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  ريزي گفتماني راديو و برنامه

  * دكتر حسن بشير،����عبدالكريم خيامي

  يدهچك

هاي راديويي به طرح برنامـه   اندازها و شعارهاي منتخب شبكه      ي براي تبديل چشم     ريز  امروزه برنامه 
ريـزان ايـن    اي جدي وگاه مبهم، پيش روي مـديران و برنامـه   عنوان مسئله سازي، به  و سپس برنامه 

ـ                 زيرا روش . رسانه قرار گرفته است    واقص و  هاي سنتي و تجربي اتخـاذ شـده در ايـن زمينـه از ن
  .برند بودن يا فقدان جامعيت رنج مي هايي چون ايستا  ضعف

هاي راديويي و طرح استفاده  ريزي براي شبكه بنابراين هدف اين مقاله تحليل اصول و شرايط برنامه
بـر ايـن    . از فرايند معكوس تحليل گفتماني به عنوان روشي نوين براي حل مسئله ياد شده اسـت               

ريزي راديويي شامل توجه به نظام اجتمـاعي،          يان اركان اصلي برنامه   اساس كوشش شده است با ب     
هـاي گفتمـاني و نيـز         اي و همچنين شرح اصول نظريـه        هاي رسانه راديو و مأموريت شبكه       ويژگي

مراحل فرايند تحليل گفتمان و مرور اجمالي انواع و سطوح آن، شناسايي و درك بهتري از مبـاني                  
بـه  ) از گفتمان تا متن   (وع صورت گيرد و در نهايت، مدلي معكوس         نظري و مفاهيم مرتبط با موض     

  .ريزي محتوايي راديويي، تبيين شود منظور برنامه
  

  ريزي، تحليل گفتمان، راديو، گفتمان، نظام اجتماعي  برنامه:كليد واژه
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  مقدمه

ان اندازهاي مورد نظر مدير     تالش فراواني براي تبديل شعارها و چشم       ،هاي اخير  در سال 
 صـورت گرفتـه  هاي مختلف راديويي  هاي صداي جمهوري اسالمي ايران به برنامه    شبكه
 فراينـد   ،هـاي راديـويي    بـراي هـر يـك از شـبكه        » شعار«جدا از نحوه انتخاب      اما   است

هـاي   هايي كه هر روز از آنتن شـبكه        سپس توزيع و تبديل آن به برنامه       تحليل و  ، تشريح
   .اي مدون بررسي نشده است به شيوهتاكنون  شوند، گوناگون پخش مي

 در حد تعيين راهبردهاي كالن و با استفاده از مفـاهيم            ،ها در اين زمينه    عمده فعاليت 
تحليـل  . مديريت به انجام رسيده اسـت  علم ريزي و سياستگذاري در فرايندهاي برنامه  و

اري گـذ  پايـه  ، )هـا  هـا و تهديـد     فرصـت ( و خـارجي  ) ها قوت ها و  ضعف( محيط داخلي 
 ،در نهايـت   هدفگـذاري و   ،)هـا   ارزش و   انداز چشم مأموريت،( هاي سازماني  گيري جهت

   .)45 ص ،1383 داوري،(ياد شده هستند  اركان اصلي فرايند ازجمله، راهبردهاتدوين 
ريـزي و سياسـتگذاري بـراي رسـانه،           برداري از اين شيوه برنامه      رسد الگو   به نظر مي  

به عبارت ديگر، به كارگيري اين الگـوي  . هاست رخي كاستينيازمند بازسازي و تكميل ب 
 اي بـودن و     ـ كـه خاسـتگاهي صـنعتي و نظـامي دارد از ويژگـي چنـد اليـه                   ريزي  برنامه

  ماننـد  صـدا محـور    اي سـريع و    رسـانه براي  بويژه  . برخوردار نيست پذيري الزم     انعطاف
هـاي    ژه پـس از سـال     بـوي (از سوي ديگر، در وارسي محيط خارجي رسانه راديو          . راديو
هاي نوين رو بـه تزايـد و بـه سـرعت متغيـر                ها و چند رسانه     با سپهري از رسانه   ) 1370

هاي راديويي به نتـايج تحليـل         ها و برنامه    مواجهيم كه فرصت چنداني براي اتكاي شبكه      
چنانچه بتوان با روزآمدي پيوسته از اين نقيصه عبـوركرد، بـاز            . دهند  محيط خارجي نمي  

هـاي      سـازان قـادر بـه انتخـاب         ريزي محتـوايي، برنامـه      ن حلقه اين شيوه برنامه    در آخري 
  .نخواهند بود) محتوايي و ساختاري(سازي  مشخص عناصر برنامه
 هـاي مـورد نيـاز، اسـتفاده از فراينـد           هاي ياد شده و تقويت ويژگي       براي رفع كاستي  

نظـر نگارنـده    از .مقاله اسـت  پيشنهاد اين سازي، ريزي و برنامه    در برنامه  تحليل گفتماني 
ريزي محتـوايي را ارائـه    توان با اعمال معكوس فرايند تحليل گفتماني، مدلي از برنامه       مي
 عرضه پيام، قابليت انعطاف بيشتري داشته باشـد و          ضمن توجه به محيط توليد و      كهداد  

رنامـه  هـاي كـالن يـك شـبكه يـا ب      هاي مفقود ميان شعارها يـا پيـام    حلقه يا حلقه  بتواند  
  .دكن شناسايي و اعمالسازي را تا حد قابل توجهي  هاي برنامه راديويي و عناصر و آيتم
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هـاي بعـدي ايـن مقالـه، تاريخچـه،       براي درك هر چه بيشتر تحليل گفتمـان در قـسمت         
ريزي راديـويي بـر اسـاس روش          هاي مرتبط با آن بيان و سپس مراحل برنامه          مفاهيم و مؤلفه  

  .شود صيل ارائه ميتحليل گفتماني به تف

  تحليل گفتماني

  تاريخچه و تعريف مفاهيم) الف

هـاي مختلـف     اي در عرصـه    ، غني و بين رشـته      امروزه تحليل گفتمان به رويكردي نوين     
شود كه ارائه تعريفـي جـامع و مـورد اتفـاق از آن               علوم انساني نسبت به متن اطالق مي      

 »گفتمـان «دگي و ابعاد گونـاگون واژه       اين دشواري بيشتر ناشي از پيچي      .نمايد دشوار مي 
است كه از سطحي كامالً انتزاعي در فلسفه تا سطح ساختارهاي فراتر از يـك جملـه در                 

ها به همـين واژه كليـدي        ها و رويكرد   به فراخور تعريف   .شناسي قابل تعريف است    زبان
  .شوند هاي گفتماني نيز ظاهر مي است كه انواع تحليل
 . بـه كـار رفـت     1952 سـال   در 1مقاالت زليگ هـريس    در  بار  اولين ،تحليل گفتماني 

 البتـه در مقـاالت هــريس، ايـن اصــطالح بـراي توضـيح مطالعــات او در توسـعه دســتور      
  ).210، ص 1952هريس،  ( به كار رفته بود و رويكردي ساختارگرايانه داشت2ريوگشتا

ي گفتمـاني را در     ها  ترين انواع تحليل    مهم) 167، ترجمه محمدي، ص     1382 (3سارا ميلز 
، »گـران گفتمـان     تحليـل «هـاي     او براي اين سه گروه، عنـوان      . سه دسته بازشناسي كرده است    

در دسـته اول، گفتمـان در   .  را برگزيده است»شناسان انتقادي  زبان« و   »شناسان اجتماعي   روان«
 .يابد هاي جمله گسترش مي رود كه به فراسوي مرز   توضيح ساختاري به كار مي

 هاي ساختاري مافوق سطح جملـه مـورد نظرنـد،      ته دوم، گر چه باز هم واحد      در دس 
همزمان تحليلگران دغدغه مفهوم قدرت را نيز دارند و از ايـن دريچـه بـه تحليـل مـتن                  

جهـت اهـداف سياسـي       متون را در   به طور اساسي،   شناسان انتقادي،  اما زبان  .پردازند مي
ثير روابـط   ألوژي و زبان و نيز كشف فرايند ت       كشف رابطه تنگاتنگ ايدئو    .كنند تحليل مي 

  .استجمله اهداف اين گروه   از،اجتماعي در توليد گفتار يا متون مكتوب

                                                      
1. Zellig Harris       2. transformational grammar       3. Sara Mills 
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 شـناختي،  هاي زبان  استفاده همزمان از تحليل   ،شناسان انتقادي  جمله نقاط قوت زبان    از
   .)60 ص ،1383 خيامي،(و نيز توجه به بافت اجتماعي است  هاي بينامتني تحليل

 براي تحليل انتقـادي گفتمـان فـراهم آورده اسـت،            1در الگوي نظري كه نورمن فركالف     
، قـدرت را از طريـق    اين روابط . شود  توليد متن و گفتمان از روابط قدرت در جامعه آغاز مي          

هـاي    ها نيز از طريق نهادهاي اجتماعي و بـويژه نظـم            ايدئولوژي. كنند  ها اعمال مي    ايدئولوژي
  ).151، ص 1385زاده،  آقاگل(پردازند  ها، به توليد متن مي ته به اين نهادگفتماني وابس

سـطح    صـورت مـتن،    ،سـطح اول  . گيرد  نيز براي متن چهار سطح در نظر مي        2كرس
بـه نقـل از     (  ايـدئولوژي  ،هـا و سـطح چهـارم        گفتمـان  ،سـطح سـوم     معناي مـتن،   ،دوم

كنار   كه در   را  خاص    هاي    گفتمان بندي  ايدئولوژي پيكره  ،از نظر او   ).147 ص ،زاده  آقاگل
 معنـايي   يهاي ها نظام  گفتمان كرس نيز،    از نظر   ،  در نتيجه  .كند  تعيين مي     ،دارند  حضور   هم

واكـنش بـه    هـا خـود در   اند و اين نهـاد     هاي خاصي جاي گرفته    هستند كه در درون نهاد    
 هـدف  ،از ايـن رو  .شـوند  ها معين مي  ايدئولوژي از طريق تر اجتماعي    ساختارهاي بزرگ 

سـاخت درونـي آن نيـست بلكـه كـشف             تنهـا تحليـل مـتن و       ،تحليل گفتمان انتقـادي   
 .)1995 ،3دلينگر(د ان شدهتري است كه بر متن مستولي  ساختارها و نهادهاي بزرگ

هـاي نظـري ماركسيـسم و          با مبنا قـرار دادن و در آميخـتن سـنت           ،5 و موفه  4اما لكالو 
گـرا در حـوزه    اي پساساخت ، به نظريه)دو ساختگرا هستند  كه هر    (6شناسي سوسوري   زبان

هاي ايـن    كه تفاوتي آشكار با ديگر نظريه     ) 2002،  8 و يورگنسن  7فيليپس(اند    گفتمان رسيده 
گرايي دارد، تمامي امـور اجتمـاعي را محتمـل            اين نظريه كه خصلتي ضد ذات     .  حوزه دارد 

  ).140، ص 2000، 9ثهوار(كند  داند و دعاوي صدق و كذب را رها مي مي
 خلق معنا به مثابه يـك فراينـد اجتمـاعي شـامل عمـل تثبيـت           ،از نظر لكالو و موفه    

هـاي سـياري     ها و دال   جهان اجتماعي مملو از نشانه    ). 75 ص ،1384 سلطاني،( معناست
تثبيت معنـاي   . گيرند  متفاوتي به خود مي    »معاني« يا   »ها مدلول« يا   »مالكان«است كه مدام    

 ،ها براي هميشه غير ممكن است اما در يك محـدوده معـين زمـاني و مكـاني                  هاين نشان 

                                                      
3. Dellinger 2. Kress 1. Norman Fairclough 

6. Sosor 5. Mufe 4. Lacula 

9. Howarth 8. Gorgensen 7. Phillips 
 1 -  
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كار گفتمان ايجاد همين پيونـد نـسبي ميـان           .رسد   به نظر مي    ممكن و حتي ناگزير    يكار
االذهـاني جامعـه يـا گـروه      اي كـه در فـضاي بـين     معاني خاص است به گونه  وها   نشانه

  .خاص، كامال طبيعي و رايج بنمايد
هاي شناور موجـود و سـپس تعيـين معـاني معـين              ها، از ميان دال    نتخاب دال فرايند ا 
هـاي مـرتبط كـه حـول      و ايجاد ساختماني از دال) و طرد ساير معاني محتمل   (براي آنها   

  . گيرد  انجام مي2بندي  گرد هم آيند، از طريق مفصل1يك دال مركزي
ايجـاد   يان عناصر گونـاگون   اي را م    بندي هر كنشي است كه رابطه       به عبارت ديگر، مفصل   

 .)7 ، ص 1377تاجيـك،   (اي كه هويت آنها بر اثر ايـن كـنش تغييـر كنـد                 كند، به گونه    مي
لكـالو و   . گوينـد  مـي مند است كه به آن گفتمـان         بندي، كليتي ساخت   حاصل اين مفصل  

) گفتمان(مند حاصل از آن      كليت ساخت  نيز و) بندي مفصل( موفه براي تبيين اين فرايند    
  :  ترين آنها عبارتند از اند كه مهم هيم خاصي را از هم متمايز كردهمفا

  . اند بندي قرار نگرفته هايي كه در فرايند مفصل  نشانه:3عنصر) الف
بنـدي قـرار گرفتـه، وارد شـبكه          ينـد مفـصل   ااي كه در فر     نشانه :4گشتاور يا وقته  ) ب

 دليـل هـا بـه    يـن نـشانه  معنـاي ا  .هاي ديگر جوش خورده اسـت  گفتمان شده و با نشانه   
 اين توضيح آخر ناظر به نگـاه سوسـوري بـه دال و            . شود تفاوتشان با يكديگر تثبيت مي    

  .  استمدلول
. اند  مبهم به كار برده    ي اين واژه را لكالو و موفه به صورت        :5گي  گونه  حوزه گفتمان   ) ج

ـ  در اينجا مطابق نظر يورگنسن و فيليپس حوزه گفتمـان          معـاني و  گـي را بـه همـه        هگون
 در  الزامـاً ،هـا  ايـن معـاني و نـشانه     . كنـيم  هاي خارج از يـك گفتمـان اطـالق مـي           نشانه

بندي گفتمان مورد نظـر      اند و همين كه وارد شبكه مفصل       هاي رقيب مستقر نشده    گفتمان
  .گيرند گي قرار مي هند در حوزه گفتمان گونشابنشده 
شانه برجسته و ممتـازي اسـت كـه    ن نقطه تالقي يا همان دال مركزي، :نقطه تالقي ) د
  .شوند بندي مي كنند و به هم مفصل هاي ديگر در سايه آن نظم پيدا مي نشانه
از » نظـم گفتمـاني    «  اصطالح ،براي تكميل بسته مفهومي مورد نياز      :نظم گفتماني ) ـه

                                                      
3. element 2. articulation 1. nodal point 

5. field of discursivity 4. Moment 
 1 -  
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ه  اقتباس كـرد   1گر چه او نيز اين واژه را خود از فوكو         . گيريم  نورمن فركالف را نيز وام مي     
هـاي رقيـب      ها كه از طريق گفتمان      آن دسته از نشانه   ). 1384فوكو، ترجمه پرهام،     ()1(است

اند و در عين حال قرابتي به گفتمـان مـورد اشـاره دارنـد، در حـوزه نظـم              مند شده   ساخت
هـاي    گفتمانـ     هايي كه در طب سوزني و انرژي درماني         مانند نشانه . گيرند  گفتماني قرار مي  

  .اند بندي شده ـ مفصل  پزشكيرقيب گفتمان
 كه همان به دست آورد    را  توان كاركرد ديگري از گفتمان        اكنون مي  باالبا توضيحات   

  .ست» فرايند تبديل عناصر به گشتاورها«

  ريزي  مراحل برنامه) ب

اي بـراي تحليـل و       شد، تحليل گفتماني، رويكردي غني و بين رشته        گفتهگونه كه    همان
هـاي    تر اين روش، عـالوه بـر تحليـل          در انواع جديدتر و كامل    . ت يك متن اس   بازفهمي

 نيـز   شناختي، توجه به بافت اجتماعي كه متن در آن توليد شـده اسـت و                شناختي و زبان    واژه
) 43 ، ص 1383، ترجمه اجاللـي،     2آسابرگر(تر خلق شده      اثرپذيري آن از ديگر متون پيش     

 ه، بازيـابي نقـش  اني از منظر لكالو و موفه مغايت تحليل گفت   ،ين ميان  ا در. شود  لحاظ مي 
خـالف فراينـد تحليـل؛ در مقـام          امـا بـر    .مـتن اسـت    بندي گفتمـاني حـاكم بـر       مفصل
 ريزي؛ با متني آماده و پيش رو مواجه نيستيم بلكه فاعالن مـتن در مقـام توليـد آن             برنامه
مـواره بـا    ه)   آن گـسترده بـه معنـاي     (البته بديهي است كـه فراينـد توليـد مـتن            . ندهست

ريـزي شـده و       اي از عوامـل برنامـه       هاي طراحي شده همراه نيست بلكه مجموعه        آگاهي
ريزي آگاهانـه     طور خاص، برنامه  ه  اما موضوع مقاله حاضر، ب    . خالت دارند نشده در آن د   

  .اي در راديو است براي توليد متن رسانه
 در(اي     متن رسانه   فاعالن همندي از فرايند معكوس تحليل گفتماني براي مجموع         بهره

 براي توليدات خود ابتدا فضاي اسـتعاري      كهآورد    اين امكان را فراهم مي    ) اينجا راديويي 
 و سپس مطابق با آن به انتخـاب و          كنندرا ترسيم   ) 1384 ص ،153سلطاني،  (و گفتماني   

 تواند عالوه بر افزايش     اين امر مي   .كنند و آن را توليد      بپردازندچينش محتواي متن خود     
عنصر آگاهي در حين توليد متن، بخشي از مزاياي مربوط به اين روش تحليل را به متن                 

                                                      
1. Foko        2. Asa Berger 
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امتيازاتي چون توجه به بافت و محيط منفصل و متصل متن، توجـه             . دكناي منتقل     رسانه
 و تمايز   در نظر گرفتن ابعاد گوناگون موضوع، تشخيص      ها،    به گفتگوهاي بينامتني برنامه   

 نخستين گـام     ترديد، بي... .  و) با تعريف ارائه شده   (ها در برنامه     انواع عناصر و گشتاور   
 .اي از منظـري گفتمـاني اسـت          خاص رسانه  »متن« شناخت معنا و جايگاه      ،در اين زمينه  

 بسته به نوع موضوع، مورد استفاده خواهند بود و اعمال        ، شده يادناگفته پيداست مراحل    
  .داشت نخواهد ت ضرور، و موضوعاتتمامي آنها با جزئيات براي انواع مفاهيم

به منظور معرفي، تبيين و استفاده هر چه مؤثرتر از فرايند معكوس تحليـل گفتمـاني                
سازي، در قسمت بعدي مقاله حاضر، مراحل اعمـال ايـن             ريزي و برنامه    در فرايند برنامه  

  .شود شيوه به تفصيل ارائه مي

 تعيين جايگاه گفتماني متن راديويي  :گام اول

هـا برسـاخته     سـاختاري معنـادار اسـت كـه از نـشانه           شناسي، يژه در نشانه  بو »متن«اژه  و
» text«  در مقابـل   »متن«استفاده از واژه    ). 450، ص   1388، ترجمه تقويان،    1ادگار(شود    مي

 اهميـت   اين واژه در راديوـ به دليل     .  رود  در فارسي، بيشتر براي نوشته يا نوشتار به كار مي         
بنـدي كالسـيك و چهارگانـه      كاربرد بسيار دارد تا آنجا كـه حتـي طبقـه        ـ درجه اولي آن  

 بر اسـاس ميـزان      ،شود كه هنوز هم گاهي اعمال مي     )د .ج .ب .الف( هاي راديويي  برنامه
 متن معادل   ، در اين معنا   .)118 ص ،1385 خجسته،(استفاده از متن صورت گرفته است       

 هـاي گفتمـاني،   اما در نظريـه .  است »writing« يا   »inscription«هاي انگليسي چون     واژه
چـه يـك مـتن اغلـب وجـودي            گر ،به عبارت ديگر   .تواند يك متن باشد    هر چيزي مي  

يـك   توان يـك عكـس،   مي به اين ترتيب . متني نوشتاري نيست، به ضرورت ،مادي دارد 
مـه   ترجادگـار، ( اي پوشاك را نيز مـتن بـه شـمار آورد    يا گونه يك پيام بازرگاني،  ترانه،

جملـه بـه دليـل     از، گسترش كاربرد مفهوم گفتمان در علوم گوناگون نيز . )1388تقويان،  
 ،مبتني بـر همـين انديـشه    .هاي اخير است  در دهه»متن«همين گستردگي و تنوع معنايي  

  :تواند در معاني زير مورد استفاده باشد در مقاله حاضر متن مي
 ) نوشتارهاي يك برنامه(سازان راديويي  امهمتن به همان معناي اصطالحي در ميان برن. 1

                                                      
1. Edgar 
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  )مجموعه نوشتارها و گفتارها( مجموعه كالم در برنامه راديويي ايمتن به معن. 2
  )سكوت هاي ويژه، جلوه موسيقي، كالم،(متن به معناي يك برنامه كامل راديويي . 3
  متن به معناي جدول پخش يك شبكه راديويي. 4

همان گونه كـه    . يويي در فرايند تحليل گفتمان تعيين شود      اكنون بايد جايگاه متن راد    
هاي مهم در اين فرايند، تحليـل مـتن در بافـت مـوقعيتي و                  فرض  گذشت، يكي از پيش   
نورمن فركالف در اين زمينه دو نمودار مرتبط به هم را ارائه كرده             . زمينه اجتماعي است  

، 1379پـور،   بهـرام (مـودار اول  او ن. كنـد  است كه به فهم نكته ياد شده كمك شاياني مي        
  . را براي توضيح سطوح گفتماني ترسيم كرده است) 54ص 

  ـ سطوح گفتماني1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

اي از عوامـل    بـه مجموعـه  ،دهد كـه مـتن يـا گفتمـان        نمودار به خوبي نشان مي     اين
 عين  در .ند هست اين عوامل در هر دو فرايند توليد و تفسير متن مؤثر           . بيروني متكي است  

ترين  بزرگ. سازند  كنش متقابلند و يكديگر را متأثر مي       دارايتفسير    فرايند توليد و   ،حال
 آن است كه متن عالوه بر بافت، به شدت متأثر از شرايط اجتمـاعي          دهنده  مربع نيز نشان  

  . است كه در آن توليد يا تفسير شده است

 شرايط اجتماعي توليد

  

  

  

  

 شرايط اجتماعي تفسير

 شرايط اجتماعي تفسير

 فرايند توليد

  

 فرايند تفسير

 متن
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 بافـت    نيـز كـه    )222 ص ،1379 ترجمه گـروه مترجمـان،       فركالف،( دومين نمودار 
  بـه شـكل    نظم اجتمـاعي     نشانگر آن است كه    دهد  را توضيح مي  موقعيتي و نوع گفتمان     

  .گيري گفتمان يا متن است آغازگر فرايند شكلديگري، 

  ـ نقش بافت موقعيتي در فرايند تعيين گفتمان2نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  
تمـاعي و نيـز بافـت       در شرايط اج   )شبكه يا برنامه  ( براي تعيين جايگاه متن راديويي    

 بازنويـسي  4 و   3 نمودارهـاي    بـه صـورت   توان نمودارهاي فركالف را      موقعيتي آنها مي  
  .كرد

ريزي محتوايي يك شبكه يـا برنامـه          برنامه كه در دهد   بررسي اين نمودارها نشان مي    
؛  شرايط نظـام اجتمـاعي   نخست،.داشت به سه مؤلفه اصلي بايد توجه همزمان         ،راديويي

 مأموريـت  ،اي موجـود و سـوم   كاركرد ويژه رسانه راديو در سپهر رسـانه       و  ويژگي ،دوم
  .خاص شبكه

  
  

بخش : نظم اجتماعي

اجتماعي

 تعيين محيط نهادي

 بخش نهادي: نظم اجتماعي

 تعيين محيط موقعيتي

 موقعيت نوع گفتمان
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  ـ تعيين سطوح گفتماني برنامه راديويي3نمودار 

  

  

  

  

  

  

   راديويي ـ نقش بافت موقعيتي در تعيين گفتمان برنامه4نمودار 

  

  

  

  

  

  

  
  

شـرايط    در هر دو مؤلفه مأموريـت خـاص شـبكه و           ،بديهي است توجه به مخاطبان    
هـاي راديـويي را بـا        ريزي  الگوي كلي براي برنامه    ،از اين رو   . نظام اجتماعي نهفته است   

 شرايط اجتماعي توليد برنامه

  

  

  

  

  

 شرايط اجتماعي تفسير شنوندگان

 فرايند توليد برنامه

  
  
  

  فرايند تفسير شنوندگان

 كنش متقابل

  شبكه برنامه
 راديويي

 نظام اجتماعي

 سپهر رسانه

 سازمان رسانه راديو

يف و مأموريت خاص تعر

اي شبكه

 شبكه راديويي خاص
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رسـيم كـرد     سـه ضـلعي ت     يتـوان در نمـودار     اقتباس از نمودارهاي گفتماني پيشين مـي      
هـاي ايـن الگـو، بخـش بعـدي مقالـه بـه                براي درك هر چه بيـشتر مؤلفـه       . )5نمودار  (

  .ص يافته استتوضيحاتي درباره آنها اختصا

  هاي راديويي ريزي ـ الگوي كلي براي برنامه5نمودار 

  

  

  

  

  

  

  نظام اجتماعي : مؤلفه اول

اما بـا   . اند  هاي اجتماعي جوامع ارائه داده      شناسان الگوهاي مختلفي براي بررسي نظام       جامعه
 الگـويي   توجه به اينكه موضوع مقاله حاضر، بيشتر ناظر به جامعه ايراني است، اسـتفاده از              
  .بومي براي در نظر گرفتن تمامي ابعاد مؤثر بر نظام اجتماعي ايران ضرورت دارد

در داخـل كـشور؛ و نيـز        ...  و   مـديريتي  فرهنگي، توجه به اركان گوناگون اقتصادي،    
 ،اين اركان كـه در تمـام تـاريخ ايـران زمـين             المللي مؤثر بر   توجه همزمان به محيط بين    

مـتن  بـي ترديـد     . هاي الگوي مطلوب ماسـت     جمله ويژگي  ز ا ،نقشي اساسي داشته است   
 كه بـا اقتبـاس از       6نمودار   .در كانون تأثيرات متقابل اين عوامل خواهد بود       نيز  راديويي  
ايـن   ترسـيم شـده اسـت،     ) 1381 الهـي،  سيف(نزديك به آنچه مورد نظر ماست         الگويي  

يي نيز تحـت تـأثير همـين         مخاطبان راديو  ترديدبي  . دهد تعامالت را به خوبي نشان مي     
هاي گشتاوري سـاخت گفتمـاني نيـز از       و بسياري از دالگيرند قرار ميها  اركان و مؤلفه  

  نظام اجتماعي

  اي مأموريت شبكه  كاركردهاي رسانه راديو

 شبكه خاص راديويي
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 توجه به تأثير هر يك از اين عوامل بر موضـوع، پيـام،             .همين نمودار قابل استنباط است    
ريـزي   و نيـز وجـه تفـاوت برنامـه        سياسـتگذاري    نقطـه آغـاز      ،برنامه يا شبكه راديـويي    

  . هاي گوناگون ملي و محلي خواهد بود كهشب

  ـ راديو در نظام اجتماعي6نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 توسعه اقتـصادي و تغييـرات اجتمـاعي حاصـل از آن، تـأثير بـسزايي در        ، مثال براي

 يـاد شـده،  تغييـرات اجتمـاعي   . شناسي راديو داشته اسـت     توسعه منابع فردي و مخاطب    
تخصـصي شـدن     ،گونـاگون هـاي     مهـارت  ت،هاي زندگي، سـطح تحـصيال      تغيير سبك 

  . شود را شامل مي  ... سطح رفاه اجتماعي و ها، ها و سليقه تغيير ذائقه مشاغل،

 راديو
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ريـزان راديـويي داشـته       هاي سنتي و كالسيك برنامه     اين امر تأثير مستقيمي بر انديشه     
 هـاي  توجه به همين تغييرات است كه نگاه بـه سـاعات پخـش شـبكه             براي مثال،   . است

گـاهي و شـبانگاهي جـدول     تغيير نگاه بـه سـاعات ظهـر     .راديويي را متحول كرده است    
نسبت ساكن و خاموش به سـاعات فعـال و پـر مخاطـب،              به  پخش راديويي از ساعاتي     

  .اجتماعي است محصول همين تغييرات سبك زندگي فردي و

  كاركرد راديو  ويژگي و :مؤلفه دوم

هـاي خـاص يـا      ويژگـي در نظر گرفتن ر به ضرورتناظ ،ريزي اين رأس از مثلث برنامه 
نكات زير دربـاره سـير      ها   با توجه به تغييرات حاصل از توسعه رسانه       . نوين راديو است  

  .تحول جايگاه راديو، قابل تأمل خواهد بود
بـازتعريف و بازيـابي      شناسـي،  حـال بـاز    راديو در سومين دوره تاريخي خود در      . 1

هـاي    دوره ،دوم بـه ترتيـب     هاي اول و   دوره ر اين گزاره،  د .كاركرد خود است   جايگاه و 
 را دوره افـول و    70توان دهـه   در ايران مي   .طاليي و افول راديو در نظر گرفته شده است        

برد و پس    پيش از آن راديو در جايگاه ممتازي به سر مي          .كاهش شديد مخاطبان دانست   
هـاي   ن شـبكه كـرد تخصـصي   دد وتع  توسعه،گيري از راهبرد   با بهره  )80 در دهه ( از آن 

  . به دوره سوم خود گام نهاد،راديويي
 موجـب خـارج شـدن برخـي         ، به عنوان بخـشي از توسـعه       فناورانههاي   پيشرفت. 2

ارزان بـودن،   : هـا عبارتنـد از     برخي از اين ويژگي    .ها از انحصار راديو شده است      ويژگي
به نظر  .  و سرعت انتقال اطالعات     بي سوادان  قابل استفاده بودن براي   ،   نقل و  حمل يتقابل
. انـد  هـا برخـوردار شـده       از ايـن ويژگـي     هاي بـسيار ديگـري نيـز        رسانهرسد امروزه    مي
 وده اسـت    روآ لحظـه تـصوير را فـراهم         در امكـان انتقـال سـريع و         ،هاي جديد  وريافن

ي رشد چشمگير ...  اينترنت و  تلفن همراه،  ، جمله تلويزيون  ها از  دسترسي به ساير رسانه   
ها را ايجاد و برخـي       نقل آسان بسياري از رسانه     و ها امكان حمل   پردازنده ريز. ه است داشت

هـاي   فنـاوري اين موارد بدون در نظـر گـرفتن         . اند دهكرها را غير ضروري      جايي هاز جاب 
  . اند تري است كه هنوز عموميت چنداني نيافته پيشرفته

هاي راديـويي هنـوز امتيـاز     ندازي شبكها ارزان بودن نيز گر چه از منظر تأسيس و راه       
فرد   ه يعني براي مخاطبان، شاخصه منحصر ب      ،شود، از جنبه ديگر      محسوب مي  اين رسانه 
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 كـه دارد   ريزان را بر آن مي      اين امر برنامه   .رود  شمار نمي گذار درجه اولي به      ثيرأو عامل ت  
اي  فضاي پر تـردد رسـانه  هاي قابل اتكاي راديو در  مؤلفه ها و به بازشناسي ديگر ظرفيت   

  .امروز بينديشند
 از اهميـت    »رسـاني   اطـالع    «ها، كـاركرد    هاي شناخته شده رسانه     در ميان كاركرد  . 3
اين در حـالي اسـت كـه اولويـت كـاركرد         .  اولي براي راديو برخوردار شده است      درجه

  .استها بويژه تلويزيون منتقل شده   تا حد زيادي به ديگر رسانه» سرگرميـ تفريحي«
به نظـر نگارنـده،   . جايگاه راديو در فرايند توسعه انساني تفاوت چشمگيري يافته است  . 4

گذاري راديو از فرهنگ عمـومي بـه سـمت دومـين مرحلـه توسـعه يعنـي                    نقطه تمركز تأثير  
همـان گونـه كـه    . جايي است انباشت سرمايه، دانش، فناوري و مديريت كارآمد در حال جابه        

گـذاري و جايگـاه راديـو در فراينـد توسـعه در       هد، تا پيش از اين، تـأثير  د   نشان مي  7نمودار  
امـا  ) 24، ص   1379اداره كـل تحقيـق و توسـعه صـدا،           (شد    بخش فرهنگ عمومي ديده مي    

هـاي راديـويي نقطـه كـانوني ايـن جايگـاه بـه                اكنون بويژه با توجه به تخصصي شدن شبكه       
  ).8نمودار ( منتقل شده است هاي انساني و دانشي تر سرمايه هاي تخصصي حوزه

  ـ الگوي پيشين راديو و توسعه7نمودار 

  

  

  ـ جايگاه نوين راديو در فرايند توسعه8نمودار 

  

  

  

  

  تمايل  فرهنگ عمومي  تمايل  توسعه  رفتار  گرايش
  انگيزه

  ذهنيت

 راديو

 فرهنگ عمومي
رفاه، عدالت، مشاركت، 

 ...استقالل و 
انباشت سرمايه، دانش، فناوري، 

 ديريت كارآمدنيروي متخصص، م

 فرايند توسعه
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  اي  مأموريت شبكه :مؤلفه سوم

 اقتـضائات و    ،ريزي محتوايي راديو بايد بـه آن توجـه شـود           مؤلفه سومي كه براي برنامه    
بـه طـور    ها   اين مأموريت  .هاست ها يا برنامه   تعريف شده هر يك از شبكه     هاي   مأموريت

 .ندهـست بنـدي     قابل دسـته   »جغرافيا« و   »مخاطب«،  »موضوع«معمول در يكي از مقوالت      
مأموريـت راديـو     ،)فرهنگ و هنر  (  مأموريت راديو فرهنگ در مقوله موضوع      ،براي مثال 

استان ( ت راديو تهران در مقوله جغرافيا     و مأموري  )جوان ايراني (جوان در مقوله مخاطب     
  . شوند بندي مي دسته) تهران

  تعيين دال مركزي :گام دوم

چه در تحليل    گر .هاي لكالو و موفه ارائه شد      تعريف نقطه تالقي در نظريه     ، پيش از اين  
  در رسـيد، بـه سـاخت گفتمـاني       توان    مي...  ها و  رفتار گفتماني از تحليل متون، سخنان،    

. شـود  ارائه مي طراحي شبكه گفتماني مورد نظر مراحليندي معكوس، ابتدا اي فر اينجا ط 
در اينجـا   ( تعيين پيام، شعار، مفهوم يا موضوع كانوني است          ،نخستين قدم در اين مرحله    

  .)از نقطه تالقي به دال مركزي هم تعبير شده است
) ديـويي در يك برنامه خـاص را     (هر چه از سطح سازماني به سطح يك آيتم خاص           

هاي متعـالي، بـه      شويم، اين نقطه تالقي بايد از سطح مفاهيم انتزاعي يا ارزش            نزديك مي 
مبـارزه بـا    « پيشنهاد انتخاب شعار  .  تبديل شود  هاي تحديد شده    مصاديق عيني و موضوع   

 در راديو فرهنگ، دو مثـال       »زبان و ادبيات فارسي   « در راديو سالمت يا      »استعمال سيگار 
  .ندا در اين زمينه

 بـا مـشكل   ، با مشكل تحديد افراطي موضوع و مـورد دوم    ،رسد مورد اول   به نظر مي  
 براي يك برنامه راديويي و      ،اي كه شعار نخست    به گونه . گستردگي موضوع مواجه باشد   

  . هاي راديويي بيشتر قابل قبول است اي از شبكه  براي مجموعه،شعار دوم

  تعيين گشتاورها: گام سوم

. بندي لكالو و موفه ارائـه شـد      در توضيح نظريات مفصل    »گشتاور«ريف   تع ،پيش از اين  
هـاي   گـشتاورها، دال . طلبـد  ريزان راديويي را مي اين مرحله، ظرافت و دقت بيشتر برنامه  

 بـراي . انـد  اي هستند كه در ذهن مخاطب به دال مركزي جوش خورده           بندي شده  مفصل
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زبـان و ادبيـات   « گـشتاورهاي  ء جز»نشاعران معروف فارسي زبا« و  »شعر فارسي « مثال
به عبارت ديگر، تعيين اهميت شعر در زبان فارسي يا جايگـاه شـاعران              . ندهست »فارسي

 انـد و    »ادبيـات فارسـي   «هـاي تثبيـت شـده در گفتمـان            دال از ،شاخص در ايـن زمينـه     
. ارند اين ارتباط ند   يسازان راديويي نيازي به تالش محتوايي و ساختاري براي القا          برنامه
  :تواند حول موارد زير باشد جمله مي ريزي براي گشتاورها از برنامه

تثبيت معنايي جديد از گشتاورها و طرد يا تغيير معاني قبلـي تثبيـت شـده در                  ) الف
 بـه   »مـصرف بهينـه   «: »جـويي  صـرفه « تالش براي تثبيت معناي جديد دال        انندم. گفتمان
 .»كم مصرف كردن«جاي 

رها براي تبديل يك عنصر به يك گـشتاور حـول دال مركـزي              استفاده از گشتاو  ) ب
شود دال شـناوري كـه تـا پـيش از ايـن در               ريزي تالش مي    نوع برنامه  در اين . مورد نظر 

الي  بـه  ، در ال  )عنـصر ( بندي گفتمان خودي وجـود نداشـته يـا طـرد شـده اسـت               مفصل
هـاي اخيـر بـراي       المانند تالش س  . گنجانده شود )  گشتاورها (بندي شده    هاي مفصل  دال

 .»روز عاشورا« در گفتمان آييني »اقامه نماز جماعت«احياي دال عنصري 

  گيري براي عناصر  تصميم: گام چهارم

بنـدي قـرار نگرفتـه       اي است كه در فراينـد مفـصل        گونه كه گذشت، عنصر، نشانه     همان
 يـر زتـوانيم عناصـر را بـه سـه بخـش             بر اساس تعاريفي كه به دست داديـم مـي         . است
  :بندي كنيم دسته

ـ   عناصـر حـوزه گفتمـان      ،نخست ايـن عناصـر نـه تنهـا در شـبكه           . گـي اسـت    هگون
 بلكه در گفتمان نزديك يا رقيب ساخت گفتمان خـودي هـم    اند  گرفتهبندي قرار ن   مفصل

 دال  اننـد م. انـد  هاي گفتمـاني دور مـستقر شـده         و در ديگر تركيبات و شبكه      رندقرار ندا 
  .»غزل عرفاني«اي درباره  برنامه نسبت به »توپ فوتبال«

 هستندهايي   شناسيم، نشانه   عنوان نظم گفتماني مي    باا را   هكه آن  دسته دوم اين عناصر،   
ماننـد نـشانه موسـيقايي ترانـه مـرز          . اند بندي شده  كه در گفتمان رقيب يا نزديك مفصل      

قـالب  گفتمـان نزديـك يـا رقيـب ان    (بندي شده بود     مفصل »مليت«پرگهر كه در گفتمان     
  .)اسالمي يا جمهوري اسالمي

طور اين هماني سابقه كاربست گفتماني    ه   كه ب  هستندهايي   دسته سوم عناصر و نشانه    
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مانند همين  . شوند بندي مي   با معناي جديد ايجاد و مفصل      ،اند و براي نخستين بار     نداشته
ايـن  ). 1368 آشـوري،  (1368  در ايران پس از اولين كـاربرد آن در سـال           »گفتمان«واژه  

  .توان عناصر ايجادي نام نهاد ها را مي نوع نشانه
 نـسبي و مبتنـي بـر بافـت موقعيـت و             ،ها  بودن گفتمان  »رقيب« يا   »نزديك« يا   »دور«

، نـسبت بـه انتخـاب        ريـزي محتـوايي    در ايـن مرحلـه از برنامـه       . شرايط اجتماعي است  
) در صـورت نيـاز  ( يمعناصري كه قصد تبديل آنها به گشتاورهايي حول دال مركزي دار      

 تبـديل ايـن عناصـر بـه گـشتاور،          در فرايند انتخاب و جايابي و     . گيري شود  بايد تصميم 
   :نكات اساسي زير بايد مورد توجه قرار گيرد

  باشـد  »نظم گفتماني « حوزه   ء جز ، چنانچه نشانه مورد اشاره    :نوع عنصر انتخابي  ) الف
 تـر و   ريـزي را افـزون     هـاي برنامـه    گاهايـست   تبديل آن به گشتاور، مراحل و      ،)دسته دوم (

  . دكن تر مي ظريف
 بـه   »طـب سـنتي   «    از گفتمـان   »حجامت«جايي دال    هريزي براي جاب    برنامه ، مثال براي

هـايي چـون مركـز        ايـستگاه  اندازي و تـشكيل      راه ،»پزشكي نوين «گشتاوري در گفتمان    
 عمـل حجامـت،   صدر خصو نوين   هاي  تحقيقات حجامت، انجام و اعالم نتايج آزمايش      

هـاي   اعمال استانداردهاي بهداشتي جديد براي عمل حجامـت، توليـد دسـتگاه            تعيين و 
هـا در   همـين ايـستگاه   . طلبد را مي  ... مورد نياز براي انجام نيمه مكانيزه عمل حجامت و        

  .يابد يك برنامه راديويي شبكه سالمت با موضوع حجامت مصداق مي
بنـدي گفتمـاني     ها قابـل مفـصل      بسياري نشانه  :بياي عنصر انتخا    مالحظات رسانه ) ب

كه راديو محمل مناسبي براي جايـابي گفتمـاني          بر خالف برخي ديگر،    .راديويي نيستند 
ها و امتيازات راديـو در انتخـاب ايـن عناصـر از      ها، محدوديت توجه به ويژگي . آنهاست

ر باسـتاني ماننـد      مثال، براي جايابي برخـي عناصـ       رايب. اي برخوردار است   اهميت ويژه 
اي چـون    اسالمي، انتخـاب رسـانه    ـ    تخت جمشيد به گشتاوري در گفتمان هويتي ايراني       

يـار  « جايابي عنصري موسيقايي چـون ترانـه         در حالي كه  . راديو در اولويت نخواهد بود    
  . براي راديو از تناسب كاركردي بهتري برخوردار است»دبستاني من

يـي وابـسته بـه       ها ها به مثابه دال    شخصيت(نساني  همچنين راديو براي ورود عناصر ا     
ايـن   .اي برخـوردار اسـت      از اولويت ويژه   ،، به فضاي گفتمان خودي    )هاي گفتماني  نظم
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امر، هم با توجه به جايگاه نوين راديـو در فراينـد توسـعه و هـم بـا توجـه بـه ويژگـي          
راديـو  . اسـت يل  قابل تحل ) 15 ص ،1384 خجسته،( محور و نيز تأثير جويباري آن      كالم

  .تواند چنين كاركردي داشته باشد گفتگو با تمهيدات پيش گفته مي

  چينش گشتاورها و عناصر حول دال مركزي :  ساخت گفتمانيطراحي: گام پنجم

 مـستلزم توجـه جـامع و همزمـان بـه تمـامي              ،ريـزي  صحيح مرحله پاياني برنامه   اجراي  
يـين گـشتاورها و انتخـاب عناصـر،         پس از انتخاب دال مركزي، تع     . مراحل پيشين است  

  . بندي مشخص شود الزم است فضاي استعاري مفصل
.  اسـت  1متنـي   هاي بينا   هاي تنظيم عنصر ميان گشتاورها، استفاده از تكنيك         جمله شيوه   از

شـايد بتـوان تلمـيح و    . تر خلق شده در متن اصلي است متني، ورود هر متن ثانويه پيش  بينا
اما امروزه  . متني دانست   ترين كاربردهاي بينا    بي را يكي از قديمي    تضمين در آثار هنري و اد     

در صـورت تـداخل     . گيرد  ها و تعاريف نويني مورد استفاده قرار مي         اين فرايند با پيچيدگي   
آميـزد   هاي مختلف در هم مـي   هاي متعلق به حوزه     متني، رمزگان   ها و وقوع بينا     و تلفيق متن  
تواند از    هاي ضمن متن، مي     انضمام اين داللت  . دهد  توسعه مي ها را     ها و داللت    و دامنه معنا  

  ). 20، ص 1383بيات ترك،  ( دو طريق همنشيني يا جانشيني محقق شود
يعنـي آيتمـي كـه متنـاظر بـا يـك        (  يك برنامه راديويي   »آيتم عنصري «در مدل اول،    
هـاي   آيتم  (هاي گشتاوري برنامه   در زنجيره همنشيني با آيتم    ) بندي است  عنصر از مفصل  

دوم، بخـشي از نظـام         مدل اما در  .يابد  جديد مي    ، معنايي )متناظر با گشتاورهاي گفتماني   
 انتخـاب و سـاير     ،معنايي يك عنصر كه تناسب بيشتري با ساخت گفتمـان خـودي دارد            

 معناي جديدي براي آن نـشانه انتخـابي تثبيـت           ،اين جايابي . شود ابعاد يا معاني طرد مي    
  :شود  به اختصار بيان ميزير نكات ياد شدهتوجه به مقدمه اجمالي با  .دكن  مي

اين امر در    . يكسان نيست  »اي دال مركزي رسانه  «، هميشه با    »دال مركزي مفهومي  « .1
هـاي روز عيـد     در برنامـه  ، مثال براي. كند نقشه گفتماني نيز صدق مي    ي  مورد ديگر اجزا  

؛ نقطـه تالقـي      است »واليت« مفهومي آن    مركزي تالقي يا  آنكه نقطه    ا وجود غدير خم، ب  
  .اي ممكن است اتفاق تاريخي روز غدير يا تشيع يا شادي و امثال آن باشد رسانه

                                                      
1. intertextuality 
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 نقـش نقطـه     يمعمول قابليت ايفا  به طور   نوع نظم گفتماني باشند      عنصرها اگر از  . 2
 .تالقي برنامه راديويي را در بدو امر ندارند

توانـد در سـطح يـك برنامـه يـا در             مورد نظر مي  هاي ساخت گفتماني     توزيع دال . 3
 .سطح جدول پخش يك شبكه راديويي باشد

ثير محيط دور و نزديك توليد و تفسير پيام در انتخاب و تنظيم عناصـر        أتتوجه به   . 4
 .بينامتني راديويي نقش بسزايي دارد

ده آن بايـد    كنن  ريزي، يك برنامه راديويي باشد، سردبير يا تهيه         چنانچه سطح برنامه  . 5
سـازي راديـويي    هايي كه به طـور مـستقيم قابليـت برنامـه     نسبت به يافتن ما به ازاي دال 

 .ندارند، اقدام كند

ريـزي محتـوايي بـراي تهيـه و           در مثال مورد نظر، شبكه راديويي تهران، در حال برنامه         
بر اسـاس  . است» زلزله احتمالي در تهران« راديويي با موضوع »اجتماعي«پخش يك برنامه   
هـاي    گانه مأموريت شبكه، ويژگي    هاي سه   نگر، توجه به مؤلفه     ريزي جامع   مرحله اول برنامه  

  .تر نظام اجتماعي ايران، ضروري است رسانه راديو و از همه مهم
در عين حـال، توجـه بـه        . تناسب موضوع با مأموريت شبكه استاني تهران مفروض است        

 بـراي مثـال، در ايـن برنامـه    .  اقتـضائات خـود را دارد    هاي رسانه راديو،    ها و ظرفيت    محدوديت
هـاي شـهر تهـران، لـوازم      رساني در مورد گسل توان به تحليل پديده زلزله، اطالع    راديويي مي 

امـا  . پرداخـت ... بيني هر خانواده، نقش يگانه راديو در هنگام بحران و             مورد نياز و قابل پيش    
رسـاني و نيـز       يري هنگام زلزله يا شيوه كمك     طرح برخي مباحث آموزشي از قبيل نحوه جاگ       

ضـمن آنكـه بيـان مطالـب     . كمتر قابل طرح اسـت   سازي بخشي از موارد مربوط به ساختمان  
 تخصـصي   هاي  مقدماتي، كلي و علمي خاص نيز با توجه به جايگاه نوين راديو و وجود عرصه              

 نـسبت   بـه  اجتمـاعي    توجه به اركان پنجگانه نظام     .رسد  در اين رسانه مطلوب به نظر نمي      
بنـدي   توانـد گـشتاورهاي ايـن مفـصل      با موضوع برنامه، تا حـد زيـادي مـي         ارتباط آنها   

در بعد جمعيتي، توجه دادن به توزيع جمعيتي تهران و نسبت آن بـا         .دكنگفتماني را روشن    
هـاي فرسـوده يـا        هاي شهر؛ در بعد مديريتي، پيگيري موضوعاتي چون نوسازي بافـت            گسل

ن از طريق شهرداري يـا وزارت كـشور؛ در بعـد اقتـصادي، توانمندسـازي بخـش                  ستاد بحرا 
صنعت و ساختمان براي ايمني توليدات در برابر زلزله و نيز صنعت بيمه؛ در بعـد فرهنگـي،                  
آگاهي بخشي و نيز تصحيح الگوي رفتاري مردم هنگام خريد يا ساخت منزل يا باورپـذيري                
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هاي شـهر      بعد اقليمي و جغرافيايي، توجه به نقشه گسل        و رعايت نكات مرتبط با زلزله و در       
 عنايـت بـه   . جمله مباحـث قابـل طـرح اسـت          خيز بودن از    و توضيح علمي پديده زلزله و زلزله      

  . كندتواند به جامعيت طرح محتوايي اين برنامه راديويي كمك هاي گوناگون مي اركان و مؤلفه
ا به يك گشتاور يا وقته به دقت بيـشتري      اما توجه به عناصر احتمالي و نحوه تبديل آنه        

بندي گفتماني خود را بر اسـاس ابعـاد و            در موضوع مورد مثال، چنانچه صورت     . نياز دارد 
ارتباط گناهان شهروندان با موضـوع      «گشتاورهاي ياد شده تنظيم كرده باشيد، بحث درباره         

ـ         . يك عنصر محسوب خواهد شد    » زلزله ك گفتمـان   چرا كه اين موضوع خـود گـشتاور ي
شناختي ادبيات و آيين ديني       ديني است؛ به اين معنا كه در چارچوب بافت موقعيتي و زبان           

اي سنتي چـون      از اين رو، موضوع ياد شده هنگام استفاده از رسانه         . بندي شده است    مفصل
  .شود منبر يا خطابه يا كتاب اخالقي ديني، يك عنصر محسوب نمي

 از تواند يـك عنـصر   هاي پيراموني ياد شده ـ مي  ـ با دال اما در برنامه اجتماعي راديويي
گفتـه    مبناي ترسـيم ابعـاد محتـوايي پـيش    زيرا. محسوب شود ) نظم گفتماني (دسته دوم   

 طـرح   ،به عكس .  است  اجتماعي ـ از گفتمان علمي  براي موضوع زلزله در تهران، اقتباس       
است يك گشتاور گفتماني     اخالقي يا معارفي راديويي ممكن       هاين موضوع در يك برنام    

  .محسوب شود نه يك عنصر

به طرح موضوع ارتباط گناهان شـهروندان بـا         در صورت تمايل    اما كارگزاران برنامه    
 ، مثـال  بـراي . هاي گشتاوري متفاوتي از متن راديويي قرار دهند         زلزله، بايد آن را در پاره     

 طبيعـي مخاطبـان مختلفـي از    طوره  كه ب  ـ هاي مختلف براي مقابله با زلزله       هنگام توصيه 
 توصيه به توكل، استمداد از خداوند و دعـا نيـز            ـ شود  ن و شهروندان را شامل مي     مسئوال

جايي انـرژي و حركـت در سـطح          ه ضمن تشريح علل جاب    همچنان كه . قابل طرح است  
شـناختي   طبيعي و فلـسفه هـستي       فرا  توان به بعد ديگر موضوع يعني علل         زمين، مي  هكر

اما . هاي الهي در طول تاريخ بشر دانست         و يكي از علل آن را عذاب       كردز اشاره   زلزله ني 
اي   طرح جداگانه، مستقل و يا گاه انحصاري گناهان كبيره شهروندان تهراني بـراي زلزلـه       

 در درك  ناكـامي مخاطبـان      ،بنـدي گفتمـاني و در نتيجـه         الوقوع، ناكامي در مفصل     قريب
  .)1386، ترجمه دهقان، 2 و تانكارد1سورين(هد بود يكپارچگي اطالعات دريافتي خوا

                                                      
1. Severin       2. Thankard 
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  نتيجه

 ،تر از آن    هاي جمعي و اساسي     همزمان با پيچيده و دشوار شدن فرايند تأثيرگذاري رسانه        
ريزي محتـوايي و سـاختاري بـراي          تبديل تدريجي مخاطب منفعل به كاربر فعال، برنامه       

  .نمايد تر و دشوارتر مي ها نيز پيچيده رسانه
هاي آشكار و پنهان پيام، توجه به بافـت موقعيـت و شـرايط اجتمـاعي و                   به اليه توجه  

اي، دقـت در همـاهنگي و انـسجام اجـزاي             كنندگان و مفسران مـتن رسـانه        فرهنگي توليد 
ازجمله مواردي است كه    ... هاي هر رسانه و       ها و ظرفيت    مختلف پيام، توجه به محدوديت    

  .ها قرار گيرد ريزان و سياستگذاران رسانه الحظه برنامهبايد به طور همزمان مورد مداقه و م
هاي    ديگر روش  بيشتر از  ـ خود   در انواع تكامل يافته    ـ  تحليل گفتماني  ،از سوي ديگر  

در يكـي از جديـدترين نظريـات ارائـه          چنان كه   . در نظر دارد   را   اين موارد تحليل متن،   
ين از گفتمـان و بـا اسـتفاده از          اين حوزه، لكالو و موفـه بـا ارائـه تعريفـي نـو              شده در 

نظريه و روشـي جديـد در   ...  بندي، عنصر، گشتاور، دال مركزي و   مفاهيمي چون مفصل  
 به نگاه پسيني به مـتن توليـد شـده بـسنده             ،اين نظريه و روش   . ندا  هدكراين حوزه ابداع    

گيـري و سـاخت و تغييـر           تحليل، به فرايند و مراحـل شـكل        يكند بلكه براي ارتقا     نمي
توضـيح   قابليت تبيـين سـاختار درونـي يـك انديـشه،           .اي دارد   ها نيز توجه ويژه      گفتمان

سـازي بـين    چگونگي جذب مفـاهيم جديـد در يـك گفتمـان و نيـز رقابـت و غيريـت           
  .)62 ص ،1386 لك، بهروز(  استياد شدهجمله مزاياي به كارگيري روش  ها از گفتمان

 ،قاله حاضر، با انتخاب رسـانه راديـو        در م  موجب شده است  ها،    مجموعه اين ويژگي  
هـاي     ابتـدا تحليـل    ،براي اين امـر   . ريزي محتوايي ارائه شود     مدلي پيشنهادي براي برنامه   

سـازي     و سپس ضـمن معكـوس      قرار گرفت استفاده  مورد  شناختي نظام اجتماعي      جامعه
ي مراحلـ )  موفـه  و لكـالو     نظريـات  هاي انتقادي و   تركيب روش (فرايند تحليل گفتماني    

  .ريزي عرضه شد براي برنامه
شـود و از    يك امر اجتماعي انگاشـته مـي   ، متن راديويي از منظر اول     ،در اين رويكرد  

تواند پس از تعيين جايگاه يك برنامـه          تركيب اين دو مي    . يك كردار گفتماني   ،منظر دوم 
اني  گفتمـ ه به ترسيم نقـش  ،تر  يا شبكه راديويي در نظام اجتماعي ايران، در سطحي جزئي         

  .يك موضوع منجر شود
ها، براي آنها نيز      ريزي با اعمال اقتضائات رسانه      نگارنده معتقد است اين روش برنامه     
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 عالوه بر تفكيك نـوع رسـانه، بـه          ،براي به كارگيري اين شيوه    . قابل استفاده خواهد بود   
ي هـا  تكنيـك  ،تا متناسـب بـا هـر يـك        ها نيز نيازمنديم     بندي از محتواي رسانه    يك طبقه 

  .گفتماني استفاده شوند
كه براي ساختار   (ريزي محتوايي     استخدام و به كارگيري اين شيوه از برنامه        ترديدبي  

هـاي   يافتـه نيازمند شرح و بسط و نقد نظري و نيز انباشت    ) برنامه نيز راهنما خواهد بود    
 ،سـت هاي متعددي كه در مراحل گوناگون مقاله ارائه شده ا          مثال. تجربي و ميداني است   

  . است بودهافزايي تجربي به منظور همين هم

  نوشت پي

1. L order du discourseفوكو كتابي با همين عنوان دارد .  

  منابع 

مركز  :تهران). ترجمه پرويز اجاللي  ( ها  هاي تحليل رسانه    روش. )1383(. آرتور آسابرگر،
 .ها مطالعات و تحقيقات رسانه

 سـال  نامـه،  ايـران  .زدگي و بحران تفكـر در ايـران      نظريه غرب ). 1368. (آشوري، داريوش 
  . 2هفتم، شماره 

 .علمي و فرهنگي:  تهران.تحليل گفتمان انتقادي .)1385(. زاده، فردوس آقاگل

درآمـدي بـر الگـوي     .)1379(. اداره كل تحقيق و توسعه صداي جمهوري اسالمي ايران 

  . مؤلف: تهران.1400تحقيق و توسعه صدا در ايران 

 مفـاهيم كليـدي در نظريـه فرهنگـي        . )1388(. پيتر و همكـاران     سجويك، ؛اندرو ،ادگار
ريـزي اجتمـاعي و مطالعـات     دفتر برنامه :تهران). ترجمه ناصرالدين علي تقويان   (

 .تحقيقات و فناوري فرهنگي وزارت علوم،

در محمدرضـا تاجيـك      در آمـدي بـر تحليـل گفتمـان،         .)1379(. پـور، شـعبانعلي     بهرام
 .فرهنگ گفتمان:  تهران.مجموعه مقاالت گفتمان و تحليل گفتماني، )ندهگردآور(

پژوهـشگاه  : تهـران  .جهاني شدن و اسالم سياسي در ايران      . )1386(. غالمرضا بهروزلك،
 . فرهنگ و انديشه اسالمي
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 بـسيج   ـ  هاي تخصصي رسانه   دفتر پژوهش : تهران .بينامتني .)1383(. بيات ترك، جمشيد  
 .سازمان صداوسيما

، )0 (1 .فصلنامه گفتمان  ،)1(متن، وانموده و تحليل گفتمان      . )1377(. تاجيك، محمدرضا 
 .بهار

 .تحقيق و توسعه صدا:  تهران.شناختي درباره راديو تأمالتي جامعه). 1384. (خجسته، حسن

 .تحقيق و توسعه صدا:  تهران.شناختي درباره راديو مطالعاتي جامعه). 1385. (خجسته، حسن

: تهـران  نامه كارشناسي ارشد،     پايان .اي گفتمان   تحليل مقايسه . )1383(. ، عبدالكريم خيامي
 .علوم و تحقيقاتآزاد، واحد دانشگاه 

 .برگ زيتون:  تهران.مديريت استراتژيك .)1383(. داوري، دردانه

 .ني:  تهران.قدرت، گفتمان و زبان. )1384(. سيدعلي اصغر سلطاني،

). ترجمه عليرضـا دهقـان     (هاي ارتباطات   نظريه .)1386(. جيمز ، ورنر و تانكارد   ،سورين
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران

پژوهـان     جامعه: تهران .شناسي مسائل اجتماعي ايران     جامعه .)1381(. اهللا  الهي، سيف   سيف
 .سينا

عات مركز مطال : تهران). ترجمه گروه مترجمان  ( تحليل انتقادي گفتمان  ). 1379. (فركالف، نورمن 
  .ها، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و تحقيقات رسانه

 .آگاه: تهران). پرهام ترجمه باقر( نظم گفتار .)1384(. فوكو، ميشل

 .هزاره سوم: زنجان). ترجمه فتاح محمدي (گفتمان .)1382(. اميلز، سار
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