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 شناسي خبر در تلويزيوننشانه

فرزان سجوديدكتر 
*

 *فاطمه عظيمي فردكتر د، 

 

 چكيده

انـد و مخاطبـان بـراي اطـالع از      ترين منابع اطالعاتي تبـديل شـده  ها به سريعدر دنياي امروز رسانه
از ميـان انـواع رسـانه، تلويزيـون كاركردهـاي مختلفـي دارد و       اند.  رخدادهاي جهان به آنها وابسته

المللـي و  بـين  هاي مهم قدرت در عرصهؤلفههاي خبري تلويزيوني با مخاطبان بسيار، يكي از م شبكه
هـاي  اي، حاصل تعامل بـين نظـام  عملكرد تلويزيون به عنوان يك نظام نشانه شوند.ملي محسوب مي

سـاز در خبـر تلويزيـوني     در پژوهش حاضر تالش شده است سـطوح معنـي   .اي متفاوت استنشانه
المللـي  ، شبكه بـين 24تلويزيوني (فرانسضمن بررسي خبرهاي چهار شبكه رو،   اين بررسي شوند. از

شناسي  ماهه، سعي شده است با استفاده از روش نشانه خبر،  شبكه يك و شبكه دو) طي يك دوره سه
عنـوان يـك نظـام     هاي دخيل در توليد متن خبر تلويزيوني به  اي، رمزگانشناسي اليهو رويكرد نشانه

دد حاصل شده است، مطالعه شوند. براي اين منظور، سـه  اي متع هاي نشانه اي كه از تعامل نظام نشانه
سـازي در اخبـار ايـن     هاي دخيـل در معنـي   عنوان رمزگان ساز كالم، تصوير و نوشتار بهسطح معني

اي  شناسـي اليـه   هاي زباني و غيرزباني در آنها، بررسي و الگـوي نشـانه   كاربرد نشانه ها و نحوه شبكه
 شده است.براي متن خبر تلويزيوني ارائه 

 
 اي شناسي اليههاي متني خبر، نشانهرمزگان، خبر تلويزيوني، اليه ها: كليد واژه

 

 
                                                      

 ، دانشيار دانشگاه هنرهمگاني شناسيزبان * دكتراي

      Email: f.azimifard@irib.ir  صداوسيما ، پژوهشگر مركز تحقيقاتهمگاني شناسيدكتراي زباننويسنده مسئول:  *

 12/5/92پذيرش نهايي:        29/2/92تجديد نظر:        30/10/91تاريخ دريافت: 



136 v 1393 تابستان/  )78(پياپي  2م/ شماره يك و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 مقدمه

تـوان  هاي متمايز و خاصي دارند. اين توليدات را مـي هاي جمعي ويژگيتوليدات رسانه
كننـد و  مند عمـل مـي  اي از مفاهيمي در نظر گرفت كه به شكلي نظام عنوان مجموعه به

بـود كـه اعـالم كـرد تـأثير       پردازانـي  نظريهاز نخستين  1لوهانبررسي دارند. مك قابليت
شناسـي،  بسيار بيشتر است. تلويزيون از نظر نشـانه  ،كندتلويزيون از مطالبي كه منتقل مي

 جامعـه  ابزار،. اين سازدمتون را محقق مي كه امكان عرضه شودنظر گرفته ميدر  ابزاري
هـاي  برنامـه  ءسازد. اخبـار همـواره جـز   از مسائل جاري آگاه ميوسيعي از مخاطبان را 

واقـع، سـرعتي كـه پخـش تلويزيـوني از       در«پرمخاطب و جذاب تلويزيون بوده است. 
تواند به كل جمعيت برسد، نقش گـزارش خبـري را در جامعـه بـازتعريف     طريق آن مي

 ).233، ص 1387ترجمه ميراني و دوران،  ،2(دانسي »كرده است
اي از علـم را بـه نـام    ) شـاخه 1916( شناسي عمـومي زبان دورهدر كتاب  3ورسوس«
 (صـفوي،  »دهـد شناسي تشكيل ميترين بخش آن را زبانشناسي بنيان نهاد كه مهمنشانه
نـوع جـوهر و محـدوديت     از هر اي نظام نشانه مطالعه ،هدف اين علم ).34، ص 1379

حـق حيـات دارد و خـود بخشـي از     است. سوسور بر ايـن بـاور بـود كـه ايـن دانـش       
) همـين  21، ص 1379ترجمه اجاللي، ( 4شناسي اجتماعي است. به اعتقاد آسابرگر روان
 گشايد.ها ميرسانه شناسي، راه را براي مطالعهنشانه داعيه
چه آنهـا كـه از عاليـم     ـ  هاي ارتباطيشناسي در بررسي نظاموسعت و قلمرو نشانه«

د و چه آنها كه مفهوم نشانه و رمزگـان را بـه اشـكال ارتباطـات     ان غيرزباني تشكيل شده
هـاي  هـا در حـوزه  پـردازان رسـانه  سبب شده است كه نظريـه  ـ  دهنداجتماعي بسط مي

 .)100، ص 1385 (نامور، »شناسي بهره ببرندمطالعاتي خود از نشانه

نـار  هـا در ك . نشـانه خواننـد گيـري معنـي مـي   چگونگي شـكل شناسي را دانش نشانه

متن «در توليد و مبادله معنا اهميت اساسي دارد. » 5متن« يابند. يكديگر و در متن معنا مي

 »اي دريافت شودطريق رسانه اي توليد و ازعينيت نخواهد يافت، مگر آنكه درون رسانه

 ).336، ص 1384 (سجودي،
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 »رسـد مـي  ها مجراهايي هستند كه از طريق آنها پيام بـه مخاطبـان  حال رسانه هر به«

رسانه تلويزيـون كاركردهـاي گونـاگوني     ،). از ميان انواع رسانه5، ص 1381 (خجسته،

ازجملـه كاركردهـاي    ،رساني، آموزشي، سرگرمي، هنـري و تبليغـاتي  دارد. وجوه اطالع

در كنـار ايـن كاركردهـاي سـنتي، تصويرسـازي،      ايـن رسـانه اسـت.    بنيادين يا عمومي 

سـازي نيـز در زمـره كاركردهـاي     سـازي و گفتمـان  وبسازي، چارچبازنمايي، برجسته

تـرين مجراهـاي ارتبـاطي بـين     امروزه تلويزيون يكـي از اصـلي  گيرد.  تلويزيون قرار مي

 شود. دولتمردان و انبوه مخاطبان قلمداد مي
هـا در حكـم   گيـري رمزگـان اهميـت دارد. رمزگـان    شناسي چگونگي شكلدر نشانه

 پردازند.  عديل، تبيين و توليد معني ميت به كنند كهنهادهايي عمل مي

پس از معرفي رمزگان متن خبـر تلويزيـوني بـا    در پژوهش حاضر تالش شده است 

تلويزيـوني از لحـاظ كـاربرد     اي، اخبار چهار شـبكه شناسي اليهاستفاده از رويكرد نشانه

اسـب  اين رمزگان در سه سطح گفتار، نوشتار و تصوير با يكـديگر مقايسـه و الگـوي من   

كمي روش از دو پژوهش اين در اي ارائه شود.  شناسي اليهخبر تلويزيوني از منظر نشانه

آمار و ارقام  ،ياستفاده شده است. در بخش كم و كيفي براي تحليل خبرهاي تلويزيوني

 هـاي كمـي   و ميـزان نشـانه   هاي جامعه آماريشبكهنوع اخبار انتخاب شده از مربوط به 

هـر آيـتم   هاي مختلـف  شناختي اليهنشانههاي ويژگي ،در بخش كيفيو ارائه شده است 

 است. قرار گرفته در كنار برخي متغيرهاي گفتماني مورد بررسي خبري

   :استاصلي پرسش  دواين پژوهش مبتني بر 

 ؟اند هاي مرجح در اخبار تلويزيوني كدام رمزگان )الف

 هايي دارد؟تلويزيوني چه ويژگيالگوي مناسب خبر  اياليه شناسياز منظر نشانه )ب

 رمزگان

يابند كه در ها هنگامي معني ميشناسي است. نشانهمفهوم رمزگان از مفاهيم بنيادي نشانه
رمزگـان چـارچوبي ارائـه    ) 2007( 1ارتباط با يكديگر تفسير شـوند. بـه اعتقـاد چنـدلر    
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مزگان نباشـد، نشـانه   كنند. چيزي كه در قلمرو رها معني پيدا ميدهد كه در آن نشانه مي
اجتمـاعي، متنـي و تفسـيري تقسـيم      ها را به سـه دسـته  . وي رمزگان)147نيست (ص 

هاي عكاسي، تلويزيوني، هاي جمعي، از جمله رمزگانهاي رسانهكند. چندلر رمزگان مي
فيلمي، راديويي، روزنامه و مجله را چه از جنبه فني و چه از لحاظ قـراردادي، در زمـره   

 ).  148ـ 150دهد (همان، صص اي متني قرار ميهرمزگان

هاي تلويزيوني را در سه نظـام رمزگـاني:   هاي برنامه) نشانه141، ص 1379سجودي (

كنـد. رمزگـان اجتمـاعي عبـارت اسـت از: لبـاس،       بنـدي مـي  اجتماعي، فني و بياني طبقه

دوربـين و   گيرنـد. رمزگـان فنـي   ها و زباني كه به كار ميپردازي، حركات شخصيت چهره

شود و سـرانجام رمزگـان   ، نور، تدوين و استفاده از صدا و موسيقي را شامل ميحركت آن

كند. رمزگان بياني است كه كمـدي  بياني، در متمايز كردن ژانرهاي متفاوت ايفاي نقش مي

 2و هـارتلي  1فيسـك  كنـد. را از تراژدي و اخبار را از مستند تاريخي و جز آن متمـايز مـي  

سازد و بـا  وجه قراردادي رمزگان، آن را قادر به برقراري ارتباط و انتقال معني مي معتقدند؛

كند. آنها رمزگان را بـه دو دسـته   همين قراردادهاست كه فرهنگي هويت خود را حفظ مي

كنند. رمزگان منطقي، قراردادي است. تقسيم مي 4شناختيو رمزگان زيبايي 3رمزگان منطقي

اختي برخالف رمزگان منطقي كه تنها يك سطح داللـت صـريح دارد،   شناما رمزگان زيبايي

از هر دو سطح داللت صريح و ضمني برخـوردار اسـت. ميـزان قـراردادي شـدن در ايـن       

 ).  60ـ 61، صص 1992سطح از رمزگان نسبت به رمزگان منطقي كمتر است (
شـناختي  انهنژاد نيز معتقد است ارتباط تلويزيوني حاصل عملكرد چهار نظام نشـ فرخ

انـد از: الـف) نظـام     هـا عبـارت  شـود. ايـن نظـام   واسطه آنها منتقل مـي   است كه پيام به

گيرد و بيشتر شمايلي اسـت،   هاي تصويري، يعني آنچه درون قاب تصوير قرار مي نشانه

اساس توالي  بررا هاي حركتي كه حركت درون كادر و حركت خودكادر ب) نظام نشانه

هـاي صـوتي كـه انـواع     هـاي موسـيقيايي و جلـوه   ج) نظام نشانهشود، خاصي شامل مي

گيـرد و د)  ها را در برمياي سريالصداهاي غيرزباني و موسيقي متن يا موسيقي فيلمنامه

هـاي گفتـاري و نوشـتاري    هاي زباني به شـكل نشـانه  هاي زباني، يعني نشانهنظام نشانه
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عنـوان  هـا بـه  اي غيركالمـي كـه از آن  هـ هاي كالمي، نشـانه يابند. به جز نشانهتجلي مي

هاي زباني هستند هاي فرعي نظام نشانهشود، در زمره رمزگانهاي پيرازباني ياد مي نشانه

اي شناسي اليـه  ) در رويكرد نشانه246، ص 1387). سجودي (198ـ 199، صص 1385(

بـاني  هـاي غيرز كنـد. رمزگـان  ها را بـه رمزگـان زبـاني و غيرزبـاني تقسـيم مـي      رمزگان

هاي آييني و جز آن هستند. البتـه رمزگـان   هاي اشيا، رمزگان هاي هنري، رمزگان رمزگان

توان گفت، هر رمزگان نظـامي  طور خالصه ميزبان از انتزاع بيشتري برخوردار است. به

 سازد.  از دانش است كه امكان توليد، دريافت و تفسير متون را فراهم مي

 ايشناسي اليهنشانه

مـتن   هـاي  اليـه  ،ايشناسي اليـه بر اساس رويكرد نشانه مقاله تالش شده است در اين 

شـناختي  اي چـارچوبي نظـري و روش  شناسي اليـه نشانه. بررسي شوندخبر تلويزيوني 

شناسـي  هـاي نشـانه  ) بر اساس خوانش انتقادي روش1382و  1387است كه سجودي (

سـجودي در  رائـه كـرده اسـت.    شناسـي ا ساختگرا و بـازتعريف مفـاهيم كليـدي نشـانه    

تعريـف   بسياري از مفاهيم از قبيل متن، رمزگان، رسانه و ابزار را باز ،ايشناسي اليه نشانه

مباني آنچه (ويرايش دوم)  شناسي كاربردينشانه ) در كتاب1387(سجودي كرده است. 

هـاي  لتحليـ «كنـد. بـه اعتقـاد سـجودي،     نامد، معرفي مـي  اي ميشناسي اليهرا كه نشانه

هاي ارتباطي كه در كنش ، چراهستند» شناختي از همان گام اول از نوع تحليل متن نشانه

 ويفقـط و فقـط مـتن اسـت.      ،چـه هسـت   نشانه وجود خارجي نـدارد و هـر   ،واقعي

ـ    ،گر ابتدا در هـر حـال  مفهومي تحليلي است و تحليل ،نشانه« گويد: مي رو  هبـا مـتن روب

و چگـونگي  » نشـانه « ممكن است به ابـزاري بـه نـام    شود و سپس براي تحليل متن مي

 ).202 ، ص(همـان  »اي ديگر متوسل شـود هاي نشانههاي ديگر در نظامهمنشيني آن با نشانه
هاي اي است كه در قالب اليههاي مختلف نشانهمتن حاصل عملكرد نظام به اعتقاد وي،

هـايي   هـاي متفـاوت را نظـام   اگـر رمزگـان  « :افزايديابند. وي ميمختلف متني تجلي مي

هـا؛ بلكـه   گاه متن نه حاصل همنشيني بين رمزگانسوسوري تلقي كنيم، آن 1مشابه النگ
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هـا در  يك بر اساس انتخـاب از آن رمزگـان   هايي است كه هر حاصل همنشيني بين اليه

رمزگـان و مـتن، رابطـه     اما رابطه). 203، ص (همان »اندكنش ارتباطي تحقق عيني يافته

هـا  سله مراتبي و از رمزگان به متن نيست؛ بلكه اين رابطه نيز دوسويه است. رمزگـان سل

اي فيزيكـي  رمزگان اسـت. مـتن پديـده    متن را ممكن و متن پيوسته واسازنده و سازنده

هـاي ديگـري در آن دخيـل    است اما قطعي نيست و ممكن است پيوسته و بـالقوه، اليـه  

نه رسانه؛ بلكه ابزارهايي هستند كه و جز آن،  تلويزيونراديو، ، به اعتقاد سجودي شوند.

تواننـد  يابد. برخي از اين ابزارهـا مـي   ميرا امكان ابالغ به مخاطب  ،آنها واسطه رسانه به

 ، صاي توليـد كننـد (همـان    رسـانه  خدمت بيش از يك رسانه قرار بگيرند و متون چنددر 

ن بيروني و هم سازمان دروني دارنـد. مـتن،   ها، هم سازمااي، اليهدر رويكرد اليه ).243

هـاي  مفهومي تكريري دارد. هر اليه متني، خود متني است كه در كنش متقابـل بـا اليـه   

). بسته 209، ص 1387دهد (سجودي، خود را گسترش مي بودگي متن متني ديگر، دامنه

 تر است.اصليها، ها و يا حتي گاهي، يك اليه نسبت به ديگر اليهبه متن، برخي اليه

هـا  هاي متفاوت آن، تجلي مادي دارند. اين تجلي از طريق رسانه يا رسانهمتن و اليه

گـر در كاركردهـاي   مثابه نظامي داللتتواند بهانتخابي مي پذير است و خود رسانهامكان

يك واحد  مثابه). در اين رويكرد، مفهوم اليه نه به60داللي متن دخيل باشد (همان، ص 

هاي دو سويه با اليه مينه ساختاري، بلكه در حكم يك فضاي داللتي سيال كه در رابطهك

 پذيرد، معرفي شده است.گذارد و از آنها تأثير ميديگر قرار دارد و بر آنها تأثير مي

كنـد.  هاي شنيداري و ديداري تقسيم مـي ها را به دو دسته كلي رسانهرسانه سجودي

هـاي  انـد از گفتـار، موسـيقي و صـداهاي محيطـي و رسـانه       تهاي شنيداري عباررسانه

تلويزيـون   ،در اين ميـان  ).223ـ242ديداري شامل نوشتار و تصوير است (همان، صص 

تـرين  هاي شنيداري و ديداري به گستردهرسانه تواند از هر دو حوزهابزاري است كه مي

ي و ديـداري بـا رويكـرد    هـاي شـنيدار  از تلفيق رسانه (همان). شكل ممكن بهره بگيرد

 شود. اي، الگوي نظري پژوهش حاضر در قالب نمودار صفحه بعد ارائه مياليه
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 اخبار تلويزيون

) خبـر را نقـل   603، ص 1383تعاريف بسياري براي خبر ارائه شده است. عباسي (
هـاي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي، از جملـه      در تمامي عرصـه » رويدادها«و » وقايع«

نـژاد و منصـفي   دانـد. معتمـد   تحوالت سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي مـي   
خبــر، اعــالم و بيــان وقــايع جالــب زنــدگي اجتمــاعي و نقــل عقايــد و «معتقدنــد: 

هـا  اندركاران رسـانه با اختراع تلويزيون، دست). 17، ص 1368» (افكارعمومي است
هاي تصويري به مخاطبـان ارائـه   توانستند گزارش رويدادها و وقايع را در قالب پيام

اولين اخبار تلويزيوني خود را  1سيبيني كه شبكه بي، يعني زما1954از سال كنند. 
ها در پخش كرد و در آن صداي گوينده به همراه نمايش عكس، نقشه و شرح عكس

جمالت كوتاه پخش شد، تا به امروز، نحوه ارائه اخبار دستخوش تحوالت بسـياري  
بـه  خبـر تلويزيـوني   اكنون  ).153، ص 1383ترجمه غفاري، ، 2شده است (پريدمور

معتقـد   3كـاتر . هاي جدي دانشگاهي تبـديل شـده اسـت    موضوعي معتبر براي بحث
ها، داشتن ساختار داستاني، توجه به قولاست كه ايجاز، داشتن منبع، استفاده از نقل

هاي عنوان ويژگيشده بايد بهسبك، قابل فهم بودن و توجه به قوانين جهاني پذيرفته
 . )27ص  ،2010(خبر مورد توجه قرار گيرد 

 روش پژوهش

ش بـه سـه دسـته    ا هـاي آن و دارنـدگان  بر اساس ويژگي ،اگر علم و دانش را در طول تاريخ
اسـت. در ايـن    4گراييپيشاروش دان يا دورهرشته حكيمان چند اول دوره تقسيم كنيم، دسته

صصـان  متخ دوره ،دوم اي در پـي علـم و دانـش بودنـد. دوره    طور حرفهافراد كمي به ،دوره
است. در ايـن دوره كـه بـا پيشـرفت علـم همـراه اسـت،         5گرايي روش دان يا دورهرشتهتك

ــر رشــته ــيدانشــمندان ب ــز م ــد و ژرف اي خــاص تمرك انديشــانه و موشــكافانه آن را كردن
 شناس است. ايـن دوره، دوره هاي متخصص چندرشتهعالمه سوم، دوره كاويدند. اما دوره مي

اسـت. در ايـن    7گرايـي  يا ابـرروش  6گراييفراروش عبارت ديگر، دوره يا به گرايي پساروش
                                                      

1. BBC           2. Pridmore        3. Cotter 

4. premethodism     5. methodism       6. metamethodism 

7. supermethodism 
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هاي مختلف اسـت. دانشـمندان نيازمندنـد كـه نـاگزير در يـك       نياز به همگرايي رشته ،دوره
اطـالع نباشـند.   ها نيز بـي از ديگر رشته ،و در عين حال يابندخاصي تخصص  رشته يا شاخه

شناسـي نيـز بـا    شويم. نشانهرو مياي روبهي و چندرشتهادر اين دوره با راهكارهاي بينارشته
 (ساسـاني،  اي داردرويكـردي چندرشـته   ،رواينها در تعامل است و ازبسياري از ديگر رشته

عنوان روش يا رويكـرد اسـتفاده    به شناسي). در اين پژوهش از نشانه79ـ   81، صص 1389
تحليل مـتن اسـت. ديگـر رويكردهـا در      شناسي يكي از رويكردهاينشانه« شده است. زيرا،

 تحليل بالغـي، تحليـل گفتمـان و تحليـل محتـوا. در حـوزه       ند از:ا تحليل متن عبارت حوزه
كـه   حـالي  شناسي اسـت. در  تحليل محتوا رقيب هميشگي نشانه ،مطالعات رسانه و ارتباطات

شـود،  فاده مـي اي اسـت مـتن رسـانه   »محتـواي «ي براي تحليـل  از روش كما، در تحليل محتو
به دنبـال معـاني    هايي ساختمند تحليل كند وعنوان كليت شناسي تالش دارد متون را به نشانه

 ).8، ص 2002 (چندلر، »پنهان و ضمني است
 يـك،  شـبكه  21سـاعت  بررسي سه بخش خبري سيماي جمهوري اسالمي ايـران ( 

المللـي  بـين  هشـبك  20خبر سـاعت  خبر) و  شبكه 19 ساعت دو و شبكه 22:30 ساعت
تـا   20/1/1389(از تـاريخ   ماهـه  سـه  تقريبـي  در يـك دوره » 241 فـرانس « فرانسه زبان

دليـل انتخـاب ايـن    دهـد.  جامعه آماري پـژوهش حاضـر را تشـكيل مـي     )30/4/1389
هاي مختلف بوده اسـت.  ها، شناسايي چگونگي تنوع متن خبر تلويزيوني در شبكه شبكه

ديگـر، تـالش شـده اسـت     عبـارت   اند. بهانتخاب شدهخبرها بر اساس موضوع مشترك 
 هاي متعـدد بررسـي شـود. اقـالم    چگونگي عرضه يك موضوع خبري مشترك در شبكه

شناسي زباني و هم به لحاظ اند، هم به لحاظ نشانهخبري كه در جامعه آماري قرار گرفته
ضـمن  تـالش شـده اسـت     ،اند. در پژوهش حاضـر بررسي شده ،شناسي تصويري نشانه

المللـي  بين آن با يك شبكه ملي در خبر و مقايسه بررسي چگونگي عملكرد فعلي رسانه
 ئه شود.اخبري، الگويي مناسب براي كاربرد در خبر سيماي جمهوري اسالمي ايران ار

صد خبـر   ، در مرحله اول،گيري هدفمندپس از بررسي و ضبط اخبار به شكل نمونه
پـس از حـذف خبرهـاي تكـراري و      ،در مرحلـه دوم  و با موضوع يكسان انتخاب شـد 

 ، در نهايت هفتاد و شش خبر براي بررسي گزينش شد. سي و يك خبـر از شـبكه  مشابه

                                                      

1. france 24 
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مقايسه شـده   هازبان با آنهاي فارسيبرگزيده و اخبار شبكه ،عنوان خبر پايهبه 24 فرانس
المللـي  عته و بينخبري بيست و چهار سا ، يك شبكه24 تلويزيوني فرانس است. شبكه

يك و دوازده خبـر از   چهارده خبر از شبكه خبر، نوزده خبر از شبكه ،است. در مجموع
 دهند.دو جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل مي شبكه

 هاي پژوهشيافته

 اي، متن خبر تلويزيوني در سـه اليـه  شناسي اليهدر اين بخش با استفاده از الگوي نشانه
 شود.تصوير بررسي مي گفتار، نوشتار و

هاي مختلفـي  گيري و قالب خبري در گونهاخبار از نظر موضوع، مكان، زمان، جهت

اخبار به لحاظ موضوع، مكـان توليـد خبـر،     ،شوند. در پژوهش حاضر توليد و منتشر مي

گيري خبـر  ها، تعداد نماها، گرافيك و جهتتعداد جمله مدت زمان هر خبر، قالب خبر،

 .دهند مياند كه متغيرهاي مختلفي را تشكيل تلفي تقسيم شدهبه انواع مخ

انـد،  چهـار شـبكه تلويزيـوني كـه در ايـن پـژوهش بررسـي شـده         كل اخباراز مجموع 

بـه اخبـار   درصد  8به اخبار اجتماعي،  درصد36به لحاظ موضوع به اخبار سياسي،  درصد47

 .شته استاختصاص دا به اخبار فرهنگي درصد4به اخبار ورزشي و  درصد5اقتصادي، 

اي)، بخشي در (منطقه الملليبخشي از اخبار در گستره جهاني، بخشي در گستره بين

، بـه  1بخشي در گستره محلي براي مخاطبان اهميت دارند. اخبـار جهـاني   و گستره ملي

شود كه براي مخاطبان در تمام كشورها اهميت خبـري دارنـد، ماننـد    اخباري اطالق مي

اي)، جمعـي از ملـل و   (منطقـه  2المللـي  سازمان ملل متحد. اخبـار بـين   هايگيريموضع

روابط تجاري دو كشور  ماننداي دارند. گيرند و بيشتر، ماهيت منطقهميكشورها را در بر

نيـز آن دسـته از خبرهـايي     3المللي. اخبـار ملـي  هاي بينو يا تحوالت مربوط به اتحاديه

ملي و منافع عمومي جامعه مربـوط   ام در عرصهكه به تحوالت و كاركرد يك نظ هستند

مربـوط بـه يـك ايالـت،      4شوند، مانند برگزاري انتخابات شوراي شهر. اخبار محلـي مي

 ).37ــ 38، صـص  1388 ،عباسـي ( استان، شهر و يا روستاست مانند افتتاح يـك كارخانـه  
                                                      

1. global news       2. international news       3. national news 

4. local news  
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 درصـد 12المللـي،  بين نوع درصد در39ملي،  نوعاز اخبار پژوهش حاضر در  درصد47
 گيرند.ي جاي ميحلم نوعدر  درصد2جهاني و  نوعدر 

 شـوند. دربـاره  خبرها از نظر مدت زمان به سه دسته كوتاه، متوسط و بلند تقسيم مي
هـا، قـوانين   مدت خبرها، استاندارد واحدي وجود نـدارد، امـا بـر اسـاس عـرف رسـانه      

سـطر و مـدت    4ون حداكثر در راديو و تلويزي ؛1اي ايجاد شده است. خبر كوتاهنانوشته
 45؛ حدود هفت سطر و مدت آن بـه طـور متوسـط    2آن كمتر از سي ثانيه، خبر متوسط

همـان،  ( حدود ده سطر و مدت متوسط آن بيش از شصت ثانيه اسـت ؛ 3ثانيه و خبر بلند
اخبـار كوتـاه و   را  درصـد 21از اخبار پژوهش حاضر را اخبار بلنـد،  درصد 71). 35ص 

 دهند.توسط تشكيل مياخبار مرا  درصد8

 متني نوشتار اليه

كننـد در كمتـرين زمـان ممكـن، بيشـترين اطالعـات را بـه        هاي خبري تالش ميبرنامه
مخاطبان خود ارائه دهند؛ در نتيجه صفحه تلويزيون با سه يا چهـار قـاب اطالعـاتي پـر     

ود كـه  طراحي ش »يسي ان ان«اين امر سبب شده است تا چيزي شبيه به ظاهر «شود. مي
اي از خبـر  خواند و در عين حال زيرنوشـته طي آن مجري برنامه خبر، متن خبري را مي

اي از تصوير نيز اطالعات ديگري به بيننـده داده  گويد و به احتمال، در گوشهديگري مي
 ).  229ص ، 1388، ترجمه قاسميان، 5و بولتر 4(گروسين» شودمي

خبري را مقايسه كنيم، بيشترين ميـزان   شبكهشناسي، نوشتار چهار اگر از منظر نشانه
اسـت. ايـن شـبكه در     24 فـرانس  استفاده از نوشتار در قاب تصـوير متعلـق بـه شـبكه    

كند و برخي از خبرها را نيز بـا زيرعنـوان   هاي اصلي خود از زيرنويس استفاده مي عنوان
ر حـين ارائـه بخـش    اين، زيرنويس مربوط به خبرهاي روز نيز د بر دهد. افزونارائه مي

 خبري در برابر ديدگان مخاطب قرار دارد.
 زه قلم) نيز شـبكه فـرانس  اهاي پيرازباني (رنگ قلم، نوع فونت و اندبه لحاظ كاربرد داللت

عملكرد بهتري داشته است و از رنگ قلم و اندازه و نـوع نگـارش آن بـراي برجسـتگي و      24
 يك، دو و خبر قرار دارند. هايشبكه، شبكهتأكيد بيشتر استفاده كرده است. بعد از اين 

                                                      

1. short news        2. medium news       3. long news 
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 اي از كاربرد نوشتار در تصويرـ نمونه1تصوير 

 

 

 

 

 كالم يا گفتارمتني اليه 

هاي متني گفتار (زباني و پيرازبـاني)، موسـيقي، سـكوت و    در پژوهش حاضر، از ميان اليه
اليه كالم يا گفتـار   اند، تنهاشنيداري قابل طرح صداهاي محيطي كه همگي در سطح رسانه

اي، نظـامي   ) معتقد است نظام نشانه2009( 1(زباني) مورد بررسي قرار گرفته است. هليدي
منـد  كـه زبـان، منبـع نظـام    شود و از آنجـايي معنايي است كه در آن معني خلق و تبادل مي

). وي 320(همـان، ص   شـود  اي خوانده مـي  نظامي نشانهسازي و تبادل معني است، معني
ترين منبع قدرت است (همـان،   بشر، زبان بزرگ اي هاي نشانه نظامافزايد از ميان تمامي مي

گيـري   ، نوع خاصي از معني است كه قابليت انداز»اطالعات«). اما به باور هليدي 321ص 
). در اين بخش تالش شده است با انتخاب برخي متغيرهاي زبـاني،  322دارد (همان، ص 

 گيري كنيم.هاي خبري اندازهبخش رساني را درنوع اطالع

ادبي، هر واژه و عبـارت و چگـونگي    -) معتقد است از لحاظ زباني1388عباسي (
رو،  ايـن  اي دارد. ازترتيب قرار گرفتن آنها در يك متن، براي مخاطـب، معنـي ويـژه   

اي ويرايش و پردازش كننـد كـه بـراي    گونهويراستاران خبر بايد نمادهاي زباني را به 
حال در سطح كالمي اسـت  ). در هر140مخاطب، قابل فهم و درك باشند (همان، ص 
دهنـد، مطـرح   هاي داللتي را تشكيل ميكه متغيرهاي مختلف زباني كه رمزگان و نظام

شوند. شايان ذكر است كه متغيرهاي بيشتري در اين بخش مشخص شده بودند، اما  مي
هـاي معلـوم و   داشـتند (ماننـد سـاخت    در حين بررسي، متغيرهايي كه بسامد كمتـري 

 وجه و جز آن) حذف شدند. مجهول و مقوله
                                                      

1. Halliday 
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در نهايت، از ميان متغيرهاي مختلف توليد و درك متن، چند متغير زباني يا سـاختار  
 اند از: است كه عبارتگفتماني مورد توجه قرار گرفته

شـود. گـزينش   نيز خوانده مـي  1دهياين ساختار گفتماني نام .الف) گزينش واژگان
به شكل طبيعي براي بيان  ها برخي واژه«واژگان به معني انتخاب واژگان خاص است. 

هاي ارزشي و معرفتـي  ، مانند زشت يا زيبا، اما برخي ديگر به نظامروند كار مي بهنظر 
، 1998، 2دايـك (ون  »ها بستگي دارند، مانند دمـوكرات و جـز آن  فرض پنهان در پيش

  ).1989 ،3و فركالف 31ص 
گيري يا سوگيري كه جهت ترين متغيري است اصليكاربرد واژه و عبارات ارزشي، 

 هاي مختلـف و عبـارات   دهي نامدهد. در اين بخش، انواع صفات،  در خبر را نشان مي
گيـري  انـد. جهـت  شـده  يبندارزشي محاسبه و در دو دسته كلي مثبت و منفي تقسيم

بار ارزشي مثبت دارند، براي تأييد، موافقت، سـتايش،   هايي كهمثبت با استفاده از واژه
گيري منفي نيز با اسـتفاده  گيرد؛ جهتتجليل ... از شخص، گروه يا نهادي صورت مي

هايي كه بار ارزشي منفي دارند، براي نشـان دادن انتقـاد، مخالفـت و كوچـك      از واژه
 ). 72ص ، 1381مهر،رود (محمديشمردن شخص، گروه يا نهادي به كار مي

طول جمله يكي از متغيرهـايي اسـت كـه قطعيـت جملـه را نشـان        .ب) طول جمله
كـاري  كاري است و پنهـان پنهان ) معتقد است كه پرگويي نشانه1994( 4دهد. هايمن مي

داشتن شنونده يا خواننده از حقايق است بنا به هر دليلي كه باشد، برخاسته از بيگانه نگه
عنـوان يكـي از عوامـل    ). در پژوهش حاضر، جمله كوتاه به1385 زاده، (به نقل از آقاگل

قطعي و در مقابل، جمله بلند به نشانه يكـي از عوامـل غيرقطعـي در نظـر گرفتـه شـده       
هاي مشـتق و مركـب   هاي ساده در مقابل جمله كوتاه همچنين معادل جمله است. جمله

 در نظر گرفته شده است.
گردد، يعني ارائه نظرهاي مخالف ارائه باز مي به شيوهخبر  در ارائه تعادل .تعادل ج)

يا موافق موضوع خبر، به يك ميزان و اندازه. تعادل در شـكل يـا ذات ارائـه خبـر قـرار      
). 131، ص 1385ميرفخرايــي، ( آن نهفتـه اســت  نـدارد، بلكــه در شـكل يــا فـرم ارائــه   

 كند.توصيه مي ميرفخرايي براي متعادل به نظر رسيدن خبر، رعايت سه اصل را
                                                      

1. naming       2. Van Dijk       3. Fairclough 

4. Haiman 
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 گيرد:بررسي آوا با دو شاخص انجام مي .آوا. 1
(در اينجـا نظرهـاي موافـق و مخـالف      هـاي متعـدد  قولارائه منابع، مصاحبه و نقل ـ

 مدنظر نيست، تنها تعدد منابع مطرح است).
 .ارائه منابع متعدد مخالف و موافق ـ
هـاي  خبـر از صـحنه   ترين شاخص اين مبحث، تعدد صـحنه و ارائـه  مهم .صحنه. 2

 مختلف خبري است.
اينكه براي مثال، پرداختن به داليل و نتايج خبر از زواياي مختلف،  .داليل و نتايج. 3

داشـته باشـد، موجـب    تواند در برچرا خبر اتفاق افتاده است و اين اتفاق چه نتايجي مي
 ).141ـ142، صص (همان شود تا يك خبر متعادل به نظر برسدمي

متغيرهاي تعدد مصاحبه و نقـل و قـول و تعـدد نمـا بـه عنـوان        ،ش حاضردر پژوه
 اند. د، مورد بررسي قرار گرفتهنسنجمتغيرهايي كه ميزان تعادل را مي

ارائـه خبـر    به اين ترتيب، در بخش متن خبري متغيرهـاي مختلفـي همچـون نحـوه    
قـول)، تعـداد    ه، نقلقول (مصاحب خبرنگار) تعدد نقل -راوي و گوينده-(گوينده، گوينده

هاي ارزشي، تعابير و اصطالحات (مثبـت و منفـي) انتخـاب    و واژه جمله (كوتاه و بلند)
درصـد  58بـا   24 فـرانس  دهد، الگوي اصلي ارائه خبر در شـبكه  ها نشان مي شدند. يافته

خبـر اسـت.    بسامدترين الگو در شبكهدرصد كم7راوي است. البته اين الگو با  -گوينده
درصـد بـه ميـزان برابـر     36خبرنگار بـا   -يك نيز از اين الگو و الگوي گوينده كهدر شب

خبـر از طريـق گوينـده اسـت و      دو الگوي غالب ارائـه  استفاده شده است. اما در شبكه
 خبرنگار اختصاص دارد. -كمترين ميزان، به الگوي گوينده

ل ساختن خبر است. بـر اسـاس   هاي متعادهاي متعدد يكي از راهها و مصاحبهقولارائه نقل
قول و كمتـرين ميـزان مصـاحبه بـه شـبكه دو      هاي بررسي شده، بيشترين ميزان كاربرد نقلداده

هـا  شـبكه  طور كلي، ميزان استفاده از نقل قول نسبت بـه مصـاحبه در همـه   اختصاص دارد. به 
ابد. اين نكته را نيـز  ي اختصاص مي 24 فرانس بيشتر است. البته كمترين ميزان نقل قول به شبكه

 ها از صداي اصلي متن (دو باند) استفاده شده است. شبكه بايد اضافه كرد كه در كليه
تـر هسـتند.   هـاي كوتـاه پرابهـام   ها و متون طـوالني در مقايسـه بـا جملـه    جمله

هاي كوتـاه بـه   هاي كوتاه صراحت بيشتري دارند. بيشترين ميزان كاربرد جمله جمله
درصـد) اختصـاص دارد.    39دو (  درصد) و كمترين آن به شـبكه  59( 24 فرانس شبكه
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 هاي خبـر و يـك نيـز برابـر بـوده اسـت      هاي كوتاه و بلند در شبكهاندازه طول جمله
 درصد بلند). 54درصد كوتاه و  46(

 ها از نظر طول جملهمقايسه شبكهـ 2نمودار 

 

 

 

 

 

 

دهد، كـاربرد واژه  را نشان مي گيري يا سوگيري در خبرترين متغيري كه جهتاصلي
هاي مختلـف  دهيو عبارات ارزشي است. در بررسي اين متغير، انواع صفات ارزشي، نام

طـور كلـي،    و عبارات ارزشي محاسبه شدند. الزم است به اين نكته اشاره شـود كـه بـه   
نكته قابل توجـه در اينجـا تمـايز قايـل شـدن بـين       كاربرد صفت بايد در خبر كم باشد. 

هاي  بر اساس دادهناجوانمردانه) است.   شديد) و ذهني (حمله  فات عيني (مانند حملهص
يـك بـيش از ديگـر     هـاي ارزشـي منفـي در شـبكه    به دست آمـده، ميـزان كـاربرد واژه   

در رتبه سوم قرار دارد. كمترين  24 فرانس خبر در رتبه دوم و شبكه هاست. شبكه شبكه
هـا، كـاربرد   شـبكه  دو اختصاص دارد. در كليـه  يز به شبكههاي منفي نميزان كاربرد واژه

هاي ارزشي مثبت و منفي بيشتر در اخبار سياسي، بعد از آن در اخبـار اجتمـاعي و   واژه
 سپس در اخبار اقتصادي ديده شده است.  

هـا يـا    يكي ديگر از نكات قابل توجه در اخبار فارسي، تكرار است، تكـرار واژه 
اي، گـاهي تكـرار بـه مرحلـه اخـالل      وان گفت در متون رسـانه تمضامين مشابه. مي
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شـوند و يـك پيـام بـه     كه متون خبري به متون تبليغي تبديل مـي طوري  رسد به مي
) در بررسـي  1388شود. سـروي زرگـر (  هاي مختلف براي مخاطب تكرار ميشكل

ته مهـم ايـن   اما نك«... كند  تبليغات بازرگاني، ضمن اشاره به مسئله تكرار اظهار مي
گوينـد كـه   كار بسته شده در اين متون به مخاطب نمـي اي به است كه ساختار نشانه

كنند كه چيزي شنيده نشود؛ گويند و تكرار ميچيزي شنيده شود بلكه آنها آنقدر مي
» دهـد  نوعي هياهو كه همه افراد (از كودك تا كهنسال) را مخاطـب خـود قـرار مـي    

دارد كـه در مـتن تبليغـي و بـه     ) نيز عنوان مي1385). ميرفخرايي (143(همان، ص 
شود، بسيار زياد اصطالح، پروپاگاندايي، ميزان استفاده از آنچه صنايع ادبي ناميده مي

كاهد. گيرد و از ميزان اطالعات آن مياست. استفاده از اين صنايع انرژي متن را مي
كننـده  ي غيرخبري خسـته هاگويي در يك متن تبليغي، با تكرار يك مطلب و يا كلي

 ).169ـ 172رو هستيم (همان، صص  روبه
درصد از اخبار 87ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه در مجموع در  نكته

درصـد باقيمانـده نيـز اخبـار      13ها و تعابير ارزشي استفاده شـده اسـت.   سياسي، از واژه
درصد از اخبار اجتماعي نيـز بـا    82اند.  اند كه صرفاً به وقوع حادثه پرداختهكوتاهي بوده

اند. در اخبار ورزشي، اقتصـادي و فرهنگـي ايـن    ها و تعابير ارزشي همراه بودهبيان واژه
 يابد.  درصد كاهش مي 50ميزان به 

 هاي ارزشي در هر خبرـ ميانگين كاربرد واژه3نمودار 
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 متني تصوير اليه

دارد كه تصـوير همچـون دنيـايي    اظهار مي» 2ن و تصويرمت«اي با عنوان در مقاله 1باردن
شناسـي هنـوز بـه    رسد و قوانين اين جهان در حـوزه نشـانه  نظر مي پيچيده و ترسناك به

كه اغلـب تصـوير و مـتن    افزايد، اين در حالي است درستي شناخته نشده است. وي مي
از همـان روزهـاي    ). قدرت تصوير98، ص 1979اند (آميختههمراه هم هستند و در هم

 نخستين پخش تلويزيـوني در امريكـا بـر خبرنگـاران روشـن بـود. در آن زمـان شـبكه        
بر سه نقش تصوير در تلويزيون تأكيد داشت: زنده بودن، اثبـاتي بـودن و در    3اس بيسي

بينـد،  لحظه بودن. نشان دادن حادثه بدون تكرار آنچه مخاطب خود در باند تصـوير مـي  
هـا شـد (ميرفخرايـي،    خبر تلويزيوني و برتري آن بـر سـاير رسـانه   موجب واقعي شدن 

طور مستمر قادر است بـا اسـتفاده از منـابع    ). خبر تلويزيوني به176ـ177، صص 1385
موضـوع گـزارش يـا     هايش را از طريق ارائه تصـاوير مسـتدل دربـاره   خبري خود، گفته

ار بـا كيفيـت بـاال را تصـاوير     هاي زنده اثبات كند. اعتقاد بر اين است كـه اخبـ  مصاحبه
سازند و سپس متن خبـر  كنند. در فرايند توليد خبر، ابتدا تصاوير خبري را ميهدايت مي

 كنند.را بر اساس تصاوير تنظيم مي
تصوير، دو نوع تصـوير ثابـت و متحـرك در جامعـه آمـاري بررسـي        در سطح اليه

چون حركات دست و صـورت   هاييهاي ديداري، رمزگانشدند. البته در بخش رمزگان
گوينده خبر، لباس گوينده و انواع نما قابل بررسي هستند اما در اين پـژوهش، تنهـا بـه    

هـاي  هاي تصوير پرداخته شده است. تصـوير متحـرك بـه پخـش فـيلم     بررسي رمزگان
خبري اختصاص دارد و تصوير ثابت مربوط به اسـتفاده از هرگونـه نمـودار، جـدول و     

كه عمده تصاوير خبري در پـژوهش حاضـر از منـابع    ست. از آنجايي گرافيك در خبرها
هـاي  و جز آن) گرفته شـده بودنـد، بررسـي تصـاوير در شـبكه      4مشتركي (مانند رويترز
كرد، بنابراين در سطح مـتن خبـر، تنهـا تعـداد     داري را ارائه نميمختلف اطالعات معني

 نماها بررسي شد. 
ها، براي نشان دادن محـل حـوادث در جامعـه    قشهكاربرد گرافيك بويژه در نمايش ن
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خبرهـا از گرافيـك    درصـد  77آماري پژوهش حاضر بيشتر بوده اسـت. در مجمـوع در   
بـا   24فـرانس  انـد، سـهم شـبكه   استفاده نشده است. در ميان خبرهايي كه گرافيك داشته

يك و  درصد كمترين ميزان بوده است. شبكه 1خبر با  درصد، بيشترين و سهم شبكه10
 اند.  درصد را به خود اختصاص داده 4درصد و  8دو نيز به ترتيب 

 ها از نظر ارائه گرافيك خبريمقايسه شبكه ـ 4 نمودار

 

 

 

 

 

 

دارد كه نمـايش خبـر   هاي خبر تلويزيوني اظهار مي) درباره ويژگي1382مسعودي (
ي خبري در جذب هاتلويزيوني با تنوع تصاوير، صوت و رنگ همراه است و نقش فيلم

 1). محاسبه ميانگين تعـداد نمـا (هـر كـات    120مخاطب اهميت بسيار دارد (همان، ص 
نشان داد كـه ايـن شـبكه     24فرانس شده در شبكه تصوير) در هر دقيقه از اخبار بررسي

نما پخش كرده است. تعداد نماهـا در هـر دقيقـه خبـر در      9طور متوسط در هر دقيقه به
 نما بود. 18دو  نما و در شبكه 15 هاي يك و خبرشبكه

گاه تصـوير اسـت و   تواند داشته باشد: يا تكيهمتن در ارتباط با تصوير دو كاركرد مي
سازد و يا به نوعي پيام تصـوير  پيوندي ميان تصوير و موقعيت در فضا و زمان فراهم مي

مـتن و تصـوير    اي متقابـل ميـان  كند. در كاركرد دوم، رابطهرا دوباره پخش و منتشر مي
در اين زمينه شايان توضـيح و تفسـير بيشـتر     2رسد ديدگاه بارت برقرار است. به نظر مي

                                                      

1. Cut        2. Barthes   

شبكه فرانس 24   %10
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بدون گرافيك %77



 v 153 شناسي خبر در تلويزيون نشانه

مانند عنوان آگهي) كه پيوندي ميان تصوير و بافـت  گاه متني است (تكيه 1است. لنگرگاه
سـازد. بـراي مثـال، در    كند و متن آگهـي را بـا مخاطـب آن متناسـب مـي     آن فراهم مي

گويد كـه مـتن موضـوع را    ، عنوان عكس با استفاده از كلمات به ما ميهاي خبري عكس
مطـرح   2چگونه بايد خواند. بارت ايده لنگرگاه را همراه با ايده ديگري به نـام بـازپخش  

كند. بازپخش، ارتباط متقابل ميان متن و تصوير است كه در آن هر يك نقش خود را مي
. اين تكنيك بيشتر در سازد به هم مربوط ميرا در كل پيام دارند. بازپخش توالي تصاوير 

دهـد كـه    تـر مـي  رود. متن يـك آگهـي، اطالعـاتي افـزون    هاي متحرك به كار مينقاشي
شود.  خواننده را به تفسيري خاص از كل آگهي و تفسيري خاص از تصوير رهنمون مي

اشيم، امـا لنگـر   توانيم تفسيرهاي متفاوتي داشته ببينيم مي درواقع، ما از تصاويري كه مي
 ).31، ص 1388سازد (سارلي،  ما را به معنايي به نسبت خاص متوجه مي

اي متقابـل ميـان مـتن و تصـوير برقـرار       رسد كه رابطهدر خبر تلويزيوني به نظر مي
توان گفت بين تصوير و شود و مياست. متن خبر تلويزيوني بر اساس تصوير نوشته مي

ن پيوند برقرار است. در كل خبرهاي بررسي شـده، بـويژه   متن، رابطه انسجامي و يا هما
 چنين پيوندي نمايان است.   24 فرانس در شبكه

با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، خبـر مطلـوب تلويزيـوني خبـري خواهـد بـود كـه از        
تلويزيون (نوشتار، گفتار و تصوير) به بهترين وجه اسـتفاده كنـد.    هاي متني رسانه تمامي اليه

بيش از آنچه اكنون هست، صورت گيـرد.   تواند خبرهاي داخلي ميدر  اده از اليه نوشتاراستف
. كـم كـردن بـار    تري كـرد  استفاده مطلوبتوان از متغيرهاي زباني نيز مي سطح اليه گفتاردر 

هـاي  ترين تفاوت بـين شـبكه  هاست. در پژوهش حاضر عمدهترين بخش تبليغي خبر از مهم
متني نوشتار و گرافيـك در خبـر،    عالوه بر استفاده مناسب از اليه 24 فرانس داخلي و شبكه

كالم يا گفتار ذكر شده است. در اين اليه است كـه   هاي زباني در اليهكاربرد نشانهتفاوت در 
 گيرد.  هاي ضمني صورت ميبيشترين معناسازي در خبر، بويژه از طريق داللت

 گيريبحث و نتيجه

هـاي خبـري   شبكه .اندترين منابع اطالعاتي تبديل شدهها به سريعانهرس ،در دنياي امروز
ملـي  و  المللي عرصه بينو بازيگران اصلي  هاي مهم قدرت مؤلفهتلويزيوني نيز در زمره 

                                                      

1. anchorage       2. relay  
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داننـد.   در هـر كشـور مـي   » قـدرت چهـارم  « هـا را  رسانهتا جايي كه  شوند محسوب مي
علـم  معني و بازنمايي ارتبـاط دارد. بـا    هاي مختلف خود، با توليدشناسي در شكل نشانه
سازي آنها آگاهي يـابيم. در   معنا ها و نحوهاي نشانهتوانيم از نقش رسانه مي شناسي نشانه

اي مورد بررسي شناسي اليه مقاله حاضر تالش شده است اخبار تلويزيوني از منظر نشانه
 قرار گيرد. 

اي هـاي نشـانه  حاصل تعامل بين نظـام  اي،عنوان يك نظام نشانهعملكرد تلويزيون به
هاي متني متعددي تشـكيل  دهد، متن از اليهاي نشان ميشناسي اليه متفاوت است. نشانه

ها، هم سـازمان بيرونـي   اند. البته اين اليههاي متفاوت شده است كه خود حاصل رمزگان
اي، مـتن  شناسي اليهو هم سازمان دروني دارند. در اين مقاله با استفاده از رويكرد نشانه

خبري تلويزيوني در سه اليه نوشتار، گفتار و تصوير تحليل شده است. همچنـان كـه در   
ها نشان داده شـد، ميـزان كـاربرد نوشـتار در قـاب تصـوير در شـبكه        بخش تحليل داده

رسد كه وابسـتگي  هاي داخلي بيشتر بوده است. به نظر ميدر مقايسه با شبكه 24 فرانس
در مقايسـه بـا    24 فرانس فرهنگ نوشتاري، دليل كاربرد بيشتر نوشتار در شبكه بيشتر به

هاي داخلي باشد. در بخش گفتار نيز به بررسي چند نمونه از متغيرهـاي گفتمـاني   شبكه
ايم. از ميان كاربرد عوامل قطعي، بيشـترين تفـاوت بـين دو شـبكه، بـه كـاربرد        پرداخته

هـاي  اختصاص داشت. در زمينه كـاربرد واژه  24 فرانسهاي كوتاه بيشتر در شبكه جمله
يك مشاهده شـد. در   هاي منفي در شبكهارزشي مثبت و منفي نيز، بيشترين كاربرد واژه

ها ديده شد، تنها ميـزان نمـا   شبكه تصوير، انسجام بين تصوير و كالم در همه بخش اليه
بـود. سـهم شـبكه     24 انسفـر  هاي داخلي بـيش از شـبكه  در هر دقيقه خبر در شبكه

هـاي  نيز از كاربرد گرافيك و نمودار به عنوان تصـوير ثابـت بـيش از شـبكه     24 فرانس
ها مشاهده شد، در توزيع داخلي بود. به اين ترتيب، همان گونه كه در بخش تحليل داده

هـاي  و شـبكه  24 فـرانس  هاي زبـاني و تصـويري در شـبكه   يك از نشانه و فراواني هر
رسـد بـه لحـاظ نظـري، خبـر      شود. به نظر مـي  هاي قابل توجهي ديده ميتفاوتداخلي 

تصوير، گفتار و نوشـتار   مطلوب تلويزيوني خبري خواهد بود كه از امكانات هر سه اليه
به خوبي بهره برده باشد. در غير ايـن صـورت، خبـر تلويزيـوني بـه خبـر راديـويي يـا         

ه پيش از اين گفته شد، بسته به متن، برخـي  اي تبديل خواهد شد. همان گونه كروزنامه
هـاي  تـري دارنـد؛ اليـه   هاي متني حضور ثابتشوند و در تجليتر تلقي ميها اصلي اليه
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تـر  كننـده  اصـلي تعيـين   تـر از اليـه  ايهاي حاشيهديگر نيز متغير هستند. البته گاهي اليه
د. در خبر تلويزيـوني نيـز دو   كنتر معني خود را از آنها دريافت ميشوند و اليه ثابت مي
اي حاشيه عنوان اليهنوشتار به اي ثابت هستند و اليهاصلي تصوير و كالم، جزء اليه اليه

كند. خبر مطلوب تلويزيوني خبري اسـت كـه   به دو اليه اصلي در انتقال معني كمك مي
 ها براي انتقال معني استفاده كند.اين اليه از همه

 پيشنهادها

بيشـترين   ،شود در كمترين زمان ممكننوشتار در قاب تصوير تالش مي ح اليهدر سط ـ
كه متن خبـر  يعني در حالي ؛. استفاده بهينه از قاب تصويرشوداطالعات به مخاطب ارائه 

اطالعات ديگـري   ،احتمالبه كند و از خبر ديگر حكايت مي يسي، زيرنوشود خوانده مي
همـه ايـن تمهيـدات بـراي جلـب توجـه        شـود. مـي  ئهارابه بيننده نيز در گوشه تصوير 

در پژوهش حاضر نشان داده شـد كـه در اخبـار داخلـي،      شود. مخاطب به كار گرفته مي
تـوان ميـزان اطالعـات ايـن سـطح را       شود و مـي  كمتر از رمزگان نوشتار بهره گرفته مي

 افزايش داد.
. بـا ايـن حـال    ي دارنـد هاي كوتاه ابهـام بيشـتر  در مقايسه با جمله بلندهاي جملهـ 
رسـد ايـن    هاي بلند دارند. بـه نظـر مـي    هاي داخلي بيشتر گرايش به كاربرد جمله شبكه

 مسئله بايد در خبرنويسي تلويزيوني مورد توجه قرار گيرد.
انـد،  امروزه اخبار و مستندهاي تلويزيوني بيشتر شكل سرگرمي بـه خـود گرفتـه    ـ

اي ي خبـري و مسـتند خـود، از نظـام نشـانه     هـا زيرا براي به تصوير كشـيدن داسـتان  
كننـد. حاصـل كـار همـان چيـزي اسـت كـه در        دراماتيك و ملودراماتيك استفاده مي

و   information شـود و تركيبـي از دو واژه   خوانـده مـي   infotainmentاصـطالح  
entertainment   اســتفاده از الگــوي 1387 ،1اسـت (ســجودي بــه نقـل از بودريــار .(

ـ  هاي خبري دنيا تبديل شـده اسـت،   اوي كه امروزه به الگوي رايج در شبكهر گوينده 
هـاي  گيرد. البته اين الگو هنوز به الگـوي غالـب در شـبكه   در همين زمينه صورت مي

 تواند بيشتر مورد توجه قرار گيرد. داخلي تبديل نشده است و مي

                                                      

1. Baudrillard 
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شـود.   مـي افزايش تعداد نما در هر كات تصوير، موجب كـاهش تمركـز مخاطـب     ـ
مورد است كه ايـن   16هاي داخلي  پژوهش حاضر نشان داد؛ ميانگين تعداد نما در شبكه

 تعداد قابل كاهش است.

رو، الزم  كم بودن گروه صفتي در خبر، يكي از معيارهاي خبرنويسي است. از اين  ـ
 هاي ارزشي خودداري شود. است تا حد امكان از كاربرد واژه

تلويزيوني به سبك هرم وارونه، شكل غالب خبرنويسـي  در حالي كه خبرنويسي  ـ
هاي داخلي مورد بررسي بود، ايـن مـورد كمتـر در نمونـه خـارجي (شـبكه        در شبكه
شود درخصوص عالقه مخاطب به خبرنويسي به  ) مشاهده شد. پيشنهاد مي24فرانس 

 شيوه هرم وارونه، پژوهشي انجام گيرد. 

هـاي   ايانه، ميزان كاربرد گرافيك در خبر در شـبكه مندي از ر با توجه به امكان بهره ـ
 داخلي قابل افزايش است.  
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