پيام تايپ شده به خط فارسي، نـاقص بـودن حـروف فارسـي بـسياري از                   
  ...به دليل اين كه تنها قابليت پشتيباني از الفباي عربي را دارند وها  دستگاه

تـوان بـه      مـي انـد،     از داليل ديگري كه اين افراد بـراي رواج پديـدة فـوق برشـمرده              
نـد ارسـال پيـام بـه خـط          كن   از كاربران گمان مي    برخي.  فرهنگي آن اشاره كرد    هاي  جنبه

ناآشنايي آنان با زبان انگليسي باشد يا حتي در مـواردي           دهندة    فارسي ممكن است نشان   
برخـي افـراد، عـادت كـردن بـه تايـپ حـروف        . تلقي شودماندگي  نشانة تحجر و عقب 

صـلي  انگليسي و راحتي بيـشتر آن در مقايـسه بـا تايـپ حـروف فارسـي را از داليـل ا               
انـد و     تـر از الفبـاي فارسـي دانـسته        »با كـالس  «اند و برخي هم الفباي التين را          برشمرده
تعدادي از آنان نيز به     . خودنمايي دارند اي قصد     با تايپ به خط انگليسي به گونه       احتماال

اس فارسي به خط التين اشكال دارد، چـرا همـه روزه    ام اند اگر ارسال اس    صراحت گفته 
شود پيـام خـود را بـه خـط       چون صدا و سيما از مخاطبان درخواست مي      ييها  در رسانه 

  .كنند  و يا چرا نهادهاي رسمي كشور هم خود به اين كار اقدام ميالتين بفرستند
در هر سـطحي از معلومـات و        (نكتة مهم ديگري كه در اظهارات بيشتر اين كاربران          

عواقـب درازمـدت ايـن      به  نسبت  توجهي آنان     مشترك است، ناآگاهي يا بي    ) تحصيالت
 نفـر كمـابيش از پيـشينة بحـث     7، تنهـا    ) نفر 21(در ميان تمام پاسخگويان     . پديده است 

 نفر داراي تحصيالت دانـشگاهي      7 نفر از اين     4تغيير خط فارسي اطالع داشتند كه البته        
 رسـاني و    رسد اطالع   بدين ترتيب به نظر مي    . زبان و ادبيات بودند   هاي مرتبط با      در رشته 

  .اين پديده و عواقب آن ضرورت فراوان داردآگاه ساختن افكار عمومي از 

  راهكارهاي پيشنهادي براي رسانه ملي و ديگر نهادها

ترين نهادي است كه به حكم مسئوليت حفاظت و حراست            فرهنگستان زبان فارسي مهم   
رده و مند كردن خط فارسي كوشش فراوان كـ  از عناصر مختلف زبان فارسي، براي قاعده  

با تشكيل جلسات متعدد و مشورت بـا صـاحبنظران مختلـف در ايـن زمينـه، بارهـا در                    
نامة خط فارسي تجديدنظر كرده و سعي كرده تا حـد امكـان اشـكاالت موجـود را          شيوه
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گيـري    الزم است اين نهـاد بـا موضـع   رسد در شرايط فعلي نيز    به نظر مي  . برطرف نمايد 
د با ارسال پيامي علمي بـه تمـام نهادهـا و مراكـز            روشن در قبال وضع موجود، سعي كن      

مختلف كشور، اهميت موضوع و لزوم تالش براي رفع سريع مشكل را به آنان گوشـزد                
  . نمايد

بهتر است با پيشنهاد فرهنگستان زبان فارسي يا سازمان صدا و سيما، شورايي شـامل             
، فرهنگـستان   اطالعـات وزارت ارتباطات و فناوري  ربط از جمله      نمايندگان نهادهاي ذي  

تشكيل شود و بـا بررسـي     ... سازمان صدا و سيما، شوراي عالي انقالب فرهنگي و         ،زبان
، ابعـاد، نتـايج و عواقـب ايـن          گيري  دقيق و علمي وضع موجود و شناسايي داليل شكل        

 ريـزي  يت را بررسي كنـد و سـپس بـه برنامـه         وضعاين  رفت از     پديده، راهكارهاي برون  
  .و تقسيم كار براي رفع مشكل بپردازدندمدت مدت و بل كوتاه

 بـراي رفـع ايـن مـشكل     دتوان  اقداماتي كه مي   ها و   گيري  براي نمونه برخي از تصميم    
  :صورت گيرد اينها هستند

تالش براي رفع سريع اشكاالت فني در اين زمينه شامل اقـداماتي چـون سـفارش                ـ  
و كننـد   پـشتيباني  يفارسـ ز خط  ا نقص  تلفن همراهي كه به طور كامل و بي       هاي    دستگاه

هـا مبنـي بـر اسـتفاده از       اين دستگاهشرط گذاشتن براي توليدكنندگان خارجي و داخلي 
هـا بـا اسـتفاده از      كـردن سيـستم  هماهنـگ  سيستم واحد پشتيباني از خط فارسي يا    يك
  افزارهاي مكمل؛ نرم

تـاه خـود بـه    هاي رسانة ملي براي اصالح سيستم دريافت پيام كو      ـ اجبار همة بخش   
البتـه  « قيد به» نيالبته به خط الت «قيد   ، از اين پس،   هاي صدا و سيما     در برنامه اي كه     گونه

انـد   فرسـتاده شـده  هايي كه با حروف التـين      تغيير يابد و از انعكاس پيام     » يبه خط فارس  
  ؛ خودداري شودقاطعانه

اي   ي پربيننـده  هـا   ماننـد برنامـه   هاي خاص راديويي و تلويزيـوني         ـ اختصاص برنامه  
به طرح اين مـشكل و شـركت مـسئوالن مربوطـه از جملـه               چون گفتگوي ويژة خبري     

نمايندگان فرهنگـستان، وزارت ارتباطـات، شـركت ارتباطـات سـيار و ديگـر نهادهـاي                 
كه عالوه بر بررسي داليل و عواقب اين پديده، هم راهكارهـاي الزم را مطـرح                ربط    ذي

  ، همة بينندگان را به اهميت موضوع واقف كند؛كنند و هم جنبة تبليغي برنامه
اي چـون     دهنـده   هاي سـرويس    ـ فعاليت وسيع در عرصة اينترنت با همكاري شركت        
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هـاي اسـتفاده از خـط         هاي مختلف هم محدوديت     براي آن كه به شكل    ... پرشن بالگ و  
 هـاي  عرصة وب از بين برود و هم امكان استفاده از حروف التـين در محـيط       فارسي در   

  فارسي محدود يا ناممكن شود؛
در دولت با همفكري نهادهايي چون فرهنگستان براي محـدود          اي    گذراندن مصوبه ـ  

و بـه طـور كلـي    ...  تبليـغ و ،هايي چون تجارت كردن استفاده از حروف التين در عرصه 
 كه از اين محمـل بـراي تبليـغ          هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي      الزام نهادها و سازمان   

   از خط فارسي؛كنند به استفاده اده مياستف
 بويژه صدا و سـيما و       ربط  سازي توسط همة نهادهاي ذي      فرهنگ:  ـ و مهمتر از همه    

  ؛  عملياقداماترساني و  اطالعهاي مختلف از جمله  فرهنگستان به شيوه
دولـت جمهـوري اسـالمي در        م پس از رفـع اشـكاالت فنـي عمـده،          تصور كني مثال  

خـط فارسـي بـراي      با مـضمون اولويـت      به خط فارسي و      ديگري   پياممناسبت ديگري   
نگارش زبان فارسي براي همة كاربران پيشين ارسال نمايد و در آن گفته شود حـاال كـه                  

 در اين زمينه حل شده بايد نهضتي ملي براي استفاده از خط فارسي              هاي فني   محدوديت
  .هاي الكترونيك آغاز شود در همة محيط

هاي پر بيننده در صورت همداسـتان         ها و سايت    ت و صاحبان وبالگ   كاربران اينترن ـ  
براي نمونـه، صـاحبان     . نقش مهمي در اين زمينه ايفا كنند      توانند     اين نهضت، مي   اشدن ب 
تواننـد   مـي مند بـه سرنوشـت زبـان فارسـي،           زبان و عالقه     فارسي هاي  ها و وبالگ    سايت

ود بـه خـط فارسـي و توصـيه بـه            كاربران سايت خود براي تايپ نظر خ      ضمن تذكر به    
هـاي الزم در ايـن زمينـه بـويژه بـراي              نصب نـرم افزارهـاي فارسـي سـاز و راهنمـايي           

؛ با قاطعيت آن دسته از نظرات كاربران را كه به خط التـين              زبانان خارج از كشور     فارسي
اتيك اين  توان براي انجام اتوم     افزارهايي كه مي    از نرم اند، فيلتر كنند و يا اصال         نوشته شده 

چنين اقدامي، از آنجا كه توسط خود كـاربران سـازماندهي   .  بهره گيرند  ،كار طراحي كرد  
  .تري داشته باشد حتي تاثير عميقشود و جنبة رسمي ندارد، ممكن است  مي

تـر مـشكالت و       ـ ارزش قائل شدن براي خط فارسي و كوشـش بـراي رفـع سـريع               
هـاي   نامه  فارسي بر مبناي يكي از شيوهسازي شيوة خط  و يكسان  هاي موجود   ناهماهنگي

در  نيز يكي از اقـدامات مهمـي اسـت كـه       )مانند دستور خط فرهنگستان    (علمي موجود 
متاسـفانه  . نهادها و مراكز دولتي و غيردولتي بايـد بـه آن توجـه شـود              ها،    تمامي سازمان 
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ـ                 اي ما   هنوز در رسانه   ده نند صدا و سيما شيوة عمـل واحـدي در قبـال خـط فارسـي دي
نتايج اولية پژوهشي كه با عنوان شيوة خط فارسي در تلويزيون در گروه زبـان          . شود  نمي

مطالـب مكتـوب    دهد در     رسانة مركز تحقيقات صدا و سيما در حال اجراست، نشان مي          
زيرنـويس، در  ( به هـر شـكل    مختلف سيمايها ظاهر شده بر صفحة تلويزيون در شبكه     

سياست واحد و بدون نقصي در خصوص        ،) متعدد ديگر  تيتراژها، عناوين اخبار و موارد    
  ).1386عامري،  (الخط فارسي اتخاذ نشده است رسم كارگيري چگونگي به

 براي بررسي   هاي نوين   آوري  اي جدي در عرصة فن      ـ عالوه بر اقدامات فوق، مطالعه     
ـ      زمينه، عالوه بر اين پديدهتر    بيشتر و دقيق   ده، سازي بـراي رفـع مـشكالت احتمـالي آين

و قـانع سـاختن آنـان بـه         هاي محكم و مستدلي براي طرفداران تغيير خط فارسي            پاسخ
استفاده از خط اصيل فارسـي و تـالش بـراي كـاربرد يكـسان و هماهنـگ آن در همـة                      

  . خواهد كردفراهم ها محيط

  سخن فرجامين 

ـ     نويسندة اين نوشتار به هيچ روي بر آن نيست تا ضـرورت          ان و نگـاه علمـي بـه نـوزايي زب
، اي هر زبان زنـده . ، انكار كند )تر در اين ميان خط است       كه از همه مهم    (عناصر مختلف آن را   

 اين نـوزايي    و اجبار، توان با تحميل      ست و نمي  همواره به صورت طبيعي در حال دگرگوني ا       
البتـه گـاهي ممكـن    .  درآوردبه گونة دلخواه، سمت و سو داد و تحت سـلطه          را  و دگرگوني   

كـه در چنـين    باشـد  شـده گرفتار نـوعي ايـستايي   در اثر عوامل بيروني يا دروني،   زبان  است  
راه را   را از سـر راه زبـان برداشـت و          موانع   علمي مشكل، شناخت  بررسي و    با   شرايطي بايد 

تغييـر يـا   در بيـشتر اظهارنظرهـاي مربـوط بـه        آنچه  متاسفانه   . باز كرد   طبيعي آن   پويايي براي
  دقيـق  هـا و مطالعـات       مبتنـي بـر دانـسته      شود، نبود نگاه علمـي      ديده مي  اصالح خط فارسي  

تغييـر   علمي بـراي     ةپشتوانبدون  هر تصميمي كه    مسلماً  . است شناختي   و جامعه  يختشنا  زبان
كمكـي بـه پيـشرفت    ،  گرفتـه شـود   يا هر تحول فرهنگي ديگـري       نگارش زبان فارسي    شيوة  
  .دايافز مي مشكالت آن عكس، بر بروكند   نميجامعه
بته نويسندة اين سطور اعتقاد ندارد همة اظهار نظرها و مطالبي كه دربارة اشـكاالت          ال
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، از دشـمني يـا      اند  و معايب خط فارسي و يا لزوم تغيير و اصالح آن گفته يا نوشته شده              
متمـادي را   ها و روزهاي      از همين رو نويسنده ساعت    . اند  عناد با فرهنگ ايراني برخاسته    

رات موافقان و مخالفان تغيير خط فارسي گذرانده و سـعي كـرده             به مطالعه و بررسي نظ    
در ايـن ميـان،     هاي دو طرف را به خوبي بررسي و واكاوي كنـد تـا                ها و استدالل    تحليل

واقعيـت هـم ايـن اسـت كـه برخـي از             . اطالعي بر قلم نراند     ناخواسته سخني از سر بي    
ني علمي و منطقي است، امـا       خط فارسي سخنا  هاي موافقان تغيير خط و منتقدان         ديدگاه

انـد و برخـي       گيري از مقدمات بحـث خـود راه افـراط پيمـوده             اين افراد اغلب در نتيجه    
  .اند عمدا يا سهوا ناديده گرفتههاي روشن را  واقعيت

 يـا   فارگليسيفينگليش يا   يا  ( به پينگليش    معروف خط   كوتاه سخن، درست است كه    
از (هـاي جديـد       هايشان در محـيط   »نياز«سته به   زبانان ب   فارسيگاهي خود    را) اروفارسي

ناشي از    خط  تغيير غير از  ؛ درست است كه   اند  گسترش داده )  و پيام كوتاه   جمله اينترنت 
و تغيير خط در كشورهايي چون تاجيكستان، آذربايجـان و    اصالحات آتاتورك در تركيه     

 صد و پنجاه سال      در  ديگر سي تغيير خط جزيي يا كلي     بيش از   شناسان    زبانتركمنستان،  
اي، ژاپني، ويتنامي، چينـي تـايوان، روسـي،           هاي سوئدي، كره     كه زبان  اند  اخير ثبت كرده  

 ؛ درست اسـت كـه     گيرد   را در بر مي    عبري، آلماني، كروات، هلندي، دانماركي و نروژي      
فارسـي، اردو، تركـي عثمـاني و خـط          خطوط اقتباس شده از آن همچـون        خط عربي و    

 جـزو ي  ختشـنا   شمالي، به همراه خط عبري كالسـيك، از منظـر زبـان           هاي آفريقاي     زبان
؛ هايي در پوشـش همـه اصـوات دارنـد           شوند كه نارسايي    اي محسوب مي    هاي اوليه   خط

خط عربي بيش از صد شكل الفبـايي دارد كـه از تركيـب حـدود سـي                درست است كه    
 ند؛ درست ك يدشوار م  و همين مساله، آموزش و نگارش آن را          حرف تشكيل شده است   

هميـشه خـط را از اقـوام ديگـر     هم مانند همة ملل بزرگ جهـان،     زبانان     فارسي است كه 
هـا و    كـدي ا ةخط ميخي را به واسط    د،  ان  تطابق داده خود  اند و با اصالحاتي با زبان         گرفته
 اشكانيان از خط آرامي و خط كنـوني را  ةها از خط سومري، خط پهلوي را در دور      بابلي

 بـه   گـاهي   و حتـي زبـان فارسـي       اند  اقتباس كرده  اعراب مسلمان    م از ورود اسال پس از   
؛ بـا ايـن     هاي ديگري مانند عبري، مانوي، يوناني و اوستايي هم نوشته شـده اسـت               خط

مـا بـه ايـران دلبـستگي        ،   امروز هاي جهان   آشفتگي در وانفساي    همه، نبايد از ياد برد كه     
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؛ همـين   منويـسي    خـط فارسـي مـي      ه ب وم  زني   به زبان فارسي حرف مي     م،مسلمانيداريم،  
به ما احـساس    و  سازند    هاي فرهنگي ما را مي      ند كه در كنار يكديگر مولفه     ست ه ها  يهاسرم

 را خـط عربـي     آن   چـه  ،خـط فارسـي    .دنخشب ميهويت ملي و اعتماد به نفس فرهنگي        
 هاست از طريـق آن بـا   و چه ميراث هزار سالة همة بزرگان و فرهيختگاني كه قرنبدانيم  

ايـن خـط   هـاي   ها و نارسايي  كاستي.ة گرانبهاستاند، بخشي از اين سرماي      ما سخن گفته  
گوينـد، بـه هـيچ        حتي اگر به آن گستردگي باشد كه مدعيان لزوم تغيير از آن سخن مـي              

چرا . انوادة آن نيست  خ  خطوط هم ديگر  هاي خط عربي و       نارساييروي بيشتر و فراتر از      
 هيچ كس با جديت به فكر تغييـر خـط عربـي بـه خطـي                 تا كنون زبان،    در ممالك عرب  

  بيگانه نيفتاده است؟ 
در گذر از ده قرن تاريخ اين سرزمين، و غنا يافتن بـا بزرگتـرين               خط فارسي   امروزه  

 و ارزشمندي بـدل شـده      بزرگ ةچنان سرماي اين هزار سال، به     هاي ادبي و هنري       ميراث
ي كه ثابت شده همة آنها قابل رفـع و       هاي  يها و كاست    توان به خاطر نارسايي     كه نمي است  

وقتـي  . دانست و به دنبال جـايگزيني آن بـا خطـي ديگـر بـود      اصالحند، آن را ناكارآمد 
 از   آن  زبان نروژي و اسـتقالل      جمعيت، براي حفظ   ميليونتنها با پنج     مثل نروژ    يكشور
فتـاد ميليـون   ه چـرا    ،بنـدد   تمامي تالشش را به كـار مـي        ،هاي دانماركي و انگليسي    زبان

خط فارسي كه بزرگترين نمـاد و        فارسي زبان بايد به مرگ       ايراني و بيش از صد ميليون     
تـوانيم   خـط هـم مـي   همـين  با همـين زبـان و     ند؟ ما   راضي شو است  زبان فارسي   نمود  

اگـر خـط فارسـي در عرصـة     .  بخشي از فرهنـگ و علـم روز جهـان باشـيم           ةتوليدكنند
ر عقب مانده باشد، ايراد نه از خـط فارسـي،   هاي ديگ طاز خ هاي نوين ارتباطي      آوري  فن

 اگر ما فرهنگ خود و عناصر و نمادهاي آن را چنان كـه شايـستة          .همتي ماست   كه از كم  
رو   آنهاست قدر بدانيم و بر صدر نشانيم، خواهيم ديد به جاي آن كه خط فارسي دنبالـه                

ـ       روز،   آوري  فنهاي نوين علمي باشد،       پيشرفت ضيات و امكانـات خـط      خـود را بـا مقت
  2.دخواهد كر سازگارفارسي 
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  :نوشت پي

  
دربارة شيوة خط فارسي و تغييرات و جزئيات آن از قرن سوم به بعد نكات جالبي وجود دارد كه شرح مبسوط                     . 1

  :براي مطالعة اين نكات، بويژه منابع زير جالب توجهند. گنجدآنها در اين نوشتار نمي
 -151، صـص  IV ،1347ة دانشكدة ادبيات مـشهد،  ، مجل»الخط فارسي در قرن پنجم هجريرسم«ـ متيني، جالل،  

135.  
 .152 -162، پيشين، صص »الخط فارسي از قرن ششم تا قرن سيزدهم هجريتحول رسم«ـ همو، 

، صـص   VII  ،1350، مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد،         »تلفظ كلمات فارسي در دورة اسالمي     «ـ همو،   
283- 249.  
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متن اين بيانيه عـالوه بـر مطبوعـات مختلـف، در نـشاني        . اند  ه در مقالة حاضر به تفصيل مطرح شده       كخط فارسي   

  :اينترنتي زير نيز قابل دسترسي است
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  زبان فارسي در اينترنت

  ∗∗∗∗پرور ايييحميد ض

  چكيده

ي هايي كـه بـرا   الخط فارسي در اينترنت و تالش مشكالت كاربرد رسمبه مقالة حاضر   

هـاي    ساز، از سوي محققان و نهادهاي دولتي كشور و شركت           افزارهاي فارسي   تهيه نرم 

نويـسنده بـه ايـن نكتـه        . پردازد  ، مي خصوصي داخلي و خارجي صورت گرفته است      

ها فقدان پـشتيباني مـالي و اجرايـي الزم از             كند كه با وجود همه اين تالش        اشاره مي 

  . مطلوب را دشوار كرده است دستيابي به نتيجه،سوي نهادهاي دولتي

كـد، لينـوكس فارسـي و        هايي همچون استاندارد خط فارسـي در يـوني          وي به پروژه  

كنـد و راهكارهـاي مفيـدي بـراي رفـع        افزارهاي متعدد ترجمه فارسي اشاره مـي        نرم

  .دهد مشكالت كاربرد زبان فارسي در محيط مجازي ارائه مي
  

 ويكـي پـديا    ، لينـوكس فارسـي    ،كد  يوني ،ها  بالگ و ، اينترنت ،زبان فارسي  :ها  واژهكليد  
  . sms ،افزار ترجمه  نرم، تلفن همراه، موتور ترجمه فارسي،فارسي

                                                      
  دانشجوي دكتراي ارتباطات∗
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  مقدمه

هر گونه تحقيق و پژوهش در زمينه جايگاه زبان فارسي در اينترنـت بايـد بـا توجـه بـه          
 مشترك بودن اين مبحث در موضوع رايانـه و اينترنـت صـورت گيـرد بنـابراين مـسئله                  
جايگاه زبان فارسي در رايانه و اينترنت به طور مشترك در ايـن مقالـه مـورد بررسـي و               

  .اند بحث قرار گرفته
رسد سالي كه مركز فيزيك نظـري بـا            مي 1372سابقه ورود اينترنت به ايران به سال        

 اما عمومي شدن اينترنـت در       .هاي اروپا وصل شد     يك لينك ارتباطي به يكي از دانشگاه      
ترين رخداد در اين زمينـه، برگـزاري اجـالس سـران              مهم.  آغاز شد  1376ز سال   ايران ا 

، هـاي آن  يكـي از مقـررات پروتكـل     كه  كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي در تهران بود        
وب ايراني از همـان  . هاي سالن اجالس بود هاي اتصال به اينترنت در پانل       ايجاد ايستگاه 

ها بودنـد،     انتشار اطالعات در اين زمينه، روزنامه     هنگام رشد خود را آغاز كرد و پيشگام         
اندازي ايسنا به عنوان اولين خبرگزاري اينترنتي ايران، حجـم            چنان كه دو سال بعد با راه      

هـا   بـه ايـن ترتيـب تـا مـدت     . محتواي فارسي توليد شده در اينترنت رو به افزايش نهاد         
 .ط به اين خبرگـزاري بـود       مربو ،بيشترين حجم اطالعات به زبان فارسي در محيط وب        

  .ترين توليدكنندگان محتوا در اينترنت ايراني است البته هنوز هم اين رسانه از بزرگ
يـك بـاره شـاهد      ) به نام پرشـين بـالگ     ( فارسي    اندازي اولين سرويس وبالگ     با راه 

هـا و   بـا رشـد بـالگ سـرويس    . انقالبي در عرصه توليد محتوا در اينترنت ايراني بـوديم  
 هزار وبالگ فعال فارسي، اين رسانه نوظهور جـاي  100 تعداد بالگرها به حدود    افزايش

اي كه با كـسب مقـام         اي در محتواي توليدي وب ايراني براي خود باز كرد به گونه             ويژه
. ها توانستند موقعيت ممتاز خود را در محيط اينترنتي تثبيت كننـد             چهارم جهاني، وبالگ  

هـزار وبـالگ فعـال      120 هزار وبالگ ثبت شده و حدود        500 ميليون و    1اكنون بيش از    
بايت اطالعات توليدي   گيگا1فارسي ـ ايراني در اينترنت وجود دارد كه با حجم تقريبي  

  ).1385ابي، تربو(اند   رتبه اول توليد محتوا را از آن خود كرده،در روز
ي درسـتي از  هاي ابتدايي نفوذ اينترنت در ايران، نـه مـردم شـناخت و آگـاه             در سال 

توليدكنندگان برجسته اينترنت و رايانه در دنيا داشتند نه توليدكنندگان و بزرگان عرصـه              
ايـن قـضيه از گـسترش       . )مانند بسياري از كشورهاي آفريقايي    (شناختند    رايانه، ما را مي   
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خواسـت در     شد، حتي زماني كه يـك كـاربر فارسـي، مـي              در كشور ناشي مي    ITنيافتن  
 براي خود پست الكترونيك ايجـاد كنـد در فهرسـت        AltaVista يا   Yahooسايتي مانند   
  .توانست نامي از ايران بيابد و مليت اصلي خود را انتخاب كند مليت، نمي

اما خوشبختانه با گسترش سريع و چشمگير استفاده از اينترنت در كشور و پـرورش              
كردنـد    هانيان معرفي مي  متخصصاني كه با سفر به كشورهاي ديگر دانش ايرانيان را به ج           

هاي خـدمات   هاي خدمات اينترنتي يا سايت ترين سايت ترين و گمنام    اكنون در دورافتاده  
 و در بخـش كـشورها، نـام         Persianتوانيم در بخش زبان، با افتخـار نـام            پورتال نيز مي  

Islamic Republic Of IRANهاي عامل  اين امر در مورد سيستم.  را ببينيمMac يا PC 
 به بعد، هم نام كشور و هم نـام زبـان مـا را    2000براي مثال ويندوزهاي . يز صادق بود ن

هـاي مختلـف وينـدوز و         به فهرست خود اضافه كردند، اما مسئله انگليسي بودن بخـش          
افزارهاي رايج آن، كاربراني را كه به داليل مختلف با زبان انگليسي آشنا نبودنـد آزار                 نرم
 را Startهاي مطرح كشور وارد عمل شدند تا دست كـم واژه           كتدر اين بين شر   . داد  مي

  !تبديل كنند» شروع«از منوي آغازين ويندوز، به 
ها گذشت تا مسئوالن مايكروسافت به طور علني زبان فارسي را به رسميت               اما مدت 

 خود را به اين زبان عرضه كردند تا سرانجام          Officeشناختند و نسخه جديدي از سري       
فـاوا نيـوز،    (افزارهاي خارجي نيز ببيننـد         فارسي زبان، منوهاي فارسي را در نرم       كاربران
1385.(  

  وضعيت محتوا در وب فارسي

 8دهـد از حـدود        نتايج يك تحقيق علمي در مركز تحقيقات مخابرات ايـران نـشان مـي             
هـاي خبـري       ميليون آن مربـوط بـه سـايت        6، حدود   IRميليون صفحه موجود در دامنه      

گيـرد كـه در        ميليون صفحه را دربرمي    2رو محتواي غير خبري، تنها حدود         ايناز  . است
 ميليون صفحه دارند، رقم بـسيار پـاييني اسـت           100مقايسه با بيشتر كشورها كه بيش از        

. ) ميليـون صـفحه اسـت     108براي مثال دولت الكترونيكي كره جنـوبي داراي بـيش از            (
 هزار صـفحه   180درصد يعني حدود    9دود  هاي دولتي تنها ح     براساس اين تحقيق سايت   

  .شوند كه اين تعداد نسبت به ساير كشورها بسيار اندك است را شامل مي
كـم بـودن حجـم محتـواي فارسـي وب در            : ديگر نتايج بارز اين تحقيق عبارتنـد از       
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، نيـاز بـه يـك مركـز داده اينترنتـي در كـشور               )درصد10نسبت  (ها    مقايسه با ساير زبان   
، نيـاز بـه موتورهـاي جـستجوي بـومي      )ها در خارج از كشور هـستند   درصد سايت 73(
  .)هاي عربي استفاده كرده است محتوا بيشتر از كدينگ(

براساس آمار ديگري كه انجمن فناوري اطالعات جوانان كشور به دست داده اسـت              
رسـد در حـالي كـه      ميليارد صـفحه مـي  8تعداد كل صفحات موجود در وب به بيش از   

 ميليون صفحه است به عبارت ديگر       8ات موجود فارسي در وب تنها حدود        تعداد صفح 
  .]1385، )الف(پرور  ضيايي[سهم صفحات فارسي چيزي حدود يك صدم درصد است 

  داليل رشد زبان فارسي مبتني بر اينترنت

كاربران به داليل مختلفي از قبيل دسترسـي آسـان و ارزان بـه حجـم عظـيم اطالعـات،                    
اطالعـات  بـه   ات موجود در اينترنت به تايـپ مجـدد، دسترسـي سـريع              نيازي اطالع   بي

تـر از همـه تـسلط نداشـتن اكثـر كـاربران بـه زبـان          جويي در وقت و مهم     جديد، صرفه 
انگليسي ـ كه زبان غالب بر اينترنـت اسـت ـ بـه دنبـال اطالعـات فارسـي در اينترنـت          

  ).1384راثي ساربانقلي، (هستند 

  ويكي پديا فارسي

 بـا محتـواي   هـايي  المعـارف  ةدايراي اينترنتي است كه هدف آن ساخت          يا پروژه ويكي پد 
ويكي پدياي فارسـي، بخـش      . هاي موجود است    آزاد، با مشاركت همگان و به همه زبان       

  . جهاني استالمعارف ةدايرفارسي اين 
 ماه طـي كـرد و       14هزار مقاله را ظرف        فاصله هزار تا ده    ،بخش فارسي اين دانشنامه   

هـزار مقالـه بـه        بـا گـذر از مـرز ده       ) 2006 فوريه   18برابر با    (1384 بهمن   29اريخ  در ت 
 40هم اكنون ويكـي پـدياي فارسـي در رده        . وهشتمين نسخه ويكي پديا تبديل شد       سي

 چهـارم قـرار      هاي رايـج خاورميانـه در رده        قرار دارد و به اين ترتيب در ميان ساير زبان         
 نوشـتار بـه زبـان فارسـي اسـت كـه در              19647اي  پـدياي فارسـي دار      گيرد، ويكـي    مي

  :اند موضوعات زير نوشته شده
  .شناسي شناسي، ستاره شناسي، جغرافيا، زمين زيست فيزيك، رياضيات، شيمي،: علوم پايه. 1
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مهندســي، فنــاوري، رايانــه، پزشــكي، علــم بهداشــت، حقــوق، : علــوم كــاربردي. 2
  .مديريت، كشاورزي، ارتباطات، اقتصاد

شناســي،  شناســي، روان ادبيــات، تــاريخ، ديــن، جامعــه: م انــساني و فلــسفهعلــو. 3
  .شناسي، علوم سياسي، فلسفه شناسي، باستان زبان
هـا، بزرگـان و      هـا، ورزش، سـرگرمي      هنر، موسيقي، سينما، رسـانه    : فرهنگ و هنر  . 4

  .مشاهير
ـ                  ت ويكي پدياي فارسي نقش مهمي در توليد محتوا به زبـان فارسـي بـر روي اينترن

كننـد بـه زودي حتـي گـوي رقابـت را از              بيني مـي    داشته است و چنان كه محققان پيش      
بنابراين هر پروژه در خصوص تقويت جايگاه زبـان فارسـي در            . گوگل نيز خواهد ربود   

بخـش فارسـي    (پدياي فارسي را در كانون توجـه خـود قـرار دهـد                اينترنت بايد ويكي    
  .)1385ويكي پديا در اينترنت، 

  هاي فارسي رسي در وبالگزبان فا

هـاي فارسـي، انتـشار حجـم زيـادي از            ها و وبـالگ     يكي از تبعات مهم گسترش سايت     
اطالعات به زبان فارسي در شبكه جهـاني اينترنـت، و در نتيجـه ارتقـاي جايگـاه زبـان               
فارسي تا حد زبان اول ارتباطات اينترنتي در نزد ايرانيان و فارسي زبانان سراسـر جهـان                

  ).1383زاده،  رفاش(است 
ايده ديگري كه موجب گسترش زبان و خط فارسي در اينترنت شـده اسـت، ايجـاد                 

گيــري  بــا اينكــه از شــكل. هــاي ديجيتــالي فارســي در شــبكه جهــاني اســت كتابخانــه
ها بـه سـرعت       گذرد اين كتابخانه    هاي فارسي در شبكه جهاني مدت زيادي نمي         كتابخانه

  ).1384ي ساربانقلي، راث(در حال رشد و گسترش هستند 
 در رتبـه    1384 و   1383هـاي     زبان فارسي در سال   » بالگ سنسوس «برابر آمار سايت    

نويسي جهان قرار داشت اين آمار در حال حاضر، بـه داليـل مختلـف بـه                  چهارم وبالگ 
با اين حال هنوز هم در مقايسه ميان محتواهاي توليد شـده در            .  تنزل كرده است   10رتبه  

بـه عبـارت ديگـر، نـه     . هـاي فارسـي رتبـه اول را دارا هـستند         نـي، وبـالگ   اينترنت ايرا 
ها بلكه عموم جوانـان       ها و دانشگاه    هاي دولتي، نه بخش خصوصي و نه كتابخانه         دستگاه

  .كنند ايراني بيشترين حجم محتواي فارسي را در محيط اينترنت توليد و منتشر مي
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صان زبان و ادبيـات فارسـي نگرانـي    هاي اخير بسياري از متخص از سوي ديگر در سال 
هـا ابـراز      خود را از رعايت نشدن اصول و قواعد نگارش زبان فارسـي در محـيط وبـالگ                

نويسي، تركيـب زبـان فارسـي و انگليـسي و           نويسي، هجونويسي، خالصه    شكسته. اند  كرده
ابداع خط به اصطالح فارگيليسي يا فينگلـيش، حـذف فعـل در جمـالت و رواج ادبيـات              

اي  در مقابـل، عـده  . هاي متخصصان اين حوزه بوده اسـت  ترين نگراني اي، از عمده    رهمحاو
نظيري براي زبان فارسي ايجاد كرده زيرا با توليـد محتـوا و        نيز معتقدند اينترنت فرصت بي    

هاي جغرافيايي مختلف، از بن بست خارج شده و نوعي پل بين نـسلي         انتشار آن در حوزه   
  .]1385، )ب(پرور  ضيايي[رج و داخل كشور به وجود آورده است ميان ايرانيان مقيم خا

  مشخصات زبان وبالگ هاي فارسي

اي نيست زيرا آزاد بودن نويسندگان در شـيوه   ها كار چندان ساده توصيف كلي زبان وبالگ   
هاي آنان موجب شده است هر وبالگ زبان          ها و سليقه    نوشتن و تفاوت بسيار در تخصص     

هـايي را ذكـر كـرد كـه در غالـب       توان ويژگـي  با اين حال، مي  .  باشد خاص خود را داشته   
  :ها عبارتند از اين ويژگي. ها مشترك است وبالگ
 گونـه   بايـد انـد، زبـان آنهـا         ها به طور عمده از متن تشكيل شـده          از آنجا كه وبالگ   . 1

نزديـك  ها بـه زبـان گفتـاري بـسيار            اما زبان وبالگ  . باشدنوشتاري زبان يا زبان نوشتاري      
  .است
به عالوه، مطالب آنها نيز از قول       . اي است   ها غيررسمي يا محاوره     زبان عموم وبالگ  . 2

  .شود نويسنده بيان مي
ها به طور عمده همان زبان فارسي معيار است كه در تهران به آن تكلـم             زبان وبالگ . 3

  .شود مي
  .ستهاي متعددي از حوزه فني رايانه ا ها حاوي واژه زبان وبالگ. 4
رود كه گاه با خط بيگانـه نيـز           هاي بيگانه متعددي به كار مي       ها، واژه   در زبان وبالگ  . 5

  .شوند نوشته مي
ها اغلب غيراستاندارد و متغير است و مانند خود زبان محاوره، در              الخط وبالگ   رسم. 6

  .هاي آني است معرض نوآوري
 زيـادي اسـت، هـر چنـد     هاي تايپي و نگارشي به نـسبت  ها حاوي غلط متن وبالگ . 7

  .هاي مهم و پرخواننده، نگارش قابل قبولي دارند اغلب وبالگ
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هاي محـيط الكترونيكـي اسـت و بـا الزامـات       ها، تابع محدوديت  الخط وبالگ   رسم . 8
  ).1383زاده،  اشرف(خط فارسي انطباق ندارد 

  هاي فارسي و شكاف بين نسلي وبالگ

آمـار  . هـاي فارسـي هـستند     يرانيـان، وبـالگ   در فضاي مجازي، بزرگترين مزيت بـراي ا       
هـزار  100هزار وبالگ ثبت شده و حـدود        700هاي فارسي در جهان، حكايت از         وبالگ
  . فعال دارد وبالگ

نويسان ايراني را جوانان ايراني مقـيم خـارج از كـشور              قشر بزرگي از جامعه وبالگ    
فرانـسه، انگلـيس و امـارات و    از دانشجويان ايراني مقيم امريكا، كانادا، . دهند  تشكيل مي 

هاسـت بـه آن كـشورها       مالزي گرفته تا شهروندان ايراني ساكن اروپا و امريكا كـه سـال            
  .اند مهاجرت كرده

هاي فارسي ايرانيان مقيم خارج از كشور، حلقه وصل فرهنـگ ايرانـي در دو                 وبالگ
 به شـرح زيـر      توان  اند، برخي از اثرات و دستاوردهاي اين پديده را مي           سوي جهان شده  

  :برشمرد
  ترويج و احياي زبان فارسي در جهان. 1
  ها و اطالعات ميان ايرانيان داخل و خارج كشور انتقال تجربيات، ديدگاه. 2
  . هاي گوناگون گرايشايجاد فضاي گفتمان سياسي ـ اجتماعي ميان ايرانيان با . 3
  جتماعيدسترسي ايرانيان مقيم خارج و داخل به اطالعات دست اول ا. 4
  هاي فيلتر كننده و واسطه در انتقال اخبار و اطالعات كاهش نقش رسانه . 5
دهـي متـراكم و    انتقال تجربيات علمـي و دانـش فنـي از طريـق خاصـيت لينـك          . 6

  گسترده
  ارتباط نسل جديد ايرانيان مقيم خارج با فرهنگ مادر. 7
، افغانستان، تاجيكـستان    ايران(تقويت ارتباطات ميان حوزه تمدني فارسي زبانان         . 8

  )و مردم كرد زبان
  هاي موجود در ايران و جهان ارائه تصويري واقعي و شفاف از واقعيت. 9

نويـسان ايرانـي در       هاي فرهنگي، اجتماعي ميـان وبـالگ        ايجاد كندوها يا محفل   . 10
  .]1384، )ج(پرور  ضيايي[ها و عقايد  اشتراك گذاردن دانش جهت به



 47) 13( پژوهش و سنجش ���� 84

  ها ي در وبالگمشكالت زبان گفتار

اي در    اسـتفاده از زبـان گفتـاري و محـاوره         «به عقيده برخي متخصصان علوم ارتباطات       
نويـسي و     نويـسي، كوتـاه     ساده«و  » كند  نويسي، زبان فارسي را با تهديد مواجه مي         وبالگ

رو   از ايـن  . گذارد  اي در نگارش، بر زبان فارسي تاثير مي         كارگيري اصطالحات محاوره    به
بـه اعتقـاد آنـان     » .مند و طبق اصول و برنامه باشـد         ها قاعده   ه نگارش در وبالگ   بايد شيو 

هـاي خـاص آن        فرهنـگ و واژه    ،نويـسي   بايد فرصتي ايجاد كرد تا دستورالعمل وبـالگ       
  ).1385كيا، (تعريف شود 

ها به دليل مراجعـان محـدود نقـشي در توسـعه            وبالگ«برخي ديگر نيز اعتقاد دارند      
  ).1385راد،  محسنيان(» دزبان فارسي ندارن

اما به اعتقاد مديران ارائه دهنده خدمات فارسي در اينترنت تغييـرات زبـان گفتـاري                
ادبيـات گفتـاري جايگـاهي منطقـي در حـوزه زبـان دارد و              . دهد  متناسب با نياز رخ مي    

گروهـي كـه وارد محـيط     . گاه در طول تاريخ تهديدي براي زبان فارسي نبوده است           هيچ
كنند اما ممكن است      اند، بيش از ديگران از ادبيات گفتاري استفاده مي          يسي شده نو  وبالگ

شـود و   نويسي فاصله بين ذهن و نوشته كم مـي        در وبالگ . اين سبك در آينده تغيير كند     
توان گفـت مـسئله    از طرفي ضرورت چنداني براي ويرايش آن وجود ندارد، بنابراين مي         

در حقيقت جايي كه ادبيات نوشتاري بـه صـورت          تهديد زبان نوشتاري مطرح نيست و       
  ).1385بوترابي، (شود  تواند پاسخگو باشد، ادبيات گفتاري جايگزين آن مي مكتوب نمي

نويسي نه تنها تهديدي براي زبان فارسي نيست بلكـه بـا              وبالگ«به اعتقاد اين گروه     
مثبتي در توسعه   كند تاثير بسيار      فرصتي كه براي گسترش آن در محيط مجازي ايجاد مي         

  ).1385شيرازي، (» .و پيشرفت اين زبان دارد

  الخط فارسي در اينترنت مشكالت رسم

پيش از آنكه فرهنگستان    . گذرد   سال نمي  10هاي اطالعاتي فارسي بيش از        از عمر پايگاه  
زبان معيارهاي الزم را براي كاربرد اصطالحات علمي و دستور خط فارسي در اينترنـت               

سـازان، خواسـته يـا     هاي اطالعاتي شكل گرفتند و مجريان آنها و نمايه       ايگاهتعيين كند، پ  
به تدريج كه بـر  . شناسي درگير شدند هايي از زبان    گزيني و جنبه    ناخواسته، با مسائل واژه   

. هاي خط و زبان فارسي نيز خودنمايي كـرد  حجم اطالعات فارسي افزوده شد، دشواري 
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هـايي را     در جستجو و بازيابي اطالعات دشـواري      خط فارسي داراي مشكالتي است كه       
رشد سريع انتشارات الكترونيكي بر روي وب در        . دهد  فراروي كاربران اينترنت قرار مي    

و فقدان قاعده مشخص و ثابت      ...) ها و   هاي اطالعاتي، وبالگ    پايگاه(هاي مختلف     شكل
راثـي  (كند  تر ميالخط فارسي نيز مشكالت جستجوگران مطالب فارسي را بيش    براي رسم 

  ).1384ساربانقلي، 
  :ها از اين قرارند برخي از دشواري

ــادل. 1 ــاگوني مع ــك مفهــوم از  : هــاي علمــي گون ــال ي ــان و انتق متخصــصان در بي
نامـه تخصـصي كـه        نظري اجمالي به يكي دو واژه     . كنند  اصطالحات متفاوت استفاده مي   

و بـه  (سـازي   دهد بـازار واژه   مياند نشان     براساس كاربرد اصطالحات در منابع تهيه شده      
  . رواج دارد)شناسان واژه بازي گفته يكي از زبان

ها، عناصر و تركيبات شـيميايي، ابـزار و        در برگردان نام افراد، سازمان    : ها  ضبط نام . 2
هاي بيگانه به فارسي، قاعده خاصـي         هاي جغرافيايي و مانند آنها از زبان        تجهيزات، محل 

خصص، نويسنده و مترجم بنا بـه ذوق و سـليقه خـود و ميـزان                هر مت . شود  رعايت نمي 
ها را به فارسي برگردانده و به كار          آشنايي با زبان مبدأ و دانش و تخصص مورد نظر، نام          

هاي علمي و فرهنگـي كـشور نيـز           ساماني حتي در انتشارات سازمان      اين نابه . برده است 
  .شود ديده مي

شيوه خط فارسـي چنـان اسـت كـه          : نويسي  هفاصل  نويسي، جدانويسي و بي     سرهم. 3
ها، براي    اين چندگونگي شكل واژه   . توان به چند صورت نوشت      ها را مي    بسياري از واژه  

ها را تنها بـه همـان صـورتي كـه ذخيـره كـرده اسـت                   رايانه قابل درك نيست زيرا واژه     
ر رو هنگـام جـستجوي اطالعـات در مقابـل سـاي             كنـد از ايـن      شناسد و بازيـابي مـي       مي

  .دهد هاي نوشتاري يك اصطالح، پاسخ منفي مي شكل
قاعـده در   و وجود جمـع بـي  ) ها، ان، ات، ين، ون (تعدد عالئم جمع    : انواع جمع . 4

ها را به صورت جمـع بـه كـار     هايي كه كليد واژه زبان فارسي سبب شده است در پايگاه  
  .برند، مشكلي بر مشكالت باال افزوده شود مي

همزه، الف مقصوره، تـشديد و دوگـانگي شـكل          :  نوشتاري هاي مختلف   صورت . 5
ها و پراكندگي اطالعـات مـورد    ها، سبب ناهماهنگي در ورود داده   ها و نام    نوشتاري واژه 

  ).5:1380مرتضايي، (شود  پردازش مي
اند، از راست به چپ نوشته شـدن          مشكل ديگري كه براي خط فارسي ذكر كرده        . 6
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هـاي    ايجاد اشكال در نوشـتن متـون رياضـي، شـيمي، نـت            آن است كه از پيامدهاي آن       
موسيقي، دستورات شطرنج و خطوط تـصويري و گرافيكـي ماننـد عالئـم راهنمـايي و                 

  .شوند رانندگي است كه كاربرد جهاني دارند و همه از چپ خوانده مي
هاي متعدد در باال و پايين حروف كه هم سبب دشواري و هم موجب          وجود نقطه . 7

اهميت بيش از حد نقطه در خـط فارسـي هنگـام تـشخيص              . شود  ر خواندن مي  اشتباه د 
  .كند نوري كاراكترها ايجاد اشكال مي

 130 عالمت مد، همزه، تنـوين و تـشديد بـه       4 حرف الفباي فارسي همراه با       32 . 8
شوند كه تفاوت آنها در خودكارسازي خط فارسي توليد اشـكال             شكل مختلف ظاهر مي   

  .كند مي
 استاندارد ثابت دستور خط فارسي موجب شده است به تعداد صـفحات وب   نبود. 9

هـاي فارسـي      توان گفت اكثر وب     فارسي، سبك و سياق نگارش به كار رفته باشد اما مي          
در برخي خصوصيات مشتركند از جمله اينكه نگارش برخي از آنها به زبـان غيررسـمي          

الخط   شود، رسم   به دفعات استفاده مي   هاي بيگانه     اي است، در متون علمي واژه       و محاوره 
هاي تايپي و نگارشي بـسيار        اي است و برخي از آنها غلط        مورد استفاده متفاوت و سليقه    

هـاي محـيط الكترونيكـي و مطـابق           اين خصوصيات، اغلب به جهت محـدوديت      . دارند
سازي و سپس جستجو به ايـن زبـان را بـا              الخط فارسي با آن است كه نمايه        نبودن رسم 

  ).1384راثي ساربانقلي، (سازد  رو مي هايي روبه دشواري

  فينگليش

هاي عمـده صـاحبنظران    هاي جديد ارتباطي و اطالعاتي يكي از نگراني با توسعه فناوري  
هـاي نگـارش      الشعاع قرار گرفتن زبان ملي و تـرويج شـيوه           زبان و ادبيات فارسي تحت    

هـاي    هـا، پـست     دنيـاي چـت روم    در  . درآوردي نظير فينگليش يا فارگيليـسي اسـت         من
 نوشتن عبـارات فارسـي بـا حـروف التـين، رواج             (SMS)هاي كوتاه     الكترونيكي و پيام  

انـدركاران بـراي      بسياري يافته اما تـاكنون هـيچ اقـدامي از سـوي متخصـصان و دسـت                
  .جلوگيري از اين روش نگارش صورت نگرفته است

بـا وجـود    امـا   ي در وب نياز دارند       آسان زبان فارس   كاربردايرانيان داخل و خارج به      
توسعه اينترنت به عنوان يك وسيله ارتباطي قوي، هنوز در اين زمينه با مشكالت جدي                

  .مواجهند
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رود اسـتفاده از خـط ابـداعي          ترفندي كه هم اكنون براي رفع اين مشكل به كار مـي           
را در  شود زي   است كه فراگير شدن آن خطري براي زبان فارسي محسوب مي          » فينگليش«

كند در    اين صورت ارتباط نسل جديد وابسته به وب را با فرهنگ مكتوب ايران قطع مي              
 مطلبـي را بـه      كننـد تـا     خط ابداعي فينگليش، كاربران رايانه از حروف التين استفاده مي         

  . benvisandزبان فارسي 
وقتـي  . نگراني از كم رنگ شدن زبان ملي در اينترنت، منحصر به كـشور مـا نيـست                

هاي دنيا در اينترنت غايب هستند و به طور متوسـط، هـر دو هفتـه يـك                    درصد زبان 90
هـاي اخيـر يونـسكو، موضـوع تنـوع           رود، طبيعي اسـت كـه در اعالميـه          زبان از بين مي   

هـاي مختلـف در دنيـا،     ها و فرهنگ ترس از نابودي زبان. فرهنگي و زباني برجسته شود   
هاي محلي، بخشي از ميـراث        فرهنگ و زبان  ترسي همگاني است زيرا به گفته يونسكو،        

  ).1385دكتر عريان، (فرهنگي ملل هستند 

   فارسي(SMS)هاي كوتاه  پيام

هاي مخـابراتي ارسـال پيـام كوتـاه      اند كه سيستم  مديران شركت مخابرات ايران خبر داده     
(sms)                     از نظر فني، امكان ارسال و دريافت اطالعات بـه زبـان فارسـي را دارنـد و اگـر 

هـاي تلفـن همـراه      تـر گوشـي     شود مربوط به نسل قديمي      شكلي در اين زمينه ديده مي     م
هـاي دولتـي را بـه         اي صادر خواهد شد كه دست كم، سـازمان          به زودي بخشنامه  . است

ايـن در حـالي     . هاي كوتاه خود ملزم خواهـد كـرد         استفاده از خط فارسي در ارسال پيام      
م كوتاه به خط فارسي خود عاملي است كه مـانع    است كه دو برابر بودن هزينه ارسال پيا       

  .شود تشويق مردم به استفاده از خط فارسي مي
براساس استانداردهاي موجود، طول پيام كوتاه مبادلـه شـده بـين دو دسـتگاه تلفـن                 

 بايت حافظـه اشـغال      140 كاراكتر است كه اين تعداد،       160همراه با خط التين، حداكثر      
 140 كـاراكتر اسـت و همـان         70اين پيام براي خـط فارسـي        كند، در حالي كه طول        مي

در ) به اندازه خـط التـين  ( كاراكتر   160حال اگر بخواهيم    . كند  بايت حافظه را اشغال مي    
 14هـر پيـام   ( برابـر تعرفـه   2يك پيام كوتاه فارسي استفاده كنيم بايد به ميـزان بـيش از    

  .)براي هر پيام كوتاه فارسي ريال 280يعني (به شركت مخابرات بپردازيم ) تومان
براساس اظهارات محمدحـسين فـالح اصـغري، معـاون طـرح و مهندسـي شـركت                 

 ميليـون پيـام كوتـاه از    600 تـا  500ارتباطات سيار، در كل كشور به طور متوسط ماهانه      
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هـا بـه زبـان انگليـسي، در           هزينه ارسال ايـن پيـام     . شود  طريق شبكه ارتباطات مبادله مي    
بـه  . رسـد    ميليارد تومان مي   14ليارد تومان و با استفاده از زبان فارسي به           مي 7مجموع به   

 ميليـارد تومـان   7 ميليون پيام به زبان فارسـي، بـراي مـردم،    500عبارت بهتر ارسال اين     
  . ميليارد تومان درآمد بيشتر خواهد داشت7هزينه بيشتر و براي مخابرات 

بنابراين هـر گونـه   . ن رويه ادامه دهد   كند به همي    عقل اقتصادي به مخابرات حكم مي     
هاي كوتـاه، مـستلزم اجـرا از سـوي نهادهـاي            اقدام براي جايگزيني زبان فارسي در پيام      

فراتر از شركت مخابرات يا شركت ارتباطات سيار اسـت، نهـادي ماننـد شـوراي عـالي                  
  .فناوري اطالعات
دو زبـان فارسـي و      سـازي هزينـه ارسـال پيـام كوتـاه بـه               تواند يكسان   اين اقدام مي  

كمتر كردن هزينه مبادالت پيام به زبان فارسـي توقـع معقـولي نيـست و                . انگليسي باشد 
. تواند مـردم را بـه اسـتفاده از زبـان رسـمي كـشور ترغيـب كنـد                    همان حالت برابر مي   

تواند يارانه ترويج زبان فارسي در ايران تلقي شود، بابـت   التفاوت اين دو رقم نيز مي    مابه
كند،   پردازد بلكه از بخشي از درآمد خود صرف نظر مي           ر دولت هزينه اضافي نمي    اين كا 

روا نيست كه دولت شعار حفظ و تـرويج زبـان           !  ميليارد تومان در سال    84رقمي حدود   
  !فارسي را سر دهد و هزينه آن را مردم بپردازند

از سـوي  افزارهـاي پـشتيباني كننـده از زبـان فارسـي نـه در ايـران كـه                  بيشترين نرم 
اند و بديهي است كـه هـدف  آنـان نيـز نـه                 هاي امريكايي طراحي و نوشته شده       شركت

  .گسترش زبان فارسي كه توسعه كسب و كار و تجارت بوده است

  پروژه استاندارد خط فارسي در يوني كد

پـروژه  : در زمينه ارتقاي جايگاه زبان فارسي در اينترنت بايد به دو پروژه مهم اشاره كرد            
  .»لينوكس فارسي«و پروژه » اندارد خط فارسي در يوني كداست«

، براساس قرارداد منعقد شده بين شـوراي        »استاندارد خط فارسي در يوني كد     «پروژه  
عالي انفورماتيك ايران و دانشگاه صنعتي شريف، به بررسي مسائل امروز خط فارسي و              

در ايـن   . پردازد   اينترنت مي  هاي استاندارد تبادل اطالعات در شبكه جهاني        حل  ترويج راه 
پروژه، مشكالت نظري و عملي تبادل اطالعات فارسي، از طريـق اسـتاندارد يـوني كـد                 

اين پروژه، ملي و مورد حمايت شوراي عالي انفورماتيـك اسـت و در              . شوند  بررسي مي 
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  .شود واحد طرح و توسعه مركز محاسبات دانشگاه صنعتي شريف اجرا مي
هـاي متـداول مربـوط بـه خـط فارسـي،              ردهاي ملـي و قالـب     در آغاز كليه اسـتاندا    

هـاي   هـاي مـرتبط آخـرين نـسخه     گردآوري و بررسي شـد و در مرحلـه بعـد، قـسمت            
در مرحلــه بررســي پــشتيباني . اسـتاندارد يــوني كــد مــورد تحليــل كامــل قــرار گرفــت 

از افزارهـاي موجـود،       هاي مختلف نيز ابتدا آخرين نسخه نـرم         سازي در محيط    المللي  بين
هـاي مـرتبط بررسـي شـدند زيـرا بـسياري از ايـن                 لحاظ سـازگاري و سـپس فنـاوري       

  .اند نويسه معيار خود توصيه كرده ها، يوني كد را به عنوان مجموعه فناوري
هاي پـستي مربـوط       ترين فعاليت اين پروژه، حضور در فهرست        در مرحله بعد، عمده   

هـا داشـته و       ور فعالي در اين فهرست    پروژه از آغاز، حض   . سازي بوده است    المللي  به بين 
نهايت تالش را براي شناساندن استانداردهاي ملي و مسائل خاص خط و زبـان فارسـي            

حـل مـشكالت    هـاي     شـيوه اندركاران پروژه بـراي آزمـايش         دست. به عمل آورده است   
 اند كه روند آن همچنـان ادامـه         هاي متعدد زده    فارسي زبانان، تاكنون دست به تهيه برنامه      

هاي پستي، كنترل كيفيت، و اهـداي كـد، بـه           پروژه با فعاليت در فهرست    . خواهد داشت 
نويـسان   رساني به برنامـه  المنفعه متعدد كمك كرده است و به منظور اطالع   هاي عام   پروژه

 قـرار داده كـه شـامل نـسخه      http://www.farsiweb.infoاي بـا نـشاني        فارسي، صفحه 
  .ي است كه خود تهيه كرده استهاي راهنما و بعضي از برنامه

هاي خود، بستر مبتني بر وبي را در نظر گرفت تا        اين پروژه به منظور آزمايش توصيه     
كتابخانـه  «اي بـه نـام        بـدين منظـور پـروژه     . بتواند ابزارها را در مقياس بـزرگ بيازمايـد        

 يك  آغاز شد كه هدف آن گردآوري و انتشار گنجينه ادبيات فارسي در           » ديجيتال فارسي 
سايت وب است، همچنين سادگي و كارآيي بيشتر در جستجو و اسـتفاده كـه مشخـصه           

هايي است، ماندگاري اطالعات در طول زمان، و در دسـترس قـرار              عمده چنين كتابخانه  
تر بودن دايره مخاطبـان فرامـوش شـوند يـا      دادن متوني كه ممكن است به علت كوچك   

  . آن استقرار نگيرند، از ديگر اهدافمورد توجه 
هاي پروژه استاندارد خط فارسي، در پروژه كتابخانه ديجيتال مورد            حل  بسياري از راه  
توان به سيستم ورود اطالعات فارسـي در وب   اند كه از جمله آنها مي      استفاده قرار گرفته  

ــر ( ــي ب ــعار  )JavaScriptمبتن ــستجوي اش ــستم ج ــر (، سي ــي ب ــستم )PHPمبتن ، و سي
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  .اشاره كرد) HTML و XML ،XSLTني بر مبت(گذاري شعر نو  نشان
پروژه به منظور برطرف كردن اشـكاالت جزئـي يـوني كـد در مـسائل فارسـي نيـز                    

ايـن  . پيشنهادهايي براي كنسرسيوم يوني كد تنظيم كرده است يـا در دسـت تنظـيم دارد            
نويـسي در ايـران، ماننـد الـف مقـصوره زيـر            هاي خاص قـرآن     پيشنهادها افزودن نويسه  

 به عنـوان يـك      3342را كه در استاندارد     » ريال«عالئم جديد وقف و نيز واژه       حروف و   
همچنين به منظور رفع بعضي ابهامات موجـود       . شود  نويسه تعريف شده است، شامل مي     

در الگوريتم اتصال حروف عربـي و نيـز الگـوريتم دو جهتـه يـوني كـد، مكاتبـاتي بـا                      
  .كنسرسيوم يوني كد در حال انجام است

هاي بزرگـي كـه پـشتيباني      اند با كليه شركت      پروژه در اين مدت سعي كرده      مسئوالن
رو اسـت تمـاس بگيرنـد و در           افزارهايشان وجود ندارد يا با اشكال روبـه         فارسي در نرم  

ريـزي،   گزارش سازمان مديريت و برنامه    (جهت برطرف كردن اين اشكاالت تالش كنند        
1385.(  

  لينوكس فارسي

از » سازي سيستم عامـل لينـوكس       طرح ملي فارسي  « عبارت بهتر    طرح ملي لينوكس يا به    
 ارائه شـد و پـس       1379سوي مركز فناوري اطالعات پيشرفته شريف در بهمن ماه سال           

سازي دارد و لزوم و فايـده ايـن            ماه بررسي اين مسئله كه آيا لينوكس امكان فارسي         6از  
همـت شـوراي عـالي     بـا حمايـت و   1381كار چيـست، سـرانجام از بهمـن مـاه سـال          

دو اقـدام مهـم     . رساني اجراي عمليـاتي آن آغـاز شـد          انفورماتيك و شوراي عالي اطالع    
صورت گرفته در آن زمان تشكيل كميته فنـي طـرح ملـي لينـوكس فارسـي بـا حـضور              

  .نخبگان و متخصصان لينوكس و ايجاد كميته راهبري لينوكس بود
 كـشور در    ITگيـران      و تـصميم   كميته راهبري اين طـرح، متـشكل از سياسـتگذاران         

رسـاني و     ريزي، شوراي عالي اطـالع      شوراي عالي انفورماتيك، سازمان مديريت و برنامه      
هـاي ايـن    گيـري  توانند بـر تـصميم   هايي كه مي   استادان دانشگاه است و نهادها و سازمان      

ر حوزه مفيد و موثر باشند، نظارت كلي بر روند اجراي اين طـرح را برعهـده دارنـد و د     
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مركز شريف، نقش مـديريت و هـدايت كلـي         . دهند  جلسات ماهانه نظر خود را ارائه مي      
هـايي هـستند كـه مركـز        هاي خصوصي نيز برنده مناقـصه       شركت. طرح را بر عهده دارد    

كند و در اين ميان شـوراي     سازي اجرا كرده و مي      هاي مختلف فارسي    براي اجراي بخش  
  .ح را بر عهده دارددهي بر طر  نظارت كلي و جهت،راهبردي

هـايي بـا      هـا از سـوي شـركت        با در نظر گرفتن تاخيرهايي كه گاه در اجراي پـروژه          
 86توان گفت حداكثر تا آخر سـال          ميصورت گرفته   كار اما فعال      مهندسان جوان و تازه   

  ).1385ساعدي، (اين محصول به جامعه ارائه خواهد شد 

  افزارهاي ترجمه فارسي نرم

صلي كاربران اينترنت براي اسـتفاده از منـابع موجـود در ايـن شـبكه          يكي از مشكالت ا   
بـسياري از  . افزار ترجمه همزمان متون خارجي به زبان فارسـي اسـت        جهاني، فقدان نرم  

اند و اكنون نـه تنهـا از          ها پيش اين مشكل را حل كرده        كشورهاي غيرانگليسي زبان سال   
كننـد بلكـه ايـن      مختلـف اسـتفاده مـي    هـاي   افزارهاي ترجمه ماشيني متون بـه زبـان         نرم
اند و امكـان اسـتفاده آناليـن از آنهـا را حتـي از                 افزارها را بر روي اينترنت قرار داده        نرم

  .اند طريق موتورهاي جستجو ايجاد كرده
افزارهايي را از     هاي خصوصي تالش براي توليد چنين نرم        در ايران نيز برخي شركت    

ها به داليـل مختلـف از جملـه فقـدان پـشتيباني       اين تالشاند اما     ها پيش آغاز كرده     سال
تـرين اقـدامات در زمينـه ترجمـه همزمـان          جـدي . اسـت نرسيده  مالي به نتيجه مطلوب     

ايـن  . گيرد   زير نظر پروفسور مرتضي انواري صورت مي       ICTفارسي از سوي مركز ملي      
افـزار    از جملـه نـرم  هاي اروپـايي  هاي سيستم ترجمه زبان گيري از الگوريتم  مركز با بهره  

  .افزار ترجمه فارسي است در صدد توليد نرم» يوروسال«
افزار ترجمه همزمان فارسي، از سوي يـك      ترين پروژه توليد نرم     از سوي ديگر بزرگ   

   انجمــــن ترجمــــه امريكــــا. انجمــــن امريكــــايي در مراحــــل پايــــاني اســــت
»American Translators Association « سازمان ملـل متحـد    با همكاري 1982از سال

هـاي مختلـف، آغـاز كـرده          افزار ترجمه ماشيني زبان     تحقيقات خود را در زمينه تهيه نرم      
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 زبان  17در حال حاضر پروژه ياد شده قادر است در سايت اينترنتي خود، مطالب              . است
هـا    ايـن زبـان   . مختلف را به صورت آنالين و در ابعاد محدود و آزمايشي ترجمـه كنـد              

اي،   عربي، چيني، فارسي، آلماني، انگليسي، فرانسوي، عبـري، ايتاليـايي، كـره           : عبارتند از 
دليـل توجـه    . ژاپني، پرتغالي، روسي، اسـپانيايي، تركـي، اوكراينـي، لهـستاني و هلنـدي             

 ميليون نفر فارسـي زبـان   90  بيش ازمديران اين پروژه به ترجمه همزمان فارسي، وجود   
  .در دنياست

هاي بزرگي همچون مايكروسافت را وسوسـه كـرده        شركت توجه به زبان فارسي حتي    
اكنـون مايكروسـافت حتـي نـسخه     . افزارهاي سازگار با زبان فارسي بنويـسند   است كه نرم  

  .اندازي كرده است فارسي سايت مركزي خود را نيز راه
 زبان انگليسي، فرانـسوي،     6موتور جستجوي گوگل نيز قادر است متون اينترنتي را به           

از هـر زبـان بـه زبـان         (اسپانيايي، پرتغالي و ايتاليايي به صورت آناليـن و متقابـل            آلماني،  
  .ترجمه كند) ديگر

اي و چيني نيز به اين موتور ترجمه همزمـان اضـافه           اخيراً چهار زبان عربي، ژاپني، كره     
اضافه شدن زبان عربـي بـه       . كنند  شده كه البته چهار زبان اخير نسخه بتاي خود را ارائه مي           

هـاي عربـي و       روژه ترجمه گوگل از اين لحاظ اهميت دارد كه مشابه بودن ساختار زبـان             پ
  .]1385، )ب(پرور  ضيايي[كند  تر مي فارسي، توسعه اين پروژه را به زبان فارسي راحت
افزارهـاي ترجمـه آناليـن متـون فارسـي            از جمله اقداماتي كه در ايران براي توليد نرم        

اشاره كرد كـه  » پديده«و » پارس«هاي  افزار ترجمه به نام     دو نرم  توان به   انجام شده است مي   
امكان اسـتفاده  ) افزاري به صورت فالپي با قفل نرم(افزارها   اين نرمCDتنها از طريق خريد  

افـزار تنهـا در       هاي سازنده ايـن دو نـرم        سايت شركت . شود  محدود براي كاربران ايجاد مي    
  .كنند و رايگان را براي كاربران فراهم ميحد چند جمله امكان ترجمه همزمان 

هاي خـود امكـان ارائـه خـدمات      هاي خصوصي نيز از طريق سايت      البته برخي شركت  
انـد كـه از جملـه آنهـا      ترجمه را به صورت اختصاصي و با دريافـت هزينـه فـراهم كـرده          

  :]1385) د(پرور  ضيايي[ها اشاره كرد  توان به اين سايت مي
www.tarjomeh.com 

www.farsidic.org 
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  :اقدامات دولتي

  مجمع تشخيص مصلحت نظام

هاي    مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و تدوين سياست        1382در ارديبهشت سال    
يكي از مصوبات مهم در     . كلي نظام را در بخش ارتباطات مخابراتي و پستي به پايان برد           

 حمايت از گسترش منـابع و  اين زمينه اتخاذ تدابير و تمهيدات فني و اقتصادي به منظور    
اي و ديجيتال بود از قبيـل تمهيـد و           هاي رايانه   اطالعات به خط و زبان فارسي در محيط       

اي متـون     وجوي رايانه   افزار ترجمه همزمان منابع و اطالعات، قرائت و جست          عرضه نرم 
المللـي نمـايش الفبـاي        به خط و زبان فارسي و تدوين و تصويب استاندارد ملي و بـين             

  ).1382: وبالگ خبرنگار(اي  ارسي در محيط رايانهف
گـذرد، هنـوز گزارشـي از        با اين كه حدود چهار سال از تـصويب ايـن مـصوبه مـي              

هاي دولتي در اين مورد منتشر نشده و گويـا مـصوبه تنهـا بـه بايگـاني                    عملكرد دستگاه 
  .سپرده شده است

  شوراي عالي انقالب فرهنگي

اي براي فراگير     ، شوراي عالي انقالب فرهنگي مصوبه     1385در تاريخ دهم مردادماه سال      
گيري از رايانـه   كردن دستور خط فارسي، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي با بهره         

بـه منظـور سـاماندهي نگـارش زبـان فارسـي در             : به تصويب رساند كه در آن آمده بود       
هنـگ و ارشـاد     محيط رايانه و صيانت از دستور خط صـحيح زبـان فارسـي، وزارت فر              

اي   افزار نوشـتار رايانـه      اسالمي موظف است ظرف مدت شش ماه، نسبت به طراحي نرم          
يـاب خودكـار و براسـاس دسـتور خـط زبـان فارسـي، مـصوب                   مجهز به سيستم غلـط    

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي اقدام كند
اين مصوبه، نقطه عطفي در خصوص توجه به زبان فارسي در محيط مجـازي اسـت                

افزاري توليد نـشده      دهد با وجود پايان مهلت شش ماهه چنين نرم          ها نشان مي     بررسي اما
هـاي اداري بـين وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، وزارت                وخـم   و اين مصوبه در پيچ    

  .ارتباطات و فناوري اطالعات و مركز تحقيقات مخابرات ايران سرگردان است
هاي تخصصي در زمينه كاربرد زبـان         ها و كارگاه    در اين ميان برگزاري برخي نشست     
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 از جملـه    .فارسي در محيط اينترنت توانسته توجه عمومي را به اين موضوع جلب كنـد             
كه از  »  اي  صيانت از خط و زبان فارسي در محيط رايانه        «انديشي با موضوع      در جلسه هم  

 رساني و با حضور جمعي از كارشناسان مربـوط برگـزار شـد،              سوي شوراي عالي اطالع   
شناسان مـا از كـساني كـه در     زبان: رساني ابراز عقيده كرد معاون فني شوراي عالي اطالع   

انـد و همـواره فعـاالن حـوزه رايانـه در ابعـاد               كنند، عقب مانـده     حوزه رايانه فعاليت مي   
شناسـان بـراي اعمـال و اجـرا           اي نيازمند ارائه دستورالعمل از سوي زبـان         مختلف حرفه 

  ∗.هستند
افزار   افزارهاي زبان فارسي به نرم      مات صورت گرفته در زمينه توسعه نرم      از ديگر اقدا  

 Persian Language Interface Packتوان اشاره كرد كه بـا نـام     فارسي مي2003آفيس 
هاي دوبي و شـارجه       مند به زبان فارسي در دانشگاه        از سوي دو دانشجوي عالقه     LIPيا  

 لغتي فارسي را طراحـي      25000 شده يك لغتنامه     افزار عرضه   ارائه شده است آنان در نرم     
 اصـلي از آن اسـتفاده كننـد، تمـام مراحـل نـصب و                packكردند تا بتواننـد در نوشـتن        

افزار فارسي است، هر چند با اشكاالت دستوري و نگارشـي بـسياري               بارگذاري اين نرم  
  ∗∗.نيز مواجه است

  پيشنهادها

هـاي اينترنتـي و    و خط فارسـي در محـيط  براي اصالح مشكالت مربوط به كاربرد زبان      
  :اي، راهكارهايي ارائه شده است كه برخي از آنها عبارتند از رايانه
  هاي فارسي هاي موضوعي در وب انتخاب مناسب سر عنوان. 1
  سازي ماشيني شناسي در نمايه ياري گرفتن از علم اصطالح. 2
   وبتعريف استانداردي براي مفاهيم و دستور خط فارسي در. 3
  سازي  استفاده از مفرد و جمع در نمايه. 4
الخطي و مفهـومي      هاي رسم   استفاده از يك واسط كاوش فارسي براي رفع چالش        . 5

  ).1384شهيدي و ديگران، (
                                                      

∗http://www.toseehnews.com/module-pagesetter-viewpub-tid-2-pid-7064.html 

∗∗ http://asemoni.com/web/html/modules/news/print.php?storyid=533 
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هاي اطالعاتي مدارك فارسي بـا وجـود عمـر كوتـاه خـود بـا                  از سوي ديگر، پايگاه   
ار اطالعات در ايـن زمينـه بهتـر         مشكالت بسياري دست به گريبانند كه با توجه به انفج         

  :است
هاي علمي و جلوگيري از ناهماهنگي بيـشتر،          سازي واژه   فرهنگستان براي يكسان  . 6

تر و مؤثرتري بردارد و با ظهور و ورود هر پديده يا فرآورده علمي، پـيش       هاي سريع   گام
  . كندهاي گوناگون رواج يابند، اصطالح مناسب را انتخاب و اعالم از آن كه معادل

هاي فارسي كه مـورد       هايي در مورد شيوه نگارش اصطالحات و واژه         دستورالعمل. 7
  .تأييد اهل فن باشد، تدوين و براي اجرا به كليه واحدهاي چاپ و نشر ابالغ شود

هاي تخصصي در زبان فارسي، كـه حـاوي اصـطالحات     براي تدوين اصطالحنامه . 8
قبول باشد، اقدماتي مؤثر، هماهنگ و حـساب        معيار در هر رشته و شيوه نوشتاري مورد         

  .ربط صورت گيرد هاي ذي شده از سوي سازمان
انديشي خود را براي استفاده از امكانات         جويي و هم    متخصصان رايانه چاره  . 9

هـاي پـردازش خـط فارسـي بيـشتر كننـد              اين پديـده و هوشـمند كـردن سيـستم         
  ).5:1380مرتضايي، (

اي و اينترنتي با مـشكالت        هاي رايانه    فارسي در محيط   همان گونه كه اشاره شد زبان     
افزارهاي اينترنتي از زبـان فارسـي موجـب           رو است، فقدان پشتيباني فني نرم       متعدد روبه 

هاي جديد ارتباطي بـراي توسـعه ايـن زبـان بـا كنـدي                 گيري از فناوري    شده است بهره  
احـي نـشده و حتـي       هنوز يك موتور ترجمه آنالين به زبـان فارسـي طر          . صورت گيرد 

 ارتبـاط   ،در جهان امـروز توسـعه علمـي       . اي با اين زبان مشكل دارند       افزارهاي رايانه   نرم
توليد محتوا به زبان فارسي در محـيط اينترنـت   . مستقيمي با زبان و ادبيات كشورها دارد   

هاي مستند، ايـن توليـدات تنهـا يـك            اي كه طبق گزارش     بسيار اندك بوده است به گونه     
هـا    حجم اعظم اين توليد محتوا نيز از طريق وبـالگ         . شود  محيط وب را شامل مي    هزارم  

بـراي زنـده نگهداشـتن زبـان فارسـي در محـيط             . ها صورت گرفته اسـت      و خبرگزاري 
اينترنت بايد برنامه مدون و جامعي در زمينه انتقال گنجينه غني ادبيات و فرهنـگ ايـران               

استاندارد زبان فارسي در يوني كـد و لينـوكس   هاي  پروژه. زمين به اين فضا تدوين شود 
فارسي بايد مورد حمايت جدي مجلس و دولت قرار گيرند و هر چه سريعتر بـه نتيجـه       
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سـازي نـرخ      در زمينه حمايت از زبان فارسي در شبكه تلفن همراه، بايد يكـسان            . برسند
براي جلوگيري از   تبادل پيام كوتاه به زبان فارسي و انگليسي در دستور كار قرار گيرد و               

ها، مسنجرها،    ها، فروم   ها، وبالگ   چت روم (هاي اينترنتي     هاي موجود در محيط     ناهنجاري
تــدابير مناســب از ســوي نهادهــايي چــون ) هــا هــاي الكترونيــك و وب ســايت پــست

براي گسترش هر چه بيشتر زبـان فارسـي         . فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اتخاذ شود      
اي  هـاي شـبكه   كنندگان محتوا به زبان فارسي در تمام محيط    توليددر جهان الزم است از      

  .حمايت شود
اي و اينترنتـي تهديـدي بـراي گـسترش زبـان        توان گفت محيط رايانـه      در نهايت مي  

فارسي در جهان نيست بلكه فرصت ارزشمندي است كـه بايـد بـه بهتـرين وجـه از آن              
  .استفاده كرد
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  شناسي تبليغات راديويي از  ديدگاه نشانه

  ∗زهرا نامور

  چكيده

هاي گفتماني در متـون تبليغـات         اي شنيداري و شيوه     هاي نشانه   اين مقاله عملكرد نظام   
 برايها و امكانات صوتي        تكنيك  كه از چه   دهد  كند و نشان مي     مي بررسي   راراديويي  

  . شود مستقيم پيام تبليغي استفاده مي انتقال معاني مستقيم و غير
 پيامهاي مختلف  دهد كه اليه  راديويي نشان مياتتبليغاز تحليل چند نمونه نويسنده با 

هاي گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي در طراحي متـون تبليغـات               يعني اليه  ييراديو
مـورد  شوند كه شنونده به خريد كاالها يا خـدمات            گرفته مي   كار  اي به   گونه  راديويي به 

در نيـز  هاي گفتماني و نقش ترغيبي زبان    هاي ديگر متني و شيوه      اليه. دشو ترغيب   نظر
  . كنند تحقق اين هدف نقش مهمي ايفا مي

  
  .  نقش ترغيبي تبليغات  متن، گفتمان، رسانه شنيداري، تبليغات،:ها كليدواژه

                                                      
  شناسي تربيتي، دانشگاه پيام نور، مركز تهران ي زبانا دانشجوي دكتر ∗
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  مقدمه 

 بيـان افكـار و ابـزار         ترين دستگاه   اي و رايج    هاي نشانه   ترين نظام   زبان يكي از پيچيده   
توانـد ماهيـت    شناسـي مـي     شناسي همچون الگـويي بـراي نـشانه         لذا زبان . ارتباطي است 

هاي ضمني پنهـان آن را   هاي زباني، قواعد حاكم بر آن و نظام         اختياري و قراردادي نشانه   
  . سازد، بررسي كند باط و درك رفتار ميان افراد جامعه را ممكن ميكه ايجاد ارت

هـاي ارتبـاطي ـ چـه آنهـا كـه از عالئـم         شناسي در بررسي نظام وسعت قلمرو نشانه
اند و چه آنها كه مفهوم نشانه و رمزگـان را بـه اشـكال ارتباطـات                   زباني تشكيل شده    غير

ـ  دهند ـ سبب شده است كه نظريـه   اجتماعي بسط مي هـاي   هـا در حـوزه   ردازان رسـانه پ
  . شناسي بهره ببرند مطالعاتي خود از نشانه

اي خـاص خـود       حوزه تبليغات راديويي به مثابه شكلي از ارتباط، كاركرد نظام نشانه          
شناسـي و بـه ويـژه     شناسـي و زبـان   گيري از دستاوردهاي نـشانه    توان با بهره    مي. داردرا  

. گفتماني را در متون تبليغات راديويي بررسي كـرد       تحليل متن و گفتمان، عوامل متني و        
 اسـت كـه در متـون     هـاي معنابخـشي     مطالعـة شـيوة توليـد نظـام        ،شناسي  موضوع نشانه 

اي    راديـو رسـانه    .كنند  گوناگون تبليغاتي اعم از شنيداري، نوشتاري و تصويري عمل مي         
انـات صـوتي    گيري و ارسال تبليغات آن محدود بـه امك          شنيداري است كه مجراي شكل    

سـت كـه در آن، عناصـر فرسـتنده،      توان گفت تبليغ راديويي متني بدين ترتيب مي . است
  .مخاطب و رسانه صوتي وجود دارند

، (Ferdinand Saussure) در اين نوشتار با استفاده از آراي انديـشمنداني چـون سوسـور   
گيـري   سي، با بهـر به مبحث نشانه شنا) Ronald Barthes(و بارت ) charles Pierce(پيرس 

به نظريه گفتمان و اصـول ارتبـاط و سـرانجام بـا             ) Grice(داناني چون گرايس      از آراي منطق  
شناسـي   هاي صاحبنظراني چون سجودي و خجـسته بـه بحـث راديـو، نـشانه               استفاده از ايده  

  . ايم هاي صوتي در متن تبليغات پرداخته راديو و نقش نشانه
يكي از راهبردهاي مـؤثر در فرآينـد توليـد و دريافـت             از آنجا كه ابزارهاي گفتماني      

شـوند، آگـاهي سـازندگان تبليغـات راديـويي از كيفيـت كـاركرد ايـن             متون پنداشته مي  
شود تا به نيازهاي مخاطبان خود توجه بيشتري نشان دهند و به خلـق                ها باعث مي    ترفند

طبان به خريـد كـاال يـا        اي كه به ترغيب مخا      متوني جالب و قابل درك بپردازند، به گونه       
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  . استفاده از خدمات تبليغ شده منجر گردد
هاي متنوعي درباره متون تبليغات مطبوعاتي و تلويزيـوني           ها، پژوهش   درحوزه رسانه 

صورت گرفته است ولي تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد، چگونگي عملكرد عوامل متنـي               
در ايـن   . ر جدي بررسي نشده اسـت     و گفتماني در متون تبليغات راديويي تاكنون به طو        

جستار سعي شده است تا از طريق روش توصيفي، نقش اين عوامل در ايـن نـوع متـون       
 در تبليغـات راديـويي       هـاي نـشانه شناسـانه       بررسي شود و از اين رهگذر باب بررسـي        

  . گشوده گردد
توانـد نقـش مـؤثري در شـيوه زنـدگي، كـسب آداب            تبليغات و كاركردهاي آن مـي     

اگر طراحي متون تبليغاتي با توجـه بـه فرهنـگ    . اعي و دستيابي به رفاه داشته باشد     اجتم
شـود و كـارآيي    اجتماع ما صورت نگيرد، درك و تفسير آن از طرف شنونده ناممكن مي      

صاحب آگهي كه در پي كسب درآمد از طريق تبليغات است بـا       . مطلوبي نخواهد داشت  
تواند به هدف خـود    خاص اين رسانه شنيداري مي    گيري از عوامل زباني و گفتماني         بهره

  . دست يابد
امكانـات گفتـار، موسـيقي و    و اي شـنيداري اسـت      با توجه به اين كه راديـو رسـانه        
 همچنـين هـدف اصـلي از طراحـي متـون تبليغـات       ،صداهاي محيطي را در اختيار دارد    

م كه اين متـون در      خواهيم ببيني   راديويي ترغيب شنونده به خريد كاالي تبليغي است، مي        
  : لذا اهداف مطالعه حاضر از اين قرارند. كنند ايفاي نقش ترغيبي زبان چگونه عمل مي

  تحليل چگونگي عملكرد متن راديويي و به طور مشخص تبليغات راديويي . 1
  ارائه توصيفي علمي از چگونگي كاركرد اين نوع متون . 2
شـناختي و كـاربردي كـردن         ت زبـان  ارائه قلمرو پژوهشي نويني در حوزه مطالعا      . 3
  ها  هاي مطرح در اين حوزه نظريه

اي كه در اين تحقيق مبنا قرار گرفته ايـن اسـت كـه در يـك تبليـغ                     ترين فرضيه   مهم
هاي فرعـي عوامـل     موسيقي و صداهاي محيطي و نيز اليه  هاي متني گفتار،    راديويي، اليه 

  . شوند قش ترغيبي به كار گرفته ميفرا زباني، عنوان، زمان پخش و ژانر تبليغ در ن
آوري اطالعات اسنادي مورد نياز در اين جستار عمدتاً از كتب و مقـاالت         براي جمع 

با در نظر گـرفتن هـدف و موضـوع          . اي استفاده شده است     و به طور كلي منابع كتابخانه     
بـر ايـن    . پژوهش، روش تحقيق توصيفي و از نوع مطالعه موردي انتخـاب شـده اسـت              
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 ، سراسـري، جـوان و پيـام       : شبكه 3 مورد تبليغ راديويي پخش شده از        50س از ميان    اسا
گيـري تـصادفي سـاده، از          يازده مورد تبليغ بـه روش نمونـه        1383در دو ماه آذر و دي       

كشي انتخاب و به طور مبـسوط تجزيـه و تحليـل شـدند كـه در ايـن مقالـه          طريق قرعه 
  . گردد تحليل چهار مورد از آنها بيان مي

شناسي، تحليل گفتمان راديـو،   هاي نشانه از حوزهبرگرفته ساختار نظري اين پژوهش     
در اينجا به طور گذرا به مباحث مربـوط بـه هـر             . شناسي تبليغات است    تبليغات و نشانه  

  . شود هاي مطرح شده اشاره مي يك از حوزه

  شناسي نشانه

 افكارند و از ايـن رو بـا      هاست كه بيانگر    طبق آراي سوسور، زبان دستگاهي از نشانه      
هـاي   هـاي نمـادين، شـيوه    ها، آيـين  الل اي مثل خط، الفباي كر و        هاي نشانه   ساير دستگاه 

تـرين    پذير است، با اين حال زبان مهـم         اداي ادب و احترام، عالئم نظامي و غيره سنجش        
 توان دانشي را در نظر گرفت كه بـه بررسـي نقـش              به اين ترتيب مي   . هاست  اين دستگاه 

شناسـي اجتمـاعي و در نتيجـه          اين دانـش بخـشي از روان      . پردازد  ها در جامعه مي     نشانه
شناسـي    نـشانه . نـاميم   مـي » شناسـي   نـشانه «بخشي از دانشي عمومي است كـه مـا آن را            

  . اند و چه قوانيني بر آنها حاكم است ها از چه تشكيل شده سازد كه نشانه مشخص مي
شناسـي كـشف      قـوانيني را كـه نـشانه      . شناسي است  شناسي تنها بخشي از نشانه      زبان

شناسـي در مجموعـه      شناسي به كار برد و بـه ايـن ترتيـب زبـان              توان در زبان    كند مي   مي
  ). 47: 1382سجودي، (رويدادهاي بشري به قلمرو كامالً مشخصي تعلق خواهد داشت 

هـاي    رده و شـيوه   هاي گوناگون را از هم متمايز ك        هاي مختلف در حوزه      نشانه ،شناسي  نشانه
هـاي موسـيقي، تبليغـات، راديـو و           ها در حوزه    كند، مثالً نشانه    متفاوت مطالعه آنها را تدوين مي     
 را كـشف  هاي ارتباطي آنها      تواند قواعد حاكم بر نظام      شناسي مي   غيره از يك نوع نيستند و نشانه      

  .)50: 1382سجودي، (هاي آنها را روشن سازد   قراردادي نشانهياو ماهيت اختياري 
دان در خــصوص نــشانه و   پيــرس فيلــسوف پراگماتيــست و منطــقچــارلز ســاندرز

  :شناسي الگويي سه وجهي معرفي كرده است نشانه
شود و     معنايي كه از نشانه حاصل مي      :تفسيرگيرد،     صورتي كه نشانه به خود مي      :نماد
  . دهد  مرجع و چيزي كه نشانه به آن ارجاع مي:موضوع
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گيرد كه همان موضوع نشانه است ولي نـشانه از همـه              يزي قرار مي  نشانه به جاي چ   
جانـشين  ) زمينه نماد(نشيند بلكه در ارجاع به نوعي انديشه      جهات به جاي موضوع نمي    

كليت فرايند  (» نشانگي«پيرس اين تعامل بين نماد، تفسير و موضوع را          . شود  موضوع مي 
ي نماد، توقـف خودروهـا موضـوع و ايـن           مثالً چراغ قرمز راهنماي   . نامد  مي) سازي  معني

  . فكر كه چراغ قرمز به معني آن است كه خودروها بايد متوقف شوند تفسير آن است
كند ـ بخصوص بـراي نظريـه پـردازان      سازي ـ كه وجود تفسيرگر را الزامي مي  معني

را ها كه بر اهميت فرآيند فعال تفسير تاكيـد دارنـد و محتـوا و معنـي                  ارتباطات و رسانه  
پردازان نـوعي مثلـث معنـايي را          بسياري از اين نظريه   . دانند حائز اهميت است     برابر نمي 

نشانه، آشكارا حضور دارد و به جاي تـصور         ) كاربر(كنند كه در آن تفسيرگر        پيشنهاد مي 
معناي نشانه، محتواي درون آن نيـست بلكـه از تفـسير آن             . گيرد  ذهني يا تفسير قرار مي    

  . دشو نشانه حاصل مي

  انواع نشانه از نگاه پيرس 

  :كند پيرس سه نوع نشانه را معرفي مي
مفاهيم دال  (هاي شمايلي رابطه چيزها و تصورات         در نشانه ): مشابهات (ها  شمايل. 1

شكل ظاهري، صـدا،    (مبتني بر تشابه است يعني دال از برخي جهات          ) و مدلول سوسور  
هـاي صـوتي در     آواهـا، جلـوه     مـشابه مـدلول اسـت، مثـل عكـس، نـام           ) احساس يا بـو   

  . هاي راديويي نمايش
هايي هستند كه از طريق ارتبـاط فيزيكـي يـا عّلـي بـا         نشانه): ها  نمايه (ها  شاخص. 2

كنند و اين رابطه يا قابل مشاهده يـا قابـل اسـتنتاج اسـت، مثـل       چيزها بر آنها داللت مي   
  . رابطه دود با آتش و يا رابطه درد با بيماري

هايي هستند كه از طريق كاربرد با معنايـشان پيونـد             نشانه): هاي عام   نشانه (نمادها. 3
اي قـراردادي و دلبخـواهي بـر چيزهـا داللـت              اند مثل واژگان كه بر اسـاس رابطـه          يافته
  . كنند مي

اي پيوستاري قرار دارنـد و اينكـه          ها طبق كاربردشان در رابطه      اين سه مقوله از نشانه    
اي، به شيوه كاربرد آن نشانه وابـسته اسـت          مايلي است يا نمايه   اي نمادين است، ش     نشانه

  ).33 ـ 30: 1382سجودي، (
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هـا   نشانه هر چيزي است كه بتواند جايگزين چيز ديگري شود اما فهم عملكرد نشانه      
  . يكي از عملكردهاي نشانه، بيان حقيقت است. كاري تقريباً سخت و پيچيده است

هـا يعنـي سـويه         است كه بـه سـويه ديگـر نـشانه          شناس ديگري   روالن بارت، نشانه  
اسـطوره  : گويد  بارت مي . كند  ها را بررسي مي     دروغين آنها پرداخته و ساز و كار اسطوره       

وي . نوعي نظام ارتباطي است، يك پيام است، يك منش داللـت و يـك صـورت اسـت               
ط بـر  تواند اسطوره باشد مـشرو  هر چيزي مي. معتقد است كه اسطوره نوعي گفتار است     
شناسـي   اسطوره شناسي زير مجموعـه نـشانه  . آنكه از طريق يك گفتمان انتقال داده شود    

پايان زنـدگي بـشر امـروزي     شناسي يافتن داللت معنايي در گستره بي است لذا كار نشانه  
  ).110: 1382سجودي، (است 

  تحليل گفتمان

يا ساختار جملـه و     شناسان معتقدند كه تحليل گفتمان بيشتر به كاركرد           برخي از زبان  
هـا بـا    پردازد و عبـارت اسـت از شـناخت رابطـه جملـه      كشف و توصيف روابط آن مي   

در تحليـل گفتمـان،     . يكديگر و نگريستن به كل آن چيزي كه نتيجه ايـن روابـط اسـت              
تـرين مبنـاي تـشريح      صرفاً با عناصر نحوي و لغوي تشكيل دهنده جمله به عنوان عمده           

روكار نداريم بلكه فراتر از آن به عوامـل بيـرون از مـتن يعنـي                س) يعني زمينه متن  (معنا  
  . پردازيم بافت، موقعيت فرهنگي، اجتماعي و نظير آن مي

گيري معنا و پيـام       گفتمان را چگونگي تبلور و شكل     تحليل   )Fairchlough (فركالف
 واحدهاي زباني در ارتباط با عوامل درون زباني، زمينـه مـتن واحـدهاي زبـاني، محـيط          

هـاي اجتمـاعي،    زمينـه (زبـاني   بالفصل زباني مربوط و نيز كل نظام زباني و عوامل برون          
  . )8 :1379فركالف، (كند  تعريف مي) فرهنگي و موقعيتي

در . در تحليل كالم، بررسي كاربرد زبان در صورت گفتاري و نوشتاري اهميت دارد            
و كـالم اسـت زيـرا آنچـه        ها واحد زبان فراتر از كلمه و جملـه يعنـي مـتن                اين بررسي 

آورد، كالمي به هـم پيوسـته اسـت        گويشور هنگام برقراري ارتباط با ديگران بر زبان مي        
  . يابد كه در بافت معنا مي

هاي فرعي ديگـري هـم        زبان عالوه بر برقراري ارتباط كه نقش اصلي آن است نقش          
كـاركرد متـون   بر عهده دارد از جمله نقش ترغيبي آن كه عـالوه بـر نقـش اطالعـي در                   
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كند چرا كه اين متون شنونده را به انجـام            تبليغات راديويي، نقشي اساسي و بارز ايفا مي       
ايـن نقـش زبـان در ايـن متـون گـاهي بـه صـورت صـريح و                    . سـازند   كاري راغب مي  

  . گردد درخواست از شنونده و گاهي به طور غيرصريح و ضمني و پيچيده اعمال مي

  راديو

محتواي پيـام از    . رسد   به مخاطبان مي    ستند كه از طريق آنها پيام     ها مجراهايي ه    رسانه
تواند پيدا كند جدايي ناپذير اسـت         صورت خاصي كه برحسب وسيله ارتباط جمعي مي       

  ).5 :1381خجسته، (
در (يا تـصوير  ) ها  ها و روزنامه    در كتاب (فرستنده پيام بايد پيام خود را در قالب متن          

  ).3 :1381كرايسل، (ارسال كند ) در راديو(دا و يا ص) فيلم يا تلويزيون
هاي راديويي اغلب همزمان با انجام كارهاي ديگـر مثـل راننـدگي يـا          از آنجا كه پيام   

شود، پس درك راديويي دركي ناقص است و شنوندگان با تخيالت             داري شنيده مي    خانه
ار مهم است چرا كه     سازي در راديو بسي     اين فرآيند تخيل  . پردازند  خود به تكميل پيام مي    

 پرداختـه و تفـسير خـاص خـود را از آنهـا دارد                مخاطب به تفكر و تخيل در مورد پيام       
  ).11 : 1381خجسته، (

تصاوير ذهني كه شنونده از پيام راديويي دارد از نوع صـدا، لحـن كـالم، چگـونگي                  
داري و رمزگـان راديـو صـرفاً شـني    . پـذيرد   اجراي گوينده و ديگر عناصر برنامه تأثير مي       

اي توليد شوند كه شـنونده        اين رمزها بايد به شيوه    . شامل كالم، موسيقي و اصوات است     
واژگان راديويي هميشه گفتـاري هـستند و از لحـاظ           . بتواند آنها را به راحتي تفسير كند      

شـود و   يكي خود واژه كه نماد چيـزي اسـت كـه ارائـه مـي           : شناسي دو رمز دارند     نشانه
هاي گوينده آن     كند و شاخص شخص و يا ويژگي         كلمه را ادا مي    ديگري صدايي كه اين   

است؛ بـه عبـارت ديگـر عـواملي ماننـد لحـن كـالم و تكيـه بـر كلمـات، كاركردهـاي             
روندي بسيار انعطاف پذير است كه همراه       ) معني و مفهوم  (شناختي دارند و داللت       نشانه

  . كند هايي كه داريم تغيير مي فرض بافت واژه و پيش
. كننـد   ت در راديو شكلي از معني را كـه در دنيـاي واقعـي وجـود دارد منتقـل مـي                    اصوا

) (Sound  effectsسـازي   با اينكه صـدا . توانند در آن واحد چند معني را برسانند اصوات مي
هاي راديويي نقشي بسيار مهم دارد ولي باز براي معني پيدا كـردن نيـاز          پيام  در توليد و ارسال   
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كننـد و بـه    تـر مـي   اين اشارات كالمي طنين اصوات را قـوي . و كالمي دارد  به اشارات لفظي    
  ).74 ـ 67: 1381كرايسل، (دهند  قول بارت معني و مفهوم بيشتري به اصوات مي

اي معنـي خـارج از        شود و به شـيوه      موسيقي در راديو با كلمات و اصوات همراه مي        
 شـنونده اسـت، بـه ذهـن     كاركرد اصلي خود را كه روح نـوازي و نـشاط بخـشيدن بـه         

  . رساند مخاطب مي
. كنـد   به عالوه موسيقي خاص هر شبكه راديويي به عنوان معرف آن شبكه عمل مـي              

هـاي بازرگـاني نيـز، كـاركرد      موسيقي ثابت در ابتدا و انتهاي هـر برنامـه از جملـه پيـام          
  . نماياند اي موسيقي را مي شناسه

كنـد تـا وي       ذهن شنونده متبادر مـي    گاهي موسيقي فضايي عاطفي و احساسي را به         
كرايـسل،  ( راديـويي را بهتـر درك كنـد         هـاي برنامـه     بتواند احساسات و افكار شخصيت    

  ).79 ـ 75: 1381

  نشانه شناسي راديو 

اي خود، به بررسي كاركرد راديو همچـون يـك            شناسي اليه    نشانه  سجودي در نظريه  
م در توليد يا دريافت متن راديويي را        پردازد و اصطالحات و عوامل مه       اي مي   نظام نشانه 
هايي است كه هر يـك از         وي معتقد است كه متن، حاصل همنشيني اليه       . كند  تعريف مي 

براي آنكه هر   . اند و در تعامل با يكديگرند       رمزگان متفاوتي در كنش ارتباطي تحقق يافته      
 خوانده شـدن بـر      اي از متن و     چيزي تبديل به نشانه شود بايد امكان تبديل شدن به اليه          

اي   براي اينكه متني عينيـت يابـد، بايـد بـه گونـه            . اساس دستگاهي رمزگاني را پيدا كند     
تواند شنيداري يـا ديـداري      ميمتن  رسانه  پس  . توسط يكي از حواس قابل دريافت باشد      

  ).202 ـ 201 : 1382سجودي، (باشد ... يا 
رسـانة گفتـار، موسـيقي و       رسانه شنيداري كه با صوت سروكار دارد خود از سه زير          

  . شود صداهاي محيطي تشكيل مي
اي خاص خود      ارتباطي است، امكانات نشانه     ترين رسانه شنيداري نظام     گفتار كه مهم  

شوند امكان تحقـق      را دارد و از طريق آن متوني كه در رمزگان زبان توليد و دريافت مي              
هـاي    اسـت برخـي ويژگـي     اما ظـاهراً آنچـه داللتگـري خـاص رسـانه گفتـار              . يابند  مي

شان   زبرزنجيري و كيفيت فيزيكي كالم مثل تمايزهاي سني و جنسي است كه داللتگري              
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تـرين    و بمي و درنـگ از عمـده   تكيه، زير. اي است   رسانه  هاي خاص درون    حاصل تقابل 
  ).179 ـ 178: 1382سجودي، (واحدهاي زبرزنجيري كالم هستند 

كننـد كـاركرد      ديـويي نقـش اساسـي ايفـا مـي         هاي محيطي كه در توليد مـتن را         صدا
اي   اي دارند مثالً صداهاي محيطي شهر يا روستا در يك برنامه راديـويي بـه گونـه                  نشانه

به عبارتي با قـرار     . روند  نشاندار و با داللتگري قوي براي ايجاد تخيل محيطي به كار مي           
كاركرد داللتگري  گرفتن اصوات محيطي در درون يا مجاورت يك اليه متني ديگر، نوع             

سـجودي،  (اصوات و ميزان دخالت آنها در دريافت مـتن بـسيار متفـاوت خواهـد بـود                  
1382 :187.(  

شـدگي آن   موسيقي نيز كه در توليدات راديويي يك اليه متني است و تنها امكان متن    
از ديدگاه نشانه شـناختي     . اي داشته باشد    تواند كاركرد نشانه    رمزگان موسيقايي است، مي   

هاي متني همنشين به مثابه موسيقي ارائـه يـا دريافـت شـوند            واتي كه با توجه به اليه     اص
كـه داشـته باشـند      ) هاي متفـاوت    با زيرو بم  (موسيقي هستند، حال هر كيفيت موسيقايي       

  ).184: 1382سجودي، (
تواند يكي    در اين رويكرد، متن صرفاً كالمي يا نوشتاري نيست و نوشتار يا گفتار مي             

هاي آن باشد كه البته بسته به نوع مـتن ممكـن اسـت ايـن اليـه نقـش اصـلي و                         هاز الي 
  ).160: 1382سجودي، (هاي ديگر بازي كند  تري نسبت به اليه مهم

 زمان، اليـه  عناوينهايي كه در توليد و دريافت متن راديويي دخالت دارند، اليه            اليه
هـا را در توليـد مـتن     اي از اليـه   خود شبكه ،از نظر سجودي، عناوين   .  هستند ژانرو اليه   

دهي به انتظارات مخاطب و چگونگي دريافت او از متن راديـويي              سازند كه در شكل     مي
شـبكه  «گـوييم   وقتي مـي . اي دارند، مانند عنوان شبكه، گروه و برنامه     كننده  دخالت تعيين 

 مخاطب را   كنيم و پيشاپيش    در واقع به نوعي شبكه، گروه و برنامه را نشاندار مي          » جوان
اي خاص در همين شـبكه، ممكـن اسـت         به همين ترتيب، عنوان برنامه    . كنيم  تعريف مي 

در گـروه  » شـبكه جـوان  «اي در  منجر به دريافت اين معنا نزد مخاطب شـود كـه برنامـه    
زمـان پخـش    . بنا دارد به مسائل جوانان مثالً در حوزه ازدواج بپـردازد          » جوان و جامعه  «

برنامه صبحگاهي، عـصرگاهي و  . كند ر حكم يك اليه متني عمل ميبرنامه راديويي نيز د  
هر يك مناسبات خاص خود را دارد كه ناشي از شـرايطي اسـت كـه زمـان تحميـل                    ... 
ژانر نيز  . سازد  آورده مي   بر  كند و نيازهاي ارتباطي مخاطب را در ساعات متفاوت روز             مي
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تواند خبري، نمايشي، سـرگرمي   ميدهنده متن راديويي است كه        هاي تشكيل   يكي از اليه  
شـود؛ مـثالً      ضمناً ژانر بسته به اليه عناوين به نـوعي نـشاندار مـي            . رساني باشد   يا اطالع 

  . متفاوت است» شبكه پيام«قطعاً با برنامه خبري از » شبكه جوان«برنامه خبري از 
د آن مثـل   ها در كنار رسانه شنيداري راديو و امكانات منحصر به فر            مجموعه اين اليه  

اي  دادن به آن در شرايط متفـاوت، قـرار گرفتـه و شـبكه        قابل حمل بودن و امكان گوش     
  . شود آورد كه متن راديويي در دل آن توليد و دريافت مي بزرگتر را به وجود مي

  :دهد هاي دخيل در متن راديويي را نشان مي نمودار زير ساختار اليه
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تبليغات بازرگاني

بليغات عبارت است از هر گونه آگهي عمـومي كـه بـراي جلـب توجـه مـردم بـه                     ت
 كيفيت و يـا هزينـه كاالهـا يـا خـدمات خاصـي باشـد                  هاي قابل دسترس بودن،     ويژگي

)Beasley & Danesi, 2002: 1 .(رساني به مخاطبان و ترغيـب   هدف از تبليغات، اطالع
تبليغـات بـه شـكل      . غ شـده اسـت    آنان به عملي خاص يعني خريد كاال يا خدمات تبلي         

  گفتار
  موسيقي
 صداهاي محيطي

  رسانه
  )شنيداري(

  صبحگاهي
  عصرگاهي 

  شامگاهي

.......................  

  سلسله مراتب  ژانر  زمان

  خبر
  سرگرمي

  رساني  اطالع

....................  

  عنوان شبكه 

  عنوان گروه 

 عنوان برنامه

  )344 ـ 341: 1384سجودي، (

  ابزار 
  )راديو(

   حمل و نقل قابليت

  سهولت كاربري

 در دسترس بودن 
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  .شود اي از كلمات، تصاوير، موسيقي و غيره براي گيرنده پيام ارسال مي مجموعه
هـاي مختلـف    هاي اساسي در حوزه تاريخچه تبليغـات در رسـانه           با توجه به گرايش   

 ،شـود كـه در ايـن حـوزه     ايـن گونـه اسـتنباط مـي    ) راديو و تلويزيـون   (چاپي و موجي    
 رو به كاهش و بالعكس احساسات گرايي رو به افزايش است، يعنـي          استراتژي عقالنيت 

شـود و بـر       تبليغات امروزي ديگر آنچنان براي ذهن عقاليي مصرف كننده طراحي نمـي           
ندارد بلكه بيـشتر متوجـه حالـت احـساسي مـصرف          چنداني  كيفيت و قيمت كاال تاكيد      

شناسـان محـض      زبان. است) استراتژي غير عقاليي  ( شخصيت و سبك زندگي او        كننده،
شناسـان اجتمـاعي      ترين نقش زبان انتقال اطالعات است، ولـي زبـان           معتقدند كه اساسي  

  . كنند نقش ارتباط اجتماعي زبان را زيربنايي تلقي مي
تبليغ كاال نيز از جمله مواردي است كه در آن نقش اطالعاتي زبان در نقـش اجتمـاعي           

 كـه دادن اطالعـات الزم و كـافي دربـاره           مستحيل شده و به رغم هـدف اصـلي تبليغـات          
شود القاي اثر رواني و در نتيجه برقراري ارتباط بيـشتر             محصول است، آنچه عمالً ديده مي     

  ).119 ـ 118: 1382ابوالحسني چيمه، (با مشتري و واداشتن او به خريد است 
دارد كه براي دستيابي بـه نتيجـه مطلـوب در يـك گفـت و شـنود                    گرايس اظهار مي  

ايـن اصـول    . آميـزي حاصـل گـردد       المي، اصولي بايد رعايت شود تا ارتباط موفقيـت        ك
  : عبارتند از

، اصـل كيفيـت   ) بـه انـدازه كـافي باشـد    ،اطالعات داده شـده در كـالم  (اصل كميت   
اطالعـات بـا   (، اصـل شـيوه بيـان    )اطالعات داده شده صحيح و بر مبناي واقعيت باشد   (

، اصـل مناسـبت   )از هر گونه پيچيـدگي بيـان شـود      كلمات رسا، عبارات مقبول و عاري       
  ).Brown & yule , 1983: 32) (شود به موضوع مربوط باشد آنچه بيان مي(

گويي و تكرار پرهيز شـود، امـا           در ارتباط كالمي بايد از هر گونه زياده        :اصل كميت 
شود كه در برخي تبليغات، نقض اين اصل موجب موفقيـت و مطلوبيـت تبليـغ          ديده مي 

مثالً عبارت يك و يك تكرار همـان كلمـه يـك اسـت و در آن هـيچ      . گردد  اديويي مي ر
شود وليكن تكرار و اطناب كه ناقض اصل كميت در ارتبـاط كالمـي               اطالعاتي ارائه نمي  

بـا  . گرديد  آورد كه بدون وجود اين تكرار ميسر نمي         است معنايي را به ذهن مخاطب مي      
هاي اصلي كالم تبليغاتي است بـه طـوري           مشخصه اختصار و كوتاهي هم از       ،وجود اين 

  . شود كه اين كالم گاه فقط در يك كلمه مثل نام تجاري كاال خالصه مي
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شود، مطالبي است كه نه تنهـا          آنچه در بيشتر عبارات تبليغاتي ديده مي       :اصل كيفيت 
مر سبب  اين ا . گوينده به آنها معتقد نيست بلكه سند و مدركي نيز براي آنها وجود ندارد             

شود كه رفته رفته كلمات بار معنايي خود را از دست بدهنـد و بـه عبـارت ديگـر از                  مي
مـورد در بيـان وادار    معنا تهي شوند و گوينده به استفاده از كلمات نامناسب يا تاكيد بـي         

  . گردد
خواهد با اعمال اين ترفند مخاطب را وادار كنـد كـه توصـيف او را      در واقع مبلغ مي   

مثالً بيان عبارات عصاره طبيعي يا غذاي سالمتي مطالبي است          . صول باور كند  درباره مح 
كه نه تنها گوينده آنها را باور ندارد بلكه مخاطب هم به آن اعتماد نـدارد يعنـي هـر دو                     

گويد تا مخاطب كااليي را خريداري        دانند كه مبلغ چيزي مي      طرف اين ارتباط كالمي مي    
بار معنايي خود را داشت ديگر نيازي بـه اسـتفاده از تعبيـر              مسلماً اگر كلمه طبيعي     . كند

  . فوق نبود
تبليغات تجاوز از رعايت اصل شيوه بيان به سهولت قابل            در غالب    :اصل شيوه بيان  

پيچيده كردن بافت زباني و استفاده از ابهام زباني و قرار دادن معاني ضـمني         . درك است 
در تبليـغ   . گـردد   گفتماني در اين حوزه تلقي مـي      در متن تبليغات نيز از ترفندهاي موفق        

يـا در تبليـغ    » ديگه جام اينجا نيـست    «مايع ظرفشويي جام، استفاده از جمله داراي ايهام         
  . ها هستند هايي از اين ترفند ، نمونه»اين آرزوي شماست«كرم آرزو گفتن جمله 

ك شـاياني    اين اصل از جمله اصولي است كـه بـه انـسجام مكالمـه كمـ                :اصل مناسبت 
هاي رسيدن بـه مقـصود     ربط سخن گفتن يكي از راه       كند، اما در تبليغات راديويي، بي       مي

دانيـد گوشـت      آيـا مـي   : شود  مثالً  در ابتداي تبليغ شامپو پروتئينه صحت گفته مي         . است
ربط سخن گفتن خود در به        بينيم كه اين بي     باشد؟ مي   سفيد حاوي چه ميزان پروتئين مي     

  . كند شامپو در ذهن مخاطب كمك شاياني مييادسپاري نام 
يـول و بـراون معنـي    . شـود  هاي كامالً متفاوتي برقـرار مـي   در تبليغات، ارتباط از راه 

دانند كه در بافتي كامالً مشترك بين گوينده          اي مي   ضمني كالم را محصول فضاي مكالمه     
عـاني ضـمني و   م» گـرايس «رسد كه بـا نقـض اصـول     به نظر مي. آيد   و شنونده پديد مي   

اين فـضا و بافـت      . شود  اطالعات جديدي ابالغ و ارتباط به صورت موثرتري برقرار مي         
در واقع معاني ضمني مورد نظر مبلغ جـز از          .  خود نتيجه فرهنگ مشترك است     ،مشترك

  ).122 ـ 120: 1382ابوالحسني چيمه، (شود  راه اشتراكات فرهنگي افاده نمي
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شناسي بسياري از تبليغـات را در دو سـطح            ري علم نشانه  بارت با استفاده از ابزار نظ     
هـاي   به اين ترتيـب كـه در روسـاخت پيـام    . داند  ساخت قابل تفسير مي     روساخت و زير  

ها و موسـيقي بـراي ابـالغ پيـام مـورد نظـر مبلـغ                   از انواع عالئم، اشعار، رنگ     ،تبليغاتي
ود آمدن سـطح منظمـي      شود و عناصر روساخت مرتبط با بافت باعث به وج           استفاده مي 

هـايي هـستند كـه وراي توجـه مـستقيم             شوند و بيـشتر آنهـا اسـطوره         ساخت مي   در زير 
  . مخاطب هستند
 نشان دادن آرايـش معـاني پنهـان در          ،شناسي امروزي در مطالعه تبليغات      هدف نشانه 

هـاي    تجزيـه و تحليـل نـشانه شـناختي مـتن          . سطح زيرين يعني نظام داللتي متن اسـت       
هـاي   ، دال)هـاي زبـاني   واژگان و ساير سـاخت (هاي كالمي  شامل شناسايي دالتبليغاتي  

و كـشف معـاني ضـمني و تفاسـير          ) ها، حركات بدني و لحن گفتـار        ژست(غير كالمي   
  . شود از متن تبليغي مي) هاي داللتي نظام(ممكن 

او، ، شعار، متن تبليغـي، گوينـده و لحـن كـالم             )آرم(هاي داللتي نام كاال، لوگو        نظام
اي بـه دسـت طراحـان تبليغـات طراحـي       عنوان شبكه، زمان پخش تبليغ و غيره به گونه      

مستقيم بر سطح ناخودآگاه ذهن مخاطب تأثير بگذارند و مبلغـان             شود كه به طور غير      مي
طراحان تبليغـات بـر روي برخـي از    . از اينها به عنوان نيروي ترغيب كننده استفاده كنند       

 مـد و غيـره تأكيـد         خوشـحالي، جـواني، موفقيـت، اشـرافيت،       ها مثل     تفكرات و نگرش  
در . كنند تا از طريق اين اشـارات مخاطبـان را بـه خريـد كاالهايـشان ترغيـب كننـد                     مي

  هايي چون صداي گوينـده زن يـا مـرد، لحـن كـالم او، موسـيقي،                  تبليغات راديويي دال  
 هستند و بنابراين     همگي عناصر روساخت و قابل دريافت      ،اصوات محيطي و كالم تبليغ    

  . اند شناسي قابل تحليل وسيله قواعد خاص نشانه به
ها   هاي متضاد بين دال     توانند بدون وجود ارتباط     هاي داللتي در متن تبليغاتي نمي       نظام

همچنين عناصر تبليغات به همين گونه باعث ايجـاد         . مثل گوينده زن يا مرد ايجاد شوند      
تـضاد  . تـوان آنهـا را روابـط همنـشيني ناميـد      كه مـي شوند  روابط پيوندي و ارتباطي مي  

تواند در ارتباط با يك جنبه متفـاوت از يـك تبليـغ               صوتي گوينده زن و گوينده مرد مي      
 و فـضاي عـاطفي و زنانـه يـا جـدي و              **افـزاري   يا سخت  *افزاري  مثالً  نوع كاالي نرم    

                                                      
  .افزاري كااليي است كه با پاكي، تميزي و لطافت سر وكار دارد كاالي نرم* 

  .افزاري كااليي است كه از استحكام، ايستايي، دوام و سختي برخوردار است كاالي سخت** 
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  . مردانه در اين الگوهاي همنشيني تركيب شود
نوع نشانه انساني يعني شـمايل، نمايـه و نمـاد را مطـرح كـرده                گفتيم كه پيرس سه     

ها، استراتژي مهمي در تبليغات است مثل كـاربرد نـام آواهـا در                استفاده از شمايل  . است
  . )مثل صداي پق به هنگام باز كردن در نوشابه(تبليغات شنيداري 

بليغـات شـنيداري    هاست؛ مـثالً در ت      استراتژي مهم ديگر در تبليغات استفاده از نمايه       
اي از فـضاي صـبحگاهي يـا خـوردن صـبحانه را بـه ذهـن                  پخش صداي خروس نمايه   

استفاده از نمادها هم در تبليغات بسيار فراگير است مثـل كـاربرد             . كند  شنونده متبادر مي  
مـثالً  . يابنـد  اي قراردادي با مدلولشان معنا مـي  واژگان در متن تبليغات كه از طريق رابطه       

، نام كاال كه خود به نوعي دال روساختي اسـت همـراه   »پارس«االهاي خانگي در تبليغ ك  
با صوت گوينده مرد و لحن كالم مردانه، جدي و پرابهت او يـادآور اسـطوره پارسـيان،                  

ـ      حال اگر اين تبليغ در برنامه     . هخامنشيان و عظمت ايرانيان است     رق ملـي   اي با عنوان ِع
يـك  . گذار است   بالند تأثير   ر گذشته پرافتخار خود مي    پخش شود مطمئناً  بر ايرانيان كه ب       

تواند بيشتر از يك متن، اصـلي را ارائـه دهـد كـه باعـث                  تبليغ به دليل بينامتني بودن مي     
ارتباط با پيام     ايجاد معناي مشترك و جاي گرفتن آن در ذهن مخاطب و حذف معاني بي             

  . گردد  تبليغ 
هـاي كالمـي بهـره     ه طور موثري از انواع روشهاي تبليغاتي ب   مبلغان براي ايجاد متن   

استفاده از اشعار و شعارهاي تبليغـاتي، اسـتفاده از   : گيرند كه بعضي از آنها عبارتند از     مي
 تكرار   ،»دريا همان درياست  «؛ تكرار واژگان مثل     »مطمئن انتخاب كنيد  «حالت امري مثل    

اربرد واژه بـه معنـاي ديگـر،         استفاده از شيوه گفتگو مثل مصاحبه بـا افـراد، كـ             اصوات،
  . استفاده از تكنيك جان بخشي

دهند بـه     هاي كاالي تبليغي را نشان مي       هاي تجاري و لوگوها كه برخي از ويژگي         نام
 يك شمايل صوتي بـه حـساب   Ritz Crackersشمايل ديداري معروف هستند ولي نام 

) شـور  بيـسكويت (نمكـي  دهد كه از خوردن كراكـر   آيد چون طنيني را به نام كاال مي        مي
گونه است نام آواهايي مثل قلپ قلـپ كـه صـداي توليـد شـده از                   همين. شود  ايجاد مي 

هـاي   به مثال). Beasley & Danesi , 2002 :61-62(دهد  اي را نشان مي نوشيدن نوشابه
  .را نيز افزود» مزمز«توان نام تجاري كاالي  فوق، مي
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  بررسي و تحليل چند تبليغ راديويي

ينجا با استفاده از اصول نظري طرح شـده، تجزيـه و تحليـل نـشانه شـناختي و                   در ا 
  : شود گفتماني چند تبليغ راديويي ارائه مي

  »كاسترول اولتراماكس«تبليغ راديويي روغن موتور 

صـداي بـوق و رفـت و        (ايد دو تا كاميون با هم حرف بزنند؟           تا حاال شنيده  : گوينده
  )ها آمد اتومبيل

  )كند ناله مي(: بازيگر اول
   خرابي داشتي؟؟ سرحال نيستي، جاده ناجور بودي؟داداش ها، چيه: بازيگر دوم

هـا هـم كـه     ايـن جـاده   .  راستش اين اواخر فشار روغن زياد ثابتي نداشـتم          ـ اي بابا،  
  .)باكشش صدا(ام كردند، گرما را كه هم نگو، چقدر حالم بده  بيچاره

كاسترول «و را داشتم تا اينكه صاحبم واسم        منم وضعيت ت  . ـ ببين داداش غصه نخور    
  . گرفت» اولتراماكس

  ؟»كاسترول اولتراماكس«ـ 
  »كاسترول اولتراماكس«ـ آره داداش، 

  ؛هاي قديمي، روغن موتور كاسترول اولتراماكس آوري جديد براي كاميون فن«: گوينده
ت بـه   فرمول چهار فصل كاسترول اولتراماكس از لحظه استارت روغـن را بـه سـرع              

قطعات حساس رسانده و در شرايط سـخت كـاري از موتـور كـاميون شـما محافظـت                    
  ».كند مي

  »هاي قديمي فن آوري جديد براي كاميون«
  »كاسترول اولتراماكس«
  )با لحني زيبا و آرام و بدون موسيقي(» روغن موتوري كه در انتظارش بوديد«

با لحني با   (» ل انگلستان كاسترو«تحت ليسانس   » كاسترول ايران «محصولي از شركت    
  )قدرت و پر ابهت

شـده   ضبط   1383   دي 5اين تبليغ راديويي از بخش صبحگاهي شبكه سراسري روز          
  . انيه است ث60و مدت آن 
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 بـراي   ، كه كاالي خارجي جنس مرغـوبي اسـت        تصوراين  : اي تبليغ   تحليل اسطوره 
 ةاسـطور . سـت يك مصرف كننده ايراني بـه صـورت نـوعي بـاور و اسـطوره درآمـده ا                 

.  با اسطوره ديگـري بـه نـام اسـطوره قـدرت در تعامـل اسـت            مرغوبيت كاالي خارجي  
واقعيت اين است كه ما با مقهور شدن در برابر كاالي خارجي در واقـع مقهـور قـدرت                   

بـا خريـد كـاالي خـارجي هـم          . شـويم   ساخت، سرمايه و ذكاوت توليد كنندگان آن مي       
اطمينان خاطري از مصرف آن كاال به وجـود         و  نيت  شود و هم ام     مسرتي در ما ايجاد مي    

  . آيد مي
هنگامي كه در يك تبليغ راديويي از نظـارت و تاييـد كـشور يـا نهادهـاي خـارجي                    

شود، در واقع شنونده با شنيدن نام اين كشور يا نهادها در خصوص كـاركرد                 صحبت مي 
  . يابد كاال اطمينان خاطر مي

هـاي معتبـر ايرانـي بـر      ها و شركت ه نظارت اداره در برخي متون تبليغات راديويي، ب     
شـنويم، كـسب اعتبـار از           همچنان كه در اين تبليغ راديويي مي      . شود  توليد كاال اشاره مي   

دادن و ابالغ     نهاد معتبر ايراني يعني شركت كاسترول ايران هم كوششي است براي شكل           
طوره خـارجي نيـست ولـي    البته با اينكه قدرت اين پيام همچون قدرت اس       . اين اسطوره 

  .   است» قدرت ديگري«و » قدرت«به نوعي نشانگر آرزوي جامعه ايراني در حصول به 
آنچه در اليه متني زبـاني ايـن نمونـه تبليـغ             :هاي نمايشي   پردازي و جنبه    شخصيت

راديويي قابل ذكر است بيان يك جمله سوالي و تعجب برانگيز در  ابتداي تبليـغ اسـت                  
يعنـي  . كنـد    را كنجكاو و آماده شنيدن اين واقعه عجيـب و غريـب مـي              كه ذهن شنونده  

  » ايد دو تا كاميون با هم حرف بزنند؟ تا حاال شنيده«جمله 
آوري جديـد     فـن «در عبارت   » قديمي«و  » جديد«هاي    عالوه بر عنصر تضاد بين واژه     

در گفتگوي  و نيز هماهنگي و همنشيني آنها با اجزاي نمايش،          » هاي قديمي   براي كاميون 
دو بازيگر و اطالعاتي كه بازيگر دوم در ـ نقش فردي سرحال و پرانـرژي ـ بـه بـازيگر      

اي نقش ارجاعي زبان و نقش  دهد به گونه اول ـ در نقش فردي سالخورده و رنجورـ مي 
  . اند ترغيبي آن در هم ادغام شده

 تبليـغ راديـويي بـه       از جمله عوامل پيرازباني يا به عبارتي ديگر اليه متني كه در اين            
تأكيد و تكيه مجريـان تبليـغ       : رسد لحن كالم مردانه و صداي بم گوينده است          گوش مي 

كه صداي پر ابهت حـسين   (در بيان نام اولتراماكس و صداي پرطنين بازيگر دوم نمايش           
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هـاي سـنگين را بـه ذهـن           قدرت كاال و لحـن قدرتمنـد راننـده اتومبيـل          ) عرفاني است 
  . آورد مي

رعي متني ژانر تبليغ نيز، به صورت ژانر نمايشي، به سـبكي سـاده و عاميانـه و       اليه ف 
  . هاي سنگين ارائه شده است در قالب گونه گفتاري رانندگان ماشين

در واقـع ايـن     . با توجه به نوع كاال و كاربرد آن، بازيگران و مجري تبليغ مرد هستند             
جامعه نوع كاال و نوع شغل با نـوع         انتخاب بازيگر بيانگر اين مفهوم ضمني است كه در          

 و   جنسيت هماهنگي دارد و به عبارتي القاگر اين نكته است كه مردان در مشاغل سخت              
  . كنند هاي آرام و راحت و خدماتي فعاليت مي پرزحمت و زنان در مشاغلي با محيط

اليه ديگر اين تبليغ راديويي كه در فضاسازي نمايش در ذهن شـنونده نقـش مهمـي       
. ها درجاده است     متني صداي محيطي بوق و صداي رفت و آمد اتومبيل           كند، اليه   ا مي ايف

شود تا شنونده بتواند ايـن       اين صدا در ابتداي تبليغ و بعد از بيان جمله سؤالي پخش مي            
اما، تكنيكي كـه در طراحـي ايـن         . انگيز را بهتر در ذهن خود تجسم كند         بر  پديده تعجب 

: اسـت » انسان پنـداري «يا » جان بخشي«كند، روش   سته ايفا مي  تبليغ راديويي نقشي برج   
كـاميون اول نـشانگر فـردي     . دو كاميون، تجسمي از دو انسان در زندگي واقعي هـستند          
دانـد كـه فـرد        شـنونده مـي   . رنجور و فرتوت است كه صدايي نـاالن و بيمارگونـه دارد           

اي نياز دارد     تقويت كننده شود و به مواد       سالخورده با عوارض پيري و كهولت مواجه مي       
 نوسان در فشار خـون      ،يكي از اين عوارض   . تا بتواند زندگي روزمره خود را سپري كند       

همـان  . است كه در اين نمايش ، كاركرد روغن در موتور كاميون به آن تشبيه شده است               
گونه كه خون مايع حياتي بدن انسان است، روغن موتور كاميون هم نقشي حياتي بـراي           

  . كند ون بازي ميكامي
اي از فردي سالم و پرانرژي با صدايي رسـا و بلنـد اسـت كـه بـا                     كاميون دوم نشانه  

مصرف مواد غذايي مناسب يعني روغن موتور با كيفيت، از انرژي الزم برخوردار اسـت               
گفتگـوي دو كـاميون ـ يـا تجـسم      . دهد هاي خود را به بهترين شكل انجام مي و فعاليت

را بيـشتر  » قـديمي «و » جديـد «هـاي   ر بـين واژه فرد جوان و فرد پير ـ تـضاد موجـود د   
  . كند تقويت مي

طراحي تبليغ راديويي به صورت نمايشي ظاهراً كاركرد ارتبـاطي بهتـري نـسبت بـه                
تـري را الزم      ارائه مستقيم اطالعات دارد و با توجه به نبود تصوير در راديو، متن طوالني             
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ي جديد را به مخاطب بدهد و هـم او          دارد تا بتواند هم اطالعات الزم در مورد اين كاال         
  . را ترغيب به خريد و مصرف آن كند

  »محصوالت پارس«تبليغ راديويي 

  :گوينده مرد
، يك نام آشنا، آغاز همكاري پيوسته با توليد كنندگان معتبر جهاني، بـا بـيش    »پارس«

  .  نمايندگي و خدمات پس از فروش در سراسر كشور400از 
  »سآوري ديجيتالي پار فن«
  )پخش موسيقي(

  . اين تبليغ از بخش عصرگاهي شبكه سراسري ضبط شده است
هاي ضـمني مخـتص فرهنـگ     از آنجا كه در اين تبليغ راديويي وجه بارزي از داللت     

ايراني وجود دارد، لذا بحثي مختصر در اين خصوص قبـل از بررسـي عوامـل زبـاني و                   
  . افزايد زباني تبليغ به غناي مطلب مي غير

اسـت كـه   » پـارس «ترين عنصر كالمي در ايـن تبليـغ واژه          قوي :كالمي تبليغ عنصر  
به طور عام بر آنچه كه در ايـران  » پارس«واژه . شماري است هاي ضمني بي    داراي داللت 

بوده اشاره دارد و در وجه تسميه ايـن نـام بـراي محـصوالت ديجيتـالي،                 ) پارس(قديم  
  .  نمودهاي ضمني اين كلمه رجوع توان به داللت مي

در واقع سطح اول معنا در اين نام بر ايراني بودن كاال داللت دارد، اما سطوح معنايي                 
» هـا   سرزمين پـارس  «يا همان   » پرشيا«. گيرد  شكل مي » پرشيا « ديگر آن در ارتباط با كلمه     

مكاني است در دوره هخامنـشي و ساسـاني كـه از شـوكت، اعتبـار و قـدرت فراوانـي                     
اي مكنـت و قـدرت اجـداد           در واقع اين كلمـه امـروزه بـه گونـه           .برخوردار بوده است  

كورش كبير، داريوش بزرگ، تخت جمشيد، پاسـارگاد        . آورد  هخامنشي ما را به ذهن مي     
اين كلمه به عنـوان نـام       . شوند  تداعي مي » پارس«هايي هستند كه با شنيدن كلمه         همه نام 

معنـايي آن را در دو سـطح  بررسـي    هاي  كاال به كار رفته است از اين رو زنجيره داللت         
  . كنيم مي

  كاالي ايراني = كااليي منتسب به پارس : سطح نخست معنا
سـرمايه و ثـروت آن   = قدرت و شكوه ايران قديم = سرزمين پارس   : سطح دوم معنا  
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  اعتبار تاريخي اين كاال= 
. ِيابـد   يدر واقع اين زنجيره معنايي با رجوع به دانش شناختي يك فرد ايراني معنا مـ               

هـاي   و در نظـر گـرفتن داللـت     » پـارس «به عبارتي طراح تبليغ اين كاال با استفاده از نام           
تـرين نكتـه در       مهـم (ضمني اين كلمه سعي كرده است تا از آن در جهت جلب اعتمـاد               

» پـارس خـودرو   «هاي اضافي چـون       چيزي كه در تركيب   . استفاده نمايد ) جذب مشتري 
  . هم وجود دارد
 يكي از صنايع لفظي است كـه در آن از يـك مـدلول بـه جـاي             مجاز،: ازكاربرد مج 

يكـي از انـواع مجـاز،       . شـود     مدلول ديگري كه با آن در ارتباط مستقيم است استفاده مي          
  . استفاده از جزء به جاي كل است

اي كـه بـه جـاي كـل           گاهي نام كاال در يك تبليغ كاربردي مجازي دارد، يعني نشانه          
  . يابد اركرد تداعي معاني مينشيند و ك مي

شود اما اين نام معرف چيز ديگري است          شنيده مي » پارس«در اين تبليغ راديويي نام      
مجـاز از   »  پارس«اي،    شناسي اليه   از ديدگاه نشانه  . كه با آن مرتبط بوده ولي حضور ندارد       

بـاالتر  است و بديهي است كه در اينجا اطالعات متني به سطح            » كاالهاي خانگي پارس  «
  . رسد هاي بيرون از زبان مي از جمله و به سطوح اليه

اي ساده و داراي جنبه نمادين است، جالل و فخر و منش ايرانيان را               كه واژه » پارس«
كااليي است كـه بـا مـصرف آن تمـامي آن         » پارس«به عبارتي   . كند  در گذشته تداعي مي   

  . شود شكوه و عظمت پيشين تجديد مي
هـايي در جهـت احيـاي شـكوه و جـالل از               بر داللت ) پارس(تبليغ  هاي كالمي     اليه

آغـاز همكـاري پيوسـته بـا        «بـه ويـژه در عبـارت        . كننـد   دست رفته ايرانيان تأكيـد مـي      
هـا بيـشتر در       »ايرانـي «، اين تـالش را بـراي احيـاي شـكوه            »توليدكنندگان معتبر جهاني  

  . يابيم مي
ر آن تبليغاتي و بدون استفاده از فعـل         ژان. اين تبليغ از پنج عبارت تشكيل شده است       

  . يابد در متن تبليغ است و طول عبارات طي تبليغ افزايش مي
از » پـارس، يـك نـام آشـنا    «همچنين وزن آفريني زيبايي در ابتداي تبليغ در عبـارت     

  . ايجاد شده است/ â/ طريق تكرار واكه كشيده 
كه نمايانگر بـه روز بـودن و        » سآوري ديجيتالي پار    فن« شعار تبليغي    ،در اليه زباني  
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و يا  » همكاري با نهادهاي معتبر جهاني    «با اعالم   . شود  تكنولوژي جديد كاالست ذكر مي    
البته هيچگـاه   . متوجه نقش ارجاعي زبان خواهيم شد     »  نمايندگي در سراسر كشور    400«

ت تا  در اينجا فقط سعي شده اس     . كند  شنونده مستقيماً در معاني ضمني تأمل و دقت نمي        
  . بنا به نظر بارت كيفيت كاال كمي شود و براي ترغيب شنونده گامي برداشته شود

افزاري ـ وسايل صوتي و تصويري ـ است، لذا متناسب با ويژگـي     كاال از نوع سخت
  . سختي و ايستايي كاال، گويندة مرد براي اجراي تبليغ برگزيده شده است

بـسيار پـر ابهـت و     / pârs/ ينـده در اداي كلمـه        لحـن گو    در اليه متني عوامل پيرازباني،    
 / nâm / ،/âŝena  / ، /âqâz /همچنين وي واژگان . است» پارسيان«نشانگر عظمت و شكوه 

اي بـر ايـن اسـطوره ملـي      كند و شايد بـه گونـه   را با تأكيد قرائت مي / sarâsare kešvar/ و 
  . گذارد صحه مي

ه شكل صداي طبل است كه گويي شاخـصي از          اليه متني موسيقي، در ابتداي تبليغ ب      
به هنگام قرائت متن، موسيقي پس زمينه سـرعتي متناسـب بـا    . اعالم يك خبر مهم است 

شـنيده  » دينـگ دينـگ  «اجراي تبليغ دارد ولي در پايان تبليغ، موسيقي به شـكل صـداي      
  . شود تا بتواند كاركرد ديجيتالي كاال را به ذهن شنونده القا كند مي

سي اين تبليغ راديويي از ديدگاه گفتماني، خواهيم ديد كه در اينجـا تأكيـد و                در برر 
شـكوه  «و » ايراني بـودن « بيشتر بر دانش پيشين شنونده است، چرا كه او اسطوره  ،تمركز

و نيز اطالعاتي از اين كاال و كيفيت آن را در ذهن دارد، اين نام بـراي او آشـنا               » پارسيان
كافي است تا اين رمزگان براي او يادآوري شود و اطالعـي            و شناخته شده است و فقط       

  . نو به او انتقال يابد
اسطوره ايراني و شكوه و جـالل در نـزد ايرانـي بـسيار قدرتمنـد اسـت امـا اعـالم                      

كنندگان معتبر جهاني نشان دهنده وابستگي اين اعتبـار بـه يـك منـشأ                 همكاري با توليد  
  .  معتبر جهاني استاعتبار بخش ديگر يعني توليد كنندگان

نيز در كنـار دانـش پيـشين شـنونده، از اصـول             » عظمت ايرانيان و پارسيان   «اسطورة  
  . شود برجسته اين تبليغ راديويي محسوب مي
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  »ث. ب. آ«تبليغ راديويي 

  :بافت موقعيتي

  )شود صداي گوش آزار گريه كودك پخش مي(
  )پخش موسيقي آرام(

  بازي، تفكر كودك است: گوينده مرد
  .  او بازي، تمريني است براي آينده

  . بازي، الفباي زندگي است
  . الفباي پاكيزگي است» ث. ب. آ«

  . ام نيستم ، ديگه نگران بازي كردن بچه»ث. ب. آ«: گوينده زن
  )دينگ: صداي محيطي پاياني(

  .اين تبليغ از بخش عصرگاهي شبكه پيام ضبط شده است
هـاي يـادگيري      سي و با گسترش اصول ايـده      شنا   در حوزه علوم روان    :داللت ضمني 

هاي بسيار، معلوم شده است كه ذهن كـودك         ها و بررسي    شناختي و نيز با انجام آزمايش     
كـودك دوسـت دارد تـا       . كند  كند پردازش مي    آنچه را از محيط اطراف خود دريافت مي       

  . جو و كسب اطالعات بپردازد و خود به كشف رموز، تحقيق و جست
هـايي بـالقوه دارد لـذا     ن باوريم كه كودك فعال و خالق است و استعداد  امروزه بر اي  

بـه  . بايد بازي كند، بياموزد و مهارت كسب كند تا استعدادهايش از قوه به فعـل در آيـد          
  . عبارتي، بازي نشانه التزامي وجود كودك است و كودك بدون بازي ديگر كودك نيست

دك و در نتيجـه يـادگيري و كـسب          شرط الزم براي پرورش هر چه بيشتر ذهن كـو         
كه خود موجب توانايي در برخورد بـا مـسائل زنـدگي در             (هاي بيشتر توسط او       مهارت

ايجاد محيطي پر بار و غني از اطالعات و در عـين حـال جـذاب  بـراي     ؛ )شود آينده مي 
ما با فراهم آوردن اسباب بازي مناسب براي كودك بـه ايجـاد ايـن محـيط     . كودك است 

اسطوره فلسفي و علمي اين تبليغ راديـويي در بهتـرين شـكل نمـادي از          . كنيم كمك مي 
  . هاي زندگي به كودك است آموزش مهارت

 اين تبليغ با استفاده از تـشابه نـام كـاال و الفبـا، هـم ابهـام            :صنعت قياس و استعاره   
طـراح  . پـردازد   كند و هم به بيان يك نظريه علمي مـي           بسياري در ذهن شنونده خلق مي     
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تبليغ با اين شيوه و استفاده از واژگاني علمي در محور همنشيني درصدد تحقـق هـدف                 
دهـد ايـن تعبيـر را از طريـق            خود است و با توضيح و تفسيري كه گوينده از بازي مـي            

اين قيـاس يـا بـه عبـارتي اسـتعاره بـه             . دهد  انتقال مي » ث. ب.آ«قياس به نام كاال يعني      
  :دهد ي ما را افزايش مياي تفكر استداللي و قياس گونه

اين بازي زحماتي را بـراي  (، الفباي زندگي اوست كبازي كود: مقدمه اول : استدالل
  )مادر، در بر دارد

  . الفباي پاكيزگي است» ث.ب.آ«: ي دوم مقدمه
  . رسد با مصرف اين ماده شوينده دردسرهاي مادر به اتمام مي: نتيجه

  
      بازي كودك ث                     . ب.آ: قياس

  كاركردشويندگي              كاركرد تفكر
  

  الفباي پاكيزگي                 الفباي زندگي  
كودك با دستكاري ابزاري كـه در اطـراف خـود دارد درصـدد ارضـاي              :پيام ضمني 

كنـد،   شـكند، خـراب مـي    او وسـايل دور و برخـود را مـي   . حس كنجكاوي خود اسـت    
و اينجاست كه متوجه پيام ضمني اين تبليغ يعني نگرانـي مـادر ـ    .. .پاشد و  ريزد، مي مي

هـاي كـودك و     فردي كه بيشتر اوقات در كنار اوست ـ از شلوغ كاري و دردسر آفرينـي  
  .شويم به عبارتي نگراني او از اين الفباي زندگي مي

كه ديگـر  شود  با معرفي نام كاال و كاركرد آن در پاكيزگي منزل، اين گونه استنباط مي      
توانـد اجـازه      ها به اتمام رسيده است ومادر با آرامش خـاطر مـي               ها و دغدغه    اين نگراني 

  .  تفكر و كسب مهارت را به كودك بدهد بازي و يا همان شيوه
 داللت هاي ضمني آن را ترسـيم        اگر نحوه همنشيني جمالت در متن تبليغ و زنجيره        

  : تن راديويي خواهيم شد اين م هاي سازنده كنيم متوجه تعامل اليه
= شلوغ كاري   = الفباي زندگي   = كشف رموز و تفكر     = كنجكاوي  = بازي  = كودك  

=  شوينده    ماده) = حالل مشكالت (ث  .ب.آ= ايجاد زحمت و دردسر نظافت براي مادر        
  . هاي مادر نيرفع نگرا= الفباي پاكيزگي 

. آ(با تشبيه نام كاال     . ني هستيم در اليه متني زباني در نام كاال شاهد نوعي بازي واژگا          
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 بـرانگيختن   شـود كـه ضـمن       ايجاد مـي   در ذهن شنونده ابهامي      ،حروف الفبا به  ) ث. ب
  .  معاني ضمني تبليغ را دريابدكند تا را وادار ميحس كنجكاوي او، وي 

  : در قسمت شعار تبليغ، نام كاال مترادف با كاركرد آن معرفي شده است
  » يث، الفباي پاكيزگ.ب.آ«

رسد با اعمال اين شيوه و طرح ابهام در تبليغ، نقش ترغيبي زبان بيـشتر از               به نظر مي  
چرا كه شنونده دانش پيـشيني از ايـن نـوع           . نقش اطالعي آن كاركرد تبليغي داشته باشد      

ها در ذهن ندارد و بـا طـرح ايـن ابهـام      كاال از طريق رمزگان اين رسانه و يا ساير رسانه 
  . گيرد ه خاطر سپاري نام كاال و نهايتاً خريد كاال مؤثرتر صورت ميترغيب او براي ب

. گوينده قسمت علمي و انشايي متن تبليغ، مـرد اسـت            در اليه متني عوامل پيرازباني،    
هـاي زبرزنجيـري لحـن كـالم او، از جملـه              اين نوع انتخاب گوينده بـا همـان ويژگـي         

همه شايد شاخصي از اين / alefbâ  /و/ bâzi/در واژگان  / â/هاي آوايي بر واكة  كشش
موضوع باشد كه مرد نقش آموزشي و بيان سـخنان جـدي و علمـي را بهتـر از زن ايفـا                  

  . كند مي
با دريافت اين صـداي زنانـه و لحـن          . شنويم  صداي گوينده زن را در پايان تبليغ مي       

يان مـادر و  آرام و نرم اين جنسيت و گفتار عاطفي او، فضايي آرام و صميمي از روابط م     
  . شود كودك در ذهن ايجاد مي

رسد در اين رسانه صوتي و به ويژه در اين            اليه متني صداهاي محيطي كه به نظر مي       
تبليغ، كاركرد فضاسازي مطلوبي در ذهن شـنونده داشـته باشـد پخـش صـداي گـوش                  

 اي از فضاي مربوط به پرورش       اين صدا نمايه  .  كودك در ابتداي تبليغ است      خراش گريه 
 مادر آمادگي شـنيدن ايـن تبليـغ را           كودك و مشكالت مربوط به آن است كه به شنونده         

  . دهد مي
زدن با انگشت به يك       همچنين صداي دينگ در پايان تبليغ شاخصي از صداي ضربه         

  . دهد ليوان تميز است كه به نوعي كاركرد مطلوب كاالي تبليغي را نشان مي

  »بانك مسكن«تبليغ راديويي 

  : ه مردخوانند
  از آن خاك، انسان پاك آفريد  به نام خدايي كه خاك آفريد

  كه در بانك مسكن چنين سعي ما   به يادش همه كار و هر رأي ما 
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  به آنچه بود رسم و راه بهي  دهي   به پاسخ به خدمت رساني،
  به آسايش پير روشن روان    روشن هر جوان ةبه آِيند

  بادي ملك ايران زمين به آ  بكوشيم در بانك مسكن چنين 
  .اين تبليغ از بخش صبحگاهي شبكه پيام ضبط شده است

رسـد،   ترين عنصر كالمي كه در اين تبليغ راديويي به گـوش مـي   قوي: عنصر كالمي 
مسكن به معناي محل سـكني، محـل تـسكين آالم،           . است» مسكن«نام بانك، يعني واژه     

خود نوعي داللت ضمني تبليغ تلقي      ها،    محل آرامش و آسايش و محل رهايي از دغدغه        
دهد و متن شعر تبليـغ   به عبارتي، اين نام كاركرد اصلي اين موسسه را نشان مي         . شود    مي

  . اند و عوامل ديگر براي اثبات اين كاركرد و تاكيد بر معنايي خاص به كار گرفته شده
ارد كه اين بانك هاي كالمي تبليغ و نوع شعر آن بر اين نكته داللت د            تعامل ميان اليه  

  . در جهت برآورده شدن يكي از نيازهاي انساني سعي و تالش دارد
ها به داشتن منزل شخصي و نهايتـاً رفـاه خـانواده، بـه                ظاهراً اين نياز و عالقه ايراني     

نگراني از افزايش اجاره بها و يـا        . گردد  علت مشكالت اقتصادي داخل كشور تشديد مي      
با شنيدن نام اين بانك اين تعبير به        .  يك فرد ايراني است    قيمت منزل در هر سال دغدغه     

 او را براي رفـع ايـن    تواند آرزو و خواسته  آيد كه اين موسسه بانكي مي       ذهن شنونده مي  
  . نگراني تحقق بخشد

آيد،   به ذهن شنونده مي   » بانك مسكن «يك داللت ضمني كه از تبليغ       : داللت ضمني 
گذاري در اين بانك اين نياز اوليه خـود را   اند با سرمايه تو  اين است كه هر فرد ايراني مي      

» ايـران «محقق كند و نيز با مشاركت در اين امر اقتصادي سـبب آبـادي سـرزمين خـود                   
هاي فـردي و اجتمـاعي بهتـر خواهـد            به عبارتي، كيفيت زندگي انسان با كوشش      . گردد

  . شد
ايـن  . ر مـتن تبليـغ برسـاند   تواند ما را به معني پنهان ديگـري د  اين معناي ضمني مي 

ايدئولوژي كه آفرينش انسان به قدرت خداي دانا و توانا بـوده اسـت، ريـشه در آيـات                   
هاي مقدس آسـماني دارد و محتـواي مـتن ايـن تبليـغ بـر ايـن                    قرآني و نيز ديگر كتاب    

 سـوره انعـام آفـرينش انـسان از          2چنان كه در آيـه      . معتقدات ديني صحه گذاشته است    
، او كسي است كـه شـما را از خـاك     »هوالذي خلقكم من طين   «: ه است خاك مطرح شد  

  . آفريد
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شناسد و به     ما معتقديم كه آفريدگار جهان احتياجات مخلوقات خود را به خوبي مي           
او به اسرار   . انسان نيروي تفكر و قدرت بدني بخشيده تا بكوشد كشور خود را آباد كند             

به همـين دليـل برنامـه زنـدگي انـسان را            . تآفرينش انسان و شرايط زندگي او آگاه اس       
هاي قرآن ـ عمل كنند سـعادتمند    تنظيم كرده است و كساني كه به اين برنامه ـ راهنمايي 

  . شوند مي
اين اسطوره ديني و ميهني كه در اين تبليغ مدنظر است، هـم بيـانگر و بـازنمودي از            

» بانـك مـسكن  « بر دارد كه دانايي و توانايي خداوند است و هم اين معناي ضمني را در  
گيـرد و  هـم تقويـت كننـده      از نظام ايدئولوژيك براي تبليغ فعاليت بانكي خود بهره مي 

 ،در جهت انطباق با فرهنگ ملي و ديني مـا         » بانك مسكن «تبليغ  . اين نظام نگرشي است   
درايت و دورانديشي، خدمت رساني، پاسخگويي و اقـدامات بانـك را بـراي عمـران و                 

  . كند يران زمين القا ميآبادي ا
و گام برداشتن انسان در مسير قـرب       » تكامل و تعالي انسان   «و  » خداگونگي«اسطوره  

تواند ناخودآگـاه و   هايي كه در اين شعر نهفته است، نمي به خدا همچنين نويدها و وعده   
در واقـع طراحـي ايـن تبليـغ، چيـدمان ابيـات و نحـوه خوانـدن و            . هدف بوده باشد    بي

هـاي معنـايي اسـت كـه در ادامـه بـه آن                ه شعر هر كدام به تنهايي داراي داللـت        خوانند
  . خواهيم پرداخت

به طور مثـال، ابيـات اول و دوم شـعر از خـدا، آفـرينش انـسان بـه عنـوان اشـرف                        
، آگـاهي باريتعـالي از نيازهـاي مـادي و معنـوي        )ارزش   بي  اين ماده (مخلوقات از خاك    

در ابيـات سـوم و   . ال انـسان و غيـره يـاد كـرده اسـت      مخلوقش، نظارت او بر همه اعم     
هـا و داراي نيرويـي عظـيم قـرار            را در جايگاهي برتـر از انـسان       » بانك مسكن «چهارم،  

 افراد اعم از جوان و پير، مسائل آينـده و آرامـش آنـان اسـت و                   دهد كه به فكر همه      مي
گذاري افـراد در      ايهدر بيت آخر، با جلب همكاري و سرم       . سعي در رفع اين مسائل دارد     

در نهايت زنجيره معـاني ضـمني ايـن         . كند  اين بانك به عمران و آبادي ايران دعوت مي        
  :توانيم بدين گونه ترسيم كنيم تبليغ راديويي را مي
بانـك  = تنظـيم برنامـه بـراي سـعادت او     = خلق انسان از خـاك      = خداي باريتعالي   

آبادي = بي به امكانات و آرامش بيشتر       دستيا= محلي براي رفع نيازهاي انسان      = مسكن  
  . مان ايران سرزمين
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نقش ارجاعي زبان در اين تبليغ آنچنان مشهود نيست ولي نقش ترغيبي زبان با ايـن                
  . شيوه شعري، لحن آواز پر طنين خواننده و بيان اهداف كاري اين بانك محرز است

شعار حماسي است كـه بـه        اليه متني فرعي ژانر اين تبليغ به صورت ژانر ادبيات و ا           
 مـرد و معمـوالً خواننـده        ،خواننـده ايـن تبليـغ منظـوم       . ژانر تبليغات انتقال يافته اسـت     

در /  â/  كـشيده      بـسيار روي واكـه      لحن صوت و كـالم او، تكيـه       . سرودهاي ملي است  
و غيره و شناختي كه شنونده از صداي او         / xodâ /   ،/nâm /  ،/xâk /  ،/âfarid/هاي    واژه

خواننـده تبليـغ ـ    .  قبل در ذهن خود دارد، همه نمادي از عظمت و ابهت بانك اسـت از
رق ملي ِع» ايران زمين«آقاي قره گزلو ـ با اين اوج صدا و كشيدن انتهاي تركيب اضافي  

  . انگيزد اي قدرتمند بر مي و ميهني ايرانيان را به گونه

  گيري  نتيجه

 ايـن   ،اي راديـويي سراسـري، جـوان و پيـام         ه  هايي از تبليغات شبكه     با بررسي نمونه  
هاي متعددي تشكيل شده است كـه   گونه استنتاج گرديد كه متن تبليغات راديويي از اليه      

هـاي متنـي بـر روي محـور           ايـن اليـه   . اند  هر يك نمود عيني و متني يك نظام رمزگاني        
به متن، يـك يـا   بسته . گذارند همنشيني در تعامل با يكديگر قرار دارند و بر هم تأثير مي      

هـاي متنـي متغيـر     شـود و ديگـر اليـه    هاي ديگر اصلي تلقي مـي  چند اليه نسبت به اليه    
ها كه در توليد و دريافت يك متن تبليغ راديويي دخالت دارند عبارتنـد                اين اليه . هستند

  :از
  ـ اليه زباني 

  ـ اليه عوامل پيرازباني 
  ـ اليه موسيقايي 

  ـ اليه صداهاي محيطي 
  گروه، برنامه  عنوان شبكه،ـ اليه

  ـ اليه زمان پخش تبليغ 
  ـ اليه ژانر    

شـود، از انـسجام منطقـي     به طور كلي، تبليغ راديويي در قالب جمـالت محقـق مـي          
برخوردار است و بر مبناي تجربيات مشترك گوينده و شنونده و اطالعات خارج از متن             



  125 ���� شناسي تبليغات راديويي از ديدگاه نشانه  

 اين كه شنونده را به خريد كاال و يا      هدف آن انتقال اطالعات است و مهمتر      . گردد  بنا مي 
) شـنونده (در اين متن ارتباطي كه فرستنده و گيرنـده          . كند  استفاده از خدمتي ترغيب مي    

يابـد،    گـردد و بـه مخاطـب انتقـال مـي            اي صوتي توليـد مـي       دارد و در يك بافت رسانه     
عوامـل  (ي هاي فرعـ   و نيز اليه)گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي   (هاي متني اصلي      اليه

 نقش ترغيبي خود را هم بـه طـور مـستقيم و    )عنوان، زمان پخش و ژانر تبليغ     پيرازباني،  
كنند تا هدف از طراحي اين مـتن تبليغـي راديـويي يعنـي       مستقيم ايفا مي    هم به طور غير   

  . ترغيب شنونده به بروز واكنش و خريد كاال محقق گردد
ـ   با توجه به تحليل    هـاي   رسـد ويژگـي   ژوهش بـه نظـر مـي   هاي انجام شده در ايـن پ

توان به    بسياري در كاركرد متني و ارتباطي تبليغات راديويي دخيل باشند كه از جمله مي             
هـاي تـصويري      دانش پيشين مشترك بين گوينده و شنونده كه از طريـق سـاير رمزگـان              

  گفتماني عاملي بسيار موثر است، برجسته سازي نام كـاال           حاصل شده است و از ديدگاه     
در ابتدا و انتهاي متن، طراحي شعار تبليغاتي، تأثير نقش ارجاعي و ترغيبي زبان، سـبك                

، كـسب اعتبـار از   ...)علمـي، نمايـشي، ورزشـي و    (، ژانـر تبليـغ   )نثر يا شعر (ارائه متن   
نهادهاي معتبر خارجي و ايراني، جنسيت گوينده يا خواننده تبليغ و عوامل زبرزنجيـري              

، نـام شـبكه،     )افزاري يا سخت افـزاري      نرم(اال يا خدمت تبليغي     خاص صداي او، نوع ك    
، موسـيقي و صـداهاي محيطـي        )صبحگاهي، عـصرگاهي، شـامگاهي    (زمان پخش تبليغ    

  . اشاره كرد
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   تاريخييها نمايش بازسازي زبان گفتاري فارسي در

  ∗∗∗∗دكتر سيد محسن حسيني موخر

  چكيده 

تـواي  هاي تاريخي كه تطبيق شكل، ساختار و مح         هاي تلويزيوني و نمايش     در مجموعه 
هاي تاريخي ضرورت دارد ايجاد توهم تاريخي و واقعيـت نمـايي              فيلمنامه با واقعيت  

هـاي زبـاني دوره مـوردنظر         كارگيري نثري كه براساس مختصات و ويژگي        ازطريق به 
نويسان   نويسان و نمايشنامه    در اين مقاله به فيلمنامه    . بازسازي شده باشد ضروري است    
هاي گفتگوي  هاي آن، شاخص  بان نمايشي و ويژگي   توصيه شده است ضمن توجه به ز      

هاي زبـان   مطلوب را درنظر بگيرند و با رعايت حدود و ميزان بازسازي زبان و تفاوت            
گفتار و نوشتار، پس از اتخاذ روش تحقيقي مناسب به نگارش فيلمنامه يـا نمايـشنامه                

  . تاريخي براساس زبان گفتاري دوره موردنظر اقدام كنند
سـطح آوايـي، واژگـاني و        نيز راهكارهايي براي بازسازي زبان گفتاري درسه      در پايان   

  . نحوي ارائه شده است
  

هـاي تلويزيـوني تـاريخي،        هـا و مجموعـه       زبان گفتار، زبان نمايش، فـيلم      :ها  كليد واژه 
   .نويسي فيلمنامه

                                                      
 ارسي دانشگاه لرستاناستاديار زبان و ادبيات ف ∗

86ER0003 
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  مقدمه 

از طريـق آن    اي دانست كه انسان بدان دست يافتـه و            توان نخستين رسانه    زبان را مي  
  . به روابط اجتماعي خود عينيت بخشيده است

اگـر تجلـي   . گفتار و نوشـتار : شود اين رسانه ارتباطي به دو صورت به كار گرفته مي       
هاي صوتي است و اگر به  زبان به شكل گفتار باشد، ماده به كار گرفته شده در آن، نشانه          

هرحـال ايـن      بـه . ي ديداري اسـت   ها  صورت نوشتار باشد، ماده اوليه و سازنده آن نشانه        
محور جانـشيني و  (اي از ضوابط و قواعد زباني       هاي صوتي و ديداري در مجموعه       نشانه

توانند آغازگر ارتباطي باشند كـه در صـورت       ها مي   ها و چينش    ، گزينش )محور همنشيني 
ل، ارسـا (ها و نيز زمينه مورد بحث، به يك تعامل زباني  وجود مخاطب آشنا به اين نشانه     

  . منجر خواهد شد) دريافت، درك و فهم پيام
در ايـن تغييـر و      . هر زبان در طول حيات خود مدام در حال تغييـر و تحـول اسـت               

گيرد، آواها و شيوه تركيب آنها با وضع پيشين           ها كه از جهات مختلف صورت مي        تبديل
ود همچنين  ش  يابد و آواهاي جديدي با قواعد واجي نوين در زبان متداول مي             تفاوت مي 

گيرنـد و    هاي ديگري جاي آنها را مـي        شوند، واژه   در گذر زمان برخي الفاظ فراموش مي      
در ساخت جمـالت و  . شوند كنند وضع مي  اي كه بر معناي جديدي داللت مي        الفاظ تازه 

طور كلي، صورت قديمي زبان رفته رفته فرامـوش   آيد و به هاي نو پديد مي  عبارات شيوه 
  . افتد  ميشود و از رواج مي

انـد، علـل و عوامـل ايـن       محققان و پژوهشگراني كه تحـول زبـان را بررسـي كـرده            
هاي دينـي و      در نظر اينان نهضت   . اند  دگرگوني را در دو جنبه دروني و بيروني برشمرده        

هـاي سياسـي و تعـامالت فرهنگـي، اقتـصادي و              اجتماعي، ارتباطـات علمـي، انقـالب      
كـارگيري مجـاز و       ه عوامل بيروني و مواردي چـون بـه        ها از جمل    اجتماعي با ديگر ملت   

كوشي از جملـه عوامـل      ها، تيره شدن معني آنها و كم        كنايه، شباهت لفظي و معنوي واژه     
  .)116 -104: 1378ابوالقاسمي، (شوند  دروني دگرگوني واژگان محسوب مي
شت،  قژاگنـد، چرخـ    ،برگستوان: اند واژگاني چون    براي مثال اين عوامل موجب شده     

 از زبان فارسي امروز خارج شوند و واژگاني چـون مـاهواره،             ؛جوالهه، گازر، بيستگاني  
يخچـال، پيكـان، جانبـاز و    :  وارد زبان شـوند و واژگـاني چـون    ؛اتومبيل، آنتن، كامپيوتر  

  . روشندل در معنايي تازه به كار روند
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) و معنـايي  دستوري، آوايـي، لغـوي      (هرچند تغيير و تحول زبان از جهات گوناگون         
 سرعت تحول معنايي و لغوي زبان بيشتر از تحوالت نحـوي و آوايـي               ،گيرد  صورت مي 

اند حال آنكه سـاختمان   رو بسياري از لغات و واژگان قديم فراموش شده آن است از اين   
  .  صرف نظر از تغييرات مختصر آن به نسبت ثابت مانده است،نحوي و صرفي زبان

ن فارسي مورد اسـتعمال در نـواحي مختلـف بـه چـشم              بيشترين اختالفي كه در زبا    
ايـن  . خورد در حوزه آوا  و واژگان است كه در واقـع همـان اخـتالف لهجـه اسـت                     مي

اختالف نيز نتيجه تأثير زبان محلي دوره ميانه بر زبان فارسي رسمي است براي مثال در                
 و در سيـستان، تـأثير        در آسياي ميانه، تأثير زبان سغدي      ؛لهجه خراسان، تاثير زبان پارتي    

هاي مختلف موجب اختالف در زبان        شود با اين همه، وجود لهجه       زبان سكايي ديده مي   
  ). 111 -110: 1371باقري، ( شود  نمي

نكته ديگر اينكه سرعت تغيير و تحول زبان گفتار به مراتب بيشتر از زبان نوشـتاري                
ـ         ت و ضـوابط مـدون و   و رسمي است زيرا زبان نوشتاري به سـبب وجـود خـط و كتاب

از سـوي ديگـر زبـان       . شـود   خاص نحوي، بسيار ديرتر از زبان گفتار دچـار تغييـر مـي            
ايـن  . هاي مختلف، نسبت به زبان نوشتاري تنوع بيـشتري دارد  گفتاري در مناطق و دوره 

ها و نيز ثبت نشدن دقيق زبان گفتار، پژوهشگراني را كه به مطالعه در حوزه زبان                 ويژگي
اي   درواقع محقق صرفاً بايد بـه پـاره   .كند  رو مي   پردازند با مشكالت متعدد روبه     گفتار مي 

هـاي تـاريخي داسـتاني و ادبـي يافـت             ها و اشارات پراكنده كه در البه الي كتاب          سرنخ
  . شود، بسنده كند مي

گيـري زبـان فارسـي دري برگـرديم،           هـاي نخـست شـكل       براي مثال هرقدر به سال    
  . نمايد شود تا جايي كه گاه غير ممكن مي  يشتر ميها ب دشواري اين پژوهش

هـاي    هاي تلويزيوني و نمـايش      از آنجا كه بازسازي زبان گفتاري فارسي در مجموعه        
تاريخي امري اجتناب ناپذير و ضروري است، در مقاله حاضر ضمن برشمردن موانـع و               

صار گذشته ارائه   ترين راهكارهاي بازسازي زبان گفتاري فارسي در اع         ها، مهم   محدوديت
نويـسان و   هايي فراروي محققان، پژوهشگران،  فيلمنامه خواهد شد و پيشنهادها و توصيه   

  .نمايشنامه نويسان قرار خواهد گرفت
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  بخشي از منابع موجود

ها در خصوص زبان گفتـاري فارسـي در اعـصار گذشـته، اطالعـاتي                 بخشي از يافته  
االخبار، تاريخ بخـارا      تاريخ طبري، عيون  . هاي تاريخي درج شده است      است كه در كتاب   

در برخي از متون عربي نيز به زبان گفتاري ايرانيان در           . اند  و تاريخ سيستان از اين جمله     
كـه جـاحظ   اسـت  از آن جمله، عبارتي . هاي نخست پس از اسالم اشاره شده است     سده
ـ   :  ذكر كرده است   »المحاسن واالضداد «در   :  رأي االحـالم ،اممن سعي رعي و من لَزمِ المن

هذا المعني سرقه من توقيعات انوشروان فَاِنَّه يقـول هـر كـه روذ چـرذ و هركـه خـسپذ             
   .)128: 1976حظ، جا(خواب بينذ 

كـرده اسـت      اين عبارت جاحظ، تصريح دارد كه انوشيروان به فارسي دري تكلم مي           
 مقدسـي در  نويـسان مـسلمان نيـز همچـون     گذشته از اين، برخي از جغرافـي    . نه پهلوي 

احسن التقاسيم، ابن حوقل در صـورت االرض، اصـطخري در المـسالك و الممالـك و                 
جغرافيـايي،  برخي مناطق هاي  البلدان هنگام ذكر شهرها و آبادي       ياقوت حموي در معجم   

براي مثال مقدسي هنگام معرفي شـهرهاي       . اند  اي به زبان و طرز گويش آنها داشته         اشاره
هـاي آن منـاطق ارائـه          اطالعات بسيار جالبي درخـصوص لهجـه       خراسان و ماوراءالنهر،  

  : دهد مي
دهنـد و   زبان نيشابوريان فصيح و مفهوم است جز اينكه اوايل كلمات را كـسره مـي       «

كننـد   زيـاد مـي  ] در افعـال [و نيز سيني بدون فايده » بيشو«و » بيگو«: افزايند مثل  يايي مي 
و رخـوت    و مانند اين و در زبـان ايـشان           »بخفتستي«و  » بگفتستي«و  » دستيبخور«: مثل

] حروف را [و خصومتي است كه     ) تكلف(لجاجي است و در زبان مردم سيستان تحامل         
  ).245: 1369بهار، (» كشند از ته سينه برآورده و بلند مي

اي كه در هر دوره تاريخي به موضوعاتي چون داستان، تاريخ، سـفرنامه             نثرهاي ساده 
اند، به واسطه ماهيت گزارشي و كـاربردي و نيـز             اختصاص يافته يا شرح احوال متصوفه     

در اين ميـان    . اند  هاي زبان گفتاري بوده     ها و شاخص    ژگي   همواره واجد وي   ،نوع مخاطب 
االوليا از آن جهت كه نويسندگان هنرمند         اي چون اسرارالتوحيد و تذكره      نثرهاي صوفيانه 
ت كنند حائز اهميت هستند بـراي مثـال بـه           اند عين عبارات مشايخ را ثب       آنها سعي داشته  

تــوان لهجــه مــردم نيــشابور را در گفتگــويي كــه بــين ابوســعيد ابــوالخير و  خــوبي مــي
  : الدوله، والي نيشابور صورت گرفته تشخيص داد سيف
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. چيست؟ گفـت مـرا بپـذير   : شيخ گفت. ابراهيم نيال پيش تخت شيخ آمد و بايستاد    «
چون سه بار بگفت شيخ     » بايدم«: گفت» وا  نت«: گفتشيخ  » بايدم«گفت  » نت وا «: گفت

  ). 116اسرار التوحيد، (» ...تيز در وي نگريست 
هـايي    فعـل ) گفتگوي ابوالحسن خرقـاني و ابوسـعيد ابـوالخير        (جايي ديگر در همين اثر      

كار رفته كه بيانگر لهجه خـاص منطقـه قـومس             به» واژيدن«و  » هوژاردن«،  »هوژ گفتن «چون  
ــسطا( ــه ب ــانناحي ــوان). 136 -7 ،اســرارالتوحيد( اســت) م و خرق هــاي برخــي شــعراي  دي

اي درخصوص زبـان   همچون فردوسي، فرخي و رودكي نيز گاه اطالعات ارزنده گوي    فارسي
) قرن هفـتم  ( كار گرفته     همچنين زباني كه سعدي در آثارش به      . دهند  گفتاري فارسي ارائه مي   

. هـاي اخيـر بـوده اسـت         مي و معيار فارسي در سـده      با اندكي تغيير و تحول، تقريباً زبان رس       
، تـاريخ   )محمـد تقـي بهـار     (شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي         مطالعه دقيق آثاري چون سبك    

و ) دكتر محـسن ابوالقاسـمي  (، دستور تاريخي زبان فارسي     )پرويز ناتل خانلري  (زبان فارسي   
ژوهشگران بـا سـير تحـول       تواند ضمن آشنا ساختن پ      مي) سيروس شميسا (شناسي نثر     سبك

  .  اطالعات ارزشمندي درباره زبان گفتاري در اختيار آنان قرار دهد،زبان و نثر فارسي

  هاي تاريخي ها و فيلم ضرورت بازيابي و بازسازي زبان گفتاري در نمايش

هـاي تـاريخي كـه از طريـق راديـو             هـاي تلويزيـوني و نمـايش        ها، مجموعه   در فيلم 
شوند، لزوم تطبيق محتـوا، شـكل و سـاختار برنامـه بـا                ينما ارائه مي  تلويزيون، تئاتر يا س   

  . هاي تاريخي انكار ناپذير است واقعيت
نويسان به خوبي بر اين نكته واقفند كه فيلم يا نمايشنامه             نويسان و نمايشنامه    فيلمنامه

د كه  اي ساخته و پرداخته شو      گرچه صرفاً تقليد يا نمايشي از حقيقت است، بايد به گونه          
تـوان   و واقعي بودن را به مخاطب القـا كنـد زيـرا در ايـن صـورت مـي        طبيعي  احساس  

مخاطب را تحت تأثير قرار داد يا به تعبير ارسطو موجب تزكيه و پااليش روحي او شـد                  
   ). 108 -105و  92 -6: فن شعر. ك.در مورد كاتارسيس يا تزكيه ر(

شود   هاي تاريخي سعي مي     در نمايش براي نيل به اين حد از واقعيت نمايي است كه           
همه چيز؛ از لباس بازيگران گرفتـه تـا طراحـي دكـور و صـحنه بيـشترين تطـابق را بـا              

شود؛  اين تطابق موجب باورپذير شدن رويدادها و وقايع نمايش مي         . واقعيت داشته باشد  
  . اصلي كه الزمه برقراري ارتباط بين مخاطب و نمايش است
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حائز اهميت است كـه   زبان از آن رو  . تطابق، زبان نمايش است   يكي از ابعاد مهم اين      
از سـوي  . دهـد  است و بخش اعظم نمـايش را تـشكيل مـي         ) dialog(سازنده گفتگوها   

هـايي    شود شخصيت بازيگر خلق شود، زبان نمايشنامه و موقعيت          ديگر آنچه موجب مي   
  ). 162: 1370داوسون، ( آفريند  است كه آن زبان مي

در واقع اين زبان نمايش است      .  داستان يا نمايشنامه، همان زبان است      همچنين كنش 
  ). 33همان، (كند  كه نمايشنامه را ايجاد مي

هاي تاريخي بايـد بـه زبـاني     ها و فيلم هاي نمايش رسد شخصيت رو به نظر مي  از اين 
ـ        نزديك به زبان گفتاري دوره موردنظر سخن گويند؛ گونه زباني          ه اي كه متفـاوت از گون

  . گفتاري امروز است و از نوعي تشخص و برجستگي برخوردار است

   راهكارهايي براي بازيابي و بازسازي زبان گفتار 

ترين آثاري كـه در بازسـازي زبـان گفتـار، يـاريگر               در اين بخش، ضمن معرفي مهم     
نــويس خواهنــد بــود، شــيوه تحقيــق مناســب و برخــي از  نــويس و نمايــشنامه فيلمنامــه

  . بازسازي زبان گفتار تبيين خواهد شدراهكارهاي 

  هاي آن  توجه به زبان نمايشي و ويژگي) الف

شـود و غيـر از كـاركرد ارتبـاطي، از             زبان يكي از اركان اساسي نمايش محسوب مي       
برخـي  » تئاتر قرن سـيزدهم «كتاب حميد امجد در . هاي ديگري نيز برخوردار است   نقش

لـزوم نزديكـي بـه زبـان عاميانـه،      : اسـت   شـمرده هاي زبان نمايش را چنين بر       از ويژگي 
هـا ،     گرايانـه لهجـه     بازتاب جايگاه اجتماعي شخصيت دركالم او، ضرورت كاربرد واقـع         

 -گيري زبان هر شخص به مقتضاي مـنش و شخـصيت او، آفـرينش زمينـه زمـان                   شكل
 بـار  ، ثبت زبان واقعي جاري ميان مردم، فهميده شدن با يك     »پس آرايه كالمي  «مكاني يا   

 »استاد نـوروز « زبان نمايش    وي .)145 -140: 1378امجد،  (شنيدن و چند صدايي بودن      
   . )337-336، همان(داند   ها مي اثر معروف كمال الوزاره محمودي را واجد اين ويژگي

اي صـرفاً بـا نزديـك         منصور براهيمي ضمن نقد و بررسي آراي امجد معتقد اسـت عـده            
هاي عاميانه، سعي در بازسـازي        ها و تكيه كالم     المثل  اده از ضرب  شدن به زبان محاوره و استف     
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هاي متضاد در اقتباس و بـازآفريني آثـار تـاريخي بـه         اي نيز در تجربه     عده. زبان نمايش دارند  
   .)85-84 :1384براهيمي، ( اند  سمت تصنع صرف در زبان قدما گرايش پيدا كرده

) situation(يش، مـا را بـه موقعيـت         وي معتقد است هر نوع بحث درباره زبان نمـا         
هـاي آغـازين      دليـل اهميـت صـحنه     . دهـد   ارجـاع مـي   ) روابط افراد با هـم و بـا امـور         (

هاي بعدي و كل كنش در درون آن امكـان             خلق موقعيتي است كه موقعيت     ،ها  نمايشنامه
در نظر وي، زبـان نمـايش موقعيـت را توصـيف يـا تـشريح                . يابند  رشد و شكوفايي مي   

دهـد    بلكه عين واقعيت اسـت؛ يعنـي مخاطـب را در بطـن موقعيـت قـرار مـي                 كند  نمي
  ). 93-4: 1384براهيمي، (

درنظر داوسون؛ زبان نمايش ناگزيري و فوريت را به همراه دارد اما كاركرد ويژة آن                
. پيونـدد   همان آفريدن مكان داستان است؛ يعني دنيايي كه در بطن آن كنش به وقوع مـي               

توانـد در نمايـشنامه اتفـاق افتـد تعيـين و              مايـشنامه آنچـه را مـي      ماهيت دنيـاي يـك ن     
  ).76: 1378داوسون،(كند  هاي ممكن، دامنه و عمق كنش را محدود مي موقعيت

رابطه ميـان  . كند كنش، همان زبان است و زبان دنياي نمايشي، نمايشنامه را ايجاد مي      
هـاي وقـوع      يـت صـحنه، مكـان     اي استعاري است بنابراين ماه      اين دنيا و واقعيت، رابطه    

ايـن زبـان   . ماجرا و سبك بازي بايد در آفرينش اين دنياي استعاري به زبان كمـك كنـد   
نهد يعني حركت، اطوار، وسـايل        نمايشنامه است كه معيارهاي امكان و احتمال را بنا مي         

  . صحنه و منظره مددكاراني هستند كه بايد از بطن زبان خالق ببالند و بيرون آيند
. آفرينـد   هـايي اسـت كـه مـي         مل خلق شخصيت بازيگر، زبان نمايشنامه و موقعيـت        عا

گوينـد آفريـده    هويت شخصيت نمايش با كالم او و كساني كه با او و درباره او سخن مـي  
  ).158-9: 1378داوسون، (زندگي شخصيت، همان زندگي زبان نمايشنامه است . شود مي

خواننده تا  دهد    دهد بلكه ترتيبي مي      نمي هاي خود را توضيح     نويس شخصيت   نمايشنامه
از اين رو ممكـن  . دهند احساس كند گويند و انجام مي ها مي   يا تماشاگر، آنچه را شخصيت    

  ).162همان، (است افراد مختلف به برداشت متفاوتي از همان شخصيت دست يابند 
جـاد  بنابراين؛ ناگزيري و فوريت، خلق موقعيت، ايجاد كنش، آفـرينش شخـصيت، اي     

هـاي   تـرين شـاخص     واسطه با مخاطب، چند صدايي بودن و واقعي بودن، مهـم            بي رابطه
  .زبان نمايشي هستند
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  هاي گفتگوي نمايشي مطلوب رعايت شاخص) ب

 چنـان تـأثيري در حركـت        ،گفتگو اساس و شالوده نمايش است و نگارش صحيح آن         
  ). 28: 1384حنيف، ( درام اند نگارش گفتگو يعني نگارش داستان دارد كه درباره آن گفته

واسطه مخاطب بـا      اگر نخستين هنر نويسنده نمايش، خلق موقعيت و ايجاد رابطه بي          
بـا  ) هـا   بـه ويـژه شخـصيت     (آن باشد، هنر دوم او آن است كه بگذارد عناصر موقعيـت             

صرفاً به قالـب گفـت و شـنود       ) ديالوگ(در اينجا منظور از گفتگو      . يكديگر گفتگو كنند  
كنـشي اسـت كـه موجـب تغييـر          ها و احساسات نيست بلكه منظور هم        نديشهدرآوردن ا 

گردد، تغييري كه حس شود ناگزير و بر اثر فشار موقعيت           ) در زمان حال  (تعاملي و آني    
  ). 115: 1384براهيمي، ( بوده است 

همچنـين از آنجـا كـه      .  داستان است  ة ندارد بلكه پيش برند    ئينيگفتگو صرفاً جنبه تز   
هاي داستان است بايد مطابق ذهنيت آنان باشـد نـه    ه هويت و منش شخصيت    آشكاركنند

  . هاي شخصي آنان در تناقص قرار گيرد هاي اجتماعي و عالقه اينكه با موقعيت
شـود، يكنـواختي    هاي تـاريخي مـي   گير گفتگوي نمايش هايي كه گريبان يكي از آفت  

كـه  در آنهاسـت    جتمـاعي   گفتگوها و پديدار نشدن اختالفات زبـاني طبقـات مختلـف ا           
دار   برخالف اصل حقيقت گونگي نمايش، طبيعـي و واقعـي بـودن گفتگوهـا را خدشـه                

  .دهد كند و باورپذيري رويدادها را نزد مخاطبان كاهش مي مي
دهـد، سـازگاري    هـاي داسـتان را واقعـي جلـوه مـي       ترين عاملي كـه شخـصيت       مهم
ن بـا نـشان دادن اختالفـات زبـاني     توا شان است از اين رو مي هاي آنان با هويت  صحبت

طبقات مختلف اجتماع از طريق تغيير لحن، لهجه، به كـارگيري تعبيـرات، اصـطالحات،     
هاي   ها و رفتارهاي زباني خاص، ضمن ايجاد تنوع و پويايي در گفتگوها، شخصيت              واژه

ي و گذشته از اين، نويسنده بايـد بدانـد ضـرباهنگ و دراز   . تر جلوه داد    داستان را واقعي  
ها، حوادث، كشمكش و اوج و فرود داستان تغييـر       ها متناسب با شخصيت     كوتاهي جمله 

  ). 330: 1367ميرصادقي، (كند  مي

  رعايت حدود و ثغور بازسازي ) پ

بازسازي زبان گفتاري فارسي در دوره تاريخي خاص، بـه صـورت كامـل و واقعـي               
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هـا و مـشكالت موجـود، بـه           حتي به فرض فائق آمدن بر چالش       .تقريباً غيرممكن است  
زباني دست خواهيم يافت كه براي عامه مخاطبان نـامفهوم اسـت و موجـب روگردانـي               

تـوان از طريـق    رو بدون نياز به بازسـازي كامـل زبـان گفتـاري مـي              از اين . شود  آنان مي 
هاي آوايي، واژگاني و نحوي زبان هر عصر و گنجانـدن             استخراج پربسامدترين شاخص  

سازي زباني، تصور زباني خـاص و كهـن            زباني متن فيلم، ازطريق برجسته     آنها در زمينه  
  . را در مخاطب پديد آورد

تر از خود آن است، به عبـارت ديگـر تـوهم هـر دنيـا       در نمايش، توهم يك امر مهم   
نويس بخواهـد فـضاي تـاريخي      رو اگر فيلمنامه از اين. تر از مستند بودن آن دنياست     مهم

يد آورد، در بخش زباني بهتر است توهم زبان آن دوره را ايجاد كند              عصر غزنويان را پد   
آنچـه تئـاتر بـه آن نيـاز دارد، تـوهم دنيـاي             . كار گيـرد    تا اينكه عين متون آن دوره را به       

منظـور ايـن نيـست كـه از زبـان مـستند             . حماسي فردوسي است نه بازسازي مستند آن      
نويسنده فيلمنامه تا آن حد بـه مـستندات         توان بهره گرفت يا نبايد بهره گرفت بلكه           نمي

ت قـائم مقـام   Ĥمنـش . زباني نياز دارد كه به ايجاد توهم دنياي مـورد نظـر او كمـك كنـد        
دوره  فراهاني يا ديگرمتون قاجاري تا آن حد مفيدنـد كـه بـه ايجـاد تـوهم تـاريخي آن                   

گونويـسي  ورزي در زبان و نثر قاجاري شـويم و گفت           كمك كنند وگرنه اگر شيفته تجربه     
ما سراسر بازتاب اين شـيفتگي شـود، زبـان نمـايش مـا گـران و كـم اثـر خواهـد شـد                  

  ).131 -130: 1384براهيمي، (
تـر از بازسـازي    هاي تاريخي بسيار مهـم  اينكه ايجاد توهم تاريخي زبان در نمايشنامه   

ل شايد به همين دلي   . عيني زبان است حكايت از توجه مخاطب به قالب و فرم زبان دارد            
توانـد پـيش از آنكـه     اليوت، زبان نمايش يا شعر نمايشي مـي     . اس  . است كه به تعبير تي    

  ).   134 ،داوسون(فهم شود رابطه برقرار كند 
  :توان به اين حكايت اشاره كرد براي تبيين سخن اليوت مي

ايـن  : مالنـصرالدين بـه او رسـيد و پرسـيد    . برد مردي هيزم براي فروش به شهر مي  «
 اسوداللون را هر رطل شرعي به چند درهم در معرض بيـع و شـرا   ب بر حمار  حطب مرت 

خواهي هيـزم بخـري، هـر مـن سـي       اگر مي: آوري؟ مرد نگاهي به او كرد و گفت         درمي
  ). 153: 1354پور،   اسدي (»خواهي دعا بخواني به مسجد برو درهم و اگر مي

خنان مـال را درك كنـد و        در اينجا خواننده يا تماشاگر درپي آن نيست كه مفهوم سـ           
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اگر هم بخواهد به مفهوم آن دست يابد، خنده ناشـي از موقعيـت مـضحك را از دسـت         
كند يعني درگير     او پيش از آنكه اين عبارات را بفهمد با آنها رابطه برقرار مي            . خواهد داد 

  ). 91: 1384براهيمي، (شود  فروش مالنصرالدين مي شخصيت مضحك و فضل

  هاي زبان گفتار و تفاوت آن با زبان نوشتار يتوجه به ويژگ) ت

هاي ماهوي زبان گفتار      هاي تاريخي بايد از تفاوت      ها و نمايشنامه    نويسندگان فيلمنامه 
  . ها در بازسازي گفتگوها بهره گيرند با زبان نوشتار آگاه باشند و از اين تفاوت

گيـرد،    ن صـورت مـي    ها و تركيباتي كه در سطح آوايـي زبـا           ها، حذف   ها، ادغام   ابدال
هـا    جـايي   وجود واژگان، اصطالحات و تعابير عاميانه كه خاص زبان گفتار اسـت، جابـه             

ها، تكـرار   جايي بههاي نحوي و تأكيد بر بخشي از جمله از طريق اين جا             ريختگي  درهم            و
كوشي يا اقتـصاد زبـان،    برخي عناصر دستوري، حذف عناصر نحوي به واسطه قاعده كم       

هـا و وجـود       المثـل   هـا و ضـرب      ها، شبه جمله     زباني خاص، كاربرد تكيه كالم     رفتارهاي
تـوجهي بـه مـسائل     توجهي يـا كـم    پروايي و شوخ و شنگي در كاربرد زبان، بي نوعي بي 

ازآنجـا كـه ايـن      . ها، از وجوه مميز زبان گفتار از نوشـتار اسـت              بالغي و كوتاهي جمله   
ريخي نيز همـواره بـين زبـان گفتـار و نوشـتار            هاي تا   ها و وجوه امتياز در دوره       شاخص

توانـد از آنهـا در بازسـازي زبـان        وجود داشته نويسنده فيلمنامه يا نمايشنامه تاريخي مي       
  . گفتاري به نحو مطلوب استفاده كند

  اتخاذ روش تحقيق مناسب ) ث

 هاي آن با زبـان معيـار      ها و تفاوت    براي دستيابي به هنجار زباني يك دوره و شباهت        
امروز، بايد اشكال مختلف كاربرد زبـان را در آن دوره از ميـان آثـار مكتـوب باقيمانـده             

  . استخراج كرد و هرگونه تغيير و انحراف از فرم را نسبت به آن سنجيد
تـر    زبان هر دوره بايد سطح زبان را به سه سطح كوچك          همچنين براي بررسي سبك   

  .، تقسيم كرد)syntatical( نحوي و) hexical(واژگاني ) phonoligycal(آوايي 
هـا و    در سطح آوايي مسائل كلي مربـوط بـه تلفـظ از قبيـل انـواع تغييرهـا، تبـديل          

هـاي    بيان حركت، اسـم   » هاي « هاي آوايي، واو معدوله، ياي مجهوله، شيوه تلفظ         تخفيف
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  . قابل بررسي هستند صوت و شكل كهن تلفظ
ربي، لغات بيگانه و دخيل، استعمال      در سطح لغوي؛ بررسي درصد لغات فارسي و ع        

هـا باتوجـه بـه محـور         لغات كهن، دايره واژگان، بسامد لغات خاص و نوع گزينش واژه          
هـاي     و در سطح نحوي، جمالت از نظر محور همنشيني و دقـت در سـاخت               ؛جانشيني

غيرمتعارف، كوتاه يا بلند بودن عبارات، كاربردهاي كهن دسـتوري، چيـنش واژگـان در               
استعمال حروف ربط و اضافه و تقـدم و تـأخّر در اجـزاي جملـه قابـل بررسـي             جمله،  

  .است
اي خاص از تاريخ ايـران اسـت          پژوهشگري كه درصدد بازسازي زبان گفتاري دوره      

هاي سـبكي نثرهـاي       بايد بداند بازسازي تقريبي زبان گفتار تنها پس از شناسايي ويژگي          
گونه نثرها، جدا از قابل فهم بودن        ت زيرا اين  پذير اس   معيار ساده و مرسل هر دوره امكان      

نثرهاي گزارشي،  .  بيشترين شباهت را با گونه زبان گفتاري دارند        ،براي مخاطب امروزي  
اي و طنزها و لطـايف ادبـي، منـابع مطلـوبي بـراي ايـن كـار                تاريخي، داستاني، سفرنامه  

  . شوند محسوب مي
به شرح احوال، اقـوال و مجـالس   همچنين است بخش زيادي از نثرهاي صوفيانه كه      

نويسندگان هنرمند اين نثرها از آنجـا كـه درپـي تأثيرگـذاري بـر               . عرفا اختصاص دارند  
گذشـته از  . اند نثري به فراخور حال مخاطبان فراهم كنند اند سعي كرده    مخاطب عام بوده  

.  نقل كننـد   اند عبارات و اقوال مشايخ صوفيه را عيناً         اين، در بسياري از موارد سعي كرده      
گونه تعبيرات در بافت طبيعـي گفتـار عـصر بـه              اينو القايي   گويي آنان از ارزش هنري      

  ). 183: 1376اسرارالتوحيد، (اند  خوبي آگاه بوده

  هايي از زبان گفتار نمونه

. شعرها و نثرهاي طنزآميز و هجوآميز از منابع مطلوب بازسازي زبان گفتاري هـستد             
سود جستن عبيـد از زبـان بـاطراوت         . زاكاني درخور توجه است   در اين زمينه آثار عبيد      

  . عامه مردم يكي از داليل سرزندگي نثر اوست
يكي از خصايص آثار طنزآميز و هجوگونه، تأثّر آنها از زبـان و مـواد فرهنـگ عامـه                   

اي   گيرند يا درد، شادي و گلـه        ها از زندگي روزمره سرچشمه مي       بسياري از لطيفه  . است
از سوي ديگر، مخاطب يا راويان و ناقالن آنهـا عامـه            . مردم در آنها درج است    از احوال   



 47) 13( پژوهش و سنجش ���� 138

بخصوص از لحاظ زبـان، لغـات،       . كنند  رو طبعاً رنگ عاميانه پيدا مي       از اين . مردم هستند 
  ).311: 1376يوسفي، (تركيبات، مجازها، كنايات، تشبيهات و غيره 

زبان عامه مردم را در انشاي خـود         عبيد زاكاني بسياري از لغات و تركيبات رايج در          
، )209: 1336كليات عبيد زاكاني،    (بدبخت و مفلوك    ): mandabur( مندبور: آورده است 

، )209همـان،   (سـخن بيهـوده     ): kalpatra(، كلپتـره    )333همـان،   ( پف كـردن  : دم سرد 
خرخر كردن در خواب : كشيدن) xorra(، خرّه )227همان، (پرحرفي : (kal kal) كل كل

، )334همـان،   (آلتي چوبي كه حالجان به زه كمـان زننـد           ): mašta(، مشته   )317مان،ه(
اي   كلمـه ): hey(، هي )321همان،  (، گردن شكسته    )323همان،(دار    نيمو    كهنه: نيمداشت

ريــزه نــان خيــسانده در دوغ، شــير و ): terid(، تريــد )316همــان، (بــراي آگــاه كــردن 
  ). 322همان،(، معلق زدن ) 341همان، (گوشت  آب

هاي محلـي در      هايي به لهجه    عبيد عالوه بر بهره گرفتن از زبان توده مردم، گاه جمله          
  ). 340 ،314، 206همان، (است  نثر خود آورده و آن را چاشني سخن كرده

هاي محلي رايج در هـرات        صفي نيز در لطايف الطوايف برخي از واژه        علي فخرالدين
  : است درج كردهالي حكايات  و خراسان را البه

تكـاپو  : تك و دو كـردن    ) 89،  85(رها كردن   : ، سر دادن  )80( كسي دادن    چيزي به خوردِ  
ـ ، ُت)239(كردن   ، )364، 275(پلـه   راه: زينـه  ، راه)275(پهـن كـردن و گـستردن    : ك سـاختن ُن
  ). 411(خسته شدن : ،  مانده شدن)379(آماده و مهيا : ، تيار)301(خربنده، مهتر: خركار

هاي ارزشمندي از زبان گفتاري       ه از نثرهاي طنزآميز، نثرهاي داستاني نيز نمونه       گذشت
عيـار يكـي از ايـن     سـمك . اند و فرهنگ عامه مردمان اعصار پيش را در خود پنهان كرده         

راوي، . گويان قديم است    هاست زيرا طرز انشاي آن همان شيوه سخنوران و قصه           گنجينه
پس از چند   تا   آورده است و اين خصيصه موجب شده         داستان را چنان كه شنيده به قلم      

آميـز و   هـاي تكلـف   پيرايه مردم قرن ششم را دور از آرايش قرن بتوانيم زبان طبيعي و بي  
از ايـن رو  ). 241: 1 ج ،1376يوسـفي،  (اديبانه منشيان آن روزگار پيش رو داشته باشيم      

از . خاص زبـان گفتـار اسـت   شويم كه  عجيب نيست در اين كتاب با تعبيراتي رو به رو          
اين كار كـه مـا پـا        «:  به جاي نقب، درش به جاي در آن        نقمبه كار بردن    آن جمله است    

، چـارخ بـه جـاي چـارق،     )9: 2همـان، جلـد    (»ايم از اين سان بسيار باشـد        درش نهاده 
همان، (فت به معني زنجير در اتاق       ، ِچ )520،  519،  421همان،  (جاشوب به جاي جاشو     



  139 ���� هاي تاريخي بازسازي زبان گفتاري فارسي در نمايش  

: ، جنـگ زرگرانـه  )543، 477همـان،   (مراقب و مواظب بـودن      : داري كردن   ، گوش )437
  ).417: 1همان، جلد (جنگ ظاهري و ساختگي 

 البد زباني اختيار كرده كه حاضـران     ،گفته  پرداز براي عامه مردم داستان مي       چون قصه 
ا ها و تعبيرات رايج عصر، بـي گمـان مقـصود وي ر              استفاده از برخي مثل   . اند  يافته  درمي

  :كرده است تر و بيانش را دلپذيرتر مي براي مستمعان روشن
همـان،   (»كني و كارهاي جنگ بـر نظـاره آسـان اسـت             تو در ميان جنگ نيستي، نظاره مي      «

، شـير خفتـه را روبـاه عـاجز          )165همـان،   (اي آتشك، شير آمدي يا روباه؟       : قطران گفت ،  )27
، )234همـان،   (سياه گوش هرچه خواهـد كنـد        البد چون بيشه از شير خالي باشد        ... تواند كرد   

  ).462همان، (آيد  ، ما را آب ازين چاه برنمي)217همان، (بادنجان تخمه را آفت نرسد 
الممالـك نيـز در داسـتان اميرارسـالن           چند صد سال بعد از فرامرز بن خداداد، نقيب        

عـصر   و گفتـاري     اي  نامدار ضمن حفظ استواري و جذابيت نثر توانست لحـن محـاوره           
هاي ساده    كاربرد جمله . هاي داستانش جاري سازد     قاجار را بر زبان قهرمانان و شخصيت      

هاي عاميانه و نيز رفتارهاي زباني خـاص          المثل  ضربو   واژگان   ،و كوتاه، وفور تركيبات   
  . است از اين جمله)  سوگند خوردن ودشنام دادنمانند (

ار است و مانند برخي از نثرهاي قرن        الممالك متاثر از زبان گفت      بندي نقيب   طرز جمله 
هـايي مطـابق زبـان گفتـار در آن راه      ها و گـزينش  پنجم و ششم، تقدم و تأخّرها، چينش 

  :يافته است
  بيا اي ارسالن، بزن پشت پا براين تاج و تخت پادشاهي

  ).50الممالك،  نقيب(روم يكه تنها برو از پي كارت 
رو به جانب مملكت جان شروع      ... فته  چهار عفريت چهار پايه تخت را بر دوش گر        

  ).348همان، (كردند به رفتن 
هـا و   در بازسازي زبان گفتاري پايان عصر قاجار ـ كه به واسـطه تحـوالت، انقـالب    

هاي دراماتيك بسياري دارد ـ چرند و پرنـد دهخـدا بـه       ظرفيت،هاي اجتماعي دگرگوني
 براي سخن گفتن با مـردم، زبـان         دهخدا .دليل نزديكي به زبان گفتار حائز اهميت است       

 متفاضالن را به يك سو نهاد و با استمداد از         بافي مردم را برگزيد؛ تكلفات اديبان و عربي      
نثري كه در عـين  . زبان و تعبيرات رساي عاميانه، انشايي ساده، زنده و پرتوان پديد آورد   

. ي بـه دور اسـت     از هـر نـوع ابتـذال      و  پيرايگي از بالغتي خاص برخوردار       سادگي و بي  
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هايش كوتاه و از حيـث نظـم و تركيـب             مفردات و تركيبات او شيرين و برگزيده، جمله       
  .)165: 2، ج 1376يوسفي، (اجزا، تابع زبان گفتار  است 

آدم حـرف   . نشخوار آدميزاد حرف اسـت    . توان كرد   دهم، چه مي    اگر چه دردسر مي   «
ايـن دمـدمي حـاال      . دمدمي است ما يك رفيق داريم اسمش      . پوسد  هم كه نزند دلش مي    

هـا   نـويس  تـو كـه هـم از ايـن روزنامـه     ... بيشتر از يك سال بود موي دماغ شده بود كه   
ات زيادتر است، الحمـداهللا بـه هندوسـتان هـم كـه               تري هم تجربه    پيرتري، هم دنيا ديده   

  ).1358دهخدا، (نويسي؟  وزنامه نميرا يك راي پس چ رفته
بـه دليـل نثـر      ) 1343مـستوي،   (» ب شرح زندگاني مـن    كتا«گذشته از چرند و پرند      

هاي زبان گفتاري است      ها، تعبيرها و كنايه     ها، تركيب   جذاب و دلنشين كه سرشار از واژه      
دهـد، در   و اطالعات دقيقي كه از زندگي اداري و اجتماعي عصر قاجـار بـه دسـت مـي         

خوش اوغور  .  است هاي نمايشي آن روزگار بسيار سودمند       بازسازي زبان گفتار و صحنه    
، )61همـان،   (، جـنم    )60همـان،   (، جلمبر   )42همان،  (، جواب سرباال دادن     )41همان،  (

همـان،  (، پلكيـدن  )105همـان،  (، رك )79همان، (، خرت و پرت     )72همان،  (دزدي    دله
، براي چيـزي تـره خـرد نكـردن          )273همان،  (، تُخس   )200همان،  (، ولنگ و واز     )112

، برخي از تعابير زبـان عاميانـه ايـن          )81همان،  (گردد    چه پاشنه مي  ، در به    )130همان،  (
هاي شيرازي، اصفهاني،      مطالبي را با لهجه    ،مستوفي گاه به اقتضاي موضوع    . كتاب هستند 

، 62،  60: 1جلـد   همـان،   (كاشي، اراكي و حتي زبان جاهلي در كتابش نقل كرده اسـت             
161،  334 ،408 ،485(.  

  ه گانه آوايي، واژگاني و نحوي زبانهاي س توجه به اليه) ج

در بازسازي زبان گفتار هر سه اليه آوايي، واژگاني و نحوي بايد مـورد توجـه قـرار                 
توانـد بـا بـه كـارگيري تمهيـدات        مـي  نـويس   يا نمايـشنامه  نويس  در واقع فيلمنامه  . گيرد

خلـق  اي    نه را به گو   گون، زبان نمايشي    مختلف سينمايي و نمايشي و تامل در متون گونا        
هــاي نمايــشي، در هــر ســه ســطح آوا، واژگــان و نحــو،   كنــد كــه عــالوه بــر ويژگــي

  .هاي خاص زباني اعصار گذشته را دارا باشد برجستگي
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  سطح آوايي ) 1

نويس بايد از سير تحوالت آوايي زبان آگاه باشد و با توجه به اين تحوالت،                 فيلمنامه
  .با دوره تاريخي مورد نظر پديد آوردزدايي زباني را متناسب  برجستگي و آشنايي

و خـداي را بـه      » خْورَشـيد «براي مثال در عهد فردوسـي، خورشـيد را بـه صـورت              
لغت ميوه را با فتح ميم و سـكون يـاء     . اند  كرده  با واو معدوله تلفظ مي    » خْوذاي«صورت  

 تلفـظ    »ْخـوش «و  » ْخـود «را  » خـوش «و  » خـود «انـد و      كـرده   بيان مي ) ميوه(و فتح واو    
خروس را خُرُس و فروخت     دِر،  حتي امروز در افغانستان روز را رز، دير را          . اند  كرده  مي

نويـسان و   فيلمنامـه ). 194: 1369بهـار،  (كننـد     و سخت تلفـظ مـي      ختو سوخت را فُرُ   
شناسـان زبـان      توانند با استفاده از اطالعاتي كه آواشناسـان و سـبك            نويسان مي   نمايشنامه

هاي آوايي زبـان فارسـي و ايجـاد           اند؛ ضمن بازسازي تقريبي ويژگي      كردهفارسي فراهم   
براي نيل به اين امـر  . برجستگي زباني، مخاطب را از روند تحول آوايي زبان آگاه سازند        

  :توان از راهكارهاي زير بهره گرفت مي

  هاي مختلف هاي آوايي در زبان گفتاري و لهجه ها و برجستگي توجه به بسامد) الف

نويـسنده در   .  بعضي مناطق زياد اسـت      ه بسامد برخي آواها در زبان گفتار يا لهجه        گا
تواند گزارشـگر ايـن بـسامد آوايـي باشـد            صورت دستيابي به مدرك يا سندي معتبر مي       

  :تواند براساس اين عبارات مقدسي براي مثال مي
دهنـد و   زبان نيشابوريان فصيح و مفهوم است جز اينكه اوايل كلمـات را كـسره مـي    

 زيـاد  ]در افعـال [ و نيز سيني بدون فايـده  ]بگو و بشو[افزايند مثل بيگو و بيشو   يايي مي 
لجاجي است  و  رخوت  كنند مثل بخوردستي و بگفتستي و مانند اين و در زبان ايشان               مي

هاي نخستين ايجاد     هاي آوايي را در زبان نيشابوريان قرن         برجستگي ،)246: 1369بهار،  (
  .كند

  دوران حاضراي رايج در  هاي لهجه ه به تفاوتتوج) ب

سـازي آوايـي زبـان        تواننـد بـراي برجـسته       ها مـي    ها و فيلمنامه    نويسندگان نمايشنامه 
با اين همـه اسـتفاده      . هاي موجود در مناطق مختلف ايران كمك بگيرند         نمايش، از لهجه  
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ود يـا تـوهم تـاريخي       اي باشد كه باعث ابهام ش       ها نبايد به گونه     ها و گويش    از اين لهجه  
  .زبان را از بين ببرد

  هاي فارسي رايج در تاجيكستان و افغانستان توجه به گونه) پ

هاي نخستين سده دهم هجري ـ به واسطه غلبـه    پس از گسست فرهنگي كه در سال
ءالنهر روي داد، رابطه گونه زبـاني مـاوراءالنهر بـا     محمدخان شيباني ـ بين ايران و ماورا 

كنـدي تحـوالت زبـاني در آن    در كنـار  اين مـسئله   .  رايج در ايران قطع شد     زبان فارسي 
. سـخن بگوينـد   ما  چند صد سال قبل     زبان  زبانان آن منطقه، به       سامان موجب شد فارسي   

شود به داليل متعدد، همان تداعي        بنابراين زبان فارسي دري كه در افغانستان صحبت مي        
نويساني كه قـصد بازسـازي زبـان گفتـاري            لمنامهاين امر براي في   . كند  ذهني را ايجاد مي   

يابند كه در محيط زبـاني        خراسان قديم را دارند بسيار مفيد است زيرا اين فرصت را مي           
  .شبيه به فضاي زباني خراسان قديم قرار گيرند

  توجه به تلفظ قديم واژگان) ت

اگـر ايـن    . كارگيري شكل كهن واژگان است      هاي بازسازي آوايي زبان، به      يكي از راه  
توانـد برجـستگي آوايـي     شكل كهن با تلفظ جديد واژه چندان مغاير نباشد به خوبي مي         

  :اند واژگان زير از اين دسته. مورد نظر نويسنده را فراهم كند
، دشـخوار   )گوسـفند (، گوسپند   )زبان(، زفان   )پشتيبان(وان    ، پشتي )اصفهان(صفاهان  

  ).دشوار(

  ها ن گفتار و اختالف لهجه و لحن شخصيت آوايي زباهاي شاخصتوجه به ) ث

هـاي آوايـي    نويسان بايـد بـه ايـن نكتـه توجـه داشـته باشـند كـه شـاخص               فيلمنامه
سوادي از طبقه عـوام       براي مثال فرد بي   . هاي داستان با يكديگر متفاوت هستند       شخصيت

اي كـه جـزء    گذرانده، بـا شـخص فرهيختـه    فروشي روزگار مي  نيشابور قديم كه به هيزم    
دبيـران و  . دبيران و منشيان امير نيشابور بوده از نظر طـرز اداي واژگـان يكـسان نيـستند        

كردند، واژگان را درسـت تلفـظ    منشيان با زباني نزديك به نثر ساده و مرسل صحبت مي    
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كردند و سعي داشتند مطابق لهجه معيـار تكلـم كننـد حـال آنكـه عـوام، گذشـته از                       مي
هـا و     هـا، تخفيـف      كـه در تلفـظ واژگـان داشـتند، حـذف           هـايي   پروايي  ها و بي    قيدي  بي

اي غيرمعيـار تكلـم       خورد و با لهجـه      هاي آوايي فراواني در گفتارشان به چشم مي         تبديل
  .كردند مي

  سطح واژگاني) 2

. ســطح واژگــاني زبــان، نــسبت بــه ديگــر ســطوح آن تغييــر بيــشتري يافتــه اســت 
طقي تغيير واژگان زبان فارسـي، نـسبت بـه          توانند با توجه به روال من       نويسان مي   فيلمنامه

هاي زير براي     توصيه. گزينش واژگان متناسب با زبان گفتاري عصر مورد نظر اقدام كنند          
  :سد ر نيل به اين مقصود مفيد به نظر مي

براي شناسايي دايره واژگان هر عصر در كنار مطالعه متون نظم و نثر آن دوره،                ) الف
ايـن  . ر آن دوره نوشـته شـده بـسيار حـائز اهميـت اسـت              هايي كه د    مراجعه به فرهنگ  

ها معموالً جدا از معاني واژه و ذكر شواهد شعري، تلفظ رايـج آن عـصر را نيـز                     فرهنگ
الفرس از ايـن جملـه        برهان قاطع، لغت فرس، فرهنگ جهانگيري و مجمع       . كنند  بيان مي 
  .هستند
  :اند ان فارسي شدهواژگان عربي و فرنگي براساس سير تحولي خاص وارد زب) ب

سه دوره تاريخي را براي تحـوالت       » واژگان فارسي دري  «دكتر ابوالقاسمي در كتاب     
دوره نخست از آغاز ثبت فارسي تا حكومت مغول، دوره دوم           : واژگاني بر شمرده است   

  ).41: 1378ابوالقاسمي، (از مغول تا قاجاريه و دوره سوم از قاجاريه تا امروز 
هـاي   هاي علمي فرهنگـي، اختراعـات، پيـشرفت         ها، نهضت   متپيدايش و افول حكو   

علمي و حوادثي كه در اين سه دوره رخ داده، موجب شده است واژگـان خاصـي وارد                  
براي مثال واژگاني چـون     . زبان شوند، تبديل معنايي يابند يا از زبان فارسي خارج شوند          

رد دايره واژگـان فارسـي      آقا، اردو، ايلچي، بهادر، جرگه و چريك پس از حمله مغول وا           
  :شود بنابراين توجه به دو نكته در اين زمينه توصيه مي. شدند
هاي نخست به دليل رواج اندك واژگان     در بازسازي زبان گفتاري فارسي در دوره      . 1

  .عربي، استفاده از واژگان فارسي ترجيح دارد
شوند و با شيوه    كلمات فرنگي بايد براساس سير تحول طبيعي واژگان، وارد زبان           . 2
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براي مثال تا زمان صفويه و آغاز ارتباط فرهنگـي و           . تلفظ رايج در آن دوره به كار روند       
هاي اروپايي ـ غيـر از واژگـان كهنـي كـه از       اقتصادي ايران با اروپا، واژه خاصي از زبان

 هاي نخستين وارد شده بود ـ در دايره واژگان زبان فارسـي قـرار    زبان يوناني و در دوره
. هاي قبل از صفويه درست نيـست  كار بردن اين واژگان در دوره   نگرفته بود از اين رو به     

همچنين بايد توجه داشت برخي از واژگان دخيل، در هر دوره به شكلي خـاص تلفـظ                  
الي كه در عصر صـفوي بـه همـين شـكل تلفـظ              غپرت» صولداد«براي مثال واژه    . اند  شده
تغيير يافته است يـا     » سالدات«تأثير زبان روسي به       تشده بعدها در دوره قاجار و تح        مي

شود در زمان قاجار به شكل        كه امروز به همين شكل نوشته و خوانده مي        » كنسول«واژه  
  . شده است تلفظ مي» قونسل«

زدايي در زبان، به جـاي واژگـان    توان براي ايجاد توهم تاريخي و آشنايي گاه مي ) پ
، آهنـگ   )تخت(اورنگ  : كاربردتر فارسي كهن استفاده كرد     هاي كم   عادي و رايج، از واژه    

، ژاژخـايي كـردن     )جرقه آتـش  (، اخگر   )شرق(، باختر   )قصد چيزي كردن  (چيزي كردن   
  ).حرف بيهوده زدن(

  هـا، شـبه    سطح واژگاني زبان صرفاً به واژگـان اختـصاص نـدارد و تكيـه كـالم               ) ت
كـالم    مقدسـي تكيـه   . گيـرد    مـي   ر بر ها را نيز د     المثل  ها، كنايات و ضرب      خطاب ،ها  جمله

نبينـي كـه    . در زبان بخاراييان تكراري اسـت     «: بخاراييان را اين گونه گزارش كرده است      
و ديگران گويند عطيـت درمـي   .  يكي درمي و رأيت يكي مردي    ]اعطيت[ چگونه گويند   

  ).246: 1369بهار،  (»بدون فايده» دانستي«و نيز در خالل سخن گفتن بسيار گويند 
براي مثال كاربرد دو حرف اضـافه       (ي كاربردي حروف اضافه       ها  تاكيد بر تفاوت  ) ث

نـشانه  » همـي «نظير  (ها    ها و پيشوند    و نيز پسوند  ) قبل و بعد از متمم در سبك خراساني       
ضـمن ايجـاد تـوهم      ) هـا، فـرو، فـراز       : هاي فعلي   استمرار در سبك خراساني يا پيشوند     

  .كند مخاطب ايجاد نمي ابهام چنداني براي ،تاريخي
تواند واژگان مهجوري را كه براي مخاطب امروز ابهام معنايي دارنـد              نويسنده مي ) ج

ايـن كـار، هـم موجـب        . هـايي كـه معنـاي روشـني دارنـد بـه كـار بـرد                 همراه مترادف 
اي غريب را    شود هم لذت فهميدن معناي واژه       سازي واژگاني مي    زدايي و برجسته    آشنايي

منـدبور از   و  داس و دستغاله، غم و تلواسه، درد و تپول و بدبخت      . خشدب  به مخاطب مي  
  .اين جمله هستند



  145 ���� هاي تاريخي بازسازي زبان گفتاري فارسي در نمايش  

  سطح نحوي) 3

تواند با عدول از هنجـار زبـاني       نحوي مي   نويس در بخش    نويس يا نمايشنامه    فيلمنامه
امروز، چينش واژگان و اركان جمله را مطابق الگوي نحـوي دوره تـاريخي مـورد نظـر                  

سـازي الزم را در زبـان         اين طريق ضمن ايجاد توهم تاريخي، برجسته       صورت دهد و از   
توان از الگوي حاكم بر نحـو زبـان گفتـار نظيـر تّقـدم و تـأخّر                    همچنين مي . پديد آورد 

  . ها سود جست واژگان، استفاده از جمالت كوتاه و نيز تكرارها و حذف
فارسـي در نثـر     هاي نحوي زبـان       دخت صديقيان در بررسي و توصيف ويژگي        مهين

هاي پنجم و ششم هجري معتقد است در نثر اين دوره به داليـل مختلـف از جملـه              قرن
جدا نبودن زبان نوشتار از گفتار، تقدم و تأخّرهاي متعددي در نحو جمله پديـدار شـده                 

ها نه تنها هيچ مشكلي در فهم         قاعدگي  با اين همه اين بي    ). 174 :1383صديقيان،  (است  
تواند اين پيام را به او القا كند كه زبان              كند بلكه به خوبي مي       ايجاد نمي  مخاطب امروزي 

برخي از اين تقدم و تأخّرها به       . شنود  گفتاري مردماني غير از مردمان روزگار خود را مي        
  :شرح زير است

  تقدم

    مفعول در اول جمله
  )2 :المحجوب كشف(  .داند  خداوند تعالي بهتر ميصالح بندگان،

  )183 :بيهقي(   .حسنك را قرمطي خوانده بود خليفه
  )2 :المحجوب كشف(  .ديوان شعرم كسي بخواست

    متمم فعل در اول جمله
  )5 :بيهقي(  .در مجلس چند قول آن روز بشنود از من

  )328 :تاريخ سيستان(  .ام مرا آن شب كه آن محنت پيش آمد، نذري كرده
    قيد در اول جمله

  )362 :بيهقي(  .كثيركند اين نبسه  تنگدل ميهر ساعت مرا 
  )1 :1عيار، ج  سمك(   .داد ها مي نهان و آشكار صدقه

    فعل در اول جمله
  )138 :بيهقي(  .نرسد كسي را كه گويد چرا چنين است
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  )162 :همان(   .آمد تازان تا نزديك خواجه احمد
  )368 :همان(  .مردند از تشنگي اندر بيابان

  تأّخر

  

    نهاد بعد از فعل 
  )151 :4عيار، ج  سمك(  .  عظيم مردي است رويين

  )330 :تاريخ سيستان(  . هاي آهنين اندر كرد ماكان طاهر را و ياران را به قفس
    مفعول بعد از فعل

  )180 :بيهقي(   .باز جستي نبود كار و حال او را
    متمم فعل بعد از فعل

  )273 :تاريخ سيستان(  .ه خطبه كردند اندر اين روزطاهر و يعقوب را از پس خليف
  )193 :بيهقي(    .ام در همه جهان من از بهر عباسيان انگشت در كرده

    
    قيد بعد از فعل

  )273 :1عيار، ج  سمك(   خورائين كجاست اكنون؟
  )291 :2عيار، ج  سمك(   .وار چرا چنين آمدي گستاخ

    صفت بعد از فعل
  )100 :2عيار، ج  سمك(  .كر خورشيدشاه سواري در ميدان آمد سخت چاالكاز لش

  )136 :بيهقي(  .گفتي طشتي بر سر من ريختند پر از آتش
  

تواند با الگو قرار دادن آثاري چـون تـاريخ بيهقـي، تـاريخ                عالوه بر اين نويسنده مي    
ـ               بلعمي، سمك  اري كـه ذكرشـان     عيار، هزار و يك شب، اميرارسـالن نامـدار و ديگـر آث

گذشت ضمن آشنايي با نثري نزديك به شيوه گفتار، زمينه الزم را براي بازسـازي زبـان                 
او بايد همواره به يـاد داشـته باشـد كـه تقليـد              . گفتاري دوره مورد نظر خود فراهم كند      

واژگـاني آنهـا در بازسـازي زبـان        و  هاي نحوي     كارگيري ويژگي   درست از اين آثار و به     
تواند توهم زبان تاريخي      سازي الزم، به خوبي مي      زدايي و برجسته    آشنايينمايش، ضمن   

  .را فراهم كند
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  استفاده از عناصر مدني و تمهيدات بصري

 تاريخي در كنار آگاهي از وقـايع تـاريخي دوره مـورد           يا نمايشنامه   نويسنده فيلمنامه 
 مدني آن روزگـار را بـه        نظر و مطالعه آثار مكتوب به جا مانده از آن دوران، بايد عناصر            

خوبي بشناسد و از آن عناصر در جهت ايجاد توهم تـاريخي در فـيلم يـا نمـايش بهـره            
  .ببرد

اغذيـه، البـسه، القـاب و       (شـوند     اين عناصر كه گستره بسيار وسـيعي را شـامل مـي           
هـاي ديوانـساالري، معمـاري و         عناوين، ابزارآالت و ظـروف، مـشاغل و حـرف، نظـام           

جدا از اهميتي كـه در بازسـازي   ) گيري و غيره هاي اندازه  ت، مقياس شهرسازي، مسكوكا 
گيـري از   دهنـد كـه بـا بهـره     صحنه و موقعيت نمايش دارند اين امكان را به نويسنده مي      

تمهيدات بصري مخاطب را در فهم معناي واژه، عبارت، كنايـه يـا مثلـي مهجـور يـاري       
  .رساند

  نجـن، سـر چارسـو، گـازر، گـالب         وراُ شارستان، جوالهه، چراغدان، خريطه، دسـت     
، ايـزار پـاي، پـاي مـوزه، چهـار بـالش،             )در حمام (مغمزي  وحه،  مِرريختن بر مهمانان،    

 هريـسه از تعـابيري هـستند كـه از طريـق           و حلواي فانيز مزعفر، لوزينه، نمـازي كـردن       
توان مفهومشان را به ذهن مخاطب القا كرد تا هـم بـه ايجـاد تـوهم                   نمايش دادنشان مي  

اي     تاريخي در زبان كمك كنند و هم مخاطب را در لذت دانستن و فهميدن معنـاي واژه                
  .ور سازند قديمي غوطه

  برآيند

توان نتيجه گرفت هـر چنـد بازسـازي زبـان گفتـار در                از مجموع آنچه گفته شد مي     
ر نمايد، ايـن كـا      پردازند دشوار مي    هاي تاريخي مي    هايي كه به رويداد     ها و فيلم    نمايشنامه

نويـسنده  . به واسطه اهميتي كه در ايجاد توهم تاريخي در مخاطب دارد ضروري اسـت             
هـاي مختلـف تـاريخي و ادبـي          اي كه در كتـاب      گيري از اشارات پركنده     تواند با بهره    مي

الي متـون    بـه  وجود دارد و پيروي از نثرهاي ساده و نزديـك بـه زبـان گفتـار كـه در ال                   
اي متون عرفاني درج شده است، به بازسازي زبان گفتـار             رهداستاني، طنز، زندگينامه و پا    
  . و نگارش فيلمنامه اقدام كند
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هاي زبان گفتـار و نوشـتار، تحـول طبيعـي      تفاوت هاي زبان نمايش، توجه به ويژگي  
. كننـد   هاي گفتگوي مطلوب نيـز در ايـن امـر وي را يـاري مـي                 زبان و رعايت شاخص   

قيق مناسـب از طريـق بازسـازي آوايـي، واژگـاني و      تواند با اتخاذ روش تح    نويسنده مي 
نحوي زبان، مطابق با معيارها و هنجارهاي دوره تاريخي مورد نظـر؛ برجـستگي الزم را                

  .در زبان فيلمنامه يا نمايشنامه ايجاد كند
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  رسانه همان استعاره است

  )چشم اندازي بنيادين به رسانه همچون استعاره(
  ∗دكتر سروناز تربتي

  چكيده

توان در قالـب      اين نسبت را مي   . پردازد  ميحاضر به بررسي نسبت رسانه و زبان        ة  مقال
.  در نظـر گرفـت     (epistemology)شناسـي     خت نسبت زبـان شـناختي و شـنا        كي

ـ   ه چگونه زبان از استعارهك دهد مياي به زبان نشان  ردي نيچه كروي ل گرفتـه و  كهـا ش
اربرد كاستعاره در . سازد هم زبان را استعاره ميشناسي، بنياد ف ه در حوزة شناختچگون

ا موضوع اول   به به ظاهر    كبه موضوع ديگري است     ) يا پيام ( موضوع   كادبي، انتقال ي  
 بـا   ،از سـوي ديگـر    . دهد  آن را به دست مي    ديگري از   ة  ، اما معنا و تجرب    مرتبط نيست 

 پيـام  ، انتقال:شود  ميبنيادين رسانه اشاره    ة   لوهاني به رسانه، به سه ساز      كردي م كروي
 كبنيادين در ي  ة  وجود همين سه ساز   . و معنا ) در قالب زبان گفتاري يا زبان تصويري      (

  سازد؛  مشخص مي راشناسي زبان و رسانه  شناختي و شناختن، نسبت زباارتباط زباني
ه از فرسـتنده بـه      كيل شده است    كتش  »پيام« ك از ي  »ارتباط زباني «ه هرگونه   كاز آنجا   
توان به اين نتيجه دست يافت         مي ،سازد   نهايي را مي   »معناي«شود و      مي »منتقل«گيرنده  

به عبـارت ديگـر رسـانه همـان         است و   بر استعاره   ه بنياد رسانه نيز چون بنياد زبان        ك
  . استعاره است

  
  .  زبان، استعاره، رسانه، پيام، انتقال، معنا:ها هكليد واژ

                                                      
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تهران شرق ∗
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  استعاره در ادبيات 

در كاربرد ادبي، استعاره به معناي مقايسة غيرمستقيم دو يا چند موضوع به ظاهر غير               
 "is a"يـا  » اسـت «ضـوع دوم، از  ع اول بـه مو وكه براي پيونـد دادن موضـ  است مرتبط 

 كـه  (simile)استعاره در اغلب موارد با تـشبيه       . »عشق جنگ است  «كند مانند     استفاده مي 
بـه يكـديگر مربـوط    » as a «يـا » همچون«و » like«يا » مانند«دو موضوع را با استفاده از 

اي   تعاره، گونه اس«. »گر است   او همچون روباه حيله   «شود، مانند     سازد، اشتباه گرفته مي     مي
اي كه بيان حالتي، شخصي، چيزي يا كنشي است، بر        مجاز است كه در آن، واژه يا جمله       

كند تا ميان آنها همانندي يا قياس برقرار          حالت، شخص، چيز يا كنش ديگري داللت مي       
اين داللت براي برابرسازي يا همانند كردن اصـطالحات در          ). 82: 1380 احمدي،(» شود

بـراي روشـن شـدن      . تواند جانشين چيز ديگر شـود       دهد كه چيزي مي     ن مي استعاره نشا 
شناسي سوسوري و همچنين محورهاي جانشيني و همنشيني در           توان به نشانه    مطلب مي 

  .زبان، اشاره كرد
نشانه به معناي اين است كه چيزي بر چيز ديگـري داللـت كنـد و مـا از آن داللـت            

واژه ريـيس كـه آن را       » رئيس آمـد  «گوييم     كه مي  چيزي را تصور كنيم، براي مثال زماني      
از نظـر فردينـان دو   . كند كه مدلول نـام دارد   ناميم، در ذهن ما تصويري ايجاد مي        دال مي 

هــاي ارتبــاطي اســت و زبــان، نظــامي از  شناســي، علــم شــناخت نظـام  سوسـور، نــشانه 
تـصوير  (و مدلول   ) هواژ(بر اساس قرارداد بين دال      ) زبانيي  (ها    اين نشانه . هاست  نشانه
بطـور مثـال   . اند و هيچ رابطة ماهوي ميان دال و مدلول وجود نـدارد          شكل گرفته ) ذهني

اي بر اساس ماهيت دال و        هيچ رابطه ) مدلول(و تصوير ذهني آن     ) دال(بين واژه درخت    
شناسي پيرس، داللت     در نشانه . مدلول وجود ندارد بلكه اين رابطه تنها يك قرارداد است         

يعنـي تفـسيري    (بر مدلول، داللت كاملي نيست زيرا هر داللتي نيازمنـد بـه مـدلول               دال  
معنـاي   «  گفتـه ژاك دريـدا     بنـا بـر   . آيد  بنابراين معنا هرگز به دست نمي     . شود  مي) جديد

 بنـابراين   ،)24  همـان، (» آيد، تنها تمـايز وجـود دارد و فاصـله           كامل هرگز به دست نمي    
از سوي ديگر، سوسور دو محور همنشيني و جانـشيني  . اندازد زبان، معنا را به تعويق مي     

توان تمام ساختارهاي زبان را     كند كه از طريق آن مي       و تمايز آن دو را در زبان مطرح مي        
  . شناخت
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هاي    كه براي توصيف تمام سويه      »جانشيني«و  » همنشيني«سوسور با طرح مناسبات     «
شناسـي و     شناسـي را كـه شـامل نحـو، واج          بندي سـنتي زبـان      زبان كارآيي دارند، تقسيم   

 تعيين كننـدة لفـظ   ،او نشان داد كه اين دو شكل مناسبات. اعتبار كرد   بي  شناسي بود،   واژه
تـوان بـا آنهـا شـناخت و      و معناي هر نشانة زباني هستند و تمام ساختارهاي زبان را مي         

  .)20: 1380احمدي، (» توضيح داد
ار داريـم  كـ ها سـرو   نار هم قرار گرفتن واژهكيب و  ك ما با تر   ،براي مثال در همنشيني   

هر جمله از تعـداد  «. معنا را برساندبه سرعت  ه  كبه نحوي   يب جمله   كيعني چگونگي تر  
نـار هـم    كه در توالي خطي قـرار دارنـد،         كيل شده است    كمحدودي واحدهاي زباني تش   

همنشيني واحـدهاي    ...كنند  ايفا مي ميانجي     فوري و بي   نقشاند و در رساندن معنا        نشسته
اي   ديگر، بـه گونـه    كـ امـا در همنـشيني بـا ي       ... معناي نهايي هرگزاره است   ة  سازند  زباني،

ـ       ،مناسبات همنشيني زبان  . سازند  داللت گونه معنا را مي      ك روشنگر موقعيت نـشانه در ي
 نـه  »او در نبرد با شير پيروز شـد     « در عبارت     براي مثال  .)همان(» نظم معنايي ويژه است   

 نظم دليل به »شير«ه موقعيت  كند، بل زسا  ديگر معنا را مي   كنار ي كها در      همنشيني واژه  تنها
امـا در محـور     . كنـد   مـي شود و آن را از شيرآب يا شير گاو متمـايز              معنايي مشخص مي  

بـر اسـاس    «يعنـي   . ردكـ توان با واحدهاي زباني ديگر توليد         جانشيني همان جمله را مي    
 در واقع در    .)همان (»ساخت) با معناهاي تازه    (هاي ديگر     ساختار هر جمله، تعداد جمله    

را ايجـاد   هـاي متفـاوتي       توان جملـه    مي،   ساختار واحد  كيبا استفاده از    محور جانشيني   
 پيـروز   دشـمن رزمنـدگان در نبـرد بـا        «توان گفت     باال مي ة  جاي جمل    به ،براي مثال . كرد

 به گـزينش واژه  ،شود و جانشيني   ميها مربوط     يب واژه ك همنشيني به تر   ، بنابراين .»شدند
 كتوان گفت محور همنشيني معناي نهايي ي        به سخن ديگر مي   . يبيكدر همان ساختار تر   

  . شود سازد و محور جانشيني منجر به دگرگوني معنايي مي گزاره را مي
ه آيـا اسـتعاره بـر اسـاس محـور همنـشيني عمـل         كشود    اين پرسش مطرح مي   حال  

يـب  ك تر بـه يا  ) محور جانشيني (سازد    ني؟ آيا معنا را دگرگون مي     ند يا محور جانشي   ك مي
 اغلـب ه از اسـتعاره داده شـد       كـ ؟ تعريفي   )محور همنشيني (ند  ك  مي كمكساختار جمله   

. دهـد    انتقـال مـي    نيـست ي  كـ يبـا آن    ه به ظـاهر نيـز       كموضوعي را به موضوع ديگري      
وع غير مرتبط را با هـم  ند و دو موضك  چيزي را جانشين چيز ديگري مي،عبارت ديگر  به

 زمـان را بـه   ،اسـتعاره » وقت تنـگ اسـت  «گوييم  ه ميك زماني   ،براي مثال . سازد  برابر مي 
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تـا پـيش از ايـن،       . شـود   ميان  ك زمان جانشين م   ،دهد، در اينجا    ان گسترش مي  كمة  حيط
امـا  ) ان هستند كه خود، م  كش و لباس    كفحتي در مورد    (بود  ان  ك مختص م  »تنگ بودن «

و معنـاي   كند    مي معناي پيشين از زمان را دگرگون        ،انكمة  دن زمان در حيط   جايگزين ش 
. نـد ك توان گفت استعاره بر اساس محور جانـشيني عمـل مـي             پس مي . سازد  جديدي مي 

وبسن نيز استعاره اساساً با شباهت يا جانشيني عناصر نسبت داشـت، در             كبراي رومن يا  «
 » با همنشيني عناصر نسبت داشت     ،رت بهتر  با همجواري يا به عبا     ،∗مرسل ه مجاز ك  حالي

وبـسن فـيلم و هنـر سـينما را مجـاز مرسـل             ك يا ديدگاه، از همين    .)81 :1380احمدي،  (
  .دارندداند زيرا تصاوير ويژگي همنشيني را  مي

شـود، ارتـش در        فيلم تصويري از ارتش نشان داده مـي         يك ه در ك زماني   ،براي مثال 
شور را نـشان    كـ  قـدرت نظـامي      ،لكـ ه دارد و اين      اشار به يك كل  ه  ك است   جزئيواقع  

جزئـي  ه  كـ  تصوير ارتش جايگزين قدرت نظامي نشده اسـت بل         ،در اين حالت  . دهد  مي
» گونه زبان پريـشي   وزبان و د  ة  دو سوي «ة  وبسن رسال ياك«. دهنده كل است    است كه نشان  

ـ   داراي  ) اي  هاي نشانه   همچون ساير نظام  (ه زبان   كرد  كته آغاز   كرا از اين ن    ه مـنش دوگان
ـ   كـه    ،گفتـار و نوشـتار    . است اي از   گـزينش پـاره   :رد متمايزنـد كاركـ  داراي دو  كهـر ي

استعاره به گـزينش مـرتبط      . تر    اي پيچيده   يب آنها در درجه   ك و تر  شناسانه  زبانواحدهاي  
در ارتبـاط   يبـي زبـان     كان تر كـ  ام باه به معناي جايگزيني است و مجاز مرسل         كشود    مي

  . )82همان،   (»لي همجوار در زبان و در واقعيت پيوسته است با عواماست زيرا
تواند چيزي را به چيز ديگرانتقال دهد و معنا را دگرگـون              ه مي كاين ويژگي استعاره    

متمـايز  ... معاني بيان مانند مجاز مرسـل، تمثيـل، تـشبيه و            و   آن را از ديگر مفاهيم       كند،
  .سازد مي

  استعاره و مفهوم

جانـشيني  ــ  1:  به سه ويژگي آن اشاره شد كـه عبـارت بودنـد از     در تعريف استعاره  

                                                      
 .به جاي كل  بيايد يا جزء اي خاص از سخن مجازي است كه در آن كل به جاي جزء گونه ∗
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 جديـدي از موضـوع     )معناي(توليد  ـ  3 به موضوع دوم و      )پيام(موضوع اول   ـ  2 )انتقال(
خصوصيت جانشيني استعاره، در ادبيات و بويژه شعر منجـر بـه آشـنايي زدايـي و                 . اول

عـشق جنـگ    «گوييم    ني كه مي  براي مثال، زما  . شود  دگرگوني معناهاي هر روزة زبان مي     
ايم و در واقع از حيطة احساسات بـه حيطـة مبـارزه               عشق را جانشين جنگ كرده    » است

همچنين در يك ارتباط زباني، حداقل      . ايم  ايم و تجربة جديدي از عشق ساخته        وارد شده 
 يعني هرگونه ارتبـاط زبـاني از  . با اين سه عنصر اساسي پيام، انتقال و معنا مواجه هستيم         

نهـايي  » معناي«شود و     مي» منتقل«تشكيل شده است كه از فرستنده به گيرنده         » پيام«يك  
شناسانه پيام، تنها مختص زبان ادبي است؟ بـه عبـارتي،      اما آيا اين جنبه زبان     .سازد  را مي 

شـود و زبـان ارتبـاطي روزمـره از ايـن ويژگـي                آيا استعاره مربوط به ادبيات و شعر مي       
. شناسـانه زبـان اسـت       نظـر رومـن ياكوبـسن، شـعر كـاركرد زيبـايي           بهره اسـت؟ از       بي

هـاي مـستقل    ياكوبينسكي نيز ميان نظام زبان عملي كه در آن، عناصر زباني داراي ارزش       
بـه  . شوند و زبان ادبي، تفاوت قائـل بـود          نيستند و تنها ابزاري براي ارتباط محسوب مي       

؛ در دسته اول، زبان شـفاف و روشـن و   كنند عبارتي، آنان متون را به دو دسته تقسيم مي      
شود؛ مانند متون علمـي و در   تنها ابزاري براي درك پيام است و در واقع خود حذف مي        

شيوة بيان است و از پيچيدگي خاص و راز و رمزهاي زبـان برخـوردار               ،  دستة دوم، پيام  
واننـده  شمار پنهان اسـت و خ       هاي بي   است؛ معناي نهايي وجود ندارد يا در پشت تأويل        

از نظـر ياكوبـسن، در شـعر ايـن واقعيـت       . خود بايـد آن را بـا تأمـل و دقـت بيافرينـد             
 از ايـن    .)69ــ 68: همان (شناسانه وجود دارد كه نشانه با مدلول خود متفاوت است           زبان

پس زبان ارتباطي روزمره يا متون علمي       . منظر، استعاره تنها مختص ادبيات و شعر است       
 يعني از زبان ادبـي متفـاوت   ،طي ما از استعاره شكل نگرفته باشد    چيست؟ اگر زبان ارتبا   

آيـا  . شود كه به طور حتم از مفهوم ساخته شـده اسـت               باشد، اين معنا به ذهن متبادر مي      
زبان ارتباطي روزمره ما از مفهوم شكل گرفته است؟ مفهوم به چه معناسـت؟ مفهـوم در         

هـا    مفهوم. گرفته است   معنايي كلي و شكل   واقع، به معناي ثابت كردن معنا است، مفهوم،         
كـه مرتـب،    (درست در تضاد بـا اسـتعاره        . هاي افالطوني، ثابت و كلي هستند       مانند ايده 

 اما چرا زبان استعاري شـعر و  . مفهوم داراي معناي ثابت است  )سازد    اي را مي    معناي تازه 
ت كـه بـدون زبـان       شود؟ هيچ مفهومي نيس     ادبيات، تبديل به زبان مفهومي و روزمره مي       

مفهوم، كلي است تا بتواند معنا و تجربـة مـشتركي را بـين افـراد يـا                  . وجود داشته باشد  
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تواند هنجار و معناي كلي و ثـابتي را بـسازد تـا مـردم بتواننـد        مفهوم مي . گروهي بسازد 
مانيازمنـد  . درك يكساني از مسائل و معناها داشته باشند و با يكديگر ارتباط برقرار كنند             

رقراري ارتباط هستيم و براي ايجاد ارتباط با يكديگر ناگزيريم مفاهيمي را بـسازيم كـه    ب
هـا   از نظر نيچه، حس نيازمندي ما به ارتباط، اسـتعاره . از طريق آن يكديگر را درك كنيم    

در كتاب نيچه و استعاره، كافمن به اين موضوع اشـاره كـرده             . كند  را به مفهوم تبديل مي    
هـا بـه دور از         نيازمندي است؛ اين زبان براي آنكه انـسان        ،بان مفهومي منشاء ز «است كه   

ها يكديگر را درك كنند، از آن خود كردن جهان و به سرعت وارد عمل شـدن                   فهمي  كج
  .)58ـ56: 1385كافمن، (» فرض خود دارد را پيش

 شـود تـا بـين    ها، به مفـاهيم ثابـت انتقـال داده مـي       گذاري  بنابراين، بسياري از ارزش   
ها توافقي ساختگي و مشروط بـه وجـود آيـد امـا از نظـر نيچـه، زبـان مفهـومي،                    انسان

  .)27همان، (ترين معناهاست  ترين زبان است زيرا معناي نمادين آن ضعيف ضعيف
  :كند كه گوياي تفكـر او اسـت    نيچه ارتباط ميان استعاره و مفهوم را به نحوي ارائه مي          «

شـود   كي به جامانده از ارسطو، به مفهوم ارجـاع داده نمـي       استعاره ديگر مانند سنت متافيزي    
براي ارسـطو، مفهـوم بـر اسـتعاره         . شود  بلكه اين مفهوم است كه به استعاره بازگردانده مي        

عنوان انتقال دهندة يك مفهـوم، بـه مفهـوم ديگـر، انتقـال از يـك                   مقدم است و استعاره به    
توانـد   نيچـه نمـي  . شـود  ه مجاز تعريف ميب» اصل«حالت منطقي به حالتي ديگر  يا نقلِ از  

گونه كه هست بپذيرد زيرا اين تعريف، مبتني بر تقـسيم             تعريف ارسطو را از استعاره همان     
شـان مطابقـت    نفـسه  جهان به اجناس و انواعي است كه تعاريف آنها به خوبي با اشياي في           

 و انـواع، خـود      كه براي نيچـه ذات اشـيا رازآلـود و مـبهم اسـت و اجنـاس                  دارد در حالي  
جـاي    در اينجا، نبايد به معناي انتقال از يك جابه        » انتقال«. هايي تماماً انساني هستند     استعاره

، )كتـاب نيچـه   (تولـد تـراژدي     اي دانست كـه در        بلكه بايد آن را استعاره      ديگر فهم شود    
 ستي، رهـايي از خـود و دگرديـسي و         هـ  تغيير شكل، تغييـر       :معاني متعددي در خود دارد    

  ). 28همان،  (»هاي نمادين عالوه برآن، تغيير شكل حقيقت هستي به زبان
اينكه چرا زبان ادبي يا به عبارتي، زبان استعاري تبديل بـه زبـان مفهـومي شـده اسـت           
هيچ دليلي ندارد جز آنكه انسان براي ارضاي نياز به ارتباط و داشتن فهمـي متقابـل و نيـز                  

مشترك در جامعه، مجبور به سـاختن زبـان مفهـومي     ساختارهاي قدرت براي ايجاد فهمي      
هـا بـه مفهـوم تبـديل          توان گفت كه استعاره     هاي ياد شده مي     با توجه به ديدگاه   . شده است 
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در واقـع، مفهـوم همـان اسـتعاره     . اند و اين تبديل، به دليل كاربرد روزمرة زبان اسـت   شده
اي است كه بـر اثـر         فهوم، استعاره م«. اي كه به فراموشي سپرده شده است         اما استعاره   است،

) 40 ،همـان   (» ... به فراموشي سپرده شـده اسـت       ] همچون سكه  [كثرت استعمال و سايش     
هايي باشـند كـه بـه     اگر زبان مفهومي، از مفاهيم شكل گرفته باشد و مفاهيم، همان استعاره         

ن، در واقـع از  توان گفت كـه زبـا   اند، مي دليل كاربرد روزمرة زبان، به فراموشي سپرده شده    
هايي كه بر اساس نيازمندي انسان براي فهـم متقابـل،             استعاره. ها شكل گرفته است     استعاره

» گيـرد نـه از چيـز ديگـري           شكل مـي   هزبان از استعار  «. اند  شكلي كلي و تثبيت شده گرفته     
(Nietzchei,1967:174)و مفهوم همان استعاره است .  

ها اما تا اينجا تنها به جنبـة         رفته است نه از مفهوم    ها شكل گ     بنابراين، زبان از استعاره   
براي برقرار كـردن نـسبت زبـان شناسـانه و شـناخت             . ايم  شناختي زبان اشاره كرده     زبان

شناسانة زبان و رسانه الزم است از جنبة شناخت شناسانه نيز نگاهي به زبان بيندازيم تـا            
  .جنبة شناخت شناسانة زبان استگام بعدي، نگاه به .بتوانيم اين نسبت را مشخص كنيم
اگـر بخـواهيم زبـان را از جنبـه          . ها شكل گرفته است     نتيجه گرفتيم كه زبان از استعاره     

. شناخت شناسانة آن مورد بررسي قرار دهيم، بايد بار ديگر، به تعريـف اسـتعاره بپـردازيم                
مـرتبط  استعاره، انتقال يك موضوع به موضوع ديگري است كه به ظـاهر بـا موضـوع اول                  

سـه عنـصر بنيـادين    . دهـد  نيست، اما اين انتقال، معنا و تجربة ديگري از آن به دسـت مـي       
 معنـا و  ،يعنـي انتقـال  ) ها شـكل گرفتـه اسـت    يا زبان ارتباطي كه خود از استعاره (استعاره  

اي، انتقال است زيـرا اگـر        گيري معناي ديگر، بيانگر اين موضوع است كه هر استعاره           شكل
اسـتعاره را بـه   «نيچـه  . اي وجـود نـدارد   ل را از استعاره بگيريم، ديگر اسـتعاره       ويژگي انتقا 

يـاري گرفـت،    » انتقـال دادن  « به معناي    Translatioمعنايي تازه مطرح كرد و از لفظ التين         
اي ديگر يـا تعـدادي     يا تعدادي از واژگان را به جاي واژه       توان واژه   مفهومي كه بنا برآن مي    

 زمـاني  .)429 :1380 احمدي،(» يعني در واقع معنا را انتقال داد.  كار برداز واژگان ديگر به   
ن معنـا در مـا   كنيم كه فهمي از آ كند يا به عبارتي ما پيامي را دريافت مي معنا انتقال پيدا مي 

گويد   نيچه مي . استاستعاره  ة  ل گرفتن معنا همان جنبه شناخت شناسان      كش. ل بگيرد كش
چگونـه   اما ايـن فهـم   .(Cantor,1982:71) »...در فهم انسان داردنقش بنياديني استعاره  «
دانيم در فراشد شـناخت، حـواس     مي؟گيرد و اين فراشد شناختي چگونه است     ل مي كش

به ياد داشته باشـيم     . ندك بنابراين اين انتقال اول بايد به حواس ما برخورد           ،دخالت دارند 
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جايي نيست    اين انتقال تنها به معناي جابه      ، نيز خاطر نشان شد    پيش از اين  ه  كگونه    همان
ايـن انتقـال مـا را از        . استستن مفهوم و شناخت و بازخواني ديگري همراه         كه با ش  كبل

شود و گفتـيم انتقـال        گفتيم شناخت از حواس آغاز مي     . برد  ديگر مي ة   گستر به اي  گستره
بـه  تـوان    مـي  ديگر است، پس فراشد شناخت را     ةاي به گستر    ت از گستره  كبه معناي حر  
 كيـ شـكل    به   ، حس شنوايي ما    و شنويم  ما ابتدا چيزي را مي       :ردكتوصيف  اين صورت   
ه تصوير ذهني   كديگري  ة  حس شنوايي به گستر   ة  انتقال از گستر  (آيد    در مي تصويرذهني  

تصوير ذهني به   ة  انتقال از گستر  (شود    م تبديل مي  كال به   ، سپس اين تصوير ذهني    .)است
بـا  (توان ايـن اسـتعاره را          مي   و شود   خود استعاره مي   ، انتقال ،ن فراشد  در اي  )زبانة  گستر
  :ردكچنين بيان ) همراه است» is a «يا» است«ه با كساختار پيوند استعاره به توجه 
بـه ظـاهر   ة  يعني دو گستر» زبان است،تصوير ذهني « و   » تصوير ذهني است   ،شنيدن«

 ايـن انتقـال     ،سازند در اينجا    دي را مي  شوند و معناي جدي     ديگر مي ك جانشين ي  ،نامربوط
نـيم و سـپس بـه       ك ي حسي را به تصويري ذهني منتقل مي       كما ادرا «. همان استعاره است  

يعنـي از  . دهـيم  اين تصوير را به زبان انتقال مـي  ) برگرداني ديگر (اي ديگر     ياري استعاره 
يزشي عـصبي   انگ«. )1380:429  احمدي،(» رسيم  سر تازه مي  ك  ية  اصلي به گستر  ة  گستر

! شـود   رار مـي  كـ خيال درآوا ت  ! اين نخستين استعاره است   . شود  به انگاره يا خيال بدل مي     
سر متفاوت در    كاي ي    گستره به دل گستره    كزبان از ي  ة  و هر بار آفرينند   ! دومين استعاره 

  .(Nietzche,1967:178)» غلتد مي
همـان انتقـال   ) ن شـد  خاطر نشا كه پيش از اين(يكي از عناصر اساسي زبان ارتباطي     

اگر ويژگي انتقال را    .  انتقال همان استعاره است     با توجه به جنبة شناخت شناسانه،     . است
تـوان گفـت بنيـاد     پـس مـي  . از زبان جدا كنيم، زبان قادر به برقراري ارتباط نخواهد بود  

  . زبان استعاره است
  زبـان .)همـان ( دنيـستن  استعارههاي علمي نيز چيزي جز     حتي اصطالح  ،از نظر نيچه  

زبـان  . سـازد  برد و معنايي را مي اي است كه ما را از يك حيطه به حيطة ديگر مي    استعاره
. دهد و ما در محاصرة محدودة سيال زبـان هـستيم   است كه به جهان بيروني ما شكل مي  

 اگـر بنيـاد زبـان       .)43: 1385كـافمن،   (» انسان حيـوان اسـتعاري اسـت      «: گويد  نيچه مي 
  .د، در واقع زبان، خود استعاره استاستعاره باش

گيرد و بـه   ها شكل مي   شناسي زبان دريافتيم كه زبان، از استعاره        ما به ياري جنبة زبان    
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شناسي زبان دريافتيم كه بنياد زبان، استعاره است، اگر بنيـاد زبـان را                ياري جنبة شناخت  
زبـان،  «توان گفت     ميايم بنابراين     كه استعاره است حذف كنيم، خود زبان را حذف كرده         

پيونـدگاه زبـان و     . توان زبان را با رسـانه پيونـد زد           از همين جا مي    .»خود استعاره است  
سرآغاز نگاه بنيادين مـا بـه رسـانه همچـون           . شود  رسانه، درست از همين نقطه آغاز مي      

  .لوهاني همين جاست استعاره با رويكردي مك

  رسانه همچون استعاره

شناسي مـورد بررسـي قـرار     شناختي و شناخت  دو جنبة زبان در مبحث قبلي، زبان از    
گرفت براي برقراري نسبت رسانه و زبان نيز الزم است رسانه از همين دو جنبـه مـورد                  

 پيـام و معنـا      ، انتقـال  ؛پيش از اين اشاره شد كه سه سازة بنيادين رسانه         . توجه قرار گيرد  
ــستند ــا . ه ــام«در اينج ــان » پي ــسترة زب ــي و را در گ ــام  «شناس ــم پي ــسترة » فه را در گ
  .دهيم شناسي قرار مي شناخت

شناسـي، در   شود زبـان  زماني كه گفته مي. شناسانه است  ساختار پيام يك ساختار زبان    
شناسـي اشـاره شـده اسـت از آنجـا كـه از نظـر فردينـان دو سوســور،          واقـع بـه نـشانه   

 از ايـن    هـاي داللـت معنـايي اسـت و زبـان، يكـي              شناسـي، علـم پـژوهش نظـام         نشانه
اي كه حاوي پيام باشند، چه كالمـي و چـه غيركالمـي يـا                هاي ارتباطي   هاست، نظام   نظام

نـشانه،  . گيرنـد  شناسي جاي مي تصويري كه هريك، نظام داللت معنايي هستند، در نشانه        
شناسي، به بررسـي رابطـه          كند و نشانه    ست كه بر چيز ديگري داللت مي        به معناي چيزي  
ماننـد واژه يـا   (شناسي، به نسبت بين دال     به سخن ديگر، در نشانه    . زدپردا  آن دو چيز مي   

شناسانه پيام نيز از كدها       ساختار زبان . شود  توجه مي ) تصوير ذهني آن  (و مدلول   ) تصوير
و رمزهايي تشكيل شده است؛ كدها و رمزهايي كه برخي كالمي و برخي غيركالمـي يـا       

 معنـايي    ي نيز يك نظام ارتباطي و داللـت       رمزهاي غيركالمي يا تصوير   . تصويري هستند 
شناسـي    شناسانه و استوار بر الگوهـاي نـشانه         داراي ساختاري زبان  بنابراين  سازند،    را مي 

توان گفت كه اگر زبان، از استعاره شكل گرفته باشد، پيام نيـز كـه يكـي از                    ميو  هستند  
هـا شـكل      است از اسـتعاره   شناسانه    هاي بنيادين زبان ارتباطي و داراي ساختار زبان         سازه

هـا، در تمـام    تمـام واژه «گويـد    مـي Laws of Mediaلوهان در كتـاب   مك. گرفته است
 از سوي ديگر، بايـد بـه ايـن عبـارت     .)Mcluhan, 1945: 120(» ها استعاره هستند زبان
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به اين معنـا كـه تـأثير        توجه كرد   » رسانه همان پيام است   «گويد    كه مي لوهان    مشهور مك 
به عبـارت   .  است نه محتواي اطالعاتي پيام     نهماهيت خود رسا  برخاسته از   رتباط،  نهايي ا 

رسانه بيش از تأثيرات خود پيام اسـت        ... ديگر، تأثيرات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و       
رساني يا رسـانه اسـت،        در حقيقت و در عمل پيام واقعي، عبارت از خود وسيله پيام           «و  

ك رسانه بر افراد يـا جامعـه، بـه ميـزان شـدت تغييـرات و                 تر، تأثير ي    يا به عبارت ساده   
ها و معيارهايي بستگي دارد كه هر فناوري جديد يـا هـر امتـدادي از وجـود، در                   مقياس

 پيام هر رسانه يا فناوري، تغييرات       .)5 :1377لوهان،    مك(» آورد  زندگي روزمره پديد مي   
زنـد   لوهان مثال مـي   مك. ده است يا الگوهايي است كه آن رسانه يا فناوري به وجود آور          

آهن   گر شكلي از حركت، حمل و نقل يا چرخ نبوده است بلكه آنچه راه               آهن، بيان   كه راه 
هاست و اين كـامالً مـستقل       به وجود آورده، شكلي از شهرها و روابط جديد ميان انسان          

 اگر رسانه   بنابراين .)ها، فصل اول    براي درك رسانه  : نگاه شود به  (از محتواي رسانه است     
هـا سـاخته      ها شكل گرفته باشد، رسانه نيز از اسـتعاره          همان پيام باشد و پيام هم از استعاره       

هاي نوين تنها يك ترفنـد مكـانيكي بـراي     شويم كه رسانه امروزه ما متوجه مي   «. شده است 
آفرينش دنياي غيرواقعي نيستند بلكه زبان جديد و قدرت بيان منحصر به فردي بـه شـمار               

بـرخالف  «: گويـد   نورمن فركالف مـي .)Mculuhan & Zingrone, 1999: 272(» روند مي
انتخاب اسـتعاره عـاملي   . شود هاي معمول، استعاره يك ابزار ادبي محسوب نمي   فرض  پيش

ها در هر قلمرو است؛ خواه ادبـي يـا غيرادبـي، حتـي              كليدي براي متمايز ساختن بازنمايي    
  .)Fairclough, 1995: 114(» گيرد  ميقلمروي علمي و فني را نيز در بر

گيرد و نه چيز ديگر، پيام نيز         هاي قبلي كه زبان از استعاره شكل مي         با توجه به بحث   
رسانه پيـام   «گيرد و با توجه به عبارت         شناسانه دارد، از استعاره شكل مي       كه ساختار زبان  

شود كه مـا   آشكار مياين موضوع، زماني . ، رسانه نيز شكل گرفته از استعاره است  »است
 امـا چگونـه     .دهـيم   شناسانه را براي نسبت زبان و رسانه مورد بررسي قرار مي            جنبة زبان 

توان با توجه به فرض اين مقاله گفت رسانه همچون استعاره است يا به سخن ديگر،                  مي
رسـانه همـان پيـام      «را جـايگزين جديـدتري بـراي        » رسانه همان استعاره است   «عبارت  

براي نشان دادن اين موضوع، بايـد بـه فهـم پيـام يـا معنـايي كـه انتقـال              . تدانس» است
در اينجـا، توجـه     . شناسـي اسـت      اشاره كرد كه ناگزير از يك رويكرد شـناخت          دهد،  مي

كه گفته    چون پيام از استعاره شكل گرفته و چنان       . شود  بيشتر به مخاطب پيام معطوف مي     
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شـود، پـس    ه ديگر، منجر به فهمي اسـتعاري مـي  اي به گستر شد، انتقال با گذر از گستره 
گيرد؟ الزم اسـت   اما اين فهم چگونه شكل مي. فهم مخاطب هم يك فهم استعاري است   

گـوييم   وقتي مـي . بار ديگر به سه سازة بنيادين رسانه يعني انتقال، پيام و معنا اشاره كنيم            
ا، رسـانه ديگـر رسـانه       ناپذير رسانه كه بـدون آنهـ        سه سازة بنيادين، يعني عناصر جدايي     

  .شود نيست و در واقع حذف مي
 چيـز   ،رسانه در معناي لغوي، به معناي رساندن يا انتقال دادن است و بنابراين هرچه             

) medium(رسانه در زبان انگليـسي  . ديگري را به ما برساند در مفهوم كلي، رسانه است  
 و  mediusريشه التـين آن     شود؛    به معناي نيروي واسط و مجرايي براي ارتباط تلقي مي         

. هـستند ) mid(يا ) middle(» وسط« است كه هر دو، به معناي messosريشه يوناني آن  
و در » اي براي ايجاد كردن يا انتقـال چيـزي          وسيله«معناي دوم رسانه، در فرهنگ وبستر       

كانال يـا سيـستمي بـراي ارتبـاط، اطالعـات و سـرگرمي            «mediaمعناي جمع آن يعني     
  .)رهنگ وبسترف(» است

چيزي بايـد  . واسط بودن يا به عبارت ديگر، ماهيت انتقالي رسانه، مستلزم محتواست      
سيم برق بايد برق را از منبـع بـه المـپ برسـاند تـا                . باشد تا عمل انتقال صورت پذيرد     

در حكـم نبـود   ) يا رسانه(سيم برق بدون برق و برق بدون سيم       . روشنايي معنا پيدا كند   
توان گفت كه سه سازة انتقال، پيام         مي. ن رو، در حكم نبود معناي آنهاست      هر دو و از اي    

تنها چيـزي را    نه  از اين رو، رسانه     . كنند و از يكديگر جداناپذيرند      و معنا با هم عمل مي     
لوهان به اين موضـوع اشـاره     مك. سازد  دهد بلكه معنايي را هم مي       رساند يا انتقال مي     مي
گذارنـد امـا چگونـه؟ زمـاني      ح سيستم اداركي بر ما تأثير مـي       ها در سط    كند كه رسانه    مي

بـا توجـه بـه    . كنيم كه آن را از طريق حواس خود، حس كرده باشيم      چيزي را ادارك مي   
چرخ، امتـداد پاسـت،     «براي مثال   . ها امتداد حواس انسان هستند      لوهان، رسانه   نظرية مك 

مدار برقي، امتداد سيستم اعـصاب  كتاب، امتداد بينايي است، لباس امتداد پوست است و   
لوهان بر اين عقيده است كه پيامدهاي فردي و   مك.)Mcluhan, 2005: 31-40(» ماست

اسـت كـه   » رسـانه «از ايـن رو ايـن   . اجتماعي هر رسانه، امتداد مـا در آن رسـانه اسـت        
تواند شناخت و روابط ما را شكل دهد چون حواس ما يا خود ما در آن امتـداد پيـدا                      مي
. اين همان چيزي اسـت كـه در فراشـد شـناخت دخيـل اسـت يعنـي حـواس                   . كنيم  مي

جـايي   همچنين اشاره شد كه رسانه به معناي انتقال است و ايـن انتقـال تنهـا يـك جابـه       
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تـوان بـا ذكـر        كاركرد انتقال را مي   . نيست بلكه شكلي از دگرديسي و تغيير معنايي است        
ويم و گـوش مـا در آن صـدا گـسترش پيـدا              شن  مثالي چنين توضيح داد ما چيزي را مي       

شود، پس از شنيدن اين صدا، معنـايي در          كند يا به عبارتي صدا به گوش ما منتقل مي           مي
يعنـي انتقـال از   (اين يك انتقال ديگر است ) ترسيم براي مثال مي(گيرد  ذهن ما شكل مي 

توليـد  بـه صـورت آوايـي    ) ترس(سپس اين تصوير ذهني ما ) صدا به يك تصوير ذهني  
اين انتقال ديگري است كـه از تـصوير ذهنـي بـه آوا     ) كشيم براي مثال جيغ مي(شود   مي

سازد يـا بـه سـخن         پيش از اين گفتيم كه انتقال، معناي جديدي را مي         . تبديل شده است  
گونـه كـه در اينجـا، از           همـان  ؛شويم   متفاوت منتقل مي   اي  هديگر، از يك گستره به گستر     

سپس گسترة آوا منتقل شديم يعني دو گسترة نامربوط جانـشين           صدا به تصوير ذهني و      
 بـا توجـه بـه    ).در مثال زمان تنگ است اين موضوع شـرح داده شـد         (شوند    يكديگر مي 

كنـد     استعاره است زيرا موضوعي را جانشين موضوع ديگري مـي          ،اينكه گفته شد انتقال   
توان گفـت چـون       ينجا مي سازد، در ا    كه از دو گسترة جدا هستند و معناي ديگري را مي          

كنند، بنيـاد رسـانه    ماهيت رسانه هم انتقال است و انتقال، پيام و معنا با يكديگر عمل مي             
هـا هـم، در     رسـانه «لوهـان     با توجه بـه گفتـة مـك       . نيز انتقال يا به عبارتي استعاره است      

 منتقـل  هايي فعال هستند زيرا قادرند تجربيات انساني را به اشكال جديد     حقيقت استعاره 
هـاي   ها، همانند اسـتعاره  رسانه«: گويد يا در جاي ديگر مي ) 68: 1377لوهان،    مك(» كنند

  .)71همان، (» ادبي، قادرند تجربيات را تغيير دهند يا منتقل كنند
كند و    رو، رسانه نيز همچون استعاره موضوعي را به موضوع ديگري منتقل مي             از اين 

  .سازد ل ميمعنا يا تجربه جديدي از موضوع او
رسـانه  بنياد  دهد كه     اين نسبت نشان مي   .شود  در اينجا نسبت رسانه و زبان آشكار مي       

و ايـن عبـارت را       توان گفت رسانه استعاره اسـت،       پس مي .  استعاره است  بان،همچون ز 
تـر آن اسـت كـه عبـارت           امـا جالـب   . دانست  »رسانه پيام است   «برايجانشين جديدي   

، استعارة ديگري است كه معنـاي جديـدي از رسـانه يـا بـه                خود   »رسانه استعاره است  «
زيـرا رسـانه را جانـشين اسـتعاره        . كنـد   مـي  تفسير ديگري ازرسانه به ما منتقـل         ،عبارتي

رود و معنـاي جديـدي از رسـانه را            كند يعني از گسترة رسانه به گسترة استعاره مـي           مي
  .سازد مي
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  نتيجه

شناسـي    شناسـي و زبـان       دو جنبـة شـناخت     از لوهاني و   اي و مك    با دو رويكرد نيچه   
شناسـي نـشان    اي و از جنبـة زبـان   با رويكردي نيچه. نسبت رسانه و زبان را نشان داديم      

ها براي برقراري ارتباط و فهـم        نياز انسان . ها شكل گرفته است     استعاره داديم كه زبان از   
شـده   تيـ  شكل تثب،يممفاه. ها را به مفاهيم تبديل كرده است        مشترك از يكديگر، استعاره   

هايي كـه فرامـوش       ها هستند اما استعاره    استعارههمان  بنابراين مفاهيم،   . ها هستند   استعاره
 اسـتعاره اسـت زيـرا    ،شناسي نشان داديم كه بنياد زبـان        سپس در حوزة شناخت   . اند  شده

 نهـا  ت و انتقـال است انتقال آنهازبان ارتباطي از سه عنصر بنيادين شكل گرفته كه يكي از    
در بحـث از اسـتعاره      . شود  جايي نيست بلكه موجب دگرگوني معنايي مي        به معناي جابه  

شناسي، جانـشين چيـز        استعاره با توجه به محورهاي جانشيني در نشانه        نيز گفته شد كه   
 از موضـوع اول     يشود كه به ظـاهر بـه آن نـامربوط اسـت و معنـاي ديگـر                  ديگري مي 

اي به گـسترة ديگـر اسـت درسـت ماننـد اسـتعاره، و                انتقال، حركت از گستره   . سازد  مي
حـس شـنوايي مـا بـه گـسترة          . كنـد   استعاره عمل مـي   نند  فراشد شناخت ما در انتقال ما     

شود كه اين تصوير ذهني هـيچ ربطـي بـه آن صـدا                منتقل مي ) تصوير ذهني ما  (ديگري  
وير ذهنـي   شود كه ربطي به تـص       ندارد، سپس تصوير ذهني ما به كالم يا آوايي منتقل مي          

د و تجربـه جديـدي از گـسترة قبلـي خـود             نشـو   هر يك جانشين يكديگر مي    . ما ندارد 
  . استعاره است سازد، در واقع زبان خود، بنابراين بنياد فهم زبان را استعاره مي. دنساز مي

 پيام داراي ساختاري زبان شناسانه اسـت و زبـان   توجه به اينكه با   ،ها  در بحث رسانه  
از سـوي   . ها شكل گرفته اسـت      شكل گرفته، دريافتيم كه پيام نيز از استعاره       ها    از استعاره 

دسـت     اين نتيجه بـه    » رسانه همان پيام است    « با توجه به عبارت مك لوهان يعني         ،ديگر
با نشان دادن اينكه چگونه رسانه همان       . ها شكل گرفته است     آمد كه رسانه نيز از استعاره     

 اسـتعاره   ،، و بنـابراين بنيـاد رسـانه       است، خود استعاره    انتقال است آشكار شد كه انتقال     
  .است

رسانه نيز مانند زبان استعاره است، برقـرار        بنياد  نسبت رسانه و زبان با اين تفسير كه         
. شـود   مـي  »رسانه پيـام اسـت    « استعارة   براي جانشين ديگري    »رسانه استعاره است  «. شد

 و تفسير جديدي از رسـانه       استاستعاره  اي ديگر كه خود       اي براي استعاره    يعني استعاره 
  .دهد ارائه مي
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هاي ديگري نيز مورد بررسـي قـرار داد    توان از جنبه بحث نسبت زبان و رسانه را مي   
توان به زبان و رسـانه چـون يـك نظـام زبـان          همچنين مي . جنبة هستي شناسانة آن    مانند

 همـواره گيرند و     فاصله مي ها از ارجاع واقعي به مفهوم         شناسي نگاه كرد كه در آن نشانه      
حتـي  .  رويكردي پساساختارگرايانه است   ،افتد كه اين    معنا در زبان و رسانه به تعويق مي       

 رسانه را واسطي دانست كه منجـر بـه حركتـي ديـالكتيكي              ،توان با رويكردي هگلي     مي
 و باشد   تواند سرآغازي براي تفسيرهاي جديدتر از رسانه        مقاله مي اين   در واقع، . شود  مي

 گـسترة ديگـر و   باتواند ما را  ، مياستاز آنجا كه خودِ اين مقاله رسانه و رسانه استعاره     
  . معناي ديگري از رسانه روبه رو سازد
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  شناسي و زبان در نمايش راديويي نشانه

  ∗مژگان مخاطبي اردكاني

  چكيده

اين نوشـتار برگرفتـه از      . پردازد  شناسي كالم نمايش راديويي مي      مقالة حاضر به نشانه   
موردي انجام    قي توصيفي است و به روش مطالعة ميان       نامة نگارنده است كه تحقي      پايان

  .شده است
اي   شناسـي اليـه     نويسنده ابتدا به مفاهيمي چون متن، رسانه به عنـوان ابـزار و نـشانه              

شناسي نمايش راديويي را تـشريح كـرده و كـالم را بـه عنـوان                  پرداخته، سپس نشانه  
وي در اصل، تعامل كالم     . ستترين ابزار نمايش راديويي مورد بررسي قرار داده ا          مهم

  .را با عوامل پيرازباني سنجيده است
هاي مكان، زمان، وقايع، اشخاص، حركت، حـاالت   هايي از نشانه در پايان مقاله، نمونه 

  .رود، عرضه شده است دراماتيك و روابط افراد كه در كالم نمايش راديويي به كار مي
  

  . گفتار، موسيقي، صداهاي محيطيراديو، نمايش راديويي، متن، :ها كليد واژه

  مقدمه

هاي ناهمـسان بـسياري را، هـم در           هاي هنري است كه دال      اي از شكل    نمايش، گونه 
در واقـع  . گيرد بنابراين بيش از ديگر هنرها پيچيده اسـت      مكان و هم در زمان به كار مي       

يـا خيـالي    » واقعـي «پردازيم كه در جهان       در نمايش به تقليد و بازسازي رويدادهايي مي       
                                                      

  شناسي همگاني  ارشد زبانكارشناس ∗
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جنبه مشترك انـواع نمـايش ايـن اسـت كـه      . كنيم كه رخ داده است رخ داده يا گمان مي 
  .هستند» كنش تقليدي«جملگي 

هاي گوناگون دانست؛ بدين معنا       توان زنجيره و توالي موقعيت      همچنين نمايش را مي   
گـاه    هـيچ ،رونـد  اي گوناگون كه براي معناآفريني در نمايش به كار مي       هاي نشانه   كه نظام 

اي خودآگاهانـه     ها و در واقـع بـه گونـه          به خودي خود و به تنهايي و جدا از ديگر نظام          
وار    انـدام   ، بخشي هميـشگي از يـك كـل        »ها  نشانه«در واقع همه اين     . شوند  دريافت نمي 

اي گونـاگون تـأثير متقابـل دارنـد،      هاي نشانه ها و نظام هستند كه در آن نشانه   ) ارگانيك(
كنند يا از تضاد معنايي يا تنش دروني ميان دو يا چند نـشانه كـه         پشتيباني مي يكديگر را   

  .آفرينند اي را مي روند، معناهاي تازه همزمان به كار مي
هاي اخير، در زمينه تحليـل نمـايش و شـيوه تأثيرگـذاري و معنارسـاني آن،                   در سال 

شـناختي    نگرش نشانه ها،    يكي از اين نگرش   . هاي تازه و مهمي شكل گرفته است        انديشه
  .به مقوله نمايش است

هـا و چگـونگي    اي از دانش بشري اسـت كـه موضـوع آن نـشانه     شناسي شاخه   نشانه
شناسان، اگـر اثـر       به عقيده نشانه  . ها و انتقال معناست     كاربرد آنها براي ارتباط ميان انسان     

اقعي را كه در ايـن  ها بدانيم و بتوانيم فرآيندي و   هنري را نوعي عمل ارتباطي ميان انسان      
تـر و   اي كامـل  گيرد، تجزيه و تحليل كنيم، امكان دارد به شـيوه  عمل ارتباطي صورت مي  

تر براي بحث درباره آثار هنري و تجزيه و تحليـل آن چـه بـه واقـع ميـان                      احتماالً عيني 
  .گيرد، دست يابيم كننده پيام صورت مي فرستنده و دريافت

ي در آغاز سده بيستم و نخست با كارهاي منتقدان          شناسي نمايش به شكل كنون      نشانه
گراي روسي پا گرفته كه البته بيشتر كارها به نمايش صحنه اختصاص داشته اسـت                 شكل

  ).7و5: 1382اسلين، (
در بررسي حاضر، از ميان انواع نمايش، نمايش راديويي انتخـاب شـده اسـت، زيـرا               

هاي متنـاقض و   است، اما ويژگي  آيد و نوعي كنش تقليدي        هرچند نمايش به حساب مي    
 شـنوندگان راديـو      ندارد، اما از تجربـه    » تصويري«نمايش راديويي جنبه    . اي دارد   پيچيده

توان دريافت كه در نمايش راديويي اين جنبه نيز وجـود دارد، زيـرا گـسترش آن در                    مي
  .آورد هاي صوتي، تصاويري را در ذهن شنوندگان پديد مي زمان به همراه ويژگي

هـا و     دانيم نمايش راديويي عملـي اسـت كـه نيازمنـد اسـتفاده از نـشانه                 ال كه مي  ح
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توانيم نقـش هريـك از عناصـر را در خلـق معنـاي نهـايي          اي است و مي     هاي نشانه   نظام
ايـن  . نمايش به روشني تبيين كنيم، به ابزاري بسيار مفيد و كارآمد دست خواهيم يافـت              

آيد و هم به كار هريك از شنوندگان كه بخواهند بـا              ميابزار هم به كارِ آفرينندگان درام       
  .آگاهي انتقادي، به نمايش گوش دهند

شناسي نمـايش راديـويي كـار مـستقل      تا آنجا كه نگارنده اطالع دارد، در زمينه نشانه     
البتـه دربـارة نمـايش راديـويي و عناصـر و        . قابل توجهي در ايران صورت نگرفته است      

نامـه و تعـداد       هايي انجـام شـده كـه از آن جملـه، چنـد پايـان              ساختار دراماتيك آن كار   
شده و بـويژه      هاي انجام    لذا ناكافي بودن نتايج پژوهش     .معدودي كتاب در دسترس است    

شناسي نمايش راديويي، معضل بزرگي در انجام پژوهش بـه   نبود پژوهش در زمينه نشانه    
  .رود شمار مي

هاي بيشتر در مورد كـالم نمـايش      به آگاهي با توجه به آنچه گفته شد، براي دستيابي         
شناختي اهميت اين عامـل   هاي آن الزم است با رويكردي زباني و نشانه   راديويي و نشانه  

كـالم نمـايش بـه همـراه     «شود كه  بر همين اساس، اين پرسش مطرح مي. مشخص شود 
بـه ذهـن   و ايـن فرضـيه     » شـناختي دارد؟    عوامل پيرازباني چه كاركردها و تأثيرات نشانه      

اي  در مـتن چنداليـه  ) هاي محيطيادر كنار موسيقي و صد  (اليه صوتي گفتار    «كه  آيد    مي
شـناختي نمـايش راديـويي اسـت كـه در             نمايش راديويي يكي از امكانات متني و نشانه       

  ».اي برخوردار است العاده تحقق دنياي درام از اهميت فوق

  روش پژوهش

ر نظـر گـرفتن هـدف و موضـوع مـورد      هـاي پـژوهش و بـا د     با بررسي انواع روش   
  . اي انتخاب شده است پژوهش، مطالعه موردي به روش توصيفي و مطالعات كتابخانه

بيـست نمـايش راديـويي از آرشـيو         ) هـا   گردآوري داده (براي انجام عمليات ميداني     
كـه عنـاوين و مشخـصات    (ها پـنج نمـايش    شبكه جوان تهيه شد كه از ميان اين نمايش    

گيـري تـصادفي سـاده و بـه شـيوه       به روش نمونه) ر پيوست ذكر شده است    كامل آنها د  
  :در انتخاب اين بيست نمايش دو نكته در نظر گرفته شد. كشي انتخاب شدند قرعه

هـاي متـوالي      ها يا هفتـه     هايي كه به طور سريال در شب        نكته اول اين بود كه نمايش     
 شنونده موفق نشود نمايش را      شدند، چندان مناسب نبودند؛ چرا كه ممكن بود         پخش مي 
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هـا بـا    دنبال كند يا فرصت شنيدن چندين قسمت نمايش را از دست بدهد، لـذا بررسـي    
  .قسمتي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند هاي تك لذا نمايش. شد رو مي مشكل روبه

نكته حائز اهميت ديگر اين بود كه از آنجا كه عنـصر زمـان در مـورد زمـان پخـش                     
بر خالف آنچه كـه بـراي مثـال در          (ها نداشت     ش مهمي در تجزيه و تحليل     ها نق   نمايش

هـا   لذا زمـان پخـش نمـايش   ) سزايي برخوردار است مورد تبليغات راديويي از اهميت به     
  .ثبت نگرديد

  ها  و تحليل دادهروش گردآوري 

با توجه به هدف اصلي پژوهش كه بررسي عامل كالم و عوامل پيرازباني در نمـايش        
يي است تمام كلمات بازيگران و تمام عوامل پيرازباني و صـداهاي غيركالمـي بـه                راديو

شناسـي مـورد    هـاي نـشانه   هاي مورد نظر گردآوري شدند تا براسـاس نظريـه     عنوان داده 
هـا و چگـونگي تجزيـه و تحليـل آنهـا پـيش از                 بخشي از ايـن داده    . بررسي قرار گيرند  

  .گيري آمده است  قسمت نتيجه

* * *  

كنـد، بـه ايـن مـسأله          مقاله به دنبال تعاريفي كه از متن، رسانه و ابزار ارائه مـي            اين  «
براساس تعـاريف  . اي است هاي نشانه پردازد كه متن راديويي حاصل تعامل كدام نظام       مي

راديو، ابزار است، چرا كـه بـا        . شده، راديو ابزاري است كه رسانه آن شنيداري است          ارائه
ه است و با پيشرفت فناوري ممكن است در شكل و كـارآيي             پيشرفت فناوري پديد آمد   

توان اين خـط سـير تحـول را از راديوهـاي              طور كه مي    آن تغييراتي به وجود آيد؛ همان     
بام داشـتند تـا راديوهـاي ترانزيـستوري           بزرگ المپي كه نياز به آنتن بلند در روي پشت         

اي آن    است و امكانات رسـانه    اما در همه حال رسانه راديو شنيداري        . جيبي مشاهده كرد  
سـجودي،  (» رمزگان زبان، رمزگـان موسـيقي و رمزگـان صـداهاي محيطـي            : عبارتند از 

1384 :335 ،338 ،339.(  
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  شناسي نشانه

شناسي در اوايل قرن بيستم از سوي دو متفكر بزرگ يعني فردينان دوسوسـور،             نشانه
 در حكـم علـم جـامع        شناس سوئيسي و چارلز ساندرزپيرس، فيلـسوف آمريكـايي          زبان

  .ها مطرح شد نشانه
توان   مي:  آمده است  »شناسي عمومي   دوره زبان «شناسي دركتاب     در تعريف علم نشانه   

پـردازد    هـا در زنـدگي جامعـه مـي          دانشي را در نظر گرفت كه به بررسـي نقـش نـشانه            
  ).24: 1378دوسوسور، (

شناسـي نـام    اي، نـشانه  هاي نـشانه  همچنين، مطالعه توليد اجتماعي معنا براساس نظام  
است بيشتر رويكردي نظري     ،هاي تحليلي مرتبط با آن      شناسي و شيوه    نشانه.  است  گرفته

  .هاي علمي تا يكي از رشته
گيـرد و از   شناسـي مـي   هاي خود را از زبـان   شناسي به مثابه نوعي اسلوب، واژه       نشانه

  ).360: 1385سوليوان، (كند  اي استفاده مي زبان گفتاري به عنوان نمونه بارز نظام نشانه

  متن

ويژه خود را دارد؛    ) مادي(كند كه موجوديت فيزيكي       متن معموالً بر پيامي داللت مي     
 بنابراين از كـدهاي بازنمايانـه تـشكيل    ،موجوديتي كه مستقل از فرستنده و گيرنده است    

  .شده است
رو بر معناي زيـر     گيرد و از اين     شناختي نشئت مي    شناختي يا زبان    متن از مكتب نشانه   

بنابراين مـتن مـشتمل     . چيزي كه در توليد و مبادله معنا اهميت اساسي دارد         : داللت دارد 
كند و بدين ترتيب قادر است براسـاس          اي ازكدهاست كه در چند سطح كار مي         بر شبكه 

سـوليوان،  ( مجموعه گوناگوني از معناها را توليد كند ،ـ فرهنگي خواننده  تجربه اجتماعي 
  ).405ـ6: 1385

هـا    متن عاملي غيرثابت و چنداليه است كه هرچند ممكن اسـت يكـي از ايـن اليـه                 
تر تلقي شود،     هاي ديگر از دوام و ايستايي بيشتري برخوردار باشد و اصلي            نسبت به اليه  

هاي متفاوت متنـي بـه        ولي عملكرد نهايي متن وابسته به رابطه تعاملي است كه بين اليه           
  ).341: 1384ي، سجود(آيد  وجود مي
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هـاي متعـددي      مـتن از اليـه    . در پژوهش حاضر تعريف اخير از متن مورد نظر است         
ترديـدي  . انـد   تشكيل شده است كه هريك خود نمود عيني و متني يك نظـام رمزگـاني              

هـاي ديگـر      ها يا حتي گاهي يك اليه نسبت بـه اليـه            نيست كه بسته به متن، برخي اليه      
اليـه متنـي    براي مثال در يك نمايش راديويي سه. شود  قي مي تر تل   تر است يا اصلي     اصلي

كننـد    گيري نمايش كمك مي     كالم، موسيقي و صداهاي محيطي در كنار يكديگر به شكل         
ممكن است يكي از اين     . اند  و هركدام به نوبه خود نمود عيني و متني يك نظام رمزگاني           

رسد در نمـايش راديـويي،         نظر مي  به. تر تلقي شود    هاي ديگر اصلي    ها نسبت به اليه     اليه
  .تر باشد اليه اصلي) كه در اينجا موضوع مورد بررسي است(اليه كالم 

  رسانه

كنيم، گريزي از عينيت يافتن       از آنجا كه ما امور مادي را از طريق حواس دريافت مي           
پـس  . اي كه از سوي يكي از اين حواس قابل دريافت باشـد، وجـود نـدارد    متن به گونه 

  .تواند شنيداري، ديداري، بساوايي، چشايي، يا بويايي باشد  متن ميرسانه
متن عينيـت نخواهـد يافـت،    . ناپذير تحقق متن است وجود رسانه، نوعي الزام تخطي  

بـراي مثـال در اينجـا       . اي دريافت شود    اي توليد و از طريق رسانه       مگر آنكه درون رسانه   
ز طريق رسانة شـنيداري راديـو دريافـت         متن نمايش راديويي به عنوان ژانري راديويي ا       

  ).175 ،همان(شود  مي

  انواع رسانه

  :شوند ها را شامل مي زيررسانهاين : هاي شنيداري رسانه. 1
  گفتار) الف
  موسيقي) ب
  صداهاي محيطي) ج
  :شوند به دو گروه عمده تقسيم مي: هاي ديداري رسانه. 2

  نوشتار) الف
  تصوير) ب
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  يداريهاي شن رسانه

تواند نشانه باشد، مشروط      هر صوتي مي  . هاي شنيداري با صوت سروكار دارند       رسانه
هميشه در بيشه صداي پرنـده      . اي متني به مثابه نشانه دريافت شود        بر آنكه به عنوان اليه    

هست، اما صداي پرنده تنها وقتي نشانه است كه فردي شهري بـه بيـشه رفتـه اسـت و                     
داند كه داللت بر فـضاي        اي مي    با هياهوي ترافيك شهري نشانه     صداي پرنده را در تقابل    

صداي پرنده در تقابل بـا هيـاهوي زنـدگي شـهري بـه مثابـه       . كند  فرحبخش طبيعت مي  
ترديـدي  . گـردد   شود و از طريق رمزگان صداهاي محيطي تفـسير مـي            نشانه دريافت مي  

 تنهـا شود، ولـي    بديل مينيست كه رمزگان مذكور تنها از طريق رسانه شنيداري به متن ت           
  .كند صوت بودن آن براي متن شدنش كفايت نمي

توان رسـانه شـنيداري را بـه سـه            بندي كلي مي    همچنانكه گفته شد، در نوعي تقسيم     
  :زيررسانه گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي، تقسيم كرد

و او گفته يا گزاره را تحقق مشخص        . گفتار اصطالحي از سوسور است    : گفتار) الف
شـود    داند كه آن گفته يـا گـزاره در بطـن آن سـاخته مـي                 ملموس نظام انتزاعي زبان مي    

  ).293: 1385سوليوان، (

 رسانه

 ديداري شنيداري

 تصوير نوشتارصداهاي  موسيقي گفتار

ــر ثابت متحـ
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اي كـه از طريـق آن،    هاي ارتباطي، گفتار است؛ رسـانه       ترين رسانه شنيداري نظام     مهم
گفتـار يكـي   . يابند شوند، امكان عينيت مي   متوني كه در رمزگان زبان توليد و دريافت مي        

اي خاص خود را      آيد و امكانات نشانه     هاي فرعي رمزگان رسانه به حساب مي        ز رمزگان ا
  .داراست
شـدگي آن، رمزگـان    اي شـنيداري اسـت كـه تنهـا امكـان مـتن           رسـانه : موسيقي) ب

  .موسيقايي است
در اينكه موسيقي دست كم در توليدات راديويي، تلويزيوني و سـينمايي و همچنـين         

هـاي متفـاوت و توليـد     بـرداري از رسـانه   هايي كـه امكـان بهـره       گاهيعني دست (اي،    رايانه
يك اليه متني است و در عمل نيز پيوسـته از ايـن اليـه               ) اي را دارند    هاي چندرسانه   متن

در اجراهاي موسيقايي، اعم از زنده يا توليـدي  . شود، ترديدي نيست متني بهره گرفته مي   
موسـيقي نقـش اليـه متنـي اصـلي را بـازي       ) ...هاي راديو و تلويزيـون و       دستگاه(براي  

در ... هاي متني ديگر مثل سالن، مخاطبان، نـوع سروصـداهاي محيطـي و                كند و اليه    مي
  .اند چگونگي دريافت اليه متني موسيقايي دخيل

اي   صداهاي محيطي نيز ممكن است در شرايطي به مثابـه اليـه           : صداهاي محيطي ) ج
نـشان تلقـي      اي داشته باشند و در شرايطي ديگر بـي          متني دريافت شوند و كاركرد نشانه     

پيشتر به صداي پرندگان در بيشه اشاره كرديم كه ممكن است براي فرد روستايي              . شوند
نشاني تلقي شود، در حالي كه براي فرد شهري كـه بـه گـردش                 صداي محيطي كامالً بي   

  .ه داللت كندرفته است، در تقابل با صداهاي محيطي شهر بر طراوت و شادابي بيش
هـايي مثـل راديـو، تلويزيـون و       اگر از اين سطح پيشتر برويم، در توليـدات دسـتگاه          

  .كنند تري بازي مي  صداهاي محيطي نقش متني مهم،اي هاي رايانه محيط
اي آن است، اين ابزار كاربردي بـسيار           تنها امكان رسانه   ،در راديو كه رسانه شنيداري    

بـراي مثـال همـين    .  بايد بار نبود تصوير را بـر دوش بكـشد        كند، زيرا   نشاندارتر پيدا مي  
اي نشاندار و بـا بـار داللـي           صداهاي محيطي شهر يا روستا در نمايشي راديويي به گونه         

بـه عبـارت ديگـر، بـا قـرار          . گيرند  قوي براي ايجاد تخيل محيطي مورد استفاده قرار مي        
، درون يـا در مجـاورت يـك          موسيقي يا صداهاي محيطي    ،گرفتن اصوات، اعم از گفتار    

اليه متني ديگر كه دستگاه باشد، نوع كاركرد داللـي صـداها و ميـزان نـشانداري آنهـا و             
شود، بسيار متفاوت خواهد بـود        دخالت آنها در كل فرايند متن بودگي آنچه دريافت مي         

  ).182ـ3: 1382سجودي، (
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  ابزار

هاي اينترنتي و امثال آن       حيطروال متعارف آن است كه روزنامه، راديو، تلويزيون و م         
طور كه پيشتر نيز اشـاره شـد، مـا از واژه رسـانه بـه مفهـوم                    اما همان . نامند  را رسانه مي  

تـر    سعي داريـم موضـوع را روشـن       » ابزار«ديگري استفاده كرديم و اكنون با طرح بحث         
  .كنيم

ـ        دئويي، و به اعتقاد سجودي، راديو، تلويزيون، روزنامه، كتاب، نوار صـوتي، نـوار وي
امكانات اينترنتي و مشابه آن، نه رسانه كه ابزارهايي هستند كـه رسـانه بـه واسـطه آنهـا                    

 مرتبط اسـت و بـا پيـشرفت فنـاوري،        ابزار با فناوري  . يابد  امكان ابالغ به مخاطب را مي     
برخـي از ايـن ابزارهـا       . پيوسته ممكن است ابزارهاي متفـاوتي پـا بـه عرصـه بگذارنـد             

اي  دمت بيش از يك رسانه قرار بگيرند و بـه اصـطالح متـون چندرسـانه     توانند در خ    مي
براي مثال كتاب، روزنامه و مشابه آن، هرچنـد بـه لحـاظ كـاركرد ارتبـاطي                 . توليد كنند 

تـوان    كنند و از طريق آنها مـي        هايي با هم دارند، همه از فناوري چاپ استفاده مي           تفاوت
راديو ابزاري  . يعني نوشتار و تصوير غيرمتحرك    هاي ديداري توليد كرد؛       متوني در رسانه  

توان از گفتار، موسـيقي و صـداهاي    است كه تنها به رسانه شنيداري دسترسي دارد و مي        
  .محيطي در توليد متون راديويي بهره گرفت

آورد كـه در      اما نكته بسيار مهم آن است كه ابزار نيز خود رمزگاني را به وجـود مـي                
هاي مـتن، يـا       ارد؛ به عبارت ديگر، ابزار خود به يكي از اليه         چگونگي خواندن دخالت د   

گـر آن بـديهي       شود و براي دريافت كاركردهاي داللـت        بهتر بگوييم يك قالب تبديل مي     
بـا  اي    بديهي است كـه مـثالً وقتـي نوشـته         . است كه بايد به رمزگان آن دسترسي داشت       

اي كه مخاطـب بـا        و نوع رابطه  شود، نوع كاركرد آن        پاورقي در روزنامه چاپ مي     عنوان
كند، متأثر از اين واقعيت است كه اين نوشته در روزنامه چاپ شـده         آن نوشته برقرار مي   

اي در چگـونگي خوانـدن آن    است و قراردادهـاي خـاص روزنامـه و پـاورقي روزنامـه          
شـود بـا      طور اسـت تفـاوت ميـان فيلمـي كـه در سـينما ديـده مـي                   همين. دخالت دارد 

بينـيم كـه قطعـاً هريـك در رمزگـان ابـزار، داراي             كه از تلويزيون مـي      بانهاي ش   مجموعه
  .انگيزند قراردادهاي خاص خود هستند و انتظارات خاص خود را در مخاطب برمي

شايد بتوان بحث را به اين شكل مطرح كرد كه ابزار، عامل نشاندار كردن ژانـر مـتن                  
ر دو از ژانر واحدي هستند؛ يعني ژانـر  براي مثال، خبر تلويزيون و خبر روزنامه ه  . است
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كنـد و   خبر، اما روزنامه يا تلويزيون يا راديو عاملي است كـه ايـن ژانـر را نـشاندار مـي                 
سـجودي،  (آورد    اي به وجود مي     اي را به موجب قراردادهاي رمزگان ويژه        انتظارات ويژه 

  ).193ـ6: 1382

  تعريف نمايش راديويي

جارب و احساسات دروني را به وسيله صـدا و بـا      نمايش راديويي هنري است كه ت     «
كند، به عبارت ديگـر، نمـايش راديـويي در حقيقـت              كمك موزيك به شنونده منتقل مي     

 به ترتيبي كـه شـنونده آن حادثـه را    ،تجسم حوادث و وقايع است به وسيله قهرمانان آن     
  ).1350مس، ش(» در خيال و تصور ببيند و صداي قهرمانان داستان را از راديو بشنود

شنويم ـ اعم از هر حركت و هر اجرا ـ نمـودي     هر چيزي كه در نمايش راديويي مي
دهنـده شـخص يـا        اين نمود يا از طريق رمزي كـامالً روشـن يعنـي كـالم، نـشان               . دارد

بـه  ) از بـصري بـه كالمـي      (جايي رمزها     توان آنها را با جابه      اشخاص نمايش است يا مي    
  ).9: 1385سوليوان، (وصيفي، از طريق كلمات نشان داد و ت) سمبوليك(صورتي نمادي 

  اي شناسي اليه نشانه

شناسـي    نشانه«مطرح است كه در كتاب      » اي  شناسي اليه   نشانه«بحث ديگري با عنوان     
بايـد گفـت كـه مـتن، حاصـل          » اي  شناسي اليه     نشانه«در بيان   . بيان شده است   »كاربردي

هاي متفـاوت بـر حـسب      انتخاب از رمزگانهايي است كه هريك براساس همنشيني اليه 
ها در تعامل با يكديگر و در تأثير متقـابلي   اين اليه. اند ضرورت ارتباط، تحقق عيني يافته  

اي بـاز    عينـي، فيزيكـي و پديـده   ؛مـتن . يابند پذيرند، به مثابه متن تحقق مي       كه از هم مي   
اي از مـتن   مثابـه اليـه   بـه    ، بسته به شرايط وقوع، ممكن است عينيتـي فيزيكـي           كه است

هـر اليـه متنـي،    .  اسـت ∗به عبارت ديگر، متن مفهومي تكريـري . دريافت بشود يا نشود   
مـتن  «، دامنـه    )هاي ديگر   متن(هاي متني ديگر      خود متني است كه در كنش متقابل با اليه        

  .دهد خود را گسترش مي» بودگي
 تـشكيل شـده اسـت كـه     هاي متعدد ، متن از اليه»اي شناسي اليه نشانه«در چارچوب   

                                                      
 . تكراري، تكرارپذير:تكريري ∗
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هـاي مـتن، همـه        تر به نظر برسـند، ولـي در داللـت           شايد برخي نسبت به ديگران اصلي     
هـاي   كنـشي بـين اليـه    توانند به يك اندازه اثرگذار باشند و معني، حاصل برهم ها مي   اليه

اي اعم از زباني يـا غيرزبـاني، در            لذا هر نشانه   .است... ها و     متني، دانش پيشين، رمزگان   
سـجودي،  (كنـد   اي از عوامل متعامل معنـي پيـدا مـي    كنشي ارتباطي، در دل نظام پيچيده   

  ).208ـ207: 1382
هاي متنـي   اي، نمودار اليه   شناسي اليه   شناسي راديو و نشانه     از تلفيق دو رويكرد نشانه    

راديو به دست آمده كه در زير نشان داده شده است و نگارنده در رسـم ايـن نمـودار از            
  .ناوين فوق بهره گرفته استبرخي ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )اي شناسي اليه شناسي راديو و نشانه براساس دو رويكرد نشانه(هاي متني راديو  نمودار اليه

  شناسي نمايش راديويي نشانه

اي موجود در نمايش راديويي به طور اخـص    نشانه  هاي    در اين مجال به بررسي نظام     
كـه  » دانش دقيـق «شناسي نمايش راديويي به حد يك  نهخواهيم پرداخت؛ البته تقليل نشا    

 اليه متني

ابزار
 راديو

      اليه متني
  شنيداريرسانه

 اليه متني
 گفتار

 اليه متني اليه متني اليه متني
 محيطي  صداهاي سكوت موسيقي
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ي »معنا« از نمايش را عرضه كند و         هاي فعال در هر لحظه      بتواند فهرست فراگيري از دال    
شناختي   با اين حال، هر ديدگاه نشانه     . نمايد  دقيق آن را بنماياند، بيش از اندازه دشوار مي        

تـر ديـدگاهي كـاربردي و         از همـه مهـم     رسان باشـد و     درباره نمايش راديويي بايد فايده    
شناسي ارزشمند را فراهم آورد تا بدانيم چگونـه زمينـة بنيـادين، از تـأثير                  اي روش   گونه

گيرد و در سرتاسر آن      اي موجود در آن ريشه مي       هاي نشانه   متقابل و درآميختن همه نظام    
  .كاركرد دارد

: ديو مطرح است كه عبارتنـد از      گونه كه پيشتر نيز بيان شد، سه رمزگان براي را             همان
بالطبع، نمايش راديويي نيـز   . رمزگان گفتار، رمزگان موسيقي و رمزگان صداهاي محيطي       

توانـد هـر سـه رمزگـان يادشـده را در خـود داشـته باشـد و هركـدام از آنهـا               بالقوه مي 
ين تواننـد بيـانگر وجـود عناصـر معنـاآفر           ها مي   هايي را در خود دارند كه آن نشانه         نشانه

  .بسيار مهمي در متن باشند
هـاي فراوانـي را كـه     از سوي ديگر، براي موشكافي، فهم و رمزگشايي متن، بايد دال      

يعني كاركرد همزمـان آنهـا      (اي همزماني     كند، هم به گونه     هر نمايش راديويي عرضه مي    
اي درزمـاني در نظـر گرفـت، يعنـي همچنانكـه              و هم به گونـه    ) در هر لحظه از نمايش    

اي بـدل     هاي گوناگون در سير زمان به سـاختارهاي پيچيـده           رود، دال    به پيش مي   نمايش
  .شود مي

شناسي نمايش راديويي گفته شد، مطالبي كلي بود كـه   آنچه تا به اينجا در مورد نشانه   
امـا بـا توجـه بـه        . گرفت  هر سه رمزگان گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي را در بر مي           

  .ها محدود به كالم نمايش خواهد شد سيموضوع مورد بحث ادامه برر

  بررسي كالم به عنوان يكي از امكانات متني نمايش راديويي

. مراد از كالم در نمايش راديويي تمام صداهاي انساني يعنـي صـداي بـازيگر اسـت                
اند تا جايي كـه فيـشر         درباره اهميت عنصر كالم در نمايش راديويي بسيار گفته و نوشته          

  ).34: 1369نكوروح، (برد  نام مي» هنر كالم«به عنوان از اين سبك ادبي 
هم نمايش راديويي و هم ادبيـات تخيلـي بيـشتر متكـي بـر كلمـات هـستند؛ زيـرا                     

كدام از آنها تصوير ندارند و هر دوي آنها مخاطب را به وسيله متن درگير يك عمل                   هيچ
  ).21: 1385سوليوان، (كنند  خالقانه ذهني مي
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هـاي   هاي تـصويري بايـد بـه كـدها و نـشانه           تمام كدها و نشانه    در نمايش راديويي،  
 صدا و موسـيقي تـا ايـن حـد           ،شايد پرسيده شود آيا امكانات كالم     . صوتي تبديل شوند  

هاي كالمي و صوتي تبديل كند و بـر   هاي تصويري را به نشانه  است كه تمامي اين نشانه    
هاي راديويي كالم، ابـزاري بـه         هبرنامساير  هاي نمايش راديويي فائق آيد؟ در         محدوديت

نسبت عادي براي برقراري ارتباط و انتقال اطالعات است، ولي در نمايش راديويي ايـن               
براي مثال، بايد از طريق ديـالوگ يـا روايـت،           . كشد  تري را به دوش مي      كالم بار سنگين  

مـال و  كننـد و اع     مـشاهده مـي    ،تمام اطالعات مورد نياز را كه مخاطبان تئاتر در صـحنه          
برند، به مخاطب منتقل كننـد، يعنـي اگـر الزم باشـد      به كار ميها  شخصيتاشيايي را كه   

ها و ظرايف خاص      ها، زمان، فيزيك شخصيت     مخاطب درباره مكان اتفاقات و كشمكش     
ميميك چهره آنها، لباس و غيره، مطالبي را بداند، همه اينها بايد از طريق كالم و صدا به                  

  ).123: 1379معافي غفاري، (مخاطب ارائه شود 
تـرين و از سـويي    در واقع تصويرسازي به وسـيله ديـالوگ و گفتگـو يكـي از مهـم               

  ).126 ،همان(نويس راديويي است  ترين كارهاي يك نمايشنامه مشكل
از آنجا كه نمايش در وجه كالمي وابسته به ديالوگ است، در نمايش راديـويي اليـه                

هـايي نظيـر      تـوان از واژه     از ايـن رو مـي     . كنـد   مل مـي  گفتار در قالب ديالوگ نمايشي ع     
  .ديالوگ يا كالم دراماتيك به جاي گفتار استفاده كرد

  :بعضي از نكاتي كه الزم است درباره كالم و گفتار راديويي بدانيم عبارتند از
 نشانه ترديد و مكث در مكالمات روزمره است و          ؛ـ اصواتي نظير اوه، خوب، اوهوم     

  .اند ناميده» پديده ترديد«نها را شناسان آ زبان
كننـده همـه اطالعـات        ـ گفتار راديويي بدون آنكه تصنعي به نظر برسد، بايد فـراهم           

مربوط به شخصيت مثل ويژگي و ماهيت ذاتي او، وضعيت احساسي، موقعيت و ارتباط              
  .هاي ديگر نمايش باشد وي با شخصيت

  .ي شخصيت، استفاده از گفتار استهاي فرد ـ با نبود تصوير، تنها راه بيان ويژگي
ـ گفتار راديويي بايد فشرده، موجز و محكم باشد و از لغات طوالني و ثقيل استفاده                

  .نشود
بهتـرين گفتگوهـا اغلـب      . آفـرين اسـت     ـ جمالت طوالني با نحـو پيچيـده مـشكل         
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  .ترين هستند ساده
ز صدا، تمام آنچـه را      شود و نويسنده بايد تنها با استفاده ا         ـ راديو از سكوت آغاز مي     

ها و هر چيـز ديگـري كـه     ها، كنش كه براي ايجاد زمان و مكان، دوره تاريخي شخصيت   
  ).77ـ84: 1381ريچاردز، (براي ارائه داستان نمايشي الزم است، اضافه كند 

ديالوگ نمايشي بر خالف داستان و رمان، چون تنها ابزار نويسنده است كه بايـد بـه                
در واقـع، آشـكارترين     . مايشي خود را بنا كند، داراي الزاماتي است       وسيله آن ساختمان ن   

حـال آنكـه عنـصر كـالم در نمـايش      . كاركرد عناصر كالمي، كاركرد اطالعاتي آنهاسـت    
  .راديويي، كاركرد كنشي نيز دارد
ترين عامل ماندگاري آن هم بـه   هاي آن است و شايد مهم       ارزش يك درام به ديالوگ    

تـرين شـكل عرضـه كـالم          كالم نمايش موجزترين و جامع    . باشدديالوگ بستگي داشته    
. كننـد  تر از زندگي عادي و معمولي گفتگو مـي   است؛ زيرا افراد در نمايش بسيار خالصه     

برگرفته از فرهادي،   (دار است و وظايف مهمي بر عهده دارد           اين گفتگو، فشرده و جهت    
  :گر موارد زير باشدتواند بيان در نمايش راديويي، عنصر كالم مي). 1378
وقـايع  . 5بيان كـنش    . 4هاي دراماتيك     شخصيت. 3زمان نمايش   . 2مكان نمايش   . 1

دور بـودن يـا     (موقعيت شخصيت دراماتيك در صحنه يا مختـصات مكـاني           . 7اشياء  . 6
  حركت . 8) نزديك بودن

هـاي فـردي شخـصيت، هـم      در مورد شخصيت دراماتيك بايد گفت كه هم ويژگـي      
در مورد  . شوند  شخاص و همچنين حاالت آنها در كالم نمايش نشان داده مي          رابطه بين ا  

حركت نيز، هم حركت زمان، هم حركت مكان و هم حركت اشخاص مـشهود خواهـد                
  .بود

توان نمـوداري بـه شـرح     بندي آنچه درباره كالم نمايش گفته شد، مي         به منظور جمع  
  :زير ارائه كرد
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  نمايشنمودار كالم در 

  تعامل كالم و عوامل پيرازباني

هاي راديويي حائز اهميت فـراوان اسـت و در تجزيـه و     مسئله ديگري كه در نمايش  
  .ها به كار گرفته شده، عوامل پيرازباني و از جمله صداهاي غيركالمي است تحليل

تـرين موضـوعاتي هـستند كـه در حـوزه هنـر              هاي پيرازباني يكي از قـديمي       ويژگي
هايي نظير حالـت      يك گوينده به همان اندازه كه از ويژگي       . اند  مورد توجه بوده  بازيگري  

. كنـد  نيز استفاده مي) voice quality(برد، از كيفيت صدا  ها بهره مي  چهره و ايما و اشاره
. او در عين برخورداري از اين امكانات قادر است تا اثربخشي كالم خود را افزايش دهد               

دهند تا با اسـتفاده از آنهـا، كيفيـاتي وراي     وينده اين امكان را مي  هاي صوتي به گ     ويژگي
توان به زيـر و   ها مي از جمله اين ويژگي. ساختار واجي و نحوي به گفتمان خود ببخشد 

بمي، بلندي صدا، آهنگ، طنين و صداهاي غيركالمي اشاره كرد كه در اصطالح بـه آنهـا     
  .دگوين مي) زبرزنجيري(هاي پيرازباني  ويژگي

شـناختي زبـان      شناختي، نحوي و معني     گفتار صرفاً محصول قوانين واج     پس يك پاره  
هاي بافتي و انواع رفتارهاي مرتبط با زبان كـه بـا پـاره گفتـار همـراه                  محدوديت. نيست

رمزگان 

 كالم نمايش

موقعيت شخصيت 
 در صحنه

يكي دوري يا نزد حركت
 شخصيت دراماتيك

 مكان زمان وقايع شخصيت دراماتيك بيان كنش اشياء

هاي فردي شخصيت ويژگي رابطه بين اشخاص زمان مكان اشخاص

 حاالت اشخاص
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  .كنند هستند، نقشي اساسي در تفسير مخاطب از پاره گفتار بازي مي
هاي حركتي دارند كـه گوينـده بـا           ژگيهاي پيرازباني ارتباط نزديكي با آن وي        ويژگي

ها، اطالعـات مهمـي دربـاره         اين ويژگي . بخشد  مي» هماهنگي«توسل به آنها، به گفتمان      
  . دهند هاي گوينده به دست مي حالت، نيات و نگرش

توان به شناخت درستي      نمي«: گويد  در اين زمينه مي   ) 102: 1383االم،  (آبرو كرومبي   
  .» گفتاري دست يافت، مگر با در نظر گرفتن عناصر پيرازبانياي زبان ازكاربرد مكالمه

هاي انجام شده در دو دهه گذشته نشان داده است كه رفتار پيرازباني ـ مانند   پژوهش
شود و در نتيجه فرهنگ ويژه است، يعني خاص هـر   ـ ياد گرفته مي    حركتي و  رفتار زباني 

اي فعاليـت   دامنه بلكه كاركردهاي نشانهتوان تا حدي، نه تنها   فرهنگ است، در نتيجه مي    
از جملـه آهنـگ صـدا،       » كيفيـات صـدا   «در مرحله نخست،    . صوتي گوينده را شرح داد    

اي در    كننـده   ها، نقش تعيـين     كنترل بيان و كنترل وزن، به همراه كيفياتي مانند دامنه مكث          
ص كـردن   گفتار و مـشخ   پاره  مشخص كردن مرزهاي آغاز و پايان       «گفتار يعني   » تقطيع«

گفتـار بـه    تقطيـع پـاره  «و » خصوص هاي به گفتار براي تأكيد بر نكته    نقاطي در درون پاره   
وقتي گوينده در هـدايت پـاره   ). Lyons, 1977: 65(» واحدهاي اطالعاتي مناسب دارند

گيرد، با مـشخص كـردن واحـدهاي          هاي مناسب پيرازباني بهره مي      گفتار خود از ويژگي   
اي، تنظيم جريـان اطالعـات معنـايي و تغييـر      يا گزاره) illocutionary(نحوي، غيربياني   

كند گفتمـان   شيوه ارائه محتوا، بسته به ميزان و نوع توجه مورد نياز، به شنونده كمك مي           
  .او را دنبال كند

هـاي بـه    هاي صوتي، به قابليـت  شده دربارة نقش ويژگي هاي انجام  ترين پژوهش   مهم
كيفيت نماهايي چـون شـدت      . اند  توجه داشته » كننده  تنظيم«ا  ي» عاطفي«،  »بياني«اصطالح  

هاي صوتي چون خنده، گريه، فرياد و نجوا،          كننده  و اوج زير و بمي و همچنين مشخص       
حـال و هـواي     «هاي حاالت عـاطفي يـا روانـي گوينـده و همچنـين شـاخص                  شاخص
شـناختي    ي روان هـا   اشاره به آزمـون   . بخشد  اند كه او به زبان خود مي        تلقي شده » نگرشي

هاي صـدا، در      در مورد معناهاي ضمني عاطفيِ ناشي از ويژگي       ) Davitz(ال داويتز   . جي
ها هشت حالـت عـاطفي را بـه           مشاهده شده است كه سوژه    . اينجا خالي از لطف نيست    
بلنـدي، اوج زيـر و      : به طور مثـال   . اند  هاي صوتي نسبت داده     تركيبات خاصي از ويژگي   

لند، آهنگ كمابيش تند و وزن منظم، در تركيب با يكديگر به طور             بمي، طنين كمابيش ب   
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هـا بـر ايـن        اين نوع پـژوهش   ). نگاه كنيد به نمودار زير    (دهند    مي» شادي«ضمني معناي   
، برابـر بـا     »عـاطفي «يـا   » بيـاني «: هـاي توصـيفي چـون       انـد كـه واژه      واقعيت تأكيد كرده  

هـاي    رسد وقتي انتخاب شـاخص      ظر مي نيستند، زيرا به ن   » كامالً شخصي «يا  » دلبخواهي«
  .مند است ها و احساسات به شدت قاعده صوتي مورد نظر باشد، بيان نگرش

  
  بلندي  احساس

زير و 
  بمي

  آهنگ  طنين
نحوه 
  بيان

وزن 
  )ريتم(

شيوه 
  بيان

  كند  رسا  بم  ماليم  محبت

منظم و 

اندكي رو 

  به باال

  بريده بريده  منظم

  تند  با سروصدا  زير  بلند  خشم
ظم باال نامن

  و پايين
  نامنظم

قاطع و 

  شمرده

  مالل
متوسط به 

  پايين

متوسط رو 

  به بم

كمابيش 

  رسا

كمابيش 

  كند

يكنواخت 

يا به تدريج 

  افتان

  ـ
كمابيش 

  بريده بريده

  نشاط
كمابيش 

  بلند

كمابيش 

  زير

كمابيش با 

  سروصدا

كمابيش 

  تند

باال و پايين 

به طور 

كلي رو به 

  باال

  ـ  منظم

  يمعمول  حوصلگي بي
معمولي تا 

  كمي زير

كمابيش با 

  سروصدا

كمابيش 

  تند

كمي 

رو (خيزان 

  )به باال

  ـ
كمابيش 

  شمرده

  زير  بلند  شادي
كمابيش با 

  سروصدا
  ـ  منظم  خيزان  تند

  افتان  كند  رسا  بم  ماليم  اندوه
هاي  مكث

  منظم
  بريده بريده

  1964، داويتز، )زبرزنجيري(هاي پيرازباني  نمودار احساسات مربوط به ويژگي

 گفتـار از سـوي    كند كه چگونگي بيان يك جملـه يـا پـاره    االم به اين نكته اشاره مي    
دراماتيـك آن   /  شخصيت دراماتيك تأثير بسيار زيادي بر تفسير مخاطب از مفهوم معنايي          

بينـي   هاي صوتي انتخابي شخصيت دراماتيك، كه در نظام واجي زبان پـيش           فعاليت. دارد
اي   ، حامل اطالعات نشانه   )در ارتباط با شخصيت   (عات دراماتيك   اند، عالوه بر اطال     نشده

مثل اهميت كنترل صداي پرطنين در اجرا و لذت حاصل از           . زيباشناختي بسياري هستند  
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آن؛ كه توجه را به بافت كـالم ـ بـه مـاده بيـان ـ و در نتيجـه بـه نمـايش آن در حكـم           
  ).105ـ100: 1383االم، (كند  رويدادي آوايي، جلب مي

اي مانند راديو كه عامل كالم يكي از عوامـل انتقـال اطالعـات بـه حـساب             در رسانه 
  .شود تر مي آيد، نقش عوامل پيرازباني پررنگ مي

هايي كه روي پنج نمايش راديويي نامبرده انجام شد، مشخص گرديـد كـه     در بررسي 
 نـشان  عوامل پيرازباني و از جمله صداهاي غيركالمـي، حـاالت اشـخاص دراماتيـك را            

كالم يا به تنهـايي، عـالوه بـر         عامل  افزون بر اين، صداهاي غيركالمي در كنار        . دهند  مي
  .آيند اي به حساب مي نشان دادن حاالت، بيانگر كنش نيز هستند و نشانه نمايه

ها، صحنة دوم نمايش      در اين مجال به منظور آشنايي با نحوه تجزيه و تحليل نمايش           
بررسـي  » مترسـك «و بخـشي از صـحنه اول نمـايش          »  دارم اما من تعطيالت را دوست    «

  . شود مي

  »اما من تعطيالت را دوست دارم«صحنه دوم نمايش 

  .نه اين نيست: صداي دختر
ترش رو    يه كم روشن  . خانم اندرسن اين جوهر رنگش خيلي تيره است       : صداي پسر 

  .خواستيم مي
  .تر آره يه سبز روشن: صداي دختر

تـوني تـا      تـو مـي   . حال حاضر رنگ سبز فقـط همينـو داريـم         ولي در   : خانم اندرسن 
  فردا متنظر بموني كه آقاي مورگان سفارشات تازه رو تحويل بگيره؟ پس

  )دهنده مكث و ترديد دختر و پسر صداي غيركالمي نشان(
ما هنوز تا دهم فوريـه يـك هفتـه وقـت            . كنم دير بشه جيمز     فكر نمي : صداي دختر 

  .داريم
ولـي شـما مطمئنيـد      . ما يه هفته وقت داريم    . اريه خانم اندرسن  حق با م  : صداي پسر 

  رسه؟ كه همراه سفارشات جديدتون جوهر سبز روشن هم مي
  )از سوي ماري» اوهوم«گفته شدن (

  .فردا به ما سر بزن كه دوباره تموم نشه ولي حتماً پس. آره جوون: خانم اندرسن
   باشه؟.طيل شدن مدرسه ميام اينجافردا بالفاصله بعد از تع من پس. اوه باشه: جيمز
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اجناس ما هم حتمـاً تـا اون روز         . همين ساعت عاليه  . بله خيلي خوبه  : خانم اندرسن 
  .رسيده
  )صداي خنده كوتاه دختر(

  خوبه: جيمز
  شه؟ ببينيد قيمتش چقدر مي. خيلي خوبه خانم اندرسن لطفاً حساب كنيد: ماري

  )صداي گام(
  .بله چشم الساعه: خانم اندرسن

  )صداي كليدهاي ماشين حساب(
كـش، چهـار بـسته گـل          يه بسته گـواش هيجـده رنـگ، دو تـا خـط            : خانم اندرسن 

. سازي، چهار شيشه جوهر رنگي، يه جين مداد طراحي، يه بسته هم گـچ رنگـي         مجسمه
  .شه بيست و پنج دالر و هفتاد و پنج سنت بله روي هم مي

دهنـده    المـي مـاري نـشان     صداي سوت جيمز حاكي از تعجـب او و صـداي غيرك           (
  )تعجب او
  .بيست و پنج دالر؟ اشتباه نكرديد خانم اندرسن: جيمز

  ها رو انتخاب كرديد؟ يادت رفت كه بهترين مارك. نه جوون: خانم اندرسن
  ماري تو چقدر پول همراته؟. اوه بله: جيمز
  .من ده دالر بيشتر ندارم: ماري
  .زود باش. ه من اون ده دالرتوبده ب. خوب من هم پانزده دالر پيشمه: جيمز
  .مونم بكن فكر برگشتن به خونه: ماري
خوب خانم اندرسن من و ماري روي هم بيست و پنج دالر پول             . خوب باشه : جيمز

  .شه تر مي جوري بارمونم سبك اين. ها رو برداريد لطف كنيد دو بسته از گل. داريم
  درسته) با صداي حاكي از خوشحالي: (ماري

  .شه بيست و چهار دالر و بيست و پنج سنت بله پس مي: سنخانم اندر
  .خوبه: جيمز
  .فقط بايد با اين همه بار پياده برگردم خونه: ماري
  .يارم همه رو هم خودم برات مي. رسونمت من مي) با لحني نسبتاً خشمگين: (جميز

  .)رسد صداي زنگ تلفن به گوش مي(
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رود و صداي برداشته شدن گوشـي         صداي پاي خانم اندرسن كه به سمت تلفن مي        (
  )تلفن

  .يه لحظه گوشي لطفاً... الو : خانم اندرسن
ها اين هم بقيه پولتـون ايـن          خب بچه ) با لحني مضطرب و دستپاچه    : (خانم اندرسن 

  .خودتون لطفاً زحمتشو بكشين. هم دو تا كيسه
  .متشكرم: جيمز
  .بله: ماري

دهـد در حـال       ي كـه نـشان مـي       و مـار   جيمـز ها و صداهايي از طرف        صداي كيسه (
  )اند گذاشتن وسايل داخل كيسه

  .خب جمش كن: جيمز
  .روز خوش خانم اندرسن: ماري
  .روز خوش: جيمز

  )صداي برداشته شدن مجدد گوشي تلفن از سوي خانم اندرسن(
سـپس بـا لحنـي سرشـار از تـرس و            ) (با اندكي مكث  . (بفرماييد. بله: خانم اندرسن 

اصالً شما چه كـار بـه   ... چرا من؟  ... تو رو خدا آقا     ... هم شما   باز  ) اضطراب و التماس  
شـود و لحـن خـانم اندرسـن      زمينه پخش مـي    موسيقي پس (هاي بيچاره داريد؟      اين بچه 

  .بله بله فهميدم. بسيار خوب. شما عصباني نشيد. باشه باشه) شود تر مي ماليم
ه است، گذر زمان    شود كه مكان تغيير كرد      ها مشخص مي    با شروع صحبت شخصيت   

هاي يك دختر و پسر بـا خـانم         صحنه با صحبت  . اتفاق افتاده است و تغيير صحنه داريم      
هـاي پـسر در مـورد رنـگ جـوهر، ناخودآگـاه مـا را در                   صحبت. شود  اندرسن آغاز مي  

شناسـيم،    البته ما اين فروشـگاه را مـي       . دهد  موقعيت فروشگاه هانسن و مورگان قرار مي      
پس در اينجا هر سه مورد گـذر زمـان، گـذر            . از آن صحبت شده بود    چون در پرده قبل     

در آغاز اين صحنه لحـن خـانم اندرسـن لحنـي            . مكان و تغيير صحنه اتفاق افتاده است      
آهنـگ  .  ماليم و از لحاظ زير و بمي، بم است         ،آميز است؛ چرا كه از لحاظ بلندي        محبت

  .تكند، طنين رسا و وزن منظم آن، حاكي از اين محبت اس
كند كه آنها تا دهـم فوريـه، يـك هفتـه              دختري كه در صحنه حضور دارد، اعالم مي       

اينجاسـت كـه زمـان تقـويمي بـاز هـم            . اكنون سـوم فوريـه اسـت        پس هم . وقت دارند 
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دهد كه زمان نمـايش رو   شود و نشان مي گردد، پس خط زماني روشن مي تر مي  مشخص
پس در واقع زنجيره زمـاني تثبيـت        . تبه جلو است و مثالً برگشت به زمان گذشته نيس         

هايشان و از طريق كالم، به نام يكـديگر           الي صحبت   گردد و اين دختر و پسر در البه         مي
  .كنند كه جيمز و ماري است اشاره مي

فردا پس از تعطيل شـدن مدرسـه بـه     گويد كه پس    جيمز خطاب به خانم اندرسن مي     
دهد كه اوضاع عادي اسـت و مدرسـه     مياين گفته او هم نشان  . فروشگاه او خواهد آمد   

  .برقرار است
خواهد تا مبلغ اجناس را حساب كنـد، خـانم    پس از اينكه ماري از خانم اندرسن مي       

شـود در اينجـا از    و همزمان با آن صـداي پـا شـنيده مـي           » بله، چشم «: گويد  اندرسن مي 
  .شود طريق كالم و افكت صدا، موقعيت مغازه تقويت و به فضا بعد داده مي

از آنجا كه تصوير نداريم تا اجناس خريده شده را ببينيم، به ناچار خانم اندرسـن در                 
صداي كليدهاي ماشين حساب هم به      . كند  تك آنها اشاره مي      به تك  ،حين محاسبه قيمت  

  .كند باور بيشتر اين موقعيت كمك مي
شـود     مـي  پس از اعالم قيمت از سوي خانم اندرسن، ابتدا صداهايي از ماري شـنيده             

كه حاكي از تعجب و نگراني او از زياد شدن قيمـت اسـت و بـه دنبـال آن سـوت زدن          
در واقع سـوت زدن     . جيمز، كه نوعي صداي غيرزباني است، برهمين مسئله داللت دارد         

از سوي خانم اندرسن هـم  » جوون«بيان لفظ . اي و دال بر تعجب است اي نمايه او نشانه 
هاي دبيرسـتاني   ها، بچه ا با يكديگر است و هم اينكه اين بچه        كننده اختالف سني آنه     بيان

  .هستند
دهـد   كنند كـه نـشان مـي    در ادامه، جيمز و ماري با لحني آرام با يكديگر صحبت مي     

باز هـم در غيـاب تـصوير، كـالم بـار      . شود ها تنها ميان آن دو رد و بدل مي         اين صحبت 
 بـسته از  2«خواهـد تـا     اندرسـن مـي  كشد و جيمز از خـانم       رساني را به دوش مي      اطالع

  .را بردارد» ها گل
هـاي پيرازبـاني آنهـا     شود و ويژگي هايي كه ميان جيمز و ماري رد و بدل مي  صحبت

كند جيمز خشمگين است؛ زيرا براسـاس آنچـه           حاكي از آن است كه ماري احساس مي       
به لحـاظ زيـر و      در نمودار داويتز آمده است، لحن ماري بلندي متوسط به پايين دارد و              

طنيني كمابيش ساده و آهنگي كم و بيش كند دارد و نحوه بيان آن              . بمي، تقريباً بم است   
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بلندي و ريزي صداي جميـز و آهنـگ تنـد آن، همچنـين قـاطع و شـمرده                   . افتان است 
اما بالفاصله وقتي طرف صحبت او خانم اندرسـن  . كند بودنش نيز بر خشم او داللت مي 

شـود چگونـه عوامـل        اينجاست كه مـشخص مـي     . كند  امالً تغيير مي  شود، اين لحن ك     مي
  .كنند تا احساسات بازيگر به شنونده منتقل شود پيرازباني كمك مي

اي  اين صدا عـالوه بـر آنكـه نـشانه       . رسد  در اين اثنا، صداي زنگ تلفن به گوش مي        
اي   كـه اشـاره   رود    اي نيز به شـمار مـي        اي نمايه   شمايلي و دال بر زنگ تلفن است، نشانه       

مستقيم به تلفن و مكالمه تلفني دارد كه در پرده اول به آن اشاره شـد؛ يعنـي بالفاصـله                    
  . شود اطالعات صحنه قبل در ذهن شنونده مرور مي

گـردد، كـامالً عـوض        لحن خانم اندرسن زماني كه به سـوي جيمـز و مـاري برمـي              
 اول وجود داشت، بـر      باز هم همان حالت اضطراب و دستپاچگي كه در صحنه         . شود  مي

كنـد تـا اشـياي موجـود در صـحنه             در ضمن، كالم نمايش كمك مي     . گردد  او حاكم مي  
ها اين هم بقيه پولتون، اين هـم دو تـا             بچه«شناسانده شود، يعني گفته خانم اندرسن كه        

دهـد كـه در ايـن     در عين حال نـشان مـي    . دهد  ، وجود آنها را در صحنه نشان مي       »كيسه
خواهـد خودشـان وسـايل را         ها مي   حوصله است؛ چرا كه از بچه       رسن بي لحظه خانم اند  

حوصلگي از آهنگ كم و بيش تند، بيان خيزان و كم و              البته اين بي  . داخل كيسه بگذارند  
  .باشد، كامالً مشهود است اي زير نيز مي بيش شمرده او كه تا اندازه

آورند   خودشان در مي   ها همچنين صداهايي كه جيمز و ماري از         صداي لوازم و كيسه   
  .دهد كه در حال گذاشتن اجناس داخل كيسه هستند نيز نشان مي

اضطراب و دستپاچگي خانم اندرسن به حدي است كه در پاسخ جيمز و مـاري كـه                 
از . رود گويد و به سرعت بـه سـراغ تلفـن مـي             گويند، چيزي نمي    مي» روز خوش «به او   

  .كند نها را از فروشگاه مجسم ميهاي آن دو نيز، خروج آ سوي ديگر صداي گام
مـسلماً  . »باز هم شما«: گويد  خانم اندرسن بالفاصله بعد از برداشتن گوشي چنين مي        

در . دهـد  اختيار ما را به حوادث و جريانات گذشته سوق مي   بي» شما«و بدون شك لفظ     
مان شود ه در زبان است و آنچه در ذهن ما تداعي مي         » مرجعي  هم«واقع اين كلمه نوعي     

از . گـذاري در مدرسـه را داده بـود          كننده است كه در صحنه قبل خبر بمب         شخص تلفن 
شنويم و تنها از طريق لحـن   سوي ديگر، براي تقويت موقعيت، ما صداي شخص را نمي    

كننده، لحنـي    توانيم پي ببريم كه تلفن    خانم اندرسن كه سرشار از ترس و مالل است، مي         
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كننـده زمـاني بـه يقـين          شك ما در مورد شـخص تلفـن       . ردتهديدآميز و توأم با خشم دا     
هـاي بيچـاره    شما چه كار به ايـن بچـه  «شود كه خانم اندرسن با گفتن عبارت      تبديل مي 

  .كند كه موضوع، موضوع صحنه قبل است ، موقعيت را كامالً مشخص مي»داريد
واهيم با شروع صحنه متوجه خـ . شود بار ديگر با پخش موسيقي، صحنه بعد آغاز مي       

شد كه چه تغييراتي در زمان و مكان اتفاق افتاده است و آيا تغيير صحنه خواهيم داشت                 
  يا نه؟

  »مترسك«بخشي از صحنه اول نمايش 

  )هاي آنها هاي دو دختر و صداي گام صداي زوزه باد ـ نفس نفس زدن(
  .آخيش باالخره رسيديم: دختر اول

ها ـ قطع شدن صداي باد ـ صـداي     امصداي شبيه به باز شدن در ـ باز هم صداي گ (
  )هاي دو دختر نفس

  پدربزرگ.  اما مثل اينكه پدربزرگ نيست،اما: دختر اول
  .حتماً رفته صحرا دنبال هيزم: دختر دوم
  .شايد. آره: دختر اول
ترسه واسه زمستون نتونه هيزم       آخه مي . كنه  اون چند روزه اين كار رو مي      : دختر دوم 

  .گير بياره
گم كاتيا چطوره حاال كه پدربزرگ نيـست خودمونـو يـه جـايي قـايم            مي :دختر اول 

  .كنيم
  كه چي بشه؟: كاتيا

  .كنه ما هنوز نيومديم طوري پدربزرگ خيال مي اين. هيچي: دختر اول
  .خوب فكريه. باشه: كاتيا

  گي كجا قايم بشيم؟ خوب حاال مي: دختر اول
  باشه؟. ي بذار رومتو هم يه چيز. رم پشت او گوني  من مي،من: كاتيا

  )هاي دو دختر صداي گام(
  .بيا. باشه: دختر اول

  )هاي دو دختر باز هم صداي گام(
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  باشه هلگا؟. شم منم يه جاي ديگه قايم مي. بهتره تو پشت گوني قايم بشي: كاتيا
  فرقش چيه؟. خوب باشه: هلگا

  )كشه ها و صدايي كه انگار كاتيا چيزي را روي هلگا مي صداي گام(
  .همين جا بشين. خوب شد. آهان: ياكات
  )صدايي كه حاكي از جا به جا شدن هلگاست(

  .ها فهمه كجا قايم شديم زود مي. پدربزرگ خيلي باهوشه. انقدر تكون نخور: كاتيا
  .تونم كه تكون نخورم آخه نمي: هلگا
  .خوري اگه درست بشيني رو زمين ديگه تكون نمي: كاتيا
  .خيلي خوب: هلگا
كجـا بـرم؟ آهـان    ) كند با خودش فكر مي  . (رم كه خودمو قايم كنم         من مي  حاال: كاتيا

  .همين جا خوبه
  تو كجايي كاتيا؟: هلگا
  .ها پشت صندوق، صندوق لباس: كاتيا

پس در حال حاضـر     . وزد  رسد كه به شدت مي      در همان ابتدا صداي باد به گوش مي       
دنبـال آن صـداي دختركـي       به  . مكان، فضايي باز است و موقعيت، هوايي طوفاني است        

: گويـد  شود كه گويا خطاب به شخص ديگري كـه همـراه اوسـت چنـين مـي                  شنيده مي 
حضور آن شخص ديگر، هم از كـالم ايـن دختـر مـشخص              . »آخيش، باالخره رسيديم  «

رسد و حاكي از      شود و هم از صداهاي غيرزباني كه از سوي آن شخص به گوش مي               مي
  .شود هاي آنها نيز شنيده مي  صداي گامدر ضمن،. هاي اوست نفس نفس زدن

پـس در واقـع   . كند همچنين كالم او، ورودشان را از آن فضاي باز به مكاني تأييد مي   
كالم دختر و صداهاي غيرزباني آن شخص ديگر هر دو بيانگر حاالت آنهاسـت كـه در                 

 تـوان  به طور خالصه مي. اولي حاكي از خوشحالي و در دومي حاكي از خستگي اوست         
اي موقعيت آنها     هاي دراماتيك، حاالت آنها و تا اندازه        گفت كه در اين صحنه، شخصيت     

شـود و صـداهاي محيطـي نيـز بافـت موقعيـت، حركـت                 از سوي كـالم مـشخص مـي       
آنچه مسلم است اينكه در مورد زمان       . كنند  را بازگو مي  ) وزش باد (ها و وقايع      شخصيت

صداي باز شدن در و همراه با آن صداي بـاد         . و مكان دقيق نمايش هنوز اطالعي نداريم      
كند كه در خـارج از آن مكـان هـستند و سـپس وارد         موقعيت آن دو نفر را مشخص مي      
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شدن آنها و بسته شدن در و ضعيف شدن صداي باد، ورود آنها را بـه آن مكـان بـه مـا                       
ر يك بـار ديگـ    . رسد  زمينه همچنان به گوش مي      صداي باد به صورت پس    . كند  اعالم مي 

. »اما مثل اينكه پـدربزرگ اينجـا نيـست        «: گويد  شود كه مي    صداي همان دختر شنيده مي    
همچنـين  . گـردد  با اين كالم شخصيت دراماتيك ديگر يعني پدربزرگ به ما معرفـي مـي           

اما در اينكه آيا اين رابطه بـا شـخص          . شود  رابطه اين شخصيت با آن دختر مشخص مي       
در پاسخ به گفتـه دختـر مبنـي    .  يا نه، يقين نداريمديگر حاضر در صحنه نيز وجود دارد   

آيد و براي مـا   برنبودن پدربزرگ در اينجا، ديگر شخصيت حاضر در صحنه به سخن مي       
او هم دختر ديگري است كه علت نبودن پدربزرگ را رفتن او به صحرا              . شود  معرفي مي 

اي زمـان نمـايش       هپس با ايـن گفتـه تـا انـداز         . داند  آوري هيزم براي زمستان مي      و جمع 
وزش بـاد   . گردد كه احتماالً بايد فصل پاييز باشد و هنوز زمستان نيامده است             روشن مي 

  .كند اي اين مسئله را توجيه مي نيز تا اندازه
گويد كه قبل از آمدن       شخصيت دراماتيك اولي خطاب به دومي كه كاتيا نام دارد، مي          

: گويـد  كاتيـا مـي  . توجه آمدن آنها نشوداي پنهان شوند تا پدربزرگ م  پدربزرگ در گوشه  
ء موجود در آنجا يعنـي        ، با اين گفتة او شي     »شوم  من ميرم آنجا پشت آن گوني قايم مي       «

از آنجا كه تصوير نداريم تا موقعيت را ببينيم، شـخص           . شود  گوني به شنونده معرفي مي    
كند تا شـنونده آن را      بالفاصله موقعيت را كامالً معرفي      » آنجا«ناچار است تا بعد از لفظ       
هـاي آنهـا حركتـشان را بـه طـرف        در اين حين صداي گـام     . در ذهن خود مجسم سازد    
  .دهد جايگاه مورد نظر نشان مي

نامد، بـه     مي» هلگا«گيرد و در حالي كه شخصيت اولي را           اما كاتيا تصميم ديگري مي    
پـس دو  . ودش  گويد كه در پشت گوني پنهان شود و خودش جاي ديگري قايم مي              او مي 

شود، امـا     شخصيت حاضر درصحنه كاتيا و هلگا هستند كه نام آنها براي ما مشخص مي             
  .از رابطه آنها اطالعي نداريم

با ايـن گفتـه كاتيـا،       . »همين جا بشين  . آهان، خوب شد  «: گويد  در اين زمان كاتيا مي    
شخص وقايعي كه حاال در صحنه در حـال اتفـاق افتـادن اسـت بـا اسـتفاده از كـالم مـ              

شود، يعني او كه در حال پنهان كردن هلگا در پشت گوني بـود و چيـزي را روي او                      مي
از عبـارت   . كشيد، كارش را تمام كرد و معتقد است كه او را خوب پنهان كرده است                مي

منظور پـشت گـوني اسـت و        » همين جا  « :هم دو نكته قابل فهم است     » همين جا بشين  «
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در ادامه صـداهايي غيرزبـاني از سـوي        . دهد  ما نشان مي  ، حالت هلگا را به      »بنشين«لفظ  
بـه آن معنـي و مفهـوم        » اينقـدر تكـان نخـور     «رسد كه اين كالم كاتيا        هلگا به گوش مي   

دهـد و ايـن كـالم او در كنـار             كاتيا با گفتن اين كالم حالت هلگا را نشان مي         . بخشد  مي
سپس كاتيـا در ادامـه      . اندرس  صداهاي غيرزباني هلگا، در مجموع تكان خوردن او را مي         

شود كـه آنهـا قـايم         گويد كه پدربزرگ خيلي باهوش است و متوجه مي          هايش مي   حرف
شود كه شخصيت نامبرده، پدربزرگ او هم هست و در ضـمن         پس مشخص مي  . اند  شده

دهـد و هـم    با كالم خود، هم رابطه خود را با آن شخصيت يعنـي پـدربزرگ نـشان مـي     
  .كند  نش را ابراز ميد باهوش بوويژگي فردي او را يعني

بعد از اينكه هلگا پنهان شد، چون تصويري نداريم كه از وقايع با خبر شـويم، كاتيـا                  
از . كند تا آنچه را كه در حال رخ دادن است، به مـا بفهمانـد      به ناچار از كالم استفاده مي     

ه از كـالم بـه بيـان        پس با استفاد  . »حاال من ميرم كه خودم را قايم كنم       «: گويد  اين رو مي  
در عين حال با . بخشد  پردازد و كنش فيزيكي خود را به وسيله گفتار عينيت مي           كنش مي 

بينيم كه همين چند كلمـه اداشـده          پس مي . دهد  استفاده از كالم حركت خود را نشان مي       
سپس او در جـستجوي جـا   . دهد از سوي او، بيان كنش، حالت و حركت او را نشان مي      

در اينجـا   » خوب همين جـا خوبـه     «: گويد  پرسد كه كجا برود و سپس مي        از خودش مي  
دانـيم كاتيـا     كنـد و اصـالً نمـي        هيچ چيزي را بـراي مـا مـشخص نمـي          » همين جا «لفظ  

خواهـد كـه    ، از كاتيـا مـي  »تو كجـايي كاتيـا  «كجاست؛ اما هلگا با پرسيدن اين سؤال كه     
اينجـا، پـشت    «گويـد كـه       ر پاسخ مي  او هم با استفاده از كالم د      . موقعيت خود را بگويد   
همچنـين وجـود   . شود برطرف مي» همين جا«پس ابهام لفظ    . »ها  صندوق، صندوق لباس  

. گـردد   ها از طريق كالم مـشخص مـي         شيء ديگر يعني صندوق و آن هم صندوق لباس        
كنـد كـه احتمـاالً       اين نكته را مـشخص مـي      » ها  صندوق لباس «همچنين تأكيد او بر لفظ      

  .هاست ديگري هم آنجا هست، ولي منظور او صندوق لباسهاي  صندوق

  هاي پژوهش يافته

كالم نمايش به همـراه عوامـل پيرازبـاني چـه كاركردهـا و              «براساس اين پرسش كه     
هاي راديـويي منتخـب، بررسـي و          عامل يادشده در نمايش   » شناختي دارد؟   تأثيرات نشانه 

  :نتايج زير حاصل شد
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در واقـع بـه دليـل       . اي برخـوردار اسـت      هميـت ويـژه   كالم در نمايش راديـويي از ا      
دسترسي نداشتن به تصوير، بار اصلي بر دوش كالم اسـت و كـنش فيزيكـي بـا گفتـار                    

به اين ترتيب بايـد بـه گفتـار،        . دهد  كالم به مكان بعد و به فضا حجم مي        . يابد  تطابق مي 
  .نقش غالب داد

گيرد، به شـرح زيـر        ونده قرار مي  آنچه از طريق كالم نمايش يا ديالوگ در اختيار شن         
  :است
، در صـحنه    »عصاره جواني «در نمايش   (دهد    كالم نمايش، مكان را به ما نشان مي       . 1

كند كـه در آن جـسد    اي معرفي مي اسميت، گزارشگر تلويزيون، مكان را صحنه      اول مري 
  ).كاترين ميلر وجود دارد

مان نمايش و همـان صـحنه،   در ه(كند  كالم نمايش، زمان را براي ما مشخص مي  . 2
  ).شود زمان نمايش يك ماه پس از اولين قتل بيان مي

وقايع شامل وقايعي كه در حال اتفاق است يا وقايعي كـه پيـشتر اتفـاق افتـاده و                   . 3
در همـان  (بنـدد    شنونده از آنها آگاهي ندارد، به واسطه كالم در ذهن شنونده نقـش مـي              

كه در طول يك ماه گذشته اتفاق افتـاده اسـت           نمايش توضيحات مري اسميت، آنچه را       
  ).دهد به شنونده انتقال مي

در پـس   «در نمايش   (يابند    اشياي موجود در صحنه به وسيله كالم، موجوديت مي        . 4
ها چـه برقـي       ببينيد تربچه «: گويد   ياسر خطاب به خانم تنتاوي مي      ،در صحنه دوم  » ديوار

  ).»زنن مي
م از طريق كالم خودشان و هم از طريـق كـالم            هاي دراماتيك، ه    وجود شخصيت . 5

در همـان نمـايش و همـان صـحنه، بـا شـروع              (شـود     سايرين براي شنونده آشكار مـي     
شود و با گفتن خانم تنتاوي، حضور اين خانم      هاي ياسر او به شنونده معرفي مي        صحبت

  ).رساند را در صحنه به اطالع شنونده مي
هاي فردي شخصيت دراماتيـك، بـه وسـيله     ژگيالزم است تا براي پي بردن به وي       . 6

عـصاره  «در نمـايش  (ها اشاره شود تا شنونده بـر آنهـا وقـوف يابـد           كالم به اين ويژگي   
 ويژگـي شخـصيتي او را كـه مـردي           ،هاي اسكات مارتون رئيس پلـيس       صحبت» جواني

  ).كند مجسم ميخوبي در ذهن شنونده  خودخواه و مغرور است، به
در همـان نمـايش،     (گـردد     ماتيك نيز از كالم آنها آشكار مـي       حاالت اشخاص درا  . 7
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زمزمه مري اسميت در صحنه آخر و شـيوه بيـان كلمـاتش، حالـت عـصبانيت او را بـه                     
  ).دهد خوبي نشان مي

در همان نمايش،   (كند تا روابط اشخاص دراماتيك مشخص شود          كالم كمك مي   . 8
مكـار هـستند و اسـكات مـارتون     دهد كه كيت، چارلز، جوآنـا و گـري ه     كالم نشان مي  

  ).رئيس پليس است
شـود؛ يعنـي دوري       ها از طريق كالم آنها نشان داده مي         مختصات مكاني شخصيت  . 9

عـصاره  «در نمـايش  (آنها از يكديگر يا نزديكي آنهـا بـه هـم از كـالم آنهـا هويداسـت           
 و سوزان   رسد، فاصله او را تا مري اسميت        ، صداي دايانا كه از دور به گوش مي        »جواني

  ).دهد جكسون نشان مي
از آنجا كه تصويري وجود ندارد تا شاهد كنش افراد باشيم، لذا كنش افراد بايـد                . 10

، درصحنه اول مارتا خطاب به      »رگه سبز حيات  «در نمايش   (از طريق كالم آنها بيان شود       
ر قالب  بدين ترتيب كنش خود را د     . اي را بخواند    خواهد نامه   گويد كه مي    دانشجويان مي 
  ).دهد گفتار نشان مي

دهـد كـه ايـن حركـت شـامل حركـت              كالم نمايش، حركت را هـم نـشان مـي         . 11
  .اشخاص، حركت زمان و حركت مكان است

ايـن عوامـل در    . در كنار عوامل يادشده، بايد بـه عوامـل پيرازبـاني نيـز اشـاره كـرد                
صـداهاي  . نـد شوند و الزم است مـورد توجـه قـرار گير    مجاورت كالم نمايش ظاهر مي    

دو مــورد يادشــده حــاالت اشــخاص . غيركالمــي نيــز از اهميــت خاصــي برخوردارنــد
افزون بر اين، صداهاي غيركالمي در كنار عامل كالم يـا بـه             . دهند  دراماتيك را نشان مي   

اي  اي نمايه  توانند نشانه   تنهايي، عالوه بر نشان دادن حاالت، بيانگر كنش نيز هستند و مي           
هـاي گابريـل شـادي او را         ، خنـده  »رگه سبز حيـات   «ي مثال، در نمايش     برا(تلقي شوند   

دارد، همچنين بغض     دهد يا صدايي شبيه به آه گفتن مارك تأسف او را بيان مي              نشان مي 
  ).كند مارتا، كنش او يعني گريه او را در ذهن شنونده تداعي مي

وقعيـت در نمـايش   بندي آنچه تا اينجا بيان شد، بايد گفت كه براي ايجـاد م       در جمع 
 از اين رو اليه صوتي گفتـار بـه          ؛زنند  راديويي، زبان و عوامل پيرازباني حرف اول را مي        

در ) در كنار موسيقي و صـداهاي محيطـي  (همراه عوامل پيرازباني و صداهاي غيركالمي    
شناختي نمايش راديـويي       يكي از امكانات متني و نشانه      ،اي نمايش راديويي    متن چنداليه 

  .اي برخوردار است العاده  در تحقق دنياي درام از اهميت فوقاست كه
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  هاي نمايشي تلويزيون شناختي در برنامه هاي زبان نظام نشانه

  ∗نژاد رضا فرخ

  يدهكچ

هاي تلويزيوني، حاصل     كوشد تا نشان دهد فهم متن مجموعه        نويسنده در اين مقاله مي    
هـاي زبـاني را       اي است و در اين ميان نقش نظام نـشانه           هاي نشانه   نظامعملكرد كدام   

  . كند برجسته مي
تـصويري، حركتـي، موسـيقايي و    : شناختي را به چهار گـروه       هاي نشانه   وي ابتدا نظام  

هـاي    هـاي فرعـي زبـان و رمزگـان          كند و سپس با توصيف رمزگـان        زباني تقسيم مي  
هـاي تلويزيـوني      زباني و پيرازباني را در مجموعـه      هاي    هايي از داللت    پيرازباني نمونه 

  . كند مختلف ايراني به عنوان شاهد ذكر مي
پردازد و در پايـان   هاي معنايي در آن مي وي در ادامه به شرح متن تلويزيوني و داللت      

شـمرد و   هـاي تلويزيـوني داخلـي برمـي         مقاله برخي اشكاالت زباني را در مجموعـه       
  . كند ها ارائه ميراهكارهايي براي رفع آن

  
  .شناختي   ارتباط، پيام، داللت، رمزگان، معني، نشانه، نظام نشانه:واژگان كليدي

                                                      
  كارشناسي ارشد تحقيق در ارتباطات ∗
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  مقدمه 

گستري تلويزيون بر تمام لحظـات زنـدگي بـشر بـر كـسي پوشـيده        فراگيري و سايه 
نياز از سواد كتابي مخاطبـان، همـه را بـه             تلويزيون با اتكا به صدا و تصوير و بي        . نيست
هاي مختلف در قالب سريال، فيلم، انيميـشن،   كند و از طريق برنامه خود جذب مي  سوي  

 بـا توجـه بـه       .آورد  فرايند انتقال پيام را با ظرافت تمام به اجـرا درمـي           ... مسابقه، خبر و    
سهولت اسـتفاده از تلويزيـون و وسـعت انتـشار آن، ضـرورت دانـستن ايـن نكتـه كـه               

توانند معـاني پنهـان و        كند و مخاطبان چگونه مي      ل مي تلويزيون چگونه پيام خود را منتق     
  . شود آشكار آن را به صورت كامل دريافت كنند، بيشتر نمايان مي

از آنجـا كـه رمزبنـدي    . پيام ارتباطي داراي سه وجه است؛ محتوا، نحوه ارائه و نشانه   
ر تحليـل يـك     پذيرد، د   هاي مربوط به آنها صورت مي       ها و داللت    پيام با استفاده از نشانه    

 براي پاسخگويي به اين سوال كه به موجب         ،هاي تلويزيوني   سريالمثل  ارتباط تصويري   
 تـصويري،  :شـناختي  شـود، چهـار نظـام نـشانه     چه سازوكارهايي اين ارتباط محقـق مـي   

  . شناختي قابل تشخيص است حركتي، موسيقايي و زبان
هـاي    در قالب نظـام نـشانه  گيري و توليد پيام در اين مقاله، اختصاصاً چگونگي شكل  

هـاي زبـاني و برخـي     زباني بررسي شده است و با مطالعه ساختار و روابط ميـان نـشانه        
هـاي   ، داللـت ...)زيروبمي، بلندي صدا، آهنگ، طنـين و  (ها  هاي پيرازباني سريال   ويژگي

  . معنايي آنها بيان شده است
اي است كـه   ري، انتقاد عمدههاي تصوي هاي زباني بر نشانه  برتري و تسلط نظام نشانه    

  . داند  ميوارد داخلي هاي تلويزيوني  بر مجموعهاين نوشتار 

  شناختي  نشانههاي  نظام

  هـاي    اي از رمزگـان     هر متن نمايشي بـراي رمزگـذاري و رمزگـشايي، بـه مجموعـه             
  . كم و بيش مشترك بين منبع، بازيگران و مخاطب نياز دارد

را براي ايـن    ) code( دقيقاً واژه رمز يا كد       ،ف نشانه سوسور، پس از تعري   فردنيان دو   
هاست كه براي ارتباط متقابـل     زبان نوعي رمزگان يا نظامي از نشانه      : برد  مفهوم به كار مي   
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  »سـازد  پـذير مـي   هاي گفتاري را امكان   رود و همين رمزگان است كه خلق پيام         به كار مي  
)Saussure,1983: 132 .(  

ان نيز بر وجود يك نظام رمزگاني در توليـد معنـا حكايـت              شناس  نشانهساير  تعاريف  
دانند كـه بـا يـك يـا چنـد عنـصر از سـطح         دارد آنان نشانه را عنصري از سطح بيان مي      

ها كه ميان فرستنده و گيرنـدة         اي از نشانه    بدين معنا كه مجموعه   . شود  محتوا، همبسته مي  
آورند كه توليد معنا در قالـب   جود ميكنند، نوعي نظام رمزگاني به و    پيام پيوند برقرار مي   

  . گيرد آن صورت مي
بر اين اساس، خوانش متن براسـاس رمزگـان يـا قراردادهـايي اسـت كـه نـشانه در                

 از سوي ديگر، اگر مخاطبان پيام را درك كنند بـه ايـن         .شود  چارچوب آن واجد معنا مي    
 را درك نكنند به معني      معني است كه در پس پيام، نوعي رمزگان وجود دارد اما اگر پيام            

خبرنـد و بايـد آن را         فقدان رمزگان نيست بلكه به اين معناسـت كـه از آن رمزگـان بـي               
  ).232: 1378نيكولز، (» ....فراگيرند

هـايي    همـه، رمزگـان   ... الفبا، مورس، حاالت چهره، ايما و اشـاره، آهنـگ گفتـار و              
 به بافـت مـتن، معناهـاي    بستهوانند ت  ند و مي  نرسا  هستند كه ما را در انتقال پيام ياري مي        

  .گوناگوني را افاده كنند
را ) مـدلول (رمزگان دستگاهي است كه امكان پيوند واحدي از نظام معنـايي       بنابراين  

براي مثال زبان كالمي بـه عنـوان يـك         . آورد  به وجود مي   )دال(با واحدي از نظام نحوي      
از قوانين همبسته صريح گرفته تـا        (هاست  اي از رمزگان    اي، در واقع مجموعه     نظام نشانه 

كه همه در كنار هم، شبكه پيچيـده قيـدهايي        ) قوانين پيرازباني، بالغي، كاربردي و بافتي     
براسـاس همـين    . كننده پـاره گفتارهـا و معـاني آنهاسـت           آورند كه تنظيم    را به وجود مي   

ـ           ودن شـرط  تعريف، اكو معتقد است كه همه ارتباطات آدمي، رمزگاني شده و رمزگاني ب
تـرين رمزگـاني      ترين و در عـين حـال پيچيـده          او زبان كالمي را جامع    . الزم تفاهم است  

  ).Eco, 1979: 103(داند كه آدمي در اختيار دارد  مي
گـر هـر      گيري براي تعيين واحدهاي داللت      تا كنون در حوزه پژوهش، كوشش چشم      

در حـوزه تئـاتر،     تنهـا   . نظام و تشريح قواعد نحوي و رمزگان آنها صورت نگرفته است          
 داده كـه البتـه از    بندي مقـدماتي از حـدود سـيزده نظـام ارائـه         نوعي رده ) 1968(كوزان  

برخــي از تقــسيماتي كــه كــوزان ارائــه كــرده اســت . اســتحكام الزم برخــوردار نيــست
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هـا نيـز     به عالوه مرزهاي بـين نظـام  .هايي باز هستند  و مجموعه ) چندبعدي(چندمعنايي  
  . ن و واضح نيستقدرها روش آن

. اي تئاتر، سينما و تلويزيون با يكديگر متفاوتنـد          هاي نشانه   الزم به ذكر است كه نظام     
يـابي ايـن    هاي هر سه هنر يكـي اسـت امـا سـازمان     از ديدگاهي خاص، بنيان نشانه البته  
بندي جديد و جـامع بـراي بررسـي نحـوه             رو، ارائه تقسيم    از اين  ؛ها متفاوت است    نشانه
ارتباط تلويزيوني حاصل كاركرد چهار نظام      . معنا در تلويزيون راهگشا خواهد بود     توليد  
  :شوند ها منتقل مي شناختي است كه به واسطه آنها پيام نشانه
 ،گيـرد   آنچه در درون قـاب تـصوير يـا كـادر قـرار مـي              : هاي تصويري   نظام نشانه . 1

در . انـد    در آن قرار گرفتـه     ...متشكل از واحدهاي تصويري است كه دكور، افراد، اشيا و           
تصوير، تعداد دلخواهي از واحدهاي نشانه كه بيشتر شمايلي هستند مجموعـه معـاني را               

است كه بر صـفحة     » تك تصويري «، يا   »قاب«در واقع نشانه تصويري،     . دهند  تشكيل مي 
. شود و جدا از گفتگو، موسيقي، صداهاي خارجي و حركـت اسـت                تلويزيون نمايان مي  

هايي مانند پوشش افـراد كـه         كننده  گر برخوردارند؛ داللت    تنها از يك نظام داللت    تصاوير  
  .داللت بر فرهنگ و روحيات فرد دارد نه بيشتر

حركـت در صـفحة تلويزيـون، در دو محـور صـورت             : هـاي حركتـي     نظام نشانه . 2
 هـا،   گيرند و در هر نمـا، هنرپيـشه         هايي كه درون كادر صورت مي       گيرد؛ اول، حركت    مي

ها، زاويه دوربين و ساير عوامل حاضر در صـحنه بـالقوه          ها، عدسي   ها، رنگ   اشياء، حجم 
جايي و حركتند و از سوي ديگر، خود اين كادر براسـاس تـوالي                يا بالفعل در حال جابه    

در ...) هـا و      بنـدي    نماها، سـكانس    هاي تدوين، تقطيع    براساس قاعده (خاصي از تصاوير    
وقتـي دوربـين از    . دو حالـت، خـود داراي مـدلول اسـت         حركت، در هر    . حركت است 

شـود يعنـي      گيرد و او به آرامي در نقطه مركزي كادر از نظر دور مـي               هنرپيشه فاصله مي  
تـوالي  ) شده تـصاوير اسـت      كه توالي تنظيم  (يا در بعد حركت تدويني      » برنامه تمام شد  «

ت مخالف در حـال  تصوير بازيگري در حال صحبت كردن و تصوير بازيگري رو به جه  
  .»اولي مشغول گفتگو با دومي است«گوش كردن يعني 

انواع صداهاي غيرزباني و موسـيقي  : هاي صوتي هاي موسيقايي و جلوه   نظام نشانه . 3
هـاي   بـسياري از داللـت  . گيرند ها در اين نظام قرار مي     اي سريال   متن يا موسيقي فيلمنامه   

گيرند يـا   بطه عليت ميان صدا و مدلول آن شكل مياي، بر پايه اطالع از را اين نظام نشانه  
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نظـام موسـيقايي،   . شـوند  دار مـي  حالت انگيزشي دارند و انتقال مفهومي خاص را عهـده        
گونة نهايي بيان و انتقال معناست و بهترين كـاربرد داللتـي آن زمـاني اسـت كـه سـاير                     

فتن آن، بايـد ايجـاز و       از اين رو هنگام به كار گر      . عناصر از بيان يك مفهوم عاجز باشند      
  . را رعايت كرداختصار

  :ها كاربرد دارند هاي زباني به دو شكل در سريال نشانه: هاي زباني نظام نشانه. 4
گـويي و حـديث     گفتگـو، تـك  .هاي نوشـتاري  ـ نشانهب  هاي گفتاري،  نشانهالف ـ  

يلم، هـاي گفتـاري و نـام فـ          نفس، صداي راوي و شعرخواني از كاربردهاي رايج نـشانه         
از كاربردهـاي   ... هـا و      هـاي تـصوير، تابلوهـا، نامـه         ها، پانوشت   نوشت  بندي، ميان   عنوان

  .هاي نوشتاري هستند متداول نشانه
هاي كالمي زبان كه به صورت گفتـار و نوشـتار مـورد اسـتفاده قـرار       عالوه بر نشانه  

ي كـالم مـدد   هاي غيركالمي نيز وجود دارنـد كـه بـه انتقـال بـار عـاطف                 گيرند، نشانه   مي
شـود كـه در زمـرة      يـاد مـي  »هـاي پيرازبـاني   نـشانه «ها به عنوان   از اين نشانه  . رسانند  مي

  . گيرد هاي زباني قرار مي ي فرعي نظام نشانه ها رمزگان

  هاي زباني هاي فرعي نظام نشانه رمزگان

كنـيم و بـه طـور         اي شـركت مـي      ايـم، در ارتبـاط رسـانه        وقتي پاي تلويزيون نشسته   
تصويري، حركتي، موسيقايي و زباني،     اي    هاي نشانه   آگاه، عالوه بر رمزگشايي نظام    ناخود

گيريم تا سريال را نه به عنوان يك رويداد تـصادفي             هاي خاصي را نيز به كار مي        رمزگان
هرگاه ضرورت داشته باشد، دانش پيـشين  . كه در مجموعه مناسبات خود آن، درك كنيم      

هاي مربوط به درام      رمزگان(سريال  ... اختاري، سبكي و    خود را شامل قوانين عمومي، س     
گاه مـدعي نيـستيم    بنديم و هيچ    به عنوان رمزگان دراماتيك به كار مي      ) بندي آن   و تركيب 

... هاي كلي و اصول عام فرهنگي، ايدئولوژيكي، اخالقي و            توان جدا از چارچوب     كه مي 
  . جامعه به درك واقعي سريال دست يافت

ال يا برنامه نمايشي، بر اساس هنجارهاي فرهنگي جامعه قابـل دريافـت             پيام هر سري  
اي از قواعد ثانوي وجود دارد كه خاص آن برنامه نمايشي             عالوه بر اين، مجموعه   . است

هـاي فرعـي    رمزگان. آورد  هاي فرعي خاصي را به وجود مي        يا تلويزيون است و رمزگان    
ناميده اسـت،  ) over coding(را فرارمزگذاري عموماً از طريق فرايندي كه امبرتواكو، آن 
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  .)133: 1976اكو، (گيرند  شكل مي
در يـك سـريال     » قهرمانانـه «كننده حاالت گفتگوي      براي مثال قواعد سبكي كه تعيين     

اي از    گـذارد، نمونـه     است و بر كل گفتگوها و ساختار نحوي و واژگاني سريال تأثير مي            
  .فرارمزگذاري رمزگان زباني است

كم «شوند    نقطة مقابل، اكو قواعد جديدي را كه به زحمت به رسميت شناخته مي            در  
 قواعدي كه براي تجلي معاني مورد نظـر، بـه   .ناميده است) under coding(» رمزگذاري

  .)135: 1976 (درستي درك نشوند يا به شكلي مبهم و نا روشن تدوين شده باشند
ايشي، با ديالكتيك پيچيده رعايت رمزگـان،       اجراي برنامه نم    در هاي زباني   نظام نشانه 

اين موقعيت با توجه به عوامل فـردي        . آفرينش رمزگان و شكستن رمزگان سروكار دارد      
نـويس، كـارگردان، هنرپيـشه يـا طـراح،       هـر فيلمنامـه  . كند تري هم پيدا مي وضع پيچيده 

هـاي شخـصي، روانـي،     خصيـصه (رمزگان فرعي يا به اصـطالح لهجـه فـردي خـود را             
  .كند بر متن تحميل مي...) ايدئولوژيكي، سبكي و 

مثـل سـطح    هاي فرعي مختلفي دخيـل هـستند          هاي زباني، رمزگان    در خوانش نشانه  
قواعـد  : هاي زباني عبارتند از هاي فرعي نشانه برخي رمزگان. توانمندي فرهنگي مخاطب  

كه مربـوط بـه   .. .قواعد مكالمه و بافت و    (شناختي، قواعد كاربردي      واج/ معنايي/ نحوي
قراردادهـاي  (هاي بالغي     ، رمزگان )فردي در بافت دراماتيك هستند      تفسير ارتباطات ميان  

بـر  نـاظر   قيدهاي جغرافيايي و طبقاتي     (هاي گويشي     ، رمزگان )بالغي و سبكي دراماتيك   
هـا از نظـر    هـاي فـردي شخـصيت       ويژگـي (هاي لهجه فردي      ، رمزگان )پردازي  شخصيت

بـا توجـه بـه    كـه   ... و  ) زبر زنجيـري  (هاي پيرازباني     ، رمزگان )نحوي، بالغي و شخصي   
  .پردازيم در ادامه به نمونه اخير ميموضوع مقاله 

  :)Paralanguage(هاي پيرازباني  رمزگان

شناسـي    شناسي، دستور زبان و معنـي       هاي زباني صرفاً محصول قواعد واج       نظام نشانه 
هـاي مـرتبط بـا زبـان، نقـش اساسـي در       هاي بافتي و انواع رفتار   نيست بلكه محدوديت  

هاي صوتي كـه بـازيگر بـا اسـتفاده از آنهـا       برخي ويژگي. هاي زباني دارد    خوانش نشانه 
كنـد، در    هايي وراي سـاختار واجـي و دسـتوري وارد گفتگوهـايش مـي               معاني و داللت  

  .شوند اصطالح پيرازباني يا زبرزنجيري ناميده مي
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ها را تغييـر   كند تا واژه ين معنا كه از آواها استفاده ميپيرازباني امري آوايي است به ا    «
هاي پيرازبـاني شـامل مـواردي         ويژگي... دهد، آنها را تكميل كند يا جايگزين آنها شود          

هـا،   مانند تكيه كالم، آهنگ، زير و بمي، نواخت و بلندي صـدا، سـرعت گفتـار، اوهـوم               
  .)78: 1384گيل و آدامز، (» است... نجواها و 
هاي شخصيت    هاي پيرا زباني اطالعات مفيدي درباره حاالت، نيات و نگرش           يويژگ

توان بـه     نمي«. تواند در فهم و درك بهتر گفتگو مؤثر باشد          دهد و مي    داستان به دست مي   
اي زبان گفتاري دست يافت مگـر بـا در نظـر گـرفتن                شناخت درستي از كاربرد مكالمه    

  ).100: 1384گيل، (» عناصر پيرازباني
زباني از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوتنـد و از آنجـا كـه ماننـد رفتـار                  امزهاي پير ر

. هاي گوناگون دارنـد     هاي مختلف داللت    شوند، در فرهنگ    زباني و حركتي فرا گرفته مي     
هـاي پيرازبـاني را     دسـته از ويژگـي    سـه پژوهشگران با در نظر گرفتن عناصر فرهنگـي،         

 با عوامل فيزيولوژيك، جنـسيت، سـن و غيـره در            هايي كه   ـ ويژگي 1: اند  مشخص كرده 
كـه در  ...) زير و بمي، آهنگ، كنترل بيان و وزن، طنين و (ـ كيفيات صدا    2. ارتباط است 

هـاي خـاص كـاربرد فـراوان      مشخص كردن مرزهاي آغاز و پايان گفتار يا تأكيد بر نكته    
  ... و هاي صوتي مانند خنده، گريه، قهقهه، فرياد كننده ـ مشخص3. دارد

هاي پيرازباني به نحو مناسبي        گفتار خود از ويژگي     اگر بازيگر سريال در هدايت پاره     
هـاي   در كنار شيوه ارائه محتوا، بسته به ميزان و نوع توجه مورد نياز و نظـام            (بهره گيرد،   

رو   از ايـن  . درك مخاطب از معاني مورد نظر افزايش خواهـد يافـت          ) حركتي و غيربياني  
هـا، دلخـواه يـا كـامالً شخـصي نيـستند؛ بـراي بيـان           د انتخاب اين ويژگي   برخي معتقدن 

مند باشـد زيـرا       هاي صوتي بايد قاعده     ها و احساسات مورد نظر، انتخاب شاخص        نگرش
بـراي مثـال بلنـدي، اوج    . اي دارد كه هريك از آنها در تركيب با يكديگر داللت جداگانه       

 بـيش تنـد و وزن مـنظم در تركيـب بـا            زير و بمي، طنين كم و بيش بلند، آهنگ كـم و           
  .دهند يكديگر، به طور ضمني معناي شادي مي

سـزايي در   بنابراين چگونگي بيان يك جمله يا پاره گفتار از سوي بـازيگر، تـأثير بـه               
براين اساس، مهارت سـخنوري و  . تفسير مخاطب از معنا و مفهوم دراماتيك سريال دارد     

العات؛ به طريقي كه سطوح توجـه و درك مخاطـب           توانايي بازيگر در كنترل جريان اط     
هـاي اصـلي بـازيگران تلقـي          را به حداكثر برساند، بسيار مهم اسـت و يكـي از قابليـت             
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اي كـه     هنرپيـشه «: ستايد  اي را كه داراي اين توانايي است مي         ياكوبسن، هنرپيشه . شود  مي
هاي پيرازبـاني،   تقادر است طيف وسيعي از معاني ضمني عاطفي را صرفاً از طريق تفاو  

  )354: 1960ياكوبسن، (» .قطع نظر از محتواي معنايي پاره گفتار توليد كند
شود كـه     هايي از گفتگوهاي چند سريال تلويزيوني اشاره مي         در جدول زير، به نمونه    

تقال پيام بوده    در آنها به كار گرفته شده و در خدمت ان          )زبرزنجيري(هاي پيرازباني     نشانه
  :است
  

  بلندي  پاره گفتار  ريالنام س
زير و 

  بمي
  آهنگ  طنين

وزن 

  )ريتم(
  داللت

  پايان راه بي
ســالم مينــا خــانوم، بــزرگ «: منــصور

  »شدي، خيلي هم قشنگ شدي
  كند  رسا  بم  ماليم

منظم و 

بريده 

  بريده

  محبت

  صاحبدالن

بلند شـو   «: جليل خطاب به سيد خليل    

از خونــه مــن بــرو بيــرون تــا اون     

  »ر نكردماستخوناتو خرد و خمي

  زير  بلند
با 

  سروصدا
  تند

نامنظم و 

قاطع و 

  شمرده

  خشم

  معمولي  معمولي  »باشه برو وفا رو بيار اينجا«: محسن  وفا
كم و 

  بيش رسا
  رضايت  منظم  معمولي

  زيرزمين
كم  برم باال يه! ام بابا خيلي خسته«: پريا

  »استراحت كنم
  معمولي

معمولي 

تا كمي 

  زير

كم و 

بيش با 

  سروصدا

كم و 

  يش تندب

كم و 

بيش 

  شمرده

  حوصلگي بي

  زير  بلند  »!مباركه دست بزنيد«: كامران  باغ مظفر

كم و 

بيش با 

  سروصدا

  شادي  منظم  تند

  )ع(امام علي 
ام، مـن     مـن جـايي مـرده     «: ابن ملجم 

  »خودم نيستم
  كند  رسا  بم  ماليم

هاي  مكث

بريده 

  بريده

  اندوه

  متن تلويزيوني

اي قـرار      رمزگشايي، در معرض رمزگـذاري تـازه       تمان معتقد است متن در جريان     لو
كنـد امـا ايـن        دهد و آن را درك مي       يعني اين مخاطب است كه به متن معنا مي        . گيرد  مي
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تفسير يا خوانش، بيش از هر چيز به تجربه مخاطب و آشنايي او با قواعد متنـي مربـوط               
دهنـده مبنـاي      نهاي ديگـر در ارتبـاط اسـت كـه نـشا             هر برنامه نمايشي با متن    . شود  مي

هـر مـتن يـك رويـداد        «: نويـسد   ژوليا كريستوا، در اين زمينه مـي      . هاست  بينامتني برنامه 
  »...شود و  در فضاي يك متن، چندين رگه از متون ديگر متجلي مي. بينامتني است

زمينه متني بسيار دقيقـي داشـته         براين اساس، مخاطب فعال، تماشاگري است كه پس       
اي براي رمزگـشايي      روابط را تشخيص دهد و از آنها در حكم شبكه         باشد تا بتواند همه     

  .بهره گيرد
ها و عناصر ديگري از قبيل مراجـع فرهنگـي،      بديهي است كه در متن تلويزيوني اليه      

. اي كامالً نسبي بـا يكـديگر دارنـد    دخيل هستند و رابطه  ... موضوعات روز و عمومي و      
 ارجاعات متـداول فرهنگـي هـستند و از ايـن رو          برخي از اين تأثيرات بينامتني ناشي از      

از سوي ديگر همگان به اين نكته اذعان دارنـد كـه تطـابق كامـل ميـان           . ناپذيرند  اجتناب
گاه وجود نخواهد داشـت بـويژه در مـواردي كـه              هاي كارگردان و مخاطب هيچ      رمزگان

  .متن كم رمزگذاري شده باشد
ـ        ه عنـوان فرسـتنده و مخاطـب بـه عنـوان            در ارتباط زباني در تلويزيون، كارگردان ب

ها هستند و در جريان مبادله پـاره          كنندگان رويداد كالمي برنامه     گيرنده، در حكم شركت   
برقـراري چنـين ارتبـاطي عـالوه بـر تـأثيرات       . دهنـد  گفتارها، تعامل متقابل را شكل مي    

ارگردان، كـ (هايي اسـت كـه هـر دو طـرف ارتبـاط       ها و توانايي    بينامتني، مستلزم ويژگي  
  : بايد با آنها آشنا باشند، شامل) شخصيت دراماتيك و مخاطب

   . واژگاني وشناختي، صرفي، نحوي تسلط بر قواعد واج. 1
شناختي، فرهنگـي و اجتمـاعي        توانايي ارتباط كه دربرگيرندة شناخت قواعد روان      . 2

  .هاي اجتماعي باشد ناظر بر كاربرد گفتار در محيط
  . مكالمهآشنايي با قواعد. 3
بافت، موقعيتي اسـت كـه در       . گفتارهاي مناسب سازگار با بافت        توانايي توليد پاره  . 4

دهد و شامل مجموعه افراد، اشيا، شـرايط فيزيكـي آنهـا و زمـان و                  گفتار رخ مي    آن پاره 
  .مكان مواجهه است

اطالعات پايه در مورد افـراد و رويـدادهايي كـه در مـتن برنامـه بـه آنهـا اشـاره                      . 5
  .شود مي
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  هاي زباني تلويزيون هاي معنايي در نظام نشانه داللت

. كنـد   چنان كه پيش از اين اشاره شد هر برنامه تلويزيوني به مثابه يك متن عمل مـي                
اي در    اگر قسمتي از يك سريال يا برنامه نمايشي تلويزيوني را به عنوان يك متن رسـانه               

تي درصدد برقـراري ارتبـاط بـا مخاطبـان          شناخ  هاي نشانه   نظر بگيريم كه به واسطه نظام     
است، فرستندگان پيام كالمـي، نويـسنده و كـارگردان هـستند آنـان بـا بهـره گـرفتن از                     

ادهـا،  من(هاي فرعي     هاي فرهنگي ويژه هر جامعه يا دوره و با استفاده از رمزگان             رمزگان
، چگـونگي  هـاي بينـامتني موجـود    و بـا توجـه بـه اليـه        ...) ها، فنـون بالغـي و         استعاره

شرايط فرهنگـي، اجتمـاعي و   (پيام آنان بر ايدئولوژي . كنند گيري پيام را ترسيم مي   شكل
و رمزهاي زباني استوار است كه از سوي مخاطب رمزگـشايي           ) هاي آنان   تاريخي انديشه 

اي قـرار     به اين ترتيب، طبق نظريه ارتباطي ياكوبسن، پيام در زمينه معنايي ويژه           . شود  مي
. شـود   بـه مخاطـب منتقـل مـي       اطالعات   برنامه نمايشي به صورت سرچشمه       گيرد و   مي

كند كه چه بـسا از مقـصود و          هاي ديگري تبديل مي     هاي پيام را به نشانه      مخاطب، داللت 
 در پيكـره    ،برد  مخاطب پيام را با رمزگاني كه خود به كار مي         . نيت نويسنده بسيار دورند   

آن بازسـازي    هـر مخاطـب از مـتن، در واقـع            تفـسير . كند  هايي تازه همخوان مي     مدلول
براي مثال معنـاي واحـدهاي زبـاني را         . براساس گرايش فرهنگي و ايدئولوژيكي اوست     

هـاي فرعـي،    كند بنابراين در مورد بسياري از رمزگان     با معناي امروزي آنها جايگزين مي     
 به بـسياري  ادراك مخاطب . شوند  آيد و برخي اصالً درك نمي       تمايزهاي معنايي پديد مي   

پيـام  «مخاطـب سـريال بـا دريافـت پيـام، آن را بـه               . تر وابـسته اسـت      هاي فرعي   از اليه 
هاي معنايي جديد، به سـهم خـود بـه سرچـشمه              كند و اين داللت     تبديل مي » شده  تأويل

  .شوند اطالعات جديدي براي گيرندگان بعدي پيام تبديل مي
هـاي فرعـي مـورد پـذيرش          ن نظام رمزگاني اصـلي و نظـام رمزگـا         ،مخاطب سريال 
شناســد و از راه بررســي تــاريخ، فرهنــگ و  هــاي گونــاگون بــاز مــي فرســتنده را از راه

كند و تا حدودي از تأثير آن بر مـتن پيـام      ايدئولوژي فرستنده، پيام كالمي او را درك مي       
 هرچند نقش تصوير در افزايش اين آگاهي و تأثيرگذاري غيرقابل انكار          . شود  نيز آگاه مي  

تـر از     است، بايد توجه داشت كه گفتار نيز نقش بسيار اساسي و در مواردي حتـي مهـم                
  .تصوير دارد

هـاي نمايـشي    شـناختي بـه دو شـكل در برنامـه     هاي زبـان  تر گفته شد كه نشانه    پيش
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عمومـاً در  . هـاي نوشـتاري   ــ نـشانه  2هاي گفتـاري و       ـ نشانه 1: تلويزيوني كاربرد دارند  
نخستين نـشانه  . شود هاي نوشتاري استفاده مي   ي به ندرت از نشانه    هاي تلويزيون   مجموعه

هايي را در متن      عنوان، اليه . شود، عنوان برنامه است     ها ديده مي    نوشتاري كه در مجموعه   
اي   دهي انتظارات مخاطب و چگـونگي دريافـت او از مـتن رسـانه               سازد كه در شكل     مي

دار  ، مـتن پـيش روي مخاطـب را نـشان          به عبارت ديگر، عنوان فـيلم     . دخالت مؤثر دارد  
دهـد     مي گهيآ  براي يك سريال، به مخاطب پيش     » نرگس«براي مثال انتخاب نام     . كند  مي

كه متن مورد نظر داستاني است درباره زندگي فردي به نام نرگس كه در طول زمـان بـا                   
ـ              شود از اين    رو مي   ماجراهاي مختلفي روبه   شكيل رو عنوان برنامـه، يـك اليـة متنـي را ت

اي دخالت دارد و انتظارات اوليه مخاطب را از متن شكل             دهد كه در درك متن رسانه       مي
براي تماشاگر بيشتر باشـد،     ) دريافت ناقص عنوان برنامه   (رمزگذاري  كم  هرقدر  . دهد  مي

  . تالش مخاطب براي كشف رمز آن بيشتر خواهد بود
غازگر مضمون اصلي داستان    تواند با درج نام شخصيت اصلي داستان، آ         تيتراژ هم مي  

آغـاز  » پـور   جمشيد هاشـم  «براي مثال طي چند سال گذشته، اگر تيتراژ فيلم با نام            . باشد
توانست حدس بزند     هاي متني و تجارب پيشين خود مي        شد، مخاطب با توجه به اليه       مي

هـاي نوشـتاري در       تـر نـشانه     شكل رايج . دهد  اي و اكشن رخ مي      اي حادثه   فيلم در زمينه  
هايي هستند كه بـه صـورت يكـي از اجـزاي تـصوير اسـتفاده           هاي نمايشي، نشانه    رنامهب

هـا    گاه كارگردانـان بـر ايـن نـشانه        ... ها و     ها، آگهي   ها، روزنامه   شوند، مانند نام مغازه     مي
  .)110: 1381احمدي، (بيشتر تأكيد دارند 

. زيـوني اسـت   هـاي تلوي    ترين عنصرها در مجموعـه      گفتگو يا ديالوگ ازجمله اساسي    
توانـد پالنـي طـوالني را كـه فقـط حـاوي            گفتگويي كه درست طراحي شده باشـد مـي        

انگيز و جذاب نمايـد و حتـي آنگـاه     پذير بلكه شگفت    صحبت كردن است نه تنها تحمل     
  .آيد راهگشاي خيالپردازي نويسنده باشد از عهده توصيف واقعيت بر نميتصوير كه 

كننـد و اسـاس       اي زبان استادانه عمـل مـي           نشانه   ظامگاه كارگردانان در به كارگيري ن     
مـتن فيلمنامـه و   . كننـد   نفس استوار مـي  گويي و حديث  درام خود را بر پايه گفتگو، تك      

 معنـايي   وجه همانند هر متن نمايشي دراماتيك، چند هاي تلويزيوني گفتگوهاي مجموعه 
  .گيرد را دربرمي

اسـت؛ دوم معنـاي نحـوي آنهـا و دسـت آخـر              اي واژگان     اولين معنا، معناي لغتنامه   



 47) 13( پژوهش و سنجش ���� 206

معناي ضمني يا به گفته ياكوبسن ارجاعي آنهاست كه فهم گفتگوهاي دراماتيك سـريال              
عالوه بر اين، قالب متن نيز مهم است؛ اينكه به نظم باشد يـا نثـر يـا                  . سازد  را ممكن مي  

  .اي از هر دو آميزه
نويـسي كالسـيك و       ل ديـالوگ  هاي تاريخي بايد اصو      سريال ةاز سوي ديگر، نويسند   

 بـا زبـاني فـاخر بـه         ،اي تلفيق كند كه بـازيگران        مورد نظر را به گونه      زبان گفتاري دوره  
 : ويژگي ديگـر گفتگـو، جـدا از شـيوايي و جـذابيت، ايجـاز آن اسـت                  .گفتگو بپردازند 

با وجود اين بهتر است گـاه بـه جـاي بيـان            . اطالعات بايد با حداقل واژگان منتقل شود      
نـي  يح و آشكار از كنايه و تمثيل استفاده شود اما به هر حال نبايـد از سـادگي و روا                   صر

 گفتگويي كه بار دراماتيك دارد، بايد موجز، ساده، قابل فهـم          . بودن گفتگوها كاسته شود     
همچنـين  افتـد،     اي باشد كـه اتفـاق مـي          متناسب با موضوع، شخصيت و شرايط حادثه       و

  . ضرباهنگ مشخصي داشته باشد
ايـن  . بـرد  ديگر عنصر معناآفرين، نوع واژگاني است كه هـر شخـصيت بـه كـار مـي       

ـ هاي پيراز     رساند يعني ويژگي    ها ياري مي    واژگان به هويت يافتن شخصيت     اني، گـستره   ب
دهنده شخصيت و درونيات قهرمـان داسـتان           نشان ،هاي تخصصي   واژگاني، لهجه و واژه   

بار دراماتيكي مورد نظر را به مخاطـب انتقـال          تواند    است و كارگردان از اين رهگذر مي      
براي مثال براي نشان دادن ذات رياكارانه شخـصيت نمـايش، از واژگـاني اسـتفاده       . دهد
وش بـه   انگيـز و شـيطان   د يـا سـخنان زنـي وسوسـه     نشود كه دريده و تظاهرآميز باش       مي

  .پردازي وي قرار گيرند آيند كه در خدمت شخصيت اي به ساخت مي گونه
روايت كـه كـنش را   . آفريند  متن كالمي نمايش؛ ساختار كلي گفتگوها نيز معنا مي  در

 پيرازبـاني گفتگوهـا را دو       عوامـل كنـد، پويـايي       هاي مختلف ساختاربندي مي     در صحنه 
هاي پيرازباني، اطالعات مهمي از حاالت، نيـات   مخاطب به كمك ويژگي. كند چندان مي 
  .آورد هاي بازيگر به دست مي و نگرش

تواند طيف وسـيعي از معـاني ضـمني، عـاطفي يـا بيـاني را از طريـق                     كارگردان مي 
يعنـي  . بـه مخاطـب منتقـل كنـد       ) قطع نظر از محتـواي گفتگوهـا      (هاي پيرازباني     تفاوت

چگونگي بيان يك جمله يا عبارت از سوي بازيگر، تأثير شگرفي بر معناي متجلي شـده                
نـويس بـا در اختيـار داشـتن مجموعـه        هكـارگردان يـا فيلمنامـ   . در ذهـن مخاطـب دارد  

بـراي  . كنـد  هاي گوناگوني را بر مـتن تحميـل مـي    ها، داللت اي از اين نوع نشانه  گسترده
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. مثال، جويده جويده ادا شدن گفتگويي در رابطه علت و معلولي، نشانه خجالـت اسـت               
مخاطـب بـه   تواند براي تأكيد يـا جلـب توجـه       اطالعات مي ارائه  ها، عالوه بر      اين نشانه 

  .زبان و آنچه گفته شده به كار آيد
هـر جملـه در   . آفريند افزون بر اينها، گفتار درام در سطوحي، چند معناي مختلف مي     

توانـد   رسـاند، مـي   اي را از شخصيتي به شخـصيت ديگـر مـي    همان حال كه معناي ويژه    
اي مثـال فـرض     بـر . تر را به تماشاگر برساند      معنايي ديگر و شايد از ديد دراماتيك، مهم       

هايي در صدد وسوسـه فـرد ديگـري     اي از سريال، شخصيت يا شخصيت       كنيد در صحنه  
در اين پالن، گفتگوهاي رد و بدل شده بيش از آنكـه در سـطح ارائـه اطالعـات                   . باشند

تـر   كنند و مخاطب با اطالعاتي كه پيش        باشند، مخاطب را درگير سطوح معنايي ديگر مي       
بنـابراين  . دانـد   گران را محرز مـي      پردازي وسوسه   فرد و دروغ  دريافت كرده، تسليم شدن     

هـايي دربـاره      ها و از سوي ديگر، داده       هر جمله دراماتيك از يك سو، معناي واقعي واژه        
با وجود اين، رمزگشايي معناي دوم، روندي پيوسـته دارد كـه         . دهد  ها ارائه مي    شخصيت

هـاي درونـي      هـا و ناهماننـدي      يطي آن هر جمله تازه، بخـشي از ديالكتيـك ناسـازگار           
  .دهد  ارائه ميها را  شخصيت

 راوي اسـت كـه     نفس يـا روايـت      گويي، حديث   هاي گفتاري، تك    قسمت دوم نشانه  
گـويي يـا مونولـوگ بـر دو نـوع            تـك . همانند گفتگو از اهميت بسزايي برخوردار است      

شـنوند كـه    يهاي او را م گويد و مخاطبان انديشه  يا شخصيت با خودش سخن مي     : است
شـود    هـا انجـام مـي       عموماً صداي شخصيت روي تصوير وي سينك شده و خودگـويي          

 يا اينكـه بـازيگر      .)خير  يادش به ! گذشت اون روزها    چه خوش مي  : كامران در باغ مظفر   (
 اين گونه حديث نفس عمومـاً در خلـوت و     ؛گويد  مقابل دوربين با تماشاگران سخن مي     

تر داللت بر شـكوه، گاليـه، نالـه، زاري و دعـا دارد              دهد و بيش    تنهايي شخصيت رخ مي   
هـا و      ديالوگ .)خدايا اين جواب درستي به عباداتم نبود      : )ع(وردان در سريال امام علي      (

تـوان   ها در هر مجموعه تلويزيوني از تأثيرگذاري شـگرفي برخوردارنـد و مـي          مونولوگ
ل، زبـان گفتـاري فـيلم را بـه          بدون گرفتار آمدن در محاورات ادبي پر از استعاره و تمثي          

انگيـزي داشـته باشـد و در عـين حـال از كنايـه و        اي طراحي كرد كه طنين شگفت      گونه
  .استعاره نيز بي نصيب نباشد
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  هاي تلويزيوني توليد داخل در مجموعهزبان شناسي  آسيب

شوند، آن اسـت   هايي كه از طريق صفحه تلويزيون به مخاطب ارائه مي   هدف رمزگان 
. ماشاگر اجازه دهند برنامه را به درستي و در حكم يك متن دراماتيك معنـا كنـد                كه به ت  

آورد  مخاطب از رويدادهاي قراردادي هر پالن طيفي از اطالعات دراماتيك به دست مـي       
مخاطب در ايـن    . شنود، تفسير و درك كند      بيند و مي    دهند آنچه را مي     كه به او امكان مي    

از اطالعات سر و كار دارد بلكه شرايط ادراكي و زماني           خوانش، نه تنها با طيف وسيعي       
او نيز كامالً متفاوت است و ملزم است كدهاي شنيداري و ديداري را همزمان و به طور                 

يك كل سـاختمند و از      ،  در واقع، درام  . متوالي در محدوده زماني مشخصي پردازش كند      
  .شود پيش تعيين شده است كه به مخاطب ارائه مي

  :رود معتقد است دنياي درام، به سه طريق پيش مي» ناينگارد«
  شوند ديگر ابزارهاي بصري معين ميبا رويدادهايي كه به تمامي با تصوير و ـ 1
 .شوند  هر دو مشخص مي،با عناصري كه با واژه و تصويرـ 2
 .)47: 1382اسلين، (شوند  ها مشخص مي با رويدادهايي كه تنها با واژهـ 3

هاي تلويزيـوني داخلـي، بـين ايـن سـه،             افتد كه كارگردانان مجموعه    بسيار اتفاق مي  
كننـد زيـرا بـر ايـن      گزينند و اساس درام را بر گفتگو و كالم استوار مـي            واژگان را برمي  

سـازي و    ايـن گـروه معتقدنـد بـا تمثيـل       .»تأثير كالم بيش از تصوير اسـت      «اعتقادند كه   
تـوان قـصه و شخـصيت را بـه            ي مـ  ،ساخت گفتگوهاي مطلوب از لحاظ جنس و بيـان        

  .هاي مورد نظر را منتقل كرد تصوير كشيد و حس
امـا  اي دارد،      نقـش برجـسته     اي زبان در توليد معنا و انتقـال پيـام           هر چند نظام نشانه   

تلويزيون يك مديوم تصويري است و مخاطب آن بيش از كالم، خواهان تصوير است و               
مخاطبان، رمزگشايي هر مـتن را بـه تعـداد    هاي فردي، فرهنگي و اجتماعي    تفاوتچون  

گذاري را كاهش داد تا معناي        دهد، بايد تا حد امكان شرايط كم رمز         مخاطبان افزايش مي  
هاي شمايلي بـه   از اين رو بايد از نشانه   . مورد نظر به نحو مطلوب به مخاطب انتقال يابد        

.  بيـان كـرد   ن كـاربرد واژه مفهوم پيرسي آن استفاده كرد يعني تا حد توان، مفاهيم را بدو    
اي خـود هـستند و بيـشتر بـه شخـصيت و       ها كمتر در بند معناي نحـوي و لغتنامـه         واژه

بر اين اساس، اگر كنش به واسطه تصوير و عناصر غيركالمي           . اند  موقعيت صحنه وابسته  
دوربين بـه جـاي آنكـه       بنابراين  . رود  اي حشو به شمار مي      پيش رود، استفاده از هر واژه     

اي خـود معناهـاي گونـاگوني را          تواند با كـنش نمايـه       كننده اتفاقات باشد، مي     ط ضبط فق
  . رسان كارگردان در انتقال پيام باشند بسازد كه ياري
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خـورد،    هاي تلويزيوني چند سـال اخيـر بـه چـشم مـي              ايراد ديگري كه در مجموعه    
ن كننــدگا  شــركتزبــاني  در نظــام. هاســت گفتگوهــاي ضــعيف و نامنــسجم شخــصيت

رويدادهاي گفتاري، درگير نوعي برهمكنش هستند و هدف آنان دستيابي بـه گفتگـويي              
ناپـذيري بـر رونـد     براي دستيابي به اين هـدف اصـول اجتنـاب       . منسجم و كارآمد است   

امـا اغلـب كارگردانـان و       (بخـشد     گفتگو ناظر است كه به آن انـسجام و پيوسـتگي مـي            
  :شود  به چند نمونه از اين اصول اشاره ميدر زير). نويسندگان از اين مطلب غافلند

 اطالعـات  ؛شـود   افتد كه اطالعاتي بيش از حد ضرورت ارائـه مـي       بسيار اتفاق مي  . 1
آنكه پيش برنده درام باشد، سبب       بجاي   گفتاري  بيش. بايد در حد الزم و كافي ارائه شود       

  .شود گريزي مي مخاطب
 نازل است و از واژگان يا سـاختاري         ها بسيار   كيفيت گفتگوها در برخي از سريال     . 2

  .دهد شود كه مخاطب را در ارتباطي هميارانه شركت نمي استفاده مي
شود كه با تصاوير پخش شده يـا   برخي مواقع گفتگوهايي نوشته مي : قاعده ارتباط . 3

 ايـن  .نماهاي قبلي و بعدي بـي ارتبـاط هـستند و هـيچ نقـشي در پيـشبرد درام ندارنـد        
  . كنند بنابراين حذف آنها مفيدتر است وند ارتباط اختالل ايجاد ميها در ر ديالوگ

 بازيگران بايد بدون پيچيدگي و ابهام باشـد          گفتگوها بايد روشن و واضح و كالم      . 4
  .و مطالب را به طور منظم به مخاطب ارائه داد

 امـا تخطـي از آنهـا سـبب افـت كـار             رسـند   مـي اين اصول بسيار عام و كلي به نظر         
تواند مبناي مناسبي بـراي درك        شكستن اين قوانين در مواردي مي     با اين وجود    . دشو  مي

 بـراي مثـال   .شـود، باشـد    معناهاي تازه يا القاي معنايي بيش از آنچه در ظاهر گفتـه مـي           
. كند مطلبي صريح و مـستقيم گفتـه نـشود          برخي مواقع موقعيت صحنه و نما ايجاب مي       

رسان خواهنـد بـود و        ياري... ) كنايه، استعاره، و    (مي  در اين موارد، صنايع بالغي و كال      
  .نويسندگان و كارگردانان بايد با كاربرد آنها آشنا باشند

. براي انسجام بخـشيدن بـه مـتن، بررسـي وجـوه گفتگـوي دراماتيـك مفيـد اسـت                   
 داراي شـروع و تكـرار   ،گفتارهاي گفتگو بايد از نظر نحوي، كامالً سازماندهي شوند     پاره

اين كار نه تنها كيفيت گفتگوهـا  . اشند و در واحدهاي كامالً مشخص نظام يابند     درست ب 
در غيـر ايـن     . دهـد   گيري كنش را نيـز افـزايش مـي          برد بلكه قابليت فهم و پي       را باال مي  

شود بازيگر نتوانسته متن را به درستي درك كند و به خـاطر بـسپارد،           صورت، تصور مي  
هاي نمايـشي،   بايد توجه داشت در برنامه . كند  فت نمي مخاطب نيز اطالعات الزم را دريا     

گفتار به طور حساب شده در خدمت معناسازي است تا كنش را پيش بـرد و در                   هر پاره 
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  .خلق فضا دخالت كند
هاي داستان به آن توجـه داشـت          نكته ديگري كه بايد در نگارش گفتگوي شخصيت       

شخص و يكـي پـس از ديگـري    گفتگو در درام به طـور مـ  . گيري در گفتگو است    نوبت
هاي اصلي داسـتان بـيش    شخصيت. آيد تا به طور منطقي و قابل دريافت سازمان يابد      مي

هـاي    تواننـد در زمـان      هاي فرعي، نوبت سخن گفتن خواهند داشـت و مـي            از شخصيت 
هاي حاوي اطالعات، بدون آنكه قطع        ترين گفته   همچنين مهم . تري سخن بگويند    طوالني

  .هند رفتشوند، پيش خوا
قبول است  اي قابل     مكالمه ،اصول برقراري ارتباط  شناسي و     زباننتيجه آنكه به لحاظ     

 رسـاندن بـه    كه از نظر معنا و كاربرد از انسجام ساختاري برخوردار باشد و بدون آسيب        
در خـدمت انتقـال پيـام و    ... هدف گفتگو به واسطه حشويات، تغيير ناگهاني موضوع و       

ايجـاد يـك    و  الزمه اين مقبوليـت، رعايـت نظـم زمـاني           . المي باشد هاي ك   پيشبرد كنش 
صـحيح  كه مخاطب عناصر آن را به سهولت باز شناسد و معناهاي            است  فضاي گفتماني   

در ايـن فـضاي گفتمـاني، گفتگوهـا بايـد عـالوه بـر انـسجام                 . متجلي سازد را در ذهن    
ر عـين حـال بـه خـوبي     گيري يك موضوع با يكديگر ارتباط يابنـد و د          محتوايي، در پي  

  .باشند )...دنياي آرزوها، تخيالت و (ها   نمايانگر دنياي فرعي شخصيت
ها بنا بر موقعيت، از الگوهـاي گفتـاري           برخي شخصيت الگوي گفتاري   ممكن است   

هاي سبكي و بالغي شخصيت يـا         در اين موارد الزم است مشخصه     . ديگران متمايز باشد  
كه نماد آن شخصيت يـا  ... ي، روش غير بياني غالب و   خود كارگردان، تكرارهاي واژگان   

  .سبك خاص كارگردان يا ژانر فيلم است، در انسجام با كليت متن باشد
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  هاي پژوهشي ها، طرح نامه انها، پاي نمايه كتاب

  سمينارها با موضوعمجالت و هاي  و مقاله

  »رسانه و زبان فارسي«

  ∗نسرين حداد: تهيه و تنظيم

  ها كتاب

 مجموعـه  ،زبان و رسانه با گـرايش بـه زبـان فارسـي و راديـو               )1384 (ـ پروري، محمد  
  .طرح آينده:  تهران،انديشي زبان و رسانه مقاالت هم

بـا نگـاهي بـه       (هـا و زبـان ادبيـات        گفتمان جنـگ در رسـانه      )1384 (دـ ساساني، فرها  
  .سوره مهر: تهران / ...مقاالتي از جورج ليكاف) هاي جنگ جهاني نخست نوشته

:  تهران،هاي كار ها و گزارش گروه  سخنراني:ـ نخستين سمينار زبان فارسي در صداوسيما 
  .1367سروش، 

  .سروش: تهران، 1371 خرداد 23ـ25 :ماـ دومين سمينار زبان فارسي در صداوسي
ترجمـه  ،  روايت در فرهنگ عاميانه، رسـانه و زنـدگي روزمـره           )1380 (ـ آسابرگر، آرتور  

  . تهران، سروش،محمدرضا ليراوي
:  تهـران  ،نقدي بر سير تحولي گفتـار در سـينماي مـستند ايـران             )1384 (ـ امامي، همايون  

                                                      
  . ها در اين نمايه ذكر نشده است نامهمقاالت روز ∗
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  .هاي سيما  پژوهشصداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، اداره كل
   دانشگاهي، نشر: تهران) 1375(هاي نشر دانش  ، برگزيده مقالهدربارة زبان فارسيـ 

و [... پيـران   فاطمه شايسته :  مترجمان ،تحليل انتقادي گفتمان   )1379 (ـ فركالف، نورمن  
مركـز مطالعـات و تحقيقـات    : ؛ ويراستاران محمد نبوي، مهران مهـاجر ـ تهـران   ]ديگران
  .ها رسانه

، مقاالتي پيرامـون ادبيـات و پيـشينه راديـو         : ها تا صدا    از واژه  )1382 (ـ تركي، محمدرضا  
  .طرح آينده: تهران

 ترجمـه محمـدتقي     ،جايگاه سينما در علوم انساني    : ادبيات فيلم  )1384 (ـ جينكز، ويليام  
  .سروش: ديان، شهال حكيميان، تهراناحم

هاي تجـاري     قرائتي نقادانه از آگهي   :  فرهنگي ادبي و مطالعات  نقد   )1385 (ـ پاينده، حسين  

  .روزنگار:  تهران،در تلويزيون ايران

  )ها مجله(هاي نشريات  مقاله

افالطون در سينماي جمهوري اسالمي، ديدگاه رسمي صداوسيما و ادبيات ـ هاشمي، محمد، 

  .172 گزارش فيلم، فارسي،
وگو با چند تـن از        گفت: ن فارسي دارد  تلويزيون چه مسئوليتي در قبال زبا     اهللا،    ـ مغلي، روح  

  .)1/11/1380( سروش شناسي، استادان زبان
ترجمـة مينـا     تصوير فيلم و زبان فـيلم؛ از دريچـه نقـد و تئـوري فـيلم،               مست، جرالد،   ـ  

  .55، گلستانه، رضاپور
  . 77 سروش، در زبان صداوسيما،... ادبيات زبانشناسي و صادقي، مهشيد، وـ مشيري، علي 

گفتگو با دكتـر مهـدي      ،  ها، هويت و فرهنگ ملي      جهاني شدن، رسانه  رقائم، مهدي،   ـ منتظ 
  .)1382بهار و تابستان  (10 و 9، آواي دنا، منتظر قائم

: تهـران  دربـاره زبـان فارسـي،        تاثير شعر در زبان صداوسيما،     )1375 (ـ سميعي، احمد  
  .مركز نشر دانشگاهي

  .31اشكلوفسكي، فصلنامه فارابي،  ويكتور ادبيات و سينما،ـ سجودي، فرزان، 
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  .)1381ارديبهشت  (81 و 80 نگاه حوزه، ها، آسيبهاي فرهنگي در فرايند سيطره رسانهـ 
 ماهنامـه راديـو،     هـاي راديـويي،     تفاوت زبان و گفتار و تاثير آن در برنامـه         ـ رضايي، ليال،    

  .)1383اسفند (
ــبوح،    ــهاليي، س ــ ش ــران،   ـ ــه در اي ــشده دوبل ــه گم ــه، حلق ــاب  ترجم ــايت بازت  س

www.baztab.com) 29/4/1385(. 

 سـايت ايـران و جامعـه        ارتباطات ميان فرهنگي در جامعه ايـران،      راد، مهدي،     ـ محسنيان 
  .)24/1/1383(اطالعاتي 
 اين روزها صداوسيما سرگرم مثله كردن زبان و ادبيـات فارسـي اسـت،     پور، منوچهر،     ـ زال 

  .)8/1/1384) (ايسنا(خبرگزاري دانشجويان ايران 
با از هم گسيختگي زبان رو به روييم عالوه بر روشنفكران، بدترين برخـورد       ـ  آرمين، منيژه،     

، )ايـسنا ( خبرگزاري دانشجويان ايران     گيرد،  با زبان از سوي مطبوعات و تلويزيون صورت مي        
)15/4/83(.  

  كلهـر، گفتگـو بـا مهـدي   : سـازي صداوسـيما   جايگاه زبان فارسي در برنامه  ـ كلهر، مهدي،    
  .894سروش، 

  .880 سروش، سازي صداوسيما،  جايگاه زبان فارسي در برنامهـ 
هـاي آقايـان      پاسـخ : سازي صداوسـيما    جايگاه زبان فارسي در برنامه    ـ حقيقت، عبدالرفيع،    

مهندس شهرستاني رئيس سازمان اسناد ملي و استاد عبدالرفيع حقيقت، رفيع محقق تاريخ نهـضت               

  .884،  سروشفكري ايرانيان،
  . 706 سروش، سخنان آقاي دكتر الريجاني درباره شوراي عالي ويرايش در صداوسيما،ـ 
  .770 سروش، سيما و صيانت از زبان و ادبيات فارسي،ـ 

  .)1384بهار  (35 راهبرد، دريغا فارسي،ـ ميرسليم، مصطفي، 
وره شـشم،    نامـه فرهنگـستان، د     شگردهاي زباني در تبليغات،   چيمه، زهرا،     ـ ابوالحسني 

  .شماره اول
ميرعابـديني، پـژوهش و     . دبيري، ا .  ترجمه م  زبان، رسانه و جنگ،   پور، يحيي،     ـ كمالي 

  .34سنجش، 
  .)1/4/1379( بيان ها، وگوي تمدن زبان رسانه عصر گفتـ موسوي، جواد، 
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  .27 و 26 گلستانه،  و معضل ادبيات ما،اي زبان رسانهـ بهارلو، محمد، 
وگـو   گفت: زبان معيار در راديو، زباني پاكيزه و همه فهم      حميد،   ،سمين يا وـ نوراني، رضا    

  .983 سروش،  راديو، با حميد ياسمين، گوينده مجرب
زبان نوشتاري، زبان ـ مهرجويي، داريوش ـ مرادي كرماني، هوشنگ ـ يوسفي، مهدي،   

يهمـان مامـان ـ    پيرامون داستان ميهمان مامان به قلم هوشنگ مرادي كرمـاني و فـيلم م  [تصويري 

  .)92كودك و نوجوان، ( كتاب ماه ]ساخته داريوش مهرجويي
زبان فارسي حامل پيام انقالب اسالمي متن بيانات رهبر معظم جمهوري اسـالمي ايـران در                ـ  

  .144 كيهان فرهنگي، ديدار با اعضاي شوراي عالي ويرايش زبان فارسي صداوسيما،
  .722 ـ سروش، زبان فارسي در صداوسيماـ 

  .)1379پاييز  (19 نداي صادق، زبان و فرهنگ،ـ بخشي، افسر، 
بحثي در باب كاركردهاي اقتدارگرايانه گفتمان      (اقتدار، گفتمان و دسترسي     ـ ون دايك، تيون اي؛      

  .)1377پاييز  (2گفتمان، نيك،  ترجمة مجيد خسروي )و تحليل زبان شناختي محتواي آن
 ن بايد يك مركز ترجمه قوي و با صالحيت ايجاد كند،راديو ـ تلويزيو ـ باطني، محمدرضا، 

  .)1350شهريور  (23تماشا، 
 4 نـشر دانـش،   برداري از فرهنـگ مـردم در صداوسـيما،          زبان محلي، زبان شكسته و بهره     ـ  

)1367(.  
  .)1380خرداد  (4 مجله راديو، راديو و زبان فارسي،ـ تركي، محمدرضا، 

  .)1381فروردين  (9جله راديو،  مزبان راديو،آبادي، شهرام،  ـ گيل
  .)1381بهمن  (15 مجله راديو، زبان فارسي،ـ 

  .)24/10/1385( سايت خبر دات كام زبان خبر در راديو و تلويزيون،ـ نصرالهي، اكبر، 
  .»اي مطالعات رسانه« پيش شماره دو ماهنامه زبان خبر،ـ ابطحي، عطاءاهللا، 

ــرجالل  ــزازي، ميـ ــ كـ ــدين،  ــ ــگ الـ ــان و فرهنـ ــانهزبـ ــانگي، رسـ ــمن خـ  اي، دشـ
www.parantez.blogsky.com) 18/4/1385(.  

  ).1385آبان  (33 مجله راديو، نامه راديويي، زبان و نمايشـ مهرابي، معصومه، 
  .)1372خرداد  (25 فرهنگ و سينما، رسيدن به زبان تلويزيون،ـ علوي، كاظم، 
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  .80و  79سينما ويدئو،  زبان، تلويزيون، سينما و اوقات فراغت،ـ آويني، مرتضي، 
  .1006 سروش، تلويزيون و تحول زبان در كودك،بايندر، محمدرضا،  ـ رضايي

  .878 سروش، هاي صداوسيما، شناسي و برنامه زبانـ منصوري، مهرزاد، 
  .880 سروش، هاي صداوسيما، شناسي و برنامه زبانـ منصوري، مهرزاد، 
  .1005و  1004 سروش، زبان تبليغ،ـ سجودي، فرزان، 

  .770 سروش، هاي خبري، زبان برنامهـ 
  .770 سروش، زبان شايسته صداوسيما،ـ 
  .770 سروش، زبان صداوسيما بايد زباني الگو باشد،ـ 

  .)1381پاييز  (7 نامه انجمن، دار هويت ملي ما، زبان فارسي آيينهـ حبيبي، حسن، 
  .714 سروش، زبان مرواريد صدف راديوست،ـ 
  .770 سروش، ت الهي است،زبان فارسي نعمـ 

 ماهنامه  نگاهي به زبان راديو به عنوان جلوه بارز زبان رسانه،         : زبان راديو ابطحي،  ... ـ عطاءا 
  .25راديو، 

  .23، راديو، سازي راديو رابطه زبان و تفكر و نقش آن در برنامهـ رضايي، ليال، 
  .)15/7/1383(، )ضميمه روزنامه همشهري( خردنامه زبان راديو،ـ رحماني، صادق، 

  .)7/7/1380( ترجمه ناديا غيوري، سروش زبان سينما و تلويزيون،ـ ويل، يوجين، 
بهار ( ديدار   درد چيست و درمان كدام است؟،     : زبان فارسي در صداوسيما   ـ اسوار، موسي،    

1375(.  
  درباره زبان  پژوهشي مختصر در زبان تلويزيون،    : زبان فارسي را حفظ كنيم    ـ ايراني، ناصر،    

  .1375مركز نشر دانشگاهي، : تهران) 7(هاي نشر دانش  فارسي، برگزيده مقاله
 98 كيهـان فرهنگـي،      گفتگو با دكتـر اليانورسـي،     : ها  زبان و نقش رسانه   ـ اسعدي، احمد،    

  .)1372خرداد (
پـاييز   (3) علـوم انـساني  ( فـصلنامه پيـك نـور    ها، زبان رسانهگيالني، احمد،    ـ سميعي 

1382(.  
 44) سـرمقاله ـ دو كلمـه حـرف حـساب     (نامـه گـل آقـا      هفتـه وسـيما، زبـان صدا ــ  

)1/12/1370(.  
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هـا و زبـان ادبيـات، نقـد و بررسـي از عليرضـا        گفتمان جنگ در رسـانه ـ ساساني، فرهاد،  

  .)96علوم اجتماعي ( كتاب ماه چهار چوبهاي فرهنگي جنگ،: زاده حسن
  .)1380بهمن  (8اديو،  رگويندگان راديو و زبان فارسي،ـ بلوكي، ابراهيم، 

  .)1382تير ماه  (17 راديو شناسي در هنر گويندگي، كاربرد زبانـ همراهي، حسين، 
  .)1380بهار  (1 رسانه، سال دوازدهم، شماره گفتمان سينما،ـ ميرفخرايي، تژا، 

 فصلنامه  ،...ضعف زبان و اختالل در انتقال، مصرف و توليد اطالعات         ـ رهادوست، فاطمه،    
  .)1381پاييز  (51كتاب، 

  .24 راديو، هاي راديويي، هاي زبان فارسي و جايگاه آن در برنامه گونهـ رضايي، ليال، 
يـك  : نقد و بررسـي كتـاب از مـريم مرتـضوي          / اي    مباني نگارش رسانه  ـ مسعودي، اميد،    

  .)54كليات ( كتاب ماه گزارش از دستور زبان مطبوعاتي،
هـاي بازرگـاني و تـأثير     هاي بيگانه در آگهي واژهيم، ـ بحرالعلومي، فروغ ـ جهانديده، مر 

  .1118 سروش، ها در تغييرات زبان، آن
  .983 سروش، وظايف گويندگان در برابر زبان فارسي،ـ نوري، امير، 

  .45 روژه ادن، فارابي، فيلم، نشانه، زبان،: شناسي كاربردي فيلم نشانهـ ساساني، فرهاد، 
 و 23پـژوهش و سـنجش،   اي،  هاي رسـانه  ي در گفتمان مديريت معن ـ شكرخواه، يونس،    

  .)1379پاييز، زمستان (، 24
 اي مطلـوب،  گرايـي، رويكـرد رسـانه    گرايي و مردم  گرايي، توسعه   معنويتـ گرانپايه، بهروز،    

  .)1378زمستان  (4، 10رسانه، سال 
  .)1381بهمن  (15 ، راديولطفاً همه با زبان معيار صحبت كنيد،ـ 
برگ فرهنگ، فصلنامه فرهنگي دانشجويي دانشگاه      ي زبان فيلم،      مسالهرت،  استم، راب ـ  

  .11تهران، 
 به كوشش احـسان نـوروزي،       ،در كتاب نظريه فيلم   ي زبان فيلم،      مسالهـ استم، رابرت،    

  .1383پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي، 
 راسـته، برهنـه،  خودجـوش، ناوي : شناسانه به گفتمان در اينترنـت       نگاهي زبان ـ آيزنبرگ، آن،    

  .)1380 (11ترجمه كيوان رنجبر، همشهري ماه، 
فرهنـگ  ترجمـة محمـد ذوقدارمقـدم،        فرهنگ و انسجام اجتماعي،   ـ شودسان، مايكل،    
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  .)1376پاييز، زمستان  (13 و 12عمومي، 
  .650 سروش، قطعنامه سومين سمينار زبان فارسي در صداوسيما،ـ 

  ها نامه پايان

در كنـار زبـان ملـي     ) تركـي، كـردي   (ضرورت گسترش زبانهاي محلـي      زاده، منيژه،     بم  ـ به 

نامـه كارشناسـي ارشـد دانـشكده صداوسـيما، گـروه ارتباطـات، رشـته                  پايان / )فارسي(
  .1359،  ميرآفتابيمرتضي: تكنولوژي آموزشي، راهنما

ي هـاي سـيما     هاي فلكلور، ادبيات عاميانه در برنامـه        جلوهآبادي، منوچهر،     ـ نظري ايلخاني  

نامه كارشناسـي ارشـد دانـشكده صداوسـيما، گـروه توليـد، رشـته                 پايان / مركز كرمانشاه 
  .1383فر،  اصغر فهيمي: كارگرداني، راهنما
 / هـاي گروهـي ايـران    هاي قرضي اروپايي در خبـر رسـانه        پژوهشي در واژه  ـ اوجي، علي،    

  .1374ز الهامي، كامبي: نامه كارشناسي ارشد دانشگاه عالمه طباطبايي، راهنما پايان
نامه كارشناسي   پايان / بررسي زبان خبر راديو تلويزيون ملي ايران      ـ فرهنگ خويي، گيتي،     
  .1354هرمز ميالنيان، : ارشد دانشگاه تهران، راهنما

نامـه كارشناسـي ارشـد،        پايـان  / نقش زبان تصوير در برقراري ارتبـاط      اي، شادي،     ـ بنده 
  .1380مهرانگيز مظاهري، زهرا رهبرنيا، : هنمادانشگاه الزهرا، دانشكده هنر، را
نامه كارشناسي ارشـد دانـشگاه تربيـت          پايان / خبر و انشاء  ـ خاقاني اصفهاني، محمد،     

  .1366مدرس، 
 هـاي بازرگـاني و تبليغـاتي در زبـان فارسـي،             كاوانه آگهي   بررسي سخن ـ شفيعي، شيرين،    

  .1381كوروش الچيني، : دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركزي، راهنما
هاي سـيماي     هاي مصوب فرهنگستان زبان در برنامه       بررسي ميزان كاربرد واژه   ـ مهريار، ليال،    

نامه كارشناسي ارشـد دانـشگاه آزاد اسـالمي، واحـد تهـران          پايان / جمهوري اسالمي ايران  
  .ويدا شقاقي: مركزي، راهنما

نامـه    پايـان  / تاري در زبان فارسي   بندي خطاهاي گف    بررسي و طبقه  ـ حجازي، محمدجواد،    
منـصور فهـيم،    : كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسـالمي، واحـد تهـران مركـزي، راهنمـا             
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  .1376ـ77
دانـشنامه كارشناسـي    / بررسي ادبيات كودكان در وسايل ارتباط جمعي   ـ دامغانيان، علي،    

  .1355 ـ 56رضا مرزبان، : دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، راهنما
نامـه    پايان / مقايسه يادآوري مواد تصويري، كالمي و تصوير با زيرنويس        پرست، الهه،      شه ـ

  .1357بدري مقدم، : كارشناسي ارشد مدرسه عالي تلويزيون و سينما، راهنما
دانشگاه تربيـت مـدرس،      / هاي تبليغاتي   بررسي زبانشناختي آگهي  نواز، حميدرضا،     ـ شاه 

1382.  
هاي نامأنوس زبان فارسـي در فيلمهـاي دوبلـه شـده سـيماي        جنبهبررسي  ـ ميرزايي، علي،    

نامه كارشناسـي ارشـد، دانـشكده ادبيـات و علـوم انـساني                پايان / جمهوري اسالمي ايران  
  .1377-78دكتر سيدمحمدتقي طيب، : دانشگاه اصفهان، راهنما

نامـه   يـان پا / آشنايي بـا زبـان و راديـو   : هاي گروهي زبان و رسانهـ ذاكري، محمدصـالح،   
  .1372كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، دانشكده ادبيات و علوم انساني، 

بررسي نقش انتقادي زبان در سينماي نوين ايـران براسـاس   : كالم و سينما ـ انصاري، جليل،    

نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، دانـشكده ادبيـات و           پايان / نظريه تحليل كالم انتقادي   
  .1382علوم انساني، 

  هاي پژوهشي طرح

   / بررسـي تـأثير پخـش فـيلم بـه زبانهـاي محلـي       ـ جواهري، فاطمه ـ اعرابـي، نـادره،    
  .1374ها،  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

ميزان درك زبـان اخبـار از     محتشمي، شايسته،     و نژاد، سهيال    هاشمي ،نژاد، فاطمه   ـ نيك 

  .1363مركز تحقيقات صداوسيما،  / سوي مردم
  .1373مركز تحقيقات صداوسيما،  / زبان، كودك، تلويزيوني، جمشيد، ـ آذربا

بررسي تنگناها و راهكارهاي اجراي مصوبات فرهنگـستان زبـان و       السادات،    ـ غيائيان، مريم  

  .1382مركز تحقيقات صداوسيما،  / ادب فارسي
  .1380مركز تحقيقات صداوسيما،  / ها ريزي زبان و رسانه برنامهـ سارلي، ناصرقلي، 
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در ) التـين (هاي بيگانه  تغييرات زبان و تاثير زبانـ بحرالعلومي، فروغ ـ جهانديده، مريم،  

  .1381مركز تحقيقات صداوسيما،  / هاي بازرگاني پيام
مركـز تحقيقـات صداوسـيما،     / زبان، ادبيات و راديو و تلويزيـون      ـ بحرالعلومي، فروغ،    

1377.  
  .1379مركز تحقيقات صداوسيما،  / وسيمازبان معيار و صداـ سارلي، ناصرقلي، 
  .1381مركز تحقيقات صداوسيما،  / عوامل موثر بر زبان صداوسيماـ صادقي، اسماعيل، 
بررسي اشكاالت نحوي زبـان خبـر براسـاس دسـتور      بيات، حسين، وـ سارلي، ناصرقلي  

  .1385مركز تحقيقات صداوسيما،  / ساختاري
دانـشكده   / ره زبان به عنوان يك وسيله ارتبـاط جمعـي  پژوهشي درباـ نژادافغاني، مهدي،   
  .1362صداوسيما، گروه توليد، 

سازمان صداوسيماي جمهوري اسـالمي      / زبان فارسي در صداوسيما؛ بررسي زبان خبر      ـ  
  .1370ايران، شوراي عالي ويرايش، تهران، 

سـيماي  سـازمان صداو   / هـاي ورزشـي     بررسي زبـان برنامـه    : زبان فارسي در صداوسيما   ـ  
  .1371جمهوري اسالمي ايران، شوراي عالي ويرايش، تهران، 

مندي جوانـان بـه شـعر و ادب فارسـي و      شناخت ميزان عالقهـ خدابخشي، محمدابراهيم،  

  .1378مركز تحقيقات صداوسيما،  / هاي ادبي در صداوسيما روشهاي اجراي برنامه
سالمي ايران طي برنامـه سـوم       ارزيابي عملكرد صداوسيماي جمهوري ا    ـ نيكوبخت، ناصر،    

دبيرخانـه شـوراي عـالي انقـالب      / با رويكرد زبـان و ادبيـات فارسـي   ) 1379 ـ  83(توسعه 
  .1383فرهنگي، 

بـار عـاطفي كلمـات و كـاربرد آن در            قاسمي، فاطمه،    و كريمي، زهرا    ،ـ سپهري، سيما  

  .1369 ـ 7070مركز تحقيقات صداوسيما، / تبليغات

  ها سمينارها و همايشمقاالت ارائه شده در 

بررسـي ويژگيهـاي كـالم گزارشـگران         محمودي بختيـاري، بهـروز،       وـ اخالقي، فريار    

انديشي زبان و رسانه، كتاب زبان و رسـانه بـا گـرايش بـه زبـان فارسـي و              هم / ورزشي
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  .1384طرح آينده، : راديو، تهران
  .همان / هاي گروهي خط فارسي و رسانهـ اسالمي، محرم، 

  .همان / نقشهاي زبان و فضاسازي در زبان راديو، آزيتا، ـ افراشي
  .همان / زبان فارسي و ويژگيهاي نمايشيـ براهيمي، منصور، 

  .همان / نگاهي به انواع اشتباهات زباني در صداوسيماـ حسني، حميد، 
  .همان / نويسندگي در راديو و اصول نوشتار راديوييـ خجسته، حسن، 

  .همان / گيري زبان راديو در شكل» نويسنده «نقشـ ذاكري، محمدصالح، 
  .همان / عوامل فهم شناختي موثر در برداشت شنوندگان راديوـ ساساني، فرهاد، 

  .همان/ شناسي زبان و مسئله زبان راديو  جامعهـ سجودي، فرزان، 
  .همان / شناسي راديو نشانه ـ سجودي، فرزان،

  .همان/ در رسانه زبان مخفي و كاربرد آن ـ سمائي، سيدمهدي، 
  .همان / زبان صداوسيما و انحرافات آن، احمد، )گيالني(ـ سميعي 

  .همان/ شناسي متن راديويي  آسيبـ شهبا، محمد، 
  .همان/  هماهنگي بيان و محتوا در راديو ]نا[ـ شهبا، محمد، 

  .همان / ها سازي علمي و كاربرد آن در رسانه ضرورت واژهـ طباطبائي، عالءالدين، 
  .همان / هاي سمعي و بصري هاي زباني در رسانه بررسي گونه عريان، سعيد، ـ

  .همان / گوناگوني آزاد واجي زبان فارسي در راديوـ غفاري، مهبد، 
  .همان / پيام راديو در چارچوب ارتباط زبانيـ مشيري، مهشيد، 
  همان / تلفظ طبيعي در راديوـ ميالنيان، هرمز، 
  .همان/ ر كهكشان مارُكني كودك دـ وزيرنيا، سيما، 

 و  25نخستين سمينار زبان فارسي در صداوسيما،       / زبان فارسي   اي، سيدعلي،     ـ خامنه 
سخنرانيها و گزارش   : ، كتاب نخستين سمينار زبان فارسي در صداوسيما       1367خرداد  26

  .1367سروش، : گروههاي كار، تهران
  .همان / هي يا كتبيزبان راديو و تلويزيون ـ شفاـ پورجوادي، نصراهللا، 

  .همان / زبان و ارتباط آن با انديشه، فرد، جامعهـ حبيبي، حسن، 
  .همان / رساني نقش گوينده در پيامـ نوري، امير، 
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دومين سـمينار زبـان فارسـي در     / شناس، ويراستار   زبان، زبان محمد،    شناس، علي   ـ حق 
  .1371سروش، : ، تهران1371 خرداد 23 ـ 25صداوسيما، 

  .همان / هاي اصالح آن زبان صداوسيما و شيوهوار، موسي، ـ اس
  .همان / ها تاثير متقابل زبان رسانهـ فيروزان، مهدي، 
  .همان / زبان شكسته و حدود كاربرد آن در صداوسيماـ سميعي، احمد، 

  .همان/ زبان معيار  علي اشرف، ،ـ صادقي
  .همان/ گفتار در صداوسيما ـ سجادي، ضياءالدين، 

  .همان / مشكل اصطالحات علمي در زبان صداوسيمافي، علي، ـ كا
  .همان / تاثير ترجمه در زبان صداوسيماـ اعلم، هوشنگ، 

  .همان / خطاهاي تلفظي و بياني در صداوسيمااشرف،  ـ صادقي، علي
  .همان/  اسالمي در زبان صداوسيما اعالم، بخشان، عبدالمجيد ـ روح

  .همان/ ا و دشواريهاي آن ه شيوه: گويندگيـ نوري، امير، 
هاي همگاني در ترويج زبـان علـم و مـشكالت موجـود در      نقش رسانهـ حيدرزاده، توفيق،   

 زبان علـم، مركـز نـشر     ؛مجموعه مقاالت سمينار زبان فارسي     / ها  ترويج زبان علم از رسانه    
  .1373دانشگاهي، 

دومـين  /  فارسـي    بررسي ساختارهاي كالمي متون تبليغات تجاري     ـ طيب سيدمحمدتقي،    
همايش صنعت تبليغات در ايـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي، كتـاب خالصـه                  

  .1381 فروردين ،مقاالت دومين همايش صنعت تبليغات ايران
هـاي    خالصـه مقالـه    / چند مالحظه زباني و توصيه آنها به صداوسـيما        ـ داودي، حسين،    

المللي تحقيقـات     مركز بين :  تهران نخستين گردهمايي پژوهشهاي زبان و ادبيات فارسي،      
  .1380زبان و ادبيات فارسي و ايرانشناسي، 

هـاي پنجمـين      مجموعـه مقالـه    / تبليغات، زبـان و ارتباطـات     ـ محمدابراهيمي، زينب،    
  .1382آرويج، : كنفرانس زبانشناسي، تهران

ـ  مسئوليت سازمانهاي علمي و آموزشـي و رسـانه    ـ ابوكاظمي، محمدابراهيم،     اربرد اي در ك

  .1378شناسي،  انديشي مسائل واژه گزيني و اصطالح نخستين هم / ها واژه
سخنراني دكتر شهيدي مودب معاون امـور مطبوعـاتي و تبليغـاتي وزارت    ـ شهيدي مودب،  
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مجموعـه مقـاالت    / فرهنگ و ارشاد اسالمي در مراسم پاياني همايش صنعت تبليغات در ايران             
  .1379ران، نخستين همايش صنعت تبليغات اي

بررسـي برخـي مـسائل بازدارنـده در تبليغـات تجـاري فارسـي و ارائـه                نژاد، بتول،     ـ علي 

، 1381دومين همـايش صـنعت تبليغـات در ايـران، فـروردين              / راهكارهاي زبان شناختي  
كتاب خالصه مقاالت دومين همايش صنعت تبليغـات ايـران، وزارت فرهنـگ و ارشـاد          

  .اسالمي
سـمينار بررسـي     / نمودهاي مقام معظم رهبري در كاربرد زبان فارسي       رهـ تبريزي، ايرج،    

 اسـفند مـاه     18 و   17روشهاي اجرايي رهنمودهاي مقام معظم رهبـري بـه صداوسـيما،            
  .، مركز تحقيقات صداوسيما، مجموعه مقاالت1373

  .همان / گويندگي و آموزش فصاحتـ خرمشاهي، بهاءالدين، 
  .همان / ادبيات فارسي در صداوسيمازبان و ـ رستگارفسايي، منصور، 

  .همان / گرايي افراطي تخيلـ زارعان، علي، 
  .همان / درباره زبان فارسيـ عاصي، مصطفي، 

  .همان / فرهنگستان در صداوسيماـ فتوت، مرضيه، 



  به نام خدا
  رسانه و سالمت: فراخوان مقاله

رسـانه و   « را به موضـوع      »هش و سنجش  پژو« ة فصلنام 49 در نظر دارد شمارة      صداوسيمامركز تحقيقات   
مندان به ايـن موضـوع        لذا از تمامي صاحبنظران، استادان، پژوهشگران و عالقه       . اختصاص دهد » سالمت

حـداكثر تـا   در موضوعات زير يا موضوعات مـشابه  ) تأليف و ترجمه(هاي خود را  شود مقاله دعوت مي 
  .دفتر فصلنامه ارسال نمايندبه  30/5/1386

  .گيرد  مناسب تعلق ميةالزحم شود حق تي كه در فصلنامه درج ميبه مقاال
  :محورهاي مورد نظر

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ) اصول، مفاهيم و كاركردها(ـ رسانه و سالمت 1

  ـ رسانه، آموزش و سالمت2

  هاي زندگي سالم  ها و شيوه ـ رسانه و آموزش مهارت
  ) جسمي، رواني(ها  از بيماريهاي پيشگيري   و آموزش شيوهـ رسانه

  ) جسمي، رواني(ها  هاي درمان بيماري شيوهـ رسانه و آموزش 
  ـ رسانه و آموزش سالمت خانواده

  هاي مقابله با استرس ـ رسانه و آموزش مهارت
  هاي فرزندپروري ـ رسانه و آموزش مهارت
  ) شاوره و خدمات روانشناختيترويج فرهنگ م(ـ رسانه و مراكز مشاوره 

  بخشي ـ رسانه و آرامش
  هاي فردي و اجتماعي ـ رسانه و آسيب3

  هاي اجتماعي آسيبـ رسانه و 
  هاي زيستي ـ رسانه و بحران
  ...) سوءمصرف مواد مخدر، كامپيوتر و (ـ رسانه و اعتياد 
  ـ رسانه و بيماران
   ...) و MSايدز، سرطان، ( هاي خاص ـ رسانه و بيماري

  ـ رسانه، شهرنشيني و سالمت 
  ـ رسانه و درمانگران
   ـ رسانه و خشونت

  سازي در حوزة سالمت ـ برنامه4

  ها از منظر سالمت ها و سريال ارزيابي و تحليل برنامهـ 
  هاي مربوط به بهداشت و سالمت  شناسي آگهي ـ آسيب

، سـريال، موسـيقي،     )ستاني، مستند دا(فيلم  [سازي در حوزة سالمت       هاي برنامه   ـ بررسي و مقايسة قالب    
   ]انيميشن، مسابقه، خبر، گزارش، آگهي، ميزگرد

  هاي اختصاصي سالمت  كاركرد رسانهـ 
  سازي در حوزة سالمت و ترسيم وضعيت مطلوب  شناسي وضعيت موجود برنامه ـ آسيب

مركز ، طبقه دوم، جم  جام اداريهتل استقالل، ساختمانخيابان وليعصر، خيابان تهران، : نشاني
  ، 19395 ـ 4748: صندوق پستي تحقيقات صداوسيما، دفتر فصلنامة پژوهش و سنجش

  managm@irib.com: نشاني پست الكترونيك 22013734 : تماس شماره



  
  
  

 ............................................نسخه فصلنامه پژوهش و سنجش را براي اينجانـب        ......... لطفاً
 ................................................................................./ ...... تكشـــر/ مؤســـسه / ســـازمان 

  .ارسال نماييد
  :..................................................................................................................................آدرس

  ....: .........................................دپستيك
  : ........................................تلفن تماس

  
  امضا و تاريخ

  
  :ات زير توجه فرماييدكبه ن

 نشريه براي دو شماره شانزده هزار ريال و براي چهار شماره سي هزار ريال               كحق اشترا  •
  .است

 ملـت بـه نـام       ك تجارت شعبه پار   ك بان 83808349وجه مورد نظر را به حساب شماره         •
اي واريز و اصل فيش واريزي را بـه همـراه فـرم         تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه     زكمر

  .  به آدرس فصلنامه پست نمائيدكاشترا
  .از ارسال وجه نقد جداً خودداري نمائيد •
  . نشريه اطالع دهيدكهرگونه تغيير نشاني خود را فوراً به بخش اشترا •
 تمـاس  2216145 و 22013734هاي  لفنتوانيد با ت در صورت نياز به اطالعات بيشتر مي      •

  .حاصل فرماييد
  

 ـ ساختمان باالتر از مسجد بالل ـ خيابان هتل استقاللتهران ـ خيابان وليعصر ـ : نشاني نشريه

  19395-4748: صندوق پستي ز تحقيقات ـكـ طبقه دوم ـ مرجم  جاماداري 

  

  فرم اشتراك فصلنامه پژوهش و سنجش


