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 چکيده
تیتر  ازآنجاکه. هستند جامعههای نوشتاری مهم در رسانه ازجملهمطبوعات ورزشی 

بندی تصویری کلی از یک ماجرای خبری، اهمیت نسبی و طبقه ارائه روزنامه به دلیل
نگاهی به آخرین تیترهای اکثر افراد سازد، آن، برداشتی را برای مخاطبین فراهم می

شم زبانی و آگاهی افراد از معانی حقیقی و دارند. ها و مجالت ورزشی روزنامه
کمک  هاآندر بسیاری از موارد به  کاررفتهبهالت و عبارات ها در جمواژه یاللفظتحت

کند تا در درک مفهوم نوع زبان مختص به آن ورزش مشکلی نداشته باشند. روش می
تحلیلی است و تیترهایی از شهرآورد دو تیم  -پژوهش این مقاله از نوع توصیفی

بر اساس  و شدهابانتخهدفمند  صورتبهاستقالل از چند نشریه ورزشی  پرسپولیس و
های اساسی پرسشقرار گرفتند.  یموردبررسلیون رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی ون
انتخاب تیترهای ورزشی از چه  ده درکه نویسناین پژوهش عبارت است از این

-های زیرین این تیترها چه نکتهشناختی استفاده نموده است و در الیهراهبردهای زبان

های این تحقیق حاکی از آن یافتهی و ایدئولوژیک نهفته است. فرهنگی، اجتماعهای 
 یهامؤلفهزبان بر اساس  گونه یمخفتیترها به میزان پوشیدگی و ابعاد  است که

شناختی جامعه، دربردارنده خصوصیات هاآنهای جذب و زیرشاخهو  نظیر طرد معنایی
 و ایدئولوژیک هستند.

 

 آورد،ورزشی، شهر هایوزنامه، تیتر، رانتقادی گفتمان تحلیلکليدی:  یهاواژه

 .لیونالگوی ون
       

 

Abstract 
Sports newspapers are one of the most important 
written media in a society. Since a newspaper   
title depicts a general picture of an event and      
its relative significance and categorization and 
accordingly creates an insight for the readers, 
most people get a glimpse at the latest tittles        
in newspapers and magazines. In most cases, 
linguistic intuition and awareness of literal 
meaning of words in sentences and phrases helps 
us to comprehend the specific Language used in 
the related sport. The methodology in this research 
is of a descriptive-analytical identity. The titles    
in the Tehran derbies between Persepolis and 
Esteghlal have been selected methodically and    
are analyzed based on Van Leeuwen social Actor 
network table. The main questions raised in      
this study include how the writers have selected 
the titles based on Linguistic approaches and   
what social, cultural and ideological factors lie     
beneath them. The findings show that titles feature 
covertness in a Language according to semantic 
components such as exclusion, inclusion and   
their subcategories and reflect sociological and 
ideological characteristics. 
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 همقدم
گفتمان انتقادی در نیمه دوم قرن بیستم شکل تحلیل

های اجتماعی گرفت و روابط جنسیتی، قومی و مذهبی، ارزش
های رقیب در ایدئولوژی، تاریخ ارتباطات، راهبردهای گفتمان

جامعه و روابط قدرت از مسائلی است که در این چارچوب 
نوعی  مثابهبهگیرد. زبان در این تحلیل قرار می یموردبررس

 هانآتوان از دل شود که میکنش اجتماعی تلقی می
ها و تداوم نمایی، تحریف هویتهای اجتماعی، بزرگکردار
 های اجتماعی را بیرون کشید.فرآیند

در این پژوهش پس از معرفی مختصر چارچوب تحلیلی 
به  شناختیجامعه -لیون که دارای رویکردی معناییون

های ورزشی در ای از تیترمدار است، گزیدههای گفتمانساخت
های گفتمانی موجود در گردد و راهبردرح میجراید مختلف مط

گیرد تا پوشیدگی معنا کشف مورد تحلیل و تبیین قرار می هاآن
 شود.و آشکار 

به معرفی  ( در پژوهشی1390زاده و همکاران )آقاگل
اند که در شناختی نگارش و گزینش خبر پرداختهها زبانانگاره

خبر در کنار عوامل  های زبانی تولیدای از بایستهآن مجموعه
ای های اجتماعی، اقتصادی و حرفهاز جمله مالک یرزبانیغ

توصیفی و تحلیلی  صورتشود و شیوه این تحقیق بهارائه می
ها شامل مصاحبه با خبرنگاران فعال در عرصه بوده و داده

 شود.ها میمطبوعات و خبرگزاری
( با 1390زاده و همکاران )در پژوهش دیگری آقاگل

لیون به مقاالت متعددی در ون 2008گیری الگوی کارهب
المللی رجوع کرده که در دو ماه پایانی های معتبر بینرسانه
درباره پرونده اتمی جمهوری اسالمی ایران  .م 2010سال 

. در این تحقیق نحوه بازنمایی کنشگران اجتماعی اندمنتشرشده
تا میزان  شودغرب( تحلیل می-طرف منازعه )ایران در دو

آفرینان ها در بازنمایی نقشداری این رسانهطرفی یا جانببی
 المللی نمایان گردد.این کشمکش بین

های مجموعه خبری ( گزیده1392زاده و دهقان )آقاگل
 یموردبررسهای جاری را های مختلف و برنامه رویدادرادیو

 یشدگمیتعمنظیر اند. در این تحقیق مقوالتی قرار داده
های افراطی گونه یشدگیواژگانواژگانی، عبارات خطابی و 

است  داده متفاوتی از واقعیت را نمایان نموده است و نشان
دارد و  بسیاری ریتأثعوامل غیرزبانی بر انتخاب واژگان 

های فردی و یا اجتماعی های زبانی در راستای سلیقهساختار
 کند.ظهور پیدا می

( چهار روزنامه داخلی ایران را در 1393اسدی و همکاران )
 قرار داده یموردبررس 1390مرداد و شهریور  دوماههیک دوره 

های ون معنایی الگو -یشناختجامعه یهامؤلفه یریکارگبهو با 
 بر ذهناند که ایدئولوژی حاکم لیون به این نتیجه رسیده

مداری همچون گفتمان یهامؤلفهکارگیری نویسندگان با به
گیرد و در متن شکل می ییتشخص زدا، یتشخص بخش

برابر مجهول سازی معلوم در مدار نظیر اسمهای گفتمانساخت
توان و غیره در تعامل تنگاتنگ و رابطه دوسویه هستند لذا می

های فکری و پنهان های زیرین زبان جنبهبا رازگشایی ساختار
 آن را آشکار نمود.

 یهامؤلفه( به بررسی 1394مقدادی و جهانگیری )
مدار در اشعار دفاع مقدس برای کودک و نوجوان گفتمان

های های زیرین و پوشیدگیالیه فکش برپرداخته و سعی 
مدار در اند. در این پژوهش ساختارهای گفتمانسخن نموده

 یموردبررسکتاب با استفاده الگوی ون لیون  ششاشعار 
 است.گرفته قرار

بررسی » ( در پژوهشی با عنوان 1395دانیال کامجو )
 ،«گرایی آستینعناوین روزنامه ورزشی گل از دیدگاه کنش

 را  ی ورزشی گلعنوان از میان عناوین روزنامه 200تعداد 
ها بررسی و بسامد هرکدام از انتخاب و بر اساس انواع کنش

نتایج د. نمومشخص  را هاآن یهابخش ریزها و انواع کنش
رین بسامد را داشت کنش اظهاری که باالتنشان داد پژوهش 

ازآن از کل عناوین را به خود اختصاص داد. پس درصد5/48
بیشترین تعداد از عناوین  درصد5/18کنش گفتاری ترغیبی با 

را به خود اختصاص داده بود. کنش گفتاری تعهدی با 
داشت. در درجات بعد  ازآنپسباالترین بسامد را  درصد5/12

های گفتاری اعالمی و عاطفی به ترتیب با بسامد کنش
از کل عناوین قرار داشتند. در ضمن  درصد7و  درصد11
از تعداد کل عناوین دارای دو نوع از انواع کنش  درصد5/2

  بودند.
بررسی »پژوهشی با عنوان  ( در1395) احمدحمدی کالتها

به  «های ورزشیر گفتماند یکنش ریغکارکرد نظام کنشی و 
 هایمهناروزشی ورز هاینمتاز  ییهانمونهتحلیل کالمی 

و )عاطفی  یکنش ریغو یی( )روا ینظام کنشبهو  پرداخته انیرا
تحلیل در نوین  ینشانه معناشناختد یکردر روتنشی( و شناختی 

 ازنظریط تولید معنا اسی شرربر باهدفنمود و  متن توجه
به شی ورز هاینگفتمادر  یکنش ریغو کنشی ی هارکازوسا

 یکنش ریغاین نتیجه رسید که نظام کنشی بیش از نظام 
 دهد.های ورزشی را تشکیل میزیربنای متن

( در پژوهشی به بررسی تیتر 1396کریمی فیروزجایی )
های ورزشی از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته روزنامه

تیترهای ورزشی هم از حیث استفاده جه رسید که و به این نتی
گیری فرهنگی و جهت شناختی و هم از بعداز راهکارهای زبان
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 ای دارند.ایدئولوژیک، سبک ویژه
شناسی و نشانه»( در پژوهشی با عنوان 2015) 1لی 

« شناختیتحقیقات ارتباطات ورزشی: مالحظات نظری و روش
شناسی در شناختی به کاربرد نشانهیک مدل روش ارائهبا 

مطالعات ارتباطات ورزشی پرداخته و به این نتیجه رسیده است 
 عنوانبهتواند بدون هرگونه محدودیتی شناسی میکه نشانه

ک ابزار پژوهشی در تحلیل فرآیندهای تولید معنا در ارتباطات ی
 عنوانبهنهفته در ورزش  کیدئولوژیاورزشی و کشف مبانی 

 یک متن فرهنگی استفاده شود.
تیترها و متون ورزشی  یبررسدر خصوص شهرآوردها و 

است و از این حیث، تحقیق حاضر  نشدهانجاممطالعه جدی 
تواند فتح بابی برای ورود به زوایای دارای نوآوری بوده و می

پیدا و پنهان یکی از مباحث جذاب و مهم اجتماعی و فرهنگی 
 های پرسپولیس و استقالل باشد.یعنی مسابقات تیم

لیوون متفکرانی چون وندایک، فرکالف، ون 1991سال  در
های تحلیل ها و روشدانشگاه آمستردام نظریه و وداک در

کنکاش  لیل گفتمان انتقادی را موردگفتمان و مخصوصاً تح
 ای بههمین رویداد علمی، نشست سالیانه هیبر پا. قراردادند

متدولوژی  برهیتکجای وجود آمد که سرآغاز جنبشی بود که به
برنامه پژوهشی  کیهیپا نظری واحد، بر چارچوبیکسان و 
    های انجام کار در تگفا متفاوت بنابراین روش؛ متکی بود
 گران گفتمان انتقادی بر محورهاییتمامی تحلیلاست اما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     
1. Lee 

 یهراس گانهیبنژادپرستی، تبعیض جنسی، استعمارگری و  چون 
رویکردهای تگفا سه  در تمام؛ ددارندیتأکعنوان یک برنامه به

ه بعد وجود دارند. نکت قدرت، تاریخ و ایدئولوژی الزاما مفهوم
ایجاد  تکاپوی ممانعت از تگفا در شناسی انتقادی وکه زباناین

یعنی ایجاد، تفسیر،  ؛جامعه هستند ای ساده میان متن ورابطه
صورت تاریخی گفتمان به تبیین و شناسایی معانی نهفته در هر

 دهد.شود و در ظرف زمان و مکان رخ میانجام می

مستقیم میان  صد درصدرابطه با توجه به نبودن 
های لیون شاخص، ونهاآنشناختی و نقش های زبانشاخص

لیون . ونقراردادشناختی معنایی را مالک تحلیل خود جامعه
معنایی گفتمان را ابزاری  -شناختیجامعه یهامؤلفهمطالعه 

شمرد و بررسی صرف مینیرومند برای تحلیل متن بر
داند. وی معتقد است را کافی نمی یشناختزبان یهامؤلفه

مداری همان افرادی گفتمان یهامؤلفهکارگزاران اجتماعی با 
 هستند که در یک رویداد حضور دارند.

لیون این بازنمایی کنشگران اجتماعی الگوی ون بر اساس
 ؛گیرداظهار( انجام می صورت کلی حذف )طرد( و یا ذکر به دو

نشگران اجتماعی ارتباط نزدیکی با نیت حذف یا ذکر ک
تولیدکننده گفتمان دارد. ذکر کنشگران اجتماعی در هر متن 
 شامل سه بخش عمده شامل تعیین نقش، تعیین نوع اشاره و

مند یک شبکه نظام صورتبه (1)تعیین ماهیت است. نمودار 
 کند:عمل می

 مندشبکه نظام -1نمودار 
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پاسخ دهد که  سؤالاین پژوهش در پی آن است تا به این 
است یا در پس هر عنوان  مدنظرآیا تنها یک رویداد واحد 

بینی خبری، مفهوم و منظوری نهفته است که ایدئولوژی، جهان
 کند.های زبانی ترسیم میو باورهای افراد را نسبت به ساختار

چنین چگونه ممکن است زاویه دید افراد با توجه به هم
-اینعانی، متفاوت جلوه کند و تجارب خویش در توصیف این م

شناختی که نویسنده در انتخاب تیترهای ورزشی از چه راهبردهای زبان
 مالحظاتهای زیرین این تیترها چه استفاده نموده است و در الیه

 ؟فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک نهفته است
 

 پژوهششناسی روش
کیفی و از نوع تحلیل محتوا است  صورتبهروش تحقیق 

جامعه  عنوانبهتیتر و متن خبری مربوط،  455و از مجموع 
به گیری هدفمند انتخاب شدند. به شیوه نمونه مورد 12آماری، 

، طبق نظر شهرآوردهمین علت، تیترها و اخبار مربوط به 
 مدارگفتمان محققان و بر اساس میزان اهمیت و میزان

 یموردبررساز دیدگاه تحلیل گفتمانی  و شدهانتخاببودنشان 
 گیرد.قرار می

 

 هاداده ليوتحلهیتجز

 شدهاستفادهدر این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی 
 –شناختی است و با استفاده از الگوی تحلیل الگوی جامعه

های بازنمایی کنشگران لیون، به بررسی شیوهمعنایی ون
شود. در این نظریه کارکردهای اجتماعی اجتماعی پرداخته می

های بازنمایی با تظاهرات در صدر اهمیت قرار دارد و شیوه
 است. شدهقیتلفشناسی و کالم زبان

 

 خوب، بد، زشت -1نمونه 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ریتصو
 

برگرفته از نام یک فیلم وسترن کالسیک ( 1تیتر تصویر )
آورد های مثبت و منفی در شهراست و به اتفاقات و شخصیت

گذاری کنشگران اجتماعی آن اشاره دارد. در این تیتر با ارزش
گذاری ارزش ( و دوگذاری مثبت )خوبوجود دارد: یک ارزش

 یشیزمان پرای از بد، زشت(. در این عنوان گونه)منفی 
یعنی به فیلم وسترن  شود رجوع به گذشته،مشاهده می

در ایتالیا  1966که در سال « خوب، بد، زشت»اسپاگتی 
 یجزفیلم دالر و  گانهاست و سومین قسمت از سه شدهساخته

سینما است. داستان فیلم در ابتدا به دو  فیلم برتر تاریخ 250
ه کند که با شگرد خاصی بشخصیت خوب و زشتی اشاره می

زنند و سپس شخصیت خوب و ها دست میسرقت از کالنتری
دهند و بد داستان با همدستی یکدیگر به راه خویش ادامه می

شود. ها جدا میانگیز از آنراه آن شخصیت زشت و یا نفرت

و به  شدهشروعهای وسترن در این عنوان از کاراکتر ینماد آور
 ییمشخص نمااز  شود و تلخیص نیزبازیکنان فوتبال ختم می

های خوب، بد چندعاملی است که بازیکنان را به شخصیت
-کند. در این فیلم کشمکش سهزشت یک وسترن تشبیه می

گنج مخفی وجود دارد و  دست آوردنای برای به طرفه
آوردن دست دنبال به  آورد بهبازیکنان فوتبال در این شهر

کنشگر زشت یا  نجایاامتیاز با به ثمر رساندن گل هستند. در 
آورد هشتاد و پنجم تماشاچیانی هستند که در شهر زیتنفر برانگ

اند و در دقایق آخر به پرتاب اشیاء به درون زمین مبادرت نموده
، داستان «خوب»است.  مشاهدهقابلعکس سمت چپ 

آفرین آن داستان بازیکنان جنجال« بد»و  هیحاش یببازیکنان 
هستند.
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 شوق آورد -2نمونه  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 (2) ریتصو

 

از روزنامه  "شوق آورد"( یعنی 2در تیتر تصویر شماره )
شود. مشاهده میسازی کنشگر اجتماعی ، کمرنگیخبر ورزش

به یک جنگ یا آورد که عامالن این شوق و هیجان در شهر
سازی . این کمرنگمشخص استآورد تشبیه شده است نا

را  کند تا از دل تیتر فرعی آن )استقاللخواننده را تشویق می
دقیقه آخر( به کنشگران  20دقیقه اول ببنید پرسپولیس را  20

تماعی آن یعنی بازیکنان پرسپولیس و استقالل پی ببرد. در اج
جایی واژه شوق با شهر با استفاده از آمیزش در از جابه نجایا

بودن این بازی فوتبال به مخاطب القا  جانیپرهسازی واژه
در فصل  شدهگرفتهشود. تصاویر نمایانگر بازیکنان جدید می

ها هایی از مربیان آنقولدو تیم با نقل یاز سونقل و انتقاالت 
 با تیترهای فرعی است.

 

 دفن شد یجعل 4 -3نمونه 
 
 
 
 
 

 
 

 

 (3تصویر )
 

( از روزنامه 3تیتر تصویر شماره )« دفن شد یجعل 4»
یم فوتبال پرسپولیس است. در پیروزی روزنامه هواداری این ت

گرفته صورت  یسازاز اسمسازی با استفاده این تیتر کمرنگ
شده اشاره به بازیکنان تیم پرسپولیس دارد . کنشگر حذفاست

پی ادعاشده دربرد پی چهارو کنش مجهول دفن شدن به عدد 
تر به کنشگران محذوف طور دقیقاز سوی تیم استقالل و به

های هواداری تیم مذکور در داران و روزنامهمدعی یعنی طرف
گردد. واژه جعلی به رنگ آبی ها برمیبرد پیاپی دربی چهار

پی دراست و نشان از تحریف تعداد این بردهای پی شدهنوشته
دارد. عدد چهار که با انگشت بازیکن  پوشیآبتوسط تیم 

تیم پرسپولیس به بازیکنان حریف و  گل زنشاخص و 
شود عالوه بر عالمت به ثمر رسیدن تماشاچیان نشان داده می

های بر تیتر فرعی باالی آن )برد در سال یدیتأک گل چهارم،
 قرمز پوشتیم  چهار گله دربرد( و تکرار تاریخ 1385و  1350

 شدهلیتبدپوش استقالل به نمادی از تیم آبی چهاراست. عدد 
شش تیم حریف در برد  ششدر تقابل با عدد  ینوعبهست که ا

است. در اینجا نابودی نماد چند سال اخیر تیم  1352سال  گله
است و رجزخوانی  شدهزدهحریف با واژه دفن شدن تیتر 

 .این عنوان است جعل کنندهروزنامه مذکور برای مدعیان 
 



.

 دوبله سوبله زائد -4نمونه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4تصویر )
در ( و تیتر آن به جذب کنشگر اجتماعی 4تصویر شماره )

شده  ییمشخص نماکند. کنشگر در اینجا اشاره می 90 روزنامه
دهی از نوع غیررسمی است است. نام یعنوان دهاست و فاقد 

  مذکور بهدهی مثبت روزنامه سوبله ارزشو صفت دوبله
تریک یا به خاطر هت« ئدایمون زا»بازیکن تیم پرسپولیس 

بازیکن پرسپولیس به حریف خود دربازی گل  سهزدن 
دهی به مسابقات شود. در اصل علت این ارزشمی محسوب

شده توسط تیم حریف درپی ادعاقبل این دو تیم و چهار برد پی

گردد. بازیکن خارجی تیم میبا استفاده از صفت سوبله چوبله بر
شخصیت  همچونیک کنشگر قهرمان  مثابهبهپرسپولیس 

 است و عالمت زد تصویر کشیده شدهزورو با نقاب سیاه به 
 .خویش دارد بر دشمناز پیروزی این قهرمان انگلیسی حاکی 

ز نمادسازی قهرمان فیلم زورو سازی این بازیکن ادر شخصیت
 قرمز پوشاحقاق حق بازیکنان مظلوم تیم  در جهت

 است. شدهاستفاده

 

 ببریم؟ نقره 10چقدر  بابایا-5نمونه 
 

 

 

 

 

 

 

 (5تصویر )

 

از روزنامه « ببریم؟ نقره 10چقدر »( با تیتر 5) ریدر تصو
« ما» تریتاست. در این  شدهحذفاجتماعی  پیروزی کنشگر

تیم پرسپولیس و ادعای روزنامه طرفدار این تیم بر  عنوانبه
نفر(  11جای به نفر 10گانه با یک بازیکن کمتر )بردهای چند

 بارنگ بابایااست. عبارت در تیم پرسپولیس کمرنگ شده 
       شود. می قرمز نوعی رجزخوانی برای تیم حریف قلمداد

تیم  شش گلهدر تیتر فرعی روزنامه مذکور نماد برد  6عدد 
و ششمین دربی متوالی بدون باخت  1352در سال  قرمز پوش

در آذرماه و  برگزارشدهمنزله ششمین دربی است. همچنین به
ن درخشاششمین شهرآورد مربی تیم پرسپولیس یعنی حمید 

 دهی غیررسمی است.یک کنشگر اجتماعی با نامعنوان به
نفی برای دهی میک مجموعه ارجاعی و ارزش« هاتاییشش»

 به کارنگ آبی تیم استقالل است که در این روزنامه به ر
همچنین به ششمین برد فصل تیم  ششعدد است  شدهگرفته

 دارد. در لیگ مذکور اشاره قرمز پوش
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 ه سرخ قلعه استقالل را ویران کردزلزل -6نمونه 
 

 
(6شماره ) ریتصو

 
 جذب ( حاوی6) ریتصوتیتر روزنامه خبر ورزشی در 

کنشگر اجتماعی یعنی بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس است. 
 عنوان زلزله سرخبه از گذشته پرافتخار این تیم ینماد آور

گذاری با استفاده از واژه زلزله یعنی ارزش است.گرفته  صورت
ها از نوع مثبت برای این همه تیم مغلوب کنندهدهنده و تکان

است و رنگ سرخ که رنگ پیراهن تیم است  تیم قلمداد شده
 یذهنبه  مؤلف نجایاظاهری است. در  یده تیهو منزلهبه

 الل( پرداختهکنشگران اجتماعی )زلزله سرخ، قلعه استق یساز
است تا قدرت تخریب یک کنشگر بر روی کنشگر دیگر آشکار 

را نشان  قرمز پوشثمر رسیدن گل تیم شود. تصاویر لحظه به 
آواری بر روی سر تیم حریف همچون  همچوندهد که می

 .است شدهخرابقلعه ویران 

 

دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد -7نمونه 

 (7)تصویر شماره 
 

گرفته از روزنامه استقالل بر ( و تیتر آن7تصویر شماره )
 ییمنفعل نماپوش است. استفاده از جوان رسانه طرفدارتیم آبی

سازی با واژه دشمن و حذف کنشگر و تجلی فرآیند مجهول
حذف  نیدر ااست. سازی آن دامن زده اجتماعی به کمرنگ
است که به تیم پرسپولیس  یساز ینیعصفت دشمن یک 

پی دربرد پی چهاراست. این روزنامه بعد از  شدهدادهنسبت 
 بارنگها و اطالق صفات حقیر و بیچاره از طرف آن ادعاشده

دهی منفی( به تیم مقابل، به تیم محبوب خود قرمز )ارزش
گر قدرت تیم است. تصویر بیان)کنشگر محذوف( هشدار داده 

ل کردن بازیکن تیم پرسپولیس و انتقال پوش در لگدماآبی
 است. هاآنحس حقارت به 
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 سرخابی یها« سید» تنبهتننبرد -8نمونه 

 (8تصویر شماره )
 

تن به( و تیتر روزنامه شوت به نبرد تن8تصویر شماره )
 با استفادهکنشگران اجتماعی آن یعنی بازیکنان کاپیتان دو تیم 

ظاهری  یده تیهوو « سید»بندی طبقه یده تیهواز 
سرخابی با توجه به رنگ لباس دو تیم است. در تصویر، دو 

جای نقش کاپیتان یعنی نماینده منتخب هر دو تیم در زمین به
نزاع  در حالخویش در بازی فوتبال،  کنندهتیهدا کننده وآرام

شوند و بازیکنان تیم حریف خود نقش با یکدیگر دیده می
در باالی تیتر اصلی به دو تیتر اند. گرفته به عهدهرا  گر یانجیم

دهی خوریم که از نامبرمی جالل دیسو  یمهد دیسفرعی قرمز 
دهد. می و سید را نشاناست و تقابل د شدهاستفادهرسمی غیر
دهنده جنگ قدرت بین دو مهره دو طرف نشان یهاقولنقل

 دو تیم قدرتمند تهرانی است. یواصلکلیدی 

 

 انی« سور»من -9نمونه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (9تصویر شماره )
 

که متعلق به روزنامه گل است از  (9تیتر تصویر شماره )
رسمی به دهی غیرکند. نامکنشگر اجتماعی فعال صحبت می

مربی تیم استقالل )منصوریان( به رنگ آبی اشاره دارد. در این 
 یبه معناجایی واژه )صور( با سور تیتر با استفاده از جابه

عنوان شخص برنده مهمانی و استفاده از ضمیر فعال من به
به پایتخت و گرفتن جشن  قرمز پوشدو تیم آبی و شهرآورد 

است. برد تیم خویش، بازی با کلمات صورت گرفته  خاطر
دهنده کنش دهی و کلمه سور خود نشاننام استفاده صرف از

پوش در مقابل تیم اجتماعی شادی و سرور مربی تیم آبی
درصد مالکیت و  ازلحاظو برتر میدان  قرمز پوشصدرنشین 
، جنگ قدرت تا مدخل دروازه ریدر تصومی است. بازی هجو

برای فتح آن ادامه دارد. تیتر فرعی به کنشگر فعال یعنی تیم 
-ها( در سه گله کردن چهارمین تیم که پراهمیتپوش )آبیآبی

 هاآنکند و برای شود اشاره میمحسوب می هاآنترین حریف 
 جشنی بزرگ است.
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 پیرفسور -10نمونه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (10تصویر )
 

  ( از روزنامه هدف از آمیزش دو واژه 10تیتر تصویر )
کنشگران  ییمشخص نمااست.  گرفتهشکل« فسور»و « پیر»

منفی پیر برای مربی تیم استقالل و  یدهبا ارزشاجتماعی آن 
 شدهانجامدهی مثبت پروفسور برای مربی تیم استقالل ارزش

است. رنگ آبی واژه پیر به رنگ پیراهن تیم استقالل در کنار 
 است وپوش قرارگرفته عکس پرشور و خروش مربی تیم آبی

تیم  زن ادیفردر کنار چهره مربی « فسور»رنگ قرمز 

    رگرفته از دو قرا دارد. دو بازیکن کنار هم پرسپولیس قرار
فوتبال کشور  لیگ ها درترین و بهترینقیمتگرانکه از تیم 

شوند جنگ قدرت برای تصاحب توپ را به تصویر محسوب می
دهی غیررسمی هر دو مربی با استفاده از نام قولنقلکشند. می

هت خوانی جدر دو تیتر فرعی باالی هر دو عکس برای رجز
 برد قطعی مشخص است.

 

 پروشفرنال -11نمونه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11تصویر )
 

( از روزنامه گل آمیزش دو واژه خارجی 11تیتر تصویر )
ای( و مربی خارجی استقالل یعنی شفر است. پروفشنال )حرفه

دهی مثبت به کنشگر اجتماعی )مربی تیم آبی( ارزش نجایادر 
محذوف و  قرمز پوشو نام کنشگر اجتماعی تیم  شده استداده

است. در باالی تیتر اصلی از کمرنگ شده  جهیدرنتمنفعل و 

 تیهومتخصصان خارجی دو تیم با استفاده از  عنوانبهها آن
است شده  بردهنامای بودن مثبت یعنی حرفه یدهو ارزش یده

ای با توجه به این القاب از و انتظار یک بازی جذاب و حرفه
 رود.می هاآنسوی دو تیم تحت مربیگری 

 
 

 

 



 …بررسی تیترهای خبری شهرآوردهای پرسپولیس و استقالل                                              36

 هیچ –نیم  -12نمونه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12تصویر شماره )

 

( بخش ورزشی روزنامه 12در تیتر تصویر شماره )
 سازی بااست. کمرنگ طردشده یکنشگر اجتماعهمشهری 
است. کنشگر از دل تیتر  سازی صورت گرفتهاسم استفاده از

شود. این تیتر اشاره به نتیجه ضعیف تیم فرعی مشخص می
پوش یعنی برد حتی با یک پوش و خواست مربی سرخقرمز

بازیکن تیم  ضعیف دارد. تصویر شادی تیم فاتح و اشکنتیجه 

 .دهدمغلوب را نشان می

 

 گيرینتيجهبحث و 
با بررسی تیترهای برگزیده شهرآوردهای دو تیم فوتبال 

توان استقالل و پرسپولیس در جراید خبری ورزشی مختلف می
دریافت که در بعضی از این تیترهای اصلی، کنشگران 

سازی تاحدزیادی و از کمرنگ اندطردشدهاجتماعی حذف و یا 
است. این خود خواننده است که باید با توجه به  شدهاستفاده

معنایی و تفکر و آگاهی نسبت به  -یشناختجامعه یهامؤلفه
های زیرین های اجتماعی به معنای الیهزبان، قدرت و کنش

. این فعالیت اجتماعی که در اینجا ورزش فوتبال است، پی ببرد
ایجاب  یزن تریتفلسفه  آنچهبا حذف کنشگر، خواننده بنا بر 

   ها و معلومات ذهنی شود تا به برداشتکند، ترغیب میمی
صورت گرفته و  اجتماعی متوسل شود و به تعامالتخود 

کند. سبک نوشتاری این تعمق  هاآنهای پنهان در ایدئولوژی

به  هاآنتشویق  در جذب مخاطب و یکمرنگ سازتیترها با 
 کند. در خرید روزنامه موردنظر نقش مهمی را بازی می

با استفاده از  یتشخص بخشتوان بسیاری از این تیترها می
د. در بعضی موارد غیررسمی را مشاهده نمودهی نام

 یورزشگیری و تعصب به جبهه با توجه تواندیم هادهیارزش
سیاست و  مثبت یا منفی باشند.آن روزنامه خاص  سانینو

صورت مغرضانه و در جهت چارچوب این عناوین گاهی به
اهداف شخصی و یا تحریک قشر طرفدار موردنظر با 

خاص به افراد معروف  یهاینام دهدهی و کارگیری نسبتبه
 رود.می این دو تیم همیشه رقیب و نامدار پیش

شناختی، یباییاین اخبار عوامل خالقیت، ز فیتألدر 
شناسی مختلف و رجوع به هنرهای یندهای واژهاستفاده از فرآ

بعضی از  . درخوردیچشم مسینما بسیار زیاد به  همچوندیگر 
به یک تیم خاص را  مؤلفتوان گرایش خاص آن جراید می

های طرفدار یک تیم خاص جهت اعمال مشاهده نمود. روزنامه
های خاص برای بیان و های خویش از واژهنظرات و سلیقه

تواند کنند و این ابزار میاهداف خویش استفاده می شبردیپ
خویش برانگیزد.  یوسوبه سمتعالیق مخاطبان این جراید را 

هواداران یک تیم و  در جذب ها و تیترهای فرعی نیزعکس
گیری نسبت به هواداران تیم مقابل نقش مهمی را ایفا جبهه
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