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درآمدي بر نشانه شناسي کاربردي
عناوين برنامه هاي راديويي

شعله معراجى اسكويى  
كارشناس اداره كل طرح و برنامه و نظارت معاونت صدا

مقدمه
در جهان آکنده از فرآيندهاي گوناگون ارتباطي و در عرصه رقابت سخت و بي پايان 
رسانه ها، آنچه که ضامن بقاء و ماندگاري رسانه ها محسوب مي شود سامان دهي و 
انتقال پيام ها و مضاميني اسـت که بيانگر نوعي همساني و همسويي در دريافت و 

درک معنا از فرستنده به گيرنده پيام باشد. 
رسـانه هاي شـنيداري در تهيه و ساخت بسـته هاي پيام، با بهره گيري از  عناصر 
بيانـي و نشـانه (Sign)هـا، در پـي رمزگـذاري و انتقـال محتوايي هسـتند که اميد 
آن دارنـد تـا از سـوي مخاطبان هدف، به آسـاني رمزگشـايي و دريافت شـوند. لذا 
سـامان يابي پيام ها و بسـته هاي شـنيداري و نيز بازگويي، بازنمايي و تفسـير آن، 
مسـتلزم  نزديکـي و مطابقت تصوير ذهنـي (Mental Image) "فرد برنامه سـاز" و 
"مخاطب" اسـت. چرا کـه جز اين، پيام مورد نظر برنامه سـاز هرگز به مخاطب هدف 
انتقـال نخواهـد يافت. در دسـتيابي به چنين تطابقي، دانش نشـانه شناسـي کمک 

شاياني به برنامه ساز خواهد نمود.
اين مقاله در پي آن است تا با بررسي نشانه شناختي عناوين برنامه هاي راديويي 
(حداقل ۲۰ برنامه راديويي) صداي جمهوري اسالمي ايران، تناظر ميان نام، عناصر 
و ويژگي هـاي سـاختاري و محتوايي برنامه هاي راديويـي (در فضاي خودآگاه و يا 

ناخودآگاه برنامه سازي) را کشف و تبيين نمايد. 
انتظـار مـي رود به کمک اين پژوهـش، زمينه اي براي انجام مطالعـات افزون تر در 
حوزه نام برنامه هاي راديويي و ضابطه هاي مؤثرسازي انتخاب نام براي برنامه ها 

با توجه به اراده ها و مقاصد ارتباطي گوناگون فراهم آيد.
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طرح مسئله
ــانه هاي متکثر،  ــي رس ــه رقابت در عرص
ــته بر  ــادث گش ــرات ح ــوالت و تغيي تح
فناوري هاي نوين، الجرم خلق محتواهاي 
ــب با ظرفيت هر رسانه را  گوناگون متناس
ــته است. رسانه هاي  با خود به همراه داش
ديداري و شنيداري هريک با بهره گيري از 
ــاي چندگانه خود همواره درپي  ظرفيت ه
ــامان دهي محتوايي بوده اند که توسط  س
آن بتوانند در طول شبانه روز و در مقاطع 
ــان را جلب  ــن توجه مخاطب ــي معي زمان
ــوده، ضريب ماندگاري آن ها را افزايش  نم
داده و گاه حتي در خوشبينانه ترين حالت 

بتوانند به تغيير در رفتار آنان بپردازند.
ــنيداري در راديو و  رمزگذاري عناصر ش
انتخاب و چيدمان آن ها بايستي به گونه اي 
ــي پيام  ــران اصل ــرد که مفس ــام گي انج
ــنيداري که همانا مخاطبان برنامه هاي  ش
راديويي هستند قادر به رمزگشايي پيام ها 

ــا و پيش زمينه هاي  -برپايه پيش فرض ه
ــوده و تصوير  ــي خود- ب ــي و معرفت علم
ــن و واضحي از پيام  ــي و تصور روش ذهن

پخش شده داشته باشند. 
ــک فرآيند  ــاط مؤثر در ي ــراري ارتب برق
ــم و  ــناخت مفاهي ــرو ش ــي در گ ارتباط
ــانه هاي موجود در پيامي است که در  نش
ــرار مي گيرد. اين  ــده پيام ق اختيار گيرن
ــه انجام  ــانه اي را ب ــازمان هاي رس امر س
مطالعات گسترده پيرامون دانش نشانه ها 

و به کارگيري آن ها واداشته است.
ــي  ــد افزود که در حوزه "نشانه شناس باي
رسانه" نيز تاکنون مطالعات و پژوهش هاي 
ــياري به انجام رسيده است؛ اما منابع  بس
در دسترس در زمينه نشانه شناسي راديو، 
ــد پيرامون  ــوده و به نظر مي رس ــدک ب ان
ــاي  برنامه ه ــوان  نام/عن ــي  "نشانه شناس
ــي انجام  ــون هيچ بررس ــي" تاکن راديوي

نگرفته است.

ــوان، طبيعتًا داللت بر  از آنجايي که عن
ــزي - معموًال کليِت چيزي- دارد؛ لذا  چي
ــه اي بر  در برنامه هاي راديويي نيز، شناس
ــاوي اطالعاتي  ــه و نوعًا ح ــوع برنام موض
ــن پايه، از  ــت. بر اي ــاره آن برنامه اس درب
ــويي ظرفيت برخورداري از مسئوليت  س
ــت و  ــاني" را دارا اس ــل "اطالع رس و تکف
ــر" مخاطب به  ــر "هدايتگ ــوي ديگ از س
ــه بوده و او را  ــوي توجه به ادامه برنام س
ــپاري  ــدگاري افزون تر و گوش س ــر مان ب
ــب مي نمايد. از  ــه ترغي ــه برنام ــتر ب بيش
آنجايي که مجال نگهداشت افرادي که در 
ــک برنامه ويژه، در  بازه زماني معين به ي
ــبکه راديويي خاص، گوش مي سپارند  ش
ــري  ــذا به کارگي ــت؛ ل ــدک اس ــيار ان بس
تمهيدات و سازوکارهاي مؤثر و کارا امري 
ــوده و از اهميت ويژه اي  ــر ب اجتناب ناپذي
ــازوکارها  ــت. يکي از اين س برخوردار اس
به کارگيري و انتخاب عنوان مناسب براي 
برنامه است. اين انتخاب هر چه آگاهانه تر 
ــانه ها و  ــايي نش ــه درک و شناس و برپاي
رمزهاي موجود در اسامي صورت پذيرد؛ 
به همان نسبت راه گشايي براي دستيابي 
ــازان و  افزون تر به  مطلوبيت هاي برنامه س

سازمان هاي رسانه اي خواهد بود.
ــن مقاله با  ــده، اي ــوارد ياد ش ــه م برپاي
برنامه هاي  عناوين  نشانه شناختي  بررسي 
ــه راديويي)  ــل ۲۰ برنام ــي (حداق راديوي
ــران، تناظر  ــالمي اي صداي جمهوري اس
ــاختاري  ميان نام، عناصر و ويژگي هاي س
و محتوايي برنامه هاي راديويي (در فضاي 
ــازي) را  خودآگاه و يا ناخودآگاه برنامه س

کشف و تبيين نمايد.
ــش هاي بسياري مطرح  در اين باره پرس
ــوان" انتخاب  ــت. از آن جمله: آيا "عن اس
شده براي يک برنامه راديويي، با "موضوع" 
ــود  ــت پخش ش ــه مقرر اس ــه اي ک برنام
ــب دارد؟ و درصورت وجود تناسب،  تناس
ــب  ــت؟ آيا تناس ميزان آن تا چه حد اس
ــوع برنامه" به گونه  ميان "عنوان" و "موض
ــتقيم و بر پايه "داللت صريح" بوده و  مس
ــت؟ آيا  ــا "داللت ضمني" آن مدنظر اس ي
ــات بينامتني  ــوان برنامه از ارجاع در عن

در علم 
نشانه شناسي 

سوسور بر 
کارکرد اجتماعي 

نشانه تأکيد 
مي کند و پيرس 

بر کارکرد منطقي 
آن. اما اين دو 

جنبه رابطه اي 
دوسويه و 

تنگاتنگ با يکديگر 
دارند.
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ــتفاده شده يا خير؟ عناوين برنامه هاي  اس
راديويي ارجاع به چه موضوعاتي دارند؟

ــناختي عناوين  ــل نشانه ش ــوه تحلي نح
ــخ  ــتيابي به پاس ــير دس برنامه ها در مس
ــده، خود الگويي براي  ــش هاي يادش پرس
ــک برنامه  ــوان ي ــته عن ــاب شايس انتخ
ــي، با تأمل و تعمق افزون تر بوده و  راديوي
ــاي انجام مطالعات بعدي پيرامون  راه گش
ــام  ــود. انج ــد ب ــده خواه ــوع يادش موض
ــبت ميان  ــي نس ــي چون: بررس مطالعات
عناوين برنامه هاي راديويي داراي "داللت 
صريح"، با برنامه هاي پرمخاطب و بررسي 
ــبت ميان عناوين برنامه هاي راديويي  نس
ــا برنامه هاي  ــي"، ب ــت ضمن داراي "دالل

پرمخاطب؟  
پيشينه دانش نشانه شناسي

مطالعه نظام مند نشانه ها و تأويل و تعبير 
ــرادي چون  ــي هاي اف آن ها مديون بررس
فردينان دو سوسور، زبان شناس سوئيسي 
ــي  آمريکاي ــوف  فيلس  ،(۱۸۵۷-۱۹۱۳)
ــندرس پيرس (۱۸۳۹-۱۹۱۴)،  چارلز س
ــس (۱۹۰۱-۱۹۷۹)،  ــز ويليام موري چارل
ــارت (۱۹۸۰-۱۹۱۵)، آلگيرداس  روالن ب
ــاس (۱۹۹۲-۱۹۱۷)، يوري لوتمن  گريم
(۱۹۹۳-۱۹۲۲)، کريستين متز (۱۹۹۳-
۱۹۳۱)، اومبرتو اکو (پس از سال ۱۹۳۲) 
ــال ۱۹۴۱)  ــتوا (پس از س و جوليا کريس
ــور  ــزود که افزون بر سوس ــت. بايد اف اس
ــي فعاليت داشته،  که در حوزه زبان شناس
ــر چارچوب  ــري نيز ب ــان ديگ زبان شناس
ــي به مطالعه و بررسي  دانش نشانه شناس
ــلو (۱۹۶۶- پرداختند که لوييس هيلم س
-۱۹۸۲) ــن   ياکوبس ــن  روم و   (۱۸۹۹

۱۸۹۶) از آن جمله اند.
ــد سوسور در زمينه  همانگونه که ياد ش
ــت؛  ــي به مطالعه پرداخته اس زبان شناس
ــاب دوره يي در  ــه کت ــد افزود ک اما باي
زبان شناسي عمومي (در سال  ۱۹۱۶م) 
توسط دو تن از دانشجويان  او به نام هاي 
ــه چه هايي  انتشار  چارلز بالي و آلبرت س
ــت. در اين کتاب که مجموعه اي  يافته اس
ــت به  ــن اس ــن دو ت ــت هاي اي از يادداش

تحليل نشانه ها پرداخته شده است. 

ــده، به "علم  ــاب يادش ــي از کت در بخش
نشانه شناسي" پرداخته شده است: 

ــي کرد که به  ــوان علمي را طراح "مي ت
ــانه ها در دل زندگي  ــي زندگي نش بررس
ــي از  ــردازد؛ اين علم بخش ــي بپ اجتماع
روان شناسي اجتماعي و در نتيجه بخشي 
ــي خواهد بود و ما  ــي عموم از روان شناس
آن را نشانه شناسي (سميولوژي) مي ناميم 
ــه مه يون" يوناني به معناي " نشانه".  از "س
ــي به ما مي آموزد که نشانه ها  نشانه شناس
ــده اند و چه قوانيني بر  ــکيل ش از چه تش
ــوان گفت چه  ــت، نمي ت ــا حاکم اس آن ه
ــات دارد و جاي  ــد بود، اما حق حي خواه
آن پيشاپيش مشخص است. زبان شناسي 
ــت  ــش عمومي اس ــي از دان ــط بخش فق
ــف  ــي کش ــدي را که نشانه شناس و قواع
مي کند مي تواند درمورد زبان شناسي نيز 
به کار بست. به اين ترتيب زبان شناسي به 
ــوزه اي معين در مجموعه ي پديده هاي  ح

ــت. "(گيرو،  ــد داش ــق خواه ــاني تعل انس
(۱۹۷۳

ــور درباره نشانه ها به تبيين مدلي  سوس
دو بخشي يا دوتايي از نشانه اشاره نموده 
ــانه، ترکيبي از  ــت. بنابر نظر وي، نش اس
ــانه به خود  ــکلي است که نش "دال" - ش
ــکل درخت) و"مدلول"   مي گيرد (مانند ش
ــه از دال  ــش نمايش يافت ــوم نماي يا مفه
ــانه"، نتيجه پيوستگي ميان  ــت؛ و"نش اس
ــاط ميان دال و  ــت. ارتب دال و مدلول اس

مدلول، "داللت" ناميده مي شود.
ــت که  ــور معتقد اس در عين حال سوس
ــانه هاي زباني،  ارتباطي [ظاهري]  در نش
ــک "چيز" و يک "نام" وجود ندارد؛  ميان ي
ــوم" و يک  ــاط ميان "مفه ــه اين ارتب بلک
"الگوي صوتي" وجود دارد. الگوي صوتي، 
ــنونده از يک صدا  ــانه ش ــر روانشناس تاث

ــط حواس درک مي شود.  ــت که توس اس
اين الگوي صوتي ممکن است فقط بدين 
ــي ما  دليل که بازنمودي از درک احساس
محسوب مي شود عنصري "مادي" ناميده 
شود. بنابراين ممکن است از ديگر عناصر 
همبسته با يک نشانه زباني، متمايز باشد. 
ــه از آن ها ياد  ــه عناصر ديگري ک چرا ک
شد، عمومًا انتزاعي بوده و در واقع مفهوم 
ــند. (چندلر  عنصر مادي موردنظر مي باش

به نقل از سوسور، ۱۹۸۳: ۶۶)  
ــي و ارزش آن ها،  ــر زبان ــاره عناص درب
ــود: "زبان سيستمي  سوسور يادآور مي ش
ــر آن با  ــي عناص ــه در آن تمام ــت ک اس
يکديگر متناسب هستند و "ارزش" هر يک 
ــتگي  ــتگي به همبس از عناصر در آن، بس
همزمان با ديگر عناصر درون آن سيستم 
دارد." (سوسور، ۱۹۸۳: ۱۱۳) .اين امر در 

نمودار زير نشان داده شده است.
براي نمونه درباره عنوان "ايران سرفراز"، 

از آنجايي که داللت ها به شکل زنجيره اي 
ــوان چنين  ــر مرتبط اند؛ مي ت ــا يکديگ ب
ــرفراز" داللت  ــه "ايران س ــت ک بيان داش
ــران" دارد؛ "آزادگي ايران"  ــر "آزادگي اي ب
ــدار ملي"   ــي" و "اقت ــت بر"اقتدار مل دالل
ــادي  اقتص و  ــي  نظام ــاي  بر"توانمندي ه

کشور" داللت دارد و.... 
ــور در زمينه  ــرات سوس ــر نظ ــزون ب اف
ــز  ــا او، چارل ــان ب ــي و همزم نشانه شناس
ــوف عمل گرا و  ــرس فيلس ــندرس پي س
ــدون اطالع از  ــي، ب ــق دان آمريکاي منط
ــه دانش  ــور ب ــه ها و رويکرد سوس انديش
ــه و طبقه بندي  ــي، به مطالع نشانه شناس
ــانه ها پرداخت. پيرس مدل "سه تايي"   نش

را براي نشانه ها ارائه نمود. 
ــامل "بازنمايي" که  شکلي از  مدل او ش
ــانه به خود مي گيرد (نه لزومًا مادي)،  نش
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"تفسير" نه يک "مفسر" بلکه بيشتر حس 
ــده از يک نشانه است و "موضوع"  ايجاد ش

(ابژه)يي که نشانه بدان رجوع مي نمايد.
پيرس تعامل ميان" بازنمايي"، "موضوع" 
و "تفسير" را سميوسيس ناميده است. در 
ــانه»، چراغ راهنمايي  مدل پيرس از «نش
ــک خيابان، "بازنمايي"، توقف  در تقاطع ي
ــده اي را که  ــايل نقليه "موضوع" و اي وس
ــتي  ــان مي دهد که بايس ــراغ قرمز نش چ
ــير" تلقي  ــتند "تفس ــه بايس ــايل نقلي وس

مي شود.
پيرس به سه حالت از نشانه، بدين شرح 

اشاره مي نمايد:  
ــي  ــمبليک): حالت ــاد (سمبل/س ۱- نم
ــباهتي به مدلول نداشته بلکه  که دال ش
ــًا اختياري يا کامًال قراردادي است.  اساس
ــت:  ــابي اس اين نمادها آموختني و اکتس
ــام (زبان هاي ويژه، حروف  زبان به طور ع
الفباء، عالئم نقطه گذاري، کلمات، عبارات 
ــداد، کدهاي مورس،  ــا و...)، اع و جمله ه
ــم (پرچم  ــي و پرچ ــاي راهنماي چراغ ه

کشورها) 
ــمايلي: حالتي است  ۲- نماد شمايل/ش
که در آن دال شبيه و يا تقليدي از مدلول 
تشخيص  ــود (به طور قابل  دريافت مي ش
ــنيده، احساس شده،  ــبيه آن ديده، ش ش
چشيده و يا بوييده مي شود) -شبيه بودن 
در برخورداري از برخي کيفيت هاي دال: 
ــره، کاريکاتور،  ــر چه ــراي نمونه تصوي ب
ــه  تهي در  ــا  صداه ــتعاره ها،  اس ــت،  ماک
ــيقي، جلوه هاي صوتي در درام هاي  موس
ــت هاي  ــي، ضبط دوبله فيلم و ژس راديوي

تقليدي.
۳- نماد نمايه/نمايه يي: حالتي است که 
دال اختياري نيست اما به طور مستقيم از 
برخي جهات (فيزيکي يا علي) به مدلول 
ــد را مي توان  ــن پيون ــت- اي ــط اس مرتب
ــتنتاج نمود: براي نمونه  ــاهده و يا اس مش
ــانه هاي طبيعي" (دود، تندر، جاي پا،  "نش
طنين صداها، رايحه هاي و مزه ها)، عالئم 
ــايل  ــارش، نبض)، وس ــاري (درد، خ بيم
ــاعت  ــنج، س ــري (بادنما، دماس اندازه گي
ــيگنال ها" (صداي در زدن، زنگ  و...)، "س

ــاره گرها (اشاره انگشت، تابلوي  تلفن)، اش
اعالن جهت) و کلماتي چون "اين"، "آن"، 

"اينجا"،"آنجا").
بايد افزود که يک نشانه مي تواند در آن 
ــه حالت يادشده  واحد برخوردار از هر س
-نماد، شمايل و نمايه- باشد. مانند نقشه 
ــاهد هر سه گونه  جغرافيا که در آن ما ش
ــتيم و ارجاع به هر يک از آنها،  نشانه هس
بستگي به ذهنيت و نوع برداشت مخاطب 

دارد.
ــرس،  مي توان  ــه تايي پي برپايه مدل س
درباره عناوين برنامه هاي راديويي چنين 
ــت که اين عناوين به دليل آن  اذعان داش
ــتند؛  که جزء حروف قراردادي الفباء هس
ــوند. برخي از اين  ــوب مي ش "نماد" محس
ــيد"   ــن مانند عنوان "کاروان خورش عناوي

ــده از  -عنوان برنامه اي راديويي پخش ش
شبکه صداي آشـنا در سال ۱۳۹۰- به 
ــتعاره/کنايه در آن  ــل به کارگيري اس دلي
(خورشيد) "شمايل" محسوب مي شوند. از 
ــوي ديگر از آنجايي که صداي مجري،  س
حاکي از وجود يک انسان است؛ بنابراين 

"نمايه" نيز محسوب مي شود.
سوسور بر کارکرد اجتماعي نشانه تأکيد 
مي کند و پيرس بر کارکرد منطقي آن. اما 
اين دو جنبه رابطه اي دوسويه و تنگاتنگ 
ــه امروزه  ــد؛ به طوري ک ــا يکديگر دارن ب
ــميوتيک  ــميولوژي و س ــات س اصطالح
ــود:  ــد را اطالق مي ش ــته ي واح يک رش
ــت را به  ــان [اغلب] اصطالح نخس اروپائي
ــي ها و امريکايي ها  کار مي گيرند و انگليس

[اغلب] اصطالح دوم را."( گيرو، ۱۹۷۳)
افزون بر دو نشانه شناس يادشده، روالن 
ــي پرداخته  بارت نيز به مقوله نشانه شناس
ــام عناصر  ــروف او به ن ــت. کتاب مع اس
نشانه شناسي که در سال ۱۹۶۸ميالدي 
ــت در واقع تبييني نوين بر  ــر گش منتش
محسوب  ــور  سوس ــي  نشانه شناس نظريه 

مي شود. 
به نظر او نشانه، به طور عمده عبارت است 
از شکلي از داللت و معناي صريح. به طور 
کلي، داللت کننده يا به اصطالح منطقيون 
«دال»، مستقيمًا شيء و يا پديده خاصي 
را مورد اشاره قرار مي دهد. افزون بر اين، 
ــانه خود به استلزامات خاص فرهنگي  نش
ــن صورتي بارت از  ــاره دارند. در چني اش
ــتلزامي ياد نموده  ــا نام داللت اس آن ها ب

ــت  ــت که براي مثال واژه "تبر" به دس اس
ــتن چوب داللت دارد.  افزاري براي شکس

(محمد ضيمران: ۱۳۸۲، ۱۵)
روالن بارت نقش دال را در فعاليت هاي 
ــرار داده و  ــي ق ــورد بررس ــتاري م نوش
استدالل مي نمايد که در ادبيات نوشتاري 
ــد که  ــواره به نظر مي رس ــيک، هم کالس
ــه دال، از محتوا به  ــنده از مدلول ب نويس
ــتياق به بيان  ــرم، از ايده به متن، از اش ف
ــه نقل از بارت، ۱۹۷۴:  مي رود. (چندلر ب

(۱۷۴
ــود مي تواند به  ــانه خ به نظر بارت، نش
ــانه ديگر  ــازه اي براي نش ــده ت داللت کنن
ــانه  ــن داللت را نش ــود. او اي ــل ش تبدي
ــانه اي  ــن نش ــد. چني ــه دوم مي نام مرتب



سال دهم، شماره 60 64

ــازه اي داللت  ــه ارزش فرهنگي ت خود، ب
ــد ضيمران: ۱۵،۱۳۸۲) نيز  دارد.... (محم
ــارت درکتاب اسطوره شناسـي  روالن ب
ــترده اي به مفهوم داللت  خود به طور گس

پرداخته است.
نشانه شناسي و رسانه راديو

ــانه هاي راديويي در جوامع گوناگون  رس
از ديرباز به توليد و پخش بسته هاي پيام 
صوتي پرداخته اند. سرعت در انتقال پيام 
و ايجاد فضايي که خلق تصويرهاي ذهني 
را به سادگي امکان پذير ساخته اين امکان 
را در اختيار سازمان هاي يادشده نهاده تا 
ــان  ــد در آِن واحد با ميليون ها انس بتوانن
ــه مالحظات زماني  ــخن گفته و بر پاي س
(صبحگاه، عصرگاه، شبانگاه) در قالب هاي 
ميزگرد،  ــه،  مصاحب ــش،  نماي ــون  گوناگ
مجله هاي راديويي و... برنامه سازي نمايند. 
ــوي  ــه نوعًا در سمت وس ــي ک برنامه هاي
ــادي،  ــتيابي به اهداف آموزشي-ارش دس
ــه مخاطبان  ــاني ب ــرگرمي و اطالع رس س
سامان مي يابند. اما اين انتقال پيام از سوي 
پديدآورندگان پيام، به دريافت کنندگان و 
مفسران اصلي پيام، برپايه رمزگذاري ها و 
رمزگشايي هايي چندگانه انجام مي گيرد. 
ــه در  ــانه هاي نهفت ــل نش درک و تحلي
ــتلزم  مس راديويي  ــاي  برنامه ه ــن  عناوي
ــود در  ــنيداري موج ــر ش ــي عناص بررس
ــده از راديو است. اين  برنامه هاي پخش ش
ــان" (کالم)،  عناصر عبارتند از "صداي انس

"افکت"، "موسيقي" و "سکوت". 
ــنيداري  ــانه ها ش ــو تمامي نش در رادي
ــادگي از صداها و  ــه س ــتند. آن ها ب هس
سکوت تشکيل شده اند و در نتيجه زمان 
ــاختاردهي  ــکان- عامل اصلي س -و نه م

آن ها محسوب مي شود. 
ــي" مي توان  ــانه هاي کالم پيرامون "نش
ــان در  ــان نمود که صداي انس ــن بي چني
ــه اي از حضور  ــوان نماي ــطح اول به عن س
يک انسان تفسير مي شود، در سطح دوم 
ــخصيت يک فرد  ــه عنوان نمايه اي از ش ب
ــوم نمايه اي از يک برنامه،  ــطح س و در س
ــه يا بنگاه پخش و يا حتي تمامي  مؤسس
افراد يک ملت است- البته درباره عناوين 

ــنيدن  برنامه هاي راديويي، نمي توان با ش
ــطوح دوم و سوم نمايه  عنوان برنامه به س
ــت يافت. چرا که عنوان برنامه درباره  دس
ــي در اختيار  ــرد گوينده اطالعات اندک ف
شنونده مي گذارد (همچون جنسيت، زيرو 
ــتيابي به اطالعات  ــدا و..) اما دس بمي ص
ــه اي با صداي  ــول برنام ــتر، يا در ط بيش
ــه پيش زمينه هاي  ــرد و يا بر پاي همان ف
ــنونده  ــين فرد ش ذهني و اطالعات پيش

حاصل مي آيد.
ــري  ــات]، ام ــد کلم ــوات" [همانن "اص
ــواره بازنمودي از  ــوده و هم قراردادي نب
ــه بدان ارجاع  ــتند ک حضور چيز/فرد هس
ــداي زنگ در،  ــد. براي نمونه ص مي نماين
ــا  صداي چرخاندن کليد در قفل، نمايه  ي
ــردي در بيرون از خانه  و مدلول حضور ف

است. 
ــيقي" پخش شده از راديو  پيرامون "موس
ــود بايد  ــي که از آن تداعي مي ش و معناي
ــيقي در  ــناخت معنا در موس گفت که ش
ــيقايي است  ــناخت ژانرهاي موس گرو ش
ــکل گيري  ــه در ش ــر جامع ــگ ه و فرهن
ــيقي و نيز در ساختار آن مؤثر است.  موس
معنا در موسيقي عمدتًا با تداعي خاطرات 
و نيز طرح واره هاي فرهنگي عجين است. 
ــت تأثير قرار  ــي عقيده دارند که تح برخ
ــنونده را مي توان انتقال معناي  گرفتن ش

موسيقي تلقي کرد. 
ــي در نبود و  ــکوت" نيز خود به نوع "س
فقدان توالي و پيوستگي عناصر شنيداري 
ــا مي يابد. در  ــار آن ها معن ــه در کن و البت
برنامه هاي راديو بر پايه تصميم گيري ها و 
مالحظات برنامه سازي در چيدمان برنامه 
ــه برنامه- گاه  ــاز، پايان و در ميان -در آغ
ــهوًا و در اثر بروز مشکالت فني ايجاد  س

مي شود.
برپايه موارد ياد شده، در پخش "عنوان" 
ــي، به کارگيري عناصر  يک برنامه راديوي
ــان، کالم، افکت،  ــداي انس ــده (ص ياد ش
ــم مترتب بر  ــکوت) و نظ ــيقي و س موس
ــاري و هم افزايي  ــان آن ها، هم کن چيدم
ــک مقطع زماني  ــنيداري در ي عناصر ش
ــه آغاز يک  ــبت ب ــنونده را نس معين، ش
ــاخته و قابليت آن را دارد  ــه آگاه س برنام
ــاره برنامه (موضوع، ژانر،  تا اطالعاتي درب
ساختار و...) در اختيار شنونده قرار دهد. 
ــار معنايي  ــده و ب ــات به کار برده ش کلم
ــد، صداي مجري  ــوان برمي تاب که هر عن
ــبک  ــرد، زير و بمي صدا و...) و س (زن/م
ــيقي  و چگونگي بيان او، به کارگيري موس
ــي در پيش و يا پس از  و افکت هاي صوت
ــته تر از  ــوان (و يا حتي با صدايي آهس عن
ــي بر درک و  ــده)، و... همگ صداي گوين
ــوان برنامه مؤثر  ــت مخاطب  از عن درياف

است. 
تفسير نشانه هاي راديويي 

ــانه هاي نهفته در  ــير نش تحليل و تفس
ــرو  ــي، درگ ــاي راديوي ــن برنامه ه عناوي
ــناخت مفاهيم بنيادين مرتبط با حوزه  ش
ــت. براين پايه، در اين  ــي اس نشانه شناس
ــاره  ــه برخي از اين مفاهيم اش ــته ب نگاش

مي شود.
روابط جانشيني و همنشيني 

ــيني،  ــيني و همنش تحليل روابط جانش
ــانه  نش ــي هاي  بررس از  ــياري  بس ــه  پاي
ــط  رواب ــود.  مي ش ــوب  محس ــناختي  ش
ــيني و همنشيني در دو محور افقي  جانش
ــوند. محور  ــان داده مي ش ــودي نش و عم
ــيني و محور عمودي  افقي، روابط همنش

روابط جانشيني را نشانگر است.



ماهنامه علمي تخصصي
صداي جمهوري اسالمي ايران 65

ــيني،  ــر عامل جانش ــل مبتني ب  تحلي
ــر يک از  ــق ه ــاس و تطبي ــن قي متضم
دال هاي حاضر در متن، با ديگر دال هاي 
ــت که در شرايط واحد و مشابه   غايبي اس

قابل گزينش هستند.
ــيني ممکن است  تغيير در محور همنش
ــيني را با خود به  ــر در محور جانش تغيي
همراه داشته باشد. گوردن آلپورت و پست 
ــال ۱۹۵۹ چهار فراگرد تغيير  من  در س
ــيني را  ــيني و همنش در محورهاي جانش

عنوان نمودند.
دگرگوني هاي جانشيني:

۱- جايگزيني
۲- جابه جايي

دگرگوني هاي همنشيني:
۱- افزايش
۲- حذف

ــيني  ــل مبتني بر دو محور جانش تحلي
ــان عناصر  ــيني در مورد چيدم و همنش
ــوده و اين  ــو نيز صادق ب ــنيداري رادي ش
ــي/ جابجايي و  ــت جايگزين عناصر قابلي
ــتند. نيز  ــذف را دارا هس ــا افزايش / ح ي
عناوين برنامه هاي راديويي مانند "کاروان 
ــي کلمات  ــکان برگزين ــيد" که ام خورش
ديگري را در اختيار مي نهد. مانند انتخاب 
ــتاره" و... به جاي  ــي چون "ماه"، "س کلمات

کلمه "خورشيد".
داللت صريح، داللت ضمني 

ــت که معناي صريح را با  معمول آن اس
عباراتي چون معناي مبتني بر "تعريف"يا 
ــاي  ــز "معن ــي" و ني ــاي تحت اللفظ "معن
بديهي" يا "معناي مبتني بر دريافت عام" 
ــانه هاي  ــد. در مورد نش ــف کرده ان توصي
ــده است که معناي صريح  زباني گفته ش
ــاي لغات  ــه در فرهنگ ه ــت ک همان اس
ــاي ضمني" به  ــت. عبارت "معن آمده اس
تداعي هاي اجتماعي- فرهنگي و شخصي 
ــانه اشاره  (ايدئولوژيکي، عاطفي، و...) نش
دارد. عواملي چون طبقه، سن، جنسيت، 
ــابه  ــي و نژادي مخاطب و مش تعلق قوم
آن در شکل گيري معناي ضمني دخالت 
ــجودي: ۱۳۸۳: ۱۰۲) مالحظه  دارند. (س

مي شود که در سطح نخست معنا، داللت 
صريح و آشکار دريافت مي شود؛ و داللت 

ضمني در سطح دوم معنا قرار دارد.
ــت در داللت صريح  پير گيرو معتقد اس
ــه به صورت  ــتيم ک با مدلولي مواجه هس
عيني و چنان که هست به تصوير درآمده 
ــاي ضمني  ــال آن که داللت ه ــت. ح اس
ــتند که  ــر ارزش هاي ذهني اي هس بيانگ
ــانه  ــرد نش ــورت و کارک ــطه ي ص به واس
ــوند: يک واژه ي عاميانه،  ــوب مي ش منس
ــت ضمني به  ــي و...  دالل ــاعرانه، علم ش
ــود دارند؛ يک يونيفورم، از يک  مدلول خ
ــه و کار يک  ــي صريح به درج ــو داللت س
شخص و از سوي ديگر، داللتي ضمني بر 

اعتبار و اقتدارِ همراه با آن ها دارد.
ــميم حزن"   ــوان "ش ــت صريح عن دالل
ــت و  بيانگر برنامه اي با فضايي غم آلود اس
ــدان فردي دارد که  داللتي ضمني بر فق
ــت در طول برنامه بدان پرداخته  مقرر اس

شود.
ــد که داللت هاي ضمني  بايد يادآور ش
ــه يکديگر مرتبط اند.  ــه گونه زنجيروار ب ب
روالن بارت از يلمزلف آموخت که داللت 
ــله مراتبي  ــي متضمن سلس در حالت کل
است؛ مرتبه اول داللت صريح و بالواسطه 
ــانه داراي دال و  ــت. در اين مرتبه نش اس
ــود. معناي ضمني در  مدلول فرض مي ش
ــرد. بدين  ــه دوم داللت قرار مي گي مرتب
ــانه صريح به  ــا به کارگيري نش معنا که ب
ــوان دال، مدلول هاي ديگري را به آن  عن
پيوند مي دهد. در اين چارچوب است که 
معناي ضمني به معناي صريح مي پيوندد 
و زنجيره اي از مدلول هاي تازه را به وجود 
مي آورد. در اين مرحله ميان دال و مدلول 
ــود که  ــتگي ايجاد مي ش ــان همبس آنچن
ــخيص ماهيت آن ها در پاره اي موارد  تش
ــواري امکان پذير است. (ضيمران،  به دش

(۱۲۳ :۱۲۲
اسطوره 

بنابر نظر لوي اشتروس فلسفه وجودي 
اسطوره به دليل تبيين تحول از آنچه که 
ــه اکنون وجود  ــدا بوده به آنچه ک در ابت
ــت و نيز به مطالعه پيرامون اين  دارد اس

درک و تحليل 
نشانه هاي نهفته 

در عناوين 
برنامه هاي 

راديويي مستلزم 
بررسي عناصر 

شنيداري موجود 
در برنامه هاي 
پخش شده از 

راديو است. اين 
عناصر عبارتند 

از "صداي انسان" 
(کالم)، "افکت"، 

"موسيقي" و 
"سکوت".
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که چرا اين تحول نمي توانست به گونه اي 
ــردازد و اگر چيزها  ديگر قرار گيرد، مي پ
ــود، کل جهان  ــوزه تغيير نم ــک ح در ي
ــاختي بين همه حوزه ها  به واسطه هم س

دگرگون مي شد.
ــه در کنار  ــد ک ــاره مي نماي ــر اش چندل
ــطوره  معاني گوناگون يک کلمه، ما با اس
ــانه ها و رمزها با  ــتيم. نش نيز روبه رو هس
ــوند. از نظر عموم  اسطوره ها ايجاد مي ش
ــه عقايدي  ــطوره ب ــالح اس ــردم، اصط م
ساختگي اطالق مي شود. اما نشانه شناسي 
ــن مفهوم  ــًا با اي ــالح، لزوم ــن اصط از اي
ــطوره ها مي توانند  استفاده نمي نمايد. اس
ــتعاره هاي استمراريافته تلقي  به عنوان اس

شوند. 
ــا بر پايه  ــا و برنامه ه ــياري از درام ه بس
ــتان هاي کهن تهيه و تدوين شده و  داس
ــطوره ها  ــن آن ها نيز برگرفته از اس عناوي
ــون  ــتند. همچ ــن هس ــم نمادي و مفاهي
ــيد، نماد آفرينندگي؛ زمين، نماد  خورش
ــي؛ آينه نماد تقابل  مادر؛ آب، نماد زندگ

خاک و افالک و...
براي نمونه مي توان به عنوان "آينه نماز"   
ــه" مفهومي  ــه در آن "آين ــاره کرد ک اش

نمادين محسوب مي شود.
استعاره و کنايه 

"استعاره" و "کنايه" دو روش براي انتقال 
ــتعاره رابطه ميان  ــتند. در اس ــا هس معن
ــاس انجام مي گيرد.  ــز از طريق قي دو چي
بنابراين مي توانيم بگوييم "عشق من گل 
ــي از رايج ترين صور  ــت". يک ــرخي اس س
استعاره، تشبيه است که در آن مقايسه اي 
برپايه شباهت مطرح مي شود. مانند جمله 

"مثل فرشته مهربان است".
ــه" رابطه  ــد در "کناي ــابرگر مي گوي آس
مطرح شده مبتني بر تداعي است. جيمز 
ــکلي از بيان  ــد: کنايه ش موناکو مي نويس
ــا جزييات تداعي  ــت که در آن نظر ي اس
ــر يا به  ــراي برانگيزاندن يک فک ــده ب ش
عنوان نشانه يک شي به کار مي رود. از نظر 
ــي، واژه Metonymy (کنايه)  ريشه شناس
 Meta ــت (از به معناي بدلي نام دادن اس
يوناني که جابه جايي و انتقال را مي رساند 

ــاي نام). پس در ادبيات  و Onoma به معن
ــاهي)  ــاه (يا فکر پادش مي توانيم از پادش
ــاد کنيم. معموًال  ــورت تخت و تاج ي به ص
ــم آميخته اند و گاه  ــتعاره و کنايه با ه اس
ممکن است يک شي هم معناي استعاري 
ــد و هم معناي کنايه اي. در  ــته باش داش
ــان نمود که  ارتباط با کنايه بايد خاطرنش
ــن افراد رمزهاي زيادي وجود دارد  در ذه
که توسط آن ها مي توانند ارتباطات کنايي 

را تفسير کنند.
ــتعاره اي و يا کنايي عنوان  ارجاعات اس
ــر راه گزيني هاي  ــا، خود دليلي ب برنامه ه
ــي چندگانه  ــال معناي ــاز در انتق برنامه س

است.
رمزها 

ــا براي  ــي، رمزه ــاي ارتباط در فراينده
انتقال معنا و تفسير نشانه ها به کار گرفته 

مي شوند.  
ــان  ــرادف زب ــز را مت ــور واژه رم سوس
ــاي کلي آن در  ــرد. رمز در معن ــه کار ب ب
ــانه ها قرار مي گيرد. ياکوبسن  منظومه نش
ــد که رمز  ــي مدعي ش ــناس روس زبان ش
ــه اطالعات به کار  ــه گونه اي که در نظري ب
ــد دارد.  ــان پيون ــا زب ــتر ب ــي رود، بيش م
ــد از مجموعه  ــزگان عبارتن ــت رم او گف
ــانه هايي که ميان ارسال کننده پيام و  نش
ــد برقرار مي کند.  ــده آن پيون دريافت کنن
ــن مدعي است که ايجاد و تفسير  ياکوبس
ــورداري از رمزگان و  ــن متکي به برخ مت
ــت.  يا قراردادهايي براي ايجاد ارتباط اس

(ضيمران، ۱۳۸۲: ۱۳۳)
ــابرگر به نقل از امبرتو اکو مي گويد:  آس
ــراي فهم  ــاي مختلفي ب ــردم از رمزه "م
ــتفاده مي کنند و به همين جهت  پيام اس
ــه وجود  ــي از آن  ب ــيرهاي گوناگون تفس
ــا و زير رمزها  ــد. به قول اکو: رمزه مي آي
ــت فرهنگي، به  ــي دالل ــوب کل در چارچ
ــوند.  پيام (در اين جا متن) تحميل مي ش
ــتند که  ــن  داللت هاي فرهنگي هس همي
ــده ي پيام، يعني  ــک معرفتي گيرن مايمل
ــي، مذهبي،  ــع ايدئولوژيکي، اخالق مواض
ــليقه ها و نظام هاي  ــاي رواني، س نگرش  ه

ارزشي او را تشکيل مي دهند."

در پخش "عنوان" 
يک برنامه راديويي، 
به کارگيري عناصر ياد 
شده ("صداي انسان" 
(کالم)،"افکت"، "موسيقي" 
و "سکوت") و نظم 
مترتب بر چيدمان آن ها، 
هم کناري و هم افزايي 
عناصر شنيداري در 
يک مقطع زماني معين، 
شنونده را نسبت به 
آغاز يک برنامه آگاه 
ساخته و قابليت آن را 
دارد تا اطالعاتي درباره 
برنامه (موضوع، ژانر، 
ساختار و...) در اختيار 
شنونده قرار دهد.
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ــد  عبارتن ــزگان  رم ــت  گف ــوان  مي ت
ــوي  س از  ــه  ک ــيري  تفس ــاي  قالب ه از 
توليدکنندگان آن ها و مفسرين متن به کار 
ــاده کردن پديده ها  ــد. رمزها در س مي رون
ــا مخاطب به کار  به منظور ايجاد ارتباط ب
ــا ناچاريم  ــد. در قرائت هر متن م مي رون
که نشانه ها را با توجه به رمزگان مناسب 
ــانه ها و  ــير کنيم. به تعبير ديگر، نش تفس
ــاي  عاليم در يک متن را مي توان راه گش
ــمار آورد. (ضيمران،  ۱۳۸۲:  رمزها به ش

(۱۳۵
در ادبيات نشانه شناسي طبقه بندي هاي 
ــي ير  ــود دارد. پ ــز وج ــي از رم گوناگون
ــه نوع بنيادين از رمزها اشاره  گيرو به س
ــي"،  ــاي منطق ــامل "رمزه ــد ش مي نماي
ــاي  ــي" و "رمزه ــاي زيبايي شناس "رمزه
ــارت در کتاب اس/ ــي". روالن ب اجتماع

ــدام به عنوان بندي پنج رمز  زد (S/Z)  اق
ــود  ــه در متون ادبي به کار گرفته مي ش ک
نموده است: هرمنوتيک، کنش هاي اصلي 
روايي، رمزگان هاي فرهنگي، رمزگان هاي 
ــط)، رمزگان هاي  ــي (رمزهاي واس معناي

نمادي (تم ها و درونمايه ها) 
ــدي اي از رمز ارائه  ــر طبقه بن اما چندل
مي نمايد که به نوعي به مطالعات رسانه اي، 

ارتباطات و فرهنگ مربوط است.
• رمزهاي اجتماعي [در يک پهنه وسيع 
کدهاي  ــي  نشانه شناس ــاي  رمزه تمامي 

اجتماعي هستند] 
- رمزهاي شفاهي (وابسته به آواشناسي، 

نحوي، لغوي و...)
ــگاه خيره،  ــي (ظاهر، ن ــاي بدن - رمزه

ژست ها و...)
- رمزهاي کاال (مد، لباس ها، اتومبيل ها)
- رمزهاي رفتار (مراسم، نقش آفريني ها، 

بازي ها و...)
• رمزهاي متني [کدهاي بازنمايي]
- رمزهاي علمي، شامل رياضيات؛

ــا هنرهاي  ــي ب - رمزهاي زيبايي شناس
ــي،  ــعر، درام، نقاش ــون (ش ــي گوناگ بيان
ــامل  ش و...)  ــيقي  موس ــازي،  مجسمه س

کالسيسيزم، رومانتيسيزم، رئاليسم؛
- رمزهاي ژانر، علم بديع و سبک شناسي: 

ــخصيت، بازي، ديالوگ،  روايت (طرح، ش
چيدمان و غيره)، شرح، استدالل و مانند 

آن؛
ــامل  ــانه هاي عمومي ش - رمزهاي رس
ــي، تلويزيون، فيلم، راديو،  رمزهاي عکاس
ــم از لحاظ فني و هم  روزنامه و مجله، ه

قراردادي (شامل قالب آن ها).
ــق کمتري  ــيري [تواف ــاي تفس • رمزه
ــوان رمزهاي  ــه عن ــورد ب ــاره اين م درب

نشانه شناسي وجود دارد]
ــاي دريافتي: مانند درک بصري  - رمزه
ــال ۱۹۸۰، نيکولز ۱۹۸۱، اکو ۱۹۸۲)  (ه
ــات تعمدي  ــوان ارتباط ــن رمزها به عن اي

فرض نمي شوند.
ــن رمزها  ــي: اي ــاي ايدئولوژيک - رمزه
ــراي رمزگذاري و  ــيع تر، ب ــتره وس با گس
ــوند  ــايي متون به کار برده مي ش رمزگش
ــم ها، ماترياليسم،  ــياري از ايس (مانند بس

ليبراليسم، کاپيتاليسم و...) 
معنا 

ــا  معن ــا  ب ــاط  ارتب در  ــو  فوک ــل  ميش
ــک را مجموعه ي  ــد: ما هرمونتي مي نويس
ــانه ها را  ــارف و فنوني مي دانيم که نش مع
ــخن گفتن وامي دارند و به ما کمک  به س
ــم و  ــان را دريابي ــا معنايش ــد ت مي دهن
معارف  مجموعه ي  همچون  نشانه شناسي 
ــه ما را قادر  ــي تعريف مي کنيم ک و فنون
ــخيص دهيم نشانه ها  ــازند که تش مي س
ــم چه چيزي  ــتند؛ تعيين کني ــا هس کج
ــانه درمي آورد  ــا را به هيئت يک نش آن ه
ــط و قوانين حاکم  ــز دريابيم که رواب و ني
ــت. سده ي  بر ترتيب و توالي آن ها چيس
ــک  ــي و هرمنوتي ــانزدهم نشانه شناس ش
ــوار کرد:  ــر هم س ــبيه ب ــورت تش را به ص
جستجوي معنا عبارت بود از آشکارکردن 
ــت وجوي قانون حاکم بر  شباهت ها، جس
نشانه ها به معناي يافتن چيزهاي متشابه 
بود؛ دستور زبان چيزها، تفسير آن ها بود 
و زباني که نشانه ها بدان سخن مي گفتند 
روشن گر چيزي غير از روابط نحوي آن ها 

با هم نبود. (گيرو، ۱۹۷۳)
ــور معنا،  ــتروس، تص بنابر نظر لوي اش
ــت. از عجايب  بدون نظم امري محال اس

ــه يافتن  ــت ک ــي يکي اين اس معناشناس
ــايد  ــه Meaning ش ــود کلم ــوم خ مفه

دشوارترين کار در کل زبان باشد.
ــد:  ــز پي يرگيرو درباره معنا مي نويس ني
ــه در آن ها هر دال  ــل نظام هايي ک در عم
ــن مدلول ارجاع کند و  مي تواند به چندي
ــيله ي چندين  هر مدلول مي تواند به وس

دال بيان شود، فراوانند. 
ــي به کارگيري  ــن متون راديوي در تدوي
ــتند و  کلماتي که داراي چندين معنا هس
مخاطب را به تفسيرهاي چندگانه هدايت 

مي نمايد فراوانند. 
بينامتني/ميان متني

ــي  نشانه شناس در  ــي  بينامتن ــوم  مفه
ــتوا از تئوريسين هاي  توسط جوليا کريس
ــاختارگرا معرفي شد. کريستوا به دو  فراس
ــت: محور  ــاره نموده اس محور در متن اش
ــنده و خواننده متن و محور  افقي با نويس
ــودي که با ديگر متون ارتباط مي يابد  عم

(چندلر کريستوا، ۱۹۸۰: ۶۹).
ــود که هر متن، خود  دريدا يادآور مي ش
ــمار  مقدمه اي براي قرابت متن هاي بي ش
ــتقالل متن  ــت. دريدا مي گويد که اس اس
ادعايي است واهي، زيرا که فضاي هر متن 
ــين و درآمدي به  تداعي کننده متون پيش
ــوي متون ديگر است... به تعبير ساده،  س
ــي در راه  ــيوه ميان متني را بايد روش ش
انتزاع متن از قلمرو دغدغه هاي تاريخي- 
ــي در ترفند  ــمارآورد. يعن اجتماعي به ش
ميان متني کوشش بر آن است تا نوشتار، 
ــه را در متن تاريخ مدنظر  قرائت و انديش
قرار دهد. (ضيمران، ۱۳۸۲: ۱۷۵ - ۱۷۴)
ــابرگر درباره واژه "بينامتني" يادآور  آس
ــود که براي مقصودي که ما درنظر  مي ش
داريم کافي است که آن را استفاده آگاهانه 
يا ناآگاهانه از مطالب متوني که قبًال خلق 
شده، در متن جديد بدانيم. هجو مي تواند 
نمونه خوبي از استفاده آگاهانه از مطالب 
ــو تقليد طنزآميز  ــد. هج متني ديگر باش
ــر، مخاطب  ــت. در هر هجو مؤث متن اس
ــنا باشد تا بتواند به  بايد با متن اصلي آش
مسخره گرفته شدن آن را درک کند. هجو 
ــد يا گونه اي (مربوط  مي تواند سبکي باش
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ــاختار طرح داستاني  به ژانر) که در آن س
ــترن يا گونه  ــريال هاي احساسي، وس س
ــه اي به تمسخر  ديگري از متن هاي کليش

گرفته شود. 
ــن آن ها در  ــنيداري و عناوي ــون ش مت
ــات بينامتني  ــياري از موارد از ارجاع بس
ــمار انقالب  ــد. همانند "روز ش برخوردارن
اسالمي"-  عنوان برنامه اي راديويي پخش 
شده از "ايران صدا"، صداي جمهوري ايران 
ــر روزهاي  ــه داللت ب ــال ۱۳۹۰-ک در س
ــالب دارد يا برنامه هاي  اوايل پيروزي انق
ويژه مشاعره که به اشعار شعراي مختلف 

ارجاع مي نمايد. 
ــاده ارتباطي که مقرر  در يک فرايند س
ــت تا پيام از سوي پديدآورندگان پيام  اس
ــران پيام ارسال شود؛  به مخاطبان و مفس
ــاء مي نمايند.  ــانه ها نقش عمده اي ايف نش
ــاهده  ــد در مدل زير قابل مش اين فرآين

است. 

نام / عنوان برنامه هاي راديويي
ــول اعصار، همواره  نام ها/ عناوين در ط
ــي، جامعه، گروه، شهر،  ــانگر فرد، ش نش
ــذا تعيين  ــي بوده اند، ل ــورهاي معين کش
ــي به هويت هاي ناشناخته به کمک  بخش
نام زمينه اي را بر شناخت و تمايز پديده ها 

مي گشايد. 
ــب به  انتخاب و برگزيني نام هاي مناس
ــاز دارد و در زندگي ما نقش  ــه ني مطالع
ــاء مي نمايد. ما  ــيار مهم و کليدي ايف بس
ــتيم و در خيابان ها  همگي داراي نام هس
ــاص زندگي  ــا نام هايي خ ــهرهايي ب و ش
ــام درگرو  ــم. درک معناي يک ن مي کني
ــام در هر  ــاي فکري آن ن ــناخت زيربن ش

فرهنگ است. 
ــي" علمي است که به بررسي،  "نام شناس
ــورت صوري و  ــه يابي درص تحليل و ريش
ــته امروز  معنايي نام ها مي پردازد. اين رش
ــي  ــاخه هاي فرعي زبان شناس ــي از ش يک

ــاي قديم،  ــود. از زمان ه ــوب مي ش محس
ــه  ــد ب ــندگان عالقه من ــان و نويس محقق
ــاد و پيوند  ــه يابي نام ها و درپي ايج ريش
ــاي آنان  ــم ها با مأخذه ــه ميان اس رابط
ــاب  کت در  ــدون  ان ام.  ــان  ج ــد.  بوده ان
دسـتور زبان نام هـا (۲۰۰۷: ۸۴) اين 
ــه يابي اسم مي نامد  را مصداق خاص ريش
ــه جامعه مفاهيم اين  و مي گويد وقتي ک
ريشه يابي هاي لغوي را درک کند مي تواند 
اهميت فرهنگي آن را دريابد. (رابينسون 
۱۹۹۳ م. به نقل از اندرسون ۲۰۰۷: ۸۴) 
ــن در کتاب نـام و نام گذاري در  نيلس
ــت که نام ها  ادبيات نوجوانان آورده اس
ــتند و باعث مي شوند  بخشي از زبان هس
که بشر در مواجهه با آن ها زمام امور را به 
ــند و زماني که از نام ها  دست داشته باش
ــتفاده مي کنيم حتمًا معناي مشخصي  اس

به ذهن متبادر خواهد شد. 
ــه برنامه هاي  ــته هاي پيام و از جمل بس
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ــورداري از يک  ــي نيز نيازمند برخ راديوي
"نام/ عنوان" هستند. ايستگاه هاي راديويي 
ــيم نام  را از طريق يک نام کوتاه مي شناس
ــوي هويت و مأموريت  شبکه ها ما را به س
ــد و برنامه هاي  ــت مي نماين ــبکه هداي ش
ــبکه  نيز با برخورداري  ــده از ش پخش ش
ــي را در اختيار  ــن ويژه، اطالعات از عناوي

شنونده مي گذارند.
پديدآورندگان پيام شنيداري بر سيستم 
ــا وآيتم هايي که  و مجموعه اي از بخش ه
ــوند -بر پايه  ــر چيده مي ش ــار يکديگ کن
ــاي  قالب ه در  ــازي  برنامه س ــات  مالحظ
معين-  نام/عنوان واحدي برمي گزينند که 
ــه ميزان قابل توجهي  البته اين انتخاب ب
به آگاهي، دانش و پيش زمينه هاي تجربي 

فرد برنامه ساز بازمي گردد. 
ــده  ــدل ارتباطي ارائه ش ــتاي م در راس
ــي و تبيين مفاهيم  ــون نشانه شناس پيرام
عناوين  ــي  نشانه شناس درباره  ــده  ارائه ش
ــز به منظور ارائه  ــاي راديويي و ني برنامه ه
ــش عناوين  ــاب و گزين ــي در انتخ الگوي
ــه ۲۲ عنوان برنامه  برنامه هاي راديويي ب
-که اغلب آن ها مربوط به ويژه برنامه هاي 
ــال ۱۳۹۰ هستند-  دهه فجر و محرم س
در جدولي بدين منظور پرداخته مي شود. 
ــن جدول  ــت که در اي ــر اس ــه ذک الزم ب
ــبکه هاي  ــن برنامه هاي برخي از ش عناوي
راديويي صداي جمهوري اسالمي ايران با 
بهره گيري از مفاهيم کليدي نشانه شناسي 
شامل: نشانه (نماد، شمايل، نمايه)، داللت 
صريح و داللت ضمني، استعاره/کنايه، رمز 
(کد)، ارجاعات بينامتني مربوط به هريک 
از عناوين برنامه ها و ميزان ارتباط عنوان 
برنامه با موضوع برنامه، مورد بررسي قرار 

گرفته است.
ــده به منظور  موضوعات درنظر گرفته ش
ــامل  ــده ش ــاد ش ــاي ي ــل برنامه ه تحلي
تبليغاتي،  آموزشي،  اقتصادي،  موضوعات 
ــرگرمي، بهداشتي، تاريخي،  تفريحي- س
ــي- خبر، علمي- فني-کارشناسي،  سياس
ــور، معارف  ــي، فولکل ــي- اجتماع فرهنگ

اسالمي - مذهبي هستند. 
عناوين برنامه هاي راديويي -۲۲ عنوان-  

ــد از: ديـدگاه، تيتر شـاه رفت  عبارتن
را چـه کسـي زد؟ کاروان خورشـيد، 
پرواز، صبح ايراني، روزشـمار انقالب 
اسـالمي، ايران سـرفراز، فجر دانش، 
سـالمت  مسـتان  عصرشـکوفايي، 
آن  ي،  نـِ بـر  خورشـيد  مي کننـد، 
روزها، ايران سـربلند، شـميم حزن، 
تحليل سياسـي، مشـاعره، تجليل از 
سـالم  اقتصادي،  مثلث  فرهيختگان، 
کوچولو، در آينه نمـاز، کوچه راديو و 

بر مدار انقالب.
ــناختي ۲۲عنوان  نتايج بررسي نشانه ش
ــده بدين شرح  برنامه راديويي انتخاب ش

است:
ــه دليل ويژگي  ــي عناوين [ب - در تمام
ــواع  ــي] از ان ــاي راديوي ــر برنامه ه عناص
ــمايل، نمايه) استفاده  "نشانه ها" (نماد، ش

شده است.
ــاي  برنامه ه ــن  عناوي  ٪۸/۳۱ در   -
ــره  ــح" به ــت صري ــده  از "دالل انتخاب ش

جسته اند.
ــاي انتخاب  ــن برنامه ه - در ۵۰٪ عناوي

شده  از "داللت ضمني" بهره جسته اند.
- در ۱/۱۸٪ عناوين برنامه هاي انتخاب 
ــت ضمني" و داللت  ــده  از هر دو "دالل ش

صريح "استفاده کرده اند.
- در ۸/۸۱٪ عناوين برنامه هاي انتخاب 
شده  از" استعاره/کنايه" استفاده کرده اند.

- در ۴/۹۵٪ عناوين برنامه هاي انتخاب 
ــتفاده  ــات "بينامتني" اس ــده از ارجاع ش

کرده اند.
ــات  موضوع ــه  ب ــن  پرداخت ــزان  مي  -

برنامه اي بدين شرح است: ۵۰٪ سياسي- 
ــالمي-مذهبي، ٪۹  خبر، ۲۷٪ معارف اس
ــرگرمي، ۵/۴٪ اقتصادي و  ــي- س تفريح

۵/۴٪ فرهنگي- اجتماعي.
ــاي  برنامه ه ــن  عناوي ــتگي  پيوس  -
ــده با موضوع برنامه پخش شده  انتخاب ش

۳/۷۷٪ زياد و ۷/۲۲٪ متوسط است.
ــده از جدول  ــل آم ــه نتايج حاص برپاي
ــود در عناوين  ــانه هاي موج ــل نش تحلي
برنامه هاي راديويي مي توان چنين اذعان 
ــي عناوين  ــاب و برگزين ــت که انتخ داش
ــب برپايه "داللت  برنامه هاي راديويي اغل
ــن عناوين  ــورت مي گيرد. اي ــي" ص ضمن
ــي-  ــتر برگرفته از موضوعات "سياس بيش
ــتگي  ــوده؛ ارتباط و ميزان پيوس ــر" ب خب
ــان "عناوين برنامه ها" و "موضوع" آن ها  مي

"زياد" است.
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ايستگاه هاي راديويي را 
از طريق يک نام کوتاه 

مي شناسيم نام شبکه ها ما را 
به سوي هويت و مأموريت 
شبکه هدايت مي نمايند و 
برنامه هاي پخش شده از 

شبکه  نيز با برخورداري از 
عناوين ويژه، اطالعاتي را در 

اختيار شنونده مي گذارند.
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پيوستگي نام/
 عنوان برنامه با
موضوع برنامه موضوع برنامه بينامتني رمز(کد) کنايه/

استعاره
 داللت
ضمني

 داللت
صريح

نشانه
نام/عنوان برنامه گروه شبکه رديف

زياد متوسط کم نمايه شمايل نماد

*
سياسي- خبر

 (دستاوردهاي ۳۳
سال انقالب) *

 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

 رسانه اي
- * -

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
موسيقي

کلمات ديدگاه
 رويدادها
 و تحليل
بين الملل

صداي آشنا ۱

*
سياسي- خبر
 (ويژه برنامه

انقالب)
  

*
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
- - *

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
موسيقي

کلمات  تيتر شاه رفت را چه
کسي زد؟ - راديو تهران ۲

*

 معارف اسالمي و
مذهبي

 (ويژه برنامه به
 مناسبت اربعين

حسيني)

*
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
* * -

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
 موسيقي،
 جلوه هاي
 صوتي در
نمايش

کلمات کاروان خورشيد - صداي آشنا ۳

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
* * -

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
 موسيقي،

کلمات پرواز - - ۴

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
- * -

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
 موسيقي،

کلمات صبح ايراني - - ۵

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
- - *

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
 موسيقي،

کلمات  روزشمار انقالب
اسالمي - ايران صدا ۶

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
* * *

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
 موسيقي،

کلمات ايران سرفراز -  شبکه
ورزش ۷

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
* * -

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
 موسيقي

کلمات فجر دانش  گروه جوان
و دانش شبکه جوان ۸

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
 رمز اجتماعي،
 رمزمتني، رمز

رسانه اي
* * -

 صداي
 مجري،
موسيقي

 صداي
 مجري،
 موسيقي

کلمات عصر شکوفايي
 گروه

 سالمت
اجتماعي

 شبکه
سالمت ۹

*
معارف اسالمي و 

مذهبي
(ويژه محرم)

*
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* * -

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 
موسيقي 

کلمات مستان سالمت
 مي کنند

گروه 
سالمت 
جسم

شبکه 
سالمت ۱۰

*
معارف اسالمي و 

مذهبي
(ويژه محرم)

*
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* * -

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 
موسيقي 

کلمات خورشيد بر ِني - شبکه 
معارف ۱۱
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پيوستگي نام/
 عنوان برنامه با
موضوع برنامه موضوع برنامه بينامتني رمز(کد) کنايه/

استعاره
 داللت
ضمني

 داللت
صريح

نشانه
نام/عنوان برنامه گروه شبکه رديف

زياد متوسط کم نمايه شمايل نماد

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* *

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 
موسيقي 

کلمات آن روزها - شبکه 
معارف ۱۲

*
سياسي- خبر

(ويژه دهه فجر) *
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* - *

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 
موسيقي 

کلمات ايران سربلند گروه دانش شبکه ايران ۱۳

* معارف اسالمي و 
مذهبي  *

رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* * -

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 
موسيقي 

کلمات شميم حزن 
( حضرت رقيه (ع))

گروه جوان 
و دانش شبکه جوان ۱۴

*
معارف اسالمي و 

مذهبي
(ويژه محرم)

*
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
- - *

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 
موسيقي 

کلمات تحليل سياسي - ايران صدا ۱۵

* تفريحي- سرگرمي *
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي - - *
صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 

موسيقي، 
کلمات مشاعره - ۱۶

* فرهنگي- آموزشي *
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
- - *

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 

موسيقي، 
کلمات تجليل از فرهيختگان فرهنگ و 

جامعه  جوان ۱۷

* اقتصادي *
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* * -

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 

موسيقي، 
کلمات مثلث اقتصادي - اقتصاد ۱۸

* تفريحي-سرگرمي *
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي - - *
صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 

موسيقي، 
کلمات سالم کوچولو - ايران ۱۹

*

معارف اسالمي و 
مذهبي *

رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* * *

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 

موسيقي، 
کلمات در آينه نماز - فرهنگ ۲۰

* فرهنگي- اجتماعي -
رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* * *

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 

موسيقي، 
کلمات کوچه راديو - ايران ۲۱

* سياسي- خبر
(ويژه دهه فجر) *

رمز اجتماعي، 
رمزمتني، رمز 

رسانه اي
* * *

صداي 
مجري، 
موسيقي

صداي 
مجري، 

موسيقي، 
کلمات بر مدار انقالب  - گفت و گو ۲۲


