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بررسی عنوان های خبری 20:30 از دیدگاه بالغی
دکترزینبافضلی*،دکترفاطمهاحمدینسب

چکیده
هدفازانجامپژوهشحاضر،بررسیآرایههایادبیدرعنوانهایبخشخبری20:30بودهاستکهیکی
ازبخشهایجذابوپربینندهرسانهملیبهشمارمیرود.اینپژوهشکیفی،درچارچوبتقسیمبندی
منظور این برای است. انجامشده هدفمند نمونهگیری با و محتوا تحلیل بهروش بالغیشمیسا، فنون
رادر تا1395/10/30کهدرحدود218عنوانخبری تاریخ1395/10/1 از ماه، عنوانهایخبرییک
از درصد( 75( خبری عنوان 158 در که است آن از حاکی یافتهها است. شده جمعآوری برمیگیرد،
آرایههایادبیبهرهگرفتهشدهاستوتنها25درصدآنها،بدونآرایههایادبیبهکاررفتهاند.کنایه)20/25
درصد(،تشبیه)12درصد(وتضاد)11/39درصد(ازآرایههایپرکاربردومبالغه)0/63درصد(وتلمیح
)0/63درصد(ازکمبسامدترینهادرعنوانهایخبریبودهاند؛ازیافتههایدیگرمیتوانبهاستفادهاززبان
عامیانهدربخشخبری20:30بهعنوانیکابزاربالغیبرایایجادهمدلیبامخاطباشارهکرد.عالوهبر
این،در2/75درصدعنوانهایخبریازآرایههاییاستفادهشدهاستکهرابطهمعناییآنهاشفافنیست
ودرکمفهومرادشوارساختهاند.عالوهبراین،بررسیوتحلیلعنوانهابیانگرآناستکهازآرایههای
ادبینهتنهادراطالعرسانیرویداد،بلکهدرشکلدهیبهپیامیاجهتدادنبهدیدگاهمخاطبنیزاستفاده

شدهاست.
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مقدمه
زبانمهمترینابزارارتباطیبشراستکهبهتمامفعالیتهایمتمدنانهویجهتمیدهد
که مدتهاست دانست. زبان را حیوان و انسان اصلی تمایز وجه میتوان ازاینرو، و
جنبههای با آن ارتباط و زبان مطالعه به مختلف، پژوهشگرانحوزههای و زبانشناسان
گوناگونزندگیبشریمیپردازند.یکیازاینجنبهها،تأثیرزبانوارتباطآنباقدرت
است.رسانهرامیتوانمهمترینتجلیگاهزبانبهعنوانابزارقدرتدانستکهبااستفاده
ازآن،ایدئولوژیوپیامخودرابهمخاطبمنتقلمیکند.صاحبنظرانوفعاالنحوزه
خبرنگاری،خبرراگزارشواقعیتوپیامیکهاحتمالصدقوکذبدرآنوجوددارد،
»بهطرزی آنانخبرراساختهدستخبرگزارانمیدانندومعتقدندکه تعریفکردهاند.
اجتماعیساختهمیشودونهتنهابهانعکاسبیطرفانهواقعیتنمیپردازد،بلکهدرساخت
باارزش محصول »خبر .)6 ص ،1388 )شکرخواه، میکند« دخالت واقعیت اجتماعی
رسانههاوعاملمعنابخشیبهپدیدههاورخدادهاست.اینفعالیترسانهایازچناناهمیتی
برخورداراستکهنظریهپردازانارتباطاتآنرااصلیترینیامبناییترینکارکردرسانههای
جمعیمیدانند«)نعمتیانارکی،1392،ص132(؛بنابراین،خبرتنهایکگزارشبیطرفانه
ازیکرویدادنیست،بلکهدرحقیقترویدادیاستکهاززاویهنگاهخبرگزاریبهآن
نگریستهمیشودو»نهتنهابهمخاطبمیگویدکهدربارهچهفکرکند،بلکهچگونگیفکر

کردنمخاطبرانیزتحتتأثیرقرارمیدهد«)فیاضیوهمکاران،1394،ص93(.
حقیقت در چراکه است برخوردار بسزایی اهمیت از عنوان خبری، بخشهای در
دریچهایبرایورودبهمتنخبراست.عنوانخبری،بیشتریناطالعاترابهفشردهترین
وکوتاهترینصورتممکنودرزیباترینقالبزبانیبیانمیکندتامخاطبرابهخواندن
یاشنیدنمتنخبرترغیبکند.نصراللهی)1391،بهنقلازناموروامیریپریان،1396(
معتقداستکهعنوانخبری،جوهرهیاروحخبروماندگارترینبخشآندرذهنمخاطب
است.شکرخواه)1388(برایعنوانخبریمناسب،ویژگیهاییرابرمیشماردکهبرخی
ازآنهاعبارتانداز:کوتاهی،رسایی،روشنودقیقبودن،پرهیزازتکرارکلمات،دوری
ازعنوانپرسشیومنفی،استفادهازفعلوبهکارنبردنصورتشکستهواژگان)صص

.)39-40
ادبی زبان همان عاطفی، زبان که است باور این بر )1381( شمیسا دیگر، سوی از
استکهباآناحساساتمنتقلمیشودوزبانعلم،زبانیارجاعیاستکهبهامورجهان
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نفوذمیکند؛دارای آنها تأثیرگذاراستودر بردلها بیروناشارهمیکند؛زبانعاطفی
اغراقاستوبرخوبییابدیاستواراست.بنابرباوروی،گزارههایادبی،تنهاموجب
تصدیقمامیشونددرحالیکهگزارههایعلمیرامیتوانتصدیقیانفیکرد)صص
234-233(؛بنابراینمیتوانانتظارداشتکهآرایههایادبیموجبشوندمخاطبرویداد
یاحادثهموردنظررابههمانصورتیببیندوتفسیرکندکهخبرگزاریمایلاست.بنابرنظر
شکرخواه)1388(»تیترهایاینچنینیعماًلآمیختهبهنگاهحاکمبرروزنامههستندودر
اینشیوه،واقعیتبهبیان1تبدیلمیشود«)ص62(.بهاینمعناکهدرواقع،آرایههاتعیین

میکنندچهخوانشیازرویدادخبریداشتهباشیم.
مهمترینرسانهدرجمهوریاسالمیایران»صداوسیما«استکهمردمبیشتریناخبار
راازطریقآنوبهویژهتلویزیوندریافتمیکنند.طبقگزارشنسیمآنالین)بهمن1394(
براساسیکنظرسنجیکهدردیماهسال1394از4829نفرازافرادباالی15سالدر
سراسرکشورانجامشد،خبر20:30شبکه2پربینندهترینبخشخبریتلویزیوناست.با
توجهبهاینکهمهمترینراهدریافتاخباردرکشور،بخشهایخبریمختلفتلویزیونو
بهویژه20:30است؛وهمچنینباتوجهبهمیزانباالیاستفادهاینبخشخبریازعناصر
بالغیونیزنکاتیکهدرمطالبباالدرخصوصاهمیتعنوانهایخبریوعناصربالغی
درانتقالپیامبهمخاطبونحوهشکلدهیذهنیتوینسبتبهخبرگفتهشد،پژوهش
حاضربهمطالعهعنوانهایخبریاینبخشپرداختهاستتانخست،انواعآرایههایادبی
انتقالخبر بهکاررفتهدرعنوانهایخبری20:30راشناساییوسپس،نقشآنهارادر
تبییننماید.برایاینمنظور،دربررسیعنوانهایخبریازتقسیمبندیفنونبالغیشمیسا

استفادهشدهاستکهدرمبحثچارچوبنظریبهآنپرداختهمیشود.

پیشینه پژوهش
رسانههمیشهموردتوجهومطالعهاندیشمندانحوزههایمختلفبودهوازدیدگاههای
گوناگونیبررسیشدهاست؛امادراینجا،تنهابهمطالعاتیپرداختهمیشودکهبهمسائل
زبانیبخشهایخبریتوجهداشتهاند.ازآثاریکهدراینزمینهبهزبانفارسینگاشته
عنوان 67 بررسی با آنها کرد. اشاره )1396( پریان امیری و نامور به میتوان شدهاند،
خبری20:30درچارچوبمعنیشناسیشناختی2بهایننتیجهرسیدهاندکهازهرسهنوع

1. rhetoric               2. cognitive linguistics
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استعارهمفهومیساختاری،هستیشناختیوجهتیبهرهگرفتهشدهاستامادراینمیان،
استعارههستیشناختیبا66/6درصد،نسبتبهدواستعارهدیگرازبسامدووقوعباالتری
برخورداراست.زابلیزادهوموسوی)1394(درپژوهشخود،انسجامسبکزبانيبرنامه
»خبر20«شبکهخبررادرچارچوبنظریهطراحيمخاطببررسيکردهاند.طبقنظریه
طراحيمخاطب،گویندهسبکزبانيخودرامتناسببامخاطبانتخابميکند.دربررسي
سبکزبانياینبرنامه،سهبعدزبانشناختيآوایي/واژگاني،اسمسازيوساختمعلوم/
مجهولبررسيشد.نتایجپژوهشحاضرنشانميدهدکهصورتآوایيواژههادرسبک
»خبر20«همانندسبکمحاورهايوغیررسمياست،امادیگرابعادواژگاني،اسمسازيو
ساختمعلوم/مجهولدرآن،تمایلبهسبکرسميدارد.آقاگلزادهودهقان)1393(به
مطالعهشیوههایبازنماییگزینشخبردرچارچوبتحلیلانتقادیگفتمان1پرداختهاند.
آنهاتأثیرعواملغیرزبانیرابرنحوهگزینشواژگانخبردراخبارچهاررادیویجمهوری
اسالمیایران،امریکا،رادیوفرداواسرائیلبررسیکردهاند.یافتههانشاندهندهآناست
کهایدئولوژیونگاهمتفاوتهرکدامازاینرادیوها،بهانعکاسمتفاوتواقعهاییکسان
منجرشدهاست.سجودیوعظیمیفرد)1393(درپژوهشیباعنوان»نشانهشناسیخبر
درتلویزیون«بهبررسینشانهشناختیاخبارچهارشبکهفرانس24،شبکهبینالمللیخبر،
شبکه1وشبکه2پرداختهاند.دراینپژوهش،براساسنشانهشناسیالیهای2،سهالیه
نوشتار،گفتاروتصویرموردمطالعهقرارگرفتهاند.یافتههاحاکیازآناستکهخبرفرانس
24نسبتبهسهشبکهداخلی،ازجمالتکوتاهتروتصاویربیشتریاستفادهکردهاستو
درضمنواژگانارزشیکمتریرابهکاربردهاست.یکیازپیشنهادهایپژوهشایناست

کهدرزبانخبر،ازواژگانارزشیکمتریاستفادهشود.
ازآثارخارجییاغیرفارسیزباناینحوزهمیتوانبهاحمد3)2017(اشارهکردکهدر
پایاننامهکارشناسیارشدخود،بهبررسیوتحلیلانتقادیگفتمانسخنرانیهایانتخاباتی
ریاستجمهوری2015درنیجریهپرداختهاست.بخشیازیافتههایوینشانمیدهد
کهدراینسخنرانیها،ازعناصربالغیماننداستعارهوایهاماستفادهفراوانیمیشودودر
ضمننامزدهایریاستجمهوریبااستفادهازواژههایخطابیخانوادگیافرادراباخود
همراهنشانمیدهندتاازاینطریقآرارابهسمتخودجلبکنند.منصفیوماهادی4

1. CDA 2. layered semiotic
3. Ahmed 4. Mahadi
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)2017(درچارچوبآرایههایادبیلی1)1994(بهبررسیعنوانهایخبرییورونیوز2
فارسیپرداختهاند.طبقیافتههایآنها،بیشترآرایههاازنوعمعناییبهویژهمجازهستندو
ازآرایههایترتیبیمانندحذفکمتراستفادهشدهاست.عالوهبراین،آنهاتأکیددارندکه
استفادهازبازیهایزبانی،خبررادرکانونتوجهقرارمیدهدوبرایمخاطبجذابتر
میکند.علیپورومنجزی)2016(بهبررسیمقابلهایآرایههایادبیدرعنوانهایخبری
ورزشیفارسیوانگلیسیدرچارچوبالپسانسکا3پرداختهاند.آنهابامطالعه400نمونه
فارسیو400نمونهانگلیسینشاندادهاندکهدرهردوزبان،ازاستعارهووزنبهیک
میزاناستفادهشدهاست.درانگلیسیبهجنبههایگرافیکیخطوهمآواییواژگانبیشتر
بلورو داشتهاست. بیشتری بهواجآراییگرایش فارسی توجهشدهاست؛درحالیکه
بلور4)2013(درفصلپنجمکتابخودباذکرنمونههاییازسخنرانیهایمقاماتسیاسی
ومقاالتسیاسیروزنامههادرانگلستانوایاالتمتحدهامریکانشانمیدهندکهچگونه
تأثیرگذارند. ایدئولوژیهایخاص القای و کنترل تولید، در بالغی، عناصر و ساختها
چوانگ5)2012(بهبررسیاستعارهومجازدرعنوانهایخبریروزنامهاپلدیلی6پرداخته
بخش که گرفت نتیجه روزنامه این از شماره 7 عنوانهایخبری بررسی با وی است.
سرگرمیوورزشبیشازستونهایدیگرروزنامهازاستعارهومجازبهرهبردهاستو
درضمناستعارههانیزبیشترازنوعاستعارهجنگبودهاند.روحانیواسماعیلی)2010(
تهرانتایمز8 و تایمز7 انگلیسیزبان نشریه دو ورزشی عنوانهای تفاوتهای بررسی به
پرداختهاند.براساسیافتههاعنوانهایخبریدرهردونشریه،ازنظرنوعافعالکاربردی
)ایستا/پویا(،زماندستوری،نوععنوانخبر)فعلی/واژگانی(وکارکرد)خبری/پرسشی/
امری(شباهتداشتهاند؛امادرمیزاناستفادهازانواعاسم)خاص/عام/سرواژه9(وانواع
متممتفاوتهایعمدهایبهچشممیخورد.کوک10)2004(معتقداستبالغتیکحوزه
کاربردیوعملیاستکههنجارهاراتعیینمیکند.بهگفتهوی،ازطریقواژههاچیزی
بیشازحرفزدنرخمیدهد.درحقیقتبااستفادهازساختهاوعناصربالغی،نهتنها
کنشیصورتمیگیرد،بلکهبهبهترینشکلممکننیزبهسرانجاممیرسد.ویبابررسی
بالغتدررسانهبهایننتیجهمیرسدکهبالغتتنهابازیباواژگانوتأکیدبرعبارات

1 . Leigh 2 . Euronews
3. Lapsanska 4. Bloor & Bloor
5. Chuang 6. Apple Daily
7. Times 8. Tehran Times
9. Acronyms 10. Kock
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زبانینیست،بلکهازآنباهدفایجادهژمونیاستفادهمیشود.ازدیگرمطالعاتمرتبط،
لی)1994(است.ویبابررسی2183عنوانخبریتبلیغاتتجاریتوانستهاستبهیک
ردهبندیمتشکلاز41آرایهادبیدستیابد.ویآرایههارابهدودستهدستوریومعنایی
اینردهبندیتوجهزیادیرابهخودجلبکردهوچارچوبنظری تقسیمکردهاست.

مطالعاتمختلفیراشکلدادهاست.
خبری، مختلف بخشهای درخصوص گرفته مطالعاتصورت بر کوتاه مروری با
آشکارمیشودکهاگرچهدربارهویژگیهایزبانیعنوانهایخبریپژوهشهاییصورت
باعنوانهایمکتوب،مانندعنوانهایخبریروزنامههاو گرفتهاستغالبآنهامرتبط
وبگاههایخبریبودهاندوکمتربهعنوانهایخبریبخشهایخبریصداوسیماپرداخته
شدهاست.البتههمینپژوهشهایاندکنیزکمتربهمسئلهبالغتتوجهداشتهاند؛بنابراین
وبهمنظوررفعاینخألپژوهشی،درپژوهشحاضر،بهمطالعهعنوانهایخبری20:30از

منظربالغیپرداختهشدهاست.

چارچوب نظری پژوهش
قدرت از ادیبان و شاعران بهرهگیری نمودهای بالغی، صنایع همان یا ادبی آرایههای
خیالاند.نخستیننویسندگانکتابهایبالغتدرزبانفارسیوعربی،زیرسیطرهدیدگاه
ارسطودربارهخیال-وتقسیمآنبهتشبیهواستعاره-بهدستهبندیصنایعبالغیپرداختهاند
)شفیعیکدکنی،1383،ص43(.عبدالقاهرجرجانینخستینکسیبودکهنکاتظریف
مدون بهصورت بالغت علم واضع او گردآورد. را پیشینیان بالغی پراکنده آثار و ادبی
است. پذیرفته تأثیر آن از فارسی بالغت که )1337 )ترجانیزاده، است عربی زبان در
بالغتنویساندرتقسیمبندیصنایع،اختالفسلیقهبسیارداشتندواولیندستهبندیآنان
بهحقیقتومجازمنحصرمیشد؛اماباگذشتزمانعلمبالغترشدبیشترییافتو
بهسهشاخهمعانی،بیانوبدیعتقسیمشد.ازقرنهشتمبهبعدپدیدآورندگانآثاربالغی

بیشتربهبازگوییسخنانودیدگاههایگذشتگانرویآوردند)رضاییاردانی،1388(.
شمیساچهاراثردربارهبالغتبهنامهای1(نگاهیتازهبهبدیع،2(معانی،3(بیانو
4(بیانومعانیبهنگارشدرآوردهاست.ویدر»نگاهیتازهبهبدیع«سهروشتسجیع،
تجنیسوتکراررابههمراهبخشیباعنوانتفننیانمایشاقتدار،ذیلبدیعلفظیوپنج
بخشروشتشبیه،روشتناسب،ایهام،ترتیبکالموتعلیلوتوجیهرازیرمجموعهبدیع
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معنویبیانکردهاست.اساسکاراودراینتقسیمبندی،وجودارتباطلفظییامعنویبین
صنایعاست.شمیسادراینکتابتوانستهاستچارچوبیمنظمترازدیگرآثاربهدست
دهد.ویدر»معانی«باتوجهبهدیدگاههایزبانشناسانهتالشکردهاستتابالغتفارسی
رافارغاززبانعربیترسیمکندودر»بیان«بهبررسیانواعمجاز،تشبیه،استعارهوکنایه
پرداختهوکوشیدهاستتاعناصرتازهایازبالغتانگلیسیرامعرفیکند.عمدهایرادی
کهبرکتابهایبالغتوارداست،پراکندگیواغتشاشدرتقسیمبندیهاست)فرشیدورد،
صنایع به خود آثار در و برآمده نقص این رفع عهده از زیادی حد تا شمیسا .)1352

گوناگونبالغتفارسیدرسهحوزهمعانی،بیانوبدیعپرداختهاست.
دستهبندیهایصنایعبالغیدرزبانفارسیبیشترباتوجهبهمتونفاخرادبیاستو
هدفازنگارشآنها،بازنماییشگردهایزبانیبرایآموزشادیبانآیندهاست؛اماشمیسا
درذکرمثالوشاهدبرایفنونبالغیعالوهبرادبیاتکهنبهشعرنووزبانگفتاری
فارسیمعاصرنیزتوجهداشتهاست.آثارویدرمقایسهباگذشتگانبهفارسیامروزی
نزدیکتراستودرقیاسباآثاربالغیمعاصرجامعتراست.موضوعموردمطالعهپژوهش
حاضر،ازگونهخبریزبانفارسیاستکهبهگفتارروزمرهفارسیزباناننزدیکتراست.
ازهمینرو،تقسیمبندیبالغیویدردوکتابنگاهیتازهبهبدیع)1373(وبیانوبدیع

)1381(بهعنوانچارچوبنظریاینپژوهشبرگزیدهشدهاست.

تعاریف و مفاهیم عملیاتی
و واژگان کمترین با که میشود گفته زبانی عبارتی یا جمله به خبری: عنوان  الف(
جذابترینصورتممکنفشردهخبررابیانمیداردوهدفازآن،ترغیبمخاطببه

دنبالنمودنخبراست)شکرخواه،1388،صص40-41(.
ب(عناصر بالغی:بهشگردهایزبانیدرکالمگفتهمیشودکهبهانواعزیرقابلتقسیم

است:
● کنایه:بهترکیبیاجملهایگفتهمیشودکهمنظورگویندهازآن،نهمعنایظاهری
بلکهیکیازلوازممعنایظاهریاست.پسکنایهذکرمطلبیودریافتمطلبیدیگراست

)شمیسا،1381،ص93(.
● زبان عامیانه:سارلی)1387(زبانمعیاررازبانموردپذیرشبهعنوانالگوییمعتبر
میرود«. بهکار شده برنامهریزی گفتارهای و رسمی نوشتارهای »در که میکند معرفی
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مهدویوهمکاران)1393(گونههایزبانیمنحرفازمعیاررازبانعامیانهبرمیشمارند
از مردم توده میان در رایج کنایات و تعبیرات مفردات، از استفاده که میکنند بیان و

ویژگیهایزبانعامیانهاست.
●تشبیه:بهزعمشمیسا)1381،ص33(بهمانندکردنچیزییامفهومیبهچیزیدیگر

تشبیهگفتهمیشود.
● تضاد:بهرابطهایگفتهمیشودکهبیندویاچندلفظبامعانیمخالفبرقرارمیشود،

یعنیکلماتازنظرمعنی،عکسوضدهمباشند)شمیسا،1373،ص89(.
● استعاره:درحقیقتهمانتشبیهاست؛بااینتفاوتکهدراستعارهتمامارکانتشبیه

حذفمیشودبهجزمشبهبه)شمیسا،1381،صص57-58(.
● تکرار:تکرارازشیوههایایجادموسیقیدرکالماست.تکراربهفرایندیگفتهمیشودکه
طیآن،یکواژهیاعبارتچندینباردرکالمآوردهمیشود)شمیسا،1373،صص60و57(.
● تشخیص: بااینصنعتبهاشیایمردهجانبخشیدهمیشودوشمیساآنرابهدوگونه

انسانوارگیوجاندارانگاریتقسیمکردهاست)شمیسا،1381،صص64-65(.
پایهشباهتهرچهبیشترواجهاست؛بهگونهایکههمجنسبودن ● جناس:جناسبر
کلماتبهذهنمتبادرشود.گاهیکیازواژگاننسبتبهدیگریواجیاواجهایبیشتری
درآغاز،وسطیاآخرواژهداردکهبهترتیبجناسمزید،وسطومذیلخواندهمیشود

)شمیسا،1373،ص39(.
● مراعات النظیر:مراعاتالنظیرتناسبیاستکهمیانواژههاییازکالمبرقرارمیشودکه
اجزائیازیککلباشندوازاینلحاظبینآنهاارتباطوتناسبباشد)شمیسا،1373،ص87(.
● ایهام: ایهامزمانیپدیدمیآیدکهواژههایکالمدارایحداقلدومعنیباشندوامکان
ارتباطمعانیمختلفواژههاباکلماتدیگرکالموجودداشتهباشد)شمیسا،1373،ص101(.
● مجاز:مجازبهاستفادهازیکواژهبرایاشارهبهواژهایدیگرگفتهمیشود.بدیهیاست
کهبایدبینمعنایاولومعنایدومرابطهایمنطقیبرقرارباشدمانند،رابطهدروکلون.

درعلمبیانبهاینرابطه»عالقه«گفتهمیشود)شمیسا،1381،ص21(.
یا بافراوانیزیاددرجملهو یاواکه ● هم حروفی:همحروفیبهتکراریکهمخوان

عبارتگفتهمیشود)شمیسا،1373،ص57(.
●تلمیح:تلمیحبهاستفادهازیکداستانیاقضیهایآشنادرکالماشارهمیکند)شمیسا،

1373،ص90(.
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● مبالغه:مبالغهتوصیفیاستکهدرآنافراطوتأکیدباشد)شمیسا،1373،ص77(.

روش شناسی پژوهش
نوشتارحاضر،پژوهشیکیفیاستکهدرآنازشیوهتحلیلمحتوااستفادهشدهاست.
نمونهگیریبهصورتهدفمندوباگردآوریعنوانهایخبری30برنامه20:30درسی
شبمتوالیدیماه1395انجامشدهاست.درمجموع218عنوانخبریگردآوریشده
وسپس،هرکدامازنویسندگان،یکی،باتخصصدرحوزهزبانوادبفارسیودیگری
باتخصصدرزبانشناسیهمگانی،بهصورتجداگانهبهتشخیصعنوانهایدارایآرایه
پایایی بهمنظورتضمین پرداختهاند. فنونبالغیشمیسا آرایهدرچارچوب نوع تعیین و
کدگذار1هرکدامازنویسندگانپسازدوهفته،باردیگربهبررسینمونههاپرداختهونوع
آرایههاراتعیینکردهاند.سپسهردوپژوهشگربهمنظوراطمینانازپایاییبینکدگذاران،
دستاوردهایخودرابایکدیگرمقابلهکردهاند.درمرحلهبعد،نویسندگانموارداختالف
رابهبحثگذاشتهاندتابهنتیجهایواحدبرسند.درصورتباقیماندناختالفنیزبه
متخصصسومیدرحوزهزبانوادبیاتفارسیمراجعهشدهاست.شایانذکراستکهبا
توجهبهکیفیبودناینپژوهش،مالکتعیینحجمنمونه،کفایتداده2بودهاست.بهاین
معناکهجمعآورینمونهتاجاییانجامگرفتهکهبتوانادعاکردافزایشحجمنمونهباعث

تغییرمعناداریدریافتههانمیشود)باخمن1990،3(.

یافته های پژوهش
بابررسیدقیق218عنوانخبریگردآوریشده،158عنوان،دارایآرایهادبیشناخته
شدکه75درصدکلعنوانهاراتشکیلمیداد؛بنابراین،درنمونههایبهدستآمده،تنها
25درصدازعنوانهاسادهوعاریازهرنوعآرایهادبیبود.همانطورکهدرجدول1
دیدهمیشود،بیشترینفراوانیآرایهبهکنایهبا20/25درصد،تشبیهبا12درصدوتضاد
با11/39درصدتعلقدارد.افزونبراین،دوآرایهتلمیحومبالغهنیزتنهابا0/63درصد،

کمترینفراوانیرادارند.

1. Inter coder reliability 2 . Data saturation 
3. Bachman
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جدول 1. تعداد و فراوانی آرایه های ادبی در عنوان های خبری 20:30

درصد تعداد آرایه ردیف درصد تعداد آرایه ردیف

5/06 8 مراعاتالنظیر 9 20/25 32 کنایه 1

4/43 7 ایهام 10 13/92 22 زبانعامیانه 2

2/75 6 نارساییآرایه 11 12 19 تشبیه 3

3/16 5 مجاز 12 11/39 18 تضاد 4

2/53 4 همحروفی 13 6/96 11 استعاره 5

0/63 1 تلمیح 14 6/96 11 تکرار 6

0/63 1 مبالغه 15 6/32 10 تشخیص 7

100 158 مجموعآرایهها 16 5/69 9 جناس 8

آورده عناوینخبری20:30 از مثالهایی آرایههایجدول1 از برایهرکدام ادامه، در
میشود.البته،بهمنظورپرهیزازدرازگویی،دراینبخش،تنهابهذکرنمونههاوتوضیحی
کوتاهبسندهمیشود.درضمنبرایحفظیکدستیوهماهنگیبینمطالب،برایهرآرایه

جدولجداگانهایتنظیمشدهاست.

جدول 2. آرایه کنایه در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

»نانونمککسیراخوردن«کنایهازاستفادهاز
امکاناتکسیومدیونویشدن

»رئیسجمهورنونونمکارمنیهاروخورد«

»تاقچهباالگذاشتن«کنایهازخودبرتربینیوبیاعتناییبه... »تاقچهباالیقیمتحبوباتباوسوسهسودهایسحرآمیز«

»دندانرویجگرگذاشتن«کنایهازتحملامری
ناخوشایندوصبروسکوت

»دندانرویجگرگذاشتن...بادندانهایخراب«

درموردجدول3ذکرایننکتهضروریاستکهاستفادهازصورتشکستهواژگانو
یاواژگانعامیانه،آرایهایادبیبهشمارنمیرود؛اماازآنجاکهزبانخبر،ازگونههای
رسمیزباناست؛استفادهازصورتهایعامیانهیکیازراهکارهایآگاهانه20:30است
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کهازآنبرایایجادهمدلیوصمیمیتبامخاطباستفادهمیکند؛بنابراین،درپژوهش
حاضر،زبانعامیانهنوعیشگردزبانیبراینفوذدرگونهرسمیزباندرنظرگرفتهشده
وبهعنواندومینآرایهپرکاربرددربخشخبریشناساییشدهاست.همچنینپیشنهاد
بهعنوانیکصنعتبالغیدرگونهرسمیخبر عامیانه ازصورت استفاده که میشود

شناختهشودتاتبیینگفتمانخبریرادیووتلویزیونراسهولتبخشد.

جدول 3. کاربرد زبان عامیانه در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

بساطکردن/پاشون،رو،نذاشته »هنوزبادوبارانپاشونروازکالنشهرهابیروننذاشتهبودندکهآالیندههابا
خیالآسودهدرشهرهاییمثلتهران،اصفهانوکرجبساطکردند.«

خطونشون/افسارگسیختگی »خطونشونشرکتپشتیبانیاموردامبرایافسارگسیختگیقیمتگوشتگوسفند«

پرسهـولگردـدم/خونهـخانوم »پرسهیکیازولگردهایکوچهپسکوچههایفضایمجازیاینباردمخونه
یهخانومبازیگر«

سوسهاومدن »مهرتأییدشورایامنیتسازمانمللبرپایبندیایرانبهتعهداتبرجامبا
وجودسوسهاومدنهایدشمن«

»دانه«و»اون« »مجرمدانهدرشتصیدتازهپلیسازاونطرفآب«

جدول 4. آرایه تشبیه در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

تشبیهبدعهدیهایامریکابهمرغداراییکپا »مرغبدعهدیهایامریکایکپاداره«

تشبیهحادثهبهآوار »خرابشدنآوارحادثهبرسرساختمانپالسکو«

تشبیهبحراناقتصادیبهزلزله »پسلرزههایبحراناقتصادی...«
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جدول 5. آرایه تضاد در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

تضادبینآبوآتش »آبشدنبرجامزیرآتشبدعهدیها«

تضادبینطلبکاروبدهکار »طلبکاریبدهکارانکالنبانکیحتیپشتمیلهها«

تضادبینوطنیوخارجی »تمومشدنعمروسرمایهوطنیبادودشدنسیگارهایخارجی«

جدول 6. آرایه استعاره در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

اتاقشیشهایاستعارهازمجلسشورایاسالمی شیشهای« اتاق در مدیران دریافتی »شفافسازی

پرندهبازیگوشاستعارهازکوآدکوپتریکهپدافندهوایی
تهرانآنراساقطکرد.

»شکارپرندهبازیگوشدرمنطقهممنوع«

مأموراناستعارهازماهیگیران »بارکجسیمیلیاردتومنیدرتورمأموراناطالعاتی«

جدول 7. آرایه تکرار در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

تکرارواژهتعاون »دستتعاونبانکتعاونبرایتعاونگران«

تکرارواژهزبان »اعمالزبانقانوندردویستآموزشگاهغیرمجاززبان«

تکرارواژهپنبه »وارداتپنبه،پنبهتولیداتوطنیروزد«

جدول 8. آرایه تشخیص در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

جانبخشیبهآدمبرفی »برفبازیچهارصدآدمبرفیدرپارکملتخوی«

جانبخشیبهخودروهاوموتورسیکلتها »ردپایسیاهخودروهاوموتورسیکلتهابرآسمانآبی«

جانبخشیبهسکههایتقلبی »مانورسکههایتقلبیدربازار«

جدول 9. آرایه جناس در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

جناسبیندوواژهکِریوکاری »خطونشونکِریدرآخرینروزهایکاری«

جناسبیندوواژهدشتودرشت »دستبند،دشتدالالندانهدرشتارز«

جناسبیندوواژهمقطعیوقطعی »وامهایحمایتازتولید،مسکنهایمقطعییاحمایتهایقطعی«
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جدول 10. آرایه مراعات النظیر در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

روزاولسالنو،کریسمس،بابانوئل »کریسمسبابویباروت،هفتتیرکشیبابانوئلدرروزاول
سالنو«

صیادان،تور،خلیجفارس،آب »تورمرزبانانخلیجفارسپرازصیادانقاچاقاینطرفآبیواون

طرفآبی«

استاد،کتاب،فصل،فلسفه »فلسفهمرگ،فصلیجدیدازکتابزندگیاستادفلسفه«

جدول 11. آرایه ایهام در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

»دنیا«بهمعنای»جهان«و»دنیافنیزاده« »خداحافظیدنیاباکالهقرمزی«

»بهشت«بهمعنای»دنیایپسازمرگ«ویا»خیابانساختمان
شورایشهرتهران«

»انصرافمسجدجامعیازرفتنبه

بهشت«

جدول 12. آرایه مجاز در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

هتلهاینیمبهامجازازتخفیفنیمیازهزینههتلها »هتلهاینیمبهادرچمدانسفربازنشستهها«

کوکشدنسازمجازازنواختهشدنموسیقی »کوکشدنسازهادربزرگترینگردهماییموسیقیدانها«

جدول 13. آرایه هم حروفی در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

تکرارهمخوانهای»ز«و»ر« »بازارارزبازارسکهروسکهکرد«.

تکرارهمخوانهای»ر«،»گ«و»د« »وزارتجهادکشاورزیگوشیرودستفروشندگانگوشت

داد«.
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جدول 14. آرایه تلمیح در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

داستانجکولوبیایسحرآمیز »تاقچهباالیقیمتحبوباتباوسوسهسودهایسحرآمیز«

جدول 15. آرایه مبالغه در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوان خبری

بیانگرخطرقطعشدننفس »بهشمارهافتادننفساسکیبازاندرپیحادثهقطعبرقتلهکابیندیزین«

جدول16عنوانهاییرادربرمیگیردکهدرآنهاازصنایعبالغیاستفادهشدهاست،اما
پیچیدهبودنآرایهبهکاررفتهوشفافنبودنرابطهمعناییکهباعثبهکارگیریآنشده

است،درنتیجهدرکمفهومرابرایمخاطبدشوارساختهاست.اینعنوانهایخبریبا
عنواننارساییآرایهبررسیشدهاند.

جدول 16. نارسایی آرایه در عنوان های خبری 20:30

توضیح عنوانخبری

نارسایی»آبشدن«و»سربهزیرشدن«برایقیمت »قیمتگوشتآبشد،بهایگوشتگوسفند...کمیسربهزیرشد«.

نارسایی»نقدکردن«برایگزارش »رضاشفیعیگزارشبعدیبیستوسیامشبرودرصرافیهانقدکرده«.

نارسایی»بازیافتشدن«برایدالل »بازیافتشدنداللهادربازارمواداولیهپالستیکی«

بحث و نتیجه گیری
بهکاررفتهدرعناوینخبری20:30و ادبی آرایههای باهدفبررسی پژوهشحاضر،
تحلیلتأثیرآنبرمخاطبانجامشدهاست.یافتههاحاکیازآناستکهآرایههایبهکار
بدیع همحروفی(، )تکرار،جناس، لفظی بدیع دسته درسه بخشخبری، این در رفته
معنوی)تضاد،مراعاتالنظیر،ایهام،تلمیح،مبالغه(وبیان)کنایه،تشبیه،استعاره،تشخیص،
مجاز(جایمیگیرند.صنایعبدیعلفظیبهموسیقیکالموروابطآواییآنمیپردازدو
صنایعبدیعمعنویوبیان،دربارهشیوههایمختلفبیانیکمعنایواحدبرمبنایخیال
است.از13صنعتبالغییافتهشدهدرعناوینموردمطالعه،10صنعتمعناییوتنها
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است. ماهادی)2017(همسو و منصفی یافتههای با یافته این آواییهستند. 3صنعت
درادامهبایددیدکهتأثیراستفادهازآرایههاییادشدهدرعنوانهایخبریچیستو
نقاطقوتوضعفآنهاکداماست.درابتدا،بهپربسامدترینآرایه؛یعنیکنایهپرداخته
بودن پوشیده بر آن، زیبایی اساس و است ادبی ابهامزای ازصنایع یکی کنایه میشود.
مقصودحقیقیگویندهوالزاممخاطببهپیمودنمسیراکتشافمعنایموردنظراستکه
اینامردرمقابلشفافیتسخنقرارمیگیرد.نویسندهعنوانخبریبااستفادهازکنایهاز
اشارهمستقیمبهرویدادموردنظراجتنابمیکندوسعیداردبهصورتغیرمستقیموبابهره
گرفتنازتنوعمعانیدرزبان،بهرویدادموردنظررنگولعابببخشد.یکیازنمونههای
بارزکنایهدرعنوانهایموردبررسی،عنوانخبری»رئیسجمهورنونونمکارمنیها
روخورد«استکهدرموردسفررئیسجمهوربهایروانومراسماستقبالازویدرآغاز
سفرمنطقهایبهکاررفتهاست.»نانونمککسیراخوردن«کنایهازمدیونشدنبهسبب
استفادهازامکاناتکسیاست.واژه»ارمنی«ایهامدارد؛ازمنظرتاریخیبهقومیازپیروان
آیینمسیحیتگفتهمیشودوسپستبعهارمنستانرابهذهنمیآورد.اینعنوانخبری
یکمعناینزدیکویکمعنایدورداردکهنویسندهخبرهردوآنهاراارادهکردهاست.
یکمعنیایناستکهرئیسجمهورایران،مطابقسنتمردمارمنستان،درمراسماستقبال،
مقدارینانونمکخوردهاست؛امامعنایدیگرایناستکهرئیسجمهورمسلمانایران،
مدیونمسیحیانشدهاستچراکهدرزبانفارسی،کسیکهنانونمکدیگریرامیخورد
برایهمیشهمدیوناومیشود.انتخابواژه»ارمنیها«بهجای»ارمنستانیها«معنایدوم
بهنظر برشفافیتسخن، تأکیدهایصاحبنظرانحوزهخبر باوجود راتقویتمیکند.
میرسدکهتنظیمکنندگاناینبخشخبریازویژگیابهامزاییکنایهبهرهبردهاندتاذهن
شنوندهراازتکمعناییوشفافیتدرگیرچندمعناییکنندوازاینطریقدیدگاههایسیاسی
خودرابهشنوندهالقاکنند.اینیافتهباکوک)2004(ونصراللهی)1391(همسواست.
درعناوینخبری20:30اززبانغیرمعیارنیزبسیاربهرهگرفتهشدهاستواستفادهاز
زبانعامیانهدومینعنصرپربسامدپسازکنایهاست.مهمتریننمودهایزبانعامیانهدر
اینبخشخبری،استفادهازصورتهایمحاورهایزبانوصورتشکستهواژگاناست.
باکمیتأملمیتواندریافتکهاینگونهزبانی،ناخودآگاهباعثنزدیکیرسانهومخاطب
میشودودرنتیجهباورپذیریاخباررابرایویبیشترمیکند.اینیافتهبایافتهپژوهش
زابلیزادهوموسوی)1394(همسواست.البتهبایددرانتخابصورتهایعامیانهدقت
کافیبهکاررودوتاحدممکنازصورتهاییاستفادهشودکهمناسببافترسمینیز
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باشند.برخیازواژگانوصورتهایزبانی،کوچهبازاری1هستندوبایدازآنهااجتناب
تأییدشورای »مهر اومدن«در بهصورتکوچهبازاری»سوسه نمونه،میتوان برای شود.
امنیتسازمانمللبرپایبندیایرانبهتعهداتبرجامباوجودسوسهاومدنهایدشمن«
روزمره گفتاری و کنارهمچیدنشکلرسمی همینشگرد، در دیگر نکته کرد. اشاره
واژگاندریکعنواناست.براینمونه،درعنوانخبری»مجرمدانهدرشتصیدتازهپلیس
ازاونطرفآب«،واژه»دانه«بهصورترسمیو»اون«بهصورتغیررسمیدرکنارهم
بهکاررفتهاند.اینامریکدستیوروانیجملهراازبینمیبردوموجبمیشودکهذهن

شنوندهبرایدرکمعنیجمله،بیندونوعزبانرسمیوغیررسمیجستجوکند.
آرایهادبیپرکاربرددیگرتشبیهاست.»درروشتشبیهتناسبمعنایییاموسیقیمعنوی
براثرهمانندکردنامریااموریبهامریااموردیگرایجادمیشود«)شمیسا،1373،ص
77(.ادعایمانندگیبایدبراساسدروغیادروغنماباشد؛بهاینمعناکهشباهتمشبه
ومشبهبهنبایدآشکارباشد.برایمثال»سگشبیهشغالاست«تشبیهمحسوبنمیشود؛
ادعامبتنیبرصدقاستنهکذب)شمیسا،1381، چونهردوازسگسانانهستندو
ص33(.درنتیجه»فهمیدنتشبیه،درکوجهشباهتهایپنهانوادعاییاست«)شمیسا،
1381،صص34-33(.براینمونه،میتوانبهعنوانخبری»خرابشدنآوارحادثهبرسر
ساختمانپالسکو«اشارهکرد.درزبان،بهطورطبیعیآنچهآوارمیشود،ساختماناستو
نهحادثه؛همچنیناینساختماناستکهبرشخصیاچیزیآوارمیشودوحالتبرعکس
آندرزبانبهکارنمیرود؛پساینچینشدرساختارزبانفارسیطبیعینیست.نویسنده
حادثهرابهآواروساختمانرابهانساندرزیرآوارماندهتشبیهکردهاستوعنوانخبر
باکمکآرایهادبیتنظیمشدهاست؛چنانکهجایقربانیوعلتعوضشدهاست.در
عنوانخبرییادشده،ساختمانپالسکوقربانیحادثهدرنظرگرفتهشدهاستوذکریاز
افرادیکهدراینحادثهکشتهشدهاندبهمیاننیامدهاست.بهنظرمیرسدکهاینانتخاب،

برایکاستنازتلخیحادثهاست.
آرایهموردبررسیبعدی،تضاداست.بایدتوجهداشتکهاستفادهازواژگانمتضاد
بهویژهزمانیکهدریکعبارتودرکناریانزدیکیکدیگرقرارمیگیرند،توجهزیادیرا
بهخودجلبمیکند.نویسندهعنوانهایخبریبااستفادهازقابلیتاینصنعتمیتواند
مخاطبرامجذوبعنوانکندوبهراحتی،پیامموردنظرشرابهویانتقالدهد.برایمثال،
درعنوانخبری»آبشدنبرجامزیرآتشبدعهدیها«تضادبینآبوآتشنشاندهنده
تأکیدبرناپایداربودنتوافقبرجاماست؛ایندرحالیاستکهمسئوالنسیاسیکشوراز

 1. vulgar
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اینتوافقبهعنوانیکیازدستاوردهایبزرگیادمیکردند؛بنابراین،نویسندهاینعنوان،
بااستفادهازصنعتتضاد،موضعوجهتگیریخودرادرقبالاینتوافقآشکارمیکند.
البتهبایدتوجهداشتکهدرتماماینعنوانهایخبری،تأثیراستفادهازواژههایمتضادبا
استفادهازعناصرغیرزنجیری)زبرزنجیری(1مانندآهنگیاشدتکالموهمچنینفشارو
تکیهرویواژههاازسویگویندهخبربیشترشدهاست؛کهخودمیتواندموضوعپژوهش

دیگریباشد.
استعارهنیزیکیازآرایههایبهکاررفتهدربخشخبری20:30است.دراینصنعت،
واژهایبهعالقهمشابهتبهجایواژهایدیگربهکارمیرودودرآنفقطیکیازطرفین
تشبیهباقیمیماند.دراستعارهبهوجودیکقرینهنیازاستتاذهنتوانایییافتنشباهت
بیندومفهومموردنظرراداشتهباشد.استعارهابزاریبرایتصویرسازیوخیالپردازی
درکالماست.درعنوانخبری»شکارپرندهبازیگوشدرمنطقهممنوع«پرندهبازیگوش
استعارهازکوآدکوپتریاستکهپدافندهواییتهرانآنراساقطکرده؛یعنیکوآدکوپتربه
پرندهتشبیهشدهاست؛امادرمرحلهبعد،طرفاولتشبیهحذفشدهوهمانطورکهدر
عنوانخبریدیدهمیشودهیچاثریازواژهکوآدکوپتربهچشمنمیخوردوتنهاچیزیکه
مارابهسمتاینمفهومهدایتمیکند،وجودعبارت»منطقهممنوع«است؛زیرامنطقه
ممنوعدرموردپرندگانبهکارنمیرود؛بنابراین،طبیعیاستکهانتظارداشتهباشیممقصود

نویسندهازپرندهبازیگوشوسیلهایباشدکهبهپروازدرآمدهاست.
تکراربهعنوانیکیازآرایههایادبی،ازشیوههایایجادموسیقیدرکالماست.این
صنعتبرایبیانفزونی،پرشماربودنیاقدرتبهکارمیرودودرصورتیکهرابطهبین
لفظومعنیطبیعیباشد،موجبزیباییکالممیشود)وحیدیانکامیار،1379،ص24(.
برایمثال،درعنوانخبری»دستتعاونبانکتعاونبرایتعاونگران«واژه»تعاون«سه
بارتکرارشدهاست؛نویسندهبااستفادهازاینتکرار،برمفهومتعاونوهمیاریبانکبرای
خدمترسانیتأکیدکردهاست.بهنظرمیرسدکهاگردرعنوان،ازتکرارواژهتعاونبهره
گرفتهنشدهبود،توجهمخاطببهاینخبرکمترجلبمیشد؛بنابراینمیتوانگفتکه
آرایهتکراربهعنوانابزاریقدرتمندمیتواندبرایمعطوفساختنتوجهمخاطببهاخبار

مهمیاموردنظربخشخبریبهکاررود.
شاعریانویسنده،بااستفادهازصنعتتشخیص،براساسذهنوخیالخوددرپدیده
بیجانتصرفمیکندوآنرابهجنبشوامیداردوگاهصفاتواحساساتانسانیرا
بهآننسبتمیدهد.درنتیجه،خوانندهازچشمنویسندهبهزندگیورویدادهامینگرد

1. suprasegmental
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)شفیعیکدکنیبهنقلازحیدریوغفاریکومله،1394(.دربخشخبری20:30ازاین
آرایهبهدفعاتاستفادهشدهاست.براینمونه،درعنوانخبری»ردپایسیاهخودروهاو
موتورسیکلتهابرآسمانآبی«بهخودروهاوموتورسیکلتهاجانبخشیدهشدهاستتا
بهجاندارانیتشبیهشوندکهآلودگیمحیطزیستردپایآنهاست.اینصنعت،احساس
همدردیمخاطبرابرمیانگیزدوباعثتأثیرعاطفیبیشترویمیشود،درحالیکهبیان

خبربهصورتگزارهعلمیازاینتواناییبرخوردارنیست.
استفادهکرده بارها عنوانهایخبریخود در ازصنعتجناس بخشخبری20:30
است.»جناسیکیازآرایههایمشهوربدیعلفظیاستوازآنجاکهبرآهنگوموسیقی
باخوددارد،تأثیرسخنرادرذهنهاافزونمیکند« نیز کالممیافزایدولطفیمعنوی
مثال،درعنوانخبری»خطونشونکریدرآخرین برای )صادقیان،1388،ص49(.
روزهایکاری«نویسندهواژهکاریراباواژهکری-وزیرامورخارجهسابقایاالتمتحده
امریکا-کهسوژهاصلیخبراست،همراهکردهتازمینهرابرایاستفادهازویژگیموسیقیایی

صنعتجناسآمادهکند.
یکیدیگرازآرایههایموردعالقهواستفادهدرعنوانهایخبری20:30مراعاتالنظیر
است.اینآرایهرابطهبینواژگانیاستکهازیکگروهمعناییهستندودرکناریکدیگر
قرارمیگیرند.اینروشبینواژگانتناسبمعناییایجادمیکند)شمیسا،1373،ص87(.
باروت، بوی با »کریسمس عنوان خبری، بخش این در رفته بهکار نمونههای ازجمله
هفتتیرکشیبابانوئلدرروزاولسالنو«است.دراینعنوان،نویسندهواژگانروزاول
سالنو،کریسمسوبابانوئلراکهیکگروهمعناییهستند،دریکسووگروهمعنایی
هفتتیرکشیوباروترادرسویدیگربهکاربردهاست؛امانتیجهکار،موجبشگفتی
بهظاهر اشارهای هیچ گزارشگر خبر اصل در زیرا میشود؛ خبر اصل و عنوان مخاطب
لباس لباسضاربنمیکند؛همچنیندرفیلمیکهازحادثهپخششدهاست،ضارب و
بابانوئلبرتنندارد!بنابراینمعلومنیستکهچرانویسندهعنوانخبر،بابانوئلرابهعنوان
متهممعرفیکردهاستواینسؤالمطرحمیشودکهآیاهدفوی،تنهاگردآوردنواژگان
متناسبباآغازسالنومیالدیوساختنفضاییبرایصنعتمراعاتالنظیراست؟دراین
صورت،استفادهازاینصنعت،بهروایتصادقانهخبرآسیبزدهاست؛حالآنکهنمیتوان

محتوارافدایزیباییکالمکرد.
ایهاممهمترینترفنددویاچندمعناییکردنسخناستومقصودسخنرابهصورت
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دربخش بارها اینصنعت کامیار،1379،ص137(. )وحیدیان میکند بیان غیرمستقیم
خبری20:30بهکارگرفتهشدهاستوعنوانخبریموردنظرراازحالتشفافیتویک
معناییخارجودچارچندگانگیمعناییکردهاست.برایمثال،میتوانازعنوان»انصراف
تناسبدرواژه»بهشت« ایهام اینعنوان، یادکرد.در بهبهشت« ازرفتن مسجدجامعی
ازمعنایاصلیدرکمیشود. ثانویه،بیشوپیش بهکاررفتهاستکهمعنای بهگونهای
چنانکهادامهخبرروشنمیکند،خبردربارهرفتنیاماندنیکیازاعضایشوراو»بهشت«
نامخیابانمحلشورایشهرتهراناست؛اماچینشواژگانعنوانخبربهگونهایاستکه
معنایدیگر»بهشت«را-سراینیکوکاراندرآخرت-برجستهکردهاست.بااینشیوه،
نویسندهعنوانهایخبریدربارهموضوعخبر،قضاوتیارزشیایجادکردهاست.اینعنوان
نشانمیدهد. برده نام فرد با نیز را نبودنسیاسیبخشخبری تدریجی،همسو بهطور
اینیافته،بایافتهبلوروبلور)2013(همچنینکوک)2004(همسوومؤیدآناستکه
»معموالًدرتیترهایاقناعییاتهییجکنندهرگههایسیاسیوالقاییآشکارایاپنهانیوجود

دارند«)نصراللهی،1391،ص172(.
مجازیکیدیگرازصنایعبهکاررفتهدرعنوانهایخبریاست،مانندعنوانخبری
»هتلهاینیمبهادرچمدانسفربازنشستهها«.منظورازهتلهاینیمبها،تخفیفنیمیاز
هزینهاقامتدرهتلبرایبازنشستههاست.نویسندهواژههتلرابهعنوانامرموجودذکر
کردهاستتاازآنبرایاشارهبهتخفیفآیندهبهایاقامتدرهتلاستفادهکند؛چراکهدر
خبرموردنظرمتوجهمیشویمکهطبقمصوباتقراراستدرآینده،هتلبرایبازنشستگان
نیمبهاشود؛یعنینویسندهاکنونراذکرکردهاماآنچهرادرآیندهرویمیدهد،ارادهکرده
است.بهایننوعمجاز،مجازبهعالقهمایکونگفتهمیشود.بااینشیوه،نویسندهوعده
اعالمشدهدرخبررابهصورتیتحققیافتهدرزمانحالبیانمیکندوتردیدمخاطبرا

نسبتبهعملیشدنآنازبینمیبردیاکممیکند.
همحروفیازدیگرصنایعبالغیبخشخبری20:30است.اینآرایه،یکیازانواع
در همحروفی البته میشود. کالم موسیقی افزایش یا آمدن پدید موجب و است تکرار
زبانشناسیویامتونجدیدادبی،واجآرایینامیدهمیشود.براینمونه،درعنوان»وزارت
بار، چهار »ر« داد«.همخوانهای فروشندگانگوشت رودست گوشی کشاورزی جهاد
»گ«سهبارو»د«پنجبارتکرارشدهاند.همحروفیباعثزیباییعنوانودرنتیجه،جذب
مخاطبمیشود؛امادرعینحال،بایدتوجهداشتکهاستفادهزیادازاینصنعتمیتواند
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آنقدرعنوانخبریراآهنگینکندکهتوجهمخاطبراازمحتوابهسمتصورتخبر
منحرفسازد.همچنیناستفادهافراطیازهمحروفی،تلفظرابرایگویندهدشوارترمیکند
وممکناستباعثاختاللدرتولیدکالمشود؛بنابراین،دقتدرانتخابواجوتعداد

دفعاتتکرارآنازاهمیتباالییبرخورداراست.
درعنوانهایخبریموردبررسی،تنهایکموردتلمیحیافتشدهاست.تلمیحدارای
دوویژگیتشبیهوتناسباست؛زیرااوالً،بینمطلبوداستانرابطهتشبیهایجادمیشود
وثانیًا،بیناجزایداستانتناسبوجوددارد)شمیسا،1373،ص90(.برایمثال،درعنوان
و حبوبات واژه دو باوسوسهسودهایسحرآمیز«، حبوبات قیمت »تاقچهباالی خبری
سحرآمیز،یادآورداستانجکولوبیایسحرآمیزاست.دراینداستان،گیاهلوبیابهقدری
رشدمیکندکهبهآسمانمیرسد.نویسندهاینصفترابرایسودفروشحبوباتبرگزیده

استتابهگرانیبیاندازهآنوطمعفروشندگانحبوباتاشارهکند.
مبالغهبزرگنمایییکواقعیتیااحساساست.اینصنعتدرادبیاتبسیارارزشمند
استامابایدتوجهداشتکهبرایگزارشواقعیتبایدبااحتیاطبهکارگرفتهشود.برای
مثال،درعنوانخبری»بهشمارهافتادننفساسکیبازاندرپیحادثهقطعبرقتلهکابین
دیزین«،بهشمارهافتادننفس،بیانگرخطرقطعشدننفساستودرمثالاخیر،چنین
موقعیتخطرناکیترسیمشدهاست؛درحالیکهمخاطببادنبالکردنمتنگزارشخبر،
برای تلهکابین نداشتهوصرفًابرق بههیچعنوانچنینخطریوجود متوجهمیشودکه
دقایقیقطعشدهاست.پسمیتوانگفتکهدراینعنوان،صنعتمبالغهبهکاررفتهاست.
هرچندتنهادرهمینیکعنوانخبریازاینصنعتاستفادهشدهاست،درهمینمورد
همواقعیتبهدرستیگزارشنشدهاست.استفادهازمبالغهبایدبهگونهایباشدکهبهبیان

واقعیتصدمهنزند.
درایننوشتار،تحتعنواننارساییآرایه،بهعنوانهاییاشارهشدهاستکهآرایهبهکار
رفتهدرآنهاچندانواضحنیستوبراساسشمزبانیمخاطبفارسیزبانمنطقیبهنظر
منظور و واژگان میان رابطه فهم و آن پذیرش نتیجه؛ در و است نامأنوس یا نمیرسد؛
سخنگویانویسندهرادشوارمیسازد.»درادبیاتمرسوماستکهواژههاوجمالترادر
معنایاصلیبهکارنبرند،امااوالً،بایدقرینهایبهدستدهندتامقصودآنفهمیدهشود
وثانیًا،بایدبینمعنایاولی)حقیقی(وثانوی)مجازی(لغترابطهایوجودداشتهباشد«
)شمیسا،1373،ص39(.آرایههایبهکاررفتهدربرخیازعنوانهایبخشخبری20:30
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رساوروشننیستومخاطبرادرفهممنظورنویسندهعنواندچارمشکلمیکند.برای
مثال،درعنوانخبری»رضاشفیعیگزارشبعدیبیستوسیامشبرودرصرافیهانقد
مفاهیم از نویسنده مالیومسائلصنفصرافهااست؛ کرده«موضوعگزارش،مسائل
مرتبطبااینشغلبهرهبردهوگزارشرابهارزوآمادهکردنآنرابهنقدکردنارزتشبیه
کردهاست؛امافعل»نقدکردن«دربارۀنوشتار،گفتاروهمچنینگزارش،معنایدیگری
دارد.اینجاشفیعیگزارشراآمادهوروایتکردهاست،نهنقد؛پساستفادهازاینواژه
نادرستبودهوهمینکاربردنادرست،موجبنارساییآرایهتشبیهوایجادابهامدرفهم
مقصودنویسندهشدهاست؛بنابراین،الزماستکهدرانتخابآرایههادقتالزمصورت
گیردتاانتقالپیامرابامشکلمواجهنسازد؛درغیراینصورت،فرایندفهممعنایخبر،
طوالنیوپیچیدهمیشودوهرگاهمخاطبقادربهدریافترابطهمعناییآرایهنباشد،از

درکخبرناتوانمیشود.
اشارهشد نقاطقوتوضعفعنوانهایخبری20:30 از بهبرخی باال، درمطالب
ودیدیمکهچگونهآرایهادبیمیتواندعالوهبربیانخبر،بهساختآننیزبپردازد.در
مجموع،میتوانگفتکهاستفادهازصنایعادبیدربخشهایخبری،شیوهایمؤثربرای
افزایشمخاطباناست؛چراکهبازیباییآفرینی،مخاطبرابهخودجذبوبهپیگیریخبر،
تشویقمیکند؛امابایددرانتخابآرایههادقتکافیصورتگیردتابهواقعیتخبرآسیبی
نرسد؛همچنینآرایههانبایددارایقضاوتهایارزشیوسوگیریباشندتابیطرفیبخش

خبریباتردیدمواجهنشود.

پیشنهادها
براساسپژوهشحاضر،چندراهکاررسانهایپیشنهادمیشودازجملهآنکهنویسندگان
اینبخشخبری،درمورداخبارحساسوپراهمیتتاحدممکنازآرایهادبیاستفاده
نکنندوخبررابهصورتسادهوشفافبیانکنند.ضمناینکهدرموردمسائلحساس؛مانند
جناحهایسیاسی،آرایههاییرابهکارگیرندکهازقضاوتارزشیکمتریبرخوردارباشندو
تاحدممکن،سوگیریوتمایلبخشخبریرابهجناحیخاصنشانندهند؛رعایتاین
مهمبخصوصدرشرایطفعلی،بههمبستگیویکپارچگیملیبیشتریمیانجامد.پیشنهاد
دیگرآناستکهتاحدممکن،آرایههاییرابهخدمتبگیرندکهازشفافیت،منطقورابطه
معناییمناسببرخوردارباشند.دراینزمینهبهتراستکهازمشاورانومتخصصانآشنابه
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زبانوادبیاتفارسیوهمچنینزبانشناسیبرایمشاورهاستفادهشود.درضمنپیشنهاد
میشودکهصورتهایعامیانهنیزکمترمورداستفادهقرارگیرندبخصوصدرموردبرخی
با ازواژگانکوچهبازاریکهمناسببرایرسانهملینیست.پیشنهاددیگرآناستکه
پژوهشهایمیدانیتأثیرعناصربالغیعنوانهایخبریبرمخاطبوهمچنینمیزاندرک
ویازعنوانهابررسیشودتابراساسآنالگوییبالغیبرایتنظیمخبربهدستآید.از
سویدیگر،مخاطبسنجیوتعییندقیقمخاطباناینبخشخبرینیزمیتوانددرحفظ

مخاطبانموجودوهمچنینجذبمخاطبانبیشترراهگشاباشد.
ضمناینکهبهنظرمیرسد؛انجامپژوهشهایزبانشناختیدرموردانتخابهایزبانی
نویسندگانبخشخبریومصاحبهباآنها،نتایجمفیدیرابرایاینبخشخبریدرپی

خواهدداشت.
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