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 چکیده:

. به زبان خبر به بخش حقیقی زبان، و زبان ادب، به بخش غیرحقیقی زبان مرتبط است
است ادگی گیری از زبان ادب و فنون بالغت در خبر، خالف ساعتقاد برخی صاحبنظران، بهره

ع رسانی و سبب ابهام در فهم مخاطب، دورشدن از زبان معیار و در نتیجه كاهش سرعت اطال
مستقیم است؛ میشود. اما واقعیت آن است كه نوع ارتباط با مخاطب در رادیو و تلویزیون، غیر

گیری از هرو تاثیرگذاری و صمیمیت كمتری وجود دارد و به همین علت رسانه با بهرایناز
ا پر میکند. رو جز آن، این خالء  زبان بدنو عناصر فرازبانی نظیر لحن الغت در كنار فنون ب

نون فگیری متون خبری از تحلیلی، درستی یا نادرستی بهره–این پژوهش با روش توصیفی
شان نبالغت سنتی و بالغت احیاشده )استعاره مفهومی( را بررسی میکند. نتایج پژوهش 

قصود مون زبان خبر هدفی جر تاثیرگذاری بر مخاطب و رساندن میدهد، زبان ادب نیز همچ
كه متن را كارگیری فنون بالغت در متون خبری تا جاییرو بهبه بهترین وجه ندارد؛ ازاین

كارگیری به مبهم نکند و انتقال معنا را به تاخیر نیندازد، مفید و حتی الزم است. همچنین
ز عوامل انحراف انه تنها ابهامی در خبر ایجاد نمیکند و  های مفهومی در بیشتر موارد،استعاره

م خبر موثر در زبان معیار نیست، در جذب مخاطب و تاثیرگذاری بیشتر بر او و درک بهتر پیا
 است. 

 : بالغت، استعاره مفهومی، زبان خبر، زبان معیار، زبان ادبهای كلیدیواژه
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and Conceptual Metaphors in the News 
Examining the Correctness or Incorrectness of the Use of 

Rhetorical Techniques and Conceptual Metaphors in the News 
 

Omidjelodarian1, Esmat Esmaeili 2(corresponding Author) 

 

Abstract 
News language is related to the real part of the language, and the 

literary language is related to the fictional part of the language .According 

to some pundits, the use of literary language and rhetorical techniques in 

the news is against simplicity, a cause of ambiguity in the audience's 

understanding, deviation from standard language, and thus reduction of 

the speed of informing. But the reality is that the type of communication 

with the audience on the radio and Television is indirect, so there's less 

influence and intimacy, and thus the media fills this void, by using 

rhetorical techniques alongside meta-language elements such as tone and 

body language, and so on. This research examines the correctness or 

incorrectness of the usage of traditional rhetorical techniques and revived 

rhetoric (conceptual metaphor) in news texts, by descriptive-analytical 

method. The results of the study show that literary language, like the 

language of news, has no aim other than influencing the audience and 

delivering the message in the best way; so it is useful and even necessary 

to use rhetorical techniques in news texts as long as it does not obscure the 

text and delay the transmission of meaning. Also, the use of conceptual 

metaphors in most cases not only doesn’t create ambiguity in the news and 

is not a source of deviation from standard language, but also is effective 

in attracting the audience, having more influence on them and better 

understanding the message of the news. 
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 مقدمه و طرح مسئله:  

تاثیرپذیر است. خبر سانهها راز تولیدات جتماعی و ا دیفر ندگیی زعرصههاامروزه همه 

ها و خبررسانی از مهمترین وظایف آنهاست. خبررسانی، نخستین از مهمترین تولیدات رسانه

رسانی درخصوص رویدادها و كاركردی است كه مبنای تاسیس سازمان رسانه است و اطالع

، بخش زیادی از پیامها یا تولیدات رسانه را در بر میگیرد )تحلیل وقایع مهم و جالب توجه

دیگر، زبان خبر تاثیر چشمگیری بر  (. ازسوی130كارشناسی اخبار سیما، نعمتی اناركی:

ویژه آنگونه خاص كه در گونه زبانی رادیو و تلویزیون و به "گیری زبان معیار دارد. شکل

ها و كاربردهای میرود، از مهمترین و تاثیرگذارترین گونهبخشهای خبری این دو رسانه به كار 

گیری (. اهمیت زبان خبر در شکل 81و  80)زبان فارسی معیار، سارلی: "شمار میرود معیار به

زبان معیار و عام بودن مخاطبان خبر میطلبد كه بیان خبر، مستقیم و سبک زبانی اخبار، 

راحتی آنرا طوری بنویسید كه خبرخوان بتواند بهساده بنویسید.  "ساده و همه فهم باشد. 

(. 113نگارش خبر برای تلویزیون، كنت: ) "ا درک كندراحتی آنربخواند و بیننده هم به

ای كه دارای ویژه رسانهبه یاد داشته باشید كه رسانه به "باره مینویسدنصراللهی دراین

های كارگیری واژهباید از به مخاطب عام است، عرصه فخرفروشی نیست. به همین دلیل

(. 13)اصول خبرنویسی، نصراللهی:  "تخصصی و عبارات سنگین و نامفهوم اجتناب كنید

همین تاكید بر ساده نویسی سبب شده است تا برخی كارشناسان علم ارتباطات و متولیان 

در خبر بر خالف  "های ادبی و فنون بالغت در خبر تاكید كنند. زبان بر پرهیز از كاربرد آرایه

سازی هستند، صراحت و ایجاز ادبیات كه رمز و راز و استعاره و ایهام و ابهام دستمایه انگاره

گیری از صنایع ، بهره(. به عقیده میرفخرایی69از اهمیت خاص برخوردارند)خبر، شکرخواه،

زان اطالعات ادبی در متون تبلیغی و به اصطالح پروپاگاندایی انرژی متن را میگیرد و از می

(. كورش صفوی تاكید 169-172میکاهد )مفاهیم نظری و عملی تلویزیون ، میرفخرایی: 

زبان ادب نه »نیست. به گفته صفوی،  میکند كه زبان ادب برای ارتباط )كاركرد رسانه ای(

برای ارتباط بلکه برای ارجاع به خود به كار میرود و این همان دیدگاهی است كه یاكوبسون 

به دست میدهد و زبان را آن زمان دارای نقش ادبی میداند كه توجه به سوی خود پیام نیز 

صنایع ادبی مانند استعاره،  (. حسن ذوالفقاری هم34باشد )از زبانشناسی به ادبیات، صفوی: 

 را مخصوص نثرهای ادبی میداند و معتقد است این صنایع، كنایه و توصیفهای برآمده از تخیل

)الگوهای غیرمعیار در زبان مطبوعات، ذوالفقاری:  ای را از نثر ادبی جدا میکند نثر روزنامه

ای فراتر میرود و تاكید میکند كه ای و سبک رسانه. احمد شهدادی نیز از نثر روزنامه(61

شناختی، موجب فاصله غریب متن ادبی از ادبی و وجوه زیبایی ، صنایع، مجازكاربرد استعاره

(. برخالف تاكیدها بر پرهیز از 71، شهدادی: زبان معیار: تعریف و نشانه) یشودزبان معیار م

كارگیری فنون بالغت )شامل بالغت سنتی و كاربرد فنون بالغت در خبر، به نظر میرسد به
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، بر بهتر رساندن مقصود به مخاطب تاثیرگذار است؛ با این توضیح كه كاربرد بالغت احیاشده(

جایی مجاز است كه انتقال معنا را به تاخیر نیندازد؛ اما كاربرد بالغت  فنون بالغت سنتی تا

احیاشده به علت مربوط شدن به نظام مفهومی انسان، محدودیت خاصی ندارد؛ به عبارت 

ها از سویی به بخش های مفهومی در خبر از آنجا كه این استعارهكارگیری استعارهدیگر به

طند )بر خالف بالغت سنتی( و از سوی دیگر در مقوله بالغت حقیقی زبان و زبان روزمره مربو

) بالغت احیاشده یا مدرن( میگنجند، نه تنها خللی در انتقال مفهوم ایجاد نمیکند، كالم را 

گونه ای با مقتضای حال مطابق میکند و آنچنان بر مخاطب تاثیر میگذارد كه سرعت به

های مفهومی در بخش بالغت احیاشده ارهخبررسانی افزایش مییابد. درست است كه استع

ای آنها به هیچ وجه به قوت فنون بالغت سنتی نیست؛ جای میگیرند، اما جنبه زینتی و آرایه

كار میروند و به زبان روزمره ما مربوطند؛ زیرا برای درک بهتر مفاهیم و نه صرفا خلق زیبایی به

علم بیان و بخش غیرحقیقی زبان میداند عبارت دیگر بالغت سنتی، استعاره را مربوط به به

درحالی كه بر اساس نظریه لیکاف و جانسون و بالغت مدرن، استعاره مربوط به زبان روزمره 

زبان رسانه "(. از سوی دیگر 13است )استعاره هایی كه باور داریم، لیکاف و جانسون:

( 26، نیکوبخت: اریمع یزبان فارس یسینودرست یمبان) "پرانحرافترین گونه زبان معیار است

های و این موضوع سبب شده است كه عده ای بیم آن داشته باشند كه كاربرد استعاره

ظاهر رو توجیه پذیركردن این بهمفهومی در خبر، زبان را از معیار بودن منحرف كند؛ ازاین

، نادرست غلطهای مفهومی( كه دست اندركاران رسانه، بهغیرالگوهای رایج در زبان )استعاره

كاربردن آنها پرهیز میکنند، اهمیت زیادی دارد. این عبارات به ظاهر میپندارند و از به

عبارت دیگر غیرمعیار به نظام مفهومی استعاری انسان و ماهیت عقالنی او مربوط میشوند؛ به

اندیشیم و عمل میکنیم؛ پس این نظام نقشی اساسی در ما در قالب نظام مفهومیمان می

گفته، این پژوهش كوشیده های روزمره ایفا میکند. با توجه به مطالب پیشن واقعیتتعیی

است با اشاره به برخی مصادیق بالغت سنتی و احیاشده درخبر، درستی یا نادرستی 

 كاركردهای آنها را در اخبار صداوسیما تبیین كند.

 پیشینه تحقیق:

درستی یا "بررسی پیشینه تحقیقات در این زمینه نشان میدهد كه تاكنون درباره 

است. زهرا نامور و پژوهشی نشده "نادرستی كاركردهای بالغت سنتی و احیاشده در خبر

 20های مفهومی در تیترهای خبر كاربرد استعاره"ای با عنوان خدیجه امیری پریان در مقاله

ن اشاره به فنون بالغت سنتی، و بدون تبیین درستی یا نادرستی ، بدو"شبکه دو سیما 30و 

های مختلف های مفهومی با جلوهاند كه استعارهكاربرد بالغت در خبر، به این نتیجه رسیده

های هستی شناختی بیشترین بسامد را دارند در تیترهای خبری وجود دارند و استعاره

(. محمدرضا طوسی 149، نامور و امیری: 30و20های مفهومی در خبر)كاربرد استعاره
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 یخبر نیموجود در عناو یاستعار یِعبارات زبان یه بررسنصرآبادی و بلقیس روشن نیز فقط ب

فوتبال جنگ  " ۀاستعارند كه او نتیجه گرفته پرداخته یو پیروز یخبر ورزش ۀدو روزنام

 اخبار فوتبال دارد نیاومربوط به عن یبسامد را در بین عبارات استعار نیباالتر  "است

. پارسابامشادی (37نصرآبادی و روشن:  ،رانیا یورزش یهاروزنامه یخبر نیاستعاره در عناو)

 یفارس یاقتصاد یهادرگفتمان رسانهاستعاره و مجاز  تینقش و اهمو همکارانش هم به 

در حوزه شده  افتی یمفهوم یهااستعاره نیمهمتراند كه پرداخته و نتیجه گرفتهزبان 

اقتصاد »، «انسان استاقتصاد » ،«استموجود زنده  کیاقتصاد » گفتمان اقتصادی عبارتند از:

اقتصاد » ، «است یعیطب ۀدیپد کیاقتصاد » ، «یک فضا/ظرف استاقتصاد »، «است ریمس

 یرسانه ها یاستعاره و مجاز در گونه زبان) «اقتصاد ماده/ شیء است» و « خودرو است

 (. 49شادی: ی، باماقتصاد

 چارچوب نظری )بالغت سنتی؛ بالغت احیاشده یا استعاره مفهومی(:

 ایجاز ازبا سخنی كه ، دارد دل در را آنچه آدمی كهبالغت را آن میداند  رازی فخر امام

نه ـك تهبعبار بلوغ الرجلغه البال"آرد.  زبان بر ،باشد شده پرهیز آن ممل در اطنابو مخل 

)نهایه االیجاز فی درایه االعجاز،  "لهالمم لهاالطا و االیجاز المخل االحتراز عن مع هـلبـق فی ما

آن است كه سخن  "گونه تعریف میکند (. استاد همایی نیز بالغت را این89: رازی رـفخ

. شفیعی (15)فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی: "درست و شیوا و مناسب حال و مقام باشد

های مطابقه كالم با مقتضای حال علمی است كه بر اساس آن راهبالغت  "كدكنی میگوید 

)یعنی تاثیربخشی به مخاطب( بررسی میشود؛ یعنی رسیدگی به اینکه در كجا چه نوع سخنی 

قرن پنجم هجری  در جرجانی عبدالقاهر(. 424)رستاخیز كلمات، شفیعی كدكنی:"موثر است

آیور  گذاری كرد.را پایهبالغت سنتی یل و آن را جمع و تکم متفرّعات فنون بالغت و نواقص

-( در كتاب فلسفه بالغت به بالغت احیاشده اشاره كرده1893-1965ارمسترانگ ریچاردز )

است. ریچاردز به همراه لیکاف و جانسون از بنیانگذاران استعاره مفهومی و از تاثیرگذارترین 

ی و نقد ادبی است. كتابش به نام شناسهای روانشناسی، فلسفه، زبانمتفکران جدید در حوزه

گفته علی محمدعلی آسیابادی، مترجم كتاب، حاوی شش سخنرانی و به "فلسفه بالغت"

شفیعی شده درمقابل بالغت سنتی است. استاد محمدرضا  "بالغت احیا"طرح اجمالی 

ا آن ر، سخن میگوید های بالغت پیشینیاندر كتابنیز زمانی كه از تعریف استعاره كدكنی 

(. 107شفیعی كدكنی:  ،صورخیال در شعر فارسی) میداند "عریفهات یکی از پریشانترین"

استاد همایی استعاره را نوعی از مجاز لغوی میداند كه عالقه مابین معنای حقیقی و مجازی 

(. سیروس شمیسا نیز استعاره را مهمترین نوع 175مشابهت باشد )معانی و بیان، همایی: 

قدیمیترین تعریف (. 53به عالقه مشابهت میداند )معانی و بیان، شمیسا: مجاز یعنی مجاز 

 ":ندکآنرا اینگونه تعریف میمربوط است كه مسلمان به جاحظ  نوبالغیدر میان استعاره 
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ش هنگامی كه جای آن چیز را گرفته انامیدن چیزی است به نامی جز نام اصلی ،استعاره

عبدالقاهر جرجانی كه به از نظر (. 109شفیعی كدكنی:  ،شعر فارسی در صورخیال) "باشد

رعایت  در برقراری پیوند استعاره،دیدگاه معاصران درخصوص استعاره مفهومی نزدیک است، 

آید. به می شباهت ظاهری و ارتباط عقلی، مهم است و استعاره برحسب همین تشابه پدید

 برقرار نمیشود ارتباطی با هم ندارندهایی كه هیچ رابطۀ استعاری میان پدیده ،اعتقاد وی

 (.76افراشی:  ،هایی در معنی شناسیاندیشه)

های دو زبانشناس به و با دیدگاه 20استعاره مفهومی از مباحثی است كه تقریبا از قرن 

نامهای جرج لیکاف و مارک جانسون مطرح شده است. مبنای نظریه آنها این بود كه استعاره 

دی یا بخش غیرحقیقی زبان نیست؛ بلکه مربوط به زبان عادی است كه متعلق به زبان غیرعا

-كار میرود. آنها همچنین استعاره را صرفا یکی از ویژگیهای زبان و مختصهبه شکل روزمره به

-حساب میای كه به فکر مرتبط است بهها نمیدانستند بلکه آنرا ویژگیای مربوط به واژه

نظام مفهومی انسان تا حدود زیادی استعاری است، روش آوردند. آنها معتقد بودند چون 

كه هر روز انجام میدهد نیز تا حدود زیادی به اندیشیدن، آنچه تجربه میکند و كارهایی

(. 13استعاره مربوط میشود )استعاره هایی كه با آنها زندگی میکنیم، لیکاف و جانسون: 

ای بر اساس مفاهیم و اصطالحات حوزه ای ذهنیلیکاف و جانسون معتقدند در استعاره، حوزه

(. هاوكس نیز درباره استعاره مفهومی میگوید: 14دیگر به تصویر كشیده میشود )همان: 

هایی از یک شیء مقصود از این واژه، دسته خاصی از فرایندهای زبانی است كه در آنها جنبه

ای سخن میرود كه ه گونهبه شیء دیگر فرابرده یا منتقل میشوند؛ به نحوی كه از شیء دوم ب

 (.11هاوكس:  گویی شکل اول است )استعاره،

 بالغت و تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان اخبار:

ای از پیام خبر با زبان حقیقی به مخاطب منتقل میشود؛ تردیدی نیست كه بخش عمده

 "خبر تلویزیون میتواند از سویی با احساسات مردم سخن بگوید )تحریک عواطف("اما 

گیری متعادل و منطقی از بالغت (. بهره132)تحلیل كارشناسی اخبار سیما، نعمتی اناركی: 

در سخن گفتن با مخاطب، گیرایی متن و در نتیجه احساس صمیمیت و تاثیرپذیری مخاطب 

را افزایش میدهد. كارشناسان علم ارتباطات از دو نوع ارتباط سخن میگویند؛ مستقیم و 

از  .ایجاد میشود پیام گیرندهو  بین پیام دهنده مستقیم بدون واسطه ارتباطغیرمستقیم. 

 پیام آثارجمله ویژگیهای این نوع ارتباط، تاثیرگذاری بیشتر و امکان مشاهده بازخوردها و 

شود؛ به می رقراربها روزنامههایی نظیر رادیو و تلویزیون و است. ارتباط غیرمستقیم با واسطه

در ارتباط غیرمستقیم برای برقراری تماس بین پیام دهنده و پیام گیرنده به » عبارت دیگر

(. به همین 44)وسایل ارتباط جمعی، معتمدنژاد: « یک وسیله خارجی احتیاج پیدا میشود

علت در ارتباطات غیرمستقیم، ویژگی صمیمیت رنگ میبازد و همین موضوع رسانه را 
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 بالغت، و خیال ی ایجاد صمیمیت بیشتر راهی بیندیشد. درست است كه صوروامیدارد تا برا

كارگیری و از زبان معیار دور كند؛ اما در موارد بسیاری به زبان خبر را پیچیده ممکن است

فنون بالغت سبب رسیدن پیام خبر به مخاطب، به بهترین شکل و تاثیرگذارترین وجه خواهد 

گیری از بخش غیرحقیقی زبان، كاملتر منتقل میشود. برای مثال شد؛ زیرا معنا گاهی با بهره

 از بشنوید"تقدیم و تاخیر و مجاز در خبر زیر، معنای تاثیرگذارتر و جذابتری آفریده است: 

(. 01/03/1398شبکه دوم سیما تاریخ  30و  22)خبر  "پاستور حیاط از خبرنگاران دشتِ

ل )بشنوید( به اول جمله آمده و از مجاز )حیاط در این عبارت، بر اساس قاعده بالغی، فع

است؛ اما نه تنها جمله از زبان معیار دور پاستور به جای نهاد ریاست جمهوری( استفاده شده

نشده، معنای تاثیرگذارتر و جذابتری خلق شده است. همچنین استفاده از استعاره مفهومی 

 "قیمت دالر افزایش یافت"تر از جمله در خبر، به مراتب جذابتر و كامل "دالر كشید باال"

است؛ زیرا مفهومی را كه جمله اول به مخاطبِ عام منتقل میکند از جمله دوم بیشتر است؛ 

به عبارت دیگر مخاطب عامی كه اصال قیمت دالر را نمیداند و از نوسانات نرخ ارز آگاه نیست، 

ت دالر میبرد؛ اما چون نمیداند پی به افزایش قیم "قیمت دالر افزایش یافت"با شنیدن جمله 

است، میزان افزایش را نخواهد فهمید. اما همین مخاطب با قیمت قبلی دالر چقدر بوده

بدون اینکه نیاز باشد قیمت قبلی دالر را بداند، بالفاصله  "دالر كشید باال "شنیدن جمله 

 است.پی خواهد برد كه افزایش قیمت دالر شدید بوده

تعریف بالغت و تاكید آن بر مطابقت كالم با مقتضای حال نیز لزوم تاثیربخشی به مخاطب 

در موردی كه باید سخن را با زبان عوامانه و عوام فهم گفت اگر با اصطالحات "را تایید میکند. 

غلیظ علمی و لغات دور از ذهن مخاطب بگویند، آن كالم را بلیغ نتوان گفت هرچند تمام 

 (. 39)معانی و بیان، همایی:  "جای خود فصیح و صحیح باشدكلمات به 

 بالغت سنتی و بررسی كاربرد آن در خبر:

پیش از این گفته شد كه منظور از بالغت سنتی همان فنون بالغی )معانی و بیان و 

های عبدالقاهر جرجانی است. همچنین تاكید شد كه است كه برخاسته از دیدگاه بدیع(

ن بالغت در متون خبری تا جایی كه متن را مبهم نکند و انتقال معنا را به كارگیری فنوبه

تاخیر نیندازد، مانعی ندارد. اكنون به مواردی از كاربردهایِ درست و نادرست فنون بالغی در 

خبر اشاره میشود؛ خواهیم دید كه كاربردِ بجایِ فنون بالغی نه تنها ابهامی در رساندن مفهوم 

 ها و انتقال بهتر پیام خبر به مخاطب نیز كمک كرده است.ه، به زیبایی جملهخبر ایجاد نکرد

 ایجاز در خبر: -

ایجاز یعنی با حداقل الفاظ، حداكثر معنی را بیان "های بالغت است. ایجاز از مقوله

 "كردن... و شرط بالغت آن این است كه صرفه جویی در لفظ به انتقال پیام خللی وارد نکند

ها (. كاربرد ایجاز در متون خبری غالبا به شکل كوتاه كردن جمله191بیان، شمیسا: )معانی و 
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های خبری اهمیت واالیی در ساختاری بالغی است. سرعت اطالع رسانی كه در همه سازمان

ها در حد ممکن كوتاه و به اصطالح ساندویچی باشند. سجودی دارد، ایجاب میکند كه جمله

های كوتاه، ها و متون طوالنی در مقایسه با جملهجمله "ه مینویسند: بارو عظیمی فرد دراین

)نشانه شناسی خبر در تلویزیون،  "های كوتاه صراحت بیشتری دارندتر هستند. جملهپرابهام

 سردرگم كالف بست بن در انگلیس"(. برای مثال جمله 148سجودی و عظیمی فرد: 

است.  "خیرالکالم ما قل و دل"( مصداق بارز جمله 01/03/1398سیما،  14) اخبار  "برگزیت

سیما،  14)اخبار  اقتصادی اخاللگران برابر در مردم حامی قضا دستگاه"ایجاز در عبارات 

سیما،  14)اخبار  "آمریکا با مذاكره درخواست به شمالی كره رد دست"( و 02/03/1398

ها و عبارات، بیشترین ای است كه با كمترین واژهگونهود و به( نیز كامال مشه04/03/1398

در  "ایالت"و  "بارش"و  "وزش"های معنا را به مخاطب منتقل میکنند. ازسوی دیگر، واژه

 "مریکاآ ایلینوی ایالت در پنگ پینگ توپ اندازه به هاییتگرگ بارش و توفانوزش  "جمله 

 اطناب و درازنویسی شده است.( سبب 07/03/1398سیما،  9)اخبار 

 در خبر: تقدیم و تأخیر -

اگر مفعول یا متمم یا فعل  "ت. به گفته شمیسا غی استقدیم و تأخیر، موضوعی بال

) معانی و بیان،  ")تقدیم مسند( نخست بیاید جمله نشاندار است و لذا بحث بالغی دارد

است؛ به عبارت دیگر معنایی را كه (. در خبر، تقدیم و تاخیر غالبا بر اساس معن149شمیسا: 

نکته تأكید میکند كه اگر  نبر اینیز جرجانی اهمیت بیشتری دارد معموال مقدم میدارند. 

ت لی و معنایی نداشارزش دال چترتیب كلمات در جمله براساس معنا نبود، تقدیم و تأخیر هی

(. برای مثال تقدیم مفعول 91)داللت تقدیم و تاخیر از دیدگاه جرجانی، مرادی و كاظمی: 

به سبب اهمیت  " بزنند كلید میخواهند رمضان ماه از پس اندكی را قرن معامله "در عبارت

سیما،  22:30)خبر  "پاستور حیاط از خبرنگاران دشتِ از بشنوید"معنایی آن است. در جمله 

(، بر اساس قاعده بالغی، فعل )بشنوید( به اول جمله آمده و معنای تاثیرگذارتر 01/03/1398

 مهمتر"و جذابتری خلق شده است؛ بدون اینکه انحرافی در زبان معیار ایجاد شود. در جمله 

سیما،  9) اخبار " است امام مسیر در حركت خمینی، امام زندگی از نکاتی بیان از

 حركتبی مورد وجود دارد؛ به عبارت دیگر تاخیر مسندالیه ) (، تقدیم و تاخیر04/03/1398

است( با توجه به اینکه  خمینی امام زندگی از نکاتی بیان از تر( بر مسند )مهمامام مسیر در

تاكید اصلی عبارت بر آن است و در نثر عادی معموال نخست مسندالیه و سپس مسند را 

 آورند، بی مورد است. می

 كنایه در خبر:  -

است كه به ذكر جمله یا تركیبی"های مهم در بالغت سنتی است. كنایه كنایه از آرایه

(. كاربرد 85)معانی و بیان، شمیسا:  "جای معنای ظاهری، مراد یکی از لوازم معنی آن است
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كنایه در خبر به سبب آنکه این آرایه ازسویی از فنون بالغی است و ازسوی دیگر غالبا از 

میشود و زبان خبر هم به زبان محاوره بسیار نزدیک است، هم به زیباتر شدن  زبان مردم اخذ

انجامد و هم به فهم پذیرتر شدن مقصود كمک میکند. البته باید دقت كرد كه جمله می

كنایه به آسانی فهمیده شود و انتقال معنا به تاخیر نیفتد و گرنه زبان معیار را از مسیر درست 

سیما،  20:30)اخبار  "ستا خجالتی هنوز ماه ماهِ الله"منحرف میکند. جمله 

ظاهر نشدن هالل ماه "است؛ در این جمله مراد ( از آرایه كنایه بهره برده15/02/1398

است و یکی از لوازم ظاهر نشدن، خجالتی بودن است. خبرهای زیر نیز از آرایه كنایه  "شوال

 20:30)اخبار  "ددار دكترا تحریمها زدن دور در ایران :گفت ظریف"اند: به زیبایی بهره برده

 مفاسد با برخورد در "است.  "مهارت داشتن"كنایه از  "دكترا داشتن"(. 05/02/1398سیما، 

خط قرمز وجود "(. 01/03/1398سیما،  20:30)اخبار  "دندار وجود قرمزی خط اقتصادی

 ست. "توجهی به محدودیتها و سفارشهابی"كنایه از  "نداشتن

 مجاز در خبر: -

مجاز خاص ادبیات نیست و در همه انواع زبانها و سبکها چه علمی و چه تاریخی و چه 

است كه متون (. همین موضوع سبب شده23كار میرود )معانی و بیان، شمیسا:مذهبی و... به

خبری از این صنعت در مقایسه با دیگر صنایع بهره بیشتری ببرند. البته در متون خبری بر 

كار روند؛ اما ها در معنای اصلی خود بهها و جملهمتون ادبی، اصل بر آن است كه واژه خالف

كارگیری فنون بالغی و غیرمستقیم كردن بیان گونه كه پیش از این بارها گفته شد بههمان

خبر اگر در انتقال معنا و مفهوم به مخاطب خللی ایجاد نکند، مانعی ندارد. به همین علت 

كارگیری مجازهایِ نامفهوم بسیار مراقبت كنند. برای ران خبر باید درخصوص بهدست اندركا

 جریان دو او دولت در كه بود گفته این از پیش ترامپ"كارگیری مجاز در عبارت مثال به

( ممکن است برای همه 01/05/1398)خبرگزاری صداوسیما  "دارد وجود كبوترها و بازها

مخاطبان خبر مفهوم نباشد؛ درست است كه ما به عالقه مجاورت، كبوتر را در مفهوم پرنده 

ای توام با صلح و باز را در مفهوم پرنده ای همراه با جنگ درک كرده ایم و این مفاهیم به 

م در مواجهه نخست با این خبر نتواند این زبان روزمره مربوطند، اما ممکن است مخاطب عا

)اخبار  "سپاه از مجلس قاطع حمایت "ظرافت و همراهی مفاهیم را درک كند. در عبارات 

 20:30اخبار ) " ایران نفتدرباره  سفید كاخ تصمیم "( و 1398 /03/02سیما،  20:30

جه بالغی و كوتاه است كه افزون بر تامین و( مجازهایی به كار رفته1398 /03/02سیما، 

های مفهومی در راحتی آنها را درمییابد. مجازها همچون استعارهكردن جمله، مخاطب به

رسانه ملی هنوز به "در عبارت "رسانه ملی"زمینه سازی ادراک نقش دارند؛ برای مثال 

مجازی است كه به فهم و ادراک ما كمک میکند؛ زیرا ما از رسانه ملی  "استهمایش نرسیده

 این جمله صرفا برای اشاره به گزارشگر رسانه ملی استفاده نمیکنیم )كاركرد مجازی( در
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بلکه برای نشان دادن اهمیت جایی كه گزارشگر در آن كار میکند، نیز بهره میگیریم؛ به 

عبارت دیگر، این نوع مجاز نیز مانند استعاره نه تنها ساخت زبانمان را به دست میدهد، 

 بندی میکند.ا و اعمالمان را ساختاندیشه ها، نگرشه

 ایهام در خبر:  -

نام دیگر صنعت ایهام، تخییل و توهیم است؛ از این رو در متون خبری باید با احتیاط و 

در اصطالح بدیع "ظرافت به كار رود تا در انتقال مفهوم به مخاطب خللی ایجاد نشود. ایهام 

آن است كه لفظی بیاورند كه دارای دو معنی نزدیک و دور از ذهن باشد و آن را طوری به 

) فنون بالغت و صناعات  "كار ببرند كه شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل شود

و  20)اخبار  "باشید مركزی بانک شهاب مراقب "(. برای مثال در جمله269ادبی، همایی: 

 "بانکی الکترونیک هویت شناسه"( كلمه شهاب دو معنی دارد: یکی 1398 /03/02مورخ  30

كه معنای نزدیک است و مخاطب از معنای " شهاب آسمانی " كه معنای دور است و دیگری

كار رفته و نوعی نزدیک به معنای دور منتقل میشود. آرایه ایهام در این عبارت بسیار بجا به

)اخبار  "بنزین بندیسهمیه شایعه سوخت"رگذار آفریده است. عبارت ظرافت و زیبایی تاثی

است. ایهام تناسبی دارد كه زبان خبر را گیراتر و جذابتر كرده (11/02/1398سیما،  20:30

با توجه به ویژگی توهیمی ایهام، كاربرد آن در زبان خبر ممکن است سرعت انتقال اطالعات 

 متخلفان با رخوردب "ب را به دردسر بیندازند. در عبارت و پیام خبر را كاهش دهد و مخاط

( كلمه كاغذی ایهام دارد؛ معنی دوری كه از 11/02/1398سیما،  20:30)اخبار  "كاغذی

متخلفان "و معنای نزدیک آن  "متخلفان در زمینه گرانی كاغذ"كاربرد آن مراد بوده است 

و ایهام  "متخلفان كاغذی"كه معلوم است تركیب گونهاست. همان "نوپا نه دانه درشت و قَدَر

موجود در آن، نه تنها كمکی به زیبایی و گیرایی بیشتر خبر نکرده، فهم مخاطب را هم به 

 "اجرایی دستگاههای بدنه در هالیسانسه سریال"است. همچنین در عبارت تاخیر انداخته

ایهام دارد؛ اما ایهامی كه  "هاسریال لیسانسه"كلمه  (17/03/1398سیما،  20:30)اخبار 

دریافت آن شاید برای بسیاری از مخاطبان آسان نباشد. معنی دور این تركیب كه مورد نظر 

و معنی  "اجرایی دستگاههای كاركنان تحصیلی مدرک اطالعات و آمار "است نویسنده بوده

 است كه با همین نام از تلویزیون پخش شد. "سریالی"نزدیک آن 

 استعاره در خبر: تشبیه و -

)فنون بالغت و صناعات  "آن است كه چیزی را به چیزی در صفتی مانند كنند"تشبیه 

(. استعاره نیز تشبیهی است كه فشرده شده است)معانی و بیان، شمیسا: 227ادبی، همایی:

كارگیری این دو صنعت بالغی در اخبار رایج است. نکته مهم درباره كاربرد تشبیه در (. به51

خبر این است كه اوال مخیل باشد و ثانیا وجه شبه آن برای مخاطب دریافتنی باشد تا ضمن 

جذابتر كردن خبر، پیام را نیز به آسانی به مخاطب برساند. بسیاری مواقع نیز تشبیه در اخبار 
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ای یک جمله تشبیهی ژرف ساخت هر استعاره"اره زینتی نمود مییابد؛ زیرا به شکل استع

 (. 53)معانی و بیان، شمیسا:  "است

 راه به آمریکا نظامپیاده مثل دیروز ونزوئال مخالفان سركرده گوایدو، خوان كه كودتایی -

 (. 11/02/1398سیما،  20:30)اخبار  انداخت

سیما،  20:30)اخبار  كردن برف زیر رو سرشون كبک مثل امارات هایرسانه -

23/02/1398.) 

 (.19/02/1398سیما،  20:30اخبار ) اخبار  احتکار قفل بر ،قانون برنده تیغ -

 (.19/02/1398سیما،  20:30)اخبار  سبز مستطیل در معنویت درخشش -

مورخ  30و  20)اخبار  برد خواهیم بین از رو طبقاتی فاصله و تبعیض ،فقر شوم چهره -

13/02/1398.) 

 (.04/03/1398سیما،  20:30)اخبار  دشمن به ،ملت خانه تریبون از هشدار -

 (.04/03/1398سیما،  20:30) اخبار  قرن معامله طرح درباره مقاومت سید هشدار -

 ارسال المثل )تمثیل( در خبر:  -

كه مثل یا شبه مثل و متضمن ای آن است كه عبارت نظم یا نثر را به جمله "تمثیل 

گیری ا بهرهب .(299)فنون بالغت و صناعات ادبی، همایی:  "مطلبی حکیمانه است بیارایند

گاه باشد  " د.ردو چندان كگذاری بر مخاطب را تأثیرتوان می، المثلهای رایج در اخبارضرباز 

ندن مقصود و جلب كه آوردن یک مثل در نظم یا نثر و خطابه و سخنرانی، اثرش در پرورا

)فنون بالغت  "توجه شنونده بیش از چندین بیت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشد

 (.354و صناعات ادبی، همایی: 

 بودن چاق و تولیدكنندگان نفس افتادن شماره به حکایت ؛غازه همسایه مرغ وقتی -

 (.27/02/1398سیما،  20:30ن ) اخبار واردكنندگا نفس

 داشت خواهند تعرفه افزایش هم باز هاپرمصرف ؛بیشتر برفش بیش بامش هركه -

 (.01/03/1398سیما،  20:30)اخبار 

 آبهای در قاچاق سوخت لیتر هزار 50 كشف بار این ؛نرسید منزل به كه باركجی -

 (.07/03/1398سیما،  20:30)اخبار  كیش اطراف

ها و صنایع بالغی و ادبی دیگری نظیر تضاد، تکرار، جناس، سجع، لف و نشر و ... آرایه

كم و بیش در اخبار به كار میرود. از آنجا كه هدف این پژوهش بررسی درستی یا نادرستی 

كاربرد بالغت در اخبار و اثبات مفیدبودن آن در خبر است نه شمارش و بیان آمار، اشاره به 

رد فنون بالغی در خبر برای اثبات این هدف بسنده میکند. نکته ای كه همین مقدار از كارب
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باید بر آن تاكید شود این است كه كاربرد بالغت در خبر تاجایی مجاز است كه بر زیبایی و 

 گیرایی متن بیفزاید و انتقال معنا را به تاخیر نیندازد.

 بالغت احیاشده )استعاره مفهومی( و كاربرد آن درخبر:

شگردها و  آفرینی، با انواعاندیشه و سازیتصمیم ها برای ایفای نقشری كه رسانهدر عص

سبک ترفندها درپی تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبانند، نزدیک كردن سبک زبانی رسانه به 

عناصر فرازبانی نظیر لحن گیری از به منظور برقراری ارتباط صمیمانه، دركنار بهره ایمحاوره

ها را در رسیدن به هدفشان، بیشتر یاری میکند؛ اخت مخاطب هدف، رسانهو شن زبان بدنو 

ها متن خبراز این رو برای تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان و افزودن بر شمار آنها، میکوشند 

گیرا و موثر تنظیم كنند. یکی از عناصر تاثیرگذاركردن زبان خبر، استفاده از  یزبانرا با 

ام مفهومی است. استعاره مفهومی، فرایندی شناختی است كه به استعاره های مرتبط با نظ

هم به سمتی تمایل دارد كه ها رسانهقلمرو اندیشه و زبان روزمره مربوط است؛ سبک زبانی 

كاررفته به و عبارات هابـه همین سبب واژهافراد جامعه باشد؛ زبانی رایج  ویژگیهایمتناسب با 

های مفهومی از جنس زبان خبرند است. استعارهنزدیک روزمره و زبان به گفتار  این سبک،در 

سد بدون هیچ ابهامی در خبر و انحرافی و به زبان روزمره مربوطند، به همین علت به نظر می

های مفهومی در متون كارگیری استعارهدر زبان، به درک بهتر پیام خبر كمک میکنند. به

ها زیر چتر بالغت، وجه زیبایی آفرینی متن را خبری، هم به علت قرارداشتن این استعاره

حفظ میکند و هم به علت مربوط شدن به بخش حقیقی زبان، زبانِ معیار را از مسیر درست 

های های مفهومی و كاربردهای زبانی از نوع استعارهمنحرف نمیکند؛ از این رو نباید استعاره

بان مربوط كرد و غلط دانست. برای مثال توجهی به قواعد معنایی زمفهومی را در خبر، به بی

هیچ انحرافی از زبان معیار ندارد؛ زیرا  "ها برگزار شدمراسم دیشب با حضور چهره"عبارت 

 "شخص"به جای  "چهره"این كاربرد مربوط به نظام مفهومی ماست؛ به عبارت دیگر مجاز 

بدانیم فردی چه شکلی  صرفا مسئله ای زبانی )كاركرد مجازی( نیست؛ زیرا ما برای اینکه

است به صورتش نگاه میکنیم؛ یعنی درک ما از افراد بر مبنای چهره آنهاست )نظام مفهومی(. 

نیز از آرایه  "گرانی ركورددار پیاز"یا  "تورم نقدینگی مردم را بلعیده است"در عباراتی نظیر 

است و چون به  است؛ اما این آرایه نوعی استعاره هستی شناختیتشخیص بهره گرفته شده

نظام مفهومی ما و زبان روزمره مربوط است، به كاربردن آن، انحرافی در زبان معیار ایجاد 

ها در مقایسه با استعاره سنتی نمیکند؛ به عبارت دیگر چون جنبه بالغی و زینتی این استعاره

رای كه ترفندی كامال بالغی و موضوعی زیبایی شناختی و زینتی است، ضعیف تر است و ب

توضیح و درک بهتر مفاهیم به كار میروند، میتوان آنها را بدون احتیاط در متون خبری 

 كاربرد. به

 انواع استعاره مفهومی در خبر: -
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 "هستی شناختی "و  "جهتی "و  "ساختی "ها را به سه قسم لیکاف و جانسون استعاره

ی، مفهومی در ارتباط با مفهوم های ساختتقسیم كرده اند. بر اساس این دیدگاه، در استعاره

(؛ 15بندی میشود ) استعاره هایی كه با آنها زندگی میکنیم، لیکاف و جانسون: دیگر ساخت

 ناپولی دفاعی خط اشتباه"سازی میکنیم: مفهوم "جنگ"را در ارتباط با  "فوتبال"برای مثال 

را در ارتباط  "بحث". همچنین "دكنن تموم رور كا هاتوپچی تا شد باعث اول نیمه همون در

 "به ادعاهای رژیم صهیونیستی حمله كرد"سازی میکنیم و عباراتی نظیر مفهوم "جنگ"با 

 "را میسازیم. استعاره مفهومی "انتقادات ضدصهیونسیتیِ ایران درست به هدف خورد"یا 

لیان زبان های ساختی پركابرد در اخبار است. برخی متواز جمله استعاره "مهم، بزرگ است

كه  "رویداد"نباید صفت هر موصوفی قرارگیرد؛ برای مثال برای  "بزرگ"معتقدند كلمه 

را  "رویداد بزرگ"استفاده كرد و تركیب  "بزرگ"جسم نیست و ابعاد ندارد، نباید از صفت 

 "مهم بزرگ است"ای وجود دارد به نام به كاربرد؛ غافل از اینکه در نظام مفهومی ما استعاره

 و غربی هایرسانه از بسیاری"به كار میبریم:  "مهم"جای را به "بزرگ"ما ناخودآگاه واژه و 

 ". استعاره "ندهند پوشش را )مهم( بزرگ رویداد این نتوانستند آنها عربی وابستگان

تا اینجای "های مفهومی پركاربرد در خبر است: ، یکی دیگر از استعاره"فهمیدن، دیدن است

. برخی دست اندركاران خبر درخصوص ")فهمیدیم( كه تورم عبارت است از ...مصاحبه دیدیم 

تردید دارند و معتقدند مثال به  "دیدن"در غیرمعنای خاص آن یعنی "نظر"به كاربردن واژه 

برداشت یا فهمتان را در "باید بگوییم  "نظرتان را در این باره بفرمایید"جای اینکه بگوییم 

فهمیدن "ر حالی كه اگر بدانند كه در نظام مفهومی انسان استعاره . د"این باره بفرمایید

در غیرمعنای خاص آن نخواهند  "نظر"وجود دارد، هیچ اعتراضی به كاربرد  "دیدن است

 كرد.

های جهتی، كل یک نظام از مفاهیم را درارتباط با یک نظام دیگر و با جهتهای در استعاره

 درخدمات پزشکی  حوزه درایران "(. در عبارت 29بندی میکنیم )همان، مکانی سازمان

ترقی "با ویژگی مثبتِ  "جهت رو به جلو" ،"است جلوتر دنیا كشورهای از بسیاری با مقایسه

ساخته میشوند، نیز از  "باال"ای كه با های جهتیاست. استعارهسازی شدهمفهوم "و پیشرفت

)زیاد،  است گران ،آن باالی انسانی نیروی به توجه با دولتی هایدستگاه ادارهاند: این مقوله

)بیشتر باالست(. دست اندركاران است تخلف مصوب قیمت از باالتر شکر فروشباالست(. 

میدانند و معتقدند  های هرز )مانند كلمه جالب(را از كلمه "باال"هایی همچون خبر كلمه

هایِ مناسبِ آن بهتر است معادلكار ببریم، جای اینکه كلمه باال را در معانی مختلف بهبه

های ساخته میشوند، استعاره "باال"هایی كه با كارگیریم. اما تركیب)زیاد، بیشتر و ...( را به

مفهومی از نوع جهتی هستند كه معنای آنها مشخص است و كاربرد آنها مانعی ندارد. در 

لموس و انتزاعی را به های هستی شناختی نیز مفاهیم یا چیزهای غیرعادی و ناماستعاره
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ی "موجود"را  "تورم"(؛ برای مثال 49مثابه ماده، شیء فیزیکی و ظرف تلقی میکنیم )همان،

 اقتصادی خاص اوضاع از رفت برون برای مركزی بانک فرض میکنیم كه باید آن را مهار كرد:

. در اینجا  "كنیم ایستادگی بیکاری و تورم برابر در میتوانیم". است تورم مهار پی در كشور

ایم. نیز تجربه افزایش قیمتها را به شکل استعاری و با استفاده از اسم تورم، یک موجود دانسته

های استعاره "گرانی ركورددار پیاز"یا  "تورم نقدینگی مردم را بلعیده است"عباراتی نظیر 

اند. در مثال تورم، با استفاده از بهره برده "تشخیص"مفهومی از نوع هستی شناختیند كه از 

را به مثابه یک موجود در نظر  "تجربه افزایش قیمتها"، "تورم یک موجود است"استعاره 

ها، شیء فیزیکی، دیگر، در این استعارهعبارتایم كه به شکل تورم نمود مییابد؛ بهگرفته

ی را در چارچوب های غیرانسانهای مربوط به پدیدهشخص پنداشته میشود و ما تجربه

 ."است كرده مشخص را ما مسیر شهادت، و ایثار فرهنگ"های انسانی درک میکنیم: فعالیت

ها، های هستی شناختی پركاربرد در خبرند؛ در این نوع استعارههای ظرف، از استعارهاستعاره

 مصدوم تن14 ،كرج در اتوبوس تصادف در: "رویدادها، كنشها، فعالیتها و وضعیتها ظرفند"

 . شدند

-هایی نه از نوع استعارهاند؛ استعارهآشکار است كه همه خبرهای باال از استعاره بهره برده

های مفهومی های سنتی كه كاربرد آنها در اخبار با احتیاط همراه است، بلکه از نوع استعاره

معیار را از كه با نظام مفهومی ما مرتبطند و جنس آنها از زبان خبر و روزمره است و زبان 

 مسیر درست منحرف نمیکنند. 

 های مفهومی در خبر های استعارهنمونه -

های مفهومی موجود در اخبار نیمروزی )ساعت هایی از استعارهدر جدولهای زیر نمونه

به تفکیک انواع استعاره )جهتی،  98شبکه یک سیما از تاریخ اول تا دوازدهم خرداد  (14

آمده و از آنجا كه هدف، شمارش و بیان آمار نبوده، از اشاره به ساختی و هستی شناختی( 

های مفهومی در اخبار است. است. نکته مهم، بسامد بسیارِ استعارههمه شواهد پرهیز شده

كه به بخش حقیقی زبان و زبان روزمره -های مفهومی این موضوع نشان میدهد كه استعاره

به  -كه آن هم به زبان محاوره بسیار نزدیک است-بر غیرعامدانه و ناآگاهانه در خ -مربوطند

ها و انتقال بهتر پیام خبر كار میروند و نه تنها خبررسانی را مختل نمیکنند، به زیبایی جمله

 نیز كمک میکنند.
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 های جهتی:جدول استعاره -

نوع 

 استعاره

 توضیح حوزه مقصد حوزه مبداء خبرهای استعاره دار

-استعاره

های 

 جهتی:

 

 نفر میلیون 13 حدود -

 دیابت بیماری به ایران در

 مبتال  باال خون قند یا

)اخبار شبکه اول  هستند

 (.03/03/1398سیما 

 هایجنگنده آشیانه -

 فرودگاه در سعودی

 باالیی دقت با جیزان

  . است شده منهدم

)اخبار شبکه اول سیما 

 (.05/03/1398تاریخ 

 وزارت سخنگوی -

 در هم چین بازرگانی

  رفتن باال به واكنش

 میان تجاری هایتعرفه

 گفت پکن و واشنگتن

)اخبار شبکه یک 

 (.10/03/1398سیما

در نظام  زیاد بودن باال بودن

مفهومی ما 

زیاد، "

 ."باالست

 رئیس بین  هاتنش -

 و مریکاآ جمهور

 دركنگره مخالفانش

)اخبار  است باالگرفته

شبکه اول سیما 

02/03/1398.) 

در نظام  افزایش یافتن باالگرفتن

مفهومی ما 

افزایش یافتن، "

 ."باالست

 از باالتر شکر فروش -

 است تخلف مصوب قیمت

)اخبار شبکه اول سیما 

04/03/1398.) 

 افغانستان در فقر میزان -

 رسیده درصد 50باالی به

در نظام  بیشتر بودن باال بودن

مفهومی ما 

بیشتر، "

. همان "باالست

گونه كه شادی 
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)اخبار شبکه اول  است

 (.05/03/1398سیما 

و تسلط و زیاد 

 و ... باالست.

 عقب شیب از -

 جمهور یسئر نشینیهای

 به مجدد توهین تا آمریکا

)اخبار ایران بزرگ ملت

شبکه اول سیما 

03/03/1398.) 

شیبِ عقب 

 نشینی

 

عقب نشینیِ 

 تدریجی

 

در این استعاره 

مفهوم كاهش 

با تدریجی 

كلمه شیب 

 بیان شده است.

از شاعرانی است كه  -

 معرفتی و علمی سطح

دارند )اخبار شبکه  باالیی

 (.06/03/1398اول سیما 

عقالنی بودن و  باال بودن

عملکرد سطح 

 باال

در نظام 

مفهومی ما 

عقالنی "

 ."باالست

 این از باالتر خطری -

 برخی كه نیست

 از ،منطقه كشورهای

 قرن آورِ شرم معامله

)اخبار  كنند حمایت

شبکه اول سیما 

 (.09/03/1398تاریخ

در نظام  مهم بودن باال بودن

مفهومی ما 

مهم، "

 ."باالست

خدمات  حوزه درایران  -

 با مقایسه درپزشکی 

 دنیا كشورهای از بسیاری

)اخبار شبکه  است جلوتر

 (.08/03/1398اول سیما 

پیشرفت و  جلوتر بودن

 ترقی

 جهت رو به"

با ویژگی  "جلو

ترقی و "مثبتِ 

 "پیشرفت

مفهوم سازی 

 شده است.

 

 های ساختی:جدول استعاره -

نوع 

 استعاره

 توضیح حوزه مقصد حوزه مبداء خبرهای استعاره دار

استعاره 

 ساختی:

 

 هایرسانه از بسیاری -

 عربی وابستگان و غربی

 این نتوانستند آنها

 پوشش را بزرگ رویداد

در نظام مفهومی  مهم بودن بزرگ بودن

مهم، بزرگ "ما  

. به همین "است

علت وقتی 
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)شبکه اول سیما  ندهند

11/03/1398.) 

 اقتصاد دومین چین، -

 محسـوب دنیا بزرگ

 مهمی، نقش و میشود

 المللی بین تجارت در

)شبکه یک سیما  دارد

11/03/1398.) 

 و شینهوا خبرگزاری -

 هم، شفق یِنی روزنامه

 خود خبرهای از بخشی

 بزرگ راهپیمایی به را

 اختصاص قدس روز

)شبکه یک سیما  دادند

11/03/1398.) 

میگوییم رویداد 

یا اقتصاد یا 

راهپیمایی 

بزرگ، 

منظورمان 

رویداد یا اقتصاد 

یا راهپیمایی 

 مهم است.

 برخی، نظر از هرچند -

 در هنوز باید ایران

 باقی كمی رشد مرحله

)اخبار شبکه  میماند

اول سیما 

09/03/1398.) 

 نظرها حضار، از برخی -

 را خود پیشنهادهای و

)اخبار كردند مطرح

شبکه یک سیما 

10/03/1398.) 

 

در نظام مفهومی  فهمیدن دیدن

ما فهمیدن، 

دیدن است. 

در اینجا  "نظر"

در معنای خاص 

 "دیدن"خود كه 

است به كار 

نرفته است بلکه 

 بر "به معنای 

به  "اساس فهم

 كار رفته است.

در مثال بعدی 

نیز حضار آنچه 

را فهمیده بودند 

 مطرح كردند.

 دفاعی خط اشتباه -

 نیمه همون در ناپولی

 توپچی تا شد باعث اول

د كنن تموم رور كا ها

را در   "فوتبال" جنگ فوتبال

ارتباط با 

مفهوم  "جنگ"

 سازی میکنیم.
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)اخبار شبکه یک سیما 

23/01/1393.) 

 وضعاز موضوع  دفاع -

 با تجاری جنگ و تعرفه

) اخبار شبکه یک  چین

 (21/03/1393سیما 

شبکه مفهومی  جنگ بحث

را بر  "جنگ"

 "بحث"

گسترش 

 میدهیم.

 گفت جمهور یسئر -

 شهادت، و ایثار فرهنگ

 مشخص را ما مسیر

) اخبار  است كرده

شبکه یک سیما 

03/03/1393.) 

 

 انسان مسیر

 

روشی كه 

انسان در سفر 

زندگی بر می 

 گزیند

 

را در  "زندگی"

ارتباط با  سفر 

مفهوم سازی 

میکنیم؛ به 

همین علت 

زندگی نیز مانند 

سفر، مسیر و 

دست انداز و 

مقصد و مبدا و 

 ... دارد.

 جمله از اداری موانع -

 واحدهای مشکالت

 كه  هستند تولیدی

 ندكُ را تولید و كار چرخِ

) اخبار شبکه  كند می

یک سیما 

12/03/1398. ) 

كار و فعالیت و  ماشین كار و تولید

 "ماشین"تولید، 

است؛ از این  رو 

مانند ماشین، 

ترمز و استارت و 

 چرخ دارند.

 

 های هستی شناختی:جدول استعاره-

 توضیح حوزه مقصد حوزه مبداء خبرهای استعاره دار نوع استعاره

استعاره 

هستی 

 شناختی

 دیدار، این در -

 ها، رسانه نمایندگانِ

 پیشنهادهای و ها دغدغه

 مطرح را خود

 رویداد مالقات

وضعیت 

 تصادف

 رویداد برجام

 رویداد مسابقه

رویداد و  ظرف

وضعیتها و 

كنشها در نظام 

مفهومی ما 

ظرفند. مالقات، 
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)اخبار شبکه یک كردند

 ( .01/03/1398سیما 

 در اتوبوس تصادف در -

 مصدوم تن 14 كرج

)اخبار شبکه یک  شدند

 (.09/03/1398سیما 

 اقدامات و شکنی عهد -

 از خروج در سفید كاخ

)شبکه یک سیما برجام

10/03/1398.) 

 سعیدِ رقابتها این در -

 پایانی دیدارِ به مالیی

)اخبار شبکه یک رسید

 (.04/03/1398سیما 

ظرفی است كه 

درون دارد. 

تصادف وضعیتی 

درون است كه 

دارد. برجام 

ظرفی است كه 

بیرون و درون 

دارد. مسابقه، 

رویداد یا كنشی 

است كه همچون 

ظرف درون و 

 بیرون دارد.

 برای مركزی بانک -

 اوضاع از رفت برون

 در كشور اقتصادی خاص

)اخبار است تورم مهار پی

شبکه یک سیما 

08/03/1398. ) 

موجودی كه  تورم

میتوان آن را 

 مهار كرد

را كه از  "متور"

مفاهیم ناملموس 

و انتزاعی است 

به مثابه ماده 

 ایم.تلقی كرده

 تورم برابر در میتوانیم -

 ایستادگی بیکاری و

) اخبار شبکه یک كنیم

 (.08/03/1398سیما 

تورم )تجربه 

افزایش قیمت 

 ها(

موجودی كه 

میتوان در برابر 

آن مقاومت 

 كرد.

تجربه افزایش 

قیمتها را به 

استعاری و شکل 

با استفاده از اسم 

تورم، یک 

-موجود دانسته

 ایم.
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 و ایثار فرهنگ -

 را ما مسیر شهادت،

) است كرده مشخص

اخبار شبکه یک سیما 

03/03/1393.) 

فرهنگ ایثار و 

 شهادت

موجودی كه 

میتواند مسیر 

را مشخص 

 كند

های تجربه

-مربوط به پدیده

های غیرانسانی 

فرهنگ ایثار را 

 در چارچوب

فعالیتهای 

انسانی درک 

 میکنیم.

 مدتی كه مرغ قیمت -

 حاال بود، پركشیده بود

-رسیده ثبات به تقریبا

است ) اخبار شبکه یک 

 (.01/03/1393سیما 

 

پركشیدن 

 قیمت

 

افزایش بیش 

 از حد قیمت

 

، "قیمت"

موجودی دانسته 

شده كه میتواند 

 پر بکشد

 بازار آشفته در -

 سیاسی اختالفات

 انتخابات برگزیت،

  است قرار اروپا پارلمان

  برگزار كشور این در فردا

) اخبار شبکه یک  شود

 (.01/03/1393سیما 

 

 آشفته بازار

 

 

اختالفات بیش 

 از حد

 

اختالفات 

سیاسی، بازاری 

 آشفته است.

 مریکا،آ جمهور رئیس -

 دموكرات سران با جلسه

) اخبار  .زد همه ب را

شبکه یک سیما 

02/03/1393.) 

 

به هم زدن 

 جلسه

 

شركت نکردن 

 در جلسه

 

ای ماده "جلسه"

است )مثال مانند 

كه دوغ یا آب(

میتوان آن را به 

 هم زد.

 ،دموكرات نمایندگان -

 به برای را خود اقدامات

 استیضاح انداختن جریان

 آمریکا جمهور رئیس

) اخبار اندداده شدت

به جریان 

 انداختن

 استیضاح

 

آغاز اقدام برای 

 استیضاح

 

، "استیضاح"

ای طبیعی پدیده

همچون رودخانه 

 است.
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شبکه یک سیما 

02/03/1393.) 

 

 تاكنون ترامپ دونالد -

 تحقیقات مورد چندین

 مختلف هایكمیته

 بن به عمال را كنگره

)اخبار  كشانده بست

شبکه یک سیما 

02/03/1393.) 

 

 

به بن بست 

رسیدن 

 تحقیقات

 

نتیجه بی

ماندن 

 تحقیقات

 "تحقیقات"

مسیری است كه 

ممکن است 

هموار باشد یا 

ناهموار. بسته 

باشد )بن بست( 

یا باز و میتواند 

مبداء و مقصد و 

نقشه و دست 

انداز و ... داشته 

 باشد.

 مجلس رئیس -

 ترامپ آمریکا نمایندگان

 متهم كاری مخفی به را

 میتواند كه اتهامی. كرد

 كلید را استیضاح فرایند

) اخبار شبکه یک  بزند

 (.02/03/1393سیما 

 آغاز شدن كلید زدن

 

ماده  "استیضاح"

یا شی است كه 

هچون خودرو 

استارت دارد و 

 كلید میخورد

 

 داری زنده شب -

 قلب در مومن، میلیونها

 .رمضان مبارک ماه

)اخبار شبکه اول سیما 

 (04/03/1398تاریخ

قلب كه از 

مهمترین 

اعضای بدن 

 است

 

كه  شبهای قدر

مهم ترین 

شبهای ماه 

 رمضان هستند

 

 "ماه رمضان"

موجود یا انسانی 

است كه قلب 

 دارد.

 شمالی كره رد دست -

 با مذاكره درخواست به

) اخبار شبکه  هایآمریکای

اول سیما 

04/03/1398. ) 

 

 دست رد زدن

 

 "كشورها" نپذیرفتن

موجود و انسان 

هستند كه 

اعضایی همچون 

 دست دارند.
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 مریکاآ جمهور رئیس -

 ژاپنیها اعتراض میان در

 در را اشروزه چهار سفر

)اخبار  كرد شروع توكیو

شبکه اول سیما 

04/03/1398.) 

 میان اعتراض

 

فضای 

 اعتراضی

 

 "اعتراض"

موجودی است 

 كه میان دارد.

 

 با حماس، سخنگوی -

 این ادامه بر تاكید

 تحقق تا راهپیماییها،

 ویژهه ب آن، اهدافِ كامل

 محاصره شدن شکسته

 این غزه، نوار ظالمانه

 آمیز مسالمت تحركاتِ

 در واقعی مانعِ و دیوار را،

 قرنِ معامله توطئه برابر

)اخبار دانست آمریکا

شبکه اول سیما 

04/03/1398.) 

شکستن 

 محاصره

 

 رهایی از حصر

 

مانند  "محاصر"

شیشه ای 

 شکننده است.

 

 برای، امسال قدسِ روز

 و صهیونیستها

 معامله نیزكه هایآمریکای

 ماه از پس اندكی را قرن

 كلید میخواهند رمضان

)  .دارد اهمیت بزنند،

اخبار شبکه اول سیما 

07/03/1398) 

طرح معامله " آغاز شدن كلید زدن

ماده یا " قرن

شئی است كه 

 كلید میخورد.

 

 

 نتیجه گیری:

برآنند كه كاربرد فنون بالغی در متون برخی صاحبنظران عرصه خبر و متولیان زبان 

خبری به علت مربوط شدن به بخش غیرحقیقی زبان، ممکن است سبب انحراف زبان معیار 

كارگیری آنها در خبر تاكید میکنند. بر خالف این نویسی و پرهیز از بهرو بر سادهشود؛ ازاین

، بر نتی و بالغت احیاشده(كارگیری فنون بالغت )شامل بالغت ستاكیدها، به نظر میرسد به

بهتر رساندن مقصود به مخاطب تاثیرگذار است؛ البته كاربرد فنون بالغت سنتی تا جایی 
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مجاز است كه انتقال معنا به تاخیر نیفتد؛ اما كاربرد بالغت احیاشده در خبر از آنجا كه این 

ف بالغت سنتی( و ها ازسویی به بخش حقیقی زبان و زبان روزمره مربوطند )برخالاستعاره

از سوی دیگر در مقوله بالغت )بالغت احیاشده یا مدرن( میگنجند، نه تنها خللی در انتقال 

ای با مقتضای حال مطابق میکند و آنچنان بر مخاطب مفهوم ایجاد نمیکند، كالم را به گونه

های تاثیر میگذارد كه سرعت خبررسانی افزایش مییابد. همچنین بسامد بسیارِ استعاره

كه آن هم  -ها، غیرعامدانه و ناآگاهانه در خبرمفهومی در اخبار نشان میدهد كه این استعاره

به كار میروند؛ به عبارت دیگر این عبارات به ظاهر  -به زبان محاوره بسیار نزدیک است

غیرمعیار به نظام مفهومی استعاری انسان و بخش حقیقی زبان مربوطند و میتوانند میان 

گیری از فنون رسانه ارتباط صمیمانه برقرار كنند؛ بنابراین رسانه ناخودآگاه با بهره مخاطب و

و جز آن، خالء نبود صمیمیت را پر  زبان بدنو عناصر فرازبانی نظیر لحن بالغت در كنار 

میکند؛ افزون براین، زبان ادب نیز همچون زبان خبر هدفی جز تاثیرگذاری بر مخاطب و 

كارگیری فنون بالغت در متون خبری بهترین وجه ندارد. نتیجه آنکه بهرساندن مقصود به 

تا جایی كه متن را مبهم نکند و انتقال معنا را به تاخیر نیندازد، مفید و حتی الزم است. 

های مفهومی در بیشتر موارد، نه تنها ابهامی در خبر ایجاد كارگیری استعارههمچنین به

زبان معیار نیست، در جذب مخاطب و تاثیرگذاری بیشتر بر او  نمیکند و از عوامل انحراف در

های مفهومی و درک بهتر پیام خبر موثر است؛ به همین علت است كه بسامد استعاره

ناخواسته و همانگونه كه در جدولهای استعاره دیدیم در اخبار زیاد است؛ بدون اینکه 

های مفهومی در متون خبری، عارهكارگیری استخبررسانی مختل شود؛ به عبارت دیگر، به

ها زیر چتر بالغت، وجه زیبایی آفرینی متن را حفظ هم به علت قرارداشتن این استعاره

میکند و هم به علت مربوط شدن به بخش حقیقی زبان، زبانِ معیار را از مسیر درست منحرف 

 نمیکند.
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