بازنمایی تغییر سبک زندگی در
زبان مجموعههای تلویزیونی رسانه ملی
فاطمه عظیمیفرد

1

چكیده 
امروزه نق رسانهها در تحوالت اجتماعی افزاي يافته است .در میـان انـواع رسـانه ،تلويزيـون
به عنوان وسیله انتقا فرهنگ ،جايگاه ويژهای دارد .برنامههای تلويزيونی ضمن الالعرسانی و پـر
کردن اوقات فراغت ،در حوزه آموزش پنهان نیز ايفای نق می کنند .اين رسانه مملو از پیامهـای
گفتمانی است که ساختار اجتماعی را در زبان منعکس میسازند .در قرن حاضر با افو معیارهـای
سنتی که تقسیمبندی جامعه بر اسا آن صورت میگرفت ،سبک زندگی به منبع اصلی شناسـايی
هويت اجتماعی تبديل شده اسـت .نخسـتین ويژگـی سـازنده سـبک زنـدگی در دنیـای جديـد،
انتخاب های گسترده افراد است .در مقاله حاضر تالش شده است تأثیر تغییر سبک زندگی بر زبـان
شخصیتها در سريا های تلويزيونی بررسی گردد .ازاينرو ،سه مجموعه تلويزيونی (در پناه تـو،
تب سرد و تکیه بر باد) از سه دهه اخیر انتخاب و تغییـر سـبک زنـدگی و بازنمـايی آن در زبـان
قسمتهای منتخب مجموعههای تلويزيونی به روش تحلیلی -توصیفی بررسی شده اسـت .نتـايج
نشان می دهد تغییر سبک زندگی بر زبان مجموعههای تلويزيونی سیما تأثیر داشته است ،بهگونهای
که نزاکت زبانی در حوزه کاربرد ضماير و صورتهای خطاب کاه يافته است.
کلیدواژهها :بازنمايی ،سبک زندگی ،مجموعههای تلويزيونی ،نزاکت زبانی ،وجهه

 .1دکتوی زبانشناسی هت انی پژوهش و موکز پژوه

و سنج

افکار صداوسیتا .رایانامهf.azimifard@irib.ir :
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مقدمه 
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سبک زندگی مجتوعهای از کارهای فـودی و اهتتـاعی افـواد را دربومـیگیـود کـه
بهشدت متکثو از بوداش ها و تصاویوی اس

که رسانههـا از زنـدگی توسـیم و تـوویو

میکنند و با تغییو ارز ها و ن و ها به شکلگیوی رفتارها منجو میشـوند .رسـانههـا
به افواد در زمینه گزینهها و انتخابهایشان اطالعات میدهند .بنابوای

نخأتی ویژگی

سازنده سبک زندگی در دنیای هدید انتخابهـای گأـتوده افـواد اسـ  .در مرالعـات
اولیه در حوزه سبک زندگی بو رفتارها و فعالی های عینی تککید میشد اما بـهتـدریو
ارز ها و ن و ها نیز بهعنوان عناصو مهم در تعاریف سبک زندگی نتایان گودید.
از میان انواع رسانه رسانه تلویزیون کارکودهای گوناگونی دارد .وهوه اطالعرسانی
آموزشی سوگومی هنوی و تبلیغاتی از هتله کارکودهای ای رسانه اس  .در کنار ایـ
کارکودهــای ســنتی تصویوســازی بازنتــایی بوهأــتهســازی چــارچوبســازی و
گفتتانسازی نیز در زموه کارکودهای رسانه قوار مـیگیـود .امـووزه تلویزیـون یکـی از
اصلیتوی مجواهای ارتباطی بی دولتتودان و انبوه مخاطبان قلتداد میشود.

مکلوهان 1از نخأتی افوادی بود که اعالم کود تکثیو تلویزیون از مرالبی کـه منتقـل

میکند بأیار بیشتو اس  .تلویزیون از نظو نشانهشناسی متنی اهتتاعی در نظـو گوفتـه
میشود .ایـ مـت هامعـه وسـیعی از مخاطبـان را از مأـائل هـاری آگـاه مـیسـازد.
دانأی )233:1387
مجتوعههای تلویزیونی از هتله بونامههای پومخاطب تلویزیون محأوب میشـوند.
ساا

مجتوعههای تلویزیونی حوزهای از فوایند فوهن سازی و انتقال معنـا در سـرح

کالن اس
چون هدای

که عالوه بو کارکودهای مأتقیم آن دارای کارکودهـای ریومأـتقیم دی ـوی
کلیشههای ذهنی و اسرورهسازی اس .

افکار عتومی ساا

زبان به عنوان یک پدیده اهتتاعی ارتبـاط تن ـاتن ی بـا سـاا

اهتتـاعی و نظـام

ارز های هامعه دارد توادگیل  .)21 :1376عوامل اهتتاعی فواوانـی از هتلـه طبقـه
اهتتاعی گووه نژادی هنأی

باف

اهتتاعی و ...روی زبان تکثیو میگذارد کـه هتـه
1. M. McLuhan
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ای موارد موضـوع بورسـیهـای هامعـهشـنااتی زبـان بـه شـتار مـیرود .فوهنـ

و

هامعه باعث تغییواتی در زبان میشود.
ادب به معنـی بـه کـارگیوی بواـورد مؤدبانـه یـا آداب معاشـوت بـوده و پدیـدهای
فوهن محور اس  .به اعتقاد زبانشناسان ارتبـاط تن ـاتن ی بـی زنـدگی اهتتـاعی و
واژگان زبانی هو هامعه وهود دارد(wierzlbika, 1997) .

در مقاله حاضو تال

شده اس

بازنتایی تغییو سبک زنـدگی در زبـان سـه سـویال

ایوانی پوبیننده سیتای هتهوری اسالمی موبوط به سه دهه اایـو بورسـی شـود .علـ
انتخاب سه سویال از سه دهه مختلف شناسایی تغییوات زبـانی در طـول زمـان اسـ .
معیارهایی چون نوع اراب و نوع دراواس

بهعنوان مواردی از نزاک

زبـانی در ایـ

سویالها بورسی شدهاند.
پیشینهپژوهش 

در حوزه ادب و نزاک

کـه در

زبانی تاکنون پژوه های مختلفی انجام شده اسـ

اینجا به بوای از آنها اشاره میشود:
بواون و گیلت

1

چ ون ی ارتباط ساا

 )1962با مرالعه زبان های آلتانی ایتالیایی اسپانیایی و فوانأـوی
آن بـا

اهتتاعی را با نحوه کـاربود ضـتیو ارـاب و مرابقـ

گوینده و شنونده بورسی کودند .به اعتقاد آنها قدرت و هتبأت ی نحـوه کـاربود ضـتیو
اراب را کنتول میکند .قدرت رابرهای نابوابو به وهود میآورد و هتبأـت ی رابرـهای
بوابو و حالتی از اشتوا بی افواد بوقوار میسازد.
تـان  )1993 2در مقالــهای بـا عنــوان «نأـبی هــای اسـتواتژیهــای زبـانی » علــل
تفاوتهای زبانی زنان و مودان را بورسی کوده اس  .به اعتقـاد وی زنـان و مـودان بـه
3

1. Brown & Gilman
2. D. Tannen
3. The relativity of linguistic strategies
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ارز های هامعه نیز روی زبان آن تکثیو میگذارند و به هتـی دلیـل تغییـو ارز هـای
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سبب قوانی تجویزی کـه در کـودکی مـی آموزنـد از رو ااصـی در گفتـار اسـتفاده
میکنند؛ بهگونه ای که گفتار در مودان هتـواه بـا نتـای قـدرت و گفتـار زنـان بیـان و
1
هتبأت ی اس  .وی قاطعی و اشون را از نشانههـای قـدرت و ابـواز هتـدردی و
تأاوی را از ویژگیهای هتبأت ی میداند .هتان)18 :
3
2
بیت  )1391در کتاب «زبان منزل و قدرت در ایوان » نتـایو تحقیقـی را کـه در
دهه هفتاد میالدی در ایوان به انجام رسانده اس منتشو کود .وی با توسل به ابزارهـا و
رو های تحلیل در سه حوزه هامعه شناسی زبان کاربودشناسی زبان و تحلیل گفتتـان
و نیز رو های تحلیل و توصیف در مودمشناسی زبان فارسی را آنگونه که در روابـط
و تعاملهای میانفودی ایوانیان به کار بوده مـیشـود توصـیف کـوده اسـ  .وی بخـ
قابلتوههی از پژوه اود را به تعیـی ویژگـیهـای بـافتی مـؤثو در تعامـل ایوانیـان
ااتصا داده اس .
کشاورز  )2221در پژوهشی دی و نشان داد که انتخـاب ضـتیو ارـاب تـابع یـک
رشته عوامل ریوزبانی از هتله موقعی اهتتاعی کاربود زبان رسـتی ـ ریورسـتی) و
روابط افواد صتیتانه ـ محتومانه) اس .
مدرس ایابانی  )1391تال کود تا بـه کتـک بواـی دسـتاوردهای زبـانشـنااتی بـه
بورسی میزان رعای نزاک زبانی در مجتوعههای طنز سیتا بپودازد .نتایو ای پـژوه نشـان
داد که بی از  72درصد از دراواس ها در مجتوعههای طنز بهصورت مأتقیم بیان میشود.
هاشــتی  )1392در مقالــه اــود بــا عنــوان «بورســی حوم ـ کالمــی در دیــالوگ
سویال های ایوانی؛ نتونه مـوردی :سـویال نقرـه سـو اـط» بـه بورسـی میـزان کـاربود
گفتارهای منفی و ناشایأ در مجتوعه بیأ و پنو قأتتی «نقره سو اـط» پودااتـه
اس  .در ای مقاله هتچنی با اسـتفاده از ادبیـات رنـی فارسـی و حکتـ هـای عامـه
موهود در ادبیـات عامـه منـابعی از ایـ حکتـ هـا بـوای کـاربود در مجتوعـههـای
تلویزیونی پیشنهاد شده اس  .در ای مقالـه  117دیـالوگ ناشایأـ بـه کـار رفتـه در
مجتوعه تلویزیونی مورد بورسی گزار شده اس .
1. solidarity
2. W. Beeman
3. Language, Status, and Power in Iran
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مبانينظري 

یکی از هنبه های کاربود زبان در زندگی روزموه سازوکارهای رعای

ادب اس

در زبانهای مختلف متنوع اس  .یول و بواون ادب را بـهمنزلـه مفهـومی ثابـ

که
ماننـد

«رفتار اهتتاعی مؤدبانه» یا آداب معاشوت در نظو میگیوند و معتقدند مـیتـوان بـوای
رفتار مؤدبانه در تعامل اهتتاعی فوهن ی اا

اصول کلی گوناگونی را شناسایی کود.

بوای از ای اصول کلی عبارتاند از :باتـدبیو بـودن باگذشـ
داشت حس هتدردی نأب

بـودن باحیـا بـودن و

به دی وان .یول و بواون )82:1391
2

آستی  (1962) 1در نظویه کارگف ها انواع کن

گفتاری را بومیشـتارد .آنچـه وی

مرو میسازد نظویهای در قالب کاربودشناسی اهتتاعی اس ؛ یعنی نظویـهای در ایـ
مورد که گفت بهمرابه انجام دادن به کار می رود آن هم در قالـب نهادهـای اهتتـاعی و
قواردادهایی که از سوی کنش وها مورد تکیید و پذیوفته اس .
بلومکال ا و دی وان  )1989نیز سنجهای را بوای نشان دادن میـزان رعایـ
اساس نوع دراواس
اس

مرو می کنند که ماهیتی ههـانی پیـدا کـوده و دارای نُـه مقولـه

که طیفی را از صویحتوی تا ریو صویحتوی نوع دراواس

وجهه

ادب بـو

تشکیل میدهد.

3

آقاگلزاده  )1392در «فوهن

توصیفی تحلیل گفتتـان و کاربودشناسـی» وههـه را

به نقل از یول 4اصـرالحی تخصصـی مـیاوانـد کـه «در بحـث ادب و تعامـل مرـو
میشود و عبارت اس

از تصویو ذهنی عام هو فود از اود که انتظار میرود در ارتبـاط

با هامعه ای تصویو به رستی

شنااته و حفـظ شـود .تصـویو ذهنـی عـام متشـکل از
1. J.L. Austin
2. Speech acts
3. Face
4. G. Yule
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ادب و نزاکت زبانی
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هنبه های عاطفی و اهتتاعی هو فود اس  .مفاهیتی هتچون احتوام با فاصله اهتتـاعی
شماره  84و  84بهار و تابستان 6941

دور و رفاق

و صتیت

2

3

و هتبأت ی با فاصله اهتتاعی نزدیک تعویـف مـیشـود».

آقاگلزاده )177-178 :1392
« وههه در مقام اصرالحی فنی به معنی اودان اره عام یک شخص اسـ
هنبه عاطفی و اهتتاعی فود دالل
آن را به رستی
دانأ

بشناسند .بنابوای

دارد که هو شخصی داراس

و بـه آن

و انتظـار دارد دی ـوان

در امو تعامـل ادب را مـیتـوان بـهمنزلـه شـیوهای

که بوای نشان دادن آگاهی از وههه فود دی و به کـار گوفتـه مـیشـود .بـه ایـ

مفهوم ادب میتواند در موقعی هایی تحق یابد کـه در آنهـا دوری و نزدیکـی از بعـد
اهتتاعی مرو هأتند ».یول  83 :1391ـ )82
وههه به معنای های اه هوی

و موقعی

اهتتاعی اس

و امـووزه بـه رشـتههـای
و به باور بوای

مختلفی از هتله روانشناسی زبان شناسی اهتتاعی و  ...راه یافته اس
ریشه در زبان چینی دارد .به نقل از مقدسینیا و سلرانی )212:1393
یول و بواون وههه را به دو دسته ایجابی 4و سلبی 1مرب

وههه ایجابی یک فود عبارت اس

و منفی) تقأیم میکننـد.

از نیاز او مبنی بـو اینکـه دی ـوان وی را بپذیونـد و

بهعنوان هزئی از اویشت بدانند؛ ولی وههه سلبی یا رستی از نیاز فود بـه اسـتقالل و
لحاظ کودن های اه اهتتاعیا

حکای

دارد .یول )84:1391

بواون و لوینأون  )1987سه عامل را در انتخاب نوع راهبـود مناسـب بـوای حفـظ
وههه مهم می دانند .ای راهبودها عبارتاند از :فاصـله اهتتـاعی میـان طـوفی
قدرت بی آنها و درهه اهبار کن

گفتاری .آنها چهار راهبود را بـوای رعایـ

رابرـه
ادب در

هن ام گفتار بومیشتارند که عبارتانداز :راهبـود گفتـار صـویح و مأـتقیمو ادبورزی
مأــتقیم؛ راهبــود ادبورزی ایجــابی؛ راهبــود ادبورزی ســلبی و راهبــود ادبورزی
1. respect/ deference
2. friendliness
3. solidarity
4. positive face
5. negative face
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ریومأتقیم .در راهبود اول فود به شکل مأتقیم اواسته اـود را مرـو مـیکنـد و بـه
ارلب کاربود دارد .مرال« :چک

را بده به م ؛ معرـل نکـ  ».مقدسـینیـا و سـلرانی

)211:1393
ادبورزی ایجابی بهعنوان دومی راهبود در میان افوادی به کار میرود که کامالی بـا
هم آشنا هأتند و تال

می کنند از ادشه وارد کودن به وههـه طـوف مقابـل اهتنـاب

نتایند و با استفاده از راهکاری متفاوت از اعتـال ـ یـا واژگـان ـ تهدیـدکننـده وههـه
دوری کنند .مرالی فود به طوف مقابل میگوید« :لرفای ایلی سویع چک

1

را به م بـده».

هتان)
افوادی که رابره رستی دارند از سومی راهبود ادبورزی سلبی رستی) اسـتفاده
می کنند .ای راهبود در مواردی به کار می رود که موقعی
یکدی و کامالی متفاوت اس « .دراواس
«اگو متک اس

و های اه اهتتـاعی افـواد بـا

چک » در ای راهبود ای گونه بیان مـیشـود:

میاواهم از شتا اواه

را به م بدهید ».هتان)

کنم که چک

چهارمی راهبود ادبورزی ریومأتقیم یا ریوتصویحی اس

که بـهطـور کلـی هـو

گونه احأاس اهبار را در هن ام طو اواسته از بی میبود و به هیاوهه اثو تهدیـدی
بوای وههه مخاطب نخواهد داش « .دراواس

چک » در ای راهبود بـه ایـ شـکل

بیان میگودد« :بوای کوبیدن ای میخ باید یک چک
انتظار می رود از های اود بوایزد و بـه سـت

دم دس

باشد ».یعنی از شـنونده

هعبـه آچـار بـوود و چکـ

بیـاورد.

هتان)212:
ضمیرهايخطاب 

«انتخاب ضتیو اراب مناسب ضوورتی کاربودشنااتی اس

که بو روابط بی فودی

در اکرو زبانهای اروپایی تکثیو می گذارد؛ هوچنـد تـا بـه امـووز مشـخص نشـده اسـ
درمورد چه تعداد زبـان اروپـایی ایـ

مأـحله صـادق اسـ » & (Hejek, Keshavarz
)1. face-threatening acts (FTAs
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در رابرـهای بأـیار دوسـتانه
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) .Logerberg, 2012:1بواون و گیلت

1

«ضـتیوهای قـدرت و هتبأـت ی»

در پژوه

 )1962با مرالعه زبان های آلتانی ایتالیایی اسـپانیایی و فوانأـوی چ ـون ی ارتبـاط
ساا

اهتتاعی را با نحوه کاربود ضتیو ارـاب و مرابقـ

آن بـا گوینـده و شـنونده

بورسی کودند .به اعتقاد آنها قدرت و هتبأت ی نحوه کاربود ضـتیو ارـاب را کنتـول
میکند .قدرت رابرهای نابوابو به وهود میآورد و هتبأت ی رابرهای بوابـو و حـالتی از
اشتوا

را بی افواد بوقوار میسازد .پژوه

 )2212نیز نتـایو پـژوه

سلی

نوربی و وارن )2229 2و کوتزنبااو

بـواون و گـیلت را تکییـد مـیکنـد .نتـایو مجتوعـه ایـ

پژوه ها دادههای طو پژوهشی ضتیو اراب ملبورن 3را که طی سالها در پنو زبان
ان لیأی آلتانی فوانأه ایتالیایی و سوئدی) در هف
اس

کشور اروپایی هتعآوری شـده

تشکیل میدهد.
در بأیاری از زبانها مانند اکرو زبانهای اروپایی بی دوم شخص مؤدبانه 4و آشـنا

1

صتیتانه) تفاوت وهود دارد؛ مانند زبان فوانأه  vousشتا /تو  )tuیا زبـان اسـپانیایی
 vosotros/vosotrasشتا و  túتو و  usted/ustedesبه معنای هنابعالیو شتا که حال
مؤدبانه اراب اس ) .در زبان فارسی و بأیاری از زبانهای ایوانی نیز بـی تـو و شـتا
تفاوت وهود دارد.
حتی در زبان ان لیأی امووزی که نشان دوم شخص مفود هـم در ضـتیو و هـم در
فعل از بی رفته اس

تفاوت بی مفود و هتع ارلب بـا اشـکال هتـع محـاورهای یـا

منرقهای مرل  youseیا  y'allیا با اضافه کودن اسامی هتع به ضـتایو مرـل you guys

نشان داده میشود .در ارتباطات رایانهای به زبان ان لیأی ارلـب نبـود تتـایز بـی دوم
شخص مفود یا هتع مأحلهساز میشود(Angelmark, 2006; Heyd, 2010) .
1. Brown and Gilman
2. Clyne, Norrby & Warreen
)3. Melbourne Address Project (MAP
4. polite
5. familiar
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بیت افعال و ضتایو را دو حـوزه نتـای

تنـوع سـبکی واژگـانی در زبـان فارسـی

میشوند که با هه گیوی های بنیادی در روابط اهتتاعی مرابقـ

دارد .ههـ
1

گیـوی

اول نابوابوی را منعکس میکند و متضت استفاده از راهبود باال بودن دی وی در مقابـل
2

پایی آوردن اود اس  .در ای فوآیند شخص از کلتات و عباراتی استفاده میکند کـه
او را در منزلتی فوودس

و فود مقابل را در های اه باالدس

قوار میدهد .ایـ کلتـات

و عبارات یک رشته عناصو های زی بوای افعال و ضتایو انری هأـتند ماننـد کـاربود
بنده به های م یا فومودید به های گفتید) .در روابط بوابوی از کلتات یکأان اسـتفاده
می شود .هو دو طوف ضتایو و افعال یکأان به کار میبوند و هوچه صتیتی
افزای
بیت

پیدا کند گوای

بی آنهـا

به استفاده از کلتات نامهذب و بیادبانه هم بیشـتو مـیشـود».

)41 :1391

سبکزندگي 

تکمل دراصو

چ ونه زیأت از دیوباز ذه بشو را بـه اـود مشـغول سـااته و
و آگاهی عتومی و هتچنـی پیشـوف

هت ام با ارتقای سرح دان

علـم و فنـاوری و

بویژه فناوریهای نوی ارتباطی سبکهای زندگی مختلف رواج یافته اس  .در ادبیـات
علوم اهتتاعی سبک زندگی از هتله مفاهیتی اس

که کاربود گأتودهای دارد و بـوای

بیان بوای از مهمتوی واقعی های فوهن ی به کار میرود.
«سبک زندگی» مجتوعهای از ن و ها گوای ها رفتارها باورها اعتقـادات اعتـال و
سالی فود یا گووه اس  .مفهوم سبک زندگی که در مضتون عامتو فوهن
های گوفته اس

شیوهای اس

بوای تعویف ارز ها و موقعیـ

مصـوفگوایـی

اهتتـاعی افـواد هامعـه.

هامعهشناسان سبک زندگی را بخشی از زندگی اهتتاعی روزموه ههان نوی مـیداننـد کـه
در مت و زمینههای اا

قابل در میشود .چنی )127:1376
1. other-raising
2. self-lowering
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بومیشتارد و میافزاید« :ضتایو و افعال در زبان فارسـی در سـه ههـ

بـه کـار بـوده
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عبارت اس از« :مجتوعه رفتارهایی که افواد یـا
سبک زندگی در یک حوزه اا
گووهها بومیگزینند و میتواند تجلّی ن و ها و گوای های آنان و وهه تتایز آنـان از
سایوی باشد» الف و سالتی  .)31:1391مهم توی نکته دراصـو سـبک زنـدگی
انتخابی بودن آن اس که موهب میشـود ایـ مفهـوم از مفـاهیم مشـابه ماننـد «رو
زندگی» متتایز گودد.
بازنمايي

بازنتایی را باید سااتار رسانهای و زبانی واقعی دانأ  .بازنتـایی نـه انعکـاس و
بازتاب معنای پدیدهها در ههان اارج که تولید و سااتار معنا بواساس چـارچوبهـای
مفهومی و گفتتانی اس  .مهدیزاده )9 :1387
در حقیق بازنتایی معنیسازی از طوی چارچوبهای مفهومی و گفتتـانی اسـ .
نشانهها از هتله نشانههای زبانی معنی تولید میکنند .فوایند تولید معنی از طوی زبـان
را رویههای دالل مینامند .لذا آنچه واقعی نامیده میشود اارج از فوایند «بازنتایی»
نیأ  .البته ای بدان معنی نیأ که هیا ههان مادی واقعی وهود نـدارد بلکـه مهـم
معنایی اس که به ههان مادی داده میشود .فوقانی و احتدی)1392 :
بازنتایی رسانهای با دو راهبـود کلیشـهسـازی و طبیعـیسـازی صـورت مـیگیـود.
کلیشهای کودن شخصی ها عبارت اس از تقلیل دادن ذاتی کودن آشنا کودن و تربی
«تفاوت» و موزهای بی اود و دی وی .هال کلیشهسازی را کنشی معناسازانه میدانـد و
معتقد اس « بـوای در چ ـون ی عتـل بازنتـایی در اسـاس نیازمنـد بورسـی عتیـ
کلیشهسازیها هأتیم(Hall, 257: 1995) ».
طبیعیسازی فوایندی اس که از طوی آن ساا های اهتتاعی فوهن ی و تاریخی
به گونهای عوضه میشوند که گویی اموری طبیعی هأتند .طبیعیسازی به شکل ضـتنی
کارکود ایدئولوژیک دارد .بارت 1سازوکار اسروره را طبیعی هلـوه دادن امـور تـاریخی
معوفی میکند« .اسروره تاریخ را به طبیع بدل می کند ...اسروره گفتاری اس کـه بـه
شیوه مفوط موهه هلوه داده میشود ».بارت )121:1382
1. R. Barthes
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روشپژوهش 

قأت هایی که در نتونه قوار گوفته بهطور کامل پیاده شده و مـت آنهـا مـورد تحلیـل
را سه مجتوعه تلویزیـونی در پناه تو )1373

قوار گوفته اند .هامعهآماری ای پژوه

شـده و

تب سرد  )1383و تکیه بر باد  )1391که در سه دهه اایو از تلویزیون پخ

ازهتله سویالهای پومخاطب بودهاند تشکیل می دهنـد .از هـو سـویال دو قأـت
شکل تصادفی یک قأت

از ابتدا و یک قأت

قأت ها بهگونهای انتخاب شده اس
آنها قابل اتکا باشد .قأت های ش

بـه

از انتهای سویال انتخاب شـده اسـ .

که نتایی از کل سویال را نشان دهـد و دادههـای
و بیأ

و چهار سویال بیأ

پناه تو به کارگودانی حتید لبخنده قأ های ش

و بیأ

وش

قأـتتی در

و دو سویال بیأ

وش

قأتتی تکیه بر باد به کارگودانی محتود معظتی و قأت های چهـار و هجـده سـویال
بیأ

و یک قأتتی تب سرد به کارگودانی علیوضا افختی هامعه آماری مقالـه حاضـو

را تشکیل میدهند.
يافتههايپژوهش 


در ای مقاله دو معیار صورت اراب و نوع دراواسـ
بهعنوان دو مؤلفه نزاک

مأـتقیم یـا ریومأـتقیم)

زبانی در سویالهای منتخب بورسـی شـدهانـد .بـدی توتیـب

میزان بأامد ضتایو اراب «تو» و «شتا» بورسی شده اس  .هتچنی بأامد اسـامی کـه
به شکل احتوامآمیز به کار رفتهاند مانند :عزیزهان مامانهون و )...در کنار ارابهای
تحقیوآمیز هتچون :ای پأوه ای احت
کاربود دو نوع دراواس

اون بابا و )...ارائه شدهاند .در پایان نیز میـزان

مأتقیم و ریومأتقیم مورد بورسی قوار گوفته اس .

.0کاربردضمايرخطاب«تو»و«شما»درسهمجموعه 

در هدول زیو بأامد کاربود ضتایو اراب «تو» و «شتا» در سه سویال «در پناه تو»
«تب سود» و «تکیه بو باد» نشان داده شده اس .
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ای پژوه

بـه شـیوه توصـیفی -تحلیلـی انجـام شـده اسـ  .بـه ایـ معنـی کـه

011فصلنامه فرهنگ مردم ايران
نمودار 1ـ کاربرد ضمایر «تو» و «شما» در سه مجموعه (درصد)
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هتانطور که نتودار باال نشان مـیدهـد میـزان کـاربود ضـتیو «تـو» بـهتـدریو در
مجتوعههای تلویزیونی افزای

یافته اس ؛ به طوری که ضـتیو رالـب «شـتا» در دهـه

هفتاد 37درصد کاربود «تو» و  63درصد کاربود «شتا») های اود را به «تو» داده اس
69درصد «تو» در سویال «تب سود» و 79درصد در سویال «تکیه بـو بـاد» و 31درصـد
«شتا» در سویال «تب سود» و 21درصد در سویال «تکیه بـو بـاد») .در سـویال «در پنـاه
تو» تتامی موارد کاربود «تو» در موقعی هـای بوابـو دو دوسـ
اس

هتأـوان و )...بـوده

و کاربود «شتا» در موقعی های نـابوابو رئـیس و کارمنـد) یـا بـه نشـانه احتـوام

کوچکتوها در قبال بزرگتوها) بوده اس  .اما بهتدریو میزان کاربود «تـو» افـزای
اس  .تتایز هنأی

یافتـه

در میزان کاربود ضتیو «تو» و «شتا» در سویالهای بورسـی شـده

مؤثو نبوده اس .
.1کاربرداساميخاصدرسهمجموعه 

در ای بخ

بأامد کاربود اسامی اا

احتوامآمیز بورسی شده اس .

در سه سویال و میزان کاربود آنها به شـکل

بازنمايی تغییر سبک زندگی در زبان مجموعههای تلويزيونی رسانه ملی 111
نمودار  .2کاربرد اسامی خاص در سه مجموعه (درصد)
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منظور از اراب احتوامآمیز کاربود صورتهای محتومانه یا صتیتانه مرل :پدرهون
حاجاانوم عزیزهان محتدم سوکاراانم و هز آن اس  .هتانطـور کـه هـدول بـاال
نشان میدهد میزان اراب احتوامآمیز در مقایأـه بـا ارـاب معتـولی ماننـد :کـاربود
اسامی اا

در حال

ندایی یا ریوندایی مویم محتد و )...در سـویالهـای سـه دهـه

روند کاهشی داشته اس  .هالـب اینکـه کـاربود صـورتهـای احتـوامآمیـز در سـویال
«در پناه تو» حتی در ریاب شخص مشاهده شد .ای مورد در دو سویال دی و مشـاهده
نشده اس .
.3کاربردخطابهايتحقیرآمیزدرمجموعه 

در هدول زیو میزان کاربود صورتهایی که به نوعی تحقیـو را نشـان مـیدهـد بـه
شکل مجزا در سه سویال بورسی شده اس .
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تبسرد

های گوفتهاند مواردی هأتند کـه بـه نـوعی حالـ

تحقیوآمیز و ریومحتومانه را نشان میدهند؛ مانند کاربود ضتیو اشاره ایـ یـا اون بـوای
اشخا

مرل« :ای پأوه» یا موارد کاربود واژههای تحقیوآمیز مانند« :یـارو پأـوه ایـ

یارو و .»...ای صورتها یا در ریاب یا در حضور فود به کار رفتـهانـد .هتـانطـور کـه
هدول باال نشان میدهد کاربود ای صورتها در دهه نود در مقایأه بـا دو دهـه قبلـی
افزای

قابل توههی داشته اس  .در مجتوعه «در پناه تو» هته صورتهـای تحقیوآمیـز

در ریاب افواد به کار رفته اس  .اما در دو سویال دی و در حضور افـواد نیـز ایـ نـوع
اراب کاربود داشته اس .
.4کاربرددرخواستمستقیموغیرمستقیمدرسهمجموعه 

نحوه بیان دراواس

به دو شیوه مأتقیم و ریو مأتقیم در سه سویال بورسـی شـده

اس  .منظور از مأتقیم راهبود ادبورزی مأتقیم و ایجابی اس
صویحِ اواسته اشاره دارد .مرل اینکه« :بیشتو باها

که به بیـان روشـ و

حوف بـزن» «اینـو بهـ

ب ـو» و

منظور از ریومأتقیم ادبورزی سلبی و ادبورزی ریومأتقیم اسـ  .در ایـ حالـ
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بیان اواسته به شکل ریومأتقیم صورت میگیـود .ماننـد« :مـیشـه یـه اواهشـی ازت

نمودار  .4کاربرد درخواست مستقیم و غیرمستقیم در سه مجموعه (درصد)
درخواستمستقیم

100

درخواستغیرمستقیم
73

80

67

63
60
37

33

27

40

20

0
تكیهبرباد

درپناهتو

تبسرد

هتانطور که نتودار باال نشان میدهد میزان مأتقیمگویی در سـویالهـا بـهتـدریو
افزای

یافته اس  .ای امو نشان و افزای

صواح

در گفتتان سویالهاس .

جمعبندي 


سویالهای تلویزیونی در دورههای تاریخی مختلف متکثو از شوایط اهتتاعی حاکم
تاحدودی واقعی

را بازنتایی میکنند .ای نوع ژانو تلویزیونی در ههان امووز بهعنوان

متنی فواگیو و گأتوده رسانهای بوای انتقال معانی و دالل هایی در نظو گوفته میشـود
که رمزگذار در اثو اود آن را بوای مخاطب اود قوارداده اس
ساعی  .)12:1389ساا

اـال پنـاه و شـویفی

سویالهای تلویزیـونی حـوزهای از فواینـد فوهنـ سـازی و

انتقال معنا در سرح کالن اس  .بأیاری از پژوه هایی که در حوزه زبان در سالهـای
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بکنم» «چایی داریم؟».
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اایو انجام شده مانند مدرس ایابانی  )1391نشان میدهد که میـزان صـواح
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افزای

زبانی در حال کاه

و در مقابل آن میزان نزاک

اس  .در پژوه

زبـانی

حاضو نیـز

نشان داده شد که طی یک بازه زمانی سی ساله زبان به کار گوفته شده در سـویالهـای
تلویزیونی تغییو کوده و به نوعی تغییو سـبک زنـدگی در زبـان بازتـاب داشـته اسـ .
بیشتو نظویهپودازانی که به تـکثیوات رسـانههـا معتقدنـد هویـ

هتعـی و فـودی را از

اصلیتوی حوزههای تکثیوگذاری رسانهها میداننـد میوفخوایـی  .)1381ایـ درحـالی
که نتایو بوای پژوه ها نشان می دهد میـزان تعلـ هوانـان بـه هویـ

اس

بهعنوان یکی از انواع مؤلفههای هوی

اسـ

ملـی در حـال کـاه

زبـانی

قنبـوی بوزیـان و

هعفوزاده پور  .)1392در ای میان انتظار میرود به زبـان بـهعنـوان اصـلیتـوی ابـزار
رسانه بیشتو توهه شود.
ای پژوه

نشان داد که نزاکـ

زبـانی در حـوزه کـاربود ضـتایو و صـورتهـای

اراب در مجتوعههای سه دهه اایو کاه

یافته اسـ  .در واقـع در مـت سـویالهـا

شاهد تفاوت بارزی در گفتتـان شخصـی هـای مجتوعـههـا هأـتیم .بـوای نتونـه در
مجتوعه «در پناه تو» نزاک

زبانی در مکالته شخصی های مختلف ازهتله فوزنـدان و

والدی و هتأوان بوهأته اس
سود» نیز ای نزاک

زبانی را رعای

حتی اعضای کوچـکتـو اـانواده در مجتوعـه «تـب
میکنند .اما در مجتوعـه «تکیـه بـو بـاد» نزاکـ

زبانی که در مجتوعههای قبلی در ضتیوها و صورتهای اراب بـه اـوبی نشـان داده
میشد های اود را به صویحگویی بواورنده می دهد .نوع اراب تحقیوآمیز حتـی در
لح شخصی ها بویژه در موقعیـ هـای بوابـو ماننـد دو اـواهو) بـه روشـنی دیـده
میشود .دادههای پژوه

حاضو نشان داد که بهتـدریو نزاکـ

نابوابو کاربود مییابد .از منظو هامعهشناسی میتوان گف

زبـانی تنهـا در شـوایط

روابط نأـلی تفـاهتی دهـه

هفتاد) و روابط نألی تفاوتی دهه هشتاد) های اود را به روابط نألی تعارضی دهـه
نود) داده و ای تفاوتها در زبان شخصی ها نیز به روشنی بازتاب یافتـه اسـ  .نتـایو
پژوه

حاضو هتچنی نشان میدهد میزان کاربود دراواس

سه دهه اایو افزای

مأتقیم در سـویالهـای

یافته اس  .یافتههای مقاله حاضـو نشـان مـیدهـد تغییـو سـبک

زندگی بو زبان شخصی های سویالها تکثیو داشته اس .
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تغییو نوع زبان شخصی ها در مجتوعههای تلویزیونی و کاه

میزان نزاک

اعضـای

اانواده تککید دارد .یکی از راههای استحکام بنیان اانواده توهه به ارتباط کالمی اسـ .
سخنان عاطفی و بهوهگیوی از کلتات دلنشـی و ارـابهـای شایأـته و محبـ آمیـز
مخاطب را هذب می کند اواسته یا نااواسته از گوینده راضـی مـیشـود و در دلـ
نوعی احأاس محب

نأب

به او ایجاد میگودد تبویزی  .)44:1382دراصو

زدن با بهتوی نامها نیز پیامبو گوامی اسالم

) توصیه فومودهاند که بوای افزای

صدا
مهو

و صفا در میان مألتانان هتدی و را با نام زیبا و محتومانه صدا بزنند اصـول کـافی ج
 .)643 :1371 2به نظو میرسد در ن ـار
گذشته باید توهه کود .افزون بو ای

فیلتنامـه بـه مبحـث نـوع ارـاب بـی

از

لح اراب نیز باید مورد توهه قوار گیود .بـوای

نتونه در مواردی در مجتوعه «تکیه بو باد» کلته تحقیوآمیز به کار نوفته بـود امـا نـوع
اراب ریومؤدبانه بود.
با توهه به نتایو به دس
نزاک

آمده پیشنهاد مـیشـود مـت فیلتنامـههـا از منظـو ادب و

زبانی بیشتو مورد توهه قوار گیود .تتامی دول ها تال

متناسب با فوهن
الیههای عینی فوهن

اود را تقوی

کنند .تودیـدی نیأـ

مدیوی پذیو و قابل تغییو اس

میکنند سـبک زنـدگی

کـه سـبک زنـدگی بـهعنـوان
و ای امو در سویالها بـا توهـه

بیشتو به زبانی که شخصی ها به کار میبوند میأو میگودد.
توویو ال وی مرلوب از فضای گفت و مشارک
در مواههه با انواع مشکالت با آموز

و هتفکوی هته اعضـای اـانواده

شـیوههـای گفت ـو داوری و نظـارت اعضـای

اانواده امکانپذیو اس  .ای درحالی اس

که در سویالها کتتو شاهد گفت ـوی اعضـا

هأتیم و ارلب با کوچکتوی مشکلی نابأامانی در اانواده به تصویو کشیده میشود.
منابع 

آقاگلزاده فـودوس  .)1392فرهنگ توصیفی تحلیـل گفتمـان و کاربردشناسـی
تهوان :علتی.
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در حالی صورت میگیود که دی مبی اسالم بو حفظ احتـوام و ابـواز محبـ

زبـانی
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اصول کافی  .)1371تکلیف ابی هعفو محتد اب یعقوب اب اسحاق کلینی الـوازی؛
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با توهته و شو بقلم هواد مصرفوی .ج  .2تهوان :ولیعصو.
بارت روالن« .)1382 .اسروره در زمانه حاضو» .توهته یوسف ابـاذری .فصـلنامه

ارغنون.
بیت

 18تهوان :انتشارات وزارت ارشاد .صص  131ـ .81
ویلیام  .)1391زبان ،منزلت و قدرت در ايران .توهته رضا مقدمکیا .تهـوان:

نشو نی.
تبویزی عبدالکویم « .)1382عوامل تقوی
علیهم الأالم» مبلغان.

عواطف در اانواده از منظـو اهـل بیـ

.26

توادگیل پیتـو  .)1376زبانشناسی اجتماعی ،درآمدی بر زبان و جامعـه .توهتـه
محتد طباطبایی تهوان :نشو آگه.
چنی دیوید « .)1376سبک زندگی» .توهته حأـ چاوشـیان .فصـلنامه فرهنـگ
عمومی

 12و  :11بهار و تابأتان.

اـال پنـاه کتـال و محتدحأـی شـویفیسـاعی « .)1389تحلیـل نشـانهشـنااتی
نق های اانوادگی در سویال پوبیننده تلویزیـون» .گـزارش پژوهشـی تهـوان :موکـز
تحقیقات صداوسیتا.
دانأی مارسل  .)1387نشانهشناسی رسانهها توهته میوانی و بهزاد دوران تهوان:
نشو آنیأهنتا و نشو چاپار.
الف

سعیده و آزاده سالتی « .)1391مفهوم سـبک زنـدگی» فصـلنامه مطالعـات

سبک زندگی

 .1صص  36ـ .9

فوقانی محتدمهدی و علی احتدی « .)1392تصویوسـازی فعالیـ هـای هأـتهای
هتهوری اسالمی ایوان در شبکههای تلویزیونی بی التللی» فصلنامـه پـژوه هـای
ارتبالی

 .67صص.63-92

قنبویان بوزیان علـی و هعفوپـور فووزنـد « .)1392قـدرت هویـ

ملـی در میـان

ایوانیان» مطالعات ملی زمأتان  1392صص  48ـ .4
الینز هان  .)1391درآمدی بر معنیشناسی زبان .توهته کور
علتی.

صـفوی تهـوان
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مدرس ایابانی شهوام « .)1391آسیبشناسی زبان طنز در بونامههای صداوسـیتا»
مقدسینیا مهدی و علیاصغو سلرانی « .)1393کاربودشناسی زبان و سـازوکارهای
ادبورزی در بوای از ادعیه شیعه» دوماهنامـه جسـتارهای زبـانی

 21بهتـ و

اسفند صص  192ـ .171
مهدیزاده سید محتد .)1387 .رسانههـا و بازنمـايی تهـوان :موکـز مرالعـات و
تحقیقات رسانهها.
میوفخوایی تژا  .)1381مفاهیم نظـری و علمـی خبـر تلويزيـونی تهـوان :موکـز
تحقیقات صداوسیتا.
هاشتی سیدعلیرضـا « .)1392بورسـی حومـ

کالمـی در دیـالوگ سـویالهـای

ایوانی؛ نتونه موردی :سویال «نقره سو اط»» تحلیـل پیـام موکـز نظـارت و ارزیـابی
صداوسیتا شتاره  1و  6بهار و تابأتان صص  188ـ .169
یول .هورج  .)1391کاربردشناسی زبـان توهتـه محتـد عتـوزاده مهـدیوهی و
منوچهو توان و .تهوان :ست .
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گزارش پژوهشی تهوان :موکز تحقیقات صداوسیتا.
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