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دکتر یدالله شکری

1

استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه سمنان

چکیده:
سالهاست که «بخش خبری بیست و سی» از طریق آنتنِ شبکۀ دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران،
میهمان منازل ایرانیان است .از قسمتهای مهم و حسّاسِ این بخش خبری «عناوینِ» آن است .این مقاله
تلاش دارد از دریچۀ بحثهای ادبی ،به این دو پرسش که «مهمترین رخدادهای ادبی در عناوین این بخش
خبری چیست؟ و کاربستِ تدابیر یاد شده چه اهداف و نتایجی با خود دارد؟» پاسخ دهد .مقاله در محور
نخست ،مفاهیمِ «خبر»« ،عنوان خبر»« ،بخش خبری بیست و سی» و ساختار آن را روشن میسازد و در محور
دوم ،در دو قسمت ،به تشریح پاسخ پژوهش میپردازد؛ ابتدا بنا بر اهمیتِ «جمله» در عناوین مورد بحث،
نکاتِ بلاغیِ مرتبط با «جمله» را برمیشمارد و در قسمت دوم با تکیه بر علوم «بدیع و بیان»« ،ظرافتهای
ادبیِ» موجود در عناوین و کارکردهایشان را به عنوان گوشهای از رخدادهای ادبی ارائه میدهد .پژوهش
حاضر با روشی تحلیلی– توصیفی و با استخراج بیش از  088عنوان خبر ،طیِ شست و پنج نوبتِ خبری (به
صورت متناوب) از ابتدای آبان  2931تا پایان آبان  2931شکل گرفته است.
واژگان کلیدی :ادبیّات و رسانه ،خبر بیست و سی ،بلاغت ادبی ،عناوین خبری ،شبکۀ دوم سیما.

تاریخ دریافت مقاله9911/4/94 :

تاریخ پذیرش نهایي9918/4/91 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولy-shokri@semnan.ac.ir :
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 -2مقدّمه
زندگيِ اجتماعيِ بشر امروز وضعيت ویژهای بهه وهود گرفتهه اسهت .آنهها بهيا از
گذشته ،مایلاند با هم در ارتباط باشند؛ از وضعيت یکدیگر مطله باشهند و در پيشهبرد
اهداف فردی و اجتماعي وود همکاریِ متقابلي را برميگزینند .از مباحث مهم در حوزة
فرهنگ و اجتماع ،بحث «ارتباط» ،كيفيت آن ،نقا و جایگاهِ «زبان» در این مقوله اسهت
كه به دنبال رشد سری صنعت و فناوریهای نوین ،ماهيهت آن در مقایسهه بها گذشهته،
بکلي تغيير یافت.
در ميان انبوه وسایل ارتباط جمعي« ،رادیو و تلویزیهون دو وسهيلة ارتبهاط جمعهي
هستند كه نفوذ آنها شدید و ميدان عملشان بسيار وسي است؛ ميتوانهد بهه رهور يهر
مستقيم در بالا بردن سطحِ زبانِ فارسي در جان شنوندگان و بينندگان وود سخت مهثرر
باشد و مثرر نيز بودهاند» (بارني ،9981 ،ص .)818
در این ميان ،حوزة «وبر و وبر رساني» از پایههای اصلي رسانه بهه شهمار ميآیهد؛
«وبررساني به عنوان آگاهيبخشي و ارلهاعدهي ،نخسهتين كهاركردی اسهت كهه مبنهای
تأسيس سازمان رسانه (مطبوعات ،وبرگزاریها ،سهينما ،رادیهو و تلویزیهون) محسهو
ميشود و ارلاع رساني در وصوص رویهدادها و واهای مههم و جالهج توجهه ،بخها
زیادی از پيامها یا توليدات رسانه را در بر ميگيرد» (نعمتي اناركي ،9918 ،ص .)991
«وبرِ بيست و سي» سالها از رریق آنهتن شهبکة دو سهيما ههر شهج ميهمهان وانهة
ایرانيان است .این بخا وبری را «واحد مركزیِ وبرِ» صدا و سيمای جمهوری اسهلامي
ایران تحت نظارت معاون سياسي این سازمان توليد ميكنهد 9.از اركهان مههم و كليهدی
وبر بيست و سي كه ميتواند شاه بيت آن محسو

شهود و بها دارا بهودن فرافتههای

بسيار ،از نگاه مخاربانا پنهان است« ،عناوین وبری» یا «تيتر» های ( )Titresآن اسهت.
« تيتر جوهره یا روح وبر و ماندگارترین بخا آن در ذهن مخارج است .در واا  ،تيتر
را ميتوان هدایتكننده به سوی وبر و هویتبخا وبر دانسهت كهه در ابتهدای اوبهار
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ارار ميگيرد و با كلمهات محهدود ،پيهامِ وبهری را بهه ذههن مخارهج منتقهل ميكنهد»
(نصراللهي ،9988 ،ص .)951
پژوها حاضر بنا بر اهميت «وبر بيست و سي» و گستردگي مخاربهان آن ،در پهي
كشف رودادهای ادبي در «عناوینِ» بخا وبری یاد شده ،بيان اهداف و نتایج آنهاست.
مقاله در محور اول به تبيين بروي مفاهيم از ابيل «وبر»« ،عنوان وبر» و «وبر بيسهت و
سي» ميپردازد و در محور بعد رودادهای ادبيِ عناوینِ وبر بيست و سي را نخست بها
توجه به نکاتِ بلا يِ مرتبط با «جمله»(علم معهاني) و سه س بها اسهتخراا فرافتههای
ادبي (مباحث «بدی » و «بيان») نشان ميدهد .ابن پژوها با روشِ توصيفي  -تحليلي و
از ميان بيا از  811عنوان وبر ،ريِ  55نوبتِ وبری (بهه صهورت متنهاو ) از ابتهدای
آبان  9918تا پایان آبان  9915تهيه و تدوین شده است .حاصل تلاش ما تأكيهدی اسهت
بر این كه «تنها آفریناگران ادبي ميكوشهند تها از رریهق گهزینا ررزهها ،سهب ها و
االجهایِ ادبيِ مناسج برای پيامهای وود تا آنجا كه ممکن است ،وواننهده را از جهنس
و سنخ پيشينة پيام وود بياگاهانند» (حق شناس ،9911 ،ص .)89
 -1-2پیشینۀ تحقیق
زهرا نامور و ودیجه اميری پریان ( )9915در تنها پهژوها مهرتبط بها حهوزه وبهر
بيست و سي« ،استعارههای مفهومي» را بر اساس نظریة «ليکاف»( )Lakoffو «جانسهون»
( ،)Johnsonدر  51نمونه از تيترهای این بخا وبری ري دی ماه  ،9914بررسي كرده-
اند .در این پژوها ،برای هر سه نوع استعارة مفهومي «سهاوتاری»« ،هستيشهناوتي» و
«جهتي» ،نمونههایي یافت شده كه در این ميهان نهوع «هستيشهناوتي» بها  58/5درصهد
دارای بالاترین ميزان حضور بوده است.
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 -1تعریف مفاهیم و اصطلاحات
 -2 -1خبر
وبر از جمله حوزههایي است كه با نگرشهای متفهاوت تعهاریف گونهاگوني از آن
ارائه شده است (شُکروواه ،9919 ،صه

 .)81-99بها توجهه بهه ااهوال نظریههپردازان

مختلف ،ميتوان تعاریف متعددی برای «وبر» ارائهه داد كهه مهمتهرین آنهها عبارتنهد از:
وبر چيزی است كه مردم دربارهاش از یکدیگر ب رسند .وبر گزارش وااعيتهاست ،امها
هر وااعيتي را نميتوان وبر ناميد .وبر پيامي است كه احتمهال صهدی یها كهذ

در آن

وجود دارد .ارلاعات مربوط به آنچه رخ داده است وبر ناميده ميشود .وبر هر موضوع
جاری روز است كهه بهه علهت جالهج بهودن و رهرف توجهه اهرار گهرفتن از جانهج
ووانندگان در مطبوعات منتشر ميشود .از بهترین تعاریف مقولة «وبر» كهه بهه مقاصهد
پژوها حاضر نزدی

است ميتوان به این تعریف اشاره كرد« :وبر نقل جریان واهای ،

اادامات و عقاید در زمينههای سياسي ،ااتصادی ،اجتماعي ،هنری ،علمي ،فنهي و وضه
زندگي دسته جمعي است» (معتمدنژاد ،9919،ص .)91
 -1 -1عنوان خبر (تیتر)
عنوان ( )Headline/titreشکل موجز و فشردهای از وبر است كه مهمترین اههداف
آن وبر را در وود دارد و در ابتدای وبر ذكر ميشود.
ویژگيهای بارزِ «عنوان» از نظهر بهدیعي و انهدی ( ،9918ص  )911چنهين اسهت:
«تيتر باید با مطلج وبر هماهنگ باشد؛ باید از واژههای آشنا و رسا استفاده كند؛ روشن،
دايق و بدون ابهام باشد؛ هر چه تيتر كوتاهتر باشد مناسجتر است؛ انتخا

فعل مناسج،

كليههد موفقيههت در نگههارش تيتراسههت» .از كاركردهههای «عنههوان» ميتههوان بههه تر يههج
ووانندگان به وواندنِ وبر ،تعيين ارزش و اهمّيت وبر ،و تفکيه
اشاره كرد (ر .ک .شکروواه ،9919 ،ص .)915

مطالهج از یکهدیگر
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 -9 -1خبر بیست و سی
بخا وبری با مدت زمان  95تا  81دايقهای اسهت كهه در سهاعت

«این برنامه ی

بيست و سي ،دايقه همه روزه ،از شبکة دو سيمای جمهوری اسلامي روی آنتن ميرود»
(پخا وبر بيست و سي.)15/8/81 ،
در این بخا وبری ،متفاوتترین و جذا ترین موضوعهای وبری مورد تحليل و
بررسي ارار ميگيرد و به وهارر تلهاش بهرای نشهان دادن مواضه جناحههای سياسهي،
انعکاس انتقادی وبرها ،ررح رودادهای تازة فرهنگي ،سياسي و ااتصادی ،پيگيری اول
و ارارهای مسئولان ،پيگيری نقای

كاری ادارات و مراج عمومي ،پيگيری مطالبهات و

شکایات مردم و دارا بودن اسمتهای ویژه از بخاهای وبری پرمخارجِ تلویزیون در
سالهای اوير به شمار ميآید.
 -9رخدادهایی ادبی در عناوین بیست و سی
از آنجایي كه عناوین وبر ،نقطة آ ازِ ارتباري مثرر با مخارج اسهت ،متوليهانِ آن را
به فراهم آوردن تمهيداتي هنری و تبليغي واميدارد .بر ولاف نظر كسهاني كهه معتقدنهد
در متن تبليغي و به اصطلاح پروپاگاندایي ميهزان اسهتفاده از آنچهه صهنای ادبهي ناميهده
ميشود بسيار زیاد است ،اسهتفاده از ایهن صهنای  ،انهرژی مهتن را ميگيهرد و از ميهزان
ارلاعات ميكاهد (ر .ک .ميرفخرایي ،9985،ص

)918-951؛ فضای وبررساني دنيهای

امروز مسيری ی

ررفه نيست كه فقط گویندهای حاضر باشد و انبوه مخاربان عناصری

ونثي به حسا

آیند؛ از اینرو «وبر تلویزیون ميتوانهد از سهویي ،بها احساسهات مهردم

سخن بگوید (تحری

عوارف) و از سهوی دیگهر ،بهه عقهل آنهها توجهه داشهته باشهد

(تحليلي)» (نعمتي اناركي ،9918 ،ص .)998
شکروواه دوازده «ارزش وبری» را به نقل از یوهان گهالتون ) )johan Galtungو
مری هولمبورگ ( )Mari Holmborgeبرميشمارد ( ،9919ص

 )49-99كهه یکهي از

آنها دارا بودن «آستانه» یا «نقطة شروع» ( )Thresholdاست كه «در حقيقت ،اندازه و «اد
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و اوارة» رویداد است؛ اگر وبر به آن سطح نرسد اصطلاحاً مخابره نخواهد شد» (همان،
ص .)99
حال ،باید پرسيد نقا زبان و امکاناتِ ادبي آن در آفهرینا ایهن آسهتانه و «نقطهة
شروع» چيست؟ در جوا  ،باید گفت «زبان اد

نه برای ارتباط بلکه بهرای ارجهاع بهه

وود به كار ميرود و این همان دیدگاهي است كه یاكوبسن ( )Jakobsonنيز بهه دسهت
ميدهد و زبان را آن زمان دارای نقا ادبي ميداند كه توجه به سوی وود پيهام باشهد»
(صفوی ،9989 ،ص  .)94همهين عملکهردِ زبهانِ ادبهي و امکانهات ویهژة آن اسهت كهه
حضورش به گونهای جدی در عناوین وبر بيست و سهي احسهاس ميشهود .مهمتهرین
روشها و رویکردهای به كارگيری آموزههای ادبي در عناوین وبر بيست و سهي در دو
محور اابل بررسي است.
 -2 -9توجّه به نکات بلاغی
چنانکه ميبينيم« ،بلا ت علمي اسهت كهه بهر اسهاس آن راهههای مطابقهة كلهام بها
مقتضای حال (یعني تأريربخشي به مخارج) بررسي ميشود؛ یعني رسيدگي بهه ایهنكهه
در كجا چه نوع سخني مثرر است .بيگمان ،ی
است و جای دیگر ،بتفصيل و رولاني .در ی

جا ولاصه و كوتاه سخن گفهتن مهثرر
جا ،صراحت لازم اسهت در جهای دیگهر

پوشيدگي» (شفيعيكدكني ،9919،ص  .)484در موضوع مورد بحهث مها ،بها توجهه بهه
اوتصارِ مطلج در «عناوین وبر» و محدودیت ميدانِ فرصت و تنهوع سهنّي و سهليقهای
مخاربان ،پای امکانات بلا ي ،بيشتر به ميان ميآید.
منظور از نکات بلا ي در این اسمت ،با توجه به «جملهوارگي» عناوین وبر بيسهت
و سي ،مباحثي است كه در سطح جمله یا كلام رخ ميدههد (البتهه بهه اواعهد جملهه و
احتمال حذف بروي اجزای آن باید دات كرد) .در ادامه آنها را مورد به مورد ميآوریم.
 -2 -2 -9کوتاهی جملات و ایجاز
با عنایت به این كه «وبر را ميتوانيم بيهان رویهداد در حهداال زمهان و عبهارات و
فرفيتهای مکتو

دیداری و شنيداری فهر

كنهيم» (اربهاني ،9985،ص  ،)94تنظهيم
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عنوان وبر با عبارتي كوتاه گزینهای مناسج برای گنجاندنِ اهداف ،در نظر گرفتن مثلفهة
زمان و همسویي با مخاربانِ آن است.
ایجاز در عناوین وبر بيست و سي (با استمداد از صدا و تصویر) مبتنهي بهر انگيهزة
صرفهجویي در زمان ،ارتباط بهينه و دیگر مواردی است كه در بخاهای آتهي بهه آنهها
اشاره ميشود« .وبر تلویزیون باید ساده و روان باشهد؛ از بهه كهار بهردن لغهات دشهوار
ب رهيزد و همچنين ،كوتاه باشد تا درک شهود» (عباسهي ،9981،ص  .)49در نمونهههای
ذیل ،عناویني به رول دو كلمه هم مشاهده ميشود.
 اربعين آمد -18/91/9 8.پليس نيجر رو در روی مردم19/91/88 . یزد جهاني شد -15/4/98 .یمن در وضعيت واكستری19/91/91 . از صلح تا ااتدار -19/91/91 .بازگشت آ -1 -2 -9ماهیت مبتدا-خبری جملات

به تالا 15/99/95 .

9

در ساوت مبتدا – وبری ( ،)thematic - structureجمله به دو اسمت تقسيم مي-
شود؛ «هرچه نخست بياید مبتدا و هرچه بعد بياید وبر است .مبتدا موضوعِ اصلِ بحهث
است و فری نميكند كه فاعل یا مفعهول یها فعهل باشهد» (شميسها ،9919 ،ص  .)19بهه
عبارت دیگر ،جهت ایجاد ساوتار روایي و تأكيد بر كوتاهي جملات فقط مبتهدا و وبهر
بودن اساس ارار ميگيرد؛ حضور فعل و اینکه «مفعول» وود را نشان دهد یا وير ،مههم
نيست .این ویژگي بر تعداد اابل توجهي از عناوین وبر بيسهت و سهي حهاكم اسهت و
برجستهسازی اسمتهایي از وبر از نتایج آن است.
 مجالس داغ سياسي (مبتدا) برای مبارزه با گروههای تروریستي (وبر)19/91/4. رونق (مبتدا) ،وعدة رئيس جدید بورس (وبر)19/91/5 . برد موش های ایران (مبتدا) در شورای امنيت (وبر)15/99/98 . -مواض شورای نگهبان (مبتدا) ،بيتأرير از حوادث سياسي (وبر)15/4/88 .
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 -9 -2 -9تسلط لحن محاورهای و گفتاری
هرچند اتخاذ ایهن شهيوه در رسهانهای رسهمي همچهون تلویزیهون ميتوانهد بسهتر
صدماتي در حوزة زبان معيار و ترویج بروي ناراستيهای كلامي باشهد؛ امّها در نزدیه
شدن به مخارباني كه از ربقات مختلفاند (البته با سطح علمي مختلف) مثرر ميافتهد و
كار انتقال پيام ،مسير كوتاهتری را ميپيماید« .در موردی كه باید سخن را با زبان عوامانه
و عوامفهم گفت اگر با اصطلاحات ليظ علمي و لغات دور از ذهن به مخارج بگوینهد
آن كلام را بليغ نتوان گفت ،هر چند تمام كلمات به جای وود فصيح و صهحيح باشهد»
(همایي ،9911 ،ص .)91
لحن محاورهای و گفتاری در وبر بيست و سي ،بهه صهورت شکستهشهدن بروهي
كلمات («ميشه» به جای «ميشود»« ،ميافته» بهه جهای «ميافتهد») ،اسهتفاده از سهاوتار
گفتاری و ضهر المثلها (از ابيهل :راسهت و دروغ ،بهه درد بخهور ،دوهل و وهرا) و
جابجایي اجزای جمله اابل مشاهده است .نشانههای برنامة تلویزیهوني را در سهه نظهام
رمزگانيِ «اجتماعي»« ،فني» و «بياني» ربقهبندی ميكنهد و در ایهن ميهان ،گهزینا نهوع
«بيان» در آفرینا فضای عارفي محتوا مثرر است .در مثالهای زیر «بيانِ» محهاورهای و
گفتاری حاكم بر جملات كاملاً آشکار است (سجودی ،9911 ،ص .)949
 چند سوال به درد بخور برای دارندگان گوشيهای همراه18/1/1 . پيانویس دول و ورا دولت در سال  19تقدیم مجلس شد18/1/91 . -پيگيری راست و دروغ ی

شایعه18/1/1 .

 زیرآبي رفتن بانکها در پرداوت سودها15/8/95 . -4 -2 -9برجسته شدن برخی واژهها با تکیه
در این روش ،بروي واژهها ،دايقتر ،پررنگتر و با شدّت بيشتری ارائت ميشهوند.
این واژهها یا با بُعدِ ارجاعيِ وبهر ،همسهو هسهتند و بها تکميهل رونهد بلها يِ عبهارت،
تنظيمكنندگان وبر را در دستیابي به مقصد یاری ميدهند یا حتي ممکن اسهت چههرة
تازهای به حوادث ببخشند .در این صورت «بين رویداد اتفایافتهاده و وبهر منتشرشهده،
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تفاوت زیادی به چشم ميوورد» (نعمتي اناركي ،9918،ص  .)998در عبارتهای زیهر،
كلمات مشخ

شده برجستهتر از سایر واژهها تلفظ ميشوند.

 واتي دنا صادرات را برای بقا انتخا-ی

ميكند( 19/91/81 .دنا :نام اتومبيل)

ایران زیر چتر سلامت«( 19/91/88.بيمة سلامت» به وسعت ایران است)

 بازار هنر ،مأمن جدید ميلياردرها( 15/4/91 .كار عجيج رروتمندان) وحدت لازمة امنيت و زمينه ساز رونق ااتصادی(19/91/81.تأكيد بر وحدت) -5 -2 -9جابجایی اجزای کلام (تقدّم و تأخّر)

4

بنا بر اعتقادِ لاینز ( ،9989( )Lyonsص « )51معنای جمله صرفاً بهه وسهيلة معنهای
واژگاني كه جمله از آن ساوته شود ،متعيّن نميشهود؛ بلکهه بهه سهاوت دسهتوری نيهز
بستگي دارد» .این وضعيت در عناوین وبر بيست و سي به وضوح اابل مشاهده اسهت.
جابجایي اجزای كلام ،نحو جدیدی در چينا كلمات به نمهایا ميگهذارد و بهه نوبهة
وود ،در معنيآفریني و تأرير بر ذهن مخارج نقا ایفا ميكند« .ربق دیدگاه جرجهاني،
الفاظ زماني مفيدند كه بر اساس نوع واصي از تأليف ،با هم تركيهج شهوند و حسهن و
زیبایي كلام به ترتيج كلمات ،ربق سب

واصي بر ميگردد» (مرادی و كهافمي،9915 ،

ص  .)15تقدیم و تأوير اجزای كلام و همسو بودن آنها بها اههداف وبهر در مثالههای
ذیل روشن است.
 شهر باران چرا باید با یه باران این جوری بشه؟ (تأوير «چرا») 18/8/85؛ كمتر از هجده ساعت دور تازهای از مهذاكرات پيچيهده شهروع ميشهود (تهأويرِ«نهاد») 18/8/88؛
 بشنوید از آسمان وششِکرآ

پایتخهت كهه آلاینهدهها رابطههاش را بها بهرف و بهاران

كرد (تقدیم «فعل») 19/91/81؛

 اول بيمههای تکميلي در بستن ارارداد بها بيمارسهتانهای وصوصهي تها  81دیچقدر عملي شده؟ (تأوير «ايد») 19/91/88؛
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 -1 -2 -9توجّه به لحنهای مختلف
لحنهای مختلف سثالي ،وبری و تعجبي علاوه بر ایجاد تنهوّع ،انگيزهههایِ بلها ي
دیگری به دنبال دارند؛ «بدیهي است كه از همة امکانات برای تهأرير هرچهه بيشهتر كلهام
باید استفاده كرد .حتي اگر حركات دست و صورت و لحنِ صدا باشد» (شميسا،9919 ،
ص .)49
در وبر بيست و سي ،گاه ،عنوان وبر به صورت سثال ميآیهد (بها لحهن یها ايهد
پرسا) و توضيحات مفصّل بعد از آن ،پاسخي بدان است (فرآیندِ وبر نوعي پرسها و
پاسخ است) ،یا برای اعجا

نهفته در وبهر ،عنهواني تعجبهي تهدوین مهيشهود (نهوعي

نيسازی وبری) .موارد ذیل نمونههایي از این تدابير اررگذاراند.
 تعجج :تحویل وودرو با بيست و هشت سال تأوير! 18/8/91 سثالي :حمله به شارليِ دو به چه نيّتي؟ 19/91/85 سثالي :تلاشها برای ترویج نماز چه نتایجي داشته؟ 19/91/91 -وبری :اوت گرفتن بازداشت حریری در ریا

15/8/81 .

 سثالي :در مذاكرات ژنو ،چه كسي چه نقشي بازی كرد؟ 18/8/81 -7 -2 -9حذف فعل
بر ولاف نظر بروي كارشناسان رسانه كهه معتقدنهد« :انتخها

فعهلِ مناسهج كليهد

موفقيت در نگهارش تيتهر اسهت» (بهدیعي و انهدی ،9918 ،ص 5)911؛ نبهود فعهل در
عناوین وبر بيست و سي توانمندی ویژهای به «عنهوان وبهر» ميبخشهد؛ مسهتم را بهه
انتظار مينشاند؛ او را در تکميل روندِ وبر ،سهيم ميدارد و مسير شکلگيری وبهر را در
ذهن او نميبندد .در اولين نمونه از چند مثال ذیل ،سه مطلج بدون اسهتفاده از فعهل در
ی

عنوان وبری جم شدند (كتا های جدید ،معلمان آمهوزش ندیهده ،داناآمهوزانِ

سردرگم).
 كتا های جدید و معلمان آموزش ندیده و داناآموزان سردرگم18/8/85 . -ايمت نفت زیر  45دلار19/91/81 .
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 بارشهای موازی در شمال و جنو 18/91/88 . پایان فصل داعا در موصل15/4/98 . -0 -2 -9ارائۀ عباراتی با الگوی «از  ...تا »...
در این الگو عمدتا دو تقابل كنار هم مينشهينند كهه علهاوه بهر نمهایاِ گسهتردگي
مطلجِ وبری ،اعجا

مخارج و بزرگنمایيِ اادام صهاحبان وبهر بهه گونههای بهدی و

چشمگير ترسيم ميگردد« .سواحل مکران ،مدار ده درجه»« ،كاخ نياوران ،كهاخ سهفيد»،
«ایده ،عمل»« ،آسيا ،افریقا» در مثالهای ذیل تقابلهایي هستند كه در این الگو كنهار ههم
جم شدند.
 نمایا ااتدار دفاعي ارتا از سواحل مکران تها مهدار ده درجهة اايهانوس هنهد.( 19/91/4بيان وسعت و اعجا انگيزی رزمایا)
 از كاخ نياوران تا كهاخ سهفيد( 15/99/98 .ارائهة تعجهجانگيز سياسهت وهارجيپهلوی دوم و ارتباط او با ایالات متحده)
 تنور داغ توافقات ااتصادی از آسيا و اروپا تا آفریقها( 19/91/91 .تلهاش گسهتردةااتصادی دولت در نقاط مختلف جهان)
 شرط و شروط مدارس هيأتامنایي از ایده تا عمل( 19/91/88 .پيگيری ریشههایتأسيس مدارس هيأتامنایي)
 -3 -2 -9کمک گرفتن از تتابع اضافات
كه عمدتاً جهت فشردهسازی وبر در سطح ی

جمله بهرهبرداری ميشود؛ ابهزاری

مناسج برای صرفهجویي در زمان و ارتباري اررگذار با مخارج .جملات زیر بيانگر این
شيوهاند.
 پایانِ همكدسازیِ تلفنِ همراه19/91/5 . رایزنيهایِ وزیرِ وارجة ابرس در تهران19/91/89 . ورودِ سازمانِ بازرسي برایِ ریشهكنيِ كارتهایِ بازرگانيِ صوری15/8/94 . -ادامة دیدارهایِ تداركاتي ابل از مذاكراتِ هستهای19/91/88 .
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 -28 -2 -9اتخاذ اهداف ثانوی در لحن جملات
امروزه مراكز وبری در تدوین برنامهها علاوه بهر درا اوبهار و گهزیناِ مسهيرهای
مناسجِ انتقال ،برنامههایي برای القای ایهدههایِ شخصهيِ وهود در نظهر ميگيرنهد و در
مسيری ونثي و بيررفانه حركت نميكنند« .دو نقها را ميتهوان بهرای مهدیریت وبهر
پيابيني كرد؛ نخست مدیریت وبر ،انعکاس دهندة وااعيتها باشد و سه س مهدیریت
وبر ،نقا مداولهگر را ایفا كند .به عبارتي ،در مدیریت وبر ميتوان به رویهدادها ورود
پيدا كرد و با دستکاری آنها وبرسازی كرد و جریهاني را پدیهد آورد» (نعمتهي انهاركي،
 ،9918ص .)991
به نظر ميرسد كارگزاران وبر بيست و سي با اتخاذ بروهي روشههای بلها ي در
پردازش عناوین ،در پيِ زیر سثال بردن و توبيخ افراد یها جریهاني وهاص یها تشهویق و
ترویج عقایدی ویژه در ميان مخاربان هستند .جهت نمونه ،گاه به جای جملهای وهاص
(بخصوص وبری) از جملة پرسشي اسهتفاده ميكننهد؛ «ایهن گونهه جملهاتِ پرسشهي،
استفهام مجازی است كه بهه آن اسهتفهام توليهدی ههم ميگوینهد» (شميسها ،9919،ص
 .)995جملاتي كه «جنبة سثالِ ير ایجابي دارند؛ یعني سثالي كه جهوا

نميوواهنهد»

(همان ،ص  )945و برای اهداف رانوی تنظيم ميشوند .عناوین وبری ذیهل نمونهههایي
هستند كه اهدافشان در مقابل آنها درا ميگردد:
 فکر ميكنيد سفير ایتاليا در اتای مدیر عامل پرس وليس چه كار ميكنهه؟ 18/8/89(بيان اعجا آميز عملکرد مدیرعامل با عبارت پرسشي)؛
 -چي شد كه بهار به وزان رسيد؟( 18/8/5سثال برای رعنه و تعهری

= تعهری

به بروي گروههای سياسي)؛
 شاهراه ااچای سووت همچنهان پرتهردد( 19/9/88.وبهر بهرای ا هرای= ااچهایسووت به شدت ادامه دارد)؛
 كودک پنج سالة ایرانهي تهدیهدی بهرای امنيهت آمریکها( 15/99/99 .وبهر بهرایدادوواست= به داد كودک پنج سالة ایراني برسيد).
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 -1 -9برجستگی ظرافتهای ادبی
هرچند دنيای وبر رساني باید از ابهامهای تأمل برانگيز دور باشد و امکانات زبهانيِ
آن باید در حدّ فهم اكثر مخاربان در نظر گرفته شود و از به كارگيری فرافتهای ادبهي
با این نگاه كه «اعيان و آرارادبي هرچند از مادة زبانانهد ،ولهي زبهان نيسهتند» (حهافظي،
 ،9911ص  )94باید اجتنا

كرد؛ امّا در نگاهي دیگر ،آموزههای ادبهي اگهر در سهطحي

ملایم با زبان نرم وبر همراه شود و در مسير كهمتهجوتها

آن ،زیبایيههایي محسهوس

نمایان سازد ميتواند بر تأريرگذاری و جذابيت آن بيفزاید؛ اهدافي كه متصدیان وبری با
پيگيری آن ،گاه وبری معمولي را تا حهدّ یه

حسهاس ارتقها ميدهنهد« .چنهدلر
وبهر ّ

( )Chandlerمينویسد فنون بلا ي صرفاً با چگونگي بيان اندیشههها سهر و كهار ندارنهد
بلکه بر چگونگي اندیشيدن نيز تأرير ميگذارند» (سجودی ،9911،ص  .)59سایة مثبهت
ابزارهای ادبي بر سر عناوین وبر بيست و سي برای اهل فهن اابهل دریافهت اسهت .در
ادامه ،به شماری از مهمترین فنون ادبي -مرتبط با علوم «بيهان» و «بهدی » -و اهدافشهان
اشاره ميشود.
 -2 -1 -9کنایه
كنایهها از عناصر مهم فرهنگياند كه در حوزة زبان نمود ميیابند؛ رودادی بدی در
زبان به شمار ميآیند و آنها را از محدود شدن در حيطة زباني واص رها ميسازد« .اگر
انسانها گرفتار صورتي از نمادها ارار گيرند كه اندیشة او را سد كنهد در وااه  ،گرفتهار
ادرتي تقليلگر شده است -ادرتي كه اندیشة انسان را به تجربههای حسّي یه

بعهدی

ارجاع ميدهد» (جهاندیده ،9911 ،ص  .)48كنایهها در عناوین ذیل علهاوه بهر عملکهرد
فرهنگي با مضامين وبر و اهداف دیگر همراه است.
 وضعيت در باشگاه ارمزپوشان پایتخت همچنان ارمزه ( 19/91/9نامناسج)؛ كشتي دزدان دریایي باز هم به گل نشست ( 19/91/95شکست ووردن)؛ نمایا ی رنگيِ ملت زیر پرچم سه رنگ ایران اسلامي ( 15/99/88اتحاد)؛ -ابدی شدن یه صدای ماندگار در اا

واررات ( 19/91/9وفات كردن)؛
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 -1 -1 -9مجاز
مجاز با علااههای مختلف در عناوین وبر بيسهت و سهي رخ نشهان ميدههد .ایهن
مجازها به دليل نزدیکي با مذای مخاربهان دیریها

نيسهت و امکانهات رمزگهاني وبهر،

حقيقت آن را آشکار ميسازد؛ در نتيجه ،با افزایاِ تنوع واژگاني و سطحِ نایِ فرهنگيِ
وبر ميتواند اتفااي پسندیده به حسا

آید.

 گفتگوی فریف در بهارستان ( 18/1/91مجلس شورای اسلامي)؛ تنگتر شدن حلقة نامزدهای كرسي بهشت ( 15/4/88شهرداری تهران)؛ ابوریحان ميزبان روحاني در روز دانشجو ( 18/8/95دانشگاه شهيد بهشتي)؛ پس لرزههای دستور ترامپ برای آمریکایيها ( 15/99/98عوااج ناگوار). -9 -1 -9تشخیص
تشخي

از فرافتهای اابل توجه و پربسامد در عناوین وبر بيست و سهي اسهت

كه با اتصال دو محور انسان و ير انسان ،لایههای رواني وبر را بهبود ميبخشد؛ چههرة
تازهای به حوادث ميدهد و در ایجاد همدلي و همحسي با مخارج مثرر ميافتد.
 عيادت بيست و سي از یکي از بخاهای نظام تحول سلامت 19/91/99؛ دانشگاه تهران در انتظار رئيس ،رئيس در انتظار رئيس جمهور 19/91/94؛ شجهای ناآرام پاریس 15/99/91؛ باز شدن پای پياز گرون ايمت به حياط پاستور .15/4/88 -4 -1 -9آوردن واژگانی با تناسب معنایی
این رویکرد در انسجام متن ،تداعيِ معاني و افزودن جهذابيت ،تهأرير بسهزایي دارد.
واژگاني كه با هم تناسج نزدی تری دارند در عناوین ذیل نشان داده شدهاند.
 چند برداشتِ آزاد برای گذراندن یه تعطيلات آور هفته 19/91/98؛ رایزني محور مقاومت در ضل بغداد 19/91/9؛ صعود شيرین با رعم صدرنشيني 19/91/81؛ -رعم ووش زمستان با چاشنيِ برف و باران .19/91/81
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 -5 -1 -9تکرار واژه
«از لحاظ زباني– ادبي ،هر واژه و عبارت و چگونگي ترتيج اهرار گهرفتن آنهها در
ی

متن برای مخارج معنيِ ویژهای دارد» (عباسهي ،9988 ،ص  .)94در همهين راسهتا،

تکرار بروي واژههها در عنهاوین وبهر بيسهت و سهي در جلهج نظهر مخارهج ،انتقهال
پررنگترِ محتوا و بازآفریني مفهوم ،سودمند است.
 واردات پهنای باند روی باند آزادسازی 18/8/81؛ افتتاح پالایشگاه لات در ابعاد پالایشگاه نفت 15/99/98؛ وبرهای داغ از چهارشنبههای داغ پاستور 15/4/88؛ زمين دانشکدة توانبخشي نيازمند توانبخشي .15/4/91 -1 -1 -9ایهام
به كارگيری ایهام با معاني چندگانه در عناوین وبرِ رسمي شهاید از ایهن بابهت كهه
روند انتقال معني را با مشکل مواجه ميسازد دور از تصوّر باشد ،ولي از این جهت كهه
در فاصلهای اندک ،مطهالبي گسهتردهتر ارائهه ميدههد و بهر چنهدلایگي وبهر ميافزایهد
ميتواند اتفااي مبارک باشد .موارد ذیل (كه به معاني آنها اشاره شد) نمونهههای زیبهایي
از ایهام در عناوین وبر بيست و سي هستند.
-ی

پيشنهاد دندونگير به واليباليست معروف ( 19/91/9سرشناس ،نام فرد)؛

 مخابرة اميد در آنتن رسانة ملي (18/1/91ماهواره ،دلگرمي ،دولت تدبير و اميد)؛ -حسا

و كتا ِ كيلویي موبایل در گمرک ( 18/1/98وزني ،عجيج)؛

 واتي ير مجازها بری از سر مجازها ميپرانند ( 15/8/8بری ،متعجج كردن). -7 -1 -9ضربالمثل
همراهي این فن در فضای جدّی وبر چهه حاصهلي بهه دنبهال وواههد داشهت؟«در
ضر المثل اصد نه پنهان كردن معنا كه فشردهكردن آن در االج فرمولي به یهاد مانهدني
است» (اسکولز ( ،9911 ،)Scholesص  )19بنابراین ،ميتوان از فرفيت اوتصار عناوین
در كاربرد این فنِّ ادبي استمداد جست.
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وبر بيست و سي در مسير چشمانداز وبری و جهت ارتباط عارفيتر بها مخارهج
و برآوردن اهداف بلا يِ وبر نه تنها آنهها را بهه وهدمت گرفهت بلکهه در بازشناسهي و
بسترسازی آن تلاش كرد .ضر المثلهایي از فرهنگ نيِ فارسي در مهوارد ذیهل اابهل
مشاهده است.
 چرا بعضي پزشکان عطایا را به لقایا ميبخشند 18/1/99؛ واتي وواستن به توانستن وتم ميشود 18/1/99؛ روایت بار كجي كه به منزل نرسيد 15/4/88؛ واتي برای درست كردن ابرو چشمها كور ميشه .18/8/85 -0 -1 -9تشبیه
بهرهگيری از تشبيه به عنوان یکي از شناوتهترین فنِّ ادبي با فرفيتههای گونهاگون
برای هر كاربر ميتواند منشأ ارر باشد .وبر بيست و سي از زیبایيهای این ابزار شهعری
بيبهره نماند« .استفادة هنرمندانه از جوهرة شعری نيزميتواند به «درونهة تيتهر» عمهق و
معنا بخشد و آن را به نوعي «كلام مخيَّّل» تبدیل كنهد» (شهکروواه ،9919 ،ص  .)911از
ررفي دیگر تشبيه در اذهان مخاربان ایراني ،به وارر آشنایي با فرهنگ ني ادبي ،نهامي
آشناست در نتيجه تشبيهات ابتکاری ميتواند در تأريرگذار بودن فضای وبر ،نقها ایفها
كند» .استعاره ،تشبيه ،كنایه و دیگر صناعات شهعری بایهد در وهدمت معنهي باشهد؛ بهر
ااتدار معنا بيفزایند؛ جامة نوی بر اامت آن ب وشاند و به شرح و بسط اندیشهه و تثبيهت
آن در ذهن و ضمير شنونده كم

كند» (فتوحي ،9981 ،ص .)81

نمونههای ذیل از تشبيهات اررگذار در عناوین وبر بيسهت و سهي هسهتند كهه بهه
صورت فشرده (بليغ) فاهر شدند.
 آمریکا زیر شلای روفان18/8/81. باز كربلای ایران عطر شقایق به وود گرفت18/1/91. درست مصرف كردن چارة بيرون اومدن از چاه كم آبي19/91/85. -برجام ،سرعتگيری برسر راه توان هسته ای ایران15/8/95 .
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 -3 -1 -9استعاره
هر چند در استعاره به علت وجود تصاویر جایگزین ،روند انتقال مفهوم بهه كنهدی
پيا ميرود ،امها وجهود تصهاویر متعهدد ،فضها را بهرای گشهودن اندیشههها و عرضهة
دیدگاههای گوناگون باز ميگذارد« .استعاره بيان تجربههایي را ممکهن ميسهازد كهه در
فرف زبان و دلالتهای عادی نميگنجد .استعاره به كم

فرآیندهای تخيلهي ،اَّشهکالي

از ادراک را وارد زبان ميكند و همراه وود اشکال زبانيِ تازهای نيز ميسهازد» (فتهوحي،
 ،9919ص  .)948لفظ استعاره در وبر بيست و سي بهه وهارر مهدلولهای فرهنگهي و
تداعي تصاویر متنوع ،التذاذ مخصوص به وود دارد .در ادامه ،به چند نمونهه از تصهاویر
استعاری همراه با مفهومشان اشاره ميشود.
 سفر به آوهر رسهيد و حلقهة ميليهوني عهزاداران بهه دور نگهين انگشهتریِ ایهران( 19/91/9امام رضا-ع)؛
 سرزمين رلای سرخ در انتظار روزهای سبزتر ( 19/91/9وراسان جنوبي)؛ كربلا ميزبان زائراني است كه از سراسر جههان بهه سهوی كشهتيِ نجهات آمدنهد.( 15/8/95امام حسين -ع)؛
 پرواز بلژی  -تهران بها مسهافراني سهه ههزار سهاله بهه زمهين نشسهت 19/91/4(اجناس عتيقه).
 -28 -1 -9انواع جناس
به نظر ميرسد كوتاهي عناوین وبر و محدودیت فرصت ،با ابزار ادبهي جنهاس در
بخا وبری بيست و سي مناسبتي نزدی

ميیابند و به مسيری واحد ميرسند .جنهاس

واصهي بهه كلهام
ّ
به علت همساني وااها ،ابزاری گوشنواز است و برجسهتگيِ آوایهي
ميبخشد و در صورت همراه بودن معانيِ ني و مناسج ،انرژیِ مضاعفي بر عنوان وبهر
حاكم ميكند .در مثالهای ذیل تأرير جناسها هم در مختصرسازیِ حجم كلام و ههم در
رسایيِ مطلو ِ معاني بازر است.
 -بلدوزر اانون ،گلستان زمين وواران گلستان را وزان كرد 19/91/9؛
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 ربت نام دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد ،آزاد شد 19/91/84؛ سندی به نام توسعه امّا به كام نفوذ 15/4/91؛ شور با شورای شهری ها در پاستور .15/8/95نتیجهگیری
«عناوین وبر بيست و سي» با جذ ِ آموزههای ادبي ،توانمنهدیِ ویهژهای بهه وهود
گرفت .آموزههای یاد شده و عملکردشان در دو گروه اابل بررسي است.
الف) رودادهایي كه در المروِ علم «معاني» در سطح «جملهه» نمهود پيهدا ميكننهد
عبارتند از :كوتاهيِ جملات (در نظر گرفتن مثلفة زمان) ،ماهيت مبتدا -وبهری عبهارات
(برجستهسازی اجزایي از وبر) ،لحن محهاورهای و گفتهاری عنهاوین (آفهرینا فضهای
عارفي و همسویي با مخارج) ،نقشمندی «تکيه» در تلفظ بروي واژهها (برجستگي بعد
ارجاعيِ وبر) ،تقدّم و تأوّر اركان عبارت (معني آفریني) ،حذف فعهل در اكثهر عنهاوین
(كوتاهي عبارات و سهيم شهدن مخارهج در تکميهل وبهر) ،گونهاگوني لحهن :وبهری،
پرسشي ،تعجبي (تنوّع و جهتدادن) ،عبهاراتي بها الگهویِ «از  ...تها (»...بزرگنمهایي و
گسترشدهيِ اادامِ صاحبان وبر) و تتاب اضافات (فشردهسازیِ حجم جملات).
) رودادهای ادبهي كهه بها مباحهث «بهدی و بيهان» مرتبطانهد عبارتنهد از :كنایهه
(اررگذاری و همسهویي فرهنگهي) ،مجهاز (بهبهودی ابعهاد وبهر و نيسهازی لغهوی)،
تشخي

(تأكيد بر لایههای روانهي وبهر) ،تکهرار (بهازآفریني مفههوم و برجستهسهازی

واژهها) ،انواع ایهام (چندلایهسهازی وبهر) ،تناسهج معنهایي واژگهان (تهداعي معهاني و
تعليق) ،ضر المثل (فشردهسازی معني و فرهنگمداری) ،تشبيه (ااتدار معني) ،اسهتعاره
(تداعي تصاویر و جذابيت) و جناس (ارربخشي و تزئين).
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یادداشتها
 .2وبر بيست وسي مدّتها فقط در روزهای ير تعطيل از شبکة دوم پخا ميشد ،امّا در چنهد
سال اوير همه روزه از همين شبکه پخا ميگردد.
 .8تاریخها بيانگر تاریخ پخاِ وبر از بخا وبری بيست و سي است.
 .9شميسا در كتا

معاني از اول هاليدی ( )Hollidayبه دو نوع ساوت جمله اشاره ميكند( .ر.

ک .شميسا ،9919،ص )19
 .4محمد وليل رجایي در تقدیم مسنداليه ميگوید «تقدیم مسنداليه بهه مسهند بهه وهارر كمهال
عنایت و اهتمام به اوست و اینکه ذكرش اهمّ است  ...ذكر مسنداليه در ابتدای كلهام ذههن را بهه
شنيدن دنبالة سخن تشویق كرده و آن را در انتظار ذكر وبر ميگذارد»( .رک .رجهایي ،9918،ص
)85
 -5شکروواه معتقد است «تيتر اگر فعل داشته باشد جاندارتر وواهد شد به وصوص اگهر فعهل
به ررزی مناسج به كار گرفته شود» ).شکروواه ،9919،ص )915

منابع و مآخذ
الف) کتابها:
 .2اسکولز ،رابرت ( ،)9911درآمدی بر ساوتارگرایي در ادبيهات ،ترجمهة فرزانهه
راهری ،تهران ،آگاه.
 .8بارني ،محمدرضا ( ،)9981زبان و تفکر ،تهران ،آبانگاه.
 .9بدیعي ،نعيم و حسين اندی ( ،)9918روزنامه نگهاری نهوین ،تههران ،دانشهگاه
علامه رباربایي.
 .4جهاندیده ،سينا ( ،)9911از معنای وطي تا معنای حجمي ،رشت ،چوب .
 .5حافظي ،عليرضا ( ،)9911معني ادبيات ،تهران ،نيلوفر.
 .5حق شناس ،علي محمد ( ،)9911مقالات ادبي زبان شناوتي ،تهران ،نيلوفر.
 .1رجایي ،محمدوليل ( ،)9918معالم البلا ه ،شيراز ،دانشگاه شيراز.
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 .8سجودی ،فرزان ( ،)9911نشانه شناسي كاربردی ،تهران ،علم.
 ،)9911( ---------- .1درآمدی بر نشانه شناسي تلویزیون ،تهران ،سروش.
 .91شفيعي كدكني ،محمدرضا ( ،)9919رستاويز كلمات ،تهران ،سخن.
 .99شکروواه ،یونس ( ،)9919وبر ،تهران ،دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها.
 .98شميسا ،سيروس ( ،)9919معاني ،تهران ،ميترا.
 .99صفوی ،كوروش ( ،)9989از زبانشناسي به ادبيات ،ا  ،9تهران ،سورة مهر.
 .94فتوحي رودمعجني ،محمود ( ،)9981بلا ت تصویر ،تهران ،سخن.
 .95ههههههههه ( ،)9919سب شناسي ،نظریهها ،رویکردها و روشها ،تهران ،سخن.
 .95ارباني ،حسن ( ،)9985چگونهه گهزارش وبهری تلویزیهوني بسهازیم ،تههران،
سروش.
 .91عباسي ،حجت الله ( ،)9981اصول كاربردی وبرنگاری و وبرنویسي در رادیو
و تلویزیون ،تهران ،علم.
 .98لاینز ،جان ( ،)9989مقدمه ای بر معناشناسي زبان شناوتي ،ترجمة حسين واله،
تهران ،واله.
 .91معتمههدنژاد ،كههافم ( ،)9919وسههایل ارتبههاط جمعههي ،تهههران ،دانشههگاه علامههه
رباربایي.
 .81ميرفخرایههي ،تههژا ( ،)9985مفههاهيم نظههری و عملههي تلویزیههون ،تهههران ،مركههز
تحقيقات صدا و سيما.
 .89نصراللهي ،علي اكبر ( ،)9988اصول وبرنویسي ،تهران ،سروش.
 .88همایي ،جلال الدین ( ،)9911معاني و بيان ،تهران ،هما.
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ب) مقالات:
 .89مرادی ،محمدهادی و فارمه كافمي (« ،)9915دلالت تقدیم و تأوير در سهيای
نفي و اربات از دیدگاه عبدالقاهر جرجاني» ،پژوهشنامة نقد ادبي و بلا هت ،س
 ،5ش .19-911 ،9
 .84نامور ،زهرا و ودیجه اميری پریان (« ،)9915كاربرد اسهتعارههای مفههومي در
تيترهای وبر  81:91شبکه دو سيما» ،فصلنامة پژوهاههای ارتبهاري ،س ،84
ش (9پياپي .941-911 ،)81
 .85نعمتي اناركي ،داود (« ،)9918تحليل كارشناسي اوبهار سهيما بهه منظهور ارائهة
راهبردهههای راههابتي» .فصههلنامة پژوهاهههای ارتبههاري ،س  ،81ش (9پيههاپي
.981-954،)19
ج) سایتها:

 .85پخا اوبار سهيما ،بهه نشهاني  ،www.simanews.irآوهرین بهه روزرسهاني
9915/8/81
 .81پخا وبر بيست و سي ،به نشهاني  ،www.tv2.ir/news/serviceآوهرین بهه
روز رساني .9915/8/81

