
 

جوان ایرانی «ي رادیویی هابرنامهي گفتاري هاکنشي زبانی و هاگونهجستاري در 
 (رادیو ایران)» سالم ایران«(رادیو جوان) و » سالم

 
 2عباس صلحی مقدم، 1زادهفردوس آقاگل

 20/3/96تاریخ پذیرش:                        28/9/95تاریخ دریافت: 
 
 یدهچک

زبانی  گونۀي رادیویی و انتخاب گونه زبانی مناسب براي هر برنامه، با توجه به هابرنامهی شناختزبانبررسی 
ي مهم در مطالعۀ رابطۀ زبان و رسانۀ رادیو امسئله، هاشبکهمخاطب هدف هر برنامه، هویت، کارکرد و مأموریت 

هاي گفتاري/ سخن (جان آستین) و د به نظریه کنشاست. این پژوهش به روش تحلیل محتواي کیفی و با استنا
چارچوب نظري تحقیق انجام شده است. پس از  عنوانبههاي گونۀ زبان گفتاري (یول و براون)، ویژگی
مشخص شد ) برنامه از رادیو ایران 10برنامه از رادیو جوان و  10بیست برنامه صبحگاهی انتخابی ( لیوتحلهیتجز

مصطلح در زبان  یی نظیر کاربرد اصطالحات و واژگانهایژگیوصبحگاهی رادیو جوان از ي هابرنامهکه زبان 
ي از جمالت ریگبهرهکردن از زبان مخفی و واژگان مخفف، داشتن صراحت و جسارت در کالم و جوانان، استفاده 

رادیو ایران داراي  ي صبحگاهیهابرنامهکوتاه و پرشتاب با توجه به مخاطب هدف برخوردار هستند. گونه زبانی 
، نزدیک بودن به زبان معیار، بکار هابرنامهی زبانۀ گونی نسبی نشانیبیی نظیر توجه به مخاطب هدف و هایژگیو

نبردن واژگان مخفف و زبان مخفی و در مواردي استفاده از واژگان مصطلح در زبان جوانان است. همچنین 
ي گویندگان مانند وجود اطناب، قطع کالم مخاطب و جنسیت در گزینش سبک گفتار مقولۀمشخص شد که 

 ي در کالم گویندگان مرد مؤثر است.ریگنوبت
 

 هاي کلیديواژه
 ی، کنش گفتاري، گونۀ زبانی، زبان گفتار، جوان ایرانی سالم، سالم ایرانشناسزبانبرنامه رادیویی،  

  

                                                           
 شناسی، دانشگاه تربیت مدرسزبان گروه دانشیار .١
 ahoo.comabbassolhi@y   (نویسنده مسئول) رادیو کنندگیارشد تهیهکارشناسی .٢
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 . مقدمه1
. شغل، محل سکونت (جغرافیـا)،  شودیمیم ي مختلف تقسهاگونهی به شناختجامعهزبان به لحاظ 

فرهنگی افراد، جنسـیت و   نۀیشیپاجتماعی و موقعیت اقتصادي، خانواده،  طبقۀمیزان تحصیالت، 
ي جمعـی یکـی از مراجـع    هـا رسـانه ي زبانی مردم جامعه تأثیرگذارنـد.  هاگونهي ریگشکل... در 

 معیارسازي، حفظ و گسترش زبان است.
رادیـو مخاطـب    عـالوه بهکند. داري است و گفتار نقش مهمی در آن ایفا میي شنیارسانهرادیو «

هـا و  انـد. البتـه هریـک از شـبکه    هـاي اجتمـاعی مختلـف   خاصی ندارد؛ بلکه مخاطبانش از گروه
سازد. با توجـه بـه ایـن    هاي رادیویی تعریف خاصی دارد و براي مخاطبان خاصی برنامه میگروه

ي زبانی درخور آن برنامه و مخاطب برنامه هاگونهرادیو باید متناسب با عوامل، زبان هر برنامه در 
منتخب باشد. در این صورت مخاطبان بیشـتري جـذب آن برنامـه     گونۀترین سطح نشانو در بی

 ).323: 1384(سجودي، » شوندمی
هاي خـاص  ابلیتاي اثرگذار و پویا، استفاده از قرسانه عنوانبههاي تثبیت جایگاه رادیو یکی از راه

ي مهم امسئلهرادیو بر رفتار زبانی مخاطبان،  ریتأثهاي زبانی رادیو است. آن نظیر دقت در قابلیت
ابزارهـاي   نیترمهمدر مطالعۀ رابطۀ زبان رادیو با مخاطبان است. در رادیو رعایت الگوي زبانی از 

یویی شرط الزم براي کار در سازان رادهاي زبانی براي برنامهجذب مخاطب است و داشتن آگاهی
ي سـاز برنامـه ي اختصاصی گامی مهم در جهـت  هاشبکهي اندازراهشود. این رسانه محسوب می

 .شودیمهدفمند براي مخاطبان هدف محسوب 
توان از زبـانی یکپارچـه   ها و مخاطبان و کارکردهاي رادیو، چطور میبا توجه به این تنوع برنامه«

سخن گفت. بدیهی است که هر یک با توجه به مخاطبان و مضـمون و   با قواعد ویرایشی یکسان
طلبد و اگر بنا باشد گفتارهاي آن ویرایش شـود، آن  ... زبان خاص خود را می ساعت پخش آن و

 ).332: 1384(سجودي، » زبانی و سبکی آن برنامه باشد گونۀویرایش باید متناسب با 
ی براي جذب مخاطبـان  توجهقابلاثرگذار، ظرفیت بالقوه  هاي پویا ویکی از رسانه عنوانبهرادیو 

ي اجتماعی، گونه زبانی مختص خودشان را دارنـد  هاگروهجوان دارد، البته جوانان هم مانند سایر 
گفت کـه   توانیم. دیآیم حساببهي براي  سازبرنامهي زبانی آنان از اصول هایژگیوو توجه به 

ي رادیـویی  هـا شبکهي مختلف رادیویی، شباهت زبانی هاشبکه يهابرنامهیکی از دالیل شباهت 
آزمـون و شـنیدن   به یکدیگر است. براي پرداختن به این موضوع، پژوهشگر، با اجراي یک پـیش 

زبـانی   گونۀچند برنامه صبحگاهی از رادیو جوان و رادیو ایران به این نتیجه رسیده است که بین 
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) در مـواردي  ردیـ گیبرمـ ي را در ترعیوسران (که طیف مخاطب زبانی رادیو ای گونۀرادیو جوان با 
ها، تلویحات، اشارات، گفتار غیرمستقیم، جمالت کوتاه یی وجود دارد؛ نظیر کاربرد کنایههاشباهت

ي این دو شبکه بـه هـم   هابرنامهکه باعث شبیه شدن  و انباشت واژگان مصطلح در زبان جوانان
هـا نـزد مخاطبـان    ت منجر به یکسان پنداشتن کارکرد شـبکه ها ممکن اسو این شباهت شودیم

ها فقط با شـنیدن آرم  و برنامه هاشبکهدر مواردي ممکن است تشخیص هویت  که ییجاشود تا 
ي هـا برنامـه پذیر باشد. مقاله حاضر با هدف تحلیل محتـواي کیفـی   شبکه و عنوان برنامه امکان

تـر  شده است. به همین منظور و براي شناخت عمیـق صبحگاهی رادیو جوان و رادیو ایران تألیف 
هاي صبحگاهی رادیو جوان و رادیو ) از برنامه1394ماهه (تابستان این مسئله یک دوره زمانی سه

زمانی این پژوهش در نظر گرفته شده است تـا بـا بررسـی متغیرهـاي زبـانی       بازة عنوانبهایران، 
شده در این دو شبکه، بافت موقعیت، تأثیرگـذاري،   فتهگر کارهاي زبانی به ، مانند ساختموردنظر

ها و جنسیت به اهداف این پـژوهش دسـت یافتـه شـود.     فرضشناسی، پیشمنظورشناسی، معنی
 20این پـژوهش   و براي انجام انجام شده» مندنظامتصادفی « صورتبهگیري گفتنی است نمونه

که در این  گیري و بازشنوایی شدهادیو ایران) نمونهبرنامه از ر 10برنامه از رادیو جوان،  10برنامه (
همچنین در  .شودیمنمونه ارائه  عنوانبهي دو برنامه از این دو شبکه، هاداده لیوتحلهیتجزمقاله 

زبـان گفتـاري    گونۀهاي ) و ویژگی1جان آستینهاي گفتاري/ سخن (کنش نظریۀاین پژوهش از 
 ظري تحقیق بهره گرفته خواهد شد.چارچوب ن وانعنبه ،)2یول و براون(

اي صبحگاهی است از گروه جوان و جامعۀ شبکه رادیویی جوان برنامۀ جوان ایرانی سالم، برنامه
 80) هر روز صبح به مدت تقریبی 1394که در بازة زمانی مورد بررسی در این پژوهش (تابستان 

هر برنامه توسط یک گوینده  بامداد از این شبکه پخش شده است. 8تا  6:40دقیقه از ساعت 
هاي مختلفی نظیر گفتار مجري، پیامک، شود. این برنامه از آیتممی اصلی (مرد یا زن) اجرا

هاي شنوندگان، نبض بازار، رویدادهاي سیاسی، اقتصادي، ورزشی، پیشنهادها، گفتگو با تلفن
تنی است در این بخش کالم تشکیل شده است. گفمیهمانان (کارشناسان)، موسیقی باکالم و بی

اي شده است. سالم ایران برنامهها از گفتار مجریان استخراجهاي مرتبط با مقولهبیشترین داده
شنبه در بازة زمانی مورد بررسی در این پژوهش صبحگاهی است که در روزهاي شنبه تا پنج

بامداد  8لی ساعت تا حوا 6:30دقیقه از ساعت  80) هر روز صبح به مدت تقریبی 1394(تابستان 
                                                           
. J. Austin1 
. G. Yule & G. brown2 
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از شبکه رادیویی ایران پخش شده است. این برنامه نیز به صورت متناوب هرروز توسط یک 
هاي مختلفی نظیر گفتار مجري، پیامک، شود. سالم ایران از آیتمگویندة مرد یا زن اجرا می

کالم و هاي ورزشی، گزارش، موسیقی باهاي شنوندگان، یادداشت روز، رویدادها و حاشیهتلفن
 کالم و ... تشکیل شده است.بی
 
 . پیشینۀ پژوهش2

رسانۀ شنیداري رادیو) یکی از موضوعات مهـم در   ژهیوبهزبان و رسانه ( رابطۀ مسئلۀامروزه  
ي متعددي نیز در این رابطه صورت گرفتـه اسـت. در   هاپژوهشاست که  هارسانهزمینۀ مطالعات 

 روپـیش  مقالۀند نمونه که بیشترین اشتراك را با موضوع ي موجود، در اینجا به چهاپژوهشمیان 
 .شودیماشاره  ،اندداشته
ي رادیـو  هاپژوهش) که در دفتر 1389زاده (نوشته آقاگل» ي رادیوهاگفتمانتحلیل «. کتاب الف

شناسـانه بـه   علمی و پژوهشی با رویکرد زبـان  مقالۀحاوي ده  زادهآقاگلمنتشر شده است. کتاب 
پـردازد. همچنـین   هاي پیشنهادي مناسب در زمینـه زبـان رادیـو مـی    حلراه ارائۀت و به رادیو اس

رادیـو و عوامـل    رسانۀعامل ارتباطی  عنوانبهنویسنده بر این باور است که چگونگی کاربرد زبان 
هایی را بایـد در  آن براي ایجاد یک ارتباط اثرگذار و موفق و همچنین راه رسیدن به چنین برنامه

شناسـی زبـان و   گفتمان، کاربردشناسـی زبـان، جامعـه    تحلیلشناسی، هاي علمی مانند زبانتهرش
در هر یک از » هاي رادیوتحلیل گفتمان«کتاب  سندةینوجو کرد. وهاي زبان و رسانه جستنظریه

هاي شبکهبرنامه لیوتحلهیتجزهاي رادیویی را با اشاره به مصادیق و هاي گفتمانمقاالت، آسیب
شناسان را بررسی کـرده و  هاي نظري، آراي زبانهاي مختلف رادیویی شناسایی و بر اساس یافته

هـاي مناسـب   حـل شناسی زبان، راهگیري از راهبردهاي کاربردشناسی زبان و جامعهسپس با بهره
 براي دستیابی به اهداف، پیشنهاد و ارائه شده است.

ي هـا برنامـه زبـانی   گونـۀ ی زبان رادیـو و تحلیـل   شناسبیآسی و شناسزبانپرداختن به موضوع 
 است. روپیشرادیویی وجه اشتراك این کتاب با پژوهش 

ـته فاطمـه  » رادیویی هايبرنامهزبانی مناسب  هايگونهپژوهشی در زمینه «ب.  ) کـه در  1393( دانـایی  نوش
 ي رادیو چاپ شده است.هاپژوهشاداره کل 

بنـدي مخاطبـان رادیـو،    نظیـر زبـان و رادیـو، دسـته     کتاب دانایی در شش فصل به موضـوعاتی 
، کودك و جوان رادیو اختصاص دارد. اهمیت کالم یا سالبزرگهاي گونه زبانی مخاطبان ویژگی
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هـاي  هاي زبان رادیـو، انـواع گونـه   زبان رادیو هم در جلب مخاطب و هم در انتقال پیام و ویژگی
پـردازد. او بـا   که دانـایی در ایـن کتـاب بـه  مـی      است یموضوعاتزبانی، زبان معیار و ... از دیگر 

ها از این گروه هرکدامو تعریف  سالبزرگي مخاطبان رادیو به سه گروه کودك، جوان و بنددسته
زبانی مناسب هر برنامه با توجه  گونههاي به ارائه ویژگی آنهاهاي گونه زبانی و برشمردن ویژگی

 ورزد.به مخاطب هدف آن اهتمام می
هاي رادیویی بـا توجـه بـه انـواع مخاطـب ، بـا       این کتاب به دلیل پرداختن به گونه زبانی برنامه

 پژوهش پیش رو اشتراك موضوعی دارد.
عنوان پژوهشـی  » هاي زبان جوانان و راهبردهاي تعامل مطلوب رسانه با آنشناخت ویژگی« ج.

هش و افکارسـنجی) صـدا و   ) در مرکز تحقیقات (پژو1387است که توسط نیکوبخت و محسنی (
هاي زبان جوانان و راهکارهـاي  پژوهش، با هدف شناخت ویژگیسیما به انجام رسیده است. این 

ـ  جامعـۀ تعامل مطلوب رسانه با آن و به روش اسنادي و میدانی انجـام گرفتـه اسـت.     ایـن   ۀنمون
ـ  22اطق اند که از میان منـ سال شهر تهران بوده 19تا  17 آموزدانش، جوانان پژوهش ایـن   ۀگان

هـا،  ابـزار گـردآوري داده   .جغرافیایی انتخاب شده اسـت  ـ منطقه با رعایت تنوع فرهنگی 7، شهر
 گونـۀ تعریـف  شامل مواردي نظیر پژوهش، این در  يهاافتهو یمطالب  اهمپرسشنامه بوده است. 
صداوسـیما   هاي آن در سطوح آوایی، صرفی، نحوي و معنایی زبان، نقـش زبانی جوانان و ویژگی

زبـانی در   گونـۀ ایـن   يریکـارگ بـه زبانی جوانان و پیامد  گونۀو گسترش  يریگشکلدر پیدایش، 
 .رسانه و راهکارهاي تعامل مطلوب رسانه با زبان جوانان بوده است

ي زبان مخاطبـان و زبـان   هایژگیوي زبان جوانان و تأثیر شناخت هایژگیوبه لحاظ پرداختن به 
ي زبانی و طراحی الگوي مناسب براي جذب مخاطـب  زیربرنامهسیما در جهت ي صدا و هابرنامه

حاضر داراي اشتراك موضوعی است، با این تفاوت که در پژوهش پـیشِ رو   مقالۀاین پژوهش با 
ي صبحگاهی رادیو جوان و رادیـو ایـران   هابرنامهزبانی  گونۀي هایژگیوبه بررسی  خاص طوربه

 پرداخته شده است.
که در مجموعـه   است) 1384ی (نوشته سید مهدي سمای» آن در رسانهن مخفی و کاربرد زبا« د.

چـاپ رسـیده   ي رادیـو) بـه   هاپژوهش(اداره کل  مقاالت زبان و رسانه که توسط نشر طرح آینده
 است.



14       

 

  
 

ره 
دو

11
رة 

شما
 ،

3 ،
یز
پای

 
13

94
 

. نویسنده پردازدیمي آن و کاربرد این زبان در رسانه هایژگیو، 1این مقاله به تعریف زبان مخفی
که  کندیمي ریگجهینتکه زبان عامیانه بیشترین شباهت را به زبان مخفی دارد و  کندیم تأکید

مفید باشد و باعث قوت ارتباط با  تواندیمکاربرد الفاظ و اصطالحات زبان مخفی در آثار هنري 
اما شرط الزم براي کاربرد الفاظ زبان مخفی در رسانه آن است که این الفاظ  شود؛یممخاطب 

 تابوها نباشد و به زبان عامیانه راه یافته باشد.  جزو
در رسـانه بـا پـژوهش     زبان رسانه و کـاربرد زبـان مخفـی    مسئلۀاین مقاله به لحاظ پرداختن به 

بر زبان رادیـو تمرکـز نـدارد و بـه      تنهاداراي اشتراکات موضوعی است، با این تفاوت که  روپیش
 .پردازدیمو هنري نیز  يارسانهکاربرد زبان مخفی در سایر متون 

 
 . چارچوب نظري و مفاهیم پژوهش3

(جـان   2هاي گفتـاري/ سـخن  کنش نظریۀتر اشاره شد، در این پژوهش از طور که پیشهمان
چارچوب نظـري تحقیـق بهـره     عنوانبهزبان گفتاري (یول و براون)،  گونۀهاي آستین) و ویژگی
 گرفته شده است.

 
 . نظریه کنش گفتار3-1

گذاشته  ریتأثنظریاتی است که بر حوزه فلسفه زبان  نیترمهمیکی از  ؛کنش گفتار ۀینظر«    
این نظریه، کاربرد زبان براي انجام کارهایی از قبیل اعالم کردن، وعده  کنندةاست. آستین، ارائه 

 ياهکنشکردن و ... را کنش گفتار نامید. وي واحد ارتباط زبانی را دادن، اظهار داشتن، تهدید 
افتد که گوینده، کنش گفتاري انجام گفتاري اعالم کرد، بدین معنی که ارتباط زبانی هنگامی اتفاق می

کنش گفتاري معروف است، به دیدگاه سنتی که کاربرد اصلی  ۀینظرخود که به  ۀینظرآستین در  .دهد
رد. به اعتقاد وي زبان ، انتقاد کداندیمرا صرفاً شناختی  هاجملهو ارتباط با  کندیمزبان را وصف 

آغازین و مورد اتکاي جان  نکتۀ. شودینمحقیقت محدود  سادةمعمول در اغلب موارد به بیان و اعالم 
آستین از آنجا آغاز شد که موارد بسیاري از کاربردهاي زبانی را یافت که فیلسوفان  را به فراموشی 

داشتند؛ یعنی مواردي که خود گفتار و بیان،  هایی بودند که کاربردهاي کنشیها جمله. ایناندسپرده
دهم که فردا فالن پول را به شما من به شما قول می«گویم: می کهیهنگامانجام عمل است؛ مانند 

                                                           
rgota.1 

٢.  speech act 
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هاي کنشی و گفته، آستین را به این جهت سوق داد که بین جملهتوجه به مطلب پیش» بپردازم.
معیار براي بیان حقایق  فیلسوفان آن را زبان آنچهی هاي حاکوي، یعنجدایی بیندازد. جمله 1حاکوي

تبیین شرایط تحقق کنش گفتاري مطلوب  درصددها، آستین دانند. در تحلیل بیشتري از این جملهمی
 ).1381(ساجدي، » و انواع اشتباهاتی برآمد که ممکن است در این جهت حاصل شود

اعـالم/  «ي گفتـاري وجـود دارد:   هـا کـنش از  ، پنج نوع کارکرد کلـی 2ي جرج یولبندطبقهبر اساس «
بـه   و بیانات تعهدآور. کنش گفتاري تقریري/ اعالم تقریر، توصیف، بیان احساس، بیان امري ـ ارشادي 

آن توصـیف  که بیان  به تغییر اوضاع دنیاي خارج بینجامد.  شودیمي گفتاري گفته هاکنشآن دسته از 
باور گوینده از درستی اوضاع امـور اسـت. کـنش گفتـاري      دهندةدسته از کنش گفتاري است که نشان 

. ایـن بیـان   دهدیمبیان احساس نوعی کنش گفتاري است که احساس گوینده را از جهان خارج نشان 
شامل حاالت روانی و نیز نمود احساساتی از قبیل شادي، درد، عالقه، تنفر، لذت یـا غـم اسـت. کـنش     

کـه گوینـده بـا     شودیمي گفتاري گفته هاکنشبه آن دسته از دهنده ارشادي یا جهتـ   گفتاري امري
ـ اي گوینده است. هاخواستهو بنابراین، بیانگر  داردیمواي ، دیگري را به انجام کاري ریکارگبه  گونـه نی

و پیشنهادها هستند. کنش گفتاري تعهـدآور، آن دسـته    هادرخواست، دستورات، هافرمانشامل  هاکنش
 گـر انیـ بو بنابراین،  کندیمکه در  گوینده خود را ملزم به انجام کاري در آینده  انديرگفتاي هاکنشاز 

 ).74-75: 1391» (اندندهیگوقصد 
 

 . زبان گفتار، زبان نوشتار3-2
ي آن در کاربردهاو  هاتفاوتکه  شودیماصلی زبان گفتار و نوشتار تقسیم  گونۀزبان به دو      
شود، تمایز کاربردي زبان، که از وسیلۀ بیان ناشی می نیترمهم«است. ي مختلف، متفاوت هازبان

ها که در همۀ زبان آوردمیگفتاري و نوشتاري زبان را پدید  این تمایز دو گونۀ .تمایز گفتار و نوشتار است
 ازهاي گفتاري دوري یا نزدیکی صورت به گونه دوي هاتفاوت .خوردبه چشم می وبیشکم

 ).1: 1381(صفارمقدم، » دارد بستگیتاري ي نوشهاصورت
 
 3زبانی گونۀ. 3-3

در یک حوزة جغرافیایی و در یـک دورة زمـانی در    تواندمیگونه، کاربردي از زبان است که «     
زبـان، صـورتی    چراکهمیان یک گروه سنی یا جنسیتی یا شغلی و یا اجتماعی به کار گرفته شود؛ 

                                                           
onstativec. ١ 

G. Yule. ٢ 
٣. linguistic variety 
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آن سود ببـرد.   هايتوانمندياز همه  تواندنمیزبانی  حوزةیچ است مطلق که هیچ اهل زبان در ه
زبـانی   گونـه انـد.  مختلـف  هـاي دورهو  هـا حوزهصورت عینی کاربرد زبان در  هاگویشو  هاگونه
، به 30: 1393(دانایی، » زمانی به کار گرفته شود دورةجغرافیایی و در یک  حوزةدر یک  تواندمی

 ).1364نقل از رواقی، 
 
 1ي زبانیهایگوناگون .3-4

و اصوالً شاید کمتـر زبـانی را بتـوان یافـت کـه       یی یکپارچه نیستندهادهیپدمعموالً  هازبان«     
ی یکپارچـه و  طـورکل بـه اجتماعات زبانی را  شناسانزبانداراي تنوع و گوناگونی نباشد. درگذشته، 

اهمگن و غیر یکپارچه بـودن  تأکیـد   زبان بیشتر بر ن شناسانجامعهاما امروز،  کردندیمهمگن فرض 
ي بشري وجود دارد، اما میـزان نسـبی   هاجامعه همۀی در طورکلبهي زبانی هایگوناگوندارند. تنوعات و 

ي فـردي، محلـی و اجتمـاعی    هـا گونـه ي زبانی کوچک، کمتر است. هـر زبـان داراي   هاجامعهآن در 
مختلـف و در   گونـاگون در منـاطق جغرافیـایی   ي اجتمـاعی  هاگروهمتفاوتی است که به وسیلۀ افراد و 

بنابراین، رفتار زبـانی گوینـدگان یـک زبـان بـه      ؛ شوندیمي اجتماعی متفاوت به کار گرفته هاتیموقع
 برحسـب در گفتار یک گوینـده واحـد نیـز     ي فردي و گروهی با یکدیگر متفاوت است.هایژگیولحاظ 

واحد ممکن اسـت در   ندةیگوجود دارد؛ همچنین یک یی وهاتفاوتموقعیت اجتماعی ارتباط، تنوعات و 
: 1393(مدرسـی،  » یک موقعیت اجتماعی ثابت، مفهومی معین را به بیش از یـک صـورت بیـان کنـد    

زبـان   گـر یدعبـارت به. شودمینوع دیگر تنوع زبانی از کاربردهاي متفاوت زبان نیز ناشی . «)164-163
. مثالً کاربرد زبان در نوشتار بـا کـاربرد   کندمیتغییر  رودیمکه در آن به کار  اياجتماعیبافت  برحسب

زبانی خاص خود را ایجـاب   گونۀی، ررسمیغآن در گفتار متفاوت است. بافت رسمی در مقایسه با بافت 
). به همین شکل در رسانه شنیداري رادیو نیز بـا توجـه بـه عـواملی نظیـر      14: 1387(سارلی، » کندمی

، موضوع و ساعات پخـش هـر برنامـه    هابرنامهرادیویی، مخاطبان هدف  هايشبکهماهیت و مأموریت 
 زبانی مختص به خودش را داشته باشد. هايویژگیباید 

                                                           
١. lingustic variation 
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 1شناسی. آسیب3-5
هاي علوم اعم از کاربردي، پایه، تجربی، طبیعی و انسانی بـه  رشته همۀشناسی در اصطالح آسیب«     

آکســفورد،  پیشــرفتۀ). بــر اســاس تعریــف فرهنــگ 7: 1384(اســفندیاري، » کــار گرفتــه شــده اســت
شناسی موقعیت یا حالتی است کـه در آن  ها و اختالالت است. آسیبعلمی آسیب مطالعۀشناسی آسیب

 ).928: 1382، 2یک ساختار از عملکرد صحیح یا مناسب منع شده است (هورنبی
 
 3. کاربردشناسی زبان/ منظورشناسی3-6

توانـایی سـخنگویان در    مطالعـۀ : «کنـد یمـ بیـان   گونـه نیاعنی کاربردشناسی را م 4چارلز موریس     
معنی است، معنـایی   مطالعۀ یکاربردشناس). 140: 1389، زادهآقاگل» (هماهنگ کردن جمالت با بافت 

بنـابراین   ؛کنـد آن را برداشـت مـی   مـتن)  خواننـدة و شـنونده (   منتقـل   (نویسـنده) آن را  گوینـده  که
گفتارهایشان سرو کار دارد تا با معنی خـود کلمـات یـا    از پاره بیشتر با تحلیل منظور افراد یکاربردشناس

، بـه نقـل   140: 1389، زادهآقاگل( منظور گوینده استبررسی  یکاربردشناس .برندیمعباراتی که به کار 
اسـت کـه   . کاربردشناسی بررسی معنی بافتی است. در این رویکرد ایـن مسـئله مطـرح    )2000از یول، 

و چگونه بخـش   زنندیمیی از کالم وي دست هااستنباطچگونه شنوندگان براي فهم منظور گوینده به 
 ).141: 1389، زادهآقاگل( شودیمجزو پیام محسوب  هاناگفتهبزرگی از 

 
 5. مخاطب3-7

یا هر محتوا  ايرسانه هايشبکهساده به خوانندگان، بینندگان و شنوندگان یکی از  طوربهمخاطب «    
 صـورت بـه از افرادند کـه   هاییگروهمخاطبان، افراد یا ). «3: 1387، 6کوایلمک» (و نمایشی اشاره دارد

. ایـن اصـطالح در ابتـدا    کنندمیجمعی دریافت  هايرسانهاز  ژهیوبهرا  هاییپیامی جمعدستهانفرادي یا 
ـ  که براي شنیدن ی شدمیاز مردم گفته  هاییگروهدر اصل به   جـا  کک گفتار، سخنرانی یا بحـث در ی

 ).1384، 7به نقل از گیل و بریجیت 12: 1393(دانایی،» شدندمیجمع 
 

                                                           
١. pathology 
٢. A. S. Hornby 
٣. pragmatics 
٤. Ch. Morice 
٥. audience 

McQuail D. . ٦ 
D. Gale & B. Adams . ٧ 
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 1. جنسیت 3-8
ي علوم اجتماعی، تأکید بیشـتر بـر جنسـیت    هاپژوهشدر مباحث اجتماعی زبان، مانند بسیاري از «     

ی و شـناخت ستیزجنس جنبه  کهیدرحالفرهنگی  -ي است اجتماعیامقولهاست تا جنس، زیرا جنسیت 
ـ ازاي اجتمـاعی زنـان و مـردان مـرتبط اسـت و      هانقشي جنسیتی بیشتر با زهایتمااندامی دارد.  ، رونی

رفتـار زبـانی آنـان را در     ازجملهي اجتماعی دو جنس، تفاوت در رفتارهاي اجتماعی و هانقشتفاوت در 
 ).199-200: 1393(مدرسی، » پی دارد

 
 . تلویح3-9

اي اي انـواع مختلفـی دارد ازجملـه تلویحـات مکالمـه     طور مشخص تلویح مکالمهتلویح و به«    
نیاز بـه  «شده، نیاز به دانش خاصی ندارد یا ها درك معنی کالم گفتهعمومی که در این نوع تلویح

ي هـا تضـمن نوع دیگري از ). «157: 1389زاده، (آقاگل» شرایط متنی خاصی براي استنباط ندارد
نیاز به بافت خـاص داریـم.    هاتضمن گونهنیااست که براي  2ي خاصامکالمهي تضمن االمهمک

 159: 1389، زادهآقاگـل » (شوخی نیاز به زمینۀ خاصی براي تفهیم معنایی خود دارد«براي مثال، 
 ).1983به نقل از لوینسون، 

 
 فرضشیپ. 3-10

پیش از اداي  کندیمکه گوینده فرض عبارت از موضوعی است  فرضشیپیا  انگاشتشیپ«    
 انگاشتشیپکاربردشناختی از  انگاشتشیپ«؛ البته باید متذکر شد: »حقیقت دارد گفتپاره

انواع  انگاشتشیپ). 2000، به نقل از یول، 150: 1389، زادهآقاگل» (معمولی متفاوت است
و  5واژگانی انگاشتشیپ، 4ریپذتیواقع انگاشتشیپ، 3وجودي انگاشتشیپ: «ازجملهگوناگون دارد 

تنها در انگاشت وجودي نهپیش« ).151-152: 1389، زادهآقاگل» (6ریناپذتیواقع انگاشتشیپ

                                                           
 

laizedarticup. 1 

xistentiale. 2 
resuppositionpactive f. 3 
resuppositionpexical l. 4 

resuppositionpactive f-onn. 5 
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طورکلی در هر عبارت اسمی بلکه به») شما ماشین دارید« >>» ماشین شما(«ساختار ملکی 
 ).43: 1391(یول، » معرفه حضور دارد

 
 غیرمستقیم. گفتار مستقیم و گفتار 3-11 

، مبتنی بر ساختار رودیمي گفتاري به کار هاکنشرویکرد دیگري که براي تمایز میان «    
ي مستقیم وجود داشته باشد، آن را کنش ارابطهاست. هرگاه بین ساختار جمله و کارکرد آن 

کنش ؛ و هرگاه ارتباط بین ساختار و کارکرد غیرمستقیم باشد، آن را نامندیمگفتاري مستقیم 
ي به کار رود، کنش اگزارهخبري اگر براي بیان  جملۀبنابراین،  نامند؛یمگفتاري غیرمستقیم 

درخواست به کار رود، کنش گفتاري غیرمستقیم خواهد  عنوانبهگفتاري مستقیم است ولی اگر 
 ).76: 1391(یول، » بود
 
 موقعیت. بافت 3-12

یلهستان شناسمردم) 1942-1884(مالینوفسکی براون را نخست » موقعیت بافت«اصطالح «     
موقعیت بر ا در انگلستان گذراند به کار برد. وي در خصوص بافت که بیشتر عمر خود ر االصل

مورد  شانیتیموقعي مرده جدا از بافت هازباننباید همانند  زندةي هازباناین باور است که 
مثل شکار، کشاورزي،  دهدیمره که در  رخ پژوهش قرار گیرند؛ بلکه باید در متن امور روزم

 ).21: 1385، زادهآقاگل» (ماهیگیري و غیره مطالعه شوند
 
 . روش پژوهش4

این پژوهش به روش تحلیل محتواي کیفی انجام شده و براي انجام آن به صورت مشـترك       
 عمدتاً علمی وشیر منزلۀ به محتوا تحلیل«از رویکرد استقرایی و قیاسی بهره گرفته شده است. 

 ی،شناسـ جامعه ارتباطات، همچون اجتماعی علوم گوناگون هايشاخصشد.  رایج بیستم قرن در
 طول در ژهیوبه روند این .اندگرفته کار به خود هايپژوهش در آن را یشناسروان و سیاسی علوم
 تبلیغـات  حلیلت براي را روش این ابتدا در یافت. بیشتري رواج 1940 دهۀدر  دوم جهانی جنگ

. )17 -18: 1390(ایمـان و نوشـادي،   » گرفتنـد  کـار  به نظامی و اطالعاتی براي اهداف سپس و
محتواها  شدةتحلیل محتواي کیفی رویکردي براي تحلیل تجربی و روشمند و کنترل «همچنین 
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، 1(میرینـگ » سـازي عجوالنـه اسـت   با استفاده از قواعد تحلیل محتوا و مراحل آن بـدون کمـی  
2000.( 

هاي صبحگاهی ) از برنامه1394ماهه (تابستان براي انجام این پژوهش، یک دورة زمانی سه
گیري به صورت بازة زمانی در نظر گرفته شده است. نمونه عنوانبهرادیو جوان و رادیو ایران، 

واحد از جامعه آماري  اُمینnدر این روش «انجام خواهد شده است. » تصادفی سیستماتیک«
گیري را شود و پژوهشگر به صورت تصادفی یک نقطۀ آغاز و یک فاصلۀ نمونهخاب میانت

برنامه  10برنامه ( 20در این پژوهش  ).129: 1384(دي. ویمر و آر. دومینیک، » کندانتخاب می
نقطۀ  عنوانبه 6گیري و بازشنیده شده است. عدد نمونه برنامه از رادیو ایران) 10از رادیو جوان، 

این  .برنامه انجام شده است 9ي با فاصلۀ هر ریگنمونهبه صورت تصادفی انتخاب شد و  آغاز
هاي تحقیق، یعنی پاسخ در یافته«پژوهش از اعتبار محتوا و توافق متخصصان برخوردار است. 

این واقعیت مربوط پذیر باشد. قابلیت تصدیق نتایج به برابر پرسش، باید قابل تصدیق و اعمال
و یا نتایج مشابه به دست آید. قابلیت اعمال  ه در صورت تکرار تحقیق باید همان نتایجشود کمی
 اعمالقابلها باید در شرایط مشابه با شرایط آزمایش شود که یافتهها به این حقیقت مربوط مییافته

ر کیفیت شود که معتبر است. هباشد. اگر پاسخ به پرسشی از این دو کیفیت برخوردار باشد، گفته می
: 1381(فرهادي، » شوداعتبار درونی و بیرونی یاد می عنوانبهشامل اعتبار به خصوصی است که از آن 

بازنمایی، میزان بازآفرینی یک «. به لحاظ پایایی این پژوهش داراي پایایی بازنمایی است. )145
: 1390ندورف، (کریپ» فرایند در شرایط مختلف، در جاهاي مختلف و با کدگذاران مختلف است

واحد تحلیل در نظر گرفته شده است.  عنوانبه» برنامه«). همچنین در این پژوهش، هر یک 178
، واحد تحلیل به یک نوع هانوشتهواحد تحلیل، یکی دیگر از امور مهم در تحلیل محتواست. در «

ن، یک . براي مثال یک شخص، یک برنامه، یک سازماکندیمموضوع مورد مطالعه مهم اشاره 
(ایمان و » اندلیتحلکالس درس یا یک کلینیک پزشکی یا اجتماع، دولت یا ملت واحدهاي 

واحد ثبت در نظر گرفته شده است.  عنوانبه» آیتم«). در این پژوهش، 29: 1390، نوشادي
باید  گرلیتحل، شودیمي بندطبقهیی که اطالعات محتوا بر اساس آن هامقولهبر تعریف عالوه«

؛ بخش خاصی از شودیمهاي رمزگذاري را تعیین کند. نخستین گزینش با واحد ثبت آغاز واحد
 ).182: 1380(هولستی، » شودیمي معین مشخص امقولهمحتوا که با قرار گرفتن در 

                                                           
. Mayring1 
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 هاي پژوهش. یافته5
 جوان ایرانی سالم (رادیو جوان) برنامۀ. 5-1

ي صبحگاهی رادیو هابرنامهگفت،  توانیم هاادهد کرةیپي پژوهش و تحلیل هاافتهی اساس بر    
یی نظیر استفاده از گونۀ زبان گفتاري، کاربرد اصطالحات و واژگان مصطلح هایژگیوجوان داراي 

در زبان جوانان، استفاده نکردن از زبان مخفی، استفاده نکردن از واژگان مخفف، کاربرد حداقلی 
، داشتن صراحت و جسارت در زاتحركو  زیبرانگنشاطي هاواژهي از ریگبهرههنجارگریزي زبانی، 

زبانی مناسب  گونۀ دربارةکالم و جمالت کوتاه و پرشتاب با توجه به مخاطب هدف است. دانایی 
زبانی جوان ریتم دارد فقط کلمه نیست، بلکه جسارت  گونۀ: «سدینویمبراي مخاطب جوان رادیو 

یمي از زبانی که ریگبهرهوان، شناخت نهاد جوان و زبان، رك بودن، کوتاهی جمالت، نیاز ج
جوانان همه ایران را جلب کند و در کنارش حتی ادیبانه باشد اما مناسب با جوان و نیروي  تواند

 ).186: 1393» (جوانی است
ي عمومی بوده است و از امکالمهتلویح  هابرنامهنوع تلویح در  نیترجیرااز نظر کاربرد تلویح، 

ي امکالمهرادیو تلویحات  رسانۀي خاص استفاده نشده است. با توجه به ماهیت امکالمهت تلویحا
 خاص، در این رسانه کاربرد چندانی ندارد.

 بوده و به فراخور موقعیت از هابرنامهدر  هافرضشیپنوع کاربرد  نیترغالبوجودي  فرضشیپ
انگاشت معموالً در پیش« ده است.و واژگانی نیز بهره گرفته ش ریپذتیواقعي هافرضشیپ

نشده شده [لفظ] و معنی بیانمتعارف یک صورت [واژه] بر اساس معنی بیانواژگانی، تعبیر 
انگاشت حاصل از فعلی همچون پیش« ).44: 1391، یول(» پذیردانگاشت] آن صورت می[پیش

 »نامندپذیر میاقعیتانگاشت وآید که آن را پیشمنزلۀ یک واقعیت به شمار میبه» دانستن«
جایگاه چندانی در رسانه رادیو ندارد،  ریناپذتیواقع فرضشیپبا توجه به اینکه  ).43: 1391، یول(

در  هاگفتپاره موارد اغلب دراینجا نیز جز در موارد معدودي از آن استفاده نشده است. گفتارها و 
ي از اعمده. بخش اندداشتهتناسب صبحگاهی رادیو جوان  برنامۀ هر برنامه با بافت موقعیت

، اما از گفتار غیرمستقیم نیز با توجه به بافت شوندیمشامل گفتار مستقیم  هابرنامهگفتارهاي 
 رسانۀ، بهره گرفته شده است. همچنین منطبق بر ماهیت موردنظرموقعیت و براي القاي معانی 

گفتاري توصیفی و کنش  ي گفتاري نظیر کنش گفتاري بیان احساس، کنشهاکنشرادیو 
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ي هاکنشبیشترین کاربرد را دارند. در مقابل  هابرنامهي مختلف هاتمیآگفتاري امري ارشادي در 
 .اندداشتهگفتاري اعالم/ تقریر و تعهدآور، در موارد معدودي کاربرد 

هـا و  مقوله بندي و زیرها تقسیمهاي برنامه، مقولهدر اینجا با ارائۀ جدول و بر اساس تفکیک آیتم
 شود.ها نمایش داده میاي از پیکرة دادهعنوان نمونهها، بهمصداق
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 جوان ایرانی سالم (رادیو جوان) برنامۀي هارمقولهیزو  هامقوله .1جدول 
 مصادیق آیتم زیرمقوله مقوله

گونۀ زبانی 
 جوانان

صراحت، جسارت و رك 
انی سالم، تعریف معریفا یادتون نظرتون در مورد برنامۀ جوان ایر گفتار مجري بودن

 نره اینو به گوش بگیر حتماً

 گفتار مجري جمالت کوتاه و پرشتاب
 یا عزیز، عزیز و سربلندمون کن

اید، حرف ندارید، کالً اید، نمونهیه دونهاید، یکیماهید، معرکه
 اندایرانیا دردونه

مخاطب 
 هدف

 گفتار مجري جوانان
کنن حال بقیه می کنن، تالش میاونایی که از سر صبحی سعی 

 علیکم صبتون بخیررو خوب کنن سالم
وپنج دقیقه صبحه اونم چهارشنبه بیست اآلن که شیش و چهل

 و چهارم تیرماه حال شما چطوره؟

هاي تلفن عام
 شنوندگان

اي نخواهد آنچه به دست خواهی آورد فراتر از رنجی که کشیده
 هرکسی با او حرف بزن که به اندازة باورهايبود و این

 جنسیت

. اسمتون، 30000881نشین هاي خیلی خیلی دلحاضري با نمک، پیامک گفتار مجري گفتار مردانه
 باشدفامیلتون، شهرتون، روستاتون، شغلتون، جمعی باشد در اولویت می

 پیشنهادها گفتار زنانه
کنم خدمت کلیۀ دوستان عزیزِ قدیمی که سالم عرض می

ده بودن! شما فکر کن کسی تو روستا تا چند سال پیش تولیدکنن
 خرید؟! ...*مرغ و مرغ و گوشت گوسفند میمگه تخم

 اي عمومیمکالمه تلویح
گفتار مجري 
(در بخش 

 ها)پیامک
دونم زنیا من نمیروزه داري پسته پیوند میعباس آقا، چار پنج

 شه، ماشالّا هزار ماشالّا زمین داري!کی تموم می

 فرضشپی

که دکتر روحانی در گفتگوي زندة تلویزیونی دیروز با بیان این رویدادها وجودي
 گاه موفق نبودهها هیچتحریم

 واقعیت پذیر
گفتار مجري 
(در بخش 

 ها)پیامک
دونم زنیا من نمیروزه داري پسته پیوند میعباس آقا، چار پنج

 شه، ماشالّا هزار ماشالّا زمین داري!کی تموم می

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

پور سرحال، سرزنده، پرانرژي با یک تیم پرانرژي امروزم حسن اسماعیل گفتار مجري تناسب دارد بافت موقعیت
 خوایم کوالك کنیمتا هشت صبح و جوان ایرانی سالم می

هاي تلفن مستقیم گفتار
 شنوندگان

ترین درسی که تو زندگی و تو جامعه پیدا کردم، نصیحت من بزرگ
وقت منم منم و غرور نداشته گفت که هیچپدرم بود که همیشه می

 باشید
رویدادهاي  غیرمستقیم 

 ورزشی
اي باشه، یدك نکشیم این اسمو ... فقط لیگ برتر دیگه واقعاً باید حرفه

 اي نباشه!دها حرفهقراردا
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 جوان ایرانی سالم (رادیو جوان) برنامۀي هارمقولهیزو  هامقوله. 1ادامه جدول 
 مصادیق آیتم زیرمقوله مقوله

 موسیقی
 پاپ ژانر

 موسیقی با کالم
 موسیقی با کالم
 موسیقی فاصله
 موسیقی با کالم

 اي جاویدان ایران (گروه آریان)
 عاشقم باش (فرزاد فرزین)

 
 ا رو با تو دوست دارم (شهاب رمضان)دنی

 موسیقی با کالم شاد حالت
 موسیقی با کالم

 اي جاویدان ایران (گروه آریان)
 عاشقم باش (فرزاد فرزین)

 دنیا رو با تو دوست دارم (شهاب رمضان) موسیقی با کالم سایر

هاي کنش
 گفتاري

یه خیلـی زود از منـو شـما    صبح همۀ شما بخیر باشه. اصوالً بق« گفتار مجري توصیفی
 تونیم باشیمجورایی ما الگوي بقیه میگیرن، یعنی یهدرس می

 گفتار مجري بیان احساس
 هاي همه شما قبول باشه ایشااهللانماز روزه

بر زبان جاري نشـد شـوري کـه در جـان داشـتم/ ورنـه بـا تـو         
 هاي فراوان داشتمگفتنی

 گفتار مجري امري و ارشادي
تون ثبت بکنید: شبکه جوانو حتماً تو گوشی صندوق صوتیِ

به فهرست مخاطباي خودتون این شماره  09108891988
اضافه بشه لطفاً. نظرتون در مورد برنامۀ جوان ایرانی سالم، 

 تعریف معریفا یادتون نره اینو به گوش بگیر حتماً
 

» کننـد. یمـ ها بیشـتر اسـتفاده   یدکنندهتشدو مجریان زن از عبارات تردیدآمیز «بر این نظر است که:  زادهآقاگل* 
ـ یرة واژگان مـردان مملـو از کلمـات خشـن و     دا«... کند که: یم). وي همچنین اشاره 65: 1389( روح اسـت و  یب

 ).84: 1389» (ي داردگرسلطهتحکمی و  جنبۀگفتارشان بیشتر 
 

 سالم ایران (رادیو ایران) برنامۀ. 5-2
ها از گفتار مجریان استخراج هاي مرتبط با مقولهیو جوان، بیشترین دادهدر اینجا نیز همانند راد    

 شده است.
ي پژوهش و تحلیل هاافتهي صبحگاهی رادیو ایران، با توجه به یهابرنامهزبانی  گونۀدرباره 
یی نظیر توجه به هایژگیوي صبحگاهی رادیو ایران داراي هابرنامهگفت؛  توانیم هادادهپیکره 

ي هاواژهزبان گفتاري و  گونۀ، کاربرد هابرنامهی زبانگونهی نسبی نشانیبهدف و مخاطب 
، نزدیک بودن به زبان معیار، به کار نبردن واژگان مخفف و زبان مخفی بخشنشاطو  زاتحرك

است. همچنین در برخی موارد استفاده از جمالت کوتاه و پرشتاب، صراحت و جسارت و واژگان 
وجود داشته است. از نظر کاربرد تلویح، در اینجا نیز  هابرنامهجوانان در این مصطلح در زبان 

ي امکالمهي عمومی بوده است و از تلویحات امکالمهتلویح  هابرنامهنوع تلویح در  نیترجیرا
نوع  نیترغالبوجودي  فرضشیپ، هافرضشیپخاص استفاده نشده است. در زمینۀ کاربرد 
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و  ریپذتیواقعي هافرضشیپبوده و به فراخور موقعیت از  هابرنامهدر  هافرضشیپکاربرد 
نیز جز در موارد معدودي،  ریناپذتیواقع فرضشیپواژگانی نیز بهره گرفته شده است. همچنین از 

ی است که نادرست بودن آن مفروض انگاشتشیپ ریناپذتیواقع انگاشتشیپ«استفاده نشده است. 
ی انگاشتشیپیا  فرضشیپري همچون خواب دیدن، وانمود کردن یا خیال کردن است. معموالً مصاد

، به نقل از یول، 152: 1389، زادهآقاگل(» ، نادرست استدیآیمرا با خود دارند که آنچه بعد از  
2000.( 
در هر برنامه به صورت غالب بـا بافـت    هاگفتپارهاز نظر تناسب با بافت موقعیت، گفتارها و      

ي از اعمـده . بخـش  انـد داشـته صبحگاهی و مخاطب هدف رادیو ایـران تناسـب    برنامۀموقعیت 
، اما از گفتار غیرمستقیم نیز با توجـه بـه   شوندیمشامل گفتار مستقیم  گفتارهاي به کار برده شده

بافت موقعیت و براي القاي معانی مورد نظر، بهره گرفته شده است. کنش گفتاري بیان احسـاس،  
بیشـترین   هـا برنامـه ي مختلف هاتمیآارشادي در  -يامرگفتاري توصیفی و کنش گفتاري کنش 

ي گفتـاري اعـالم/ تقریـر و    هـا کـنش . در مقابـل  اندداشتهي گفتاري هاکنشکاربرد را در زمینۀ 
 .اندرفتهتعهدآور، در موارد معدودي به کار 

هـا و  بنـدي و زیـر مقولـه   هـا تقسـیم  ، مقولههاي برنامهدر اینجا با ارائۀ جدول و بر اساس تفکیک آیتم
 شود.ها نمایش داده میاي از پیکرة دادهعنوان نمونهها، بهمصداق

 

 سالم ایران (رادیو ایران) برنامۀي هارمقولهیزو  هامقوله .2جدول 
 مصادیق آیتم زیرمقوله مقوله

مخاطب 
 هدف

هاي حاشیه جوانان
 ورزشی

هـیچ فرصـتی رو از دسـت    ماشالّا به علیرضـا حقیقـی کـه    
ده، علیرضا که توي فرودگـاه اسـتانبول منتظـر پـرواز     نمی

نشسته بود بالفاصله با دیدن لوئیس فیگو دست به دوربین 
شد و یه سلفی تروتمیز شکار کرد. فیگـو هـم بـه حقیقـی     

روش گفت: مقابل آرژانتین عـالی بـودي، از شـاگرديِ کـی    
 لذت ببر

 یادداشت روز عام
نوز فرا نرسیده است، لحظۀ بعد را با فکر مثبت لحظۀ بعد ه

هـاي مختلـف بـا    خود انتخاب کنیم. زنـدگی مـا در لحظـه   
توانـد از یـک   هاي ما رابطه دارن، حتی نگاه ما مـی انتخاب

 انتخاب برخوردار باشد
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 سالم ایران (رادیو ایران) برنامۀي هارمقولهیزو  هامقوله. 2ادامۀ جدول 

 مجري گفتار گفتار زنانه 

تمام اینارو گفتیم که بگیم مـا دلمـون بـه دیـدن شـما      
خوشی مـا شـما هسـتید، اصـالً چقـدر      خوشه، اصالً دل

 خوشبختیم
بعضیا دل گنجشکین، دلخوشیاشون کوچولو موچولو قـد  

 جیک جیک کوچولو موچولوئهیه گنجشک، جیک
ش پیدا کردن صندلی َخوشی روزانهترین دلطرف بزرگ گفتار مجري اي عمومیمکالمه تلویح

 خالی تو اتوبوس یا جاي خالی تو مترو بوده مثالً هان

 فرضپیش
ارتباط با  وجودي

 گزارشگر
من همین خیابون ولیعصر هستم، داریم به سمت میدون 

 ریمتجریش می

 گفتار مجري واقعیت پذیر
آخی! دلم سوخت مثـل ایـن جهیزیـۀ نـوعروس کـه در      

دونی فقط قیمت یـه  یمشهد سوخت تو آتیش. اي بابا م
 سرویس نهار خوري چنده؟!

 گفتار مجري تناسب دارد بافت موقعیت
امروز به دوستان واقعیمون فکر کنیم، اونایی که دوسـت  
روزاي سختیمون بودن و هستن و اونا رو به یاد بیاریم و 

خـوش کـردن   به یه تلفن حالشونو بپرسـیم حـداقل، دل  
 دیگران کار سختی نیست

 گفتار

 صبح و دیجیتال یممستق
ها کنترل شخصی رو به عهده دارید و که توي بازياز اونجایی 

هــدایتگر او هســتید، شــاید الزم باشــه گــاهی اوقــات نگــران 
 سالمتیش باشید ...

هاي حاشیه غیرمستقیم
 ورزشی

گه قهـر و  خدادا عزیزي بازم زد به سیم آخر، خداداد می
اي ي ترکیـه هـا روش و کفاشیان مثل سـریال آشتیِ کی

قدري در بحرانه که اگه ظریف هم شده. فوتبال ایران به
 تونه درستش کنهکار بشه نمیبهدست

 پاپ ژانر موسیقی

 آرم
 موسیقی با کالم
 موسیقی با کالم
 موسیقی با کالم
 موسیقی فاصله

 سالم ایران
 عشقم و باورم ایران

 خاك دلیران (روزبه نعمت الهی)
 شه رو به فردا ...می یه پنجره پر از امید وا

 موسیقی کردي (عالءالدین نباتی) موسیقی با کالم سنتی

 شاد حالت 

 آرم
 موسیقی با کالم
 موسیقی با کالم
 موسیقی با کالم
 موسیقی با کالم
 موسیقی فاصله

 سالم ایران
 عشقم و باورم ایران

 خاك دلیران (روزبه نعمت الهی)
 موسیقی کردي (عالءالدین نباتی)

 شه رو به فردا ...نجره پر از امید وا مییه پ
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 سالم ایران (رادیو ایران) برنامۀي هارمقولهیزو  هامقوله. 2ادامۀ جدول 

هاي کنش
 گفتاري

 گفتار مجري توصیفی
مـون  هرچی من شلوغ و با انرژي آغاز کـردم، موسـیقی  

همچین الیت، همچین یواش، چرا؟ چون تهیـه کننـده   
ه انرژي مضاعف بـدن بـه همـه    خوان اآلن یبرنامه می

 شما با یک سالم

 گفتار مجري بیان احساس

 اي خداي بزرگ عاشقتم
ما اومدیم تا سر صبحی به همه شما ایرانیان عزیز بگیم 

 سالم
شـیم،  با یه سالم دوباره از سالم ایران به شما وصل می

 خوشیم، صبح عالی متعالیدل

 گفتار مجري امري و ارشادي
ستان واقعیمون فکر کنیم، اونایی که دوست امروز به دو

روزاي سختیمون بودن و هستن و اونا رو به یاد بیـاریم  
 و با یه تلفن حالشونو بپرسیم حداقل

 
 گیريیجهنت. بحث و 6

ي زبـانی در  هـا گونـه کـاربرد   نـۀ یزم، مشخص شد که در هاداده کرةیپ لیوتحلهیتجزپس از      
بـه مـوارد    تـوان یمـ یی وجود دارد، که هاشباهتان و رادیو ایران ي صبحگاهی رادیو جوهابرنامه

 ذیل اشاره کرد:
. واژگـانی  شودیم، از زبان گفتار بهره گرفته وفوربهمشترك و  طوربهي هر دو شبکه، هابرنامهدر 

ي هـر دو  هـا برنامـه و ... کاربرد زیادي در گفتار  شهیم، بگن، بریم، کوچولو موچولو، گمیمنظیر 
 در موارد اندکی کاربرد داشته است. هابرنامهکه دارند. در مقابل، زبان نوشتار در شب

ي عمومی بـیش از سـایر انـواع    امکالمهي تلویح در گفتار گویندگان، تلویحات ریکارگبهبه لحاظ 
ي خـاص جایگـاهی در گفتـار    امکالمـه و تلویحـات   کاررفتـه بهي هر دو شبکه هابرنامهتلویح در 

ي هـا گونـه وجودي بـیش از سـایر    فرضشیپي هر دو شبکه هابرنامهنداشته است. در  هابرنامه
و واژگـانی نیـز بهـره گرفتـه      ریپذتیواقعي هافرضشیپکاربرد داشته و به فراخور از  فرضشیپ

ي گفتاري توصیفی، بیان هاکنشي هر دو شبکه هابرنامهشده است. با توجه به ماهیت رادیو، در 
ي گفتاري اعالم/ تقریـر و تعهـدآور   هاکنشو از  اندداشتهارشادي کاربرد زیادي  احساس و امري

ي هـر دو  هـا برنامهبهره گرفته شده است. همچنین استفاده نکردن از زبان مخفی در  ندرتبهنیز 
ي هر دو شبکه تا حدود زیادي به زبان معیار گفتاري نزدیک هسـتند و  هابرنامهشبکه وجود دارد. 

ي هـر  هابرنامهوارد از واژگان بیگانه جز در شرایط الزم استفاده نشده است. گفتارهاي در اغلب م
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. همچنین بخش اندداشتهي صبحگاهی انطباق هابرنامهدو شبکه تا حدود زیادي با بافت موقعیت 
 ، اما از گفتار غیرمستقیم نیز با توجـه شوندیمشامل گفتار مستقیم  هابرنامهي از گفتارهاي اعمده

 به بافت موقعیت و براي القاي معانی مورد نظر، بهره گرفته شده است.
بـه مـواردي نظیـر فزونـیِ کـاربرد اصـطالحات و        توانیمي زبانی این دو شبکه هاتفاوتاز نظر 

واژگان مصطلح در زبان جوانـان، هنجـارگریزي زبـانی، داشـتن صـراحت و جسـارت در کـالم و        
بودن این شبکه  دارنشانرادیویی جوان، با توجه به  شبکۀي هابرنامهجمالت کوتاه و پرشتاب، در 

ي هر دو شبکه تأثیر داشته هابرنامهجنسیت و زبان در  مقولۀو مخاطبان آن، اشاره کرد. همچنین 
ي هر دو شبکه توسط گویندگان مرد اجرا شـده، مـواردي نظیـر    هابرنامههرگاه  کهيطوربهاست. 

به همدیگر، کاربرد واژگان مصطلح در زبان جوانان، صـراحت و   هاهبرنامزبانی  گونۀنزدیک شدن 
یمـ ي و ... بیشتر به چشم ریگنوبتجسارت و رك بودن، اطناب و پرگویی مجریان، قطع کالم و 

سـالم ایـران بـه گونـاگونی زبـانی       برنامـۀ رادیو ایـران، در   ترگسترده. با توجه به مخاطب خورد
 توجه شده است. مخاطبان در سراسر ایران بیشتر

توان بـه وجـود   هاي صبحگاهی این دو شبکه، میهاي موجود در زبان برنامهدر زمینۀ آسیب     
ویژه مجریان مرد) و در مـواردي تکـراري بـودن و تنـوع کـمِ      اطناب در گفتار برخی مجریان (به

بـراي افـزودن بـه     دقیقه) است. در این زمینه 80زمان  (حدود ها با توجه به مدتهاي برنامهآیتم
رسـد.  نظـر مـی   ها نیازي است که ضروري بهبخشی به آیتمها، تنوعجذابیت و تأثیرگذاري برنامه

دار هاي رادیویی است که در مواردي باعث نشـان مسئلۀ دیگر تأثیر مقولۀ جنسیت در زبان برنامه
هـاي  مرد به تفاوت شود؛ اگرچه وجود تفاوت در سبک زبان گفتاري زن وها میشدن زبان برنامه

هاي رادیویی بهتر اسـت بـا توجـه بـه     گردد، اما در برنامهطبیعی موجود میان این دو جنس برمی
هـاي  نشان باشد و بهتر است که همواره به تفـاوت ها تا حد ممکن بیمخاطب هدف، زبان برنامه

 موجود در سبک زبانی زنان و مردان و نقش معیارسازي رادیو توجه شود.
زاده)، داراي (آقاگـل » هاي رادیـو تحلیل گفتمان«هاي کتاب هاي پژوهش حاضر با یافتهیافته     

ها اشـاره  توان به تأثیر مقولۀ جنسیت بر گفتار گویندگان برنامهاشتراکاتی است که از آن جمله می
کننـد،  میتوان گفت مجریان زن بیش از مردان از گونۀ زبان معیار استفاده می اي کهگونهکرد. به

کننـد، دایـرة واژگـان زنـان     مجریان مرد بیش از گویندگان زن کالم مخاطب خـود را قطـع مـی   
متشکل از کلماتی است که بیشتر نقش حمایتی و بار عاطفی دارند، اما گفتار مردان بیشـتر جنبـۀ   

 گري دارد. مجریان زن بیشتر از مردان از عبارات تعجبی و جمالت پرسشی بهرهتحکمی و سلطه
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هـاي  هاي هر دو پژوهش مشخص شد که انواع تلویح، کنشگیرند، همچنین با توجه به یافتهمی
هاي رادیویی، کاربرد زیادي دارند. کاربرد معدود تلویحـات  ها در گفتار برنامهفرضگفتاري و پیش

ادیو ناپذیر و کنش گفتاري اعالم/ تقریر و تعهدآور و نقش رانگاشت واقعیتاي خاص، پیشمکالمه
 هاي مشترك هر دو پژوهش است.در زمینۀ معیارسازي زبانی از دیگر یافته

 هايبرنامهزبانی مناسب  هايگونهپژوهشی در زمینه «ي پژوهش حاضر با کتاب هاافتهاز نکات مشترك در ی     
هاي گونۀ زبانی مخاطبـان جـوان رادیـو نظیـر هنجـارگریزي      توان به ویژگیمی(دانایی) » رادیویی

زبانی، استفاده از جمالت کوتاه و پرشتاب، صراحت، جسارت و رك بودن در کالم و ایجـاز اشـاره   
 کرد.
هاي زبـان جوانـان و راهبردهـاي تعامـل     شناخت ویژگی«پیشِ رو با پژوهشِ  مقالۀي هاافتهی    

زبـانی جوانـان و    گونـۀ تعریـف   نـۀ یزمعنـوان (نیکوبخـت و محسـنی) در    » مطلوب رسانه با آن
ي از اصول کاربردشناسـی زبـان   ریگبهرهحاضر با  مقالۀاست با این تفاوت که در  هاي آنگیویژ
قـرار گرفتـه،    لیوتحلهیتجزي صبحگاهی رادیو جوان و رادیو ایران مورد هابرنامهي زبانی هاگونه

ح در سـطو زبانی جوانان  گونۀي هایژگیوبه استخراج  توانیمي پژوهش مورد نظر هاافتهاما از ی
 گونـۀ و گسـترش   يریـ گشکلآوایی، صرفی، نحوي و معنایی زبان، نقش صداوسیما در پیدایش، 

 اشاره کرد.زبانی در رسانه  گونۀاین  يریکارگبهپیامد  بررسی زبانی جوانان و
(سـمایی) اشـتراك   » زبـان مخفـی و کـاربرد آن در رسـانه    «ِ رو با مقالۀ هاي پژوهش پیشیافته

هایی از کـاربرد زبـان مخفـی در گفتـار     هاي مورد بررسی، مصداقدر برنامهچندانی ندارد، چراکه 
 گویندگان یافت نشد.

هـا  تر شدن به گونـۀ زبـانی مخاطبـان هـدف برنامـه     منظور نزدیکتوان گفت؛ بهدر پایان می    
سازان هرچه بیشتر با اصول کاربردشناسی زبان آشـنا شـوند و گوینـدگان    ضرورت دارد که برنامه

همچنـین طراحـی و   روز باشـد.  یو نیز به صورت مداوم آموزش ببینند و دانش زبانی  همواره بهراد
و مخاطب هـدف  از مـوارد    هاشبکهرادیویی با توجه به تعریف  شبکۀیزي زبانی براي هر ربرنامه

 رادیویی بسیار داراي اهمیت است. برنامۀزبان مخاطب و زبان  رابطۀدیگري است که در 
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 و مآخذمنابع 

 
، چـاپ  ی)شناسـ و جامعـه  یشناسدرباره اسالم ییهادینی (پژوهش یشناسبیآس ).1384اسفندیاري، محمد (

 .خرد ۀانتشارات صحیفاول، قم: 
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.تحلیل گفتمان انتقادي). 1385، فردوس (زادهآقاگل
 رادیو). هايپژوهش، چاپ اول، تهران: طرح آینده (دفتر رادیو هايگفتمانتحلیل ). 1389، فردوس (زادهآقاگل

 .15-40، صص 2، شمارة مجله پژوهش، »تحلیل محتواي کیفی). «1390ایمان، محمدتقی و محمدرضا نوشادي (
، چـاپ اول، تهـران: طـرح    رادیـویی  هايبرنامهزبانی مناسب  هايگونهپژوهشی در زمینه  .)1393دانایی، فاطمه (

 رادیو). هايپژوهشاداره کل آینده (
، ترجمۀ کاووس سید امامی، چاپ اول، تهـران:  ي جمعیهارسانهتحقیق در  .)1385( آر دومینیکجوزف  ؛دي. ویمر، راجر

 انتشارات سروش.
، صـص  25، شـماره  فصـلنامه قبسـات  ، »نظریه کنش گفتاري جان آستین و فهم زبان قرآن). «1381ساجدي، ابوالفضل (

130-122. 
 ، چاپ اول، تهران: انتشارات هرمس.زبان فارسی معیار). 1387لی، ناصرقلی (سار

زبـان و  همـایش  ، چاپ شـده در مجموعـه مقـاالت    جامعه شناسی زبان و مسئله زبان رادیو ).1384سجودي، فرزان (
  طرح آینده. :رسانه، تهران

زبـان و رسـانه،   همـایش  موعـه مقـاالت   ، چاپ شـده در مج زبان مخفی و کاربرد آن رسانه). 1384سمایی، سیدمهدي (
 تهران: طرح آینده.

محمـد و فاطمـه   هـاجر خـان   مترجمـان ، ی کـاربردي شناسـ زباناصول و روش تحقیق در ). 1381فرهادي، حسین (
 جواهري کوپایی، چاپ اول، تهران: انتشارات رهنما.

 تهران: نشر نی. چاپ پنجم،یبی، ، ترجمۀ هوشنگ نایشناسروشتحلیل محتوا: مبانی ). 1390کریپندورف، کلوس (
، چـاپ چهـارم، تهـران: پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات        درآمدي بر جامعه شناسی زبان). 1393مدرسی، یحیـی ( 

 فرهنگی.
 .هارسانه، ترجمۀ مهدي منتظرقائم، چاپ چهارم، تهران: دفتر مطالعات و توسعۀ شناسیمخاطب). 1387، دنیس (کوایلمک

هاي زبان جوانان و راهبردهاي تعامل مطلوب رسـانه  شناخت ویژگی). 1387و محسن حسینی (نیکوبخت، ناصر 
 صدا و سیما.مرکز تحقیقات  ، تهران:با آن

 ، چاپ نهم، تهران: مؤسسۀ نشر جهان دانش.فرهنگ پیشرفته اکسفورد). 1382( .هورنبی، آ. اس
، ترجمـۀ نـادر سـاالرزاده امیـري، چـاپ دوم، تهـران:       یتحلیل محتوا در علوم انسانی و اجتمـاع ). 1380آر. ( هولستی،

 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.
 
 


