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 چكیده

های خبری یکی از  رو با هدف بررسی عنوان پژوهش پیش
های خبری صدا و سیمای جمهوری اسالمی  ترین بخش پربیننده

وسی انجام گرفته است. این پژوهش  ایران، یعنی اخبار بیست
های  و مبتنی بر شیوۀ تحلیل کیفی و کمّی بوده و عنوانبنیاد  پیکره

 77آذر تا  77ماهه از  وسی را در یک بازۀ زمانی یک خبری بیست
عنوان خبری در  781ها  کند. پیکرۀ داده بررسی می 7934دی 

گیرد. این پژوهش  موضوعات گوناگون داخلی و خارجی را دربر می
های زبانی مؤثر در  ژگیاین پرسش است که وی  در پی یافتن پاسخ
وسی کدام است.  های خبری بخش اخبار بیست جذابیت عنوان

های زبانی را  های پژوهش گویای آن است که این ویژگی یافته
توان در سه دستۀ معنایی، واژگانی و نحوی مورد تحلیل قرار  می

ترین موارد هریک از این سه دسته به شرح زیر است:  داد که مهم
کارگیری استعاره )از جمله  ی معنایی شامل بهها ( ویژگی7)

المثل،  پنداری(، مجاز، اصطالح، ضرب جاندارپنداری و انسان
های  ( ویژگی4. )اشاره به شعر یا جملۀ معروفآمیزی و  حس

( 9سازی؛ ) آیی متداعی، تکرار واژگانی، قافیه واژگانی شامل باهم
سازی. این  های نحوی شامل عدم استفاده از فعل و اسم ویژگی
گفته  پیش  دهد که گرچه هر سه ویژگی ها همچنین نشان می یافته

وسی اثرگذار است، اما  های خبری بیست در جذابیت عنوان
هایی  های معنایی است، یعنی گزینش شیوه اثرگذارترین آنها ویژگی

 نوآورانه و جذاب برای معنارسانی.
 

 ؛عنیوان خبیری   ؛سیی  و اخبار بیستشناسی اجتماعی،  زبان :ها کلیدواژه

 اصطالح. ؛مجاز ؛استعاره

 

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 qualitative-

based 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: Sociolinguistics; 20:30 (Bisto-si) News 

Program; News Headline; Metaphor; Metonymy; Idiom. 

 

  

 

 

 های زبانی در جذابیت خبری وسی: ویژگی های خبری بیست واکاوی عنوان

 2شادی انصاریان، 1*پارسا بامشادی
 شهیدبهشتی تهران دانشگاه شناسی، دانشجوی دکتری زبان. 7
 شهیدبهشتی تهران دانشگاه شناسی، دانشجوی دکتری زبان .4

 85/51/7931 پذیرش: 82/50/7931 دریافت:

 

The Analysis of 20:30 (Bisto-Si) News Headlines: Linguistic Properties and 

Attractiveness of News 

 

Parsa Bamshadi
*1

, Shadi Ansarian
2
 

1. Ph.D. Candidate in Linguistics, Shahid Beheshti University, Tehran 

2. Ph.D. Candidate in Linguistics, Shahid Beheshti University, Tehran 

Received: 2018/08/19 Accepted: 2018/10/12 

 
 

mailto:hamayesh@lsi.ir


 34    ای زبانی در جذابیت خبریه : ویژگیوسی بیستهای خبری  واکاوی عنوان: پارسا بامشادی، شادی انصاریان

 

 مقدمه
شاید بتوان دلیل پیدایش و گسترش رسانه )اعم از مطبوعات، 

سیازی و   رادییو، تلویزییون و ماننید آن( را پییام    ها،  خبرگزاری
رسانی دانست و خبررسانی را نخستین کارکردی به شمار  پیام

تیرین   رود. به سخن دیگر، مهیم  ها انتظار می آورد که از رسانه
ها کیارکرد خبیری آنهاسیت. خبررسیانی یعنیی       کارکرد رسانه

هیای گونیاگون    گردآوری اطالعات دربارۀ روییدادها و پدییده  
داخلی و خارجی و انتقال آنها بیه مخاطبیان )نعمتیی انیارکی،     

( خبییر را نقییل جریییان  73: 7917(. معتمییدنژاد )791: 7934
های سیاسیی، اقتصیادی،    رویدادها، اقدامات و باورها در زمینه

جمعیی تعریی     اجتماعی، هنری، علمی، فنی و زندگی دسیته 
انجام های خبری به گردآوری و پردازش و سیر  کند. رسانه می

پردازند. دریافت و درک افکار عمومی  پخش و انتشار اخبار می
هیای متفیاوتی از اهمییت و     از اخبار منتشرشیده دارای درجیه  
( و واکینش آنهیا   791: 7934حساسیت است )نعمتی انارکی، 

 متناسب با همین موضوع، متفاوت خواهد بود.
شیینیداری، از  -ای دیییداری عنییوان رسییانه تلویزیییون بییه

آید و اخبار تلویزییونی در   ها به شمار می ترین رسانه طبپرمخا
های ایین رسیانه هسیتند. هیر خبیر       ترین برنامه زمرۀ پربیننده

 معموالً دارای دو بخش اصلی است؛ عنوان خبر و متن خبر.
عنوان خبری که آن را در ادبیات حوزۀ خبر با نام تیتر ییا  

 های ویژگی با گفتاری پاره عنوان شناسند، به تیتر خبری نیز می

 بسیار نقشی رویدادها بیان و انتشار اخبار در خاص ساختاری،

( کیارکرد اصیلی عنیوان    81: 4174) 7کند. بوسیا  می ایفا مهم
ای از محتوا و کلییت   خبری را جلب توجه مخاطب و ارائۀ ایده

گییرد   داند که در نتیجۀ آن مخاطب تصمیم میی  خبر به او می
حیاوی   هیا اللیب   رو، عنیوان  ند یا نه. ازایین خبر را پیگیری ک

ترین نکتۀ خبر بوده و نقشی کلییدی در   ترین و جذاب برجسته
جذب مخاطب و ترلیب او به پیگیری خبر دارنید. بیه سیخن    

توان بیا ویتیرین ییک فروشیگاه      دیگر، عنوان یک خبر را می
مقایسه کرد که باید بتواند مخاطب را در همان نگیاه نخسیت   

خبیر تلویزییون    کند و او را به سوی خود بکشد.مجذوب خود 
رسانی، آمیوزش،   دارای کارکردهای گوناگونی همچون آگاهی

توانید از   تبلیغات سیاسی و مانند آن است. خبر تلویزیونی میی 
یک سو با احساسات بیننده سروکار داشته باشد )عواط ( و از 

ان عنیو  سوی دیگر اندیشۀ آنها را برانگیزد )تحلییل(. خبیر بیه   
اسییت کییه ای از چنییان اهمیتییی برخییوردار   فعییالیتی رسییانه

                                                      
1. Busà 

تیرین   تیرین و بنییادین   ارتباطیات آن را اصیلی   پیردازان  نظریه
 (.7934دانند )نعمتی انارکی،  های جمعی می کارکرد رسانه

های خبری یکیی از   رو بررسی عنوان هدف پژوهش پیش
های خبری صیدا و سییمای    ترین بخش ترین و پربیننده جذاب
وسیی شیبکۀ    هوری اسالمی ایران است؛ یعنی اخبار بیستجم

وسیی   دوم سیما. چندین پژوهش پیرامون بخش خبری بیست
؛ گیودینی  7934؛ بقیائی،  7933گرفته )همچون نیوری،   انجام
دهنیید اییین بخییش خبییری در زمییرۀ  ( کییه نشییان مییی7981
های خبری صدا و سییما   ترین و پرطرفدارترین بخش پربیینده

سیال   میاه  دی تایج یک نظرسینجی کیه در  است. همچنین ن
 کشیور  سراسیر  در سال 73 باالی افراد از نفر 4843 از 7934
ترین  وسی پربیننده شد نشان داد که بخش خبری بیست انجام

 . 4بخش خبری تلویزیون بوده است
هیای   های زبانی عنوان کوشیم ویژگی می در این پژوهش 

محبوبیت این بخش وسی را که سبب جذابیت و  خبری بیست
های خبری تلویزیون شده است، بررسی  خبری در میان برنامه

کنیم. پژوهش دارای پایگاه نظری واحدی نیست بلکیه در آن  
بر حسب نیاز از چندین چهارچوب نظری استفاده شده اسیت؛  

 3در چهارچوب نظریۀ استعارۀ مفهومی 4و مجاز 9بحث استعاره
شییود؛ تحلیییل   ی( مطییرح میی 7381) 1و جانسییون 1لیکییاف
( 8سیازی  های نحوی )شامل عدم استفاده از فعل و اسم ویژگی

در چهییارچوب تحلیییل گفتمییان انتقییادی و بییا الگییوگیری از  
شود؛ در بحث مربوط  ( انجام می7939زاده و خیرآبادی ) آقاگل

 71و حسین  3های واژگیانی نییز از رویکیرد هلییدی     به ویژگی
 شود. اده میاستف 77( در چهارچوب نظریۀ انسجام7311)

بنیاد و مبتنی بر شیوۀ تحلیل کیفیی و   این پژوهش پیکره
های خبیری   های مورد بررسی شامل عنوان کمّی است و داده

دی  77آذر تیا   77وسی در بیازۀ زمیانی ییک ماهیه از      بیست
عنوان خبری در موضوعات  781ها  شود. پیکرۀ داده می 7934

با بررسی این پیکره گیرد.  گوناگون داخلی و خارجی را دربرمی
هیای   خواهیم به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که ویژگیی  می

هییای خبییری بخییش اخبییار  زبییانی مییؤثر در جییذابیت عنییوان

                                                      
  منبع: خبرگزاری فارس به نشانی .4

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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وسی کدام است؟ البته ناگفته پیدا است که یک برنامیۀ   بیست
های گوناگونی است و ما در این  ها و جنبه خبری دارای مؤلفه

های زبانی را که  و ویژگی کوشیم آن دسته از عوامل مقاله می
وسی نقش دارند، شناسایی و  احتماالً در جذابیت خبری بیست

 بررسی نماییم.

 پیشینة پژوهش
پیرامییون اخبییار صییدا و سیییمای    تییاکنون چنییدین پییژوهش

تیرین   جمهوری اسالمی ایران انجام گرفته است. شاید جیامع 
شناسیی را بتیوان    هیا پیرامیون خبیر از دییدگاه زبیان      پژوهش
اثییر  شناسییی خبییر زبییان( و کتییاب 7933نامییۀ رعیییت ) پایییان
 ( دانست.7939زاده و خیرآبادی ) آقاگل

قییش و کییاربرد اسییتعاره،  ( بییه بررسییی ن7933رعیییت )
در اخبار صدا و سیما پرداختیه اسیت.    7المثل و اصطالح ضرب

هدف اصلی پژوهش وی بررسی دالیل کاربرد این سه عنصر 
های خبری صدا و سیما بوده و بیرای   زبانی در اخبار و فرآورده

این منظیور از روش مصیاحبۀ آزاد )ییا جیامع( بیا تعیدادی از       
و دبییران خبیر تلویزییونی و نییز      نگیاران، سیردبیران   روزنامه

شناسیی و ارتباطیات اسیتفاده کیرده      های زبیان  استادان رشته
های پژوهش گوییای آن اسیت کیه ایین عناصیر       است. یافته

توانند یازده کارکرد در اخبار داشته باشیند کیه عبارتنید از:     می
سازی، تزیینیی،   کارکرد انگیزشی، اکتشافی، تلخیصی، برجسته

گیویی، هیدایت فکیر،     سهیل گفتمان، پوشیدهانسجام متنی، ت
 اقناع و حفظ زبان.

( در چهییارچوب رویکییرد 7939زاده و خیرآبییادی ) آقاگییل
تحلیل گفتمان انتقادی بیه بررسیی فراینیدها و سیازوکارهای     

تیرین محصیول    اند. این پژوهشیگران مهیم   تولید خبر پرداخته
خبیر در  اند بیرای تولیید    و کوشیده  دانسته« خبر»ای را  رسانه
ای  ها الگویی انتقیادی ارائیه دهنید؛ یعنیی ارائیۀ انگیاره       رسانه
شناختی برای نگارش و گیزینش خبیر. ایین انگیاره کیه       زبان
 همچنیین  و خبرنگیاران  با مصاحبه میدانی، مشاهدات حاصل
توانید نقطیۀ عطفیی در     ای اسیت، میی   کتابخانه های پژوهش

ییران بیه   مطالعات پیرامون خبر در فضیا و بافیت اجتمیاعی ا   
 حساب آید.

های دیگری نیز دربارۀ  افزون بر این دو پژوهش، پژوهش
توان  ترین آنها می اخبار تلویزیونی انجام شده است که از مهم

 موارد زیر را نام برد:
( شیوۀ خبررسانی در دو شبکۀ تلویزییونی  7937فرد ) عظیمی

                                                      
1. idiom 

 فرانسیه( را بیا   44المللی )شبکۀ خبر ایران و شیبکۀ فیرانس    بین
های زبانی بییانگر قطعییت )همچیون وجیه قیوی،       بررسی نشانه

کاربرد صفت و قید مطلق و عالی و جملۀ کوتیاه( و بییانگر عیدم    
بنیدی و   قطعیت )همچون وجه ضعی ، کاربرد صفت و قید درجه

فیرد   جملۀ بلند( مورد تحلیل قرار داده است. سجودی و عظیمیی 
، شییبکۀ 44( خبرهییای چهییار شییبکۀ تلویزیییونی فییرانس 7939)

المللییی خبییر، شییبکۀ یییک و شییبکۀ دو سیییما را از دیییدگاه  بییین
ساز در اخبار این چهار  شناختی بررسی کرده و سطوح معنی نشانه

انید.   ماهه شناسایی و واکاوی نموده شبکه را در طی یک دورۀ سه
ای، به تحلیل  شناسی الیه این پژوهشگران با اتخاذ رویکرد نشانه

گفته در سه الیۀ نوشیتار، گفتیار و    پیشمتون خبری چهار شبکۀ 
های مییان   ها و تفاوت تصویر پرداخته و پس از شناسایی شباهت

آنها، پیشنهادهایی برای بهبود و افزایش کارایی و جذابیت متیون  
( شییوۀ بازنمیایی اخبیار    7987مهر ) اند. محمدی خبری ارائه داده

ر مربوط به کشیورهای دوسیت و کشیورهای دشیمن را در اخبیا     
( به 7937پور ) خارجی سیما بررسی کرده است. نصراللهی و نیک

ها در  بررسی نحوۀ پوشش اخبار مربوط به قانون هدفمندی یارانه
شیبکۀ خبیر سییما     79شیبکۀ ییک و سیاعت     74اخبار سیاعت  

هیای تصویرسیازی    ( شییوه 7981اند. رزمجیو و ثیانوی )   پرداخته
هیای ییک و سیه     کارگزاران اجتماعی را در گفتمان اخبار شیبکه 

کارگیری ساختارهای گفتمانی مورد بررسی قرار  سیما به لحاظ به
 اند. داده

 وسی های خبری بیست واکاوی عنوان
گیرد  عنوان خبری را دربر می 781ها که  با واکاوی پیکرۀ داده

های زبانی مؤثر بر جذابیت اخبیار   شود که ویژگی مشخص می
تقسییم کیرد:    تیوان بیه سیه دسیتۀ کلیی      وسی را میی  بیست
های نحوی.  های واژگانی و ویژگی های معنایی، ویژگی ویژگی

 کنیم. اکنون هر یک از این سه دسته را جداگانه بررسی می

 های معنایی ویژگی -7
ها و ابزارهیایی کیه بیرای     های معنایی عبارتند از شیوه ویژگی

هییای  رونید و در داده  بیه کیار میی    9و معنارسیانی  4معناسیازی 
پییژوهش شییامل اییین مییوارد هسییتند: اسییتعاره، مجییاز،       

های رایج،  المثل ، استفاده از اصطالحات و ضرب4جاندارپنداری
 و اشاره به شعر یا جملۀ معروف. 3آمیزی حس

                                                      
2. meaning construction 

3. meaning transfer 

4. animism آید، ما در اینجا آن را  ای از استعاره به شمار می گرچه جاندارپنداری گونه
ایم. جداگانه مورد بررسی قرار داده  

5. synesthesia 
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 استعاره
زبان  و ذهن در سازی مفهوم بنیادین فرآیند استعاره و مجاز دو

 اندیشه دهی سازمان و دهی سامان در یکلید نقشی اند و آدمی
میالدی به ایین سیو، اسیتعاره     7381دارند. از دهۀ  او گفتار و

شناسی شناختی بیوده   همواره یکی از موضوعات مهم در زبان
شناسیی   عنیوان کیانون زبیان    است، چیرا کیه معناشناسیی بیه    

شناختی، واکاوی معنا را با هدف بررسی رابطۀ زبیان و ذهین   
خیوبی نماییانگر    هیای مفهیومی بیه    و اسیتعاره  کنید  دنبال می
 (.1: 7931های مهمی از این رابطه هستند )افراشی،  جنبه

شناسیی   چگونگی تعری  استعاره و مجیاز در زبیان  گرچه 
انگیز اسیت، دییدگاه لیکیاف و     شناختی هنوز موضوعی چالش

توانید در ایین    ( میی 7383) 7( و لیکاف و ترنر7381جانسون )
زمینه راهگشا باشد. در این دییدگاه، مجیاز و اسیتعاره هیر دو     

شوند، یعنی یک یا چند تناظر  یک نگاشت مفهومی دانسته می
میییان قلمروهییای مفهییومی یییا عنصییرهایی از یییک قلمییرو  
مفهومی. اما دو تفاوت کلییدی مییان اسیتعاره و مجیاز دییده      

دهد  قلمرو مفهومی روی می ( مجاز در درون یک7شود: ) می
شیود.   درحالی که استعاره میان دو قلمرو مفهیومی واقیع میی   

مفهیوم زمیان کیه    « وقت طالسیت »برای نمونه، در استعارۀ 
انتزاعی است از طریق مفهوم طال که مادی و ملموس اسیت  

ایین کتیاب خیلیی سیخت     »شود. در عبارتی ماننید   درک می
« /مطلب درون کتیاب متن»در واقع « کتاب»منظور از « است

« کتیاب »است و نیه صیورت فیزیکیی آن. در اینجیا مفهیوم      
به کار رفته است، که هر دوی « متن /مطلب»جای مفهوم  به

آنها متعلق به قلمرو مفهیومی واحیدی هسیتند و مییان آنهیا      
( مجیاز دربردارنیدۀ رابطیۀ    4رابطۀ مجاز برقرار شیده اسیت. )  

ییک قلمیرو    مییان دو بخیش میرتبا بیا هیم از      4«جیای  به»
مفهومی یا میان کل قلمرو مفهومی با بخشی از آن است؛ اما 

است کیه پییرو آن ییک     9همانی استعاره دربردارندۀ رابطۀ این
قلمرو مفهومی را بر پایۀ قلمرو مفهومی دیگری درک و بییان  

کنیم. در این دیدگاه بر کارکرد ارجاعی مجاز تأکیید شیده    می
ارجاع به قلمرو مقصد به کار است که در آن قلمرو مبدأ برای 

(. برای نمونیه،  743-744: 4174، 4شود )رویز دمندزا برده می
 -الیحۀ بودجیه در میانیۀ راه پاسیتور   »گوییم  هنگامی که می

، به جای اشاره به دولت و مجلیس بیه عنیوان دو    «بهارستان
اییم   نهاد/سازمان، به محل و مکان قرارگرفتن آنها اشاره کرده

                                                      
1. Turner 

2. stands for 

3. Sameness  

4 Ruiz de Mendoza 

« مجلیس »و « دولیت »جای  را به« بهارستان»و « پاستور»و 
ایییم )یعنییی کییاربرد مکان/سییاختمان بییه جییای  کییار بییرده بییه

پدرخوانییدۀ »گییوییم  . ولییی هنگییامی کییه مییی3نهاد/سییازمان(
پدرخوانیدۀ  »، عبارت «تروریسم به دنبال ائتالف ضدتروریسم!

در نظیر  « عربسیتان »صورت استعاری معادل  را به« تروریسم
همیانی برقیرار    ایین دو مفهیوم رابطیۀ ایین     ایم و میان گرفته
 ایم. ساخته

وسییی اسییتعاره کییاربرد   هییای خبییری بیسییت  در عنییوان
ای دارد و همین امر یکی از دالیل مهم جذابیت ایین   گسترده

هایی که  (، عبارت41( تا )7های ) بخش خبری است. در نمونه
 ایم دارای استعاره است. زیر آنها خا کشیده

 منیاطق  سیاکنان  سر بر هم امروز مستانهز های بارش چتر( 7
 بود. باز کشورمان لربی نیمۀ

دیگیر در عرصیه سیینما و دوبلیۀ      ای خاموش شدن سیتاره ( 4
 ایران.

 ها! تروریست دومینوی مرگاز  ها پدرخوانده( وحشت 9
پروانیۀ خبرگیزاری صیدا و     پیلۀ واحد مرکزی خبر( وقتی از 4

 درمیاد. سیما
بیه تیتیراژ پاییانی     سازی المهدی خصوصیسریال پرابهام ( 3

 رسید.
گییر   توجهی مسئوالن دیوار بی( حکایت آجرهایی که پشت 1

 کردن! 
 .سالمتی انداز پس برای ( بانکی1
 به دنبال ائتالف ضدتروریسم! پدرخواندۀ تروریسم( 8
 ریل قبلی!( حرکت قطارها روی 3
 دوربرگردان فروش فوری.( دور گرفتن خودروسازها در 71
 در اما نکرده باریدن به شروع انتخابات باران هنوز ( بااینکه77

 !شده تشکیل کمان رنگین انتخابی های حوزه
 آنکارا این بار در دریا! -روابا مسکو تالطم( 74
 رسید. ایستگاه بیستم( محاکمۀ میلیاردر نفتی به 79
به نمادهای هویتی ایران به نون  ها اندازی دومینوی دست( 74

 لواش رسید!
 ها! بر پای بیمه لل و زنجیر مالیات( سنگینی 73
مهییر ادامییه  شییایان سییونامی شییایعاتوسییی را بییا  (بیسییت71

 دهیم. می
ایالم را هم  -از کربال، جادۀ مهران سیل بازگشت زائران( 71

                                                      
« عالقۀ مکان و نهاد»( این رابطه را مبتنی بر 49: 7931صفوی ) .3

 دانسته است.



 7931 پاییز، (4)پیاپی دوم  ۀ، شماردورۀ دومشناسی اجتماعی،  زبان    34

 طرفه کرد. از امروز یک
را در برخیی   وی طبیعیت تیابل ( پاییز در این روزهای سیرد  78

 تر کرد. مناطق دیدنی
 !پنجرۀ زمستاناز  خودنمایی پاییز( 73
بیر   ( قیمت بلیت هواپیماهیای مشیهد همچنیان از دیید     41

 خار  شده! مراقبت

« بارش بیاران ییا بیرف   ( »7برای نمونه، در مثال شمارۀ )
سازی شده اسیت   ی مفهوم«چتر»صورت استعاری به مثابه  به

ن نیمۀ لربی کشور باز شیده اسیت؛ در مثیال    که بر سر ساکنا
صیورت اسیتعاری بیه     (، هنرمند سرشناس سینما و دوبله به4)
؛ «خاموش شدن سیتاره »تشبیه شده و مرگ وی به « ستاره»

توسیا  « تیوجهی مسیئوالن   بیی »سیازی   ( مفهیوم 1در مثال )
(، 73صییورت گرفتییه اسییت؛ در مثییال )  « دیییوار»اسییتعارۀ 

در « پیاییز »شبیه شده است کیه  ای ت «پنجره»به « زمستان»
کند و در نتیجه در این عنیوان خبیری هیم     آن خودنمایی می

پنیداری، زییرا    بینیم و هم کیاربرد انسیان   کاربرد استعاره را می
یک رفتیار انسیانی اسیت کیه بیه فصیل       « خودنمایی کردن»
 نسبت داده شده است.« پاییز»

 مجاز
رویکیرد سینتی و   پیرامون مجاز دو رویکرد وجود دارد؛ یکیی  

شناسی شناختی. رویکرد سنتی را صفوی  دیگری رویکرد زبان
( بیر  31-94: 7931( به خوبی تشریح کرد است. وی )7931)

های  نامه آن است که به پیروی از سنت مطالعۀ مجاز در درس
« مجیاورت »فنون و صناعات ادبی، این مقولیه را بیر حسیب    

هیا بیر    بطۀ میان واژهتعری  نماید. این تعری  که مبتنی بر را
گوید هنگامی که یکیی از دو   نشینی است، می روی محور هم

نشینی حذف شود و آن دیگیری هیم    لفظ مجاور بر محور هم
شده را برساند آنگاه  معنای خود و هم معنای لفظ مجاور حذف

گوییم میان آنها رابطۀ مجاز برقرار اسیت. وی سی س بیه     می
« عالقیه »ت در قالب مفهوم بحث پیرامون انواع رابطۀ مجاور

ها )مانند عالقۀ مولد و  بندی مجاز براساس انواع عالقه و طبقه
تولید، عالقۀ شیء و کاربر، عالقۀ مکان و واقعیه و ماننید آن(   

 پردازد. می
شناسیی   گونه که پیشتر نیز گفته شد، از دیدگاه زبان همان

شیود کیه در آن    شناختی مجاز فرایندی شناختی دانسیته میی  
میان عناصر و اجزای ییک قلمیرو مفهیومی نگاشیت برقیرار      

شود. در این نگاشت، مفهوم مبدأ و مفهوم مقصید هیر دو    می
 هایی از یک قلمرو مفهومی واحدند.  عناصر یا جنبه

هش پیش رو مبنای نظری ما برای تحلیل مجیاز،  در پژو
شناسی شناختی است )که پیش از این و در کنیار   رویکرد زبان

استعاره شرح داده شد( و بر این اساس به بازشناسی و واکاوی 
پیردازیم. کیاربرد    های خبری می این فرایند شناختی در عنوان

اره وسی بسیار کمتر از اسیتع  های خبری بیست مجاز در عنوان
 ایم. هایی از آن را در زیر آورده است که نمونه

 .ای تاالر شیشهداران  قرمز بورس به سهام ( چراغ47
 .آویختن دیوار به مهربانیشونو ( جمعی44
 .بهارستان -پاستور( الیحۀ بودجه در میانۀ راه 49
بییرای مبییارزه بییا مفاسیید اقتصییادی و  بهارسییتان( میییانبر 44

 خواری. زمین
 هم رسید. پاستورهوا امروز به ( آلودگی 43
 ، این بار در دریا.آنکارا -مسکو( تالطم در روابا 41
 .ریاض -تهران( درهای باز در روابا پرفراز و نشیب 41

بیورس  »مجاز از « ای تاالر شیشه( »47در عنوان خبری )
ای مجاز جزء به کیل بیه شیمار     واقع گونه است که در« تهران
هیا و وسیایلی کیه میردم از سیر      ( چیز44آیید. در نمونیۀ )   می

رسانی به نیازمندان به دیوارهایی موسیوم بیه    مهربانی و یاری
صیورت   آویزنید بیه   در سیطح شیهرها میی   « دیوار مهربیانی »
بیان شده است. به سخن دیگیر،  « آویختن مهربانی از دیوار»

، بیه جیای چیزهیا و    «مهربانی»انگیزه و دلیل این کار، یعنی 
هیای   شیوند. در نمونیه   واقعأ آویزان میی  کاررفته که وسایلی به

« بهارسیییتان»و « پاسیییتور»هیییای  ( واژه43( و )44(، )49)
هیای   هستند. در نمونه« مجلس»و « دولت»ترتیب مجاز از  به
را « جای دولت/حکومت پایتخت کشور به»( مجاز 41( و )41)
توان دید که در آنها نام پایتخت کشیورها ذکیر شیده امیا      می

 ومت حاکم بر آن کشورها است.منظور دولت/حک

 جاندارپنداری
ای از استعاره، یک  عنوان گونه بخشی( به جاندارپنداری )یا جان

ای زبانی است که کاربرد آن سبب  سازی و آرایه  فرآیند مفهوم
ای  گونه و زیرمجموعیه  7پنداری گردد. انسان زیبایی سخن می

ها، تمیایالت   ها، انگیزه از جاندارپنداری است که در آن ویژگی
شود  یا احساسات انسانی به موجودی لیرانسان نسبت داده می

(. بییه همییین ترتیییب،  813-814: 4111و دیگییران،  4)اِپلییی
هیا و رفتارهیای    توان نسبت دادن ویژگیی  جاندارپنداری را می

 وجودی لیرجاندار دانست.یک موجود جاندار به م

                                                      
1. anthropomorphism 

2. Epley 
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های چشمگیری از  وسی نمونه های خبری بیست در عنوان
 توان یافت. پنداری را می کاربرد جاندارپنداری و انسان

که این روزها بیه کمیا    احوالی بیمارستان ناخوش( حکایت 48
 رفته!

در پنجمیین روز زمسیتان همچنیان     شیهرها  سرفۀ کالن( 43
 ادامه دارد!

 پر از برف و باران. مشت زمستان( 91
 به مناسبت تولد موالنا. تولد یه آلبوم( 97
 زیر بار رکود بازار! خم شدن کمر فوالد( 94
 .ایمان نیاورداهلل  به محمد رسول 4171 اسکار( 99
 باز هم به شماره افتاد. نفس پایتخت( 94
 به داد دریاچۀ ارومیه رسید. های آسمان اشک( 93
 !ها پای بیمه( سنگینی لل و زنجیر مالیات بر 91
 ها. در دست عراقی ضربان قلب االنبار( 91
 هوو آورد.های داخلی  ( بانک مرکزی سر تولیدکننده98
 بازگشت روزهای برفی. پاییز در انتظار( 93

هیایی همچیون    ( کاربرد عبارت91( تا )48های ) در نمونه
مشیت  »، «شیهرها  سرفۀ کالن»، «احوال بیمارستان ناخوش»

از  رقصیانه )منظیور آلبیوم موسییقی    « تولد آلبیوم »، «زمستان
ایمیان آوردن  »، «خم شدن کمر فوالد»شهرام ناظری است(، 

« هیا  پای بیمه»، «اشک آسمان»و « نفس پایتخت»، «اسکار
دهندۀ جاندارپنداری وییا   همگی نشان« ربان قلب االنبارض»و 

ها مربوط به حیوانات ییا   پنداری هستند، زیرا این ویژگی انسان
هیا بیه چیزهیای لیرجانیدار      انسان هستند ولی در این نمونیه 

بیه  « احیوال بیودن   نیاخوش »اند. برای مثال،  نسبت داده شده
ولید  مت»، «شیهر  کیالن »بیه  « سیرفه کیردن  »، «بیمارستان»

نفیس  »، «اسیکار »بیه  « ایمیان آوردن »، «آلبیوم »به « شدن
نسیبت داده  « آسمان»به « اشک»و « پایتخت»به « کشیدن
ها، رفتارهیا ییا اعمیال     اند در حالی که همگی این ویژگی شده

( 93( و )98هیای )  مربوط به حیوان یا انسان هستند. در نمونه
سیانی  رفتارهیایی ان « انتظیار کشییدن  »و « هیوو آوردن »نیز 

نسبت داده « پاییز»و « بانک مرکزی»ترتیب به  هستند که به
 اند.  شده

 آمیزی حس
ای از نگاشت استعاری میان دو یا چند حیس   آمیزی گونه حس

است، یعنی فرآیندی که در پی آمیختن دو یا چند حس پدیید  
آید. در این فرآیند انگیختیه شیدن ییک حیس )همچیون       می

به تجربۀ یک یا چند حیس دیگیر    بینایی یا بویایی( ناخودآگاه

(؛ مانند نگیاه سیرد، رنیر گیرم،     18: 7983انجامد )بهنام،  می
هییای خبییری  سییکوت سیینگین و سییخن شیییرین. در عنییوان

 توان یافت. آمیزی را می هایی از کاربرد حس وسی نمونه بیست

 در آمریکا! طعم گردباد( کریسمس با 41

 بوی هشدار!و  طعم توسعه( گزارشی با 47

 !رنر وحشتنو شدن سال به  (44
 ییک  سیاه تخته روی س ید های آینده نوشتن برای ( تالش49

 مدرسه.

هیا   آنکارا زمسیتان رو بیرای تیرک    -مسکو سردی روابا( 44
 کنه. سردتر می

( زییر  44( تیا ) 41های خبیری )  هایی که در عنوان عبارت
رنیر  »آمییزی هسیتند:    ایم دربردارندۀ حیس  آنها خا کشیده

و « آینیدۀ سی ید  »، «بوی هشیدار »، «طعم گردباد»، «وحشت
آمیزش دو حیس چشیایی و   « طعم گردباد»در «. روابا سرد»

دو حیس بوییایی و   « بوی هشدار»بینایی را شاهد هستیم؛ در 
، «رنیر وحشیت  »اند؛ در عبیارت   در هم آمیخته شدهشنوایی 

مفهوم وحشت که مفهومی انتزاعی است، دارای رنیر تصیور   
شده است و رنر مفهومی مربوط به حیس بینیایی اسیت؛ در    

بیه مفهیوم زمیان آینیده بیه عنیوان مفهیومی        « آیندۀ س ید»
انتزاعی، رنر س ید که مفهومی مرتبا با حس بینیایی اسیت   

سییردی »ت؛ و در نهایییت، در عبییارت نسییبت داده شییده اسیی
مفهوم سرد کیه از طرییق حیس المسیه قابیل درک      « روابا

کار رفته است. از  است، برای توصی  مفهوم انتزاعی رابطه به
دو مورد نخست شیاهد  میان این پنج مورد که بررسی شد، در 

طیور   آمیزی صِرف هستیم که در آنها دو حس بیه  کاربرد حس
وند، ولی در سه میورد بعیدی شیاهد    ش همزمان برانگیخته می

هیا   آمیزی هستیم. در این اسیتعاره  های مبتنی بر حس استعاره
نامند قلمرو مبدأ ییک   می 7آمیخته های حس که آنها را استعاره

. ایین  4مفهوم حسی است، یعنی مفهومی است از قلمرو حسی
تیوان بیه دو دسیتۀ قیوی و ضیعی        ها را میی  گونه از استعاره
آمیختۀ قوی آنهایی هسیتند کیه    های حس ستعارتقسیم کرد؛ ا

هر دو قلمرو مبدأ و مقصدشان از نوع مفیاهیم حسیی اسیت،    
آمیختیۀ   هیای حیس   ، در حالی که در استعار«رنر گرم»مانند 

« قلب گیرم »ضعی  تنها قلمرو مبدا از نوع حسی است، مانند 
(. بنیابراین، سیه میورد اسیتعارۀ     4111و همکاران،  9)ورنینر
 های باال از نوع ضعی  هستند. ه در نمونهآمیخت حس

                                                      
1. synaesthetic metaphors 

2. perceptual domain 

3. Werning 
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 اصطالحات رایج فارسی
( اصطالح را گونۀ خاصی از ساختار نحیوی  778: 7983شقاقی )
توان از معنیای   ناپذیر بوده و نمی بینی داند که معنای آن پیش می
رو،  اش پی بیرد؛ ازایین   کاررفته در آن به معنای کلی های به واژه

ترین ویژگی اصطالح دانست  یی را مهمناپذیری معنا باید ترکیب
های نحوی یا جمله متمیایز   های مرکب و گروه که آن را از واژه

از »، «اش را اجیاره داده  باالخانه»، «آب زیر کاه»کند، مانند  می
 و مانند آن.« دماغ فیل افتاده

یکی از پرکاربردترین ابزارهای زبیانی میؤثر بیر جیذابیت     
اسیتفاده از اصیطالحات راییج    وسی،  های خبری بیست عنوان

های  ( ایده474-418: 7383) 7فارسی است. به باور کمیسارف
شییده توسییا اصییطالحات تییأثیری قییوی بییر مخاطییب  بیییان
شییناختی وی را  گذارنیید و احساسییات و درک زیبییایی   مییی
( اصییطالحاتی را 31( تییا )43هییای ) انگیزنیید. در نمونییه برمییی
متناسب بیا موضیوع    دار( که های زیرخا توان دید )عبارت می

خبر میورد اسیتفاده قیرار گرفتیه و سیبب زیبیایی و جیذابیت        
یک بیام و  »اند؛ اصطالحاتی همچون:  های خبری شده عنوان
ماسیت را  »، «جنیر زرگیری  »، «سکه شدن بازار»، «دو هوا

، «داغ شدن نقره»، «نمک روی زخم پاشیدن»، «کیسه کردن
میرغ  »، «نکفگیر به ته دیر خیورد »، «شال و کاله کردن»

آب پیاکی روی  »، «روزگیار ... سییاه شیدن   »، «.... یه پا داره
 «.تنور ... گرم شدن»و « دست ... ریختن

ای ایران در نهمین یک بام و دو هو( بارندگی و آالیندگی، 43
 روز زمستان!

 !سکه شدسکه،  بازار( 41
ییا   جنیر زرگیری  ( اختالفات داخلی آمریکا بر سر ایران؛ 41

 اسی؟تضاد منافع سی
 .ها رو کیسه کردن ماستهای لبنیات  ( تولیدکننده48
ایین   نمیک روی زخیم  ( صنایع آالینده همچنان کمابیش 43

 پاشد. روزهای آلودگی هوا می

 رؤسای فیفا و یوفا! داغ شدن نقره( 31
 نام در انتخابات ها برای ثبت داوطلب شال و کاله کردن( 37
 .خوره میبه ته دیر صدا و سیما داره  کفگیر( 34
 !یک پا دارهوزیر صنعت همچنان  مرغ( 39
 تر شد. سیاهطالی سیاه،  روزگار( 34
ها پیدا  تر از دیوار دالل دیواری کوتاه( بانک مرکزی بازهم 33

 .نکرد

                                                      
1. Komissarov 

 ها روی دست فرماندار گرجستانی! اکراینی آب پاکی( 31
 !گرم میشهسرما  تنور( 31

 المثل ضرب
المثیل عبیارت اسیت از     ب( ضیر 771: 7983از دید شقاقی )

گفته یا مَثَلی مشهور که دارای ساختار جمله بوده و به شکل 
موجز و گاه آهنگیین بییانگر واقعییت ییا دربردارنیدۀ پنید و       

پاییت را  »و « بیرد  بادآورده را بیاد میی  »اندرزی است، مانند 
 «.اندازۀ گلیمت دراز کن به

هیای انیدکی از    وسیی نمونیه   های خبری بیست در عنوان
توان یافت که در زیر دو نمونه از آن  المثل را می اربرد ضربک

 ایم: را آورده

 ( بار کجی که به منزل نرسید!38
 !چاهه ته همیشه کن ( چاه33

دسیتگیر شیدن   »( بیرای اشیاره بیه    38در عنوان خبری )
بیار کیج   »المثل معروف  از ضرب« خودروی حامل پول قاچاق

دچار شدن ( »33نمونۀ )استفاده شده و در « رسد به منزل نمی
 کین  چیاه »المثل  به کمک ضرب« عربستان به کسری بودجه

 بیان شده است.« چاهه ته همیشه

 های معروف اشاره به شعرها یا جمله
تیوان اشیاراتی بیه     وسی میی  های خبری بیست گاهی در عنوان
های معیروف از شیاعران و اندیشیمندان بیزرگ      شعرها یا جمله

ر این گونه موارد معموالً بخشی از شیعر  ایران و جهان را دید. د
ای متناسیب بیا موضیوع خبیر      یا جملۀ معروف با عبارت یا واژه

 شود. ای به آن افزوده می شود یا عبارت یا واژه جایگزین می

 ها را باید شست، آنفلونزا را باید جدی گرفت. ( دست11
 ( هوا بس ناجوانمردانه آلوده است.17
 های دولتی، مسئله این است! داروخانه( بودن یا نبودن 14

( بیه قسیمتی از یکیی از شیعرهای پیرآوازۀ      11در نمونۀ )
سهراب س هری اشاره شده است. اصل این شعر چنین اسیت:  

کیه در ایین   « ها را باید شست، جیور دیگیر بایید دیید     چشم»
و بند دوم شیعر بیا عبیارت    « دست»با « چشم»عنوان خبری 

جایگزین شده است. در نمونیۀ  « فتآنفلوانزا را باید جدی گر»
ای از یکی از شعرهای معروف مهدی اخوان ثالث  ( به پاره17)

هیوا بیس   »اشاره شده که اصل آن بیه ایین صیورت اسیت:     
های  داروخانه»( عبارت 14در نمونۀ )«. ناجوانمردانه سرد است

بیودن ییا نبیودن،    »به جملۀ پرآوازۀ شکسی یر یعنیی   « دولتی
 زوده شده است.اف« مسئله این است!
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 های واژگانی ویژگی -8
وسیی   های خبری بیست های واژگانی عنوان ویژگیترین  مهم

 سازی. و قافیه 4، تکرار واژگانی7آیی واژگانی عبارتند از: باهم

 آیی واژگانی باهم

ترین و پرکاربردترین عامل واژگیانی در   آیی واژگانی مهم باهم
: 7934صیفوی ) وسی اسیت. از دیید    های خبری بیست عنوان
آیییی  آیییی بییر دو گونییه اسییت؛ یکییی بییاهم ( بییاهم731-733

هییایی بییا  همنشییینی کییه حاصییل کنییار هییم قرارگییرفتن واژه
های بنیادین مشترک بر روی محور همنشیینی اسیت،    ویژگی
و « سیرد »ییا  « برف»و « سفید»، «زبان»و « لیسیدن»مانند 
علیق  های مت آیی متداعی که در آن واژه ، و دیگری باهم«یخ»

گیرنید، ماننید    واحد کنار هیم قیرار میی    9به یک حوزۀ معنایی
 و «میه » و «بیاد » و «ابر»یا « ستاره»و « خورشید»و « ماه»
کییه همگییی متعلییق بییه حییوزۀ معنییایی اجییرام  « خورشییید»

آیی جزء  ( باهم484: 7311اند. از دید هلیدی و حسن ) آسمانی
اسیت از   آیید و عبیارت   ابزارهای انسجام واژگانی به شمار می

ای  گونیه  کنار هم قرار گرفتن واحدهای واژگانی متفاوت که به
 کنند. با هم رابطۀ معنایی دارند و یکدیگر را تداعی می

هیایی کیه زییر     های خبری زیر، واژه در هر یک از عنوان
هسیتند، یعنیی    4آییی متیداعی   ایم دارای باهم آنها خا کشیده

 مفهومی واحدند.همگی متعلق به یک حوزۀ معنایی یا قلمرو 

 هییای اتوبییوسسییرپناهی  و بییی مسییافران( سییرگردانی 19
 .پایانه شهری در شهر بی برون

 هیای  سیوژه  روشن سایه در شیر سفیدی تا نفت سیاهی ( از14
 .هفته این اطالع جهت صرفاً

آخییرین روز یییک پییاییز  سیییاهو  سییفید( بییرف و آلییودگی 13
 .خاکستری

شید، وضیعیت    خاکستریعوض کرد، آسمان  رنر( پاییز 11
 .نارنجی

 ن فروش فوری.دوربرگرداا در خودروسازه دور گرفتن( 11
 زمیین در  PMD تیو  آمیانو بیه شیورای حکیام،      پاس( 18

 شورای حکام!

« مسافر، اتوبوس و پایانه»( سه واژۀ 19در عنوان خبری )
هسیتند و  « ونقیل  حمیل »همگی مربوط به قلمیرو مفهیومی   

( 14آیی متداعی وجود دارد. در نمونیۀ )  رو میان آنها باهم ازاین

                                                      
1. lexical collocation 

2. lexical repetition 

3. semantic field 

4. associative collocation 

، در نمونیۀ  «روشین  سیاهی، سیفیدی و سیایه  »های  میان واژه
مونیۀ  ، در ن«سیفید، سییاه و خاکسیتری   »های  ( میان واژه13)
، در نمونیۀ  «رنر، خاکستری و نارنجی»های  ( میان واژه11)
، و در نمونۀ «دورگرفتن، خودروساز و دوربرگردان»( میان 11)
آییی وجیود    بیاهم « پاس، تو  و زمیین »های  ( میان واژه18)

هیا متعلیق بیه قلمروهیای      دارد زیرا هر مجموعه از ایین واژه 
 هستند. مفهومی واحدی همچون رنر، خودرو و فوتبال

 تکرار واژگانی
هیای خبیری    یکی دیگر از ابزارهای واژگیانی کیه در عنیوان   

رود، تکرار  آفرینی خبری به کار می منظور زیبایی وسی به بیست
( تکیرار  418: 7311از دیید هلییدی و حسین )    واژگانی است.

یکی از ابزارهای ایجاد انسجام واژگانی در متن است، کیه در  
 شود.  اً در متن تکرار میآن یک واحد واژگان عین

 شکار!چی لحظۀ شکار شکار( 13
ها میشه بیه الم یکیی شیدن     یامید( وقتی با وجود همۀ نا11

 وار بود.امیدد امیتیم فوتبال 

سیه بیار چیه    « شکار»( واژۀ 13در عنوان خبری شمارۀ )
صورت منفرد و چه در قالب واژۀ مشتق تکرار شیده اسیت.    به 

 را دید.« امید»توان تکرار واژۀ  می ( نیز11در نمونۀ شمارۀ )

 سازی قافیه
وسیی گیزینش و چیینش     های خبری بیسیت  گاهی در عنوان

شیود.   گیرد کیه قافییه ایجیاد میی     ای انجام می گونه ها به واژه
 آفرینی است. سازی یکی از ابزارهای زیبایی قافیه

 .ریاض-در روابا پرفراز و نشیب تهران باز( درهای 17
 ز.شاندیبه پروندۀ  ریز بهریز( رسیدگی 14
 !نظارت گاهی بی تجارت( از تولید تا 19

و « بییاز»( میییان دو واژۀ 17در عنییوان خبییری شییمارۀ ) 
قیافیگی )ییا سیجع( وجیود دارد و حتیی       رابطۀ هیم « ریاض»
را نییز بیا ایین دو    « فیراز و نشییب  »در « فراز»توان واژۀ  می
و « یییزر ریزبییه»( دو واژۀ 14قافیییه دانسییت. در نمونییۀ ) هییم
سادگی  اند. ناگفته پیدا است که در اینجا به قافیه هم« شاندیز»
و ماننید آن  « جزء جزءبه»، «دقیق»هایی همچون  شد واژه می
آورد، اما گزینش این واژه عامدانه و بیا  « ریز ریزبه»جای  را به

( مییان  19سازی انجیام گرفتیه اسیت. در نمونیۀ )     هدف قافیه
 قافیگی ایجاد شده است. رابطۀ هم« نظارت»و « تجارت»

 های نحوی ویژگی -9
هایی است که  های نحوی آن دسته از ویژگی منظور از ویژگی
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با ساختار کلی جمله )یا بند( در ارتباط است، ماننید معلیوم ییا    
مجهول بودن. از آنجا که فعیل رکین اصیلی جملیه در زبیان      
فارسی است و بود یا نبیود آن بیر سیاختار کلیی جملیه تیأثیر       

های نحوی قرار  گذارد، موارد حذف فعل را در زمرۀ ویژگی می
خبیری   هیای  های نحیوی عنیوان   ویژگیترین  دهیم. مهم می

 سازی. وسی عبارتند از: عدم استفاده از فعل و اسم بیست

 عدم استفاده از فعل
رلم اهمیت نقش فعیل در سیاختار جملیه و تعییین روابیا       به

های خبیری معمیوالً فاقید فعیل      دستوری سطح جمله، عنوان
 فعیل  ( وقیوع 9: 7934زاده و خیرآبادی ) به باور آقاگلهستند. 
 و آیید  میی  شیمار  به خبری های نگارش عنوان اصول از یکی
 هیای  در عنوان مناسب فعل آوردن بر حوزه این نظران صاحب
هیای خبیری    با وجیود ایین، در عنیوان    .اند کرده تأکید خبری
کننید کیه    شود که فعل جمله را حذف میی  فراوانی دیده می به

هدف از این کار را نباید صرفآً کوتیاه کیردن جملیه دانسیت،     
نشیدن   رو، واقیع  پس آن اسیت. ازایین  بلکه اهداف دیگری در 

هیای   فعل را باید یکی از ابزارهای زبیانی در نگیارش عنیوان   
 نگارندۀ خبیر  آن، برای نمونه، به از خبری دانست که استفاده

 کنید و  بیان لیرمستقیم صورت به را رویدادها دهد می امکان
 .آورد وجود به ابهام سخنش در رهگذر، این از

( حیییذف فعیییل از 78: 7934خیرآبیییادی )زاده و  آقاگیییل
های خبری را مربیوط بیه عوامیل گفتمیانی )همچیون       عنوان
 ایجیاد  و خیود  منظیور  بیان صریح از خبر نگارندۀ گیری کناره
 در ابهیام  گیری، ایجاد نتیجه در مخاطب مداخلۀ برای فرصتی

 ابزارهیای  از و لییره( دانسیته و اسیتفاده    زمیان  عنصر خبری
را بیه   شیده(  اسیمی  صیورت  یا )همچون اسمزبانی جایگزین 

 بازنمایی رویدادها و خبری عناصر برخی به حاشیه راندن دلیل
اند. فیارغ   قلمداد کرده خبر نگارندگان های ایدئولوژی با مطابق

های خبری چیسیت، آنچیه    از اینکه دلیل حذف فعل از عنوان
کیم   در اینجا موردنظر ما است این است که حذف فعل دسیت 

تواند باعث جذابیت عنوان خبری و جلب توجه  دلیل می به دو
مخاطب شود. یک دلیل این است که نبود فعل در جمله یک 

کنید و موجیب    امر لیرعادی و عجیب برای مخاطب جلوه می
شود. دلیل دیگر این است که به سبب ایجاد  جلب توجه او می

نوعی ابهام در خبر، ذهین مخاطیب را بیشیتر درگییر خبیر و      
کنید و ایین همیان چییزی اسیت کیه        گیری از آن میی  هنتیج
 اند. ( نیز به آن اشاره کرده78: 7934زاده و خیرآبادی ) آقاگل

وسی فاقید فعیل    های خبری بیست درصد باالیی از عنوان
 ایم: هستند که چند نمونه از آنها را در اینجا آورده

 ( یویو تحریم، بازی جدید آمریکا با ایران!14
 فروشی. تأیید اصناف بر دست( مُهر 13
 های یه وام ویژه دم گوش روستاها! ( زمزمه11
 ( تنفس هوای کانادا در چین.11
 ( توافق برای بستن شریان مالی داعش.18

 سازی اسم
های جایگزین اسیتفاده از   گونه که گفته شد، یکی از راه همان

هییای خبییری، اسییتفاده از اسییم یییا صییورت   فعییل در عنییوان
ت. ما هر دوی این موارد را تحت عنیوان کلیی   شده اس اسمی
 است نحوی راهبرد یک سازی کنیم. اسم سازی مطرح می اسم

شود تا از  فعل ملموس تبدیل به اسمی انتزاعی می آن که طی
زاده و فیروزیییان  قییدرت معنییایی آن کاسییته شییود )آقاگییل  

هایی از این فراینید بیه شیرح     (. نمونه98: 7933پوراصفهانی، 
 زیر است.

 رؤسای فیفا و یوفا. داغ شدن نقره( 13
 درصدی قیمت لبنیات. 1 چرب شدن( 81
 امید به قلب االنبار. بازگشت( 87
 پاورچین پاورچین ترکیه از عراق! نشینی عقب( 84
هییا از  سییازمان ملییل بییرای نجییات تروریسییت پادرمیییانی( 89

 مخمصه.

تییوان کییاربرد فراینیید   ( مییی81( و )13هییای ) در نمونییه
( اسیتفاده  89( و )84(، )87هیای )  زی را دید و در نمونهسا اسم

شیود. یکیی از    شده به جای فعیل دییده میی    از صورت اسمی
سازی به جای فعل این اسیت   پیامدهای استفاده از فرآیند اسم

ماند. برای مثال در نمونیۀ   که زمان وقوع فعل نهفته باقی می
اند یا  دهداغ ش ( مشخص نیست که رؤسای فیفا و یوفا نقره13)

 داغ خواهند شد. در آیندۀ نزدیک یا دور نقره

 گیری بحث و نتیجه
های تلویزیون  ترین هدف ترین و کلیدی تردید یکی از مهم بی

 هیای  رسد یکی از شیوه تولید و پخش اخبار است و به نظر می
کیارگیری   های خبری، به بخشی به عنوان زیباسازی و جذابیت

وان خبری است. در ایین پیژوهش   ابزارهای زبانی در بیان عن
وسیی کیه سیبب     های خبری بیسیت  های زبانی عنوان ویژگی

هیای   جذابیت و محبوبیت این بخش خبیری در مییان برنامیه   
خبری تلویزیون شده اسیت، میورد بررسیی قیرار گرفیت. بیا       

عنیوان خبیری در موضیوعات     781ای شیامل   بررسی پیکیره 
آذر  77ماهیه از  گوناگون داخلی و خارجی در بازۀ زمانی ییک  



 45    ای زبانی در جذابیت خبریه : ویژگیوسی بیستهای خبری  واکاوی عنوان: پارسا بامشادی، شادی انصاریان

 

های زبانی میؤثر بیر    مشخص شد که ویژگی 7934دی  77تا 
تیوان در سیه    وسیی را میی   های خبری بیسیت  جذابیت عنوان

دستۀ معنایی، واژگانی و نحیوی میورد تحلییل قیرار داد کیه      
( 7ترین موارد هریک از این سه دسته به شرح زیر است:  مهم
امل جاندارپنیداری  کارگیری استعاره )ش های معنایی: به ویژگی
آمییزی و   المثل، حیس  پنداری(، مجاز، اصطالح، ضرب و انسان

هیای واژگیانی:    ( ویژگیی 4. اشاره به شیعر ییا جملیۀ معیروف    
هیای   ( ویژگی9سازی؛  آیی متداعی، تکرار واژگانی، قافیه باهم

 سازی. نحوی: عدم استفاده از فعل، اسم
های  گی( تحلیل کمّی )بسامد رخداد( ویژ7جدول شمارۀ )

هییای خبییری  گونییاگون معنییایی، واژگییانی و نحییوی عنییوان 
دهد. ناگفته پیدا است که گاه در ییک   وسی را نشان می بیست

های معنایی، واژگانی  عنوان خبری حضور چند مورد از ویژگی
توان مشاهده کیرد؛ بیرای نمونیه، در عبیارت      یا نحوی را می

اسیتعاره )در   هم کیاربرد « خودنمایی پاییز از پنجرۀ زمستان!»
پنیداری )در   پنجرۀ زمسیتان( را شیاهد هسیتیم و هیم انسیان     

یوییو تحیریم، بیازی جدیید     »خودنمایی پاییز(؛ یا در عبیارت  
تیوان دیید و هیم     هم عدم وقوع فعل را می« آمریکا با ایران!

اسییتعاره )یویییو تحییریم(. بییه همییین دلیییل مجمییوع تعییداد   
ار بیشیتر از  میورد( بسیی   941) 7های زبانی در جیدول   ویژگی

هیای خبیری میورد بررسیی در پیژوهش       مجموع تعداد عنوان
 عنوان( است. 781)

 وسی های خبری بیست های زبانی در عنوان ویژگی .7جدول 

 تعداد 

 های معنایی ویژگی

 31 استعاره

 71 مجاز

 97 جاندارپنداری

 1 آمیزی حس

 13 اصطالح

 4 المثل ضرب

 9 معروفاشاره به شعر یا جملۀ 

 های واژگانی ویژگی

 79 آیی واژگانی باهم

 4 تکرار واژگانی

 9 سازی قافیه

 های نحوی ویژگی
 81 عدم استفاده از فعل

 91 سازی اسم

 721 های خبری مورد بررسی کل عنوان

هیای   گفته در جیذابیت عنیوان   پیش  گرچه هر سه ویژگی
رسیید کییه  نظییر مییی وسییی اثرگذارنیید، امییا بییه خبییری بیسییت

هیای معنیایی باشید؛ یعنیی گیزینش       اثرگذارترین آنها ویژگی
هایی نوآورانه و جذاب برای معنارسانی. از دالیل این امر  شیوه

هیای معنیایی در    یکی این اسیت کیه بسیامد رخیداد ویژگیی     
هیای   مراتب بییش از ویژگیی   وسی به های خبری بیست عنوان

خیوبی   ( بیه 7واژگانی و نحوی است، کیه در جیدول شیمارۀ )   
نمایان اسیت؛ دوم اینکیه تنیوع ابزارهیای معنیایی بیشیتر از       

ای کیه هفیت ابیزار     گونیه  ابزارهای واژگانی و نحوی است، به
وسیی شناسیایی شید کیه      های خبری بیست معنایی در عنوان

بیشتر از مجموع ابزارهیای واژگیانی )سیه میورد( و      تعداد آنها
 نحوی )دو مورد( است.

های رایج در زبیان   المثل کارگیری اصطالحات و ضرب به
فارسی متناسب با موضیوع خبیر، بییان اسیتعاری و مجیازی،      

هیای   تیرین ویژگیی   آمیزی از جمله مهیم  جاندارپنداری و حس
 وسی است.  های خبری بیست معنایی عنوان
های معنایی، استفاده از اصطالحات راییج   ان ویژگیدر می

میورد(. ایین یافتیه     13ها بیشتر است ) فارسی از دیگر ویژگی
( اسیت. براسیاس   7933های پژوهش رعییت )  همسو با یافته

های پژوهش وی، یکی از دالیل کاربرد نسبتاً چشیمگیر   یافته
ی هیا  ویژه در عنوان ها در اخبار و به المثل اصطالحات و ضرب

خبری، این است که این عناصیر زبیانی در عیین کوتیاهی و     
اختصار صیوری، دارای گسیترۀ معنیایی و کیاربردی وسییعی      

ای دارند. ایین ویژگیی بیدان     هستند و دامنۀ مصداقی گسترده
ها معمیوالً فشیرده و    المثل علت است که اصطالحات و ضرب

.. هیا و .  هیا، روییدادها، عبیارت    ها، حکایت شدۀ داستان خالصه
( برجستگی صوری و ساختاری، توازن و 7933هستند. رعیت )

داند کیه سیبب شیده     هایی می آهنگی را از دیگر ویژگی  خوش
هیای خبیری    ها شایسیتۀ کیاربرد در عنیوان    المثل است ضرب

هییای پییژوهش حاضییر تعییداد وقییوع    باشییند. البتییه در داده 
مراتب کمتیر اسیت    ها در مقایسه با اصطالحات به المثل ضرب
 مورد(. 13مورد در برابر  4)

تیرین و   پس از اصطالحات، کاربرد استعاره یکیی از مهیم  
هییای خبییری  هییای زبییانی در عنییوان چشییمگیرترین ویژگییی

هیای پیژوهش رعییت     وسی است و این واقعیت با یافته بیست
ترین بستر برای  ( همسو است که تیتر خبری را مناسب7933)

از جملیه کارکردهیای    دانید. وی همچنیین   کاربرد استعاره می
استعاره در اخبار را کارکرد انگیزشی، تحریک و جسیتجوگری  

داند و بر این باور است که کاربرد استعاره سیبب تحرییک    می
حس جستجوگری در مخاطب شده و او را بیه پیگییری خبیر    

 کند. ترلیب می
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