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Abstract
The aim of the present study is to investigate
‘20:30 (Bisto-Si) News’ headlines as one of the
most watched news programs in IRIB television.
This corpus-based, quantitative- and qualitativebased study analyzed the news headlines collected
within one month from the 2nd December, 2015,
to the 1st January, 2016. The corpus consisted of
186 news headlines in various national and
international issues. This study aimed to find out
what linguistic properties in the headlines make
the 20:30 news the most watched TV news
program. The findings of the research show that
the linguistic properties of these headlines can be
described into three categories: 1) Semantic
properties like metaphor, metonymy, idiom,
proverb and synesthesia as well as a reference to
famous poems or quotes; 2) Lexical properties
such as associative collocations, lexical repetitions
and versification; 3) syntactic properties such as
verbless sentences and nominalization. Moreover,
the results show that although the three categories
play an important role in making the news
program attractive, the semantic property was
found to be the most influential linguistic
properties of the 20:30 News headlines.
Keywords: 20:30 (Bisto-si) News program, news
headline, metaphor, metonymy, idiom.

چكیده

پژوهش پیشرو با هدف بررسی عنوانهای خبری یکی از
پربینندهترین بخشهای خبری صدا و سیمای جمهوری اسالمی
 این پژوهش. یعنی اخبار بیستوسی انجام گرفته است،ایران
پیکرهبنیاد و مبتنی بر شیوۀ تحلیل کیفی و کمّی بوده و عنوانهای
00  آذر تا00 خبری بیستوسی را در یک بازۀ زمانی یکماهه از
 عنوان خبری در010  پیکرۀ دادهها. بررسی میکند0914 دی
 این پژوهش.موضوعات گوناگون داخلی و خارجی را دربر میگیرد
در پی یافتن پاسخ این پرسش است که ویژگیهای زبانی مؤثر در
.جذابیت عنوانهای خبری بخش اخبار بیستوسی کدام است
یافتههای پژوهش گویای آن است که این ویژگیهای زبانی را
 واژگانی و نحوی مورد تحلیل قرار،میتوان در سه دستۀ معنایی
:داد که مهمترین موارد هریک از این سه دسته به شرح زیر است
) ویژگیهای معنایی شامل بهکارگیری استعاره (از جمله0(
، ضربالمثل، اصطالح، مجاز،)جاندارپنداری و انسانپنداری
) ویژگیهای0( .حسآمیزی و اشاره به شعر یا جملۀ معروف
)9(  قافیهسازی؛، تکرار واژگانی،واژگانی شامل باهمآیی متداعی
 این.ویژگیهای نحوی شامل عدم استفاده از فعل و اسمسازی
یافتهها همچنین نشان میدهد که گرچه هر سه ویژگی پیشگفته
 اما،در جذابیت عنوانهای خبری بیستوسی اثرگذار است
 یعنی گزینش شیوههایی،اثرگذارترین آنها ویژگیهای معنایی است
.نوآورانه و جذاب برای معنارسانی
. اصطالح، مجاز، استعاره، عنوان خبری، اخبار بیستوسی:کلیدواژهها
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مقدمه
شاید بتوان دلیل پیدایش و گسترش رسانه (اعم از مطبوعات،
خبرگزاریها ،رادیـو ،تلویزیـون و ماننـد آن) را پیـامسـازی و
پیام رسانی دانست و خبررسانی را نخستین کارکردی به شمار
آورد که از رسانهها انتظار میرود .به سخن دیگر ،مهـمتـرین
کارکرد رسانه ها کـارکرد خبـری آنهاسـت .خبررسـانی یعنـی
گردآوری اطالعات دربارۀ رویـدادها و پدیـده هـای گونـاگون
داخلی و خارجی و انتقال آنها بـه مخاطبـان (نعمتـی انـارکی،
 .)091 :0910معتمــدنژاد ( )01 :0970خبــر را نقــل جریــان
رویدادها ،اقدامات و باورها در زمینههای سیاسـی ،اقتصـادی،
اجتماعی ،هنری ،علمی ،فنی و زندگی دسـته جمعـی تعریـف
میکند .رسانه های خبری به گردآوری و پردازش و سـرانجام
پخش و انتشار اخبار میپردازند .دریافت و درک افکار عمومی
از اخبار منتشرشـده دارای درجـههـای متفـاوتی از اهمیـت و
حساسیت است (نعمتی انارکی )090 :0910 ،و واکـنش آنهـا
متناسب با همین موضوع ،متفاوت خواهد بود.
تلویزیــون بــهعنــوان رســانهای دیــداری -شــنیداری ،از
پرمخاطبترین رسانهها به شمار میآید و اخبار تلویزیـونی در
زمرۀ پربینندهترین برنامههای ایـن رسـانه هسـتند .هـر خبـر
معموالً دارای دو بخش اصلی است؛ عنوان خبر و متن خبر.
عنوان خبری که آن را در ادبیات حوزۀ خبر با نام تیتر یـا
تیتر خبری نیز میشناسند ،بهعنوان پارهگفتاری با ویژگیهای
خاص ساختاری ،در انتشار اخبار و بیان رویدادها نقشی بسیار
مهم ایفا میکند .بوسـا )11 :0104( 0کـارکرد اصـلی عنـوان
خبری را جلب توجه مخاطب و ارائۀ ایدهای از محتوا و کلیـت
خبر به او میداند که در نتیجۀ آن مخاطب تصمیم مـیگیـرد
خبر را پیگیری کند یا نه .ازایـنرو ،عنـوانهـا اغلـب حـاوی
برجستهترین و جذابترین نکتۀ خبر بوده و نقشی کلیـدی در
جذب مخاطب و ترغیب او به پیگیری خبر دارنـد .بـه سـخن
دیگر ،عنوان یک خبر را میتوان بـا ویتـرین یـک فروشـگاه
مقایسه کرد که باید بتواند مخاطب را در همان نگـاه نخسـت
مجذوب خود کند و او را به سوی خود بکشد .خبـر تلویزیـون
دارای کارکردهای گوناگونی همچون آگاهی رسانی ،آمـوزش،
تبلیغات سیاسی و مانند آن است .خبر تلویزیونی مـیتوانـد از
یک سو با احساسات بیننده سروکار داشته باشد (عواطف) و از
سوی دیگر اندیشۀ آنها را برانگیزد (تحلیـل) .خبـر بـهعنـوان
فعــالیتی رســانهای از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه
1. Busà

نظریهپـردازان ارتباطـات آن را اصـلیتـرین و بنیـادینتـرین
کارکرد رسانههای جمعی میدانند (نعمتی انارکی.)0910 ،
هدف پژوهش پیشرو بررسی عنوانهای خبری یکـی از
جذابترین و پربینندهترین بخشهای خبری صـدا و سـیمای
جمهوری اسالمی ایران است؛ یعنی اخبار بیستوسـی شـبکۀ
دوم سیما .چندین پژوهش پیرامون بخش خبری بیستوسـی
انجام گرفته (همچون نـوری0911 ،؛ بقـائی0910 ،؛ گـودینی
 )0910کــه نشــان مــیدهنــد ایــن بخــش خبــری در زمــرۀ
پربییندهترین و پرطرفدارترین بخش های خبری صدا و سـیما
است .همچنین نتایج یک نظرسـنجی کـه در دی مـاه سـال
 0914از  4101نفر از افراد باالی  01سال در سراسـر کشـور
انجام شد نشان داد که بخش خبری بیستوسی پربینندهترین
بخش خبری تلویزیون بوده است.0
در این پژوهش میکوشیم ویژگیهای زبانی عنوانهـای
خبری بیست وسی را که سبب جذابیت و محبوبیت این بخش
خبری در میان برنامههای خبری تلویزیون شده است ،بررسی
کنیم .پژوهش دارای پایگاه نظری واحدی نیست بلکـه در آن
بر حسب نیاز از چندین چهارچوب نظری استفاده شده اسـت؛
1
بحث استعاره 9و مجاز 4در چهارچوب نظریۀ استعارۀ مفهومی
لیکــاف 0و جانســون )0111( 7مطــرح مــیشــود؛ تحلیــل
ویژگیهای نحوی (شامل عدم استفاده از فعل و اسمسـازی)1
در چهــارچوب تحلیــل گفتمــان انتقــادی و بــا الگــوگیری از
آقاگلزاده و خیرآبادی ( )0919انجام میشود؛ در بحث مربوط
01
به ویژگی های واژگـانی نیـز از رویکـرد هلیـدی 1و حسـن
( )0170در چهارچوب نظریۀ انسجام 00استفاده میشود.
این پژوهش پیکره بنیاد و مبتنی بر شیوۀ تحلیل کیفـی و
کمّی است و دادههای مورد بررسی شامل عنوانهای خبـری
بیستوسی در بـازۀ زمـانی یـک ماهـه از  00آذر تـا  00دی
 0914میشود .پیکرۀ دادهها  010عنوان خبری در موضوعات
گوناگون داخلی و خارجی را دربرمیگیرد .با بررسی این پیکره
میخواهیم به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که ویژگـیهـای
زبــانی مــؤثر در جــذابیت عنــوانهــای خبــری بخــش اخبــار
 .0منبع :خبرگزاری فارس به نشانی
www.farsnews.com/news/13941107000581
3. metaphor
4. metonymy
)5. Conceptual Metaphor Theory (CMT
6. Lakoff
7. Johnson
8. nominalization
9. Halliday
10. Hassan
11. Cohesion Theory
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بیست وسی کدام است؟ البته ناگفته پیدا است که یک برنامـۀ
خبری دارای مؤلفهها و جنبه های گوناگونی است و ما در این
مقاله میکوشیم آن دسته از عوامل و ویژگیهای زبانی را که
احتماالً در جذابیت خبری بیست وسی نقش دارند ،شناسایی و
بررسی نماییم.

پیشینۀ پژوهش
تــاکنون چنــدین پــژوهش پیرامــون اخبــار صــدا و ســیمای
جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است .شاید جـامعتـرین
پژوهشهـا پیرامـون خبـر از دیـدگاه زبـانشناسـی را بتـوان
پایــاننامــۀ رعیــت ( )0911و کتــاب زبــانشناســی خبــر اثــر
آقاگلزاده و خیرآبادی ( )0919دانست.
رعیــت ( )0911بــه بررســی نقــش و کــاربرد اســتعاره،
ضربالمثل و اصطالح 0در اخبار صدا و سیما پرداختـه اسـت.
هدف اصلی پژوهش وی بررسی دالیل کاربرد این سه عنصر
زبانی در اخبار و فرآوردههای خبری صدا و سیما بوده و بـرای
این منظـور از روش مصـاحبۀ آزاد (یـا جـامع) بـا تعـدادی از
روزنامه نگـاران ،سـردبیران و دبیـران خبـر تلویزیـونی و نیـز
استادان رشتههای زبـان شناسـی و ارتباطـات اسـتفاده کـرده
است .یافته های پژوهش گویـای آن اسـت کـه ایـن عناصـر
می توانند یازده کارکرد در اخبار داشته باشـند کـه عبارتنـد از:
کارکرد انگیزشی ،اکتشافی ،تلخیصی ،برجستهسازی ،تزیینـی،
انسجام متنی ،تسهیل گفتمان ،پوشیده گـویی ،هـدایت فکـر،
اقناع و حفظ زبان.
آقاگــلزاده و خیرآبــادی ( )0919در چهــارچوب رویکــرد
تحلیل گفتمان انتقادی بـه بررسـی فراینـدها و سـازوکارهای
تولید خبر پرداختهاند .این پژوهشـگران مهـمتـرین محصـول
رسانه ای را «خبر» دانسته و کوشیدهاند بـرای تولیـد خبـر در
رسانهها الگویی انتقـادی ارائـه دهنـد؛ یعنـی ارائـۀ انگـارهای
زبان شناختی برای نگارش و گـزینش خبـر .ایـن انگـاره کـه
حاصل مشاهدات میدانی ،مصاحبه با خبرنگـاران و همچنـین
پژوهشهای کتابخانه ای اسـت ،مـی توانـد نقطـۀ عطفـی در
مطالعات پیرامون خبر در فضـا و بافـت اجتمـاعی ایـران بـه
حساب آید.
افزون بر این دو پژوهش ،پژوهشهای دیگری نیز دربارۀ
اخبار تلویزیونی انجام شده است که از مهمترین آنها میتوان
موارد زیر را نام برد:
عظیمیفرد ( )0910شیوۀ خبررسانی در دو شبکۀ تلویزیـونی
1. idiom

بینالمللی (شبکۀ خبر ایران و شـبکۀ فـرانس  04فرانسـه) را بـا
بررسی نشانههای زبانی بیـانگر قطعیـت (همچـون وجـه قـوی،
کاربرد صفت و قید مطلق و عالی و جملۀ کوتـاه) و بیـانگر عـدم
قطعیت (همچون وجه ضعیف ،کاربرد صفت و قید درجهبنـدی و
جملۀ بلند) مورد تحلیل قرار داده است .سجودی و عظیمـیفـرد
( )0919خبرهــای چهــار شــبکۀ تلویزیــونی فــرانس  ،04شــبکۀ
بــینالمللــی خبــر ،شــبکۀ یــک و شــبکۀ دو ســیما را از دیــدگاه
نشانهشناختی بررسی کرده و سطوح معنیساز در اخبار این چهار
شبکه را در طی یک دورۀ سهماهه شناسایی و واکاوی نمودهانـد.
این پژوهشگران با اتخاذ رویکرد نشانهشناسی الیهای ،به تحلیل
متون خبری چهار شبکۀ پیشگفته در سه الیۀ نوشـتار ،گفتـار و
تصویر پرداخته و پس از شناسایی شباهتها و تفاوتهای میـان
آنها ،پیشنهادهایی برای بهبود و افزایش کارایی و جذابیت متـون
خبری ارائه دادهاند .محمدیمهر ( )0910شـیوۀ بازنمـایی اخبـار
مربوط به کشـورهای دوسـت و کشـورهای دشـمن را در اخبـار
خارجی سیما بررسی کرده است .نصراللهی و نیکپور ( )0910به
بررسی نحوۀ پوشش اخبار مربوط به قانون هدفمندی یارانهها در
اخبار سـاعت  04شـبکۀ یـک و سـاعت  09شـبکۀ خبـر سـیما
پرداختهاند .رزمجـو و ثـانوی ( )0917شـیوههـای تصویرسـازی
کارگزاران اجتماعی را در گفتمان اخبار شـبکههـای یـک و سـه
سیما به لحاظ بهکارگیری ساختارهای گفتمانی مورد بررسی قرار
دادهاند.
واکاوی عنوانهای خبری بیستوسی
با واکاوی پیکرۀ دادهها که  010عنوان خبری را دربر میگیرد
مشخص میشود که ویژگیهای زبانی مؤثر بر جذابیت اخبـار
بیست وسی را مـیتـوان بـه سـه دسـتۀ کلـی تقسـیم کـرد:
ویژگیهای معنایی ،ویژگیهای واژگانی و ویژگیهای نحوی.
اکنون هر یک از این سه دسته را جداگانه بررسی میکنیم.
 -1ویژگیهای معنایی
ویژگیهای معنایی عبارتند از شیوهها و ابزارهـایی کـه بـرای
معناسـازی 0و معنارسـانی 9بـه کـار مـیرونـد و در دادههــای
پــژوهش شــامل ایــن مــوارد هســتند :اســتعاره ،مجــاز،
جاندارپنداری ،4استفاده از اصطالحات و ضربالمثلهای رایج،
حسآمیزی 1و اشاره به شعر یا جملۀ معروف.
2. meaning construction
3. meaning transfer
گرچه جاندارپنداری گونهای از استعاره به شمار میآید ،ما در اینجا آن را 4. animism
جداگانه مورد بررسی قرار دادهایم.
5. synesthesia
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استعاره
استعاره و مجاز دو فرآیند بنیادین مفهومسازی در ذهن و زبان
آدمی اند و نقشی کلیدی در سامان دهی و سازمان دهی اندیشه
و گفتار او دارند .از دهۀ  0111میالدی به ایـن سـو ،اسـتعاره
همواره یکی از موضوعات مهم در زبانشناسی شناختی بـوده
است ،چـرا کـه معناشناسـی بـهعنـوان کـانون زبـانشناسـی
شناختی ،واکاوی معنا را با هدف بررسی رابطۀ زبـان و ذهـن
دنبال میکنـد و اسـتعارههـای مفهـومی بـهخـوبی نمایـانگر
جنبههای مهمی از این رابطه هستند (افراشی.)7 :0917 ،
گرچه چگونگی تعریف استعاره و مجـاز در زبـانشناسـی
شناختی هنوز موضوعی چالشانگیز اسـت ،دیـدگاه لیکـاف و
جانسون ( )0111و لیکاف و ترنر )0111( 0مـیتوانـد در ایـن
زمینه راهگشا باشد .در این دیـدگاه ،مجـاز و اسـتعاره هـر دو
یک نگاشت مفهومی دانسته میشوند ،یعنی یک یا چند تناظر
میــان قلمروهــای مفهــومی یــا عنصــرهایی از یــک قلمــرو
مفهومی .اما دو تفاوت کلیـدی میـان اسـتعاره و مجـاز دیـده
می شود )0( :مجاز در درون یک قلمرو مفهومی روی میدهد
درحالی که استعاره میان دو قلمرو مفهـومی واقـع مـیشـود.
برای نمونه ،در استعارۀ «وقت طالسـت» مفهـوم زمـان کـه
انتزاعی است از طریق مفهوم طال که مادی و ملموس اسـت
درک می شود .در عبارتی ماننـد «ایـن کتـاب خیلـی سـخت
است» منظور از «کتاب» در واقع «متن/مطلب درون کتـاب»
است و نـه صـورت فیزیکـی آن .در اینجـا مفهـوم «کتـاب»
به جای مفهوم «متن /مطلب» به کار رفته است ،که هر دوی
آنها متعلق به قلمرو مفهـومی واحـدی هسـتند و میـان آنهـا
رابطۀ مجاز برقرار شـده اسـت )0( .مجـاز دربردارنـدۀ رابطـۀ
«بهجـای» 0میـان دو بخـش مـرتبط بـا هـم از یـک قلمـرو
مفهومی یا میان کل قلمرو مفهومی با بخشی از آن است؛ اما
استعاره دربردارندۀ رابطۀ اینهمانی 9است کـه پیـرو آن یـک
قلمرو مفهومی را بر پایۀ قلمرو مفهومی دیگری درک و بیـان
می کنیم .در این دیدگاه بر کارکرد ارجاعی مجاز تأکیـد شـده
است که در آن قلمرو مبدأ برای ارجاع به قلمرو مقصد به کار
برده میشود (رویز دمندزا .)041-044 :0104 ،4برای نمونـه،
هنگامی که میگوییم «الیحۀ بودجـه در میانـۀ راه پاسـتور-
بهارستان» ،به جای اشاره به دولت و مجلـس بـه عنـوان دو
نهاد/سازمان ،به محل و مکان قرارگرفتن آنها اشاره کردهایـم
1. Turner
2. stands for
3. Sameness
4 Ruiz de Mendoza

و «پاستور» و «بهارستان» را به جای «دولـت» و «مجلـس»
بــهکــار بــردهایــم (یعنــی کــاربرد مکان/ســاختمان بــه جــای
نهاد/ســازمان) .1ولــی هنگــامی کــه مــیگــوییم «پدرخوانــدۀ
تروریسم به دنبال ائتالف ضدتروریسم!» ،عبارت «پدرخوانـدۀ
تروریسم» را به صورت استعاری معادل «عربسـتان» در نظـر
گرفته ایم و میان ایـن دو مفهـوم رابطـۀ ایـنهمـانی برقـرار
ساختهایم.
در عنــوانهــای خبــری بیســتوســی اســتعاره کــاربرد
گسترده ای دارد و همین امر یکی از دالیل مهم جذابیت ایـن
بخش خبری است .در نمونههای ( )0تا ( ،)01عبارتهایی که
زیر آنها خط کشیدهایم دارای استعاره است.
 )0چتر بارش های زمستانه امروز هم بر سر سـاکنان منـاطق
نیمۀ غربی کشورمان باز بود.
 )0خاموش شدن سـتارهای دیگـر در عرصـه سـینما و دوبلـۀ
ایران.
 )9وحشت پدرخواندهها از دومینوی مرگ تروریستها!
 )4وقتی از پیلۀ واحد مرکزی خبر پروانـۀ خبرگـزاری صـدا و
سیما درمیاد.
 )1سریال پرابهام خصوصی سازی المهدی بـه تیتـراژ پایـانی
رسید.
 )0حکایت آجرهایی که پشت دیوار بیتوجهی مسئوالن گیـر
کردن!
 )7بانکی برای پسانداز سالمتی.
 )1پدرخواندۀ تروریسم به دنبال ائتالف ضدتروریسم!
 )1حرکت قطارها روی ریل قبلی!
 )01دور گرفتن خودروسازها در دوربرگردان فروش فوری.
 )00بااینکه هنوز باران انتخابات شروع به باریدن نکرده اما در
حوزههای انتخابی رنگینکمان تشکیل شده!
 )00تالطم روابط مسکو -آنکارا این بار در دریا!
 )09محاکمۀ میلیاردر نفتی به ایستگاه بیستم رسید.
 )04دومینوی دستاندازیها به نمادهای هویتی ایران به نون
لواش رسید!
 )01سنگینی غل و زنجیر مالیات بر پای بیمهها!
)00بیســتوســی را بــا ســونامی شــایعات شــایانمهــر ادامــه
میدهیم.
 )07سیل بازگشت زائران از کربال ،جادۀ مهران -ایالم را هم
 .1صفوی ( )49 :0910این رابطه را مبتنی بر «عالقۀ مکان و نهاد»
دانسته است.
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از امروز یکطرفه کرد.
 )01پاییز در این روزهای سـرد تـابلوی طبیعـت را در برخـی
مناطق دیدنیتر کرد.
 )01خودنمایی پاییز از پنجرۀ زمستان!
 )01قیمت بلیت هواپیماهـای مشـهد همچنـان از دیـد بـرج
مراقبت خارج شده!

در پژوهش پیش رو مبنای نظری ما برای تحلیل مجـاز،
رویکرد زبانشناسی شناختی است (که پیش از این و در کنـار
استعاره شرح داده شد) و بر این اساس به بازشناسی و واکاوی
این فرایند شناختی در عنوانهای خبری میپـردازیم .کـاربرد
مجاز در عنوانهای خبری بیستوسی بسیار کمتر از اسـتعاره
است که نمونههایی از آن را در زیر آوردهایم.

برای نمونه ،در مثال شمارۀ (« )0بارش بـاران یـا بـرف»
بهصورت استعاری به مثابه «چتر»ی مفهومسازی شده اسـت
که بر سر ساکنان نیمۀ غربی کشور باز شـده اسـت؛ در مثـال
( ،)0هنرمند سرشناس سینما و دوبله بهصـورت اسـتعاری بـه
«ستاره» تشبیه شده و مرگ وی به «خاموش شدن سـتاره»؛
در مثال ( )0مفهـومسـازی «بـیتـوجهی مسـئوالن» توسـط
اســتعارۀ «دیــوار» صــورت گرفتــه اســت؛ در مثــال (،)01
«زمستان» به «پنجره» ای تشبیه شده است کـه «پـاییز» در
آن خودنمایی می کند و در نتیجه در این عنـوان خبـری هـم
کاربرد استعاره را میبینیم و هم کـاربرد انسـانپنـداری ،زیـرا
«خودنمایی کردن» یک رفتـار انسـانی اسـت کـه بـه فصـل
«پاییز» نسبت داده شده است.
مجاز
پیرامون مجاز دو رویکرد وجود دارد؛ یکـی رویکـرد سـنتی و
دیگری رویکرد زبانشناسی شناختی .رویکرد سنتی را صفوی
( )0910به خوبی تشریح کرد است .وی ( )11-94 :0910بـر
آن است که به پیروی از سنت مطالعۀ مجاز در درسنامههای
فنون و صناعات ادبی ،این مقولـه را بـر حسـب «مجـاورت»
تعریف نماید .این تعریف که مبتنی بر رابطۀ میان واژههـا بـر
روی محور همنشینی است ،می گوید هنگامی که یکـی از دو
لفظ مجاور بر محور همنشینی حذف شود و آن دیگـری هـم
معنای خود و هم معنای لفظ مجاور حذفشده را برساند آنگاه
می گوییم میان آنها رابطۀ مجاز برقرار اسـت .وی سـپس بـه
بحث پیرامون انواع رابطۀ مجاورت در قالب مفهوم «عالقـه»
و طبقهبندی مجاز براساس انواع عالقهها (مانند عالقۀ مولد و
تولید ،عالقۀ شیء و کاربر ،عالقۀ مکان و واقعـه و ماننـد آن)
میپردازد.
همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ،از دیدگاه زبانشناسـی
شناختی مجاز فرایندی شناختی دانسـته مـیشـود کـه در آن
میان عناصر و اجزای یـک قلمـرو مفهـومی نگاشـت برقـرار
می شود .در این نگاشت ،مفهوم مبدأ و مفهوم مقصـد هـر دو
عناصر یا جنبههایی از یک قلمرو مفهومی واحدند.

 )00چرا قرمز بورس به سهامداران تاالر شیشهای.
 )00جمعی مهربانیشونو به دیوار آویختن.
 )09الیحۀ بودجه در میانۀ راه پاستور -بهارستان.
 )04میــانبر بهارســتان بــرای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و
زمینخواری.
 )01آلودگی هوا امروز به پاستور هم رسید.
 )00تالطم در روابط مسکو -آنکارا ،این بار در دریا.
 )07درهای باز در روابط پرفراز و نشیب تهران -ریاض.
در عنوان خبری (« )00تاالر شیشهای» مجاز از «بـورس
تهران» است که درواقع گونهای مجاز جزء به کـل بـه شـمار
میآیـد .در نمونـۀ ( )00چیزهـا و وسـایلی کـه مـردم از سـر
مهربانی و یاری رسانی به نیازمندان به دیوارهایی موسـوم بـه
«دیوار مهربـانی» در سـطح شـهرها مـی آویزنـد بـه صـورت
«آویختن مهربانی از دیوار» بیان شده است .به سخن دیگـر،
انگیزه و دلیل این کار ،یعنی «مهربانی» ،بـه جـای چیزهـا و
وسایلی بهکاررفته که واقعأ آویزان مـیشـوند .در نمونـههـای
( )04( ،)09و ( )01واژههـــای «پاســـتور» و «بهارســـتان»
بهترتیب مجاز از «دولت» و «مجلس» هستند .در نمونههـای
( )00و ( )07مجاز «پایتخت کشور بهجای دولت/حکومت» را
می توان دید که در آنها نام پایتخت کشـورها ذکـر شـده امـا
منظور دولت/حکومت حاکم بر آن کشورها است.
جاندارپنداری
جاندارپنداری (یا جانبخشی) بهعنوان گونهای از استعاره ،یک
فرآیند مفهوم سازی و آرایه ای زبانی است که کاربرد آن سبب
زیبایی سخن میگردد .انسانپنداری 0گونه و زیرمجموعـهای
از جاندارپنداری است که در آن ویژگیها ،انگیزهها ،تمـایالت
یا احساسات انسانی به موجودی غیرانسان نسبت داده میشود
(اِپلــی 0و دیگــران .)101-104 :0117 ،بــه همــین ترتیــب،
جاندارپنداری را میتوان نسبت دادن ویژگـیهـا و رفتارهـای
یک موجود جاندار به موجودی غیرجاندار دانست.
1. anthropomorphism
2. Epley
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در عنوانهای خبری بیستوسی نمونههای چشمگیری از
کاربرد جاندارپنداری و انسانپنداری را میتوان یافت.
 )01حکایت بیمارستان ناخوشاحوالی که این روزها بـه کمـا
رفته!
 )01سرفۀ کالنشـهرها در پنجمـین روز زمسـتان همچنـان
ادامه دارد!
 )91مشت زمستان پر از برف و باران.
 )90تولد یه آلبوم به مناسبت تولد موالنا.
 )90خم شدن کمر فوالد زیر بار رکود بازار!
 )99اسکار  0100به محمد رسولاهلل ایمان نیاورد.
 )94نفس پایتخت باز هم به شماره افتاد.
 )91اشکهای آسمان به داد دریاچۀ ارومیه رسید.
 )90سنگینی غل و زنجیر مالیات بر پای بیمهها!
 )97ضربان قلب االنبار در دست عراقیها.
 )91بانک مرکزی سر تولیدکنندههای داخلی هوو آورد.
 )91پاییز در انتظار بازگشت روزهای برفی.
در نمونههای ( )01تا ( )97کاربرد عبارتهـایی همچـون
«بیمارستان ناخوش احوال»« ،سرفۀ کالن شـهرها»« ،مشـت
زمستان»« ،تولد آلبـوم» (منظـور آلبـوم موسـیقی رقصـانه از
شهرام ناظری است)« ،خم شدن کمر فوالد»« ،ایمـان آوردن
اسکار»« ،نفس پایتخت» و «اشک آسمان»« ،پای بیمههـا»
و «ضربان قلب االنبار» همگی نشاندهندۀ جاندارپنداری ویـا
انسانپنداری هستند ،زیرا این ویژگیها مربوط به حیوانات یـا
انسان هستند ولی در این نمونـههـا بـه چیزهـای غیرجانـدار
نسبت داده شده اند .برای مثال« ،نـاخوش احـوال بـودن» بـه
«بیمارستان»« ،سـرفه کـردن» بـه «کـالن شـهر»« ،متولـد
شدن» به «آلبـوم»« ،ایمـان آوردن» بـه «اسـکار»« ،نفـس
کشیدن» به «پایتخت» و «اشک» به «آسمان» نسـبت داده
شدهاند در حالی که همگی این ویژگیها ،رفتارهـا یـا اعمـال
مربوط به حیوان یا انسان هستند .در نمونههـای ( )91و ()91
نیز «هـوو آوردن» و «انتظـار کشـیدن» رفتارهـایی انسـانی
هستند که بهترتیب به «بانک مرکزی» و «پاییز» نسبت داده
شدهاند.
حسآمیزی
حسآمیزی گونهای از نگاشت استعاری میان دو یا چند حـس
است ،یعنی فرآیندی که در پی آمیختن دو یا چند حس پدیـد
میآید .در این فرآیند انگیختـه شـدن یـک حـس (همچـون
بینایی یا بویایی) ناخودآگاه به تجربۀ یک یا چند حـس دیگـر

میانجامد (بهنام)01 :0911 ،؛ مانند نگـاه سـرد ،رنـگ گـرم،
ســکوت ســنگین و ســخن شــیرین .در عنــوانهــای خبــری
بیستوسی نمونههایی از کاربرد حسآمیزی را میتوان یافت.
 )41کریسمس با طعم گردباد در آمریکا!
 )40گزارشی با طعم توسعه و بوی هشدار!
 )40نو شدن سال به رنگ وحشت!
 )49تالش برای نوشتن آینده های سپید روی تخته سیاه یـک
مدرسه.
 )44سردی روابط مسکو -آنکارا زمسـتان رو بـرای تـرکهـا
سردتر میکنه.
عبارتهایی که در عنوانهای خبـری ( )41تـا ( )44زیـر
آنها خط کشیده ایم دربردارندۀ حـسآمیـزی هسـتند« :رنـگ
وحشت»« ،طعم گردباد»« ،بوی هشـدار»« ،آینـدۀ سـپید» و
«روابط سرد» .در «طعم گردباد» آمیزش دو حـس چشـایی و
بینایی را شاهد هستیم؛ در «بوی هشدار» دو حـس بویـایی و
شنوایی در هم آمیخته شدهاند؛ در عبـارت «رنـگ وحشـت»،
مفهوم وحشت که مفهومی انتزاعی است ،دارای رنـگ تصـور
شده است و رنگ مفهومی مربوط به حـس بینـایی اسـت؛ در
«آیندۀ سپید» بـه مفهـوم زمـان آینـده بـه عنـوان مفهـومی
انتزاعی ،رنگ سپید که مفهومی مرتبط با حس بینـایی اسـت
نســبت داده شــده اســت؛ و در نهایــت ،در عبــارت «ســردی
روابط» مفهوم سرد کـه از طریـق حـس المسـه قابـل درک
است ،برای توصیف مفهوم انتزاعی رابطه به کار رفته است .از
میان این پنج مورد که بررسی شد ،در دو مورد نخست شـاهد
کاربرد حسآمیزی صِرف هستیم که در آنها دو حس بـهطـور
همزمان برانگیخته میشوند ،ولی در سه مـورد بعـدی شـاهد
استعارههای مبتنی بر حسآمیزی هستیم .در این اسـتعارههـا
که آنها را استعارههای حسآمیخته 0مینامند قلمرو مبدأ یـک
مفهوم حسی است ،یعنی مفهومی است از قلمرو حسی .0ایـن
گونه از استعارهها را مـیتـوان بـه دو دسـتۀ قـوی و ضـعیف
تقسیم کرد؛ استعارهای حسآمیختۀ قوی آنهایی هسـتند کـه
هر دو قلمرو مبدأ و مقصدشان از نوع مفـاهیم حسـی اسـت،
مانند «رنگ گرم» ،در حالی که در استعارهـای حـسآمیختـۀ
ضعیف تنها قلمرو مبدا از نوع حسی است ،مانند «قلب گـرم»
(ورنینگ 9و همکاران .)0110 ،بنـابراین ،سـه مـورد اسـتعارۀ
حسآمیخته در نمونههای باال از نوع ضعیف هستند.
1. synaesthetic metaphors
2. perceptual domain
3. Werning
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اصطالحات رایج فارسی
شقاقی ( )001 :0911اصطالح را گونۀ خاصی از ساختار نحـوی
میداند که معنای آن پیشبینیناپذیر بوده و نمیتوان از معنـای
واژههای بهکاررفته در آن به معنای کلیاش پی بـرد؛ ازایـنرو،
باید ترکیبناپذیری معنایی را مهمترین ویژگی اصطالح دانست
که آن را از واژههای مرکب و گروههای نحوی یا جمله متمـایز
میکند ،مانند «آب زیر کاه»« ،باالخانهاش را اجـاره داده»« ،از
دما فیل افتاده» و مانند آن.
یکی از پرکاربردترین ابزارهای زبـانی مـؤثر بـر جـذابیت
عنوان های خبری بیستوسی ،اسـتفاده از اصـطالحات رایـج
فارسی است .به باور کمیسارف )000-011 :0111( 0ایدههای
بیــانشــده توســط اصــطالحات تــأثیری قــوی بــر مخاطــب
مــیگذارنــد و احساســات و درک زیبــاییشــناختی وی را
برمــیانگیزنــد .در نمونــههــای ( )41تــا ( )17اصــطالحاتی را
می توان دید (عبارت های زیرخطدار) که متناسب بـا موضـوع
خبر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و سـبب زیبـایی و جـذابیت
عنوانهای خبری شده اند؛ اصطالحاتی همچون« :یک بـام و
دو هوا»« ،سکه شدن بازار»« ،جنـگ زرگـری»« ،ماسـت را
کیسه کردن»« ،نمک روی زخم پاشیدن»« ،نقره دا شدن»،
«شال و کاله کردن»« ،کفگیر به ته دیگ خـوردن»« ،مـر
 ....یه پا داره»« ،روزگـار  ...سـیاه شـدن»« ،آب پـاکی روی
دست  ...ریختن» و «تنور  ...گرم شدن».
 )41بارندگی و آالیندگی ،یک بام و دو هوای ایران در نهمین
روز زمستان!
 )40بازار سکه ،سکه شد!
 )47اختالفات داخلی آمریکا بر سر ایران؛ جنـگ زرگـری یـا
تضاد منافع سیاسی؟
 )41تولیدکنندههای لبنیات ماستها رو کیسه کردن.
 )41صنایع آالینده همچنان کمابیش نمـک روی زخـم ایـن
روزهای آلودگی هوا میپاشد.
 )11نقرهدا شدن رؤسای فیفا و یوفا!
 )10شال و کاله کردن داوطلبها برای ثبتنام در انتخابات
 )10کفگیر صدا و سیما داره به ته دیگ میخوره.
 )19مر وزیر صنعت همچنان یک پا داره!
 )14روزگار طالی سیاه ،سیاهتر شد.
 )11بانک مرکزی بازهم دیواری کوتاهتر از دیوار داللها پیدا
نکرد.
1. Komissarov

 )10آب پاکی اکراینیها روی دست فرماندار گرجستانی!
 )17تنور سرما گرم میشه!
ضربالمثل
از دید شقاقی ( )007 :0911ضـرب المثـل عبـارت اسـت از
گفته یا مَثَلی مشهور که دارای ساختار جمله بوده و به شکل
موجز و گاه آهنگـین بیـانگر واقعیـت یـا دربردارنـدۀ پنـد و
اندرزی است ،مانند «بادآورده را بـاد مـیبـرد» و «پایـت را
به اندازۀ گلیمت دراز کن».
در عنوانهای خبری بیستوسـی نمونـههـای انـدکی از
کاربرد ضربالمثل را میتوان یافت که در زیر دو نمونه از آن
را آوردهایم:
 )11بار کجی که به منزل نرسید!
 )11چاهکن همیشه ته چاهه!
در عنوان خبری ( )11بـرای اشـاره بـه «دسـتگیر شـدن
خودروی حامل پول قاچاق» از ضربالمثل معروف «بـار کـج
به منزل نمیرسد» استفاده شده و در نمونۀ (« )11دچار شدن
عربستان به کسری بودجه» به کمک ضرب المثل «چـاه کـن
همیشه ته چاهه» بیان شده است.
اشاره به شعرها یا جملههای معروف
گاهی در عنوانهای خبری بیستوسی مـیتـوان اشـاراتی بـه
شعرها یا جملههای معـروف از شـاعران و اندیشـمندان بـزرگ
ایران و جهان را دید .در این گونه موارد معموالً بخشی از شـعر
یا جملۀ معروف با عبارت یا واژهای متناسـب بـا موضـوع خبـر
جایگزین میشود یا عبارت یا واژهای به آن افزوده میشود.
 )01دستها را باید شست ،آنفلونزا را باید جدی گرفت.
 )00هوا بس ناجوانمردانه آلوده است.
 )00بودن یا نبودن داروخانههای دولتی ،مسئله این است!
در نمونۀ ( )01بـه قسـمتی از یکـی از شـعرهای پـرآوازۀ
سهراب سپهری اشاره شده است .اصل این شعر چنین اسـت:
«چشمها را باید شست ،جـور دیگـر بایـد دیـد» کـه در ایـن
عنوان خبری «چشم» با «دست» و بند دوم شـعر بـا عبـارت
«آنفلوانزا را باید جدی گرفت» جایگزین شده است .در نمونـۀ
( )00به پارهای از یکی از شعرهای معروف مهدی اخوان ثالث
اشاره شده که اصل آن بـه ایـن صـورت اسـت« :هـوا بـس
ناجوانمردانه سرد است» .در نمونۀ ( )00عبارت «داروخانههای
دولتی» به جملۀ پرآوازۀ شکسـپیر یعنـی «بـودن یـا نبـودن،
مسئله این است!» افزوده شده است.
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 -2ویژگیهای واژگانی
مهمترین ویژگی های واژگانی عنوان های خبری بیستوسـی
عبارتند از :باهمآیی واژگانی ،0تکرار واژگانی 0و قافیهسازی.
باهمآیی واژگانی
باهمآیی واژگانی مهمترین و پرکاربردترین عامل واژگـانی در
عنوانهای خبری بیستوسی اسـت .از دیـد صـفوی (:0910
 )011-017بــاهمآیــی بــر دو گونــه اســت؛ یکــی بــاهمآیــی
همنشــینی کــه حاصــل کنــار هــم قرارگــرفتن واژههــایی بــا
ویژگیهای بنیادین مشترک بر روی محور همنشـینی اسـت،
مانند «لیسیدن» و «زبان»« ،سفید» و «برف» یـا «سـرد» و
«یخ» ،و دیگری باهمآیی متداعی که در آن واژههای متعلـق
به یک حوزۀ معنایی 9واحد کنار هـم قـرار مـیگیرنـد ،ماننـد
«ماه» و «خورشید» و «ستاره» یا «ابر» و «بـاد» و «مـه» و
«خورشــید» کــه همگــی متعلــق بــه حــوزۀ معنــایی اجــرام
آسمانیاند .از دید هلیدی و حسن ( )014 :0170باهمآیی جزء
ابزارهای انسجام واژگانی به شمار میآیـد و عبـارت اسـت از
کنار هم قرار گرفتن واحدهای واژگانی متفاوت که بهگونـهای
با هم رابطۀ معنایی دارند و یکدیگر را تداعی میکنند.
در هر یک از عنوانهای خبری زیر ،واژههـایی کـه زیـر
آنها خط کشیدهایم دارای باهمآیـی متـداعی 4هسـتند ،یعنـی
همگی متعلق به یک حوزۀ معنایی یا قلمرو مفهومی واحدند.
 )09ســرگردانی مســافران و بــیســرپناهی اتوبــوسهــای
برونشهری در شهر بیپایانه.
 )04از سیاهی نفت تا سفیدی شیر در سایهروشن سـوژههـای
صرفاً جهت اطالع این هفته.
 )01بــرف و آلــودگی ســفید و ســیاه آخــرین روز یــک پــاییز
خاکستری.
 )00پاییز رنگ عوض کرد ،آسمان خاکستری شـد ،وضـعیت
نارنجی.
 )07دور گرفتن خودروسازها در دوربرگردان فروش فوری.
 )01پاس آمـانو بـه شـورای حکـام ،تـوپ  PMDدر زمـین
شورای حکام!
در عنوان خبری ( )09سه واژۀ «مسافر ،اتوبوس و پایانه»
همگی مربوط به قلمـرو مفهـومی «حمـل ونقـل» هسـتند و
ازاینرو میان آنها باهمآیی متداعی وجود دارد .در نمونـۀ ()04
1. lexical collocation
2. lexical repetition
3. semantic field
4. associative collocation

میان واژههای «سیاهی ،سـفیدی و سـایهروشـن» ،در نمونـۀ
( )01میان واژههای «سـفید ،سـیاه و خاکسـتری» ،در نمونـۀ
( )00میان واژه های «رنگ ،خاکستری و نارنجی» ،در نمونـۀ
( )07میان «دورگرفتن ،خودروساز و دوربرگردان» ،و در نمونۀ
( )01میان واژههای «پاس ،توپ و زمـین» بـاهمآیـی وجـود
دارد زیرا هر مجموعه از ایـن واژههـا متعلـق بـه قلمروهـای
مفهومی واحدی همچون رنگ ،خودرو و فوتبال هستند.
تکرار واژگانی
یکی دیگر از ابزارهای واژگـانی کـه در عنـوانهـای خبـری
بیستوسی بهمنظور زیباییآفرینی خبری به کار میرود ،تکرار
واژگانی است .از دیـد هلیـدی و حسـن ( )071 :0170تکـرار
یکی از ابزارهای ایجاد انسجام واژگانی در متن است ،کـه در
آن یک واحد واژگان عیناً در متن تکرار میشود.
 )01شکار شکارچی لحظۀ شکار!
 )71وقتی با وجود همۀ ناامیدیها میشه بـه المپیکـی شـدن
تیم فوتبال امید امیدوار بود.
در عنوان خبری شمارۀ ( )01واژۀ «شکار» سـه بـار چـه
به صورت منفرد و چه در قالب واژۀ مشتق تکرار شـده اسـت.
در نمونۀ شمارۀ ( )71نیز میتوان تکرار واژۀ «امید» را دید.
قافیهسازی
گاهی در عنوان های خبری بیسـت وسـی گـزینش و چیـنش
واژهها بهگونهای انجام میگیرد کـه قافیـه ایجـاد مـیشـود.
قافیهسازی یکی از ابزارهای زیباییآفرینی است.
 )70درهای باز در روابط پرفراز و نشیب تهران-ریاض.
 )70رسیدگی ریزبهریز به پروندۀ شاندیز.
 )79از تولید تا تجارت گاهی بینظارت!
در عنــوان خبــری شــمارۀ ( )70میــان دو واژۀ «بــاز» و
«ریاض» رابطۀ هـمقـافیگی (یـا سـجع) وجـود دارد و حتـی
می توان واژۀ «فراز» در «فـراز و نشـیب» را نیـز بـا ایـن دو
هــمقافیــه دانســت .در نمونــۀ ( )70دو واژۀ «ریزبــهریــز» و
«شاندیز» همقافیه اند .ناگفته پیدا است که در اینجا بهسادگی
می شد واژه هایی همچون «دقیق»« ،جزءبهجزء» و ماننـد آن
را بهجای «ریزبهریز» آورد ،اما گزینش این واژه عامدانه و بـا
هدف قافیهسازی انجـام گرفتـه اسـت .در نمونـۀ ( )79میـان
«تجارت» و «نظارت» رابطۀ همقافیگی ایجاد شده است.
 -3ویژگیهای نحوی
منظور از ویژگیهای نحوی آن دسته از ویژگیهایی است که
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با ساختار کلی جمله (یا بند) در ارتباط است ،ماننـد معلـوم یـا
مجهول بودن .از آنجا که فعـل رکـن اصـلی جملـه در زبـان
فارسی است و بود یا نبـود آن بـر سـاختار کلـی جملـه تـأثیر
می گذارد ،موارد حذف فعل را در زمرۀ ویژگیهای نحوی قرار
می دهیم .مهمترین ویژگیهای نحـوی عنـوانهـای خبـری
بیستوسی عبارتند از :عدم استفاده از فعل و اسمسازی.
عدم استفاده از فعل
بهرغم اهمیت نقش فعـل در سـاختار جملـه و تعیـین روابـط
دستوری سطح جمله ،عنوانهای خبـری معمـوالً فاقـد فعـل
هستند .به باور آقاگلزاده و خیرآبادی ( )9 :0910وقـوع فعـل
یکی از اصول نگارش عنوان های خبری به شـمار مـی آیـد و
صاحب نظران این حوزه بر آوردن فعل مناسب در عنوان هـای
خبری تأکید کرده اند .با وجـود ایـن ،در عنـوانهـای خبـری
بهفراوانی دیده میشود که فعل جمله را حذف مـیکننـد کـه
هدف از این کار را نباید صرفآً کوتـاه کـردن جملـه دانسـت،
بلکه اهداف دیگری در پس آن اسـت .ازایـنرو ،واقـعنشـدن
فعل را باید یکی از ابزارهای زبـانی در نگـارش عنـوانهـای
خبری دانست که استفاده از آن ،برای نمونه ،به نگارندۀ خبـر
امکان می دهد رویدادها را به صورت غیرمستقیم بیان کنـد و
از این رهگذر ،در سخنش ابهام به وجود آورد.
آقاگـــلزاده و خیرآبـــادی ( )01 :0910حـــذف فعـــل از
عنوانهای خبری را مربـوط بـه عوامـل گفتمـانی (همچـون
کناره گیری نگارندۀ خبر از بیان صریح منظـور خـود و ایجـاد
فرصتی برای مداخلۀ مخاطب در نتیجه گیری ،ایجاد ابهـام در
عنصر خبری زمـان و غیـره) دانسـته و اسـتفاده از ابزارهـای
زبانی جایگزین (همچون اسم یا صـورت اسـمی شـده) را بـه
دلیل به حاشیه راندن برخی عناصر خبری و بازنمایی رویدادها
مطابق با ایدئولوژیهای نگارندگان خبر قلمداد کردهاند .فـار
از اینکه دلیل حذف فعل از عنوانهای خبری چیسـت ،آنچـه
در اینجا موردنظر ما است این است که حذف فعل دسـتکـم
به دو دلیل میتواند باعث جذابیت عنوان خبری و جلب توجه
مخاطب شود .یک دلیل این است که نبود فعل در جمله یک
امر غیرعادی و عجیب برای مخاطب جلوه میکنـد و موجـب
جلب توجه او میشود .دلیل دیگر این است که به سبب ایجاد
نوعی ابهام در خبر ،ذهـن مخاطـب را بیشـتر درگیـر خبـر و
نتیجهگیری از آن مـیکنـد و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه
آقاگلزاده و خیرآبادی ( )01 :0910نیز به آن اشاره کردهاند.
درصد باالیی از عنوانهای خبری بیستوسی فاقـد فعـل
هستند که چند نمونه از آنها را در اینجا آوردهایم:

 )74یویو تحریم ،بازی جدید آمریکا با ایران!
 )71مُهر تأیید اصناف بر دستفروشی.
 )70زمزمههای یه وام ویژه دم گوش روستاها!
 )77تنفس هوای کانادا در چین.
 )71توافق برای بستن شریان مالی داعش.
اسمسازی
همان گونه که گفته شد ،یکی از راههای جایگزین اسـتفاده از
فعــل در عنــوانهــای خبــری ،اســتفاده از اســم یــا صــورت
اسمی شده است .ما هر دوی این موارد را تحت عنـوان کلـی
اسمسازی مطرح میکنیم .اسمسازی یک راهبرد نحوی است
که طی آن فعل ملموس تبدیل به اسمی انتزاعی میشود تا از
قــدرت معنــایی آن کاســته شــود (آقاگــلزاده و فیروزیــان
پوراصفهانی .)91 :0911 ،نمونههایی از این فراینـد بـه شـرح
زیر است.
 )71نقرهدا شدن رؤسای فیفا و یوفا.
 )11چرب شدن  0درصدی قیمت لبنیات.
 )10بازگشت امید به قلب االنبار.
 )10عقبنشینی پاورچین پاورچین ترکیه از عراق!
 )19پادرمیــانی ســازمان ملــل بــرای نجــات تروریســتهــا از
مخمصه.
در نمونــههــای ( )71و ( )11مــیتــوان کــاربرد فراینــد
اسمسازی را دید و در نمونههـای ( )10( ،)10و ( )19اسـتفاده
از صورت اسمی شده به جای فعـل دیـده مـیشـود .یکـی از
پیامدهای استفاده از فرآیند اسمسازی به جای فعل این اسـت
که زمان وقوع فعل نهفته باقی می ماند .برای مثال در نمونـۀ
( )71مشخص نیست که رؤسای فیفا و یوفا نقرهدا شدهاند یا
در آیندۀ نزدیک یا دور نقرهدا خواهند شد.

بحث و نتیجهگیری
بیتردید یکی از مهمترین و کلیدیترین هدفهای تلویزیون
تولید و پخش اخبار است و به نظر میرسد یکی از شیوههـای
زیباسازی و جذابیتبخشی به عنوانهای خبری ،بهکـارگیری
ابزارهای زبانی در بیان عنوان خبری است .در ایـن پـژوهش
ویژگیهای زبانی عنوانهای خبری بیسـتوسـی کـه سـبب
جذابیت و محبوبیت این بخش خبـری در میـان برنامـههـای
خبری تلویزیون شده اسـت ،مـورد بررسـی قـرار گرفـت .بـا
بررسی پیکـرهای شـامل  010عنـوان خبـری در موضـوعات
گوناگون داخلی و خارجی در بازۀ زمانی یـک ماهـه از  00آذر

پارسا بامشادی ،شادی انصاریان :واکاوی عنوانهای خبری بیستوسی :ویژگیهای زبانی در جذابیت خبری 10
تا  00دی  0914مشخص شد که ویژگیهای زبانی مـؤثر بـر
جذابیت عنوانهای خبری بیسـتوسـی را مـیتـوان در سـه
دستۀ معنایی ،واژگانی و نحـوی مـورد تحلیـل قـرار داد کـه
مهم ترین موارد هریک از این سه دسته به شرح زیر است)0 :
ویژگیهای معنایی :به کارگیری استعاره (شامل جاندارپنـداری
و انسانپنداری) ،مجاز ،اصطالح ،ضربالمثل ،حـسآمیـزی و
اشاره به شـعر یـا جملـۀ معـروف )0 .ویژگـیهـای واژگـانی:
باهمآیی متداعی ،تکرار واژگانی ،قافیه سازی؛  )9ویژگیهـای
نحوی :عدم استفاده از فعل ،اسمسازی.
جدول شمارۀ ( )0تحلیل کمّی (بسامد رخداد) ویژگیهای
گونــاگون معنــایی ،واژگــانی و نحــوی عنــوانهــای خبــری
بیستوسی را نشان میدهد .ناگفته پیدا است که گاه در یـک
عنوان خبری حضور چند مورد از ویژگیهای معنایی ،واژگانی
یا نحوی را می توان مشاهده کـرد؛ بـرای نمونـه ،در عبـارت
«خودنمایی پاییز از پنجرۀ زمستان!» هم کـاربرد اسـتعاره (در
پنجرۀ زمسـتان) را شـاهد هسـتیم و هـم انسـانپنـداری (در
خودنمایی پاییز)؛ یا در عبـارت «یویـو تحـریم ،بـازی جدیـد
آمریکا با ایران!» هم عدم وقوع فعل را میتـوان دیـد و هـم
اســتعاره (یویــو تحــریم) .بــه همــین دلیــل مجمــوع تعــداد
ویژگیهای زبانی در جـدول  900( 0مـورد) بسـیار بیشـتر از
مجموع تعداد عنوانهـای خبـری مـورد بررسـی در پـژوهش
( 010عنوان) است.
جدول  .1ویژگیهای زبانی در عنوانهای خبری بیستوسی

ویژگیهای معنایی

ویژگیهای واژگانی
ویژگیهای نحوی

استعاره
مجاز
جاندارپنداری
حسآمیزی
اصطالح
ضربالمثل
اشاره به شعر یا جملۀ معروف
باهمآیی واژگانی
تکرار واژگانی
قافیهسازی
عدم استفاده از فعل
اسمسازی

کل عنوانهای خبری مورد بررسی

تعداد
17
07
90
7
71
0
9
09
0
9
11
90
176

گرچه هر سه ویژگی پیشگفته در جـذابیت عنـوانهـای
خبــری بیســتوســی اثرگذارنــد ،امــا بــهنظــر مــیرســد کــه

اثرگذارترین آنها ویژگی هـای معنـایی باشـد؛ یعنـی گـزینش
شیوههایی نوآورانه و جذاب برای معنارسانی .از دالیل این امر
یکی این اسـت کـه بسـامد رخـداد ویژگـیهـای معنـایی در
عنوانهای خبری بیستوسی بهمراتب بـیش از ویژگـیهـای
واژگانی و نحوی است ،کـه در جـدول شـمارۀ ( )0بـهخـوبی
نمایان اسـت؛ دوم اینکـه تنـوع ابزارهـای معنـایی بیشـتر از
ابزارهای واژگانی و نحوی است ،بهگونـهای کـه هفـت ابـزار
معنایی در عنوانهای خبری بیستوسـی شناسـایی شـد کـه
تعداد آنها بیشتر از مجموع ابزارهـای واژگـانی (سـه مـورد) و
نحوی (دو مورد) است.
به کارگیری اصطالحات و ضرب المثل های رایج در زبـان
فارسی متناسب با موضـوع خبـر ،بیـان اسـتعاری و مجـازی،
جاندارپنداری و حسآمیزی از جمله مهـمتـرین ویژگـیهـای
معنایی عنوانهای خبری بیستوسی است.
در میان ویژگیهای معنایی ،استفاده از اصطالحات رایـج
فارسی از دیگر ویژگیها بیشتر است ( 71مـورد) .ایـن یافتـه
همسو با یافته های پژوهش رعیـت ( )0911اسـت .براسـاس
یافتههای پژوهش وی ،یکی از دالیل کاربرد نسبتاً چشـمگیر
اصطالحات و ضربالمثلها در اخبار و بهویژه در عنوانهـای
خبری ،این است که این عناصـر زبـانی در عـین کوتـاهی و
اختصار صـوری ،دارای گسـترۀ معنـایی و کـاربردی وسـیعی
هستند و دامنۀ مصداقی گستردهای دارند .ایـن ویژگـی بـدان
علت است که اصطالحات و ضربالمثلها معمـوالً فشـرده و
خالصهشدۀ داستانها ،حکایتهـا ،رویـدادها ،عبـارتهـا و ...
هستند .رعیت ( )0911برجستگی صوری و ساختاری ،توازن و
خوشآهنگی را از دیگر ویژگیهایی میداند کـه سـبب شـده
است ضربالمثلها شایسـتۀ کـاربرد در عنـوانهـای خبـری
باشــند .البتــه در دادههــای پــژوهش حاضــر تعــداد وقــوع
ضربالمثلها در مقایسه با اصطالحات بهمراتب کمتـر اسـت
( 0مورد در برابر  71مورد).
پس از اصطالحات ،کاربرد استعاره یکـی از مهـمتـرین و
چشــمگیرترین ویژگــیهــای زبــانی در عنــوانهــای خبــری
بیستوسی است و این واقعیت با یافتههـای پـژوهش رعیـت
( )0911همسو است که تیتر خبری را مناسبترین بستر برای
کاربرد استعاره میدانـد .وی همچنـین از جملـه کارکردهـای
استعاره در اخبار را کارکرد انگیزشی ،تحریک و جسـتجوگری
می داند و بر این باور است که کاربرد استعاره سـبب تحریـک
حس جستجوگری در مخاطب شده و او را بـه پیگیـری خبـر
ترغیب میکند.
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منابع

آقاگل زاده ،فردوس و آیلـین فیروزیـان پوراصـفهانی
( .)0911بررســی بازنمــایی ایــدئولوژی در متــون
ترجمه شدۀ سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیـل
گفتمـان انتقـادی :محورهـای سـبک و بالغــت.
زبان شناسـی و گـویش هـای خراسـان ،سـال ،1
شمارۀ ( 0پیاپی .41-01 ،)04
آقاگــلزاده ،فــردوس و رضــا خیرآبــادی (.)0919

زبان شناسی خبر (به سوی ارائۀ الگوی تولید خبر
در چارچوب رویکـرد تحلیـل گفتمـان انتقـادی).
تهران :انتشارات علمی.
آقاگل زاده ،فـردوس و معصـومه خیرآبـادی (.)0910
واقــع نشــدن فعــل در عنــوانهــای خبــری
روزنامه های فارسی زبان از منظر تحلیل گفتمـان
انتقادی .زبانپژوهی ،سال  ،1شمارۀ .01-0 ،1
افراشی ،آزیتـا ( .)0917اسـتعاره و شـناخت .تهـران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بقائی ،رقیه ( .)0910بررسی رابطۀ میزان اسـتفاده از

اخبار  01:91شبکۀ دوم سیما و اعتماد به عملکرد
دولت (مطالعۀ موردی :شهروندان شـهر تهـران).
پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ علوم اجتمـاعی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق.
بهنام ،مینا ( .)0911حس آمیـزی :سرشـت و ماهیـت.
پژوهش زبان و ادبیـات فارسـی ،شـمارۀ -07 ،01
.10
رزمجو ،سید آیتاله و سحر ثـانوی ( .)0917بررسـی
شیوه های تصویرسـازی کـارگزاران اجتمـاعی در
زبان اخبار .پازند ،سال  ،4شمارۀ .17-40 ،09
رعیت ،محمدهادی ( .)0911نحـوۀ کـاربرد اسـتعاره،
ضربالمثل و اصـطالح در اخبـار صـدا و سـیما.
پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ روزنامـهنگـاری،
دانشگاه صدا و سیما.
ســجودی ،فــرزان و فاطمــه عظیمــیفــرد (.)0919

نشانهشناسـی خبـر در تلویزیـون .پـژوهشهـای
ارتباطی ،دورۀ  ،00شمارۀ .011-091 ،71
شقاقی ،ویدا ( .)0911مبانی صرف .تهران :سمت.
صفوی ،کورش ( .)0910درآمدی بـر معنـیشناسـی.
تهران :انتشارات سورۀ مهر.
صفوی ،کورش ( .)0910استعاره .تهران :علمی.
عظیمــیفــرد ،فاطمــه ( .)0910بررســی کــاربرد
نشــانههــای زبــانی در دو شــبکۀ تلویزیــونی
بینالمللی خبری .زبـان و زبـانشناسـی ،دورۀ ،1
شمارۀ .004-011 ،01
گودینی ،نادر ( .)0910بررسی عوامل موثر بر اعتمـاد

دانشجویان رشتۀ ارتباطات دانشگاه هـای تهـران
نسبت به بخش خبری  01:91شبکۀ دوم سـیما.
پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ علوم ارتباطـات،
دانشکدۀ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.
محمدیمهر ،غالمرضـا ( .)0910تصـویر دوسـتان و
دشمنان در اخبار خارجی سیما .علـوم اجتمـاعی،
دورۀ  ،1شمارۀ .047-001 ،01
معتمــدنژاد ،کــاظم ( .)0970وســایل ارتبــاط جمعــی.
تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.
نصراللهی ،اکبر و حسین نیـکپـور ( .)0910پوشـش
اخبار قـانون هدفمنـدی یارانـههـا در تلویزیـون.
پژوهش های ارتباطی ،دورۀ  ،01شمارۀ -10 ،71
.011
نعمتی انارکی ،داود ( .)0910تحلیل کارشناسی اخبـار
ســیما بــهمنظــور ارائــۀ راهبردهــای رقــابتی.
پــژوهشهــای ارتبــاطی ،دورۀ  ،01شــمارۀ ،79
.014-001
نــوری ،یوســف ( .)0911بررســی میــزان اعتمــاد
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