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 خشونت کالمی 

در مجموعه های کمدی سیما

فاطمهعظیمیفرد1

تاریخارسال:1400/6/8تاریخپذیرش:1400/8/17

چکیده

ــم ــلمه ــدوازعوام ــایهافکندهان ــیانســانس ــوهزندگ ــاموج ــرتم ــانههاب ــهرس ــروزک ــینیام ــۀماش درجامع

ــهشــادی ــهب ــازجامع ــرنی ــرروزب ــرادمحســوبمیشــوند،ه ــردیوگروهــیاف ــیف ــرســبکزندگ ــذارب تاثیرگ

ــر ــزب ــد1۹نی ــدکووی ــامانن ــیوعبیماریه ــگوش ــی،جن ــایطبیع ــدبالی ــیمانن ــرد.وقایع ــیگی ــاطفزون ونش

ــوبو ــایمحب ــهبرنامهه ــدیازجمل ــایكم ــد.مجموعهه ــاطآفرینیمیافزای ــشونش ــهآرام ــهب ــتتوج اهمی

ــب ــااغل ــد.ام ــذبمینماین ــانراج ــیازمخاطب ــتردهومتنوع ــفگس ــهطی ــدک ــمارمیرون ــهش ــبب پرمخاط

ــاد ــدیزی ــایكم ــدی،درمجموعهه ــاریعم ــوانرفت ــیبهعن ــونتكالم ــردخش ــزانكارب ــودمی ــاهدهمیش مش

اســت.ازایــنرو،درایــنمقالــهســهمجموعــۀكمــدِیپرمخاطــبكــهدرنیمــۀاولســال1400ازســیماپخــش

شــدهاند،میــزانخشــونتكالمــیدرقالــبراهبردهــایبیادبــیكالمــیكالپپــر)1۹88/2011(بررســیمــیشــود

.ســهمجموعــۀ»بوتیمــار«،»زیرخاكــی2«و»دودكــش2«بــهعنــوانجامعهآمــاریانتخــابشــدهانــدوازهــر

مجموعــهســهقســمتبــهشــکلتصادفــیانتخــابوبهطوركامــلمــوردبررســیقــرارگرفتــهانــد.نتایــجنشــان

میدهــدخشــونتكالمــیبــاكاربــرددشــواژه2وکاربــردجمــالتخشــنیکــهدرآنهــابیادبــیآشــکاروبیادبــی

منفــیبــهکاررفتــه،بهویــژهدرکالممــردانبــروزیافتــهاســت.درمجمــوع،میــزانکاربــردخشــونتکالمــیدر

مجموعــه»بوتیمــار«بیشــتربــود.نتایــجایــنپژوهــشضــرورتبررســیزبانــیتولیــداتکمــدیراقبــلازپخــش

ــد. ــانمیده ــهنش برنام

واژه های کلیدی

خشونتکالمی،مجموعههایکمدیسیما،وجهه،نزاکتزبانی.

1.دكتــریزبــانشناســیهمگانــی،گــروهزبــانشناســی،دانشــكدهادبیــاتفارســیوزبــانهــایخارجــی،دانشــگاه
f.azimifard@irib.ir)عالمــهطباطبایــی،تهــران،ایــران.)نویســندهمســئول

2  . taboo
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مقدمه

خشــونتبهعنــوانموضوعــیفراگیــردرحوزههــایمختلــفموردبحــثاســتو

ســازمانجهانــیبهداشــتآنرابهعنــوانیکــیازمشــکالتجــدیدربهداشــتوســالمت

ــیوهمــکاران:200۹( عمومــیمعرفــیکــردهاســت.)کول

ازنظــرروانشناســاناجتماعــیخشــونتمیتوانــدکالمــییــافیزیکــیباشــد.براســاس

ــارتاســتازاســتفادهعمــدی تعریــفســازمانجهانــیبهداشــت،خشــونتفیزیکــیعب

ازنیــرویفیزیکــیتهدیدآمیــزیــاواقعــی،علیــهکســییــاگــروهواجتماعــیکــهبــاقصــد

ــراه ــتهم ــاتوســعهنیافتگیومحرومی ــرگ،آســیبروانشــناختیوب ــوعجراحــت،م وق

ــورد ــارتاســتازم ــزعب ــینی ــی:2002(.خشــونتکالم باشــد)ســازمانبهداشــتجهان

خطــابقــراردادندیگــرانبــاالفــاظبــدوگفتــنکلمــاتتوهینآمیــزکــهموجــبآزردن

آنهــاشــود.)برزگمنوهمــکاران:201۳(

ــدازد. ــرمیان ــهخط ــیراب ــالمتعموم ــتقیم،س ــورتغیرمس ــی،بهص ــونتکالم خش

ــهآســیب ــهجامع ــیب ــاگروه ــردیی ــیبهصــورتف ــیوکالم ــنخشــونتفیزیک همچنی

ــر ــهخط ــی(راب ــردموردنظر)قربان ــگارهف ــد،خودان ــگرایانهمیتوان ــانپرخاش ــاند.زب میرس

ــاو ــیدرگروهه ــانمدن ــهگفتم ــاندنب ــیبرس ــرایآس ــدیب ــنتهدی ــدازدوهمچنی ان

ســازمانهایبــزرگمحســوبمیشــود.

شــوخی،نقــشکلیــدیدرتعامــالتاجتماعــیبــازیمیکنــد.درعصــرحاضــر،بــارشــد

علــوممیانرشــتهای،توجــهبــهموضــوعطنــزازمنظرهــایمختلــفموردتوجــهقــرارگرفتــه

ــدمحــدود، ــیهرچن ــر،مطالعات ــومشــناختیدردهههــایاخی ــارشــدعل ــالًب اســت.مث

درحــوزۀطنــزوشــوخطبعیوزیرفرآیندهــایشــناختیوعاطفــیدخیــلدرپــردازش

ــهایحــلوفصــل ــددومرحل ــهفرآین ــز،ب ــزصــورتگرفتهاســت.عمــدهمطالعــاتنی طن

ناهمخوانــیدرپــردازشطنــزاشــارهدارد؛یعنــی،تشــخیصعــدمتجانــسوبــهدنبــالآن

حــلوفصــل.)اوکرمــانوهمــکاران:2007(

ــوعكالم(،ازنظــرموضــوع ــیمیتــوان،ازنظــرادبی)شــیوهانتخــابن ــزرابهطورکل طن

ــرهاز ــیوســاختمانوباالخ ــتکالم ــرباف ــه،ازنظ ــانوارائ ــوۀبی ــرنح ــون،ازنظ ومضم

ــرایهریــكویژگیهایــیرا نظــرشــیوۀعرضــهبــهدســتههایمتعــددیتقســیمکــردوب

برشــمرد.دریكــیازایــندســتهبندیها،طنــزبــهلحــاظشــیوۀعرضــهبــهبخشهــایزیــر
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ــود: ــیممیش تقس

1.طنزنوشتاری،طنزیکهتنهابهصورتنوشتهارائهمیشود.

2.طنزشنیداری،طنزیکهبهصورتشفاهیارائهمیشود.

ــزایآن، ــداج ــدنوپیون ــقدی ــاازطری ــدهتنه ــهبینن ــزیک ــداری،طن ــزدی ۳.طن

بهرهمنــدشــود. آن از میتوانــد

4.طنــزشــنیداریـدیداری،طنــزیاســتکــهازطریــقرســانهایهمچــونتلویزیــون

ــزرامنتقــل ــامشــارکتیکدیگــرپیــامطن ارائــهمیشــودودرآنصــداوتصویــرب

ــوری،8۵:1۳77( ــد.)منص میکنن

ــز،چیــزینیســتجــزهمــان بــهعقیــدهصفــوی)16:1۳84(پایــهاصلــیآفرینــشطن

ــی ــیقاعدهكاهــیوقاعدهافزای ــهخــودیعن ــرحســبدوگان ــهب ــدبرجستهســازیك فرآین

عمــلمیکنــدومــارااززبــانخــودكاربــهزبــانبرجســتهیــاادبمیرســاند.مــاازطریــق

ــان ــرزب ــننث ــیهمی ــققاعدهكاه ــموازطری ــهنظ ــودكارراب ــانخ ــرزب ــینث قاعدهافزای

ــی ــدخــارجازچنیــنفضای ــزنمیتوان ــن،طن ــم.بنابرای ــلمیكنی ــهشــعرتبدی خــودكارراب

ــردازدو ــیایــنســبكمیپ ــلذات ــهدالی ــزب ــهطن ــدهشــود.اودرنگاهــیفلســفیب آفری

معتقــداســتكــهآنچــهمختصــهممیــزهایــنگونــهكاربــردیزبــانادباســت،دراصــل

ــم. ــانخــارجارجــاعمیدهی ــیدرجه ــهواقعیت ــزب ــیدرطن وجــهارجاعــیآناســت؛یعن

چگونگــیارجــاعبــهایــنواقعیــتگونــهطنــزراپدیــدمــیآورد.وقتــیمــاصحبــتازطنــز

اجتماعــیویــاطنــزژورنالیســتیمیكنیــم،دراصــلبــهانتخــابفضــایارجــاعآفریننــده

طنــزتوجــهداریــم.

پیونــدطنــزبــانمایــشوبهرهگیــریازمضامیــنطنزآمیــزدرنمایــش،بــهخلــقگونــهای

ــدو»كمــدی« ــادرامنمایشــیـتراژدیمتول ــانب ــایوهمزم ــههمپ ــدك ازنمایــشانجامی

نامیــدهشــد.)عطــاردی،۳۳:1۳۹0(

مجموعههــایکمــدیســیما،ازجملــهتولیــداتپرطرفــداررســانهایهســتند.اگرچــه

ــد ــرازرش ــالهایاخی ــانهدرس ــیدررس ــادیآفرینیوامیدبخش ــوزۀش ــاتدرح مطالع

چشــمگیریبرخــورداربــودهوبــهتولیــدمباحــثنظــریبســیاریدرایــنزمینــهانجامیــده

ــاوجــودتالشهــایبســیارازســویپژوهشــگرانو اســت،امــاواقعیــتآناســتكــهب
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كارشناســان،همچنــانفاصلــهایعمیــقدرملمــوسوعینــیشــدننتایــجپژوهشهــابــه

ــیدر ــنشــاخصهاومعیارهای ــاوجــودتعیی ــالًب ــر،مث ــارتدیگ ــهعب چشــممیخــورد.ب

ارائــهکمــدیمطلــوب،چــهدررادیــووچــهدرتلویزیــون،درتولیــداترســانهایكمابیــش

بــابرنامههایــیروبــهروهســتیمكــهكمتــرنســبتیبــاکمــدیوشــادیمطلــوبدارنــد.

اگــرجلوهگاههــایطنــزراادبیــات،نمایــشورســانهبدانیــم،طنــزدررســانهخــود،بــه

انــواع:ژورنالیســتی،ســینمایی،رادیــووتلویزیونــیووبالگــیقابــلتقســیمبندیاســت؛

کــهدرایــنمقالــهتمرکــزبــرطنــزتلویزیونــیویــابــهعبــارتدقیقتــر»کمــدیتلویزیونــی«

ست. ا

بــاتوجــهبــهاهمیــتپرداختــنبــهموضــوعخشــونتکالمــی،کــهروانفــردوجامعــه

راتهدیــدمیکنــد؛ایــنمقالــهبررســیومطالعــهخشــونتکالمــیدریکــیازبرنامههــای

پربیننــده،یعنــیمجموعههــایکمــدیســیمارابهعنــوانگفتــاربرنامهریزیشــدهبــه

شــکلمــوردیبررســیمیکنــد.بــهاعتقــادســارلی)80:1۳87(»یکــیازمهمتریــنعواملــی

کــهســببتنــوعزبانــیدررســانهملــیمیشــود،بــهبرنامهریــزیســخنمربــوطاســت.از

ایــنحیــث،ســخنبــهدودســتهبرنامهریزیشــده1وبرنامهریزینشــده2تقســیممیشــود.

ــزی ــزیشــدهمیشــمارند،چــونازپیــشاندیشــیدهوطرحری اساســًانوشــتاررابرنامهری

شــدهاســت.تمایــزمیــانبرنامهریزیشــدهونشــدهمعمــوالًبــهگفتــارمربــوطاســت.بــر

ایــناســاس،اگــرموقعیــتگفتــاربیمقدمــه،ارتجالــیوازپیــشنیندیشــیدهرخدهــد

وگوینــدگانیــامشــارکتکنندگاندریــکگفتوگــو،آمادگــیقبلــیبــرایعرضــهگفتــارو

ــزینشــده ــاربرنامهری ــوعونحــوهعرضــهآنرانداشــتهباشــند،گفت ــارهن اندیشــیدندرب

خواهــدبــود«.ازآنجایــیكــهمتــنفیلمنامههــاازقبــلنوشــتهمیشــود،مجموعههــای

ــوند. ــدهمحســوبمیش ــاربرنامهریزیش ــزءگفت ــیج تلویزیون

بــاتوجــهبــهاینکــهخشــونتکالمــیدرژانــرکمــدیدرمجموعههــایتلویزیونــیســیما

بهعنــوانعاملــیتاثیرگــذاربــرســاختاراجتماعــیوفرهنگــیجامعــهحائــزاهمیــتاســت،

درپژوهــشحاضــرتــالشمیشــودبــهایــنســؤالپاســخدادهشــودکــهمیــزانوانــواع

خشــونتکالمــیدرســریالهایمنتخــبســیمایجمهــوریاســالمیایــرانچگونــهاســت؟

1  . planned

2 . unplanned
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پیشینه پژوهش

ــی ــیدرحوزههای ــونتکالم ــیخش ــدبررس ــانمیده ــشنش ــینهپژوه ــیپیش بررس

ــل ــردرداخ ــه(وتئات ــتانی،ُجک)لطیف ــاتداس ــرورش،ادبی ــوزشوپ ــکی،آم ــونپزش چ

کشــورســابقۀنســبتًاطوالنــیدارد)البتــهبهتازگــیهــمدرفضــایمجــازی(؛امــادرحــوزۀ

تلویزیــونپژوهشهــایمرتبــطداخلــیمحــدودیمشــاهدهمیشــود.درحالیكــهدر

خــارجازکشــورپژوهشهــایمتعــددیدرحــوزۀخشــونتكالمــیونزاكــتزبانــیانجــام

ــااشــارهمیشــود. ــهبرخــیازآنه ــهدراینجــاب شــدهاســت،ک

ــا ــونب ــیدرتلویزی ــیکالم ــایبیادب ــوان»جلوهه ــاعن ــهایب ــور)1۳۹8(درمقال نام

چهارچــوبنظریــۀگفتمــانکالپپــر«،درمطالعــهمــوردیســریال»مادرانــه«،بــابررســی۳0

ــهکار ــنمجموعــهب ــواعبیادبیهــایکالمــیدرای ــهان ــهگفتگــونشــانمیدهــدک نمون

رفتــهاســت.

هاشــمی)1۳۹2(درمقالــۀخــودبــاعنــوان»بررســیحرمــتکالمــیدردیالــوگ

ســریالهایایرانــی«،درنمونــهمــوردیســریال»نقطــهســرخــط«،بــهبررســیمیــزانکاربــرد

ــهســرخــط« ــجقســمتی»نقط ــهبیســتوپن ــیوناشایســتدرمجموع ــایمنف گفتاره

ــهکاررفتــهدرایــنمجموعــه ــوگناشایســِتب ــه1۵7دیال پرداختــهاســت.درایــنمقال

ــزارششــدهاســت. ــی،گ تلویزیون

مــدرسخیابانــی)1۳۹1(درپژوهشــیبــاعنــوان»آسیبشناســیزبــاندرمجموعههــای

طنــزســیما«،بهكمــكبرخــیدســتاوردهایزبانشــناختی،بــهبررســیمیــزانرعایــتنزاكــت

زبانــیدرمجموعههــایطنــزســیماپرداختــهاســت.نتایــجایــنپژوهــشکــهبــهشــیوۀ

پیکــرهایانجــامشــده،میــزانمســتقیمگوییوکاربــرددشــواژه1درنمونــهایازبرنامههــای

طنــزبررســیشــدهاســت.درایــنپژوهــشکاربــرد۳۵۳دشــواژهگــزارششــدهاســت.

ریســیتانووهرلینــا2)2017(درپژوهشــیبــهروشتحلیــلمحتــوا،خشــونتفیزیکــیو

کالمــیرا،درســریالیپربیننــدهدرشــبکۀsctvاندونــزیبررســیکردهانــد.براســاسنتایــج

ــز ــتۀتهدیدآمی ــهدودس ــیب ــهتلویزیون ــنمجموع ــیای ــونتکالم ــشخش ــنپژوه ای

)%16(وتوهینآمیــز)%84(تقســیممیشــد.درمجمــوعدادههــایایــنپژوهــشنشــان

1  . Taboo

2  . Ristiyanto, Herlina
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میدهــدخشــونتفیزیکــیســهبرابــرخشــونتکالمــیبــودهاســت.

گالســکاک1)201۵(تأثیــرخشــونتکالمــیبرنامههــایتلویزیونــیرا،بــربــروزخشــوت

كالمــیدربیننــدگانبررســیکردهاســت.درایــنمطالعــهبــااســتفادهازچهارچــوبنظــری

ــی ــهصــورتتصادف ــی،ازشــرکتکنندگانب ــناختیاجتماع ــهش ــهشــدهتوســطنظری ارائ

خواســتهشــد،یــکبرنامــهتلویزیونــیدارایخشــونتکالمــییــایــکبرنامــهعادی)خنثــی(

راتماشــاکننــد.هــردوگــروه،چنــدهفتــهپیــشازآغــازنمایــشوســپسدقیقــًاپــس

ازنمایــشبرنامههــا،ازنظــرمیــزانخشــونتکالمــیارزیابــیشــدند.نتایــج،تعامــلبیــن

جنســیتووضعیــتتماشــایبرنامــهرانشــانمیدهــد.بدیــنترتیــب،مــردانخشــونت

کالمــیبیشــتریرا،بعــدازتماشــایمحــرکخشــونتکالمــی،گــزارشکردهانــد.

برنامههــای کســانی بــاعنــوان»چــه بانرجــی2وهمــکاران)200۹(،درپژوهشــی

ــام»شــاخصمصــرفخشــونت ــاشــاخصیبــهن حــاویخشــونتکالمــیرامیبیننــد؟«ب

ــاندانشــجویان ــیرا،درمی ــایخشــنتلویزیون ــون۳«،مصــرفبرنامهه ــیدرتلویزی کالم

ــونتوســط ــارۀاســتفادهازتلویزی ــنپژوهــش،پرسشــنامهایدرب ــد.درای بررســیكردهان

دانشــجویاندانشــگاهدردورهکارشناســیتکمیــلشــد،کــهتعــدادآنهــا77۳نفــربــود.

ــی ــایتلویزیون ــون،برنامهه ــتفادهازتلویزی ــنجیاس ــلازنظرس ــجحاص ــاسنتای ــراس ب

ــر ــیازنظ ــگریکالم ــزانپرخاش ــیمی ــرایبررس ــه(،ب ــخدهندگان)۳۳برنام ــوبپاس محب

محتــوامــوردتجزیــهوتحلیــلقــرارگرفتنــد.ســپس،رابطــۀعوامــلشــخصیتیمتعــدد

ــۀ ــت،رابط ــدودرنهای ــونآزمودهان ــیدرتلویزی ــونتکالم ــرفخش ــاخصمص ــاش را،ب

بیــنشــاخصوبــروزرفتارهــایپرخطــرراســنجیدهاند.ایــنپژوهــشنشــاندادکــهبیــن

ــدگان، ــردربینن ــایپرخط ــروزرفتاره ــونوب ــیدرتلویزی شــاخصمصــرفخشــونتکالم

رابطــهوجــوددارد.

چاری-اســد4)200۹(درمقالــهایبــاعنــوان»تأثیــراتقــرارگرفتــندرمعــرضنمایــش

کمــدیتلویزیونــیوارتبــاطآنبــاافــکاریمرتبــطبــاپرخاشــگریکالمــی«نشــانمیدهــد،

بیننــدگاننمایــشکمــدِیتلویزیونــِیحــاوِیخشــونت،بــهلحــاظشــناختیتمایــلبیشــتری

1 . Glascock  1

2  . Banerjee

3  . Verbal Aggression Television Consumption Index (VATCI)

4  . Chory‐Assad
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بــهبــروزخشــونتکالمــیداشــتهاند.

کــری1)2004(درچهارچــوبارائــهشــده،توســطمــدلخشــونتعمومــی)اندرســونو

ــهدارای ــی،ک ــدیتلویزیون ــایکم ــرضبرنامهه ــندرمع ــرقرارگرفت بوشــمن،2001(،تأثی

ــناختی ــخهایش ــودنپاس ــترسب ــلدس ــهقاب ــبتب ــتندرا،نس ــیهس ــگریکالم پرخاش

پرخاشــگرانه،بررســیکردهاســت.نتایــجنشــاندادکــهدرهنــگامقــرارگرفتــندرمعــرض

ــیپاســخشــناختی ــلتوجه ــدادقاب ــدگانتع ــی،شــرکتکنن برنامههــایکمــدیتلویزیون

ــد. ــدمیکنن ــیتولی تهاجم

چهارچوب نظری

ــای ــوددارد.حرفه ــانوج ــیدرزب ــیوغیرکالم ــکلکالم ــیدردوش ــونتکالم خش

آزاردهنــدههمچــوندشــواژههاولحــنتنــدوتحقیرآمیــزنمونههایــیازخشــونتکالمــی

هســتند.امــاخشــونتکالمــیالیههــایپنهانــیدارد،بهطوریکــهیکــیازانــواعآن،

»ســکوت«اســت.ازایــنرو،»ســكوت«نیــزهمچــونرفتــاریغیركالمــی،بهعنــوانیكــیاز

ــود. ــمردهمیش ــیبرش ــونتكالم ــاخصههایخش ش

یکــیازنظریههــایزبانــیکــهدرحــوزۀخشــونتمطــرحاســت،نظریــۀادبوبیادبــی

کالمــیاســت؛کــهنخســتینباربــراونولوینســون2آنرادرســال1۹78مطــرحودرســال

ــهشــده ــه«ارائ ــوم»وجه ــهمفه ــاتوجــهب ــهب ــهک ــننظری ــد.ای ــزاصــالحکردن 1۹87نی

اســت،یکــیازکاربردیتریــننظریههــابــرایبررســیادبوخشــونتزبانــیاست.ســپس

کالپپــر۳)1۹۹6و(،پنــجَابرراهبــردرابــرایتوجیــهبیادبــیکالمــیارائــهکــرد.ویارتبــاط

ــیوقــدرترانشــانمیدهــد. ــومبیادب ــندومفه بی

درایــنبخــشمفاهیــمنظــری،کــهاســاستحلیــلدادههــایمقالــهحاضــررانشــان

ــوند. ــحدادهمیش ــارتوضی ــهاختص ــد،ب میدهن

ادب و بی ادبی

ــدهای ــودهوپدی ــرتب ــاآدابمعاش ــهی ــوردمؤدبان ــریبرخ ــیبهکارگی ــهمعن ادب،ب

1 . Chory 5

2  . Brown and Levinson

3  . Culpeper
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فرهنــگمحــوراســت.بنابرایــن،ازفرهنگــیبــهفرهنــگدیگــرمتفــاوتاســت.بــهاعتقــاد

ــاطتنگاتنگــیبیــنزندگــیاجتماعــیوواژگانزبانــیهرجامعــهوجــود زبانشناســان،ارتب

ــکا،1:1۹۹7( دارد.)ورزبی

یکــیازجنبههــایکاربــردزبــاندرزندگــیروزمــره،ســازوکارهــایرعایــتادباســت.

یــولادبرابــهمنزلــۀمفهومــیثابــتماننــد»رفتــاراجتماعیمؤدبانــه«یاآدابمعاشــرت

ــی ــلاجتماع ــهدرتعام ــارمؤدبان ــرایرفت ــوانب ــتمیت ــداس ــردومعتق ــرمیگی درنظ

ــی ــولکل ــناص ــیازای ــرد.برخ ــاییک ــیراشناس ــِیگوناگون ــولکل ــاص،اص ــیخ فرهنگ

ــودن،وداشــتنحــسهمــدردی ــاب ــودن،باحی ــودن،باگذشــتب ــرب ــاتدبی ــداز:ب عبارتن

ــهدیگــران.)يــول82:1۳۹1( نســبتب

ــهمیشــود. ــرگرفت ــۀارتباطــیدرنظ ــکمؤلف ــیوی ــۀمحتوای ــکمؤلف ــانی ــرایزب ب
ــایتراکنشــی2وبرهمکنشــی۳ ــان،نقشه ــداززب ــندوبع ــهای ــول1)1۹8۳(ب ــراونوی ب

ــان ــرایبی ــانب ــردزب ــوا،نقــشتراکنشــیوکارب ــانمحت ــرایبی ــانب ــردزب ــد.کارب میگوین

ــدبرهمکنشــی، ــردی،نقــشبرهمکنشــیاســت.بع ــایف ــیونگرشه ــایاجتماع نقشه

ــتاجتماعــی ــنبعــدمالحظــهمنزل ــرد.درای ــرارمیگی درنظریههــایادبمــوردتوجــهق

مخاطــبوبافــتموقعیــت،مــوردنظــراســت.)لیــکاف:1۹7۳(

میکنــد؛ مشــخص بیادبــی پدیــدۀ توضیــح بــرای را ابرراهبــرد پنــج کالپپــر

کــهچهــارمــوردنخســتآن،بازتــابراهبردهــایادبارائــهشــدهتوســطبــراونو

1۹87(هســتند: 1۹78؛ لوینسون)

1 ــه. ــتقیمًاب ــکاراومس ــهآش ــیک ــکار(:راهبردهای ــتقیموبیپرده)آش ــیمس بیادب

وجهــۀمخاطــبحملــهمیکننــد.درایــنمــوردبیادبــیبهصــورتمســتقیمبیــان

ــد:ســاکتشــو! میشــود.مانن

2 بیادبــیمثبــت:راهبردهایــیکــهبــرایتخریــبخواســتههایوجهــۀمثبــت.

مخاطب)یعنــیآرزویتحســینوتاییــدشــدن(،طراحــیشــدهاند.مثــل:نادیــده

ــدادنکســیدرفعالیتــیگروهــی. ــاراهن گرفتــنی

1  .Yule

2  . Transactional

3  . Interactional
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۳ منفــی. بــهخواســتههایوجهــۀ بــرایحملــه راهبردهایــی منفــی: بیادبــی

مخاطــب)آرزویآزادیعمــلو...(.مثــال:ترســاندندیگــری،توهیــنوتمســخرو

ــی. ــهمحل ــدادنکســیب ــاراهن ــروی تحقی

4 بیادبــیغیرمســتقیم،ســخنانطعنهآمیز)ریشــخندوســرزنش(یــاادبســاختگی.

یعنــیراهبردهــایادبکــهمشــخصًاریاکارانــههســتندوبــهشــکلغیرمســتقیمو

بــاطعنــهصــورتمیگیرنــد.مثــال:موفــقباشــید!

۵ راهبــردپنجــم،معــادِل»خــودداریازادب«درجایــیاســت،کــهبــهطــورطبیعــی.

ادبمــوردانتظــاراســت.تشــخیصقطعــیمثالهــایایــننــوعدشــواراســت.

ــاداســت.)کالپپر،۳۵7:1۹۹6( چراکــهایــنمــوردبهشــدتفرهنــگبنی

وجهه

درفرهنــگتوصیفــیتحلیــلگفتمــانوکاربردشناســی،وجهــه،بــهنقــلازیــول)2000(

اصطالحــیتخصصــیمعرفــیشــدهاســت؛کــه»دربحــثادبوتعامــلمطــرحمیشــود

ــا ــاطب ــیروددرارتب ــارم ــهانتظ ــود،ک ــردازخ ــرف ــامه ــیع ــرذهن وعبارتســتازتصوی

ــیعــاممتشــکل ــرذهن ــهرســمیتشــناختهوحفــظشــود.تصوی ــرب ــنتصوی جامعــهای

ازجنبههــایعاطفــیواجتماعــیهــرفــرداســت.مفاهیمــیهمچــوناحتــرام1بــافاصلــه

ــهاجتماعــینزدیــکتعریــف ــافاصل اجتماعــیدور،رفاقــتوصمیمــت2وهمبســتگی۳ب

میشــود.«)آقــاگلزاده،177-178:1۳۹2(

گافمــن4)1۹6۵(وجهــهرا»خويشتنشناســيعمومــي«يــا»خودانــگارهعــامیــک

ــر ــهه ــتداردک ــرددالل ــیف ــیواجتماع ــۀعاطف ــهآنجنب ــهب ــد.وجه شــخص«میدان

ــند. ــمیتبشناس ــهرس ــرانآنراب ــاردارددیگ ــتوانتظ ــخصداراس ش

وجهــهبــهدونــوعوجهــهایجابــی۵ووجهــهســلبی6تقســیممیشــود.وجهــه

1 . respect/ deference 
2 . friendliness
3 . solidarity
4  E. Goffman 

5  positive face

6  negative face
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ایجابــیعبــارتاســتازنیــازشــخصمبنــیبــرایــنکــهدیگــرانویرابپذیرنــدوتمایــل

داشــتهباشــنداوراعضــوگــروهخــودبداننــد.وجهــةســلبییــکشــخصبــهاینمعناســت

کــهبــهنیــازآنشــخصبــرایاســتقالل،آزادیوعــدمتحمیــلازجانــبدیگــرانپاســخ

مثبــتدهیــم.)بــراونولوینســون62:1۹87(

بــراونولوینســون)1۹87(ســهعامــلرادرانتخــابنــوعراهبــردمناســب،بــرای

حفــظوجهــهمهــممیداننــد.ایــنراهبردهــاعبارتنــداز:فاصلــهاجتماعــیمیــانطرفیــن،

رابطــهقــدرتبیــنآنهــاودرجــهاجبــارکنــشگفتــاری.آنهــاهمچنیــنچهــارراهبــردرا

بــرایرعایــتادبدرهنــگامگفتــاربرمیشــمرند،کــهعبارتنــداز:راهبــردگفتــارصریــحو

مســتقیم)ادبورزیمســتقیم(،راهبــردادبورزیایجابــی،راهبــردادبورزیســلبیوراهبــرد

ادبورزیغیرمســتقیم.)مقدســینیا،ســلطانی،:1۳۹۳211(

ــرد ــیرامنتشــرک ــجتحقیق ــران«1نتای ــدرتدرای ــتوق ــان،منزل ــاب»زب بیمــندرکت

کــهدردهــۀهفتــادمیــالدیدرایــرانبــهانجــامرســاندهاســت.ویبــاتوســلبــهابزارهــا

ــل ــانوتحلی ــیزب ــان،کاربردشناس ــیزب ــوزۀجامعهشناس ــهح ــلدرس ــایتحلی وروشه

گفتمــانونیــزروشهــایتحلیــلوتوصیــفدرمردمشناســی،زبــانفارســیراآنگونــهکــه

درروابــطوتعاملهــایمیانفــردیایرانیــانبــهکاربــردهمیشــود،توصیــفکــردهاســت.

ویبخــشقابــلتوجهــیازتحقیــقخــودرابــهتعییــنویژگیهــایبافتــیمؤثــردرتعامــل

ــاناختصــاصمیدهــد. ایرانی

بیمــن)41:1۳۹1(افعــالوضمایــررادوحــوزۀنمایــشتنــوعســبکیواژگانــیبــر

ــرده ــهکارب ــتب ــهجه ــیدرس ــانفارس ــالدرزب ــروافع ــماردومیافزاید:»ضمای میش

ــت ــتدارد.جه ــیمطابق ــطاجتماع ــادیدررواب ــایبنی ــاجهتگیریه ــهب ــوند،ک میش
گیــریاول:نابرابــریرامنعکــسمیکنــدومتضمــناســتفادهازراهبــردبــاالبــردندیگــری2

درمقابــلپاییــنآوردنخــود۳اســت.درایــنفرآینــدشــخصازکلمــاتوعباراتــی

اســتفادهمیکنــدکــهاورادرمنزلتــیفرودســتوفــردمقابــلرادرجایــگاهباالدســتقــرار

میدهــد.ایــنکلمــاتوعبــاراتیــکرشــتهعناصــرجایگزیــنبــرایافعــالوضمایــرخنثــی

ــط ــد(.دررواب ــایگفتی ــهج ــدب ــافرمودی ــنوی ــایم ــهج ــدهب ــردبن هســتند)مانندکارب

1 . Language, Status, and Power in Iran

2 . other-raising

3 . self-lowering
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برابــری)کــهجهتگیــریدوماســت(،ازکلمــاتیکســاناســتفادهمیشــود.هــردوطــرف

ــدا ــشپی ــاافزای ــنآنه ــتبی ــدوهرچــهصمیمی ــهکارمیبرن ــالیکســانب ــروافع ضمای

ــر ــه،بیشت ــذبوبیادبان ــاتنامه ــهاســتفادهازکلم ــشب ــریســوم(،گرای کند)جهتگی

میشــود.«

وجهه،باانتخابهایواژگانیکهبیمنازآنهاسخنگفتهاست،مرتبطاست.

روش پژوهش و جامعه آماری

ایــنپژوهــشکیفــیاســتوبــهروشتحلیــلگفتمــانانتقــادی،براســاسمــدلســه

ســطحیفــرکالف1،انجــامگرفتــهاســت.تحلیــلگفتمــانمطالعــۀواحدهــایزبانشــناختی

چــونتبــادالتمکالمــهاییــامتــوننوشــتاریاســتوبــههمــانانــدازهکــهبــازبــاندر

ارتبــاطاســت،بــابافــتاجتماعــینیــزارتبــاطدارد.تحلیــلگفتمــانانتقــادی،بــرایــنبــاور

اســتکــهردپــایجهانبینــی،ارزشهــاومؤلفههــایاجتماعــیوفرهنگــیدرزبــانقابــل

ردیابــیاســت.

رویکــردفــرکالف،نوعــیتحلیــلگفتمــانمتــنمحــوراســت؛کــهتــالشمیکنــدســه

ســنترابــایکدیگــرتلفیــقکنــد:1.تحلیــلمفصــلودقیــقمتــندرحــوزۀزبانشناســی؛

2.تحلیــلجامعهشــناختیکالنپرکتیــساجتماعــی؛۳.ســنتتفســیریوُخــرددر

جامعهشناســی.)یورگنســنوفیلیپــس،117:1۳8۹(

تحلیــلمتــن،بخشــیازتحلیــلگفتمــاناســت؛کــهســهعنصــرمتــن،تعامــلوبافــت

ــف ــاملتوصی ــادیش ــانانتق ــلگفتم ــۀتحلی ــهمرحل ــتند.س ــرآنهس ــی،عناص اجتماع

ــی ــتاجتماع ــلوباف ــنتعام ــۀبی ــنرابط ــل،وتبیی ــنوتعام ــۀمت ــیررابط ــن،تفس مت

ــرکالف،۹1:2001( ــت.)ف اس

ــنبراســاسچهارچــوب ــیمت ــاتوصیــف،مجموعــهویژگیهــایزبان ــهاولی درمرحل

کالپپــر(بررســیمیشــود.درســطحدومیــاتفســیر، نظــریپژوهش)ابرراهبردهــای

ــواعگفتمــان ــهوان ــنســطحبافــتوزمین ــلمیشــوند.درای ــیتحلی عملهــایگفتمان

تحلیــلمیشــودودرســطحســومیــاتبییــن،گفتمــانبهعنــوانکنــشاجتماعــیبررســی

میشــود.درســطحســوماســتکــهروابــطقــدرتوایدئولــوژیتحلیــلمیشــود)همان(.

1  . Fairclough
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درســطحســوماســتکــهتمــاموجــوهیــککــردارگفتمانــیاززوایــایمختلف)سیاســیو

ــی(بررســیمیشــود. ــیواقتصــادیواجتماع فرهنگ

ــۀاول ــدهدرنیم ــدیپخشش ــایکم ــررامجموعهه ــشحاض ــاریپژوه ــهآم جامع

ســال1400تشــکیلمیدهنــد.براســاسمیــزانبیننــدهســهمجموعــۀبوتیمــار،زیرخاکــی2

ــوانجامعــهآمــاریپژوهــشحاضــرانتخــابشــدند.ازهــرمجموعــه ودودکــش2بهعن

ــایمجموعههــاانتخــابشــده ــهوانته ــدا،میان ــهشــکلتصادفــیازابت ســهقســمتب

ــهایانتخــابشــدهاندکــهخــطداســتانیحفــظشــود. ــهگون اســت.قســمتهاب

ــت، ــیاس ــوادهگالب ــمخان ــهاس ــوادهایب ــوردخان ــاردرم ــۀبوتیم ــتانمجموع داس

ــد، ــرکتلیزینگخریداریکردهان ــودروازش ــارخ ــروسکرونا،چه ــیوعوی ــلازش ــهقب ک

ــد.امــاخودروهــاتحویــل ــوادهبخرن ــرایمــادرخان ــۀبزرگــیب ــارابفروشــندوخان ــاآنه ت

ــی( ــدلوالی ــابازیحمی ــزگالبی)ب ــی،پروی ــوادهیعن ــدرخان ــهپ ــااینک ــود؛ت دادهنمیش

متوجــهمیشــودایــنشــرکتکالهبــرداربــودهوبــرایپیــداکــردنطالهــایخانــم

ــهیکــیازکارمندانلیزینــگدادهبــود،عــازمشــمال ــهگلچیــن(کــهب ــابازیمرجان خود)ب

میشــوند.بوتیمــاربــهتهیهکنندگــیمهــرانمهــاموکارگردانــیعلیرضــانجــفزادهو

نویســندگیمشــترکســعیدجاللــی،شــهابعباســیوآرمــانصبــوریدربیســتقســمتاز

2۵اردیبهشــتهرشــبازشــبکهســهپخــششــد.

زیرخاکــی2بــهکارگردانــیونویســندگیجلیــلســامان،در16قســمتادامــهداســتان

فصــلنخســتراروایــتمیکنــد؛کــهازشــبکۀیــکپخــششــد.ایــنفصــلنیــزماننــد

فصــلقبلــیاتفاقــاتطنــزیرابــرایخانــوادهفریبــرزباغبیشــه)پژمــانجمشــیدیوژالــه

صامتــی(بــههمــراهدارد؛کــهازایــناتفاقــاتمیتــوانبــه:طلســم،پیداکــردنخانــهوگــم

شــدنفرهــاداشــارهکــرد.ایــنفصــلبــااســیرشــدنفریبــرز،فرمانــدهوابراهیــمتوســط

عراقــیهــابــهپایــانمیرســد.

محمــد نیکنــژاد، نویســندگیبرزو نیکنــژادو کارگردانیبــرزو بــه دودکــش2

تنابنــده،شــهابمهربــانوتهیهکنندگیزینــبتقواییادامــهداســتانزندگــیفریبــرز

ــر ــورد(اســتکــهدر2۹قســمتازشــبکۀیــکپخــششــد.پیشت مشــتاق)هومنبرقن

ــود. ــرانپخــششــدهب ــنبازیگ ــاهمی ــادریب ــهپ دودکــش1ومجموع
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یافته های پژوهش

درایــنبخــشتحلیــلدادههــایپژوهــش،کــهپــسازپیــادهکــردنمتــن۹قســمتاز
مجموعههــایکمــدی)ازهــرمجموعــهســهقســمت(بــهدســتآمــدهاســت،ارائــهمیشــود.

۱. سطح اول: توصیف

ــات ــه،اطالع ــرزبانشــناختیبررســیشــدهاســت.)درادام ــنازمنظ ــنســطح،مت درای
تفصیلــیدرقالــبنمــودارارائــهمیشــود.(ابتــداکاربــرددشــواژههادرجامعــهآمــاری
ــه ــاناســت؛ک ــیزب ــهدان ــیب ــیازســطحعال ــزلواژههــایزبان بررســیشــد.دشــواژهها،تن
ــرددارد)بهرامــیرهنمــاوآریــان،2۹۳:1۳۹۹(.دشــواژهها درقشــرهایمختلــفجامعــهکارب
ــه ــیهســتندک ــاواصطالحات ــی،واژهه ــویزبان ــیمحســوبمیشــوند.تاب ــویزبان ــزءتاب ج
ــی،از ــۀزبان ــایجامع ــودن،اعض ــهب ــانوغیرمؤدبان ــاینددرزب ــایناخوش ــوانصورته بهعن

ــی،7۹:1۳87( ــد.)مدرس ــابمینماین ــااجتن ــتقیمآنه ــردمس کارب

ــی ــارمعنای ــتداشــتنب ــهعل ــهب ــیاســتک ــاتواصطالحات ــانکلم ــرزب دشــواژهدره
ــتند)ارباب،112:1۳۹1(. ــرههس ــنزم ــکازای ــاظرکی ــزاهاوالف ــوند.ناس ــرنمیش ــیذک منف
ــه ــتۀاولب ــوند.دس ــتهبندیمیش ــیدس ــژهوعموم ــتوی ــتۀباف ــهدودس ــواژههاب دش
ــد؛مثــلاســامی ــارمنفــیپیــدامیکنن خــودیخــودناســزانیســتند،امــادربافتــیخــاصب
حیوانــاتوبرخــیغذاهــا؛همچنیــنواژههایــیکــهمربــوطبــهنقــصفیزیکــیمیشــوند،در
بافــتخاصــی،میتواننــدبــهدشــواژهتبدیــلشــوند.امــادســتۀدومواژههایــیهســتندکــه
ــرددشــواژهجــزء ــوتلقــیمیشــوند)همان(.کلیــهمــواردکارب ــیدرهــرفرهنگــیتاب بهطورکل

ــوند. ــوبمیش ــر(،محس ــردکالپپ ــکار)اولینراهب ــتقیموآش ــیمس بیادب

نمودار1.کاربرددشواژهدرمجموعههایبررسیشده
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درمجمــوع،26۹دشــواژهدرســهمجموعــهبــهکاررفتــهاســت.ایــنتعــداد،تکــراررا

نیــزشــاملشــدهاســت.همچنانکــهدرنمــودار1مشــاهدهمیشــودازنظــرکاربــرددشــواژه

مجموعــهبوتیمــاردرجایــگاهنخســتوبــهترتیبــبمجموعههــایزیرخاکــی2ودودکــش2

ــردهــردونــوعدشــواژه)بافتویــژهوعمومــی(درمجموعههــایمــورد قــراردارنــد.کارب

بررســیمشــاهدهشــد.ماننــد:

بوتیمــار:بیقــواره)بافتویــژه(،مــرغ)بافتویــژه(،بیتربیــت)عمومــی(،پــررو

)عمومــی(،گاریچــی)بافتویــژه(،قــددراز)عمومــی(؛

لوت)عمومــی(، و الت دشــواژه)عمومی((، )پربســامدترین بیشــرف زیرخاکــی۲:

پخمه)عمومــی(؛ و بیهمهچیز)عمومــی( خر)بافتویــژه(،

ــل ــارو،وحشــی،تعطی ــه،ی ــرو،دیوان ــز،بیآب ــش۲:دشــواژههایعمومــیبیمغ دودک

ــوک. ــهپ ــز(،کل )بیمغ

درنموداربعدجنسیتکاربراندشواژهمشخصشدهاست.

نمودار2.کاربرددشواژهبهتفکیکجنسیت

همانطــورکــهنمــوداربــاالنشــانمیدهــد،مــردانبیشــترینمیــزانتولیــددشــواژهرا

داشــتهاند.بدینترتیــب،میــانجنســیتوکاربــرددشــواژهرابطــهمعنــاداریوجــوددارد.

ــر ــیدوبراب ــاروزیرخاک ــهبوتیم ــرددشــواژهدردومجموع ــرداندرکارب ــانوم نســبتزن

اســت.

درادامــهجملههــایحــاویخشــونتوجملههــایحــاویبــارمنفــیدرســهمجموعــۀ
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کمــدیاحصــاشــد.درنمــوداربعــدمیــزانکاربــردایــنجملههــایخشــندرســهمجموعــه

نشــاندادهشــدهاســت:

نمودار۳.میزانکاربردجملههایخشن

ــای ــردجملهه ــزانکارب ــترینمی ــودبیش ــاهدهمیش ــودار۳مش ــهدرنم ــورک همانط

خشــنبــهمجموعــۀبوتیمــاراختصــاصدارد.دودکــش2وزیرخاکــی2دررتبههــایبعــدی

ــب ــهمخاط ــهوجه ــهب ــتک ــیاس ــن،جملههای ــایخش ــورازجملهه ــد.منظ ــراردارن ق

ــت: ــتاس ــندس ــیازای ــرمثالهای ــایزی ــد.نمونهه ــیبمیزنن آس

-پــایاینجــورآدمهــابــهقالیشــوییمشــتاقبــازنشــدهبــودکــهصدقهســریداداش

شــمابــازشــد.)فیــروزخطــاببــهنصــرت،دودکــش2(

-ببیــندســتبــهایــنپولهــابزنــیقلــمدســتترومیشــکونم.)فیــروزخطــاببــه

بهــروز،دودکش2(

-تویهعمرییهتعطیلی.)نصرتخطاببهفیروز،دودکش2(

ــه ــتی!)خال ــمهاروگذاش ــناس ــحالیای ــی!خوش ــتهنباش ــود؟خس ــیب ــمتچ -اس

ــروز،دودکــش2( ــهاف خطــابب

-بــرواونور!االنجلــویبچههــایــهچیــزیبهــتمیگــمبــدمیشــه!)نهــالخطــاب

بــهنیمــا،بوتیمــار(

-توحرفنمیزنی،ریپمیزنی!)مادرخطاببهنهال،بوتیمار(

-ببنداوندهنترو!)آقایگالبیبهپسرشامیر،بوتیمار(

-توبهمننگوچیکارکنمچیکارنکنم!)آقایگالبیبههمسرش،بوتیمار(
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-نــهمیذاشــتمتــوبــریازشبگیــری!تــوچقــدرســادهای!)پــریخطــاببــهفریبــرز،

زیرخاکــی2(

-خــدامــنروبکشــهازدســتشــمادوتــاراحــتشــم!)پــریخطــاببــهکاوه،زیرخاکــی

)2

-ایــنرونمیخــوادیــادبگیــری.ایــنرو)بچــه(درســتشکــن!)فریبــرزخطــاببــهپــری،

)2 زیرخاکی

درنموداربعدگویندگانجملههایخشنبهتفکیکجنسیتمشاهدهمیشود.

نمودار4.کاربردجملههایخشنبهتفکیکجنسیت

همانطــورکــهدرنمــوداربــاالمشــاهدهمیشــود،بازهــممیــزانکاربــردجمــالتخشــن

درآقایــانبیشــترازخانمهــابــودهاســت.ماننــدکاربــرددشــواژه،مخاطبــانآقایــانهمــه

ــاهمسرانشــان ــدانی ــًافرزن ــانعمدت ــوردخانمهــامخاطب ــادرم ــد،ام ــیبودهان ــوعطیف ن

بودهانــدویــاتنهــادردودکــش2شــخصیتخالــهدرمــوردهمــهمخاطبــانازجملههــای

خشــناســتفادهکــردهاســت.فاصلــهکــمکاربــردخشــونتکالمــیبیــنزنــانومــرداندر

ــر ــردد.ذک ــازمیگ ــریب ــاهمســرشپ ــرزب ــیشــخصیتفریب ــهتعامــالتزبان زیرخاکــی2ب

ــنزوجدرطــولداســتان، ــراوانای ــهبهرغــمبگومگوهــایف ــهضــروریاســتک ــکنکت ی

غالبــًاپایــانمکالمــهبــهســخنینــرموازدلهــمدرآوردنشــخصیتهاتمــامشــدهاســت،
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کــهایــنامــراثرگــذاریخشــونتکالمــیراکــممیکنــد.

اصلیتریــن راهبــردبیادبــیمســتقیموبیادبــیمنفــی اینکــهدو نکتــهدیگــر

ایــنمجموعههــابــودهاســت. راهبردهــایخشــونتکالمــیدر

بیادبیمستقیم:

-ساکتشو!)بوتیمار(

-ساکتباش!)بوتیمار(

-امیرتنلشبلندشو!)بوتیمار(

-ریختترواینطورینکن!)زیرخاکی2(

-عقلرسنمیشی!)زیرخاکی2(

-باتوام.دارمباتوحرفمیزنم!)زیرخاکی2(

-نکنهمثلبهروزخلشدید!)دودکش2(

-آخهتوعقلداری!)دودکش2(

-تویهعمرییهتعطیلی!)دودکش2(

بیادبیغیرمستقیم:

-اینکهقیافهشدادمیزنهمعتاده!)بوتیمار(

-انقــدریکــهتــو،تــوایــنزندگــیمــنوکشــوندیایــنوراونور،ایــنچابکســواران

اســبخودشــونرونکشــوندن.)دودکش2(

-بدوناجازهرفتیسرجیبمن!)زیرخاکی2(

مــورددیگــریکــهدریکــیازمجموعههــادیــدهشــد،کاربــردزبــانمخفــیبــود.زبــان

مخفــییــازبــانرمــزییــاآرگــو،زبــانیــاگویــشاجتماعــیگروههایــیاجتماعــیاســت،

کــهاعضــایآنتمایــلبــهپنهــاننــگاهداشــتنمحتــوایکالمخــودازگروههــایدیگــریــا

ــزجــزو ــاننی ــانجوان ــینشــانمیدهند.)اُگــرادیودیگــران،۵47:1۳80(زب جامعــهزبان

زبــانمخفــیمحســوبمیشــود.درمجموعــهبوتیمــار،شــخصیتنیمــا،درچندیــنمــورد
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اصطالحــاتزبــانمخفــیرابــهکارمیبــرد.ازجملــه:»قفلــیزدن«و»کنتــورپرانــدن«.

۲. سطح دوم: تفسیر

درســطحتفســیر1بــهبافــتموقعیتــی2کــهمتــندرآنشــکلگرفتــهاســت،پرداختــه

ــطح ــنس ــود.درای ــرحمیش ــطحمط ــنس ــی،درای ــاتغیرزبان ــع،مالحظ ــد.درواق ش

تــالشمیشــودبــهایــنســؤاالتپاســخدادهشــود:ماجــراچیســت؟چــهکســانیدرگیــر

ــددر ــفوبازتولی ــاندرتوصی ــشزب ــت؟ونق ــاچیس ــنآنه ــطبی ــتند؟رواب ــراهس ماج

ــدبرابریابــیچیســت؟ فرآین

ــودهاســت. ــیوشــغلیب ــه،دربافتهــایخانوادگ ــًامکالمههــایصــورتگرفت عمدت

ــزو ــی،ج ــخصیتهایاصل ــامش ــد.تم ــربودن ــت،متغی ــوعباف ــهن ــاب ــمبن ــارکانه مش

ــغلی ــیوش ــطخانوادگ ــررواب ــهب ــهمجموع ــرس ــوند.دره ــوبمیش ــارکانمحس مش

ــر ــوارددیگ ــیوم ــۀاجتماع ــدرت،فاصل ــهمناســباتق ــطب ــنرواب تاکیدشــدهاســت،ای

درموقعیــتمــوردنظــروابســتهاســت.ایــنروابــطوفرآیندهــایبرابریابــینیــزازطریــق

کاربــردخشــونتکالمــیدرانتخــابنــوعواژگانوســاختارهایگفتمانمــدارزبانــیقابــل

ــرد ــیوکارب ــهزبان ــروجه ــرب ــویکالپپ ــهالگ ــهب ــهباتوج ــنمقال ــاییاســت.درای شناس

ــه ــیازجمل ــایزبان ــرصورته ــتودیگ ــدهاس ــدش ــنتاکی ــاختارهایخش ــواژهوس دش

ــاریمدنظــر ــانگفت ــهزب ــهاینک ــاتوجــهب ــولو...ب ــومومجه ــت،اسمســازی،معل وجهی

ــود. ــیاشارهمیش ــهمصادیق ــرب ــد.درزی ــرارنگرفتهان ــیق ــوردبررس ــت،م ــودهاس ب

همچنانکــهدرســطحتوصیــفمشــاهدهشــد،میــزانکابــردواژههــاوجملههایخشــن

درهــرســهمجموعــهدرمیــانمــردانبیشــتراززنــانبــودهاســت.دریــکمــوردهــمکــه

شــخصیتزنزبــانخشــنداشت)شــخصیتخالــهدردودکــش2(،ایــنشــخصیتاساســًا

رفتــاریمردانــهدارد)نــوعصحبــت(.مخاطبــاندشــواژهنیــزهــمزن،هــممــردوهــمبچــه

بودهانــد.درمــوردزنــان،کاربــرددشــواژهزمانــیصــورتگرفتــهکــهمخاطــبفرزندشــان

بودهاســت،ویــازنگوینــدهبــهلحــاظســنیباالتــرازمخاطــبخــود،کــهممکــناســت

فرزنــدشنباشــد،بــودهاســت)مثلشــخصیتخالــه(.ماننــدنمونههــایزیــر:

-توحرفنزنینمیگناللی.)زیرخاکی2.مادربهفرزندشکاوه(

1  . interpretation

2  . context of situation
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-ذلیلشده.)بوتیمار.مادرخطاببهفرزندکوچکش(

-گیراینشلمغزافتادی.)شخصیتخالهدرخطاببهفیروزمشتاق(

ــد.از ــیبودن ــوعطیف ــهن ــد،هم ــهکاربردهان ــواژهب ــهدش ــیک ــانمردان ــامخاطب ام

ــد: ــاآشــنا.مانن ــهت ــهگرفت غریب

-اینپسرهخله.)فیروزمشتاقدرخطاببهبرادرشبهروز(

-توخیلیقاقی)بهمعنیاحمق(.)فیروزدرخطاببهنصرتبرادرزنش(

-خودتنلشهشه.)نادردرخطاببهنیمادربوتیمار(

-تقصیراینعندلیبیبیشرفشد.)فریبرزخطاببهعندلیبیدرزیرخاکی2(

ــترین ــوالاســت.بیش ــنمن ــههمی ــتب ــزوضعی ــننی ــالتخش ــردجم ــوردکارب درم

ــر: ــواردزی ــدم ــد.مانن ــاهدهش ــانمش ــافرزندانش ــادرانب ــارم ــیدرگفت ــونتکالم خش

ــدشکاوهدر ــهفرزن ــنهای.)پریب ــنگش ــرمیکن ــی،فک ــرفنزن ــردمح ــوم ــهجل -دیگ

ــی2( زیرخاک

-بازپابرهنهاومدیوسطالیومن!)مادربهدخترجوانشنهالدربوتیمار(

-االنیــکســالونیمــهنشســتیتــوخونــهداریســرمــنرومیخــوری.بــازمتعطیلــی

میخوای!)عفــتبــهپســربزرگــشدردودکــش2(

ــد. ــانخشــناســتفادهکردهان ــیاززب ــوعمخاطب ــرهــرن ــلمــرداندربراب امــادرمقاب

ــرای ــند.ب ــرباش ــیپایینت ــیدرموقعیت ــنیوجایگاه ــاظس ــهلح ــهب ــوردیک ــیدرم حت

ــه: نمون

-جنــسصــداترودوســتدارم!خــالفاومــدی،بوقــممیزنی!)نیمــابــهآقــایگالبــی

دربوتیمــار(

ــی ــونتکالم ــردخش ــد،کارب ــانمیده ــاالنش ــایب ــهمثاله ــهک ــن،همانگون بنابرای

ــرددارد. ــگاهف ــاجنســیتوجای ــاطمســتقیمیب ارتب

ــارمنفــییــاضربالمثلهــای ــاب مــوردقابــلتوجــهبعــدیکاربــردضربالمثلهایــیب

کنایــهداربودنــد.درزیــربــهچنــدمــورداشــارهمیشــود:
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بیــانطعنهآمیــز، آبدرمیاد.)دودکــش2، از تعریفــیهمیشــهشــلخته -عــروس

ــروز ــااف ــیب ــهتلفن ــردک ــهکارمیب ــیب ــهزمان ــلراخال ــنمث ــتقیم(؛ای ــیغیرمس بیادب

صحبــتمیکنــد.چــونافــروزمنــزلنیســتکــهازمهمــاناســتقبالکنــد،ایــنمثــلرادر

ــرد. ــهکارمیب ــهاوب ــابب خط

ــی ــز،بیادب ــانطعنهآمی ــش2،بی ــمباجی.)دودک ــمخان ــهبگ ــهگرب ــیب -ازدردالعالج

غیرمســتقیم(؛بافــتبــهکاررفتــهایــنمثــلزمانــیاســتکــهخالــهمجبــورشــدهاســت

ــن ــی«،ای ــهکس ــهچ ــیروآوردمب ــن:»ازدردبیکس ــدازگفت ــرود؛بع ــروزب ــهفی ــهخان ب

ــرد. ــهکارمیب ــروزب ــهفی ــابب ــلرادرخط ضربالمث

-نــادونیــهســنگمینــدازهتــوچــاه،هــزارتــاعاقــلنمیتونــندرشبیــارن.

)دودکــش2،توهیــنمســتقیم(؛بافــتبــهکاررفتــهایــنمثــل،دربگومگوهــایفیــروزو

ــرد. ــهکارمیب ــلراب ــنمث ــروز،ای ــهفی ــابب ــرتخط ــت.نص ــرتاس نص

بیادبــی طعنهآمیــز، بیــان کرده.)بوتیمــار، درازتــر خــودش گلیــم از شــو -پــا

ــه ــادر،خواســتگارخواهــرش،ایــنمثــلراب ــهن ــیدرخطــابب غیرمســتقیم(؛آقــایگالب

میبــرد. کار

۳. سطح سوم: تبیین

درســطحتبییــن1بــهبافــتاجتماعــیمتــنورابطــهمتــنبــامناســباتقــدرتازطریــق

گفتمــانپرداختــهمیشــود.توجــهاصلــیتحلیــلگفتمــانانتقــادیبــهقــدرتوبازتولیــد

نهــادیقــدرتاســت.گفتمــاناساســًامجموعــهپیچیــدهایازروابــطاســتکــهبازتــاب

ــهحاضــرنشــانمیدهــد،کاربــرد ارتباطــاتمیــانانســانیاســت.تحلیــلدادههــایمقال

ــر ــودهاســتکــهمناســباتقــدرتحاکــمب ــهایب ــهگون ــاندرمجموعههــایکمــدیب زب

ــد. ــیمیکن ــیرابازنمای ــهایران جامع

بــهاعتقــادفــرکالف)2010(توجــهبــهواقعگرایانــهبــودنایــنرویکــردواینکــهادعــای

وجــودجهانــیواقعــیرامطــرحمیکنــد،حائــزاهمیــتاســت.ایــنجهــانکــهمشــتمل

بــرجهانــیاجتماعــیاســت،بــدوندرنظــرگرفتــنادراکمــاازوجــودآنومیــزاندرکمــا،

ــهنقــش ــدنقطــهعطــفتحلیــلگفتمــانانتقــادیتوجــهب وجــوددارد.ویادعــامیکن

1  . explanation
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روابــطقــدرتونابرابریهاســت،کــهالبتــهحتــیبهطــورناخــودآگاهمتکــیبــرایدئولــوژی

اســت.

درمجموعههــایبررســیشــدهجنســیت،ســنوموقعیــتاجتماعــیازعوامــلاصلــی

ــی ــاانتخابهــایزبان ــیب ــاطنزدیک ــدهارتب ــن،جنســیتگوین ــد.بنابرای ــیبودن ــوعزبان تن

ــا ــرتفاوته ــیاریب ــدبس ــیتاکی ــت.درزبانشناس ــراس ــانمؤث ــدگفتم داردودرتولی

زبانــیزنــانومــردانمیشــود.ترادگیــلنیــزمعتقــداســتگونههــایزبانــیجغرافیایــی،

نــژادیوطبقاتــیتاحــدودیناشــیازفاصلــهاســت،حــالآنکــهگونههــایزبانــی

جنســیتیازتفــاوتاجتماعــینشــأتمیگیــرد.اززنــانومــردانطــرزتلقیهــایاجتماعــی

ــت ــنواقعی ــادای ــی،نم ــیجنس ــایزبان ــیرودوگونهه ــارم ــیانتظ ــایمتفاوت ورفتاره

هســتند.)ترادگیل،117:1۳76(

ســارلی)1۳87(معتقــداســتدراغلــبجوامــع،زنــانبیشــترازمــرداننســبتبــهمقام

ــهکار ــاوســواسودقــتبیشــتریب ــانراب ــلزب ــندلی ــههمی ــد،ب ــتخــودآگاهن ومنزل

میبرنــد.همچنیــناززنــاندرقیــاسبــامــردان،رفتــاراجتماعــیصحیحتــرومناســبتری

انتظــارمــیرود.درواقــع،فشــارهایاجتماعــیوفرهنگــیبهطورســنتیدراغلــبجوامــع

رویزنــانبیشــتراســت.ایــنعوامــلباعــثمیشــود،زنــاننســبتبــهرفتــاراجتماعــیو

بهویــژهرفتــارزبانــیخــودحســاسترباشــند.بــههمیــندلیــلگوینــدگانمؤنــثمعمــوالً

ــان ــد.بدینس ــتفادهمیکنن ــتتر«اس ــا»درس ــر«ی ــی»بهت ــایزبان ــاوالگوه ازصورته

ــردان ــایم ــرازگفتاره ــًامعیارت ــمیعموم ــایرس ــژهدرموقعیته ــانبهوی ــایزن گفتاره

اســت.نتایــجپژوهــشحاضــرنیــزایــننکتــهراتاییــدمیکنــد.

ــر ــتپایینت ــهدرموقعی ــرادیک ــهاف ــردانعلی ــیم ــتا،خشــونتکالم ــنراس درهمی

»فرودســت«هســتند،درایــنســهمجموعــهبیشــتردیــدهمیشــود.درمقابــلزنــاننیــز

ــوده ــیب ــهخشــونتبیشــترزبان ــد.البت ــالخشــونتمیکنن ــه»فرودســتان«خــوداعم ب

ــواع ــهایازان ــیوفیزیکــیمشــاهدهشــد.نمون ــواردمعــدودیخشــونتروان اســتوم

ــراســت: ــرارزی ــهق خشــونتهایمشــاهدهشــده،ب

خشــونتفیزیکــی:مــادردرســریالبوتیمــاربــهســرپســرکوچکــشضربــهمیزنــدو

یــادرگیریهــایفیزیکــینــادربــانیمــاوراننــده.)بوتیمــار(

خشــونتروانــی:بیاعتناییهــایمــردخانــوادهبــهزنویــامــادربــهفرزنــدان.درهــر
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ســهســریالمــواردیمشــاهدهشــد.بیاعتنایــیمــرداندرقالــبســکوتوپاســخنــدادن

نمــودیافتــهوبیاعتنایــیمــادرانبــهشــکلتوجــهنکــردنبــهنظــراتفرزنــدانبازنمایــی

شــدهاســت.

خشــونتزبانــی:درهــرســهمجموعــهمــواردمتعــددیمشــاهدهشــدکــهدر

گــزارششــد. بخشهــایقبلــیبــهتفکیــک

یکــیدیگــرازنمایشهــایاقتــدارمــرداندرایــنمجموعههــا،ارجــحبــودننظرشــان

نســبتبــههمسرانشــاناســت.بــهعبارتــی،اقتــدارمردانــهدرردنظــراتهمسرانشــانبروز

ــادرانهســتیم؛ ــکاریم ــهنوعــیشــاهدپنهان ــهب ــنرو،درهــرســهمجموع ــد.ازای مییاب

ــن ــارای ــۀبوتیم ــالًدرمجموع ــرسازمخالفــتهمسرانشــانرانشــانمیدهــد.مث ــهت ک

پنهانــکاریازپــدرمربــوطبــهخواســتگاریازدختــروخواهــراســت.درراســتایهمیــنتفکر

غالــب،شــخصیتپــریدرزیرخاکــی2نیــزمکــررفرزنــدپســرشراازپــدروواکنشهایــش

میترســاند.

نکتــهقابلتوجــهدیگــر،بــهقائــلنبــودننقــشاجتماعــیجــدیبــرایزنــاندراینســه

مجموعــهبازمیگــردد.همانطــورکــهعطــاردی)1۳۹1(عنــوانمــیدارد،دراکثــرمجموعههای

طنــز،زنــانشــخصیتیســادهلوحونقشهایــیکماهمیــتدارنــد.درســهمجموعــۀ

ــه ــنس ــردرای ــاشــخصیتکنشگ ــتندوتنه ــالنداش ــریفع ــانکنشگ ــده،زن بررسیش

مجموعــهخانــمگماســاییدرمجموعــهدودکــشبــود.شــخصیتمریم)مرجانــهگلچیــن(

ــد،شــخصیتهای ــالًنبســتًافعالیــتاجتماعــیدارن ــهمث ــارک ــرشدربوتیم ــالدخت ونه

بهنجــاریتصویــرنشــدهاند.درمجموعــۀدودکــش2،شــخصیتافــروز،همــانشــخصیت

زنســادهلوحوبعضــًانــاداناکثــرمجموعههــایکمــدیاســت.شــخصیتپــریدر

زیرخاکــی2نیــزبیســوادوپراشــتباهاســت.درمجمــوعدرســریالهایبررسیشــده،زنــان

ــهدر ــۀزنقلدر)شــخصیتخال ــتند.دوگان ــینداش ــوریوبرجســتهوکمخطای ــشمح نق

دودکــش2(وزننادان)افــروزدردودکــش2(همچنــاندیــدهمیشــود.بنابرایــن،درســطح

تبییــن،شــاهدهژمونــیقــدرتمردانــه،درمجموعههــایکمــدیهســتیمونــگاهســنتی

بــهزنــانغلبــهدارد.
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نتیجه گیری

امــروزهخشــونتکالمــی،بــهیکــیازمشــکالتجــدیفرهنگــیجامعــه،درهمۀســطوح

ــیو ــیبهطورکل ــردخشــونتکالمــیدرمجموعههــایتلویزیون ــلشــدهاســت.کارب تبدی

مجموعههــایکمــدیبهطورخــاص،میتوانــداثــراتســوءفــردیواجتماعــیبــههمــراه

داشــتهباشــد.

ازآنجاییکــهمجموعههــایکمــدیفرصتــیبــرایارســالپیامهــایرســانهایمحســوب

میشــوند،درمقالــۀحاضــرکــهتحلیــلبــهروشتحلیــلگفتمــانانتقــادیبراســاسمــدل

ــانمجموعههــایکمــدیازمنظــرخشــونت ســطحیفــرکالفصــورتگرفــت،موضــوعزب

کالمــیبررســیشــد.

ــابررســیســهمجموعــۀپخــششــدهوپرمخاطــبدرنیمــۀســال تحلیــلدادههــاب

1400نشــاندادکــهکاربــردخشــونتکالمــی،درســهمجموعــۀکمــدیبوتیمــار،زیرخاکی2

ــورت ــتقیمص ــکلمس ــهش ــًاب ــب،عمدت ــۀمخاط ــهوجه ــهزدنب ــاصدم ــش2ب ودودک

ــدمیــزانخشــونتکالمــیدرمجموعــهبوتیمــاردرمجمــوعبیشــتر گرفتــهاســت.هرچن

بــود،امــادرهــرســهمجموعــهدرتولیــدخشــونتکالمــیازالگــوییکســانیپیــرویشــده

ــه ــیبیشــتریدارند)چــهب ــردانخشــونتکالم ــهدرآنم ــب،ک ــویغال ــیالگ اســت؛یعن

لحــاظکاربــرددشــواژهوچــهبــهلحــاظکاربــردســاختارهایخشــن(.وازســویدیگــر،زنــان

ــی ــد.ایــندرحال ــروزمیدهن ــرازخــودخشــونتکالمــیراب ــانپایینت ــهمخاطب نســبتب

ــیتفاوتــیبیــشازچهــاردهــه ــهلحــاظزمان اســتکهیکــیازمجموعهها)زیرخاکــی2(،ب

بــادومجموعــۀدیگــرداشــت!

ــانمخفــینیــزمشــاهده ــردزب دردادههــایمــوردبررســی،درمجموعــۀبوتیمــارکارب

شــد.نکتــۀدیگــر،بــارعاطفــیواژههــاوجمــالتاســت.نــوعبیــاندردومجموعــۀبوتیمار

ودوکــش2)عمدتــًابــاصداهــایبلنــد(بــرافزایــشبــارمنفــیگفتگوهــا،تاثیرگــذاربــود.

ــرز ــانبگومگوهــایزوجفریب ــرمدرپای ــاجانمایــیبخشــین مســئلهایکــهدرزیرخاکــی2ب

وپــری)ملکــۀمنــی،قربونــتبــرمو...(ازبــارمنفــیآنکاســتهشــدهبــود.درمجموعــۀ

دودکــش2بیشــترینبگومگوهــابــهفیــروزوبهــروزوفیــروزونصــرتاختصــاصداشــت

ــًا کــهکثــرتاســتفادهازآنهــاضمــنکاســتنازوجهــۀمخاطــب)بهویــژهبهــروزکــهغالب

شــنوندهبــود(بــرایبیننــدهمــاللآوربــهنظــرمیرســید.
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چنــدنکتــۀزبانــینیــزدرتحلیــلدادههــامشــاهدهشــد.یکــیازآنهــاکاربــردتکیــهکالم

دردومجموعــۀ بهخوبــی کــه درمجموعههاســت بینامتنــی1 یــکعنصــر بهعنــوان

ــز،قپــی ــم(ودردودکــش2)ضــرسقاطــع،قمپ زیرخاکــی2)مثــل:هتکشــووتــکمیکن

و...(مشــاهدهشــد.بــاایــنتفــاوتکــهکاربــردبیــشازحــدآندردودکــش2میتوانــد

ــراریوخســتهکنندهشــود. ــرایمخاطــبتک ب

ــی، ــداتتلویزیون ــهدرتولی ــردلهج ــئلۀکارب ــت.مس ــهاس ــردلهج ــرکارب ــۀدیگ نکت

ــی2 ــاروزیرخاک ــۀبوتیم ــت.دردومجموع ــهایبودهاس ــوردمناقش ــوعم ــوارهموض هم

ــزیاز ــی،گری ــتجغرافیای ــهموقعی ــاتوجــهب ــارب ــم.دربوتیم ــردلهجــهبودی شــاهدکارب

کاربــردلهجــهنبــود؛امــادرزیرخاکــی2کاربــردلهجــهبــاظرافــتخاصــیصــورتگرفتــهبــود.

ــدی ــهتمهی ــناینک ــرد،ضم ــتفادهمیک ــیاس ــهبهخوب ــم«ازلهج ــورخان شــخصیت»کش

اندیشــیدهشــدهبــودتــاثبــتوضبــطلهجــهنیــزمــوردتوجــهقــرارگیــرد،بــدوناینکــه

اشــارهشــودایــنلهجــهمتعلــقبــهکجاســت.ایــننــوعکاربــردهوشــمندانهلهجــه،جــای

ــردارد. تقدی

ــهدرحــوزۀخشــونتکالمــی ــیک ــهشــد،نظریههــایزبان ــهپیشــترگفت همانطــورک

مطــرحمیشــوند،بــامقولــۀنزاکــتوادبکالمــیمرتبــطهســتند.ازآنجاییکــهتعامــالت

میانفــردی،نقشــیمهمــیدرشــناختنهادهــایاجتماعــیوحتــیسیاســیدرایــراندارد،

ــا ــی«ی ــل»ادبایران ــیراذی ــارف«ایران ــۀ»تع ــیمقول ــی،حت ــایبینالملل درپژوهشه

ــود ــواردیب ــیازم ــارفهــمیک ــن،تع ــد.بنابرای ــیدســتهبندیمیکنن ــتزبان ــاننزاک هم

کــهبــهشــکلحاشــیهایدرمقالــهحاضــرقابــلتوجــهاســت.فایــکا)1۳۹۵(کــهدرحــوزۀ

تعــارفوادبدرایــرانتحقیــقکــرده،معتقــداســتتعــارفوادبدرعیــنتفــاوتیــک

وجــهاشــتراکدارنــدوآنایــناســتکــههــررفتــاریکــهفــردانجــاممیدهــد،منحصــرًا

درصورتــیکــهفــالنکاردرمحیــطوموقعیــتحاضــر،نســبتبــهطــرفمقابــل،بجاباشــد،

ــی ــاناجتماع ــکگفتم ــارفوادبموضــوعی ــب،تع ــیمیشــود.بدینترتی ــهتلق مؤدبان

مســتمر،دریــکموقعیــتخــاصومعمــوالًبیــندونفــراســت؛وتلقــیازآن،پیوســتهدر

ایــنرونــداســتکــهتعییــنمیشــود.ویتعــارفرایــکابــزاررفتــاراجتماعــیمیدانــد

ــی ــطاجتماع ــمرواب ــزارتنظی ــکاب ــهی ــارمؤدبان ــرایرفت ــطب ــارففق ــداســتتع ومعتق

1  . intertextual
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نیســت؛بلکــهتنظیمکننــدهکلرفتــاراجتماعــیاســت.امــادرعمــلبــهرفتــارمؤدبانــهیــا

بیــشازانــدازهمؤدبانــهمربــوطمیشــود.

زبــاننیــزبهعنــوانیکــیازمنابــعاصلــیهویــت،بــاتغییرســبکزندگــیدچــارتحوالتی

ــی،نشــانمیدهــد ــفرســانهمل ــاندربخشهــایمختل ــردزب ــهکارب میشــود.نگاهــیب

کــهتغییــراتزبانــیدرحــوزۀادبکالمــیمشــهوداســت.بــهنظــرمیرســدرویکــردغالــب

ایــناســتکــهاحتــرام،بــاصمیمیــت،بهتدریــجدرتعــارضقرارمیگیــرد.یعنــی،هرچــه

افــرادصمیمیتــرهســتند،کمتــرمعیارهــایادبوتعــارفرارعایــتمیکننــد.البتــهایــن

امــرتــاحــدودیطبیعــیاســتامــاآنچــهکــهاغلــبفرامــوشمیشــود،مقولــۀفرهنــگ

محــوِرتعــارفاســت.فرهنگــیکــههمچنــانبــهتعــارفودوریازصراحــتپایبنــداســت؛

ــگ ــنفرهن ــادرای ــد.آی ــوقمیده ــتعاری،س ــاناس ــنبی ــقگرفت ــهرون ــهب ــیک گرایش

ــد ــهنظــرمیرســدبای ــرد؟ب ــرارنمیگی ــاتعــارفوادبکالمــیق ــلب ــیدرتقاب صریحگوی

بــهایــنموضــوعدرنــگارشفیلمنامههــابیشــترتوجــهشــود.

پیشنهادهای کاربردی

ــهمباحــثزبانــی ــان،ب ــیبرنامهریــزیزب ــوانمتول ــهعن -انتظــارمــیرودرســانهملــیب

ــای ــناختمؤلفهه ــدونش ــی،ب ــراتفرهنگ ــد.تغیی ــانده ــهنش ــترتوج ــا،بیش برنامهه

ــف ــایمختل ــناختمؤلفهه ــاش ــرد.ب ــورتنمیگی ــگ،ص ــففرهن ــطوحمختل ــیس اصل

ــر ــمب ــرپذیریشــان،میتوانی ــاونحــوۀتغیی ــگ،ضمــنشناســاییســازوکارهایآنه فرهن

ــتفاده ــهایاس ــهصــورتحرف ــانب ــهاززب ــیک ــاننهادهای ــذارباشــیم.درمی ــاتأثیرگ آنه

بهویــژه و نمایشــی مجموعههــای دارد. ویــژهای جایــگاه ملــی رســانه میکننــد،

مجموعههــایکمــدیســیماکــهطیــفوســیعیازبیننــدگانجــوانونوجــوانوبزرگســال

رادارنــد،میتواننــدبــرســاختارزبانــیمخاطبــانودرنتیجــه،دردرازمــدتبــرفرهنــگیــک

جامعــهتأثیرگــذارباشــند.ازایــنرو،شناســاییواژههــاوعبارتهــایزبانــیمــورداســتفاده

درایــنمجموعههــاوبررســیبــاِرعاطفــیآنهــاوســنجشمیــزانتوجــهبــهنزاکــتزبانــی

ــهشــکلمســتمرپیشــنهادمیشــود. ب

-همچنانکــهپیشــترگفتــهشــد،زبــانمجموعههایکمــدی،دربخــشگفتــاربرنامهریزی

شــدهجــایمیگیــرد؛چــونمتــنفیلمنامــهازقبــلنوشــتهمیشــود.بنابرایــن،نظــارتبــر

ــی ــزازبداههگوی ــرفیلمنامــهوپرهی ــقب ــانظــارتدقی ــراســتوب ــارامکانپذی ــنگفت ای
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میتــوانازکاربــردصورتهــایزبانــینامناســبکاســت.

-نتایــجپژوهــشنشــانمیدهــدنحــوهبرخــوردزبانــیوالدیــنبــافرزنــدانوزوجیــن

بــایکدیگــر،ازمــواردیاســتکــهبایــدمــوردبازبینــیجــدیدرنــگارشفیلمنامههــاقــرار

گیــرد.

ــیاســت.ســیاق ــهســیاق1زبان ــگارشفیلمنامههــاتوجــهب ــکاتمهــمدرن -یکــیازن

زبانــی،گونــهایزبانــیاســتکــهبــرایهدفــیخــاصیــادررویــدادیازکاربــردزبــان،بســته

ــوالً ــردمعم ــرف ــیرود.ه ــهکارم ــو،ب ــمیبودنگفتگ ــزانرس ــژهمی ــتوبهوی ــهموقعی ب

بیــشازیــکســیاقزبانــیدرگنجینــهکالمــیخــودداردوبــراســاسدرکخــودازآنچــه

مناســباهــدافوحوزههــایموضوعــیمختلــفاســت،ممکــناســتکاربــردســیاقشرا

تغییــردهــد2.مســئلهســیاقزبانــیبــهشــکلجــدیدرتولیــداتنمایشــیمــوردتوجــهقرار
نمیگیــرد.بایــدتدابیــریاتخــاذشــودتــافیلمنامههــاازایــنمنظــرنیــزبررســیشــوند.۳

-هرچنــددرمقالــهحاضــرتعــدادکلدشــواژههایبــهکاررفتــهدرمجموعههــانســبت

بــهکلواژههــاانــدکاســت،امــابــاتوجــهبــهنقــشمهــمصداوســیمادرایجــادفرهنــگ

مناســباجتماعــی،توجــهبــهچنیــنمــواردیکــهبــرمخاطــببرنامههــابــهویــژهنونهــاالن

ونوجوانــانتأثیرگــذاراســت،اهمیــتداردوبایــدکاربــردآنهــاکمتــرشــود.

-مقولــهایکــهدرنظرســنجیهایبرنامــهایمــوردتوجــهقــرارنمیگیــرد،مقولــۀزبــان

اســت.پیشــنهادمیشــودنظــرمخاطبــاندرمــوردزبــانبرنامههــا،مثــالًکاربــردلهجــهیــا

تکیــهکالمنیــزمــوردســنجشقــرارگیــرد.

ــانمخفــی،دقــتبیشــتریصــورتگیــرد؛چــراکــه ــردزب -پیشــنهادمیشــوددرکارب

ایــنســیاقزبانــی،نوعــیلمپنیســممــدرنرارواجمیدهــد،کــهمهمتریــنشــاخصههای

ــت. ــریاس ــدیوالابالیگ آنبیقی

1  .register
2.ردهشناسیسیاقهایزبانی،سازمانملیاستاندارایران.

۳.ایــنموضــوعبــهتولیــداتکمــدیمحــدودنمیشــود.تغییــرســیاقیکــیازمشــکالتجــدیدرتولیــدات
تاریخــیرســانهاســت.بهطوریکــهگاهــیحتــیدرســطحیــکجملــهنیــزشــاهدتغییــرســیاقهســتیم.)نگارنــده(
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