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چکیده
   درام رادیویی، بازتابی از زندگی حقیقی انســان ها و دیالوگ های نمایشــی، وجه دراماتیزه شــده مکالمات انســانی اســت. در 
»نمایش رادیویی«، عناصر صوتی نقش اصلی در خلق درام داشته و زبان در آن جایگاهی بااهمیت دارد. در علم زبان شناسی، 
که به  که هریک حاصــل هویت اجتماعی متفاوت آنهاســت  بیــن زبــان زنانــه و مردانــه، تفاوت های اثبات شــده ای وجود دارد 
گی های متفاوتی را خلــق می کند. لذا همین  آن زبــان جنســیتی می گوینــد. زبان جنســیتی، تحت تاثیر فرهنگ و اجتمــاع، ویژ
که تاثیر زبان جنسیتی  کرده و هویدا می شود. در پژوهش حاضر هدف این است  گی ها در دیالوگ های نمایشی نیز سرایت  ویژ
گوینــده و موضع او  کنــد و نشــان دهــد چطــور دیالوگ هــای مردانــه و زنانه با توجه بــه جنس  در یــک درام رادیویــی را بررســی 
می تواند بر میزان دراماتیک شدن یک اثر، بیافزایند. چنانچه با توجه به مبانی نظری تحقیق )نظریه تفاوت( و بعد از تحلیل 
که اســتفاده از زبان جنسیتی  کیفی ده نمایش پخش شــده از شــبکه رادیویی جوان در دهه هشــتاد، مشــخص شــد  محتوای 
کــه تعادل دراماتیک اثر را تضمیــن می کند. این دو نیرو  کالمی می شــود  در دیالوگ هــا، منجــر بــه خلق دو نیروی برابر و متضاد 
الزم و ملزوم یکدیگرند و از برآیند آمیزش آنها می توان شاهد پیشبرد فضای دراماتیک اثر و خلق موقعیت های نمایشی بود. 
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مطابــق نظــر زبان شناســان، فرهنگ هــر جامعه ای، زبــان زنان و 
مــردان آن جامعه را شــکل می دهــد. از این رو زبان زنــان و مردان در 
هر جامعه، دارای هویت های اجتماعی متفاوتی از یکدیگر است. اما 
که در  »نمایــش رادیویی، نمونه ای آزمایشــگاهی از جامعه ای اســت 
آن پرداخت می شــود و بروز پیدا می کند« )کرایســل۱ ،۱۳8۷ ،۲۴0(. از 
گی های  این رو، نمایش رادیویی بســتری می شود برای شناخت ویژ
کالمــی زنــان و مــردان در  یــک جامعــه. انتظــار مــی رود تفاوت هــای 
جامعــه، در نمایش هــای رادیویــی نیز هویدا باشــد. این تفاوت های 
کالمی تحت عنوان زبان جنسیتی۲ معرفی شده اند. »زبان جنسیتی 
گــروه زن و مــرد در جامعــه جریان  که در دو  مشــتمل بــر زبانــی اســت 
دارد. چــون هر یک از دو جنس در برخــی حوزه های فعالیتی فعال تر 
از جنــس دیگــر اســت، اصطالحــات مربــوط بــه آن حــوزه مردانــه و یا 
کنش ها  زنانه تلقی می شــود. جنســیت، مشــمول رفتارها، نقش ها، 
کم در هــر جامعه، بر  که فرهنــگ حا و اندیشــه های اجتماعــی اســت 
عهــده دو جنــس زن و مــرد می گــذارد« )مدرســی،۱۳۹۳(. همانطــور 
گفته شــد، زبان زنانه و مردانه بعنوان بخشــی از هویت اجتماعی  که 
غ از جنسیت  گر این زبان فار دارای تفاوت هایی آشــکار اســت. حال ا
که در مطالعات زبان شناسی  گی های خاص خودشان  افراد تحت ویژ
کند،  به آن پرداخت شــده اســت، در دیالوگ های نمایشــی بروز پیدا 

انتظار می رود در پیشبرد اثر و روند پرداخت دیالوگ ها موثر باشد.
که زبان جنســیتی در آن  مشــخصًا وجهی از نمایش های رادیویی 
هویــدا می گــردد، دیالوگ های اثر اســت. لذا دیالــوگ، مهم ترین واحد 
تحلیل در این پژوهش است. بوهم)۱۳8۱( در تعریف دیالوگ می گوید، 
دیالــوگ یــک موقعیــت انســانی اســت و زمانــی دیالوگ هــای درســتی 
که به فهم درستی درمورد انســان و روابط او، رسیده  خواهیم داشــت 
باشــیم. امــا همیــن دیالــوگ، تنهــا بیــن انســان هایی می توانــد برقــرار 
گاهی و آزادی قرار داشــته باشــند و از برآیند دیالوگ شــان  که در آ شــود 
کــه همان موقعیت تعادل اســت، برســیم. با توجه  بــه موقعیت ســوم 
که در علــم زبان شناســی دربــاره ویژگی های زبــان زنانه  بــه مطالعاتــی 
و مردانــه معرفی می شــود، مشــخص می شــود برخــی از ایــن ویژگی ها 
در تضــاد با شــرایط یــک دیالوگ دراماتیــک و برخی دیگر همســو با آن 
هستند. چنانچه به نظر می رسد استفاده از این زبان، تاثیر مستقیمی 
روی دیالــوگ و موقعیت هــای دراماتیــک می گــذارد. در واقــع مســاله 
که به  که برای برقراری یک دیالوگ در حالت استاندار  محقق آن است 
کند، شرایط و ویژگی های خاصی  کمک  پیشبرد فضای دراماتیک اثر 

مدنظــر اســت؛ از طــرف دیگــر، بخاطــر انعکاســی بــودن درام از زندگــی 
حقیقــی انســان ها در اجتمــاع، زبان زنانه و مردانــه در جامعه، پس در 
نمایش ها و دیالوگ های نمایشــی نیز باید شــاهد آن باشــیم. لذا برای 
استفاده از این مهم، ابتدا الزم است ویژگی های این زبان را بشناسیم 
کنیم تا با قواعد  و در مرحله بعد، نوع استفاده صحیح آن را شناسایی 
خلــق یــک درام در تضاد قرار نگیرد. تالش ایــن پژوهش نیز بر مطالعه 

تاثیر این زبان بر دیالوگ های نمایشی است.
که زبان جنســیتی، موجب خلق  فرض این پژوهش بر این اســت 
که برای اثبات  موقعیت هایی دراماتیک در یک اثر نمایشــی می شود 
گی های زبان زنانــه و مردانه معرفی  ایــن فرض، ابتدا ســعی شــده ویژ
شــده ســپس با توجه به حدود دیالوگ، مشــخص شــود تاثیر حضور 
آن در دیالوگ هــای درام های رادیویی چیســت و چگونه به پیشــبرد 

کمک می کند؟ فضای دراماتیک اثر 
و  رادیویــی  درام  حــوزه  دو  مابیــن  پژوهــش  ایــن  کــه  آنجایــی  از 
زبان شناسی جنسیت در جریان است، الزم است در مالحظات نظری، 
اطالعات مورد نیاز از هر دو گروه مورد بررسی قرار گیرند. ابتدا با تمرکز بر 
ویژگی های دیالوگ های درام های رادیویی، بســتری فراهم می شود، 
سپس تا جایی که مورد نیاز این پژوهش است، به معرفی زبان جنسیتی 
که مساله زبان و جنسیت بصورت مفصل در مطالعات  می پردازد. چرا
گرفته است و در این مقاله، امکان بیان  زبان شناسی مورد بررسی قرار 
همه آنها وجود ندارد. بنابراین تنها بخشی که برای محقق ایجاد سوال 
نموده، انتخاب شده، تا بتوان این عناصر را در درام مورد مطالعه قرار 
داد. نظریه تفاوت در این مسیر راه را برای دستیابی به سواالت تحقیق 
کــه در ادامــه به تفضیــل بــه آن پرداخته خواهد شــد. همــوار می کنــد 
کیفی، بر مشخصات زبان به منزلۀ  که تحلیل محتوای  از آنجایی 
وســیلۀ ارتباطــی بــرای بــه دســت آوردن معنــا و محتوای متــن تمرکز 
کیفــی  دارد، در ایــن پژوهــش نیــز از روش تحلیــل محتــوا بــا رویکــرد 
اســتفاده شــده و داده هــای مورد تحلیــل از دیالوگ هــای ده نمایش 
رادیویی پخش شــده از شــبکه رادیویی جوان طی ســال های ۱۳80 
که بصــورت نمونه گیــری هدفمند و غیرتصادفــی جمع آوری  تــا ۱۳۹0 
کدگذاری شــده، در پنج  شــدند، بدســت آماده اســت. دیالوگ هــای 
کد، در زیرمقوله خود در جدول بررســی قرار  مقوله طبقه شــدند و هر 
گرفتند تا مشخص  گرفته و بر اساس "نظریه تفاوت" مورد تحلیل قرار 
شــود زبان جنســیتی چه تاثیری در یک درام رادیویی دارد و چگونه 

در نقاط دراماتیک اثر نقش آفرینی می کند. 

مطالعات پیشین

»دانــش زبان شناســی اجتماعــی، جایــگاه علمــی موضــوع زبــان 
و جنســیت اســت. ردپــای نخســتین پژوهش هــای انجــام شــده در 

کــه در  گزارش هــای زبان پژوهانــی یافــت  ایــن موضــوع را می تــوان در 
بومــی ســرزمین های مختلــف  زبان هــای  بررســی  بــه  قــرن هفدهــم 
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از  بعــدی  پژوهش هــای  در  جنســیت  و  زبــان  رابطــه  می پرداختنــد. 
کاربــرد متفاوت  گرفته اســت. جهــت اول،  دو جهــت مــورد توجه قــرار 
توســط زنــان و مردان و جهــت دوم، بررســی بازتاب ناهمســان زنان و 
مــردان در زبــان اســت. در واقــع توجــه زبان شناســان روی جنبه های 
ج  گرفــت و از تجزیه و تحلیل های ســاختاری خار اجتماعــی زبان قــرار 
شــد« )دهقانــی زاده، ۱۳88، ۳۲(. مطالعــات در حــوزه تفاوت هــای 
جنسیتی زبان با آرای دانشمندانی چون لکاف۳ ، فیشمن۴، اسپندر5، 
گرفــت. ایــن  ک و بنکــه ۹و... قــوت  تانــن6 ، وارداف۷ ، ترادگیــل8 ، ودا
مطالعات در جنبه های متفاوتی چون قدرت، سلطه، تقاضا، اندیشه، 
نقصــان، ســلطه،  تفــاوت،  و نظریه هایــی چــون  هویــت، فرودســتی 
الگــوی جنســیت و ... صــورت پذیرفــت. از طرف دیگر، زبان شناســان 
کشف ضعف زنان در  فمینیســت پژوهش های خود را بیشتر به سوی 
که به بررســی رابطه  زبــان و تحلیل آن جهت دادند. از زبان شناســانی 
گودارد و لینسی میان ۱0 است. این  زبان و جنسیت پرداخته اند، انجال 
کتــاب خــود، مســاله ی زبان و جنســیت را بصورت بیولــوژی و از  دو در 
خ می دهــد، آغاز می کنند تا بررســی  فرآینــد آنچــه در ذهــن دو جنس ر
گفتــار دو جنــس و تفاوت هایشــان در رفتار  کلمــات و جمــالت و نحــوه 
کالمی. ســپس از این مرحله نیز عبور می کنند و به بررســی و نقد نظریه 
تفاوت۱۱ نیز می پردازند. وارداف معتقد است مسئله جنسیت در زبان، 
بیشـــــتر پدیده ای فرهنگی اســت. او تفاوت های مابیــن زنان و مردان 
را در دســته های متفاوتــی چون زیست شــناختی، تســلط رفتــاری و یا 
هویــت اجتماعــی تقســیم بندی می کنــد. در ایــران نیــز مســاله زبان و 
گل زاده، صاحبی و... مورد  جنسیت توسط مدرسی، نرسیسانس، آقا
کتاب خود، مســئله جنســیت و تفاوتی  گرفت. مدرســی در  توجه قرار 
که در زبان زنان و مردان ایجاد می کند را بررســی نموده و معتقد اســت 
گونی  گونا جنســیت بــه عنوان یک عامــل غیر زبانــی، در بروز تفــاوت و 
زبانی با زبان همبســتگی دارد و یا نرسیســانس معرفــی می کند مردان 
که  در تعامــالت خــود اصــرار دارند به اهــداف خویش برســند در حالی 
زن ها با بکارگیری شیوه هایی بر پایه همکاری، سعی در ایجاد انسجام 
گروهی دارند. بعد از ذکر این مقدمه به نظر می رســد زبان و جنســیت، 
از ابعاد پژوهشــی بســیاری برخوردارند لذا در این مقاله، تمرکز بر روی 

کشف رابطه این مهم با دیالوگ های نمایشی است.

مالحظات نظری

درام و دیالوگ
درام در یــک نمایش رادیویی، بصورت صوتی و شــفاهی در ذهن 
مخاطــب شــکل می گیــرد. از این رو در رســانه رادیو، تمرکــز بر زبان به 
خوبی خود را نشــان می دهد. حال این زبان بصورت دیالوگ مابین 
شــخصیت های نمایش باشــد یا بصورت مونولوگ. »ارزش یک درام 
کالم نمایــش، موجزتریــن و جامع تریــن  بــه دیالوگ هــای آن اســت. 
کالم است، زیرا افراد در نمایش، بسیار خالصه شده تر  شکل عرضه ی 
کالم می تواند  گفتگو می کننــد. در نمایش رادیویی ،عنصر  از معمــول 
بیانگر این موارد باشد :زمان نمایش، مکان نمایش، شخصیت های 
کنش، وقایع، اشــیا، موقعیت شخصیت دراماتیک  دراماتیک، بیان 

گی های فردی شــخصیت، رابطه  در صحنــه و حرکــت  همچنیــن ویژ
کالم نمایشــی نشــان داده می شود«  بین اشــخاص و حاالت آنها ،در 

)مخاطبی اردکانی، ۱۳85، 85(.
کیــد دارد.  کالم تا از ایــن نظــر، رادیــو بیشــتر از ســایر رســانه ها بــر 
کرایســل می گوید »آنچه در نمایشــنامه نقش اساســی دارد،  چنانچه 
که رادیو از این لحاظ بهترین است«  گو است  گفت و  وجود دیالوگ و 
)کرایســل، ۱۳8۷، ۲۲۹(. بــر طبق آرای اندیشــمندان، بــرای برقراری 
گرفته باشــند تا از  دیالــوگ الزم اســت دو طــرف در وضعیت برابــر قرار 
برآینــد آن دیالــوگ برقرار شــود. در واقع در مباحث فلســفی، دیالوگ 
را فهــم مشــترک و همــه جانبــه تعریــف نموده انــد. در یــك موقعیــت 
دیالــوگ، دو طرف باید آزادی داشــته باشــند و در تعــادل همه جانبه 
گرفتــه باشــند وگرنــه آنچــه میانشــان جاری  نســبت بــه یکدیگــر قــرار 

می شود، دیالوگ نخواهد بود.
»دیالوگ یک موقعیت انسانی است و زمانی دیالوگ های درستی 
که به فهم درســتی درمورد انسان و روابط او رسیده  خواهیم داشــت 
باشــیم. امــا همیــن دیالــوگ، تنها بیــن انســان هایی می توانــد برقرار 
گاهی و آزادی قرار داشته باشند و از برآیند دیالوگ شان  که در آ شــود 
که همان موقعیت تعادل اســت برسیم. دیالوگ از  به موقعیت ســوم 
گرفته شــده اســت. معنی لوگوس۱۳ »کلمه«  لغت یونانی دیالوگوس۱۲ 
که بــار معنایی خاصــی دارد و مراد از  کــه طبیعتًا چیزی اســت  اســت 
بــکار بردنــش، »توجه به معنای خاص آن« اســت. دیالــوگ می تواند 
در میــان شــماری از آدم هــا و نــه فقــط دوتن اتفــاق بیافتــد. منظر یا 
کرد، جریانی از معنی  که از این ریشــه یابی می توان دریافت  تصویری 
که در جمع ما در بین ما و در درون ما جاری می شــود. مفهوم  اســت 
گــروه روان می گردد  که ســیر و جریانی از معنی در همه  آن ایــن اســت 
و منجــر بــه پیدایــش نوعی فهم تازه می شــود. این درســت اســت در 
که در التین ریشــه  گفتگو یا مناظره یا مباحثه ۱۴ اســت  مقابل مفهوم 
در مفاهیمی چون تصادم ۱5و بهم خوردگی ۱6دارد. مناظره و مجادله 
که اشــخاص عقاید و  گفتگــو بــه بازی پینگ پنــگ می ماند، جایی  و 
نظریات خودشــان را به ســوی یکدیگر پرتاب می کنند و منظور بازی 

هم امتیازگرفتن و یا برنده شدن است« )بوهم۱۷ ،۱۳8۱، ۳۲(.
گفتگو  رویکــرد محقــق در ایــن پژوهــش بــه دیالوگ تنهــا بعنــوان 
)پاســخ و شــنود( در جهــت انتقــال معنا نیســت. بلکه محقــق این را 
که  تنهــا مرحلــه اولیــه و پایــه ای دیالوگ می دانــد. در واقــع همانطور 
بوهم می گوید، دیالوگ در ژرف ترین مفهوم خود، دعوت به بازنگری 
ارزش و اعتبار تعارف ســنتی از معنای انسان بودن و طریقه مکاشفه 

جمعی برای رسیدن به مقام واالتر انسانی است )همان، ۱۴(.
دیالــوگ همــواره ابتــدا در جامعــه هویــدا شــده اســت و برهمیــن 
اســاس در مرحلــه بعــد، درام نویس آن را در اثر خــود بکار می برد و در 
درام نیــز ظاهر می شــود. برطبق نظر بوهــم)Bohm, 2014(  در نمونه 
اجتماعــی دیالــوگ، پدیــد آمدن آن نیازمند شــرایط خــاص و افرادی 
کنند؛ اما  کالمشــان آن را پیاده  که اصول دیالوگ را بداند و در  اســت 
در یك نمایش انتظار می رود نویســنده به حدود دیالوگ واقف باشــد 
و از آن در جهــت رشــد اثــر خــود بهــره ببــرد. بــرای این امر الزم اســت 
گفتارشــان  کارکترهــا را در وضعیتــی قــرار دهــد تــا از برآیند  نویســنده، 
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که جنسیت  کند و این شاید جایی باشد  مفهوم شکل بگیرد و رشد 
گفتار خود را نمایان سازد. اما در راستای مفهوم دیالوگ، باختین  در 
کــرده اســت. »دیالــوگ یعنــی  کاربــرد اجتماعــی زبــان معرفــی  آن را 
آمیختــن بــا دیگــری. در دیالــوگ، اندیشــه های مختلــف بــه وحدت 
می رســند و این وحدت از طریق دو صدای متفاوت شــکل می گیرد. 
باختین، رابطه ی بین من و دیگری را یک رابطه ی بینابینی می داند 
گزیر از آن است. بودن، به معنای بودن برای دیگری است  که آدمی نا
کلمه ای در  و از طریــق او، بــودن برای خود. بنابراین بــدون دیگری، 
لت درشرایط  گفتار از نظر محتوا، معنا و دال دیالوگ شــکل نمی گیرد. 

و محیط اجتماعی تولید می شود« ) باختین۱8، ۱۳۹۱، ۳6۹(.
بنابراین در تعریف دیالوگ، یک رابطه دوسویه میان فرد و دیگری 
که دوسویگی بودن در آن حائز اهمیت است. زمانی  معرفی می شود 
که این ارتباط تنها یک سویه باشد، دیگر در انتظار دیالوگ نیستیم، 
که مســیر آن هم از باال به پایین است  تنها مونولوگی شــکل می گیرند 
گوینده در موضع برتری و یک شــنونده در موضع پذیرنده  یعنی یک 
واقــع می شــوند. در چنیــن حالتــی، چــون دو طــرف دیالــوگ در یک 
کالم دســتوری  ســطح نیســتند، تعــادل الزم برقرار نمی شــود. الجرم 
مــی شــود و از موضع پذیرنــده تنها اطاعت انتظار مــی رود. در چنین 
وضعیتی نمی توان انتظار شــکل گیری مفهوم را داشت چون شخص 
پذیرنــده نمی توانــد عقاید خود را بروز دهد و تنها ســرکوب می شــود. 
کلیدی دارد چنانچه در ادامه  این مفهوم برای پژوهش حاضر نقش 
که در بررسی زبان زنانه و مردانه، موضع برتری  مشاهده خواهد شد 
گریبان گیر زبان جنســیتی اســت و همواره  که  یک از معضالتی اســت 

مانع از برقراری شرایط درست یک مکالمه می گردد.

زبان و جنسیت
که مهم تریــن نقش آن، ایجاد  زبــان را نهاد اجتماعی دانســته اند 
ارتبــاط اســت )ضیایی قوچــان عتیق،۱۳۹۳، ۳۲(. مدرســی )۱۳۹۳( 
کــه دگرگونی های مختلف اجتماعــی، در زبان منعکس  معتقد اســت 
کلی می توان میان زبان و جامعه، رابطه ای دو طرفه  می شود و بطور 
قائل شــد. مطابق نظر بیشــتر زبان شناســان، تاثیر جامعه و تحوالت 
آن بــر زبــان، مشــهود و قابل مالحظه اســت. »بــرای ما زبــان نباید با 
قوه ناطقه اشــتباه شــود. زبان، تنها بخشــی مشــخص و با این همه، 
بخشــی اساســی از قــوه ناطقه اســت. زبــان در عین حال فــراورده ای 
از  کــه  از قراردادهــای ضــروری اســت  نیــز مجموعــه ای  اجتماعــی و 
گرفته تــا افراد بتوانند قوه یادشــده  طــرف جامعــه مورد پذیرش قــرار 
کار اندازنــد« )سوســور۱۹، ۱۳85، ۱5(. یکــی از موضوعــات اصلی  را بــه 
کالمــی زنــان و مــردان  زبان شناســی اجتماعــی، بررســی تفاوت هــای 
گرچه جنســیت  یک جامعه و چگونگی اســتفاده آنها از زبان اســت. ا
دارای معانی بســیاری در علم جامعه شناســی یا زبان شناسی است، 
که ســبب بروز تفاوت  امــا در ایــن تحقیق، تنها آن بخش از جنســیت 
که  کالمــی میــان دو جنــس زن و مرد می شــود و بــه تبــع آن، تاثیراتی 
همیــن تفــاوت ایجاد می کنــد، اهمیت دارد. »زنان و مــردان با توجه 
بــه انتظارات جامعه، نقــش و عملکرد متفاوتــی در حوزه های خاص 
که باعث بروز تفاوت در رفتار اجتماعی آنها می شــود،  دارند. این امر 

بــر روی رفتــار زبانــی آنهــا نیــز تأثیرگــذار اســت. از ایــن رو جنســیت به 
گونــی زبانی با زبان  گونا عنــوان یک عامــل غیرزبانی در بــروز تفاوت و 
گی های  همبستگی دارد. رفتار زبانی زنان در هر جامعه ی زبانی، ویژ
که در تمامی ســطوح زبان حتــی راهبردهای ارتباطی و  خاصــی دارد 
گاهی این تفاوت ها در  کالمی، از رفتار زبانی مردان متمایز می شــود. 
کار بردن واژه های خاص آشکار می شود.  گان اســت و با به  ســطح واژ
گویشــوران زن از اصطالحاتی چون »خدامرگم  مثــاًل در زبان فارســی، 
گاهی نیز این تفاوت ها جنبه  ک عالم« استفاده می کنند.  بده، ِاوا خا
گیری تلفظ خاص، اعمال فرایند واجی  کار  آوایی دارد و خود را در به 
و یا تیکه و آهنگ معینی نشان می دهند. برای مثال در زبان فارسی 
که ی/a/ و/u/ در بافت پیش از همخوان های خیشومی  نمود دو وا
بــه  گویشــوران زن بیشــتر تمایــل  در دو جنســیت متفــاوت اســت. 
که  گیــری وا کار  کــه درصد بــه  کــه /a/ دارنــد در حالــی  اســتفاده از وا

/u/ درگویشوران مرد بیشتر است )مدرسی،۱۳۹۳، ۱6۷(.
گفتــار زنانــه و  کــه باعــث تفــاوت  »بیــن بریــج ۲0)۱۹۹۴( عللــی را 
کــرده اســت. تفاوت های  مردانــه شــده را، بــه شــش دســته تقســیم 
زیست شــناختی، شــخصیتی، فرهنگی، نقشی، تســلط مرد و فاصله 
گل زاده ، ۱۳8۹ ، 6۷(.  گــروه زنــان و مــردان« )آقــا اجتماعــی بیــن 
جنســیت زدگی، تــا پایه هــای یــک جامعــه نیــز رخنــه می کنــد و افکار 
نویســندگان را همچــون ســایر افراد درون آن اجتماع تحــت تاثیر قرار 
می دهــد. نویســندگان نیــز آن را در آثار خود لحــاظ می کنند. آنچه در 
که یک  این تحقیق از جنسیت زدگی زبان مدنظر است، وجهی است 
درام نویــس آن را در آثــار خــود اســتفاده می کنــد. این اســتفاده نه به 
معنــای برتری بخشــیدن به یک قشــر و یا تحقیر قشــر دیگــر، بلکه به 
کــه نمونه ای  معنــای اســتفاده هوشــمندانه از آن بــرای خلق درامی 

حقیقی از جامعه است، می باشد.    
که زبان جنســیتی توســط زنــان و مردان یــک اجتماع  از آنجایــی 
خلق می شود، انتظار می رود تحت تاثیر فرهنگ آن جامعه نیز باشد 
که بروز آن در یک درام، خواه رادیویی یا نوع دیگر،  و از همین روست 
دور از انتظار نیســت. بر طبق مطالعات زبان شناسان مشخص شده 
کــه زنــان و مردان در بیشــتر جوامــع دنیــا، دارای تفاوت هایــی زبانی 
که ایــن تفاوت ها در حیطــه مکالمــات اجتماعی  هســتند. تــا زمانــی 
باشــد، آسیب های روان شناسی یا جامعه شناسی به دنبال دارد. اما 
گر نویسنده به  هنگامی که خود را در یک اثر نمایشی نشان می دهد، ا
حضور این تفاوت ها و تاثیراتشان واقف نباشد، ممکن است اشکاالتی 
در راســتای پرداخــت اثــر پدیــد آورد. بــرای بیشــتر درک کــردن ایــن 
آســیب ها، باید ابتدا به تفاوت های زبانی زنان و مردان واقف شویم. 
گــودارد و میــان)Goddard & Mean, 2009(، اینکــه زنــان و  از نظــر 
کننــد، بطــور طبیعــی و مطابــق جامعه  مــردان بایــد چگونــه صحبــت 
کــه در آن زندگــی میکنیم به ما ارث رســیده اســت. این دو  و فرهنگــی 
معتقدند در گفتار زنان و مردان، تفاوت هایی وجود دارد. کلیشه  هایی 
گروه از  کــه چیزی جز حذف ایــن  کالمی زنان اســت  هــم درمــورد رفتار 
زمینه هــای سیاســی- اجتماعی نداشــته اســت. اما تحقیقات نشــان 
کــه خانم هــا دارای مهارت هایــی در نوعــی خــاص از حــرف ز دن  داده 
کــه می تواند آنهــا را به عنوان یک متکلم خوب و قوی نشــان  هســتند 
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که بار جامعه به عنوان یک جنس ضعیف و مورد  دهد. به ویژه زمانی 
ســتم واقع شــده، از روی دوش هایش برداشته می شــود. تفاوت های 
کالس اجتماعی، سن  کالم زنان و مردان در جنبه های مختلفی چون 
کم بــر جامعه بروز پیــدا می کند.  کلیشــه های حا و ســال، ایدئولــوژی و 
گفتار مردان متفاوت  گفتار زنان با  که  گفته اند  »پژوهشــگران بسیاری 
است. وقتی هنجارهای زبانی�اجتماعی آشکارا تجویزی هستند، زنان 
که این هنجارها  بســیار بیشــتر از مردان از آنها پیروی می کنند. زمانی 
کمتــر از مــردان از آنهــا پیــروی می کننــد«  آشــکارا تجویــزی نیســتند، 
گفتار خود، ویژگی های  )وارداف ،۱۳۹۳ ،500(. بنظــر می رســد زنان در 
که در باال به  خاصــی را رعایــت می کنند. همانند نظر مدرســی )۱۳۹۳( 
آن اشاره شد. این ویژگی های زبان آنها را مختص به خودشان می کند 
و به نام زبان زنانه معرفی می شود. زبان زنانه و مردانه در هر جامعه ای 
که کشور ما نیز  به نسبت رفتار کالمی متکلمان آن جامعه فرق می کند 
از این امرمســتثنی نیست. این تفاوت ها تحت تاثیر طبقۀ اجتماعی، 
میزان تحصیالت، ســن متکلم، و شــغل او هویدا می شود. »یک دلیل 
که زنان از  کالمی زنان و مــردان می تواند این باشــد  بــرای تفاوت هــای 
کالمــی دارای اعتبار  گاهترنــد و از قالب های  اهمیــت اجتماعــی زبــان آ
که سخن صریح و مستقیم،  اســتفاده می کنند. دلیل دیگر این اســت 
که بیشتر مربوط  دارای مفاهیم ضمنی خشــونت۲۱ و ســختی۲۲ اســت 
بــه جنــس مذکــر می باشــد« )ترادگیــل،۱۳۷6، 50(. بــرای تفاوت های 
زبان زنان و مردان، ویژگی های دیگری نیز معرفی شده است. بعنوان 
مثال»مردها بیشتر از زن ها صحبت می کنند و موضوع صحبت در بین 
آنها حالت رقابت دارد. اما موضوع صحبت زن ها، بیشتر درمورد خانه 
و خانــواده اســت. بنــا بر تحقیقــات لوندیــس۲۳ )۱۹۷۲( در انگلســتان، 
مردان با توضیح دادن موضوع های مختلف به زن ها، در نقش انسان 
داناتــر ظاهر می شــوند و زن ها بــا بکارگیری ژســت ها و حالت هایی، در 
گفته های آنها بر می آینــد. مردها به خود اجازه  مقــام تاییــد حرف ها و 
کمتر  بــه این عمل  کنند و زن هــا  می دهنــد تــا صحبــت زن هــا را قطــع 
اعتــراض می کننــد. ولی تقطیــع کالم از طرف زن ها در مــورد مردها، به 

گل زاده، ۱۳8۹ ،8۲(.  خ می دهد« )آقا ندرت ر
کوچــک و  گفتــه شــد نمایــش، نمونــه ای  کــه پیش تــر  همانطــور 
که در آن نوشته می شــود. در این مدل  آزمایشــی از جامعه ای اســت 
کــرد و یــا تغییــر داد و بازتاب  کنتــرل  آزمایشــی می تــوان زبــان افــراد را 
آن را نیــز بررســی نمــود. بصورت پیش فــرض در درام رادیویی، وقتی 
کالم زنانــه و رفتــاری زنانــه را نیــز  صدایــی زنانــه می شــنویم، انتظــار 
داریــم و وقتــی صدایــی مردانــه می شــنویم، بــر همین اســاس انتظار 
کلــی بعضی از  کالم و رفتــار مردانــه داریــم. چنانچــه تــا اینجــا بصورت 
گفتار  گی های زبان زنانه و مردانه معرفی شــدند تا مشــخص شود  ویژ
گــر در یــک درام، این  کنــد. اما ا هرکــدام، بایــد از چــه اصولــی پیروی 
پیــش فرض به هــم بخورد، چنانچه هوشــمندی نویســنده در خلق 
که موجب  چنین تعارضی وجود نداشته باشند، پیش بینی می شود 

پدید آمدن یک ناهنجاری در نمایش شود.

نظریه تفاوت
درگفتمــان جنســیتی زبان۲۴، تفــاوت زبان مردانــه و زنانه، دارای 

کردن  جایگاه و اهمیت اســت. اما در این پژوهش، هدف، مشــخص 
گرفتن  که بــا در نظــر  ایــن تمایــزات نیســت بلکــه تــالش بــر آن اســت 
کــه از اثر  ایــن تفاوت هــا، راهی بــرای پیشــبرد یک فضــای دراماتیک 
کترهــای زن و مــرد در یــک نمایــش برقرار  کارا دیالوگ هایــی مــا بیــن 
که بر برابــری این دو  کرد. لــذا آن دســته از نظریه ها  می شــود، ایجــاد 
کید می کنند، مورد توجه واقع شــد تا مشــخص شود  کالمی تا ســبک 
گی های زبان  در فضایــی برابر در دیالوگ های نمایشــی، با لحــاظ ویژ

کدام است. که از اثر حضور آن ایجاد می شود،  جنسیتی، تاثیری 
»دبــورا تانــن معتقــد اســت، زنــان و مــردان بــه  دلیــل تفــاوت در 
که در جامعه با آن مواجهند، زبان را به  اجتماعی شدن و نوع رفتاری 
گونه متفاوتی اســتفاده می کنند و این منجر به خلق دو دنیای زبانی 
گفتاری  متفاوت شــده اســت. این دنیای متفاوت، یا همان ســبک 
افــراد، در مرحلــه اول بــا جایــگاه اجتماعی آنها در ارتباط اســت. این 
جایگاه اجتماعی به نوبه خود با جنســیت افراد آن جامعه در ارتباط 
گفتار، بیانگر جنســیت  گفت ســبک  اســت. به بیانی ســاده می توان 
افــراد اســت و نــه بالعکــس. تانن معتقد اســت تفاوت های مــرد و زن 
در ســبک محــاوره، تــا حــد زیــادی بــر درک هــای متفــاوت از اهــداف 
مکالمه متمرکز است. این تفاوت های فرهنگی، سبک های متفاوت 
کــه می تواند بــه ســوءتفاهم ها و حتی  ارتباطــی را بــه وجــود می آورد 
گونه ای ناموفق  که هر یک از طرفین به  جدایی منجر شود، در حالی 
تا حدی سعی در درک طرف دیگر دارد« )استنبرگ۲5 ،۱۳86، ۷88(. 
کتــاب تــو فقــط نمی فهمــی، تفاوت های  »تانــن )Tannen, 1990( در 
زبــان زنــان و مردان را نه ناشــی از فرودســتی زنان و نه نتیجه ســلطه 
زبانــی  را دارای ســبک های  مــردان  و  زنــان  تانــن  مــردان می دانــد. 
متفــاوت ولــی با درجــه اعتبار یکســانی می داند. به نظر وی، پســران 
کلمات رشــد می یابنــد و تفاوت  و دختــران در دو دنیــای متفــاوت از 
که بین مردم از  ســبک های زنان و مردان، مانند تفاوت هایی اســت 
گرچه  دو فرهنگ متفاوت دیده می شود. در ارتباط بین دو فرهنگ، 
هر دو اعتبار یکســانی دارند ولی تفاوت ها ممکن اســت بدفهمی ها را 
عمومیت بخشــد. به نظر تانن، یادگیری ســبک های زبانی هر جنس 
بــه وســیله جنس دیگــر، می توانــد بســیاری از مشــکالت ارتباطی دو 

جنس را برطرف نماید« )دهقانی زاده، ۱۳88، ۳5(.

تجزیه و تحلیل نمایش ها

گفته شــد، نمایش رادیویی می توانــد فرصتی برای  که  همانطــور 
کاســتی های یــک جامعه چه از لحــاظ فرهنگ و  کمی ها و  شــناخت 
چــه ناهنجاری های اجتماعی باشــد. پس درام نویــس رادیویی باید 
ابتدا به مســائل جامعه خود احاطه داشــته باشد. زبان جنسیتی در 
که زبان شناســان  یــک نمایــش رادیویی، اهمیــت خاصــی دارد، چرا
گفته انــد، زبان جنســیتی در بین همه مــردم جامعه جریان دارد و به 
که می تواند مشکالت اجتماعی را آشکار سازد. به  همین خاطر است 
که پیش از این درباره زبان جنسیتی و درام های  پشــتوانه مطالعاتی 
خ داده اســت، نگارنــدگان بــا جمع بنــدی ایــن نظریه هــا  رادیویــی ر
کــه بــرای تحلیل نمایشــنامه ها مــورد نیاز  و بررســی آنهــا، مــواردی را 

کردن نمایش های رادیویی ظرفیت های زبان جنسیتی در دراماتیک 
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کــرده و مقوله هــای الزم را تدویــن نموده اند. در این  بوده اســتخراج 
کیفی، مقوالت از مطالعه  تحقیق، با توجه به روش تحلیل محتوای 
مکــرر نمایشــنامه ها و اســتخراج از آنهــا بدســت آمده اســت. بصورت 
گفتار،  گفتار، نــوع  گفتار، شــکل  کلــی پنــج مقوله شــامل )زمان بندی 
گفتار( استخراج شد و برای هر مقوله، دو تا سه  گفتار و شیوه  موضع 
کدگذاری انجام شده  گرفته شد. در ادامه بر اساس  زیر مقوله در نظر 
،اطالعات مورد نیاز از هر صحنه ی نمایشــنامه جمع آوری و براساس 
که در این بخش به  نظریه تفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند 

اختصار تنها به معرفی یک نمونه پرداخته خواهد شد. 
گی هــای متفــاوت »زبــان جنســیتی« در زنــان و مــردان، بــه  ویژ
که چون به  کالمی میان این دو جنــس انجامیده  خلــق تفاوت هــای 
کــّرات از آن اســتفاده می شــود، بــه یک عــادت و هنجار تبدیل شــده 
کــه پذیرفته ایــم درام، بازتابــی از زندگــی اجتماعی  اســت. از آنجایــی 
خ می دهــد نیــز بایــد بــر  کــه در آن ر انسان هاســت، الجــرم اتفاقاتــی 
اســاس منطــق اجتماعی باشــد. اما اســتفاده از زبان مردانــه و زنانه، 
همــواره بــرای ایــن دو جنــس بر اســاس یــک رویــه حرکــت نمی کند. 
در جامعــه بعضــًا شــاهد اســتفاده از زبانــی برخــالف جنســیت افــراد 
هســتیم. ایــن عــدم رعایــت می توانــد جنبه هــای روانی یــا اجتماعی 
داشــته باشــد. اما در یک درام، اســتفاده از چنین رویه ای برای یک 
شــخصیت، الزامًا باید دلیل دراماتیک خاصی داشــته باشــد، در غیر 
اینصــورت، مخاطــب را دچــار ســردرگمی در نمایش می کنــد. برطبق 
نظــر بوهــم، دیالــوگ ابتــدا در جامعــه هویــدا می شــود و در مرحلــه 
بعــد می تــوان نــوع پیشــرفته تر آن را در درام شــاهد بــود. در نمونــه 
اجتماعــی دیالــوگ، پدیــد آمدنــش نیازمند شــرایط خــاص و افرادی 
کنند  کالمشــان آن را پیــاده  کــه اصــول دیالــوگ را بداننــد و در  اســت 
امــا در یــک نمایــش، انتظــار مــی رود نویســنده بــه حــدود دیالــوگ 
واقــف باشــد تــا در اثــر خود از آن بهــره ببرد. بــرای این امر الزم اســت 
گفتارشــان،  کترهــا را در وضعیتــی قرار دهــد تا از برآیند  کارا نویســنده 
کالمشان  کتر ها در  کارا که  کند اما زمانی  مفهوم شــکل بگیرد و رشــد 
خ نمی دهــد و تنهــا  بــر موضــع خــود پافشــاری می کننــد، دیالــوگ ر
جلوه های برتــری ظهور می یابد. از نمونه بروز چنین حالتی می توان 
کرد. به نمایش رادیویی "خاطره" نوشته "سپیده خمسه نژاد" اشاره 
کــه بدون  ایــن نمایــش، زندگــی یــک خانــواده را نشــان می دهــد 
که در ظاهر بسیار غیرتی است، دچار مشکالتی  حضور پدر، با برادری 
که از رفتار برادر به ســتوه آمده،  شــده اند. مریم دختر بــزرگ خانواده 
کوچک خانــواده در پــی برگرداندن  کــرده و مینا دختــر  خانــه را تــرک 
کدام از  خواهــر به خانه اســت. در این نمایشــنامه، شــخصیت ها هــر 
که منطبق بر جنسیت و سطح اخالقی شان است، بهره  زبان ویژه ای 
کالم جنســیتی را می توان در مجید و  گی های  می برنــد. بارزتریــن ویژ

که در پارک است و نامی ندارد، دید. دختری 
که نمونه ای از یک موقعیت اجتماعی است، تمامی  این نمایش 
کترها و زبانشان نیز تا حد امکان، نمونه های  سعی خود را کرده که کارا
کترهایی  کارا حقیقی از جامعه باشند. اما در این روند، شاهد حضور 
چون مجید و یا دختر مجهولی هستیم که در طول نمایش نمی توانند 
هیچ دیالوگی برقرار ســازند. در واقع مجید شخصیت پسری با سطح 

گی "تن صدا" ، "عدم  که تنهــا از ویژ اخالقی ضعیف را نشــان می دهد 
کالمش استفاده می کند تا در موضع غالب  رعایت ادب"و "برتری" در 
گرچه از زبان جنســیتی مردانه اســتفاده  گیرد. این شــخصیت، ا قرار 
می کنــد، ولی به علت اســتفاده زیــاد از موضع "برتری و پرخاشــگری" 
کترها  کارا کالمش، نمی تواند فضا را برای برقراری دیالوگ با ســایر  در 
گرچه  که برقرار می کند، ا کالمی  بوجود آورد. استفاده او از نوع خاص 
گی هــای اخالقی خاصی اســت، اما  در جهــت خلق شــخصیت بــا ویژ
مانع بروز ســایر شــخصیتها در مقابل خود می شود و در صحنه هایی 
کنــد، پیش از آنکــه دیالوگی  گفتگو  کــه بناســت با ســایر شــخصیت ها 
گیرد، همــه چیز بــه نــزاع و درگیری  برقــرار شــود و یــا مفهومــی شــکل 
ح زیــر اســت: ختــم می شــود. بخشــی از دیالوگ هــای مجیــد بــه شــر
گوشــی تلفــن نمیزنــه  کســی دســت بــه  •  مجیــد: از ایــن بــه بعــد 

شیرفهم شد.
•  مینا: چرا؟

کردم تو روزنامه  گهی  گفتم.. آ کــه  •  مجیــد: چرا بی چرا.. همین 
که بشــینیم همینطوری دست  مردم می خوان زنگ بزنن.. نمیشــه 
کــه نیســتیم مــا.. از ایــن بــه بعــد مردم  روی دســت بزاریــم.. هویــج 
گوشــی اشــغال  میخــوان زنــگ بزنــن آدرس نامبــرده رو بدن... نباید 

باشه.
که  کردی، نمیگی  ک بر ســرم تو چکار  •  مادر: خدا مرگم بده، خا
گه اهل محل و درو همســایه و فک و فامیل روزنامه بخرن و عکس  ا
مریمــو توش ببنین چی بهمون میگن، آخه چرا بچه دســتی دســتی 

آبرومون رو تو در همسایه میبری.
•  مجید: رفته مادر .. دیگه چی میخوای بشه. از این بدترم مگه 

میشه، باالتر از سیاهیم مگه رنگی هست. 
•  مادر از حال می رود.

•  مجیــد :ای بابا...چی شــد دوباره..همین دیروز بردمش دکتر، 
مگه قرصاشو نمیخوره؟

گی های زبــان مردانه، راه  به نظر می رســد اســتفاده افراطــی از ویژ
را برای برقراری دیالوگ ســایر شــخصیت ها می بندد و تنها مونولوگی 
کتــر دیگــری در ایــن  کارا دســتوروار را خلــق می کنــد. از طــرف دیگــر 
کالم و رفتارش در  که صدایــی دخترانه دارد امــا  نمایــش وجــود دارد 
کامــل با این جنس صداســت. این دختر، همانند یک پســر  تعــارض 
حــرف میزنــد و رفتار می کند. او نیز همانند مجید همان زبانی را دارد 
که مانع از برقراری دیالوگ می شود و تنها شرایط را در نمایش بحرانی 

کالمش بروز پیدا می کند.  می کند و نمونه های "برتری" در 
کــه در جــدول ۱ مشــخص می شــود، شــخصیت مجید  همانطــور 
کیــد بر موضع برتری و دســتور  گی هــای زبــان مردانــه با تا تمامــًا از ویژ
گرچه صدایــی زنانه دارد،  دادن اســتفاده می کنــد. دختــر بی نام نیز ا
گرچه  کالمش اســتفاده می کند. ا گفتار مردانه در  امــا او نیز از مواضع 
دختــر بی نــام تنهــا در حد یک تیپ اســت و به شــخصیت در نمایش 
کالم و جنســیتش وجود دارد،  که در  تبدیــل نمی شــود، اما تعارضــی 

کتر دوگانه اش را ارائه می دهد.  کارا تعریفی از 
اســتفاده از ایــن دو شــخصیت در نمایش )مجید و دختــر(، از زبان 
که تنها ویژگی های محدودی از زبان جنســیتی را آن هم  خــاص خود 
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کارکردمثالزیر مقوله هامقوله ها

گفتار زمانبندی 

کالم قطع 

گفتار طول 

گفتم که  * مجید: چرا بی چرا.. همین 
کافیه بابا.. از این به بعد مردم میخوان زنگ بزنن آدرس  * مجید: 

نامبرده رو بدن

* مجید: داشتم میرفتم چک یه بابایی رو بهش بدم، وسط راه 
گذاشت الستیک این صابمرده پنچر شد منو تو راه 

کردم تو روزنامه مردم  گهی  گفتم.. آ که  * مجید: چرا بی چرا.. همین 
که بشینیم همینطوری دست روی  میخوان زنگ بزنن.. نمیشه 

که نیستیم ما. دست بزاریم.. هویج 
که با خیال  *دختر بی نام: اهوم، اصن واسه همین میرم باشگاه 

راحت یه دل سیر چیپس بخورم
* دختر بی نام: بیا بیا بیا.. یه ذره دیگه بیا راه بریم تا برسیم دم اون 

کیوسکه اونجا رو میبینی، اونجا ایستگاه انتظامات پارکه باید بریم 
بهشون بگیم

ایجاد نابرابری و بروز 
قدرت

گفتار استفاده از زبان نوع 
معیار

* مجید: داشتم میرفتم چک یه بابایی رو بهش بدم، وسط راه 
گذاشت الستیک این صابمرده پنچر شد منو تو راه 

که نیست، نیمکته پارکه بفرما بشین  * دختر بی نام: نه، مبل خونمون 
که مال این محل نیستیا؟ * دختر بی نام: آها.. معلومه 

* دختر بی نام: عصاب مصاب نداریا
که خواست از این غلطا  * دختر بی نام: اصن میدونی شاید دفعه دیگه 

گرفتنش بکنه 

باورپذیری شخصیت

گفتار شیوه 
صراحت در بیان

عدم رعایت ادب

* مجید: رفته مادر .. دیگه چی میخوای بشه از این بدترم مگه میشه، 
باالتر از سیاهیم مگه رنگی هست.

که خواست از این غلطا  * دختر بی نام: اصن میدونی شاید دفعه دیگه 
گرفتنش بکنه 

خلق شخصیت

گفتار شکل 
کالم سرعت 

استفاده از آواهای 
صوتی

گه  که ا کردی، نمیگــی  ک بر ســرم تو چــکار  * مــادر: خــدا مرگــم بده، خا
اهــل محل و درو همســایه و فک و فامیــل روزنامه بخرن و عکس مریمو 
توش ببنین، چی بهمون میگن، آخه چرا بچه دســتی دســتی آبرومون 

رو تو در همسایه می بری
* مادر: خدامرگم بده...

تالش برای تحت تاثیر 
قرار دادن 

گفتار موضع 

برتری
کنایه طعنه و 

دستور دادن

* مجید: یکی تو این خونه پیدا نمیشه یه حوله دست آدم بده

گــه اهــل محــل و درو همســایه و فــک و فامیــل  کــه ا * مجیــد: نمیگــی 
روزنامــه بخرن و عکس مریمو تــوش ببنین چی بهمون میگن، آخه چرا 

بچه دستی دستی آبرومون رو تو در همسایه میبری

گوشی تلفن نمیزنه شیرفهم شد کسی دست به  * مجید: از این به بعد 
* دختربی نام: بیا، بیا دیگه ... بیا... یه ذره دیگه بیا راه بریم تا برسیم 
کیوســکه اونجا رو میبینی، اونجا ایســتگاه انتظامات پارکه باید  دم اون 

بریم بهشون بگیم... بیا ... د زود باش .... بیا دیگه

خلق تنش و درگیری

کدگذاری دیالوگ ها بر اساس مقوله ها و زیر مقوله ها جدول 1 – جدول 

کردن نمایش های رادیویی ظرفیت های زبان جنسیتی در دراماتیک 
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با توجه به اینکه رسانه ی رادیو، رسانه ای شنیداری است و فقط از 
طریق صدا با مخاطبان خود ارتباط برقرار می کند، می توان دیالوگ را 
به عنوان یکی از پایه های اصلی درام، در نمایش رادیویی معرفی کرد. 
دیالوگ بــرای مخاطب رادیو، اثر تعیین کننده ای دارد. دیالوگ هایی 
که برگرفته از »زبان جنسیتی« هستند، می توانند تأثیر چشمگیری را 
بر درام داشته باشند. بر اساس »نظریه تفاوت«، زنان و مردان در دو 
کالمی زندگی می کنند و این نتیجه ی روند رشد آنها  دنیای متفاوت 
در جامعه و مواجهه با موقعیت های متفاوت اجتماعی و تجربه های 
گی هــای متفاوت زبان جنســیتی  زیســتی آنها اســت. اســتفاده از ویژ
کــه اینهــا بصــورت  کارکردهــای متفاوتــی دارد  در زن و مــرد، نتایــج و 
کــه پذیرفته ایم  یــک هنجــار در جامعــه تبدیــل شــده اند. از آنجایــی 
اتفاقاتــی  الجــرم  انسان هاســت،  اجتماعــی  زندگــی  از  بازتابــی  درام 
خ می دهــد نیــز، بایــد بــر اســاس منطــق اجتماعی باشــد. کــه در آن ر
کــه بخواهد یک زندگــی اجتماعی را نشــان دهد، بهتر  هــر درامــی 
کالم شخصیت هایش از »زبان جنسیتی« بهره بجوید. این  اســت در 
مهم در درام رادیویی بیشتر خود را نشان می دهد. تنها راه شناخت 
کتر اســت  کارا کتــر در نمایش رادیویی، صدای آن  کارا جنســیت یــک 
کالم بازیگر هــم می تواند نمودی از  امــا در مرحلــه دوم و پیشــرفته تر، 

جنسیتش شود. 
بر اســاس آنچه از بررســی نمایش های مورد انتخاب حاصل شد، 
متوجه می شویم »زبان جنسیتی«، وجهی از بروز »تعادل« در عناصر 
کفه ی ترازوی زنانگی و مردانگی مقابل هم  که دو  درام اســت؛ زمانی 
قرار می گیرند و هم پوشــانی پیدا نمی کنند. این نقطه درســت جایی 
کــه این دو  کــه باید در انتظار رشــد یــک اثــر دراماتیک بود چرا اســت 
نیرو، وقتی برابر باشــند، درگیری به اوج خود می رســد و مخاطب را از 
پیش بینی عاجز می کنند. تعادل این دو نیرو، نه به معنای تعادل در 
کنش، بلکه به معنای برابری قدرت هاســت. جایی  کل اثــر و فقــدان 
کنند و در راستای خلق مفهوم  که شخصیت ها آزادانه می توانند بروز 

کنند. درهم بیامیزند و معناهای جدیدی خلق 
به کالم دیگر، وقتی از زبان جنسیتی به درستی استفاده می شود، 
غ از هرگونه قدرت  مرد در موضع مردانگی و زن در موضع زنانگی )فار
طلبــی یا ضعف بنا بــه نظریه تفاوت( واقع می شــوند. در این حالت، 
کــه قابلیــت در هم فــرو رفتــن را پیدا  دو نیــروی برابــر شــکل می گیــرد 
می کننــد. ایــن دو، نــه بر هم غلبــه می کنند و نه شکســت می خورند؛ 
بلکــه یک درهــم آمیزش جاودانه را خلق می کننــد. این دو قدرت در 
تعــادل بــا یکدیگــر می توانند به خلــق دیالوگ منجر شــوند. همانطور 
که شــرط الزم بــرای برقراری دیالــوگ، برابری طرفیــن در یک محیط 
که همــان براینــد نیروها و تعادل اســت  آزاد اســت تــا موقعیــت ســوم 
شــکل بگیــرد، پــس می تــوان در چنین شــرایطی، انتظار شــکل گیری 
کنش را داشــت. این دو، در موازات هم  یک دیالوگ راســتین و خلق 

کرده و به پیش برانند. می توانند درام را خلق 
که متاثر از "زبان جنســیتی" اســت، دارای نمودهایی  این تعادل 
که  در زندگی اجتماعی نیز می باشد. چنانچه در بررسی نمایش هایی 
به درستی از "زبان جنسیتی" استفاده نکرده اند، مشخص می شود، 
نقطــه "تعــادل اجتماعــی و نقطــه تعــادل دراماتیــک" در آنهــا بــر هم 
منطبــق نیســت. در واقــع در جامعه، نقطه تعــادل در وضعیتی معنا 
می شــود و در درام های ما در نقطه ای دیگر، و این، ســبب آشــفتگی 
می شــود. بــرای مخاطب هوشــمند دنیای امروز ایــن تعارض واضح، 
دیگر پذیرفتنی نیست و باعث عدم باورپذیری می شود. این منطبق 
نبــودن نقطــه "تعــادل دراماتیــک" و "نقطــه تعادل اجتماعــی" باعث 
می شــود، شــخصیت ها بصــورت مطلــوب پرداختــه نشــوند و وقتــی 
شــخصیت ها بــه درســتی پرداخته نشــوند، موضوع معطــل و در خال 
گر از "زبان جنسیتی" درست استفاده شود، می تواند  باقی می ماند. ا
"نقطه تعادل دراماتیک" و "نقطه تعادل اجتماعی" را باهم همخوان 
کند.  کمــک  کنــد و ایــن بــه فهــم درســت موضــوع و تغییر رفتــار افراد 
درام، نمونه ای آزمایشی از جامعه است و می توان با تغییر شرایط در 

بیشــتر در مواضــع "برتری و تســلط"، در خود نشــان می دهنــد، باعث 
که آنهــا حضــور دارند، بخاطــر نوع  مــی شــود در تمامــی صحنه هایــی 
که در نیاز دراماتیک اثر  زبانشــان همواره درگیری و تنشی شکل بگیرد 
گفتارشــان باعث آن است. تنها نمایش را به سوی  نمی باشــد و شکل 
درگیری های جزئی مابین شخصیت ها می کشانند و شاید دلیل اصلی 
کتر، توانایی برقراری دیالوگ را  کارا که این دو  گفت  آن را چنیــن بتــوان 
ندارند و اســتفاده نادرست از زبان، آنها را به سمت خلق حادثه پیش 
میراند. همانند نمونه های اجتماعی، وقتی شخصیتی تنها به موضع 
گفتگوی دو نفره، آنچه حاصل می شــود،  کند، در یک  خود پافشــاری 
که شــرایط بــرای ایجاد بحــران و حادثه  تصــادم دو نیرو اســت بطوری 
که این دو شــخصیت حضور دارند،  مطلوب می شــود. یعنی هر زمانی 
تنها مشاجره شنیده می شود و درام از روند حرکت خود باز می ایستد.
در نمونه های رفتارهای اجتماعی، شاهد بحث ها و درگیری هایی 

کــه افراد بــکار می برند،  کــه تنها بخاطــر نوع زبان اشــتباهی  هســتیم 
ایجــاد می شــود و یا برعکس خاتمــه می یابد. اینطور به نظر می رســد 
کند و یا به  کــه چنین اســتفاده ای از زبــان، می تواند مفهومی را حــل 
گفته شــد نمایــش، نمونه ای  که پیش تر  چالــش بکشــاند. همانطــور 
که در آن نوشــته می شــود. در  کوچک و آزمایشــی از جامعه ای اســت 
کرد و یا تغییر داد و  کنترل  ایــن مدل آزمایشــی، می توان زبان افــراد را 
بازتــاب آن را نیــز بررســی نمود. بصورت پیش فــرض در درام رادیویی 
کالم زنانه و رفتــاری زنانه را  وقتــی صدایــی زنانه می شــنویم، انتظــار 
نیز داریم و وقتی صدایی مردانه می شــنویم، بر همین اســاس انتظار 
کالم و رفتــار مردانــه داریــم، امــا در درام هایی ایــن پیش فرض به هم 
گــر هوشــمندی نویســنده در خلــق چنیــن تعارضــی  کــه ا می خــورد، 
وجود نداشــته باشــند، موجــب پدید آمــدن یک ناهنجــاری و ازبین 

رفتن فضای دراماتیک نمایش می شود.
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آن، نمــود حقیقی آن را در جامعه حدس زد. لذا می توان پیش بینی 
کالم جامعه، چه شــرایطی پدید  نمود با از بین رفتن نقطه تعادل در 

خواهد آمد.
که هــر زمانی  گفت  بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهش، می تــوان 
که ماحصل »زبان جنســیتی« اســت،  کترها  کارا کالمــی میان  تعــادل 
از بیــن مــی رود و شــاهد اســتفاده نادرســت از زبــان توســط آنهــا در 
مکالماتشــان می شــویم، شــاهد برهــم خــوردن رونــد درام و ایجــاد 
کالمی«، »تعادل  اخالل در نمایش می شویم. با از بین رفتن »تعادل 
گفــت از  دراماتیــک« اثــر نیــز از بیــن مــی رود و از ایــن رو شــاید بتــوان 
که سرمنشــاء درام، زندگــی حقیقی انسان هاســت و جامعه  آنجایــی 
کالمی« در  متعادل نیاز به زبانی متعادل دارد، با از بین رفتن »تعادل 
جامعه، باید در انتظار بر هم خوردن »تعادل اجتماعی« نیز باشیم. 
کالم  که در  با بررســی نمایش ها و مبانی نظری مشــخص می شود 
کثر موارد شاهد استفاده »ضد دیالوگ« بجای  مردان نمایش ها، در ا
کالم به دنبال اثبات و  گاه در  دیالوگ بوده ایم. مردان به طور ناخودآ
گفتگو با جنس مخالف، موضع  القای نظرات خود هســتند و در یک 
کنند.  گرفته و ســعی می کنند بر شنونده تسلط پیدا  غالب را بدســت 
که شــخصیت های  در نمایش هــای مورد بررســی مشــخص می شــود 
کالم خــود هســتند و زن هــا  مــرد، عمدتــًا دارای موضــع »برتــری« در 
که بناست مانند یک مرد سخن  زمانی از این موضع سود می جویند 
کالم خود  که پیش از توضیح داده شــد، زنان در  بگوینــد. از آنجایــی 
گفتار طرف مقابل خود هستند. لذا ترکیب این دو  بیشتر در پی تایید 
کنار هم به خوبی »ضد دیالوگ« را خلق می کند. اســتفاده  گی در  ویژ
گر بنــا به نیاز دراماتیک اثر نباشــد و در آن شــاهد  از »ضــد دیالــوگ« ا
روند رو به جلویی در جهت خلق موقعیت یا بار عاطفی خاصی برای 
کالمی«  یک شخصیت نباشیم، مانع رشد دیالوگ می شود و »تعادل 
را برهــم میزنــد. زبــان مردانــه، یــک زبان پرخاشــگر نیســت. برخالف 
که در این  کثر نمایش های پخش شــده مشــاهده شــد. چرا آنچه در ا

نمایش ها، از همان ابتدای نمایش، مرد در موضع پرخاشگری واقع 
می شــود. بدون اینکه مقدمه ای بر آن واقع شــود تــا دلیل اجتماعی 
آن برای مخاطب درک شود. مرد یا زن می توانند در روند درام، زبان 
پرخاشگرانه داشته باشند و حتی در آن وضعیت، دیالوگ مابینشان 
کــه مقدمه ای بــرای اینکار فراهم شــود و  برقــرار شــود، اما به شــرطی 
در موقعیت درســت واقع شــود تا نیاز دراماتیک اثر پاسخ داده شود. 
حضــور یــک مرد پرخاشــگر از ابتــدای نمایش، ســاختار و تعــادل را از 
کــه مکمل این  بیــن می بــرد و از طــرف دیگــر حضــور یــک زن منفعل 
ج می کند و در  شــرایط اســت، درام را از مســیر معرفی یک مفهوم خار
کترها باقی می گذارد. از نظر نگارندگان، حضور این دو  کارا نزاع میان 

کلیشه در درام های ما، به تنزل سطح مفهوم می انجامد.
کلیشــه حضور  که نگارندگان با آن روبرو شــدند،  از دیگــر مــواردی 
کــه پیش از این  گودارد و میان  زنــان در نمایش هــا بود. بــر طبق نظر 
که بار جامعه به عنوان یک جنس ضعیف و مورد  تشریح شد، زمانی 
ســتم واقع شــده، از دوش های زنان برداشته می شود، شاهد حضور 
گروه هســتیم. چنانچه در نمایشــنامه هایی  پررنگ تر و فعاالنه تر این 
که  که نمایش هایی  گرفت، شــاهد این هســتیم  که مورد بررســی قرار 
که نویســنده آن  خ می دهند، حتی زمانی  کشــور ر ج از  در فضای خار
که به صورت یک شخصیت ظاهر  ایرانی باشد، دارای زنانی هستند 
می شوند و در طول نمایش هم کنش می آفرینند و هم دست به کنش 
خ می دهند،  کشــور ر که در فضای داخل  می زننــد. امــا نمایش هایی 
کاماًل منفعل و در حد یک تیپ از مادر یا همسر ظاهر  زنان به صورت 
می شوند و تنها با استفاده از مقوله طعنه و کنایه سعی در ایجاد کنش 
کنش گر دیده  در دیگــری می کننــد و خــود به صــورت یک شــخصیت 
که جامعه به  گفت فشــاری  نمی شــوند. در این شــرایط شــاید بتوان 
کردن شخصیت  خاطر انتظاراتش از جنس زن دارد، مانع از بروز پیدا 
این جنس در آثار نمایشی می شود و بیشتر تمایل برای نشان دادن 
کلیشــه های همیشگی از زنان در محیط خانه و خانواده وجود دارد. 
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adio drama is a reflection of actual human 
lives and performance dialogues represent 

dramatized form of human discourse. However, in 
the science of linguistics, there are evident differ-
ences between female and male languages, each 
of which stems from their divergent social char-
acteristics, referred to as gender language. This 
feature has diverse elements according to cultural 
and social influences and it has also extended to 
performance dialogues. The act of “dialogue” is the 
most significant unit of analysis in this study. The 
definition used in this study is: a human condition 
that can (only) be conducted correctly upon gain-
ing an accurate understanding of the social set-
tings and his or her interactions. The definition is 
further discussed as an act that can only be per-
formed between humans that enjoy freedom and 
consciousness, and the outcome of their dialogue 
leads to a third situation, which is understood to 
being a sensible state. From the view of linguistics 
studies, the features of male and female languages 
become clear that some of these characteristics are 
in contradiction with settings of a dramatic dialogue, 
and some others are more in line. Thus, the use of 
gender language can directly affect dialogue and 
dramatic settings if the author has a gender specific 
orientation to the use of language and the signifi-
cance that it can have in the dialogue. This study 
hypothesizes that gender-based language leads to 
the creation of dramatic settings in a performance 
act. To prove this assumption, efforts were made 
to first identify unique features of male and female 
language, and then denote how its presence in 
dramatic radio dialogues affects the performance 
-- considering its parameters – as well as how it 

R can facilitate the development of the dramatic set-
ting. Considering the theoretical principles of re-
search (diversity theory) and following the analysis 
of quality contents of 10 performance broadcasts 
from “Javan” Radio Network in the past decade, it 
was determined that utilization of gender language 
in dialogues leads to the creation of two equal and 
opposite rhetorical forces that guarantees the dra-
matic balance of the performance. These two forc-
es are in correlation and the outcome of their as-
sociation appears to facilitate the development of 
dramatic setting of a performance and the creation 
of more emotional impact. The language of gender 
is also a mode of generating “balance” in the ele-
ments of drama, when the two elements of feminine 
and masculine confront each other, the elevation of 
a dramatic act can be anticipated, since when these 
two forces are equal, it leads to a soaring confronta-
tion that leaves the audience powerless to predict. 
The balance between the two forces does not de-
note a broad balance and a lack of action. It rather 
points to the parity of the powers, where personali-
ties can be freely introduced and interact along the 
lines of creating new senses. These two balancing 
powers can generate dialogue. Hence, under such 
circumstance, formation of an authentic dialogue 
and the creation of action can be anticipated. Work-
ing in parallel, these two forces can generate as 
well as advance the drama of the script.
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