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  چكيده
هاست، زيـرا مخاطـب    ها عناوين برنامه عوامل مهم در جذب مخاطب براي برنامه يكي از

گيرد. عوامل زيادي در انتخاب عنوان مناسب براي   نخست درمعرض عنوان برنامه قرار مي
بنـدي   شناسي شناسـايي و طبقـه   ازنظر علم زبان انتو را مي ها آنها دخالت دارند كه  برنامه
دانـد و   مـي  عنـوان بـودن   ترين عنصر مناسب عنصر بينامتنيت را مهم )Dor 2003( دور .كرد

ترين عامل ساخت عنـوان مناسـب    سازي را مهم عنصر برجسته )Ifantidou 2008( ايفانتيدو
هاي نمايشي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران در بازة  داند. با بررسي عناوين برنامه مي

تر توجـه خـود را معطـوف بـه      زان ايراني بيشسا ماهه، مشهود است كه برنامه زماني شش
  كنند و توجه چنداني به بينامتنيت عنوان انتخابي ندارند. سازي مي عنصر برجسته

  .شناسي عنوان، بينامتنيت، برجستگي، زبان ها: كليدواژه
 

 . مقدمه1
هـاي مهـم اسـت.     ها ازجمله اولويت  اي، جذب مخاطب براي رسانه   به رقابت رسانه باتوجه

ـ  تر عمل كند، مي در جذب مخاطب موفق اي هرچه رسانه جامعـه   بـر  تـري  بـيش ثير أتواند ت
هاي مختلف رسانه تابع عوامل گوناگوني است. يكي از  بگذارد. جذب مخاطب براي برنامه

ست. انتخاب عنـوان مناسـب بـراي        ها گذار بر جذب مخاطب عنوان برنامه  ثيرأعوامل مهم ت
جاكه امكان معرفـي مسـتمر    جذب مخاطب دارد. ازآن درزيادي  رثيأتهاي صداوسيما  برنامه

هـا و جلـوگيري از تكـرار     دليل زيـادبودن حجـم آن   ها به تصويري و صوتي محتواي برنامه
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كننده در انتخاب يك برنامـة   كنندة مطالب در رسانه وجود ندارد، يكي از عوامل تعيين خسته
هـاي گـروه    تـر در برنامـه   است. اين موضـوع بـيش   تلويزيوني توجه به عنوان برنامهـ راديو

اي بـراي   صـادق اسـت. اگـر عنـوان برنامـه      ،تري دارد كه مخاطب عام ،نمايشي صداوسيما
  .كند تماشا انتخاب ودارد آن برنامه را امكان  تر بيش ،مخاطب جذاب باشد

حـوزه دو  ايـن  ن امتخصصـ ثير دارد. أعوامل زيادي بر ميزان جذابيت عنوان يك برنامه ت
انـد. منظـور از بينامتنيـت ميـزان      ثر دانسـته ؤعامل بينامتنيت و برجستگي را در اين زمينه مـ 

دهـد و منظـور از برجسـتگي زبـاني      اطالعاتي است كه عنوان دربارة برنامه به مخاطب مـي 
توان با اسـتفاده از   هرگونه انحراف از الگوي زبان خودكار و روزمره است. اين عوامل را مي

 كمـك شناسي شناسايي و بررسـي كـرد. بـا     هاي مختلف علم زبان چوب نظري حوزهارهچ
توان عنواني مناسب و جذاب براي يك برنامه انتخـاب كـرد. از    شناختي مي هاي زبان شگرد

و نحـو   ،شناسـي، صـرف   شناسي ازجمله معنـي  هاي مختلف زبان امكانات موجود در حوزه
هـاي   ها استفاده كرد. عواملي چون استفاده از واژه هسازي عناوين برنام توان براي برجسته مي
نشان اجزاي جمالت و عبـارات زبـان    زدن ترتيب بي هم آوا، استعاره و مجاز، به نام و هم هم
ها، استفاده از عناويني كه يـادآور مطالـب آشـنا و     و نوواژههاي بديع  ارسي، استفاده از واژهف

توانـد از عوامـل مـؤثر در انتخـاب عنـوان       يآن م و جز ،جذاب ديگر براي مخاطب هستند
  ها باشد. مناسب براي برنامه

هاي  بودن عنوان برنامه شناختي مؤثر در مناسب شود عوامل زبان در اين تحقيق تالش مي
تا در آينـده بتـوان از ايـن     شودوسيما شناسايي و معرفي  نمايش و فيلم و سريال صدا  گروه

  بهره برد.عوامل براي انتخاب عنوان مناسب 
 

  . روش تحقيق2
تحليلي است. بدين صورت كه ابتدا تعاريف و مباني ـ  توصيفي روش تحقيق در اين پژوهش

شـكلي كـه    شود، به شناختي استخراج و معرفي مي نظري مربوط به اين تحقيق از منابع زبان
عنـاوين را  عامل بينامتنيـت در   سازي عناوين و عوامل مؤثر بر بتوان عوامل مؤثر در برجسته

) از 5/3/1389تـا   1/10/1388ماهه (از تاريخ  شش ةشناسايي كرد. سپس با بررسي يك دور
هاي صداوسـيما    هاي نمايشي صداوسيما ميزان استفاده از اين عوامل در برنامه  عناوين برنامه

سازان ايراني و خارجي ارائه و مقايسـه شـده    مشخص و بررسي شده و ميزان استفادة عنوان
هـاي   شـده از شـبكه   فيلم و سريال ايراني و خـارجي پخـش   574 عنوانِ ،منظور است. بدين

عنـوان   326عنوان برنامة ايراني و  248مختلف صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران شامل 
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 25چنين در بخشي مجـزا   . هماست  بررسي و تحليل شدهدر اين بازة زماني برنامة خارجي 
راديـويي نمـايش هـم     ةدر شبك شي صداي جمهوري اسالمي ايرانهاي نماي عنوان از برنامه

هـاي برجسـتگي    چنين الگو هاي بينامتني و هم لحاظ رعايت الگو بهبودن  ازنظر ميزان مناسب
  اند. تحليل شده بررسي و

  

  . پيشينه3
ن تحليـل مـتن   اشناسان و متخصصـ  اهميت عنوان براي متون مختلف از ديرباز درميان زبان

 بـر ثير بسيار زيـادي  أكيد قرار گرفته است. عنوان متن تأشده بوده و موردت ختهموضوعي شنا
شـدن   عـوض اي است كـه   گونه قضاوت مخاطب و برداشت او از متن دارد و اهميت آن به

). Brown and Yule 1984هـاي متفـاوتي شـود (    باعـث برداشـت  توانـد   عنوان متن حتي مي
ها و  تاكنون پژوهش مشخصي دربارة عناوين فيلم ،جاكه نگارندة اين سطور مطلع است تاآن

رسد اين  ظر مين  و به استگرفته نهاي راديو و تلويزيوني در ايران صورت  ها يا برنامه سريال
  است. هدر اين زمين گامنخستين 

 وجـود دارد شناسـي   سازي متن ازديد زبـان  كارهايي براي برجسته كه چه راه درمورد اين
ويژه ادبيات موضـوع   سازي در حوزة تبليغات به ته است و برجستهصورت گرف هايي بررسي
شـود: بررسـي مـوارد     هاي متعددي بوده است كه از آن ميان به چند مورد اشاره مي پژوهش
)، برجستگي واژه و تركيب در شعر 1383ثالث (ستوده  سازي در اشعار مهدي اخوان  برجسته

)، 1382پـور   هاي بهرام بيضايي (غالمـي  نامه سازي در نمايش )، برجسته1384اخوان (فروغ 
شـناختي   )، بررسـي زبـان  1382(نورپيشـه قـديمي   يـايي  ؤردايي در اشـعار يـداهللا   ز  آشنايي
). در اين آثار الگوهاي مختلف آوايي و نحوي و صـرفي  1382نواز  هاي تبليغاتي (شاه آگهي

  . اند شدهسازي بررسي   برجسته
سـازي در   شـناختي برجسـته   اي به بررسي الگوهاي زبـان  مقاله) در 1389خرمايي و ذاكر (

با بررسي حدود دويست  ،اند. در اين مقاله نويسندگان عناوين نشريات ورزشي كشور پرداخته
شـده،   عنوان از عنـاوين برجسـته   150ورزشي ايران و استخراج  ةشماره از بيست عنوان نشري

نتـايج   ةاند. برپاي ها را به چهار دسته تقسيم كرده نكاررفته در آ سازي به الگوهاي زباني برجسته
هـا،   آمده از اين مقاله الگوهاي معنايي شـامل تقابـل تخصـيص و تعمـيم معنـايي واژه      دست به

آوا و الگوهاي نحـوي   نام و هم هاي هم و استفاده از واژه ،هاي مجازي و استعاري معنا چرخش
سـازي شـامل    واژي برجسـته  لگوهاي ساختجايي عناصر جمله و ا هسازي شامل جاب برجسته
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اي از  دسـته  هـاي غيرفارسـي بـوده و در    دد واژهها و تحليل مجـ  واژه ها و گاه استفاده از نوواژه
  كار رفته است. عناوين الگوي استفاده از عبارات مشهور و ... به

  
  . چهارچوب نظري4

 )Sperber and Wilson 1986( ) در چهارچوب نظرية تناسب اسـپربر و ويلسـون  2003دور (
اي معنايي از كل خبر است و نه ابزاري براي  معتقد است عناوين خبري نشريات نه خالصه

كند. نقش  عنوان ميانجي بين خبر و مخاطب عمل مي بلكه متني است كه به ،جذب مخاطب
هـاي او)   زمينـه  ق و پـيش يـ عنوان اين است كه تناسب خبر را با بافت تعبير مخاطـب (عال 

هدف از عنوان اين اسـت كـه مخاطـب بتوانـد بـا       ،ديگر عبارت ي بهينه نشان دهد. بهشكل به
. خواننـده  1حداقل تالش شناختي به حداكثر اثر بافتي برسـد. اثـر بـافتي سـه نـوع اسـت:       

بـه   يابـد مـتن نسـبت    . خواننده درمـي 2 ؛كند ييد ميأابد متن مفروضات پيشين او را تي درمي
بـه   يابد خبر نسبت  . خواننده درمي3 و ؛خوان است ها هم با آناما  ،مفروضات او جديد است

كنـد. اگـر عنـوان بتوانـد بـا حـداقل تـالش         ها را نقض مي مفروضات او جديد است و آن
 ،خوانـد. بنـابراين   صورت مخاطب متن را مـي  اين شناختي به حداكثر اثر بافتي ختم شود در

تري به  اطالعات بافتي بيش هرچه عنوانْ ،ترتيب ساز تناسب است. بدين عنوان در نقش بهينه
 بافـت  بـا  را خـود  ذهنـي  بافـت  تواند مي ترآسان مخاطب بدهد اصلي متنمخاطب دربارة 

 خود قيعال با متناسب را متن و ديد نزديك را بافت دو اين اگر و كند هماهنگ متن واقعي
 بدهـد  مخاطـب  به تريبيش بينامتني اطالعات متن هرچه ،بنابراين. كند مطالعه را آن يافت
  تر است. انجام داده و مطلوب بهتر را مخاطب و متن بين گري ميانجي وظيفة

اما ما در  ،پردازي كرده است البته دور تماماً دربارة عناوين خبري و اخبار نشريات نظريه
  ايم. داده تعميمهاي نمايشي  اين تحقيق نگرش او را به عناوين برنامه

نيز در چهـارچوب نظريـة تناسـب اسـپربر و ويلسـون دربـارة عنـاوين        ) 2008ايفانتيدو (
ميانجي بين متن خبـر   اما با نظر دور موافق نيست. او باور دارد عنوانْ ،نشريات كار كرده است

كـه خواننـده عنـواني را     و خواننده نيست بلكه متني مستقل اسـت. بـه همـين دليـل هنگـامي     
سازد و به مفهـوم   ها و مفروضات خود بافتي موردي در ذهن مي زمينه خواند براساس پيش مي

خوان با متن باشد يا نباشد. حال اگر عنـوان   يابد كه ممكن است هم موردي از عنوان دست مي
شـود   غيـب مـي  باور آورد مخاطب تر بتواند با حداقل تالش شناختي حداكثر اثرات بافتي را به

 ،اي از مـتن نيسـت   اگرچـه خالصـه   ،عنوانايفانتيدو معتقد است  ،ترتيب خبر را بخواند. بدين
نقش جذب مخاطب را برعهده دارد. يكي از نتايج آماري كار او به اين قرار است كه مخاطبان 
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است  هايي دهند. منظور از عنوان خالق عنوان هاي فاقد اطالعات اما خالق را ترجيح مي عنوان
و از اين دست باشند. باز ذكر اين نكته ضروري است كه  ،دار كه مجازي، استعاري، مبهم، قافيه

ست كه ما در اين تحقيق ايـن ديـدگاه را   ا ها موضوع نظرية ايفانتيدو متون خبري و عناوين آن
  ايم. هاي نمايشي صداوسيما آزموده درمورد عناوين برنامه

  
  ها . تحليل داده5

شـده از   هاي ايراني و خـارجي پخـش    فيلم هاي سينمايي و تله  عناوين فيلم ،هشدر اين پژو
و  5/3/1389تـا   1/10/1388زمـاني از   اي هصداوسيماي جمهـوري اسـالمي ايـران در بـاز    

زمـاني   ةشـده در همـين بـاز    هـاي تلويزيـوني ايرانـي و خـارجي پخـش       چنـين سـريال   هم
ها و   ) درمورد عناوين در اين فيلم2008دور يا ايفانتيدو ( ةتا صحت نظري شدوتحليل  تجزيه
هـاي ايرانـي و خـارجي      هـا و سـريال    ها بررسي شود. مجموعاً تعـداد عنـاوين فـيلم     سريال
هـا و    مـورد فـيلم   248 عنوان بوده است كه از اين تعـداد  574زماني  ةشده در اين باز پخش
هاي خارجي بوده است. با تفكيـك بررسـي     و سريالها   مورد فيلم 326هاي ايراني و   سريال

سـازان ايرانـي و     توجـه برنامـه   ةتوان نحو  هاي ايراني و خارجي مي  ها و سريال  عناوين فيلم
) 2003دور ( ةاز دو نظريـ  يكيمبناي  بر را انتخاب آن چگونگيجي به اهميت عنوان و رخا

بر نقش بينامتني عنوان تأكيد دارد و ديگـري  اي كه اولي   يعني دو نظريه ،)2008يا ايفانتيدو (
بينامتنيـت و   ةلفـ ؤوين در دو ماكل ايـن عنـ   ،منظور سنجيد. بدين ،بر برجستگي خود عنوان
آمـده صـحت    دسـت  بندي شدند تا بتوان با تحليل آماري نتايج به  برجستگي بررسي و طبقه

  را مقايسه كرد.ها  به آنجي سازان داخلي و خار ها و ميزان توجه عنوان  هريك از اين نظريه

  
  1نمودار 
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ذكر اين است كه اين مسئله كه عنوان مناسب در نزد مخاطبان ايراني چه نـوع   قابل ةنكت
دهنـد    سازان چگونه عنواني را مناسب تشـخيص مـي   عنواني است با اين موضوع كه عنوان

ـ        ر مخاطـب  متفاوت است و ممكن است تحليـل سـازندگان عنـاوين بـا ميـزان تـأثير آن ب
هماهنگي نداشته باشد. اين مسئله يعني تأثير نـوع عنـوان بـر مخاطـب را بايـد جداگانـه و       

دور و  ةدر ايـن مقالـه دو نظريـ    ،هرترتيـب  . بـه كـرد ازطريق نظرسنجي از مخاطب بررسي 
به اين دليـل   .ايم  سنجيدهرا سازان به هريك  ايم و ميزان توجه عنوان  ايفانتيدو را مبنا قرار داده

صـحت   ،ايـم   نداشتهرسي  دستبر مخاطب  عنوانكه به نظر مخاطب يعني تأثير اين دو نوع 
بـه   شده موردبررسي قرار گرفتـه اسـت و نـه باتوجـه     به عناوين ساخته اين دو نظريه باتوجه

  رويكرد مخاطب و تأثير عناوين بر مخاطب ايراني.
جـا عنـوان برنامـه را     خبر (كه مـا در ايـن   ترين رسالت عنوان يك بنابر تحليل دور، مهم

ايم) برقراري ارتباط بين خود آن عنـوان و مـتن مـوردنظر اسـت. در ايـن        قياس قرار داده به
ژانر يا موضوع يا داستان فـيلم و   نظرْدپژوهش عنوان ما همان عنوان فيلم و سريال و متن م

و مناسب عنواني است كه بتواند به عنوان موفق  ،اين نظريه بر سريال موردنظر بوده است. بنا
ترين اطالعات موردنياز مخاطـب   يعني بتواند بيش ،نقش بينامتنيت را ايفا كند بهترين شكلْ

درخصوص موضوع و ژانر (گونه) و داستان فيلم را به مخاطب بدهد. ايـن مسـئله در ايـن    
دبررسـي قـرار   عنوان قابليت شناسايي موضوع يا ژانـر فـيلم از روي عنـوان مور    باپژوهش 

شناسـايي    گرفته است. عوامل زيادي باعث ايجاد نقش بينامتنيت و باالرفتن ميـزان قابليـت  
شوند. اين عوامل شامل مـوارد    خصوصيات فيلم و سريال موردبررسي از روي عنوان آن مي

  زير است: 
بدين معني كه  ،زبان يكي از عوامل تأثيرگذار بر ميزان بينامتنيت عنوان موردمطالعه است

شـود در    اجتماعي و حتي جغرافيايي كه عنوان با استفاده از آن سـاخته مـي   ةگويش و لهج
 ةاحتمـاالً در منطقـ   بابـا  گيل لنجباالبردن ميزان بينامتنيت اثر تأثيرگذار است. براي مثال فيلم 

اصـطالحات  افتـد.    و داستان آن در گيالن و دريـا اتفـاق مـي    است برداري شده  گيالن فيلم
 ةكننـد   تـداعي » كابوي« ةثر است. براي مثال واژؤخاص نيز م )register( مربوط به يك سياق

جنـايي و سـياق    ــ  ژانـر پليسـي   ةكننـد   تداعي» سرقت« ةهاي وسترن است يا واژ  فضاي فيلم
  مربوط به اين ژانر است.

بـردن از اسـم    امصورت ن تواند به  بردن از شخصيت اول فيلم است كه مي عامل ديگر نام
خاص شخصيت فيلم موردنظر يا شغل يا صفتي برجسته مربوط به او باشد. اگر شخصي كه 

رفـتن   بردن از او باعـث بـاال   شده باشد، نام معروف و شناختهدر جامعه اول فيلم است  نقش



 27   رابيهم معصومهو  رمان ذاكرآ

اگر شخصـيت   ،ولي .شود  روي عنوان مي ميزان بينامتنيت عنوان و قابليت شناسايي برنامه از
بردن از او اطالعات خاصـي بـه    نام ،نباشدشخصي آشنا مخاطب  ةاصلي داستان براي جامع

 .كنـد   دهد و بنـابراين بـه بينامتنيـت كمـك نمـي       موضوع فيلم يا سريال نمي ةمخاطب دربار
بردن نام اشخاص سرشناس و معروف كه شخصيت اصـلي داسـتان فـيلم و     كار به ،رو ازاين

 ةشـود؛ پـس اگـر فـيلم يـا سـريال دربـار         اعث باالرفتن بينامتنيت عنوان ميسريال هستند ب
عنوان انتخاب شود.  براياسم آن شخص بهتر است شده است،  معروف و شناخته يشخصيت

اطالعات خاصي  ،اسم او عنوان شود و اگر شخصيت اصلي داستان شخصي معروف نباشد
ايـن شخصـيت عنـواني     ةاي فيلمـي دربـار  بـر  الملك  كمال ،براي مثال .دهد  به مخاطب نمي

امـام حسـن (ع) عنـواني نامناسـب اسـت.      ة براي سريالي دربـار  سردار تنهاترينمناسب و 
انـد و فاقـد عنصـر      و ... نيز از ايـن نظـر نامناسـب   » روجا«و » سارا«چنين عناويني چون  هم

  بينامتنيت هستند.
 .يـا سـريال را مشـخص كنـد     تواند شغل شخصيت اول داستان فيلم  چنين مي عنوان هم

 شهر پليسمثالً فيلم  ،صورت هم اين عناوين داراي درجات بااليي از بينامتنيت هستند دراين
كه احتماالً اين فيلم هم در  ،شب سارقان يا ،كه احتماالً فيلمي پليسي و جنايي است ،تولس

كـار و زنـدگي    ةوشـي  ةكـه سـريالي دربـار    ،پرسـتاران و  ،گيرد  ژانر پليسي و جنايي قرار مي
  پرستاران است.

بـدين   ؛تواند اطالعات بينـامتني بـه مخاطـب بدهـد      بردن از مكان وقوع فيلم هم مي نام
ايـن مكـان   عنـوان   .تواند محل وقوع داستان فـيلم را شناسـايي كنـد     ترتيب كه مخاطب مي

 آرايشـگاه مثـل  (عام  ييا محل )اروند، واشنگتن هاي  گرگمثل (خاص باشد  ياسم تواند  مي
البتـه  دهنـد كـه     اطالعات بينامتني به مخاطب مي دو مورد يا مواردي از اين دست. هر )زيبا

يا وسيله كه نقـش محـوري    ءبردن از يك شي تر است. نام دوم بيش اطالعات بينامتني مورد
 لـنج مثـل   ،ثر باشدؤتواند در دادن اطالعات به مخاطب م  در جريان داستان فيلم دارد نيز مي

چنين  يك وسيلة نقليه است. هم ةكه دربار ركابخوشكه درمورد يك لنج است يا  بابا يلگ
و ... يا نمادي كه براي يك ژانر  موزه در شبيمثل  ،توان به زمان وقوع داستان اشاره كرد  مي

  ناك. ژانر ترس فيلمي در براي جمجمهمثل  ،شده است خاص شناخته
مـوردنظر اطالعـاتي    ةهاي ذكرشده، اگر عنوان برنامـ   هريك از شيوه طبقو  ،هرترتيب به
يا داستان و موضوع آن بـه مخاطـب بدهـد، اجـازة شناسـايي       آن برنامه ةژانر يا گون ةدربار

داستان و ژانر فيلم را به مخاطب داده است و از شاخص بينامتنيت بااليي برخـوردار اسـت   
ي موجود در ذهـن مخاطـب و اصـل    ا  زمينه خوبي بين اطالعات پيش ةتواند واسط  يعني مي



 يشينما يها برنامه عنوانِ يشناخت زبان بررسي   28

) اين نـوع از  2003نظر دور ( موردنظر باشد و بين اين دو رابطه برقرار كند. به ةفيلم يا برنام
هاي تلويزيوني و راديويي   در مقالة ما، براي برنامه ،ترين عناوين براي خبر يا  عناوين مناسب

شده از صداوسـيماي    و خارجي پخشهاي ايراني   ها و سريال  هستند. با بررسي عناوين فيلم
هـا   ، كه تعداد كل آن5/3/1389تا  1/10/1388زماني بين  ةجمهوري اسالمي ايران در فاصل

عنوان از اين عنـاوين داراي اثـر بينـامتني بـااليي      233مشخص شد عنوان بوده است،  574
اثـر از روي عنـوان   عنوان قابليت شناسايي ژانر و موضـوع   233در  ،ديگر عبارت  اند. به  بوده

از كل عناوين اعم از خارجي و داخلي ازنظر دور  % 41يعني درمجموع  ،وجود داشته است
شـده در ايـن    عنوان فيلم و سريال ايراني پخش 248روند. اما از   شمار مي عناوين مناسبي به

كـه   انـد  داشتهاند و خصوصيت بينامتني   مورد از اين نظر عناوين مناسبي بوده 66زماني  ةباز
عنوان فـيلم و سـريال    326هاي ايراني است. از   ها و سريال  از عناوين فيلم % 39درمجموع 

كـه مشـاهده    گونـه  اند. همـان   بوده از اين نظر عناوين مناسبي % 51مورد يعني  167خارجي 
وجود هاي خارجي و ايراني   ها و سريال  تفاوت معناداري بين فيلم درمورد اين ارقام ،شود  مي
تـري بـه    هاي خارجي توجه بسيار بيش  ها و سريال  بدين ترتيب كه توليدكنندگان فيلم ؛دارد

تر بـوده اسـت.     اهميت  اند و اين موضوع براي توليدكنندگان ايراني كم  عامل بينامتنيت داشته
تري را براي آثار خويش انتخـاب    دور عناوين مناسب طبق نظرسازان خارجي   فيلم و سريال

ها   براي فيلم عنوانرسد توليدكنندگان داخلي بايد در انتخاب   نظر مي ترتيب به اند. بدين  كرده
  توجه داشته باشند.تر  به اين مسئله بيشهاي خود   و سريال

كند. ازنظر او اهميت   گيرد و تحليل مي  مستقل درنظر مي ي) عنوان را متن2008ايفانتيدو (
شكل مستقل و جدا از مـتن اصـلي    ت بلكه خود عنوان بايد بهعنوان فقط نقش بينامتني نيس

چـون   هـا هـم    ها و سريال  عناوين فيلم درمورد. ما اين رويكرد ايفانتيدو را شودخبر بررسي 
كنيم. ازنظر ايفانتيدو ميزان جذابيت عناوين بـراي مخاطـب مهـم      عناوين خبري بررسي مي

كنـد و    مسـتقل برخـورد مـي    يمتنـ  صـورت  بـه ها  است. مخاطب با مواجهه با عناوين با آن
كـه آيـا آن    بدون درنظرگرفتن اين ؛تواند باعث جذب مخاطب شود  جذابيت اين عناوين مي
بـه   ،جا خود فيلم يا سريال موردبررسي است كه در اين ،متن اصلي ةعناوين اطالعاتي دربار

  دهند يا نه.  مخاطب مي
كـار بـرد، ولـي     عناوين دخيل دانست و بـه كردن  توان عوامل زيادي را در جذاب  مي

چــه مــوردنظر ايفانتيــدو بــوده اســت اســتفاده از عنــاويني اســت كــه ازنظــر زبــاني   آن
 ،دهنـد يـا    يا معناي مجازي مي ددارنبراي مثال عناويني كه ايهام  ؛اند  سازي شده  برجسته

كـه در   آيد يا اين  دست نمي ها به شكل سرراست از صورت آن ها به معناي آن ،ترتيب هر به
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هاي كالمي براي   صورت خودكار و طبيعي استفاده نشده است و از آرايه ها از زبان به آن
  اند.  سازي بهره گرفته  برجسته

شناختي در عناوين  سازي وجود دارد و اين الگوهاي زبان  الگوهاي مختلفي براي برجسته
هاي ايراني   ها و سريال  زي در عناوين فيلمسا  الگوهاي برجسته ةروند. درمورد مطالع  كار مي به

سـازي از روي    و خارجي بايد به اين موضوع توجه داشت كه شناسايي الگوهـاي برجسـته  
اين خصوص بايد توجـه داشـت كـه     خارجي بسيار سخت است و در ةشد عناوين ترجمه

برد و گاه از   مي بين سازي را از  يند ترجمه، مترجم برخي از اين الگوهاي برجستهادر فر ،گاه
ها به زبان فارسـي    ها و سريال  عناوين فيلم ةعاملي كه در ترجم ؛افزايد  خود چيزي به آن مي

بـا درنظرگـرفتن عامـل ترجمـه، بـه بررسـي الگوهـاي         ،هرحـال  شـود. بـه    ديده مـي بسيار 
زمـاني   هاي ايراني در ايـن بـازة    ها و سريال  سازي در عناوين ايراني و خارجي فيلم  برجسته
  ايم.  پرداخته
و معنايي موجـود هفـت مـورد در ايـن      ،سازي صوري، آوايي  ميان الگوهاي برجسته از

  .شدپژوهش در عناوين موردمطالعه شناسايي و بررسي 
هـا يـا     از واژه ،مـورد از كـل عنـاوين    هشتسازي معنايي، در   الگوهاي برجسته ميان از
 دومورد آن ايراني و  شش) استفاده شده كه يكالدوكسما (پاران  هاي متضاد يا متناقض  تركيب

 ةسـتار و  نـدار  و داراو  شـب  و روزتوان به عناويني چون   مورد خارجي است. ازجمله مي
و تقابل واژگاني  ،آمد نوع ديگري از تقابل است اشاره كرد. تقابل جهتي مثل رفت/ خاموش

 مثـل مـرد/   ،دو مفهوم را در تقابل قرار دهيم هكنند منفي يواژ دهد كه با تك هنگامي رخ مي
 مثـل فيـل/   ،و تقابل ضمني هنگامي است كه دو واژه در معناي ضمني متقابل باشـند  ،نامرد
  ).1383(صفوي  فنجان
و  )Croft and Cruse 2004( كـروز  وكرافـت   اثـر  شناختي اسيشن زبان كتاب 8فصل  در
 آثـار  در كـه  نيسـتند  هايي  آرايه صرفاً استعاره و مجاز )Taylor 1995( تايلور كتاب 24فصل 
 .دارند سروكار آن با زبان اهل روز هر كه اند  روزمره زبان از بخشي بلكه شوند  مي يافت ادبي
 ازنظـر . شـود   مي يافت مجاز و استعاره هروزمر زبان در هم و ادبي زبان در هم دليل همين به

اند  ابزارهايي بلكه ندنيست آراسته بيان ةشيو نوعي فقط استعاره و مجاز شناختي، شناسان  زبان
. كننـد  مي روشن اشخاص و اشيا به راجع را ما فكر طرز و كنند  مي كمك مفاهيم درك به كه

 صـورت  بـه  كـه  لفظـي  اگـر  :دهد  مي ارائه مجاز از اي  ساده يفتعر )Lobner 2002: 5( لوبنر
 يـا  ،چيـز  شـخص،  بـه  ارجاع براي دارد ارجاع خاص مفهومي يا ،چيز شخص، به متعارف
. اسـت  شـده  مجازي چرخش دچار لفظ اين شود  مي گفتهكار رود،  به ديگري مرتبط مفهوم
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 نيسـت  حـافظ  شخص منظور ،»اي؟  خوانده حافظ حال تابه«: بپرسيم كسي از اگر مثال براي
 گفتـه  چيـزي  يعنـي  اسـت،  مجاز شبيه زيادي حدود تا هم استعاره. است حافظ اشعار بلكه
 پوشـش  هـم  را اسـتعاره  تعريف مجاز تعريف درواقع ؛شود  مي اراده ديگري چيز و شود  مي
  ).Croft and Cruse 2004: 216( دهد  مي

مـورد ايرانـي    5مـورد خـارجي و    10كـه  اسـت  عنوان استفاده شده  15از استعاره در 
عنوان الگوي  مورد از عناوين به 23از مجاز نيز در ». هوش سياه«و » گرگ دريا«مثل  ،اند  بوده

ازجملـه   ،مورد خارجي اسـت  8مورد آن ايراني و  15سازي استفاده شده است كه   برجسته
عنوان استفاده شده  11از تشبيه هم در ». اي براي آسمان  هديه«و » قلب خائن«عناويني چون 

  اند.  مورد خارجي بوده 3اني و مورد اير 8است كه 
مـورد   3عنـوان مشـاهده شـد كـه      4آوردن تصاوير ذهني در  جود  تصويرسازي يعني به

  ».ها روي شهر  دست«و » شمشيرهاي پرنده«ازجمله  ،اند  مورد ايراني بوده 1خارجي و 
الگوهـاي  پردازد. از  مي ها شناسي است كه به مطالعة ساخت واژه اي از زبان رف حوزهص

 هـا   واژه گـاه  و هـا   عنـوان نـوواژه   بـا  يدجد هايي  واژه ساخت در زبان سازي واژه زايايتر  كم
 »نـوواژه « انـد   نشـده  ديـده  زبـان  در قـبالً  كـه  را جديدي ةنشد ثبت واژگان. شود مي استفاده

 خاصـي  موقعيـت  در ظهور به محدود و افتند  نمي جا زبان در كه را هايي  نوواژه و نامند؛ مي
 ،»تلخون« عنوان، يك در فقط ها  نوواژه از). Haspelmath 2002: 39( نامند مي »واژه گاه« هستند
  .است شده استفاده
اند كه   عنوان استفاده شده چهاردر  سازي  برجسته آوايي الگوهاي عنوان به جناس و قافيه

شـدن عنـاوين خـارجي بـوده      خاطر ترجمه تر به البته اين مورد بيش واند   همگي ايراني بوده
  ».رنگ و ترنج«ازجمله  ،است

  
  2نمودار 
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  گيري . نتيجه6
كـه   ،شـده در ايـن پـژوهش    شده و بررسي سازي شناسايي  به الگوهاي زباني برجسته توجه با

عنوان در  574با بررسي  ، وشود  سازي صرفي و معنايي و آوايي مي  شامل الگوهاي برجسته
سازي براي   عنوان از اين تعداد از الگوهاي برجسته 71 درمورد كه شدمشاهده  ،اين پژوهش
الگوهـاي زبـاني    ،كـه مشـهود اسـت    گونـه  . همانشده استتر عنوان استفاده  جذابيت بيش

 13%كنندگان عناوين نبوده است و از اين نظر تنهـا    موردتوجه انتخاب چندانسازي   برجسته
سـازي و    تيدو درمـورد اهميـت برجسـته    نظر ايفااند. پس   سازي شده  از كل عناوين برجسته

هـاي    هـا و سـريال    عنوان متن مستقل حداقل درمورد عنـاوين فـيلم   توجه به خود عناوين به
شود   زماني موردمطالعه تأييد نمي ةشده از صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران در باز پخش

گرنـد و تـالش چنـداني بـراي     ن  مسـتقل نمـي   يمتنـ  مثابـة  ها بـه  و سازندگان عناوين به آن
 248ميـان   دهند و توجهي به اين موضـوع ندارنـد. از    سازي اين عناوين انجام نمي  برجسته

 ، يعنـي انـد   سـازي شـده    ها با استفاده از الگوهاي زباني برجسته مورد از آن 41 ،عنوان ايراني
 شـامل  شده بررسيعنوان فيلم و سريال خارجي  326 امر درموردها. اين  درصد از آن 5/16

شود توليدكننـدگان ايرانـي     كه مشاهده مي گونه ها. همان درصد از آن 9 ، يعنيمورد است 30
انـد و ايـن مسـئله بـراي       سـازي توجـه داشـته     بيش از همكاران خارجي خود بـه برجسـته  

شـكل   ايفانتيـدو بـه   ةتري برخوردار بوده است. پس نظري سازان ايراني از اهميت بيش  برنامه
تري درميان سازندگان عناوين ايراني داشـته اسـت و سـازندگان     داران بيش اخودآگاه طرفن

  اند.  سازي بهره برده  تر از الگوي برجسته ايراني بيش
  

 

  3نمودار 
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) 2008) و ايفانتيدو (2003دور ( ةدو نظري آمده درمورد هر ستد  حال اگر آمار و ارقام به
شـده در ايـن    عنـوان بررسـي   574شـود. از    نتايج جالبي مشاهده مـي  ،را با هم مقايسه كنيم

 574انـد. از كـل ايـن      مورد عناوين ايراني بـوده  248مورد عناوين خارجي و  326پژوهش 
 درمورد يعني ،اند  عنوان به عنصر بينامتنيت توجه داشته 233اعم از خارجي و ايراني،  ،عنوان

 ةايم  كه اطالعات مربوط به محتوا و ژانر يا درون ه استبوداز كل عناوين سعي بر اين %  41
ررسـي  بعنـوان مورد  574عنوان از كل  341و  داده شودوبيش به مخاطب  فيلم و سريال كم

تر  بيشدر  ،شود  كه مشاهده مي گونه دهند. همان  اثر به مخاطب نمي ةگونه اطالعاتي دربار هيچ
هـاي    به مخاطب و برقراري رابطه بـين دانسـته  عناوين به اين موضوع يعني دادن اطالعات 

ازنظر دور عنـاوين مناسـبي    بنابراين و نشان داده نشده استمخاطب و محتواي اثر توجهي 
  آيند.  شمار نمي به

  
  4نمودار 

عنوان فيلم  326از  يابيم درمي ،بررسي كنيم جداگانهرا ايراني و خارجي اگر عناوين 
اند و امكان   بينامتنيت توجه داشته ةها به پديد مورد آن 167شده  بررسيو سريال خارجي 

اند كه اين   فيلم و سريال موردنظر را براي مخاطب فراهم كرده ةشناسايي اطالعاتي دربار
فقط شده  بررسيعنوان ايراني  248عناوين بوده است. اين تعداد دربين %  51رقم شامل 

اند   يراني به عنصر بينامتنيت توجه داشتهاز عناوين ا % 39فقط مورد بوده است يعني  66
ها  دهند و قابليت شناسايي اثر از روي عنوان در آن  اثر به مخاطب مي ةو اطالعاتي دربار
 182انـد و    از عناوين ايراني ازنظر دور عناوين مناسبي بوده%  39فقط  ،باالست. بنابراين

دهنـد و نامناسـب هسـتند.      ب نمـي اثر به مخاطة گونه اطالعاتي دربار  عنوان فارسي هيچ
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عنوان است. اين تفـاوت بسـيار معنـادار     69تعداد عناوين نامناسب خارجي از اين نظر 
سـازان خـارجي بـوده اسـت و       تر موردتوجه برنامه يعني اثر بينامتنيت بسيار بيش ،است
ر عنـاوين  اند و از ايـن نظـر د    سازان ايراني توجه بسيار كمي به اين موضوع داشته  برنامه

  شود.  مشاهده ميضعف ايراني 
انـد    مورد برجستگي داشته 71عنوان موردمطالعه  574سازي از كل   اما ازنظر برجسته

سـازي درنظـر     بـودن عامـل برجسـته    اهميـت  كـم  ةدهند  كه اين درصد بسيار پايين نشان
ــوان ــوده اســت عن ــداد  .ســازان ب ــن تع ــي و  41از اي ــورد ايران ــاوين  31م ــورد از عن م
انـد. پـس از ايـن نظـر توليدكننـدگان ايرانـي توجـه          ايراني بودهغيرسازي شده   برجسته

  اند.  به خارجيان داشته تري نسبت بيش
  

  
  5نمودار 

از  % 41اند كـه    مورد به بينامتنيت توجه داشته 233شده  عنوان بررسي 574درمجموع از 
اند و البته دربين ايـن    سازي اهميت داده  به برجسته % 13مورد يعني  71كل عناوين است و 

اند و هم اطالعـات    سازي شده  يعني برخي عناوين هم برجسته ،پوشاني وجود دارد ارقام هم
اين دو آمار مشـخص اسـت كـه نظـر دور درمـورد       ةدهند. با مقايس  بينامتني به مخاطب مي

هـا    ها و سريال  طوركلي ازنظر توليدكنندگان فيلم ني اهميت بينامتنيت در عناوين بهعناوين يع
ولـي بـاز هـم تعـداد      .اسـت  داشـته تـري   سـازي اهميـت كـم     تر بوده است و برجسته مهم
دو نظـر   اند و كالً از هـر   يك از دو مورد توجهي نداشته توجهي از عناوين اصالً به هيچ قابل

  آيند.  شمار مي  عناوين نامناسبي به
تري بـه عنصـر    سازان خارجي توجه بيش  ازنظر تفكيكي هم بايد توجه داشت كه برنامه

  اند.  سازي را موردتوجه قرار داده    تر برجسته سازان ايراني بيش  اند و برنامه  بينامتنيت داشته
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  6نمودار 

  

  
  7نمودار 

تـوان    سازان داخلي مـي   و برنامهكه از اين پژوهش براي صداوسيما كاربردي كلي  ةنتيج
بـودن   تري به مناسـب  سازان داخلي توجه بيش  گرفت اين است كه اوالً شايسته است برنامه

ها داشته باشند و درصد عناوين مناسب را بـاالتر    ها و سريال  عناوين انتخابي خود براي فيلم
زمـان توجـه داشـته     همطور  هببينامتنيت و برجستگي  عاملدو  منظور بايد به هر بدين .رندبب

بينامتنيت بسيار كم اسـت. واضـح اسـت كـه اگـر       درموردحاضر  توجهي كه درحال ؛باشند
عنـواني بسـيار مناسـب    دو نظـر   از هر بهره ببردعنواني هم از بينامتنيت و هم از برجستگي 

اختيـار  هـايي از ايـن دسـت در      شود نتايج اين پژوهش و پژوهش  نهاد مي خواهد بود. پيش
با استفاده از ايـن دو الگـو يعنـي بينامتنيـت و برجسـتگي بتواننـد        تاسازان قرار گيرد   برنامه

تـر   تري براي آثار خويش برگزينند و عناوين مناسب را درجهت جذب بيش  عناوين مناسب
  ملي را نيز افزايش دهند. ةگيرند و از اين طريق مخاطبان رسان كار همخاطب ب



 35   رابيهم معصومهو  رمان ذاكرآ

نحـوي   ة. منظـور از سـاز  شدنحوي عناوين هم بررسي  ةچنين ساز هم ،در اين پژوهش
ترتيب ميزان رويكـرد   بدين .يا جمله است ،عنوان واژه، گروه نحوي عناوين به ةعناوين مقول

عنـوان در   574. برمبناي مطالعه و بررسـي  شدها بررسي   سازان به هريك از اين مقوله عنوان
مـورد   270جملـه و  ها  از آنمورد  27اي،   واژه ها يك آنمورد از  171 ، دريافتيماين پژوهش

وصـفت   اليـه و موصـوف   ومضـاف  صورت تركيب اضافي شامل مضاف اي به  تركيب دوواژه
هـاي طـوالني     اعم از تركيـب  ،اند  تر از دو واژه بوده  هاي طوالني  تركيب مورد 468اند و   بوده
  صورت گروه اسمي يا گروه صفتي.  به

  

  
  8 نمودار

هـا    هـا و سـريال    نحوي بـراي عنـاوين فـيلم    زةترين سا  رسد مطلوب  نظر مي به ،بنابراين
شايد دليل اين امر اين باشد كه اين عناوين هم نسـبتاً كوتـاه    .اند  اي بوده  هاي دوواژه  تركيب
اطالعات كافي درمـورد  توانند  ميكه  تر است و هم اين  ها راحت خاطرسپاري آن به وهستند 

  متن اثر را به مخاطب بدهند.
 100عنوان خارجي،  326از  يابيم، درمي ايراني و خارجي بين عناوين صورت تفكيك در

انـد. پـس در عنـاوين      مورد جمله بوده 12و  ،اي  مورد تركيب دوواژه 198اي،   واژه مورد يك
  تر است. كم ها از همه  تر بوده است و فراواني جمله اي بيش  خارجي هم فراواني دوواژه

مورد تركيب  72 ،اي  واژه مورد يك 71شده  بررسيعنوان ايراني  24از  ،در عناوين ايراني
  رسد در عنـاوين فارسـي توجـه زيـادي بـه       نظر مي اند. به  مورد جمله بوده 15و  ،اي  دوواژه
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هـاي    تركيـب  ةانـداز  اي تقريبـاً بـه    واژه اي بوده است و تعداد عنـاوين يـك    واژه عناوين يك
  اند.  اي بوده  دوواژه

هـا عنـاوين     توان نتيجه گرفت كه اوالً عناوين طـوالني مثـل جملـه     از تمام اين ارقام مي
طوركلي عناوين تركيبـي كوتـاه مثـل عنـاوين      ترين عناوين به  مناسبي نيستند و ثانياً مطلوب

تفاده از عنـاوين  تـري بـه اسـ    بـيش  ةاي هستند. توليدكننـدگان ايرانـي عالقـ     تركيبي دوكلمه
توانـد    نحـوي يـك عنـوان نمـي     ةذكر است كه صـرفاً سـاز   اي دارند. اين نكته قابل  واژه تك

حسـاب آيـد و توجـه بـه دو اصـل       بودن عنـوان بـه   بودن يا نامناسب شاخصي براي مناسب
نحـوي   ةترين عوامل در شناسايي عناوين مناسب اسـت و سـاز   بينامتنيت و برجستگي مهم

بايد توجه داشت كـه شـايد    ،به اين دو شاخص سنجيد. درهرحال ز بايد باتوجهعناوين را ني
اين اسـتدالل كـه ممكـن     ةبرپاي ،بتوان كوتاهي عنوان را نيز خصوصيتي مثبت درنظر گرفت

  .باشد  تر  تر از عناوين طوالني تر آسان يادآوري عناوين كوتاه خاطرسپاري و به است به
صـورت نظرسـنجي    به ينحوي هم بايد توجه داشت كه ضرورت پژوهش ةدرمورد ساز

شـود. در چنـين پژوهشـي      ن احسـاس مـي  امخاطبـ  نزدنحوي  ةميزان مطلوبيت ساز ةدربار
شـود. دليـل اسـتفاده از عنـاوين       فرضي تهيه مي ةشد بر عناوين ساخته اي مشتمل  نامه  پرسش

عنـوان   هاي نحوي اسـت. بـه    سازه ةانداز درساختگي جلوگيري از تأثير حافظه و بينامتنيت 
ها در  شوند كه تنها تفاوت آن  عناويني با يك محتوا و صورت كالمي ساخته مي ه،چهار گزين

شود تصميم بگيرد كه كدام برنامـه را    ست. سپس از مخاطب خواسته ميا ها نحوي آن ةساز
نحـوي   ةتـوان سـاز    ده مـي آمـ  دسـت  با تحليل نتايج به بعدبراي تماشا انتخاب خواهد كرد. 

سـازي    عنـوان  در يعنوان ترجيحـ  بهرا ايراني را شناسايي كرد و آن  مخاطبانمطلوب ازنظر 
  .كار گرفت به
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