
مت مثابۀ روش تحلیل متن در پی.اس.ای.های شبکۀ رادیویی سالای بهشناسی الیهدر این پژوهش، کارکرد نشانه
سازی رادیو و سازوکار و ارتباطای موجود در این قالب مهم و نو برنامههای نشانهگیرد تا الیهمورد بررسی قرار می

رو پنج پی.اس.ای. از مجموع ده پی.اس.ای. آنها مشخص شود. در پژوهش پیشدهندۀها و رمزگان تشکیلالیه
یش یک پی.اس.ای. پدفمند به پیشنهاد مشاور شبکه که بهگیری هبه روش نمونه91شده در نیمۀ اول سال پخش

ای آنها براساس طرحی از فرزان سجودی و با توجه به های نشانهتر بودند، انتخاب شدند و الیهنمونه نزدیک
بانی گرفته براساس رمزگان زای شکلهای نشانهگیرند؛ سپس الیهرمزگان بکاررفته در آنها مورد بررسی قرار می

های زبانی، غیرزبانی و همچنین عناصر پیرازبانی و روش شوند. رمزگان و نشانهیرزبانی آنها بررسی میو غ
های رسانه (شنیداری)، عنوان (شبکه، گروه و...)، پیام (موضوع، رمزگشایی آنها در متون رادیویی تابعی از الیه

زمان خبر و...)، نوع برنامه (زنده یا تولیدی)، مدتمضمون، پیام)، قالب (پی.اس.ای، برنامۀ تعاملی، مسابقه و جنگ، 
ارائه (کوتاه یا بلند)، زمان پخش برنامه (صبحگاهی، ظهرگاهی و...) و مخاطب آن متن است. رمزگان غیرزبانی 

ی شوند و رمزگان زبانی خود تابعشامل موسیقی و افکت و عناصر پیرازبانی حول محور رمزگان زبانی انتخاب می
موضوع است. رمزگان زبانی رمزگان گرداننده و الیۀ پیام، در ای به نام پیام است که زیرمجموعۀ الیههاز زیرالی

الب ترین نشانه در عوامل غیرزبانی، در قعنوان اصلیشوند. موسیقی بهگرداننده نامیده میاین قالب برنامه، الیه
ی آمیز صوتعنوان موسیقی فاصله و جزء رنگاً بهگری دارد و عمومندرت نقش تداعیهای خدمات عمومی بهآگهی

کاربرد دارد. 

نشانه

09تاریخ پذیرش: 14/10/95تاریخ دریافت: 
1 .
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد           .2
سیمادانشیار دانشگاه صدا و.3
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هاي خاص و کهن داراي مزایایی از قبیل سهولت در دسترسی و در عنوان یکی از رسانهرادیو به
اي ها، در عصر شتاب رسانهدن آن نسبت به سایر رسانهتربوگیرکردن تنها یکی از حواس و ارزان

لوم روز عبراساساین مانایی نیازمند بازنگري و ترمیم خود و براي ادامهماندهباقیهمچنان پابرجا 
هش رو لزوم تحقیق و پژواي تأثیرگذار بر آن است. ازاینارتباطات و بینا رشتهعلومخصوصبهو 

هاي جدید، امري ناگزیر است که اگر حتی بر ها و مدلها و طرحریهمتون رادیویی در چارچوب نظ
لوگیري فردش جهاي منحصربهکم از زوال ویژگیها نیفزاید، دستشتاب آن در رقابت با دیگر رسانه

هاي دارد. یکی از مدلهاي نوظهور، زنده نگه میکند و همچنان آن را در کنار دیگر رسانهمی
هاي اي است که طبق پژوهششناسی الیهاي، نشانهمتون رسانه1گفتمانمطرح در حوزه تحلیل

رسان ) در تحلیل بسیاري از متون حوزه هنر و رسانه یاري1382مختلف و براساس آراء سجودي (
و راهگشا است.

اند و د داشتهجووقبل از متونی که واسطهبههر متن فقط اي، شناسی الیهبراساس طرح نشانه
شود و مییافت اند، درد بودهماقبل خون متون و مزگارتعاملی د نیز حاصل عملکرد وهر یک خ

مشخص ود بسته نیست که حداي ، فراوردهمتنه یدگادین یابد. درواقع در ارا میتولید معنا ن مکاا
حال مسئلهتعریف کند. زپیوسته باد را خوود حدتواند میست که ز اباي یندابلکه فراي دارد، و قطعی

که اي کارکرد دارد و اگرچناناین است که آیا این روش در تحلیل تمام متون هنري و رسانه
) 1395(اي با عنوانسجودي در مقاله

اي، مفهوم داللی خود را نو به نو و درکند، متون هنري درنتیجه ارتباط یا بازي الیهمطرح می
تنی ، بیناممزگانیهاي رنظامچه یابند، متون رادیویی در درون تعامل با رمزگان و متون قبل بازمی

گیرند و روند ارتباط رمزگان و قواعد حاضر در متون رادیویی اي قرار میبینا الیهیعنی متنی و درون
ه د چه نقشی دارند؟ بعنوان خالقان این متون، در این رونسازان بهکند و برنامهچگونه تغییر می

، در 2مدت رادیو به نام آگهی خدمات عمومیهاي کوتاهبرنامه از سري برنامهپنجهمین منظور 
اند. حوزه سالمت خانواده از شبکه سالمت، براي توصیف و تحلیل به روش هدفمند انتخاب شده

فته در رغیرزبانی بکارهاي ایجادشده براساس رمزگان زبانی و در این بررسی و تحلیل، انواع الیه
شود.شوند و ارتباط داللی آنها بررسی میآنها کشف می

1. Discourse Analysis
2.
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تدریج داد که فضاي نمایش بهتوان اطالعات بنیادینی را ارائه کارگیري چه عواملی میترکیب و به
دهد که چگونه از طریق ارتباط و تعامل هاي این پژوهش نشان میشود. یافتهریزي از طریق آن پی

اي که گونهتوان فضاي کلی نمایش را شکل داد، بههاي مختلف متنی، میکنندۀ میان الیهتقویت
أس، یها؛ حاالتی چون گرمی، سردي، سنگینی،با معرفی مکان، زمان، کنش و موقعیت شخصیت

.ظن، رازآلودگی و غیره را بر فضاي نمایش غالب ساختشادي، ترس، عشق، اندوه، سوء
کارشناسی ارشد خود باعنوان نامه ) در پایان1392رجبی (

، تالش کرده تا جایگاه و شکل بروز و تجلی 
ترین اي در تحلیل یکی از مهمشناسی الیهرا در سه نمایش رادیویی نشان دهد. نشانهاین عناصر 

ند.کها یا همان متون رادیویی یعنی موسیقی، نقش بسزایی ایفا میعناصر حاضر در برنامه
شاره ا) در پژوهشی باعنوان 1392چگینی (

الن کنیم. موسیقی در اعهایی است که ما با آن زندگی میوسیقی هم یکی از نشانهکند که ممی
ی قابلشناسگرفته، براساس علم نشانههاي مختلف شکلمثابه یک متن که از الیهرادیویی به

ارگیري کوجوي معناي موسیقی و بهبررسی است. بر این اساس محقق در این تحقیق ضمن جست
عنوان یک مثابه متن، اعالن رادیویی را بهبنیاد در تحلیل یک نشانه بهنظریهابزارهاي تحلیلی و

اي در تعامل اي نشانهعنوان الیهتحلیل مدنظر قرار داده و موسیقی را بهاي، متنی قابلبافت نشانه
ه دهد کهاي اعالن رادیویی بررسی کرده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میبا دیگر الیه

ر دارد. اي؛ اما معنایی در بکننده و نه گزارهدر شکل مطلق آن نه بیانگر است، نه بازنماییموسیقی
معنایی که کارکردي ارتباطی دارد و بیش از هر چیز وابسته به عرف رایج فرهنگی و سابقه شنیداري 

است. 
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تابی زیه و در کای موسیقی تعشناسی الیهارشد خود باعنوان نشانهنامه ) در پایان1381رشیدی (
ای در نظر گرفته و عنوان نظام نشانه)، آئین تعزیه را به1392شناسی موسیقی تعزیه (باعنوان نشانه

های متنی پرداخته است. او در این کار از عنوان یکی از الیهشناسی موسیقی آن، بهبه نشانه
ر ش است تا روابط عناصای استفاده کرده است. رشیدی در این پژوهش در تالشناسی الیهنشانه

شناسی عناصر شناختی را تبیین کند و ابزارهای تحلیلی برای نشانهمتشکله تعزیه با رویکرد نشانه
وسیقی منظور تحلیل مای بهشناسی الیههای کاربردی نشانهاصلی آئین تعزیه فراهم آورد و جنبه

در متن تعزیه را بررسی نماید.
این لای را که مبنای تحلیشناسی الیهامل طرح سجودی از نشانهدر ادامه مبانی نظری تحقیق ش

کنیم.پژوهش است، بررسی می

ای خواهیم پرداخت و شناسی الیهکه از نامش پیداست به طرح اصلی نشانهدر این بخش چنان
مبانی نظری آن معرفی خواهند شد.

نویسد:) برگرفته از آرای سوسور و دیگر نشانه شناسان چنین می1382:149سجودی (
کم دو عامل در برقراری ارتباط دخالت دارند، یعنی تردید دستگوییم فرایند ارتباطی، بیوقتی می

اش) با فرایندی اجتماعی، به معنی تعامل بین انسانی آن و نه به مفهوم متافیزیکی (فرا انسانی
ای که در یک جامعهچیز (اعم از آوا، تصویر یا ...) نشانه نیست مگر آنس هیچسروکار داریم. پ

مثابه نشانه دریافت شود. پس حتی اگر وجود النگ به مثابه نشانه بکار رود و بهانسانی در عمل به
که این النگ تحقق عینی پیدا نکرده است، یعنی در فرایند را بپذیریم، مادامیمفهوم سوسوری آن

اطی عملی، عینی و ملموس در جامعه کاربران آن بکار گرفته نشده است، وجودش با ناوجودش ارتب
وسوری وارد شناسی سرسد انتقاد اساسی که به زباندیگر به نظر میعبارتکند. بههیچ تفاوتی نمی

رهنگی وهای فاست، نادیده گرفتن عامل انسانی و درنتیجه نادیده گرفتن بسیاری از دیگر الیه
ای است.های نشانههای زبانی و داللت در دیگر دستگاهاجتماعی دخیل در کار داللت

نه گاه متنهای مشابه النگ سوسوری تلقی کنیم، آنمتفاوت را نظامبراساس آراء اگر رمزگان
هایی است که هریک براساس، بلکه حاصل همنشینی بین الیهحاصل همنشینی بین رمزگان

).1382:156اند (سجودی، زگان در کنش ارتباطی، تحقق عینی یافتهانتخاب از آن رم
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تعددی های مای قطعی نیست. متن از الیهای فیزیکی است، اما پدیدهدر این دیدگاه متن پدیده
ه بسته اند. تردید نیست کتشکیل شده است که هریک خود نمود عینی و متنی یک نظام رمزگانی

تر یتر است، یا اصلهای دیگر اصلیالیه در مقابل الیهتی گاهی یک ها، یا حبه متن، برخی الیه
ستند. های دیگر، بافتی و متغیر ههای متفاوت متنی حضور ثابت دارد و الیهشود و در تجلیتلقی می

های متنی در تعامل با های متنی وجود دارد. الیهپس درواقع هر الیه متنی در رابطه با دیگر الیه
یک نظام مثابه عینیت ناشی ازمثابه متن و بهپذیرند، بهر تأثیر متقابلی که از هم مییکدیگر و د

شوند و ممکن است عینیتی فیزیکی در بافتی در تعامل بایابند و تفسیر میگر تحقق میداللت
ی از اابه الیهمثهای دیگر متنی در کار ارتباط و تفسیر دخالت داللی داشته باشد و درنتیجه بهالیه

های دیگر قرار نگیرد وگونه تعامل متنی با الیهشود و در شرایط دیگری در هیچ» خوانده«متن 
).1382:158جزئی از متن تلقی نشود (سجودی، 

است های متنی ممکنای سجودی یک رابطه است که بین الیهشناسی الیهبافت در طرح نشانه
آورد هایی که می) با مثال1387و 1382ت. سجودی (برقرار باشد، یا به نظر برسد که برقرار نیس

زدا، د یا بافتساز باشهای متنی و بافتی ممکن است بافتبین الیهپذیرد که رابطه گویی چنین می
های متنی ممکن است در جهت انتظاری که توسط دانش ها، یا الیهدیگر نشانهعبارتیعنی به

شود، بر روی محور همنشینی انتخاب شوند و ممکن است میهای ذهنی ما تأیید وارهپیشین و طرح
ر زدا در مقابل یکدیگای بافتانتظارات پیشین ما را برهم بزنند که در آن صورت ظاهراً در رابطه

د که کنای خود اظهار میشناسی الیهتفسیر و تحلیل طرح نشانهگیرند، اما وی در ادامه قرار می
راتبی سازی هم فرایندی پیوستاری و سلسله مزدایی و بافتدایی، یا بافتزسازی و بافتفرایند بافت
زدایی شده است و دریافتتوان در جایی از یک کنش ارتباطی قطعاً گفت که بافتاست و نمی

.سازی شده است و دریافت قطعیناممکن و در جای دیگری گفت که بافت

و تصویری آفریندو بافت پیوسته متن را میکندبه اعتقاد سجودی، متن در بافت تحقق پیدا می
).1387:161ای است (سجودی، دهد، همان ساختار باز الیهکه این تعریف از متن ارائه می

ردازیم.پدهد که در ادامه با آن میشناختی از متن رادیویی ارائه می) تحلیلی نشانه1384سجودی (
پیام متون رادیویی با توجه به نوع رمزگان های دخیل در دریافت و تفسیراین پژوهش الیه

شود و چنین فرض شده که هر متن رادیویی از دو دسته رمزگان برای فیزیکی آنها بررسی می
کند. این دو دسته شامل رمزگان زبانی هستند و غیرزبانی. های مختلف استفاده میتشکیل الیه
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شامل موسیقی، افکت و سکوت است و هاي شنیداريرمزگان غیرزبانی در رادیو و دیگر رسانه
ویه عنوان رمزگان ثانتوانند بهعناصر پیرازبانی شامل لحن و شدت و جنس صدا که میطور همین

در کنار دیگر رمزگان زبانی و غیرزبانی به تفسیر پیام کمک کنند.

شود.ژوهش ارائه میکاررفته در پترین اصطالحات بهدر این بخش تعریفی کوتاه از مهم
ارائه یا دوقسمتی از نشانه» دووجهی«: این واژه را نخستین بار سوسور مطرح کرد. او الگویی 

کند. از دید او نشانه تشکیل شده است از:می
، تصویر صوتی.»دال«
کند.، مفهومی که دال به آن داللت می»مدلول«

وند نام، بلکه یک مفهوم را به یک تصور صوتی پیاز دید سوسور نشانه زبانی نه یک شی را به یک
دهد. تصور صوتی، آوایی مادي نیست که جنبه فیزیکی داشته باشد، بلکه اثر ذهنی این آواست می

نشانه کلیتی است ناشی ). «1378:96دهد؛ (به نقل از صفوي، و حواس ما نمایشی از آن ارائه می
)؛ و در این پژوهش، هم نشانه با همین تعریف 1916:67(سوسور، » از پیوند بین دال و مدلول

یعنی رابط بین دال و مدلول به کار رفته است.
دهد، نشانه بر رمزگان ارجحیت اي ارائه میشناسی الیهگرچه طبق آنچه سجودي از نشانه

مزگان، شود. منظور از رهاي این پژوهش از اصطالح رمزگان استفاده میدارد اما در بخش تحلیل
رسانند. در ایناست که در جریان رمزگشایی، ما را به مفهوم داللی خاصی میايواحدهاي کمینه

بندي آنها براساس ماهیت این واحدهاي شده و تقسیمهاي تشکیلپژوهش مبناي بررسی الیه
بانی، زها، رمزگان زبانی و غیرزبانی هستند. در رمزگان کمینه است. با این تعریف مبناي بررسی

آید آنچه تولید شده است از زنجیره گفتار زبانی است و در رمزگان غیرزبانی چنانچه از نامش برمی
برداري از واحدهایی غیر از واحدهاي زبانی براي انتقال مفهوم و در کارکرد ارتباطی خاصی بهره

وم به عناصرطور ویژه این رمزگان شامل موسیقی و افکت و عناصري موسشود. در رادیو بهمی
شناسی شامل لحن و جنس و شدت صدا است.پیرازبانی است که در زبان

متن نهایی، خود حاصل تعامل یک برنامه رادیویی و)120: 1385: به اعتقاد خجسته (
به جاي توجهیک برنامه رادیویی است و بههایی مختلف است. این نگاهی فراساختاري به متن
شود.یکدیگر (بینامتن) توجه میروابط میان آنها و نحوه تأثیر و تأثر آنها بر ها به متن
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عنوان )، وقتی از برنامه رادیو به1385:119یک متن است. به اعتقاد خجسته (برنامه رادیویی، خود،
، فتاریعنی اعم از گشنوند، شود، منظور از آن چیزی است که شنوندگانش میمییک متن نام برده

اند و حتی سکوت اختیاری و معروف1موسیقی و انواع صداهایی که در رادیو اصطالحاً به افکت
غیراختیاری در برنامه را نیز باید جزء متن رادیو به شمار آورد.

سیم کالم تقهای رادیویی است که به دو نوع کالن با کالم و بی: از اجزای مهم در برنامه
شود و های موسیقی استفاده میالم آن فقط از رمزگان تولیدشده در دستگاهکشود. در نوع بیمی

شوند.در نوع با کالم آن رمزگان غیرزبانی و زبانی با هم همنشین می
های کوتاه و مستقلی از موسیقی که کوتاه بودنشان سبب کاربرد بسیار : عبارت است ازجمله

کالم های بیها را عموماً از بین موسیقیویی است. پالسمدت رادیهای کوتاهاین قطعات در برنامه
شوند.طور مستقل تولید میکنند و گاه بهبلند استخراج می

ی کالم، حین تولید رمزگان زبان: موقعیتی است که در آن موسیقی، عمدتاً بی
رسد.تر به گوش میگویشوران همچنان با شدت صدای پایین

از شود که در آن در پایان تولید رمزگان زبانی موسیقی: به وضعیتی گفته می
شود.گونه که تولید شده است، پخش میسر ضرب ابتدایی آن همان

: عبارت است از خارج شدن تدریجی رمزگان موسیقی از دایره شنوایی ما و جایگزینی آن با 2
رمزگان زبانی.

سازی رویداد ومربوط به رویدادها و موقعیت مختلف است که در تصویر: صداهای محیطی 
های رادیویی بسیار پرکاربرد است.خصوص در نمایشموقعیت موردنظر به

ان هایی از رمزگهاست که شامل تنظیم خروجی صدا برای تکرار بخش یا بخش: از انواع افکت3
تر است.زبانی با فرکانس و شدت صدایی پایین

1 .
2 .
3 .
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سازی رادیو که هدفش این است که از طریق افزایش های نو برنامهاز قالب
ع آن تبشود و بهآگاهی مخاطب دربارۀ یک موضوع، گرایش عمومی نسبت به آن موضوع تقویت 

). 11-1391:3دهد (صفائیان، عمل افراد را تحت تأثیر قرار می
تر در تعریف گفته شد ایجاد آگاهی در مخاطب است که پیشگونههدف از تولید پی.اس.ای. همان

و سازندگان آن توقع دارند مخاطب را در یکی از سه محور زیر به فعالیت وادارند:
پیشگیری از اشاعه یک رفتار از آغاز (سیگار نکشیدن)

توقف از یک رفتار خاص (ترک سیگار)
پذیرش یک رفتار جدید (ورزش کردن)تشویق به 

گیری هدفمند و های این پژوهش، شامل پنج آگهی خدمات عمومی است که به روش نمونهداده
ت، شده در نیم سال اول شبکه سالمبه پیشنهاد مشاور شبکه سالمت از بین پی.اس.ای. های پخش

و یشده به تفکیک رمزگان زبانهای تشکیلاند و بعد از پیاده شدن متن آنها، الیهانتخاب شده
بانی اند. عناصر زبانی شامل گفتار و رمزگان غیرزغیرزبانی تولیدکنندۀ آنها، تحلیل و توصیف شده

شامل موسیقی و افکت و عناصر پیرازبانی است. عناصر پیرازبانی شامل لحن و شدت و جنسیت 
ۀ زبان نویانامند و از عناصر ثصدا هستند. هم آنها که در زبانشناسی آنها را عناصر زبرزنجیری می

هستند.

گیرند.های پژوهش به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار میدر این بخش داده

افکت صدای قلب سالم از دستگاه کاردیو گراف
»این ضرباهنگ سمفونی حیات است.«گوینده: (با لحن نسبتاً عادی) 
بل زیر کالم گوینده بود.ادامۀ پالسی که از میان جملۀ ق

»گاهی یک صدای ناخواسته این ضرباهنگ موزون را بر هم میزند.«
افکت قلیون

»اندازد.قلیان هر سال دو میلیون و هفتصد هزار قلب را از تپش می«
صدای بوق کاردیو گراف در حالت اضطرار
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قلیان زنگ خطری برای قلب
زکارافتادهدهندۀ قلب اصدای سوت یکنواخت دستگاه نشان
پالس پیانوی آرام و البته تفکر برانگیز

های مختلف عاطفی و انگیزاننده و آماری مختلفیدر این متن که یک تبلیغ ضد قلیان است، جمله
ز توان قطعاً اعالم کرد در این سطح اشنویم که به دلیل درک پیوستگی آن میرا دربارۀ قلیان می

ر پیوندهای دیگعبارتدرستی استفاده شده است. بههای زبانی برای ایجاد متنیت بهنهرمزگان و نشا
ه نخست گویندواژگانی و معنایی در متن برقرار است و متن دارای انسجام درونی است. در جملۀ

گیرد. با تشکیل این الیه نوع شبکه (سالمت) هم الیۀ موضوع کالن آگهی (سالمت) شکل می
های بعد به همین ترتیب مفهومشده با رمزگان زبانی باشد. در جملههای تشکیلالیهتواند ازمی

لب و سالمت قدیگر سالمت به عبارتشود. بهدارتر میای سلسله مراتبی نشانسالمت در رابطه
مراتب رسد. در جریان سلسلهسپس به تأثیر قلیان در سالمت قلب و درنهایت به الیۀ پیام می

تر پیام صورت گرفته است. در ی، حرکت از الیۀ کالن موضوع به الیۀ ریزتر ولی مهمدارنشان
م رسانی هدهد، الیۀ ژانر اطالعهای از تپش افتاده با قلیان میای که گوینده آماری از قلبجمله

شود.  بازنمایانده می

گیرند.مورد بررسی قرار میاین عناصر شامل افکت و موسیقی است که در ادامه

کالن توانند الیۀ موضوعتنهایی میشود. رمزگان غیرزبانی بهمتن با افکت صدای قلب شروع می
ها در همنشینی با رمزگان زبانی به قطعیتکند که این الیه(سالمت) و نوع شبکه را بازنمایی می

هندۀآن دهای تشکیلبه این افکت و الیه» نی حیات استاین ضرباهنگ سمفو«رسند. جملۀ می
دهد. فاصلۀ کوتاه بین کالم گوینده و بخش بعدی گفتار با چند ضربه پیانوی آرام پر ارجاع می

زمان و همشنویماز آن بالفاصله کالم گوینده را میشود که نقشی جز ایجاد فاصله ندارد و پس می
شنویم. این رمزگان فوت کردن دود آن به بیرون را میغل قلیان و صدای صدای افکت غل

غیرزبانی در انسجام با عناصر زبانی به موضوع کالن یعنی سالمتی و الیۀ مضمون (تأثیر قلیان بر 
دهند. در این قسمت رمزگان غیرزبانی شامل افکت سالمت قلب) و نهی استفاده از قلیان ارجاع می
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مون شود و به الیۀ موضوع و مضی با تپش نامنظم اضافه میصدای دستگاه کاردیوگراف مؤید قلب
زند و مفهوم مرگ را تداعیشنویم که بوق ممتد میدهند. در پایان افکت دستگاهی را میارجاع می

وع از فهمیم که سیر شرها پیش گرفته، میکند. با نگاه به سیری که متن در روند ایجاد الیهمی
حیح گذاری صهای مختلف با نشانهه سیر منطقی است که در الیهقلب سالم به قلب ازکارافتاد

خصوص افکت با تداعی دوبارۀ مفاهیم ایجادشده صورت گرفته است؛ یعنی رمزگان غیرزبانی و به
اند. به دار کردهای سلسله مراتبی الیۀ موضوع کالن (سالمت) را نشانبا رمزگان زبانی، در رابطه
ای ر متن ساز تکرار و ارجاع، رمزگان زبانی و غیرزبانی افکت در رابطهعبارتی با استفاده از عنص

دهند.کنند و به پیام اصلی ارجاع میدوسویه یکدیگر را رمزگشایی می

های پیرازبانی دخیل در ایجاد متنیت این آگهی استفادۀ چندانی نشده است. ازجملۀ این از نشانه
توان به لحن و تونالیته و حتی ضرباهنگ صدای گوینده هنگام خواندن متون نی میعوامل پیرازبا

تواند در ایجاد حس و پیوستگی معنای کالن تأثیر های مختلف میزبانی اشاره کرد که در حالت
دارد.

موسیقی الکترونیک آرام
»از کنید.اندوزاد) نوزاد نعمت سالمتی را پسهمگام با زیباترین لبخند (افکت خندۀ ن«گویندۀ زن:

فزایش های خونی ابند ناف، امکان درمان بیماریهای بنیادی خون سازی سلولآیا میدانید با ذخیره«
»میابد؟

»های خونی.ترین بیماریسرطان خون، هپاتیت، تاالسمی، از شایع«
های بنیادی نوزاد دلبندتان را یان سلولمادران باردار (اکو) با مراجعه به بانک خون بند ناف رو«

»ذخیره نمایید.
»www.rsct.irآدرس اینترنتی (افکت اتصال اینترنت)«
»پل بند ناف شریان دلدادگی (اکو)، رهگذر زندگی (اکو) و پشتوانۀ سالمت خانواده«
»پژوهشکدۀ رویان (اکوی قوی)«
»3الی 26129001گیری)تلفن (افکت صدای شماره«
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کارگیری عوامل ایجادکنندۀ متنیت مثالً تکرار و ارجاع به موضوع کالم گوینده در این متن با به
های بنیادی را نشان دهد. موردبحث و ایجاد پیوستگی در تالش است تا اهمیت ذخیرۀ سلول

انی مزگان زباند. در نخستین رهمچنان پیوندهای واژگانی و معنایی، متنی منسجم تولید کرده
ایگیرند. و رمزگان بعدی الیۀ موضوع را در رابطهای از موضوع (سالمت کودک) شکل میالیه

ی خونی) هاسازی بند ناف و بیماریکنند و به الیۀ مضمون (ذخیرهدارتر میسلسله مراتبی نشان
ژوهشکدۀ یعنی معرفی پداری به پیام آگهی مراتب نشانرساند و در انتها در باالترین حد از سلسلهمی

های دیگری ازجمله های موضوع و مضمون و پیام، الیهگیری الیهرسند. در خالل شکلرویان می
گیرد.رسانی و مخاطب (مادران باردار) هم شکل میژانر اطالع

ت که ازبانی اسهای رادیویی ایران این عناصر شامل موسیقی و افکت و عناصر پیردر عموم شبکه
شود.شان پرداخته میدهندههای تشکیلدر ادامه به تفکیک به آنها و الیه

ش توان گفت که افکت در نقتری نسبت به افکت دارد و میدر این متن، موسیقی نقش کمرنگ
اد موردنظر ایجتری را در تشکیل پیوستگی در ذهن با مفهوم یک عامل تکرار و ارجاع نقش مهم

کند، جز در بخش آخر که گوینده با تأکید کمی واژۀ رویان را مطرح میکند. در این متن هم بهمی
ز رسد که یکی ااکویی به گوش می» مادران باردار«های دیگر مثالً هنگام ادای ترکیب در بخش

کنندۀ کار مهمهیههایی که ازنظر تسازی در رادیو است. این اکو در دیگر بخشراههای برجسته
ترین افکت این متن اکوست، اما افکت صدای بودند هم به کار گرفته شده است. هرچند که مهم

گیری تلفن هم در همنشینی با نوزاد در تکمیل موضوع سالمت کودک و در انتها افکت شماره
و جاعاتکنند. شبکۀ ارگرفته را بازی میرمزگان زبانی نقش مکمل در ارجاع به مفهوم شکل

های مختلف این بخش برای درک مفهوم اهمیت ذخیرۀ بند ناف، تکرارهای متنی همچنان در الیه
.سازوکار هماهنگی ایجاد کرده است
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گذاري بر عوامل زبانی، بخوانید گفتار در متون رادیویی هستند؛ این عناصر همان عوامل نشانه
طور جنسیت صدا. استفاده از صداي یک زن به ا و آهنگ کالم و همینازجمله لحن و شدت صد

نماد باروري و مادري گامی است مؤثر در ایجاد ارتباط و انسجام بیشتر با موضوع و مضمون و پیام 
دیگر از این نشانۀ زبانی در این بافت و در همنشینی با هر سه الیۀ موضوع و مضمون عبارتمتن. به
برداري شده است.بهرهدرستیو پیام به

یک قطعه پالس
اند. اي به اثر معنویت بر روح و روان داشتههاي اخیر روانشناسان توجه ویژهدر مهروموم«گویندۀ مرد:

گذاران علم روانشناسی میگه مذهب همون قدر براي پرورش و سالمت دکتر راش یکی از بنیان
داره که هوا براي تنفس الزمه، دکتر مظاهري، روانشناس، از اثرات مثبت روح و روان انسان اهمیت

».دعا و توکل میگه
انسان بدون معنویت تنهاست و ثابت شده که برخی از رفتارهاي مذهبی مثل «دکتر مظاهري:

هاي مثبت و امید به زندگی آرامش درونی رو در فرد زیارت و توکل به خدا میتونه با ایجاد نگرش
ردگی ند افسکنیک بررسی انجام شد که افرادي که پیوسته دعا می99نبال داشته باشه. در سال به د

و یه تحقیقی هم چند سال پیش در دانشگاه ویسکانسین امریکا انجام و اضطراب درشون کمتره
شون هاي پیاپی مقاومت بدنیشده بود نشان داد بیمارانی که دچار سرطان سینه بودند با دعا کردن

نیدن زنیم و منتظر شسبت به این بیماري بیشتر شده بود، درواقع ما با دعا کردن خدا رو صدا مین
»پاسخ هستیم.

فرازي از دعایی که اسامی خدا را خطاب قرار داده است.

بی هدهند، ترویج رفتارهاي مذدر این متن رمزگان زبانی در اولین جمله الیۀ موضوع را تشکیل می
و معنوي و تأثیر آن بر سالمت روح و جسم. همچون دیگر متون رایج در رادیو از عوامل انسجام 

شنویم که در همین هالۀ معنایی بخش زبانی استفاده شده است و در ادامه رمزگان دیگري را می
ضوع هاي موشنویم، به دلیل پیوستگی در تشکیل الیهرغم صداهاي مختلفی که میقرار دارند. به

مهم کند. مسئلۀصورت متنی پیوسته درک میزبانی این متن را بهو مضمون، هر مخاطب فارسی
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هاي در این متن آن است که رمزگان زبانی موضوع را تا سطح مضمون (تأثیر دعا در رفع بیماري
وتاه کهايهاي مهم در قالب برنامهعنوان یکی از الیهاند و الیۀ پیام بهروحی و جسمی پیش برده

اي مهم در برخی متون رادیویی رادیویی مغفول مانده است. رمزگان زبانی دکتر در این متن الیه
هاي رادیویی و حفظ اعتماد مخاطبان هاي مهم برنامهکند. الیۀ اعتبار که یکی از ویژگیرا ایجاد می

است. 

شوند.این متن در ادامه به تفکیک بررسی میموسیقی و افکت و عناصر پیرازبانی موجود در

جز یک پالس در ابتدا، از رمزگان معمول غیرزبانی رادیو (افکت و موسیقی) استفادۀ در این متن به
ها به دلیل نقش آن (فاصله و شنویم که در تحلیلچندانی نشده است اما در انتها بخشی را می

هم نغمات مذهبی و آیین است. این شود و آن موسیقی  محسوب میموعۀآمیزي) زیرمجرنگ
شبکه هايدیگر الیهعبارتنشان در رادیو معارف و قرآن هستند. بهقطعات از رمزگان غیرزبانی بی

ها مسدود و محدود از نوع قرآن و معارف کاربرد رمزگان غیرزبانی موسیقی را در متون این شبکه
بکۀ هاي شموسیقی در تعبیر عام آن الیههاي خاص و نبود این نشانۀی از پالسکند به انواعمی

کند. نغمات آیینی و دینی به دلیل داشتن رمزگان زبانی در متن خود معارف و قرآن را بازنمایی می
هاي موضوعی نقش دهی الیهگیرند و  در شکلدر انسجام بیشتري با رمزگان زبانی قرار می

.بیشتري دارند

لی نماید و شاید تولیدکنندۀ اثر هم با قصد قبازجمله عناصر پیرازبانی که براي نگارنده شاخص می
ی است هاي معارفاز آن بهره جسته است، استفاده از صداي مردي با تونالیتۀ آشناي بیشتر برنامه

ند و اگر این برنامه در زمان اذان پخش تواند الیۀ شبکه (قرآن یا معارف) را بازنمایی ککه می
هاي مذهبی را به موضوع اصلی بیفزاید. این شود به الیۀ زمان آن ارجاع دهد و مفهوم برنامهمی

کند. رمزگان با رمزگان زبانی و واژگان سازندۀ آن پیوستگی خوشایندي را در ذهن مخاطب ایجاد می
بارزي برده نشده است.رسد بهرۀاز دیگر عوامل پیرازبانی به نظر می
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های تک که با یک موسیقی حالت میکس شده است.صدای بوق
»های طالییثانیه«گویندۀ مرد: 
زد و تغذیه شو کی میدونست که محمدمهدی هشت ساله که تو مدرسه قدم می«گویندۀ زن: 

موقع امروز دیگه بین ما مدادرسانی بهخورد یه دفعه لقمه تو گلوش گیر کنه و در اثر عدم امی
»نباشه.
»زنگ تفریح اول بود.«مرد: 
وقتی لقمه تو گلو گیر میکنه دیگه مری بسته میشه و آبی که میدن دیگه وارد مری نشده «زن: 

»فید).......1وارد ریه (
ا رو ن آموزشچرا باید همچین اتفاق ناگواری بیفته؟ چرا نباید تمام معلم و مدیرای مدارس ای«زن: 

ببینند اگر امدادگری یا یکی از اونایی که این دوره دیده بود اونجا بود بچۀ این عزیز از بین 
»رفت.نمی

»دکتر احسان زحمتکش متخصص اطفال.«گویندۀ زن: 
بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم، فرد موردنظر رو به پهلو بخوابونیم و با انگشت اون «دکتر: 

یر کرده اگر در دسترس باشه خارج کنیم اگرنه که بهترین کار میتونه مانور ال میخه لقمه رو که گ
»که روش اجراش برای سنین مختلف فرق داره.

»کرد.اگر این مانور انجام شده بود این بچه نجات پیدا می«زن: 
کرده از ر ای که گیاز پشت میگیرن و به دو طرف جناق سینش با دست فشار میدن تا لقمه«دکتر: 

»تر بشه.دهن خارج بشه و تنفس فرد راحت
»های طالیی رو جدی بگیریم.بیاموزیم و این ثانیه«گویندۀ زن: 

وجود های افراد مختلفدر سراسر این متن موسیقی الکترونیک حالت، زیر کالم و در فواصل کالم
دارد.

کنند از مفهوم اتفاقی مهم و حیاتی. استفاده از میرمزگان زبانی در نخستین گام تعلیقی ایجاد
ای باشد بر ایجاد الیۀ موضوع کالن. رمزگان زبانی در ادامه تواند مقدمههای تعلیق ساز مینشانه

شود و گویند که گاه با موسیقی و کالم دیگر جایگزین میخارج شدن تدریجی صدا از دایره شنوایی مخاطب را می: .١
گاه با سکوت.
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ۀ موضوع گویند. الیکنند و از ماجراي گیرکردن لقمه در گلوي یک پسر میموضوع را رمزگشایی می
هاي شود و در سطحی دیگر به مضمون (آموزش کمکارتر میدگیرد و در ادامه نشانشکل می

نویم ششود و توضیحی را میتر میرسد و در ادامه مضمون مصداقیاولیه به کارکنان مدرسه) می
دهند کنند تا الیۀ پیام را شکل بهاي اولیه. در انتها رمزگان زبانی تالش میاز یک کارشناس کمک

ن داري از الیۀ موضوع باشد که در این بخش چنییام باید سطح نشانگرفته با عنوان پاما الیۀ شکل
نیست و تنها ارجاعی است به تعلیق آغازین برنامه و ارجاع به بخشی از مضمون (آموزش). نکتۀ 
دیگر قالب روایی این اثر است که در مقایسه با الیۀ اصلی قالب برنامه یعنی آگهی خدمات عمومی، 

عناصر زبانی نمود دارد و در ذهن هر یک از مخاطبان با رویدادي مشابهی تر است و در سطح فرعی
عنوان هگیرد و همین خود بکند و الیۀ بینامتنی جدیدي شکل میخارج از متن پیوستگی ایجاد می

عاملی براي پیگیري و توجه مخاطب است. رمزگان زبانی در این متن هم الیۀ اعتبار را با واژۀ
. دهنددکتر شکل می

د.شوناند که در ادامه توصیف میموسیقی و افکت و عناصر پیرازبانی از این دسته رمزگان

طور که ذکر شد یک موسیقی الکترونیک حالت استفاده شده است. در در سراسر این متن همان
زیر رمزگان زبانی مختلف توجه شود. 2و فید اوت1ینها باید به زمان فید اگونه موسیقیکاربرد این
رسد استفاده از یک موسیقی واحد در طول یک آگهی خدمات عمومی که چندان هم به نظر می

تواند ازجمله عوامل ایجاد متنیت و در حقیقت به نشانۀ ارتباط تنگاتنگ بلند نیست خود می
ویژه در این بخش رمزگان موسیقی نی و بههاي مختلف آن باشد. به عبارتی رمزگان غیرزبابخش

هاي یک روایت به هم به کار رفته است. همچنان موسیقی عنوان بستري براي اتصال تمام بخشبه
ترین نقش خود یعنی فاصله به کار رفته است.نشاندر بی

1.
2. 
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ند های مستلید شده بودند از گزارشهای باال که عمدتاً در استودیو تودر این متن برخالف متن
مردمی هم بهره جسته شده بود و همین مسئله موجب پیدایش زیرالیۀ قالب گزارشی در این متن 

کند. اما همچنان گویندگان شده است و لحن و جنسیت صداهای مختلف این الیه را بارزتر می
ده است.عمد یا به سهو استفادۀ چندانی از این عناصر نکررسمی کالم به

»ها رادیو سالمتو یادتون نره، گوش کنید و سالمت باشید.بچه«دختربچه: 
»ها حرف پدر و مادرتونو گوش کنید و همیشه دستاتونو با آب و صابون بشورید.......بچه«دختربچه: 
»البته یادتون نره با صابون مایع.«دختربچه: 
»ونو با خود به بیمارستان نبرید.های کوچولوتبچه«دختربچه: 
»ها رو به مراکز آلوده نبرید.بچه«دختربچه:

»از مترو و اتوبوس اومدید دستاتونو خوب بشورین.«دختربچه: 
»کاغذی استفاده کنید.حتماً در هنگام عطسه و سرفه از دستمال«دختربچه: 
عالمه دکتر داره، زنگ بزنید و هرها دارید رادیو سالمت یهاگر سؤالی در مورد بیماری«دختربچه: 

»سؤالی که دلتون میخواد بپرسید.
طور که در بخش مربوط به پی.اس.ای. آمد هر آگهی بنا بر آنچه اساتید فن معتقدند و همان

ه ترین و مؤثرترین شکل خود ساختتبلیغات عمومی با هدف تبلیغ یک مورد اجتماعی و در کوتاه
های تبلیغات عمومی به حساب توان در زمرۀ آگهیمتن را عمالً نمیشود. گذشته از آنکه این می

هایی قرار داشت که به دست نگارنده رسیده است و ازآنجاکه آورد، اما با توجه به آنکه در لیست داده
کنیم تا ببینیم آیا به لحاظ ها را در بر دارد، بنابراین آن را بررسی میبخشی از هدف آگهی

توان این مورد را از لیست ا توجه به اهداف یک آگهی خدمات اجتماعی میشناسی هم بنشانه
نقشی شناسی در تعریف قالب برنامۀ رادیوییدیگر آیا نشانهبیانپی.اس.ای. ها کنار گذاشت یا نه؟ به

کند؟ایفا می

یۀ کنند و در احتمالی دور المیدر این متن رمزگان زبانی در اولین گام خود الیۀ شبکه را بازنمایی 
ی کودک مبنی بر دعوت از دهند. در نخستین جملهموضوع کالن سالمت را هم تشکیل می

کودکان دیگر به شنیدن رادیو سالمت، ما بیشتر متوقع شنیدن یک آرم استیشن از شبکه سالمت 



87...ای شناسی الیهکارکرد نشانه

شنویم که کودکمیسالمت کودکان. اما در ادامهدارکردن موضوع سالمت به شویم، با نشانمی
ي دهد و در مرحلۀ بعد رمزگان زبانی با ارائههاي بهداشتی ارائه میموردنظر به کودکان دیگر توصیه

یگري هاي دهاي بعد توصیهروند و در جملهگیري الیۀ مضمون پیش میاي به سمت شکلتوصیه
کند. دار میجدیدي نشانشنویم که هر یک در الیۀ پیام، موضوع کالن سالمت را با مضمونرا می

یک هاي بعدي درشود و معرف شبکۀ سالمت است با جملهجملۀ اولی که از زبان کودکی بیان می
اي متفاوت ههاي مضمون و پیامگیرند. با توجه به رمزگان تولیدشده و ایجاد الیهپیوستار قرار نمی

اي اب آورد. ما در تحلیل الیهتوان این متن را در این سطح یک آگهی خدمات عمومی به حسنمی
ها هستیم که در جهت ایجاد متن و گاه بینامتنی منسجم کار ها به دنبال روابطی بین الیهنشانه
کنند.می

کنیم. در ادامه موسیقی و افکت و سپس عناصر پیرازبانی آن را بررسی می

شده با هاي تشکیلمزگان غیرزبانی و بدون توجه به ضعف موجود در الیهدر مورد عناصر و ر
انست بهترین توهایی با ریتم و رنگ کودک میرمزگان زبانی، شاید بتوان گفت که استفاده از پالس

انتخاب باشد. 

ان زبانی در انتقال هاي ایجادشده توسط رمزگلحن و صداي کودک هم بدون توجه به ضعف الیه
جاست.هاي بهمت، یکی از انتخابمضمون سالمت کودکان در رادیو سال

شناسی اي چنین برآمد که نشانهشناسی الیههاي این پژوهش براساس طرح نشانهدر تحلیل داده
راههاي رسیدن به عنوان یکی ازتوان بهاي در تحلیل متون رادیویی هم کارکرد دارد و میالیه

ا هدف شده و همگانی آنها بهاي تشکیلبهتر در انتقال پیام به مخاطب از طریق بررسی الیهنتیجۀ
مدت رادیویی هاي کوتاههاي مهمی که در این قالب برنامهبرنامه از آن بهره جست. ازجمله الیه

) 1387و 1382سجودي (توان به موضوع و مضمون و پیام اشاره کرد که در طرح شکل گرفت می
عۀمراتبش زیرمجمواشارۀ مستقیمی به آن نشده است. سجودي موضوع را با تمام مراتب سلسله

توان در الیۀ عنوان تنها نام شبکه، نام گروه، داند. به نظر نگارنده میالیۀ کالنی به نام عنوان می
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عی ای جداگانه قائل بود که تابم الیهنام برنامه و نام آیتم را گنجاند و برای موضوع و مضمون و پیا
ای به نام اقتصاد حتی اگر مثالً موضوع دیگر مثالً در شبکهعبارتهای عنوان هستند. بهاز الیه

ود. از دار ششود، قطعًا انتظار داریم موضوعات با مضمون اقتصادی نشانخانواده یا سالمت کار می
وعات کنند ولی موضو در خالل برنامه تغییری نمیطرفی عناوین در هر متن رادیویی واحد هستند

های بلندمدت ازجمله قالب خصوص در برنامههای برنامه به ممکن است به فراخور قالب و بخش
تعاملی با مضامین مختلفی پیوند بخورند.

شده در این پژوهش، الیۀ کالن عنوان فقط در سطح شبکه (سالمت) بازنمایی های تحلیلدر آگهی
ن توان چنین نتیجه گرفت که ارتباط معناداری بیو خبری از سطح الیۀ نام برنامه نبود. پس میشد 

قالب برنامه (پی.اس.ای) و الیۀ عنوان وجود دارد.
دار کردن الیۀ موضوع و پیشبرد آن به سمت رمزگان زبانی در این متون بیشتر در جهت نشان

ه یا همان تأثیرگذار در این متون همین رمزگان کردند. رمزگان گردانندمضمون و پیام عمل می
توان در مورد دیگر متون هم سنجید. از بین رمزگان غیرزبانی، زبانی هستند. این موضوع را می
ها در سازی بیشترین کاربرد و تأثیرگذاری را دارد. در این آگهیرمزگان افکت در این قالب برنامه

رین تعنوان اصلییۀ کالن موضوع را دارند. موسیقی بهها حتی نقش ارجاعی به المواردی افکت
ندرت نقش تداعی گری داشته های خدمات عمومی بهنشانه در عوامل غیرزبانی، در قالب آگهی

عنوانهای عمومی شبکه سالمت که مورد بررسی قرار گرفت، بهباشد و عموماً، حداقل در آگهی
در همین راستا و برای نخستین بار نگارنده مفهوم آمیز صوتی کاربرد. موسیقی فاصله و جز رنگ

داری در مورد این مراتب نشاناستفاده در رسانۀ رادیو و مفهوم سلسلهداری کدهای قابلنشان
طیف توان با دقت بیشتری و درها ازجمله موسیقی را بازتعریف کرد؛ که البته این مورد را مینشانه
های مختلف رادیویی سنجید. با این توضیح که با قائل شدن های عمومی شبکهتری از آگهیوسیع
توان چنین در نظر گرفت که در مورد موسیقی از داری برای مفاهیم مختلف میمراتب نشانسلسله

له موسیقی دار ازجمکالم آن تا گونۀ با کالم آن و حتی فراتر از آن یعنی موسیقی شناسنامهحالت بی
ورت که داری قائل باشیم، به این صنشانی تا نشانمراتب از بیسلسلهنوعی ازتوانیم بهفیلم می

اصله و عنوان فکنندگی رادیو عموماً بههای تهیهکالم حالت و فضا که طبق درسنامهموسیقی بی
یقی ترین نوع موسیقی و موسنشانشود، بیهای گوناگون استفاده میآمیز در فواصل بخشجز رنگ

صی گری و ارجاع به فضای خاار ازجمله موسیقی فیلم که معموالً در حالت تداعیدبا کالم شناسنامه
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طور که گفته شد در این دسته از متون رادیویی دارترین گونۀ آن است. که همانرود نشانبکار می
ترین حالت خود به کار رفته است.نشانعنوان یکی از عناصر غیرزبانی در بیموسیقی به

ی نشان در کنار رمزگان زبانی، جایگاه خاصعنوان عناصر ثانویۀ بیجز مواردی بهبهعناصر پیرازبانی
های مهم متن ندارند.در بازنمایی الیه

د و کنای به نام ژانر اشاره میای رادیو به الیهشناسی الیهسجودی در آخرین طرح خود از نشانه
داند. و در هیچ بخشی از موعۀآن میرسانی و ... را زیرمجانواع ژانر خبری، سرگرمی، اطالع

های رادیویی ازجمله عناصریکند. قالب برنامهها اشاره نمیای خود به قالب برنامههای الیهتحلیل
توان های دیگر را محدود یا مسدود کند. بنابراین، میتواند کاربرد رمزگان و حتی الیهاست که می

های های رادیویی در نظر گرفت با نام قالب. انواع قالبنامهای در برشناسی الیهالیۀ کالنی در نشانه
ر و نمایش، فیچای) و گزارشی و پی.اس.ای. و فیچر و مینیتعاملی و گفتگو و ترکیبی ساده (مجله

ها شود که با انتخاب آن برخی الیهزیرمجموعۀ این الیه هستند. اهمیت این الیه آنجا پدیدار می
شوند. مثالً در صورت فعال شدن الیۀ قالب پی.اس.ای. اهی مسدود میو حتی رمزگان محدود و گ

شود. در معنای عام آن، عمالً الیۀ نوع برنامه زنده مسدود و کاربرد موسیقی هم محدود می
توان های رادیویی جای آن خالی است و میای برنامهشناسی الیهالیۀ دیگری که در طرح نشانه

تواند زیرمجموعۀمهم به شمار آورد الیۀ اعتبار است. این الیه میهایآن را ازجمله زیرالیه
های مختلف شکل بگیرد. مثالً در زیرالیۀ ژانر خبری وجود این الیه در تأثیر خبر بر شنونده الیه

وگو محور، در جذب و باور و همراهی مخاطب بسیار اثرگذار است. یا مثالً در زیر الیۀ قالب گفت
فعال شدن این زیر الیه در پی.اس.ای. خیلی رایج نیست.تأثیرگذار است.

شناسی سجودی به شده الیۀ مخاطب شکل گرفت که در طرح نشانهدر دو مورد از متون تحلیل
واند تهای دیگر بسیار اهمیت دارد تا جایی که میای نشده است. این الیه هم چون الیهآن اشاره

ود یا مسدود کند.ها و کاربرد برخی رمزگان را محدالیه
های های زبانی، غیرزبانی و روش رمزگشایی آنها در متون رادیویی تابعی از الیهکدها و نشانه

عاملی، تۀ)، موضوع، قالب (پی.اس.ای، برنامکالن رسانه و ابزار، عنوان (شبکه، گروه، برنامه، آیتم
زمان ارائه، زمان پخش برنامه ی)، مدتمسابقه و جنگ، خبر، و ...)، ژانر، نوع برنامه (زنده یا تولید

توان به پیروی از دیگر میعبارتو مخاطب آن متن است. به(صبحگاهی، ظهرگاهی، و...)
ای برای متون شمول از مدل نشانه شناختی الیهساختگرایانی چون چامسکی، دستوری جهان
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اصلی رسانه، عنوان، موضوع، های تبع آن متون رادیویی ارائه کرد که در آن الیهای و بهرسانه
زمان برنامه (کوتاه یا بلند) و زمان پخش و مخاطب آن وجود دارد که در هر قالب، نوع برنامه، مدت

نامد، در تعامل با هم می1های اصلی الیه فرعی دیگری که نگارنده آن را زیر الیه یک از این الیه
ها در محور همنشینی و تحت تأثیر هر یک یهقرار دارند و رمزگان مختلف در هر یک از این زیر ال

ب کوتاه تناسب قالگیرند. در این پژوهش تولیدکنندگان متن، بههای کالن کنار هم قرار میاز الیه
حلیلی توان در تتری بهره برده بودند که میهای خطی و سادهرسانی سادۀ آن از نشانهو ویژگی پیام

ن را بیشتر کاوید.آسازی رادیویی ههای برنامای با دیگر قالبمقایسه
های دیگری هم قائل بود که پیش از تولید عموماً توان به الیههای ذکرشده میدر کنار تمام الیه

ها شاملکنند. این الیهها را محدود و مسدود میگیری برخی الیهکاربرد برخی رمزگان و شکل
سازی و مناسبات اجتماعی زمان برنامههای عواملسازی سازمانی و نگرشهای برنامهسیاست

گوید. فرض میهای پیشفرض وجود دارند و نگارنده به آنها الیهصورت پیشها بهاست. این الیه
های سازمانی، الیۀ نگرشی شاملهای ناظر برگرفته از سیاستفرض شامل الیهالیۀ کالن پیش
اعی روز و مناسبات سیاسی و اجتماعی عوامل و الیۀ اجتماعی شامل مسائل اجتمۀنگرش و سلیق

ان سازان رادیو قرها مهم است زیرا مثالً براساس محتوای الیۀ ناظر، برنامهاست. توجه به این الیه
محدود ها استفاده از برخی رمزگاننباید از رمزگان موسیقی استفاده کنند. یا مثالً در برخی مناسبت

مضمون مجاز نیست.  های موضوع وشود و تشکیل برخی الیهمی
های امهای برنشناسی الیهها به دست آمده است، الگوی نشانهدر ادامه و با توجه به آنچه در تحلیل

شود.ای به شکل زیر پیشنهاد میالیه

1.
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ــه   ــر یــک از الی ــاال مشــخص اســت ه ــایی از  چنانچــه در شــمایل ب ــراي بازنم هــاي کــالن ب
ــی   ــتفاده م ــاوتی اس ــان متف ــد. الرمزگ ــهکنن ــه ی ــالن و زیرالی ــاي ک ــاس  ه ــی براس ــا همگ ه

ــام  ــان ن ــده ماهیتش ــذاري ش ــانی و    گ ــر پیرازب ــامل عناص ــانی ش ــانی و غیرزب ــان زب ــد. رمزگ ان
هـاي  کننـده و بـه اقتضـاي حضـور در هـر یـک از الیـه       موسیقی که متناسب بـا تصـمیم تهیـه   

هـم قابـل   هـا بـا  تـر باشـند. حتـی نحـوة همنشـینی الیـه      تـر یـا فرعـی   توانند اصـلی اصلی می
هـا دوسـویه اسـت و در هرلحظـه هـر      اي بـین الیـه  بینی و چیـنش اسـت. ارتبـاط شـبکه    پیش

هـاي دیگـر مـرتبط    تواند براي ایجاد ارتبـاط داللـی بهتـر بـا زیـر الیـۀ خـود یـا الیـه         الیه می
سـازي رادیـو سـبب توجـه بیشـتر بـه       اي و کـاربرد آن در برنامـه  شناسی الیـه باشد. درك نشانه

هـاي ناهمسـو از   بـر آنکـه تعـداد خـوانش    شـود و عـالوه  نشـینی و جانشـینی مـی   محورهاي هم
سـاز ایـن امکـان را    کنـد، بـه برنامـه   دهد و از سـوءتفاهم جلـوگیري مـی   متن پیام را کاهش می

تر کند.دهد تا بتواند آنچه را در ذهن دارد به برداشت مخاطبش نزدیکمی
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