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  چکیده
اي انجام شده است، توجه به  هاي بسیاري که در حوزه خبر و گفتمان رسانه پژوهشرغم  به

 شناختی این انواع وجود دارد، مغفول مانده هایی که در جزئیات زبان ژانرهاي خبري و تفاوت

الملل، ورزشی و علمی  این ژانرها شامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی، کارگري، بین. است

هاي  هاي اجتماعی و ورزشی به لحاظ ویژگی  پژوهش تالش شده است حوزهدر این. هستند

هاي  مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت) 2006(شناختی با استفاده از نظریه ایدئولوژي وندایک  زبان

هر یک از آنها شناسایی، توصیف و تبیین شود و در نهایت الگویی براي انتخاب و نگارش خبر 

 پرمخاطب بودن آنها و اختالف ،دلیل انتخاب این دو حوزه.  ارائه شودبراي هر کدام از آنها

این پژوهش به روش میدانی . شناختی در اخبار این دو حوزه است دار میزان خطاهاي زبان معنی

ی کارایی ابی ارز.هاي آن با استفاده از آزمون خی دو مورد تحلیل قرار گرفته است انجام شده و داده

عنوان  تواند به هاي ارتباطی می شناسی و نظریه  نشان داد که این الگو به لحاظ زبان شده الگوي ارائه

اي که با استفاده از  مرجعی براي فعاالن حوزه اجتماعی و ورزشی مورد استفاده قرار بگیرد و نتیجه

 شده و براي دستیابی به آن، صرف چندین سال زمان نیاز است، در قالب  اي حاصل شم حرفه

ترتیب هم استفاده بهینه از نیروي انسانی محقق شده  این  منسجم و کارآمد خالصه شود تا بهالگویی

 .دست براي مراجعه و استناد متخصصان هر حوزه معرفی شود و هم الگوي واحد و یک

هاي اجتماعی و ورزشی، خبر،  الگوي انتخاب و نگارش خبر، حوزه : کلیديهاي واژه

  . وندایکژانر خبري، نظریه ایدئولوژي
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  و بیان مسئله مقدمه

زمان با پیشرفت علم و  اي هم هاي رسانه رغم تخصصی شدن حوزه خبر و فعالیت به

 تمام به میالدي، همچنان 70ویژه بعد از دهه  تکنولوژي و توجه فزاینده این حوزه به

این در حالی است که انواع . شود عنوان یک محصول ثابت نگاه می هاي خبري به حوزه

هاي   ویژگی،هاي دستوري، واژگانی و کاربردشناختی لف خبري به لحاظ ویژگیمخت

توان  بندي و ارائه الگو براي انتخاب و نگارش آنها می فردي دارند که با طبقه منحصربه

در حال حاضر در . یافت ها دست به ساختاري واحد و جامع در هر یک از این حوزه

الملل، براي آموزش افرادي که   در سطح بیندتاًعمهاي داخلی و  تمام مطبوعات و رسانه

هاي زبانی کلی و سطحی بسنده شده و تأکید  کنند به آموزش در حوزه رسانه فعالیت می

اي، نوعی  نگار، خبرنگار و فعال رسانه شود که با گذشت چندین سال فعالیت روزنامه می

تواند در مسیر صحیح  یشود که با توجه به آن م در وي ایجاد می» اي شم زبانی حرفه«

یکی از دالیل در پیش . هاي کاربردشناختی قرار بگیرد انتخاب واژگان، دستور و شاخص

توان عدم وجود الگویی علمی و کارآمد براي ارجاع و  گرفتن چنین رویکردي را می

  . استناد به آن دانست

هاي  هاي ورزشی و اجتماعی به لحاظ ویژگی شود حوزه در این پژوهش تالش می

عد واژگانی، دستوري و کاربردشناختی مورد بررسی قرار گرفته و شناختی در ب زبان

هاي هر یک از آنها تبیین شود و در نهایت الگویی براي انتخاب و نگارش خبر  تفاوت

تر  دلیل انتخاب این دو حوزه، طیف گسترده. ي ارائه شودبند طبقهبراي هر کدام از این دو 

شناختی در آنها در مقایسه با سایر  دار میانگین خطاهاي زبان الف معنیمخاطبان آنها و اخت

 در حوزه ورزشی که مخاطبان آن از نظر سواد، معلومات ویژه  به.هاي خبري است حوزه

ارائه این ) 1396کریمی فیروزجانی، (فرهنگی و اجتماعی بسیار متنوع هستند  اي، رسانه

شناختی تطابق داشته باشد را تسهیل   معیارهاي زبانالگو، روند انتخاب و تنظیم خبر که با

  .کند کرده و کارایی نیروي انسانی فعال در تحریریه را بهینه می
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

شناختی در تحلیل متون خبري صورت  هایی که با کاربرد ابزارهاي زبان  پیشرفتاوجودب

واع خبر وجود داشته توجهی ن هایی که به لحاظ محتوایی میان ان گرفته است، به تفاوت

زمان با پیشرفت جوامع و تخصصی  این در حالی است که حوزه خبر نیز هم. شده است

اي تخصصی، کارشناسی و فنی شده است و توجه  شدن ابعاد زندگی بشر، وارد مرحله

در این پژوهش  .عنوان یک ژانر کامالً متفاوت، ضروري است به هر یک از انواع خبر به

شود با توجه به   شده و تالش می  خاص به دو حوزه ورزشی و اجتماعی پرداختهطور به

هایی که بین این دو حوزه خبري وجود دارد، الگو و مدلی خاص براي تولید و  تفاوت

 .نگارش هر یک ارائه شود

  

  اهداف پژوهش

هاي خبري ورزشی و اجتماعی به  هاي حوزه هدف نظري این پژوهش، تأکید بر تفاوت

 عملی لگوییمعرفی اهدف عملی نیز . شناختی است کارگیري ابزارهاي زبان ظ بهلحا

  .انتخاب و نگارش خبر در این دو حوزه استبراي 

 

   بر مطالعات گذشتهي و مروري نظریمبان

 پژوهشگران ایرانی

 به بررسی نقش زبان در رادیو پرداخته و مجموعه مقاالتی در )1377(عیناوي 

گفتمان اخبار رادیویی،  . را مورد بررسی و نقد قرار داده استحوزه گفتمان و رادیو

هاي  وگوهاي رادیو ورزش، شیوه کنترل عدم توافق براي جلوگیري از مجادله در گفت

؛ تحقیقی در تکامل هنجار متنی، 1980 تا 1935صحبت کردن در رادیوي نروژ از سال 

اي، ازجمله محورهاي   رسانهوتحلیل کالم متون تجزیه: سه سبک نگارش اخبار رادیویی

  .مورد بررسی در این پژوهش هستند
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را در چارچوب » تابناك «ینترنتی اگاهی در پايترجمه متون خبر )1386( عطاران

 -ی ترجماني قرار داد تا به الگوهایمورد بررس) 1998 (کیتوسط وندا شده  ارائهمدل 

 جهینت. ابدی گرفته است؛ دست  مورد استفاده قراري خبرگاهی پانی که در ایکیدئولوژیا

 ی در مطبوعات و ترجمه آنها نقشيدئولوژی و ادیعقا از آن است که ی پژوهش حاکنیا

  . داردیاساس

شناختی  انگاره زبان«در پژوهشی تحت عنوان ) 1391(آقاگلزاده و خیرآبادي 

 به شناسایی و معرفی انگاره» رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي: نگارش و گزینش خبر

اي از  اند که در آن مجموعه شناختی فرایند نگارش و گزینش خبر پرداخته زبان

هاي اجتماعی،  هاي زبانی تولید خبر در کنار عوامل غیرزبانی ازجمله مالك بایسته

این پژوهش ضمن معرفی اصول چهارگانه . شود اي بازبینی و ارائه می اقتصادي و حرفه

اي چند سطحی از فرایند تولید   خبري، انگارهعنوان معیارهاي نگارش متن گرایس به

ویژه تحلیل گفتمان  شناختی، به کند که مبتنی بر دستاوردهاي زبان خبر را معرفی می

ایدئولوژي، روابط و (اي شامل یک فرا سطح  در این پژوهش، انگاره. انتقادي است

جذابیت و (ه  عناصر اساسی واقع:اند از و چهار سطح دیگر که به ترتیب عبارت) قدرت

، )اصول گرایس کیفیت، کمیت، شیوه، ارتباط(هاي نگارش خبر  ، ارزش)پذیري امکان

و  هاي گزینش خبر، بازبینی عناصر اساسی واقعه، شرایط حاکم بر توزیع، انتشار ارزش

تفاوت مشخص این پژوهش با تحقیق  .پخش خبر و در نهایت، بازخورد مخاطبان

شناختی خبر  وهش به شناسایی و معرفی انگاره زبانحاضر در آن است که در این پژ

که در تحقیق حاضر به شناسایی و ارائه انگاره در انواع   شده درحالی طورکلی پرداخته به

همچنین این دو . شود  پرداخته میها آنشناختی  ژانرهاي خبري با تأکید بر تمایز زبان

 .پژوهش، چارچوب نظري متفاوتی دارند

 کشور مختلف، 10اي گسترده از متون خبري از  نیز با تهیه پیکره) 1392(پور  علی

وي به این نتیجه رسیده است که رعایت . اصول ادب لیچ را در آنها بررسی کرده است



  

 283   ...شناختی و ارائه الگوي تولید   توصیف، تحلیل زبان

اصل همدردي در متون خبري کشورهاي آفریقا، شرق آسیا و منطقه قفقاز در مقایسه با 

طور  بري آمریکا، اروپاي غربی و به در متون خدییتأتر بوده و اصل  سایر مناطق پررنگ

  .خاص کشور انگلیس بیشتر از همه نقض شده است

زاده و موسوي  ، زابلی)1393( روانی و شیاستاج، )1391(یی کسا، )1391 (یکوانا

، )1395(فیروزیان پوراصفهانی و آقاگلزاده ، )1395(علی  زاده و خواجه جمال، )1394(

زاده بناب و همکاران  ، حالج)1397( و مهدوي ، تربتی)1396(علیخانی و همکاران 

از دیگر ) 2013(خان جان و همکاران ، )1397(راد و حکیمی  ، نوري)1397(

  .اند پژوهشگرانی هستند که درحوزه ارتباط زبان و رسانه مطالعاتی را انجام داده

  

  پژوهشگران خارجی

زبان خبر پرداخته به تحلیل » گفتمان و تغییر اجتماعی«در کتاب ) 1992(فرکالف 

شناختی ازجمله روابط قدرت و  و عالوه بر عوامل زبانی، عوامل غیرزبانی و جامعه

کنشی «وي گفتمان را . داند  میمؤثري گفتمان خبري ریگ شکلایدئولوژي را نیز در 

 خبر نیز رویدادي اجتماعی است، متون خبري را ازآنجاکهداند و  می» اجتماعی

  .داند گفتمان میهاي  دربرگیرنده ویژگی

هاي خبري،  شناختی، ارزش به لحاظ زبان» زبان اخبار«در کتاب ) 1991( فاولر 

خبر را معرفی کرده و عوامل غیرزبانی شاخصی که  روند انتخاب اخبار و مراحل تولید

وي به . دهد گیري و تولید خبر نقش دارند را مورد بررسی قرار می در شکل

هایی مانند گذرایی شاخص


اختار واژگانی، س


 و بینافردي


عنوان ابزارهاي زبانی   به

تحلیل متن به شیوه انتقادي اشاره کرده و عواملی مانند نابرابري در گفتمان و جنسیت و 

  .گیرد عنوان ابزارهاي غیرزبانی دخیل در این روند در نظر می قدرت را نیز به

                                                   
1. Transitivity 
2. Lexical Structure 
3. Interpersonal 



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      284

 11وي با مطالعه . اي پرداخته است به بررسی گفتمان روزنامه) 2002(هربرت  

ها را در   میالدي، متون خبري این روزنامه2001روزنامه کشور سوئد طی سال 

چارچوب تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادي مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه 

اي بدون در نظر گرفتن عوامل غیرزبانی  رسیده است که تحلیل متون خبري روزنامه

 .غیرممکن است

به بررسی نقش ایدئولوژي در گفتمان خبري پرداخته و براي ) 2006(ت وای 

ارائه کرده است و در قالب » الگوي ارزشیابی« عنوان باتحلیل متون خبري، چارچوبی 

 انتقال و نمایش سازوکارعنوان  د بهنتوان ها و امکانات زبانی که می آن برخی گزینه

مخاطب با کاربرد این . کند رفی می، مع راحساب آیند هاي گرایشی به گیري موضع

  .کند سازوکارها نسبت به یک دیدگاه، نگاهی مثبت یا منفی پیدا می

 فرهنگ ،است جنی »قیحقا« با عنوان گفتمان رسانه، یدر پژوهش )2010(بارنارد 

 استفاده کی ونداهی منظور از نظرنی اي پرداخته و برايا  متون رسانهلیو خشونت به تحل

 مورد ي گفتمان انتقادلی را با چهار آزمون تحلی گزارش مطبوعات48 يو. کرده است

 را »یدانش اجتماع« موسوم به انی بر جريا رسانه» قیحقا «تأثیر قرار دارد تا یبررس

 به مسائل شتریها ب  رسانهيها  پژوهش نشان داد که هر چه گزارشنی اجینتا.  کندیبررس

 راهبرد سکوت را انتخاب نهی زمنی که در ایطی با شراسهی بپردازند، در مقاها تیاقل

 .تر خواهد داشت تنش  و کمتر آرام وضعیتی جامعه کنند، یم

در ی  اجتماعراتیی تغي گفتمان انتقادلی خود به تحليدر رساله دکتر )2017(المغلوث 

 2009ي ها  در فاصله سالي سعودزبان یسی انگليها  مربوط به زنان در وبالگيها پست

 پژوهش نی اجینتا. بهره برده است کی ونداهی منظور از نظرنیاي اخته و برادر پ2012تا 

 در کانون توجه ر،یی هواداران و مخالفان تغانی ميری درگییا از آن است که بازنمیحاک

 آن در گفتمان صورت ي کردن زنان و نمودهای قرباني به بهای امر حتنیقرار دارد و ا

  .ردیگ یم
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ها به ارتباط زبان و رسانه  شود، تمام این پژوهش یطور که مشاهده م همان

هاي مختلف خبري که  شناختی میان حوزه کدام از آنها به تمایز زبان اند ولی هیچ پرداخته

  .ندا محور اصلی این پژوهش است، نپرداخته

  

  هاي کلیدي تعریف عبارت

س و معیارهایی هستند که بر اسا ها هاي خبري مالك ارزش :هاي خبري ارزش

 Van. (کند گیري می آنها، گزینشگر خبر، در مورد انتشار یا عدم انتشار یک خبر تصمیم

Dijk, 1998( . گالتانگ و روژ)که چه   مورد را در پاسخ به این12فهرستی شامل ) 1965

هاي  اند که مبناي تعیین ارزش کنند، ارائه کرده  میلیتبدعوامی رخدادها را به خبر 

 عامل به شرح زیر 12این  .)Fowler, 1991:13. (گیرند رار میخبري در این پژوهش ق

  :است

 تواتر عبارت از ظرف زمانی یک رویداد بوده و در حقیقت 1:)بسامد(تواتر -1

تر باشد، نیاز به توضیح کمتر شده و  هر چه تواتر کوتاه. زمان رسیدن به خبر است

  .تر خواهد بود بنابراین مطلوب

: آستانه خبر-2


اي وجود دارد که اگر رویداد به سطح آن  ر رویداد آستانه براي ه

عالوه بر آن، اگر رویدادي به آستانه خود برسد و . نرسد، اصالً مخابره نخواهد شد

  .هاي دیگري را نیز ایجاد کند مخابره شود، ممکن است درون خود آستانه

: فقدان ابهام-3


ت متن هر چه صراح. وضوح رویداد است این ارزش مربوط به 

تر  هاي جمعی مطلوب بیشتر بوده و ماهیت ادبی آن کمتر باشد، براي انتشار در رسانه

  .است

                                                   
1. Frequency 
2. Threshold 
3. Unambiguity 
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: معنامندي-4


مجاورت ) الف: دهد دار بودن، خود را به دو صورت نشان می  معنی

اي از  بسیاري از رویدادهایی که در نقطه:  مجاورت فرهنگی.مربوط بودن) فرهنگی؛ ب

کنند به دلیل  براي مخاطبانی که در دیگر نقاط جهان زندگی میافتد،  جهان اتفاق می

به همین . دار نخواهد بود  براي آنها معنیعتاًیطبدرك نبوده و  تفاوت فرهنگی زیاد، قابل

بالعکس، چنانچه گزینشگر میان . دلیل گزینشگران خبر تمایل به مخابره آن ندارند

تی احساس کند، آن را براي مخابره پیشینه فرهنگی یک رویداد و مخاطبان خود قراب

  .انتخاب خواهد کرد

:خوانی  هم-5


ها انتظار و قصد تحقق یک   گالتانگ و روژ، معتقدند که اگر رسانه

به اعتقاد آنها، گزارشگران . رویداد را داشته باشند، آن رویداد قطعاً محقق خواهد شد

 زاویه اقدام به تهیه گزارش دانند که از کدام قبل از رسیدن به محل وقوع رویداد، می

  .خواهند کرد

: غیرمنتظره بودن-6


بینی و نادر،  پیش  به اعتقاد گالتانگ و روژ، رویدادهاي غیرقابل

  .جذابیت بیشتري براي گزینشگران خبر دارد

: استمرار-7


طور   اگر خبري تحت پوشش خبري قرار گیرد، تا زمان مشخصی به

 که البته این موضوع به ماهیت خبر نیز بستگی مستمر تحت پوشش خبري خواهد ماند

  .دارد

 به اعتقاد گالتانگ و روژ، چیدمان بهترین نمود براي 5:)چیدمان( ترکیب -8

مثال این افراد در کنار چند خبر خارجی، چندین خبر  عنوان به. نظر سردبیران است اعمال

دهند  ثبت نیز قرار میداخلی و در کنار چند خبر با محتواي منفی، اخباري با ماهیت م

  .تا توازن برقرار شود

                                                   
1. Meaningfulness 
2. Consonance 
3. Unexpectedness 
4. continuity 
5. Composition 
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: ارجاع به ملل ممتاز-9


هاي غربی به پوشش   به اعتقاد گالتانگ و روژ رسانه

  .رویدادها در میان ملل ممتاز تمایل بیشتري دارند

: ارجاع به اشخاص ممتاز یا افراد نخبه-10


 روي افراد عمدتاًهاي غربی  رسانه 

و عملکرد افراد برگزیده و معروف و رویدادهاي مرتبط با مهم تمرکز بیشتري داشته 

  .گیرد آنها، مورد توجه بیشتري قرار می

:سازي  شخصیت-11


هاي غربی رویدادها را عملکرد افراد و مردم   در رسانه

تر از هویت بخشیدن به  مراتب آسان دیگر، هویت بخشیدن به افراد به عبارت به. دانند می

  .استها  نهادها و سازمان

: ارجاع به مسائل منفی-12


گرایی این است که خبر خوب، خبر   منظور از منفی

 .هاي یک خبر را دارد  چرا که خبر منفی، بسیاري از ویژگی؛بد است

  

  :خط قرمز در رسانه

کننده حدود کشورها  خطوط قرمز در جوامع مانند مرزهاي جغرافیایی که تعیین

ها و جوامع گونان  رافیاي هویتی نظامکننده جغ و تقسیمات آن است، ترسیم

خطوط قرمز رسانه عبارت است از حدودي که . )15: 1377افتخاري، . (باشند می

گفتمان «کند و در فضایی مابین  تبدیل می» غیر آن«را به » نظام«تخطی از آن، یک 

، ساختار انتظام ملی. گیرند قرار می» انتظام ملی«در ساختار » قانون اساسی«و » نظام

هاي مختلف حقوقی در یک نظام داللت دارد و درمجموع  عنوانی است که به الیه

شومیکر و ریز. )123: همان. (بیانگر چگونگی ایجاد انتظام در گستره ملی است


 بر 

                                                   
1. Reference to elite nations 
2. Reference to elite people 
3. Reference to people 
4. Reference to something negative 
5. Shomaker and Rise 
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اساس کار هربرت گتز


 و تاد گیتلین


ها را به   پنج دسته اصلی از اثر بر محتواي رسانه

  :اند ترتیب مطرح کرده

 ي ناشی از فرد فرد کارکنان رسانهاثرها -1

 هاي رسانه اثرهاي مربوط به رویه -2

 نفوذهاي سازمانی بر محتوا -3

 اي بر محتوا رسانه هاي برون اثر و نفوذ سازمان -4

  )353: 1381 سورین وتانکارد، (اثر ایدئولوژي -5

   :شوند عوامل اصلی بازدارنده خبر به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می

ي شخصی، منافع شخصی ها و ارزشها  دیدگاه: امل بازدارنده درونیعو

  .ي سازمان رسانهها و ارزشنگار، منافع  روزنامه

هاي فشار، عوامل  ، احزاب، گروه)ها حکومت(ها  دولت: عوامل بازدارنده بیرونی

  )1390مزروعی، (هاي نخبه  اقتصادي، مسائل دیپلماتیک، منابع خبري، رسانه

 

   و روش پژوهشچارچوب نظري

است که در ) 2006(چارچوب نظري این پژوهش نظریه ایدئولوژیک وندایک 

هاي خرد و کالنی را براي القاي ایدئولوژي مورد نظر به مخاطب  قالب آن استراتژي

 .ارائه کرده است

 )2006(نظریه ایدئولوژیک وندایک 

ی سه وجهوي درباره زبان، ایدئولوژي و گفتمان یک الگ) 2006(الگوي وندایک 

مثابه واسطه بین جامعه و گفتمان  شناخت به. شامل گفتمان، شناخت و اجتماع است

است و شناخت اجتماعی، نظام بازنمایی ذهنی و فرایندهاي اجتماعی اعضاي گروه یا 

 ساخت متنی با بافت ایدئولوژیک صرف صرفاًگفتمان است و در این الگو، گفتمان 

                                                   
1. Herbert Gans 
2. Todd Giltline 
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. خورده است ارتباطی است که با بافت اجتماعی گرهنیست بلکه آن رخداد پیچیده 

دهد و  ایدئولوژي نیز مانند گفتمان، بخش اصلی تحلیل گفتمان انتقادي را شکل می

هاي اجتماعی یا سیاسی و  ها نظام ایدئولوژي. خود با قدرت و سلطه مرتبط است

ر ساماندهی باشند که د می) هاي رقیب گفتمان( اجتماعی –هاي سیاسی  هاي گروه ارزش

هاي آن گروه یا گفتمان نقش اساسی به عهده  بخشی کنش بخشی و مشروعیت و هویت

شناختی، سیاسی و  دارند و در این نگاه، زبان در ساختارهاي فرایندهاي جامعه

براي آشکارسازي . ایدئولوژیک نهفته است و متن محصول فرایند گفتمان است

ی شروع کرد و به متن اجتماع رسید و با مراکز هاي ایدئولوژیک باید از متن زبان ساخت

سازي، سبک  هاي استعاره و برجسته قدرت و ایدئولوژي آن گروه و استفاده از ساخت

ی شناخت فرا زبانشناختی،   راهبرد زبان43 همچنین کی وندا.خاصی از متن را تولید نمود

پژوهش در بخش و ایدئولوژیکی مطرح کرده است که عناوین راهبردهایی که در این 

  :ارزیابی و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته، به شرح زیر است

توصیف کنشگر


ها، شامل انواع مختلف  ها درباره افراد و کنش تمام گفتمان: 

صورت فردي از طریق نام  مثابه اعضاي گروه یا به توصیف کنشگر هستند و کنشگرها به

  .وندش یا نام خانوادگی، کارکرد و نقش، توصیف می

بندي مقوله

کنند افراد را  ها سعی می شناسی اجتماعی، انسان  اساس روان بر:

  .شوند هاي مثبت یا منفی می ها داراي ویژگی بندي، گروه بندي کنند و بعدازاین مقوله مقوله

نمایی گواه


هاي افراد زمانی که دالیل و اسنادي براي اثبات آنها  ادعاها و دیدگاه: 

  .شود هتر درك میدهند، ب  میارائه

منشی ملی خودبزرگ


ي ها یسخنران در ژهیو بهي نقاط قوت خود، ساز برجسته 

ی ملی، صورت منش خودبزرگي مختلف ها شکلپارلمانی درباره مهاجرت، با استفاده از 

                                                   
1.Actor description 
2. Categorization 
3. Evidentiality 
4. National self-glorification 
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تاریخ   ارجاع مثبت یا تحسین کشور، اصول،توان یمي آن ها مصداق و ازجمله ردیگ یم

  .نام بردي کشور خود را ها سنتو 

ي ساز برجستهدر بافت مناظره درباره مهاجران، : نمایی نقاط مثبت خودي بزرگ

، ابراز همدردي، نبودني، تحمل، متعصب نواز مهمانصورت تأکید بر  نقاط قوت خود به

. ابدی یمی، نمود الملل نیبي ها توافقحمایت از حقوق بشر و همسویی با قانون یا 

ي ایدئولوژیک است؛ زیرا بر مبناي ا مقوله اساساً ها يخودي نقاط قوت ساز برجسته

  .شود یم، ایدئولوژي یک گروه تعریف ها يخودي مثبت ها طرحواره

 درون صورت بهي افراد ساز مقوله 1:ها يرخودیغ نقاط ضعف يساز برجسته

؛ بلکه هنجارها و ردیگ ینمی، بدون وجود ارزش و معیار، صورت گروه برونی و گروه 

خودي غیري ها گروهدر واقع، در این مقوله، . اربردهاي ایدئولوژیک دارند، کها ارزش

  .ابندی یمي منفی، در محتواي گفتمان، نمود ا گونه به

مناظره .  معنایی، توصیف موقعیت استراهبردهاي یکی از 2:توصیف موقعیت 

که در ؛ بلشود ینم محدود خودها در رابطه با ها يرخودیغدرباره پناهندگان، به توصیف 

 و ممکن شوند یمي مورد نیاز، توصیف ها تیموقع و همه ها تجربه، ها کنشاین مقوله، 

  . توضیح دهندها یابیارز و امدهایپ، ها علت درباره ها تیموقعاست 

در سطح خرد . یی استگرا واژگاني سبکی، راهبردها یکی از 3:گرایی  واژگان

ي زیربنایی از طریق عناصر واژگانی خاص، باورها، به بیان مفاهیم و ها مناظرهتحلیل در 

 و ها هدفجایگاه، نقش،  ي مختلف، بسته بهها واژهنیاز هست و معانی مشابه از طریق 

یی گرا واژگان. شوند یمي بافتی، بیان ها مشخصهمثابه کاربرد  ي گوینده، یعنی بهها دگاهید

 و اعمال آنها مانند ي دیکتاتوريها حکومتدر حمایت از مهاجران، بر بازنمایی منفی 

گروهی و برون   و اعضاي درونکند یمی، تأکید عدالت یبستم، شکنجه، سوءاستفاده و 

                                                   
1. Negative- other representation 
2. Situation description 
3. Implicative 
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یی ها عبارتي سیاسی یا ایدئولوژیکشان برحسب ها دگاهیدها و  گروهی بسته به جنبه

  .شوند یمخاص، توصیف 

ستی، ي نژادپرها گفتماندر .  معنایی، همدردي استراهبردهايیکی از  1:همدردي

 در پی آگاهی از ها انساني سیاسی یا ایدئولوژیک، ممکن است ها جنبهبسته به 

  .، با آنها ابراز همدردي کنند)دهندگان اتیمالمانند (مشکالت مهاجران و یا افراد خودي 

: تلویح


 گویندگان به دالیل کاربردشناختی، به گفتن هر چیزي نیاز ندارند و 

این اطالعات . ماند یممان، به شکل ضمنی باقی صورت، بخشی عمده از گفت بدین

 و شود یمي مشترك، استنباط ها نگرشضمنی، از سوي مخاطبان، با استفاده از دانش یا 

 برعالوه . شود یمافراد در گفتمان تلقی  شده ییبازنما یا کنش رخدادالگوهاي ذهنی 

-لی، اجتماعیقواعد شناختی و کاربردشناختی عمومی، براي تلویحات، وضعیت تعام

  .سیاسی و فرهنگی ازجمله ادب و هنجارهاي فرهنگی نیز وجود دارد

گویی راهبري بالغی و معنایی براي تلطیف معنایی است که در  به 3:گویی به

  .وگو درباره مهاجران نقشی مهم دارد گفت

یی مبهم استفاده کنند؛ ها عبارتممکن است گویندگان در سخنانشان از  4:ها ابهام

ي ها مجموعهي مشخصی ندارند یا به ها مصداقهایی را به کار برند که  عبارتیعنی 

  ... .ي مبهم یک کمی و زیاد، و قیدهاي خیلی و نماها تیکم: ؛ مانندکنند یمفازي اشاره 

ي مثبت یا منفی رخدادها با توان یمموقعیت فعلی را  5: درس عبرتمثابه بهتاریخ 

ي کلی ها موضوع به توان یم را ها سهیمقاگونه  این، مقایسه کرد و خیتاردر  شده  ثبت

  .ي تاریخ، تعمیم دادها درس

                                                   
1. Sympathy 
2. Lexicalization 
3. Euphemism 
4. Ambiguity 
5. History as Lesson 
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استدالل علیه مهاجران، بر اساس استانداردهایی مختلف صورت  1:استدالل منطقی

 که قضایاي بدیهی و مستند، و دالیل کافی براي پذیرش نتیجه را بازنمایی ردیگ یم

  .کنند می

مثابه ابزار بالغی،  غت، تکرار است و این شگرد، به بالراهبردهايیکی از  2:تکرار

ي مربوط به مهاجرت، اختصاص ندارد؛ بلکه در راهبرد کلی ها مناظرهتنها به 

در .  نیز نقش مهم داردها يرخودیغ و نقاط منفی ها يخودسازي نقاط قوت  برجسته

صورت که مثالً  ن؛ بدیدهد یم، تکرارهایی لفظی یا معنایی درباره مهاجران روي ها مناظره

گاه نیز تکرارها صورت . روند یم بشمار و هنجارشکن اعتماد رقابلیغمهاجران، افرادي 

  .رندیگ یمهنري به خود 

 شکل بهي عینی ها مثالیکی از راهبردهاي خاص در استدالل، ذکر  3:تشریح/مثال

حقایق ي عینی و ملموس، برخالف ها مثال. ي کلی استها نکتهداستان کوتاه و تشریح 

. کنند درك هستند؛ بلکه دالیل و اسناد تجربی را نیز عرضه می سادگی قابل تنها به کلی، نه

 کارکردهایی شناختی، معنایی، استداللی و سیاسی ها مثالي پناهندگان، ها مناظرهدر 

 .دارند

  

 روش انجام پژوهش

 از فعاالن  نفر24هاي خبري از  براي اثبات تفاوت بین الگوهاي تولید خبر در حوزه

هاي سیاسی، اجتماعی،  در حوزه(اي شامل خبرنگاران، دبیران و سردبیران  رسانه

ها و مطبوعات  در روزنامه) الملل، کارگري، ورزشی و علمی اقتصادي، فرهنگی، بین

 نفر از خبرنگاران و سردبیران خارجی خواسته شد روال انتخاب و نگارش 24داخلی و 

                                                   
1. Logical Reasoning 
2. Repetition 
3. Exemplification 
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هاي  اطالعات مربوط به کارکنان رسانه.  تشریح کنندخبر در حوزه تخصصی خود را

 .است شده  هیتهاي مستقر در شهر پاویا در ایتالیا  خارجی با کمک مرکز نظارت رسانه

ي شامل موارد زیر در اختیار این افراد قرار گرفته و از آنها خواسته ا پرسشنامههمچنین 

  .ها پاسخ دهند شد به این پرسش

 چیست؟ انتخاب سوژه و تبدیل آن به خبر اولویت شما براي -1

اي که در آن فعال   خطوط قرمز جامعه و خطوط قرمزي که توسط رسانه-2

  است؟رگذاریتأثهستید، چگونه در انتخاب خبر 

اي که در آن فعال   خطوط قرمز جامعه و خطوط قرمزي که توسط رسانه-3

 ي در نحوه نگارش خبر دارد؟ریتأثهستید، چه 

  .بندي کنید  خبري در حوزه فعالیت خود را اولویتهاي  ارزش-4

  :مشخصات این افراد به شرح زیر است

  



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      294

 هاي داخلی  مشخصات خبرنگاران، دبیران و سردبیران رسانه-1جدول 

  سابقه فعالیت  حوزه فعالیت  نام رسانه شماره

   سال12  سیاسی  ایلنا  1

  سال 5  سیاسی  ایسنا  2

   سال7  سیاسی  وطن امروز  3

  پنج ماه یک سال و  اقتصادي  ناایل  4

   سال3  اقتصادي  ایسنا  5

   سال6  اقتصادي  وطن امروز  6

  دو سال و نیم  اجتماعی  ایلنا  7

   سال13  اجتماعی  فارس  8

  سال 17  اجتماعی  ایرنا  9

   سال4  فرهنگی  ایلنا  10

   سال2  فرهنگی  تسنیم  11

   سال11  فرهنگی  ایرنا  12

   دو ماهیک سال و  علم و فناوري  ایسنا  13

   سال8  علم و فناوري  عصر ایران  14

   سال3  علم و فناوري  فارس  15

   سال13  کارگري  ایلنا  16

   سال11  کارگري  ایرنا  17

  سال 10  کارگري  تسنیم  18

   سال10  ورزشی  ایلنا  19

  سال و نیم 7  ورزشی  فارس  20

  سال 11  ورزشی  ایرنا  21

   سال8  الملل بین  ایلنا  22

   سال5  الملل نبی  وطن امروز  23

   سال17  الملل بین  ایرنا  24

  



  

 295   ...شناختی و ارائه الگوي تولید   توصیف، تحلیل زبان

 هاي خارجی  مشخصات خبرنگاران، دبیران و سردبیران رسانه-2جدول 

  سابقه فعالیت  حوزه فعالیت  نام رسانه شماره

   سال25  سیاسی  تایمز نیویورك  1

   سال18  سیاسی  ان ان سی  2

   سال27  سیاسی  کریستین ساینس مانیتور  3

   سال13  اقتصادي  رویترز  4

   سال19  اقتصادي  ان ان سی  5

   سال10  اقتصادي  فاکس نیوز  6

   سال21  اجتماعی  آسوشیتدپرس  7

   سال8  اجتماعی  رویترز  8

   سال16  اجتماعی  فاکس نیوز  9

   سال24  فرهنگی  وال استریت ژورنال  10

   سال20  فرهنگی  نیویورك تایمز  11

   سال13  فرهنگی  رویترز  12

   سال17  آوري  و فنعلم  تایمز نیویورك  13

   سال7  آوري علم و فن  رویترز  14

   سال11  آوري علم و فن  ان ان یس  15

   سال10  کارگري  رویترز  16

   سال9  کارگري  پست هافینگتن  17

   سال13  کارگري  آسوشیتدپرس  18

   سال18  الملل بین  رویترز  19

   سال23  الملل بین  خبرگزاري فرانسه  20

   سال11  لالمل بین  نیویورك پست  21

   سال10  ورزشی  رویترز  22

   سال15  ورزشی  وال استریت ژورنال  23

   سال9  ورزشی  تایم  24
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  ها  اطالعات مستخرج از پرسشنامه-3جدول 

  ورزشی  اجتماعی  حوزه خبري

  خط قرمز  7 :بسامد پاسخ مثبت  35 :بسامد پاسخ مثبت

  41 :بسامد پاسخ منفی  13 :بسامد پاسخ منفی

هاي  ارزش  48 :بسامد پاسخ مثبت  48 :بسامد پاسخ مثبت

  0 :بسامد پاسخ منفی  0 :بسامد پاسخ منفی  يخبر

 بسامد پاسخ مثبت

37  

: بسامد پاسخ مثبت

32  

هاي  استراتژي

  وندایک

 :بسامد پاسخ منفی

11  

 29: همدردي

 :توصیف کنشگر

8 

  

:  منفیبسامد پاسخ

16  

 :گرتوصیف کنش

14 

 :تتوصیف موقعی

8 

 :منشی بزرگخود 

  10ملی 

 :بسامد پاسخ مثبت

30  

: بسامد پاسخ مثبت

25  

  واژگان

 :بسامد پاسخ منفی

18  

  17 :تابوواژگان 

  باربا واژگان

  :منفی

13  

: بسامد پاسخ منفی

23  

 : عام20 :تخصصی

5 

  

 :بسامد پاسخ مثبت

37  

 ::امد پاسخ مثبتبس

30  

  نحو

 :بسامد پاسخ منفی

11  

 30 :فعل معلوم

 7 :فعل مجهول

 17 :زمان حال

 3 :زمان آینده

  10 :گذشته زمان

: بسامد پاسخ منفی

18  

  20 :فعل معلوم

 6 :فعل مجهول

  14 :ساده

  2 :درونه

    

دهندگان  دهنده اولویتی است که پاسخ ها که نشان پرسشنامهاطالعات مستخرج از 

هستند، ها قائل  هاي موجود در یک طبقه در مقایسه با سایر گزینه براي هر یک از گزینه

  . شده است در قالب نمودار ارائه
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 ورزشی -2نمودار  اجتماعی -1نمودار 
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ها از یک نمونه تصادفی و  ها، انتخاب داده با توجه به غیرپارامتریک بودن داده

است، براي ارزیابی ) 1(که فراوانی مورد انتظار تمام طبقات بزرگتر از عدد  این

این آزمون در سطح .  شده است ون خی دو استفادهها از آزم  دادهبا برازندگی این مدل

 است 0,36آمده در این آزمون برابر با  دست خی دو به.  انجام شده است0.05 داري معنی

که میزان آن به سمت صفر میل  تر بوده و با توجه به این دوي بحرانی کوچک که از خی

اده از این آزمون نشان استف .شود ها تأیید می کند، فرضیه برازندگی مدل با داده می

هاي ورزشی و اجتماعی به لحاظ نظري از   شده براي حوزه هاي ارائه دهد که مدل می

در مرحله بعد، کارایی این الگوها در بعد عملی نشان داده . اعتبار الزم برخوردار هستند

  .شود می

  

  و تحلیلارزیابی

 خبري متنی حوزهین دو شده، از هر یک از ا براي ارزیابی کارایی الگوهاي ارائه

و در چارچوب این  شده  انتخابهاي داخل و خارج کشور  طور تصادفی از رسانه به

 .دنگیر الگو مورد بررسی قرار می

 

  اجتماعی الگوي اجتماعی-شناختی زباناي از توصیف، تحلیل و تبیین   نمونه-
  

 19 گورناك پس از در حادثه مأمور ناجا 36دستگیري عامل اصلی شهادت 

  )، سایت1397خبرگزاري تسنیم، (سال 

 مأمور 36رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر از دستگیري عامل اصلی شهادت 

سردار مسعود زاهدیان در  . سال خبر داد19نیروي انتظامی در حادثه گورناك پس از 

وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاري تسنیم با اعالم خبر دستگیري یکی از عناصر  گفت

این فرد، عامل اصلی این جنایت : ی حادثه گورناك در سیستان و بلوچستان گفتاصل

 .استر شده یدستگبود که زنده 
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این : رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران گفت

 پلیس در داخل کشور شناسایی و مأموران اقدامات اطالعاتی پیچیده توسط به دنبالفرد 

 سالح و یتوجه قابلدر جریان دستگیري این فرد، مقادیر : وي ادامه داد. شددستگیر 

 .مهمات کشف و ضبط شد

 زاهدیان این فرد عالوه بر اقدامات تروریستی، در قاچاق و ترانزیت مواد به گفته

 شده مخدر نیز فعالیت داشته و عملیات دستگیري این فرد حدود دو هفته پیش انجام

این فرد  78 اند، در سال ها اعالم کرده تر رسانه  که پیشطور آنم، به گزارش تسنی. است

 به بهانهو بعد از بازداشت با ترفندي ر شده یدستگدر جریان یکی از اقدامات خود 

کشاند   ناجا را به گورناك میمأمورانمخفی کردن مقدار زیادي مواد مخدر، چند تیم از 

رسند در کمین عوامل این فرد گرفتار  یها به محل مورد نظر م و زمانی که این تیم

 سرتیپ ستار صفري ازجمله نیروي انتظامی مأموران نفر از 36شوند که در نهایت  می

 .گریزند رسند و اشرار به خارج از خاك ایران می فرمانده میدان به شهادت می

 ماهیت این خبر انعکاس دستگیري عامل شهادت مأموران ناجا که هیچ نوع -

 .رود ینمخطوط قرمز به شمار تخطی از 

 شده توسط گالتانگ و روژ، موضوع دستگیري  همچنین بر اساس معیارهاي ارائه

 سال، معیار آستانه خبر و همچنین غیرمنتظره بودن را 19 ناجا بعد از مأمور 36قاتل 

 مأمور 19این مسئله که قاتل، . دارد، بنابراین داراي ارزش خبري براي انتشار است

 سال دستگیر نشده، برانگیزاننده همدردي از 19ا به قتل رسانده و به مدت پلیس ر

  .جانب مخاطب است

انجام (استفاده از مربع ایدئولوژیک وندایک شامل بزرگنمایی نقاط مثبت خودي 

توجهی سالح و  کشف مقدار قابل/ عملیات پیچیده اطالعاتی توسط مأموران پلیس

دست داشتن در (ي رخودیغنمایی نقاط منفی و بزرگ) مهمات توسط نیروهاي پلیس
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چینی  توطئه/ گویی دروغ/ فعالیت در قاچاق و ترانزیت مواد مخدر/ هاي تروریستی اقدام

  .شود در متن خبر مشاهده می) فرار به خارج از کشور/ براي کمین

استفاده از استراتژي توسل به صاحبان قدرت » سردار مسعود زاهدیان«قول از  نقل

  .است

در عبارت » پیچیده«استفاده از واژه / »کشته شدن«جاي  به» شهادت«تفاده از واژه اس

 .گیري از راهبرد واژگان است بهره» اشرار«، استفاده از واژه »عملیات اطالعاتی پیچیده«

 معموالًتوجه است زیرا  بسامد استفاده از افعال مجهول در حوزه اخبار اجتماعی، قابل

. صورت گرفته از عامل انجام دهنده آن، اهمیت بیشتري دارددر این حوزه، رویداد 

/ شناسایی شد/ دستگیر شده است: اند از کار رفته در این خبر عبارت افعال مجهول به 

 گرفتار شدند/ دستگیر شد/ انجام شد/ ضبط شد/ کشف شد/ دستگیر شد

Migrants in U.S. custody describe life in 'ice boxes' and 'dog 
pounds'(Reuters, 2018,website) 

During their detention last month in a U.S. Customs and Border 
Protection facility in Laredo, Texas, Karen and her two young sons were 
constantly cold. The family, which fled violence in Honduras, slept on a hard 
floor in a holding cell without mattresses, she said, their clothes still wet 
from crossing the Rio Grande. 

“I can only hold one at a time to keep them warm. Whoever I am not 
holding is cold,” she said in one of more than 200 sworn statements filed 
this week in a long-running lawsuit challenging conditions for children in 
immigration custody. 

The statements, which were taken in June and July and identify 
immigrants only by their first names, provide a rare window into life in 
Customs and Border Protection (CBP) facilities. Migrants like Karen and 
her children who crossed into the United States illegally, as well as those 
who applied for asylum at the border, are often held in such facilities before 
being released or transferred to longer-term detention centers. 

A nursing mother named Serafin, who said she fled Mexico after a 
cartel member threatened to rape her and kill her baby, said she was given 

too little food at a facility in San Ysidro, California. 
 “My daughter cries a lot because she is hungry.” 
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A woman named Mayra said her 9-year-old son became fearful after 
their detention in Nogales, Arizona, where he saw children separated from 
their parents. 

“He saw someone bound with chains and asked me whether I would be 
chained in the same way,” she said. “He wonders when we will get to the 
United States. I do not tell him that we are already here. He wouldn’t believe 
that the United States would treat us this way.” 

انتشار رویداد مربوط به شرایط نامناسب پناهجویان در آمریکا در خبرگزاري  -

شود و بنابراین وارد روند  ده انتشار نمیهاي بازدارن یک از مالك رویترز مشمول هیچ

کار آمریکایی  هاي محافظه وجود چنین خبري در رسانه  این با(شود  تولید خبر می

  .)پست با مضمونی کامالً متفاوت منتشر شده است نیوز، واشنگتن ازجمله فاکس

ویژه در آمریکا براي مخاطب داراي  مسائل مربوط به وضعیت پناهجویان به -

 شده توسط گالتانگ و روژ، به دلیل دارا  هاي معرفی با اشاره به مالك. ت استجذابی

بودن شرایط پوشش رویدادهاي منفی و ارجاع به ملل ممتاز این موضوع ارزش خبري 

  .براي انتشار دارد

هاي پناهجویان و شرایط نامناسب آنها، پرداختن به  ي انتخاب موضوع دشوار-

  .الش براي برانگیختن احساسات و همدردي آنهاستموضوع مورد توجه جامعه و ت

  :اشاره به -

During their detention last month in a U.S. Customs and Border 

Protection facility in Laredo /slept on a hard floor in a holding cell without 

mattresses /their clothes still wet from crossing the Rio Grande /in one of 
more than 200 sworn statements filed this week in a long-running lawsuit 

challenging conditions for children in immigration custody /where he saw 
children separated from their parents 

  .استفاده از استراتژي توصیف موقعیت است

  :اشاره به

Karen and her two young sons were constantly cold /The family, which 

fled violence in Honduras /Migrants like Karen and her children who 
crossed into the United States illegally, as well as those who applied for 

asylum at the border / A woman named Mayra / her 9-year-old son 
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  .استفاده از استراتژي توصیف کنشگر است

 Ice box/ dog pounds /kill her babygiven too :استفاده از عباراتی مانند -

little food cell // provide a rare window into life /holding cell without 

mattresses/ cries a lot استفاده از استراتژي همدردي است.  

گرایی  کارگیري استراتژي واژگان  بهdog pound ،rape :ستفاده از عباراتی مانند ا-

  .هاي تابو براي تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب است و همچنین کاربرد واژه

شود، استفاده از افعال معلوم در مقایسه با افعال مجهول  طور که مشاهده می همان -

اندازه عملی که انجام   این حوزه، کنشگر بهاز بسامد بیشتري برخوردار است، چرا که در

  .شود اهمیت دارد می

  :افعال معلوم

Fled/ slept/ hold/ keep/ field/ holding/ said/ provided/ crossed/ applied/ 
transferred/ threatened/ said/ cries/ became/ saw/ said/ wonders/ will get/ 
would not believe/ tell/ would treat 

  :افعال مجهول

were taken/ being released/ would be chained 

شود، افعالی که به زمان حال و گذشته اشاره  طور که دیده می همچنین همان -

  :اند دارند، با بسامد بیشتري تکرار شده

were/ fled/ slept/ hold/ said/ field/were taken/ provide/ crossed/ applied/ 
held/ released/ transferred/ threatened/ said/ cries/ would be chained/ would 
treat 

  

  اجتماعی الگوي ورزشی-شناختی زباناي از توصیف، تحلیل و تبیین  نمونه -
  

  )سایت، 1396، 3ورزش (شکست سهراب مرادي رکورد جهان را 

 جهان را برداري ایران توانست رکورد مجموع کیلوگرم وزنه 94نماینده وزن 

 2016، سهراب مرادي، دارنده مدال طالي المپیک »ورزش سه«به گزارش  . کندجا جابه

بود، حاضر شده  در ترکمنستان اکه به درخواست خودش در مسابقات داخل سالن آسی
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 با ضرب یکنماینده کشورمان در  .کیلوگرم روي تخته رفت 94عصر امروز در دسته 

 .یافت دسته مقام نخست کیلوگرمی ب 185باال بردن وزن 

 کار رقبایش به پایان نکهیبعدازاآید و   میحساب بهرقیب  مرادي در دوضرب بی

کیلوگرمی را روي زمین  220سهراب در تالش اول وزنه . رسید، روي تخته رفت

در نهایت . انداخت؛ اما باال بردن این وزنه در تالش دوم مدال طالي خود را قطعی کرد

، درمجموعکیلوگرم  413کیلوگرمی و ثبت رکورد  228اال بردن وزنه سهراب مرادي با ب

 . را شکستدرمجموعرکورد جهانی این وزن 

، با کند یمدر آمریکا آماده  2017سهراب مرادي که خود را براي مسابقات جهانی 

آکاکیوس  «1999کیلوگرم به میزان یک کیلوگرم رکورد سال  413مجموع 

برداري ایران به ثبت  رتقاء داد و رکورد دیگري را به نام وزنهیونانی را ا» کاخیاسویلیس

 ایلیا ایلین قبالًالبته .  بوددرمجموعکیلوگرم  412بردار یونانی  رکورد این وزنه. رساند

 .قزاق این رکورد را شکسته بود اما به دلیل مثبت شدن دوپینگش رکوردها پاك شد

است بنابراین فاکتور منتشر شده ی  این خبر دقایقی پس از پایان مسابقه ورزش-

  . معیار در حوزه اخبار ورزشی است، رعایت شده استنیتر مهمتازگی که 

 این خبر مربوط به ورزش ایران و یک شخص معروف در حوزه ورزش است، -

دارد، بنابراین را » هاي ممتاز ارجاع به ملت«و » ارجاع به اشخاص ممتاز«پس معیارهاي 

  .را خواهد داشتارزش خبري انتشار 

نماینده «، »2016سهراب مرادي، دارنده مدال طالي المپیک «هاي  استفاده از عبارت

سهراب مرادي «، »ضرب نماینده کشورمان در یک«، »برداري ایران  وزنهلوگرمی ک94 وزن

، کاربرد راهبرد توصیف »کند یم آماده  در آمریکا2017که خود را براي مسابقات جهانی 

استفاده از » دیآ یمحساب  رقیب به مرادي در دوضرب بی«که  بیان این .کنشگر است

  .راهبرد بزرگنمایی نقاط مثبت خودي است
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 413کیلوگرمی و ثبت رکورد  228سهراب مرادي با باال بردن وزنه «که  بیان این

 از راهبرد استفاده»  را شکستدرمجموع، رکورد جهانی این وزن درمجموعکیلوگرم 

  .ت استتوصیف موقعی

که این  و تأکید بر این» ضرب نماینده کشورمان در یک«ارجاع به مرادي با عنوان 

منشی ملی  کاربرد راهبرد خودبزرگ» دیآ یمحساب  رقیب به در دوضرب بی«ورزشکار 

  .است

ضرب  هاي تخصصی مانند یک شود در این خبر از عبارت طور که مشاهده می همان

 در ازآنجاکههمچنین  .است شده  استفاده عمومی آن باال، دوضرب بدون ارائه معادل

 از عمدتاًحوزه اخبار ورزشی، شخص ورزشکار اهمیت زیادي دارد، در این حوزه 

به دلیل باال بودن سرعت تحوالت نیز از جمالت ساده . شود افعال معلوم استفاده می

  .بگیردشود تا رمزگشایی آن در ذهن مخاطب با سرعت بیشتري صورت  استفاده می

  

Croatia beats England in extra-time to reach first World Cup final 
(CNN, 2018, website) 

History for Croatia, heartbreak for England. 
Croatia will compete in its first World Cup final after putting England 

to the sword in Moscow with a dramatic extra-time win. 
For the third consecutive match, Croatia was forced to play 120 minutes 

after this semifinal ended 1-1 in normal time. But unlike in victories over 
Russia and Denmark, it did not need penalties to decide the outcome as 
Mario Mandzukic's 109th-minute winner proved decisive. 

Kieran Trippier's first international goal, an exquisite free-kick in the 
fifth minute, gave England a lead which was negated when Ivan Perisic drew 
his team level in the second half. 

After a poor first half, when Croatia's exertions to reach the last four 
looked to have taken their toll, Zlatko Dalic's men found seemingly endless 
reserves of energy after the break to set up a showdown in the Russian 
capital against France for the sport's ultimate prize. 

Dalic had admitted pre-match that brutal last-16 and quarterfinal 
matches had impactedhis side, but he also said there could be "no excuses." 
And despite falling behind, his players made sure there wouldn't be as 
Croatia, a country with a population of just four million - one-13th the size 
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of England's -- and ranked 20th in the world, continued its unexpected 
journey in Russia. 

کدام از عوامل بازدارنده   انتشار رویداد مربوط به صعود کرواسی به جام با هیچ-

  .خبر منافاتی ندارد

گانه  زده رویدادهاي مربوط به جام جهانی فوتبال، شرط تواتر در شروط دوا-

کند همچنین انتشار اخبار مربوط به کرواسی و انگلیس در  گالتانگ و روژ را محقق می

بنابراین . شود حوزه فوتبال، ارجاع به ملل ممتاز در شروط گالتانگ و روژ محسوب می

  ..ارزش خبري براي انتشار در رسانه را دارد

  .قعیت استهاي زیر، کاربرد استراتژي توصیف مو  استفاده از عبارت-

in Moscow with a dramatic extra-time win /Croatia was forced to play 

120 minutes after this semifinal ended 1-1 in normal time /109th-minute 

winner proved decisive /it did not need penalties to decide the outcome /
After a poor first half /an exquisite free-kick in the fifth minute, gave 
England a lead which was negated when Ivan Perisic drew his team level in 
the second half. 

  .هاي زیر، کاربرد استراتژي توصیف کنشگر است  استفاده از عبارت-

Croatia/ Kieran Trippier's first international goal, an exquisite free-kick 
in the fifth minute/ Zlatko Dalic's men found seemingly endless reserves of 
energy. 

گرایی   کاربرد استراتژي واژگانheartbreakerو dramatic هاي   استفاده از واژه-

  .است

هاي توصیف کنشگر و توصیف  شود استفاده از استراتژي طور که مشاهده می همان

  .ز بسامد بیشتري برخوردار استموقعیت ا

شود که استفاده از افعال زمان گذشته و آینده و همچنین افعال معلوم   مشاهده می-

 .از بسامد بیشتري برخوردار است

- will compete/ was forced/ ended/ did not need/ proved/ gave/ was 
negated/ drew/ looked/ found/ admitted/ said/ made/ ranked/ continued 

  .ها ساختاري ساده دارند شود که جمله  همچنین دیده می-
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 گیري نتیجه

هاي  شناختی هر یک از حوزه هاي زبان در این پژوهش تالش شد با تأکید بر تفاوت

شناختی در بعد واژگانی، دستوري و  هاي زبان طور خاص این ویژگی خبري، به

هاي  زشی مورد بررسی قرار گرفته و تفاوتکاربردشناختی در دو حوزه اجتماعی و ور

 نفر از خبرنگاران، 48اي که در اختیار  با استفاده از پرسشنامه. هر یک از آنها تبیین شود

هاي داخلی و خارجی قرار گرفت، روند تولید و انتخاب خبر  دبیران و سردبیران رسانه

ها و استفاده از  سشنامهپرهاي مستخرج از این  با بررسی داده. مورد بررسی قرار گرفت

 شده است که  آزمون خی دو، الگویی براي تولید و نگارش خبر در این دو حوزه ارائه

  :رسد پذیر به نظر می شناختی کامالً توجیه به لحاظ زبان

در حوزه اجتماعی رعایت خطوط قرمز از اهمیت زیادي برخوردار است و برخی 

توانند وارد مرحله نگارش  ر خبر شده و نمیرویدادها، مشمول عوامل بازدارنده انتشا

دهندگان بر لزوم   نفر از پاسخ35دهد،   نشان می3ه جدول شماره کطور  همان. (شوند

در این حوزه نیز مانند تمام  ).اعمال خطوط قرمز توسط گزینشگر خبر تأکید دارند

د مرحله توانند وار  میيهاي خبري، ارزش خبري باید لحاظ شده و تنها اخبار حوزه

 شده توسط گالتانگ و روژ  هاي خبري معرفی نگارش شوند که شامل یکی از ارزش

دهندگان از   نفر از پاسخ29دهد،   نشان می3طور که جدول شماره  همچنین همان. باشند

  .میان راهبردهاي وندایک، بر محور همدردي تأکید دارند

دار تأکید   کاربرد واژگان نشاندهندگان بر لزوم پاسخاز  نفر 30در حوزه واژگان نیز 

جنین، فرار دختران،  هایی مانند تجاوز، سقط واژه( نفر کاربرد واژگان تابو 17دارند که 

هایی با بار معنایی منفی   نفر نیز واژه13را کاراتر دانسته و ...) ازدواج سفید و

بر  .اند ی کردهتر ارزیاب را مهم...) گردي و  ی، بیکاري، زبالهگناکارآمدي، فقر، گرسن(

، در محور نحوي استفاده از افعال معلوم بسامد بیشتري داشته است چرا 3اساس جدول 

گرفته اهمیت   اندازه عمل انجام دهد نیز به که در این حوزه، فردي که عملی را انجام می
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 شده و بسامد  همچنین بیشتر به رویدادهاي زمان حل و گذشته پرداخته. دارد

  .افتد، کمتر است در آینده اتفاق میرویدادهایی که 

در حوزه ورزشی، با توجه به ماهیت رویدادها جنبه تازگی آن از اهمیت زیادي 

  .برخوردار است

هاي دیگر کمتر بوده و بسامد  در این حوزه، خطوط قرمز در مقایسه با حوزه

ز انتشار اخباري که به لحاظ عوامل بازندارنده درونی و نه عوامل بازدارنده بیرونی ا

 نفر از 41دهد،   نشان می3طور که جدول  همان. مانند، بسیار اندك است بازمی

دهندگان نیز معتقدند در حوزه ورزش خط قرمز، بازدارنده گزینش و انتشار خبر  رأي

  .نخواهد بود

هاي  شدن به خبر باید شامل یکی از ارزش در این حوزه نیز رویدادها براي تبدیل

هاي وندایک نیز با  در میان استراتژي .توسط گالتانگ و روژ باشند شده  خبري معرفی

که یک رویداد ورزشی اتفاق افتاده است، توصیف موقعیت، عملی که  توجه به این

  واي ورزشکار انجام داده است، توصیف کنشگر و همچنین جنبه غرور ملی یا منطقه

 نیز نشانگر 3ول شماره جد(منشی ملی از اهمیت بیشتري برخوردار هستند  خودبزرگ

  ).همین مسئله است

فرض وجود   شده و این پیش در حوزه واژگان عمدتاً از واژگان تخصصی استفاده

زبانی مشترك با مخاطب، نیازي به ارائه معادل عام آن   برون دارد که به دلیل دانش

فساید، هایی مانند آ گاه معادل عام واژه مثال در متون ورزشی هیچ عنوان به. (نیست

  ).شود ارائه نمی... حرکت دوضرب، کرنر و 

اندازه خود رویداد اهمیت  به لحاظ نحوي نیز ازآنجاکه عامل رویداد ورزشی به

همچنین به دلیل اهمیت سرعت انتقال . دارد، استفاده از افعال معلوم بسامد بیشتري دارد

از جمالت ساده خبرهاي ورزشی و لزوم رمزگشایی سریع آن در ذهن مخاطب، عمدتاً 

انتخاب تصادفی دو گزارش خبري از هر یک از  .شود و فاقد درونه استفاده می
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کارایی این ) یک نمونه داخلی و یک نمونه خارجی(هاي اجتماعی و ورزشی  حوزه

  .الگو را اثبات کرد

توانند منبعی منسجم در  ترتیب خبرنگاران و دبیران فعال در این حوزه می این به

ترین زمان ممکن، رویدادهاي خبري را به گزارشی که به  ته باشند تا در کوتاهاختیار داش

شناختی بیشترین کارایی را داشته و منطبق با راهبردهاي وندایک  لحاظ الگوهاي زبان

تواند به استفاده بهینه از نیروي  عنوان مرجع می استفاده از این الگو به. ندناست، تبدیل ک

ها حضور  واسطه تجربه و طی سال ند دستیابی به قابلیتی که بهانسانی منجر شده و فرای

  .شود را با کاربرد چند الگوي ساده، بسیار کوتاه کند در تحریریه حاصل می



  

 309   ...شناختی و ارائه الگوي تولید   توصیف، تحلیل زبان

  منابع

 نحوي وجهیت و تعدي در مؤلفه دو تأثیرررسی ب«). 1393 (.، زهرا شیروان واستاجی، اعظم 

. 6دوره . مطالعات فرهنگی و ارتباطاتامه فصلن. »بازنمود خود و دیگري در متون مطبوعاتی

 .85-107. 19شماره 

 شناختی نگارش و گزینش خبر انگاره زبان«). 1391. ( خیرآبادي، رضا وآقاگلزاده، فردوس :

  .25-42 ،4، شماره 3 دوره فصلنامه جستارهاي زبانی،، »رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي

 مثابه دیگري ایران به:  غرباي رسانهت در میدان زبان و هوی «).1391. (حمداهللا اکوانی، سید«. 

  .29-52. 3شماره ، 13دوره . فصلنامه مطالعات ملی

 تحلیل گفتمان انتقادي جوك در جوك در خصوص «). 1397. (امین  مهدوي، وتربتی، سروناز

 .هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه. »اي در جوك فارسی اي؛ بازنمایی توافق هسته توافق هسته

 .148-113 .15 ، شماره4 دوره

 تبیین فرایند پیروزي انقالب اسالمی ایران بر  «).1395. (علی، محمد  خواجه وزاده، ناصر جمال

. 6دوره . پژوهشنامه انقالب اسالمی فصلنامه. »اي مانوئل کاستلز اساس مدل قدرت شبکه

  .99-118 .1شماره 

 توصیف و تحلیل  «).1397 (.زاده، فردوس اگل آق ولو، سید فرید ؛ خلیفه حسین،زاده بناب الجح

ایک ندو  رویکردپایههاي ایدئولوژیک در گفتمان دادگاه خانواده، زنان خواستار طالق بر  ساخت

 .3-30. 28شماره . 10، دوره پژوهی زبانفصلنامه . یرویکرد زبانشناسی حقوق): 2006(

 اي رسانه خبري گفتمان درقش استعاره بررسی ن«). 1394. ( سید ندا، موسوي و اردشیر،زاده زابلی 

  ..57-85. 2 شماره ،1  دوره.هاي نوین مطالعات رسانه فصلنامه، »المللی بین

 چاپ اول.ان ق ا ده رض ی ل ع: ه رجم ت. هاي ارتباطات نظریه). 1381. (آرد، جیمز ک ان  ت ونر ور،ن وری س  .

  .نرا ه اه ت گ انتشارات دانش: تهران

 -هاي ایرانی بر اساس دیدگاه تحلیل  بررسی ترجمه متون خبري در وبگاه«). 1386 (.طاران، علی

 دانشگاه عالمه .نامه کارشناسی ارشد پایان. »مطالعه موردي وبگاه تابناك: گفتمان انتقادي

  .، تهرانطباطبائی

 کشور10اي کاربرد اصول ادب لیچ در متون خبري  بررسی مقایسه«). 1392. (پور، مریم علی « .

  42-57. 2شماره . 38 دوره .نامه سیاستفصل



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      310

 تغییرات نوشتاري زبان فارسی «). 1396. ( میري، سیدابوالحسن وعلیخانی، پریسا؛ حرمتی، حمیده

. هاي نوین فصلنامه مطالعات رسانه. »رسانی تلفن همراه هاي پیام وگوي کاربران برنامه در گفت

  .194-169. 11 شماره. 3 دوره

 شناختی به متون خبري غیرتصویري نگاهی زبان: گفتمان رادیو«. )1377. (عیناوي، احمد« ،

 .17-25، 22شماره . 6دوره . فصلنامه ارتباطات

 -چاپ فاطمه شایسته پیران و دیگران: ترجمه. تحلیل گفتمان انتقادي ).1379 (.رکالف، نورمن ،

  .مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه:  تهراناول،

 بررسی بازنمایی ایدئولوژي در متون «). 1395. ( آقاگلزاده، فردوس وفیروزیان پوراصفهانی، آیلین

. »محورهاي سبک و بالغت:  شده سیاسی انگلیسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادي ترجمه

  .1-25. 14شماره . 8دوره  .هاي خراسان شناسی و گویش دوفصلنامه زبان

 شناسی  هاي ورزشی از دیدگاه گفتمان بررسی تیتر روزنامه«). 1396. (کریمی فیروزجانی، علی

هاي  پژوهش. »هاي پرسپولیس ایران و الهالل عربستان مطالعات موردي مسابقات تیم: انتقادي

  .21-32. 3شماره . 6دوره . کاربردي در مدیریت ورزشی

 هاي بازدارنده خبر در مطبوعات ایران مالك«). 1390. (فرد، مسعود ی سلطان ومزروعی مریم« .

 .107-131 .13شماره . 6دوره . اي  مطالعات رسانهفصلنامه

 نگاران در ایران و نقاط  هاي زبان تخصصی روزنامه بررسی مؤلفه«). 1390 (.فرشاد پور، مهدي

. 21 شماره ،6 دوره. فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات. »قوت و ضعف آن

97-110. 

 -دفتر مطالعات و توسعه : ، چاپ اول، تهرانبازنماییرسانه و ). 1387. (مهدي زاده، سیدمحمد

  .ها رسانه

 -ها؛  پرسی کردستان عراق در رسانه بازتاب همه«). 1397( حکیمی، زهرا  ونوري راد، فاطمه

فصلنامه مطالعات . »سی، الجزیره، ایرنا و روداوو بی هاي خبري بی تحلیل محتواي سایت

  .220-178. 14 شماره. 4 دوره. هاي نوین رسانه

 -ناجا در حادثه گورناك مأمور 36دستگیري عامل اصلی شهادت «). 1397. (خبرگزاري تسنیم 

:  به نشانی47 :13، 1397 خرداد 31: بازنشانی شده در. خبرگزاري تسنیم .» سال19بعد از 

https://tn.ai/1754964  

  در بازنشانی شده .3ورزش  .»ادي رکورد جهان را شکستسهراب مر«. )1396. (3سایت ورزش: 

 https://linkp.ir/2wNv:  به نشانی22 :19، 1396 مهر 1



  

 311   ...شناختی و ارائه الگوي تولید   توصیف، تحلیل زبان

 Al Maghlouth, Shrouq. .(2017). “A Critical Discourse Analysis of Social 

Change in Women - related Posts on Saudi English - Language Blogs 

Posted between 2009and 2012”, Lancaster University. 

 Barnard, Merryn. (2010). “Media Discourse and the “Truth” of Gender, 

Culture and Violence”. University of Sydney.  

 Fairclough, Norman. (1992). Discourse and social change. Cambridge:Polity 

 Fowler, Roger,. (1991). Language in the news. London: Routledge. 

 Galtang, Johan; Ruge, Mari Holmboe. (1965). “The structure of foreign news: 

The presentation of Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian 

newspapers”. Journal of peace research, 2 (1),pp 64-90 

 Hall, Stuart. (1997). The Work of Representation, in Cultural 

Representation and Signifying Practices, London: Sage. 

 Hall. Stuart and Jhally, Sut. (2007). Representation and the media, New York: 

Media Education Foundation Collection. 

 Haynes, John. (1995). Style. London & New York: Rutledge. 

 Herbert, George. (2002). “Analysing news language: Discourse or discourse”. 

Journal of Language and Media, 3 (2), pp18-24. 

 Simpson, Paul. (1993). Language, Ideology and point of view. London: 

Routledge 

 Van Dijk, Teun.Adrian. (2006). “Ideology and discourse analysis”.Journal of 

political Ideologies.pp112, 114-115. 

 Web, Jen. (2009). Understanding Representation, London: Sage. 

-White Peter R.R. (2006). Mediating Ideology in Text and Image: Ten 

Critical Studies. London: Pluto. 

 Wodak, Ruth and Meyer, Michael. (2001). Methods of critical discourse 

analysis. London: Sage. 

 Levinson, Reade; Cooke, Kristina (2018). “Migrants in U.S. custody describe 

life in 'ice boxes' and 'dog pounds'”. Reuters. 19 July, 2018,02:35. In: 

https://linkp.ir/wqKz 

 Lewis, Aimee. (2018). “Croatia beats England in extra-timeto reach first World 

Cup final”. CNN. 12 July 2018, 09:26.In: 

https://edition.cnn.com/2018/07/11/football/croatia-england-world-cup-2018-

russia/index.html 

 


