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ها وسـایل ارتبـاط جمعـی مهمـی هسـتند کـه نقـش ممتـاز و بسـزایی در          رسانه
که بـه دلیـل    هاي موثر استدهی افکار عمومی دارند. روزنامه یکی از رسانهسامان

داشتن مخاطب از سطوح مختلف جامعه، نقش خود را در تأثیرگذاري بر فرهنـگ و  
تصویري کلـی از یـک مـاجراي     ارائه جامعه حفظ نموده است. تیتر روزنامه به دلیل

سـازد.  بندي آن، برداشتی را براي مخاطبین فراهم میخبري، اهمیت نسبی و طبقه
انتقادي و بـر پایـه چـارچوب نظـري و مـدل       شناسیبا روش گفتماناین پژوهش 

هـاي ورزشـی در   ) به بررسی تیتر برخـی روزنامـه  1992بعدي نورمن فرکالف (سه
هـاي  پـردازد. پرسـش  خصوص مسابقات فوتبال بین ایران و عربستان سعودي می

که نویسنده در انتخاب تیترهاي ورزشـی از  اساسی این پژوهش عبارت است از این
ایـدئولوژیک و  شناختی استفاده نموده است و چه رویکردهـاي  بانچه راهکارهاي ز

باورهاي فرهنگی و اجتماعی در انتخاب تیترها در سه سطح مـتن، تعامـل و بافـت    
تیترهـاي ورزشـی    کـه  دهدیم نشان پژوهش نیا يهاافتهی است. اجتماعی نهفته

ري فرهنگـی  گیـ جهت شناختی و هم از بعدهم از حیث استفاده از راهکارهاي زبان
 اي دارند.  و ایدئولوژیک، سبک ویژه

 
 هاکلیدواژه
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Media are mass communication devices which have 
prominent and important role in organizing public 
opinions. Newspaper is an affective media because of 
having addressee from different levels of society has 
kept its role in effecting on culture and society 
.Newspaper headlines offer an overall image of a piece 
of news so its relative importance and categorization 
facilitate special comprehension for readers. This 
research studies some headlines of sport newspapers 
about football matches between Perspolis of Iran and 
Alhelal of Saudi with critical discourse analysis and on 
the bases of Norman Fairclough theoretical framework 
and model (1992). Main questions of this research are as 
follows: authors use which linguistic strategies in 
selecting a sport headlines and what ideological , social 
and cultural elements are covered in choosing headlines 
in 3 levels of text, interaction and social context. The 
findings of this research show that sort headlines have 
special style regarding linguistic devices and cultural 
and ideological inclination. 
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 همقدم
اي اجتماعی و فرهنگی گفتاري انگیزهدر پس هر متن، نوشته یا 

وجود دارد که بر باورهاي پنهان نهفته در متون، ساخت و معنی 
شناسی انتقادي متن و گفتمان داللت دارد و رویکرد گفتمان

 است.  1تالش در شناسایی و کشف این ایدئولوژي
ها از جمله وسایل ارتباط ها و مخصوصاً روزنامهرسانه

دهی و تثبیت فکري که در ساخت، شکلجمعی مؤثري هستند 
اي نقش دارند. روزنامه امروزه هم به صورت مردم در هر جامعه

سنتی و با استفاده از صنعت چاپ و هم به صورت الکترونیک و 
هاي مجازي منتشر گیري از فناوري اطالعات و شبکهبا بهره

شده و به دلیل ماندگاري و امکان دسترسی مجدد به آنها تا 
دهی افکار زمان طوالنی، داراي نقش ممتازي در جهت مدت

 عمومی و اثرگذاري بر فرهنگ و جامعه دارند. 
عظیم  نشریات ورزشی با توجه به ارتباط مستقیم با قشر

بخشی است به ویژه براي جوان، که الزمۀ آن تحرك و نشاط
المللی نیازمند ایجاد تحرك و هیجان هاي آسیایی و بینبازي

ترهایی که انگیزش الزم را در مخاطبان به وجود هستند تی
هاي ورزشی جلب آورده و حمایت مردمی را از نمایندگان و تیم

 نمایند.
هاي دهنده دیدگاهها نشانها و روزنامهاز آنجا که رسانه

هاي گیرياي هستند، یکی از جهتفرهنگی اجتماعی هر جامعه
باشد. تیتر رسانه میرویکرد تحلیل انتقادي پرداختن به حوزه 

کننده تصویري کلی از یک ماجراي خبري، اهمیت ارائه  روزنامه
باشد و به همین دلیل از بندي آن خبر مینسبی آن و نیز طبقه

میزان  لحاظ نظري نگاهی گذرا به تیتر روزنامه، برداشتی از
سازد. ثیر آن خبر را براي مخاطبین فراهم میأت و تاهمی

وزنامه در جلب توجه خواننده و القاي پیام مدنظر کارکرد تیتر ر
شود تا تنظیم شکل، محتوا و ساختار تیتر از نویسنده موجب می

 نگاري باشد.مباحث اصلی حرفۀ روزنامه
ورزش یکی از مسائل اجتماعی است که همیشه در کانون 

هاي گروهی، مطبوعات ها قرار دارد. از میان رسانهتوجه رسانه
دهی نگرش جامعه در خصوص مهمی در شکلورزشی نقش 

 مطبوعاتمسائل اجتماعی مخصوصاً در امر ورزش دارند. 
تا  در تالش هستند ها و مطبوعاتورزشی همانند سایر رسانه

 خود قرار دهند.و اخبار مورد عالقه  ثیر افکارأجامعه را تحت ت
 هاي ورزشی درروزنامهي نویسندگان هاو دیدگاه هاایدئولوژي

 شود. منعکس می و مخصوصاً در تیترهاي آنها ون مطبوعاتیمت
 

                                                                      
1. ideology 

 مفاهیم مهم مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از:
 

 شناسیو گفتمان * گفتمان
هاي بسیار وسیعی را گفتمان اصطالحی است که اگرچه حوزه

گیرد اما هنوز تعریف دقیقی از آن ارائه  نشده است. می در بر
) یکی از دالیل 1994، 4؛ شیفرین1989، 3انن؛ ت1983، 2(استابز

هاي این امر آن است که فهم ما از گفتمان، مبتنی بر پژوهش
هاي علمی است که در واقع بسیار از هم اي از رشتهمجموعه

) گفتمان را یکی 1380). عضدانلو (8: 1985دایک، متفاوتند (ون
دن زبان، داند که براي به اسارت در آورثري میؤاز ابزارهاي م

هاي مختلف ارتباط میان افراد و همچنین پی بردن به ویژگی
بندي کردن موضوعات آنها در اختیار داریم. وي گفتمان را طبقه

 کند. هایی بزرگتر تلقی میگر تبیین زبان در وراي مقیاسنمایان
از نگاه شعیري، گفتمان یک حضور ذهنی است که به 

تدریجی و پویا در قالب عنوان یک معناي کالن، به صورت 
یک کالن نشانه (متن گفتاري یا نوشتاري) حضور، بروز و 

به » پردازيفرآیند گفته«اي یابد. وي گفتمان را گونهبازنمود می
گیري تعاملی عوامل گفتمانی آورد که در آن، موضعحساب می

هاي پنهان زبان، پرداز و گفته)، ضمن هویداسازي جنبه(گفته
شود. مند از معنایی منسجم میید متنی بهرهمنجر به تول

 ۀ) روي هم رفته و در وراي  هم1-5: 1385(شعیري، 
اي زبانی و رویکردها به گفتمان، باید پذیرفت که گفتمان قطعه

معنا است که اجزاي آن به شکلی به هم مربوطند و هدف  با
 ) 1: 1385کنند. (یارمحمدي، خاصی را دنبال می

به تحلیل گفتمان،  فارسی زبان در که شناسیگفتمان
 است، شده ترجمه نیز گفتار تحلیل و کالم تحلیل کاوي،سخن

 تا 1960هاي دهه اواسط از که است ايرشتهبین گرایش یک
 علوم در معرفتی تغییرات گسترده پی  در میالدي 1970

شناسی وجوه اشتراك کرد. گفتمان ظهور انسانی و اجتماعی
فراوانی با علم بالغت یا رتوریک دارد که همان صورت اقناعی 
زبان و مطالعه قواعد و تمهیداتی است که به کمک آنها 
سخنرانان، سخنان اقناعی تولید نموده تا در مخاطبان انگیزش 

). 113: 1395و تأثیر ایجاد کنند (قاسمی و همکاران، 
بر این باور است که گفتمان از مرحله  )1393یارمحمدي (

تجزیه و تحلیل که سرآغاز هر علم است گذشته و به اندازه 
توان آن را یک علم کافی به اصول رسیده است و بنابراین می

شناسی، به نامید. گفتمان» شناسیگفتمان«به حساب آورد و 
                                                                      
2. Stubbs 
3. Tanen 
4. Schiffrin 
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مدت به عنوان یکی از اي بودن، در کوتاهرشتهدلیل بین
هاي مختلف علوم سیاسی، علوم ي کیفی در حوزههاروش

شناسی انتقادي مورد استقبال واقع اجتماعی، ارتباطات و زبان
در  1952شد. اصطالح تحلیل گفتمان نخستین بار در سال 

به کار رفته است.  5شناس معروف زلیک هریساي از زبانمقاله
و  گرایانه به دست دادزلیک هریس در این مقاله دیدي صورت

گرایانه (و ساختارگرایانه) تحلیل گفتمان را صرفاً نگاهی صورت
شناسان، به جمله و متن برشمرد. بعد از هریس، بسیاري از زبان

اند. به اعتقاد تحلیل گفتمان را نقطه مقابل تحلیل متن دانسته
این عده تحلیل گفتمان شامل تحلیل ساختار زبان گفتاري مانند 

و تحلیل متن شامل  –ها سخنرانی ها وگفتگوها، مصاحبه
ها، ها، داستانمانند مقاله –تحلیل ساختار زبان نوشتاري 

 )59اي:است. (یحیایی ایله –ها و غیره گزارش
انگاره «) در پژوهشی با عنوان 1391زاده و همکاران (آقاگل

شناختی نگارش و گزینش خبر: رویکرد تحلیل گفتمان زبان
شناختی فرآیند یی و معرفی انگاره زبانبا هدف شناسا» انتقادي

نگارش و گزینش خبر، ضمن معرفی اصول چهارگانه گرایس، 
ساختی از جمله، ایدئولوژي، روابط قدرت و به نقش عوامل کالن

 دهی به گفتمان خبري پرداختند.رقابت در شکل
نقش استعاره در «اي با عنوان زاده در مقالهرضاپور و آقاگل

، »هاي داخلیرانی ایدئولوژي در روزنامهحاشیه سازي وبرجسته
ضمن معرفی رویکردهاي مختلف درباره تحلیل انتقادي استعاره 

هاي گفتمانی از برخی هایی از استعارهو استخراج نمونه
هاي کثیراالنتشار، راهبردهاي ایدئولوژیک استعاره روزنامه

 مند در گفتمان را برشمردند. نظام
اي از دیدگاه ) در مقاله1392زاده (جهانگیري و ریگی

اي بودن، فرکالف، تحلیل گفتمان را داراي سه ویژگی رابطه
دانند. آنها معتقدند که رویکرد اي میدیالکتیکی و فرارشته

گرایانه انتقادي فرکالف بر ساخته شدن جهان اجتماعی به واقع
نصري ها ایدئولوژي عاي اجتماعی تأکید دارد. از دیدگاه آنگونه

 هاي اجتماعی است.اساسی در فرآیند مسلط شدن گروه
هاي امام علی(ع) در ) خطبه1394محسنی و پروین (

از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادي فرکالف   االبالغه رنهج
ها، اند. نویسندگان در مرحله توصیف به استعارهپرداخته

افات و در مرحله تبیین، انحر تشبیهات، تشخیص و ... پرداخته
 اجتماعی و فرهنگی جامعه بررسی شده است.

) به تجزیه و تحلیل داستان 1394( ناصري و همکاران

                                                                      
5. Zellig Harris 

اند. در این مقاله در سطح توصیف مرگ بونصر مشکان پرداخته
سازي مورد توجه قرار نشینی واژگان، کاربرد ضمایر، مجهولهم

بر  اند. در مرحله بعد، تفسیر فضاي عاطفی و روانی حاکمگرفته
زده آن دوران آشکار شده است. در سطح تبیین اجتماع بحران

تعهدي، وفاداري و تقابل آسایش روحی و پریشانی، تعهد و بی
 خیانت، دوستی و دشمنی بررسی شده است.

بررسی «اي با عنوان مقاله ) در1395( احمدحمدي کالتها
به  »هاي ورزشیکارکرد نظام کنشی و غیرکنشی در گفتمان

 انیرا هايمهناروزشی ورز هاينمتاز تحلیل کالمی نمونههایی 
و غیرکنشی (عاطفی و یی) (روا کنشیمبه نظاو  پرداخته

تحلیل در شناختی نوین معنانهنشاد یکردر روتنشی) و شناختی 
نظر از یط تولید معنا اسی شرربرف هدنمود و با  متن توجه

به این شی ورز يهانگفتمادر غیرکنشی و کنشی ي هارکازوسا
نتیجه رسید که نظام کنشی بیش از نظام غیرکنشی زیربناي 

 دهد.هاي ورزشی را تشکیل میمتن
اي در ایران تحلیل گفتمان انتقادي در متون ورزشی سابقه
هاي تحلیل ندارد و این پژوهش از حیث کاربرد چارچوبه

گفتمان در متون ورزشی نوآوري داشته و با تحلیل تیتر 
هاي ورزشی، به بررسی تأثیر متقابل حوزه ورزش و مهروزنا
 هاي فرهنگ و ایدئولوژي پرداخته است.حوزه
 

 شناسی پژوهشروش
پژوهش از نظر هدف و نتیجه کاربردي است؛ روش پژوهش در 

توصیفی بوده و جامعۀ  -این پژوهش، روش کیفی تحلیلی 
ر چند گیري هوشمند تیتآماري این پژوهش با استفاده از نمونه

 نشریه ورزشی شکل گرفته است.
و بر پایۀ  6شناسی انتقاديدر این پژوهش با روش گفتمان

) به بررسی تیتر برخی 1992چارچوب نظري نورمن فرکالف (
هاي ورزشی در خصوص مسابقات فوتبال بین ایران و روزنامه

عربستان سعودي که در یک بازه زمانی خاص که تیرگی بر 
و کشور حاکم بوده، توجه شده است. این روابط سیاسی بین د

هاي اساسی زیر پاسخ پژوهش در پی آن است تا به پرسش
تیتر کدام  شناختی مورد استفاده نویسندهدهد: راهکارهاي زبان

هاي ایدئولوژیک و باورهاي فرهنگی و است؟ چه اندیشه
هاي زیرین این تیترها در سه سطح متن، اجتماعی در الیه

 اجتماعی نهفته است؟ تعامل و بافت
فرکالف در سه سطح توصیف، تفسیر و  گفتمانتحلیل 

                                                                      
6.critical  discoursology 
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در این پژوهش با توجه به سؤاالت  و شودتبیین انجام می
هاي ماهیت تحلیل. گردداستفاده میسطح  این سه پژوهش از
دهی برچسب به اول، مرحله در تحلیل« است. متفاوت هر سطح

و متن را به مثابه یک کند هاي صوري متن اکتفا میویژگی
گیرد و در مرحله دوم، تحلیل گفتمان به تحلیل می در نظر ءشی
پردازد. کنندگان و تعامل بین آنها مییندهاي شناختی شرکتآفر

(تعامالت) با  مرحله تبیین نیز ارتباط میان رویدادهاي اجتماعی
(آقاگل زاده و غیاثیان،  »کندساختارهاي اجتماعی را بیان می

شناسی فرکالف ). به طور کلی، در چارچوب روش1386
توان از ابزارهاي گوناگونی براي تحلیل استفاده کرد. این می

به دلیل پرداختن به تیتر و نه محتواي خبرهاي ورزشی،  مقاله
 اول یعنی در سطح سطوح دوم و سوم را در هم ادغام نموده و

اي ههاي تجربی، رابطارزش ،هاي صوري متنویژگی ،توصیف
 ح تفسیر و تبیین ازودر سطو  و بیانی واژگان و دستور جمالت

یندهاي نهادي آفرعناصر ایدئولوژیک، اجتماعی و سیاسی و نیز 
 . مورد بررسی قرار گرفته استو اجتماعی 
شناسی روشی براي تحلیل گفتار یا نوشتار است که گفتمان

هاي یک ها و نانوشتهبه وراي محدوده جمله و حتی به ناگفته
پردازد. متن در جهت ایجاد ارتباط بین فرهنگ و زبان می

، تحلیل چنین واحد زبانی باالتر از جمله تحلیل گفتمان
شناسی اي از زبانباشد. تحلیل گفتمان و متن، به شاخهمی

شود که هدف آن توصیف کالم پیوسته جدید اطالق می
 ) 57 -46: 1385زاده، دار باالتر از جمله است. (آقاگلمعنی
 

 شناسی انتقادي*گفتمان 
شناسی انتقادي صورت تعاریف متنوع و گوناگونی ازگفتمان

اي رشتهانتقادي، شاخه علمی میان گرفته است. تحلیل گفتمان
شناسی که کارکرد زبان را در جامعه و است در علم زبان
شناسی انتقادي، زبان را به کند. گفتمانسیاست بررسی می

عملی اجتماعی در ارتباط با ایدئولوژي، قدرت، تاریخ و عنوان 
جامعه در سطح متن، اعم از گفتاري و نوشتاري مورد مطالعه 

آورد پسامدرن یا پست شناسی انتقادي رهدهد. گفتمانقرار می
 دارد .  7مدرنیسم است که ریشه در آراء میشل فوکو

چون شناسی معتقد است که عواملی هماین رویکرد از زبان
بافت تاریخی، روابط بین قدرت و سلطه نهادهاي اجتماعی و 
فرهنگی و ایدئولوژیکی، متن یا صورت زبانی یا معانی جدیدي 

آورند. در این رویکرد، زبان آن آئینه شفاف نیست وجود میرا به
که حقایق را بنمایاند، بلکه شیشه ماتی است که حقایق را 
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هاي پنهان در اراده قدرتکند و چگونگی تحلیل آن تحریف می
ها را و آشکار حاضر در نهادهاي اجتماعی، سیاسی، گفتمان

هاي مورد نظر، با ایدئولوژي و سازند و سپس این گفتمانمی
زمان از طریق نهادهاي اجتماعی، آنچنان  اهداف خاص در گذر
دهند که مردم آن کنند و طبیعی جلوه میدر جامعه جا باز می

یرش تفکر را امري طبیعی و منطقی و به اراده گفتمان را و پذ
پذیرند و پندارند و بدون هیچگونه مقاومتی، آن را میخود می

اندیشند، قضاوت کنند که آزادانه و به اختیار خود میتصور می
ها گیرند، به عبارت دیگر، گفتمانکنند و تصمیم میمی

در این القاکننده فرهنگ و ایدئولوژي خاص در جامعه هستند. 
 رویکرد روابط سلطه و ایدئولوژي دوسویه است. در واقع رویکرد

 در گفتمان تحلیل از تکوینی سیري انتقادي شناسیگفتمان
 لحاظ به را تحلیل گفتمان است که شناختیزبان مطالعات

 تبیین سطح به متون توصیف سطح از شناختیروش و نظري
نیز حیطه  پژوهش، محدوده لحاظ به و است داده ارتقا

 کالن سطح به فردي موقعیت بافت از سطح آن عملکردي
 ها،ارزش .است یافته وسعت ایدئولوژي و تاریخ جامعه، یعنی،

 زبان کاربست جریان در و ناخودآگاه طور به باورها و هانگرش
 زندگی جریان در گرانکنش و شوندمی خلق یعنی گفتمان

  .کنندمی تجربه را آنها روزمره
کننده شناس انتقادي کسی است که مطالعهگفتمان

کند و بنابراین فراتر از ها بوده و در سطح جهانی کار میگفتمان
ایدئولوژي، سلطه، قدرت و سیاست است تا بتواند مطالعه و 

شناس انتقادي، این تحلیل جامعی ارائه نماید. وظیفه گفتمان
آنچه را  است که پرده از روي صورت ظاهر متون زبانی بردارد و

ها، متن زبانی، خواه متون مطبوعات و ها، جملهکه در پشت واژه
ها، از نگاه مردم مخفی مانده خواه متون زبانی در سایر رسانه

است،  آنها آشکار سازد. آنچه که طبیعی جلوه داده شده است، بر
زدائی کند و با درك حقیقت در زندگی و در رقم زدن  طبیعی

 گیري نماید.تصمیمسرنوشت خویش، 
شناسی انتقادي حاصل برخورد با گفتمان به مثابه گفتمان

کنش اجتماعی زبان است. این نوع نگرش از بطن 
شناسی جوانه زده و گرایشی در مطالعات کالمی/گفتمانی جامعه

به وجود آورده که زیر عنوان تحلیل کالم/ گفتمان انتقادي 
) به عقیدة 51: 1386مشهور گشته است. (دبیرمقدم، 

انتقادي، هر متن متشکل از دو الیه است:  گران گفتمانتحلیل
شناس کشف، تبیین و الیۀ زیرین و الیۀ زبرین و وظیفه زبان

توجیه الیۀ زیرین متن است. (داوري اردکانی و همکاران، 
شناس سعی )  به عبارت دیگر، در رویکرد انتقادي، زبان1391

ار مناسب بین پیام نهفته در متن و کارگیري ساز وکدارد با به
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) بنابراین، 1389نحوة بیان، ارتباط برقرار نماید. (یارمحمدي، 
تحلیل گفتمان در پی کشف این مهم است که دریابد 

هاي زیرین گفتمان چگونه کارکردهاي اجتماعی نهفته در الیه
 شوندهاي زبرین آن، تصویرسازي یا بازنمایی میدر الیه
 .)1383(همان، 

ها یا ساختارهاي در تحلیل گفتمان انتقادي، از مؤلفه
شود. به گفتۀ مدار براي تحلیل متن استفاده میگفتمان

کارگیري مدار هستند که بهساختارهایی گفتمان«یارمحمدي: 
کارگیري آنها و یا تغییر و تبدیل آنها به صورت دیگر یا عدم به

هاي متفاوتی برداشتدر گفته و یا متن، باعث شود که از گفته، 
شود؛ مطلبی پوشیده و مبهم شود و یا صراحت بیشتري پیدا 
کند و یا بخشی از گفته را برجسته نماید و بخشی دیگر را در 

 (همان) »حاشیه قرار دهد.
شناسی انتقادي، پژوهشگرانی چون در حوزه گفتمان

) و ون 1976(8)، هاچ و کراس1989)، فرکالف(1996دایک (ون
مدار و هاي گفتمان)، به منظور تعیین مؤلفه1996( 9لیوون

اند. از آن تحلیل متن، به تنظیم و پیشنهاد الگوهایی پرداخته
هاي شاخص در زمینۀ میان نورمن فرکالف یکی از چهره

شناسی است که در نگاه او، تحلیل گفتمان روشی است گفتمان
و  ها براي بررسی تغییرات اجتماعیکه در کنار سایر روش

شود و مرجعی است که در نزاع علیه فرهنگی به کار گرفته می
، 2002گیرد. (فرکالف، استثمار و سلطه مورد استفاده قرار می

 ).14:1386زاده و غیاثیان، الف: به نقل از آقاگل
فرکالف رویکرد خود را در حوزه زبان و گفتمان مطالعۀ 

مک به تصحیح او هدف این رویکرد را ک نامد.انتقادي زبان می
کم توجهی گسترده نسبت به اهمیت زبان در تولید، حفظ و 

کمک به افزایش «و همچنین » قدرت«تغییر روابط اجتماعی 
آگاهی نسبت به اینکه چگونه زبان در سلطه بعضی بر بعضی 

داند؛ زیرا که وي معتقد است آگاهی و دیگر نقش دارد، می
 ).1: 1989کالف، (فر» شناخت اولین قدم به سوي رهایی است

شناسی به این علت که فرکالف از جریان مسلط زبان
بین زبان،  ۀدیدگاهی غیراجتماعی به زبان دارد و راجع به رابط

کند و دلیل قدرت و ایدئولوژي حرفی براي گفتن ندارد، انتقاد می
نیز همین است. بدین ترتیب فرکالف » انتقادي«گذاري نام

، 10شناسی زبانزبان همچون: جامعههاي دیگر مطالعۀ حوزه
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 گیرد (همان).شناسی را به باد انتقاد میو گفتمان 11کاربردشناسی
و  ایدئولوژي یکی از مباحث اساسی در نظریه فرکالف،

هایی متفاوت با وجود برداشتقدرت و رابطه آنها با زبان است. 
از منظر تحلیل گفتمان انتقادي، مفهوم ، از ایدئولوژي

براي درك علمی گفتمان، مفهومی کلیدي است؛ » ژيایدئولو«
» متضمن بازنمود جهان از دید منافعی خاص«زیرا ایدئولوژي 

) و ابزار ایجاد و حفظ روابط نابرابر قدرت 53 :1379(فرکالف، 
گیرد. هرچند در جامعه است. این کار به کمک زبان صورت می

گیرد، یدسترسی ما به واقعیت همواره از طریق زبان صورت م
اما زبان بازتابی خنثی از واقعیتی از پیش موجود نیست، بلکه 

کند و در برساختن آن هایی از واقعیت خلق میصرفاً بازنمایی
از  ترتیب، ). بدین29 :1389و همکاران،  12نقش دارد (یورگنسن

ایدئولوژي با است و ها زبان داراي بار ایدئولوژیک انتقادي نگاه
 .افتدادهاي اجتماعی به جریان میوساطت زبان در نه

ایدئولوژي پیوستگی نزدیکی با زبان دارد؛ ، فرکالفاز نظر 
ترین شکل رفتار اجتماعی است. استفاده از زبان معمول

. شودجاست که روي مفروضات عقل سلیم تکیه میهمین
طور روزافزونی از طریق اعمال قدرت در جوامع نوین، به

ریق کارکردهاي ایدئولوژیک زبان صورت ویژه از طایدئولوژي به
 )2:1996. (فرکالف، گیردمی

 در و گوناگون اشکال به زبان که است باور این بر فرکالف
 این اصلی پرسش اما. است ایدئولوژي حامل متفاوت، سطوح

 زبان ساختارهاي به متعلق خاصیتی ایدئولوژي آیا که است
دهد که این می دهاي زبانی؟ و پاسخرخدا به متعلق یا است،

ویژگی متعلق به هر دوي آنها است. وي در پاسخ به این سؤال 
که چه سطوحی از زبان و گفتمان، داراي بار ایدئولوژیک 

این که  شودمدعی می )1984( 13تامپسون به نقل از د،هستن
کنند و غالباً منظور بار ایدئولوژیک پیدا می هستند که» معانی«

اً معانی واژگانی است. تردیدي نیست که از معانی، صرفاً یا عمدت
هاي ضمنی، ها، اشارهفرضاند، اما پیشمعانی واژگانی مهم

هایی از معنا را تشکیل ها و انسجام که همگی جنبهاستعاره
 )98 :1379(فرکالف،  .دهند نیز مهم هستندمی

 
 هاي پژوهشیافته

سه سطح در فرکالف  در این قسمت بر اساس چارچوب نظري 
هاي ، تحلیل هر یک از تیترهاي روزنامهتوصیف، تفسیر و تبیین
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هاي به ویژگی توصیفدر مرحله  .ورزشی ارایه خواهد شد
هاي مانند واژگان، دستور و ساخت شناختی تیترهاو زبان صوري

تبیین به تحلیل  تفسیر و در مرحلهشود. پرداخته می متنی
ود متن و ذهنیت ترکیبی از محتویات خکه  یندهاي شناختیآفر

کار اي که مفسر در تفسیر متن بهزمینه دانشیعنی مفسر 
ارتباط میان رویدادهاي اجتماعی (تعامالت) با  به نیزو  ،بنددمی

که بر این رویدادها تأثیر  پردازدمیساختارهاي اجتماعی 
؛ در واقع این سطح به پذیرندگذارند و یا از آنها تأثیر میمی

شناختی، تاریخی، با عوامل جامعه تیتر رتباطابررسی و تحلیل 
 .پردازدگفتمان، ایدئولوژي و دانش فرهنگی اجتماعی می

 

 هاي ورزشیتیترهاي روزنامه
 شلیک به سعود براي صعود. 1
 آتش ما تندتر از جهنم تو. 2
 پرسپولیس برد؛ الهالل مرد.. 3
 قربانی کردن الهالل امشب حالل است.. 4
 0الهالل  1پرسپولیس     Halalنوش جان حالل   . 5
 هاي سعودصعود روي شانه. 6
 ایران در انتظار حماسه ریاض. 7
 بردنش حالله. 8
 واي به حال الهالل. 9

 شود.الهالل آچمز می. 10
 

 * سطح توصیف
در تیترهاي باال با استفاده از برخی روابط معنایی در سطح 
واژگان به عنوان ابزار زبانی، نوعی برجستگی و جذابیت 

رابطه معنایی از نوع  1وجود آمده است. در تیتر مفهومی به
وجود دارد. » سعود«و » صعود«بین  15و رابطه سجع 14آواییهم

قرار دارند. در یک حوزه معنایی » صعود«و » شلیک«همچنین 
ی  است و به دو یداراي ویژگی پند معنا» شلیک«همچنین واژه 

معناي شلیک گلوله از اسلحه و شوت زدن توپ فوتبال 
رابطه » جهنم«و » آتش«بین دو واژه  2باشد. در تیتر می

شود. همچنین این (همنشینی) دیده می 16معنایی با هم آیی
و » ما«هاي ضمنا واژهها در یک حوزه معنایی قرار دارند. واژه

از نوع شخصی بوده و رابطه معنایی  17از عناصر اشاري» تو«
و » برد«بین دو فعل  3مراعات نظیر با هم دارند. در تیتر 
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و  /b/کمینگی و داشتن دو واج ممیز به دلیل جفت» مرد«
/m/(متوازي) بین   4وجود دارد.  در تیتر شماره  ، نوعی سجع

سجع مطرف وجود دارد. و نیز بین  رابطه» حالل«و » هالل«
» امشب«آیی و کلمات رابطه باهم» حالل«و » قربانی«کلمات 

آیی زمانی وجود دارد. همچنین (ماه نو)  رابطه باهم» هالل«و 
بین  5از عناصر اشاري زمانی است. در تیتر » امشب«واژه 

رابطه با هم آیی وجود دارد. در » حالل«و » نوش جان«عبارت 
هاي صعود و سعود بین واژه يهاعالوه بر هم آوایی واژه 6تیتر 

واژه  7نوعی با هم آیی وجود دارد. در تیتر » شانه«و » صعود«
به صورت چندمعنایی استفاده شده است و به دو » حماسه«

معناي پیروزي در جنگ و برد در مسابقات ورزشی است. در 
ست که با ا» بریدن«القاکننده مفهوم » بردنش«واژه  8تیتر 
نیز از جمله » ش«آیی دارد. ضمیر متصل باهم» حالل«واژه 

و » حال«بین دو واژه  9عناصر اشاري است. در تیتر شماره 
وجود رابطه سجع مطرف، کالم موزون و شعارگونه » الهالل«

که در اصل در بازي » آچمز«واژه  10پدید آورده است. در تیتر 
میخکوب «فوتبال به معناي رود در بازي شطرنج به کار می

 است. 18به کار رفته که نوعی توسیع معنایی» کردن
از بین تیترهاي فوق تعدادي جمله وجود دارند که از لحاظ 

نشان و از نوع معلوم هستند و ساخت نحوي، داراي ساختی بی
در این جمالت فاعل نحوي و مبتداي گفتمانی بر هم منطبق 

ارایه  1جمالت در جدول  گفتمانی این-هستند.تقطیع نحوي
 شده است.

 
 .1جدول 

شماره 
 تیتر

تقطیع نحوي  جمله تقطیع
 / معنایی

 گفتمانی تقطیع

 پرسپولیس 3
 

 برد.

/  نحوي فاعل
 نهاد / کنشگر
فعل متعدي / 

 گزاره

مبتداي گفتمانی /  
 آغازگر
 بخشخبر / پایان

 الهالل 3
 
 

 مرد.

/  نحوي فاعل
 پذیرنهاد / کنش
 گزارهفعل الزم / 

مبتداي گفتمانی / 
 آغازگر
 بخشخبر / پایان

 قربانی کردن الهالل 4
 

 امشب حالل است.

 مسندالیه / نهاد
 

 مسند /  گزاره

مبتداي گفتمانی /  
 آغازگر
 بخشخبر / پایان

 ردنشب 8
 

 مسندالیه / نهاد
 

مبتداي گفتمانی /  
 آغازگر
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 بخشخبر / پایان مسند /  گزاره حالله.
 الهالل 10

 
 .شودآچمز می

 مسندالیه / نهاد
 

 مسند /  گزاره

مبتداي گفتمانی /  
 آغازگر
 بخشخبر / پایان

گرایی که آغازگر، همان عنصري است مطابق دیدگاه نقش
بخش یا بخش انتهایی که نقطه شروع یا بخشی است که پایان

دهد (هلیدي و متیسن، جمله، درباره آن خبر یا اطالع می
هاي باال حاکی از دارا بودن تحلیل همه جمله) 64-68: 2004

گونه نشان بخش آغازگر و بخش پایانی است. همانساخت بی
نشان داده شده است، در جمالت معلوم یا  1که در جدول 

نشان باال که به عنوان تیتر روزنامه انتخاب شدند، فاعل بی
نحوي یا فاعل منطقی با مبتداي گفتمانی یا عنصر آغازگر 

طور گزاره در این جمالت با عنصر پایانی منطبق است و همین
 انطباق دارد.

از نظر کاربردشناسی جمالت باال از نوع کنش بیانی بوده و 
از واژگان و ساختار معنایی و ترتیب واژگانی مجاز زبان فارسی 
استفاده نمودند و بنابراین در سطح توصیف زبانی، جمالت قابل 

ب شده و معناهاي خاص و مشخصی را قبول و معنادار محسو
 دهند.به مخاطب انتقال می

 
 * سطوح تفسیر و تبیین

در این قسمت با استفاده از مبانی و چارچوب نظري این 
پژوهش، به تفسیر و تبیین هر یک از تیترهاي فوق و عناصر 

هاي زیرین زبان، ولوژیک و فرهنگی و کشف الیهئاجتماعی، اید
شود. در ام نهفته در این تیترها پرداخته میسازي معنا و پیرآشکا

گیري خاص که ناشی از فضاي انتخاب این تیترها نوعی جهت
داده در دو تیره روابط سیاسی ایران و عربستان و اتفاقات رخ

سال اخیر از جمله حادثه منا، فرودگاه جده، حمله به سفارت 
 شود.عربستان در تهران و ... است، مشاهده می

 

 
 1ر تصوی

 
، از »شلیک به سعود براي صعود«و تیتر آن  1تصویر 

روزنامه خبر ورزشی و به یکی از مسابقات آتی بین دو تیم 
شود که در سطوح تفسیر و پرسپولیس و الهالل مربوط می

استفاده از عبارت  الف.تبیین به شکل زیر قابل تحلیل است: 
وپ ، در سطح اول داللت بر شوت کردن ت»شلیک به سعود«

فوتبال از جانب بازیکنان تیم ایرانی به سمت دروازه تیم 
که یک » شلیک«عربستانی است ولی انتخاب هدفمند کلمه 

 ةواژه نظامی و مربوط به ادبیات جنگ است و گزینش واژ
که در ادبیات سیاسی داللت بر حکومت عربستان و » سعود«

نگیزه ، نشان از ا»تیم الهالل«خاندان آل سعود دارد به جاي 
کلمه  ب.ایدئولوژیک نویسنده در انتخاب واژگان است. 

گردد، با محسوب می 19که یک نوع استعاره حرکتی» صعود«
رنگ) به تصویر  آوا است و با رنگ واحد (زردهم» سعود«واژه 

کشیده شده است و رنگ زرد در فرهنگ عامه ایرانی نشانه 
نفرت است. از زاویه دیگر سعود و صعود در این تیتر به منزله دو 
پله یک ترازو بوده و تفسیر آن این است که الزمه پیشرفت و 
ترقی تیم ایرانی، پیروزي بر تیم عربستانی است و تبیین آن این 

و تفکر مربوط به این دو مجموعه در تقابل  است که ایدئولوژي 
رنگ که رنگ  اي قرمزکل این تیتر در زمینه ج.با هم هستند. 

لباس تیم پرسپولیس بوده و در فرهنگ ایرانی نشانه عشق و 
تعبیه عکس سه بازیکن  د.محبت است گنجانده شده است. 

ایرانی در باالي تیتر، دو نفر به صورت درازکش و در حالت 
بان ایرانی با گیري و آماده براي شلیک تفنگ و دروازههنشان

توپ در دست و آماده شلیک (و نه پرتاب) بیانگر ایده تقابل بین 
 دو کشور در ذهن نویسنده تیتر و انتقال این مفهوم است. 

 

 
 2تصویر 
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، از »آتش ما تندتر از جهنم تو«و تیتر آن  2تصویر 

روي بین مسابقات پیشروزنامه هدف و مربوط به یکی از 
هاي زیرین و پرسپولیس و الهالل است. این تیتر داراي الیه

نویسنده  -الفشود: اي است که به برخی موارد اشاره مینهفته
، عالوه بر القاي بار »جهنم«و » آتش«هاي تیتر با انتخاب واژه

ایدئولوژیک و دینی این دو واژه در فرهنگ اسالمی، در صدد 
وعی رجزخوانی، این مفهوم را منتقل کند که آن است با ن

هرچند جنس غضب و خشم دو جناح متقابل یکی است، (جهنم 
اي از آتش است) اما آن چه که مربوط به تیم ایرانی مجموعه

استفاده از دو ضمیر  -بتر است. است تندتر و سوزاننده
که از عناصر اشاري زبان هستند، موجب » تو«و » ما«منفصل 
ا تعیین مرجع این ضمیرها با نوعی ابهام مواجه شود گردید ت

تواند از جمع بازیکنان دو تیم تا همه یعنی مرجع ضمیر می
هاي ایران و عربستان در طرفداران دو تیم و بلکه آحاد ملت

نوسان باشد. ضمن آن که براي طرف ایرانی ضمیر جمع و 
تصویر، در  -جبراي طرف مقابل ضمیر مفرد به کار رفته است. 

و تعبیه » جهنم«و » آتش«انتخاب رنگ قرمز براي دو کلمه 
هاي معنایی که آرایه» پایان شب ریاض سپید است«تیتر فرعی 

و استعاره » سپید«و » شب«و واژگانی همانند تقابل معنایی 
را در بردارد، هدفمند و » سپید«و » شب ریاض«مفهومی 

ن تیم انتخاب عکس دو بازیک -دمدار است. گفتمان
طلبی و پرسپولیس، یکی با مشت گره کرده که نماد مبارزه

دیگري با عالمت مخصوص اشاره انگشتان دو دست به سمت 
مغز که نماد اسلحه و تیراندازي است، هم القاکننده پیام سیاسی 

 شود.و فرهنگی این تیتر محسوب می
 

 
 3تصویر 

 
پرسپولیس برد؛ الهالل «و تیتر آن  3تصویر شماره 

ارگان مطبوعاتی باشگاه » پیروزي«در روزنامه  »مرد

پرسپولیس، ناظر به مسابقه دو تیم پرسپولیس و الهالل در 
تهران است که منجر به پیروزي پرسپولیس شده است. تفسیر و 

» مردن«انتخاب فعل  -الفتبیین این تیتر به قرار زیر است: 
وژیک بوده و در این تیتر داراي بار ایدئول» باختن«به جاي فعل 

حاکی از اثر جدي نتیجه این پیروزي در سرنوشت دو تیم در 
 تر دال بر حذف رقیب در عرصهنگاه اول و در نگاه عمیق

استفاده از عکس دو بازیکن ایرانی با لباس  -برو است. پیش
تحلیل  2هاي مخصوص دست که در تیتر قرمز و عالمت

دربردارنده پیام گردید، همراه با چند تیتر فرعی که همگی 
ها خوشحالی طرفداران پرسپولیس و پاسخ به اعتراض عربستانی

و شبهه ایجاد شده در خصوص نپذیرفتن گل تیم الهالل توسط 
تعبیه آرم دو باشگاه در زمینه تصویر تیتر به  -جداور هستند. 

اي که آرم باشگاه پرسپولیس جلوتر از آرم باشگاه الهالل گونه
انتخاب تیتر فرعی  -دظاهر شده نیز پیام خاص خود را دارد. 

یک » هواداران پرسپولیس براي چهارمین بار بر بام آسیا«
رجزخوانی و امید به آینده در بین طرفداران بوده و با استفاده از 

ي ضمنی آن ایستادن در که معنا» بام آسیا« 20استعاره مفهومی
جایگاه اولی قاره آسیا نه فقط توسط تیم پرسپولیس بلکه توسط 

اي دو تیتر حاشیه -ههواداران و در واقع همه ملت ایران است. 
داور باید «و » تصمیم داور درست بود؛ گل الهالل مردود«

نیز نوعی دست باال گرفتن » عذرخواهی کند اما از پرسپولیس
س در خصوص اعتراضات ناشی از اعالم باشگاه پرسپولی

 مردودي گل الهالل است.
 

 
 4تصویر 

 
قربانی کردن الهالل امشب حالل «و تیتر آن  4تصویر 

، مربوط به روزنامه متعلق به باشگاه پرسپولیس در روزي »است
که قرار است مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادي انجام شود کار 

ایدئولوژیک و کارکردهاي  است. این تیتر داراي بار شده
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انتخاب دو واژه  -الفاجتماعی و سیاسی به قرار زیر است: 
که در فرهنگ دینی بار معنایی مشخصی » حالل«و » قربانی«

بین آنها، یادآور مناسک حج و » الهالل«واژه  دارند و قرار دادن
مراسم قربانی حجاج است. این تیتر در روزهایی استفاده گردیده 

اي تعدادي از حجاج ایرانی است که در مراسم حج و در حادثه
کشته شدند و یک خشم و انزجار عمومی در بین مردم ایران 

 انتخاب عکس بازیکن پرسپولیس در حالیکه -بشکل گرفت. 
در حرکت بوده و با اشاره انگشت و گردن، مفهوم سربریدن و 

کند، بازتاب خشم افکار عمومی و قربانی کردن را القا می
همراهی و همدردي پرسپولیس با مردم و خانواده قربانیان 

دو تیتر فرعی در باال و پایین تیتر اصلی  -جباشد. حادثه منا می
ور در ورزشگاه و براي ترغیب مخاطبان و طرفداران به حض

تشویق تیم پرسپولیس انتخاب شده است. در تیتر فرعی 
، استفاده از »تریک صد هزار نفري هواداران پرسپولیسهت«

سه «که معموال در گفتمان ورزشی به معناي » تریکهت«واژه 
رود براي داللت بر به کار می» بار گل زدن توسط یک بازیکن

وسیع معنایی این واژه بوده و حضور هواداران در باشگاه نوعی ت
به منظور کم کردن فاصله بین تیم و هواداران و چسبندگی 
طرفداران به باشگاه به کار رفته است. در تیتر فرعی 

»Number of spectators 100000   نژادفالح: منتظر
نیز با اشاره به حضور » تکرار این عدد روي اسکوربورد هستیم

هاي قبلی پرسپولیس، در بازيیکصد هزار نفري تماشاگران 
 کید است.أدرخواست حضور مجدد آنان مورد ت

 

 
 5تصویر 

 
 Halal    حالل  نوش جان «و تیتر آن  5تصویر 
در روزنامه ایران ورزشی که ارگان » 0الهالل   1پرسپولیس 

دولت جمهوري اسالمی ایران بوده و معموال مواضع رسمی 
این  -الفتبیین خاص دارد:  نماید، تفسیر وکشور را اعالم می

هاي حوزه تیتر یک نوع بازي زبانی است که با استفاده از واژه
» حالل«المللی تغذیه و مواد غذایی و برند معروف و بین

، داللت بر اظهار »Halal«به زبان انگلیسی  مخصوصاً
خوشحالی و شعف مردم ایران و چشیدن طعم پیروزي 

استفاده از رنگ قرمز براي برند حالل و  -بپرسپولیس دارد. 
عنوان روزنامه ایران که همرنگ با لباس بازیکن تیم پرسپولیس 

که نتیجه مربوط به پرسپولیس است و انتخاب رنگ  1و عدد 
و کلمه الهالل نیز نوعی همراهی یا تقابل را  0آبی براي عدد 

ي تعبیه عکس بازیکن پرسپولیس در حال شاد -دکند. القا می
کردن و با دستانی باز که نشانه تقدیم این پیروزي و حالوت و 
شیرینی آن به مردم است و گنجاندن تیتر فرعی از قول 

هم » هواداران، قهرمان اصلی ما هستند«سرمربی پرسپولیس 
 به صورت هدفمند در تصویر گنجانده شده است.

 

 
 6تصویر 

در  »هاي سعودصعود روي شانه«و تیتر آن  6تصویر 
روزنامه ورزشی گل مربوط به روز قبل از مسابقه دو تیم است 

با استفاده از رابطه  -: الفشودکه به صورت زیر تحلیل می
و ویژگی » سعود«و » صعود«آوایی بین کلمات واژگانی هم
که به معناي دوش است، نوعی » شانه« 21منداستعاره بدن

جذابیت زبانی را به وجود آورده است و ایستادن روي شانه یک 
 -بفرد تحقیر او و کنار گذاشتن او پس از غلبه بر اوست. 

عکس به کار رفته در این تصویر که دو دست در قالب یک 
قلب و در وسط آن عکس بازیکنان پرسپولیس و به رنگ قرمز 

هاي خون است به همراه آرم دو تیم به رنگ که همرنگ با
انتخاب  -جقرمز و آبی القا کننده محبوبیت تیم ایرانی است. 

نوعی تطابق » آنها امشب در قلب ایران هستند«تیتر فرعی 
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مفهومی هدفمند بین این تیتر و عناصر تصویري به کار رفته 
 شود. محسوب می

 
 7تصویر 

 

» ان در انتظار حماسه ریاضایر«و تیتر آن  7تصویر شماره 
هاي فرهنگی از روزنامه خبر ورزشی انتخاب گردیده است. پیام

در «استفاده از عبارت  -الفو سیاسی این تیتر عبارت است از: 
که یک بیان حماسی مربوط به ادبیات جنگ » انتظار حماسه

الیه در دو منتهی» ریاض«و » ایران«وجود دو کلمه  -باست. 
عکسی از بازیکنان  -جهنده تقابل دیداري است. دآن که نشان

پیمان شدن که معموال با قسم و همپرسپولیس در حال هم
با صعود دل «تیتر فرعی  -دم است. أهاي مذهبی توعبارت

بار مفهومی و » مردم«استفاده از واژه » مردم را شاد کنید
هاي جایگزین آن ایدئولوژي خاصی دارد و در حالی که واژه

 -هدهند. هواداران یا طرفداران این مفهوم را انتقال نمیمثل 
انتخاب رنگ قرمز براي تیتر و تناسب آن با رنگ لباس 

 بازیکنان تیم پرسپولیس نیز هدفمند است.
 

 
 8تصویر 

 
که از روزنامه ورزشی » بردنش حالله«و تیتر آن  8تصویر 

گل انتخاب گردید، مربوط به قبل از بازي دو تیم پرسپولیس و 
الهالل در تهران است. عناصر اصلی گفتمانی و اجتماعی این 

در » بردن«فعل  -الفتصویر و تیتر آن شامل موارد زیر است: 
کند ر میرا به ذهن متباد» بریدن«مفهوم » حالل«کنار واژه 

که در فضاي گفتمانی خاص این مسابقه با تیم عربستانی پیام 
الهالل با «تیتر فرعی  ب.خاص ایدئولوژیک دارد. 

که داللت بر عمل متقابل » نگاري وارد تهران شدانگشت
نگاري از دستگاه دیپلماسی و امنیتی ایران براي انگشت
 . بازیکنان عربستانی که مبیین تحقیر طرف مقابل است

 

 
 9تصویر 

 

، از »واي به حال الهالل«و تیتر آن  9تصویر شماره 
روزنامه پیروزي، ارگان رسمی باشگاه پرسپولیس و قبل از بازي 
این دو تیم انتخاب شده است. عناصر تفسیري و تبیینی این 

استفاده از ریتم شعاري و  -الفتصویر و تیتر به قرار زیر است: 
نده نوعی رجزخوانی براي تضعیف موزون این تیتر که القاکن

روحیه تیم مقابل و تقویت انگیزه بازیکنان و هواداران 
 -بشود. پرسپولیس که مخاطبان روزنامه هستند، قلمداد می

که در فرهنگ ایران » واي به حال«معناي نهفته در عبارت 
آید  و نوعی ابزار تهدید و ارعاب طرف مقابل به حساب می

است که در انتظار او خواهد بود، است.  حاکی از عواقب سختی
انتظار، پرسپولیس هوادار چشم«انتخاب تیتر فرعی موزون  -ج

ها و عناصر اصلی ، نوعی خوف و رجا را که از ویژگی»بیقرار
دهد. فرهنگی جامعه ایرانی و فرهنگ اسالمی است، نشان می

و  که امید به پیروزي» چشم انتظار«این تیتر دربردارنده مفهوم 
که حکایت از » بیقرار«رساند و مفهوم خبر خوب در آینده را می

 تالش براي رسیدن به هدف است.  وجود نگرانی و طبیعتاً
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 10تصویر 

، »شودالهالل آچمز می«و تیتر آن  10تصویر شماره 
شده از روزنامه پرسپولیس، در سطح تفسیري و تبیینی انتخاب 

که در بازي » آچمز«واژه  -الفبه گونه زیر قابل تحلیل است: 
گردد که شاه یا یکی از شطرنج به وضعیتی اطالق می

گیرد و استفاده از بست قرار میهاي اصلی در وضعیت بنمهره
این واژه در این تیتر از نگاه اجتماعی به حکومت پادشاهی 

کند. کشور مقابل داللت دارد که تیم الهالل آن را نمایندگی می
ز رنگ سفید براي لباس بازیکن تیم پرسپولیس استفاده ا -ب

که یک خرق عادت براي بیننده بوده و پیام روشنی و امید و 
تیترهاي فرعی در دو  -. جنمایدپیروزي را به مخاطب القا می

طرف تصویر که داللت بر تصمیمات مربی و مدیریت باشگاه و 
 هاي جدید براي جبران غیبت سه بازیکن اصلیاتخاذ تاکتیک

دارد، در واقع نوعی ایجاد و القاي امید و روحیه در مخاطب 
 گردد.تلقی می

 
 گیريبحث و نتیجه

ثر براي بیان ؤها همواره از زبان به عنوان یک ابزار مرسانه
کنند و تحلیل زبان رسانه بدون در نظر اهدافشان استفاده می

گرفتن ایدئولوژي و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میسر 
 نیست. 

فردي هستند که به هها عناصر زبانی منحصر بتیتر روزنامه
دلیل محدودیت فضایی باید در کمترین ساختار واژگانی و 
نحوي بیان شود در عین حال بتواند توجه مخاطب را جلب 

نویسندگان تیتر  نموده و پیام مد نظر نویسنده را انتقال دهد.

رسانه ورزشی با توجه به گوناگونی مخاطبانشان از نظر سطح 
هاي اجتماعی و فرهنگی مختلف با سواد و معلومات و سلیقه

اند. نویسنده براي هاي بیشتري در انتخاب تیتر مواجهمحدودیت
خلق یک تیتر ورزشی که توانایی برانگیختن عالیق مخاطبان 

هاي زبانی را در ها و بازيي از تکنیکارا داشته باشد مجموعه
اختیار دارد. این مقاله با بررسی تیترهاي ورزشی مسابقات 

هاي پرسپولیس ایران و الهالل عربستان، به توصیف فوتبال تیم
ها در قالب و تحلیل عناصر زبانی، گفتمانی و اجتماعی این تیتر

ضمن  نظریه تحلیل گفتمان انتقادي نورمن فرکالف پرداخته و
بررسی ارتباط تیتر با بقیه عناصر دیداري و بافت غیرزبانی 
صفحه اول روزنامه به نقش ایدئولوژي و عناصر فرهنگی و 

ها در ها دست یافته است. تحلیل دادهسیاسی در تولید این تیتر
سطح اول کاربرد انواع روابط واژگانی همچون چندمعنایی، 

بزارهاي تیترنویسی همانند آوایی، ابهام و استعاره و برخی اهم
دهد. در این ها را نشان میها و داللت ضمنی واژهبازي با واژه

هاي نحوي تیترهایی که در قالب جمله سطح همچنین ویژگی
هایی همانند ها و عبارتو عبارت بودند بیان شد. انتخاب واژه

کردن، حالل، جهنم، حماسه، شلیک و ... که در گفتمان قربانی
و ادبیات جنگ کاربرد دارند و نیز انتخاب و توسیع مذهبی 

ها که در گفتمان ورزشی مفهوم خاصی دارند معنایی برخی واژه
هایی از تریک براي مقاصد غیر ورزشی نمونههمانند آچمز، هت

این مدعا است. در سطح تفسیر و تبیین این ده تیتر، 
تیترها گیري سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک نویسنده این جهت

هاي پنهان زبانی در این به وضوح قابل شناسایی بوده و در الیه
هاي ضمنی سیاسی و فرهنگی نهفته است. روابط ها داللتتیتر

بین این تیترها و سایر فاکتورهاي دیداري همچون رنگ، ژست 
ها در این مقاله و رفتارهاي غیرکالمی بازیکنان و شخصیت

گانه توصیف، رها در سطوح سهاست. در تحلیل تیتبررسی شده 
 ایدئولوژي با وساطت زبان درتحلیل و تبیین، جریان داشتن 

و غلبه فضاي  نهادهاي اجتماعی ورزش به عنوان یکی از
سیاسی ناشی از روابط تیره ایران و عربستان پس از حوادث منا 

 شود.و فرودگاه جده مشاهده می
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